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MAGYAR MUSA. 
Költ Bétsben 13/ Jan* 1787* 

BaráttsSgi ^ovallás^ és Múl follyő Kötelességei* 
mellyeiet egy nagy Lelkű Tanaisos ü r , jo-
zon gondöikozüfainak mulatságai között ver* 
sekben fogvalvin > nem Nlujai ? hanem Mer-

, kuriusi kezekkel, lopva közölt a' M. 'Musa 
EMlvasűivah. 

Szereísed az Iftent, mint íeg* í$bb Alkatot,, 
Az egéfz világnak önként éltet adóU 

Eltedben nékie híven imádkozzál ,y 
Rajta kívül másnak foha ne áldozzál* 

A' jó - téteményben gyors 's ízorgaímatos légy 
Vigyázz, hogy soha-is iemmi roízfzat ne tégy, 

A! jóságot betsüld tsak önnön magáért, 
Utálj minden rofzfzat önnön rútságáért,, 

Boldog, ki Isten-ét jöl/elvé tifzteli, 
Kinek fzíve rofz helyt minden jóval teli* 

Igazán Isteni tifzteletet a' téfz, 
A* kiben jót tenni törekedik az éíz. 

Az emberi nyelvel bát mit befzéljenek, 
Ne gondolj azpkkal, jót vagy roí^t -véllyenefe ., 

Felölkd > nem az az egabe*' éltes savai'" 
$em 
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Nem^ az. a5 világnak valóságos java. 
Dolgaid mert folytasd ámbár vigyázassál 

Kötelcflegedben ne légy hibázáfTal; 
Sokfzor még-is érhet a* jó helyett rofz h í r , 

Mert a' bárfonyra is rá-'tseppenhet a' zsír* 
Kormánya éltednek az Isten' félelme 

Lévén ; melletted íéfzfz mindég fzent védelme,, 
Mert a3 ki reményit ö benne hélyhezti, 

Végső fzerentséjét foha cl-nem vefzti* 
Őrizd inkább Lelked világi nevednél. 

Ez leg- féltöbb kintsed lévén jnindenednéL 
Ezt olly tifztán tartsad, hogy ha vifzfza kéri 

A z , a' ki adta volt, menny légyen a' bé r i 
Más emberek'között élvén e* világot, 

Tövis kóré közzé ne hintsd a\ virágot* "1 

Az a z : ne v^ts'másnak, de abba fzemes'lcgy, 
Szoross baráístsági kotéft hogy kivel tégy* 

llendöcn betsüid a* jókat *s fzerefled. 
Szánnyad az ügyetlent, sorsát meg-ne veffecí̂  

Mert utálni embert embernek nem lehet, 
• Szánnya sorsát ha más jót vélle nem tehet. 

Vegyed gondolóra, *s fzáljál a' ízivedben, 
Másnál ha elnaésbb vagy a* te értekedben .. 

Volt é helyheztetve? hogy oliyanná leítél, 
Ingyen Kegyelemből a* ki' mindent iettéh 

•Elör'e nézz, 9s vigyázz midőn nagyobbakkal 
• Befzéllz, feólj clméflen hozzád hafonlókkal 1 

Egyenes hívséget viselj Barátodhoz«, 
Szelídséget kitsiny, nagyhoz, nyomatokhoz/ -

Saját Koitlfodat földed9 Fejedelmét, 

Mint 
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Mint kedves Hazádnak íoldi egygy védelmét 
Titzteljed, 's fzereffed fedhetetlen fzivvel, 

Hazafihoz illó indulattal hivveL 
El-'alélt nyomorgó, sínlS fzegényeket, 

Mint te sajátidaí fzereffed ezeket, 
Ne légy tsak magadért éppen teremtetve* 

Éljen más - is tölled eleveníttetve* 
Kettős fz'ívet ne hordja feíneffég nélkül élj^ 

A* fzínes Baráttól, mint a' büntöl úgy félj. 
A' fzád meg ~egygyez5 légyen a' fzíveddel, 

