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MAGYAR MUSA, 
Költ Bétsben 27, Jan. 1787. 

Horatius* elsb Satyrájáfiak tizenkét els6 Ferfáá 

^ ^ u i fit, Mcecénas* üt nemo? qúaiíifibi fortém^ 
*0? Seti Ratio dederit* feu fors objecerit, Ülst 
Contentos vivát? laudet divetsa fequentes 2 
O fortunati mereatores ! gravis annis 
Miles ait, multojam fraéhis membra laboré* 
Cotitra mercator, navem jac%intibus Auftris* 
Militia eft po t iö r : quid enini 7 concurri tnr: fcorse 
Momeato cita mors venit? aut- vi&oria l*taé 
Agricolam laudat Juris legtimque Jerittis ? 
Sub galli cantuin confultor ubi oília pulsat* 
lile datis vadibus qui ruré extraétus in Urbétá eft> 
Solos felices viventes clamat in urbc* 
Ezen Horatius* Ferféinek hhvebb KÖf&l-irífa$ 

hafonló mértéül magyar Férjikben. 
Öli Boits! honnan efik, inondmeg, hogy íénki tülajdo^ 
Sorsával ? bár azt maga válafztotta , vagy a* vak 
Történet Kotzkája vetette, vagy annyival inkább 
Még az egeknek örök végzéfe ki-fzabta* de mégis 
Meg nem elégfzik: azon eped* a' más élete tettfzBbbí 

így fzol az Mars vén s'el aléltliatónája gyakorta; 
Öh más forfa felett boldog 9 ki kereskedik , és gyűjt 
Kintset, mellybe talál meg avult éltébe nyugalmat! 
Az pedig ellenben : a? Mars Katonája be boldog , • 
Jé fcvioélyba lakik i kéli étele meg vau* egefz tír» 
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A* haja tSre fzedett, maga friss , inondérja mam-ros, 
Bor, tántz, kotzka között van műlatts&ga, ha tettfeik, 
Tüz , viz, hab, koszai, fe vefzé ly nem ijefzti ; de bára, 
Ollykor ,a* Márfnak véres mezejébe tsatázván, 
Hol maga (marfch marfcíi marfch ) kiabál, fut ideíio-

va , lirmáz, 
Villámlik fzeme, fzája dörög, keze menyköveket fzór, 
Gondolodé ? fegyver dörgés s ágyúk* ropogáfa 
Rettenti fzivét? nemiföt biztattya, mivel majd 
Egy pertz rája háláit hoz, vagy pálmára nyitútsf* 

A fok perbe belé fáradt Prókátor az ágyba 
A'milfipr az hajnal levegő harmattya ízemére 
Almot erefzt, hallván hogy már p*eres ember az ajtón 
Zörget , s' a' kopogáft kettőzteti: harmadik immár 
Fel-bofzfzontya fzegény jámbort, s' kifakafztya -

panafzra, 
Laílau mormolván , hogy amaz ki ne hallya miket fzólk 
Óh boldog ki mezőbe lakik, s* ott éli világát, 
Ott múlattya magát , kedvére majorkodik * a* fok 
Perpatvar, törvény ,'•• tzivádás , vfkofi gond , bú 
Nem terheli fejét, fzivét nem epeszti : ha fzinte 
Nappal dolgozikis valamit, nyugodalmat az éj ád, 
Mellyen meg tikkadt tagait frifielli viradtig. 

A' pedig a'ki mezon, Í>5 kertébe majorkodik , avagy 
TsergedezÖ patakok' gyönyörű folyamattyaligettyéíi 
Halfám ot illatozó mezejébe legeltetPnyájj?**, 
Tortfenvén ízüfesége talám ha Bétsbe be "botlik 
Hol tele tolt fzeme fzája meg áll, pillantani fem mér: 
Végre fel efzmélvén, fzeme moft ide, moít oda fzéllyel 
Jár, s?ujjabbujjabb tsillám tsalogattya; hajához 
Kapdos, örül, tsóvállya fejét, $ illyfzókra fakadki:' 
Ennye } be fzép , be magas , be ragyog, vallycm 

mi teremtés 
fundálhatta? talim mmh &&$;&>. Ifieaek a kft 

1 " •' ; ; • • * ' I t t ' 
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Itt laknak^ mivel ez mennynek tsillagzatínál fzebb 
jádzodozó tsillám, s' tsupa más meny béli ragyogvány: 
Már bátrabb 9 s' bellyebb lép egy palotába: le feftett 
Drága virág táblákra ki mért fala^bóltya' tziridás 
Rajzolóin ; fok-féle betses köve, gyöngy , arany 

