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Vezérszó.

A vers , ha rendeltetésének pontosan megfelel, a költé
szetnek ismértető jele; más szóval: a vers a poesisnak 
háza. Ennek kell amabban laknia; különben magában 
semmi szépet nem foglalhat. Az ifju olvasóknak mon
dom ezt, hogy midőn — csupán verselésről írt — 
szabályokat olvasnak, a szép formák között el ne té
vedjenek. Értem azt, hogy ne tartsák elégnek csak a 
versmérték kivánatinak felelni-meg, hanem ültessenek 
abba virágot és érzést, eleven alakot és igaz fényt; 
megjegyezvén, hogy „a poesis a szenvedélynek s é
lénk képzelődésnek nyelve," s Kazinczy megfejtése 
szerint

A poesis kikap a népből s a durva valóból,
És kiesebb tájra s lelki valóba vezérl.

Ezeket előre bocsájtván, felvett czímünk szerint is 
először a vers alkotó részeiről, a betűkről, szótagok
ról, különösen azoknak mennyiségeiről; 2or a vers
lábakról, sorokról és szakokról, 3or végre a vers
nemekről fogunk értekezni.



I. §.

A betűkről.

Harminczkilencz betüink 1ör hangzókra és más
salhangzókra osztatnak.

A magyarnak 15. hangzója van, tudniillik . a, á, 
e, é, é, i, i, o, ó, ö .j ő, u, ú, ü, ű.

Mássalhangzója 24. ó, ez, cs, d, gy, f, g, h, j, 
k, I, ly, m, n, ny, p, r, s, sz, l, ly, v, z, zs.

Hangzókból kettős hangzók (diphtongusj is vál
hatnak ollykor, mellyek következők: ai, ái, ei, éi, 
ia, ie, ói, ői, ui, úi, üi, űi. Ezek szerint az i hangzó 
a kimondásban j betűvé olvad; valamint a közönséges 
nyelvjárásban is példánk van rá, hogy a paizs, pajzs
nak , kopia, kopjának, Mária, máriás, Márjának, 
márjásnak is mondatik. De halljuk magyar szájból e
zeket is: imiya kell, tudnya illik. Ki tagadja tehát, 
hogy a magyarnak két hangzót öszveolvasztani termé
szetében áll? Ennél fogva merő babona nyelvünkben 
kettős hangzót meg nem engedni. Lehet hát például 
ezen szókban is: halmai, rózsái, mennyei, regéi, 
dalia, hallania, érzenie, hajói, őrzői, kapui, ta
núi, könyüi vagy könyűi, a’ két utósó hangzót olly
kor öszveolvasztani, hogy a kimondásban így hallas
sanak: halmaj, rózsáj, mennyei, regéj, dalja, hal
latja, kapuj s a t. Azonban j-vel ne írjuk, mint 
valaki kezdette:

Mennyej arczoddal szelíden mosolygván. (Szép
liter. ajánd.. 1821. 59 lap?} Almaj közt halhatatlan 
él. (Auróra 1822. első év, 147. lap?}

Ezt csak a törzsökszóknál lehet tenni, a ragasz
tékok - és képzőknél azonban {miilyenek az álmai és 
mennyei szókban az i betűben mutatkoznak) tenni, 
nyelvelleni hiba.
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A mássalhangzók néma és olvadó belükre osztat
nak-fel. Nyelvünkben a h betűvel együtt (melly ná
lunk nem csupa lehellet) 21 néma betűt vehetünk, 
úgymint: b, cz, cs, d, gy, f, g, hf j, k, m, n, ny, p, 
s, sx, t, ty, v, z, xs. olvadót hármat, úgymint: l, ly, r.

2. §.

A szótagokról.

A szótagok hangmennyiségével foglalkozó tant 
hangmérséknek {prosodia) nevezzük. Ez határozza-meg 
tudniillik, hogy egyik vagy másik szótag hosszú vagy 
rövid hangot ád-e.

Nyelvünk hangmérséke olly szerencsés, hogy leg- 
nagyobbára természetből foly, mi szerint a szótag, 
melly természeti kiejtéssel nyutjva mondatik - ki, szin
tén hangmérsék szerint is hosszú, illyenek az ékezett, 
hangzóu szótagok, mint ház, kérés, hír; ellenben a 
szótag, melly természeti kiejtéssel röviden, minden a
kadály nélkül mondatik-ki, rövid szokott lenni. Illye
nek az ékezetlen (nem accentuált) hangzóu szótagok, 
mint ezekben: keze , puha, zene ; mellyekben a’ szó
tagok minden akadály nélkül mondatnak-ki. Ellenben 
ha a szótagnak ékezetlcn hangzó betűje a kimondás
ban akadályt szenved, azaz két vagy több mássalhang
zó jő utána, természet szerint is az illy szótag ki
mondására hosszabb idő kivántatván, a szótag hang
mérsék szerint hosszú, mint ezekben : kert, mondott, 
gyorsabb.

A kettős hangzó (diphtongus) ha ékezetlen, más
salhangzó előtt hosszú, ellenben hangzó előtt rövid, 
mint halmai alatt , itt az ai rövid ; halmai felett, 
itt az ai hosszú. Az ékezett kettős hangzó — meny
nek tudniillik egyik vagy másik hangzója éket visel, —- 
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mindenkor hosszú, mint ebben : rózsáit az ái hosszan 
mondatik.

I. jegyzés. Az egyszerű hangok kifejezésére 'ös
szetett betűk csak egy mássalhangzónak vetessenek, 
úgymint : cs, ez, gy, ly, ny, sz, ty , zs. Például 
ezen szókban: pacsirta, aczél, agyag, pulya, anya, 
kasza, atya, pezseg, az első szótag rövid. Nem kell 
egyébaránt elvéteni, hogy, például, ezen szóban ro
zsom a 2s csak egy betűt ér, ellenben ezen szóban 
igazság a z és s külön betűk, mivel a törzsök az 
igaz, a súg pedig rag (suffixum.)

II. jegyzés. A hangzó után következő két más
salhangzót a szerint is kell érteni, hogy ha az egyik 
szó után, melly csak egy mássalhangzón végződik, u
gyancsak mássalhangzón kezdődő szó következik, ak
kor az előbbi szónak vég tagja szinte hosszú, mint 
ezen szóban, szabad, a’ vég szótag, ha utána például 
ezen mássalhangzón kezdődő szó jő: férjfi, hosszú; 
különben rövid.

III. jegyzés. A hosszú szótag jegye egy vonás 
(—) a rövidé v. betű (v. vagy >-).

Kivételek.

1ső kivétel. Az egy szótagu, hangzón végző
dő , különben ékezetlen hangzón szók rövidek és hos
szuk is lehetnek, mint ha, te, mi, ne, fa, ma, s 
a t. így az egytagú íz (articulus) a, melly hiányjellel 
(apostrophus) jegyezve is áll a mássalhangzóval kezdődő 
szók előtt, már hosszú, már rövid lehet, a mint a 
szükség hozza magával.

II. kivétel. Az /, u, és ü betűk nemzetünk 
egy részénél mindenkor röviden mondatván-ki, szinte 
nyelvünk természete szerint az illy betűü szókat, mel
lyek közöl sokat más vidék nyújtva ejt, hosszúknak s 
rövideknek is vehetjük, mint: ér vagy ir, híd vagy 
hid, út vagy ut, fű vagy fii, vidám vagy vidám, 
tükör vagy fűkor, karcsú vagy karcsú s a (.



III. kivétel. A három- és többtagú (syllabáu) 
szóknak, haugyan bcnnök különben legalább két tag 
rövid, első tagja szükség esetében hosszú is lehet; 
mint ezekben : hazafiak, veszedelem, keverés, ko
szorú. Azonban ennek kedvéért a hosszúnak vett első 
szótag meg ne ékeztessék, se pedig mássalhangzója 
meg ne kettőztessék , mint valaki tette: kosszorú,

IV. kivétel, a néma és olvadó mással
hangzó betűkre nézve. Mind a néma mind az 
olvadó mássalhangzók ha együvé-jőnek, olly akadályt nem 
tesznek a kimondásban , mintha például két néma betű van 
egymás mellett. Ehezképest a néma és olvadó betűt meg
előző ékezetlen hangzóu (vocalisu) szótag közösen hasz
nálható , azaz; lehet rövid vagy hosszú (mint az eset 
hozza magával) Például ezen szókban: keblét, szab- 
lya , boglya, kagyló, toklyó, szedres, vödrét, czlf- 
ra, apró, közlöm, az első ékezetlen hangzó után: 
bl, bly gly s a t. néma és olvadó betűk vannak egy
más mellett, mellyek előtt a hangzók rövidek úgy , 
mint hosszúk is lehetnek.

V. kivétel áll a dalmértékben. Dalmértékben 
tudniillik az ékezetlen hangzó ha két s több mással
hangzó — legyen az akár néma vagy akármi más
salhangzó betű — következik is utána, lehet rövid vagy 
hosszú. Különben a dalmértékre szinte az előadott 
szabályok szolgálnak.

3. §.

A verslábakról.

A mért, vagyis hosszúnak és rövidnek vett szótagok
ból lábak válnak. Már két szótag lábat tesz. A régiebb 
szótagmérők két, három és négy szótagból álló lába
kat különböztettek-meg; azonban miután a négy szóta
gu lábak két s három szótaguakra könnyen felosztha
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tók, felesleg volna egyéb lábakat a két s három ta- 
guakon kívül előadni.

a.) két szótaguak.
1. spondeus, két hosszú {----- ) péld. ok. áldás, ked

velt.
2. jambus, rövid és hosszú —) p. o. vezér, tu

dunk.
3. trochaeus, hosszú és rövid Q— p. o. rózsa,

nyerne.
4. pyrrhichius, két rövid p. o. puha, köte.

h.J három szótaguak.
1. anapaestus, két rövid, egy hosszú ) mint:

koszorú, lehetünk.
2. dactylus, egy hosszú, két rövid (—mint:

tartani, bánata.
3. tribrachys, három rövid Q-<mint: özöne, ke

veri.

h. §.

A verssorokról.

Lábakból verssorok válnak; mellyek alkotásához 
nem csupán a lábak öszvetétele, hanem gyakrabban a 
«ágainak megtartása is szükséges, kivált a hosszabb 
sorban.

