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* 1 . §. Minden lény, mely érzékenységgel bir mind saját

állapotának,mind a reá történő benyomásoknak felfogásá

ra, ezen benyomások hatását és saját állapota változatait

kifejezni ösztönöztetik. Ezen kifejezés történik külön

féle jelekkel, melyek részint csak láthatók, részint hall-

£ hatók is, azaz mozdulatok "és hangok.

* 2. §. Minél tökéletesebb valamely lénynek szervezet*,

azaz, minél többféle szervvel, érzékeny eszközzel bir a

felfogásra, annál tökéletesebb, teljesebb és világosabb

lesz a kifejezés is, melyben állapotát nyilvánitja. Az

érző szervek összegét az idegrendszer foglalja magá

ban, miből következik, hogy érzékenységgel s igy ki

fejezési képességgel csak azon lények birhatnak, me

lyeknek idegrendszerök van. Az általunk ismert lények

közől csak az állatok birnak kisebb-nagyobb mérték

ben kifejtett s kifejthető idegrendszerrel.

3. §.Az állatok között az embernek vanlegtökéletesebb

idegrendszere, következőleg az ember legképesebb a

reá történő benyomásokat érezni, belőlök képzeteket,

ké3Őbb fogalmakat alkotni, azokat egymással összeha

sonlitani, s az eredményt kifejezni, másokkal közleni.

4. §. A mozdulatok és hangok, melyekkel az állatok

fejezik ki állapotukat, önkénytelenül törnek ki belőlök ;

az ember ellenben önkénytes kifejezésre is képes.

M«ry*r rtntea. # 1



5. §. Az önkénytes kifejezés legtökéletesebb módja a

beszélés, melyben szavakkal jelöljük a kifejezendő tár

gyakat s ezeknek egymás közti viszonyait. Voltak, kik

a beszélés képességét állíták fel mint egyedül lényeges

különbséget állat és ember között.

6. §. Midőn beszélünk, az illető tárgyróli felfogásun

kat, azaz gondolatunkat fejezzük ki *)> »a szavak e sze

rint nemcsak a tárgyaknak s ezek viszonyainak, hanem

gondolatainknak is jelei. Jól mondja Haman, hogy a be

szélés tulajdonkép forditás : a gondolatok és tárgyak

szavakká, jelekké lesznek.

7. §. Jelekre levén szükségünk, hogy a tárgyakat gon

dolatainkkal együvé kapcsoljuk, közvetitsük, helyese

mondhatni a beszélést hangos gondolkodásnak, vala

mint a gondolkodást halk beszélésnek 2)- A mondat nem

') A tárgy maga lehet akár képzet, akár számviszony,

akár érzelem is ; de beszélve, mindig csak gondolatun

kat fejezzük ki felőle. A mi még nem vált gondolattá

lelkünkben, azt beszélve ki nem fejezhetjük, p.o. az

indulatot, mely hatalmat vett rajtunk.

2) Erősiti ez állitás igazságát azon phytiologiai tapaszta

lat is, hogy ha valaki huzamosan s mélyen gondolko

dott valamiről, épen ugy elrekedhet, mintha sokat be

szélt volna. Egyébiránt kérdezze meg kiki önmagától,

nem-e csak akkor világos előtte valami gondolat, ha

azt már szóval is kifejezheti ? nem képzeli- e lelkében

midőn gondolkodik , mindenkor azon szavakat, melyek

a gondolatot kifejezik? nem rondolkodunk-e mindig

bizonyos nyelven ? . . . Nyelv nélkül képzeteink lehet

nek, sőt képzet- sorokat is összefüggeszthetünk (miről

az állatok s még nem beszélő gyermekek combinatiói

tanuskodnak, kik ugyszólván csak csupa felkiáltásokkal

beszélnek); de fogalmak, fogalmi itéietek, szóval: gon

dolatok csak nyelv birlokáb'an lehetők.



egyéb, mint nyilvánitott gondolat s a gondolat maga csak

ki nem fejezett mondat. Igazuk volt ennélfogva a régiek

nek, hogy logikát és grammatikát együtt tanitottak : mert

csak az beszélhet helyesen, ki helyesen gondolkodik, s

gondolkodás és beszélés mindig együtt emelkednek és

együtt sülyednek.

8. §. A beszélés eredetileg szólás, melyben a (tagolt

hangokból álló) szavakat hallható jelekként használjuk;

s földünk lakosainak nagy része még most is csak szóval

beszél. Az emberek ügyekeztek beszédbeli kifejezései

ket maradandóvá s távollevőknek is felfoghatóvá tenni,

s a hallható jelek számára látható jeleket alkottak : igy

támadt az irás, melynek látható jelei eleinte az érzéki

tárgyak rajzai voltak , később jelképek lettek (mint az

egyiptomi hieroglyphek), másutt még jelenleg is egész

szavakra (a dunaiaknál) vagy tagokra (a japaniaknál)

vonatkoznak, a csak a legfejlettebb népeknél képviselik

(mint betűk) magokat az egyes hangokat , melyekből a

szavak állanak.

9. §. A beszélés (szólás és irás) jeleinek öszfogalma,

mint Fogarasi is értelmezi, a nyelv, melynek rendszere

ennélfogva ugy tekinthető, mint az emberiség gondolko

dásának általános kiayomata; s nem tévedünk, ha a

nyelvtant, mely helyesen szólni és irni tanit, alkalma

zott logikának nevezzük.

10. §. A nyelv tehát gondolataink nyilvánitásának esz

köze^ ha Trtlleyrand, az álnokság elharapózását gunyol

ván, azt mondja, miszerint Isten azért adott nyelvet az

embernek, hogy gondolatait elpalástolhassa, ezen mondat

csak éleznek ertékével bir , mert a hazug is gondolat

nyilvánitására, de nem azon gondolatéra, melyet nyil-

vánitnia kellene, használja a nyelvet, s épen az ön-

kénytes kifejezés tehetségénél fogva él viasza e min

denható eszközzel, melyet Aozop épen azért legjobb,

és egyszersmind legroszabb húsnak nevezett.

1 *



1 1. §.Az emberek lényegileg egyformán levén szervez-

ve,természetes, hogy lényegileg nyel vöknek is azon egy

nek kell lenni. Földünkön ugyan, miként eddig kivetet

ték, több mint háromezer nyelves nyelvszólás divik *)

s mindenesetre kevesebb kilátás van arra , hogy a kü

lönböző nyelvek majdan egyetlen nyelvvé, egyféle szó

lássá olvadjanak össze (pasiphonia), mint arra, hogy

valamennyinek egy, a közös nyelvszellemből elvont

ugyan, de tisztán logikai elvek szerint rendezett irása

legyen (pasigraphia), miről Leibnitz is elmélkedett s mi

bizonyosan inkább a mennyiségtani képletekhez, mint

a chinaiak-szőjelezéseihez fogna hasonlitani : mindamel

lett azonban, hogy égalj, viszontagságok és eredeti nép

jellem ezer meg ezerfelé ágaztaták a nyelveket, félre

nem ismerhetőleg mindnyájan ugyanazon alapjelleggel

birnak, a fő elemek és fő idomok mindnyáj oknál ugyan

azok. A nyelvek mindegyike ugyanazon rendszer léte

sitésére törekszik, az egynek inkább, a másnak kevésb-

bé sikerül az , de tökéletesen egynek sem : ' igy marad

minden nyelv a rendszer befejezettebb vagy befejezet-

lenebb töredéke.

12. §' Az egyes nyelvek külön sajátságai leghűbben

tüntetik elő a népeknek, melyek azokat beszelik, nemzeti

jellemöket. Méltán mondatik tehát, hogy a mi a nyelv

nek az irodalom, az a népnek a nyelv, t. i. élete bizto

sitéka. Valódi nyelvész ennélfogva, kell, hogy egy

szersmind bölcsész s történetbuvár legyen ; valamint

viszont a bölcsészet és történelem nem fejlődhetnek

nyelvészet segitsége nélkül.

0 Europában 587, Ázsiában 937, Afrikában 225, Ame

rika- és Ausztráliában 1264. Középszámmal tehát es

nék egy-egy nyelvre nem egészen 333,000 ember, s

ezen számot a magyar nyelv beszélői csaknem harminoz-

szor felülmulják.



13. §. Miként az egyes népek eltérő nyelvei tulajdon-

képazon egy eszményi nyelvnek egyes tökéletlenebb szó-

járásai : szintugy valamely létező nyelv beszélői saját

egyediségök .szerinti módositásokkal használják nyel

vöket, s minden embernek külön külön beszélési módja

van. Ezen embertani tüneményre czéloz a magyar köz

mondás is : madarat tolláról, embert beszédéről lehet

megismerni. Azért monda Buffon: le style c'est l'homme.

(A nyelvbeli kifejezés — az ember maga.)

14. §. Mi az egyes nyelvosztályokat illeti, ezeket a tu

domány még nem állitotta össze véglegesen. Legnagyobb

és nyomosabb mindenesetre a következő három : a szémi

(héber, arab, főnik, káldai, kopt stb."); az indogermán

(szanszkrit, persa, görög, latin, német, szláv stb.); az

nral-altaji vagy szittya (magyar, finn, török stb.).

15. g. Különbséget kell tennünk e szerint é3 ezenkivül

az anya- és lány-, a rokon és nem rokon, a tisztább és

vegyitett. a holt és élő nyelvek között.

16. §. Valamely nyelv annál tökéletesebb, minél gazda

gabb, eredetibb és jellemzőbb a szavakban, minél kimeri

tőbb, következetesb és változatosb az alakokban, végre,

minél szabatosabb és hangzatosabb, azaz, minél inkább

felel meg lelkünk logikai és aesthetikai követelményei

nek. Természetes, hogy valamely nyelvnek lehető leg-

szervesebb összeállását s lehető legtökéletesebb kifejlő

dését mindenek előtt az illető nép vagy nemzet gon

dolkodása módjának, következőleg izlésének s erköl

csének is eredeti egészsége s tevékeny képz-ereje

feltételezi ; s a gondolkodásra , izlésre és erkölcsre

aztán a kész nyelv szelleme is folytonosan és termé

kenyitőleg hat vissza. Természetes tehát, hogy ha ily

jelesül kifejlett nyelvet sajátunkká teszünk, nemcsak

szellemi látköriink tágnl s gondolkodásunk tisztul és

erősödik , de izlés-, erkölcsben is tetemesen gyara

podunk.



17. §. A magyar nyelvnek minden tekintetben, s külö

nösen (logikai) szabatosságra és (aesthetikai) hangza

tosságra nézve kitünő előnyei vannak, melyeket Fogarasi

„a magyar nyelv szelleme" czimü munkájában alaposan

kiemel s melyeknek nagy részével nekünk is alkalmunk

leend ezen fejtegetés folyamában megismerkedni. Az

előnyök, melyekkel nyelvünk dicsekhetik, szolgáljanak

nekünk ujabb buzditásul annak minél tökéletesebb ta

nulására s továbbfejlesztésére.

18. §. Az elmondottakból kiviláglik egy részről, hogy

a nyelvtudomány az emberi buvárlatoknak egyik legfon

tosabb ágát képezi ; más részről, hogy senkinek, ki ma

gát a miveltebbek közé akarja soroltatni, sem szabad

elmulasztania különösen anyanyelve tanulását.

1 9. §. Erre azonban a szorosabb értelemben vett nyelv

tannak ismerete mégkoránsem elegendő. A nyelvtan, mint

a nyelvészet alaptana, csak az elemekkel ismertet meg

bennünket, melyekből a nyelv áll, tanit tehát helyesen

szelni és helyesen irni ; hogy azonban a nyelvet hatha

tósan használhassuk, kell tudnunk azt nemcsak helye

sen, de szépen is kezelni. A szépség érzete oly eleven

és követelő az emberi lélekben, hogy egyoldalunak,

félszegnek tartunk mindent , a mi pusztán csak a

czélszerüség , helyesség , hasznosság fogalmainak

felel meg és nem bir egyszersmind csinnal. Innen

a törekvés , mindent , a mit használunk p. o. ru

házatot , lakást, butort, sat., nem cs'ak ugy készi

teni, hogy épen hasznossági czéljának megfeleljen, de

csinossá, szemre kedvessé is tenni. A szépség ezen ér

zeténél fogva kivánjuk, hogy az erkölcs maga ne csu

pán az akarat jóságának kifejezése legyen, hanem hogy

a modor, melylyel még legközönyösb tetteinket is vé

gezzük, szépséggel is birjon : igy fejlődött ki az illede

lem. A művészet alkotásai pedig, melyeknek már egye

nes czéljok a szép, leginkább bizonyitják , hogy az iz



lés (a szépnek lelkiismerete) épen ugy kielégittetni ki

van, mint az igaz és jő utáni törekvés. S minthogy a

szép közvetlenül és érzelmünkre hat, természetes, hogy

hatása mindenkor felülmulja azon hatásokat , melyek

közvetve, értelmünkre gyakoroltatnak. Ebből követke

zik, hogy a ki a nyelvvel megismerkedni akar , annak

sajátjává kell tenni nemcsak a nyelv logikáját, hanem

aesthetikáját is.

20. § A szoros értelemben vett nyelvtant nevezhetni a

nyelv logikájának. A nyelv mondatokban nyilatkozván,

a mondatok szavakból, a szavak hangokbál állván , a

nyelvtan önkényt oszlik hang- , sző- és mondattanra.

Derekát e tannak a szóelemzés (etymologia) , szóala-

kitás (ugynevezett alaktan) és szőfüzés (syntaxis) ké

pezik. Mondatok képezése s következetes összefűg-

gesztése a magyarázatok , értelmezések , felosztások,

bizonyitások, czáfolások ismeretét nem nélkülözheti,

s igy a mondattan már messze átnyul a szoros értelem

ben vett logikába.

21. g. A czél, mit a nyelvtan eléret, helyes (az.

nyelvtanilag hibátlan) szólás vagy ejtés , s helyesir

mely utóbbinál rendkivüli fontosságu a helyes pontozás

(interpunctio), t. i. a választójegyek szabályszerű alkal

mazása. Jó pontozás könyvben, mondja Reiz, annyi,

mint fél magyarázat.

22. §. A ki a nyelvtant alaposan tudja, szabatosan

fog beszélhetni, de nem egyszersmind szépen is. Szépen

beszélésre utmutatást a nyelvészeti aesthetika nyujt, me

lyet (tágabb értelemben) irálytannak neveznek s mely

nek feladata kimutatni a nyelvbeli kifejezés szépségét.

23. §. A nyelvbeli kifejezés annál szebb, minél ren

dezettebb, minél érzelhetőbb és minél hangzatosabb-

24. §. A nyelvszépészetnek ennélfogva három része

van : az első szól a kifejezések rendezéséről, öszhangzó s

kerekded együvéállitásáról, s magában foglalja aszótétel,
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szórend tanát s az egész periodologiát ; a második azt

tárgyalja, miképen érzékithetni legtökéletesebben, leg

találóbban a kifejezendő gondolatot, hogy ez a hallgató

vagy olvasó lelkében épen azon hatást, viszhangot ger

jessze, melyei az előadó felidézni akart,— tárgyai tehát

e második résznek a jellemző kitételek (eptthetonok), a

szófestések *), a máslatok (tropus) és fordulatok (figu

ra), mely két utóbbi idomot vagy a tartalom vagy az

alak cseréinek lehet mondani ; végre a harmadik rész a

kifejezés hangzatosságával t'oglalkodik.

25. §. Az irály mindamellett, hogy közvetlenül nem

az előadottat, hanem az előadást, nem atárgyat, hanem a

tárgyalást illeti, leghűbben fejezi ki kezelőjének egész

jellemét, miért is ujra hivatkozhatunk Buffon fentebbi

mondatára. (13.§.)Igy fejezi ki a nyelv, bárcsak teste a

gondolatnak, s maga nem egyéb idomnál, az illető népek

és nemzetek lelki tartalmát. Irályilag is, nem pedig szo

rosan nyelvtani uton, történik a nyelvek legnagyobb

gyarapodása : mert midőn gondolatunknak a legmegfe-

le^bb kifejezést keressük, nem ritkán ujból alakitott

v^y összetett szavakban és formákban vagyunk kény

telenek azt megtalálni. Ezért voltak költők , bölcsészek

és szónokok, nem pedig nyelvészek , mindenkor legna

gyobb gazdagitói, részben alkotói a nyelveknek.

26- §. Mellőzzük itt az irálynemek és módok különféle-

ségeinek, valamint a kifejezések rendezésének s érzékité-

sének részletes felmutatását, s közelebbről csak a hang

zatosságot veszszük tekintetbe, hogy átmehessünk fej

tegetésünk tulajdonképi tárgyához s tájékozhassuk ma

gunkat az iránt, mi helyet foglal ez a nyelvészet kö

rében.

27. §. A hangzatosságot eredményezi az összeállitott

szavaknak és ezek tagjainak zenei esése, változatossága s

f) L'hiéroglyphe poétique, mint Diderot nevezi.



összeillése, más szóval: a hangoknak, melyekből a tagok

és szavak állanak, mennyi- és minőséges symmetriája

vagy egyaránya. Neveehetni a hangzatosságot, mely az

irott mű külidomát képezi, gördületnek is, mely, ha szo

rosan éa folytonos következetességgel van előre ki

szabva és megtartva, a kötött vagy verses, — ha pedig

előre meg nem határozott korlátok között, a gondolatok

folyamata szerint változva, szabad fejtegetésben nyilat

kozik, a kötetlen vagy prózai előadást eredményezi.

28.§.A nyelvbeli kifejezés hangzatosságáttárgyaló tan-

naktehát két része van : egyik a vers-, másik a próza-tan.

29.§.Aközbeszédtőla verses ésprózaivagyfolyóbeszéd

egyaránt különböznek,s igen felületesen itélt az, kia pró

zát egyszerűen oly beszédnek monda, mely nem vers : mert

e szerint minden ember szinte született prozaikns volna,

holott épen ellenkezőleg, minden irodalomban mindig

nagyobb számmal vannak a jó versirók, mint a jő pro-

zaikusok, és bizton állithatjuk, hogy a próza mestersége

sokkal nehezebb a versénél. Sőt a versirás bizonyos

tekintetben előkészités, előtanulmány a prózairásra,

mit a legkitünőbb prozaikusok példája, kik ifjuságuk

ban verseket irtak, nyilván bizonyit. A valódi próza

még inkább különbözik a közönséges beszédtől, mint

a vers ; de épen azért nem is oly könnyű annak szabá

lyait rendszeresen előadni, mint a verséit.

30. §. A próza gördülete is tehát lényegesen különbözik

a vers gördületétől, sőt ennek némileg ellentéte is, a

mennyiben t. i. prózában épen azt kell gondosan ke

rülni, mit a versben keresünk , a határozott mértékes

esést s a hangok találkozását. Voltaire, midőn valami

prózai munkát lehető legtökéletesebben akart elkészí

teni, először rimetlen alexandrinokban dolgozá ki, hogy

annál biztosabban elkerülhesse a verses jellemet. Ver

ses próza valóban még rútabb a hibás prózai versnél.

31 . §. A verstannak ismerete tehátkoránsem csak azok
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nak való, kik költők akarnak lenni, de mindennek, ki oii-

velt nek kiván tartatnia magának bárcsak tűrhető irályt is

szerezni. Különösen pedig a magyar verstan minden

kire nézve már azért is nagy érdekkel bir, mert abban

leginkább győződhetünk meg a magyar nyelv rendkivüli

szépsége, sokoldalusága és szabatos szerkezete felől.

32. §. A magyar verstan szabályait szándékozvánjvázlati-

lag előadni, a prózára nem fogunk kiterjeszkedni ; csak

azt jegyezzük meg — félreértések elháritása végett —

hogy vers és próza , magokban véve csak előadási rá

mák, külső idomok, melyeknek tekintetbevételekor mel

lőznünk kell a beléjök öntött tartalmat. Költemények

szintugy irhatők és iratnak is prózában, mint épen nem'

költői tárgyak versben. *)

33. §. A mi a magyar verstant illeti, ebbe — hogy minél

teljesebb vázlatot adhassunk — fel kellend vennünk

némely tárgyakat , melyeknek előadása tulajdonkép a

hangtanba tartoznék , melyek azonban itt, a rendszeres

fejtegetés csonkitása nélkül , annyival inkább helyökön

lesznek , mert a 'verstan tárgyát épen a hangzatosság

szabályai képezik.

34- §. Mielőtt atmennénk a verstanhoz,figyelmeztetünk

néhány, ide tartozó magyar munkára, nevezetesenRajnis-

Barőti Szabó, Verseghy, Papp Ignácz,Homokay, Makáry

verstanaira, Csokonai értekezésére a magyar verscsiná-

lásról, Fogarasi magyar verstani szabályaira („a magyar

nyelv szelleme" czimü munkában), Erdélyi észrevéte

leire a magyar népdalokról s A. . . . rövid czikkére „az

asszonanczról."

35. §. Lássuk már most közelebbről, mi a magyar

verstan feladata, melyek részei, s miféle szabályok ural

kodnak benne.

') Lásd Csokonainál a magyar ve rácain álásról az első §.

első jegyzését.
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36. §. A verstanfeladatarendszeresen összeállitani azon

szabályokat, melyeknek követése szükséges a verses

hangzatosság előidézésére.

37. §. A verstan csak a készitendő verses munka hang

zatosságát, azaz külső, hallható idomát illetvén, termé

szetes, hogy különválasztandó az ugynevezett poétiká

tól, mely — feladata levén a verses és általában költői

müvek tartalmát, s ezen tartalom vagy belső idom kü-

lönfélesége szerinti külön fajait tárgyalni — tulajdon-

képen a szépészetbe tartozik. — A versről és prózáról

szóló tan s általában az irálytan épen ugy átnyulnak,

beolvadnak a szépészetbe (aesthetikába), mint a mon

dattan a logikába.

38.§.Költővé a verstan senkii nem tehet, mert ez a köl

tészetnek csak hangzatosságra vonatkozó műtana, tech

nológiája; de a verstan tanulmányozása épen azért

nélkülözhetlen a költőnek , mert csak általa teheti ma

gát képessé arra, hogy verselhessen, verset irhasson,

azaz, hogy müvének hangzatos idomot adhasson.

