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MAGYAR. MÚSA. 

Költ Bécsben 14, Júliusban 17874 

R, Komáromból $9 . ^ztó* 17874 A & 

jelentéin a' Magyar Könyveket fzeréto érdemes 
ty? Hazafiáknak, hogy ama nagy elméjű 's titka ' ke
gy effégii Poétának Tungnak muwkáit nyelvünkre for
dítottam ^ és már többet felénél lii-is nyomtattattam. 
Mind Sízve állani fog a könyv 6 0 , vagy 6f ár-' 
kuiokbólé Ezen fordításban e' következendő mun
kái találtatnak Tungnak ú. m. I ) Az Ejtzakái el~ 
inéJkédéféki 1 ) Az utolsó ítéletről háröni énekek* 
3 ) Jcb könyvinek rövid magyarázáttyá* 4 ) Az 
élet5 muíírája vagy visgáiáfa; £ ) Külötób-küíömb-
féle gondolatok* 6 ) Voltérhez küldött Lev^L 7 ) 
Édgy já gazdagnak le-ítáfa* 8 ) A'Vallásnák győ
zedelme a? feéreteten ^ méllyben hathatófán le-írat-
tatik edgy Angliai Királynénak hóhér keze által lett 
ki-végeztetéfe; 9) Minden állapotoknak; rangoknak, 
hivataloknak meg-fontoláfai IO ) A* jó $ éá rofzfz; 
indulatoknak le-káün í l ) A* NaiuralifműS , és bu
jaság ellen írt levelek; i a ) Adiffon eletének és ha
lálának nérhelly rievezetefebb környűl-álláfai* — 

Eppeü ízűkségtelen vólria enríek a' halhatatlati 
Poétának íhürikáit hofzfzafarí dítsérnem * elég légyeii 
tsak ama bölts Moiffinek Ítéletét említeném : Más Tu
dófoknak a Kerefztyén Etftikáróí írt könyveik* így 

Búá Í?M 
4 
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fzóll 2>* hafonlatofok a* tűz helyeken rakatott tiízek-
bez* a* mellyek a* körű! állókat laflanként melegí- . 
tik-meg; de az Yung' munkái hafonlók a' tűzet oká
dó hegyekhez; olly bSséggel *s hathatós erővel fzór-
ják ezek a* vígafztaló *s oktató igafl'ágokat ,. hogy 
lehetetlen azoknak olvasására a' fzivnek meg - nem 
lágyélni. — A* mi a' fordítást illeti y arról merem 
azt ígérni előre, hogy nem tsak a' Német és Fran-
tzia fordtást, hanem magát a? Originált-is meg-ha* 
ladja annyiban, hogy a' Magyar nyelvnek hathatós 
fzépsége nagy réfzént meg-tifztította ezt a* Munkát 
attól a' komor Melánkholiától, a' melly, talán né-
inelly Olvasókat el~idegenithetne? és nem bagyott-
meg a' leg-gyáfzolabb gondolatokban-is egyebet annál 
az édes fzomorúságnál 5 a' melly olly igen kedvel
ted magát minden érzékeny fzívekk el a* Racin é* 
GeHert mnnkáiban. ~— Hogy ez a nem tsak gyö
nyörködtető, hanem hafznofan oktatá könyv annál 
közönségefebbé tétettetheflen, az árra léfzen tsak ni 
garas. Ezenkívül a' ki 5töt vefz, a* hatodikért fizet 
tsak i f garast. A* ki hatot vefz, a hetedikért fizet 
i a gátast, és így rendel hárommal kevefebbet, aV 
tizenedgyediket pedig ingyen vefzn A* melly könyv
kötő yagy könyváros Ür pedig fzázat vefz-meg, an
nak, i f reá adatik. A* kik egén könyvet megsze
rezni kivánnyák, méltoztaflanak magokat jelenteni 
azoknál a Tekintetes , Tifzteletes és Nemei Urak-
m i , a' kik a Henriásra Colleftorok voltak. Azo
kon kivul 

Bétsbén N. Szatsvai Sándor Úrnál* 
Budán T. N. Tóth Sámuel Prókátor Úrnál, 
Debretzenben T, T. Ormos András Profeflor Úrnál. 
ínyeden T- T. Bodola János Prédikátor Ünál. 
Székes-Fejér-Váron FÖ-T. Benyák Bern. Úr Osk. Di~ 

rsftoránál* Ii:» 

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Jelzet: 



% # &:<Sű& 447 

Hala forr T, T. Tormáfi János Prédikátor Úrnál. 
Kallóban T, T. Fazekas György Prédikátor Úrnál. 
Ifardízagon T. T. Tatai litván Prédikátor Úrnál. 
Körösön T« T, Medgyefi Pál Profeffor Urnái. 
Léván T, T. Szuhai Iftrán Prédikátor Urnái. 
Pápán T, T* Cseppán János Profeffor Urnái. 
Pétsen F5-Tifzt. Lethényi János Plébános Úrnál* 
Peften N„ Weíngánd Könyváros Urnái. 
Pofonyban a* Semináriumban T, T, Celeftinus Ki

rályi Urnái. 
Rimaszombatban T, T. Szőke Feretit2 Préd. Úrnál. 
Szebenben T* T. Benkö Ferentz Urnái. 
N. Váradon T. T. Szaklányi Sigmond Prédikátor 

Úrná!. 
Vefzprémben N. Fejér János Kalmár Urnái. 

