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A BIBLIAI KÖLTÉSZET METRIKAJA

és az erre vonatkozó legújabb német irodalom.

Sokat és sokan írtak már a bibliai költészet metrikájáról. 
Már a legrégibb korban Flavius Josephus, Philo foglalkoztak e 
tárgygyal. Az előbbi szerint a bibliai költészetben hexameterek és 
pentameterek fordulnak elő.1) Philó is oda nyilatkozik, de sem ő, 
sem Flavius állításukat nem mutatják ki. Azután az egyházatyák 
vetették fel e kérdést. Eusebius,*) Origenes 8) a bibliai költészetben 
alkaiosi, sapphói verssorokat és versszakokat sejtenek; Jeromos 4) 
Jób könyvéhez irt előszavában hasonlóan daktylusi lábakról beszél 
és hivatkozik az imént idézettekre. Utánok Bellarmin, Flewry, 
Bauer, Masheim, Schramm, Hoadly, Cramer, Scaliger, Michaelis, 
Meybaum, H. Grotius, De Wette, Sacchi, Lowth, Jahn, Saalschiítz, 
Haupt, Carpzow, újabban Delitsch, Wetteler, Ley, Merx, Bickell, 
Gietman és mások fáradoztak a talány megfejtésében. Véleményeik 
igen elágazók.

A verselésnek ma ösmert elemeit az ős nyelv természetétől 
sokan megtagadva, csak a gondolatok parallelismusában az eszme
rímben vélik feltalálni az eredeti zsoltár-versek minden technikáját.

Részünkről szívesen fogadnók el e véleményt, már csak azért 
is, mert nekünk nem kevésbbé tetszik az új betürímnél az ős eszme- 
rím, a lábak méreténél, a lélek mérhetlensége. De hogy az ős kor 
és nyelv nem zárja ki a verselés szorosabb művészetét, arra utalni 
látszik a rokon arabok költészetében a szép lebegésü bait, a mely

x) Flavius IouScuxt; ’Ap^atoXo í̂a ez. művében II. k. 16. j. ezeket í i j a : 
Mfoüorj; elf x'ov 0e'ov ffxtúfxiovre xai tíj; eujAeveía; ew^apujiíav ftcpie'xouaav
I v ií-(X[j.éTp<o tóvti) ffuvxörjaiv és IV. k. 8. j . : 'Eneita 7cc*it{<jiv l£á| ieTpov
áveYvto,  ̂v xaraXéXotTcev Iv t w t (3 X t ü> tw Wpco.

*) De praep. Evang.
3) Fraef. in chron. Ensebii.
4) Hexametri versus sünt dactylo spondeoque cnrrentes et propter

linguae idioma orebro recipientes et alios pedes, és ismét: Quod si cui
videtur incredulnm, metra esse apad Hebraeas et in morém nostri Flaoci
graeciqne Pindari et Aloaei et Sappho vei psalterium vei lamentationes 
Jeremiae vei omnia Scripturarum cautica comprehendi legat Philonem 
Josephum, Origenem, Caesarensem Eusebium et cerum testimonio me ve re
dicere comprobabit.
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nél művészibb méretet az újabb verselésben is keveset találni. És 
csakugyan már Jones1) és Grevea) az arab nyelvet vették fel alapul 
a bibliai költészet metrikájának meghatározására. De hogy szoro
san vett tárgyunkra térjünk, Delitsch8) is ebből indult ki erre 
vonatkozó müvében. Delitsch után Neteler*) volt az, a ki a kérdést 
napirendre hozta. Szerinte egy hangsúlyos szótagnak két hang- 
súlytalannal való összekapcsolása verslábat képez. A nem teljes 
szótagokat, melyekhez a chategh és 's^a-val ellátott szótagok is 
tartoznak, nem veszi figyelembe. Ley5) 1875-ben kiadott müvében 
a hangsúlyra fektet fősúlyt, mint régebben Bellermann6) és Anton,7) 
és az ezen alapuló ápoic-t és tHjaic-t (emelkedést és leszállást veszi 
figyelembe. Merxs) a Ley-féle elmélet gyöngéit alapos készültséggel 
tünteti fel, hangsúlyozván, hogy nem a masorethikus vers veendő 
a strophák költészeti egységének alapjául és hogy az emelkedések 
helyett a szótagok számlálandók. A mi a szótagok számlálását 
illeti, Bickell9) szerint a syr verselésben nyilvánuló jelenségek 
alkalmazandók a zsidóra is. E szerint tehát a) az eredetileg egész 
vokálisokból keletkezett félvokálisok nem számítandók. A későbbi 
syr költők a félhangzókat sohasem veszik tekintetbe jóllehet szent 
Ephram itt-ott beszámítja. Aztán b ) a zsidóban felvett segédhang- 
zók csak nagy elvétve vétetnek fel szótagokul, míg azon hangzók,

*) The works of sir William Janes d. k. 336. 1. és Poéseos Asiaticae 
Comm. Ózon. 1774.