A vágat (caesura) a szónak bizonyos helyeken 
való elvégzéséből áll; melly többnyire a 2ik s több 
láb kezdetén történik - meg. A trochaeusi vers vágata 
azonban a láb végzetén esik.

Sorokból versnemek válnak, mellyek a felvett lá
bakhoz képest különfélék, valamint a következendők- 
ből ki fog tetszeni.
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5. §.

I. hexameter.

A hexameter vagyis hatos vers, hősi költeményre, 
poétái levelekre s több tárgyakra használtatni. Nevéhez 
képest hat lábból áll, mellyek közöl a négy dactylus 
vagy spondeus lehet, az ötödik különben mindig da
ctylus , csak nagy szükségből spondeus, hatodik spon
deus vagy trochaeus, illyénképén :

Már haladó szekerén sebesen lebocsátkozik a nap. 
Horváth Endre. 

Szépségén függtem gondatlan gyermeki szemmel.
Vörösmarty. 

Tedd-le reményedet a roszról: soha nem leszen az jó.
Kazinczy. 

Hol nincs versenezés, nincs küzdhelye’ bátor erőnek.
Kisfaludy K.

A hexameter egy lévén a leghosszabb versek kö
zöl, benne kiváltképen megkivántatik a pihentető vá
gat; melly lehet több lábak hegyén, de lehet csak e- 
gycn is; de akkor megkivántatik, hogy az a középső, 
vagyis 3ik lábhegyen álljon, így p. o.

1. I 2. I 3. I 4. I 5. I 6. 
Régi dicsőségünk, hol nyugszol az éji homályban?

Vörösmarty.

Szép hexameter az is, mellynek 2ik és 3ik láb
hegyén vannak vágatok, p. o.

1. I 2. I 3. I 4. | 5. I 6.
Feldúlták kapuit s győzelmet nyerve betörtek.

Czuczor.

Nemkülönben javallható hexameter az, mellynek 
2ik, 3ik és 4ik lábhegyére vágat jut, p. o.

1. I 2. I 3. I 4. I 5. I 6. 
Jól játszád idegen gyülevesz játékodat eddig.

Horváth Endre-
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Továbbá, szép gördülelü hexameter az, mellynek 
2ik és 4ik lábhegyére jut a vágat, mint p. o.

1. I 2. I 3. I 4. I 5. I 6.
Kellemetes színméznek arany kristályi csöpögtek.

Verseghy.

Végre, javallható az olly hexameter is, mellynek 
3ik és 4ik lábhegyén vannak vágatok, p. o.

1. I 2. I 3. I 4. I 5. I 6.
Gyenge virágokkal kezdnek kiesülni határink.

Révay.

A másféle hexameterek a vers szép folyamatának 
ellenében állanak; különösen a vágat nélkül valók szin
te nyelvünket is rútítják, melly a görög s római mér
ték minden szépségeire alkalmas.

I. jegyzés. A hexameter szépségei közé tartozik 
még, a verssorokat többnyire dactylussal kezdeni.

II. jegyzés. Hexameterben vágat által lábhegyen 
a rövid szótag hosszúvá válhatok; de ezt igen ritkán 
kell használni, mivel ez versírói szabadság; verseink
nek pedig merő szabadságokból, vagy gyakori felsza
badításokból állani, nem volna egyéb, mint kicsa
pongás.

A rövid szótagnak vágatos tétel (positio) általi 
hosszúvá válását már Erdősinéi, a görög és római 
mértékeknek magyar honunkban első használójánál, lát
hatni a 16ik században. Nemkülönben élt ezen sza
badsággal később gróf Ráday Gédeon, jelesen az Or
pheus folyóírásban (1790ben kijött ecclogájában, pél
dául ezen versben :
Mívelte, valami keveset megparlagosodtak.

Hexameter’ töredékeinek következő versnemek tar
tatnak :

«) Adónis verse, melly a hexameter két utósó 
lábából, tudniillik dactylusból és spondeusból áll, így.
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Gyászködölelte 
Csillagok által 
Semmi sugárfény 
Földre nem ömlik.

Boetius ezen versnemet magában használó és má
sok is. Azonban legtöbbnyire három sapphói vers után 
szokott tétetni, így : •

Szent öröm töltött, mikor , istenasszony ,
Égi arczoddal szelíden mosolygván,
Kérdezed tőlem, mi gyötör, s miért hív 

Esdekelő szóm.
Sappho után Kölcsey.

bj Pherecrates verse, a hexameter három utósó 
lábából áll. Első lába spondeus , igen ritkán trochaeus 
vagy jambus; 2ik dactylus; 3ik ismét spondeus; p. o.

Immár hagyd-el anyádat. Virág.
Int már a nyugalomhant. Bajza.
látlak: büszke vitorlád. Virág.

c) Négylábú hősi vers, melly a hexamet. négy 
utósó lábából áll, ekkópen :

Zöld koszorút fog tenni fejedre. Virág.
Egy zöldség - színezte homályban. Nagy.
Nincsen tiszteletére hazája. Virág.

Horatius ezen verset hexameterrel váltogatva hasz
nálta. így készültek ódái között első könyvében a 
7ik és 28ik ódák; epodon könyvében a 12ik. Példa erre 
Virágból: .

A ki magát más szárnyaival fölemelteti, álljon 
Bár Kárpát tetejére, kicsiny lesz.

A ki hazájával jót tett, s a völgynek ölében 
Ül, nagy az ülve is, és nemes ember.
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6. §.

II. pentameter.

Tulajdonképen ötlábu vers, mellynek első és 2ik 
lábain lehet spondeus, dactylus; ezeket egy hosszú szó
tag követi, mellyel szónak kell végeztetni; majd két 
dactylus és ismét egy szótag, melly hosszú vagy rö
vid lehet, ezen alkat szerint:

Szánts és vess, s hagyjad másnak az áldozatot. 
Kazinczy.

Bátran lépj, hogy utóbb rény koszorúzza fejed.
Kölcsey.

Csak maga szab törvényt s lelkesedése határt.
Berzsenyi.

Mást ha dicsérnek örűl, más ha dicséri, pirúl.
Szentmiklóssy.

A pentameter szépségei közé tartozik azt kéttagú 
szóval fejezni-be, mint a felhozott versek végén fe
jed, határt, pirul, végszók mutatják. Azonban min
dig Hlyekkel végezni a verset nem kell, mivel kere
settséget árul-el; . s azon felül a szép különfóleség 
kedvéért is méltó ollykor egy- és kéttagú, szón kívül 
három - s többtagú szóval végezni a pentamctert. lm a 
példák íróinkból:

Régi kor árnya felé visszamerengni mit ér? Kölcsey. 
Akkor is a víg kedv futva mosolyg s elenyész. Kis Ján. 
Érti a szent jelenést, s felriad álmaiból. Kazinczy. 
Fellegeket szaporít sűrű fohászaival. Szentmiklóssy.

A pentameter magában sohasem szokott előkerül
ni , hanem hexameterrel váltakozva az elegia versal
katát teszi, s így párosultan epigrammákra is használ
tatok. Kisfaludy Károly egyik elegiája így kezdődik:

Hős vértől pirosult gyásztér, sóhajtva köszöntlek , 
Nemzeti nagylétünk nagy temetője, Mohács!

Hollószárnyaival lebegett a zordon enyészet,
S pusztító erejét rád viharozta dühe.
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Epigramma.
Szép vagy, lyányka! ne tudd; jót tettél, férjfi! felejtsd-el; 

Nektek ezen két mód ád igaz emberi díszt.
Vitkovics.

Pentameter töredéke az archilochius vers, melly 
amannak utó részéből áll, így:

Por, hamu , semmi vagyunk. Virág Horat. után. 
Hívsz, nyugalomra megyek. Nagy Fer.

Magában ezen vers nem jő-elő, hanem mással pá
rosíttatik; mint Horatiusnál többek közt hexameterrel 
váltótag.

Elszaladod a hó, fű jó már vissza mezőkre,
Fáknak is új haja nő.

Változik a földszín, megapad patak, és ki nem öntvén, 
Parrra foly árka szerint.

Virág.

illy mértékű ódája Horatiusnak egyetlen, t. i. ódái 
4ik könyvében a 7ik.

7. §.

III. jambus vers.
A 2. §ban a többi lábak között felhozott jambus 

lábtól veszi nevét. Vannak hatos, ötös, négyes, hár
mas , kettős jambus-sorok is.

A tisztább hatos jambusnak mértékalkata szerint a 
páros számú, vagyis 2. 4. és 6ik lábakon (kivévén, 
hogy az utósó szótag ezen versnemben is mint másban 
rövid úgy, mint hosszú is lehet) mindig jambusnak 
kell lenni. Első lábon jambuson kívül lehet spondeus, 
dactylus, anapaestus; a 3ikon jambus, spondeus, da-
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ctylus, anapaestus, tribrachys; 5iken jambuson kívül 
spondeus és anapaestus , imigyen :

Ezekkel ékesítem én fel oszlopod.
Nagy Fer.

Minden mező s rét zöld ruhájában vala. 
Virág.

A haza szabadságát s igaz törvényeit,

Mellyeket az álnok büszkeség eltörleni. 
Virág.

Tudakozzd magoktól, s megtudod , hogy szent igaz.
Virág.

Több szabadságra az odakban kitérni nem javall
juk, sőt méltán tanácsolható, hogy a mennyiben lehet, 
a versíró a páratlan számú lábakon jambuson kivűl 
inkább vegyen spondeust, mint három szótagú lábat.

Ötös jambus vers tisztább alkata ez:

Fülelt a tér, füleltek a tetők. Kazinczy.
Kinyujtja karját a merész idő. Szemere.
Fordítsd el, oh királyné, disztelen
Salamonnak arcziról szemed világát. Vörösmarty.

Négyes jambus:

Ne háborítsa földi vész. Vörösmarty.
Felszentelé fő városát. Virág.
Helikon szabad forrásinak. ,, ,,

* Valamint e példából látszik, lehet az ötös jambus egy szótaggal 
is több.
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Hármas jambus :

Ezen szelíd anya.
Sok gyenge magzatit. Virág.

