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MAGYAR, MÜ$Á> 

^ Kök Béteben i& Decemberbe® 1787. 

JJüífo Farának ct toföhU hit vifzfza-vététitiei 
Századik efztendejei Írattatott Peften xf86~dikhan 
ttykeTí Septembemeh 

Jeíly igyu ropogás dtfrdül füleinkbe > 
lüí Mit mormol az Skhó.teng5 hegy.eÜibb'e ? 

Jfrdvd! e' harfagás j6 Buda-Váráról $ *:~"r( 
Annak Duííát 'sj^'té*^^ , 

_ Btáv&Vrez-'hki ama* vig 'ÖrStn Századja*' •' ;',; • 
Buzgó Háláiását mellyben ' jBóda, adja ! 

Azért, hogy ki-veté a' Török vas jármáig 
Ki tett kebelében gyakorta fök lármát* 

Tsak ugyan nem-ment hát feledékenységbe; 
lHaladt; de hogy fzebben mehefien csak végbe* (áj 

Nem: miként forr a- Nép Bí*da Báftyájára ! 
•' El-íieiek éíi-is e* ritka pompára; 
Róma hajdan ama Játékra :igy gyfil'e'3 

Melly minden fzázadik efztendon fcet&Ié; _ / ' , 
Aaaa* I35í-

(*) Bada" vífzfza-vétele Séptetnber a-kán iörtéüt 1686-bari: 
de ezen öröm-efsteuáö napja- September io-kén cartaco'tt 
I7$<5~baií* 
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loö '".Só*'.-*'- <&#" 
Dördülvén az ágyú cdgywásiuv;me.ntunkbe%' 

Vig repeséft gyulafzt érzékeny fzÍYünkbefl, 
Dit*ánk? mormoláfit habjaiba belé , : , ; 

Szedvén 5gyorfabban hajt TorÖk Orf2ág-feIé* 
-Btedj^gyorfanl aiond-meg e' tsalmás Népségnek; 

Budán "ftinepe van a' Kerefzty éhségnek"1 
Hogy rnoft edgy Századja, kardotok tsorbúla, 

N6vo tí.oldotoknak cdgy Szarva tsookíila. 
El-mult a Hóid-világ Lki-derüit Nap-fénye 

. Budának; lakofea vigad, *s jövevénye ! 
El-múIt a' Vérontás5 melly földünket járta í 

Nagy JÓSEF-ünk Japus Templomát bá-zárta ! 
Innepet ill Buda békeísége' karján, 

Nem eped Orfzága' háborús zavarján! 
Fegyvere nem Marsra, *s vérontásra zörög » 

" """---~Ágyúfa CrÖmSt, nem romláft menydörög! 
S^ba4- Baftj^á^iD ^ ho;vá forrva gyűlnek y 

. _. Szemek, VSzikek édes érzésbe merűíiieSfT "" ^^ 
Á* biizgdbb^ía pedig * ^ r ; Templomában ^ 

. MuzfikaV énekízó, 's ágyúk' hangzásiban, 
Ábitatoftágát vivén. felsöségre 

Sűrű Háláadáíi répit-fel az égre. 
JS Buzdulván 3 az ágyú valahányfzor dördül, 

Forró örőuvkönyve fzemeibol gördül. 
Vének! kik lehettek Buda kebelében ^ 

Kiknek ama' dörgés harfogott fülében f 
7S Rengvén vele edgyütt gyermeki boltsStökf 

" Rettegve ízoptatott Anyai emlőtök.; 
Nem tudtátok ugyan akkor, *s nem láttátok; 

-De legközelebbről ezt Ti hallottátok,-
Sör fzemeiekkeJ-is láthattátok o&tán , 

Megrongálva Buda Várát, ^ tsak nem pufztán. 
E* fel-gy&tt Híjaknak Véuék, befeáljeUk! 

fir-
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Érzékeny fzívekbe bámulás Önfisetefe f • • 
Áílittsátok-el5 Budát olíy fzinébtsny 

Melfyben minden-felfil yólt táz közepéfeeü! 
BefÖl a* Tö'rökség9 fegyere iángozótt j 

Mint belől égo Ház fuftő'lt* gydladozott* — < 
A' Kerefztyénségnek kivűl vált'TáboraP \ 

Szornfzéd hegyeinken terült Népe' fora* 
Ti Iffjak'; '« Gyermekek , okét balgaísáeok! . 

