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MAGYAR MÚSA. 

Költ Bétsben 6. Júniusbűn 1787, 

Pofony. %S* Ma]* A* mvedéheny Papi Műhelyből* 

GYÁSZOS VÉGEZETEK, . 

mellyeHel jirattatik T* T. Kis Gergely Halála* 
V T; T. Gy'óngyőji súlyos nyavalyája* ; 

^'Tpi háromfzor három Helikon' fefizei 
JL Jupiter elméje' ép fzuleményei 

Siefsetek hozzám, Gyáfzbá Öltözzetek, 
Szívem* keferveben mofl réfzesűljetek. 

Szemeteknek foljon forró* kbnyv-özöne ? 

Hogy igy tsilapodjon fájdaJmim' tengere, 
' te-pedig-bolt i Fébe tedd-le koízonidat. 

Komor? és bus Dalra ingereld lantomat; 
Hogy ki-fejezhefsem uldőzÖ forfütiknak 

Mérges fulánkjait fz&rnyű fájdalmunknak. 
Oh hajt borzafztó hír J fz St nem ejthet nyelvem -** 

Zápor fzemeimet, Bá el~űiven leikem* — 
Oh bokros Bú, Bánat! — bal efetnek &5rnye! 

MelJytÖl vérzik minden Hazafi hív fzive. 
Ja j ! tehát a* Magyar Pindus * ) Ragyogványa 

Nem iobog-é tobbfzör? Ősinknek virágja 
Gyáfe-

*) T. Kis Gergely ? ki meg-haiálozott * Erdélyben Szíiu-Udr 
varhelyi Profejöbr; 

9* 
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3Í4 $ö£ & W 
Gryáfz-p»dra nu!ott«é ? tehát mord halálnak 

'Zákmányává lettél Öröme Hazánknak? 
Egeknek Bértzin nem fog~é nsp derülni, 

Mellybe vifzfza tériéi? Oh kezdjen merülni 
Magyar Nymfámi Könyvek1 árjába bús fzemed^ 

Sirafsad özvegy, és gyámoltalan ügyed', 
Gy áfzolja ki ki te siralmas foríbdaf » 

Minden keíeregje gyáfzos napjaidat. 
De — oh értzes Egek ! Keményitsd-meg fzíved'—; 

Kettőztetik a' B ú d * — áradjon könyvzéfed, 
A v kegyetlen Halál már íját fel-vonta ? 

Hogy mérges nyilával le-verje halomba 
Más * ) • Tsillagzatod-is. Pindufi férgei 

Ligyetek gyámolunk' hathatós Védjei! 
DítsÖ Boroítyánja mély sírba ne hnljon > 

Hanem Örömünkre fzűntelen ragyogjon* 
T e kék. Duna 5 V Tifza dagadott vizeddel 

Keferegd ügyünket bús kony-tengereddeL 
Te könyvezo Hajnal harmatod' gyöngyeit 

Hintsed velem gyötrött fzívednek könyveit* 
Ti zúgó patakok habozó Tsörgéstek i 

Gyáfzos panafzimmal moft elegyítsétek* 
T i fzomorti fenyvtk mély fbhajtáfinkra 

Feleljetek zengvén fzörnyű kinainkra* 
De *— heves Verejték Önti Homlokomat * •, 

Halavány Ijedtség fagy lal ja aj komat. 
Jaj «~ fzemembe tűnik fzaladó árnyéka — 

Halotti Tziprus közt repül rajzolatrya! 
De "'— mért illy féléimet, V bús Ijjedtségekkel 

Tufakodól lelkem tsal<5 képzéfekkel? 
Engefztelhetetlen Haláf íJdozattya 

Serét sírjából nem botsátatik vifzfza* 
Nyu* ' 

*) T\ T; Öfö'aiyöfí; jtó nagy nyavalyában fetöifej. 
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Nyugodjon hát Hamva gyáfzos barlangokban 5 
Hideg Tetemivei homályos halmokban. 

Hives árnyékában jeles érdeminek 
Pihenjen Örökig helyén tsendefségnek* 

Ditsőségre méltó 5 's víg emlékezete 
Légyen hív > és buzgó fzívünkre ki-met^vt f 

Dirséretes Neve hűs sírba ne íziJjon, ".?•'• • • 
Zöldes kofzonija nálunk ne fzáradjon. 

Ti pedig bás fzemünk keferü patakra 
Fakadjatok még nem illy keferves napra * 

Találván fényetek eWlja az Halál, 
Ki válafztás nélkül mindeneket kafzáU 

De mit jajgatok illy lágy afzfzonyi módra? -
Virittson már ortzánk fzép rófa-pirosra,. .,• 

Könyvet ne hullafson hannatozó fztmünk, 
Mert édes örömet keád érni bás fzívünk* 

Lám mofolygó Titán Pamafzus* Hegyének 
Ragyogó ékeit nemzttté helyének^ 

Szabó Dávid 9 Rájnifz> Pétzeli, és Mólndrf' 
Révai r-és több Difzek, melíyek által imwíít 

Meg-avált gyáfzfzábál kezd népünk derülni; 
Kezjed tehát Magyar fzemed* megtörülnie 

Edgy Fritska^ mellyet a9 fzép Vémxs tzipdlöjébetifr 
is hibát talált Mómiis f némelly Magyar Mü+ 

sáknak adott. 