De vannak tisztátlaiiabbak is divatban, t. i. ollya- 
nok, mellyek az utósó lábat kivéve, mindenik lábon 
vehetnek-fel jambuson kívül spondeust.

Horatius , ódáiban különféleképen változtató s ve- 
gyíté a jambus sorokat.

Először: hatos jambus négyessel váltakozik, mint 
Horvát Elek is követte:

A béke, csendes nyugalom, baráti szív
A szép középszer oldalán 

Elégedetlen nyugszik, és nem les, vadász 
Drágán adott fényt s gondokat.

Másodszor: Horatiusnál hatos és négyes jambus 
közé archilochius jő , mint Verseghynél:

Bűbájolásit fűszerezzd - meg nyájasan 
Eggy igazán szerető 

Barátnak édelgésivel.

Harmadszor : hexameter és archilochius közé jő né
gyes jambus, mint Nagy Ferencznél:

Áthata víg fényök, s hajolták titkos erővel
Az álom édes karjain

A nyugovók szemeit.

Negyedszer: hexameter tiszta hatos jambussal vál
takozik, mint Nagy Ferencznél a háborúról.
A szent emberiség volt ez, ki gyakorta megintett,

S belém sugallva csendesen parancsold :
Tedd-le nemes lantod, jelesebb tárgyakra flgyelmezz ;

Ne énekeld, ha még becsülsz : ez üldözőm. 
Engemet e földről dúló fegyverrel elűzött,

S ez al világot így zavarta-meg dühe.

Ötödször: hexameter négyes jambussal váltólag 
van, mint Virágnál :
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Míg ifjúságod mosolyog, mig biztat erővel,

Járj a dicsőség útain.
Némához ugyan sok ezüstöt aranyt a músa, de hoz majd 

Porunknak is hírt, életet.

A hatos, ötös és négyes jambus sorok magokban 
is használtatnak, p. o. Tóth Lászlónál hatos jambus :

Kesergem étet, mikor az andalgó zephyr
A lágymeleg kikeletnek ambrás szárnyain 
Repül - le hozzánk, mert nem érzi a tavaszt.

Horatius ódái között is vannak magokban használt 
hatos jambussoruak, különösen epodon könyvében a 
17. és 18. óda.

E szerint használhatni magokban az ötös, négyes 
s más jambus sorokat is, mellyek ollykor, szükség e
setében, egy szótaggal is bővelkedhetnek, mint felébb 
láthatni.

Virág Benedek a négyes jambust ötödfelessel vál
tótag adá, így :

Szabad teremtmény, kis madár , 
Melly kéz, kegyetlen kéz fogott-el?

Tudom, sóhajtasz sorsodon,
S várod naponkint a szerencsét.

Jegyzés. A hatos, ötös és négyes jambus so
rok drámai, különösen szomorjátéki előadásokra is hasz
nálhatók illy mértékkel.

Az ötös és négyes szinte így ollyanképen, hogy 
valamint a hatosnak 6ik, úgy az ötösnek 5ik, és a 
négyesnek 4ik lába okvetetlen jambus vagy pyrrhichius 
legyen, s a mennyire lehet, a 2-ik lábon is csak néha 
legyen jambus helyett spondeus láb vagy pyrrhichius.
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A drámai előadásokban lehet négyes, ötödfeles, 
ötös, hatodfeles, hatos és hetedfeles jambus sorokat egy
azon munkában használni.

A rímes mértékes versekben szinte illyen jambus 
mérték van, kivévén, hogy három szótagu láb ezekben 
nem használtathatok. íme a példák különféle rövid és 
hosszú versalkatokban.

1.
Vész jött, törült hab,

S habokra dűlt;
A gyönge sajka

Mármár merült.
Bajza.

2.
Reményem jő s repül, 
Öröm s bú vív belül;

Velőm lobog.
Nyugalmam nem lelem
Mióta kebelem 

Feléd dobog.
C'z.

3.
Szerettim édes honja, 

Indul hajóm feléd.
Hűsége láncza vonja

Szülöttödet melléd.
Örömkönyekre csordul 

Szemem ha rád tekint.
Napom hol délre fordul 

S vidám reményre int. 
Kis János.

Sötét az éj, sötét a vár, 
Szép álmok közt a lét enyhül; 
Aranyszékén gonddal tele 
Csak a király álmatlan ül.

Kisfaludy K.
2
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5.
Eltűnt a napnak fényessége,
S a bíbor , melly nyugtában égé,

Pej szürkületre változik.
A hold kiúszik ősz egünkre,
Az éj langy álmot hint földünkre, 

Melly hüs homályba zárkózik.
Verseghy.

6.
Erőm s tanácsom nincs; ezrekkel 

Mégis vezérként hordanak;
Fennküzdel szárnyam a szelekkel, 

Lábamhoz hősek hullanak.
Kölcsey talánya a zászlóról.

7.
Homályos bánat dúlja lelkemet,
Talán újulnak régi szenvedésim ;
Talán tündér előre - érezósim
Rémítnek, s új lest hány a végezet.
Sírnék, de csak elfojtott sóhajtások
Emelkednek kétséges szívemből;
Csak rejtett ah , csak néma jajgatások
Váltják egymást, s a titkos bú elöl.

Dayka.
8.

Tetőkön áll a szép hölgy, szemlobogva
Az útat kémli , keble reng, feszül;
Port vág a ló , jön a férj, s szívdobogva
Váró szerette nyílt karjába dűl,
S fellengve néz mosolygó kisdedére,
Ki nyájasan símül vasas melyére.

Kisfaludy K.
9.

Melly szív , melly ömledés, melly lángoló remények,
S forró találkozás örök sors karjain !

És jöttek a napok , mint égi tünemények,
S virító rózsaként sylphidák nyomain.

Kölcsey.
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10.
Engem fagygyal borít kárpátnak bús melléke,
Ez a vendégajak és durva tél vidéke.
A szép tavasz csakmost fejté-ki kellemit,
S inár újra dér födi megyénknek bérczeit. 
Nem vészen Phoebus itt magyar szót ajakára. 
Bámúl a hazafi vendéghangú dalára.
A tél már nékem is fagylalja eremet:
Már én is dallottam nem - honni verseket.

Dayka. *)

A szónak végzése, vagy vágat {caesura) a jam
bus versekben is különösen szép. E részben követésre 
méltó példát hagyott Verseghy, ki a hármas és negyed
feles] lábú jambus - verssorokban ugyan a 2ik láb he
gyén, a négyes és ötödfelcs lábú verssorokban pe
dig a 3ik láb hegyén a vágatot igen megtartja, p. 
o. így:

Melly szőr- nyü öl- döklés- tek, 
llervasz- tó bá- natok.
Órán- kint nő gyötrés- tek.
Órán- kint szá- motok.

Nem nézek én a gazdagságra,
Vagy ősi fénynyel teljes ágra.

■ " . . - 80. .
Azonban, illy rövidebb sorú jambus versek vágat 

nélkül sokkal inkább ellehetnek, mint a hosszabbak 
közől vagycsak az ötlábuak is, mcllyeknek harmadik 
lábhegyére, a mennyire csak lehet, kivált midőn végö
ket rímekkel is különböztetjük, vágatnak kell jőni, 
mint a következőkben van:

*) Jegyzés. Illy hosszú verssorokban a 3ik lábbal mindenkor 
szónak kell végződni.

2 *
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Szállong alá mint illatozva nyári
Homályos estvén szellők lengenek.
S körűllebegve szétfolyó sugári,
Ezüst habokká tisztán ömlenek.

Kölcsey.

Anakreon verse.
A jambus vers nemei között méltán említendő A

nakreon verse, melly feltalálójáról neveztetik. Ez há
rom lábból és egy szótagból áll. Első lábán lehet jam
buson kívül spondeus és anapaestus is, a többin min
dig jambusnak kell lenni, így:

Mit érzek! a virágok
Bimbóikon kinéznek.
Habosan terül az illat,
A fellegek szaladnak.
Belőlök a szelíd nap
Mosolyog derült egünkre.

Csokonay.
Hlyen verssorokból alakúinak az úgy nevezett a

nakreoni dalok; mellyek nyelvökre nézve a fellengező 
óda és alantas népdal között vannak. Foglalatjok lehet 
minden tiszta életgyönyör, barátság; különösen a ter
mészet kiessége, és édes - bús panaszok.

Kisded jambus.
Ez két lábból és egy szótagból áll. Első lábán 

jambus vagy spondeus lehet, 2dik lábán mindenkor 
jambus van, mellyet rövid vagy hosszú szótag követ, 
péld. ok.
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Hiába kivánsz
Tőlem virágot.

Tóth László*
Ezen versnemmel tudtunkra nálunk eleinte Kazinczy 

élt 1789ben ollyformán, hogy három illyetén versecs- 
ke után még kisebbet, azaz kétlábut függesztő, így: 

Ne fuss-el Ámor 
Elül, kis Iris , 
Mert ő akármint

Futsz , megragad.

Én tegnap egy szép 
Szegfőt szakaszték, 
S képzeld, az álnok 

Abban fekütt.

Kazinczyt követék Ungvárnémeti Tóth, Szentmik
lósy, Bajza, Vörösmarty, s más is.

Scázon.
Másképen Choliambus , szinte hatos jambus volna, 

hanem ötödik lábán mindig jambust, 6ik lábán spondeust 
vagy trocheust tart, így:

A láthatatlan lelkeket csak a munkák,
Erkölcsök és külső müvek mutathatják.

Tóth.
Virág Martialis példája szerint ezen verset négyes 

jambussal váltótag is használó, mint p. o. illy kezdetű 
tréfás versében:

Scázon, ha lábad bírhat e hideg télen , 
Csúszsz - által a jeges Dunán , 

Pesten keressd-fel rendre azokat, a kikre 
Maga Hipponax haraghatik.
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8. §.

IV. trochaeus vers.

Ezen versnem hasonló lábtól vette nevét. Lehet hat
lábútól kezdve másféllábuig, hosszabb}, rövidcbb; ha 
tisztább, illy mértékben :

Hatos.

Ötös.

Négyes.

Hármas.

Kettős.

Példa:

Négyes és negyedfcles.