39. §. Koránse higyük azonban,hogy a verstan ismere

te egyedül a költőnek szükséges, mert a nyelvet és ennek

szellemét voltaképen csak az értheti,ki annak hangrend

szerével ismeretes.

40. §.A hangrendszer ugyan, levonván azt az eszményi

ós nyelvből, csak egy, de tökéletes kerekdedséggel egyet

len létező nyelvben sincs keresztülvive, miután az

egyes nyelvek — mint feljebb emiitettük — azon esz

ményi nyelvnek nagyobb-kisebb mértékben kifejlett

nyilatkozatai.

41. §. Minden nyelvnek tehát külön-külön verstana

van,— mely azonban annál egyetemesebb értékkel bir,

minél kifejlettebb, teljesebb azon nyelv hangrendszere,

melyre vonatkozik.
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42.§.A magyar nyelv a valóban szép hangokban')a leg

nagyobb gazdagsággal birván 2) , hangjai a legkisebb

árnyalatokban határozottan kijelölve s egymástól meg

különböztetve levén, magán- és mássalhangzói legará-

nyosabban váltakozván s egymással mégis mindig hang-

egyezőleg rokonniván, szavai többnyire tárgyfestők,

képzői legdusabbak s változatosabbak levén : természe

tes, hogy a magyar nyelv nemcsak általában szólás és

irásban a legszabadabban kezelhető, hanem különösen

a versre nézve (mi pedig itt főpont) oly énekelhetősé-

get tanusit, melyben egy nyelv sem mulja felül 3).

Mindezek következtében a magyar nyelv, mely maga

számtalan eredeti versformában bővelkedik, valamennyi

más nyelvekben használatos versformákat képes után

képezni, még pedig ugyanazon, ha nem nagyobb sza

batossággal 4) ; mig a többi nyelvek, igen kevés kivé

tellel, fel nem vehetnek magokba minden versformát, s

s ha mégis megkisérlik, meg nem adhatják ezeknek a

teljes jőhangzat esését, gördületét, csengését. Szóval, a

magyar nyelv hangrendszere oly határzott és minden

oldalu, hogy a magyar verstan csaknem egyetemes

verstanul is tekinthető : egy okkal több, hogy annak

tanulmányozására buzduljunk, miután a magyar versr

tanbani jártasságunk segélyével más nyelvek verstana

körül is könnyen tájékozhatjuk magunkat.

43. §. A verstan megoldja feljebb emiitettük feladatát,

0 A kellemtelen orr- és torokhangok a magyar nyelvben

nem fordulnak elő.

2) Miért is a magyar igen könnyen megtanul bármily ide

gen nyelvet.

3) Lásd Fogarasi „müveit magyar nyelvtaniban a 6—9

§-okat.

*) Csokonai, a magyar verscsinálásról közönségesen : 2. §.,

2-dik jegyzés.
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midőn egy részről megismertet bennünket azon ele

mekkel, melyekből a verses hangzatosság szármacik,

más részről pedig felmutatja nekünk azon különféle

alakokat, formákat, melyekben e hangzatosság nyil

vánul.

44. g. A verstannak tehát két része lesz, egyik általá

nos, másik különös és alkalmazott : elem- és alaktan.

'.'
'

->

i .;'' t :: ''. "„»'' -'.ÍM* .'''....'> -<J ,;,

-!i. r' ; ''''.ím ,<.,';.! :.;;, . : v!,< > v |i :- ^ ., »»]



ELSŐ RÉSZ.

A vers elemeiről.

45. §. A szótagok és hangok összevágó egyaránya és

hasonlósága, szóval zenei *) esése és találkozása képez

vén a verses beszéd hangzatosságát, ennek elemeit a

*) Zenei, mert a verses beszéd csakugyan nyelvzene. Igen

jól magyarázőlag ir erről Csokonai : ,,A harmonia, kö

zönségesen szólván, nem egyéb, hanem a különböző dol

goknak megegyezése. Ez a természetnek lelke, ettől van

annak minden szépsége , kellemetessége és csodálatos

volta. Innen van, hogy mihelyt annak nyomait elhagy

juk, összevissza ténfergünk , és harmonia bennünk nem

találtatik. Midőn tehát különböző hangok egymással

szépen megegyeznek, akkor a hangzásban harmonia van.

Ebből származott a muzsika. Ugyanis az ember fülei

igen mesterségesen vannak alkotva: valami ezekbe ön

kényt ment be és ütésével meg nem crőtette , mind azt

kedves hangoknak tartották az emberek, és ezeknek har

moniájában gyönyörködvén , elébb saját szózatjokkal,

azután érzéketlen szerszámokkal is próbálták azt követni.

Ekképen származott a szózatos és' szerszámos muzsika.

De mivel ezek értetlen szószólók levén, örömest kiván

ták volna az emberek hallható szóval is kifejezni a ma

gok érzését és indulatjait: apró sorokat kurjongattak a

muzsika mellett, a mi ma is megesik. így lett a vers-

csinálás. Hogy a kimondott szók megegyezzenek v mu

zsika hangzásával, némelyek anDyi syllabát mondtak rá,

a hány perczentés volt a muzsikában, és a hol a muzsi

ka ugy szűnt meg mint az előbbi szakaszban , ők is a
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hangok esésében vagy gördületében s találkozásában

vagy összecsengésébon koll keresnünk.

46. §. Az esés vagy gördület a hangok mennyiségétől

ftigg, a találkozás vagy összecsengés a hangok minősé

gétől.

47. §. A hangraennyiség kifejezése, legtágabb értelem

ben (ide- gondolva most a tagszámot és hangsulyt is) a

mérték, — a hangminőségé, szintén tág értelemben (az

alliteratio és assonantia hozzávételével) a rim.

48. §. Mérték és rim leven tehát a vers elemei, elem-

tanunk önkényt ujra két szakaszra oszlik, melyeknek

egyike a mértékről, másika a rimről szól.

Első szakasz.

Mértéktan.

49. §. Mértékkel, ha e szót legtágabb értelmében vesz-

szük,'mindcn nyelv,—de ha szoros, sajátlagos 1 asználata

szerint gondoijuk, igen kevés nyelv bir. Legtöbb nyelv

ben vagy csak a szőtíigok száma (péld. a francziában)

vagy csak a hangsuly (péjd. a németben) határozza

meg a hanginennyiséget, azaz szolgál ennek mértékül

általában-; a magyar nyelv még ezenkivül, miként a

görög, latin, szláv nyelvek, képe?séggel bir a nehéz

(két idejű) és könnyű (egy idejű) szótagokat, melyek

verstani nyelven hosszuknak és rövideknek mondat

nak, egymástól határozottan megkülönböztetni s egy

másai oly kellemesen és szabatosan összekapcsolni,

hogy erőszakot nem kell- a nyelven elkövetnie (mi

egvéb, szorosabb értelemben ugynevezett hangmennyi-

mondotl igéket ugy végezték; mások pedig arra vigyáz

tak, hogy szavaikat a muzsikával egyaránt pattogtassák,

hogy a hol annak ütése meghuzva megy, ők is megnyujt

hassák a szőtauot, a hol az megszalad, ők is ottan sza

porázhassák, és'i'g^i muzsika és a beszéd sem egymást

el ne hagyja, «em el ne késsék."
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ségi, jobban mondva hangtartami nyelvekben, p. o. a

latinban is, nevezetesen a hangzók elnyelése által,

megtörténik).

50. §. Hogy tehát a magyarnyelvnek szoros értelem

ben vett vers mértéke van, már magában rendkivüli előny

Europa minden ny ugati nyelvi i felett.

51. §. Mielőtt azonban e mérték szabályait egyenkint

elöadnók, tekintetbe kell vennünk azon szabályokat, me

lyek a tagszámra és hangsulyra vonatkoznak nyelvünk

bon : minthogy ezek részint alapját képezik amazoknak,

részjnt befolyást gyakorolnak reájok.

52. §. Magyar szónak annyi tagja.van, a hány magán

hangzója ; minden szótag közepe tehát egy-egy magán

hangzó, mely magában véve is teljes szótagot képezhet1).

A magánhangzóhoz támaszkodnak és segélyével kimond-

hatókká válnak a mássalhangzók, melyek közől mindig

az tartozik az illető taghoz, mely közvetlenül £ magán

hangzó előtt áll, p. o. k'o-ro-na. A magánhangzó után

álló egy vagy két mássalhangzó akkor tartozik a tag

hoz : ha 1) vele vagy velők a szó végződik , p. o. fo

goly, mond, le-ányt; 2) ha a következő Ug magánhang

zóját több mint egy mássalhangzó előzi meg', p. o. kér

ni, küld-tem.

53. §. Azon alapszabályt, hogy a magánhangzó előtt

csak egy mássalhangzó tartozhatik az Illető taghoz, vi

lágossá teszi nyelvünknek azon szépsége, melyet, ha nem

csalódunk, először Guzmics emlitett meg, hogy t. i.

egyetlen eredeti szava sem kezdődik két mássalhangzó

val; két, sőt három mássalhangzó pedig a sző kezdetén,

különben igen hangzatos nyelvekben, p. o. az olaszban,

*) A kemény szláv nyelvekben csupa mássalhangzók (ter

mészetesen folyékonyakkal vagy sziszegőkkel közvetitve)

képezhetnek szótagot minden magánhangzó nélkül, p. o.

prszt, vlk, stb.
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sem ritkaság. Ily szókat elsajátitván a körülöttünk lakó

népektói, azokat vagy átalakitotta s magyar hangzatu-

akká tette nyelvünk, p. o. barát (frater), király (kral)

István (Stefanus), iskola (schola), kolostor (claustrum),

sat., vagy pedig magánhangzóval enyhiti kiejtés közben

a tősgyökeres magyar ajk, p. o. karajczár (krajczár),

teréfa (tréfa), istrázsa (strázsa), sat. Valahányszor tehát

két vagy épen bárom mássalhangzón*) kezdődő sző ak ,1

elénk a magyarban, bizonyosak lehetünk, h.gy az nom

magyar eredetű.

54. §. Átmenvén a hangsulyra, mely nem egyéb, mint

bizonyos tagok erősebb megnyomása kiejtéskor, erre

nézve szabályul állitható fel, hogy a hangsuly magyar-

ban mindenkor a szó első tagját illeti, legyeu ez akár a

szó gyöke, akár nem, _ akár szorosan h ingmértékileg

hosszu, akár nem. °

55. §. Ha egész szav »kat, vagy aszóknak szabály sze

rint hangsulytalan tagjaitnyomjuk meg, ugy ez tüíön*sen

a bennök kifejezett értelem nagyobb kiemelése végett tör

ténik s megkülönböztetés tekintetéből inkább hangnyo

matnak, mint hangsulynak mondatik.

56.§ Alább, midőn a hangmértéktan szabályait réfczle -

tesen előadandjuk, alkalmunk lesz hivatkozni a ma-yar

saótag feljebb meghatározottjellemére, valamint meg fo

gunk győződni arról is, hogy a magyar hangsuly nem

marad befolyás nélkül a szók első tagjainak mértékes

mennyisegere : s ezért vala szükséges a tagszámra és

hangsulyra vonatkozó két szabályt a tulajdonképi hmg-

í?ÍtÜní,ak ClÖre b0C8átani' melyhez most átmegyünk.

57.§.Ahangmertéktan szól l)a szótagok időniennyisé-

0 Néhány mássalhangzót mostani irásunk — elég roszu-

két betűvel jelöl, hanem azért azok csak egyes han

gok maradnak (mindegy, akár lágyitottak, mint ly, ny

— aka, elegyültek legyenek, mint cs, ci).

Magyír TeriUn „
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géről vagy hangtartamáról, mely hangmennyiségnek

szokott neveztetni, és előadja az e tekintetben részint

már fenálló és elismert, részint nyelvünk természetéből

még kifejthető szabályokat, melyeknek, hogy helyesek

legyenek, öszhangzásban kell lenniök mind a szokásban

levő kiejtéssel, mind a nyelvtani buvárlat alapján meg

állapitott helyesirással ; 2) elsorolja a szótagok egybe-

ka 'c.solá.-iiból keletkező verslábakat; 3) magyarázza

végül különkülön haDgzatossági jellemét a soroknak,

melyek a verslábak összetételéből származnak. Egyen

kint szólandunk tehát ezen szakaszban a tagok-, lábak

és sorokról.

1. A tagokról.

58. §. A tagok hangmennyiségéről szóló tan az, mely

idegenül prozodiának szokott neveztetni ; feladata elso

rolni a szabályokat, melyek szerint minden szótag hang

mennyiségét, azaz egy- vagy kétidejü tartamát megha

tározhatjuk.

59. §. Az egy-és kétidejü tartam kifejezését azért hasz-

náljuk,mert minden szőtag kimondása bizonyos ideig tart

s a szőtag hangmennyisége a mértéktanban épen a sze

rint határoztatik meg, mennyi ideig tart kimondása.

60- §.Mindenszőtag kimondására tehát kivántatik bizo

nyos idő, s ezen idő a szerint lesz vagy hosszabb vagy rö

videbb, a minta szótag otvagy lassabban vagy sebeseb

ben mondhatjuk ki. A rövidebb időbe kerülő szótagot

egyidejünek mondjuk, a hosszabb időbe kerülőt két-

idejünek, — miből aztán következik, hogy — mérték-

tanilag — a kétidejü szőtag értéke épen egyszer annyi,

mint az egyidejű szótagé.

61. §.A mértéktan az egyidejű szótagot rövidnek,a kéti-

dejüt hosszunak nevezi, s egy hosszu szótag hang-, vagy

inkább időmennyiségét egyértékünek tekinti két rövid

szótagéval, — habár tisztán zenei mérték szerint hosz



19

azu és hosszu, rövid és rövid tag közt is van időnyös

(rhythmicus) különbség.

62. §. A hosszu szőtagot lehetne mondanunk nehéznek,

a rövidet pedig könnyünek, a mennyiben amannak gyor

sabb kimondása épen azon akadályok által nehezittetik,

melyek az utóbbi (rövid) szótagnál nem fordulnak elő;

minthogy azonban a hosszú és rövid elnevezés közön

ségesen minden verstanban el van fogadva, mi is a

mellett maradunk.

($f63. §. Oly szótag, mely egyiránt vehető akár hosszu

nak, akár rövidnek, mondatik közösnek.

64. §. Kétesnek volna mondható oly szótag,melyről nem

lehetne meghatározni, rövid-e vagy hosszu; minthogy

azonban ily szótagok épen kétességöknél fogva mind

hosszuk , mind rövidek gyanánt használatosak , az

az közösek : tehát kétesnek csak a sző utolsó, egy más

salhangzóval végződő rövid tagját nevezhetjük, mint

mely az utána következendő sző által (ha ez mással

hangzóval kezdődnék) még hosszuvá lehet.

65. §. A szótagok mennyiségének jelölésére következő

jegyek használtatnak: >~> (rövid), — (hosszu), ^ (kö

zös), O (kétes).

66. §. Eredetileg minden tag rövidnek tekinthető; hos

szuvá csak bizonyos akadályok által válik, melyek gyor

sabb kimondatása elé gördülnek. Ezen akadályok azilletö

tagnak vagy magán- vagy erre következő mássalhang

zójában találhatók.

67. §.A magánhangzó szolgál akadályul a gyors kimon

dásnak, ha meg van nyujtva, mit a magyar irás ékezettel

(ú, ü, ó, ő,á, é, i) jelöl.

68.§. A mássalhangzó (t. i. az illető tag magánhangzó

jára következő mássalhangzó) szolgál akadályul a gyors

kimondásnak, ha utána (akárugyanazon , akár a követ

2*
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kezil szóban) ismét mássalhangzó következik , mit

hangtorlatnak (positio) nevezünk. ')

69.§. A magyar tagmértéktan fő szabálya tehát az,hogy

hosszu azon tag , melyben nyujtott magánhangzó vagy

hangtorlat fordul eló , rövid pedig, melyben sem nyuj

tott magánhangzó, sem hangtorlat nincs.

70. §. Ezen szabályn aka magánhangzókra vonatkozó

részéből következik,hogy a mely tagokban a nyujtott ma

gánhangzó nyujtatlanul is használható (névszerint az in

gatag i, ú és ú hangzók), azon tagok közösek lesznek 2>

Az emiitett ingatag hangzókon kivül mások is fordul

nak elő mind nyujtva, mind nyujtatlanul, p. o. ad és ád,

n ^keni és nékem, nehány és néhány, ismeri és ismeri, stb .

71. §. A szabálynak a mássalhangzók összejövetelére

vonatkozó része csak azon hangtorlatos tagokat engedi

közöseknek vétetni, melyek torokszelletes h-val vég

ződnek, p. o. juhnak, dühtől stb. A h különben csak a

szók végén lép fel mint torokszellet; másutt min

denkor valóságos mássalhangzó, s hibáztak azon ma

gyar költők, kik azt szelletnek vevén, az előtte álló

0 Fogarasi ösztételnok, Homokay hangnövetnek, RajoU

helyheztetésnek nevezi.

2) Rövid tagok a magyar nyelvben igen nagy számmal for

dulván elő, a változatosságban is mutatkozó jőhangzat

nál fogva többnyire ceélszerűbb az emiitett tagokat in -

kább hosszuknak használni, mint rövideknek. Ne feled

jük azonban más részről, hogy ott, hol a kiejtés az em

iitett ingatag hangzókat sohasem nyujtja (mint p. o. r

következő szavakban : idő, pihen, vitel, rövid, puha,

futár, ugyan, tüzes, üsző, stb.), ott a vers kedveért sem

szabadazokatmegnyujtani. Azelvtehátaz: hogy az ingatag

í, ú, ü hangzók, ha nyujtottan fordulnak elő, nyujtatlanul

is használhatók; de ha eredetileg s általános szokás szerint

nyujtatlanok, akkor mindig nyujtatlanul maradnak.
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mássalhangzóval végződő tagot nem tekintették hang

torlatosnak s ennélfogva rövidül használták. Példák :

elhangzik , ember hal íla, — hol is az el és ber tagok,

mint hangtorlatosak, föltétlenül hosszuknak veendők.

72. §. A hangtorlatos tagot a magyar nyelvben akkor

is mindig hosszunak kell tekinteni, midőn azt más nyel

vek, péld. a latin, közösnek veszik, névszerint azon

esetben, ha valamely néma magánhangzóra (b, p, d, t,

g, k, v, f) folyékony hangzó (különösen 1 vagy r) követ

kezik. Ha eszünkbe juttatjuk a magyar fül rendkívüli

érzékenységét, mely nem engedi, hogy bár ni pzó két

mássalhangzóval kezdődjék, természetesnek fogjuk ta

lálni, hogy jelesebb verselőink hosszunak szeretnek

számitni oly tagot, melyben más nyelvek prozodiája

szerint közös tagot eredményező hangtori it fordul elő.

Magyarban tehát ily szavaknál : keblét, boglya, katlan,

kagyló, apró, czifra, közlés, stb., az első tagnak mindig

hosszunak kell lenni. ')

73. §. Egyetlen kivételt a hangtorlati szabály alól csak

s képezhet, midőn és helyett magánhangzóval végződő

és mássalhangzóval kezdődő szó között áll ; hanem ek

kor sem követünk el hibát , ha a fő szabályhoz ragasz

kodván, a s előtti tagot, mint hangtorlatost, hosszunak

vesszük. (Idestova.) A szokás tekintélyénél fogva azon

ban ily tagot nem állithatunk feltétlenül hosszunak, de kö

zösnek. Ezen kifejezésben példaul : sirva s nevetve, a va

tag közös, vehető tehát akár hosszunak akár rövidnek.

*) Ily versek tehát, mint Horvát Endreé :

„És ezer átkot zug s ropogással rajta tipródik;"

vagy Kazinczyé :

„Szólj, ki vezette karod s ki sugallta kebledbe,

hogy ezt merd —**

a magyar prozodia szerint hibásak , mert hangtottirto*

tagot rövidnek számitanak.
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(Emiitetttik volt feljebb, hogy a magyar nyelv átvett

más nyelvekből két mássalhangzóval kezdődő szava

kat, melyeket kiejtésben magánhangzónak elé- vagy

közbetételével helyenkint cnyhitnek ugyan , de melyek

irásban és irodalmi nyelvben ezen enyhitós nélkül hasz

náltatnak. Ilyen szók p. o. krajczár, drága, tréfa. Kér

dés már, hangtorlatossá teszi-e két ily mássalhangzó az

előtte levő szónak rövid vég tagját? Felelet: nyelvünk

bankrendszeri természete szerint, igen; a versekben elfo

gadott szokás szerint, nem. Ha tehát igazságosak akarunk

lenni, efféle tagokatis közöseknek kell nyilat koztatnunk.)

74. §. Hangtorlat rejlik az a és e névmutatókban is, ha

mássalhangzón kezdődő sző vagy tag következvén reájok

— az hang , mely hozzájok tartozik , átváltozik a kö

vetkező sző vagy tag első hangjává. A király (az király

helyett), e férfi (ez férfi helyett) , igy hangzanak : ak

király , ef férfi , — s régebben igy is irattak ; valamint

az összetételeket még mi is kettőzéssel irjuk, péld. arra,

ekként , stb. Szabály szerint tehát az a és e névmuta

tóknak, akár magokban akár összetéve, mindig hosszuk

nak kellene lenniök *) ; de részint az ellaposodott kiej

tés, részint — s még inkább — azon kénytelenség kö

vetkeztében, hogy e névmutatókat versben minden sző

előtt alkalmazhatőkká kelle tenni, szokássá vált azokat

közösekül használni, s hosszuságukat csak az összetéte

lekben tartották meg. Az a és e tehát, mint külön szók,

rövid tagokul is vehetők szükségből ; de a jő hangzat

kívánja, hogy — ha csak lehet — hosszuk legyenek.

75. §. A hangtorlatra nézve természetesen mindegy, a-

kárazt két vagy több egyféle,akár két vagy több különféle

mássalhangzó idézi elő, (péld. vettem, vertem) ; van

nak azonban szavaink, melyeknek mássalhangzóit je.

