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VERSTAN 

I. VERSRENDSZEREK 

Kulcsfogalma a ritmus: egy folyamatban a valamilyen szempontból azonos vagy hasonló jelenségek ismétlődése. 

Alapulhat a  

 rövid és hosszú szótagok (időmértékes verselés), illetve  

 a hangsúlyos és hangsúlytalan szótagok (hangsúlyos vagy magyaros verselés) váltakozására. 

 

I.1. Az időmértékes verselés alapjai  

A szótag (általában) hosszú, ha benne hosszú a magánhangzó vagy egy rövid magánhangzót több mássalhangzó 

követ. Egyéb esetekben (általában) rövid. Időegységnek a rövid szótag kiejtésének időtartamát vesszük, ezt 

nevezzük morának; a hosszú szótag időtartamát két morának tekintjük. A szótagok verslábakba rendeződnek.. 

Jellegüket tekintve beszélünk emelkedő (↗), semleges (→) és ereszkedő (↘) verslábakról. 

 

időtartam 

(mora) 
jelleg  (↗ v. → v. ↘) képlet versláb példa 

2 → U U pyrrichius pici 

3 
↗ U — jambus szökő 

↘ — U trocheus lejti 

4 

↗ ∪ ∪ — anapestus lebegő 

→ — — spondeus lépő 

↘ — ∪ ∪ daktilus lengedi 

6 

↗ ∪ ∪ — — ionicus a minore picihosszú 

→ — U U — choriambus lengedező 

↘ — — ∪ ∪ ionicus a maiore hosszúpici 

 

Gyakorlatok 

1. Bóbita, Bóbita táncol, 

Körben az angyalok ülnek, 

Béka-hadak fuvoláznak, 

Sáska-hadak hegedülnek. 

 

2. Ha vihar jő a magasból, 

Ne bocsáss el, kicsi bátyám. 

Ha falomb közt telihold lép, 

Kicsi néném, te vigyázz rám 

 

3. Paripám csodaszép pejkó, 

Ide lép, oda lép, hejhó! 

Hegyen át, vizen át vágtat, 

Nem adom, ha igérsz százat. 

4. Egészítsd ki a verssorokat a zárójelben megadott szavak 

közül választva úgy, hogy ritmikailag alkalmas 

legyen!   

 

Roskad a kásás hó, […] a bádogeresz már, 

 (dobog, zizereg, cseperészget, kacarászgat) 

elfeketült kupacokban a jég […], tovatűnik, 

  (elalél, elolvad, csepereg, tócsává válik) 

buggyan a lé, a csatorna felé […], csereg, árad. 

 (hömpölyög, fodorul, gomolyog, ömlik) 

Illan a könnyü derű, […] az égi magasság 

 (megszeppen, megijed, beledördül, belereszket) 

s boldog […] ingét pírral a reggeli tájra. 

 (szél viszi, kút dobja, vágy veti, fal adja) 
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I.2. A hangsúlyos verselés alapjai 

Alapja a hangsúlyos és hangsúlytalan szótagok szabályos váltakozása. Az egyik hangsúlytól a másikig tartó 

egységét nevezzük ütemnek. Az ütem hosszúsága 2-3-4 szótag, ritkán hosszabb ennél (5-6 szótagos).  

A hangsúlyos vers sorait az ütemszámmal és a szótagszámmal szokás jelölni, például a „jő a fecske 

tavasszal” kétütemű hetes sor, az ütemhatárokat pedig a következőképpen jelöljük: 4│3. 

1. gyakorlat 

Jellemezd az alábbi sorok ritmusát! 

a) Hej, de messze majomország 

b) Kacskafarkú macska 

c) Két kezem közt remegő kis fecske 

A versekben a verssorok versszakokká szerveződnek. A hangsúlyos sorok a legkülönbözőbb módon 

kapcsolódhatnak egymáshoz; így alakulnak ki a kötött versszaktípusok. 

2. gyakorlat 

Vizsgáld meg a következő versszakok sortípusainak rendjét! 

a) 

"Vörös Rébék általment a 

   Keskeny pallón s elrepült -" 

Tollászkodni, már mint varju, 

   Egy jegenyefára űlt. 

      Akinek azt mondja: kár! 

      Nagy baj éri és nagy kár: 

         Hess, madár! 

Ő volt az, ki addig főzte 

   Pörge Dani bocskorát, 

Míg elvette a Sinkóék 

   Cifra lányát, a Terát. 

      De most bezzeg bánja már, 

      Váltig hajtja: kár volt, kár! 

         Hess, madár! 

        b)  

Ez a világ amilyen nagy, 

Te, galambom, oly kicsiny vagy; 

De ha téged birhatnálak, 

A világért nem adnálak! 

         

        c) 

Adtam is adok is 

A szegény legénynek, 

Mert tudom magamról, 

Jól esik szegénynek. 

 

     

 

I. 3. Szimultán verselés 

 

Akkor beszélünk szimultán vagy kettős ritmusú verselésről, ha az időmértékes és a hangsúlyos versrend 

összekapcsolódik, egyszerre érvényesül a szövegben. 

Hogyan valósul meg ez a következő versben? 

A hatalmas szerelemnek 

Megemésztő tüze bánt. 

Te lehetsz írja sebemnek, 

Gyönyörű kis tulipánt! 

  

Szemeid szép ragyogása 

Eleven hajnali tűz, 

Ajakid harmatozása 

Sok ezer gondot elűz. 

