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Vlgt£titik*
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ment köztünk ^ S nem taníttatott; annyira
mentünk f mire nemanehetnink^ r ha atennéfzet jó
mivelés, és tanítás által fegíttetnék? Hagyjuk-meg
l á t mind valamennyi, Nemzetünknek! Valami min-<jen népeké a' Versben\ tegyük mind azt magunkévá. ,VáIafefzon kiki fzemély fzerént azokból % a \
mit fzere't 9 inaljon felyíll azokban máfokat. "NenK*
zetünk pedig haladjón-meg'mii Nemzeteket Verfe-ínk' b'óvségévsl> és fzépségéveL Így ofztán aenv
léfzfz „igaz : hogy a Magyar Versnek, valamint •
a Magyar Legény lábának, nintstn helyes álláfa » .
froporiziója 1 fem a' Német, fem a Frantzia tsiz*
mában: 2! lefcíz inkább igaz 5 hogy valamint a*Gör ö g , és Deák'könnyű paputs, én nagy farú a' Ma
gyar-lábakat meg-illeti;, úgy" a Frantz r Ánglus y és\
» német tsizmákat ngyan azon Magyar lábak gavallerofon hordozhattyáky tsak hogy Eleinktói kedvellett T
% reánk maradt kiírta topánkánkhoz, *s telekes botk
•korunkhoz annyira iie ragaízkodjunk*
,p
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Toldalék' a* íétfzeres

Vtrfekhez$ és példák*

Tehettem volna példákat mindenik Versnek mtU
lé 1 d« réfeízerént a Vertek* esmeretes volta, réfz>
C *
íketéat
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fzerént a* munka9 nagyobbra való terjedésének keníléfe ellent állott. Moft tsak a kétfzeres Verfekre,
mellyek még fzemeink előtt ritkábbak ? és a' melljék
től a* tobbi-is világofodikj hozok-fel edgynehányt.
Ezeksek-is. azt a* Wémet', melly Diftikonnak nevez~
4etik, már eieggé esmeretefsé tették T. Gyonyősi y
;
I hinási Urak 9 és máfbk; azért ebboMs tsak edgyetk n cdgyet említek, jelentvén azzal, hogy nem tsak
lakadaliili, és halotti Verfeket lehet ezen írni .* Ez
Felyül-lrás edgy nap-órára.
Felkél ' mindennap'j de léízáll ugyan annyífzor a'
•

'