*) Az és ez ellenben mindig rövidek, mert mindig ma

gánhangzónak kell reájok következni.
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lenlegi nyelvtanunk szerint egyes hang jegyével irjuk s

a kiejtésben mégis többnyire kettősen hangzanak. Ily

szavak példaul : egy (eggy), mely (melly), ily (illy),

oly (olly), köny (könny), boszu (bosszu), rosz (rossz),

közé (közzé), sülyed, stb. Helyesirás és kiejtés levén a

mérték meghatározásának irányadói, az elsorolt és ezek

hez hasonló szavaknak azon tagjait, — hol irás szerint

nincs, szólás (bárha nem általánosan is követett szólás)

szerint pedig van hangtorlat, a prozodia szintén közö

seknek nyilvánitja.

76. §. Mai helyes irásunk, mely sok tekintetben inkább

helytelen mint helyes irás, több egyes hangot két betűvel

jelöl : gy, ty, ly, ny, cs, ez, zs, sz. Ezen két betűvel

összeirt egyes hangok sohasem képeznek hangtorlatot,

kivéve a zs, — ez is csak azon esetben , ha nem csu

pán betű-, de hangösszetétel is, p. o. igaz-ság Ekkor

kettősen is hangzik és az előtte álló tagot hangtorla

tossá, következőleg hosszuvá teszi. Hangösszetételek

még dj (kettős gy), tj és tyj (kettős ty), Íj (kettős ly),

nj és nyj (kettős ny), ts (kettős cs), tsz (kettős ez), —

mik ennélfogva mindig hangtorlatot eredményeznek *).

A ds és dz szintén hangösszetételek, nem csupán hang-

elegyűlések, miért is megelőző tagjok mindenkor hosz-

szu, p. o. edzeni, bodza, fíadzik, stb.

77. §. Az ékezet és hangtorlat szabályán kivül, melyet

fm kifejténk, a hangsuly is gyakorol befolyást a tagok

hosszitására, különösen pedig : 1) egy tagu rövid ma

gánhangzón végződő — és 2) három, négy vagy több,

csupa rövid tagból álló, szavaknál.

*) Mikor kelljen e lágyitott és elegyült hangokat megfelelő

bettijegyeikkel kettősen (p. o. annyi, loccsan, fattyu),

mikor pedig összetételesen (p. o. vonja, piritson, atyja,

metsz) irni, arra nézve nem a prozodia, hanem a szoros

értelemben vett nyelvtan ad szabályokat.
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78. §. Egy tagu, rövid magán hangzónvégződő szavak,

minők péld. ha, de, te, mi, ti, ne, sat., szintagy hosszuk

mint rövidek lehetnek, tehát közösekül tekinthetők *).

Ugyancsak a hangsuly erejénél fogva vétetnek rendsze

rint hosszuknak a; iny- vagy torokszellettel végződő in-

dulatszóeskák is, mint haj, jaj, ah, hah.

79. §. Három, négy vagy több, csupa rövid tagbői álhS

szavak első tagja , mint hangsulyos , hosszúnak számit-

hatő,p. o. micsoda, magyarok, birodalom, veszedelem.

80.§.Hátra van még e czikkbenmegemlékeznünk a sza

vak tagszámát illető szabályról,melyet feljebb ugy fejez .

tünk volt ki, hogy a szőban annyi tag van, a hány ma

gánhangzó. E szabály alapján a magyar prozodia nem

helyeselheti, hogy a magánhangzók, ha közvetlenül egy

más mellé jutnak, egygyé olvasztassanak, vagy egyikök

kivettessék.

81. §. A kivetés (elisio), mely más, péld. a latin és fran-

czia,általában a roraán nyelvekben— részint kénytelen

ségből, részint a hangrésnek Chiatus) ,mely két közvetle

nül egymás mellett állő magánhangzó közt támad s me

lyet a magyar ajk több vidéken inyszellettel (j) enyész-

tet el 2), kikerülhetése végett — szabályszerűen divato

sak, a magyarban csak ott szabályos, hol a kiejtés szo

kása mintegy megszentesité, például e szavakban : hála-

dó (hálaadó helyett), viczispán (viczeispán helyett), ifj-

asszony (ifju asszony helyett), gazdasszony (gazdaasz-

szony helyett). Jelesebb költőink is szabadságot vettek

*) A és e névmutatók tehát, ha nem volnának is hangtor-

latosan hosszuk, hangsuly által azzá lehetnének.

2) Fiaim, római, ugy hangzanak, mint fijajim, rőmaji. A

nép, kivált a felvidéken, külön álló szavak közt is, me

lyek magánhangzói érintkeznek, világosan hangoztatja

az inyszelletet ; például : mondja a világ = mondja ja

világ ; legény kéri a leányt = legény kéri ja leányt.
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ugyan magoknak olykor kivetéssel élni (leginkább Ka

zinczy), de ilyenkor eltérnek a magyar prozodia szabá

lyától. *) Igaz ugyan, hogy a hangrés sem Jőhangzatu,

de kisebb rosz mégis a kivetésnél : a verselő igyekez

zék miad a kettőt kerülni, s ez — a magyar nyelv alak

gazdagságánál fogva — ugysem nehéz dolog.

82. §. A magyarnyelvben csak igen ritkán nyelik el

egymást a magánhangzók s épen oly ritkán olvadnak is

egymásba (mint kettősek), s hol ezeknek egyike i vagy

U (péld. a paizs, máriás, kalauz szavakban) , ott az i

hang j hangba (inyszelletbe), az u pedig fél v haagba

(ajakszelletbe) mehet át s a tagszámot csökkenti (igy lesz

a két tagu paizsból e?y tagu pajzs, a három tagu mári

ásból két tagu marj ás , a szintén bárom tagu kalauzból

két tagu kalauz); szabályosan tehát * -hangolv-asetáat is,

miként a kivetést, csak akkor alkalmazhatni, ha erre a

szokásos kiejtés feljogosit. Meg kell vallanunk, hogy ily

feljogositás csak a törzsekben fordul elő (mint az imént

emiitett példák mutatják); ha pedig magánhangzó kez

detű képzők járulnak a sző végső magánhangzójához,

minden tag külön számit, s ez esetben a hangolvasztást

csak az elkerülhetlen szükség mentheti, — például Vö

rösmartynk ezen sorában :

„Nem maradott egyebünk lemenő napjainkra panasznál."

2. Alábakról.

83. §. Két, vagy három, vagy négy szőtag — verslábat

képez. Egy szótagot, három és négy tagu verslábaknál

két szótagot is, fél verslábnak szokás nevezni.

84. §. Voltak, kik a hang-mértékes gördületet a zenei

octávához hasonlitván, annak eredeti jellegét azon kép

letben gondolák teljesen kifejezve,mely nyolcz rövid vagy

8) Például Kazinczy : „Szolli ide jár . . . ." = „Szoll'

ide jár." Bajza : „Mint maga az ifjú tavasz" = „mint

mag' az ifju tavasz."
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négy hosszu tagot foglal magában (a rövid tag nyol-

czadnak, a hosszu negyednek vagy két nyolczadnak

számittatva.)

85. §. Lesz alkalmunk alább példákkal mutogatni, mi

ként fejlődtek az eredeti,mondhatnók eszményi,ős képlet

ből, vagy inkább ennek alapján, az egyes verslábak *),

melyek közől leghasználatosabbak a három-, négy- és

hatnyolczadosok, s melyeknek rendszerét most — az

emiitett számitás fonala szerint — következőleg tesz-

szük szemlélhetővé.

86.§. A félverslábakat mellőzve,az egész,teljes verslá

bak— legkisebb, azaz kétnyolczados értéköktől kezdve

legnagyobb, azaz nyolcznyolczadoa értékökig — igy

következnek egymás után : _____

Kéttagu. | Háromtagu, j Négytagu.

A) % értékű

B) % értékű

C) */i értékű

D) % értékű

E) % értékű

1. ^

1. *-'.

2. —

1. —

Nincs.

Nincs

Nincs.

1
v_/ W V—'

1. W >-/ _

2. — v-/ ^

3. *- — >~/

1. ^

2. v-*

3. — w —

Nincs.

Nincs.

1. w

W W v—I .

>—' *—' v_;

*)Mint az egyetlen, eszményi nyelv alapján az életbe lé

pett egye*, különféle nyelvek.
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Kéttagu. | Háromtagu. | Négytagu.

F) »/s értékű Nincs. Nincs 1. '«.'

2. s^

3# w

4# w

G) % értékű Nincs. Nincs 1.

87. §. A képletileg összeállitott lábak magyar elneve

zését nagyobb részt Fogarasi után adjuk. A kéttagúak :

piczi (^ v_/); meriő^(^-' —),lejti (— ^-');lépő.( )Ahá-

romtagúak : szapora ('-' *-< >-'); lebegő (^ w —),

lengedi (— V w), körösdi (v — '-'); toborzó

C*-7 ) , tomboldi ( w), ugrató (— ^ —); an

dalgó ( ). Anégytagúak : futamodi (>~' w ^ ^J;

akadozó ( w w ^ —), picziféle Cw ^ — w)j szökel-

leti ('-' — y ^j, gyorsmeneti (— v-/ ^>-0; emelke

dő (^ —- w —), lejtvelejti, (— '-' — *-'), piczihosz-

szú (^ w ), hosszúpiczi ( w w), tobor-

zéki ("-' ^), lengedező (— ^ ^ —) ; mcnőlé-

pő (V ), lejtvelépő (— ^ ), lassan-

menő ( ^ —), lassanlejti ( d); lassan

lépő ( -).

88. g. Az adott képletbőlkitünik, hogy a [verslábak mind

tagszámuk mind hangmennyiségi értékök szerint oly

különfélék , hogy összetételeikből szinte felszámlálhat-

lan változatok eredhetnek.

89. §. A kéttagu verslábak két-és négynyolczados hang

mennyiségi érték között fordulnak elő : legkisebb a pi

czi (pyrrhichius , fepyvertánczi), mely két rövid, — leg

nagyobb a lépő (spondeus, áldomási;, mely két hosszu

tagból áll. Ezen két véglet között két , elegyitett hang-

mennyiségü láb képez átmenetet: a menő (jambus,

hajitott vagy szálló) , melyben az első tag rövid, a má

sik hosszu, — s a lejti (trochaeus, gyors, — vagy
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choreus, kartánczi), melyben megforditva az első tag

hosszu, a második rövid.

90. §. A háromlábu verslábak határait a három- és hat-

nyolczados hangmennyiségi értékek képezik : legkisebb

értékű a szapora (tribrachys, három rövid) mely csupa

rövid, — legnagyobb értékű az andalgó (molossus, né

melyek szerint egy epiruszi népfaj, mások szerint pgy

krétai költő neve után), mely csupa hosszu tagokból

áll E két véglet között hat elegyitett hangmennyiségü

láb képez átmenetet : három, melyekben a rövid, —

három, melyekben a hosszu tagok száma kétszeres.

Kétszeres rövid taggal birnak : a lebegő (anapaestus,

visszaütő), melyben a harmadik, — a lengedi (dactylus,

ujj), melyben az első, — s a körösdi (ampbibrachys,

körül rövid), melyben a második helyet foglalja el a

hosszú tag. Kétszeres hosszu taggal birók : a toborzó

(bacchius, bacchnsféle), melyben a harmadik, — a tom

bolái (anti- vagy palimbacchius , ellenbacchuszféle),

melyben az első, — s az ugrató (amphimacer, körttt-

hosszu, — vagy creticus, krétai) , melyben a második

helyen áll a rövid tag.

91.§.Anégytagu verslábakhangmennyiségi értéke négy

nyolczadtól nyolez nyolczadig terjed : legkisebb értékű

a futamodi (proceleusmaticus, paranosolási, — vagy

dipyrrhichius, kettős piczi), mely csupa rövid, — leg

nagyobb a lassanlépő (dispondeus , kettős lépő) mely

csupa hosszu tagokból áll. Ezen két végpont között

tizennégy, elegyitett hangmennyiségü láb képez átme

netet, három csoportban: az első csoportbeliek (számra

négy) egy hosszu s három rövid , — a harmadik cso

portbeliek (számra hasonlag négy) megforditva egy rö

vid s három hosszu, — a második, közbenső csoport

beliek (számra hat) kétkét hosszu skétkét rövid tagból

állanak. Az első csoporthoz tartoznak az ugynevezett

paeonok (ütések, azaz három rövid tagra egy ütés, vagy
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hossza tag): az akadozó, picziféle, szökellett és gyors

meneti. A harmadik csoporthoz az epitritek (há

romra egy , az az három hosszu tagra egy rö

vid): a menőlépő , lejtvelépő , lassanmonő és las

sanlejti. A másotlik vagy legközépső csoportbeliek, me

lyeknek nincs közös nevök, a következők: emelkedő

(dijambus, kettős jambus), két menő ; lejtvelejti (ditro-

chaeus, kettős trocheus), két lej :i ; piczihosszú (jonicus

a minori, felszálló jóniai), egy piczi s egy lépő ; hosz-

szú piczi (jonicus a majori, leszálló jóniai), egy lépő s

egy piczi ; toborzéki (antispastua, visszahuzó), menő és

lejti ; lengedező (choriambus, choreus és jambus) , lejti

és menő.

92. §.Az itt előadott osztályozáson kiviil , melynek

alapját a lábak tagjainak száma s hangmennyiségi

értéke képezik, különbségeket találunk még a lábak

között : 1) a lábak tagjainak félesége, 2) a lábak tag

jainak hangérték! aránya, és végre 3) a lábak esése

szerint.

93 .§. A lábak tagjainak féleségét vevén tekintetbe, a

lábaklesznek vagy egyszerűek vagy többszerűek : egysze-

rűekmelyekoek tagjai mindegyféle hangmennyiséggeJbir-

nak, tehát vagy iniod rövidek vagy mind hosszuk ; több,

szerűek, melyekben rövid és hosszu tagok vegyesen

fordulnak elő. Egyszerű lábak teh;it azok. melyek —

akár a két, akár a hn'rom, akár a négytagúakban —

az illető legkisebb és legnagyobb értékkel birnak (a

piczi és. lépő, a szapora és andalgó, a futamodi

és lassanlépő) ; a többi, közbeeső lábak mind több

szerűek. A legkisebb értékű lábakat sebeseknek is, a

legnagyobb értékűeket pedig lassúknak szokás nevezni;

a többit vegyeseknek, melyek ismét sebesebbek, ha rö

vid tagok száma felülmulja a hosszúk számát, — las

subbak, ha hosszúké mulja felül a rövidekét, — és

URALIC AND ALTAIC

LANGUAGE AND AREA CENTER

COLUMBIA UNIVERSITY



30

mérsékletiek, ba rövid és hosszu tagok egyenlő szám

mal fordulnak elő. l)

94. §. A lábak tagjainak hangértéki aránya szerint

lesznek a lábak vagy arányosak vagy aránytalanok ..

arányosaknak nevezzük azokat, melyek oly módon két

felé vághatók, hogy az egyik félnek hangmennyiségi

értéke vagy épen annyi vagy egyszer annyi legyen,

mint a másiké ; aránytalan lábaknak mondjuk azokat,

melyekben ily felosztást nem tehetni. Minthogy a ver

sek annál hangzatosabbak, minél inkább fordulnak elő

bennök arányos lábak, ide tesszük ezeknek sorozatát.

Azon arányos lábak, melyekben a két rész hang

mennyiségi értékre nézve egymással egyenlő, a követ

kezők : piczi (^ | ^), lépő (—|—), lebegő (^ "-' |—),

lengedi (— \^ '-'), futamodi (ww|u w), emelke

dő (w_|w_), lejtvelejti (— '-'l—w), toborzéki

(^— | — '*-') , lengedező (—^|w—), lassanlépő

( 1 ). Azon arányos lábak, melyekben, ha két

felé vágatnak , az egyik rész hangmennyiségi értéke

egyszer annyi a másikénál, e következők : menő (v —),

lejti C— |w), szapora (w|ww vagy w O w)f

andalgó (— |— — vagy — — | —) , piczihosszú

(^ w | ), hosszúpiczi ( 1 ^ v-/). A többi lá

bak mind aránytalanok.

95. §.A lábak esése szerintmeg kell különböztetnünk

a fel- s a lemenő lábakat : felmenők, melyek röviden

kezdődnek s hosszan végződnek, mint a menő, lebegő,

emelkedő, piczihosszú (az aránytalan lábak közül a to

borzó, akadozó, menőlépő) ; — lemenők, melyek meg

forditva, hosszan kezdődnek s röviden végződnek, mint

a lejti, lengedi, lejtvelejti, hosszúpiczi (az aránytalanok

közül a tomboldi, gyorsmeneti, lassanlejti). Ezen egy-

*) Három tagu lábak tehát sohasem lehetnek szorosabb ér

telemben mérsékletiek ; csak a két- és négytagúak.
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szerű eséssel biró lábakon kivül vannak kettős esésnek

is, ugymint : fel-lemenők, melyeknek dereka hossza,

két vége rövid, mint a körösdi és toboizéki (némileg a

picziféle és szökelleti is) ; — le-felmenők, melyeknek

dereka rövid, két vége hosszu, mint az ugrató és len

gedező (s némileg a lejtvelépő és lassanmenő). A csupa

rövid vagy csupa hosszu tagokból álló lábakról méltán

mondhatni, hogy nincs esésök : ezek vagy másféle,

eséssel biró lábakat szoktak pótolni ; vagy, ha önállő-

lag lépnek fel, csak a középnyugoknak (caesura), melyek-

rőlalábbrészletesenszólandunk, szigorumegtartása és bő

sége által kölcsönözhetnek némi gördületet a verses ki

fejezésnek.

3. Asorokről.

96. g.Valamint több szótag verslábat, ugy több vers

láb vers-sort képez.

97. §. Haelgondoljuk, mily nagy különféleség vanmár a

verslábak között, könnyen meggyőződhetünk, hogy *

verssorok, melyek különféle lábak összetételeiből szár

maznak, még sokkal nagyobb különféleséget mutatnak,

— oly szerkivüli különféleséget, melynél fogva csak

az iróktól valósággal használt verssorok egyes fajainak

is elsorolása kötetekre menő könyvet igényelne. *) Még

nagyobb térre volna szükségünk, havaiamennyi lehető

verssort fel akarnánk emliteni. Természetes tehát, hogy

ezen fejtegetésünkben csak a verssorok főnömeit, s kü

lönösen azokat fogjuk érinteni, melyek kiválóbban a

magyar versirásban használatosak.

*) A hősi hatos vagy szorosabban ugynevezett hexameter

egy maga oly változatosságra képes, hogy belőle 32-

féle, egymástői különböző sorokat alakithatni , melyek

mégis mind szabatos hexameterek. A szabadabb hatos

menő (jambicus) sornak változatai pedig már ezerekre

rugnak.
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98. §. Mielőtt azonban a főbb verssorokat egyenkint

bemutatnák, meg kell jelölnünk a verssorok közötti álta

lános különbségeket s azoknak általánosan érvényes

szabályait-

99. §. A mi a sorok közötti általános különbségeket

illeti, ezek meghatározhatók a lábaknak, melyekből

állanak,mennyi- és minősége szerint. *)

100. §. A sor-alkotó lábak mennyisége szerint, lehet a

sor : egyes (monometer), mely csak egy lábból áll és felette

ritka; kettős (dimeter), melyben két láb van; hármas

(trimeter); négyes (tetrameter); ötös (pentameter); hatos

(hexameter); hetes; nyolcz.is. Ezenkivül még lehetnek

másodfeles, harmadfeles, negyedfeles stb. sorok, me

lyeknek vagy kezdetén vagy végén egész láb helyett

fél láb fordul elő. »)

101 . §. A lábak minősége szerint, lesznek a sorok vagy

egyszerűek vagy többszerűek. Egyszerű sorok azok, me

lyeknek alkatrészeit egymás közt egyenlő 1 ibak, p. o.

csupa lejtiek, csupa menők, csupa lebegők, stb. képe

zik ; s ezen sonk aztán a bennök uralkodó lábak után

neveztetnek lejtieknek, menőknek, lebegőknek , és igy

tovább. Többszerü sorok azok, melyeknek lábai egy

más között nem egyenlők, — s ezen sorok ismét lehet

nek kétfélék : vagy olyanok, melyekben a lábak nem

egyenlők ugyan Ugszámra, hanem egyenlők hangmeny-

') Némelyek a tagok számát is tekintetbe veszik a sorok

különféleségeinek kimutatására ; mi azonban felesleges,

miután a sorok közvetlenül csak lábakbői állanak.

2) Ha e fél láb a sor kezdetén fordul elő, akkor felütésnek

mondatik, — ha a sor végén, akkor csonkalábnak.

(Csonkalábak alkalmaztatnak különösen csupa egyenlő

lábakbői álló soroknál az egyhanguság háritása végett.)

A felütés állhat akár két rövid , akár egy (hosszu vagy

rövid) tagból; a csonkaláb mindig egytagu.
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nyiségi értékre nézve, minő például a szorosabban ugy

nevezett hexameter; vagy pedig olyanok, melyeknek

lábai sem tagszám, sem érték tekintetében egymással

nem egyeznek, minők például az alkaioszi , glykoni és

egyebek.

102. §. Az előadott lényeges különbségeken kivül szo

kás a sorokat azon irok neve után is egymástól megkülön

böztetni, kik azokat vagy elsők vagy kiválólag használták;

vannak tehát ; nakrroni, glykoni, szapphéi, nálunk ma

gyaroknál a valkai-, faludiféle , s egyéb verssorok. 0

103. §. Megkülönböztetik még ezenkivül a szabályos

Borokat és a szabálytalanokat (melyeknek tulajdonkép

nem is volna szabad előfordulni), s nevezik amazokat tel

jes vagy hiánytalan (acatalecticus) soroknak, melyekben

épen a kellő lábszám van meg, — az utóbbiakat pedig

vagy csonkáknak (.catalecticus), melyekben egy vagy

két tag, de sohasem egész láb hiányzik, — vagy kur-

titottaknak (brachycatalecticus), melyekben egy egész,

néha több láb is hiányzik , — vagy végre toldottaknak

(hypercatalecticus) , melyekben megforditva kolletinél

több tag vagy láb találkozik.

1 04. §. A mi a sorokra vonatkozó általános szabályokat

illeti, ezeknek elseje mindenesetre az, melyet Schmitt-

henner és Fogarasi egyetlen (igenleges) szabályként

állitottak fel a sorok alkotására nézve. A lábak" me

lyekből a sor áll, ugy fűzessenek össze, hogy a kivánt

hangidom, azaz a lábak esésének kiválasztott formája

világosan kitűnjék s többféle esés ugyanazon sorban

elő ne forduljon 2)

*) ügy ezen, mint a feljebb emiitett sorok alapképletei

többekkel együtt, alább következendnek.