és más 
Ritka fa, vagy hímes felyem efzközein ; elefánt tsont, 
Porcell&n vagy ezüíl fzép mivein, afztaia* tzifrán 
Kéfzült ételein; Kriftály poharakba-ki töltött 
Kellemetes fzint, izt , fzagot, orr, fzáf, fzemnek adandó 
]ó borain; s az evők musikák* pengefe között, vig 
Kedv, örömök, friss tántz 9 s* több más játéki folyásán 
El-bámúl: mejjét feMmzza9 tsndáíkozik, igy ízól: 
Angyali fors ! V oh bóldogfág! Oh rád ki ne vágyna! 

Jer! nofza nézdel Bölts 1 nofza nézd el moítan ez 
-Embert 

,Aki fakó fzekerébe fogott, s' majoriba kapálgat, 
'S tsak fconyKoba íakik, juhokat ligetébe legeltet, 
Etele.fajt, bora yiz vala tsak, játéka bak ugrás: 
JSez neki leg tettzöbb élet vala; guílusa mofr már 
Változik; és vize,fajtyabüdös, nem kell juha, fúílös 
Már kalibája ,zekeg taligája, parutslira vágy már, 
Egy fzóval már moíl minden Kar, Allopot és Nem , . 
Dáma, Vitéz, Kalmár, Doftor , Juriíta, Pap , Ur , tsofz 
Gazda9kapás, páfztor ,méhész, jáger, kotfis , ötvös 
Varga, Szabó , tsutorás, borbély, oculifra, tsak a' más 
Sorsában kedveli valamit s' nem tudja mit * és csak 
Balgatagul esdeklik gzon: Tsömör a' maga Sorfa* 

Szerzetté N< és N . Szathmlri Mikklly 
Ur> Gömör Vármegyei .Lakos, 
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6o %de # ## 
Tf T. Pétzdi lofef Urnái 

MESÉJE. 

Edgy utas hogy m.eg állt, egy erdS fáélében l 
Eiigy makk alatt nyögő tölgyfa tűnt. fzemébem 

Gondofian yiígáJlya. mi volna még belől, 
Szörnyií nagy tokokét Iát jobb és bal felöl* 

E* két tzélon sorra legelteti fzeniét , 
Álmélkodva nézi gyümöttsoknek nemét* 

Végre mond; ha minden jól van e' világon f 
• Mért terem illy skis makk ez ifzonyá ágon? & 

Mikor e' kis plánta mís&s tököt nevel , 
, 'S Mfz tölgyfa levéllel fel .ért "itt egy Levelt 

Töknek kéne inkább teremni e 'nagy fán 5 
'S inakknake'foJd9 fzinéti tsufekálo kis plántán* 

Illy gondolatokkal a' fa alá megyén, ^ .* .• • 
Hogy ellankadt teíle déli álmot vegyen» 

Lerakja ruháját, fekfzik a'hátára 
Ott tsak hamar edgy makk esik az órára» . -

jFelferken,néz fzéüyel: hát bugyog a'vére; 
Akkor bezzeg 8 is elméjére téré, . 

Monda; hogy ha ö' makk difznó tok lett vdlna, 
Izekre repedt fzám tfihb igét nem fzólna* . 

Utalóban Iften ! böltseffégid nagyok, 
'S hpgy pifzkáitam bennek., látom bolond vagyok: 

fJlevt gántsot kereftem kezed' munkájában, 
Holott nem voltam én titkaid-Házábaiu 

UIR-ADAS, 

Én nevemet alábbi? leirt Szerentfi Nagy Ifivínr 
a* N. Győri Ref-"Sz. Ékklésia* raoílani Lelki Taní
tója, mind elmebéli, mind pedig egyéb küJfÖ tehet-

tsé-
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*á f •$• *M* «í 
tségeinet arra fzántam, hogy édes M. Nemzetem
nek t fok egyébb Virtufíaival kerefett dit§6sságét 
a' Tudományokban való öregbedésévelis fzaporit-
tfam. Erre nézve fok érdemes Tudás Eleinknek *s a* 
még moft é.Ioktiekis Kozhafzonra fzdigálható Kez-

