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-ö% ttötöq zohko+ába% inatsrev ólupala neséréta××iv wognah a srev A
za ne%ih ,men te%étlöq a ,!ámodut trem ,ótahlunatgem natsrev A .gev
-te%évűm ttötnö abámrof ekélme sézré tlétá za wiláv lénőtlöq A .te%évűm
men tnire% ia+ába% natte%étlöq a ed ,!émetlöq si Ysrev daba%y A .ét
.srev
srev nednim men bbejlefgel ,naltataht%alávle lótsám"e enez a sé srev A
.tágássomallad a ajtratgem nabásátah ed ,ersétísénezgem lüreq
.takujólavinadnom wétrésíq lattnal (wösőger ,wecirgi) wódaőle za nabbároQ
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Az irodalomban megjelenő alkotások kétfélék:
1.
2.

Vers.
Próza.

A próza gondosan fogalmazott és a maradandóság igényével fellépő
kötetlen beszéd. Ebben különbözik az egyszeri és újra nem idézhetőnek
szánt hétköznapi beszédtől. Az irodalmi nyelv legyen távolságtartó.
Amennyiben a mindennapi élethez közel áll, akkor nem valós, ha távol
kerül, akkor nem közérthető.
Meghatározója:
—
—
—

a nyelvtan,
a stílus,
a jó ízlés.

A vers a hangok visszatérésen alapuló verstani szabályokhoz kötött szöveg. A verstan megtanulható, mert tudomány, a költészet nem, hiszen az
művészet. A költőnél válik az átélt érzés emléke formába öntött művészetté. A „szabad vers” is költemény, de a költészettan szabályai szerint nem
vers.
A vers és a zene egymástól elválaszthatatlan, legfeljebb nem minden vers
kerül megzenésítésre, de hatásában megtartja a dallamosságát.
Korábban az előadók (igricek, regősök) lanttal kísérték mondanivalójukat.

:tlávétteq terésíkenez a gáspanaM
(.bts téteblad ,noznas)

,srev imladori tremsI
.egevö% woladcnáT

.1
.11

t=árav a tzE .gem widőtílet lessézré sé wiláv ébbőzejefiq lőténez a srev A
a sé őtlöq A .inzejefiq nabkava% tehel men _ mes ténez a tnim ,"úna"u _
ópakgem le itetlü tsézré sotal=árav a tze (si +éme% "e tehel ze) őzre%enez
.nebkelél a nodóm
metü zA

Manapság a zenekíséret kettévált:
1.
2.

Ismert irodalmi vers, (sanzon, dalbetét stb.)
Táncdalok szövege.

A vers a zenétől kifejezőbbé válik és érzéssel telítődik meg. Ezt a varázst
– ugyanúgy, mint a zenét sem – nem lehet szavakban kifejezni. A költő és a
zeneszerző (ez lehet egy személy is) ezt a varázslatos érzést ülteti el megkapó
módon a lélekben.

Az ütem

-émret a nav enneb leggéssejlet sé ,ajpala enez a sé srev a molagof a zE
-a%vé za ,aságopoq őse za ,asázmálluh regnet a ,sédökűmví% A .nebte%
.azzádlép tze dnim _ dnim asázokatláv woq

Ez a fogalom a vers és a zene alapja, és teljességgel benne van a természetben. A szívműködés, a tenger hullámzása, az eső kopogása, az évszakok váltakozása mind – mind ezt példázza.

,sérevpölöc ,séle%érűf)

levésédőltémsi so+ába% sézgévaknum iakizif a eD
.nekehret ődezehen erétezevre% a rebme za ttetí!!öq si (.bts sálá%aq

De a fizikai munkavégzés szabályos ismétlődésével (fűrészelés, cölöpverés,
kaszálás stb.) is könnyített az ember a szervezetére nehezedő terheken.

-elü% lasságzom ődőltémsi za lezzE .woladaknum a iq watlukala rokkE
.si cnát a gem ttet

Ekkor alakultak ki a munkadalok. Ezzel az ismétlődő mozgással született meg a tánc is.

+ema ,temetü za wujtahzorátah si gem rám nájpala wesétetremsi itnef A
-énez a wa'men sázokatláv a zE .sázokatláv űre%+ába% tnim ,sám men
,lánkorosaf itnem tú za ,lénkení% a ,lén!éf a menah ,gem lunávli! lénén
.si lániarospol%o wetelüpé za ed

A fenti ismertetések alapján már meg is határozhatjuk az ütemet, amely
nem más, mint szabályszerű váltakozás. Ez a váltakozás nemcsak a zenénénél nyilvánul meg, hanem a fénynél, a színeknél, az út menti fasoroknál,
de az épületek oszlopsorainál is.

lavó% ima ,arknumá% timalav le dnom lemmetü za lezze enez a sé srev A
amrof"e ,nalatmallad a ro%koS .tehel inzeré wa' "í ,őtehzejef men iq
(.bts séletenem ianotaq a ,bodnámás) .tótagllah a ajdagar lavágam si metü

A vers és a zene ezzel az ütemmel mond el valamit számunkra, ami szóval
ki nem fejezhető, így csak érezni lehet. Sokszor a dallamtalan, egyforma
ütem is magával ragadja a hallgatót. (sámándob, a katonai menetelés stb.)

wankognahdé%eb a gem wujlág=iv sé ,zohmoladori za a%%iv wnüjrét eD
óda!!u% "e nebknüklel derbélef leääema ,tásázokatláv so+ába% noza
.tehel men inzevlé ténez "av tesrev a lüklén E …melezré za :géssepéq

De térjünk vissza az irodalomhoz, és vizsgáljuk meg a beszédhangoknak
azon szabályos váltakozását, amellyel felébred lelkünkben egy szunnyadó
képesség: az érzelem… E nélkül a verset vagy zenét élvezni nem lehet.
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sélesrev ra"am A

A magyar verselés

:gem őtehle"if sázokatláv so+ába% eléfmoráh nebsélesrev a wnuláN
(wétrémődi za ajpala) .suki%%alq
(lusoráp mír zehkétrémődi za) .iapórue-tagu!
(+úsgnah a ajpala) .sora"am

A
A
A

.1
.11
.111

Nálunk a verselésben háromféle szabályos váltakozás figyelhető meg:
1.
2.
3.