Kik tsak épségében még Budát láttátok. 
Mellybe TERÉSIA hív A*yái'keze 

Meg.avúlt -fzenyjébol hozni igyekeze* ' (b.) / 
De , hogy vált Várának valaha ofiroma, - - .-. 

Magas kőfalában látfzik mőit-is nyoma. 
Látfzik félig belé-ííílíyedc goíydbifsa, (c.)'-

Ez gondolatitok' fzemeit-'meg-nyifsa ! 
Vének! befzéljétek a9 Torok' igáját! 

. Kik Atyáitoknak halgaítátok ízájit! •-•"' ':•-.— *--- ' 
Mi'volt a* Tö'rokség* terhe ? xnelly nmts marjai*-'- -'—-

Mint mélly "H&enrfirífe ö l p r bé̂ vehTOra*^gyr€fi»'v;:"J A 

Minden jd Veteménye meg-fojtagat 9 előnyom;-
A* Dudva emeli-fel kevélyen fejét > 

Sziván amazoknak tápláló erejét. 
Magyar! ágy lepett-tneg a' . TöVík9 íbkságs! 

Te ie-nyómattattál» 6 mind; feilyebb hága l' 
Fogyatta erődet? el-fzivta kövéred', 

Ontptta* valahol tsak' lehetett* Véz$á\ 

A a a a a a ' . • Hány 

íb.) As Budai Királyi Palotát 1749-befl építtette yjr̂  d, e-
Mária Teréfjsu 

(•€.) A' Fejér-vári kapu előtt tsak .-közel edgymáshpz áll-ki 
félig a!, VárköfaUból két, bombi goilyóbis y lácbatni más 
kellyea harmadlkat-is, " 
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Hány ezer íákofid' rabfzijjára ffizte, 
JS Örök* fzárnkivetva földéből ki-íizte f 

Hó! kedves magzatid maradtak árvákká^ 
Hol azok tétettek Örök tabfzólgákká. •'•'• 

Hál a* M'v párt; a' hív pártól el-rafaolts* 
Az egéfó Háznépet é-ként darabolta I 

Sok lűs Filötnéla• Itift keferegte9 
Sok Progne el-vefztett fzúzségát rebegte! 

El-fzedte vérrel nyért ő'íi jófzágidau 
Diiíta 9 puízstitottá, kiiléos váraidat. , 

Sok Váröfok 's falak feí-perfelt hamvával 
Hányat nyomorított koldus* tárifznyárat;? ; 

Jíem volt" fzunte Y fok vérengezo Hartznak, 
Maradt kevés fzámod tárgya volt a* fártznák* 

Négy fejér iioeák tzimeröden áltak; 
lóé akfeqr négy a $ tbbb Vér-lineákká váltak. 

^Sffi^ib:é!y icéz'Ón-ter-em a* Bipats bővében^ - -—-• • 
::l^gf'ft^--m^^'M^ény' a rétek' -fe&ábfeiu J&X:'..... 

^J^váZii-uündfíu más £zin néző ízemeinkhe ; 
;'íirofs íz-meE tűnik meizizé eleiakbe-:^ -

Ugy fogta-el fokfzor parlagidat a' Vér, 
Pir@sra változtak fok viz^ patak rét 's $zl 

Sok el-dált váraid vérezett kövekkel 
Újultak, *s rakattak véres bálterekkel, 

ífíüda! Te vagy enoeJrelevea példája, 
Mars' mérges fegyveré játékos kotzkájaí 

Hegyeiden n*elly fdk «mherí Vér qmlótt^ 
' $pkor |óji fterefegfén^ hol Török o£fr<$inl<5tt ? ' • 

• MM 

,{&) Pjr©$ Füzény. Lŷ hrum Salicapa Linnéi.. LyfímacMa. 
; ̂ urpufeaTOTcSttrum. Füz-ft levelü-fü , Tsapó Jófef: Pi
ros Füzény Beafcö Fiífzeres nevezeti feexénk Vizes kel-. 
Ijreken teren^ • • ' • • - • - • / • • ; - • •*« - w 
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Sö$ # f(#. .. Jog--
Más fél fzázadókon Királyodtól fbfzty*, (e.) 