*) Ultima capita libri Job X X X V III—X L II, ad graecam versionom 
recensita urtisque instrncta. Accedit tractatus de metris Hebraeorum 
poeticis. Davent. 1788. Valamint Vaticinioram Nahumi et Habacuci editione 
metrica cum interpretatione et notis Amstel. 1793.

3) Znr Ge8chichte dér jüdisehen Poesie.
*) Anfang dér hebr. Metrik dér Psalmen. Münster 1871; és Grund- 

zfige dér hebr. Metrik dér Psalmen. Münster 1879.
*) Grundzüge des Bbythmus, des Vers- und Strophenbaues in dér 

hebr. Poesie. Halle. 1875.
6) Versuch über die Metrik dér Hebráer. Berolin. 1813.
7) Conjectura de metre Hebraeorum antiquo, psalmorum exemplis 

illustrata. Lips. 1770.
•) Das Gedicbt von Hiob. Jena 1871 LXXV—LX X X V IIL  11. és Litt. 

Centralblatt 1876. é. f. 32. sz.
*) Metrioes biblicae regulae exemplis illustratae. Innsbruck 1879; és 

Zeitschr. flir kath. Theologie von Wieser et Stenrop 1878. évf. 791—796.11* 
[v. ö. még Zeitschrift dér deutsch. morgenl. Gesellseh. XXXIV. köt. (1880), 
557— 563. 11. és 4. v. XXXV. köt. (1881) 415—22.]
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melyek valamely gutturalienak könnyebb kimondása végett szu- 
rattak be, soha nem számítanak. Azonfelül c)  valamint a syrban 
is a szó kezdetén az aleph után álló hangzó kidobatik. Biekell az 
aecentusra fektet fősúlyt. A metrikus hangsúly mint a syr és görög 
egyházi hymnusokban összeesik a szó sajátképeni hangsúlyával, 
a mely mint a syrben az utolsó szótagon van, habár itt-ott az 
utolsó előtti szótag hangsúlyozott, a mi a syr hymnusoknál is elő - 
fordul. A hangsúly sohasem jő oly végszótagokra, melyek a maso- 
rethikus accentuatió szerint is szabályszerűen hangsúlytalanok 
valamint nem esik segédhangzókra sem.*)

A kétszótagos metrumra példa gyanánt szolgáljon a 149 és 
150. zsoltár. Megjegyezzük, hogy Biekell theoriája felállítására 
nagy szabadalmakat használ. így pl. egy helyen elveti a hangtól, 
hol nem volna szabad, máshol hangzókat szúr közbe, hol szinte 
nem volna szabad. Az egyszerű schva nála számtalanszor hangzó 
gyanánt szerepet; a hiphil i-jét majd megtartja, majd nem. A z 
Isten nevét Jahve, mely kéttagú, kényeked ve szerint változtatja. 
Majd így íija : Jah, majd Jalve Zebaoth, majd Jahve Adonai stb. 
De lássuk a példákat! (A 149-ik zsolt. közöljük először eredetiben, 
aztán hogyan olvasandó és Biekell hogy változtat rajta.)

149. zs.

:DTDri ‘nps in'jciri -r# njn:1? m t
: 05^03 w t j n  "J3 S rtfp rro 'p ’

: ilrm $E  u j j j  bin??? 10#

olvasandó:

Sirű le-Jahve sir chádás thehillátő bikehal chászidim: jisz- 
mach jiszráél beőszáv bené zijiőn jágilú bemalköm: jehallelű 
semő bemáchől betőph vekinnőr jezammerű-lö.