E világi életünkre
Nem magunkat szíilt anyánk, 

Mert velünk eljött kívánság, 
Bú, öröm, harag, remény; 

Félelem , morgó gyülölség, 
Kék irigység , fájdalom, 

S több imillyen, néha jámbor, 
Néha pártos indulat.

Virág.

A szabadabb trochaeus versben lehet trochaeus 
helyett minden lábon spondeus, s az utósó lábat kivé
ve pyrrhichius is, kivált hahogy a verssorokat meg
rímeljük.

Azonban rímes versek között is vannak költőink
nél az előadott szorosabb alkat szerint készült versek, 
mint Csokonaynál:
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Nyílj - ki nyájasan mosolygó 

Rózsabimbó , nyilj-ki már;
Nyílj - ki, a bokorba bolygó 

Gyenge szellők csókja vár.

Csokonaynak egész dalai vannak illy szoros mér
tékűek. Más példa:

Nyugszik a szél, csendes a hab,
De szivemben zaj vagyon.
Merre térjek , hol pihenjek ? 
Messze még a part nagyon.

V őr S smar t y.

Különféle trochaeusi versalkatok rí
mekkel s rím nélkül.

1.
Legapróbb sorú.

Nagy világ
Zajlatán
Bolygok én
Egymagán.

Matics.
2.

Földiekkel játszó
Égi tünemény, 
Istenségnek látszó 
Csalfa vak remény.

Csokonai.
3.

Csüggedezve inganak
A kifáradt lábinak.
Esthomály borong utamra, ' 
Szállnak a fény bájai. 
Üdvezlek , te béke honja , 
Gyászfenyűk magányai.

Bajza.
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4.
Mennek ők , az ifjúság , 
Szent örömnek kútfejéhez . 
Lelkök ébred, szívök érez , 
S leng dalukban vígaság 
A természet istenéhez.

Erdélyi.

5.
Kék lepelben nyugszik a föld ,
Csendre szállt a léti zaj, 
És az estnek langy öléből 
Mint az álmak szép világa 
A hold rezgő fénye tűn - fel 
A felhők ezüstje közt. 
Válva most szelíd alakká, 
Köd borúl a szirtoromra, 
Mint a csillapítlan érzet, 
Melly lebelgő fátyoléban 
A sírok közt éjjelez.

Kisfaludy K.

6.
Hol van a hon, mellynek Árpád vére 
Győzelemben csorga szent földére, 
Melly nevével hő szerelmet gyújt;
S messze képét bujdosó magzatja
Még Calypso keblén is siratja,
S kart feléje búsan vágyva nyújt.

Kölcsey.

7.
Hah, mi zörren itt a hús ligetben ?
Hah, ki dali a bérezek csermelyénél?
Irma jár a hajnal bíborában,
Feljavúlt anyjának tép virágot, 
És hogy ismét bírja, vígad, örvend.
Oh ne vigadj , lyányka, reggelednek! 
Jő egy másik, az reád borút hoz.

Kazinczy.
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Ezen példákban, a mint láthatni, leghosszabbak 
az ötlábu troshaeussorok. Méltó pedig mind a rövidebb 
négyes, mind az ötös sorok 2dik lábával, a mennyire 
csak lehet, szót végezni, valamint Verseghy, Kisfaludy 
Károly és Kölcsey példákat adtak. Szép egyébaránt 
az ötös lábú trochaeus sorban a szótvégzés a 3dik lá
bon is, igy:

Melly kedvest kiáltnak e fohászok.

1. jegyzés. A mérték-nélküli zrínyi-vers, melly 
12 szótagból áll s hat lábat üt—ki, annyiban félmértékü 
trochaeus versnek vehető, minthogy 3dik lábán trochae
usi vágatnak kell lenni, azaz, nem a lábhegyén, ha
nem végén, illyenképen:

A mint szőke vize lefoly a Dunának,
Nagy jaja hallatik egy árva nymphának.

Gyöngyösi.
2. jegyzés. Kisfaludy Sándor négy és negyed

feles lábú dalait s énekeit nagy részben félmértéküek
nek szinte azért vehetni, mivel azokban 2dik lábon tro
chaeusi vágatok vannak, így:

Magasb elmék, mélyebb szívek,
Jaj ti- nektek a föl- dön.
Az illy tökély bár nagy érdem,
Boldog itt meg ritkán lön.

Horatiusnál találtatok ódái között negyedfél lábú 
tiszta trochaeusvers hatodfél lábú jambus sorral össze
téve így:

A hitet, barátomat,
Meg nem csalom, hogy rám ne ontsa átkát.

Nem kevélykedem vakon,
Nem von homályt szememre csalfa fényed.

Nagy Ferencz.
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Illynemü ódája Horatiusnak csak egy van, t. i. 
Ild. könyv. 18. mellyet Virág Benedek, a negyedfeles lá
ba trochaeusi egész négyesre változtatva fordított, így:

Házamat nem ékesítik
Márvány, arany, szép csontok Indiából;

Sem gerenda, melly Hymetten
Nőtt s A rikának vágatott határin, 

Nem neheztel ( ! ] oszlopimra. s a t.

9. §•

V. sapphói vers.

Sappho lesbosi dalnok hölgytől, mint feltalálójától 
veszi nevét. Öt lábból áll; első lába trochaeus, 2dik 
spondeus, 3dik dactylus, 4dik és 5dik láb két tro
chaeus , így:

Harmatos kelyhű eleven virágként
Éldel a vigság nemesült kebelben.

Mint tétetik-össze adónis verssel, az 5ik §ban el
mondottuk.

A sapphói vers 3ik lába hegyén, a mennyire le
het, vágatnak kell lenni, melly ezen versnek különös 
szépségét teszi; jóllehet Horátiusnál, ki illy nemben 
25. ódát írt, találtatnak illynemü versek vágat nélkül 
is, mint:

Mercuri, facunde nepos Atlantis.

Van nagyobb sapphói vers is, melly aristophanesi 
verssel váltólag használtatik. Az aristophanesi áll egy 
dactylusból s két trochacusból; a második, a nagy
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sapphói, áll trochaeusból, spondeusból, ’dactylusból, 
egy hosszú syllabából, ismét dactylusból s két trochac- 
usból, így:

1. aristophanesi:

2. sapphói nagy

Példa.
Lydia, isteninkre ,

Kérlek én, mondd-meg, Sybarist mért fogyatod tüzeddel?
Virág Horatius után.

Harmadik lábhegyen vágatnak kell lenni, úgy azon 
lábat követő hosszú syllabával is szó végződjék. Mi
nél fogva a 4. 5. és 6. láb külön verset is alkothat, 
mint Vcrscghynél:

Nyájasan édelegtek
Egy heves napnak gyönyörű 

Nyugta után az álmos — s a t.

Melly sorok különben a felebbi példa után így 
szerkeztethetők:

Nyájasan édelegtek
Egy heves napnak gyönyörű nyugta után az álmos.

10. §.

VI. phalaeciis vers.
Szerzőjétől neveztetik. Áll öt lábból; első lába 

spondeust, trochacust, jambust vehet-fel; ezt követi da
ctylus s három trochaeus, így:

Csak a régieket csodálod, a holt
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Költőket, s azokat magasztalod-fel:
Nem bánom, de ne bánd te is, ha mondom : 
Kedvedért, Volocerra, nem halok-meg.

Martialis után Virág.

Hogy a phalaecus vers epigrammára használtatott, 
a felhozott példából is kitetszik. Azonban ódákra is 
vitetett.

Nálunk Kazinczy egyik ódájában három phalaecus 
után tett egy adonist, így:

Oh védjetek az áldozót sze.ídek,
S titkos bajotokat lehelje mennyei
Ajkatok dala zengzetébe. Nem sért

így az irigy nyelv.

11. §•

VII. asklepiades verse.
Szinte szerzőjétől kapta nevét. Kétféle: a’ kisebbik 

leghelyesebb felosztás szerint áll egy spondeusból,dacty- 
lusból, egy hosszú szótagból, mellyet két dactylus kö
vet, így:

Hogy pál- mája le- gyen, melly az e- gek felé
A föld isteni- hez nyertese- it viszi.

Virág.

A magában álló hosszú szótaggal szót végezni e
zen versnem szépségét teszi; noha Horatius ódájában 
találtatok illyen asklepiades is:

Non incendia Charthaginis impiae.
így Daykánál:

A virtus gyönyörűségeit izleni.

Horatius a felhozott asklepiades verset ódáiban 
többféleképen tette-öszve. Mi szerint

1. a glyconi - asklepiadesi ódának első sora glyco
ni vers, melly egy spondeusból, két dactylusból áll 
második sor asklepiades. így váltakozva:
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A bölcsön tudomány, erő 
Nem tágít a hadak hírkereső fián ,

Sem jámbort szigorú erény , 
S ifjút a vidor év szelleme meg nem ó.

Mély gyászban szerető barát 
A sír néma kövén hasztalan ostromol.

Vörösmarty.

2. Három asklepiades után jő egy glyconi, mint 
c példában:

Oh a szárnyas idő hirtelen elröpűl,
S minden mivé tűnő szárnya körűi lebeg.
Minden csak jelenés; minden az ég alatt

Mint a kis nefelejts enyész.
Berzsenyi.

3. Két asklepiades után egy pherecrates, és egy 
glyconi jő , mint:

Hajtsd lantomra fejed : halj-meg ezüst nyakán. 
Itt felmetszve maradsz, mint örök oszlopon.

Húrom zengeni fogja 
Minden századokon neved.

Nagy Fér. az ibolyához.

Nagy asklepiades vers pontos felosztás szerint illy 
lábakra részeltethetik:

Ügy foly minden i- dő, mint ki va- gyón szabva: sem a komor, 
Sem víg képzelet azt néni veszi más rendre. Tehát ne kérdd: 
A holnap micsodás lesz tereád nézve, mi gyászt borit
Rád , vagy miilyen öröm fogja epedt szíved emelni-fel.

Nagy Fér.
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A 2ik és 3ik lábak után cső egy egy szótagnál 
vágatnak kell lenni, mint Horatius három illy ódájában 
cselekvő.

12. §.