Árva 's Özvegy valál, Tö'rÖJc {rézre ofztva! 
Gyáfxos Árva 'á Özvegy, Véred''fátyolftan ! * 

•Sétát Htóld pislogítt fzép .Napod* nyomában 1 
Polgáridon, kiknek valál tulajdona % ' ' "' 

Efztendonként adót mfa idegen vonaf 
Rözepetted lakott fartzoló Törököd, 

Gyakran Vár-patakkal vitt faját Srököd J 
Ha a* fejér Szedetj Pirosra változott, 

U<S1 Pipamug',,i?-Tisbe vérek omladozott;' 
Buda í Hegyeidnek vér fzíri vetess bora * 

Mert bőven borított vér veres bibora ! 
LotUaringi:Kár6ly í 's töbl) más Fejedelmek « 

Kiknek'" yifzfea-nyere végre fegedelmek! 
Míg. a- Magyaroknak itt lefgnek hajlékig . 

Áldjanak izéknek-ké#6 maradékií •*'•••.• 

&) íi-oÖ? Szuliraan Tőrök'fsáfeár , ama* Magyar Nemzed 
halálos oftora, három ízben nient-b.é Budára, i-fzör. 1526-r 
ban a* Mohátfi veszedelemben gyezödehiies Seregével pré
dálván ment Budáig, és azt mind őrzőktől, mind" lakóiak
tól tsak nem iireisen találván, 14 napokon. benne múla- . 
tqtt; akkor az egéfz Váróit fel-gy ulcván , a* Királyi Palo
ták, Kiállók, es a1 Vadaskerten kiviül, fok prédával é» 
rabokkal ba^a ment. • s-or 1529-ben a1 Zápolya" fegittsé- .. 
gére jövék, erővel vette-ineg; nem áihatyán ellent-Ná-
dasdi Tamájs 700 Német örzö katonákkal, kiket Ferdi-

. nánd Király őrizetre ott-hagyott vafcu Még ekkor-is a* 
Magyaroktól el-nein vette , . hanem ' Zapoiyának meg
hagyta. Dé-tsak ugyan Béts* meg-fcállásából 'vifzfza-jö-
¥én , Zápolya örizetére benne Török örzö-féreget hagyott. 
3-fzor 2541-ben az Ifabellá* kérésére , kinek 'tútorságát ' 
ábgadta^ oltalmozására Magyar-orízágra jővén, Anguíhis 
16-kán tsalárdsággal' nreg-rette , magáévá tette, és bírta 
követőivel 145 efztendeig. £•• kéj: utolfó el-foglaláfa kö
zött Ferdinánd három Í2ben vitatta* Azután követkéz® . 
Királyok pedig alig van fzáuw hányfzox igyekeztek oflron^ 

, - mai Yi&&a-vewü 1686-ri g. > '• . 
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8o4 %fc # Oá? 
Vitézségtek5 firól fira etnlegefeék* • , 

Századonként eío-fordúlva hirdefsek í ü 
Ti Vitézi Hamvak í váltsági Budának! 

Véres áldozati a' Török igának f 
Hegyeink' kövébe kik. temetkeztetek , 

'S Véretek' fátyóla lett fzemfedeletek í 
Nyugodalmótokbas örök tsendefségtek 

Légyen.; s maradjon fal vitézi hivségtek! . 
Erezze hamvatok e* kegyefségünket, 
• Vegye áldozatai-moft-is Innepünket ! . 

Budai fok váítozáft a melly ki-áliottál! ' . 
Sok oltalom* *s vivő* óílromon forgottal! 

Nyugodj már fisárnyai alatt JÓSEFednek! ," 
Tartsd §t az Eg után máfik védelmednek ! 

