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1 MAGYAR MÍISA.
Költ Bétsben II* ApriU 1787*
C^zSletett anya nyelvem' Vériéinek eshető sérelmit
^y távoztatni kívánd védelmem * már etfgemet-is,
mint ama néma Pfzommetikust, megfzollaltat 9 és még
eddig tsak tSbb Veivsíiőmkra való figyelmezéfem 5 s
tolJö'k tanulni kívánó igyekezetem, tsaknera azon
legeloízór Verfeit közre botsitó Ifijá jfuyenálís9 eU
s'6 fzavait rakják író tollam eleibe; Hát tsak máíbk
Vériéinek halgatója iégyek-é én mindenkor, fohs
S elől ne oívaísak-é? ( a ) Nevekedésében lévő Ma1 gyár Vesíráfunk még eddig tsak leveledzett, most
I fejt6dnek virággal terhes bimbói* minámuek léfznek
i v i r á g i , és gyíimultsi, in tg alig tudjuk* Valóságligal, fajnáibató dolog, hogy e' hofzfzas ieveledzefe
lutáti, már virágozni^ '$ gyűraSltsözniis kéfizulS nöte*
lyény^ mostani "mivelSi által, ámbár azon edgy tzélfiai; de olly kúló'mb kúlömb fedégekkel miveltetik;
I hogy azok kö'zzul mellyik alkalmatos mivelés, mél*
I lyik akadályozás, alig lehet megítélni
1
Tudva vagyon a* Magyar Hírmondó Levelet
J b ö l , edgy K
i Tudósító T\ Úrnak, V Ma|gyar Vériek eránt mostanában fel tett javaslé tanátVfsa 9 és Horváth
Adum
Urnák azon taináts eránt kijelentett értelme. Mindeniknek azoa

I

edgy

f

I (4) Semper ego Auditor taütum., •mtóquam afc íepofl&öit
I 'rfuvcnal, Satyr, i» v, 1,
A »
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edgy dít$é*retes tzélja 5 azon edgy óhajtása, t. i, »' •
Magyar-Vers'gyarapodáfa, és fo ékefségre való tü
neteié. Edgy az igyekezet: de tellyesítésének móda
olly külö'robözS, hogy edgyik a'másikkal ö'fzve mfonh'ttatva, tsaknem ellenkezőnek látfzik, Ellen,
kezesnek nem mondom; inkább mind kettő, tsal
meg edgyezett dolog felett, azon búzgőságból eredett fcóbéli villongás , (b) és mind két réfzrŐl a' do
lognak fzoros határokba való* tekintetéből fzánnazotf
hafznos vetélkedés. Haíznos: (c) mert az efféle ér
telmeknek öízve ütödésébŐi $ az igazságnak fényes
fzilirája pattanki, melly edgyebeknekis világot
gyújt. Illy villongáfoknak e' dologban fzulíj Annya,
edgy alkalmatos Magyar Nely-Kopyvek, (Gramma
tikának ) melly nélkfd mind ez ideig kárunkra fzilkolkódünk, nem léte; melly nyelvünknek tnjajápji^
ságit nyílván eto adván, azon fundameBtomra épí
tett Versíráfunknak útját módjátis mind kivilágosítva
's egyengetve rajzolná. Edgy plántának, meliyet
mivelni akarunk, mi lehet sérelmére, nem lehet
m'dni, míg annak terméízete tudva nintsen* Ez
adott énnékem alkalmatofságot a r r a , hogy a'Verfeknek eredetéről, nemeiről, *s nyelvűnfrre alkal
maztatva, azoknak állapotjárói, edgy kevéfaé fzélefebben kiterjeízkedve gondolkozzam, melly gondolkozásimban Gefzner\dy Vezérléfe otán magamnak
illy tudományt formáltam: •
A'Vtrsj
Q) Ha Éllenlezés volna, azt mondanám: Non noftruín ínter vos^tantas coujponere Jites. Et vitula tu dignus, «• *
-.Jttic, Vtrg. £elog. III, v. 108.lfem e c
^r^W'
P * °ntendo Bes Üeerariae indicant infirmitaÍ S t ó f t " ™ I i o f t r , ? 5 . fed f e m P " aliquid boni efficiunt,
poliunt fe umcem hotnmes, et emendant. £0. Matti
Gfner Ijzgoge m emdit.univerfaU Tom.L §.238, «. 244. .
(9 Um, m eod. m u §. a M i elím D e PoVfpeeiaűffl. ;
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A* Versnek fzitlojea'gyönyörűség. Hangütéfeket^
(Numerus) és megedgyezést (Harmóniát) Kerestek
# emSerek 5 raellyek a' fzókat, és a' dolgot a fiilie, és a', belső érzésbe bé bűjtafsák, bé nyomják*
íllyen hangütéfeket hallunk a' dobokban y mellynek
verésének kezdete gyakorta Anapefztus ütési az az;
tét fzaporát követ edgy harmadik megízuno> melly
azért hofzfzabbnak tetfzik. Szinte úgy fok több ütéfeij
fok több Versbéli lábokkaí megedgyeznek* A* tséplésben j a' Bodnárok*, Kovátfok', Lakatolok* munkájában
Illy mefterséges űteTek hallatnak , az effélék által az
elme ferkentetik, a1 reftség űzetik ^ a* halld mint*
edgy gyönyörűséget érezvén bennek, A' bajóevezésben ugyan ez tapafztaltatik (é), A* régi hajófot->
nak vó(it e* végre 7C$Xs6(f[iőt'joky unfzoló, nógató
énekek5 mellynek hangjaira mozdították kezeiket,
és evezSiketf A* Muzsika, melly a* Versíráfsal
telivér y de ennél elsőbb , éppen ezt mutatja; kez
dettek az emberek danolni, ugrálni, hangütéfekre moz
gatni lábaikat 9 minekelőtte z fzókat illy rendbe
fzedni gondolkoztak vtflna, Ezt tapafztalhátni a'
gyermekekberiis; látyuk okét gajdolni, ugrálni.
Nem tagadóm, hogy ok máfoktólit látták, tanábák;
mindazonáltal ez igen terméfzeti dolog* Már ? az
effélék tetfzvén az embereknek , alkalmaztatták eze
ket a' befzédre. Innen fzármazott, a' hofzfzií <, és
rövid hangzatoknak ( S y l l a b a ) ( / ) egymást válto^ \
-"""""
' gatá(e) Quique refert pariter lentos ad peftpra remos la nu. merum pulfá brachia verfat aquá. Qvid. Trift. Lib* IV,
Ehg. Ir vy 9.
0

