
% # (XXXIV.) % f #s$ 

MAGYAR MÚSA* 
KAlt Bétsbea 28* April* 1787, 

*á? Bajtay Qrátziójáróh 

'ft^eftén nz ájj efztendí> elején kknyomtsítatoít a? 
A. Trattner betűivel Bajtay Antal Untak a ke
gyes Oskolák regulás Szerzetesének Orátziója ^ mel~ 
lyet mondott a Magyar Orfzági Nemes Rendek 
előtt 1749* efzU Májusban* Éhez járul az Érdé-, 
lyi Méltóságokhoz intézett befzédje, és a Konyvfzer* 

|" " MXMIÚ, életéről'$ hajairól való Magyarázattya* En« 
iiek az -Qrátgiónak ki-adásáról méltó meg-jegycíni^ 
kogyDeák Stilufsának ékefségéért^ melly..*'Gícerá 

; oráló izékére méltó : a* Matériának fényefségéétt* meí. 
' /lyet néki fzolgáltatott a Magyarok fzívében meg-ma-

cadandó Budai Királyi Palotának els6 fundamentota 
I köve : az Orátornak ki-válafztatásáért ,• a ki .annyi. 
I és olly nagy Deák ékefen ftóliók között a reá bi-
| zott fzáUói tifztet ditséretefen végbe-vitte; végre a* . 
; fzerzonek tudás és magas gondolataiért, niellyekbett 
! az emberi boldogságra hafznos régiségnek egéíz emlé

kezetét tsudára méltó és eio-menetele§ Igazgatásra* 
: Gazdaságra és Boltsefségre tartozó dolgokban 'adta-e* 
1 15, ritka lévén ez az Órátzió, jóllehet üem tsak a9 

Hazában Jianein külföldonis gyakran fárafzíotta *\yom* 
\ tata fajtókat, azoknak kedvéért* kiknek a'Hazai dolgok; 
r gyönyörűség, a? nevezett nyomtató műhelyben m.áa 
í katod&or nypiat&ttatott-ki nagyobb §-ad formában $ 
| • - " í £ ' ' ' «uy '* 
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oliy fzép benlkkel és vigyázatral 1 hogy elsS tekíii-
tettel-is már vonfz-V ma^a olvasására* és mutogat-
tya a Tudományoknak beises érdemét. Világot lá
tott eisobeu Budán5 igen fényes leg-uagyobb formá
ban I749«,0z.yegy Nottenjkiu Veronika által. Melíy 
kiadásból azután ki-uyomtatták a'kűífoldiek-is üfefcr-
beii) Var fanban^ és Borcfzlóban QBrefzlau*). To
vábbá, midőn az Exéraplárok fzárna annyira el-fzé-
ledne a9 tudós- Világou * hogy a' tellyeíebb Magyar 
Könyv-tárakban-is íziíkös yólna* azoknak kívánsága* 
ra> ennek ujjonnari yaló ki-nyomtattatását magára 
Valaha a* I\Tagy-Károllyi- nyomtató műhellynek Fak
tora* Ki a* válalt inunkat, ugyan végbe vittp, de 

-mindazáltal nem elégítette, lígy ki V reménységet» 
hogy annál fzebb ki-adásr ne óhajthatna. Mert ám
bár a máit ef2téndp?iek vége-felé ez a' nevezetes Orá-
tzió ki-nyomtattarott'légyen-is az; említctTTT. lKTaÍ-oT-

-lyi nyomtató műhellyben, mindazonáltal minthogy 
kinyomtatás fzépségére lemmi tekintet nem volt,' és 
azért az olvasók jó izit t$Ömörré-is' változtatta; te
hát illő és tanát'sos vala a \ Deík Nyelvnek iliyeii 
tneg-fzorúlt állapotjában-is újra nyomtatni; annál-is 
inkább, hogy azt a' tulajdon magok nyelvét palié-' 
ro^ó állhatatos és fzorgalmatos Németek-is igen be-
tsüllik* •' Mert ma-is a' Lipíiai Tudós • Akadémiában , 
az ékefen fzóllást Tanálóknak leg-elsoben ez olvas-
tátikV "magyaráztatik-,* és yilágosuatik a' Ciceró Grá-
tzióji ut^n; Mit- lehet ennél nagyobbat, mondani a' 
Magyar Névnek és Nemzetnek .ditsBségére ? Ennyi
re betsullik a külföldiek Nemzetünknek igaZ "Tuaós- \ 
•arait* Vádoihattya e* tehát azokat valaki vagy gon- { 

-doiatlan Ítélet-tétellel, vagy tévelygéllel 3 vagy osi j. 
-••tobasággal, vagy'. hízelkedéiel, vagy — — .— i 

