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MAGYAR WüSA JL4 

Kők Bétsbéri 16* júniusban 1.787*; 

Az el-kezdett mún&dnai Folytatáfcu'9, 

*f^.cilye-meg ákar-ki* ha néni fzebbek-' ezek$ rhiiié 
jJJU a* következendők, a indl^ekben öiáí* íunts^meg 
Ü£ a' jegyzés* 

Dühös piruűtáfék mindjárt fzent ügy jefzen* 
Ka bűnös tzéljokbari a* Király réfzt v£fzéri$ 

Szent a* Király* mcmdják$ akármint váláiztják * 
Akarjti » tsak legyen, tovább nem balátetjált. 

Á? öi.yan vígyázáflal írt verfékbetí ííiár fteift ól» 
ly-íti ho nyii :s? következést által láctíi,- Szabad ti* 
%yen tő&y vériemet ela hoznom $ tfíelJyet édgy Urí 
i\ty inak \ ígafztalására * kedves Kis- Afzfzonyánafc 
na-ái* ur!n inam: (mellybetf a5 tnáfodik Strófa ugyan 
n.ai i!>vvrí kúlunö'?^ de példát méjr-is arra5 hogy 
a' Kádtfiuziibiii nem könByii áital látni â  követke* 
zé&u) 

F á - é tiiég? jó Atya! is 'riiég-is iisért-e? 
A* íeb i melly a' ríimap kefervefen sírté^ 
Mikor az ég$ oílyan vagyonodat kérté 
'S tettesei $ hogy élted adtad volna érte* 

'Vagy táa vétkezem-is ezzeí a' kérdéflel: 
Mintha oíJyan könnyű válna á' nySgéífel 

• FeVjugjrrii; % iiriek inkább ízivéd' kcffel 
ÍUiOjütLák volna? xriíot e' iémcíéíMé — *=* 

2( (Aá 
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(Az édes Anya sír és magában tűnődik.) 
Mert Ágnes butsuzik5 Lutzina hívatja, 

Antalt Fébus kéri ama Musdk A t t y a ; 
Már úgy mond* kezemet*maga csókolgatja 
Efzterem > bús Annya' fzerelrnes magzatja. 

Tsokoid hát — tsókólüá — d e , fzornyű fájdalomí, 
El-tünt, az én kedves teliben járt Angyalom. 
Efzterem! háromfzor harmadik sír halom! 
Hát így vál-á bura ez z bizodalom.? 

Vagy ha már kezeim e' kis Angyalkának 
Kedves tsókjaitól éppen meg-válának.> 
Vajha a* tsoportos himlők helyt adnának 
Ortzáján siralmas fzáléje' tsókjának. 

Jaj! de im gyönyörű Ortzája *s fzép tefíe , 
A* mcllynél már fzebbet Apelles fem fefte? 

Rakva van fekéilyel; —• ah! be kí-kerefte 
Gyáfzom tellyefségét ez a* gyáfzos eíle. 

Nem azt nézi a'bolts, mitfzenved? Yfzenvedett? 
Hanem 3 hogy meg a* fors mi reményt engedett? 
Ha a' bal fzerentse rontja mindenedet. 
Örülj : hogy magadat meg-tartott Tégedet. 

Három volt 5 edgy meg-holt ? — kettő meg-ma* 
radot t , 

'S miért nem adhatnál hárombál harmadot?—* 
Ugy.'de már kilentzet lílen kiragadott? ~~ 
Tizenedgyet ollyan fel tétellel adott. 3s SL U 

Tavalyi levelemben azt- is erofségűi hoztam fel* 
hogy a Kddentzia fokfzor ollyan gondolatokra ád al-
halmstofságot t a \ mellyek külömben efzében feni 
forgaoának az embernek — erre-is edgy vagy két 
példát. Edgy terméfzettel fzűletett vers-írd van 
Vjefzprém VármegyébenSzent-Király Szabadján; a' 
ki Oskolában íbha fem tanált^ már y fel-ferdűlt ko

rában 
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xában a' hovon mutogattatta-meg magának a* betű
ket , ( a' honnan példa befzédbe jö t t , hogy eUoU 

tvadtj mint a* Szent? betűje)9 azután Juháfz botr* 
metélte fel rendel a* betűket, 's úgy tanulgatott-— 
végre nagy vers íróvá lett: annak Szenté Fermtz 
lévén a1 neve; a* Szeme végezet kedvéért így kez-

» dettem hozzá írt verfemet: 
Szent-Király-Szabadján derék ember Szenté 5 

Mert ezt Poétának Fébus fel-nem kente; 
Még-is néki fzámos titkot meg-jelente 
A' betűs páfztor-bot, 's fzö'rös Juháfz mente. 