2) Hibásak tehát oly sorok, melyekben a kiválasztott, ere

deti hangidom mellett még más hangidom is rejlik, —

mi csupán hangsulyos, azaz határzott mértékkel nem

Mjgyar reritan 3
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105. §. Ezen főszabály mellett még más szabályok is

felhozandők, melyek szintoly általánosak : névszerint a

nyugok s az uralkodó esés szabályai.

106. §. Nyugnak nevezzük a sor azon megállapodási,

pihenési pontját, hol valamely szó végződik. A nyűg épen

ugy fordulván elő sor közben mint ennek végén, lehet

középnyug vagy végnyug.

107. §. A végnyug szabályánál fogva minden sornak

bevé-zett szóval kell végződni s a szónak valamelyutóré-

szét sohasem szabad a következő sorba átvinni.

108. §. A középnyug vagy metszet (caesura), mit né

mely tudósok vágatnak is neveznek, lehet vagy láb- vagy

aormetszet : lábmetszet (gyenge középnyug), midőn a

szó vége a láb közepébe esik; sormetszet (erős közép

nyug), midőn a szóval a láb is végződik. A hangzatos

ság ugy kivánja, hogy minden sorban leglább egy láb'

metszet legyen ; sormetszetet igényel fülünk hosszabb,

kivált egyenlő lábakból álló sorokban. Némely veisso -

rokban (például a hősi hatosban, a sándorosban (ale-

xandrin), a lengedezőben, faludifélében , a szapphói-

ban) meg van határozva helye is a láb- vagy sormet

szetnek. E helyeket az egyes sorok felmutatásánál min

dig megjelölendjük.

109. §. Az uralkodó esés vagy hangidom szabályait

könynyü meghatározni magának ezen esésnek fogalma

után. A sor uralkodó esése függ a benne uralko

dó lábak esésétől : ha ez felmenő , a sor esése is

felmenő lesz ; ha lemenő , a sor esése is az ; ha

végre le-fel-, vagy fel -le-szálló esésű lábak vannak

benne, a sor esése is hasonlag váltakozó, elegyitett. E

részben tehát a szabály az,hogy felmenő hangidomu sorok

felmenő, lemenő hangidomuak lemenő, elegyitettek válta-

biró nyelvekben gyakran történik. (Láss erre példát Fo-

garasi többször idézett könyve 325-dik lapján.)
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kőző lábakból állíttassanak össze *) : mert csak Így fe

lelhetünk meg azon feljebb előadott főszabálynak, hogy

a kivánt hangidom világosan kitünjék a sorból.

110. §. Minthogy az uralkodő lábakat — anyelverősza-

kolásán ik, sőt akellemetlen egyhanguságnak is kikerülé

se végett — kivált hosszabb sorokban alig lehet szigo

ru pontossággal összeállitani : természetes, hogy azo

kat pőtlábakkal kell helyettesiteni. Hol legyen szabad

az uralkodő láb helyett pőtlábnak előfordulni , az a sor

fel- vagy lemenő hangidomától függ 2) ; általános sza

bályul mondhatjuk erre nézve, hogy felmenő sorokban

a második (ha ez nem egyszersmind az utolső előtti)

és az utolső, lemenőkben pedig az első és az utolsó

előtti lábat nem szabad pőtlábbal helyettesiteni.

111. §. A pőíláb,kell,hogyvagy esés nélküli (csupa rö

vid vagy csupa hosszu tagból állő) legyen, vagy azon láb

esésével birjon, melyet helyettesit: menő helyett ennél

fogva lebegőt, lejtihelyettlengeditalkalmazhatunk; alépő

és piczi pedig mindkettőnek helyettesitésére alkalmas.

Tökéletesebben kifejlett hangidomu sornál azonban, mi

nő példaul a hősi hatos, megkivántatik, hogy a pőtláb

ne csak esésre, de hangértékre nézve is egyenlő legyen

az uralkodő lábbal.

1 12. §. Ezen általános szabályok között emlitendő még

aközönyös tagokra vonatkoző szabály is. Közönyös tagok

olyanok, melyeknek hangmennyisége be nem foly az

uralkodő hangidomra : ilyenek — kivételt nem szenve

dő szabály szerint — a sor végső tagja (tehát vala-

*') Micsoda tárgyhoz vagy tárgyaláshoz illik a felmenő,

micsodához a lemenő, micsodához a váltakoid hang

idom : annak meghatarozása nem a verstant, hanem kü

lönösen a poetikát illeti.

a) Váltakozó hangidomu sorokban, mivel itt ugysem félhet

ni egyhanguságtól, nincs helyök a pőtlábaknak.

3*
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mennyi csonkaláb is), s a felütés, ha caak egy tag

ból áll.

113. §. Azadottszabályokon kivül még mások is szok

tak felemlitetni, p. o. hogy a lábaknak sorokba illesztése

kor a nyelvtani szabályokat ne sértsük, a nyelven erő

szakot el ne kövessünk, sem nehéz- sem kétértelműsé

gekre alkalmat ne adjunk, az egyhanguságot, sok hang

rés, s általában mindazt, mi a hangzatosságot zavarja,

kei üljük, stb. Mindezen szabályok azonban, minthogy

általában az irályra vonatkoznak, s a prózát szintugy

illetik, mint a verset, nem a verstanba, de az irálytanba

tartoznak.

114. §' A sorok esésének va y hangidomának tekin

tetbe vétele azonpontra hozottbonnünket, hogy most aso-

rokat is természetök szerint osztályozhassuk. Mivel a sor

természetét annak hangidoma határozza merr, ezen hang

idom alapján kell az osztályozásnak, azután pedig ez

osztályozás alapján a sorok egyenkint! tárgyalásának

megtörténni.

115. §. A felmenő, lemenő s váltakozó hangidom sze

rint a sorok önkényt oszlanak felmenő, lemenő és válta

kozó vagy elegyitett sorokra.

116. §. Midőn mindezen sorokról egyenkint fogunk

szólani, mindegyiksorosztály egyes fajaitnemcsakmagyar

költők műveiből választott példákkal világositandjuk fel,

de helyenkint magyar közmondásokat és népdalokat is

idézendünk annak megmutatására, hogy a magyar nyelv

nem a latinnak vagy görögnek utánzása által képesült

szigoruan mértékes sor-alakokat előhozni, hanem, hogy

ezek belőle magából is eredetileg — jóllehet nagy

részben ösztönszerűen — fejlődtekki. Rajnis közmon

dásainkban mutatott fel mértékes alakzatokat, Fogarasi

és Erdélyi népdalainkból igyekeztek azokatelvonni. Az

idézendő példákhoz,ha ismert költő munkájából vesz-

szük, az illető szerző nevét fogjuk rekeszben hozzá .
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tenni ; — ha pedig népdal- vagy közmondásból merit

jük, ezen jegyeket : „Nd" (népdal) vagy „Km" (köz

mondás) használandjuk.

1 17. §. A sorokra vonatkozó osztályzat alapján egyen-

kintszólunk most a) a felmenő, b) a lemenő, c)az ele

gyitett vagy váltakozó menetű sorokról.

A) Felmenő sorok.

1 18. §. Felmenő sorok azok, melyekben felmenő lábak

az uralkodók, nevezetesen a menő, lebegő, piczihossm,

toborzó, sat.

119. §. A felmenő sorok gördülete leghasonlóbb a fo

lyóbeszéd gördületéhez i), főleg azon nagy szabadságnál

fogva, mely bennök uralkodik, s mely a lemenő sorokban

már sokkal megszoritottabb, a váltakozókban pedig

csaknem egészen megszünik. A felmenő sorok szabad

sága abban mutatkozik, hogy uralkodó lábaik nagyon

változatosan és sokféle pőtlábakkal helyettesithetők,

elannyira, hogy p. o. előfordulhat oly menő sor, mely

ben egy menő láb sincs s mely mindamellett szabatos

( 1 1 ww>

120. §. Ha visszaemlékezünk arra, mi a lassu, sebes

és mérséklett menetű lábakról mondatott, a felmenő

sorokban — s utóbb a többiekben is — könnyű lesz

felismernünk a lassú, sebes és mérséklett, végre pedig

a változó menetüeket megkülönböztetni.

121. §. Első helyen szólunk a mérséklett menetű so

rokról. Ezek a sajátlag ugynevezett menő (jambus) so

rok, melyek — a bennök előforduló lábak száma szerint

— lehetnek egyesek , másodfelesek, kettesek, harmad -

felesek, hármasak, stb. egészen a nyolczasokig.

') Ezért használtatnak leginkább felmenő verssorok a

színmüvekben is, melyeknek — beszélgetési előadásuk

nál fogva — legközelebb kell állani a közönséges be

szédmódhoz.
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A tiszta menő sorok szabályai, fontosságuk rendje

szerint, a következők : az utolsó lábat — ha csonkaláb

nem következik utána — mindig piczivel pótolhatni

(miután az utolsó tag ugy is közönyös) ; az elsőt és

utolsó előttit lépővel ; a harmadikat, ötödiket, szóval a

páratlan számuakat akár piczivel, akár lépővej. A többi

lábnak menőnek kell lenni.

A középnyugra nézve megjegyzendő : először, hogy

hatodfelesnél hosszabb sorban mindig kell lenni sor

metszetnek ')» még pedig hatos és hetedfeles sornál a

harmadik, hetes és nyolczadfelesnél a harmadik vagy

negyedik, nyolczasnál a negyedik láb után ; másodszor,

hogy a lábmetszetet (mely minél gyakoribb, annál jobb)

ötös és hatodfeles soroknál okvetlenül megkivánjuk a

második vagy harmadik lábban. (A lábmetszetet vesz-

szővel, a sormetszetet vesszős ponttal fogjuk a képle

tekben jelölni.)

Az egyes sor (melynek képlete : v-/ w'), a másodfe

les (melyé:*-'— |ü),sőtakettes(képletileg: ^—|W'C)

és harmadfeles (képletileg : ü— | >-'— |^=i) is oly rit

kák, hogy magyarban csak a két utóbbi fordul elő, p. o.

Gondot | ki ne

Felej | tene

Bájhang | jaid[nál,

Szelid | zene ! (Vörösmarty.)

A hármas sor képlete : ü—|ü— |v~'~. Példa :

Ki szí | vet al|kotál

S belé | érzel |meket,

Szeret | ni lán|gol(5n

Hazát | és nem | zetet ;

0 Magyar versben t. i., mert a görögök és latinok menői

ben nincs. A magyar e részben egy szabályt tart a többi

europai népekkel.
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Kinek | hatalj ma szab

Törve

Oh né

nyeket, | határt,

pek is|tene,

Küldj egy | remény |sugárt! (Bajza.)

A negyedfeles sor képlete: ü— \±±—|w~|—.

Ezen sor, ha első lábát lebegővel is cserélhetni, anak-

reoni sornak neveztetik, s magyarban igen használatos,

akár magában, akár egyéb sorokkal vegyitve. Közmon

dásainkban is gyakran előfordul, p. o.

Jól ol|doz, a | ki jól | köt.

Szenet | ne végy | kovács | tói.

Danáinkban is találunk ily sorokat, mint például a

következő, melynek azonban harmadik sorában a má

sodik láb hibás :

Ha meg | halok | se bá|nom,

Úgysincs | engem | ki szán|jon,

Kopor| sómra | borul |jon,

Keser| vesén | siras|son.

Efféle sorok még a következők:

A ró[zsa szép I virág | szál,

De tüs ke szurldal á|gán;

Ha mé zet ád [ is a | méh,

Pulánk|ja né|ha meg | csíp ;

A bor | betölt | öröm|mel,

S mámort | okoz | gyakor|ta. (Csokonai.)

A négyes sor képlete: —— | '-/-lil— I >w "C7

Példák :

Vándor | remény | csapong|va jár,

Öröm| re hí, | de bú|ra vár;

Távol | ra mint | hajnal | pirul,

Közel | sötét | éjként | borul. (Kölcsey.)

Idő | vei é]rik a | gyümölcs. (Km.)

Jó tett | helyé | he jót | ne várj. (Km.)

:::; df eles sor képlete:^— 1°—|ü— |w-|ü.

ritkábban használják, kivált magában, mint
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más, akár hosszabb , akár rövidebb menőket. Például

álljanak itt a következő sorok (melyeknek azonban min

den másodika hármas menő) :

Rákos | mezőt | dicső | nagy ő | sök

Árnyé | ka len | gi át ,

Nagy és | dicső | emlé|kek őr|zik

Évszá|zados | porát.

(Garay.)

Az ötös sor képlete, a lábmetszetek helyének meg

jelölésével, következő: ±L~\^,—|ü,—|ü—|^w;

a hatodfelesé: M—|^,—|^,—|ü— | w_|—. Pél

dák e kétféle sorokra :

Ki két|li s kér | di, hogy | csak a | dicső | ész

Emel | ki min|ket a | barmok | soraiból?

Ki két|li azt, | hogy min|den ér|demünk,

Minden | szeren |csénk ez|zel nő | s hanyat | lik?

Az ész | az is|ten, mely | minket | vezet,

Az ő | szava |ra min|den meg|hajol;

Az egy | gyes em|bert, mint a mii |liő |kat,

Ez áld | ja s é[gi bol| dogság ra in|ti.

(Berzsenyi.)

A hatos sor ugy tekinthető , mint két hármasnak

egyesitése J) ; miből egyszersmind megmagyarázhat

juk, miért kell a hatosban a harmadik láb után sormet-

szetnek lenni. Hetedfeles sor származik, ha egy hár

mashoz egy negyedfelest csatolunk. Az igy alakult he

tedfeles, valamint a hatos , nevezvék alexanderi vagy

sándoros soroknak, alexandrinoknak, egy Nagy Sándor

tetteiről szóló XlII-dik századbeli versezet után, mely

ben a szerzők, kik kilenczen voltak , először haszná-

lák ezen alakot. Nálunk kevesen éltek a sándoros sor-

*) A régiek hatosai nem két hármasnak egyitéséből ered

tek, nincs is sormetszetök, és sokkal korlátlanabbak.

Ezekről alább leend sző.
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ral J); találunk azonban mégis ily sorokat, melyekben

a hatosok és hetedfelesek rendesen egymást váltogat

ják, néhány költőnk verseiben, p. o.

Engem | fagygyal | borit || Kárpát nak bus | mellé|ke,

Ez a | vendég|ajak|| és dur|va tél vidé|ke.

A szép | tavasz | csak most || fejté | ki kel|lemit

S már uj| ra dér | födi || megyénk |nck bér|czeit. (Dayka)

Ezen példában az első két sor hetedfeles, az utolsó

kettő hatos ; a következőben az első és harmadik sor

hetedfelesek, a második és negyedik hatosak

Mosoly

Gyulad

gasz, ő | barát, || hogy é'rett 6 | veim | ben

va fes|tem én || az el|tünt gyer|meket.

Ah, most | is új'ulást || talá|lok kép|zetim ben

S könnyebb | szárnyon | bolyong || elmém a föld | felett.

(Kölcsey.)

A hetedfeles sor oly alakban is előfordul, hogy a

negyedfeles rész képezi a sor első, a hármas pedig a

sor második felét, — ugy azonban, hogy ilyenkor a

második, hármas fél szintén negyedfelessé tágulhat,

mely esetben azután a sor hetessé (két, negyedfeles

vagy anakreoni sorból összetetté) válik. Ezen sor

neveztetik niebelungi sornak, s ezt a magyar irodalom

ban különösen Garay honositá meg. A németeknél na

gyon divatos, mind hetedfeles, mind hetes lábu alakjá

ban ; a magyarok csak hetedfeles alakjában használják.

*) A Zrinyi féle sorok (mindegy akár kettős, akar négyes

rímmel) kétségtelenül a franczia sándoros sor nyomán

fejlődtek, de tévedésből mondatnak alexandrinoknak,

mert esésök nem menő, de inkább lejti jellemű, — mit

az is bizonyit, hogy hetedfelesek elő nem fordulnak

bennök. (A hetedfeles sándorsorok nőrimmel birnak , a

hatos sándorsorok firimmel ; a zrinyiféle hatos sor rime

pedig a nőrimhez közeledik , tehát csak lejti esésű

lehet.)
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Az összetételnél fogva, melyből e sor ered , termé

szetes, hogy az első, negyedfeles rész után sormetszet

nek kell következni ; s minthogy a két rész két külön,

sornak, s következéskép az első rész csonkalába végtag

nak is tekinthető, ez utóbbinak hangmennyisége min

dig közönyös.

Példaképen álljanak itt a következő sorok :

A föld, | utak, | kemény | rög, || s ki azt | megmí|veli,

Véres I verej | teke | nek

Azért, | ha más I kor isz

gyöngyé| vei ön|tözi.

tok, || nem kell | feled | ne tek

Az ál|domás|ba sző | ni : || hogy él | jen né | peték. (Garay.)

Összetétel modorára nézve hasonló ehhez, hangza

tosság tekintetében pedig elébbvaló és szabadabb egy

másik sor-alak, mely ugy áll elé, hogy harmadfeles

(néha kettes vagy negyedfeles) sorhoz kettes, vagy

harmadfeles, vagy negyedfeles csatoltatik ; p o.

Midőn | remé|nyed || ^smét | felé | lede,

Mint t5rt | ki hév | vei || kebled | nek ér|aete,

Mily lel | kesül ten, || mily é|desen | eped | ve,

Mily kéj|özön nel || borul | tál gyer | meked | re I

A hetes sor nem egyéb a négyes és hármasnak ösz-

azetételénél, melyek közől többnyire a négyes képezi

az első részt; p. o.

Itt kfizd|tenek I honért | a hős || Árpád |nak ha|dai,

Itt tör|tek öszjsze rab|igát||Hunyad|nak kar|jai.

(Vörösmarty.)

A nyolczadfeles sor egy négyesnek s egy harmadfe

lesnek, a nyolczas pedig két négyesnek egysége; mind

két alakra csaknem minden magyar költőnél találni

példákat.

Az összetett sorok — a hatostól kezdve — külön,

két-két sorban is szoktak iratni, mi ismét annak bizony

sága, hogy az összetett sorokban a sormetszetet mindig

szigorúan meg kell tartani.

122. §. A mérsékletien felmenő sorok után tekintetbe
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veendők a lassu és sebes menctűek. A lassu menetúek,

melyeknek uralkodó lába a toborz<5,ugy látszik,magyar

versekben igen alkalmatosak volnának, de nincsenek

használatban; a sebes menetúeket ellenben, melyeknek

uralkodó lába a lebegő, többen költőink közől szép si

kerrel meghonositók nyelvünkben.

123. §. A sebes felmenők főszabálya, hogy az utolsó

láb —ha utána csonkaláb következik is — mindig lebegő

gyen ; az első láb többnyire l<:pő vagy menő *), de ter

mészetesen lehet lebegő is. A többi lábak csak szük

ségből pótolhatók lépők- vagy menőkkel, mert a sebes

felmenő sor annál hangzatosabb , annál inkább megfe

lel saját fogalmának, minél több lebegővel bir.

A lebegő sorokat, hosszuságukra nézve, szintugy

osztályozhatni, mint osztályoztuk a menőket; megjegyez

hetjük azonban, hogy a magyarban kettesnél rövidebb

s ötödfelesnél hosszabb lebegők nem igen fordulnak

elő ; leghasználtabbak a négyesek és negyedfelesek. A

kettes lebegő képlete : "^ — | w ^w; az ötödfe

lesé : "3" | >-"-'— | uu- | ^w— | w Ezen

két képletből a közbeeső sorok képleteit is könnyen el

készithetni.

A nélkül, hogy minden lebegő sort egyenkint ma

gyaráznánk (mint a menőknél tevők), ide teszünk né

hány példát.

Uarmadfcles lebegők, vegyitve kettesekkel:

Kertem | re szeli |den

Az est | re leszáll;

Lágy szél | nyög eped|ve

Virá |gainál,

») Hogy a mérsékelt vagy lassu megindulással mintegy elő

készitsen az utóbbi sebes folyamaira.
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S mig szél | nyög eped | ve

Virá |gainál,

Harmat | ja szemem |nek

Azok |ra leszáll. (Kölcsey.)

Négyes lebegők :

Jár szám|kiüzöt|ten az ár|va fiú,

Dalt zen|gedez, és | dala oly | Bzomorú,

Oly é|des-eped|ve foly aj | kairól,

Hogy szik | la reped| ne hegy or| mairól.

Zeng te t| tekét, a | haza szebb | idejét,

A ré|gi csata |kat, az ő|si vezért. . . . (Vörösmarty.)

Négyes, negyedfelessel :

Halld, é|des anyám, | melegen | süt a nap,

Forr szin|te a vér | az erek | ben (Kisfaludy K.)

124. §. Változó menetüek oly sorok, melyek majd

sebesen, majd lassan, majd mérsékelten folynak; ily so

rok volnának alakithatók csupa piczihosszú lábakból ;

a magyarban nem használatosak, de a régi hellen és latin

nyelvben legtökéletesebben képviseli azokat az ugyne

vezett szabad hatos-menő, melyben a verses gördület

szinte prózává oszlik fel. A görög tragoediában előfor

duló négyes-lebegő is, ugy látszik, ennek röviditett, se

besebb menetű alakja. — Egyébiránt a szabad hatos

ban is, melyben a prózai gördülethezi hasonlóságnál

fogva sehol sem kivántatik sormetszet, megkülönböz

tethetni egy korlátoltabb s egy korlátlanabb alakot. A

korlátoltabb az, melynek páros számu lábai (tehát a

második és negyedik) mindig menők maradnak ; a kor

látlanabb, mely még a páros számu lábakban is meg

szenved a lejtin s körösdin kivül, bármiféle, 2 v. 3 tagu

lábat, melynek értéke két nyolczadnál nem kisebb s négy

nyolczadnál nem nagyobb, tehát piczit, menőt, lépőt,

Bzaporát, lebegőt, lengedit. Az utolsó (hatodik) lábnak

mind a korlátoltabb, mind a korlátlanabb hatos menő

ben vagy menőnek vagy piczinek kell lenni.
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A korlátoltabb hatos -menő képlete tehát ez :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. 2. 3. 4. 5.