Sht akárki iáthattya innen ? hogjr az Idegenek na* j 
ftyobb- | 
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gy óbbra betsűllik Tudófo'nkat, ir.ht a' Hazafiak Mert 
uralkodik némelJy embereknek egéfz gyülekezetek-, 
bén az az (nem mondom Farísénfi -gonofzságnak) 
irigység, hogy azokat, kik magokat máfbktál meg-
különböztetik, magokt<51 el-távoztafsák , mint vala-
melty gonofz-révoket pirongafsák, ás a' hol tsak te
hetik, igyekezzenek betsűlete ellen és ártalmára jár-j 

BU így fojtják-meg a* kedvet és jó igyekezhet. 
Hói vagyon a* felebaráti és a' köz-jónak elo-mozditá-' 
sara való fzeretet? Hál a'Hazát ékesítő igyekezet? 
mond-meg akárki azoknak férgéből vaíó. Jpe hogy 
vifzfza térjek a' dologra. Valakiknek kedvek vagyon 
az említett Órátzidnak olvasására, és meg-vásárlási
ra , meg-találhattyák illendő árron a' N. Szombati % 

Győri, Egri ? Kafsai 9 Eperjesi, Misítóltzi % Bcbz 
retzeni) N. Váradu N*Károllyi* Ungvári Könyv-

f __ kötöknél és' Arofoknái 9 és a' műhelyben % mel.lyb.ea 
nyomtattatott." Ebből» iniqt Orofaláiit a* kintiéből? 
meg-ismérheted a' Szerzőt* krnek dítséretin* tsak 3Z<? 
is elég, hogy ez az az ÖrátzicJ^ melly néki utat 
mutatott az Erdélyi fényes Püspöki hivatalra % a' fo* 
főnyi Káptalanbéli Prépoílságnak 'síror jövedelmeire * 
e' nyitott kaput Bajtaynak ama halhatatlan emléke*. 
zetíi Apoítoli Királynéhoz Theréfiához-i*-, ki Öter 
a' maga Kedvesének, és oily nagy Örökösének a* 
Ildik £fófefneí Tanítóul rendelte a' Magyar Kirá
lyok Igazgató és ítélő Hiítóriájpkban, (In politicö-
eritica Regum Hungáriáé Bifi^rXa^). Meg-is -felelt 
hivatalának, midőn Fejedelmének hafznos gyakorol
tatására , fzabad járáfa lévén aa Leveles-bájakba , V 
Diplomák hitelek Í2erént:igen fzépen ki-dolgozta Ma^ 
gyár Orfzágnak fajtó a}á méltó, t i tkos Hiftóriáját. 

"( Arcanam Hungáriáé Hiftoriam*.) Melly fzórgal-
fiarofságáéft 3 a femi*eralített két Egyházi jövedék 
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mefcen 3u>iií? érdemlett Sz. Bárói és Belsö-TanácsS-
TitnMdkatris* ISbb írásban lévő munkái előszám
láltatnak az 6 életének le-írásában, melly ragafztá-
tóttá 'már említett Péfti hatodik Ki-adá$hoz/ A^ 
pelíyből könnyű meg~esmérni5 hogy életében ínén-
jiyire bedűlték otet az Ölafzök, Helvéták^ Frantzi? 
ák:_y Belgák 5 Németek, és hálálábati melly nagy 
tifztelertel és óhajtáfsal emlegetik Hazafiai, 

Kafsán nyomtattatott a' Landerer betűivel Húsvét 
előtt, Hlyen homloka Könyvetske: Ki nyertes az Hang-
mértékléshn ? Az Erdélyiek nyelvek járáfa fzerént 6 v 
tay és Magyar Vers Szerzőkkel k'őzl'őtte Szabó Dávid f 
Mafsai Királyi Fő- Oskoláknak edgyik Profejfora *s a*t. 
írattatott a' Magyar fzóknak nagyobbára perben-
förgó mértékeiről, (de Quantitatíbus controverfisS) 
Elég tágas fzó~tanító (Pro/adta) mmé&xt-ekákjcm:^ 
épít, és váltogatott példákkai mutogat: -
Ez az érdemes Hazafi íiüyos terhű rnunk&t vett 
ugyan magára, de haíznost és igen jd gondolattal? 
mellynek végbe-vítelére elégséges mindazonáltal á& 
o fzorgalmatofsága r u L hozzá fogott 5 indítatván á* 
Haza fzeretete , és az igaz Magyarok kéréfe által $ 
edgy Magyar Befzéijarnak (Phrafeologia) ki-dói-
gozásához, mellyben mind a* kötött, mind a* fza-
bad befzédnek módja megrlé^yen. A' munka köttet
ni fog a? nevezetefebb idö^ avagy név-fzdkhoz-
QVéfha aut Nomina) hol a2Í edgybérakáfo&at (con-
Jiructiones) helyefen és könnyen verfekbe lehet fog
lalni , minthogy már darab verfekbe ki vágynak tií-
nálva? Berine léfznek a' fzóllásnak, írásnak, és ének
lésnek válogatott módjai 9 ni élly ékhez adatik a' ha-
foniót jelentő fzóknak (Synonimórúm') nagy bov-
?ége 3 de tóe'g4áfznek ezéKtol* a' Vers daraboktól 
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azok a* fzók külömböfc'téfW* tíiellyek" a* kötetleír éf 
fzabad befzédre fognak tartoznia 