  

Teljesítsd angyali szókkal, 

Szeretőd amire kért: 

Ezer ambrózia csókkal 

Fizetek válaszodért. 
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II. RÍMFAJTÁK 

 

A rím a sorvégi hangok egybecsengésével létrejövő hanghatás. Európában az ókor vége felé jelent meg, a 

legelső ismert példái Kínából származnak, körülbelül másfél évezreddel korábbról. 

 A vers hangzó egységét (hangcsoportját), amelyre a rím válaszolni fog, amely kezdi a rímet, hívórímnek 

nevezzük, a megérkező választ pedig, felelőrímnek. Szerepelhetnek olyan sorok is, amelyek nem rímelnek, 

ezeket vaksoroknak nevezzük. Itt most csak a sorvégi rímek szerint vizsgáljuk a verseket (páros rím, 

bokorrím, félrím, keresztrím, ölelkező rím, ráütő rím). 

 

Gyakorlat: az iménti rímfajták melyike figyelhető meg a következő példákban? 

 

a) Síma száddal mit kecsegtetsz? 

     Mért nevetsz felém? 

Kétes kedvet mért csepegtetsz 

     Még most is belém? 

Csak maradj magadnak! 

     Biztatóm valál; 

Hittem szép szavadnak: 

     Mégis megcsalál. 

 

b) Szépen beszélsz! Fogalmad úgy 

világít, mint ott kinn a nyers tél 

s igazad van! De most aludj, 

ma éheztél és nem kerestél, 

egész nap új világra lestél.  

 

c) Kibomlik végül minden szövevény. 

Csak öntudatlan falazunk a gaznak, 

kik dölyffel hisszük magunkat igaznak. 

A dallam nem változtat szövegén. 

 

d) hát dícsértessél s hirdettessél, 

minden korokon át szeressél 

s nehogy bárkiben alább essél, 

mindig, mindenütt megméressél! 

 

e) Párisba tegnap beszökött az Ősz.  

Szent Mihály útján suhant nesztelen,  

Kánikulában, halk lombok alatt 

S találkozott velem. 

 

f) Miben hisztek ti makacs égitestek, 

hogy föllobogva 

lángokkal egymásnak nem estek, 

csak kerülitek egymást óvakodva? 

 

 

III. SZÓKÉPEK 

A szókép egy jelenség nevének átvitele egy másik jelenségre, fogalomra a köztük fennálló, megtalált vagy 

megteremtett kapcsolat alapján. Az összekapcsolt jelenségek egymáshoz való viszonya szerin két fő típusa 

van: a hasonlóságon alapuló metafora típusú, illetve az érintkezésen (tényleges kapcsolaton) alapuló 

metonímia típusú képek. 

A) Metafora típusú képek 

1. hasonlat 

Mint komor bikáé, olyan a járása, 

Mint a barna éjfél, szeme pillantása, 

Mint a sértett vadkan, fú veszett dühében, 

Csaknem összeroppan a rúd vas kezében. 
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2. metafora 

 

A lelkem ódon, babonás vár, 

Mohos, gőgös és elhagyott. 

 

3. megszemélyesítés 

 

Van a tárgyaknak könnyük. Érzem olykor, 

Hogy sírnak a szobámban nesztelen 

sötétedő, sejtelmes alkonyokkor 

bús lelküket kitárják meztelen. 

 

4. szinesztézia 

 

Egy kirakatban lila dalra kelt 

Egy nyakkendő; de aztán tompa, telt 

Hangon a harangok is felmerengtek. 

 

B) Metonímia típusú képek (térbeli, időbeli, anyagbeli vagy ok-okozati kapcsolaton alapul) 

 

1. metonímia 

a) térbeli: csendes a ház 

b) időbeli: völgyben ül a gyáva kor 

c) anyagbeli: Hóhérodnak lelkét megeszi ez az vas 

d) ok-okozati: boglyák hűvösében 

 

2. szinekdoché (rész és egész felcserélése) 

Lélek ez ajtón se be, se ki 

 

C) Összetett költői képek 

1. allegória 

 

Majd az édes álom pillangó képében 

Elvetődött arra tarka köntösében, 

De nem mert szemére szállni még sokáig, 

Szinte a pirosló hajnal hasadtáig. 

Mert félt a szunyogtól, félt a szúrós nádtól, 

Jobban a nádasnak csörtető vadától, 

Félt az üldözőknek távoli zajától, 

De legis-legjobban Toldi nagy bajától. 

 

Hanem amidőn már szépen 

megpitymallott, 

És elült a szúnyog, és a zaj sem hallott, 

Akkor lelopódzott a fiú fejére, 

Két szárnyát teríté annak két szemére; 

Aztán álommézet csókolt ajakára, 

Akit mákvirágból gyüjte éjtszakára; 

Bűvös-bájos mézet, úgy hogy édességén 

Tiszta nyál csordult ki Toldi szája végén. 

 

2. szimbólum 

 

Bolond hangszer: sír, nyerit és búg. 

Fusson, akinek nincs bora, 

Ez a fekete zongora. 

Vak mestere tépi, cibálja, 

Ez az Élet melódiája. 

Ez a fekete zongora. 

 

Fejem zúgása, szemem könnye, 

Tornázó vágyaim tora, 

Ez mind, mind: ez a zongora. 

Boros, bolond szivemnek vére 

Kiömlik az ő ütemére. 

Ez a fekete zongora. 

IV. ALAKZATOK 

 

Alakzatoknak nevezzük a nyelvi elemek sajátos megjelenési és kapcsolódási módjait. Ilyenek az 

ismétlés (halmozás), fokozás, ellentét, párhuzam; kihagyás, felcserélés; utalás 


