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MAGYAR MŰSA 
Kök Bécsben 13. Júniusban 1787; 

B. Füred, u Máj. 1787* 

T T a az á5 néma Pfzammetikus $ a* ki XXÍX-dik5 

JLJL XXX-dik ésXXXI-dik Magyar Másában már 
meg-ízóUaiTilott; ázot t kiadott tudósításának érde
mes- nevét-is utinna tette volna: igen örömeit közlöt-
tem volna az ide irt gondolataimat ktilönö* levélben* 
á' fzerént a' mint fel-tettem magainbau, hogy a Maw 
gyár Vers-fzévze'snek terméfZretét» s terméföeti igaa 
ízépségét y nagy tudományit Hazafiakkal val<i íéireie-
zéOel igyekezzem ki nyomozni, inelíyhez már hóz~ 
zi-is kezdettem* A* vaMj hogy e* mofi bimbózó 
riütevényxizk még fok fzorgaimatofság'kell > és fok ta
nult kertéfzek; mí% az az Angliai ^ és Frantziai töké-
leteíségre mehet j és fok gyűmaltsöt kell addig neki 
hozni, termeniy mígazt ineg-érdemli $ hogy fokízöf 
kéntelen Qés tsak ex'praejudicio') is betsűltefsék; de 
hogy nioíl , a'mai időben 5 leveledzii-é vagy Virág
zik 9 's moílani átlapotjábiii lehet-é jövendő gyümöl
csöző vóltárúl-is következést tsinálni ? nagy kérdés* 
Az bizonyos 5 hogy a'kezdete mindennek nehéz ; de 
az-is igaz* hogy fokán, vágynak fzorgalmatós. nvv'&f 
löki a kiknek külómb-kwömb jegédjeiki noha áyil-
vánságoílan , és ki-tetzhetoképpen másra-i£? de- tsfá 
ngyau izélqznA ez edgy jő végre-ia* hogy a »yel-; 
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vet gyarapittsák, V a z által a" Nemzetséget palléroz
zák 9 a5 kiknek edgymáílal való édgyet értéfek5 leg-
jobb ezköz lenne- annak a* nyelv-k'ónüjvnek. nieg-tsiná-
lásáhan jmelly y a' inint a'j Tudósító meg-jegyzl^, va
lóban fzűkséges-is 2 hafzíios-is volna 5 és az a' leve
lekkel való befzélgecés lenne igazán ^amiak a' nyelv
könyvnek fzűlo Annya9 á* melly nek nem léte fzülo 
Annya vala mn&fc- & nagy buzgőságból eredeti fzó-
heli villongásnak ? melly után ez az elmés XXIX-
dik • Miifa ollyan későn fzóllamlott-meg \ mikor már 
a* Villongok 6íz ve fogott kézzel dolgoznak , mel
ly et hogy ez a' Múfa maga-is által látott, onnan 
tudom; mert Magyar Hunyadit emieget, mellyroí 
közönségefsé tett tudósítáíbniból 9 mind ezt által lát
hatta, "mind a z t / hogy az én tzélom jó tz"éh Mivel 
azért már a' Mását" nevéről nem keiréshetf ni ^ hogy 
gondolataimat én-is vele magánoflan közöljem: ázom-
ban tapafztalni lehet 9 hogy igaz jő ízível ugyan, 
és valóba hafzonra tzélozóképpen igyekezett írni; de 
tsak ugyan azt ? a* minden emberrel vele fzületni 
fzokott maga fzeretését-, 6 fem titkolhatta-eh Sza
bad légyen nekem-is edgy kevéfsé ki térnem a' ma
gamnak ki ízabott útbúl , és a* fokfzor említett Mű
fa íudománnyaihoz közönséges levélben hozzá fzolnom^ 