Dehretzenben* Ama nagy hírű és tudományú 
Debretzeni Rét Nagy Oskola' Profeffora Titt* Siuai 
Ur Magyar Örfzág Réformátziójánák Hijfcáruíját. 
ki-dolgozván 5 azt a' maga képével edgyöít, meliyet 
a' N. Váradi híres Piktor Ritter nevezetű festett , az 
Anglufoknak engedte ezer és edgynehány fzáz .Hol
landiai aranyakbál álló ajándék jutalomért, Melly 
tudós munkának kell étinek lenni, a' jutalntaztatás mu-
tattya, Még-iehet itt közönségefetí jegyezni $ hogy 
a* Magyar Tudófokat mennyire betsűllii az idege
nek 5 hogy még meg-is jutalmazzák* Hát még ha 
közöttök élnének, írnának, és mnítatáaak, mennyivel 
több tifztelettel és jutalommal nem vifeltetnének hoz-
zájok? Bizonyság a* £ii időnk, melly nagy ajándé
kokat és. jutalmakat nyertének Hazánkfiai a* ktttfel*-
dlefe#í~j annyira hogy már neTir-=ís~-tártatik nálunk 
ritkaságnak, havalaki Mlfóldi jutalommal meg-tifz-
teltetík3 minthogy ez minden efztendŐben már kö
zönséges dolog* Mi meg-fzégyenlhettyük magunkat^ 
ha nem becsüljük Hazánk tudofsait. Ha az említett 
Prof. t?r e* munkáját a* Hazában hirdettette vólna-ki, 
taláin annak ki-nyomtattatására elégedendő költséget 
és fizetőket fem kapott válna, OHyan mefzfze lévo-
idegeii Nemzet pedig azon kivűl nagy jutáim arás-
adott. Sajnálva tudjuk és látjuk, hogy Hazánkban 
már a5 könyvárofok fem akarnak a* költeményes Ro
mánokon, Német Komédiákon , Afzfzonyok Kaleír 
dÁriomáDj a' Papokat? sot a' Felséges Tsáfzárt-is sér
tegető könyveken (Pafquillus) kivűl, más tudós 
és fzeiit munkákat árulni* Mert meg-vallják, hogy 

ama* 
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amazokban jobb. hafznok vagyon. De valyon azpk-
ból lehet e' tanálni a* tudpniányt^ erkSltsjb'tv a' ke-

V jefzryén Hazafi kötelefséget? 0 tempóra \mo móres l 

Nagy Faradon* Az itt lévő fS Nemzeti Oskolá
ban Sch&eidler jfanos Ih heliyébe, ki a' minapiban 
& Haji Notáriufságra emeltetett * tétetett Tanítóvá 
Helvétmi Valláfon lévő Nemes Oltományi Stabá 
Láfzló Űr Bihar Vármegyéből. 

Budám A' máit napokban megjelentenek a? 

Közönségnek fzeme elStt, igen ékefen és jól talál
va képei 5 Gróf Nitzhy Kriftof Űr 6 Exeellentzii-
jának, és GváíHaller Jofef Coní. Űr 5 Excéllentziájá-

