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MAGYAR. MU&A 
K^lt Bétsben .24, Jan. 1787- > " 

^Hpsak nem közönséges hibájok ez a* Mese-íróknak> 
j t hogy a Gyermekek ,-s az egygyugyí^ olvasók: 

az 6 meséjekbol bűnt 'tanulnak/. Meg. ama jó fzivií 
Gellert 's a' Frantzoknak* ama böíts Esopusok Sontaii 
lem kerúlteeí e* hibát egéfzfzen. —- Kevés zdu mai-. 
va mintegy-ICO Meíét akar T. T.Pétzeli J&ef^f 
közre botsátani^a'melly éknek tzéljok lefzfz uem; an
nyira a nevettetés ,' mint a'" .rofz-fz fzokáiQknak'« 
bűnöknek irtása. íme próbául külde egynéhányat*- . 

ME SE..' . mt...:;. .." 
Egygy bagoly megunván egyedül hnhö|píí* ; ' . 

A* Páros élethez kívánt hozza fogni/ * 
Sokfeftett madárral az erdő volt t e íe y " 

De egygyik lem akart barátkozni vele. 
így bagoly társ nélkül hogy egygy helybe fzorij[t\ 

Fekete epéje fokfzor buba borált. 
Monda ; ho^y lgg alább, ha egygy társa volna ? 

Epefzto bávában olykor hozzá fzólna^ 
Elűznék unalmit rósás mósolygási, 

Felderitnék fzívét kedves huhogisL 
Sok fzárnyas állatot visgála e' végett7 

Hogyha -lelne kőztök kívánt feleseget. 
De e9 volt a' nagy baj, hogy az o hajnala* 

Egyébb madaraknak éjtzakája vaíaf 

A* nap Agyához még fzintén el nem ére, 
Hogy kijött Irakiból egyfesr Jgexeats&'fr 
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.tfZ*1?!?* 

'S MiM karnagy lepedSrkét kerek feetnbéjjat 
Felhúzván meglátott távolka egy Héjjat* 

Pár titán fzomyazá fzive mégrepdesett, •., 
Hogy meglelte: végre, kit foka .keresett* , . \ 

Láttya hogy gyönyörű- Dáma fzemre főre, 
Ollyan mint az övé orra, fzárnya / fzÖre» 

Látására vére hogy nagyon felhevült, 
rTsak neki,. rúgtatott,. 's bátnin mellé repült, 

Ott , mint a' Szeretok, 6 is írog'forog* 
Halgát ;•; • íoháfzkodik.; ;fúíiajt. . . fziVe dobog. 

Sok tipogáfának hamar e ' lett. vége; 
Kérdi, ha lenne é ne'kr Feíesége ? 

Álmos szemét akkor á* Héjjá vetette 
E' mosollygó Himre, kr'fohajt mellette> 

A',páros életen hihet6 hogy.kapott; 
Mert fok kérés nélkül, vele kormot tsápott. 

AKkbf íieVenyében a* repdeső vadnak 
•Nagy Monárkhájának a' fásnak hirt adnak, 

Ki minthogy már fzernét álomnak hajtotta, 
Jó válafzfzal okét könnyen botsátotta*. — *-— 

A9 Bagoly fzép párját vifzi az odúba, 
Hol* nőtelen feje fzázfzor borult búba* 

Ötül ? feleségre hogy t végre fzevt teve 
Ki víg órájinak ofztájossa leve. 

Mondja: Kedves kint sem / add a* fzer elemnek 
Az időt, méllyetmdsprédál mofi a fzemnei. 

De & fzép Vőlegény akármint vigada, 
A Héjjá Menyafzfzony pislogva fzunnyada.— 

Tovább nem állhatván, rá merefzri fzemét, 
Rendre fzemlélgeti Hitese* tetemét; 

Hát látrya hogy véress az óra 's a* fzája , 
'S Hogy még álmábamis mérges a formája. 

Akkor a ' jó bagoly mindjárt gyanakodott* 
Hogy a* házaffágban hebehurgyákodott. <—-

A \ 
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A' Menyafzfzony reggel fel kél *s el hül belé. 
Hogy, magát egygy búdos rút odúban le/é. 

Á t k o m az órát a' melyben el hattá 
Szép. fészkét e lyukért *s magát Férjnek atta* 

Hzfzen , mikor ugy mond engem* társál kérje.. 
Nekem ez a' hazug Palotát igére. 