A' Versnek fzül'ője igaz , hogy a gyönyörűség, 
de én olljran méfze nem megyek; hanem űgy íté
lem 5 hogy a' vers az éneklésből eredett, és-mivel 
az énekekben, 720 tagban., hogy a*2ok fzebbék legye
nek, küíömb-külomb-féle fzáj-tátáíbk esnek, mellyé-
ken a* hang, vagy hofzfzabban, vagy rövidebben 
jön ki, Innen ki lehet hozni, hogy mikor a' nó^ 
tákra * vagy , tsak tsupa hangba! álló dúdolá-
fokra értelmes fzókat kezdettek az embernek fzabo-
gatni, hogy a hangot, a' fcd el-ne" rontsa ? kente

iének 
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§<#' # % # 37-r 
]enek-. vrfJtak a' hofzízá vagy rövid bangókra 9 ha-
fonlo t a r t o t t , hang-ütést ? vagy fzilahát ejteni f 

a9 rnelly a' tsupa. ének nélkül való befzédben-is"» 
vagy faofzfzafan, vagy hirtelenebben ejtetik^ és va*» 
Jdba as régi Görög és Deák Poétáknak azok a ' .ki 

JTzabott mértékű verfeiky mdiyeket ma -ollyan fzoros-
fan akarunk meg-tartani, Js magunk nyelvébe.n~is maj. 
:.3Bölnir ne»): egyebek, voltak ? hanem az akkor fzo-
Msban yólt ltotokra, fzabott énekek, a" minthogy a*' 
Vers-írók. wéftek3L&knek «, .• , vagy Ja . a* vers-írás éneklés-. 
nek neveztetik, mint:, kezeli Firgiliu$~is: Arma vi« 

•rumque cano r Homenis.MIJKÍV JS Í^S ,@S<% •> Hefipdus ,• 
cr'(p&T.$§öV 7FMTSQ v(j,vsíovrrxu Sot -mikor 5; azt írja ; £ 
TTO%ot TtárXip(ptovzii;$: ao^C- 'áW^r^ni 'h i fzem.* 
hogy Templom-béli Kántort értett volna, haitin két
ség .kívül Boétát* Az-is bizonyos., hogy a'* Poéták 
a*magok veríeiketMáfika mellett énekeifék, a' melly-
ben mivel foMéle hofzfzu és feapora Ugrálok, tak~ 
tufok vágynak; ha azokhoz nem alkalmaztatik a* 
fzilaba 5 femrait fern ér az ének,, és lehet fok Dal-
lókban - tapafztalni, hogy hang nélkül mondva fzé.* 
pek 5 ha pedig énekeli az ember, majd ki tönk a* 
fzája belé 5 hogy ez a' régieknél fzokásban yóit? 

bizonyítja Tibullus: fed pojl-quam digiti fuerant 
cum voce locutiy Propertius; Carmina nervis aptat >• 
Virgilius: Tu calamos injlare leves» ego dicere ver-
fus; és az Eneis hatodik könyvében; Pars pedihus 
plaudunt Choreas, et carmina dicunt, ,, Nec non 
Threicias longa cum vefie Sacerdos $? obloquitur 
numeris fepteni diferimina vocitm? ?3 Jamque ea-
dem di&itis, jani peciine pulfat tburno* — Mikor 

. tehát már a' V.ersnek ez az edgy el-múlhatatlan va
lósága meg-van j nem vét a /vers ellen fenki-isj ha 
még azt egyenlő ye'gez^fccel-is xneg-tzifrázza, vak-

mint 
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mint nem vétettek Neuton5 Leihnitz^ a? Algebra 
ellen'^ hogy a' Differentiális Cdhulust hKzzá gon
dolták 5 noha nem érdemel ezeknek kezdője oílyán 
dítséretet, mint a' ki a5 Poéfistleg-elöfzör találta 9 

mivel ez 5 tsak hozzá adott a-. találmányhozj de 
nem érdemli azt a3 bal ítél e te t-i s , mellyec láttatik 
róla tenni a 'XXJX-dik Múfa : ugyan-is 9 ha a' vers
nek a' Múfkától , vagy énekléstől lett fzármazásárul 
való itl-tételem igaz, könnyen által lehet látni 5 

