Az urdú [hindí] verselés alapjai
A klasszikus urdú verselés időmértékes, ezért először a szótagokra bontást fogjuk megvizsgálni, utána
pedig megnézzük a ǧazal† versformát és a leggyakoribb ritmusokat.
1. Szótagok
Minden szót fel lehet bontani rövid [w] és hosszú [q] szótagokra úgy, hogy a szó elejétől eltekintve
minden szótag csak mássalhangzóval kezdődhet, és nincsen mássalhangzó-torlódás. Jelöljön a C betű
egy tetszőleges mássalhangzót, a v egy rövid magánhangzót, a V pedig egy hosszú magánhangzót.
Ekkor a lehetséges rövid szótagok: v, Cv, C. A hosszú szótagok: V, vC, CV, CvC. Érdemes
megjegyezni, hogy a hehezetes hangok egy mássalhangzónak számítanak, ezért pl. a ghar egy CvC
alakú hosszú szótag, és a nazalizáció nem befolyásolja a hosszúságot, pl. a pahũcā felbontása pa-hũ-cā,
Cv-Cv-CV alakú [wwq].
Magában álló C szótag csak akkor jön létre, amikor (i) feloldhatatlan mássalhangzó-torlódás van, pl. a
shabd felbontása shab-d, CvC-C [qw], de a shabdõ felbontása shab-dõ, CvC-CV [qq]; illetve ha (ii)
CVC után nem jön magánhangzó, pl. a kām felbontása kā-m, CV-C [qw], a soctā felbontása so-c-tā,
CV-C-CV [qwq], de a socā felbontása so-cā, CV-CV [qq]. Egymás után két C szótag nem jön létre,
hanem ilyenkor a második elnyelődik, tehát pl. a gosht felbontása go-sht CV-C [qw] (nem *CV-C-C).
Szó eleji mássalhangzótorlódást általában felbontanak, pl. brāhmaṇ helyett barhaman (ld. még 2/6).
2. Költői szabadság
A fenti szabályoktól kisebb-nagyobb mértékben el lehet térni, de nem akárhogyan. Az alábbiak
megengedett változtatások (nem teljes a felsorolás):
1. Szó végi hosszú magánhangzók rövidülhetnek, pl. ko [u], sunā [wu]
2. A nazalizáció és a valódi n között van átjárás, pl. pahũcā [wwq] helyett pahuncā [wqq],
āsmān [qwqw] helyett āsmāā [qwq]
3. Egy mássalhangzó és magánhangzó szóhatáron keresztül is összeköthető, pl. rāt āī [qwqq]
helyett rātāī [qqq]
4. A perzsából átvett izāfat (jelzői szerkezetben levő -e-) és az “és” jelentésű -o- egyaránt
számíthat rövid vagy hosszú szótagnak; ezeket mindig rákötik az előző mássalhangzóra (ld. 2/3)
5. Bizonyos szavak rendhagyó ritmussal is értelmezhetőek, pl. a koī, merā és terā első szótagja is
rövidülhet [uu], a na lehet hosszú [a], az aur [qw] lehet egy szótag is [q] stb.
6. Rövid magánhangzók kieshetnek vagy a pozíciójuk elcsúszhat, de csak úgy, hogy az urdú
íráskép ne változzon, pl. gulistān [wqqw] helyett gulsitān [qwqw] (vagy gulsitāā [qwq])
7. A h hang időnként kiesik vagy hehezetként értelmeződik át, pl. unhẽ [uu]
3. A ǧ azal
Ez a legkedveltebb verstípus. A formai követelmények az alábbiak:
• A versszakok (sher/bait) két sorból (misra') állnak, amelyek magukban is élvezhetőek, de
együtt lazán kapcsolódva valamilyen adott témát járnak körül
• Minden verssor azonos ritmusképletű (bahr/wazn)
• Az első versszak (matla') két sora rímel, és ugyanezt a rímet kell ismételni a további versszakok
második sorában
• Az utolsó versszakban (maqta') megjelenik a költői név (taxallus)
Amikor az első versszaknak nem rímel mindkét sora, vagy nincs a vers végén taxallus, a formája nem
ǧazal, hanem qit'ā (“töredék”).
†

A ǧ a غ/ग hangot, az x pedig a خ/ख hangot jelöli.