N a

- Pv -

Eltünk nap : ha haíad; feljőve, majdlefealafl.
De ez a z , á1 méllyet méltó megjegyeznemil
íjpöty némis t&ak az- efféle vériekben tart&atnak ba
rátságot á3 Hang-mértékek a* * viígézef efcl-ei* Melly'
kellemetéfén efsenek a' Szaffó mértékéiben, láttuk
17&2~dik efzu M. G, Nagy Mihályi Sztáray MÍ•KAly Űr T. Ns. Szabólts Vármegye' fo-Ifpánnya'
Iriiellálásának öiöxnite kéfzult, és azután a* Magyar
Hírmondó1 által hirdettetett példában. Jámbúíbkat meg
tfem Köz-világofságón'9'nagy embereknél v<51t fzerentsém .különösön látnom* Tsak azokban fzolgáljanak
htt, például az enyiwék, (még jobbak érkeznek)
mellyek. legalább t áz én tudtomra máfoknak próba*
látlanok* Verfeim nem, ízínte moft ájjolag kéfzilíték; mivel edgy darab ídötol fogva, ugyan azon
Mpöllöxizk nem: versírói , hanem orvosi dítára elÖtt
dtöítatosKodom : de miért nem lehetnének példák, há
^régebben kerültek-is? Légyeri eUo eá," ámbár nem
ie^elkéfzultebb, melly edgy gyenge külön lealála
alkalmatofságávaí íratott 1781* e&tend*
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<tinapefzt'us~ Mérffá,eír&
Ah! melly fzomörá ez az <5ra;
^Zokogó feregünk bizonyíttyal
Mert bús libitinai fzára
El-epedt ajakit kiki nyitja*
Edgy gyenge virág el-enyéfzik
Mikoron alig érre nyitását í
Meg^eméfzto férge tenyéfzik f
'S nem hagyja tovább maradását*
Edgy gyenge, tűzetske, jelefsen
Tsillámlva, fzemünkbe tsapddék;
De kilobbant lángja > febefsen
El-aludt r *s hamuval be-vqnódék«
Jaj! víg örömünk' elejében
Elenyéfzett gyenge virágunk /
Jaj! zöld tavafzi levelében
Lenyefett, *s elefett jeles águnk!
Jaj! meJtly hamar . e l l e n e tSlúnk
Szép hajnala 4*ága napunknak.!
Hamar el-vítetiJi mi elölünk
Kit igen fzereténk mi magaoknak*
De fzemünlc vizeit,. hamujára
Tsakugyan meg-eredvs ne híntse-í
Lám gyermeki gyenge korára
Odament j hová Jéfufa , kíntse*
Atya adta kezébe Atyának ?
Bizonyos lefz "gondvifeléfe :
Illó 9 hogy az éd&$ .Anyának,
Szűnjék, fzeme* zápor ejséfe.
Az AlH mértekét-ismeg-próbáitam 178^-dik Efkt*
Bojt mis havának 19 nap* Jófef napja' alkalmatos
ságáva}^ SL Rerefztyéni Türedelmet illető Kegy, Kir*
Végezetekről, és Fels. Il-dik $áffl Kegy. örökös
Királyunkról való Eim,élk$défejnfaenj * aelly Uj
kezdődik;
Az
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Az jílké mértéki
fzerint
(Örvendj Magyar-Nép a' te Királyodon *,
örvendj reménylp két Haza 'dolgodon
Ládd , fok keferves kéreményed
líiened- im megadá reményed*
Fénylő egéből rád leveté ízemét + <
Meg-nézte benned bús Jeru sál enrét,
Homláfa, hogy távozzon, intett*
Arváleányira rá tekintett*
.
.\
Kertének" immár mord télé távozik í ./
Vidámtava&fza' napja ma változik/'
Meg-hervadott résája'fzépulf
'
Kőfala' romládozáfa épiii.,
A* nyögdögélo Gerlitze zengedez, •«
J?Őldes"~mezŐnkben fzép fzava tsergedez^
A* fzáraz ágról inár le-ízálnak y \\ .
Sok pánafzok nagy örömre válnak. :.
|»linden hitében már ma bagyattatik 5
Minden fzabad leízíz: vífzízá adattatik
A' lelkiesmeret-fzabadság,
Mellyet-is, óh zabolázni vadság! *s a* t.
Trokhéus lábakraisindítottam Vérieket. Mellyekről
haljuk Gefzner' ítéletét*- A ! Trokhéusi egéíz Vers,*
ritka dolog; de maga a' Vera igen fe^p, könnyii
(futasd) és alkalmatos a' vidámságra 5 ismét: —
Egéfz Verset látni, ritkaság* En hozzáadom, hogy
mind a* hová igazit Gefzner J a* Catullus
Privilé
giumára 5 mind máfoknál, a' kiket olvastam 5 foha
Deákul egéfz Trokhéus Yerset még nem leltem.
Igaz, hogy nem4t fzűkséges, hogy fok vers edgy
végbe' mind Trokhéus lábokból árljoti. * Magok a
Peák Versírók ékefeégtil téfzik minden máfodiknak
(V hál másképpen nem siti) a* Spondéus lábat: de a*
Nyelv nagyobb hajtható voltának, a' j e l e * ha még
is
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is néha találtatik egéfe "Vérs-it. Azon mértékre kéfzúlt ez.>« édgy téli víg napra', I7§a-dik efzt. a'
1
melly tsak kevés verfekbett-is * visgálja valaki, inénj nyi az egéfz Trokhéus: " ; r
...
í
. A* nap öízve vett világit ablakunkba sűttéd,
*~- Tél időbe, bár tekíntsedv ékesül tekintet?/
- . M é g sli^, hogy kezde joni fzép világa fel-felé,
N r xi tudom ? mi furtsa kedv mív fzíveinket el-telé.
Majd tovább~is, högymosdlygd fénye felyébb lépí
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Mind -nagyobb nagyobb ferénség ízíyeiükbe kel"
degel.