A' Kádentzia kénfzerített a' Magyar Hunyadiban-is 
arra, a' mit Julián Kardinál, magát a> Törökkel kö
tött frigy eránt mentegetvén, a' hit fzegéi alkalma* 
tofságával mondott: 

Féltem; hogy ha ellent mondok vagy hutsázok5 

Azt mondják : vért fzopoir., *s kerefztyén bort 
nyúzok, 

Jobb "hát ha magam-is illyen nótát húzok: 
Hogy jobb ma edgy veréb , mint holnap edgy 

túzok, 
fídgy vád van még a* XXIX-dik Másában, melly 
alól. fzükséges ki-mentenem a* végezetes verfeket7 

hogy tudni-iilik azokban a' rövid fontos mondáfok 
el-vefztik vers-voltokat. Erre azt jegyzem - meg; 
hogy azok a1 tizenkét hangzata fórok; mellyek mind 
a' négy, mind a két forú Strófákban íratni fzoktak, 
igazság fzerént kötött verfek volnának; ha nem hibá
zok AsHepiádeusok ? * ) a' miilyeneket Horátius-i$ 
fzeretett írogatni: „Sünt quos curriculo pulverem 

Qlym-

*) A' kik as tizenkét hangzatot a' közepén meg-fzakafztaui 
iiem tartják faükségesnek Í azok másként tartják-
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Olytnpicum^ ' s a? *• Sellyéknek, példájául ide írptq. 
ezen verfeket? melíyekben ^4/áx hozank-bé, "mikor 
Uliffestbl 82 Ahhilles* fegyverén való vetélkedésben, 
fneg-gyozettecett. 

'S ^fjixnak nem elég edgyfzeri fzégyene f 
Hogy tsáf Y gyenge peres társ perel ellene*. 
Ei-vefzfette p e r t ? hát iigyan ellyen-é 
Még? kit fzégyene-is halni fegífene. 

Kern —• meg-van raeg-avűlt bajdani fegyvereim* 
Mellvért r.em vala még fenkivel-is perem. 
Ez t hát e* fzomoní fzívbe belé verem <> 
'S a* bajnok kofzorát én magam el-nyerem. 

Ajáx volt edgye-.íűl a' Görögök között., —-
F z t tovább nem írom, hanem nagyra betsulöm f ha 
víilaki a? Hiftória fzerént folyó következést a Á'á-
ientziáhúl által látván H-pótollya a* verfet, és el-
íalállya : hogy ide mi következik. 

A* Műfa fel-céteíe fzerént tehát itt - i s tehetne 
fontos mondást hat bangzatbari-is írni? és még rövi
debben mint ez":' *^A' tudomány fok id'ébe nem áll^ 
és még-is vers lenne : de mivel ezt a* mértékre va
ló vigyázást 5 már mi Magyarok az illyen vériek
ben el-hagyruk ? fokán pedig ne?n-is uidtuk * nem 
elég mentség tehát a' mit meg-jegyzettem. — Ezt-
is hozzá tefzem tehát: hogy lehet edgy Strófában 
bárom négy fontos mondást ofzve tenni, és akkor 
ollyan Jefz 5 mint ha edgy kötött versben edgy fon
tos mondás vagyon; Szeneket írásibiil a* jutálcjnrul 
fordítottam ezt : 

Nem fordtil a* kerék ha fajháloá kenni * 
Meg rtftiil a' jó ló ha nem adnak enni , 
A' jót jutalommal fzpkták jobbá tenni,. 
A nélku! a' frifs éiz tompa fzokott lennif 

Üfyaa *pm áu|4íooi kedvéért ? és edgyfzersinind 
gnnak 
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annak meg-rautatására , hosíy nem vagyok oHyar ba
londja a' négy forú SírojU-wí, hogy a' tÖl.b isméit 
a'versnek meg-utállpm; ide íiok edgynehány Difii
iont arról, hogy nem minden úgy Van a' mint mu
tatja magát: 

Más lepnek lenni, mis í>é> ízínt képire kem" , 
Sokízor az ord^g agyon .Wva ' i lárva vagj-on. 