VIII. Alkaeos verse.
Szintén feltalálójáról neveztetik. Ez áll következő 

lábakból: lső láb spondeus vagy jambus; 2ik minden
kor jambus, mellyet egy hosszú szótag követ vágat 
gyanánt, s két dactylus, így:

Méltatlanok nak még soha nem leve
Az égiektől támogató segéd.

Kazinczy.

Ezen versnem ollyanképen szokott öszvctétclni, 
hogy t. i. két Illyen sor után ötödfeles jambus vers 
következik, s azt pindarosi dactylus vers, melly két 
dactylusból s két trochaeusból áll, követi. Az egész 
alkaeosi versszak tehát illy alkatú:

Példa.
Itt fogsz, szerettem lantom, ezen szelíd 
Nyárfának ágán függeni. A vidék 

Csendes körülöttünk, az égnek 
Színe kies, valamerre leljed. 

Virág.

A római híres ódaköltő Horatius ezen nemben leg
több ódáit készítő, mellyek száma négy könyvben 37re 
megyen.
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Jegyzés. Ugyancsak Horatius arra is példát adott, 
hogy valamint ezen versnemben, úgy másokban is ké
szített ódái egy syllabáu szóval igen ritkán vannak 
végezve; mi az afféle versek szép tulajdoni közé tartozik.

Berzsenyi némelly ódáiban az alkaeosi versalkat 
2dik sora helyett állhatatosan asklepiades verset hasz
nált, így:

Győztem! lerázták czombjaim a fövényt. 
Izzadt fürteimen szent olajág lebeg. 

Nevem kiküzdém a homályból,
S últaladám maradékaimnak.

13. §.

IX. dactylus versek.

A bennük főképen uralkodó dactylus {— ^)
lábtól neveztetnek. A pentameter és arkhilokhus versek 
szinte ezek közé tartoznak; azokat azonban sajátabb ne
vükön máshol említők. Itten pedig említendők

lör, az rígy nevezett dactylico - arkhilochius 
vers; melly hét lábból áll. 1. 2. 3dik lábán dactylusok 
vagy spondeusok lehetnek; negyediken mindig dacty
lus és szóvégzet {vágat) ezt követi három trochaeus, 
így;

A fele- dékeny- ség ő- szült moha vonjon- é be téged.

Ezen vers hatodfeles jambus sorral szokott váltó
lag használtatni; mellynek első lábán jambus vagy spon
deus , 2dikán mindig jambus, 3ikán jambus vagy spon
deus, 4dikén és 5dikén ugyancsak mindig jambus le
gyen; p. o.



32

Örök- re ál- dott ham- vakat fedő sír.
Nagy Ferenc? ■

Példa Verseghyből:
Érkezük al szeleken a zöld tavasz; olvad a komor tél, 

S a nyílt folyókon dúzs hajók lebegnek.
Omlik az akiokból a víg barom; elsiet füzétől 

A lomtalan rétekre a parasztság.

Szokták az első verset két részre osztani. E sze
rint háromsoros ódái versszak válik, így például:

A feledékenység őszült moha 
Vonjon-é be téged

Örökre, áldott hamvakat fedő sír?

2szor, a német dactylicum kezdetére nézve kétfé
le. Egyik tudniillik előre bocsátott felütés után, melly 
egy rövid vagy hosszú szótagból áll, dactylus lábakat 
veszen-fel. Éhez egy szótag, vagy trochaeus is járul.

Példák:

Míg repdes enyelgve az alkonyi szél.

Olly édesen esdik az ifjú.
Olly édes e- nyelgve bo- lyongnak.

A felhozott példák tiszta dactylus sorokat mutat
nak ; azonban miután a 2dik §ban az 5dik kivételben 
említők, hogy dalmértékben az ékezetlen hangzó két s 
több mássalhangzó előtt is lehet rövid vagy hosszú, 
ezen módot mértékletesen a dactylusoknál is követhet
jük, midőn azokat dalra vagy rímes versre használ
juk. Például:
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Boldog ki merenghet hullámid felett.
Mely zúgva gyorsítja előre vizét.

Azonban ékezetlen hangzót több mássalhangzó e
lőtt trochaeus és jambus mértékű dalokban rövidnek 
sokkal inkább, sőt szabadon vehetni, mikor a dacty- 
licumban csak óva kell használni; szükség ugyanis hogy 
a dactylicum sebesebb gördületü legyen egyéb verseknél.

Példák a felütéssel kezdődő rímes dactylicu- 
mokra.

Kertemre szelíden
Az estve leszáll,
Lágy szél nyög epedve 
Virágainál.

Kölcsey.

2.
Ah, melly hitet ád
A had fia! büszke, nem őrzi.
Meghajtja lovát,
Nem nézi nyomát,
Bár azt hivő tört szőve vérzi :
Elvetve magamban erőm fogyatán, 
Ah merre bolyongjak az álnok után * 

Vörösmarty.

3.
„ Halld, édes anyám, melegen süt a nap ,

Forr szinte a vér az erekben:
Meghűteni kis kosaramba megint

Epret szedek ott a berekben.“
így szól deli Ilma, s a völgybe röpül;
Kis lába nyomának a fű is örül.

Kisfaludy K.

3



Azt kérded-e, hősfi , hová megyek én ,
Bujdosva nem ősi határok ölén,

Én bodrogi barna leányka ?
Itt messze, nem ősi határok ölén,
Szép ifjn , virágokat itt szedek én ,

Költözve hazámba, hazámba. •
Vörösmarty.

5.
Alig repdes enyelgve az alkonyi szél,
S csókjára megrezzen a rózsalevél,
Sir Lilla, s az érre leszögzi szemét,
Melly zúgva gyorsítja előre vizét.

Verseghy.

Felütés-nélküliek.

1.

Hajnali keUemii fény
Hinti mosolygva sugárát,
Mellyre az ifjú remény
Rakja - le fellegi várát;
S édes irányra feszülten
Nézi magas remekét;
Érzete istenesiüten
Fölleli biztos egét.

Kisfaludy K.
2.

A derült hajnal aranybiborával, 
Csillagi fényivel a kies est,

A nap özöntüze lángozatával 
Lelkem elébe csak tégedet fest.
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Ah te is így ragyogsz bájkecseidben, 
Játszanak olly tüzek lángszemeidben.

Szentmiklóssy.
Jegyzés. Ezen 2. számú példát látva az olvasó, ne fe

ledje , mit mondánk csak előbb is, hogy az ékezetlen 
hangzó, habár több mássalhangzó követi is azt, lehet 
rövid is. Lehet tehát dactylus: a derült; valamint ez 
is: tégedet fest; valamint dactylusok ezek is :

Így ragyogsz . . . 
Olly tüzek láng . . .

14. §.

X. anapaestus versek.

Ezek az anapaestus — —) lábtól veszik neve
zetöket. Említjük itt 1ször a négylábú anapaestust, melly 
szomorjátékokban használtatott; egyébaránt másra is al
kalmazható. Mértéké ez:

Menj már, nyomorú számkivetett, menj. 
Szánatos agg, én részese majdan
S kalaúza leszek nagy utad- nak, mint 
Tengeren a hív szél a hajónak.

Antigone szól Oedipushoz

Euripides phoenissáiban.

El ne feledjük, hogy lször, 2dik és 4dik lábon 
dactylusnak lenni nem szabad; anapaestus helyett pe
dig spondeus minden lábon lehel. 2szor, a 2ik lábbal 
legtöbbnyire szó végeztessék.

2or, Boetius anapaestus-verse három lábból és egy 
szótagból áll; mellynek első két lábán anapaestus vagy 

3 •
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spondeus legyen, harmadik lábon mindig anapaestus, 
mellyel egy akár rövid, akár hosszú szótag követhet; 
például:

Szent volt a hajdani éet : 
Mezejével váltig elégült.
Erejét pompára nem adta.
O vajha lehetne időnkkel
Megtérni az ősi nyomokra.

Felix nimium prior aetas, 
Contenta fidelibus arvis, 
Nec inerti perdita luxu. 
Utinam modo nostra redirent 
In mores tempora priscos!

Azonban a mérés könnyebbsége végett talán jobb 
ezen verset így rendezni.

Szent I volt a hajdani I élet: 
Meze- | jével váltig e-1 légül*.

Mi szerint dactylicum válik belőle s a hexameter 
utó részét teszi.

15. §.

XI. Pindaros versei.

Pindaros verselési módja következő: egy verscso
port, melly 7 sortól fogva 22 sorból is állhat, az iró 
állal szabadon választható különféle mértékű sorokból 
szcrkesztethetik, melly azontúl stropha vagy szak név 
alatt jő; s azt követi vagy az úgy nevezett antistro- 
pha, ellenszak ; mellynek hasonló mértékű sorokból keli
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alkotva lennie, vagy követi az epodos, zárszók; 
mellynek ismét más szabadon választható sorokból kell 
előállania.

Egyébaránt a pindarosi versszakoknak különféle 
rendezeti vannak, így:

1. 2. 3. 4.
Szak. Szak. Szak, Zárszak.
Ellenszak. Ellenszak. Zárszak. Szak.

Zárszak. Ellenszak. Zárszak. 
Ellenszak.

Azontúl, ha hosszabbra kívánjuk terjeszteni a vcrse- 
zetet, több szakok s ellen és zárszakok is lehetnek, s ak
kor a szakokat megszámozzuk, így: lső , 2dik, 3dik szak, 
ellenszak, zárszak; mellyek fogytig mindenkor hason nevű 
társaikkal egyeznek soraik s mértékeik szerint.

I. jegyzés. 8. lábnál s 16. szótagnál egy sor hos
szabb a pindarosi versezetben nem lehet.

II. jegyzés. A pindarosi versmérték az óda mér
tékekhez tartozik.

16. §.

A rímes versekről.

A rím, melly a verssorok utósó szótagainak egyenlő 
hangzását teszi, mint : vad, had ; kikelet, felelet-, hibásan 
sokaktól cadentiának neveztetett. A rím már a 4ik és 
5dik században mértékes hymnusok soraira is függesz- 
tetett. Egyébaránt rímes versek minden mérték nélkül 
számtalan példák szerint keletkeztek. Különösen nemze
tünkre tekintve : ettől a régiebb időkből legtöbbnyiro 
csak mértéktelen rímes verseket bírunk, mellyeknck 
sorai már rövidek, már hosszúk. Hazánkban legkedve
sebbekké váltak hosszú időn keresztül a 12 szótagu 
rímes verssorok, s azokban négy sort egy rímmel han
goztatni igenis szokásban vala, míg a múlt század egyik
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feléhen Bessenyei György után többen már csak két— 
soronkint rímeltek.

