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MAGYAR MUSA, 
Költ Bétsbeti 14* ApriU 1787* 

Foltjtattatik 

^T^iíyan ez*, mint '.mikor a Deák azt mondja: G§*. 
leri pede labitur Meias:; vagy r mint mikor a 

vágtató lovak' lábai dobogását fejeziJri Virgil.* 
Qaadrupedantt putrem fonitu quatit ungula 

campum; {n) 
vagy fontos 5 és lafsú^ mint mikor a kovátsolisi 
írjak: 

Ilii inter fe fe magna vi brackia tollunt 
la numerum* (o) 

Afzer ; Ezeket által látván, ?s megesmérvén már rá* 
gen, a Végezetet Verfeket folytató mostani nagy 
Nemzetek* régólta törekednek, hogy Verfeiket azon 
Hang-mértékek aiá hajtsák, de nyelvek* alkalmatlan 
*róita miatt nehezen boldogulhatnak, (p) %-Szov: A* 

m* J 

<«) Aeneid. Libr. VÍIL *\ 596, 
- (0) Gcorg. Lib. IV. v. 174. 

(jp) Diu eít, ex quo actommodare coeperint patriae ( Ger* 
tnanicae) poefi Carmiumn lacinörum Schemata. Klopfio* 
ckitts dedit aobis verfus Hexametros, quos neino legére 
poteít. .—- "Verfus, quos* pro Hexametris voluit nobi* 

-obtrudere, non funt Iíexametri* Gefmr §. 238. Hallerus 
jüvenis fecit verfus Sapphicos, fed qui ciaudicarent. -*.—* 
deinde itiveiiti -funt &apphici, quos ipfa Sapplio non agno-
fceret. §.239. Hodie innumeros haberaus Hexametros* 

1 quos a*mo rei peritus fcandere, aut legére potefi* §. &>&» 

Bb 
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-34 *%# ^ %0 
mi nyelvünk pedig erre>igen alkalmatos; úgy hogy 
nem alkalnmofabb akár a3 Görög 5 okít & Deák* 
kik még egyedül fényeskedtek, 3skényeskedtek ezek
kel. Ha a Görögnek az y> co» hangzattyai termé-
fzettel hofzfzak? az f} 0* terméfzettel rövidek: a 
mi nyelvünkis terméfzeti külömbséget tart a hofzfzú, 
és rövid hangzatok között V úgy 9 hogy fzámtalan fok 
fzókat edgymástól nem egyéb 5 hanem tsak azok által 
külomböztetünkmeg* Ha a' Deáknak annyira termé-
fzete volt ez a' hangok-mértéke > hogy Cicero folyó 
befzédébéhís : talám nem tudva verfet ejtett: CV*) 
megesik ez többfzör mirajtunk 5 köz befzédünkbenis; 
éfzre vefzik^ a' kiknek fülei, a' hang-mértékekhez 
fzoktak. 6~fzor; Vagynakis már Magyarok* kik 
óhajtyák, hogy bár 'a ' mi Versíróinkis e' formán ír
tiának. . . • • • - ,., . : 

Kár tehát 5 hogy e* rerméfzeti 9 ez eredeti 5 e' 
ízép és kellemetes Nemének a' Verfeknek^ még a* 
Magyarok között kevés követői vágynak! Bizony, 
ha vaJamelIyikrö!-, erről igaz az : hogy d gyakor
lás által nagyra lehetne vinnünk: úgymint a' melíy-
re nyelvünk olly terméfzettel rohan, T.Révai Mi* 
klós, és'SzabóDávidÜTakj a'kik ebben elöfzör dítsé-
fetet érdemlettek. Irt e féléket Kalmár Gy'órgyis* 
Der ' továbbá , hogy sz jobban boldogulhatna; kár 
ázis, hogy nyelvünk' fzavai' Hang-mértékeinek ma
radandó,* 9s nrindenefitöl követendő megállítására, 
nitJts eddigis edgy jó nyelv-könyvünk. Edgy Izó-
val : fok van még itt, a' minlehetne dolgozni, 's a' 
mi' által jó érdemet lehetne nyerni* 