Szavaidat soha ne pótold hiteddel. 
Kerüld-el fzexneíTen az ollyan hellyeket, 

Rémítöüeknek hívnak a mellyeket* 
• Sok ártatlan testek melly miatt vefztek már, 

Ottan mulatozni vakmerőség 's nagy kán 
Légyen leg - főbb gondod xolcii fzegcnyekre 

Nálladnál nyomottabb sorsú emberekre* -
Bóldogítstsad őket minden Javaiddal, 

. Ne keferíttsed -meg íértö fzavaiddaL, 
Ez mindenik néked Atyádfia '$ véred, 

Barátod, Teftvértd ha árnak esméred* 
Esmérd annak ötét örck jutalomért , 

Mulandó az, tölled a' mibörö réfzt kért 
Te hozzád bé-térö Utazót *s idegent ; -

Láfs baráti fzívvel, tégy vélíe jót mindent* 
Házadnál olly betsben légyen ö fzemélye, 

Idegen helyt lenni magát hogy ne vélje* 
Kerüld a' zür zavar háborúságokat v .•«.-• 

Mint hozzád' nem ülö alatsonyságokat5 
A józan elmével ezek ellenkeznek* 

•'kV 
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A9 jol rendeltt fzívben foBa nem férkeznek* 

"Rendeld fzolgaidnak forsát tűrhetővé, 
Kőfzönd hogy 5 Tiéd és nem" Te vagy" 8vé» 

A9 fzomorű eset rendelte, ezeket* 
Emberek fzolgálják hogy az embereket • ** 

, E" mellett Afzízonyi nemnek gyengeségét. ~ 
Vévén gondolóra törede kenységét* 

Ezek iránt tölled légyen engedelem*' 
Egy rab Afzfzonyt fogni nem nagy győzedelem. 

Néked hogy ha Fiad ^ vagy Leányod íéfzen ' 
A' böls Iften azdk' attyokkává téfzen. 

Oriild, de refzkesd- is e>- kötejefféget, 
Mint nagy fzámadásra vonízó kezefféget 

Dolog a* fiakat 9s Lányokat nevelni, 
Ember korra gyenge korodból emelni* • 

Addig pedig attyok a* ízámadó fzolga, 
Ki Ha rofzfzúl fzámol rofzfzúl íéfzen dolga. 

Igyekezz -azért hát hogy jól neveüheffed ̂  
Magzatid példáddal hogy jóra vezefled. 

Kérjed mind fzüntelen az Iften kegyelmét, 
Né'<ed - is né^ik 7 is adja fzent védelmét* 

Elsőbb - is jó rendben fzedjed az 'ö fzívét, 
- Hogy belé ne lökje 'a bün maga ívét* 

Az elme gyakorlás Teft rendbe fzedefe, 
A* nevelés másod rend következése* 

Inkább oktasd öktf á* jó fzfvufégre^ 
Mint világi egyéb más minémflts'égreo 

Kik Lelkek karával testeket 'fzépitik, 
Lelkeket ;s testeket vefztenji segitik. 

Apróbb idejekbén rettegve féljenek 

Jfiúi 

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Jelzet: 306.976 



£*J -̂

Jfiáságokban félve, fzeresséncfc • • • \ / 
Emberkorra kelvén a' végső, yénségig * 

Félve, fzerefíenek, 'S tifzteljencík végig* 
Kisded idejekben Te- Is Mefterek légy,̂  

Jfiü korokban Atyai Nevet végy* 
Emberek ha léíznek légy igaz- baráttyok* . 

így fém rajok fem rád nem fzáll femmi átok* 
Sorsodon ne törSdj, bízd hiv mesteredre ,• 

As ki íiivea vigyáz reád s mindenedre* 
Akánnelly történet ér. bátran meg- állhatfe, 

Ellenkezőiddel bízvást fjembe fzáUhatfz.* 
Sok bajt sopánkodva viselni még rofzfzabb, 

Sok gyötrelem egynél rövid másnál hofzfzabb* 
A'lbátor, SS fzenyedni tiidó vidám eíme, 