Más az ezüst fustos fa nyel í kt> , más az ezáftös, 
Miat feftik, rutát 's tópet akármi imivu 

Más lenni jónak, más tertzeni jóra valónak, 
Sok bor jó , de mefzeí. \s néha bolond az ef'zes, 

_ Más nem vétkezni, más bűnét tudni fedezni.'s a't. 
De hogy a" négy forú" verfek" körül dolgomat, *s 
mentségemet el-végezzem ,- nem tudom azén-é ? hogy 
bagoly-is azt gondollya, hogy sólyom a' fia, de 
úgy tapafztalom, hogy valamennyi tzéíját találhat
tam a' ver? írásnak , már mindenre próbáltam alkal
maztatni a' négy fQni verfet, ás mindenre reá il
l e t t : próbáltam víg és fzomorá játékokat, 
tet, átkot, gyalázatot, é$ mindent a' mit tsak a5 

régi Poéták után majmolhattam; Bertaidus Dirdit 
követni próbáltam ; és az átkot edgy balog farkú 
vén menyetekére alkalmaztatván, (ha meg nem sér
tem az érdemes olvasók fuíeik«t) a' többek közt 
ezt találtam írni. 

Járjon még FénusAs kedvednek el lene, . 
Ki fzentelt Vitéznek már régen fel~kéne» 
Barníttson.a' Plató* pokolbéli fzene, 
Görts, fekélly, kelevény, kofz, tályog, rfi ? 

fene. 
Még az efztendot jegyző verfeluis könnyebben e% 
nek illyen Magyar, mrnt akármi némít Deák vér
iekben : néhai Németi Pál jó Barátomnak edgy De t 

ák versét így íbirdítötíam; 
Tábc* 
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Tábor iköntos l t PaLLls Le Vetet te , 

KI riylLt ajtaját-Is IánVs beetetette 
A' Tsáfzárt FrIDrIknek barátjává tette^ 
Es így a* hároxVÍ fást ofzVe békéLtette. 

De talám már'méllyen-is-bele erefzkedtem a* négy 
főni végezetes verfek' mentegetekbe , tzélom ellen; 
(de kötelefségeiiibol) utoljára hát ezt tefzem-fel^ 
hogy a négy forá vers mini a kötöttnél , mind 
a két fóránál jobh: hogy jobb a végezetes vers 
a' kötöttnél a 'Magyarnak, edgy okát mondom: fok 
ízámtalán Magyar fzok vágynak a* mellyeket a' kö
tött verfekbe bele nem lehet ik ta tn i : találhatni 
vers nemét, vagy lehet keresni ujjat a' mellybe be
ié teheti az ember, de edgy-edgy vers nemében 
nem lehet minden fzóu Söt a' mint mondám, igen 
fok fzót nem lehet. Példának okáért: fem hat, fem 
öt lábú vériekbe nem tehetjük ezeket: moftanában, 
gyorfaságqt, Fejedelemség, ?s több illyéneket, á* 
kötetlen a égy ibrá vériekbe pedig akármi fele fzot 
bele lehet tenni, ha tsak nem több hat ütésünél » 
Szilabájáirkl, &' melly valóban igen ritka; a két 
forá ver-feknél pedig a' négy forá, a' mint említem, 
annyival tökéietefebb, hogy azoknak kádentziáiban 
több féleképpen lehet változtatni a' befzédnek réfze-
i t ; mert azt itt négyfzer-is, de a' két fontban tsak 
kétfzer változtathatjuk, és így igaz marad, hogy 
nyelvünk tőkélietefségének fokkal nagyobb jele .a" 
négy, mint a* két fonu — Több okaimat, vala
mint a' Poéfis terméízetének mélyjebben fejtegeté
sét, továbbra hagyom, és azt niofc edgyfzersmind 
meg-vallom, hogy ebben a' dologban , a fent-emlí
tett XXíX-dik Műfa tudománnyaibál fok világosí
tást kaptam; de még azokhoz tSbbet kell várnom, 
hogy bátrabban tapogathatlak: inoft hát tsak edgy-
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néhány péídáfcat hozok az olly.an új és föabádon vál r 

toztatkató formájú Magyar" verfekre, mellyelihQn az 
ének-hangok' laííú vagy fzapora volta fzerént yáltoz-
tattatnak" a hang' í'úéíW inertekéi, és edgyfzersmind az 
egyenlő végezet-is meg-vagyo'n, . 