Nálunk a rímes verseket mérni gróf Ráday Gédcon 
kezdő, kitől Kazinczy, Verseghy, Földi vevék cinem
ben a tanítást. Halhatlan Kazinczynk művészi ecseté
vel élénk-költőileg festi Rádaynak működését Berzse
nyihez írt epistolájában a következő sorokban:

Az ének és a vers ellenkezésben
Állottanak mindeddig. Az rövid 
Ütést adott amannak hosszújára; 
És a midőn ez megszökött, amaz 
Balul hosszúra tátogatta száját.
S így a tudom majd tudom majd tudóm Ion ,
S a lyányka mézes ajkát a zsolozsma 
Hamis hangzások ejtésére kínzá.
Hermesnek békebotját Ráday 
Nyujtotta-el a két versenygő felett;
S ők mint a kígyók a boton , legottan 
Szerelmes összeölelkezésbe kőitek,
S viszálkodások harcza véget ért.

Azonban Ráday után, sőt jelenben is a mértéktelen 
rímes verselés az egészen gyakorlatba vett mért rimes 
versek mellett is fennvan. Jeleni verselőink ugyan a 
mértéktelen rímelést csupán a népdaloknál hagyták-meg. 
Nem is méltó általában megvetni ezen módot. Ugyanis 
ha a költő a görög, római és egyéb versalkatok mel
lett a mértéknélküli rímes verselés módját is magáévá 
teszi, igen elmondhatja, hogy minden gondolatának ta
lál helyet, s mit talán egy feszesebb versalkat aka
dályozna, azt a szabadabb egész kiterjedésében folyni 
engedheti. Csakhogy a fentebb nemű dalokat és ó
dákat ne hagyjuk mérték nélkül. Egyébaránt leginkább 
költői leveleket és satyrákat írhatunk zrínyi nemben is *)

*) Kazinczy a mértéktelen rímes verselést hajdani költőnk a második 
gróf Zrínyi Miklós után Zrínyi verselésnek nevezi. valamint a rí
mes mellékes verselést Ráday verselésnek.
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Ajánlatos ezenkívül a Kisfaludy Sándor félmértékes 
módját is megtartani, mit a 12 szótagu rímes verssel 
együtt a 8dik §ban a 2dik jegyzésben említénk. En
nyit tudva, általtérünk a rímek nemeire s alkalmazásira.

A rímeket lször, férjfi és nő rímekre; 2szor, 
tisztákra, vegyesekre s rímekre osztjuk-fel.

Férjfi rímek a) az egyszótaguak, például: vér, 
bér; lel, kebel; lát, gát. bj a kétszótaguak, mel
lyeknek első tagja rövid mértékű, mint: szalad, ha
lad ; kikelet felelet.

Nő rímek a kéttaguak, de mellyeknek első tagja 
hosszú mértékű, mint kérem, érem; adtam, marad
tam; kénye, fénye. Ide tartoznak a mássalhangzóikban 
ugyan nem, de hangzóikban s mértékeikben megegyező 
illyetén szók is, mint: áldás, vágyás; minden, isten; 
érzem, vezérem. Nő rímeknek vehetni némi szabadság
gal az illyeket is : bilincse, szerencse ; honodnak, ma
gadnak, s tb e félét.

Tiszta rímeknek mondatnak 1.) a beszéd külön
böző részeiből vétettek, mint: alant {határozó) bol
dogtalant {név) hír {név) bír {ige) maga {névmás) 
ballaga {ige) csillaga {név). 2.) tiszta rímek az egy
mással különféle ejtésekben vagy esetekben {casus) 
módokban és személyekben egyezők; mint terem {ige 
a 3dik személyben) nyerem {ige az lső személyben) 
folydogál {3ik személy) ragyogál {2dik személy) 
szóval, tiszta rímek, mellyek nem egyazon ragoknak, 
hajlításoknak és növéseknek {affixa, inflexiones et in
crementa) hangegyeztetéséből állanak; például, ezek 
nem tiszta rímek:

kebel-é-ben, 
épség-é-ben;
ur-á-nak, 
kor-á-nak; 
magasztal-ja, 
vigasztai-ja; 
tan-ít-om, 
gyógy-ít-om.
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Tiszta rímeknek mondhatni ellenben a törzsökszó- 
kat, mellyek nem hajlításukban , hanem magokban tör- 
zsökeikben egyeznek, mint: alap, kalap; vér, bér. 
Azonban az előbb mondott tiszta rímek nagyobb be- 
csüek.

Vegyes rímek azok, mellyeknek szótörzsökeik kü
lönfélék, végső ragaik pedig egyek, mint:

berek-ben, 
jel-ek-ben ; 
homlok-tói, 
gondoktól.

Mint kelljen a rímeket alkalmazni? — Erre nézve 
miután a különféleség avagy változatosság mindenben 
egyik fő részét teszi a szépnek, igenis méltó a rímek
nél is arra ügyelnünk, hogy változatosan jőjenek-elő, 
s így a nem tiszta rímek is megvetésben ne legyenek, 
azonban a tisztákat és vegyeseket inkább használjuk. 
Még szorosabb változatosságot méltó tartani (költők 
példái után) a nő és férjfi rímekkel, hogy azok a ver
sekben többnyire állandóan váltsák egymást. Mire néz
ve a következő szabályt kell a verselőnck tartania, 
mellyet Ráday, Kazinczy, Verseghy, Dayka, Csokonai, 
Kölcsey, Szemere jeles költőink tudtunkra igenis meg
tartottak.

Ha a jambus vagy trochaeus versek valamelly mun
kában úgy vannak alkotva, hogy a lábhiányos (cata- 
lectus) versek egész versekkel (acatalectusokkal) vál
takoznak : ezekben a nő és férjfi rímeknek is egy
mással váltakozniok kell. A nő rím a jambus sorokban 
a lábhiányos verseket illeti; a férjfi rím az egészeket. 
Ellenkezőleg van a trochaeus versekben. Például, láb
hiányos ezen jambus vers,

Zöld partján éltem a Tiszának, 

mert, ím az 5dik láb nem egész, mivel abból egy szó
tag hiányzik. Ezt hiánytalan verssor követi:
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Hű keblen hű födél alatt.

Ezt ismét lábhiányos váltja:
Szelíd napok tisztán folyának;

Ezt ismét hiánytalan:
Kertem hozott virágokat.

Itt íme, a rímek is váltakoznak, azaz nők a férjfi 
rímekkel; nők a lábhiányos, férjfi rímek pedig a hiány
talan sorok végein.

Most már például ezen trochaeusi fél versszak:
Kertje csendes alkonyában 
Míg csapongva zúg a szél, 
A dalos bolyong magában, 
S keble búsabb lángra kél.

íme, az egészlábu sorokban, miilyenek az 1ső 
és 3dik, nő, azaz kéttagú rímet tart, a 2dik és 4dik 
sorban pedig férjfi ríme van, valamint egész dalban is 
a sorok így váltakoznak.

1. jegyzés. Különféle alkatú rímes jambus-sorokat 
a 7. §- trochaeus sorokat pedig a 8. §ban találhatni; 
valamint költőinknél egyébféléket is.

2. jegyzés. A dactylus verssorokban, mellyek két
szótagu lábbal végződnek, nő rímnek, ellenben a más
féléknél férjfi rímnek kell lenni.

Nyelvünk rím szűkéről vádoltatok, de talán nem 
egész alapossággal. Felvévén azt, hogy a rím nem an
nyira szemnek mint főképen és majdnem egyedül halló 
tehetségnek szól, és így ha számba veszszük a rokon 
betűket, miilyenek b a y>-vel, d a g-y-vel és í-vel, 
f a e-vcl, g a k-val, l az Zy-cl, m az zz-nel, r 
az l-el, sz a «-vei, mellyek a szókban igen egyképen 
hangzanak, márcsak ezek által is véghctetlenül szapo
rítva láthatjuk rímtárunkat. Kár is volna az illy rokon
hangzású szókat, mint darab, harap; had, fagy;
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széled, élet; harag, nyarak ; beszél, veszély ; szel
lem, ellen; madár, adál; tavasz, havaz, s több 
afféléket rímeknek nem vennünk. Rímeink tárát szapo
rítják az illyek is, mint adj, vagy; hold, mosolyt 
s tb. mellyek ugyan a szemnek nem rímek, de vájjon 
nem kellemesen hangzik-e a fülnek Kunoss Endrének 
ime dactylus sora:

A reggeli napnak az estveti hold 
Küld édes - epedve szerelmi mosolyt.

Hallásunkat kérdjük tehát meg a rímekre nézve 
mindenek előtt. Egyébaránt indúljunk jelesebb tekintetű 
költőink nyomán a rimbeli szabadságokra nézve is; a
zonban bármi tekintély mellett se vegyünk Illyeket, 
mint például köny, gyöngy, rímeknek. A kettőztetett 
mássalhangzó azonban a hasonló egyessel rímelhet, 
mint p. o. ezekben : alatt, fonalat; darab, sugarabb ; 
kies, siess., s a t. Végre adjunk a szemnek is valamit; 
azaz, azon tekintetből, minthogy három e betűink kö
zöl a kettő ékezetlen, s habár különböző hangú is, 
de a kiírásban ugyan egy, legyen illy rímünk is, mint 
serken, berken. Ezen szókban ugyan a fül rímet nem 
talál, azonban a szem bennök mindenütt egyforma be
tűket lát.
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Végszó.

A kivetésről.