Kivánnya,hogy Urát minden gonofz érje, . 
A' mikor megláttya* hogy bagoly a férje* 

E' fzörnyű. látásra majd hóktraijedett, 
*3 már égS haragja jobban felgerjedett. 

Mond néki mérgesen: te vak, bolond, fzegéay.*. 
Hogy juta efzedbe , hogy lennél vőlegény % 

'$ Azonban körmével úgy tsap „a* fejére.; 
Hogy ugyan patakzik a? vak bagolyé vére > 

A* ki felserkenvén nem tud init gondolni,. 
Hogy fzép Hites-Társa igy kezdi tsókolni: 

De hogy töhbfzörís vág boltos h:pmlokáta,, 
Akker 6 fem véfzi a' tfqküt tréfába ,", 

Huhog , firvf mondja; melíy nyomorált Jevéfc « 
Hogy illy mérges nÖTtényt feleségül vevékí 

Ki éles körmével bús fejem' hámozza, 
'S epekedő Lelkem már. hókig kínozza* -—•>*• 

így t6lt első napja a* páros életnek, - • , 
*S Mind ketten jóiláttyák, hogy igy nem lehetnek* 

Mert hol a* Férj bagoly, 9s a'.Felefég héjjá*. 
Ott a* h'ásaffágnak fzenvedés a' tzéjja. 

A* Bagoly a* fáshoz a* nap firva mene, < 
Mondván, hogy áspissá lett Párja ellene* 

Kéri váláfzfza el, hogy Öt tsak ez ízzel; 
Mert inkább el lakik a3 tüz-lang a* vízzel* 

A* Sas e* bolond Párt nagyon kinevette, 
:§ a motskot a 'bagoly pénzen ott: nem vettet 

T e éjnek madara ! hogy tudtad gondolni , 
• flogy illy hebehurgyán kelljen házasodni? 

Hát 
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_ - Hát tsak azt keil nézni mitsodás a' fzore? 
Ha bagoly vóltiais- tudni kén előre; 

Mérges étvágy jámbor? jó é az erkoltse? 
így házafi'ágodnak lenne fzép gyiimŐltse: 

De minthogy bolondul tsak néki rúgtattál, 
Rettenetes példát egyebeknek attál, 

Hogy mátkáját elébb minden jól esmérje, 
Mintsem feleségűlinagának megkérje, 

így a' bagoly 's héjjá hogy egygyé lettének - i 
•Minden nap keferi'i kenyeret éttetíekj ' 

Mert'egygyik' napja volt máíik* éjtzakája, 
- Az egygyik* firalma máfik* vig órája* 

Ha a* héjjá nappat a bagolyt kinözta, -
Az 6 napját *s jufifát az eftve elhozta* 

így addig tzivódtak, 's addig verekedtek,; • • 
- Mig a nagy bú által halálra epedtek.— ~* 

Sok Magyar házaiul e' bagoly módjára, 
'S holtig gyötrő nyűgöt önként huz magára. 

Nem fokba kerül moíl Pajtás a' Feleség: 
Mert oltsd a 'búza, bor, ?s egyébb eleség. 

Ugy van: *s mefzfze földre índúl azon nyomban, 
Ott körül néz egy Jányt reggel a' Templomban, 

?S ha Játtya, hogy tettzÖ hátulja 's eleje. 
Nem fok^t kérdi Ő van e? agyveleje ? 

Öólgos e' vagytiinya? jó , rofzfzé? nem tudja* 
Két yén afzfzony által mikor már alkudja: 

Mert hogy a? Templomból a' Házhoz megtére 
Izent, hogy Jánynézot várjanak eftvére , 

Jánynézöí mond as vén, tsörgött e' fzarka ? 
Űgyvan* felel a* Jány,' 's délnek nyúlt a? farka* 

Bío Jányom Délről j o , ki téged* elvéízen. 
Iffeia dolga látom, még ma Férjed léfzea, 

. -ügy 

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Jelzet: 306.976 



Ugy lett a* mind monda. A' Nap el' nem nyttgott,. 
E' két efméretlen , hogy már kezet fogott. 

A' KévŐk hozatnak j.<5 bort .a' Kortsmáról, 
Ifznak, hogyjó iuiQt vettek le lábáról. 