IL 

•<q) Cicero in Orarionc pro Archia Poéta in initía, la qua 
me non inficipi mediocriter efífe verfatum. 
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ILfzor: J! végzzetes VerfehöL 
A* végezetes Verfek Örökség fzerént valé Ver-

feinkt Ezeket ámbár a* Barbariifok kezdették: nem 
barbariifok mindazonáltal ma, a'kiknek tetfzenek, azt 
mondja Gefzner. Igenis, ha a'Göró'gök azokat tar
tották Barbgrufoknak , a' kik jnind a* tudományok
ban , mind az erköltsök' kitnivelt difzefségében, ide; 
értvén a' vitézségetis* azon 6 virágzáfoknak Század
jaiktól elmaradtak .• ma Európának azon nagy Nem
zetei 9 kik az e* féle Vérieket követik, nem Barba
rufok,. Miis tehát ezeketis megnem vettyük 5 mind 
azért, hogy régi Verfeink, tnellyeket talim még 
Barbariából hoztunk; mind azért * hogy nagy Nem
zetek követik; kiknél e* réfzbenis tehetetlenebbek 
lenni ne kívánjunk. Tsak ? hogy mefzfze vagyunk 
még ittis a tökélletefségtqL Sokat hafználna még 
cnnekis ékesítésére, jó rendbe fzedéüére edgy jd 
Nyelv-Könyv. En tsak mostani tzélomra edgyet 
említek. Tudjuk , hogy legközönségefebbek nállunk 
a' végezetes Verfek között 9 a' j a hangzata Verfek: 
vévén a' Í2 Hangzatokat négyfzer, egyenlő vége
zettel, hogy légyen 4 forü Vers, ( r ) vagy két-
fzer?* hogy légyen kétforú Vers* Előbbi Versíróiuk 
^mázzal éltek; (s) edgy darab idötÖI fogva a' több 

Nem-

(r) Strophas dicunt; íed non adaequat© vocabulo 5 cum 
Stropha locum habeac, folum ubi adeft Antiftrophe, quae 
funt duo membra diftin&a. Haec efe ratio iu Findaricis 
csrminibus. Praete-rea: vox Strophes^ nec defrgnat Ver-
fum tantum 12 fyllabarum? vt vohjnt, cui pocius origi-
nem dedit imítatio quadantenus latinorum fíexametrorum. 
Effet potius Tctrafticoo, 

(5) A' négy for* öfzve-kötésének pedig: eredetet adtak, a' 
négy forú Jámbusból álló fzent dicséretek, meilyekbói 
azt hoztákki Eleink, hogy talámnemis fzép Vers, hs,tsak 
négy fórból nem álL 
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* 3 < S «0? * %f 
tíemzetek követésére * némélíyek vettékfel a* ket
tőst IL Mellyik jobb ? F. En ágy ítélek;" l-fzör: 
Hogy a* mit már felyebb , a' Hang-mértékes Verfek* 
2-dik Számában jelentettem ; fokkal igazabb a* 
négyforá, mint a* két forá Versről, a-or; A* négyes 
for nagyon fzabad elméhez való., a* hcíl fzabadon 
lehet a' fórt tölteni 5 a* dolgot költeni* Eppén nem, 
alkalmatos pedig, az hol az író nem terjedhet ki a* 
anaga' fzabad elméjére, hanem fzoros határok közt 
tartatik, mint a5 fordítáfokban f tnelly már gondola
tainknak edgy kottetés, és határ; a' víg, és fzom'o-
tú Játékokban 9 hál igen fokra kell vigyázni., 's töb
bekben. Azért Parna&íznsi koízorót érdemiének % 
kik a két főni Verfeket elkezdették, SÖt a" Játé-

x tokról azt mondom, hogy ezek végezetes Verfekben 
cdgy átalyában nem alkalmatofok arra, hogy a* vé
gezeteknek ke dvetienít 5 ejtegeíéfe miatt kellemetes
séggel jádzottafsanak* Négy forá Verfekben jött 

l Florentini víg játéka Gyönyösinek; de foha Floreri-
] tina azon kéfzűíetében? a' mint vagyon, jidzó-heíyem 
/ öröm-tapfoiást nem fog-nyerni. Még Zciirt ^ esífo-

nyadítiS) ámbár már ezek kétforú Verfekben fzaba-
clabban lépdegelhetnek , ha a' jádzó-fzínbe (t) be
vinni, 's annak térjére helyheztetni akarjak, elébb 
lántzaikból fel kell oldoznunk. Az efféléket tehát, 

^lia valakinek ugyan tsak Versbe van írni fzándéka ^ 
legjobb volna írni jambus >. vagy raás alkalmatos. 

mét-

| £t) Szokott nevezet ez &r $%in a* Magyaroknál, olly épü
letért, mellynek tsak fedele, és oldalai vágynak; így 
mondják: Kotsi fzin, Szekér fzin , Bovfzin >t Ttmetöfcin, 
Ezért nevezhetem a' Jádzó-helyet, jádzó Szianekis., így 
a' ^•áázó^htly jelent közónségefebben, R* jádzá-fzin egye-
jiefebben, a' $ádzó~tér- pedig már leg&orofabban;» a' 

. Jétékoíbk' elrekeíztett iielyét liatáxozisamef• 

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Jelzet: 306.976 



mértékű Verfekben végezetek nélkül* Miísoda méK 
tóságot nem adnak Szeneka e?en' ízavainak még & 
jádzó tétenis a* hangoknak azon inértéki* nieilyek 
alá köttettek ? 