A klasszikus. (alapja az időmérték)
A nyugat-európai. (az időmértékhez rím párosul)
A magyaros. (alapja a hangsúly)

,ersekétrémődi wa' vle! nital sé görög a loha ,leddlöflüq a nebtétnellE
-átah na+o 'nin nebvle! temén a) arso+úsgnah a vle! logna za sé temén a

Ellentétben a külfölddel, ahol a görög és latin nyelv csak időmértékesre,
a német és az angol nyelv a hangsúlyosra (a német nyelvben nincs olyan hatá-

+úsgnah a sé ,nebknéim a tnim ,ttözöq wogató% ú%%oh sé divör a gésbnölüq ttozor

rozott különbség a rövid és hosszú szótagok között, mint a miénkben, és a hangsúly
sem esik következetesen az első szótagra), a francia nyelv egyikre sem alkalmas
(általában a szó végén hangsúlyoz), a lengyel nyelv az utolsó előtti szótagra te-

samlakla mes erki"e vle! aicnarf a ,(argató% ősle za nesetezektevöq wise mes
-et argató% ittőle óslotu za vle! le"nel a ,(zo+úsgnah négév ó% a nabálatlá)
.samlakla ersélesrev atjaf moráhdnim wnüvle! im a ,t+úsgnah a i%

szi a hangsúlyt, a mi nyelvünk mindhárom fajta verselésre alkalmas.

.inlo'ámlot nodóm őlelefgem tievűmkemer moladorigáliv a wujdut trézE

Ezért tudjuk a világirodalom remekműveit megfelelő módon tolmácsolni.

nodóm őtehtrÉ .natvle! i!!a ,vle! !áha "oh ,za wizektevöq lőbbE
-ír a latláze sé ,wannav ia+ába% isázo+úsgnah sotájas wenvle! nednim
.weőrétle no"an si wem
.űgellej itezmen natsrev nednim "oh ,wujtahtípallágem neb!émderegéV

Ebből következik az, hogy ahány nyelv, annyi nyelvtan. Érthető módon
minden nyelvnek sajátos hangsúlyozási szabályai vannak, és ezáltal a rímek is nagyon eltérőek.
Végeredményben megállapíthatjuk, hogy minden verstan nemzeti jellegű.
Időmértékes vers

srev sekétrémődI
-ör wogató% a ttI .tá wüttev lótkaiamór a sé lőtkögörög a támrofsrev a tzE
-i%%alq a ajda asázokatláv űre%+ába% wanágású%%oh "av wenégésdiv
.tájpala srev suq

Ezt a versformát a görögöktől és a rómaiaktól vettük át. Itt a szótagok rövidségének vagy hosszúságának szabályszerű váltakozása adja a klasszikus vers alapját.

-sám "e anátu "av ettőle sé ,divör ózgnahnágam a ah ,gató% a divöR
-am divör a "av ,za ajózgnahnágam a ah ,gató% a ú%%oH .llá ózgnahlas
ajgató% óslotu worossrev A .ózgnahlassám a bböt lén"e nátu ózgnahnág
(tnára"e ú%%oh "av divör tehel) .söbmözöq

Rövid a szótag, ha a magánhangzó rövid, és előtte vagy utána egy mássalhangzó áll. Hosszú a szótag, ha a magánhangzója az, vagy a rövid magánhangzó után egynél több a mássalhangzó. A verssorok utolsó szótagja
közömbös. (lehet rövid vagy hosszú egyaránt)

∪
──

:elej gató% divör A
:elej gató% ú%%oh A
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A rövid szótag jele:
A hosszú szótag jele:

∪
─

-gof togató% bböt we+ema ,wátda wabálsrev a témetü roq suki%%alq A
:wőzektevöq a wezE .abkugam watlal
──
∪
∪

──

──

──

∪

∪

∪

∪

∪

∪
─
∪
─
∪

.gató% ú%%oh "e sé divör "e
Ł

.1

1.

Jambus

―

egy rövid és egy hosszú szótag.

*

suehorT

.11

2.

Trocheus

―

egy hosszú és egy rövid szótag.

*

suihiriP

.111

3.

Pirichius

―

két rövid szótag.

*

suednopS

.1111

4.

Spondeus

―

két hosszú szótag.

*

sut%epanA

.2

5.

Anapesztus

―

két rövid és egy hosszú szótag.

* sulitkaD

.12

6.

Daktilus

―

* submajroQ

.112

7.