"ÍTTTajdan az Orféus jól hangzó versére f 

SL jL Még a' folyó víz-is viízfza-felé tere, 
Násó-is meg.gyÖzte a' durva Gétákat, 

MidÖn köztök mondott fziv gyÖzÖ Strófákat; 
SÖt az Iftenek-is. mint fzám-ki-vetettek, 

A' ki űiott Násó tklmí lettek; 
";-- f Mink' 
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Minthogy vériéiért atitiyita fzerették^ 

Hogy a' fzáinkivetést érte fel fem vették^ 
GyÖzi a* fzép éfonek fzép verfe az -eget,• 

'S itzi a* mennykSvel terhesült felleget; 
Minthogy olly ero van a' Versben magában % 

K tninémíi a' Vers-fzerzö Poétában 5 

Az a z , nem fél fenimit a' menny-üto kotűl^ 
Mert az távol kerül a' kofzoráa fotűl. 

Szép dolog a' dolgot olly verfekkel irni5 

Mfilíyek kft ízxvveUs könnyen tudnak bírni; 
De ha erofzakkal rakjuk kalodába 

A' fzókatj hogy már az menjen vers formába; 
Vagy 9 Ka nagy dologba fog az alatsony éíz; 

Ugy a' pénz ^ 's a' pofztó tsak hafzontalan véfzj 
Mert a* fzép dolgot-is el-rontja a' mérték, 

Ha % vers-fzerzoben nints elméfség 's érték. 
Mikor alatfony éfzt mértékre fzorícunk, 

Akkor 9 verfet írván 3 tsak fzót fzaporítunk* 
Lifzt lángból kéfzűljö'n a' Műfa' értelme, 

Hogy szt kedvelhefse az Olyasó elme* . 
Nézd Horváth, Htztli^ Gyojigyöfi írását; 

Ezek; ejtik talpra a' verfek' folyását; 
Poo£yna.k-i5 olly remek éfzt láthatfz versébe% 

* A* mellvért boroftyán illene fejébe. 
Itt edgy tsepp tsorbája fem látfzik az éfznek, 

Nints hibája a' hang-mértéknek, ?s más réfzneL 
De "ezeknek fokán árnyékát fem érik, 

A' kik a vers forát tsak tzérnával mérik; ? ) 
Kik 

. *) Edgy Debrétzeni Sós nevezetű efzelös Poéta, nem tud* 
* vdü a' Vers íráshoz, tzérnával fzokta vala azt mérni 3, 
• hogy edgyík for a5 máfiknak mértékénél kiíTebb 9 vagy 

iiagyobb ne légyen. . 
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Kik ugyan Verfeket a' mértékre ü t ik ; 
De a' mérték mellért, a' verfet tsak síítik. 

Kein illik az ilíyeti a' Magyar Másába; 
Mimhogy erőltetett, 's nem foly fzabadjába. 

Láttam a minap-is olly Deák verfeket, 
(Edgy emberről írta valaki ezeket) 

Mellyek ha Cicero' fülébe jutnának, 
Bizony káva lenne a' füle* dobjának, 

láttam mást-is, (ez fzolt Komárom Várárál) 
De már annak verfe nemes elmét ánii; 

Ez , az arany időt tsak hogy meg-nem győzi. 
Sőt némellyek fzerént , fokkal-is előzi. 

Azt mivelje ki k i , a' minek meítere, 
'S ne fogjon ollyarfhoz, mellynek nem embere; 

Mert másként ágy járhat a' mint az eb jára %. 
Mikor követtséget vállala magára. *) 

Nem iefzíz Merhiriiis minden bolond fábul; 
' Sem Sólyom, vagy Ráró a' bagoly Mbul; 

Nem fzíijt a* terméfzet mindent Poétának y 

A' ki e* ^fzipaie^etjzéretné magánaké 
A* kinek erében lafian máfzkál vér i , 

A z , a nagy dolgoknak árnyékát fem éri. 
Gyenge fzappanos ko lefzfz a' gyémánt kobiil^ 

Ha az azt rajzoló vers jönn gyenge fÖbül. 
Ha a3 rofz yers-fzerzo a' napot dítsérí, 

A7 fényes nap, a' hóid' világát fem éri. 
D e , ha jó Vers-fzerzo akad a' végére, 

Ü g y , a hóld-is fel-hág a \nap fzépségére. 
* T ű z , i í lo, 's kalapáts kell a5 vas munkához, 

j ó dolog, *s jó elme a* Magyar Másához. 