l§ nak, ki már a Váradi Traktusban K. Konufsárius, 
és Titt, SzerdahelíyiJ.loyfnus György Űré, ki a* 
Budai K* F6-Gymnáfium Direktor^, és a' K«:Lit-
ter. Kommiffiónak Referens Aíleübra. Ezeknek, éf 
több Fo-Méítcaágoknak képeit ki-adja edgymásotán a 
Budai Tudós Magyar Tárfaság 9 melly a* múlt 
nyáron állűtt-fel a* K. Helytartó-Tanáts oltalma alatt, 
snelly az egéfz Magyar Házában , és ahoz tartozó 
réfzekben egybe hívta a* Tudófokat a' Tudomány
ra tartózd dolgoknak fzorgalmatofabb írására > *s na
ponként nevekedik az irigység foga és tolla ellen-
is* Ezt az igyekezetet annyira kedvelte és jóvá 
hagyta.Ö Felsége, hogy a1 Tárfaság Tagjaihoz'va
ló Kegyelmének jeléül 9 és a' Tudományoknak öreg-
bedését a* Magyatok között akaró kegyelmes jó 
indulattyából kivan ollyan rendeléfeket tenni, hogy 
minden Magyar Orfzági Akadémiának, Gyranáfiumnak 
és Oskolának hónaponként járhafson ezen Tárfa-
ságnak Magyar Merhírius. titulus alatt lévő tudo$ 
munkája ingyen a Királyi Kegyelembe!, llemény-
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ség vagyon 5 hogy 02 igyekezíiknek fzáqiok fzapo-
rodván^ a munkának érdeme nevekedvén , a Kirá
lyi'Kegye3em-is nevekedik* és él-érheti idővel az 
a\Tárfáság-is, mit a* Prágai Tudóiba Tárfasága a* 
jó igyekezet által ^ mellyet a* minaft a Felséges 
Tsáfzár Közönséges Királyi Tudós Tái'fasággá emelt-
In jjublicam Regiam ScUntiarüth Academiauu 

JÍ Gellert' Tántzos Mtivije* 
. r - Pordítocfa Láczai Jófef. 

Sdgy Medve , nielly foka tántza után ette 
Kenyerét3 de fokfzor koplalt-is mellettea 

Edgyfzer el feabadál f'*s azonnal tsendefeu 
Kullog az erduben haza egyenefen, 

A* _Medvék fogadják'atyaS csókokkal/ 
>. 'S'bé-tojxik az erdőt víg.uiormoláíbkkal, 
S a' hói tsak edgy Medve^ máfsal ízembe fzíUotfe 

Petz meg-jott í az első fzavok ebbÖl állott. 
Azután Petz mindetit ekhiftotizála ^ 

Vándorláfaiban valamit tsudála, 
A' 'mit tsinált, tudott látni, vagy hallani; 

És mikor a' tántzról kezdett v<5!t fzóllani 
Mintha ott-is orrán hordaná a' lántzot, 

Két talpára' billen, 's kezd edgy Lengyel-tántzot* 
Az Atyafiságnak e3-ill fzeme» fzája, 
.. Kiki látván ^ melly ízép tántzos Petz komája^ 
Tagjai mozgását bámulva csudálták 9 

'S ok-is forgifait majmolni próbálták; 
De nem tsak az hogy* úgy mint o ? nem járhattak5 

Hanem, egyéneién fel femis alhattak, 
*S nemellyiket $x Tántz orra-is buktatta ? 

De a' táützos magát még jobban mut&tta,. 
Edgy-
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Ectgyfeer bofzfzandokva edgy Medve így mormol: 
Ez a' dolog minket gyalázattal, kormoí * 

Hát már mind holond más-? ísak ez a' fertelmes 
Rosdás orrá .Kókler lefzíz köztűnk értelmes? 

'S fel-zádál az egéfz Medve-Kompánia ? 
Oízolj! úgy-mo?3.d 1 míg Hints bajod ^ Kurva Fia/ 

Te 9 bolond létedre* másnál bŐítsebb lennél/ 
Pett4s el-nyargala «j nem várt több fzót ennél* 

* & • l" . . . . . . 

Ne légy holtsehb mint mási ne félj» tiem Üldöznek 3 
Mert igy máfok tolled kitsint küiömboznek. 

Ha pedig többet ttidfz másnál valamivel* „., 
Annál inkább vigyázz: ne kérkedj fennnivel; 

Edgy darabig, igaz hogy * ditsérni fognak $ 
De majd abrakja léfzíz a martzongó fogBak^ 

5S a mit benned elébb mint virtust tsudálnak-* 
Aből kárhozatra méltó bűnt tsinálnak. 

Szól a Máfai ' 
Kérettetik. bizodalmafon az egéfz tüdős" Publi

kum j .hogy a' kiknek újjonan ki-adott könyvek^ 
hafznos ki-adandó, íráíbk, vagy a* Publikum olva
sását nieg-érdéml6 Verfek vágynak; az elsorol igaz 
tudósítást tenni, a' máfodikát és harmadikat pedig 
a* Bécsi Magyar Másának mennél hamarább fel-
'kűldeni ne terheltefsenek; hogy így az iíjj Kó"ny« 
vekről való tudósítás 9 és a? foliyó befzéddel írt tu
dománybéli dolgok mind edgymásután mehefsenek-
ki min Jen hónapban, és hogy ne kénteleníttefsünk 
ásókat a' Verfek közzé elegyítteni* 
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