''—' w >—' w ~< v_>

V—'>w»V—/ w '—' —' V—' v-^w-

w u ^-< >w> >—> *—>

dául szo Igáljaiiak e magyari özmondá

6.

1. 2. 3. 4. 5 6.

után :)

Fazekas | korong |rdl, var |ga kap | tárol | beszél.

Bár Bécs | be hajt j 3ad ök| rodet, | csak ökör | marad.

A korlátlan hatosmenő képlete :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Példaul ismét e közmondás :

Egy kis | dagana|tért keze|met el | nem vá|gatom.

A szabad hatos menőt, hellén és latin példányok után,

használták egyes irők, mint Nagy Ferencz, Tóth László,

Virág Benedek , a magyarban is; költészetünkben

azonban ez alak nem honosult meg.

B) Lemenő sorok.

125. §. Emiitettük volt feljebb, hogy a felmenő sorok

legközelebb rokonságban állanak a folyóbeszéd gördüle-

tével ; és láttuk, hogy a szabad hato3-menóben e gör-

dület csaknem egészen prózaivá olvad fel: természetes

ennélfogva, hogy a lemenő sorok, melyek egyenes el

lentétet képeznek a felmenőkkel, leginkább fognak bir

ni a sajátos versi hangzatossággal, s esésök oly szorosan

meghatározott lesz, mely kivételeket nem enged s
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ezért több alakban még egyhanguságot is eredményez.

126. §. Helyeselnünk kell azon tüdősök véleményét,

kik aztállitják, hogy az első versnek szükségkép lemenő

esésünek kelle tt lenni *) ; midőn ugyanis az ember a sza

bad folyóbeszédet megköté , mintegy megforditá azt : és

igy az eredeti verssornak csakugyan a szanszkrit szlo-

kaszt 2) tekinthetjük.

127. §. Művészeti kifejlett jégét, tetőzetét a lemenősor

a hősi hatosban, a szorosabban ugynevezett hexame

terben érte el.

128. §. Aszlokaszban, mint első idomban, teljes hang-

mértéki következetességgel ki nem mutathatniugyan a le

menő esést; hanem gördülete félreismerhetlenül lejti jel—

Bizonyitja még a lemenő sornak eredeti versességét a

felütések elmélete is. Ezek t. i. csak felmenő soroknál

alkalmaztatnak, s •'pen az által, hogy a sor első, jellem

ző hosszu tagja előtti hosszu egy, vagy rövid két tagot

elmetszik, a sort lemenő esésűvé teszik. Alkalmazzunk

felütést a felmenő sorban, kezdjük ennek lábait a felütés

után számitani : s előttünk állanak a lemenő sorok kép

letei, tőrvényeikkel együtt. Ne feledjük e mellett, hogy

felmenő sorbél lemenőt igenis, de lemenőből fölmenőt

felütés által nem alakithatni ; lemenőkben nincsenek is

felütések.

Az ind költészet s ezzel együtt a szlokasz vagy szloka

feltalálását a körülbelül 1200 évvel K. sz. előtt élt Val-

miki jósnak tulajdonitják. A rege ugy tartja, hogy Val-

miki egykor lomb mögé rejtőzvén egy fiatal pár enyel-

gésében gyönyörködék, a mint egyszerre két gyilkos ro

hant az ifjura, kit megöltek. Valmiki, az árván maradt

hölgynek bánatát enyhitendő, érzékeny panaszhangok-

ban tört ki s e hangok önkénytelen szűzenével gördül

tek ajkáréi : igy támadt a szlokasz, az indek eredeti, s

főleg elbeszélésben használatos párverse.
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lemü. Áll a szlokasz két sorból , mindegyik sora 16

tagból *), melyeknek egyes párjai a sorvégén menő, kü

lönben többnyire lejti lábakat képeznek, közepett sor

metszettel, — mint e következő verspár mutatja :

A remeték fejedelmét, a bölcseség birtokosát,

A jós Valraikit üdvözlöm, az üdvragyogó bünhödőt.

129. §. Eredeti verssornak a szlokasz alakját tekintvén,

valóban meglephet bennünket a nagy hasonlat, mely ezen

idom, s a magyar népdalokban uralkodó főjelleg között

feltűnik. Nem is emlitve, hogy a magyar dana esése is

inkább zenei hang- , mint versmérté kileg határozható

meg, s hogy abban a hangsuly többnyire uralkodó sze

repet játszik : már a tagok számának egyenlősége , s a

sormetszetnek ugyanazon helye félreismerhetlenül tanus

kodnak az emlitett'rokonság mellett. Tény , hogy a leg-

is legtöbb magyar népdal idoma — épen ugy mint a

szlokaszi verspár — 16-16 tagos két sor (tehát a zenei

oktáva képlete) , közepett sormetszettel , s általában

lejti eséssel 2). Több mint három negyed része a ma

gyar danáknak : — szlokasz. Ezen alak uralkodik ki-

válólag a spanyol népköltészetben is, mely bensőleg

szintén igen sok hasonlósági pontot mutat a magyarral.

A sok ezer közül álljon itt példaképen azon régi nóta,

mely a szerelmi szenvedély rabságába esett ifjunak

panaszát tartalmazza :

*) Félregondolván e tagoknál a hangmennyiségi mértéket,

juttassak eszünkbe a zenei oktáváről, mint n legtelje

sebb gördület alapjáról mondottakat. A szlokasz e zenei

oktávát képviseli — fejletlen, de határozott alakban.

2) A lejti esés kivántatóságánál fogva alakult bizonyosan

az idegenből átvett felmenő esésű alexandrin is a ma

gyarban lemenővé. így irvák többnyire a népies elbe

szélések, Gyöngyösi, Gvadányi verses munkái, sőt egyes

lyrai danáink is, mint például : „Nem anyától lettél,"
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Ugy meg vagyok határozva, mint a csikó kantározva,

Szabadságom el van zárva, mint a madár kalitkába. ,

Ezen párversben, mint számtalan egyéb danáinkban,

ha közelebbről nézzük, nemcsak a szlokaszt fogjuk fel-

is nerni, de még héberszerü párhuzamosságot is talá

lunk.

130. §. Nem-e azérthonosultmeg, terjedt el nálunk oly

san a Kisfaludy Sándor alkalmazta, ugynevezett gyor-

Himfy vers, mivel ez az eredeti - szlokaazféle — sorral

mind esésre , mint metszetre nézve egyenlő, s csak egy

taggal van kevesebbje mint annak ? Nem-e azért honosult

meg s részesült nálunk oly előszeretates miveltetésben

a hősi hatos is, mivel ennek tagjai száma szintén leg

közelebb jár 0 a szlokaszfélo sor tagszámához ? S nem

kell-e feltennünk, hogy az ugynevezett nagy aazklepia-

deszi sor, melynek tagszáma összeüt az eredeti magyar

danai sor tagszámával, szintén legjobb sikerrel megho-

nosulhatna verselésünkben?

131. §. Miért képezi a hősi hatos a lemenő sorok tökély-

példányút, arról alább még részletesebben szólandunk;

most felveszsziik tárgyalásunk fonalát, s a lemenő soro

kat ugyanazon rendben vee::djük tekintetbe, mint fel

jebb a felmen5ket néztük.

132. §. Megjegyezzük még ujabb figyelmeztetésül,

hogya lenaenő sorokban, mint a felmenők ellentéteseiben,

az ural ;odó lábak ált ilában nem a pároaszámu helyekre

esnek, de a páratlan számúakra s ezenkivül az utolsó

előttire (h i ez ne aa volna is páratlan számu) : a pótlá

sat. A lemenés, a lejti esés kénytelen volt uralkodóvá

lenni a magyar versben már a hangsulynál fogva is,

mely — mint tudjak — mindig a szó első tagjára esik,

8 igy a sornak i i mindenkor első tagján nyugszik.

J) A hősi hatos legkisebb tagszáma 13, legnagyobb pedig

17; a középszám tehát itt is 15, mint a Himfy versben.
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bak alkalmazása tehát a lemenő sorokban sokkal kor

látoltabb, mint a felmenőkben, — mi azoknak már

magában is határozottabban felismerhető hangzatossá

got kölcsönöz.

133. §. Most már először a mérsékelt menetű lemenő

ket, az ugynevezett lejti sorokat fogjuk megtekinteni.

Lejti sorokban lejti lábak uralkodnak.

Legnagyobb lejti sor a nyolczas, mely nem egyéb a

tisztára kifejlett szlokasznál, sormetszettel felében (azaz

a negyedik láb után). Képlete a következő :

v_/ I wl \_/ I ^Al u I v-^l—w I .w

Ezen alak, mint már emiitettük, versmértékileg ural

kodó a magyar danában, bár tisztán ritka esetben for

dul elő ; imlköltészetünk azonban tiszta kivitelű példá

nyokat nagyobb számmal szolgáltat. Álljanak itt példa

képen a következő sorok Garaytől :

Hon, di J cső hölgy, | szép ki j rályné, || oly nagy, | oly

szent | a ke | beinek,

Hő fo | hászim | zsíímo | lyodnál jj im i | mAdva esde | kelnek.

A nyolczadfeles lejtit költőink még inkább használ

ják ; általános esésére nézve ily sorokból áll a Himfy-

vers első két harmada is. Képlete ugyanaz, mint a

nyolczasé, csak ennek utolsó tagja van elmetszve. Pél

daul (Bajzától) :

Meglesz | a jók | mélta|tása || és a | vétek | felzo|kog,

Ha a ] nagysze|rfi bi|r<5szék || harso|nája | zúgni | fog.

Mossunk el a nyolczadfelesből még egy tagot, s meg

van a hetes lejti. Példa (Garaynál) :

Mint ma|dár, száll | s zeng a | dalsző || légi | lebbe | nősben,

S vissza | hangzik | hölgyk, | ifjak || ére|ző szi| vében.

Ebből ismét egy tagot elmetszve, a hetedfeles lejti

áll előttünk, melynek szintén a negyedik láb után szo

kott lenni sormetszete ; a hatos lejtinéi azonban a sor

metszet már a harmadik lábra következik. Hatos lej-

tire, minő — hangmértékileg — az ugynevezett Zrin

■•(Tar Terstaa. 4
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nyisor (melyet magyar alexandrinnak szoktak nevezni)

példakép álljanak itt Vörösmarty sorai :

Ah ne|kem tö|via jut || a sze | lid vi | ragból,

Csalfa, | tűzte | len fény|| a esi 1 1 lagsu|gárból.

Egy tagot elmetszvén ebből, a hatodfeles lejti támad;

példaul Bajzától :

Por szü | lőtte, | kérjed [j őt, a | lét u|rát.

Mérjen j itt a | lant kéjt, [| mérjen | bút re|ád.

Az eddig emiitett lejti sorok a hosszabbak ; a rövi

debbek az ötösöknél kezdődnek, hol már megszűnnek

a sormetszetek is, de helyettök annál inkább igényli

fülünk lábmetszetek sűrűbb előfordulását. Példák ötös

lejtiekre számosan találhatók költőinknél. Ezekből, is

mét a végső tag elmetszése által, ötödfelesek, — az

ötödfelesekből, hasonló módon, négyesek, — negyed

felesek, hármasok, harmadfelesek, kettesek származnak.

A rövidebb lejti sorokra nézve megjegyzendő, hogy

közőlök a magyar költők különösen szeretik a csonka

lábbal végződőket használni, nevezetesen a negyedfe

leseket. Ezeknek egy példája :

Int a | pálya, | ifju j hős !

Karddal, | észszel | légy e|rős. (Bajza.) .

i 34. §. A folytonos lejti esés nagy egyhanguságot

szülvén , megengedhető volna, hogy a költők, valamint

cm érséklett menetet lejti lábak helyén is alkalmazott

lépő lábakkal szokták lassítani, ugy azt közben közben

viszont lengedikkel gyorsithassák, — mely utóbbi eset

azonban nálunk igen ritkán fordul elő. 1)

135. §. Gyakoribbak az egészben sebes folyamatu le

menő sorok, részint csupa lengedi lábakkal, részint ezekre

következő lejti vagy csonkalábbal, mint például Kisfa

ludy Károlynál : .

Hajnali | kellemü | fény

Hinti mo|solygva su|gárát,

1) LSíd Katonától: „A holdhoz."
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Melyre az | ifju re | meny

Rakja le | föllegi | várát.

Gyorsitott lejti sorok azok is, melyekben lejti lábak

lengediekkel vegyitve fordulnak elő , milyenek p. o. a

phalaekuszi, melyben két lengedire két lejti következik;

az adoniszi, mely egy lengedi- s egy lejtiből áll, és mások.

Ezek után a kisebb és nagyobb szapphói sor mint

olyan volna emlithető, melyben majd lépő lassitja, majd

lengedi gyorsitja a lejti esést ; hanem e sorok nézetünk

szerint inkább a változó menetű sorok közé tartoznak.

136. §. A lassitást lépők, a gyorsitást lengedik eszkö-

vén a lemenő sorokban, természetes, hogy egyhangu-

zölhet ságtól legmentebbeks mindamellett legtökéletesb

esésüeklesznekoly sorok, melyekben alejti lábak helyett

lépők és lengodik fordulnak elő. A lépő, mint tudjuk,

hangmennyiségi értékre nézve megegyez a lengedivel,

s igy a belőlök vegyest alkotott sor, az egyhanguság el-

keriiléso B a legnagyobb változatosság *) mellett is egy

öntetű marad, — s képes ezenkivül majd lassubb, majd

gyorsabb menetre. Mindezen előnyök együvé foglalvák

a hősi hatosban, mely szintugy képezi a lemenő sorok

végfokát, mint a szabad hatosmenő a felmenőkét, —

csakhogy ez utóbbi már a prózához képez átmenetet, a

hősi hatos pedig ellenkezőleg a verses hangzatosság

legtökélyesebb példánya.2) Ezenkivül a legkcllőbb tag

száma levén3), épen elég hosszu arra, hogy benne a

költő kényelmesen mozogva, fejezhesse ki magát.

*) Emiitettük feljebb, hogy a hősi hatos harminczkétféle

alakot képes felvenni.

2) Azon ellentétnél fogva, melyet a hősi hatos és a szabad

hatosmenő egymással képeznek , az utóbbi elnevezte

tett megforditott hexameternek.

3) Mint tudjuk, a hősi hatosnak 13-tól 17-ig, középszám

mal tehát 15 tagja van.

- 4*
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Hogy a hősi hatosnak kerekded, befejezett esése le

gyen, végső lába megpihenőleg lassu menetű, azaz lép6

(mely azonban a végtag közönyössége miatt lejti is le

het); hogy azonban e lassuság ellensulyozva legyen s

a sorból a sebesebb menet jelleme is kitünjék , a vég

előtti lábnak lengedinek kell lenni, — csak ritkán en

gedtetvén meg, hogy ennek helyét lépő pótolhassa

(mely esetben aztán az ezt megelőző lábnak kell ok

vetlenül lengedinek lennie).

Változatosságát és szabad mozgását a hősi hatosnak

emeli még azon körülmény, hogy sormetszet elő nem

fordul benne. Annál inkább kivánatosak azonban a láb -

metszetek, mert ezek nem léte esetében az egyhanguság

bikerülhetlen volna. Minél több lábmetszettel bir a hősi

hatos, annál jobb ; de okvetlenül kell lábmetszetnek

lenni a harmadik láb fele vagy háromnegyede után. E

lábmetszet annyira lényeges itt, hogy általa két felé

osztottnak tekintvén a hatost, harmadik lába első tag

ját, melyre a lábmetszet rendesen esni szokott, néme

lyek szinte mint végtagot közönyösnek tekintik s néha e

helyre hosszu helyett rövid tagot ejtenek. (Ezen har

madfél első láb, mint alább látandjak, önállólag is,

majd egyszeresen, majd kétszeresen előfordul, és igen

alkalmas kisérete a hősi hatosnak, ha ez nem hosszabb

elbeszélés, hanem inkább érzelmek s gondolatok elő

adására használtatik.)

A mondottak nyomiín a hősi hatos képlete követ

kező leend :

1. 2. 3. 4. 5. | 6.

Vagy, azon ritka esetekben, midőn — költői festés

végett — a lengedi láb nom az ötödik, de a negyedik

helyen áll :
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1. 2.

I 4-

Tegyük ide példákul Vörösmarty sorait (kettős voná

sokkal a lényeges, jellemző lábmotszetet jelölve") :

ök, kiket I annyi ha | lál || meg | nem fá [ raszthata, | kikkel

Nem bírt | a hadi | vész, [| az i|dő mé|lyébe me|rtiltek,

S hamvai | kat már | a || szel | lő sem | lelheti | többé.

Míg maga | áll a | hegy, || tete|jén sok | század u|tán is

Véren | nőttfű|vel || koszo|rúzva u|ralkodik | a hír.

Vajha, mi|dőn oda | tér || hon|nunk fia, | el ne fe | lejtse

őseit, | és szaba|d. bb || lé | lekkel | zengje u| tanunk:

Cserhalom, | a te te J töd || dia | dalnak | büszke te| tője 1

A hősi hatos megröviditett alakjainak tekinthetők : a

már feljebb emiitett adoniszi sor, mely nem egyéb a

hősi hatos végső két lábánál ; a pherekrateszi, azaz a

hősi hatos végső három lába, oly formán, hogy ezek

elseje mindig lépő vagy lejti legyen ; továbbá a hősi

négyes, mely ismét nem egyéb, mint a hősi hatos végső

négy lába; és végezelül a kisebb sztezichori, mnlyből a

hősi hatosnak első lába hiányzik. A hősi hatos meg-

hosszitott alakját látni részint a nagyobb sztezichori

sorban, melyben a hősi hatos lábai előlről egygyel meg

toldatnak ; részint az ibikuszl'élébcn, melyben a hősi

hatos végső lába lengedivé vagy ugratővá lesz ; részint

végre az archilochuszi sorban, mely hét lábból áll, me

lyeknek középsője lengedi, három elseje vagy lépő vagy

lengedi, három végsője lejti. Mindezen alakok azonban

nálunk kevéssé használatosak, mit nem is igen sajnál

hatni.

Sokkal inkább, és méltán, honosult meg nálunk azon

alak, mely a hősi hatosnak harmadfél első lába kettőze-

téből ered, s melyet — minthogy kétszer harmadfél

lábból áll — szorosb érlelemben ötösnek, pentameter-

nek szokás nevezni.
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Ezen ötös sor ennélfogva két részből áll, melyeket

sormetszet választ el egymástól, s melyeknek mind

egyike a hősi hatosnak harmadfél első lábát képezi,

ugy azonban, hogy a második részben sohasem szabad

lépő lábaknak előfordulni.

Ezen szabályok szerint az ötös képlete következő

— — — — I — jl— s_/ wl '— \_/\.

vw«w v_,v_/| || |

Példák :

Nem mind | jő aka|ród, || a ki re|ád moso|lyog. (Km.)

Bátran | lépj, hogy u|tóbb | rény koszo|riízza fe|jed.

(Kölcsey.)

/ Előfordul az ötösnek második része külön is, önálló-

lag, például a feljebb, Kisfaludy Károly után idézett

vers első és harmadik sorában, vagy pedig Virágnál :

Por, hamu, | semmi va| gyünk.

C) Váltakozó menetú sorok.

137. §. A váltakozó menetű sorokat ugy határoztuk

meg hogy azok fel is le is menő eséssel birnak. A magyar

nemzeti zenét vevén alapul, Fogarasi és Erdélyi helye

sen álliták, hogy az váltakozó menetű sorok kiséretét

igényli, s ily sorokat sikerült is nekik népdalainkban

válogatva kimutatni. Óhajtandó volna ennélfogva, hogy

költőink igyekeznének ily váltakozó sorokban irni ver

seiket, melyek aztán bizonyosan legtökéletesebben té

tethetnének igazán magyar szellen.ű zenére.

138. §. A váltakozó menetű sorokban vagy a lábak

magok is váltakozó menetűek, p. o. az ugrató, körösdi,

lengedező, toborzéki ; vagy a lábak különkülön tekintve

csak egyféle menetűek ugyan, de összetételök által adnak

majdjd mafel-, lemenő esésta sornak, melyben előfordul

nak ; vagy végre váltakozó lábakból áll a sor, hanem

ezek, esésre nézve, egymás között is különböznek^. Az

első esetben nevezhetjük a sort egyszerű, a két utóbbi
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ban összetett váltakozónak. Nálunk az egyszerűek inkább

alkalmazhatók s inkább is meghonosultak mint az össze

tettek. „

139. §. Mind az egyszerű, mind az összetett válta

kozó sor lehet ujra kétféle, a mint vagy felmenéssel

vagy lemenéssel kezdődik. A magyar zenében inkább

az utóbbi van megalapitva.

140. §. Szóljunk már most egyenkint a váltakozó

sorok egyes fó alakjairól.

141. §. A váltakozó menetű soroknak a hellen s római

költészetben divatozott alakjai közól különösen négyféle

alak ment át a magyar költészetbe : az ugynevezett

skazon, az alkajoszi, a szapphói, s a lengedezők.

A skazon vagy sántavers legkevésbbé divatos ? nem

egyéb ötös menőnél, utána vetett lejtivei (v. lépővel).

Divatosabbak lettek az alkajoszi és kisebb szapphói,

melyek egyenlő tagszámuak (11), s egymással ellenté

tet képeznf k, a mennyiben az elsőnek előrésze fel-,

utőrésze pedig lemenő, a másodiknak meg előrésze le-,

utórésze pedig felmenő. A menés megfordultát mind

kettőnél sormetszet jelöli.

Az alkajoszi sor képlete :

— |w |]___|_ww. példa:

Romlás |nak indult

Nem Iá |tod, Árpád

hajdan c|rős magyar,

vére mi | ként fajul ! (Berzsenyi.)

A kisebb szapphói sor képlete :

_>__| H^^—l^—l^. Példa :

A derék | nem fél || az idők | mohá|től,

A kopor| sóból || kitör és | eget | kér. (Berzsenyi.)

Leginkább kedvelték meg azonban költőnk a lenge

dező sorokat, melyeknek jelleme leginkább is hangzik

össze a magyar dallammal. A görög és latin költészet

ből átvett lengedező sornak első lába lépő, utolsó lába

piczi (v. menő); e két végláb között van egy, vagy két,

vagy három lengedező : ha egy, akkor a sor glykoninak



56

mondatik ; ha kettő, akkor kisebb aszklepiadeszinek; ha

három, akkor nagyobb aszklepiadeszinek i). A lenge

dező lábakat kell, hogy sormetszet válaszsza el egy

mástól.