Sokat-el gyöz,_ a' mclly másnak véfzedelme, 

. Füred, r, lm, %7$fc : -

T. Ués. M Horvát Ádám. Űrtől' 

Míg Örül á Magyar e' Vas - deres lónak 
Méltán a' Pegazus lovat, példázonak. 
Köszöni egyzersoűnd Hazánk Apollónak* 
Hogy Múfát ád̂  tárfűi ezen Hírmondónak* 

El - hiheti Názó, hogy nem fzáaikivetett, 
Mivel a' Mufátíü Bétsbe. kifértetett, 
S* Szerentfés vójtárúlminket el -hitetett 
Mikor örvendezve adott feleletet 

Béts, a' fok idegen nemz^ek9 Hazája 
Lett. az, Ekhónak - is hangos' Kamarája, 
Hol as idegen hírt magyarázdógállya 
A' Siketek *s Némák Tipográfiája 

, " •/* — ' •' • ' M i -
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Mkof^ Magyarra Német inget varnak' 
' yL&m Bétsbűí jön Magyar Kurír" a* Magyarnak " 

Hogy Magyarok — Müsát, és Magyart akarnak — 
Bétfbol;—, Szép á Bétsr 'Apollói Karnak* 

Szép költsön* —Tévedve Hazáját talállya 
' A' Posonybúl indult Kurír paripája: — 
• •<*- A* Magyar füleket fzép hangái kináll/á 
Ez a Bétsi Magyar Mása Trombitája. 

Mint ez-j á* hajdani Gyöngyösi féfzkébe 
Fel * éledt Féhiksnek tűnvén a* ízemébe z 
Énekkel indulá "a* M4sa élébe. . 
'S hangfcik is'enckje a* Duna mentébe* 

Jól váhttíak folytassad jő Korit.! "útaéatv 
Hallattasd %önyÖrüMúsa|fzép fzavadaí* 
Míg iécib több kedvelség, 'S. több idö Mádat 
Méked is Lanrusbűl font köfeorút adat 

Tu« 
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M*nt hogy a* Versek nem mindeneket gyönyör* 
kSdtetnek, vagy ha gyönyörkBdtétnénekis, mégis oly
kor, ezeknek blvafásárá némellyek. rá unnának,;ottan 
ottan más dolgokkaiis fogjuk a? mi Múja név alatt jár 
ró Leveleinket betölteni. 

Most közelebb Bétsnek Tükerét fordítottuk Né* 
metböl Magyarra^ mely köriyvetskét egy fö Korma-
nyazó Hertzegnek Titokfcakja Bétsnek minden meg* 
található Hiftoriájíbóígyüjtegetvén öfzve, a'magata-
pofztaláfaival, mind a' jó, mind á9 rofzfz Uraikadó 

. szokáfoknak "égyencfséii- való kimoftdáfával, megbö-
vitvén, kiadott vaia a" snült S7S6 * dik eíztendöben* 

A* ki Bétsét soha sem látta, és az abban lakó 
fokféte nemzetnek fzokáfáról fohá semmit nem hal-
lotis, ezen Könyvetskéböl, mint egy Tükörből, ki 
nézheti: mi Béts? hogy ál ? mit.-tsinálnak itten reg-
geltölíogva eftvig egéfz "efztendöíi által a* Lakosak ^ 
mi ezeknek rofz ? mi jó fzokáfok, és r mostan Ural-
kado F* Monárkhának Uralkodástól fogva mitsodás 
változáíbk estének ebben* 

A* Rönyvetske kézönféges olvafásra méltó; mert 
\ egy Hlyen nagy Városnak leiráfából tsak nem egéfz 

Európával ésmérkedik-í&cg'az Olvasód . 

Mint-
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Minthogy pedig még nem minyájon Jelentettél; 

magokat az,E* Olvaíbk , és meglehetne, hogy né-
mellyek tsonkáö kápaák ezen Taköít, címek ki adá-
fához a' Következendő nőnapban kezdünk 9 midőn a* 
moítan munkában lévő Magyar bet-üinkis egéfzfzea 
élkéfzülneb 

Addig.esendő IilbámtóJIpedig megengedjen^' 
E* Ecteönfég* 

• Sz* S. 
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