Az ügy nevezett elisiót, vagyis a hangzó betűnek a 
szó végén , mikor az a versben hangzóval kezdődő szó e
lőtt áll, kivetését, szükség esetében nem csak a gö
rög és római de más nemzetekben költők is használ
ták. Nálunk alkalmasint Rájnis volt az első, ki az illy 
kivetést elfogadá. Szabó Dávid és Révai szinte éltek az
zal ; Kazinczy pedig szenvedélyesen vívott e mellett, s 
példája szerint mind a mértékes rímtelen, mind a rí
mes versekben vannak kivetések. Ungvárnémeti Tóth és 
Kölcsey követői valónak. Az előbbik ugyan csak a két 
egyforma hangzónak összejöttekor használó a kivetést; 
mi inkább tűrhető, mivel a kimondásban sokkal érez
hetőbb rés — Kazinczy szerint nyekkenés (hiatus) — 
esik; például ezen két öszvejövő szóban: földi isten , 
gyönge ember, mint ezekben földi élet, földi alma. 
A köz szokás ugyancsak bizonyítja, hogy gazd'asszony, 
utcz'ajtó, hál'adó; gazdaasszony, útczaajtó s hála
adó helyett mondatnak; sőt a magyar még más hang
zók előtt is él kiütéssel a köz beszédben; Illyen a gazd
it ram , viczispán, ifiasszony.

Elfogadhatjuk-e tehát versben a kivetést?

Kivehető a köz beszédből, hogy a magyar igen rit-
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kán, kevés kivétellel majdcsaknem az öszvetétel által 
egygyé olvadható szókban használja a kivetést, és így 
csak igen ritkán kell versben is kivetéssel élni. Igaz 
ugyan, hogy a rés (hiatus) semmi esetben nem szép, 
de a kivetésben sincs semmi szépség. Ki a nyelv te
hetségét jól ösmeri, az bizonyosan sok helyen a szók 
vagy formák változtatásai által el fogja kerülni tudni az 
észrevehetőbb réseket.
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Függelék.

Versek.

I.

Euripides phoenissáibók

Antigone és Oedipus.

(Négylábú anapaestusokban.*) 
Antigone.

Menj már, nyomorú számkivetett, menj. 
Szánatos agg, én részese majdan
S kalauza leszek nagy utadnak, mint 
Tengeren a hív szél a hajónak.

Oedipus.
Lankadt inaim mozdulnak már:
Te igazgassad tipegő lépteim ,
Árva leányom.

Antigone.
Árva bizonnyal, haj ! még illyent
Soha nem termett Cadmus földe.

Néhol ugyan a mondások végein a sorok mcgszakasztvák: mi által 
az elfojtódás és az indulat változása czélarányosan adatik.
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Oedipus.

Mint akarod, hogy merre vigyem hát 
Aggságtól rontsolt lábaimat?
Botot adj ide , melly szomor ösvényit 
Intézze a vénnek.

Antigone.
Erre csak, ide lépj remegő lábbal.
Te erő-vesztett akként maradói, 
Valamint alvás idején a kép, 
Melly a halandót csalva kijátsza.

Oedipus.

O számkivetés , te kegyetlen sors! 
Creon, illy aggot löksz-e honától? 
Haj , mi keserves bajt kell tűrnöm >

Antigone.
Mire annyiszor a panaszok keserű 
Kínáidról, apám, tudod isteneink 
Szeme nem függ embereink tettin , 
S ostoraik nem sújtják a bűnt.

Oedipus.
Én vagyok a kit mennyig emelt-föl 
Hír és bajnok mása, mikoron én 
A tollas szörny verseit oldám.

Antigone.

Minek emlegeted nyert díszedet a 
Leverett Sphinxen ! vesd-ki eszedből 
Valamit csak a jobb sors hoza létre, 
így rendelték fátumaid, apám, . 
Hogy futva hazád, idegen földön 
Lenne kimultod.

Konyáim hagyom én
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Emlékezetül s gyászos nevemet 
A szüzeknek ; ki honomból ím , 
A hölgyek előtt szokatlan módon 
Bujdosok-el mint számkiüzött.

Oedipus.

O nagy, igen nagy lelki nemesség 1

Antigone.

Ez atyám tüskéi között kitűnőn' 
Emelend dicsfény árján engem.
Es testvérem lakolása is int,
Ki az eltemetés igazát se nyeré; 
Holta után is fosztva honától.
De ha bár jutalommal is én kitudom 
Hidegült tetemit, barna nyirokkal 
Béfödözöm majd.

Oedipus.

Menjsze , keresd-föl társidat inkább.

Antigone.

Váltig hallák árva nyögésim.

Oedipus.

Templomba eredj , könyörögj.

Antigone.

Váltig szóltunk ott bajainkról.

Oedipus.
Menj bérezre föl, ott az avatlan elül 
Zárt szent házához Bromiosnak, 
Mellyekbe csupán Maenadok érnek
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Antigone.

Hajh, igenis volt, mikor én a hegyen 
Sürögék, tagomon hordva Ogygia 
Gímét; Semele tánczünnepein 
Tiszteltem volt, sikereden igen , 
Fordult arczú isteneinket,

Oedipus.
(Trochaeusokban)

Lássátok, nemes polgárok,
Itt van Oedipus király ;
Én, ki a szövényes versnek
Hályogát fölfejthetém,
S egymagám törtem-meg a vad 
Tollas szörny vészjóslatát.
Most üres már minden becstől, 
Száműzetve én szegény.
De miért sűrű nyögésim 
Hasztalan nagy baj fölött ?
Bírni kell embernek azt mind
A mi fentről jő reá.
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Deli Vid.

A Zrinyiász (gróf Zrínyi Miklós munkája) után.

(Szabadabb jambus sorokban)

,Sötét lovag, mi hírt viszesz
Röpülve hirtelen?' 

„Nem érdekel, ifjú virág ; "
Viszonz a szerecsen.

,Megállj ! kiált a láng török
Lángvérü paripán ;

Minden hirszellő érdekes
Nekem a had korán.'

„Császárnak a hír! zajg amaz ,
Gyönyör lesz életem, 

Ha ezt a rettegett nagy úr
Lábához tehetem."

,Tudassd velem, hogy részt vegyek
Szived reményiben.' 

„Ott egy sátorban Deli Vid
Török mezben pihen."

Ez volt a hír. Sikolt amaz ,
És kardja sújtva csap , 

S a gyors készségű hírvivő
Lehúllva port harap.

És most mint sáska-raj röpül
Törökre száz török.

Kit bár fut, nyergéből hamar
F.gy vad kéz porba lök.

4



Körítve már a szép lovag. 
„Honnan , te lenge nád ?“

Egy durva hang igy sürgeti ,
S amaz illy választ ád :

,Lakásom Alkair nekem ,
S a sújtott saracén

Bátyámat ölte ottan el,
Ezt torlottam-meg én.‘

Imígy hazudt a jó legény ,
S legottan pártra lel;

Ám a rózsáló bájos arcz
Csak pártot követel.

De vannak, kik : „Béghez vele !“ 
Üvöltik undokán ,

De a zajtól jó Deli Vid 
Épen nem messze van.

S a zajra sebten a vitéz 
Fölébred , harczra gyűl ,

Ménjére pattan , s már viszi 
A villám Karabul.

S hatalmas látvány! szép neje 
Az ifjú üldözött;

O küzd, a kedves társ szorong 
A vad zajgók között.

Felforr a férj , s alig lehet 
Magát titkolnia.

De mégis bír egy ötletet
Az okos dalia.

„Vitézek, szűnjetek!" kiált; 
„Gaz szolgám az nekem r
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Ormányosán csempezte-el

Lovam s jó fegyverem ;

És megszökött, s én szorgosan
A hol járt vagy fekütt,

Egész táborban keresém
A ficzkót mindenütt.

Adjátok hát! ítéletet
Tőlem kell kapnia.“

S viszonsz egy oda érkezett 
Dagályos Kadia:

t r \

,Tiéd-e, bajnok, a fiú?
Próbáldsza, hogy tiéd.

Állitsd törvény elébe, melly 
Megadja bárkiét ? ‘

Mint karczolt tigris feldühűl,
S kiáltja Deli Vid :

„Törvény s igazság ím e kard.
Kapd-meg , hogy jobban hidd.“

S derékon szelte a vezért, 
Xi S majd Ábel, Izmáéi 
Hős Vid aczélvillamitól

A poklot érik*el.

S majd főbe-vágtan néma lesz 
A törvény férjfia ,

S örökre hallgató marad"
A délczeg Kadia.

S ki a bajnok Vid szép nejét 
Tartá, egy büszke kar ,

Egész testével sújtva lön
A porba csakhamar.

4 *
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Imígy arat kalászokat 

Az öldöklő Vida,
És már nyergében mosolyog 

Kiküzdött asszonya.

És Karabul hasít velök 
Nyitnál gyorsabban még;

Futhatna tengeren , de víz 
Körmén nem látszanék.

S utána bár mohon repül 
Sok felbőszült török, 

Hiába mind! ő eltűnik 
Előlük mint a köd.

Szigetben már a ritka pár; 
Hol a nagy Zrínyi bán

Öröm-kiáltva szörnyed-el 
Holtnak vélt hadnagyán.
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ni.
Csillagfrígy.

( Trochaeusokban.)

Megcsalván a színvilágnak 
Bájos arcza engemet, 
A szép csillagtársaságnak 
Áldozám-föl éltemet.

Szent frigyével megvarázsolt
Ez a pompás égi nép.
Lelkem már csak fennszállásolt, 
Nem igézo más egyéb.

Hah de onnan földre hulltam!
Víg lévén a fénysereg, 
Úgy tetszék , hogy felvidúltan 
Kínomat nevette-meg.

S csak te vagy még hív közölök , 
Nem lövetvén gúnymosolyt, 
Kivel bizton egyesülök, 
Te, mint én bús arczu hold.
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IV.

A csüggedőhöz.

(Szabadabb jambusokban.J

Indult a vándor. A bús légi vésznek 
Fejére csaptak hollószárnyai.
Félt, s nem figyelte, hogy reá kinéznek 
Egy résen a nap szent sugarai.
Látá folyvást a dörgő felleget.
S nem hogy a nap szivárványt fösteget ;

Mert elfordúltan a kelet díszétől,
Csak a nyugotra sírtak szemei,
S megráztan a nyugot sötét ködétől, 
Képes nem lön jobblétet sejteni.
S hiába működött a hív ecset , 
A lángszinű ív nem talált becset.

S ezt mostan is még nyájasan mutatja 
A küldött angyal, a szűz , a szelíd , 
És folyton hírli édes hangozatja, 
Mi kincs a földig nyújtott égi híd. 
De amaz nem lát, nem hall semmi mást . 
Mint a mi szülhet sújtó borzadást.