Choriambus

―

(.bts ahos ,eseq ,azah .lp)

.gató% ú%%oh téq
Ł

submaJ

(.bts adro' ,amád ,evéq .lp)

.gató% divör téq
Ł

*

(.bts nálat ,takal ,lével .lp)

.gató% divör "e sé ú%%oh "e
Ł

A klasszikus kor ütemét a verslábak adták, amelyek több szótagot foglaltak magukba. Ezek a következők:

(.bts rátó% ,ő%%ev ,sádlá)

.gató% ú%%oh "e sé divör téq

Ł (.bts lüremiq ,sokata' ,őlegel .lp)
.gató% divör téq sé ú%%oh "e
─
Ł
(.bts arognoz ,iasrát ,aka%jé .lp)
.gató% ú%%oh "e sé divör téq ,ú%%oh "e
─
Ł
(.bts weterekpéq ,moladasrát .lp)

a nebte%étlöq görög irokó za iq watlukala lóbkabálsrev a lőbkezE
(watlov wőtehlekené si weze) .wámrofsrev suqi%%alq
sotah isőh even ra"am igéR .retemak%eh a ajámrof bbetremsigel wnuláN
lette%tempézöq ,tllá lóbsuednops sé lóbsulitkad bálsrev tah a zE .tlov
se'eq sé de!!öq retema%keh görög A .(tlov sulitkad gidnim bálsrev widötö za)
%uiligreV ze) se+épennü sé +omoq retema%keh nital a ,(agáliv %orémoH ze)
.(agáliv

(pl. levél, lakat, talán stb.)
(pl. kéve, dáma, csorda stb.)
(pl. haza, kese, soha stb.
(áldás, vessző, szótár stb.)
(pl. legelő, csatakos, kimerül stb.)

→

∪ ─

→

─ ∪

→

∪ ∪

→

─ ─

→

∪ ∪ ─

egy hosszú és két rövid szótag.

(pl. éjszaka, társai, zongora stb.)
→ ─ ∪ ∪
egy hosszú, két rövid és egy hosszú szótag.
(pl. társadalom, képkeretek stb.)
→ ─ ∪ ∪ ─

Ezekből a verslábakból alakultak ki az ókori görög költészetben a klasszikus versformák. (ezek is énekelhetők voltak)
Nálunk legismertebb formája a hexameter. Régi magyar neve hősi hatos
volt. Ez a hat versláb daktilusból és spondeusból állt, középmetszettel
(az ötödik versláb mindig daktilus volt). A görög hexameter könnyed és kecses
(ez Homérosz világa), a latin hexameter komoly és ünnepélyes (ez Vergilius
világa).

attat+of tögörög a ifőteP sé sakezaF ,tretema%keh nital a itramsöröV
.taz!ári eléftéq a tdavloe××ö nasora"am rám lénkőtlöq iam A .nöknüvle!

Vörösmarty a latin hexametert, Fazekas és Petőfi a görögöt folytatta nyelvünkön. A mai költőknél már magyarosan összeolvadt a kétféle irányzat.

-ővet lóbros téq +ema ,(nohit%id) srevráp a esét%eljefbbávot retema%keh A
léf sé téq _ léf sé téq ros widosám a ,retema%keh ros ősle zA .e%%ö wid
(indae%%ö tehel men takabálsrev őse lovát a ed ,retematnep lünelet+eh) .llá lóbbál
wáigéle sé (ammargipe) wéksőlev i%et ássamlakla ajámrof römöt ,divöR
.arásárígem

A hexameter továbbfejlesztése a párvers (disztichon), amely két sorból tevődik össze. Az első sor hexameter, a második sor két és fél – két és fél lábból áll. (helytelenül pentameter, de a távol eső verslábakat nem lehet összeadni)
Rövid, tömör formája alkalmassá teszi velőskék (epigramma) és elégiák
megírására.
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-erE .zamlatrat tsubmaj tah +ema ,retemirt sukibmaj a gém sotalán%aH
.ajámrofsrev a tlov weniedé%ebráp wámárd görög a gelited

Használatos még a jambikus trimeter, amely hat jambust tartalmaz. Eredetileg a görög drámák párbeszédeinek volt a versformája.

a lórkoza _ watzamlakla wniőtlöq teke+ema _ takoros őzöbnölüq A
,i%inoda wizetél "Í .wátlán%ah nűrűs tza wika ,le wétzeven lőrkőzre%
.ros .bts ióffa% ,i%oradnip ,inokülg ,i%édáipelk%a ,inóerkana ,i%ójaqla

A különböző sorokat – amelyeket költőink alkalmaztak – azokról a
szerzőkről nevezték el, akik azt sűrűn használták. Így létezik adoniszi, alkaiószi, anakreóni, aszklepiádészi, glükoni, pindaroszi, szapphói stb. sor.
Rímmel ellátott időmértékes vers

srev sekétrémődi ttotálle lemmíR
-i%%alq A .ia!ámo"ah ibbároq sélesrev a gem watzotláv ató rokpézöq A
tsétjeiq sé takámrof görög tlulo!ob a ed ,watdaramgem wabálsrev suq
űre%"e za attotlávlef (si tékétrégású%%oh sé tá+úsgnah wogató% a ttü"e lezze)
.esétöke%%ö ólav lemmír woros sukiehort sé sukibmaj

A középkor óta változtak meg a verselés korábbi hagyományai. A klasszikus verslábak megmaradtak, de a bonyolult görög formákat és kiejtést
(ezzel együtt a szótagok hangsúlyát és hosszúságértékét is) felváltotta az egyszerű
jambikus és trocheikus sorok rímmel való összekötése.

levésétítevzöq wőtlöq !ét%ereq iakirfa za (ai=reP) lőrteleq mele za zE
.abápóruE eb ttográvi%

Ez az elem keletről (Perzsia) az afrikai keresztény költők közvetítésével szivárgott be Európába.