Már ezekben van edgy különös valami, melljf 
a* vérieknek értelmet, 'úgy tettzik, nehezíti; .de tsak 
ugyan tagadhatatlanul fzépíti-is, , és ez ar helyett 
vagyon . a' mit a*, régi Poéták a' fzóknak fzabado* 
fzéllyel ízórásában gyakorlottak; de raéltd' okon; 
mert az íllj^en verfek ének-nótára lévén alkalmaz
tatva y jobban rá ér a'halgato* az éneklés ideje alatc 
a' nehezebb értelmű ki-mondáfokat raeg-éiteni, mint 
a 'fzahad folyó befzédben..—• Annyival fzebb pe
dig az..illye.n énekes vers, mennél' rövidebb . fórok 
vágynak benne , és mennél "kevefebb fzilab'ájú fo
tókban vagyon a9 hí ientzia ; de annál nehéz eb h-is ; 
illyen fzép már az a' régi Mars-nóta 5 akárki írta ; 
Árván sírván fzívemet kedvemet vefztem epefztem 
vígságimat. Senki nints ki hellyettem mellettem fzán-
ná vagy bánná aggságimat *s a* t. — Annyi féle 
továbbá az-illyen énekes vers 5 valamennyi féle az 
ének: van lallú, van ugrós, van Német* Olafz, 
Anglus , Magyar , van Perbiuikos-is: hogy a* izom.* 
fzéd nemzetek a'tizenkét hangűtásű vérieket fzeret-
ték; és gyakorlottak, én annak-is az éneklést tar
tom okának; van edgy régi Menuet ? ugyan annyi 
hangbdl álló — de a' német énekeknek külöiiib-kü~ 
lomb nemeire-is fzépen írattathatnak a' Magyar ver
fek, bizonyos meg-kuIömboztetéíTel, mellyeknek tei> 
•méfzetekrűl fzélefen fzóllani nioíl ki-nem terjefzkedeni^ 
hanem.tfak azígéret fzerént edgynehány példákat hozok* 

/ A' laííú hangzata vertekben a* fzókat iigy fzök-
ség alkalmaztatni, hogy "többnyire hofzfzú fzilabák 

. Jegye-
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legyenek benrie * és ha rövidek esnek^ rn^y eázf 

tofzfzá helyett kettő téteíTík rövid (mint mindjárt 
• Lengyei nóta példáiban lehet látni) Vajry az a* 
rövid ollyjwi légyen, a? mellyét nagy ki-tet7ze's nél
kül ho&fzafan leheflen mondani: a* csak moll em-
lírett r ^ i lafiu Menuetre írtam edgy jó Múfikus-
nak illyen halotti butsűzót $ mellyberi a' hangok 
jhoftfzíík-i* 5 lágyak-is* 

Valé / i ^ ) kedves nép már én eí-bűjdoíbrii* 
Mért ín-'ztiií nagy urat* halál , a* gyilkofoth: 
Bál helyett vak tóy'r kéfzitett^ koporsót 
M d i y ke/erveifen v*r >s melíy siralmas raarfot* 
A' ki kedvd/i'rt* kedves énekemet* 
Mondjon tnoft hdíjcm tsak edgy requietiiet* 

Az Ámornak táior helyéti már nem Vitéz 
A5 mint vó?t+ ez meg-Aó/t ?s niég-raerevedett kézi 
ívíal/erte fektette lóízÖrös kéz-ívén 
Sirj5iű72 híjáAűTz visgállyátok mivet* 
'S kinek Aűloctafot-is ébrefét n 'tája 
Nem hafzrcJ/ a* ha/J/ elleii mtiükája* 

Ki hozta Qrfhis Euridicéjéneíi 
Lelki t , fzép hangjával u hegedűjének; * 
De mikor uiáíbdfzor viízfza ment teftetíeii 
Él-íeledte á' feép hangot a' kegyetlen. 
A* ki más hafznáta pefcgetted húrodat $ 
Próbáld moft jó* Doktor gy^gyirsd-meg magádé 

Solt vagyok gyáfzt hagyok földi Kórtifomta 
O-rfeus Pindarus vágy íárfáságömra* 
Óhajtva nézik a ' tsendes árnyékokóit 
Míg Karon kék hájóri' vi^z tüzes habokon 
Hegedűt nyá;tailak távólymí kezembe* 
Mert Léthét není ittam* 's minden jut efzembe,' 

Tan elég víg vendég az Eliziumon 's a' u * 
iA t'úhhi h'úvtthzih) 
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