A* Syllabákat Tátatoknakis rieveiík; de Tátat, vagy ,'
Szájtátás eshetik hán§ riéiküiis; azért iflkaW pcvezem /

Hangzatnak*
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gatáfa (a' Rythmus.) ( g ) Ez azután kiterjedt
többekre; több több ékefségeket kerestek a* Vert- i
. rtfk, a' nem hafonlóknak megedgyezéfekb&l öfz^
illetvén kuló'rnb kúlömb hangiitéfeket ^ vagy íáta 1
hat., és így ízármafztanak a' Verlek; e' volt eredé !
te a\ regi Görögök', verfeinek , a hang-mértékes |
(quamitáfos) Vérieknek, melly azért első "neme a- j
!
Vérieknek.
Azután a* kedveltetni kívánt dolgokat igy Sltoztetfék kellemetes fzínbe. A9 le^-régibb fzent dítséretek (Hymnufok) illy gyönyörűséggel köttet
tek öfzve^ ugráltak azokban 5 "tántzoltak', Kezeik*
Síel öTzve fogóztak, és hangra mozdították lábaikat,
snellyeket látunk az írókból. Aljbartz-bűzdítására is
:
Verfel éltek :• ezt tselekedrék Álkt, és Tirte> u i.
vagyon ebbenis gyönyörűség, hogy felinduljon a*
v é r , és az emberek örömest menjenek az íuJiQ'zét-re, Orféj ét Pithugorás* VerFei parantsolatokat
foglalnak magokban, mellyek által az emberi Nem#et taníttatnék, az emberségre formáltatnék. A'
tudományok a' Versírók által terjedtek* Á' Foldmivelés 5 égvisgálás ' s a t.
A' Görögöknek majmai lévén a* Rómaiak, jó
idején kezdették amazokat követni, valamint, a*-tu
dományoknak minden Nemeiben; úgy ezekbenis3
és minden formájukban, V mi voltokban által vivén
ezen.nemét a Vérieknek önnön Nyelvekre, *s él
vén azokkal mind az említett végekre : az 6 virágzó
Szjlzadjaikban ezeketis a* leg-főbb ékefségre emel*

ték.