"í ,ersélesrev sekétrémődi za wonaltamlakla námrofój wevle! itagu! A
-ásázokatláv wogató% nalat+úsgnah sé so+úsgnah tsuehort sé tsubmaj a
-tempézöq a ,má%gató% a ,segéstehel tlov mes ze loha ,ttO .wájlotóp lav
.ajózorátahgem srev a ttel mír a sé te%

A nyugati nyelvek jóformán alkalmatlanok az időmértékes verselésre, így
a jambust és trocheust hangsúlyos és hangsúlytalan szótagok váltakozásával pótolják. Ott, ahol ez sem volt lehetséges, a szótagszám, a középmetszet és a rím lett a vers meghatározója.

,lőtkeze ttözöbnölüq nabba srev sora"am trí nabámrof iapórue-tagu! A
-wad "av sut%epana ,suehcort a nabbáktir) .ttel submaj segel!ét a ajpala "oh
(sulitkad

.wosátokla wetnelejgem si nabámrof neletmír evtévle ed ,semír eri!bböT
-ze+é%ev mír a) .éssegéskü% i%et agássotnof talodnog ővél nebsrev a tzE
(tágásótlém sé téjere ólavinadnom a itehtet

A nyugat-európai formában írt magyaros vers abban különbözött ezektől,
hogy alapja a tényleges jambus lett. (ritkábban a trocheus, anapesztus vagy daktilus)

Többnyire rímes, de elvétve rímtelen formában is megjelentek alkotások.
Ezt a versben lévő gondolat fontossága teszi szükségessé. (a rím veszélyeztetheti a mondanivaló erejét és méltóságát)

-ó% srev sekétrémődi za sé lusodóm malladvle! a lavámrofsrev a lezzE
.gem azzorátah etez+eh ileb+úsgnah tékétréődi waniajgat

Ezzel a versformával a nyelvdallam módosul és az időmértékes vers szótagjainak időértékét hangsúlybeli helyzete határozza meg.

-jah erdnE idA sé fe=óJ siQ tásátatzotláv bbe%éremgel srev ra"am A
.nebsélesrev sekétrémődi za amlaru +úsgnah a ege!éL .ergév attot

A magyar vers legmerészebb változtatását Kiss József és Ady Endre hajtotta végre. Lényege a hangsúly uralma az időmértékes verselésben.
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srev so+úsgnaH

Hangsúlyos vers

lőbmetü bböt "av "e iaros ,metü za ajpala wanámrofsrev sora"am a wennE
-+úsgnah moráh bbejlefgel sé so+úsgnah "e nabálatlá metü zA .wanllá
.őlne"e a%%oh ilebődi wemetü zA .llá lóbgató% nalat

Ennek a magyaros versformának alapja az ütem, sorai egy vagy több ütemből
állnak. Az ütem általában egy hangsúlyos és legfeljebb három hangsúlyszótagból áll. Az ütemek időbeli hossza egyenlő.

lőb%ér sogató% "én téq +ema ,saclo! iső za ros űmetütéq bbigérgel A
-re% bbázaL .úsádlogem semírléf ttaim egésdivör amrof sotah iső zA .llá
a arsállaH .tísotzib todómsádaőle bbússal sé tsázgnah bba"ál levétezeq
.ros-i!írZ óllá lóbsotah téq a lláőle sé ,lüf a izré wen"e tros divör téq
,őlé%eble bbákni (srev-i!írZ) srev-rodnáS sogató% téqnezit ,űmetü"én A
.te%tempézöq a Yőnehipy siq ővél népezöq rossrev A .amrof iaríl tnim

A legrégibb kétütemű sor az ősi nyolcas, amely két négy szótagos részből
áll. Az ősi hatos forma rövidsége miatt félrímes megoldású. Lazább szerkezetével lágyabb hangzást és lassúbb előadásmódot biztosít. Hallásra a
két rövid sort egynek érzi a fül, és előáll a két hatosból álló Zrínyi-sor.
A négyütemű, tizenkét szótagos Sándor-vers (Zrínyi-vers) inkább elbeszélő,
mint lírai forma. A verssor közepén lévő kis „pihenő” a középmetszet.

-teq ,temetü za lassánov segelőggüf "e ót%alávté% takava% a natsrev A
.si wámrofsrev sám watlukalaiq bbőséQ .ilölej tete%tempézöq a gidep levőt
.leddé%eb sete%émret a wize"egem a+úsgnah sélesrev semetü zA

A verstan a szavakat szétválasztó egy függőleges vonással az ütemet, kettővel pedig a középmetszetet jelöli. Később kialakultak más versformák is.
Az ütemes verselés hangsúlya megegyezik a természetes beszéddel.

mír A

A rím

.wogató% őgne'e××ö ótahlálat négév worossrev a mír A
-nodjalut bbőltöebme%gel srev a ze levéletéviq wosátokla sekétrémődi zA
.wnázzoh tlüreq lóbkádallab tóks a mír ődekze+ehle si népezöq ros A .agás
-öq emír wétájó% a sé srev a gésbnölüq A .wizamrá% lóbkétájó% a mír A
.tleq trotnif wa' widosám a ,lotah gié+ém welél a ősle za "oh ,za ttöz
.zrot wisám a ,űrö!ö" wi"e zA
(óicáretilla) .mírűteb a lünelet+eh eségne'e%%ö wűteb ijele ó% A
.mír ólo%aláv a widosám a ,mír óvíh a :esénelejgem ősle za wenmír A
:etelpékpala wemír A

a-a
a-a-a
a-a-a-a
a-0-a-a
b-a-b-a
a-0-a-0
a-b-b-a
b-b-a-b-a
a-0-a
a……a… .