142. §. A classicus iskola növendékei költőink között

bebizonyitották, hogynyelvünkminden erőszakolás nélkül

ké^es visszatükröztetni legszabatosabban mindazon vál

tozatos idomokat, melyeknek példányai a görög és la

tin versirodalomban találhatók ; itt volna már az idő,

hogy nyelvünk hajlékonyságát öntudatosan és komo

lyan használjuk fel, különösen a lantos költészet fajai

ban, melyeknek nem csupán szépen szavaihatóknak, de

*) A glykoni 8, a kisebb aszklepiadeszi 12, a nagyobb

aszklepiadeszl 16 szótagu; s ezért, és lengedezői miatt,

melyeknek hintázata képezi a magyar dallamban az

uralkodó esést, mondatott volt feljebb, hogy a nagyobb

aszklepiadeszi sor annyira rokon az eredeti magyar dal

sorral. Régibb költőink az alexandrin-sort is ugy ala-

kiták át, mintha három lengedezőből állana, melyeket

sormetszetileg is elválasztanak egymástól ;. tehát a na

gyobb aszklepiadeszi sor esését adták neki, csakhogy

első és utolsó lába el van mellőzve. Kár, hogy mai nap

nem ezen esés mintája szerint irják költőink a 12 tagu

sorokat ; holott ezen esés oly szépen összefér a (már

hangsuly! szabályunknál fogva főszerepü) lejti jellem

mel is, miután a lengedező maga ugyis lejtivei indul

meg. — Ugyancsak a 12 tagu sornak népdalainkban

van még egy másik szép alakja, mely hasonlag válta

kozó menetű, s mely nem 3 négytagu, de 4 háromtagu

lábból áll : az első láb ugrató, a második és harmadik

körösdi, a negyedik ismét ugrató ; sormetszet a második

láb után kell, de jó, ha mindegyik után van. Kéttagu

lábakra elemezvén fel e sort, ugy találjuk, hogy első

fele három lejtit, második fele három menőt képez.



57

szépen zenére, magyar zenére alkalmazhatőknak is kell

lenni. Hogy pedig magyar zenére alkalmazhatók legye

nek dalaink, szorgosan kell tanulmányozni magának a

magyar zenének jellemét, mert csak igy adhatjuk meg

versünknek azon hangzatosságot, melyet a nemzeti ze

ne igényel. E részben eddig szerencsés eredményeket

nem birunk felmutatni : egy részről ugyanis azok, kik

a classicus versmértékeket tanulmányozták, többnyire

nem voltak egyszersmind zeneismerők, s az azokból

merített tanulmányt nem átalakitólag, de csak utánzólag

alkalmazták nyelvünkre, — utánzólag annyival inkább,

mert kevésbbé is foglalatoskodtak tulajdonképi danák,

azaz danolni való versek, mint pusztán olvasni, legfel

jebb szavalni való költemények irásával ; más részről

viszont azok, kiket akár valődi hivatás, akár csak haj

lam danaköltőkké tett, hasonlóképen többnyire nem ér

tenek a zenéhez, sőt kellően a versmértékek belső szer

vezetét sem ismerik, s igy az ő alkotásaik jóformán

csak ösztönszerű utánzatok, melyekben csak a tagok

nak számára s a rime3 összecsengésre van ügyelet, de

nem a lábakra s ezek mértékére.

443. §. Itt találtuk helyén, megtenni ez észrevételt,

mert a lengedező láb az, melyet voltakép magyar versláb

nak nevezhetünk, s igy különösen a lengedező menet is

jellemzi a magyar dalt. Előfordulnak ugyan benne, a len-

gedezőn kivül, a többi — három vagy négy tagu—vál

takozó menetű lábak is, u. m. a toborzéki, az ugrató s

a körösdi; de valóban uralkodónak mégis a lengedezőt

kell ismernünk. .

Í44. §. A lengedezőnek uralkodása oly egyetemes a

magyar danában, hogy minden ugynevezett „lassu"-nak

első lába, kivétel nélkül, lengedező ; s számosak danáink

között nem is állanak más, mint csupa lengedező lá

bakból.

145. §. Helyszűke s danamértékeink számtalansága
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nem engedik egyenkint elsorolnunk mindazon sorok kép

leteit, melyek a magyar dalokban előfordulnak. Álljanak

itt csak némelyek a nevezetesebbek s ismertebbek közől.

Főbb magyar danai sorok képletei *):

i) v-/W | WW 1| v_/v_, | WW

(Ereszkedik le a felhő. . . .

Most viszik az ablak alatt . . . . s egyebek.)

2) V_/W I v_/ : \w<|| W *_/ I s_/ v_/

(Felfogadám az egekre

Ez a világ a milyen Dagy. . . .

Jegenyefa tetejébe .... stb.)

3) _uw_|-wH|_uu_|w- '_ w

(Káka tövin költ a rucza. ... -

Átok fogta meg a magyart. . . .)

4) v-"—> — I—ww— I

(Magasan repül a daru, szépen siói ....

Kitették a holttestet az udvarra . . . .)

5) _ww_|_w^_|w_w

(Kezemben van már az uti levelem

Deres a fü, édes lovam ne egyél. ...

Bús az idő, bus vagyok én magam is ... . stb.)

6) — v_/>^— | — v-/v-/ — |—w—

Megkövetem a tens nemes vármegyét. . . .)

7) >wv_/ !>_•— v—> I w—w

(Az alföldön halász legény vagyok én. . . .)

8) —^w— | — <-"-'— |

(Sárga csikó, sárga csikó, sárga. ...

Nem iszom bort, fogadásom tartja. . . .)

9) —ww—|w 1 —w—

(Cserebogár, sárga cserebogár, . . .

Bécs várostól nyugatról keletre. . . .)

*) Felesleges megjegyeznünk, hogy a szöveg mértéke nem

mindenütt egyez pontosan a dallam mértékével.
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(Nagy gazda volt az apám, hej sokat is hagyott rám....)

11) _w^_ | ||__v_/w_| _

(Veres bársony süvegem. . . .)

12) WV_/ I w II— v«/v_/_|v_^ „

(Csabacsüdi határon. . . .)

13) -w^~| ||-ww_|

(Rab vagy. . . .)

14) -w_|_u-|_uw_|__

(Azt mondják, nem adnak. . . .)

-15) —^— |—*-' —

(Hidegen fú a szél. . . .)

16) _ww_| |_w_

(Ha te tudnád mennyit szenvedek. . . .

Hortobágyi pusztán. . . .)

17) _w_|w_w||_w_|

(Széles viz a tisza. . . .) '

18) —ww—J—W—J|—ww_f—o—

(De mit töröm fejemet. . . .)

19) u-|_ww_|- 1)

(Ha meghalok se bánom. . . ,)

20) w w|w ;w||~w|~w|w-w

(Beh hijába. . . .)

21) _v_,w_| 1

(Nem magam jöttem én ide. . . .)

22) —ww—J—y_/I_||w w|

(Nincsen nekem semmi bajom. . . ')

Stb„ stb.

146. §. Mielőtt most már a verses hangzatosság azon

elemétől, melyet a vers mértékének nevezénk s melynek

tárgyalását ezennel befejezzük, átmennénk azon hangza

tossághoz, mely a rimben alapszik s mely amahoz ugy

0 Felütéssel, s egyszersmind csonkalábbal. Csonkaláb és

felütés nélkül ez voloa képlete : '-'— —w|w— —,
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áll, mint minőség a mennyiséghez ; megujitjuk figyel

meztetésünket a magyar költőkhez, hogy verseikben ne

csupán a tagszámra figyeljenek, de legyenek tekintettel

azon jellemzetes mértékre is, mely a magyar dallamok

ban nyilatkozik s melynek szorgos megtartása mellett a

rim dolgában nagyobb szabadságot engedhetnek ma

goknak. (Ezekre is még a sorfiizetek rovatában vissza-

térendünk.)

Második szakasz.

Rimtan.

147. §. A vers elemeinek egyikét a mérték, másikat

a rim képezi. Amaz általábana hangok go'rdületérevenat-

kozván, kiterjed a vers minden szavára, szétagjára *); ez

utóbbi a hangok összecsengését iletvén, csak azon

egyes szavakra, tagokra, hangokra van figyelemmel a

versben, melyeknek összecsendülniük kell.

148. §. Rimben nem a hang összevágó mennyisége,

de minősége jön tekintetbe ; enm egyenlőség a hangok

esésében, de magokban a hangokban.

149. §. Minthogy a rim, nem ugy mint a mérték,, az

egész versre, hanem ennek csak egyes hangjaira vonat

kozik : természetes, hogy egy részről rövidebben tárgyal

hatjuk a rimről, mint a mértékről szélé tant, más részről

pedig a rimtanban egészen más osztályozást kell követ

nünk, mint a mértéktanban.

*) Épen ezért határozott és szigoru mértékkel biró nyel

vek, mint a görög és latin, nem szorultak rímre, mely

azokban teljesen visszásnak is mutatkozik, mert nem

eredetileg belőlök fejlődött, hanem csak kivülről alkal

maztatott reájok. A mi verseink hangzatosságát azonban

a rím emeli és diszíti, mert határozott mértékkel biró

nyelvünknek ép oly eredeti magyar rím-, mint-mérték-

alakjai vannak.
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150. §. A mértéktan tekintetbe vevé egyenkint a tago

kat, lábakat és sorokat, mint melyekben a mérték magát

érvényesiti ; a rim azonban csak egyenlő hangok ösíee-

csengésében állván, annak külb'nléleségeit magoknak a

hangoknak különféíesége szerint kell meghatároznunk.

151. §. A hangok, melyekből beszédünk áll, vagy

mássalvagy magánhangzók levén, a rim háromféleké

pen fordulhat elő : vagy csupán mássalhangzókban ;

vagy csupán magánhangzókban ; vagy mással- és ma

gánhangzókban együtt.

152. §. Egyenkint kell ennélfogva szólanunk : 1) a

mássalhangzós rimről (alliteratio); 2) a magánhangzős

rimről (assonantia) ; és 3) a teljes rimről, melynek egyik

szabadabb alfaját a sajátkép 'magyarnak nevezendő

(némelyektől hibásan assonantiának nevezett) rim képezi.

1. A mássalhangzós rimről.

(Alliteratio.)

153. §. A mássalhangzós rimet a rim legalsó fokának,

legfejletlenebb alakiának tekinthetni, mely játékkép s ki

vételesen előfordul ugyan minden nyelvnek mind verses

mind prózai irodalmában (sőt rendkivüli bőséggel a

magyar szólásmódokban és közmondásokban is), mely

azonban határozottan s szabályezerüleg csak a skandináv

népek költészetében otthonos. Miként neve is jelenti,

egyenlő mássalhangzók többszörösségében áll; még pe

dig versben ezen egyenlő mássalhangzók mindenkor a

sző kezdetén, hol az leginkább nyomatik meg, fordulnak

elő. Példaul :

Fogd, férfi, a felvert

Ellenre a fegyvert.

154. §. Természetes, hogy minél keményebbek a más

salhangzók, melyek e rimre használtatnak, annál erősebb

s hatásosabb az alliteratio; leggyengébb tehát azon más

salhangzóknál, melyek átmenetet képeznek a magán

hangzókhoz (h,j, v,). Minthogy minden sző, mely magán
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hangzóval kezdődik, gyenge szellettel — többnyire to

rok-szellettel — szokott kiejtetni, a magánhangzóval

kezdődő szavak egymás között mind alliteratiót képez

hetnek. Erősbül az alliteratio, ha azt két két mással

hangzó, p. o. pr, st, sat. képezi (mit azonban magyar

nyelven lehetlen megkisérlem).

155. §' Alliteratiora leginkább rövid sorok alkalma

sak, mert ezekben leggyorsabbankövetkeznek egymásra

az egyenlő mássalhangzók.

156. §. Az alliteratio többnyire két-két sorban hasz

nálatos, még pedig azon szabálylyal, hogy az első sorban

mindig több legyen az alliterált szó, mint a másodikban,

mely az előbbinek már csak mintegy viszhangja.

157. §. Nálunk az alliteratio nincs gyakorlatban,

habár azt mind* nre képes nyelvünkben igen könnyen

lehet is alkalmazni ; s ezért csak rendszeresség tekin

tetéből kellazt, valamint az assonantiát is, tárgyalásunk

fonaL'ra fűzni.

2. A magánhangzős rimről.

(Assonantia.)

158. §. Migaz alliteratió különösen az éjszaki (erede

tileg valamennyi germán) népeknél jött gyakorlatba, az

assonantia kivált délibb, főleg a spanyol nyelvben ot-

tohonsabb. Amaz a mással-, ez a magánhangzók egyen

lőségében áll; amaz a szók kezdetén, ez végén — mint

kihangzás — fordul elő.

159. §. Uralkodó szabály ugyan az aasonantiára

nézve, hogy két szótagra kell kiterjednie; de fordulnak

előegy szőtaguak is, és ezekben aztán igen igen csekély

az öszhangzás. Assonantiák : nyáron — látom ; szép

— fény ; stb.

- i60. §. A hangzatosságnak mintegy testét a mással

hangzók, lelkét pedig a magánhangzók képezvén, termé-

szetes,hogy hangzatosság tekintetében mind az alliteratio,

mind az assonantia tökéletlen idom. Abban kellem, ebben
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erő hiányzik ; amott össze nem olvadnak a hangok, itt pe

dig nincs támaszuk. így az alliteratio és assonantia hiá

nyosságai önkényt azon rimhez vezetnek át bennünket,

mely a két előbbinek előnyeit egyesiti s melyet ennél

fogva teljes rimnek, vagy szorosb értelemben ugyneve

zett rimnek szokás mondani.

3. A teljes rimről.

161. §. Az adott előzmények után könnyű lesz a teljes

rim (Csokonai szerint „sarkalat") fogalmát meghatározni.

Teljes rim (melyet ezentul egyszerűen csak rimnek fo

gunk nevezni) oly szavakban fordul elő , melyeknek

kihangzása mind magán, mind mássalhangzókra nézve

egyenlő.

162. §. Ha ez egyenlő kihangzás csak egy szőtagban

fordul elő, a rim egytagu lesz, — ha két szőtagban, akkor

kéttagu. Az egytagu rimet férfi-, a kéttagut nőrimnek

szokás nevezni : s amannak hangmértéki jelleme rende

sen az, hogy menő vagy piczi lábnak befejezését képezi

(p. o. visszajött — az üldözött); mig ez, t. i. a kéttagu

rim, lépő vagy lejti láb szokott lenni (p. o. átok — rá

tok). A magyar nyelvben azonban ott is, hol a mérték

csak egytagu rimet igényel, gyakoriak a kéttaguak (p.

o. felé — leié), mi által a vers hangzatossága nagyon

emelkedik. Van ezenkivül háromtagu rim is, melyet

lengedinek neveznek, mert csak mint lengedi láb bir

hangzatossági értékkel (p. o. elleni — kelleni ); külön

ben három szótag egyenlő kihangzása ép oly ritka, mint

ielesleges is, miután már a kéttagu rim is annyira ele

gendő hangzatosságot kölcsönöz a rimelt soroknak, hopy

igenis czélszerú azt egytagu rímmel váltakoztatni, ha

ki akarjuk kerülni az egyhanguságot.

163. §. Epen az egyhanguság kikerülése végett jő

rimhez csak azon hangok egyenlősége kivántatik, melyek

az illető (utolsó vagy utolsóelőtti) szőtagnak magánhang
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zőjától kezdve következnek. (Ezen szavakban például :

körül — kerül, a rim : ül — ül, nem pedig : rül—rül.)

Ennélfogva teljes férfirimmé lehet az assonantia is, ha

a szó magánhangzóval végződik, p. o. fiu — szomorú.

164. §. A mi a rimre nézve uralkodó szabályokat illeti,

ezeknek fője az, hogy ugyanazon sző [önmagával nem

képezhet rimet. — Ezen főszabály különösen a magyar

nyelvben igen igen csökkenti a szokás szerinti tiszta

rimek számát, miután az egyféle képzők és ragok is, ha

többször fordulnak elő , ugyanazon szóknak tekin

tendők, i)

» 165. §. Ezen szabályból következik, hogy minél in

kább eltérnek egymástól (akár nyelvtani jellemökre, akár

értelmükre nézve) a rimet alkotó szavak, annál szebb

leend a rim. így szép, ha névszóval igét , vagy névha-

tározőt, vagy igehatározót, vagy melléknevet, vagy leg

alább ellentétes értelmű más névszót, vagy egyessel

többest, mult idejű igével félmultat, jövőt vagy jelent

rimelünk. A szépészeti ellenzet (contrast) annál bájo

lóbb, minél inkább ellentétesek egymással a kihang-

zásban mégis egyenlő szavak.

166. §. A rim többi szabályai a kihangzás egyenlősé

gére, tehát magokra az egyező hangokra vonatkoznak.

167. §. A hangzás egyenlősége először is megkivánja,

hogy rövid magánhangzó csak ugyanazon röviddel, nyuj

tott magánhangzó csak ugyanazon nyujtottal, egyes más

sá' hangzó egyessel, kettőzött mássalhangzó kettőzöttel

rimeitessék ; s kettőzött mássalhangzónak rimelése

egyes mássalhangzóval csak azon két esetben enged

hető, ha az vagy a véghangot képezi (p. o. őt — előtt),

*) De kétféle értelmű, habár egéizen egyféle hangokból

álló szavak nem ugyanazonosak és helyesen rímelhetők;

például sir (sepulcrum) és sir (plorat), vagy égnek

(coclo) és égnek (ardent). _
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vagy pedig előtte nyujtott magánhangzó van Cp. o. lát

tok — barátok])- Nem jő rimek tehát, sőt nem is rimek:

halvány — állvány ; kérek — kerek ; leié — mellé ;

ettek — retek ; sat.

1 68. §.Minthogy a hangzás egyenlőségét a kiejtés, nem

pedig az irás feltételezi, rimet képeznek oly szavak is,

nielyek ugyau nem egyenlőn iratnak, de mégis egyen

lőn ejtotnek ki, p. o. egy—eredj; adta—miatta; mutat

ja—atyja; látja—bátyja ; stb.

169.§. A magyar verselőnek szabadsága van az egy

mással nem egészen egyenlő, de rokon mássalhangzókat

is alkalmazni, minők k és g, p és b, t és d, ly és gy,

sz és z, s és zs, ez (tsz) és dz, cs (<s) és ds, n

és ny, I és ly. Használhatók tehát : nap—hab, vak—

harag, alatt—halad, konty—rongy, csősz—főz, ios—

rozs, metsz—edz,tapintsa—findzsa,járván—szivárvány,

áll—király ; stb. E szabadsággal azonban leginkább a

szátag utólsó hangjában lehet élni ; a rim közepén le

hetőleg egyenlő hangokat kell használni.

1 70. §. Amagánhangzők közől csak a kétféle rövid cfel-

cserélése megengedhető , hanem ez is csak kéttagu

rimben.

171 . §. Mindezen szabadságok daczára azonban a ma

gyar rímeiéi igenszúkhatárok közé szorulna, ha nyelvünk

szelleme nem alkotott volna magának egy eredeti rim

alakot, mely az alliteratio é3 as3onantia előnyeit szin

tén egyesiti, de a jellemeztük teljes rimnél sokkal sza

badabb. Ezen rimet, mely a teljes rimnél épen nem

alábbvaló 3 mely más nyelvekben elő nem fordul, ma

gyar rimnek nevezzük.

172. §. A szavak végéhez tapadó képzőink s ragaink

bőségemiattnálunkfeletteritkákazonteljesrimek,melyek-

nekkihangzásai egymást tökéletesen takarjáb,egymással

szinte mathematikailag szigoru egyenletet képeznek, de

változatlan egyenlőségüknél fogva némi egyhanguságot

Hagyar verstan. 5
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is eredményezhetnek. A teljes rimeket különben nyel

vünk könnyen nélkülözheti, mert oly szabatos és tiszta

hangmértéke van, minővel a mai nyelveknek egyike

sem dicsekhetik. Nélkülözheti pedig nyelvünk a teljes

rímek bőségót annyival inkább , minthogy ezek helyett

: az eredeti magyar rimben sokkal változatosabb, erő

teljesebb rimalakja van, oly rimalak, mely a hangok

hasonlósága mellett azok különbözőségét is — az ösz-

hangzatnak nem ártva — feltünteti, s ezen ellenzetnél

fogva épen oly szép mint hangzatos.

173.§.A magyar rim csak a teljes rim szabadabb alakja.

Magánhangzóira nézve nem uralkodik benne más tör

vény, mint a teljes rimben, sőt ez a magyar ri/cben még

szigorúbb, a mennyiben a végtagban nem engedi a kö

zép e-nek nyilt e-veli fölcserélését. Á magyar rim sza

badabb mivolta ennélfogva csak a mássalhangzók kor

látlanabb kezelhetésében áll.

1 74. §. A mássalhangzók ezen korlátlanabb kezelhetése

három fő pontban meghatározható:!) a mássalhangzók,

melyek a rimet alkotják, nem mind egyenlők (p. o.

árok — látok, galamb — alant, halom — falon, párját

— várják); 2) a rimet alkotó mássalhangzók egyenlők,

de helyök van felcserélve (p. o. szedek — neked , azt

— siratsz); 3) a mássalhangzók egyike sem egyenlő a

másikkal (p. o. kárban — csináltam, alszik — viradtig).

Az egymással nem egyenlő mássalhangzók kell, hogy

lehetőleg rokonok legyenek. Rokonok egymás között :

d~ *i gy—ty> g—k. b— p, v—b, v—f, dz—ez—sz,

ds— cs—s,z—sz,zs—s,z— s,l—r,l—ly, ni— n,n—ny.

Példák : térdel — vérttel, kedden — ketten, atyja —

adja, boglya — pokla, épen — szivében, páva — kába,

búv — csúf, edz — perecz — eresz , bácsit — ásit,

gólya — szőla, rajz — arez, sat. (Ha rim közepén

egyenlők a mássalhangzók, a végraássalhangzófe lehet-

aek nemrokonok is; hanem ekkor legalább kiejtésök
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lágyabb vagy keményebb mivoltára, f <jra nézve egyez

zenek : t—k—p; d—g—b; sőt ovatosan j—h—v ie.

