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MAGYAR MUSA. 
Kők Bétsben 26, Blájüsban 1787. 

A9 Szmt-Mártoni Apátúrság Hijlóriájánái U-
rekefztéfeé 

Mineíuitántia Károly és Lajos Királyok akit a* 
békefség helyre állíttatott válna, ekkor volt 

már az a' bdldög ido , mellybéíí a 'Jakab után kö
vetkezőknek minden károk ki-pdtoltatött; á' midőn 
az Apáiűrság olly virágzó állapotban Volt, hogy 
mind a' Pápák* (kik ebbefi az időbeni Magyar Ör-
fzágbnn a? J^ULS refervátiönis betteficio rumot magoké
vá akarták tenni) mind magok a" Királyok ezen Apát-
úr s ág ot tohbé i*em a Benedek Ízérzetének* hanem 
más fzenréllyéknek * kik az 6 nemes ízületéfek és 
különös érdemek által máfoktól magokát meg-külc^n-
boztették ;, .(mint Papi nemes jáfzág* jövedelmét ) 
el-o-íztani kivárnák; Iilyen Papi nemes jófzágöt bírt 
vala p. Oé Ulafzló ez előtt Kujáviai. Hertzeg Ler-
gyél orfzágban első Lajos Kitáiy alatt. Sigmond 
Uralkodásakor Dominikus i Vagy Dófa Martzal Jfí-
vári fia blríá ezen jófzágöt; k i ennek vifeiésére a* Sz* 
FerentzfzetzetébSíválafztatGtt; és ezután Hertzeg Öpii-
liai Jánosi és edgy fzersmind Uladisláviái PusptfkLetl-
gyeí Orízigbatf. Mátyás Király úMl Debrénté Ta-. 
más Nyitrai Püspök > é* Domokos Székes-Fejérvári 
J?|:érjtó| ésraáfök yifelték gondját eztó 'sírós jövé-
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d elmeknek; noha meg-efett az-is, hogy némellykot 
a9 Sz. Benedek Szerzetéből lettének Apáturak: de 
még-is ezen nagy fzámá Szerzetefek úgy el-íbgyta-
nak vala , hogy Il-dik Uláfzló Király idejében alig 
találtattak hatan ezen Klaftromban. — Már moft II* 
dik Uláfzló Király a\ fzerzetefeket rendbe kezdte 
fzedni; kiváltképpen a' Sz* Mánoni Klaftromban cse
lekedte eztet5 hói Tolna Máténak^ a'Pétsi Papi ke
rület' világi papjának meg-parantsólta 9 hogy Szerzet-
béli köntöst hordozzon, és a' közönséges fogadást le
tegye. Még fok más Jbafznos rendeléfeket-is vitt vég
be; de minden hafznok, mellyeknek ez által el-éré-
fek reméitetett, a9 Mohátsi fzerentsétlen ütközet által 
meg-gátoltattak; mert ezen ütközet után az orfzág 
mind a Török 9 mind pedig a'Hazabéli hadak által 
el pufztíttatort; a' Barátok minden heílyeken meg
húzták magokat ? és maga-is Máté fok régi íráfqkbol 
álló Archívumával, és egyéb drágaságaival, a' tsen-
defségnek. okáért 5 Bétshe huzta-meg magát. Utoljára 
aimyirar.-ment- a' dolog, hogy minekntánna Láfzló 
Apátúr I fö lben nqeg-hajálozott, edgy Bénédiktinust 
fe lehetett Szent-Mártonban találni, Marékkor edgy 
réfee a jövedelemnek, és az Apáturi titulus világi 
Papoknak.adattaték, a'többiréfze pedig, mellynem 
volt a* Török Bíroáalma alatt^ edgy. Katonának, ki 
ezen kőfalakkal, tornyokkal és Báftyákkal fel-ékesít* 
tetett Elaílromnak Komendáfsa valaD engedtetek ál
tal. Volt ugyan minden időben katonaság benne* 
de még &m .védehneztetbetett mindenkor a Török el
len; mert 1594-dikben ezektől meg-vétetett, éa 
mind addig, míg N. Gy&r 5 vifzfza nem vétethetett* 
A'XVII-dik Századnak elein Himmelraikh Tiburtius , 
RUDOLF, és MÁTYÁS Tsáfzámak Titoknakja, el^ 
nyeré György nevű fiának nem tsafc ezen Apátúrsá-