.eségne'e%%ö ros inátu sám"e téQ
.mír a widótat+of nabros ibbávoT
.e%%ö lemír gévros bböT
.mír őnelejgem nátu ros neletmír "E
.e%%ö gne' ros .1111 sé .11 a _ .111 sé .1 zA
.wesemír woros soráp a wa~
.e%%ö gne' ros .111 sé .11 a _ .1111 sé .1 zA
.lemír ros "e gém nátu sézejefeb A
.e%%ö gne' ros óslotu sé ősle zA
lemír egév sé epezöq rossrev A

.mírráP
.mírtropo~
.mírrokoB
.mír őréta%%iV
.mírt%ereQ
.mírléF
.mír őzeklelÖ
.mír őtüáR
.sorosmoráH
.mírpézöQ

.1
.11
.111
.1111
.2
.12
.112
.1112
.11112
.3
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A rím a verssorok végén található összecsengő szótagok.
Az időmértékes alkotások kivételével ez a vers legszembeötlőbb tulajdonsága. A sor közepén is elhelyezkedő rím a skót balladákból került hozzánk.
A rím a szójátékból származik. A különbség a vers és a szójáték ríme között az, hogy az első a lélek mélyéig hatol, a második csak fintort kelt.
Az egyik gyönyörű, a másik torz.
A szó eleji betűk összecsengése helytelenül a betűrím. (alliteráció)
A rímnek az első megjelenése: a hívó rím, a második a válaszoló rím.
A rímek alapképlete:
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Párrím.
Csoportrím.
Bokorrím.
Visszatérő rím.
Keresztrím.
Félrím.
Ölelkező rím.
Ráütő rím.
Háromsoros.
Középrím

Két egymás utáni sor összecsengése.
További sorban folytatódik a rím.
Több sorvég rímel össze.
Egy rímtelen sor után megjelenő rím.
Az 1. és 3. – a 2. és 4. sor cseng össze.
Csak a páros sorok rímesek.
Az 1. és 4. – a 2. és 3. sor cseng össze.
A befejezés után még egy sor rímel.
Az első és utolsó sor cseng össze.
.A verssor közepe és vége rímel.

a-a
a-a-a
a-a-a-a
a-a-x-a
a-b-a-b
x-a-x-a
a-b-b-a
a-b-a-b-b
a-x-a
…a……a

-u! nétni° .négév wa%srev a esédőltémsi ros bböt "av "e séltémsi zA
.wnázzoh tlüreq lakkámroflad itag
.wujvíh wenmír at%it téségne'e%%ö sejlet wanájgató% téq-"e óslotu srev A
-lassám

(mír Yat%ity men trem ,wüjlüreq gelőtehel tze ed ,si mírgar tehel ze)
wogató% óslotu za (cnáno%%a) lénségne'e%%ö sejlet ébséveq A
(neltégnöz _ ségnöz) .wonokor wa' ,wasonoza men iózgnah

.wasonoza mes iózgnahnágam srev a rokima ,wemír Yteküsy wannav lügéV
-ó% őzöbnölüq wava%mír a "oh ,si !émletevöq a za tlüremlef nabbároQ
.tézeq wótokla za éntökgem nasogáslút ze ed ,wene"el wojaf

Az ismétlés egy vagy több sor ismétlődése a versszak végén. Szintén nyugati dalformákkal került hozzánk.
A vers utolsó egy-két szótagjának teljes összecsengését tiszta rímnek hívjuk.
(ez lehet ragrím is, de ezt lehetőleg kerüljük, mert nem „tiszta” rím)

A kevésbé teljes összecsengésnél (asszonánc) az utolsó szótagok mássalhangzói nem azonosak, csak rokonok. (zöngés – zöngétlen)
Végül vannak „süket” rímek, amikor a vers magánhangzói sem azonosak.
Korábban felmerült az a követelmény is, hogy a rímszavak különböző szófajok legyenek, de ez túlságosan megkötné az alkotók kezét.
Múlt, jelen és jövő

ővöj sé nelej ,tlúM
za attotlávlef (i!írZ ,issalaB) tsemetü so!ámo"ah a ,tsélesrev seipén A
sekétrémődi (itramsöröV ,i!e=reB) sumzici%%alq ótíjúlef tete%étlöq irokó
.asázoklábórp
.asázopalagem natsrev ra"am suki%%alq a ttezektevöq nátuzE
(!arA ,ifőteP)

-eb metü za rokima ,nóludrofdazá% ibbároq a nabiajpala gem tlüdner zE
(erdnE idA ,fe=óJ siQ) .ebmetü za wétrémődi za sé ebkétrémődi za ttepél
-étlöq ólupala arkámrof ttötöq a ttotah sé srev daba% a tnelejgem bbőséQ
(sojaL wássaQ ,náliM tsüF) .erte%

A népies verselést, a hagyományos ütemest (Balassi, Zrínyi) felváltotta az
ókori költészetet felújító klasszicizmus (Berzsenyi, Vörösmarty) időmértékes
próbálkozása.
Ezután következett a klasszikus magyar verstan megalapozása.
(Petőfi, Arany)

Ez rendült meg alapjaiban a korábbi századfordulón, amikor az ütem belépett az időmértékbe és az időmérték az ütembe. (Kiss József, Ady Endre)
Később megjelent a szabad vers és hatott a kötött formákra alapuló költészetre. (Füst Milán, Kassák Lajos)

-röt a nav nebséggüfe%%ö asázotláv sárísrev a "oh ,őtehev arso!oziB
wólavinadnom imladori za ,levételüret bbekű% sé lakkoságzom imlenét
.lavásálukala

Bizonyosra vehető, hogy a versírás változása összefüggésben van a történelmi mozgásokkal és szűkebb területével, az irodalmi mondanivalók
alakulásával.

tahnakkublef rokimráb ,nav nabtopallá só+ofppe' gém te%étlöq jú zA
Xlleq inlunat sé inatínat tnatsrev a si gidda mÁ .ejifőteP ővöj a

Az új költészet még cseppfolyós állapotban van, bármikor felbukkanhat
a jövő Petőfije. Ám addig is a verstant tanítani és tanulni kell!