Például : arat — nyarak — harap ; eléd — elég —

elébb.)

175.§. A magynrrimnélktilbnbrn sohase feledjtik,hogy

csak ugy lehet jó, ha a rimet alkotó tagok egymással

hangmértékileg tökéletesen egyeznek ; miből követke

zik, hogy hangtorlatoa tagnak, ha magánhangzója nem

nyujtott, csak szintén hangtorlatos tag felelhet meg.

Nem rimek tehát például : éled — veled, fordul — va-

dúl, huszárt — beosztják, idő — intő, harmat — ma

rad, vpszt — eget, stb. (Midőn a hangtorlatos tag nyuj

tóit magánhtngzóval bir vagy nyujtottan kiejthető,

akkor a hangtorlat mellőzhető, p. o. már most — vá

rost ; érsz — kéz ; hold *) — szót ; volaa 3) — róna.)

176. §. Minél kevésbbé ösz hangoznak a rim derekán

lövő mássalhangzók, annál szigorubban kívántatik a vég

mássalhangzók egyenlősége vagy közel rokonsága; mi

nél tökéletesebb pedig az öszhangzás különben, annál

inkább elnézhetni a vég mássalhangzók eltérését, sőt

olykor kimaradását (p. o. harangot — barangol, sárga

halál — szárnya alá). Az ntórész gyengeségét olykor

ellensulyozhatni részint több mint két tag összerimelé-

sével (mint a fentebbi ,, harangot — barangol" és

„sárga halál — szárnya alá"), részint pedig allitera-

tióval (halmán — hajtá), sőt egész tag ismétlésével

(várban — vártain).

1 77. §. A magyar rimről eléglegyen ennyi.Mindenkinek

ajánljuk azonban megolvasni az Uj M. Muzeum 1854-

dik é?i folyamának martinai füzetében A. János érte

kezését, ki a magyar rímnek (melyet — bizonyosan a

0 = „Hód."

3) = „Vóna."
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magánhangzók változhatlansága miatt — ő is assonan-

tiának nevez) elméletét clsö igyekezett megalapitani.

178. §.Hátra van még néhány szóval megemlékeznünk

a rimpk számáról és helyéről.

179.§.A rimek számát illetőleg,ezrendszerintkettő, éa

pedig többnyire közvetlenül egymásután következő so

rokban, a midőn is a rímelt sorok képlete : aa, bb, cc,

dd, stb.

Példaul :

Kit veszély nem rctteget, CO

Az nyer győzedelmeket. (a)

Int a pály.i, ifju hős ! (b)

Karddal, étzszel légy erős. (b)

Gyakoriak azonban az e3etek, hogy két (egyrimű)

Sor közé egy vagy több (akár más rima, akár épen rí

meden) sor tétetik : axa, bxb, exc, stb. ; vagy pedig

axxa, bxxb, — és igy tovább.

Példa az első (axa) képletre :

Ott mosolyg a TŐaatáj, 00

Db a messze távozónak (x)

Szive vírzik, szive fáj. (a.)

De mindezen a még több változatokról részleteseb

ben szólni, az alaktan feladata.

180. §.Aniiarimek helyét illeti^közönségesen a so

rok vége,s ugy látszik, a verses hangzatosság soha sem is

igényel többet, mint, hogy a' sorok vég kihangzásai ta

lálkozzanak egymással. Nálunk is, miként az eddig

mutatott példák mind bizonyitják, általános divatban

csak a sorvégek összerimelése van. Lehet azonban a

Bor kezdetet is ös3zcrimelni ugyanazon sor közepe vagy

végével, v.igy a következő sor kezdetével ; olykor egy

sor közepe, rimlik a következő sor közepével vagy

ugyan izon sor végével; szóval, itt ismét a legkülönfé

lébb változatok fordulatnak elő. Ezek azonban ke
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vésse emelik a hangzatosságot s ha nem korlátozzák a

gondolatok fesztelen kifejezését, akkor csak a szerző

rendkivüli ügyességét tanusitják. Legszebb, s a hang

zatosságot valóban emelő ezen változatok között az,

midőn minden sor vége a következő sor kezdetével ké

pez rimet, p. o.

— Ne gondolj veszteségre'.

Elvégre révbe ér a hányt hajó ;

S ha jő a czél, mit feltüzel masadnak ;

Akadnak akkor biztos eszközök ....

181. §.Végezetül—arimes versek szépségérenézve—

D8 feledjük Boileau szabályát, bármi csekélynek lássék

is az, hogy t. i. a rim azon szavát, mely a főértelraet

hordozza s melynek akkor is, ha nem rimben irnánk,

ott kellene állni, a második (vagy ha több mint két rim

v m, az utolsó) helyen alkalmazzuk, s ne az első rimhez

keressünk másodikat, de a másodikhoz elsőt.

1 82.§.És ezzel befejeztük verstanunk első.legfontosabb

részét, mely a verses hangzatopság elemeit — a mérté

ket s a rimet — tárgyalta ; s most átmegyünk már a

második részhez, mely egész versalakokról szél és al

kalmazott verstannak is szokott neveztetni. Ennek alap

ját az elemtan megvetvén, nem kell azt oly bőven tár

gyalnunk, mint eddigi feladványainkat.



MÁSODIK RÉSZ.

» A vers alakjairól.

183. §.A sorok,melyekből valamely versesmű áll, (ugy

mértékök, mint rimeik szerint) vagy megszakitás nél

kül folynak egymás után, vagy külön-külön szakaszok

ra oszolnak, melyek ismét egymás közt vagy egyenlők,

vagy — mi ritkább — különbözők. Midőn tehát a vers-

alakokról szólani akarunk , először is meg kell külön

böztetnünk egymástól az egyfolyamuakat és a szako

sakat.

1 84. §. A versek alakjairól szóló nyelvészek ugyan több -

nyire régibb és ujabb versalakokat szoktak egymástól

megkülönböztetni ; minthogy azonban a soroknak vagy

szakadatlan s el nem különzött folyamata, vagy pedig

egyes, önálló és rendszeres csoportokra oszlásuk a vers

egész alakjára nézve leglényegesebben jellemző : mi a

verseket szaktalan és szakos versekre osztjuk, s mind

ezek, mind amazok között megkülönböztetendjük a ré

gieknél divatos idomokat az ujabbkoriaktől.

Első szakasz.

Szaktalan versek.

185.§. Azonversek,melyeknem oszlanak szakokra,!eg-

inkább alkalmasak hosszabb elbeszélések,tárgyatások és

beszélgetések előadására, melyek részleteit nem lehet az
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anyag feláldozása nélkül -előleg kiszabott s kivált

egyenlő csoportokban elkülöníteni s mely akkor leg

szebb, ha fesztelen folyamatosságában egyetlen, osztat

lan egészet képez. Ezért szeretik a szaktalan verset

különösen a költői beszélyek és levelek, hős- és tanköl

temények, végre a szinmüvek irói. De a legrövidebb

versek is, a % illanykák (mert ezek ismét rövidségöknél

fogva nem igen oszthatók szakokra) többnyire szakta-

lanok.

186. §, A régiek leginkább a szabadabb hatos menőt és

az ugynevezett hősi hatost használták szakatlan versek

irására, amazt szinmüvekben, ezt hős- és tanköltemé

nyekben s villanykákban, (hanem ez utóbbiakban az

ötös lejtit és a sánta verset vagy skazont is). Ujabb

költőink a magyarban is a hősi hatost honositák meg

hőskölteményekre nézve ; s ezen fenséges alak, mely

egyszersmind legkevésbbé lehet egyhanguvá, nálunk

nagy tökélyre fejlett. — A németek és magyarok, Sha

kespeare példája után, szinmüvekben ötös menőket

szoktak használni, melyek azonban hatodfelesekkel igen

szépen váltakoznak. Hasonló sorokban irvák a legszebb

költői levelek is, melyekkel ujabb költészetünk méltán

dicsekszik. A spanyol szinműben négyes lejti sorok

uralkodnak, fel-felváltva olykor negyedfelessel.

187. §. Ritkábbak a szakokra nem osztott versek közt

azok; melyek egyszersmindrimesek; és pedig legritkábbak

a magyar költészetben. Költői beszélyek,mesék, villany-

kák, sőt olykor költői levelek és értekezések irására a

francziák, angolok és németek igen jó sikerrel használ

nak menő sorokat, melyeknek hossza az iró kénye sze

rint változik (hetedfelestől kettes-, sőt egyesig) s me

lyek majd közvetlenül egymásra következnek, majd

egy vagy több sor által elválasztvák egymástól. Lafon-

taine meséi legjobb például szolgálnak e fesztelen és

kellemes alakra.
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Második szakasz.

Szakos versek.

188.§.A szakos versek között legegyszerüebbek azok,

melyebnek egyes szakai (ströphái)két-kéTsorbó'l állanak,

— s ezek, és a négy soros szakuak egyszersmind leg-

használatosabbak is, mig a három, öt, hat, hét, nyolcz,

kilencz stb. sorból álló szakok ritkábban fordulnak elő.

A verses szakok egyébiránt, melyek részint már a ré

gieknél voltak divatban, részint a;-, ujabb europai nem

zetek költészetében létrejöttek, oly rendkivüli sok- és

külöuféleséget mutatnak, hogy itt csak a főbbeket s

ezek közöl is kivált a magyar költészetben is jnegho-

nosultakat sorolhatjuk elő.

189. g. Mielőtt azonbanátmennénk az egyes szakokelő-

sorolásához, meg kell emlitenünk azon szabályt, mely

kivánja, hogy minden egyes szak befejezett értelmű

mondatot képezzen, s igy a szak vége irályi nyugpon-

tul is szolgáljon. Ezért még nem szükséges, hogy a

szak ép«n ponttal végződjék; de mindig ugy kell mégis

végződnie, hogy utána — értelmi zavar vagy hiány

nélkül — kissé megállapodni lehessen. Következik e

szabálybői, hogy igen roazul hangzik, ha valamely szak

eleje a megelőző, vége pedig a következő szakhoz

nyuljék át a kifejezendő értelem tekintetéből. Azon le

gyünk tehát, hogy minden verses szak egy-egy egészet

képezze > magában.

190.§. Szintén a szakok egyenkinti elsorolása előtt kell

még emlitést tennünk az ugynevezett refrainről, melyet

magyarul ismétletnek mondhatunk. Az ismétlet, mely —

ugy látszik — Europa éjszaki népeitől ment át az

ujabbkori lantos költészetbe, mely azonban a magyar

danában eredetileg is kifejlődött, lehet kétféle : vagy i)

felkiáltás, rivallat, mely minden szak valamelyik sorá

hoz — rendesen az utolsőhoz — csatlakozik, akár
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pusztán a dallam, a zenei esés befejezése, kikerekitess

végett, akár mint a költeményben uralkodó fő képzet

ismételése (pusztán dallami ismétletek a magyar nép

dalban, a fő képzet ismétletes feltüntetései különösen a

svéd, skót elbeszélő versekben fordulnak elő); vagy 2)

a szaknak végsora, mely ugy mértékre, miut rimre

nézve a szakba be van osztva s minden következő szak

vég sorában vagy épen ugy, vagy csekély változtatással

isiuét előfordul. (Ily utóbbi nemű refrainck alkalmazá

sában különösen Béranger kitűnő.)

191. §. Lássuk mármost a nevezetesb szakokal,kezd-

ve a két sorostól.

192. §. A két soros szakok között legnevezetesebbek :

a) A görög és latin nyelvből átvett párvera (disti-

chon), melynek első sora hősi hatos, másodika.pedig a

hősi hatos előrészéből fejlődött ötös. Példa (KÖlcseytől):

Négy szócskát üzenek ; vésd jól kebeledbe, a fiadnak

Hagyd örökül, ha kihunysz : a haza minden előtt.

b) Az ugynevezett alexandrin vagy sándoros vers :

egymással rimelt kétkét hatos vagy kétkét hetedfeles

menő (ha hatos, ugy férfi, — ha hetedfeles, akkor női

rimmel). Szabálya,. hogy ha az első szak hatos menők

ből állott, a második álljon hetedfelesekből, a harmadik

ismét hatosokból, és igy tovább, mindig váltogatva.

Tiszta alakjában e szak nálunk igen ritka; például szol

gálhatnak reá nézve Daykának feljebb (a 41. lapon)

közlött sorai. Sormetszetét, mely a 3-dik láb után esik,

Chenier a francziáknál mozgóvá tette ugyan, de az

mindamellett megtartá természetes közép helyét.

c) A hetes menők, mel) ek a negyedik láb után kö

vetkező sormetszetnél fogva rendszerint négy sorban

szoktak iratni. Férfi rim. Igen divatos versalak a ma

gyar költészetben. Példa a „Szózat'' Vörösmartytól.

d) Hetedfeles menők, melyeknek csonkalába nem a

sor végén, de közepén (a harmadik láb után) követke
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xik ég sormetszetet képes. Ferii rim. Gyakran ez alak is

négy Borban iratik. Számos példa Garaynál.

e) Hatoa menők, melyek szintén többnyire négy sorra

darabolva iratnak. Igen használatos alak. Férfirim.

í) Nyolczadfeles lejt k, sormetszettel a negyedik láb

után. A romaiaknál — természetesen rfmek nélkül —

Catnllus is használta. Hasonlag négy sorban szoktak

iratni. Férfirim.

g) Hatodfeles lejtik , sormetszettel a negyedik láb

után. Férfirim.

h) Tizenkét tagu sorok, lejti jellemmel, az ugyne

vezett magyar alexandrin, sormetszettel vagy a negye

dik és nyolczadik, vagy a hatodik tag után. Az utóbbi

esetben gyakran négy sorra válnak el. Többnyire két

tagu magyar rfm.

i) A feljebb közlött magyar danák közől az 1., 2-,

3., 10., 11-dik számok alatti képletek két soros szako

kat adnának , ha nem volna szokásban ezeknek egyes

sorait kétfelé választani s egymással rimelni, mikor az

tán négy soros szakok válnak belőlök. Két soros

szakokat adhatnak azonban a 4—9., továbbá a 16.,

17., 20. és 22-dik számu képletek. Magyar rim.

1 93. §.A három soros szakok,meIyeknek üorácznál több

példáját találni , a magyar költészetben igen ritkák s

ugyszólván csak akkor fordulnak elő, midőn a harmadik

sort felkiáltás képezi, p. o. az egri népdalban :

Tul a Tiszán a berekbtn

Rozsa terem a kenderben —

Haj rá haj !

Legszebb alakját a három soros szaknak találjuk a

terzinában, mely megérdemelné, hogy a magyar költé

szetben is otthonossá váljék. A terzina sorai (miként ez

alak a német költészetbe átment s a magyarban is leg-

czélszerúbben alkalmazható volna) váltakozva ötös és

hatodfeles menők; az első soiral a harmadik rimeltetik,
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a második sorral a következő szak első és harmadik

sorai, b igy tovább Nehogy az utolsó szak második sora

rimtelen maradjon, záradékai ahhoz egy negyedik sor

csatoltatik. A rimek tehát a terzinákban igy folynak

egymás után: aba, bcb, cdc, ded, e, stb. Ha az

első sor ötös menő s következőleg iirimű, a pá

ratlan számu sorok mind hasonlókép ötös menők s firi-

müek, a páros számuak pedig mind hatodfeles menők

és nőrimüek lesznek ; és megforditva. A terzinákban

irt költeménynél, hol a szakok egymásba lánczolődnak,

nem alkalmazhatni azon szabályt, hogy a szakok egyen

kint befejezett mondatokat képezzenek s nyugpontot

adjanak ; ezért a terzinákban irt költemény — egész

öntetére nézve — legközelebb áll a szaktalanokhoz,

bár szorosan meghatározott alakja és háromszoros rimei

rendkivüli nyelvismeretet s nyelvkezelési ügyességet

igényelnek a költőtől. D=mte isteni szinjátéka terzinák

ban van irva. A németek között Chamisso szerette hasz

nálni ez alakot.Álljanak itt péld tképena kővetkező sorok:

Négy csalfa csábitó lányt ismerek , a

Kiket megannyi fényes istennőnek b

Hirdetnek a balvélő emberek : a

Szemfényvesztők gyanánt, mosolyogva jönek, b

ígérve mérhetetlen kincs-eget C

Az őket vak hűséggel követőnek ; b

8 habár a kincs, mit ajkok emleget, c

Csak olthatatlan szomjat rejt magába, d

Mégis tolongva gyúl hatok megett c

Az árnyfiző sok milliónyi kába d

Yan az olaszoknak, különösen rómaiaknak egy vers

fajok is, a ritornell, mely egyetlen terzinából áll. Ebben

az első sorral, melynek szabály szcrint csak virág vagy

növény nevét kell magában foglalnia, a harmadik sor

teljes rimet, a másod k pedig magánhangzős rimet (as-

sonantiát) képez.
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194. §, A négy soros szakokat illetőleg, ezek minden

nyelvű irodalmakban, s a magyar népköltészetben is, a

leggyakoriabbak , és többnyire — habár nem is min

dig — a két soros szakok kettőzetéből erednek.

Az ujabb kori négy soros szakokat, bár azok mérté

kökre nézve is számtalan különféleséget mutatnak, a

rimek váltakozása szerint legczélszerűbben osztályozhat

juk. Lehet névszerint ezen szakokban a rim xi gy egy-

vagy kétféle. Az egyféle rim előfordulhat- a szak mind

négy sorában (aaaa), s ily szakokat, melyek azonban

kellemetlen egyhanguságot eredményeznek, találunk

többek közt Zrinyi, Gyöngyösi, Gvadányi munkáiban;

Tagy előfordul az a szaknak csak három, vagy — mi

gyakoribb — csak két sorában. Ha három sorban for

dul elő, akkor következő képletek alakulhatnak *) :

vaan, aaax, axaa, aaxa. Légszebb a két utóbbi. Ha

a rim csak két sorban fordul elő, akkor a rimelt sorok

rendszerint a második és negyedik, rimtelenek pedig az

első és harmadik (xaxa). — Leggyakoriabbak azon

ban, s ugy könnyüségre mint hangzatosságra nézve leg-

ajánlatosabbak azon szakok, melyek kétféle rimmel bir

nak; s ekkor következő képletek lehetők : aabb,abab,

abba. A nug/ar népköltészetben az első képlet (aabb)

legdivatosabb.

Az ó kori négysoros szakok közől kettő honosult

meg leginkább a magyar költészetben : a szapphői és

az alkajoszi. A szapphői szak áll három kisebb szap

phői s egy adőszini sörból. Az alkajoszi szak alkatrészei:

két alkajoszi sor ; egy ötödfeles menő sor, melynek

azonban harmadik lába mindenkor lépő 3) ; s pinda-

*) A rímetlen sort x betűvel jelöljük.

2) Ezen sor elő része ugy tekinthető, mint a megelőző két

alkajoszi sor előrészének ismétlése ('*-' — | v-' ),

■ ekkor mondhatjuk azt váltakozó sornak, melynek első

fele harmadfeles menő, második fele pedig kettői lejti.
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roszfélö lengedi sor (két lengedi s két lejti lábból álló.}

Az alkajo zi szaknak egyik módosulata , midőn a má

sodik sor aszklepiadeszi. Mindezen alakokra gyönyö

rű példányokat szolgákat Berzsenyi. (Jámborság s kö

zépszer — Nagy Pálhoz — A magyarokhoz — Fo

hászkodás — Szilágyi 1458-ban — Hymnusz Keszt

hely isteneihez.)

195. g. Az öt soros szakok a' ritkábbak közé tartoznak

ugyan, de azért előfordulnak mind mű- mind népköl

tészetünkben ; az utóbbiban az ötödik sor többnyire

mint rimtelen záradéka a dallamnak lép fel, s lehet

vagy a negyedik sornak (olykor csak e sor néhány sza

vának) puszta ismétlése, vagy pedig nj sor, mely ismét

mértéke minő- és mennyiségéro nézve vagy egyez vagy

nem a többi sorok mértékével. Különben általánosan

jellemző a magyar népdalokra nézve, hogy a szakok

sorai reedszerint egyenlő hosszuak, s igy az utána ve

tett toldat inkább a dallamot, mint a verset szokta mő-

dositani. A vers is módosul azonban, ha e toldat nem

puszta ismétlés vagy felkiált;!*, mint p. o. a „Káka

tövin" és „Bús az idő" czimü danákban. *)

*) Az előbbinek teljes képlete :

a —\_/w — 1^ l^

a —ww—
W- W

b —w^— — >—'V_/

b —v_/s_-— v_/ . v_/

X w— >^

A másodiké pedig :

a —w w— *—' v_/ v_/_v_/

b —ww— __\_/ >»/

b —w^— _v_/0"—

X V-/ v>/
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A rimek elosztása öt soros szakokban már igen nagy

változatra képes. Lehet a rim itt is vagy egyféle, mi

din aztán ri uietlen sorok is közbejönnek (p. o. X&XAft,

axaxa. stb.) ; vagy kétféle. Ez utóbbi esetben egy sor

szintén rimtelen maradhat (p. o. aaxbb) ; de szebb, ha

minden sor rímes (p o. ababb, vagy aabab, vagy aabba,

»tb.). Például szolgálhatnak az ababb képletre Kölcsey

aoiai :

Éltünk rögös határain a

Rét gcuiusz vezet, b

S felleg borulván utain a

Nyujt mindenik kezet : b

Remény s emlékezet. b

196.§.Ahatsorosszak(ikmég nagyobb változatosságot

mutatnak ; leghasználatosabb képletei, háromféle rim

mel : aabccb, és ababeo. Az utóbbi képlet szerint van

alkotva a „Bécs várostól" czimú dal, talán az egyetlen

hat soroB szakú a magyar népdalok között.