4. Rímelés
A rím (qāfiyā) egy szó végének pontos ismétlődése, de sosem pontosan ugyanabban a szóban. Rímel
tehát pl. a nām, thām, kām, ilzām és ārām. Ezt követheti a refrén (radīf), ami akár több szóból is állhat,
és pontosan ismétlődik. A fenti rímek egy Ǧulām Rabbānī Tābāā versből származnak, ahol a liyā
refrénnel vannak kiegészítve – itt az első versszak:
āj kisī ne bātõ-bātõ mẽ jab unkā nām liyā / dil ne jaise ṭhokar khāī, dard ne baṛhke thām liyā
A refrén hosszabb is lehet, pl. Shakīl Badāyunī egy versében három szóból áll – itt az első versszak:
ǧam-e āshiqī se kah do rah-e-ām tak na pahunce / mujhe xauf hai ye tŏhmat tere nām tak na pahunce
5. Ritmus
A ritmusképlet nagyon változatos lehet, de sokszor az alábbi lábakból rakható össze:
[wqq], [qwq], [wqqq], [qwqq], [qqwq], [qqqw], [wqyq], [yqwq]
Legtöbbször egy sor négy lábból áll, a 2. és 3. közt cezúrával (nem mehet át rajta szó). Az utolsó láb
általában rövidebb (néha az első is). A sorok utolsó szótagja mindig hosszú, de megengedett egy plusz
szótag, ha az (i) egy magánhangzó, pl. jāe [q], vagy (ii) egy magában álló mássalhangzó, pl. rāt [q].
A fenti két vers ritmusképlete:
[qyqq\qyqq|qyqq\qyq] és [yqwq\wqq|yqwq\wqq]
6. Perzsa lüktetés
Szintén gyakoriak a klasszikus perzsa költészet ritmusképletei. Ezeket egy nagyon logikus rendszerbe
lehet összefoglalni. Jelöljük számokkal a következő lábakat:
1. [wqq],
2. [wqqq],
3. [wwqq],
4. [wqwqwwqq],
5. [qqwwqwqw].
Ekkor az i.j.k egy ritmust jelöl oly módon, hogy az i-edik láb j-edik szótagjától kezdve k szótagot
veszünk, folyamatosan ismételve a lábat, pl. 4.5.11 [wwqqwqwqwwq]. Amennyiben a sor végére
rövid szótag esne, ez automatikusan hosszú lesz, pl. 4.7.7 [qqwqwqq].
Ezekben a mértékekben a két rövid szótagot [ww] helyettesítheti egy hosszú [q], kivéve a sor
legelején, ahol egy hosszú és egy rövid [qw] kerülhet a helyére.
Gyakori konfigurációk:
1.1.11, 2.1.11, 2.1.16, 2.4.11, 2.4.15, 3.1.15, 3.3.14, 4.1.15, 4.5.11, 4.7.7‡, 4.7.14, 5.1.10
Egy példa 'Aish Dehlvitől [4.7.14]:
ai sham' subh hotī hai rotī hai kis lie / thoṛī-sī rah gaī hai use bhī guzār dẽ
Érdemes még megemlíteni a rubā'ī versformát, amely négy sorból áll, melyek mindegyike 3.3.13 vagy
5.1.13 ritmusképletű, és a harmadik kivételével rímelnek.
Egy példa Mīr Anīstől:
gulshan mẽ phirūā ki sair-e-sahrā dekhūā
har jā terī qudrat ke haĩ lākhõ jalve

yā ma'dan-o-koh-o-dasht-o-daryā dekhūā
hairān hūā do āākhõ se kyā-kyā dekhūā
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