.wensévkeröt ólu!ári erre za alanovröq talzáv a zE
nabávah a!adlöf .112711 ,tsepsiQ
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Ez a vázlat körvonala az erre irányuló törekvésnek.

Kispest, 2007. földanya havában

Melléklet
telkélleM

.lassám"e wennöjiq lój eri!bböt wattolah Ay
Ytsám"e ari!!a wujram im ,wőlé im wa~
ódoB nálepraQ

„A halottak többnyire jól kijönnek egymással.
Csak mi élők, mi marjuk annyira egymást”
Carpelan Bodó

%dnom tim X zzá"iV

Vigyázz ! mit mondsz
(velőske)

(eksőlev)

."av naltatrá "oh ,za teheL

Lehet az, hogy ártatlan vagy.

,wanrú% déleb levvle! %onoG

Gonosz nyelvvel beléd szúrnak,

."an naltaráp sétrés a sé

és a sértés páratlan nagy.

,sivöt "an men eksüt siq ráB

Bár kis tüske nem nagy tövis,

:tatu gáv im neklel ,"edniM

Mindegy, lelken mi vág utat:

.si lö ahén _ gem ddut _ vle! a

a nyelv – tudd meg – néha öl is.

nabávah terégí .11233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1997. május 21.

tazára”aM

Magyarázat

c-b-c-a-b-a :etelpékmír ,amrofsrev iné”e

egyéni versforma: a-b-a-c-b-c
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,za sázoklálat neltelév aktiR
a sé akétamo! submaj a ah
wiseeb"e +úsgnah ra"am

Ritka véletlen találkozás az,
ha a jambus nyomatéka és a
magyar hangsúly egybeesik

ságová! A

A nyávogás

(wosubmaj so+úsgnah ,semír)

(rímes, hangsúlyos jambusok)

,llá avti! am'oq A
.láb a llá enneb aH
,leq arlad ,arcnát iQ
.lel arlah ,arrob iQ

A kocsma nyitva áll,
Ha benne áll a bál.
Ki táncra, dalra kel,
Ki borra, halra lel.

,ój ennel ,ennel zA
.ó% a nneb enréf aH
:őj ak'a' "e Xmál aN
.ő ak'am ekrü% A

Az lenne, lenne jó,
Ha férne benn a szó.
Na lám! egy csacska jő:
A szürke macska ő.

,pél ah ,llah es ,tál eS
.pén a tő azznov eD
,rám arlad-ak'am "E
.ráv arlah ,etseb A

Se lát, se hall, ha lép,
De vonzza őt a nép.
Egy macska-dalra már,
A beste, halra vár.

nabávah ótnobgéj .11233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1997. február 2.
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Aki a múltban rekedt, jelenről beszél;
aki a jövőben él, annak múlt a jelen

;lé%eb lőrnelej ,tdeker nabtlúm a ikA
nelej a tlúm wanna ,lé nebővöj a ika

wolara˘

Nyaralok

wosubmaj _ 1

1 – jambusok

,rám artrap a we"eM
,mocartam a meleV
:tráv avráv a ttöjlE
.molanjah a séseM

Megyek a partra már,
Velem a matracom,
Eljött a várva várt:
Mesés a hajnalom.

,tlláeb wéq a novaT
,moti=áp a mádiV
,tllá% ermezeq rágoB
.modokpa' evze"eL

Tavon a kék beállt,
Vidám a pázsitom,
Bogár kezemre szállt,
Legyezve csapkodom.

,ját a tláv ergeleM
,motalrát a we"eH
jáf ení% anrab A
.nomatáh a ,nopaN

Melegre vált a táj,
Hegyek a tárlatom,
A barna színe fáj
Napon, a hátamon.

wosuehort _ 11

2 – trocheusok

aráp a llá% erzíV
,ergelem "an irá˘
aláh a llá% ergÉ
.ertelekpan e%%eM

Vízre száll a pára
Nyári nagy melegre,
Égre száll a hála
Messze napkeletre.

,ajdámi dámon ráB
,erődi tüs ah ,paN
:ajtál tza wa' ergéV
.erőb a ttel anraB

Bár nomád imádja,
Nap, ha süt időre,
Végre csak azt látja:
Barna lett a bőre.

a dalahtá a"naH
,erétse nocartaM
am nálat wanazjaR
.errév a wogo!ú°

Hangya áthalad a
Matracon estére,
Rajzanak talán ma
Szúnyogok a vérre.

11

wosut%epana _ 111

3 – anapesztusok

delevel mosavlO
,nojalat sevüf A
temegne tíkavlE
.notalaB ógacaQ

Olvasom leveled
A füves talajon,
Elvakít engemet
Kacagó Balaton.

waragob órpa zA
,nórakat ráj adaH
,wa' er"e ,pí' er"E
.morakav rokimA

Az apró bogarak
Hada jár takarón,
Egyre csíp, egyre csak,
Amikor vakarom.