• írásokat, nevezeteién a' Magyar Nyelvnek gyarapítása 
[s virágzó állapotra hozá.ia végett , az azon lévőket* 
melyeket az időknek moftohasága és, a*.közönségeire 
tételre* való tehetetlenség a' moly oknak és férgeknek 
eledeleivé tenni akart, felkeréflen, megvisgáljam, 
és ha érdemefnek találom arra, kozónségeilé tegyen: 9 

a minthogy már ezen jó igyekezetemet tsak a' koz-
, hirbol értő és eloíegiteni törekedő..egynéhány koz-
; jót fzereto érdemes Tudós Urak y. kúldo,ttekis e' féle* 

ke^ kezemhez , mellyek közzűl némellyekjnátis ki-. 
Vágynak nyomtatva* máfok pedig vagy munkában 
vágynak, vagy visgálás alatt .xnoft;.vágynak. A* 
többek • között, mivel sJ két M. Hazában, nemhogy 
Anyai, nyelvünkön léy'6 cgéfz ConcordgLntia*, vagy 

ij a íz. Bibliára ,vald Jüútató Tíbla volna., de meg; 

a Deák Coneordantizkis oly ritkák € hogy tizedik 
Prédikátornális alig találhatni, holott e'. nélkül az 
Isten' befzédét visgálni és tanítani akaró egy Papis 
el-».em lehet , és az Irás-tűdó e#yéh: akármi állapot
tan lévő embereknekis hafznos é$ Í2ükséges könyv 
lenne. Erre valá uézre, amaN.^b, e* T, T. K'6-
röfi Mihíllynak ? a9 N. Debretzen Vároűaban haj-
don Ifpotálybeli Prédikátorrágot viíelt Tudós Fécj-

i íinak fáradhatatlan fzórgalmatofTága által kéfzitett O 
és 17; Tefiatnentomravaló Mutató TáiZdit, mellyek 
közzfil e z ntólsó'inír két izbenis kinyomtattatott? 
és a Tudds M, Világ' előtt efméretes , de az első 
t. i. az Ú Teftameritomravüó, mind eddig kézírás
ban hevert ? fzándékozom kézbe fogható fzép for

rná-
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inában nagyobb 8-ad réfzben (in 8V0 majori) fzép' 
fejér pappirofra hiba nélkül való nyomtatásban, az 
úgy nevezett Cicero betűkkel, hogy az oregekis 
olvasbaffák" mind a' kettőt edgyütt kiadni* De mint-
bogy ez a' Könyv mindenik egygyütt , lénnifog 
négy Álphahetitm, vagy IOÖ árkus, és ennek ar vég
hetetlen fok fzátnok miatt, hiba nélkül való fcinyom-
tatáfára különös vigyázás, nagy gondoflág és- fá
radtság, e* mellett pedig fok KŐltségis kívántatik; 
hogy azért mind költségemet, mind igen nagy. fárad
tságomat vakmerően neláttaffam kotzkáztatni, tudni 
akarom jó eleve, hogy mint egy mennyi vevÖji fog
dának ezen könyvnek lenni, és kik fognának ebben 
Vagy előre fizetéffei, vagy 'Sabfcriptioval fegittsé-
feűl lennv Eztepedig azértrs \ 'hogy ftm Ezer felett 
fok, feiir igen' kevés exemplárok ne nyomtatódná
nak, Neiais lehetne illyen nagy vastagsága köny
vet kfvés vevőkért -kinyomtatni; — Az e* féle na
gyobb réfzint feámokból állÖ;Kpnyvriek nyomtatása 
fokkal költségesebb Szokótt leíróig niiní annak, a 
mully tsupan follyó brizédb'öl áll'; mindazáltal hogy 
minden fzegény megfzerezhcíTé ;* íz árát a' minél 
alább nem tehet botsátani, oly kevésre" íéfzfzük, 
t. if minden árkust egy potarár.:, és igy tó'löö*ár
kus léfzem a* konyr* m el6refizétÖkn®k és Smbfcri-
bilóktrak fog adatni i . Rb. For* és 30 xron, eb-
bölis pedig: az elorefizetöknák XJ-xr. elengedtétik, 
és i$imt ar elorefizetÖknek, -mind a Subfcribálóknakj 
íizre egy Exemplár adatik ingyen* A' kik pedig fem 
elÖrefisétéfíei, ümfubfcriptióvat ezen jó igyeke-
tsetünkbeö fegitségíü nem léíznek , azok a kéfz 
exemplárt egy aranyos, vagy legalábbis 4*,RhtFQrf 
íogják vásárolni*' 