Négy hétre a Parafzt elvifzi .Mátkáját* 
• ; ^?S ugy kezdi efmérd fok titkos hibáját. 
Akkor kezd bánkódni,* mikor otthon láttya» 

Hogy mérges, kikapó, ts$k a' fzáját táttya. 
Egy helyt a* Menyafzfzony fir, hogy igen fzegény, 

•~" ""•' Réfzeges, 's azonban korhel a Vőlegény. 
Máfutt a'Férj búsul, fir, dulful, kefereg; 

Mért feltörte hátát az-^Afzfzonyi nyereg* — 
De illyen a* Parafzt*,-Ha egy tehént véfzen, 
**::~ "Sok izbeu a' felett bolts difcurfust téfzen, 

*S hnfz forintot érte nem ád mig hibáját 
Meg nem kérdi ? *s tudja idejét, fajtáját; 

De,ha házafodik , tsak hu belé #alís> 
- -Mintha itt tűrhetőbb volna a' megtsafás. 

Az illy házaííágérc fok ofztán meglakol ; 
Mert páros élte léft.fz háltig égö Pokol* 

Sírás rivás hallik ott minden időben, 
Mig az egygyik végre megy a* temetőben* -*•* 

MAS MESE. 
Egygy fijatal Szarvas December Havában 

Betegen fetrengett hideg barlangjában s 

Hol Anyai fzivét főképp e'fzagatta, 
Hogy kettős borjait nem ápolgathatta, 

Kik tsak tejhez fzokván, még füvet nem téptek', 
?S Gyengeségek miatt botorkázva léptek. —* 

Siros ofzi fíível rakva vök a tanya, 
Mellyet télre gyűjtött ez a gondos Anya, 

Abból ett elöttök, hogy ha elfzoknának 
A- tejtől 's erőffebt) ételig kapnának 

- - ' Ad, 
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J4 %(t •$• #^ 
Addigisy ijiig a' fold megnyitván kebelét* ^ , • 

Önként kitálalja a' Vadak' ételét. 
Betegsége' bire el ment mindenfelé, . . 

'S más nap a' barlangot a' nézp bételé* 
A' látogatóknak unta várni végét, . ' 

Kérdijc: hogy van ? - 's miként érzi egéffégét ? 
Innen egyéneién mennek a* fzénára, - . • . 

Mellyet .fugorgatott borjai ízámára? 
fiitként látogatták fjnl'ödÖ tárfokat, , -•• • 

Hogy minden nap nálla megtömték hafokat* — 
A* Szarvasnak végre történek halála 

• 'S A* fok fzomorá" fél helyet fem talála. 
Tfak hamar béltt tettét egy lyukba bértefzik,, 

Azntán a' sarjút egy fzálig meg efzik* ~ —-
Más nap virrad&a, hogy megürült hafok* 

Á' jáfzolra" mentek az árva fzarvafok : . 
De fájda3mo.k':iitán mely nagy lett félelmek. 

Látván, hogy nints többé egygy fzálnyi 
élelmek. 

Az éhség' foga közt még két nap gyötrődtek:, 
Azután mindketten éhen meg döglöttek* . 

Ez a' -rövid mefe tzéíoz MZ ollyakra, 
A? kik futva mennek a* toros-házakra ^ 

'S bé-nyelik az árvák5 végső falattyokat 
Aznap, mellyen firbe zárták bé Attyokátj, ^ 

Kik a'Házban 9 mellyre az Űr mért firalmot, 
Mintegy pt bofzfzantván, ütnek lakadálmotw, _ 

A* hét Árvák* annyát itattyák erővel » 
•Még a9 meghóltértis isznak bolond faveL —* 

Megunt Hires Társát yigan • temethette , 
" A' ki leg elofzfzör a tort.elkezdhette, (a) 

• ' MAS. 

(a) Itt R. Komáromban, a temetőnek ts'bfzfzevan, 
a Uruk fizetéfe nem egyébbt hanem a temetőn 

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Jelzet: 306.976 



MÁS. MESE. , , • 
Egygy mezőben vigan ugráltak fok fzávkák, 

'S A' fzajkó nézgélte., rnelly fzép tarka-barkáig 
Mellykevéllyen rázzák fél-finges farkokát, 

Elébb tovább rakjuk tántzra nőtt farkokat! 
Melly gyors febeíléggél nyelveik peregnek * 

Miíor örvendező: .katzajjal tseregaek~£ — —*• 
Addig tekergette rajok irigy fzemét, 

Hogy mellettek .kezte unni faját némát* ' * 
El-hultt tollokat b i t , m^gáca .foldozta y-

Fél rőfnyire 6is farkát kitóldözta. . 
E' lopott köntösbe mihellyt fel-kéfzü'le t •, 

Egyfzer bajnál előtt Sergekbe repül e* 
Ott rnég kevillyebben farkát billegteti >. 