,táado !o'adaB
,!okaB a tál edI
bbákni evdereveH
.nopan a wölüseL

Badacsony odaát,
Ide lát a Bakony,
Heveredve inkább
Lesülök a napon.

wosulitkad _ 1111

4 – daktilusok

:ezüf !o'adaB pé°
,ahurbmol ilováT
,eziv notalaB wéQ
.agubdán nielé°

Szép Badacsony füze:
Távoli lombruha,
Kék Balaton vize,
Szélein nádbuga.

evlü noladlolúT
,adah wótagotáL
er"e nopan irá˘
.ajaz wédiv a llá°

Túloldalon ülve
Látogatók hada,
Nyári napon egyre
Száll a vidék zaja.

,ürüb dlöz a e%%eM
.eger gnireq alóR
:ürü lárgu erdneR
.e"el loka ipí~

Messze a zöld bürü,
Róla kering rege.
Rendre ugrál ürü:
Csípi akol legye.

nabávah telekiq .1233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1996. március 24.
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wujtahtál ttelef rám+oS
tognalrab wu+gödrÖ za

Solymár felett láthatjuk
az Ördöglyuk barlangot
etedere rám+oS

Solymár eredete

(nájpala egerpén)

(néprege alapján)

,armokalba za tllá% béreV
.a=romré!eq ,gam rám atráV
,etlésemle tza lóbáláH
.even rám+oS ttetelü% ?"oH

Veréb szállt az ablakomra,
Várta már mag, kenyérmorzsa.
Hálából azt elmesélte,
Hogy' született Solymár neve.

,atdnom ?"oha _ dut téléftéQ
.azzíb márné tsát%aláv a S
,nov ebrökvűb +em? ,téjéseM
:modabbávot s ,metze"ejleF

Kétfélét tud – ahogy' mondta,
S a választást énrám bízza.
Meséjét, 'mely bűvkörbe von,
Feljegyeztem, s továbbadom:

_ segéstehel _ wáttotrat ttI
.zehtreksadav a takom+óS
_ i+áriq dnim _ wo%ám+os A
.iq tlukala lőbépeleT

Itt tartották – lehetséges –
Sólymokat a vadaskerthez.
A solymászok – mind királyi –
Telepéből alakult ki.

_ attotíllá _ sárrof wisáM
.ajtatzamrá% lót%kirtaeB
,ejen %alo sá/áM tlov Ő
.esétjeiq ra"am tlov p+eS

Másik forrás – állította –
Beatrixtól származtatja.
Ő volt Mátyás olasz neje,
Selyp volt magyar kiejtése.

, _ xrám am nav loh _ re%"e tnétröT
.ráp i+áriq a tto%ádaV
, _ Xmá za _ wetzöbnölüke%%Ö
.námén ttü"e watgocoq sÉ

Történt egyszer – hol van ma már? – ,
Vadászott a királyi pár.
Összekülönböztek – az ám! – ,
És kocogtak együtt némán.
Eljutottak ők odáig,
'Hol ma Solymár emelkedik.
A két haragvó fél közül
A szép nem megunta végül.

,giádo wő wattotujlE
.widekleme rám+oS am loH?
lüzöq léf óvgarah téq A
.lügév atnugem men pé% A
,ajá% tlí!gem wan%kirtaeB
;aráru za ttog+osomáR
,ráv ar%aláv wa' ika tnim S
YXrám jlós ,na"uy :atdnom nep+eS

Beatrixnak megnyílt szája,
Rámosolygott az urára;
S mint aki csak válaszra vár,
Selypen mondta: „ugyan, sólj már!”

,tágam sá/áM ettevenlE
.tláv éssűred sé tlékébgeM
_ ersélükéb a _ tsát%it a S
.etzeven wan-rám+oS lóttA

Elnevette Mátyás magát,
Megbékélt és derűssé vált.
S a tisztást – a békülésre –
Attól Solymár-nak nevezte.

nabávah ótnobgéj .1111711 ,tsepsiQ

Kispest, 2004. február 25.

tazára”aM

Magyarázat

ermírráp a adlép

példa a párrímre
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„Az ifjúság a leggyönyörűbb és
legmúlandóbb dolog a világon”
Linklater Erik

sé bbűrö!ö"gel a gásújfi zAy
Ynogáliv a golod bbódnalúmgel
wirE retélkniL

moravaq _ mereveQ

Keverem – kavarom

wnüjde% tö'lömüˇ
Xebizí
wnütí%éq trávkeL
.erilét

Gyümölcsöt szedjünk
ízibe!
Lekvárt készítünk
télire.
Főzzük a szilvát,
áll az üst,
Rotyog is immár,
száll a füst.

,távli% a wüzzőF
,tsü za llá
,rámmi si go/oR
.tsüf a llá%
,arbboj mereveQ
,si na//or
abmorokkemreˇ
.%iva%%iv

Keverem jobbra,
rottyan is,
Gyermekkoromba
visszavisz.

%ége matto%táJ
,nátuléd
ré!eq sorávkeL
.máer tráv

Játszottam egész
délután,
Lekváros kenyér
várt reám.

,mettev ebzéq téQ
,soráp "í
mettel gilüf djaM
.sorávkel

Két kézbe vettem,
így páros,
Majd fülig lettem
lekváros.