Lehetnek a hat soros szakok kéiféln riműek is, és az

ilyeneknek legszokottabb alakja : ababab-

197 §. Hét eoros szakok igen ritkák; ily szak példáját

azonban közli Fogaraai a magyar népköltészetből, fel

jebb idézett munkája 378-dik lapján a 20. szám alatt. ')

198.§. Anyolczsoros szakok ismét a használatosabbak

0 Képlete a következő :

x — w — | ^ w

a w — | ^ — *-"

±1^ | w — V

a"w_ |u_u

l) W—I I w W

lj >—' w I >—<_w

Ha minden rímetlen sort kerülni akarunk, a rímek sora

ez lehetne: ababecb.
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közé tartoznak, 8 ezek közöl nálunk Kisfaludy Sándor

különösen két alakot szeretett használni: ababcdcd (vagy

Xaxaxbxb) és ababccdd (vagy xaxabbCC). Arany is nyolcz

soros szakokat használ költői beszélyében , közvetlenül

egymásra követkeió rimekkel (aabbccdd.)

Részletesb magyarázat helyett álljanak itt a példák.

a) Kisfaludy Sándortól az első képlet szerint (ababodod.)

Dicső ember, valóban nagy I

Élni fogaz, mi g ember él;

De bármi na»y, alattam vagy,

Szivein veled nem cserél !

Egyetlenegy boldog napom

(Pedig mennyit ád az ég !)

Sokkal többet és jobbat nyom,

Mint az olyan dicsőség.

b) Kisfaludy Sándortól, a második képlet szerint

(ababccdd) :

Ész, tudomány és bölcseség

(Ha csak a tziv lángjában

Föl nem olvad) örökös jég,

Fázunk száraz fagyában :

Csak oly öröm virágzatja ,

Melynek ezüst rajzolatja

Az ablaknak tükrében

Csillog a fagy mérgében.

C) Aranytol (aabbticdd) :

Ösztövér kutágas, hórihorgas gémmel

Mélyen néz a kutba s benne vizet kémei :

Óriás szunyognak képzelné valaki,

Mely az öreg földnek vérit most szíja ki.

Yálunál az ökrök szomjasan delelnek,

Bőgölyök hadával háborura kelnek :

De felült Laczkó a béresek nyakára,

Nincs ki vizet merjen hosszu csatornára.

Mind e két költő nyolcz soros szakaiban, mint a pél-
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dákból kitűnik, négyféle a rim (Kisfaludynál azonban

lehet három-, sőt kétféle is). — Háromféle lim fordul

elő a stanzában (olasz nyolczas, ottave rime), mely leg

nevezetesebb a nyolez soros szakok közt.s melynek rim

képlete : atabábco. Eredetileg az olasz nyolczas csupa

nőrioamel bir, mint. p.o. a spanyol népd.lbél vett követ

kező szak (lejti eséssel):

Föl nem kelti harczok álomképe,

Legfelebb kis szomjazó magzatja;

Mint örül, ha keblet nyújt elébe ,

. S elringatja, midőn megszoptatta 1

Néki a világ van helységébe,

S kicsin szalmafődéinek alatta

Nem is gondol arany palotára,

Mert nem arany a szerencse ára.

A németek és magyarok azonban nő- és firimeket

váltogatnak, mértékre nézve pedig h >todfeles éa ötös

menőket használnak. így Kisf.lady Károly :

Mint a szirt, inegviván a vész dühével,

Elzúzza őczeán dagályait :

A férfi érez pajzsként erős mellével

Enyelgi a sors esapdozásait.

Épit, munkál, gyűjt, koczkáz életével

S a közjóért áldozza napjait ;

Szép liö:gyén, magzat'n s baráti szíven

Függ boldogsága s léti czélja híveo.

Az olasz nyolczas módosulata a szicziliai stmza

kétféle rimmel (abababab), mely nálunk nem haszná

latos. Nyolcz soros szabok különben előfordulnak nép

költészetünkben is, és pedig, nem csupán mint négy

sorosak kettőzetei.

199.§.A kilencz soros szakok közöl Spens^r stanzáját

csak azért emiitjük meg. mert ezt Byron előszeretettel

használta. Rimkép lete:ababbcbcc— Utol- 6 sora mindig

hosszabb az előbbieknél. Magyarban nem használatos.
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200.§.Mellőzvén a hasonlókép nem használatos tiz és

tizenegy soro3 szakokat, végezetül még a tizenkét so

rosról akarunk megemlékezni.

A tizenkét soros szaknak azon alakja — mely alko

tója Kisfaludy Sándor „Himii"-je után Himfivcrsnek

mondatik — következő rimképletü : ababcdcdeeff (vagy

(xaxaxbxbccdd). Például :

Magasb elmék, mélyebb szírek ,

Jaj tinektek a földön 1

Az ily tökély, bár nagy érdem ,

Boldog itt még ritkán lőn.

Csak a könnyű s középszerű

Díszlik itt a nap alatt ;

Szerencsétlen, a mi ennek

Keskeny körén túl haladt.

Mikor ilyet teremt az ég —

„Eredj" — mondja — t,légy dicsőség 1

Légy czimere nemednek

És ostora keblednek !'£

A népdalok között tizenkét soros szakokkal bir a Fo-

garasi feljebb idézett munkájában (a 377. lapon 18. sz.

a.) található dal, melynek rimképlete : aabccbddeffe.

201 .§. A versek szukairól szóló tanhoz tartozik egyes oly

versezetek felemlítése Is, melyeknek bizonyos szigoruan

meghatározott külső alak lényegökltöz tartozik. Ily ver

sezetek többek között, a már feljebb érintett ritorneHcn

kivül, a madrigal, rondeau, triolet, canzone, cancion,

szesztina, glossza, szonett és gazéi. Mint a nevek is

mutatják, idegen versalakok mind, melyek közől a ma

gyar költészetbon még leginkább a szonett, bár ez is

gyéren, fordul eló ; s költőink részéről jó tapintatot ta

nusit, hogy tartózkodtak a szellem költői nyilatkozatait

— a mérték ós rim igényelte idomokon felül — még

egyéb korlátok közé is szoritani, melyek igen alkalma

sak a költés művészetét puszta mesterséggé, a lelkes

Magyar verstan. 6
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alkotást üres játszássá aljasitani. Gyakoriásni azonban

a legszigorubb idomokat leginkább ajánlhatjuk a köl

tőnek : mert mig egy részről a valóban költői lelket -

semmi gépleges foglalatosság meg nem zsibbaszthatja ,

más részről a nyelv kezelésére nézve épen az által

vivhatjuk ki magunknak a Iegmüvészetiebb szabadsá

got, ha magunkat annak kezelésében a legnagyobb

kényszerűségnek is alávetni megtanultuk.

202.§.Megemlékezünk ennélfogva e helyt—habár csak

röviden is — a feljebb nevezett vers-alakokról, jólle

het azok nagyobb részének elterjedését költészetünk

ben legkevésbbé sem tartjuk ohajtandőnak. Legtöbb

múbecscsel birnak ezek között a szonett (hangzatka),

glossza és gazéi.

203. g. A déleuropai eredetű szonett vagy hangzatka,

melynek egyetlen fő gondolatot kell kifejeznie, tizennégy

sorból áll, melyek rendszerint ötös és hatodfeles me •

nők, s melyek két négysoros (quadernari) és ugyan

annyi háromsoros Gerzine) szakot képeznek. Az első

két szakban kétféle rim ur. lkodik, még pedig szabály

szerint ily képletü : abbaabba. (Használatosak azonban

ily képletek is : abababab, ababbaba, ababbaab ) Az

utóbbi két szakban is kétféle rimnek kell szabály sze

rint uralkodni (ababab, vagy abaaba, vagy abbbaa) ;

de itt a költő engedhet m igának háromféle rímet is

(abcabo, abcbca, abccba, abcbac, abbacc, ababcc, aabbcc,

s egyebek). Hangzatkákat Kazinczy, Szemere Pál és

Császár irtak legjobb sikerrel. — Hangzatka füzér,

mennyiségtanilag kifejezve, kétszer hatványozott hang

zatka, azaz, tizennégy önálló hangzatka, melyek elsejé

nek utolsó sora egyszersmind a másodiknak első sorát,

a másodiknak utolsó sora a harmadiknak első sorát, és

igy tovább, képezi, inig a tizennegyedik hangzatkának

utolsó sora ismét egy az elsőnek első sorával. Ezen

első és utolsó sorok együtt szintén önálló hangzatkát
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kénytelenek képezni, mely — mint tizenötödik — az

egész füzér befejezését, a megelőzött tizennégy hang -

zatkában uralkodó gondolatok öszletét képezi és mes

terhangzatkának nereztetik. Hangzatkafüzért magyar

költőtől még nem birunk.

204. §. A spanyol glossza tárgyaul mindig más költe

ményből átvett vers-szak szolgál , s eszak egyes sorait

kell a glosszában költőileg magyarázni. A gltssza min

dig annyi szakbél áll, a hány sora van az átvett idegen

vers-szaknak ; s a glossza mindegyik szafra az átvett

versszak egy egy sorával végződik.

205.§.Apersa eredetű gazéi 7—47sorbél allé költe

ménymelynek első sorával a második,negyedik,hatodik s

igy tovább a páros számu sorok rimelnek. Valamennyi

sornak egyenlő hosszaságunak kell lenni. Az utolsó

vagy utolsó-előtti sorba a költő elmésen betűzi s»ját

nevét. Igen kellemes és eléggé szabad vers-alak, mely

óhajtandó, hogy a magyar költészetben is megkono-

suljon.

206. §. Atöbbi,feljebb nevezett vers alakok csekélyebb

értékűek. — Az olasz madrigal vagy pásztorvers 6— 11

sorbél álló dalocska, melyben két-, legfeljebb három

féle rimnek kell előfordulni. — A franczia rondeau

vagy körvers 12—14 sorból áll, kétféle rimmel; az el

ső sor kezdőszavainak kétszer kell ismételtetniök, t. i.

a negyedik s az utolsó sor után. — A triolet kétféle

rimmel biró, 8 soros vers, melyben ugyanazon som -k

háromszor kell előfordulni, — s ezen azonos sorok az

első, a negyedik és a hetedik. — A provencei költők

től alkotott s különösen Petrarca által mivelt canzone

alagyás költemény, mely idomilag abban különbözik lé

nyegesen más költeményektől, hogy végszaka (a bu

csu) rövidebb a többi szakoknál, melyeknek egymás

között mind sorszámra nézve, mind pedig mérték és

rí'H-03ztás tekintetében egyenlőknek kell lenni ; egyéb-
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iránt a sorok számának, a mértéknek s a rimosztásnak

előleges meghatározása a szerző tetszésétől függ. — A

spanyol cancion három szakból áll, melyeknek minde

gyike négy soros; a két utóbbi szak az elsőnek magya

rázatát képezi, s az utolsó szak sorainak végszavában

az első szak sorainak végszava ismételtetik. Ezen

alakra példát néhány magyarra forditott spanyol dana

szolgáltat. — A szesztina egyféle mértékű, de rimte

len hat szakból áll, melyeknek mindegyike hat soros ;

szabálya az, hogy az első szak sorainak végszava min

den következő szak sorvégén ismételtessék, még pedig

— az illető szavakat betűkkel jelölve — ily rendben :

1) abcdef, 2) fabcde, 3) efabcd 4; defabc, 5) cdefab,

6) bcdefa. Befejezését egy három soros szak képezi,

melyben e szavak ismét előfordulnak, még pedig : az

első sor közepén a, végén b. a második sor közepén e,

végén d. a harmadik sor közepén e, végén f.

207. §.Rokonok ezen mestercélt versekkel, melyekben

máris vaj cai nehéz megőrizni a költői tartalmat, az ugy

nevezett versjátékok, melyek közől némi szépészeti ér

tékkel legfeljebb a verses talányok (betű, tag- és szó

rejtvények) birhatnak, — ezek is csak akkor, ha valódi

költő tollából erednek.

208. §.Külső szépséget isigen ritkán, de belsőt még rit

kábban tüatetnek fel a többnyire biú időtöltés szülte mes

terségesnél mesterségesebb versek, melyek rendesen oly

időszakában valamely irodalomnak szoktak támadni,

midőn a tiszta lelki forrás kiapadt s a vásottság meg

ölte az izlést. A hanyatlás ezen idejében nem az kell

többé, a mi valóban szép, de az, a mi nehéz; a művé

szetinek helyét a' mesterséges foglalja el,, és puszta vir

tuositás pótolja a genialitást, — mig végre az elfajulás

a művészet minden ágaiban annyira terjed, hogy a mű-

alakzatok egészen kivetkeznek költői tartalmukból s nem

eszmét érzékit nek többé, hanem egyenesen csak érzéki
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ingerlés eszközeivé aljasodnak. Az egészséges érzel

met érzelgés, a valóság jelentékével és es<mei belsővel

biró képzelmet képzelgés, a fenséget dagály, a kelle

met külső czifraság és cziczoma váltják fel , s a mű

utoljára ugy kiüresedik, hogy a tartalom mivolta már

nem is jő számitásba s egyedül a technikai ügyesség

lesz uralkodóvá. Ilyenkor történik : hogy tudós érteke

zések is versben iratnak ; hogy a rim nélküli mértékes

sorok rimeltetnek (mintha szobrot festenének be) s a

hires leoninusok előállanak ; hogy viszhanggal ellátott

versek gyártatnak (echo); hogy sorok készittetnek nagy

fejtöréssel, melyeket vagy betűn-, Vagy szavanként visz-

szafelé is olvashatni, vagy melyekben valamennyi betű

vagy beszédrész előfordul, vagy melyeknek kezdő-betűi

(olykor a sorok végső, sőt középső betűi is) együttvéve

nevet, mondatot képeznek (acrostichon), vagy melyeknek

egyes jelentékenyebb betűiből rajzképletek állanak elő

(kereszt, csillag, lobor, pohár, köb, stb.); hogy verseket

állitnak össze más költőknek ismeretes soraiból , vagy

valamennyi versmértékes idomokból; hogy a szavakat

tagonkinti növesztéssel vagy fogyasztással következte

tik egymásra (versus scalares); hogy csupa hosszú vagy

rövid szavakat függesztenek össze ; hogy verseket fa

ragnak, melyeknek római számokat jelelő betűi bizo

nyos kivánt évszámot adnak (chronostichon); sőt hogy,

minden betünek számjelentést adván 1), oly verset ke-

rekitnek, mely szintén évszámot jelöljön (versus cab-

balisticus); stb. stb.

209.§.Mindezek legfeljebb arra valók, hogy gyakorlatul

szolgáljanak, ügyessé s teljes szabadsággal uralkodóvá

tevén a költőt a nyelvnek miaél könnyebb, minél sza-

*) A-tól i, j ig egyes számok (1—9), k-tól S-ig tizesek

(10-90), t-től Z ig százasok (100—500). Valami
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gát a költő az idomok szigorának , annál szabadabban

alkothat, mert annál kevésbbé fogja őt korlátozni a

nyelv kényszere, és ő annál biztosabban fogja gondola

tának mindenkor megadhatni a legjobb, vagy mondjuk,

az egyedül jő kifejezést.

21 0.§.Minél kevésbbé korlátoztatik tehát a költő a nyelv

által, mely művészetének műszere, minél inkább hatal

mában áll ezen oly hatalmas eszköz használata, szőval,

minél szabadabban alkothat : annál kevésbbé fog szo

rulni arra, mit költői szabadságnak (licentia poetica)

szokás nevezni, mit r-zonban inkább nevezhetnénk a

szabadság ellenkezőjének, azaz költői (vagy jobban

versirői) kényszerűségnek.

21 1.§. Az ugynevezett költő-szabadság rovata alá tar

toznak először is mindazon kivételek, melyek már a

versirás szabályai mellett is előadattak ; továbbá, és

külöcösen pedig, azon csekélyebb eltérések a szabá

lyoktól, azon kisebb jelentékü sértései a versidomnak,

melyek akkor származnak, midőn gondolat és idom

összeütközvén, a költő kénytelen — két rosz közől a

kisebbet választva — az idomot gondolatának feláldozni.

212.g.Ebbőlkövetkezik,hogyaköltiM szabadság általa -

orosz-barát 1829-re készitett ily ármányverset; a benne

kifejezett remény azonban nem teljesült s bizonyosan

nem is fog teljesülni. Curiosum gyanánt ide tesszük:

„Constantinopolig Niclam soperata tuebor."

Hasonló számitás szerint készült ármány- sor a magyar

ötös is :

„Szájas gőgfl urak védve megejtik a hont."

A római számbetükre alapitott évsorok gyakoriabbak

I a magyarban is számosabban használtattak.
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ban csak akkor menthető , ha a kifejezendő gondolat s

a kifejező idom vagy a tisztán nyelvtani szabatosság

és a hangzat csakugyan oly ellentétet képeznek egy

mással , hogy egyik a másikat kizárja. Ily költői sza

badságnak azonban sohasem szabad megsértenie ma

gát a nyelv szellemét, lényegét, törvéayeit; — s a ma

gyarban annál szűkebb és korlátoltabb körű a költői

szabadság, mert itt a nyelvnek könnyű, kezelhetősége

és nagy gazdagsága módot nyujt a költőnek csaknem

minden nyelvbeli erőszak elkerülhetésére, s ezenkivül

a nyelv szabályai oly határozottak és biztosak, hogy

nem is igen tűrnek kivételt.

213.§.A mondottaknálfogvatehát nem szentelünk kü

lön részt a költői szabadságról! tárgyalásnak : s midőn e

részben egyfelől utalunk az eddigi tárgyalás folytában

több helyütt megemlitett, engedhető kivételekre ; más

felől csak egy két szabályt akarunk megérinteni, melye

ket a költői szabadságnak alkalmazásba vételekor szem

előtt kell tartani.

214.§. Főszabály minden esetre az, hogy a gondolatot

és nyelvtani szabatosságot sohasem szabad feláldozni a

hangzatosságnak; s midőn e két elem összeütközik,

mindig az utóbbit kell az előbbieknek alárendelni.

21 5. §. A hangzatosság megóvása tekintetéből megen-

gedv(:k némely toldások és kurtitások, haezek vagy a ki

ejtésszokására támaszkodnak,vagylegalább lényegökben

nem sértik a nyelvtani szabályokat. Efféle toldások p.

o. tégedet (téged helyett), a mely, a ki (mely, ki he

lyett), monddsza , addiglan, stb. ; kurtitások pedig

szereim (szerelem helyett) , mőta (mióta helyett),

vőn (volna helyett), fejdelem, stb. A kurtitások közé tar

tozik a többmint egytagból álló és mássalhangzón végződő

melléknevek fokozásakor a kettős bb előtti magánhang

zónak kihagyása, p. o. fényesb (fényesebb helyett). Itt

azonban a jóhangzat sértése nélkül alig hagyhatni el a
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magánhangzót más, mint kemény sziszegő (s vagy sz)

után1), s ha például Virágnál „boldogb'1 ^„gazdagb"

szókat olvasunk, ezt már engedélyozetlen költői sza

badságnak kell tekintenünk ; mert tudva levő, hogy a

magyar nyelv különösen a mássalhangzók összehalmo-

zása körül igen kényes. — De mind a toldások,

mind a kurtitásokban ovatosan járjunk el és tartsunk

mértéket.

21 6. §. Ha rim és mérték találnak összeütközni, a gyen

gébbet kell az erősebbnek feláldozni; erős rim mellett el

engedjük a csekély mértéki hibát , s viszont a szabato

san megtartott mérték mellett elnézhetővé lesz a

gyengébb rim. Rimetlen versekben azonban lehetőleg

gondosan kerülendő minden még oly csekély mértéki

hiba is; sőt ily versekben a rimes összecsengest is ke

rülni kell, miért a rimeket nem használó nyelvekből át

vett mértékek mindenkor rimek hozzátoldása nélkül al

kalmazandók.

217. §. Rimes versekben, ha már kénytelenek vagyunk

valamely rövid tag helyett hosszut tenni, igyekezzünk,

hogy ezen tag inkább hangtorlat, mint nyujtott magán

hangzó által legyen hosszuvá.

218.§.Valamely*zó rövid végtagjának hoszu gyanánti

használása legfeljebb metszetekben engedhető , mint

p. o. a hősi hatosnak vagy ötösnek harmadik lába első

tagjában. A népdalban mindenkor hosszunak vehető a

sormetszetes tag, mert ez némileg ugy levén tekinthető,

mint egész sornak vég tagja, ennélfogva közönyös

mennyiségű.

21 í). §. Költői szabadságnál fogva érvényesitheti a hang-

') Valamint az ugynevezett felhangzók közt a folyékonyak

a megelőző, ugy a sziszegők az utánakövetkező mással

hangzónak kiejtését közvetitik és enyhitik.
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suly is taghossdté befolyását, p. o. Vörösmarty fóti

dalában :

„A legelső magyar ember a király" —

vagy Berzsenyinél:

„Benned aa emberisig ügye boszulva vagyon."

220. §. Különben az egyedül biztos vezér, ki a költőnek

csalhatlanul megmutathassa, mit, hol és miképen sza

bad merészelnie, csak a helyes izlés ; ezt pedig ismét

csak tanulmány, különösen pedig a művészet történel

mének s a szépéazetnek tanulmánya fejtheti ki még a

leglángelmúbb lélekben is. Való ugyan, hogy nem a

szépészet alkotja a művészt, a költőt, hanem épen a

művészetből vonatnak el a szépészet szabályai és tan

tételei (mert a szépészet csak a művészet fogalmát, kel -

lékeit és czélját fejtegeti, miként mindezeket a művé

szetnek már kész példányaibél elvonhatni) ; sőt az is

áll, hogy uj lángelme mindig ujra megtoldja, tágitja a

szépészet körét, mint ujabb lányok felfödöztetése a ter

mészetrajzi : — de épen ezért egy művésznek sem sza

bad nélkülöznie a szépészetet, mert csak igy lesz mű

ködésének biztos alapja, melyből kiindulva előre ha

ladhat és -valóbán hóditélag léphet fel. Hiszen az em

beriség történelmét is a nemzetek magok alkotják ; s

nem szükséges- e — épen a történelem helyes folytat

hatása végett — hogy a történelmet szorgosan tanul

mányozzuk ?

221 . §. És ezennel megjelöltük egyszersmind az okvet

len átmenetet a verstantél a szépészethez, mely is a mű

nek nem külső, de belső idoma szépségét mrgyarázza,

s melynek irányelvei kell hogy folytonosan visszahas

sanak a költőre, m'dűn eszméjét érzékitendő , a szépet

szépen is kifejezni, a szép tartalmat szép alakban is

feltűntetni akarja.
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