Ké- -
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Kérettetnek azért egész bizodalommal mind a' 
két IVL Hazában lévfi minden Ven. Dioecefisékben- és 
minden ConfeJJlón lévö Fo T. Superintendeiis Urak, 
hogy ezen tudófitáft és kozjdra törekedő hafznos 
fzándélíot a magok T. Efpereftyeikkel és ezek" a' 
inagok Traktujjaíkban lévS T* Prédikátor Urakkal, 
ezek vifzont a' magok Sz/íráft olvasni Wisglánifzereto 
Halgatóikkaí kozleni és előmozdítani méltóztafíanak. 
Hogy pedig ez, jobb móddal é§ renddel végbe me* 
heíYen ? előre val<5 fizetéfeket > vagy Suhfcriptiójo--
kat tegyékle a' Halgatók 1\ Prédikitoriaiknál; a T. Pré-
kikácorok T. Efpereftty eiknél; a* T. Efpereft Urak pedig 
aVF5 T< Superintendens Uraknál; a' kikis én velem azok
nak ízámokat és minémuségeket» hogy a'könyv annyi* 
Valis hamarább munkába vétetodbefíek, minél ha-" 
márább kczlent-méltóztatnak.' ... :-.m 

Hogy pedig ez a* Hir-adás mind a* két M. Ha
zával közoltetheíTék * mind az elSre fizetéfnek, mind 
a*̂  fubícriprionak bé-küldetéfére rendelünk négy egéfi 
hónapqt, Mjufnak 1 7 ^ napját Áldozó Tsötörtokot 
tévén terminufál. Azontúl pedig, mivel az exém-
plávoknak fzániát tsak az addig magokat jelentőkhöz 
fogjak féabni, és -tsak keveflet fogunk ezeken kivül 
nyomtatni, bénem vehettyük, Azon léfzünk, hogy 
a' Könyvet a' költségre nézVe minél kiffebbé tehef-
fuk, és ha 100 Árkainál kevefebb fog lenni, az ár
ra is alább ' fzáll 9 ha pedig több, annyi poltilrával-
fog hágni az árkos' fzáma fzerint. Hogy a' 'Marádét-, 
is láísa , kik voltának feg erdeiemmel ezen hafznoá 
Könyvnek világ eleibe való jöhetésére , mind az 
előre fizetőknek, minda ftibfcribálóknakneveket hozzája 
fogjuk nyomtatni, hanem ha magok fogják tilalmazni; 
azért azoknak megneyezéfeket-is ki-kérjiikt 
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Ha ollyak-is fognának a' prceunmeríns vagyfub-
fcrihens Urak kozzííl találtatni, a'kik régál* hol
landiai ? pofía vagy közönséges iró papirofra nyom
tatva fognák ezen munkát kívánni* az illyenek 
a papiros "árrit,- a' fen irt árron feljül fogják fi
zetni, és hogy magokat elSre jelentsék, az-is fzíík-
féges léfzen. 

A' minapiban költ hir-adásféerint aJ MAGYAR 
ATHENÁSBA a' mar-is bé-kiiidott sok fzép tudós 
•relatiojokat 9 az ez után meg-nevezendo Tudós Urak 
ínak illendő refpefteűal köfzönöm, és az illyeneknek 
ditséretes jó példájokuak követeiére ájra-is ferkent-
geteni a' Tudós Kózönféget, ígérvén magamot ked
ves Hazámnak utolío pihenéfemig tejendo tőlem ki
telhető fzolgálattyára* írtam N» Gyűrben 1787-
Eízt* Január %%&b napján. 

Szerentjl Nagy Ifivín Gy. *JS. P.m A. 

Az ElSr'e fizetéít vagy Subcriptiot bé-fzedo 
Urak tehát ezek léfznek: 

Kózönfigef&i* 
A' Két M. Hazában tuindeii Coiifeffion lévő 

minden Ekkléfiáknak Leíki Tanítói, minden Traétu-
foknafc .T, Efpereftyei, minden Dkecefifeknek Fö 
Tifzt, Supérintendenfei; aT N. Cóllégyiomokban és 
Gymnáfiumokban pedig azok, a* kiket a* T. T. 
Profeflbr Urak ki-nézni és nevezni fognak p. 0* a' 
Senior vagy Bibliothekarius"Urak* 

Kíüönöjon* 
••Abr.ua Bányán. N." és N, Boríai Urak. 
Áradon * Pleyer Ferentz vas áros Ur, 
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