•• -

-v Nem tudom 9 mi féle nap* lefz,> melly má hpz«..•: ;.
zánk érkezik.
•'..'• Látom azt, bogy víg'örömmel.kezdetén ígérkezik^
Mintha minden <5rán hívna , hog}r ma vigadozni kell;
|
Titkos indítóerő ez, e* napunkba! hinni kell t s a' t«
j Ezen Verfeknek kétízeres Versbe ,való írására a2 iti-dított: hogy Gefzner meg-kedveketvén velem á'Trokhéus Vérieket; azon Catullus* Privilégiumát y hafoníó mértékes Verfekbe Magyarra fordítottam y
„hói igen könnyű móddal, néhol néhol két Vériek
egyenlő végezetre esvén* a'.. Verlek*, kedvefségét
nevelték, abból valók ezek:
A' bujálkodó fzerelmeka taváfzhoz illenek.
AJ madárkák párolódni erre kelve kezdenek.

I

.

INÍaplemeuti gyenge ízéitől m.eg-tejett két tsetseií'*
O ki-fej vén, nedvesíti meg-hevített lepleú(Véniis)
O tsepegtet éjjelenként harmatoknak gyöngyeit,
Mint a' híves éjtízakínak nedvesítő tseppjeit,
Mellyek a' fufzálak' ágán,-tündökölve fénylenek 3 ,
Es azok hegyére folyván terhefedni kezdenek:
'Sad-.
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*S addig addig térhefednek , %7égre hogy tsepegdegel '
A* Ie-hu0<5 víz 5 's keregded kis tsómóba esdegeL

A* mezfóís, hogy tenyéfzfzen, a'fzerelmek öntözik* |
A* fzerelmek' édes izét a* mezok-is erezik, 'sa't, l
E*en Verfeknek formáját már a' végezetes Versírók- f
is követik 9 még pedig 3 vagy két egáfz Versnek '
tsinálván* meg-edgyezo végezetk; vagy .a* melly
fzebb ; a* közepén eso meg-fzakaztájra-is haíbnló
végezeteket ejtvén* Ezeknek formája vdlt 3 melly
Bgyan íjrga-ben a* Magyar fííumondó által hirdettetett :
'
,
* Látja Fébus edgy út* végenn 9 Dafnit Döri kertében.
TsudáSlko£ik ? hogy mint régenn Nem fut-ei ij r
jedtében. *s a* t.
Hlyen * Pliniusnsk-is ^ a' fordítást, ^s a* Versírásiiak-is ottan ottan gyakorlásit javasló fzép levelében lévő ám a Deák Verfeknek fordítáfa ; Ut laus.
elr Cera &c, Lib. F1L Bpift* J X
A' lágy viafznak miképpen fzolgái dicséretére ?
Hogy a* kéznek mindenképpen nyomai intézésére.
;Bs moft Mírs képét mutattya* moíi a bSUs Mi
nerváét ,
Moft a Vénásét láttattya, moíl a' Vénus fiáját;.
Mint a frifs vizek* bovsége? nem tsak ólt lángokat-is;
De mérsékelt hívefsége nevel vírágokat-ia:
Ugy az emberi elmének, tölle mennél több lehet^
Mégannyival több félének p -illó, ha meg-fejelhet. :
Vagy még ezeket-is jobban tzifrizya, .nánt Ham
let fzomorá játékában elö forduló nmsi Yerfek*
íordításábatK Zweifle an dtr Feucrshitzt 's u} u