Anceps forma bonum mortalihus 
Exigui do;iwn breve temporis* 
Ut velox celeri pede laberis! (u) 

3-fzor: AJ K — — i Tud5skásnakis minden Ítéle
tei a'' Versről igazak. 4-fzer; Még az az Intésis, 
mellyel Gefzner a' végezeres Verfeknek követését 
tíelybeti hagyja, vagy javafolja; a' négyes Verfe-
ket igen érdekli, ágyinint a* mellyek ebben legha-

I m/arább megütköznek* A' végezetes Vcrfek* fzere-
! tete , úgymond 6 9 légyen Annya a* gondolatoknak?, 
I a' látáíbknak, mellyek tetfzefsék magokat valameliy 
^ előre el-látatlan 9 és nem mindenkor a* közelebbről 
\ "vétetett újfággaL -^- — Ne iégj^en pedig elmegyo-
j trelem , és a' fzóknak roatója, írjunk hát végezetes 

Vérieket illyen intéfekk^J t Biíintsek ezek , azt 
I mondja Gefzner; de a* Versiókra bölcsen vetett hi-
[ lintsek. Nem aJ végre való a' Versírás 9 hogy ra-
j hanjunk, 's papirosra hintsünk mindent; hanem ez a 
j lek'óttetés íerkentsen mhktít , hogy hátijuk: f 

j' yefsük elménket 5 hogy hanem sül ez a* fzó, ez a* 
,:4 fzollás' formája, kerefsunk mist* így nem lefefas 
; gyötrelem, hanem ájj gondolatoknak találására való 
; fegedelem. Es minthogy a négy forá versis edgy 
[ fzép tulajdona nyeJvünknek, mellyben mfe minket 
':» nem könnyen követhet; minthogy fzolgáí ebbenis a 
*l végezetekről valá gondolkozás, fzorgalmatos hányás 

vete's3 arra3 hogy valami ujjat találjunk^ minthogy^ 

f 
(«) Seneca in Hyppolit©.. ... 
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%3s fat ^ gtif. 
iia ennek liungejtegéfeihezís fülünk hozzS ízokikg 
minket gyönyörködtet; nekagyjuk el örökre a' négy 
forá Verfeketis ; de neis egyedül ahoz ragafzkod* 
fűnk, "néis légyen olly el*5 Versünk , mint a' raelly-
jiél jobb5 fzebb ne lehetne? *s nemis volna: hanem 
isak úgy tartsuk, mint akármeliy más példáját a' 
végezetes Verfeknek. Igaz; hogy mikor két forű 
Strophát írni nem fzégyen: akkor négy sorút tsinál-
ftz, nem tsak nem fzégyen; hanem fzépis ; és nyeL 
vünk* tokélletefségének fokkal nagyobb jele ez.^ mint 
amaz; de úgy p ha mind jó a Vers: edgy jcí Poe-, 
tának pedig tíz% tízenkét jó Verse^ maga elrhéjz 
fzüleménnyeiben nem téízi az illyen Vérieknek min
den folytatását jóvá. Továbbá, azt a* tzéít fe felejtsük-
el: mellyik által mehet a' Magyar Vers legnagyobb 
ékefségre ? Azonkívül, mindenkor igaz marad áz ; hogy-
jó meghatározni , kik *s minemű dolgokban írják, 

Végezetre, hafznos megjegyezni arra, a' mit 
mondánk felyebb a* végezetes Verfek ellen, hogy 
azt a* következésnek előre ellátását akadályoztattya, 
és a Vérieket kellemetesíti a' haníbnlo végezeteknek 
által tétele, mikor edgy fórnak, vagy rendnek nem, 
éppen az azt követővel van edgyezéfe; hanem har
madikkal, a* máfodiknak pedig negyedikkel, vagy 
még külömbenis változtatva. Vagy vnlamelly el
kezdett Verfekben még a' hangzatok* fzámánakis nem 
mind egyenlő folytatáfa, hanem hói fzaporítáfa 9 

hol kevesítéfe. E z , a Vérieket kedvetlenitS hang-
ejtegetéstis valamennyire megtöri. Mégis ezeket köz- ; 
re botsátott munkákban nem annyira követik még a* i\ 
iméink* Ezis más Nemzeteknél fzokásban vagyon. 
Így van írva Gellértnek Lutzinda énekes játéka, mellyet 
énis nyelvünkön, éppen illy fzabad Vériekben pro- ! 