A'ki 

*) ~ Totam concacavit Regiam* VKU Aeforj* 
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A' ki gyáfz fzínt akar-Öltözni magára, 
Keféje-ís légyen tifztogatására. * ) 

Ti pedig Gyongyőjij Horváth, Poöts-9 Péizdi>••'. 
Kikben '.Ap'ól!ó4s maga kedvét le l i , 

Sokáig éljetökí 's a' verfet írjátok 5 , 
Ezt izeni tőlem két "Hazánk hozzátok; 

Mert a' ti 'vérietek olly erővel-bírnak5 

Fogy , ha sírtok•» máfok utánnatafc sírnak; 
Ha nevettek 9 más-is nevet hahotával. 

Ah! nielly fzép, így bírni két Magyar Hazával, 

Szóról fzóra, Kommáról Mmimára nyomtatott, 
• 5 . Mór. 1 2 , 32, 

* • * * 
Értésére esvén egy Erdeilyi Supplicánsnak 
Bétsben, hogy .$?. Májusban bé érkezet volna 
az iij" Erdeilyi Gubernátor Szebeiiben : ilyen 
köfzöntö Vérieket monda el egy ora múlva: 

egy M. Qr R ferendariu$ XJr elöt T melye
ket nyomtatásra kivant küldeni* 

ITprdélly hogy ''JErrfe'/íynei miolta mondatott 
'.ÜlJ( Külömb Kiráilyoktöl eddig meg tartatott 

Fö Kormányozoktol híven igazgatott 
Illy Gubernátora mki nem adatott: 

: i W 
•*) Ez a5 Belgáknak fzokott köz-mondáfok ; mellyel tsaknem 

azt akarják jelenteni 7 a9 mit a' Magyarok így adnak eíö : 
eb-^ar a'varga bor nélkül. 
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Tücftiillik Groff Bdnffi ki nagy tanoJtiágga! 
Tündöklik* és teltyes minden okossággal 
Szeretteti magát bk tsak ígassággal 
Mert nem volt nem is leíz párja ^valósággal; 

Második Bdnffi Gy'őrgyt Gubernátorságra 
Második Nagy Joseff Felső Tanitssígrá 
Felemelte 9 s tette itlyen l&éltoságra 
Méltán mert ízületeit halmos okosságra* 

Ritka példa a ki illy Iffjuságába 
Ment volna anyira maga 0rf2ágába 
S* jobban el járt volna Fo Méltóságába 
Példásab, és hiveb let volna dolgábg 

Láttáik Fejedelmi ágyból Születése 
Ismérfzik nagy Nemből let neveltetése 
Barcsai és Bállffi. Házba rengetáfe 
Nagy vérből * s' 4gbol lön léte > s eredéf® 

• Szebenben Májusnak nyoltzodán érkezett 
Minden rendbelinek nagy Örömet fzerzett 
Musika-j dpb-fip közt. város Zengedezett 
Csak ötett kiváíftalátnl-mm$én ^Nemzett 

Áld meg hát Ur Isten Ez Nagy-Neinzetú-vétt 
Ad meg továbraif mit tölled Hazánk kért 
Hogy végre Csáfzártol nyerjen Fejdeínn beit 
Arany Báránt-Lántzot íok hiv-Érdemiért* 

* * * 
r (Kinek millyen süvege van$ ollyannal Jtő/zonJ^ 

fii-
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36Ő . *to£ • %Ö£ 

T T f a a tudós Magyar Világnak a* Magyar Henriás-
ÍLJL róltett minden dicséretes ítéletét ide akarnám 
iktatni j meg-táalnám magamat; mert fok leveleink 
telnének-bé azzal, !s íalám annak inkább fzemérmes, 
mint dítséreten kapó érdemes Irója-is meg-neheztelne 
érette; szert tsak edgy Erdélyi Tudósnak a' napok* 
ban vett ítéletét téfzem ide ízóról fzóra. 

, Ne Enyed, ^A ' Zayr és a* Henriás itt fzerte 
fzéllyel nagy gyönyörűséggel olvastatik. A'mi nagy 
érdemű Superintendensúnk T* T. Eperjeji Sigmoni 
Úr el-olvásván a' Henriást, azt az ítéletet tette ról-
ia : Pítzeli meg-halhat ezzel a Munkájával, ha toL 
bet nem ir-is» Az ítélet fontos, és igaz; de a* mel
lett mind ökigyeime, mind mi minyájan., kik a 'Ma
gyar nyelvünket 's nemzetünket fzéretjük, fziv e fen 
luvánnyuk, hogy adjon az VR azon T. Férjfiának ál
landó egéfséget, ?s hofzfzá életet $ és í'egéllye -több 

* illyen fzép és haíznos munkáknak & közönség éleibe 
valcS botsáttására.4* 

X ö h y v - í í t y f l ' v e t i / . e i 

Ezen hónapnak 4-dikén a1 PeíH UmVerfitás B t 
bliötékájában mintedgy 1 ezer könyvek tétQttek va-
lá-ki kó tyave tyé l ; meily könyvek között igen régi' 
és ritka Konyvekis találtamnak, mint p . o. Atta 
Santtorum Hollandi —1 Corpus Hifioriae Byzanti-
nae 's t* 

%# 
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