hogy milor a' már meg-kéfzült verfeket énekelni 
kezdették? az edgy forma fzabású végső hangok-
r a ? egyenlő végezem fzókat ejteni 9 nieg-tettzett ne
kik , kivált ha már az előtt a' minden mérték nél
kül való végezetes vérieket g37akorolni kezdették* 
mindenikben gyönyörűséget találván a* két ízépbiil 
kett&s fzépet koholtak, i— Mert én ugyan el-hifzem, 
hogy akar a* Marburufok ? akar a* Szatuminufok 
találták légyen a' végezetes verfeket , lehettek azok
nak némelly fzabadabb mértékű , vagy íbkféle hang 
mértékre tahüsra alkalmaztatható hó'táji'k* a' mel-
lyekre hafonló fzabadabb ejtésü verfeket Jrhattak5 

mint voltak a- jambus vériek; de azért meg-Iehet 
engedni azt-is, hogy a* mértékekkel ferr.irsit feni gon-
d o h á n , tsak azt tartották a' versben fzéprfek? ha 
az ének fórok' végein a' vers végeket edgy for
mán ejthették, és ez az a' máfodik neme a 'vér iek
nek 5 a' mellyet a' fokfzor említett Múfa emleget* 
Mikor ofztán a' vers-írás nagyon lábra kapott ? kez
dettek verfekkel folyó befzéd, Oráiiő formákat-is 
í r n i , mellyeket már nem énekeltek , és az illyen 

-Cartnenék fzerzett verfek •> leg-inkább abban iülö'tn* 
böztek az Orátziótól, hogy ott fzabadabban izéi-

•lyel fzórták a* fzókat edgymástól5 á ' Poénnak azon 
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terméízetes e'«g^(?tee fzerént,mellyet alább a* Ma-
'gvar verfekr£l*is edgy két fzóval említeni fogok. De 
jrár az illyen Orátzió fonna vérieknek 5 tsak edgy 
féle kötésű fórokat . vettek-fel 9 mivel már azokat 
énekelni nem vala ízűkséges ( noha valósággal azo~ 
kat-is hajdan • énekelték,, mellyéfc Heroicum Carme-
nekne'k neveztettek ) mejly már mivel az énekléstűi 
mefzfze távozott 9 valóba illetlennek tettzik, mikor 
az ollyan versnek közepén és végin edgy formájú 
hangzatok esnek, -Jóllehet magok a' régi Qrátoroi-
is mintedgy kényeskedtek néha 9 kivált az Órádéit 
vége felé az egyenlő hangzatokkal} mint ezt lehet 
látni magánál 'Cieerónül-k, a' kirlek Örddójiban fe
les homeotelcutohoi, edgyenlÖ végezetek vágynak* 
— Hadd legyen hát fzép9 ha jó 9 a' kötött vers 
(" de nem éppen a' régi mértékre olly fzoroiían al
kalmaztatva) hadd legyen izép a' végezetes vers-is, 
ha j ó , de hadd, legyeJiJkkical Szebb a,z. a* vers, ha 
jó* a' mellyben mind a* ketrS meg-vagyon; itt fem 
"ertem nzt a* régiséghez való erős ragafzkodást, hogy 
valaki edgyedűl tsak .Difiiiont írjon Kadentidjfat, 
vagy Leoninus verfet ; lehet írni újjabb formákat, 
mellyekbűl a' Magyar nyelvnek fzépsege nagyon ki-
tettzik, és arról én-is edgynehány példákat fogok 
ezen értelmem* világosítására ide ragafztani; hanem 
láfiuk ele'bb; a'"Magyar' fzájába mellyik neme il* 
lik jobban a* versnek. Ügy tartom, hogy ha "vala
ki Hercicum Carment ír, vagy Epicumot y leg-fzebb, 
ba vagy tsupa mértékre fzabott, vagy tsupa vége
zetes veifel í r , tsak hogy az ollyan formán legyen 
írva > hogy ha az ember azt fzabad fzájjal Orátzió' 
formára mondja, ne-is tefien meg hogy vers, vágy
ba meg-tettzik-is, tsak elvétve, és önként, nem kén
telen, valamint ezt Firgilius9 JLnáfséhen lehet ta-