Biekell szerint:

Sirú l’jahvé sir chádas 
T ’hilláto bikhal ch'szídim!
Jiszmách jiszrael b’ósav,

7-68 jambusi sorok B’ne zíjjon j ’gilun b’malkom !
Jehál’lu s’mó bemáchol 
Bethóf v ’kinnór j zamm’rú lo l

*) Ephrami syri carmina etc. Leipzig 1866.
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150. zs.

Hallélu el bekódso,
Hal’lúhu bírki úzzo (
Qal’lúhu bíg’burótaiv 
Hal’lúhu k’rób gudlóhu I 

7-68 jambusi sorok Hal’lúhu b’théka sófar
Hal’luhu b’nébel v’kínnor 1 
Hal’lúhu b’thóf umáchol,
Hal’lúhu b’mínnim v ’úgab!
Hal’lúbu b’zílz’le sáma 
Hal'1 úhu b’zílz’le th’rúa 
Kel hann’samá t’hallói Jah!

Ily hétszótagos verslábakból álló mértékkel bírnak még sze
rinte a következő bibliai költészeti részletek: Habakuk éneke; 
Moyses éneke' (Dknt. XXXII. f.) valamint a következő zsoltárok:
2, 3, 15, 18, 24, 33, 34, 36, 37, 49, 51, 61, 54, 67, 70, 78, 81, 82, 
85, 91,94, 95,96, 97, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 111, 
112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 132, 135, 145, 146, 147, 148, 
149, 150.

A tizenkét szótagos trochseusi verssorokra álljon példánl a 
Jeremiás Siralmai IV. fejezetének eleje:

Ékha júam záhab, jísne hákkatm háttob 
Tístappekhna áb’ne kódes b’roe kol chúzoth 
B ’né zijjou haj ’kárim hám’ sulláim báppaz stb.

Összetett métrum is fordul elő, melyhez hasonló példára a 
Cyrollanasnál is akadunk. Ez az összetett metrum pedig akként 
nyilvánul, hogy az első és harmadik sor 7, a második és harma
dik 4 jambusi szótagot számlál. Pl.

Toráth Jahvé semíma 
Mesíbath náfs.

Edúth Jahvé nemána 
Machkímath p’thí.

Ily  összetett verssorok metrummal bírnak a 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 19 zsoltárok.

Ez Biekell álláspontja. Gietmann*) kezet fog vele. A  külömb- 
ség a kettő közt az, hogy Gietmannál a félhangzók hangsúlyozása

*) De re metrica Hebraeorum. Freiburg 1880.
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ki van zárva; a hangsúlytalan suffixumok megrövidíthetők; az 
aleph kezdetben sohasem hagyatik k i; a hiphil i-je megtartatik. 
Bickellt a német irodalom említettem szabadossága miatt elitélte.1)

Ennyi bizonytalanság közt csak az bizonyos, hogy e talány 
idáig megfejtve nincs s én Lowthtal azt hiszem, nem is Ibbz soha, 
mert az eredeti nyelv zenéje szótagjainak szám- és időmértéke, a 
melyből a versméret és ütem megfejthető lehetne évszázadok előtt 
nyomtalanúl elhangzott, végkép ismeretlen.2)

Zsombolya: Csitó, 1884. CbicsAky Imbb.

Martialis X. 32.

E föstmény, a melyet díszítek rózsák s ibolyákkal,
Kérded, Csedician, hogy kinek arcza vajon ? 

lm ilyen Antonius Primns vala élte delében,
Ifjú alakba magát látja e képen az agg.

Hogyha a jellemet és szellemet is festni lehetne,
Ennél egy kép sem volna tökéletesebb.

Martialis I. 115.

Egy lány értem epedt, irigy Proeillns,
Fehérebb valamint a hattyú tolla,
A friss hó 8 az ezüst, fagyai, liliom,
Készültél magad* ágra kötni immár, 

s Ám egy lányka epeszt, ki feketébb mint 
Éjfél, hangya, szurok, tücsök s a csóka;
Jól ösmerlek, újonnan élsz Procillus.

Ford. ifj. B. E.

*) Litt. Handweiser 1882.
*) Kálmán K. Dávid Zsoltár-könyve. Előszó. (Legújabb időben ismét 

tettek kísérletet arra nézve, hogy az ótestamentom poesisában hexamete
reket találjanak; nevezetesen dr. J. Chotzner, Proceedings of the Society o f 
biblical arohaeology, Vol. VI, 1884, 60— 61. 11.)
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