Sota 
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got, hanem még a' Mátétól Bétsbe vitt Árchivumöt-
is. Az Ő következője. -fiá/Jí Jtfat;ya.y fegítette a' Béné~ 
diktinufokat, hogy megint lábra áihafsanak? és réfz-. 
fzerént Ő-tŐlle, réízfzerént pedig az Ő utárnia valóké 
tói ezen Klaftrom' és Templomnak ínaradrányni fel
építtettek. De ismét 1683-ban az ellenség oftofác 
érzették; mert a Törököktől egéfzfzen el-rontatott. 
Nem tsak ezen Klafixonmak, hanem az egéfz Orfzág-
nak fzerentséjére fel-tetlzett az az idő5 niellyben 
ezen vad vendégek az Orfzágból kí-kergettettek, és 
hogy máskor meg-ne látogathafganak bennünket, be
zárták utánnok az ajtót. Már raoft Rarner Márton , 
Lendvaí Plácidus; de kiváltképpen Sajghá Benedek 
fő Apáturak\ fzorgalmatofsága által ezen régi épüle
tek egéfzfzen ujj bőrbe bávtanak ^ dítsofségefen fel-
építtettenek > és edgy nagy fzárnú fzerzetes Atyák* 
Jakó hellyévé levének, — Az utolsó fő Ap.átúr 

Somogyi J&ániel vala, ki alatt ezeti Apátárság, 
melly közzel 8 fzázadok alatt olly fokjele vifzon-
tagságokon ment vala kerefztűl, mivel az Orfzáguak 
és a' Polgári rend-tartásnak moítani állapottya íze-
réni hafznosnak nem találtatott; az el-múlt 1786? 
dik efetendöben edgy b\ Királyi parantsolát által 
egéfzfzen eltöröltetek. 
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N. Szehm^ l%* Máj. 1787. Bartqlis Jtital Edgy* 
házi Pap Jegyzéfe. 

137*srneretei a Magyar Kerefztyénségnél Nagy*Szpm-
• JLL/ baú Káldi György Papnak a' régi deák betűké 
bol fordított Magyar Szent íráfa, meüyben, melly 
fok homályos? ós hibás fordkáfok légyenek y igew 
jól tudják azok? kik &x majd minden nap forgat-
• : tyák,, 
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tyák3 mellyet hogy igaznak lenni raeg-mutathafsunk9 

tsak edgj^et5 kettőt hozunk-elo* 
Ifaiásnál a' a i -d ik Réfznek 10-dik Verfe így 

vagyon Deákul; Tritura mea 5 et filii areae meae , 
Kaldi ez: így fordította : Entsépléfem 5 és értJzéróm* 
fiai. Hányan értik ezen ízót, {zéróm 7 A ' j ó Ma
gyarok, a' ház körűi bé-kertelt jófzágnak űrefs he-
lyec fzoktlk nevezni udvarnak, nem pedig Szérűnek; 
tehát így kell fordítani: En tsépltjem^ 9s én udva
rom' fiai. De ha így fordíttyuk-is, hányan értik a' 
Magyarok közzűl , kik légyenek az Udvar* fiai ? A* 
7Sidók a' házaik elÖtt ÖkrSk által ki-nyomtatott búzát 
nevezik Udvarfiainak : ezen fiakat a* Magyar tsak 
búzának nevezi 9 valamint az etzetet etzetnek; nem 
pedig, mint a' 'Sidd, borfiának* Tehá t , hogy az 
említett Verfet a' Magyar értsey jobb így fordítani: 
En tsépléjemy

 9s én búzám. 
Királyok* máíbdik Könyv, máfod* Réfz* r^-ctííc" 

Verfe így vagyon deákál: Surgant pueri ^ et ludantf 

mellyet Kaldi így fordított: Keljenckrfel az ifiak> 
és játfzodjanak. Ezen fzó; Hulláma, nem tsak 
gyermeket 5 és ifi a tj, hanem fzolgát, inast5 katonát, 
és nStelent téfzenv; ; Valamint Jóíué már f o efzten-
dosnél nagyobb lév$É$^Mófes i-dik Könyv. 33-^ik 
Réfz. l i -dik Versében^ neveztetik, hullema. To-
yábbí : az a' 'Sidó fzó: Ifachab ? nem tsak azt té-
fzi, ludere, jádfzodni, hanem fegyverrel máfsal ve-
fzekedpi, hartzolni, üldözni, tsufolddni: játfzodni 
pedig a' Magyaroknál, tsak jádízodni, hintryogni, 
itréfálódni téfzen; tehát így kell vala fordítani: Kel" 