pafz- . 
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p&fztalní, ellenben a9 Eymnufoftban 9 Elegiákban az 
tapafztalható > hogy-minden v.ersnek (nem edgy fort 
értek, hanem két vagy több forbál ofzve tett edgy 
verfet) . tökéletes értelme vagyon. Miért? mert azt 
a' mint írám, énekelni fzokták, a3 hol minden Pauza 
tökéletes értelmet kivan $ a' Heroicum Carmenben 
pedig, tiz fort-is lehet olvasni, hogy nints tökéletes 
értelme 9 vagy ha ván-is 5 nem a* vers v.é'gin, hanem 
hol elején 5 hol közepén. A' siralmas, énekes •> ne-
vettséges'i fentos-mondáfos, és mis többféle vérieket 
pedig írhat a' Magyar fzabaJon, és fzépen fzoros-
fabb mértékek közott-is: mert a sir almafohb^XL a' 
panafzolkodó befzédnek hol fzápora hol laísii ki ej~ 
téfe, a* jajgatóknál igen kedves haTonló végezettel 
Sízve ütközvén, igen fzépen rajzoltatik as bánat ol-
lyan verfekkel, a' mellyek kötöttek-is, .egyenlS vé-
gezetuek-is , már az legyen Bijlihon, vagy akármi: 
az énekes vérieknek, a' mint iráni, tennéízetek, hogy 
a* hang mérték, a' taktus bennek meglegyen, ázom-
bari az edgy forma ízabásá Tónusok> hangok, ágy 
tettzik, mintha kivannak a* kádentíát; a nevettséges 
tréfás verfeket-is akárki által láthatty a ^ hogy leg-fzeb-
bek: a? fontos mondáfokat-is & kettős fzépség igen 
kellemetefsé téfzi 's a' t. Ha íiát már ezek az én 
fel-tételeim igazak, a' vers' fzerzéssaek tennéfzetét 
femmiféle Nemzet nem találhatja ollyan igazán mint 
a* Magyar, és hihető jól tudta ezt fzegény Gy'úngyofh 
hogy ebben a' tokéleteiségben mi mindeneket fellyűl 
haladunk : és azért írt négy forii végezetes verfeket. r> 

hogy ha már mértékre quántitásra nintsenek kötve 
verfei, és így ez edgyben 3 a más Nemzetekénél nem 
4íts6fségefebbek; leg-alább legyenek abban különöílek, 
hogy négy fenik, és én nem-is tudom mi különös véttsé-
^e lehet neki uémelly Hazafiak, ellen , hogy olly nagy 

ura-
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utálatba vették verfeit: én ugyan több fzép verfet ta
lálnék Gyongyo/iben, mint rútat, értvén a' fzépet és 
rútat, a' moltani új vers-irók' verfei' fzépségéhez ké
peit , fok mái két íbrú vers' kokat többre kénfeerít 
R két kádentzia, mint Gyongyojk a* négy. — Én 
mivel Gyongyo/it betsiílö'm 9 ezt a' forát-is 3, Szivtül 