Mind erős hegyeid mélly fandamentótrm ; 
Légy, mozdíthatatlan békefség Temploma ! 

t ámlá id Századidat békefség, ölében , 
* Míg Magyáirt taíáim Magyarák földében* "~ ' 

Földi Janón : 

Véres ÍJtfozet Le-irá/a, a Musához* 

A* Fö Hadi-Vezér ha kéfzülöt futat, 
Sók Iffjá fel-labban, fok félelmet mutat 9 

De a* horagos Mars fegyverrel '$ Záfzlöval * 
lyiihent, ki-ull^ Vénus retteg Ápolóval, 

Hdl a félénk Anyák édes Gyermekeket^ 
Látván, jájgatáfsál verik az egeket.' 

Azonban két roppant Sereg alván Sikra f ' 
MeDyköveketbéfzit edgyik a' máfikysi 

• .." ' - Őfeve 
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Öf2ve tsspnak végi'e íü2#s villámáftal, 
Hói edgyik feni gondol femmit-is a* máfsah 

Az apróbb fegyverek tüzét okádanak, • -* " -
Kitől, mint a'Fű-fzál Vitézek hullanak. 

Gyengült, (v,'Lankadt) Sireg hellyet gyorfoa inét 
állit»ak 

Kikre ^ nagy értzekj Lángokkal Ordítnak; 
Ugy hogy dörgéfektöT, a' terméfzet bomlik,, 

Látván a* Vér-Patak mely hirtelen omlik | 
Hánnyák a* Menykövet még-is mind fzünteleat 

Vágják az életnek fonalát képtelen. : 

Ugy hogy bámul ezefi Nap-kelet, '& enyéfzet 
Mert tűz Özönt mutat az egéfz terniéfzet* 

A* négy éltető ezt rémülve tsudállya , 
Hogy ember az embert igy öli * *s rangállya* 

A Szeretet é# jó Erkolts^^ ^~ 

Ha vagyon erk&ltstfd* vagyon edgy oly drága gya-
möltsöd, s • . -. 

A* melynél j<5bb kints fenki fzekrényibe sints. 
NyerCz ezzel mindent,, ha, mint fija féled az Iftenú 

És az embereket mint magad* ugy fzéreted. 
Eij a' Törvénnyel nem mint valamely jövevénnyel. 

Mert ha j<51 miveled, az Eget abba' leled, . 
Azt ha te nem bántod, lefzen Iften örökre barátod. 

Nem lefzfz , kiktől félj, tsak hogy az Úrba' remélj* 
A' fzeretet néked légyen mindenbe yezéredj 

Pált-is, ki meg-bpla^ erre íánitya vala* * f: 
Élj fzeretettel azért *s erk&Itsel, két eledellel, ./ 

A* fzeretet 's erkolts jó fzagu ritka gyiunolts* , 
Esmérek én fokét; *s &áles tudománya velőket, 
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De mi tafznslr faa hints bstinek ez a' dupla iintt* 
Ótt lehet a tudomány és SL fokféle találmány 4 

ííintsea ez a kettő ? feéltibe mind ki-vet6. 

A. £ 

' Pofonybóh ' 

Tudja á* Neáíes Haza, hogy smaá fok történd 
íu Trenk' életének 'Hiftdríájátiak i* Darabja már Ma-

- gyar-viIlágofság®t látott**; .A* Ki-bptsátó Trétiknek 
táhbol kedveskedésből eigyExemplárt\iüé^éu;& ezen 
tán,-^-kén TWní maga ezt feleié az ajándékozóiak: 
^'-Vetterxt .Jfeivefeö .á' Magyar'A'forditáft •> köfz'ónöm 

i^iLp^??^ tiftjtfticltiiek emlélíeztetö Jelét* Adja áz Iftenf 
• ̂ . tü^.»-\é^.(brfom töka- pt%x • jfcfgle Magyart & 

95 találjon. Én a'nyelvét elégetidoképeii nem értem* 
~fí hogy a* Fordításiak-betsíről Ítélhetnék. Még né-
# melly íozzá-adáfokat és Jegyzéfeket fogok áz Ur-
,-, nak kíildeni a' 3-dik darabhoz $ a' mellyek a? Mun-
*, kát még tökélletefebbé téfzik a' Németnél* — Én 
•jf nékem elég az 3 ha a' Magyarok stz én hívemet 
j , eíiriérik $ és engedet ax én. belső érdemeiii fzerént 
u beftsftlnékí 

, , • . frenk ' 
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