Szarka mádra lábát furtsán iüegjeeti-.'* 
Hol repdes, bol toki az időt fétálva!T',/"".'" "' 

Régi. pajüassira néz vifzfza utálva* 
De bpgy d többekkel elkezdett tsexe^ní^'.. .' -

* Lapos nyelve ^'éfett, -nem xudptt? peregni;• -"' 
A' .melyből a' fzarkák nemét mege£hierték"V ;! / " " 

'3 mérges tsipéfek közt nyajjokból kivertek, —* 
E' fzemtelen fzajkót mind azok követik > 

"Kik Nemzetek' 's nyelvek* rútabbért megvetik 
Sok Magyar Nemeitől Magyar fzót bár hallj ina. 

Szegyenl igy befzélui e Frantz *s Német'majma* 
/ M a - ' 

termett funékfehi E$ a tsofzfirt ás mindennek 
2 4 krajtzárért, és ezen félyül rnem lehet néki 
femmii kivinni. Minekutánna valaki eltakaritta^ 
tik\ a Kifér'bk haza mennek $ a halottas házhoz 
-pedig nem hogy egyebek, de még a* Jirkfóí feni* 
mennek enni vagy innya a* fzomorú fd&nek hot-
Hnkpzásokra* -— Miért nem lehetne máfutis ilí$' 
bolts és emberséges r.endcléjí tenni? 
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|6 %i0' <fo §o* 
Magyar tántzot bálbán nem kell tÖlle várni •> 

Májon* 5, Nánet's Frántzíontraáá/i/ztfóg járnú 
r Ptindrán tsereite el jeles köntöseit. 

Mindenképp'gj^alázzfr nagy lekíi őseit, — *—•* 
Mint pillékké válnak a' fellyembogarok •. 

ügy laflan más néppé lefznek a' Magyarok. 
A' Nagyok el kezték ; közel az ideje» 

Hogy e' hires népneklefzfz tsáka' hűlt hellyé, (b) 
»»>"< .»•*• ,••" • • — •' "• • " • " " • ' ' " • "• • ' j • • • ' • » ' ^ ' • « « ^ 

J, (b) Minden Nemzetnek különös GeniuJJa s termé-
'", fzetevan,amellyet elvefzt akkor, mikor a nyelvét vkl-

toztattya, sltfzfz béXblle olyan forma*, mint mikor a 
fzilvk dió fíbaóltyík. — Minthogy mojl a*mi Fel.Ki* 
ríllyunk a Magyar Nemzetnek "kipallérozísínigyeke-
zik, birtsak Hazánknak kedvesFb-Rendeikózzűl, a'kifc 
még fajit nemzeteket meg nem utkltík, olyanok tintái
nknak , a kik elhitetnék ezzel a'magajqbb'kgyait Atyai. 
fzivvelfzerefó,míndent líini túdo\smindenjóttseleked-
ni igyekező kegyelmes Felséggel ,hogy ennékleg rövi
debb úttyá, a MagyarLiiUritúrának vir&goztaúfa. 
Ha azjurdülybensMagyar orfzígban m&risfelferkentu 
ezuihi pedig meg jobban megfokafodándolrók egymá-
fodikNagyLajoJoknak meleg fzarnyaival ápolgattam 
n&nák, aunyirummnénekizek Isak^oEjzt .alatt is,hogij 
mégaíeg butibb Parafztokisgyónyóruféggel olvafník 
dMagyar'KomédiíkaU Meséket, Románokat,'sm&s 
elmét vil&gofitó ysfzivet jobbító mulattskgos munkí-
kat, á'melly olvasísnák tsalhatatlan gyümbltse lenn& 
aNemzetnekkipallérozáfa.— Alkalma/int vágynak 
iizfzerfzíz ezer emberek Erdélyben és Magyar orfzíg
ban, kik németül fanmit nem tudnak. Ezeknek gyer
mekeik ugyan fogjík mír ezutínezt a nyelvet az of-
•Jtolíkbah tanulni; de minthogy nem hhetmkmíndyí-
jan Szolga-Birok, Picelfp&vvoKtscfo kevés ideig ta*\ 
núlnak,%~kovetkezésliéffenamikwejet lanhltak^ujm. 
elfelejtik* *~* r*** ••*£. $» 
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