jenek-fel a Katonák 5 és víjjanak-meg előttünk* 
Hafonlöképpen , Teremtés Könyv, ai-dikRéfz, 

a? 9-dik Vers igy vagyon fordítva Kálditól: Mikor 
látta válm Sara az Agár fiait játfzodni Ifákk$lr 

mon-
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monda Ábrahámnak ; 'Tesd-ki a fzolgálót 9 és 
fiát* Ebben a* fordításban a' Magyar meg-iítközik, 
mivel ezen ízó által: játfzik, egyebet nem ért 5 
hanem játfzást^ és így gondolkodik magában: mi
ért nem fzenvedhette Sára a* jádfzd gyermekeket? 
holott a' gyermekeknek edgymás' között való játékok 
a' ízeretetnek bizonyos jele ízokott lenni. Ebből le-? 
het éfzre venni^ melly nagyon hibázunk, ha a' 'Si-
dd-fzókat Deákra, deákból magyarra ügy fordíttytik, 
a' mint füleinkben tsengenek* Az említett Versben 
tehát az a* 'Sidó fzó , Ifachab^ nem magyar já-. 

; tékot téfzen5 hanem üldözést, és tsúfolddást; in
nen ? a' mit a' 'Sidók az említett Versben Ifachabon 
értenek; mi azt Magyarul így mondgyuk-ki; Mikor 
látta volna Sára, hogy az Agár fia üldözné I$á~ 

\ bot) így ofztán ha a' 'Sido nyelvnek tulajdonságait 
h a magunk nyelvünkön ki-mondgyuk , nyílván meg-

értyuk okát a' Sára* haragjának. ; 

Ifaiásnál a' 12-dik réfz* első Verfét így fordí-
; totta: Hálákat adok az Urnák* mert meg-haragu-
l dott reám, holott így kell vala: Hálákat adok az 
| Urnak^ ámbár meg - haragudott rám. Mert nem 
|4 nem az Cr haragja oka a? Próféta' hálaadásának, ha-
j: nem az L'rnak veié való fok jótéteményei. 
I Szent Lukátsnál a* i^-dik Réíz' 9-dik Vetfe 
I így vagyon Káldinál: Monda néki (Zakhéusnak) . 
;' iféfus: holott így kell vala : Monda felolle Jéfus; > 
|: melly tsak ebből-is kitettzik^ a? mi míngyárt ko~ 
lf vetkezik: Ma lett idve]s$ge ey háznak; mivel hogy . 
j . o-is az Ábrahám fia; mert ha így kellene: ilfon* 
; da néki ^féfus; tehát a következendő igéknek«i§ 
y így kellene lenni; mivel h®gij te~i$ fiq. vagy Áhra% 
L* hámnqh 

A'fent 
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A' fem já Magyarság, HL mi ott az -Ötödik 
Versben vagyon 9 Zakhií sütve fzálj alá* Jól 
mondják az Jlpoftoli. Hit' formájában. V-Kriftuaról: 
Szállá alá poklokra > de nem jól mondjak, Zakhé-
us alá fzálla a fáról, BZ illyeneknek, 's minden f 
&áldit6l vald el-távozáfunknak rövidé de fontos 
okát adándjuk* ' 

Váilyon Ifaiásnál a' 34-dik Réfz' 14-dik Ver- . 
seben ezen fzó: Látnia, Vatahlus^ Pagninus, és 
Delrió értelmek fzerént, Bofzorkányt téfzen-é, vagy 
«gyéb állatot ? meg-láttyuk. 

Mi tehát el-végeztük magunkban, hogy a* Kál-
ii Magyar Bibliájában lévő . fogyatkozáfokat, és hi
bákat? a' mennyiben tehettségünk engedi, meg-job-
bítmk, melly jóbbitáfainkban élőnkbe tefzfzük a1 'Si-
dó5 Görög , és \más nyelveknek tulajdonságait, és 
úgy fogunk igyekezni , hogy a* Magyar az írást £ 
minden kételkedés nélkül meg-érthefse. Eio - vefz- t 

fzük azokat z Tudófokat-is * kik a* napkeleti nyel
veket jól tudják j és a' Szent írásnak némelly fza-
vait érthetÖfebben fordították deákra,- mint fem a' 
mai Bibliában , niellyet Fulgátának nevezünk ^ lé*, 
gyének ki-téve« Azon jobbítáfokba-is beié tekín-. 
tünk, raellyeket neveznek: Correftiones Romanae* 
Ofztán pedig efztelenségnek tartanok , Károlyi Gás- > 
p a r t , és 'Molnár Albertet -sak azért meg-ve tn i , ; 
hogy hitünktol idegenek. Dksérettel fogunk emlé
kezni rpllok-is, a' hdl meg-é'rderalik. Azokat fem • 
hagyjuk hálaadó dítséret nélkül, valakik ezen tnuti- ^ 
kában tejendo fáradságunkat Tudósítáfok által eny* . 
híteni fogják, melíyet a' munkához, és dologhoz 
éito minden T . T . Uraktól alázatofan kikérünk, 