De
•'•" \

Nem'

(g) Syllabae fimiliter cadentes hodie non reáe rocantnr
Rythmi, Rythmus. eft numerus ( alternatio fyllabaxum Iongarum et breviwn. > Gefner.
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Nem mmáeneknél ez u Neme kezdődött a* Ver**
féknek. M'iok a' gyönyörűséget találták az egyen*
16 esdfekbea, £cadt-ntía) keresrelc hafonló végezetű fzókat,
£ ' tetízett kiváltképpen a' BarbarufokBak 5 melly névvel neveztek a' Görögök az 6 virágzáfaiknak
Századjaiban minden Nemzeteket *
magokon kivű!« Ennek eredeteis régi. Megmutattya Gebaverüs* (h) hogy a'Barbarufok között min
denkor voltak ? &' kik fe érették a' hafonló végezete
ket, S6t aztis helyefen megjegyzi, hogy a' Görö
gő k> és Rámaiak, a' régiségnek tsak kevés réfzei,
és e nézek közötds, a* legrégibb Versírök, a* Satuid
niufok (talám, még minekelőtte a'Görögöknek kö
vetésére indultak volna) a* hafonld/végezeteket ked
velték. Ez az eraiete a' végezetes (cadentüs).
Vérieknek •> mellyet követnek fok Nemzetek mind e'
mái napig; és a' melly már édgyik Neme a Ver«
"féknek*
JE* kér Nemeiből a* Verfekirek^ végre edgy mí$
harmadik kerekedett A' Nemzeteknek költözködésig
fzéledezéfei 7 Rámának azok' kezére való" kerűléfe;
tovább > a* Kérefztény Vallásnakis- azokhoz való ki*
terjedéfe által ? & Római nyelven íz ollók a* Barbarufokkal inkább inkább elegyedvén,. 's esmerked*
vén ; végre a' nyelvek, 's nyelveknek tulajdonsigüs.
kezdettek nagyobban elegyedni? annyival inkább a
hogy már réfe fzerént a' fok hadak, réízfeeréut a'
faatalmaíabb 's Birodalomra lépett Nemzetek nyelvé*
nek tanuláfa miatt, nem tanulták olly nagy gondal»
és fzorgalmatofsaggal ay Deák nyelvet, mint a£
elptt* Így az idővel lafsan lafsan változva 9 vagy
a jó
k) Authologicarum Difim, libro. Lipf. 1733- fa $VQMagyar Tudományos Akadémia Könyvtára
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a jó ízlés9 elvesztéséből <> Vagy Verfeik* nagyobb
fzépségének reménylésébÖÍ, e* két féle Versírásnak
módjais megkezdett ságorofodni, és., mind a* Deák
ijyelvennis az oltott Deákok tsupán tsak végezetes
verfel^et írtak; mind ( a mit itt Éihozhi akarok) a*
Hangméitékeket % Végezetekkel edgybe házasítván 3
kétfzeres újj Verfek' Nemét költöttek, Hívták ezen
Verfeket Leoninus Vérieknek, a* Xlí-dik Században
élt Leóról, (i) ki az iílyén Verfek Szerzőjének lenni
mondatik; de valósággal, az ülyén Verfek fokkal
régibbek, és ez a* Leo %z illy Vérieket nem annyi
ra feltalálta 9 mint gyakorlottá , és vákozgattatta dl*
tséretefen. Már a' VÍLdik Században edgy Angliai
Barátnak, és azután Efperestnek Mdanak illy emlé<»
kezet-ofzlopát olvafsak; •
Eac funt in föffa Jtedat venerabilis ojfa,
Szegéiíy Cicero, hogy azt találtla mondani: 0 ! fortunatam 5 natam me Confah Romám I (Jt) kinevet
te otet Antonius* Hívják ezeket Barátos Verfekneki$; (Monachales) mert á' Szerzetefek gyakorlottak
leginkábbt Á' fzent Dítséretekétis5: mellyek ezelőtt
jambus* es más Vérieken folytak , ;.<5(k kezdették • k k
háltképpen hafoníó végezetekkel kedveltem! : mel
léét köimyir vóliía megmutogatni. Ez hát 3-dik Neíüe a* Verfeknekj melly nem lett ugyan fzínte olly
közönségefsé, mint a többi; és voltak ugyan az
idotöl fogva mindenkor a' kiknek e' félék tetfzettek;
jde voltak mindenkor ollyakis* kik a* Ilonjai Verfek,
t
(i) Fabric- ín Bibliotheca latina mediae, et infimae aetatis j
MyjLTt. Leo pag.,775. ita dicit:
Sünt inventoris de nominedi£ta Leonis