háltam, EbbÖi foly oíztán annyi fok ezer? ?s meg ^ 
" ' ' • ' . • • £Z&r l 
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ezer változtatáfa a* Versnek ^ melly fzerént annyi 
sort, és annyi hangzatot vehet fel edgy edgy Vers
re az író, a' mennyi tetfzik^ vagy valameliy meg-
tetfzett Málika* nótája kivan* / 

Ill-fzor. J£ hétfzeres YerftkroL 

Megpróbálta ezekbenis a' Magyar éfz, mit te
her? által vitte ezeket fzerentséfen a* maga nyelvé
re. T. Gy'őny'öfi Vv (z) írta elufzór kétfzere* 
Vériekben» ha jól ítélek 7 amaz nagy kedVefségr© » 
talált íakadalmi Verfekei: 

Megveti fzállását Vénüs> nem akarja lakását, 
Pdfujt vára körűi, tengeri víznek ömU'sa^t* 

Jól tseJekedett-é? Igaz, hogy elég a* felyebb elo 
adott Vers-törvények kozzűl tsak edgyikis külön kü
lön a* Versírásra; igaz, hogy hanem tsak lábain% 
hanem kez'einís lántz vagyon valakinek; annyival 
kevefebbé folytathattyá helyefen dolgait: de még 
íem lehetetlenség. Már megkezdettük ezeketis, es 
kedvefséget találtak* Tehát, minthogy a'tetfzésnek* 
a kedveiségnek fenkí határt nem vethet* 's azonban^ 
minthogy olly tulajdonunkis ez, mellyel minden 
Nemzetek' nyelvét 3 talám még az ezt kezdő Deák-
nyelvetis felyűl múljuk ; minthogy ez már tsak 
moft kezdetébenis fzép, és még pedig ékesíteni le
het; minthogy ezekre máfok vágynának, Q') i^ár 
tsak folytafsuk ezeketis; de illy fzűkséges íntéfek* 
kel3 és vígyázáfokkal* * 

I-ör; 

(x) Semper iiiter haec nomJna Fax furgit. JPetron. 
(j) Si qiűs viüt Poéta efíe, is dehpt dare fpeciinen íiígeníi „ 

quod poíEt piacere, debetfervare latinun^ et o/UóiotsXsiitQp 
• GermanoVum. Gefn. §, 341, icem $•'23"g« a%uos proptép ' 
tales verfus laudat* 
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i -or : Ne fogjanak ebez mindenek,, hanem 
tsak a5 gyakorlottabb Versírók,* mert valamint az ii-
lyen nemű Verfekoek a* ízépinél nintfen ízebb: ágy 
nlins utálatofabb, ás nagyobb tsolnör & rofznál. i l -
Jyéneket olvasni éhomra^ derék hashajtó, és tifzító 
ital gyanánt esik* a o r : Úgy írjunk, nehogy a' 
tsppántsak mértékes, vagy tsak végezetes Vérieket 
vélek unalomba , és utálatba hozzak , mint már' ed* 
dégis fókáknál vagyon >. kik Versnek fem tartyák a* 
Verfet^ ha tsak nem illyen* Megkell amazoknak 
mindeniknek adai a* magok érdemét; mert foha ez 
annyira nem megyén; mint amazok mehetnek* 3-or; 
Nehogy a* K — — i Tudósítás fzerént 9 mikor ci 
fülnek kedvezni akarunk, az éjznei jó Ítélet tételét 
zl-vefzefsük, és a végezetekkei a felséges gondola? 
tokát megk'öfsüi, vagy alatsoníttsuk* 4-er: Rendet 
kell eunekis , és törvényt fzal>ni* olly próba-követ 
kell kéfzíteni* melly ez illyéneknek- sépségét 's hi
báját kimutafsa* 

Azt mondja valaki: Mire való lefzfz e* fokféle 
Vers? Ki lefzfz mind ezekre alkalmatos? Arravaló, 
hogy elkeli hellyefen rendelni, mitsoda dologhoz9 

mi illik leginkább* Mellyiken illik a' vitézi Vers «> 
mellyiken a* dicséret, a5 páfztori Vers^ a ' játék ? az 
öröm 5 a' fzomorúság ? 's a* t. Alkalmatofok léíznek 
pedig mindezekre a* Magyar elmék , alkalmatos 
lefzfz ki edgyre^ ki másra; neniis fzükség^ hogy 
mind mindenekben ío légyen, ( v ) 

{A Vége következik*') "" 

{«) D"-cite Picrides, nor. emnia pofíumiís omnesí- Virgil, 
Eclog* VIII. v. 63. 

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Jelzet: 306.976 