'árad a* vér y nints ÍZ a tüdőbencc örömeit ki-men
tem ? és. nem hifzem, hogy Gyongyoj! azt hitte vol
na , hogy a tüdőben nints vér; hanem azt akarta 
mondani, hogy a* vér-áradása' fisívben van, nem a" 
tudóban"; sofha élne Gyongyofi, még fzebben meg
magyarázná ezt a* mondását; 7s mivel itt az éizrűl 
bázeli? • ez t-is arra alkalmaztatná. * ) — Egyéb 
aránt . én* mikor, a* tavalyi tudósításomban a' négy 
íbrú vériek mellett hartzoltam 5 nem azt akartam ak
kor erosítteni, hogy tsak úgy fzép a 've rs , ha négy 
főni (én-is-fzevetek ismi\káli&£Út-is, a'.-holJ-ílik) ha
nem tsak az t , hogy nyelvünknek nagyobb tokélle* 
tefségét matatja a* né%y, mit & két íbrú : akárki mit 
ír 3 tsak fzépet írjon9 's ollyant,- a9 millyent leg-job* 
ban tud. ~ Azt már eléggé kezdettem bizonyítgatni, 
hogy nem köti meg a* jó Magyarnak fzabad gondo

lat-

*) Azt az Örvofok-is hiízlk ? hogy minden élei-erekbe a'fziv* 
bö\ megy a* vér; de talúm „Gyöngyöfi még azt-is tudta, 
hogy a' fzivnek jo&í> h-q£ab$kajákul megy a' vér a* Tarföí 
éh.t érbe , in artériám jrulmonarem , és ezért mag'afztallya 
fellyebb a' fzívet a' tüdőnél; .de ha ezt nem tudta-is. ait 
fsak tudta,' hogy a* Lélekzetnefc (refpiratio) tartós és 
erős yóita a* Tiidötill függ; ezt akarja hát mondani: STSIK 

. az éretni, nem a' tartós leheliettül, nem a5 tüdotüUfíigg 
a"' jó éfz 'Ü a* tudomány; hanem a' jó fütölj jó fzívtíil 5 

's onnan ki jövő jó vértől, mint ollyaa jó .ezfcöztüi9 mel
lyel ?.' Lé]eh könnyen dolgozik. 
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latjait a* négy íbrú vers j rövid nap9 a' P'irgilius'Ene-
ifle* forditasában, igyekezem meg-mutatriiazt-is ; hogy 
lehet* de már nagyobb munkával, ollyan dologruí-ig 
írni jó négy főni vérieket, a' mellyekben más valami-
héz ftöroflabban köttetik az ember (V Magyar Hunya
diban nétnelly hap irtani fzáz íHúfic-iSi de az Etieis-
ben föha fem mehettem többre htiíznái} már moíl 
azt kellene tneg-próbálndm * hogy a' négy foní vers 
riem ftgíti a* következésnek előre által lát fisát $ és va^ 
Jóba nem fegíti ; de az ollyan Poétáknál ám $ a' kik 
már neín félnek attúi a' miíik vádtól, hogy..a' négy 
foru végezet verfeiket meg-homáíyósíttya. Nagyon 
él-Iankad már akkor a' jó Magyar5 nyelve $ mikor a 
kádenútíjáról következést lehet csinálni,' és annak az 
atZ örvofsága 9 a* mi kulönöílen meg-kívántatik a'vége-
zetes versben, hogy a' végezetek* kádentiák•$ ha le-
het mind kúlö'mb kulömb réfzei legyenek a* befzédnek 
(ha edgj'ik nomen , máfik legyen verbum $ adverbiunu 
prőtionieni vagy leg-alább % cafasok^ tempaso'k, vál-
töztattáílanak) ez ugyan nem minden versben fiíl-el* 
de az aMeg-fzebh v e r s , á' niellybem jól e-sül9 tsak 
a' két forű verfeknök-is nagy fzépséget ád ez • a' Ma
gyar Henriásban a' hatodik könyvben vall ez : 

Mintha a* gyilkos kéz már juft adna néki ^ 
Hogy válaízfzon* kué légyeti Valiz* fzéki ? 

Véli , hogy mihelyt lefzfá Koronás Királyok, 
Le tsendesül a5 nép 5 's Burbon nem űt rajok, 

( ^ totói íöwti^t^) 

% # 
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