Kéteh
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K^telfeedhetfz,. a mi éget, Váljon igazán í£z-é?
Kételkedhettek fetétséget Valyon a nap *lűz-é?
Akár melfy f2ent igazságot Mitít hamifsat íiiegvethet&í
De hogy te engem* meg-gyöztél ^
Szerelmedre lé-kötöztél,
Szívem! nem kételkedhetfz,
Illyen ama* Horátzíus' Vériéinek fördítáfo: Defluie
faxis agitatus humor 9 Concidunt yenti &c* Carm*
L. L Od* XIL
A' kofzikiák meg-fzáradnák A' rajok vert baboktól*
Meg-áll a' fzél; m eg-fzakadnak A' felly ek magoktól*
A' hánykódó hab el-terul,
' * "
Az ég ki-tifztúl* ki-deri'íi; Mert fugnek fiiint Ufoktól.
"Végre vágynak a* Hang-mértékes Verfeket íróknál
tsak. hangzatból álló Trokhéufok-is5 mellytektst edgynéhányfzctr véve, úgy. vetnek utájiBok, edgy I J
hangzatból álló egéfz Trofehéust^ így:
Hozzatok Músák virágot^
Zöld borostyán, 's mirtus ágot 9
Helikonnak fzép hegyéről*
A' Poéták* erdejéről,
Hogy fejének tifzteletreKitldjem ezt emlékezetre1
Éljen $ éljen tifzteiettel meg tetézve Óydngy'óft*
1

Jel
t n t i s.
Minthogy a' Magyar Athénx-nak Ki-a dója a*
I közelebb míilt Jófef napig tette vala 9 terini\ nusty az abba való Relátióknak í>é-kulddsé*re» fo
kán tettének .kérdést levelekben a* Ki-adóihoz, ha
*- nem lenne-é k£s6 moft* vagy ea után-is -«f féléké
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bé-kuldeai..? Meílyre hidtokra adja :**. Éi-adó min \
denekoek,- hogy mivel az Ö és ÍJj- Teftamentomra
Mutató. Tábla az Athénénak Ki-jüveteJit^Septemberig fogja hátrálni, tehát egéfz eíso napjáig Septem- $
hévnek örömmel fogja '.venni a* Tudósítáfokat, mint
ízhnéti eddig, Sot kéri-i$ viízont, hogy. a\kiknek
liiograpbiájok a' meg-neyezett Auktorokba: meg nint$en$k5 iés inagok-is. ei-nemküldöttek, kildjék-el,[
ragy^nagoknak tulajdonítsák ha ki-maradnak.
Az:
O e's Űj Teftamentomra Mutató Tábla nem léfzei*
tSbb: g o árkosnál, éá így az' árra-is a* SubícribeníH<re -néz^e két Forint léfzen, a' Prénuíiierátorokra
nézve. 3 ^ garas.
, .
.*,;../

&<$ Jí ö ' Műfa 'Y siftr Magyar Wélíkon "érdeniefebb tagjai, sot mind azok, valakiknél akár mos-'
tani 5 akár r é g i , dé'még nyomtatásban nem .lévő :
Vériek, vzgy egyéb "Magyar Hazánkat illető ne-"
vezetés tudomány béli íráfok , és a* közönséges ol
vasást meg-érdemlo munkák találtatnak;" bizodalmasan kéretnek^ hogy azokat V fzűntelen köztök uta
zó Magyar Kurinnk táskájába tenni, és mennél
hamarébb Bétsbe küldeni; ne terheltessenek, hogy
a'. Publikumnak annál érdemefebb dolgokkal kedveskecfiiefsünk: kéretnek^hafonlóképpeh V hogy felkiildendÖ munkájokat, tifztán, és minden hiba nél
kül ívafsákle, és ágy indíttsák útnak, hogy annál k£~
veíebb baj légyen vélek*'"
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