,arlab mereveQ
,rám tlúmle
nassal ődi zA
.trájle lój

Keverem balra,
elmúlt már,
Az idő lassan
jól eljárt.

nálat sőremsI
xzí za ze
:lánaq a llágeM
.zí za %éq

Ismerős talán
ez az íz?
Megáll a kanál:
kész az íz.

nabávah te%é!e .233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1995. november 21.

tazára”aM

Magyarázat

ermírt%ereq a adlép

példa a keresztrímre
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,tedegédnev dlet%iTy
YXsi neltetih ah
lóbnároQ a tezédI

„Tiszteld vendégedet,
ha hitetlen is!”
Idézet a Koránból

ek'üt wnuzáH

Házunk tücske

nabkopan ttozotláv ergedih neletrih A
,ttözöq Ywotalládavy ővke"i ergelem A
ttöjeb si wö'üt "e ,ttü"e lakkogo!ú% A
.nabsákal a té+eh atlalgofle s ,abzáh A

A hirtelen hidegre változott napokban
A melegre igyekvő „vadállatok” között,
A szúnyogokkal együtt, egy tücsök is bejött
A házba, s elfoglalta helyét a lakásban.

,t!égel etekef a er%é wüttev trájdnim meN
,tlüle jaz ilappan a nátuim ,rokka wa~
.tlüreq ros arrosűm sesélepiric a sÉ
.trémele!éq a ő táláh wnüken ttodnom "Í

Nem mindjárt vettük észre a fekete legényt,
Csak akkor, miután a nappali zaj elült,
És a ciripeléses műsorra sor került.
Így mondott nekünk hálát ő a kényelemért.

,lannoza ebme%e ttotuj asárí %nekiD
:woza wnü"el im "oh ,iznelle mesevtih mÁ
.tnéknétse _ Yné+ehzűt a ló% wö'üt wenikAy

Dickens írása jutott eszembe azonnal,
Ám hitvesem ellenzi, hogy mi legyünk azok:
„Akinek tücsök szól a tűzhelyén” – esténként.

,nabnoza mezré "ú ,gedih gém wnusákal ráB
,wopan a wedivör "oh ,lótta lünelteggüF
.tégelem nohtto za ajtjú! si ségerrip E

Bár lakásunk még hideg, úgy érzem azonban,
Függetlenül attól, hogy rövidek a napok,
E pirregés is nyújtja az otthon melegét.

nabávah ré!eq jú .233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1995. augusztus 31.

tazára”aM

Magyarázat

c-e-a ,c-e-a ,cd-d-c ,a-b-b-a :etelpékmír tteno% a

a szonett rímképlete: a-b-b-a, c-d-d-c, a-e-c, a-e-c
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trúh "e tügem nebiknednim enez A

A zene mindenkiben megüt egy húrt
Ősi dallam

mallad isŐ

:menneb gno= mallad "E
;péq ilüklén amár ,dnárbá ilüklén péq
,pé% nabnoza +ema ,ját dav nalatrátaH
.megne ttogofgem sé

Egy dallam zsong bennem:
kép nélküli ábránd, ráma nélküli kép;
Határtalan vad táj, amely azonban szép,
és megfogott engem.
Erdő, 'mely járatlan,
névtelen rettegés, alaktalan régmúlt;
Úttalan délibáb, 'mely mára már széthullt,
ezt mondja el dalban.

,naltaráj +em? ,ődrE
;tlúmgér nalatkala ,ségetter neletvén
,tlluhté% rám arám +em? ,bábiléd nalattÚ
.nablad le ajdnom tze
xmallad a ze éiQ
,tehel men inlözöq nabkava% te+ema
,telezpéq a tréza azzíb arkorúh "Í
.naklah gem laló% tto s

Kié ez a dallam?
amelyet szavakban közölni nem lehet,
Így húrokra bízza azért a képzelet,
s ott szólal meg halkan.

,nabám a ésudloQ
,ttetehlé si tnéksám rokimalav ika
deken et%érü/üf avrá naltázah "aV
.nabároq ógrava'

Koldusé a mában,
aki valamikor másként is élhetett,
Vagy hazátlan árva fütyürészte neked
csavargó korában.

lórákonu trézE
,wizetél +ema ,lad a llá% arákonu
wizekélmea%%iv iq? _ zehiknednim ló°
.lóbái=Á _ arra

Ezért unokáról
unokára száll a dal, amely létezik,
Szól mindenkihez – 'ki visszaemlékezik
arra – Ázsiából.

itré men ,ajdut meN
,a%%tájel ika ,mes za gém nálat ,iknes
avlárbab nokorúh a rokim? ,izré wa~
.igér a nöjőle

Nem tudja, nem érti
senki, talán még az sem, aki lejátssza,
Csak érzi, 'mikor a húrokon babrálva
előjön a régi.

,wélme ógjasa%%iV
:né giám modut men lőr+em? ,lé% iat%up
,méntere% tza ed ,"em ávoh sé nöj nannoH
.wéntehel ő né ah

Visszasajgó emlék,
pusztai szél, 'melyről nem tudom máig én:
Honnan jön és hová megy, de azt szeretném,
ha én ő lehetnék.

,ahotsom mosros aH
;sédelef a tatgu! ,lad a menneb gnezlef
_ sésem +ema _ mallad ózgnah%%iv nebmekleL
.ahos le wilúm men

Ha sorsom mostoha,
felzeng bennem a dal, nyugtat a feledés;
Lelkemben visszhangzó dallam – amely mesés –
nem múlik el soha.

nabávah őtevgam .1233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1996. október 17.

tazára”aM

Magyarázat

ermír őzeklelö za adlép

példa az ölelkező rímre
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