Carmina, qüae tali funt modulanda modo*
Viá. ibid Spécim, yavioruin gjenerum korura ' Yérfiium,
C*) <?umn. Satyr. X> v. -iawk"
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feknek régi formája itiellett mindenköí* megmaradtak *
és azokat fzínte a* mi időnkig által adva megtartották*
Ugyantsak, e* féle Neménnis a' Vérieknek^ jöttek
világoftágra a* Szerzetefek által egéfz konyvetskék*
A' tetfeésnek nem lehet határt és, mddot fzabnú
Imhól* ez háromféle gyakorlott Verfek talál
tatnak tehát ma az Európai nyelvekben; több nem*
A' Hangmérti'kesYtvíek^ a* Görög ^ és Beák-forma
fzerént. A* végezetes "Verfek az Európai több Nem
zetek módjai fzerént, Es e* kétfélének Öfzve páro
sításából későbbre költ Htfztres Ferfek$ mellyekefc
a* J?ómaiak> moílohafiai$ 5 elSttök hallatlan példával
e' kettőből fzerkeztettek* K. JJellyiken kell megáílanunk $ mellyiker követnünk? F> Mindeniket
megpróbáltuk, mindeniknek adtuk jeleiig mindenikre
alkalmatos nyelvünk. De fzóllok rendel hÖvebbea
mindenikről;
I~'ór A' Being-mértékes VerfehföU
Á9 Hang-mértékes Verfeket nem kell megvet-*
nünk i elmulatnunk; mert í-Ör/Ezekaek eredete, »
folytatáfa leg-inkább texméízeü^ a' mint látánk: VŰlamint pedig a terméfzetnél: úgy a tertnéfzetieknél
nintsen jzebb. i-fzor ; E' féle Neine a' Verfeknek tá
lam terméízettel gyönyörködtetobbis^ mint a' vége
zetes Vers. Nintsen benne az az edgy rendből,
vagy fórból* z másikra előre állatott, *s tehető kö
vetkezés 5 melly gyakran tudva van a' végezetes
Versben, az előre látatlanoknak ójsága pedig min
denkor jobban megillet* Ez az, á* mit mon&'Arifztételes azon könyvében, melíyben parantsolatokat
ád a Versírásról $ hogy á* Vers azért tetfzik; mivel
valami idegen, és fzokatlan vagyon benne. 3-fzor
Az efféle Verfek alkalmatofsabbakis Versnek * mine
a' végezetes Verfek* Sok rövidi fontos móndáfofc
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tagynaka* Görög és Deák Verfekbeíiín tudjuk; tó
a5 félék a' végezetes Verfekhen elvefztík Vers vol
tokat^ és ékeíségeket* Példával világosítom nicg v
Cyonyosinek edgy jeles mondifa e z ;
i V m <ÍZ/ a tudomány tsak d fok időben, (Z)
ÍEz, elég hofzfzá mondás Versben , 's még fem
Vers. Ha a' Versnek terméfzete a hafonló végeze
tekben áll: még legalább ízűkseges hozzá edgy il*
Jyen egéfz rend: "vagy Gy'őnyosi formája fzerént>
síiég tobbisj niint-o ezt tsináita:
Kevés napok többet téfznék a*jó főben,
Mint fzámos efztendök az-éíktol itieddobeti*
Szívtől árad a' vér* nints ez d tüdőben, (m)
De a' Hang-mértékek fzerént , fél Versis mindjárt
Vers, két, három lábis éízre vehető Vers, Melly
fzép VérSlefz e z , ha így fordítom; A' tudomány
fok id'öhe nem áll.
Noha tsak fél Vers. Ritka do
log, hogy a' végezetekkel illy kevésbe Veríet fzorítsun'k'í Tudja Pál mit hafz&U vagy .* Kitsiny tsupor hamar felforr,
vagy; Frifsen merni,
fiiig'
nyernie De nem egyenlő tetfzésüek-é akkoris az
illyenek? Lafsú víz partot mbsl melJy igaz^ hogy
hafonló végezetek nélkűlis van > mindis egyenlő
Hang-mértékekbol á l l , az utolsó hangzaton ki vili;
de mégis fzép; mivel a* terméfzetet követi, es nyo
mozza 5 melly mindenkor tzélja edgy jó Versírónak,
(Folytatáfa Következik*)

(?) Gyövyöfi Iflvdn űjj életre Iiofcott Karikliájábán*
(m) Be.kár, hogy az édgyénlö esés kedvéért e' győnyöríí
Vers illyen. Bérekefztéíiei motEkoitíitoíi: meg! Nem tudott
a'' fzerző Orvosi tudományi:, mej-engedhettyük.
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