Klorinda, néked dallom ezt: reménynyel 
Fordítsd szebb tájra lélekarczodat,
És lássd , nem tűne még az égi fény el , 
Melly hullámokra tette hídadat.
Ez építményre hí a tiszta hit, 
Felíilhaladni földünk szörnyeit.
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V.

Epigrammák.

Horhi Melius Péterre,
a magyar herbarium Írójára, ki 1570dik évben egy 

epés könyvet ada-ki.

Csend! ne porolj, hiszen a természet hű fia voltál, 
Fáj ha szived mégis , fűveid adjanak írt.

Szóhős.
Néz.zd ama nagy szóhőst: a honnal rakva beszéde ; 

íme, lobogva buzog s buzgva veszekszik azért.
Kár hogy egészséget nem adott lelkének az isten; 

Csak csak az indulat rabja, betegje szegény.
Olly igaz, olly ép ügy nincs kór ügyvédre szorulva. 

Mentsen az ég, hogy majd ezt nyavalyába vigye.

Kisfaludy K. halálára.
Látom az istenesült lantot már függve ; nem áraszt 

Új dalokat többé , bár örök élte virul.
Vesztegel a játék músája koránti sírodnál, 

S utat nem folytat több csoda társas erő.
Híredet ünnepelő boldogságára segítéd.

Élni siet vala ez , s halni te fénye között.
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VI.

Salamon.

(Alkaeosi versnemben)

A bölcseségnek szent arany ajkai
Zengnek: Bolyongó kisdedi a hiú 

Földnek, ti meddig raktok oltárt 
A pulya gyermeki ösztönöknek?

S a dőre meddig hivja veszélyeit 
Fejére , s a vak szív tudományokat 

Mig gyűlölend? Tisztúljatok-ineg 
Dörgedező szavam által. íme,

Folyton kiömlik szellemem , és leszáll 
Igém közétek. Hívtalak édesen ,

S nem jöttetek-meg; tárva voltak 
Karjaim , és nem ügyelte senki.

• Szelíd tanácsom lelke utálatot
Szenvedt, fegyelmem vad puhaság ölé. 

Örvénybe szálltok ? megnevetlek , 
S gúnyok ömölnek-elő melyemből.

Ha majd reátok mint keselyű rohan 
A szárnyas ínség, s a keserű veszély 

Mint förgeteg dúl , s háborúság 
Szikla gyanánt fejetökre omlik ,

Akkor segélyért fölbuzog énfelém
A zaklatott szív bánatos embere :

Nem hallgatom-meg. Kél virádtkor;
Kél, keres , és nyomaimra nem lek
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VII.

Vágyás.

(Asklep. pherecrat. glyconi.)

Adj szót, messze határ: mit födöz árnyad el? 
Hozzád nyög kebelem , néma keménykedő.

Már a lenge reménytől
Nem szívok hitetést tovább.

Szánd a szomjadozót, nyújtva kegyes sugárt.
Eltompúl szemeim kémledező tüze

A kéklő meredeknek
Távol bércze vak éjjelén.

Nézzd, milly kegytelenűl ilzte-ki csendemet
A sors legsanyarúbb gyermeke, a komor 

Válás; kínom ezentúl
A mérföldeken andalog.

Tündér képzeteim föllelik a dicső
Bálványt; oh de miként a deli rózsaszált 

Tüskék őrizik , őt is
Tiltás fegyvert környezik.

Vágyban fárad erőm , s nem szabadulhatok. 
Nem nyújt teljesedést semmi vidék nekem.

Szomjan hervadoz éltem,
S készül sírba hanyatlani.
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VIII.
A csendhez.

(Sapphói versnemben.j

Csend, szelíd arczú kegyesünk, dicsőült 
Váradat leld-fel magasítva nálam ; 
Mellyet a gondvész ha fog ostromolni,

Hősileg űzzd-el.

Oh ne légy mint a liget őze félénk,
A világ embervadait kaczagjad.
Szűz gyönyört ültess szigeted körébe ;

S lantomat ápold.

IX.
A nevelő áldása.

(Asklepiad. glyconi.) 
Ótalmazza-meg őt nyájasan és dicsőn 
A tűznél is erősb ég; magasan vigye 
Hószínű utakon, kellemek árjain, 

Pályámnak fiatal díszét:

Hogy megvesztegető csöppjeit a világ 
Távoztassa meleg napjaitól ime 
Kedvesnek, kit az én lelkem ölébe vön

Es híven koronáza-meg.

Vágygyal lengi-körűl a szabad ég alá 
Altaltett csömötét keblem igaz hite. 
Féltem s áldom a jót, mig megerősödik,

S vészen pálmafaként daczol.
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X.

A kései virág.

(Szabad jambusokban.)

Örömre nyílott-fel szemem
Egy nyájas hajnalon. 

Üdvöz-légy, kedves kis virág:1 
így szólt a nap nekem.

Hűsége lángja gyűlt reám,
S már hervadoztam is,

S csak egy szép ifjú menthete , 
Az édes boldog est.

S mint élvedeztem karjain!
De mond : ,isten veled:

Az éj irigyli kéjemet;
Kiolt ha itt talál.1

S ment. A hatalmas éjet én 
Zordonnak képzelém.

De jött egy csillagkoszorús
Alak, s megcsókola.

fr

Ő volt az, ő volt a kegyes;
Mi szent lön fátyola !

S ah csak kevésig múlata , 
Elszálla könnyűden.

Ám síra , kellvén mennie,
8 keblemre hullató 

Gyöngytisztaságu könyeit,
S áldást lehelle rám.



60
Ezentúl áldás élt velem.

Most állt az ősz elő ;
Legyőzve a kevély nyarat

Dicsőn uralkodék.

S ah nézzd, egyszerre változik 
Szép arcza; dért bocsát 

Keblemre. Most ki víg valék , 
Csüggedten elhalok.

XI.

Talány.

(Trochaeusokban.)

Soknak légyen bár tudtára, 
Hogy nem mondok én valót,

Mégis gond s bajok daczára 
Kedvelnek mint hív csalót.

Földön nincs jobb orvos mint én, 
Noha lomhán járok is ;

Ha szelíden meglegyintém , 
Jámborrá lön a tigris.

Általam sok száj lesz néma;
Kész erőm van , melly aláz :

Nézzd, a párducz és hyéna 
Intésimre milly hunyász.

S nem csodálod? én megfosztom 
Látásától szemedet,

Mégis táplál hű malasztom,
És látsz, de csak — engemet.
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XII.

Gondviseléshez.

(Jambus.)

Te fő nap minden naprendszer fölött, 
Kinek dicsében nincsen alkonyat, 
S kinek világa győz minden ködöt, 
Te felhőznéd-el tőlem arczodat?

Szeplőtelen kart nyujtál énnekem , 
Erőset mint az oltár oszlopa;
S bizton haladtam sík ösvényemen , 
Mikor szerelmed folyton ápola.

Te érdem anyja, kisded hitemért 
Nagy kegyre, sátorodra méltatál, 
Alatta csendes boldog álom ért, 
S mig én aluttam, mindig fennvalál.

O hála, hála ollykor is neked , 
Midőn előlem fényed elvonul.
Magam szereztem én sötétimet, 
Mellyekre arczod el-elkomoriíl.

Hibáim annyi szirtül állanak 
Köztem s közötted: győzzd e szirteket, 
S adj-vissza kebled ápolásinak 
Engem, tehozzád térő gyermeked.
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XIII.

Gyéza.
Egy félbenszakadt balladának töredéke.

(Jambus)

1.

Magas Pozsonyvár teremében 
Ül a királyné szívködében;

Minden beszéde mély fohász.
Az égi párszem harmattelve 
Néz a boltívre fölfigyelve,

S majd kérlelőleg tétováz.

S most hajladozva Víd közelget, 
,Mi bántja, mond; a tiszta lelket?

Mi sérthet illy angyalrokont ?
A jót az isten karja védi, 
A fentiek mind mind segédi.

Tied a csend, enyém a gond ;

S karom, fejem , boldog nagy asszony , 
Örökre kész, hogy megnyugaszszon ,

Es a rendteljes hőssereg 
Naponkint nőve több ezerrel, 
Képes , nem kétlem, gyors sikerrel

Ama vad csordát verni-meg.‘

„Hadd-el, riadja szép szavával 
Judit, keblének zajlatával;

Igéd még inkább sért, hevít.
Csupán egy kő áll ellenemben: 
Az gátol éggel lenni szemben/*

,S ez a kő, asszonyom?*..,, Te, Víd.
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Rajtad halála minden jónak, 
Rettentő vég a csábulónak.

Miért birod te létedet?
Az.ért-e, hogy kígyót födözve, 
Szelíd alakban marjad-öszve

A hont s a testvérszíveket ? “

Vid torzad felgyűlt hosszújába , 
Amint immost a palotába

A megdöntött király benyit. 
,„Ah , úgymond ; meg van ásva sírom ! 
Nem , én már többé meg nem bírom

A három durva Bélafit'“‘

És falra hajtja bús fejét, 
Nem nézi Vídet és nejét.

2.

Mit hirdet a monostor 
Harangja élesen ?

Nem-e , hogy a király is 
Ott új ruhát vegyen,

Olly szépet, olly fejéret, 
Mint templom födelén

A hó, melly csak most szállt-le 
Karácson éjjelén? '

Csuprokban ballag a nép 
Az apátság felé;

Az egyház székit itt ott 
Emberraj heteié.

Uj raj tódúl-be ismét, 
S már elfoglalva van

Minden zug fent s középen
S a ház tornácziban.
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Gondolnád, nyílhatatlan 

A zsúfolt néptömeg ?
S most, mint villámra felhő 

Nagy résre nyílik-meg.
Fényes palástu termet 

Ballagja-végig azt, 
Melly akaratlan is sok 

Derekat meghajlaszt.

S kinek tud a magyar test 
Olly híven hajlani ?

Az a fényes palástu 
Az első Bélafi.

Nincs itt, ki ne uralná, 
Ám a szent korona

Már Salamon fejéről 
Az ő tulajdona ....