Midőn pedig mi ezen dologban fzorgalmatos- \ 
loduíik ? koránt iem oda tzélozunk 9 hogy Káldi 

Győr-
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i Györgyöt lég-kifs£bben4i gyalázzuk, mivel az S 
fzorgaliuatos fok fáradságait- örök emlékezetre mél
tónak Ítéljük, és tartyuk, hanem hogy a'mit 6 ho-

I mályofon, és* híbáfon fordított, azt mi világofoa 
. ki-mondjuk, é$ így 5 utánna a' kerefztyén Magyar 
; Anyafzentedgyháznak lelki vígafztalására, éi hafi^ 
. nára leheísünk. 

Ay Titu Horvát Ádám Ur nég§ foní Ferfekben 
írt Himniáfiáról vagy Hunyadi yánofsáról^ melly 
düsöfséges Marika éppen mojl vagyon a* Bétsi Cen* 
furán 5 írd 'a*, következendő néhány Verfeket, d 
Hanniás Szerzőjének esmeretetlen, de igen jó-akaró 

fzolgája A^x S * * * Bitsben Májasnak EQ-
zepin l*/$J-ben* 

JX ' GorÖg Nemzetnek Eómérus líiást* 
^ j j , Virgilius íra Rómának Aeneast* 

A' Frantzia Foltér Parisnak. Henníst* 
Szgrze aV Magyarnak Horvát-is Jlunniást,' 

Számtalan AchiUest fziilt mindég Nemzetünk 3 

Nagy Ulyfeseket Hazánkban lelhetünk * 
De tudós Hómérust nem igen nemzhetiink*. 
Sok Héróst Hómérus nélkül temettetünk. 

Kezdi már Minervánk Bellónát köyetni y 

feezd Vitézünk után Poétánk fzűletni ? 

Nem fogjuk a' Vitézt immár tsak temetni, 
Kit el-temettünk-is > kezdjük ébrefztgetni,. 

Nem engedjük éltét ellenség' vasával, 
Sem, hírét romlani tefte' romlásávalf. 
Ellent áll Gyongyofi Kemény Jánosával f 

Horvát a* Hunyadi János' paiJofsáyaK, 
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Örvenáeíu nieg-vallotii a' Magyar Hazának^ 
Meüy eddigv és möíUs nyila Bellónának.^" 
Hogy nem csak a kardnak, hanem a' pennának 
VégL-is tneg-fbgta* V fzolgál Minervának^ 

Gyongyoft volt elsS 5 Horvát a' máíbdikj 
Ki Hérofsainkról Verfel gondolkódiki 
Gyöngy -— —- Homérufunknak fzáma párófcdifo 
Vitéz Magyar! kardod már nem rosdáfodik* 

Legalább dárdája aina Hazafinak, 
A9 Háldat le-döfo Vitéz Hunyadinak $ 
Nints ki-téve tSbbé rósda* fogainak * 
'S a' mindent emefztö idők' fzázzairiaki 

Mert négyes ofzlopra fíiggefzteték kardja, 
Hogy á" feledékeny föld bé ne takarja* 
Ki tehát Hunyadit esmeini akarja* 
Nézze kardját, meíly et forgata két karját 

Híres ez a fegyver Hunyadi * ) vasáráig 
De fokkal hírefebb Hunyadi markáról* 
Híresük Hunyadi Koronás Fijáról, 
SÖC ma-is híresül a' Hunyadi Várról* ? 

Mert parafzt had lévén minap Hazájában $ y
y 

Harmintz hat földije rohan hamarjában 
Á5 gyilkoló hadra, és ló nyargaltábaii 
Sok feázat le-vere a' Maros folytában* *$ a* u 

* ) ErdélybetÉ^nyád-tarmegyében * Hunyad Várofsa körül 
vágynak a'?j|féfe vasbányák , és laknak a* Hunyadi Jáncfc 
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