En pedig ezen Tekintetes, Tifzteletes Nemes Urak* 
nak , 's nem külomben máíbknak-isf a* kik ezen hafz-
nos munkát terjefzteui kivánnyák9 a'fellyebb írt mód 
fzerént fogomháiádatóflagomatmeg-Wzonyítani. Tud-
nillik ha 6t exemplárt el-adnakf a' hatodikért magok 
tsak 15; garast fognak fizetni 's a' t. 

Noha már 1784-dik efztendoben két darabok ki
írattattak vált ezen munkából a' Magyar Hírmondó
ban 5 a' mellyekböl minden érdemes Olvafók az egéfz 
Könyvről itéietet tehettek: de nem léfzen talán unal-
mokra, ha moft-is edgy vagy két darabot közlünk be
lőle, így p. o. minekutánna ellene álhatatlan okok
kal meg-erSsítette Yung a* Léleknek halhatatlanságát^ 
így fzóll a* XíH-dik Énekben: Hogy ha igaz az9 
hogy ez a* tsudálatos tehettségekkel bíró Lélek örök
re el-aíu&ik ama közönséges - halálnak fzornyüségé-
ben % majd mikor amaz utolsó éjtzaka le-feáll e' vi
lágra y hogy az emberi Nemzettségnek sír halmát bé 
zárja 9 ezeket as betűket Ithetíje árra mettzeni: 

így 
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Jgy efett edgy roppant Világ1 Fe-om'láfa 

Az el-vénult?
 ?s rnegruólt terméfzet' romláfa 

El-fzórt hamvokból nőtt ez öblös sír-halom. 
Itt alfzik a' pompa, dítsÖíleg, hatalom. 

Itt van a' terméfzet leg-nemesbb gyermeke 
A ' Mindenhatónak leg-tsudább remeke 5 

Mellybeti okos Lelket a' porhoz enyvezett, 
F6ldi képévé tett, *s embernek nevezett. 

Itt az a' bölts féreg, a' inelly gondolkozott^ 
Ménekhez méltó miveket dolgozott,. 

Látta a fold' gyomrát a' tenger' mélységét, 
Ofzve fűzte éízfzel a? világ' négy végét : 

!}ok gondal kerefte a* £6 bóldogság-pt^ 
Tsak Lélek' gyotrelmit lelt5 néni valóságot, 

Mint e^gy ritka plánta tsak alig újjuít-ki % 

Hogy más napra kelve nagy kínok jcozt mult-ki* 
V á r t a , hogy örökké fog-élni az égbe , 

Mikor lelke *s tefte tér a' femmiségbe, - ^ 
Állapodjunk-meg itta és ha ez a 'mi végünk, síras-
fuk-meg az ernbari nemzetiséget5 mert alább való 
tz %z árnyéknál-, kiíTebb a' femminéi, ' s a ' t . 

Máíutt ahol az indulatokat 's hajlandóságokat 
rajzolja-ie ez a' halhatatlan Poéta , így fzólí az irigy
ségről: Az irigység leg-riítabb 's leg-iitálatoíabb min
den indálatok között* A' harag a' maga bofzfzűját 
azon igyekezi tölteni, a* ki Ót' vagy jófzágában, vagy 
betsíiletiben megsértette 5 de az irigység bofzízuTál-
lást keres, holott ff mini méltatlanságot nem fzenve-
clett. . - . * 

A* fzeretet valamelly jót akar magának meg-ízéz-
. rezrit ; a' félelem a' gonofzt igyekezi el-kerűíni; de 

az irigység 4vefzedelmer kivan másnak minden maga 
hafzna nélkül, és ez, a' melly utálatqfla téfzi ezt az 

" indúlatptj mert leg-inkább ellenkezik a terméfzetíeL 
• ' . . . . . . . . ^ , ^ 
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A' Ieg~jobb ember-Is érezhet haragot? fzeretetet fzé-
gyent , felelmet, de irigységet nem; mert ez nem 
íoly fzükségesképpen az embernek terméfzetébol: sot 
az okoflag 5 és a' jd fziv gzt mondja, hogy menjél 
boldogabbak máfok, annál inkább örüljünk. — A' jó 
fziv ollyan báliam olaj, a* meíly meg-írifsiti az égés-* 
séget 5 az irigység ellenben ollyán méreg, a' melly 
rágja a' belső réfzeket, 's ollyan két éiil nyíl 9 a' 
melly lailan líjílan fzéllyei tépi a' fzívet. Sot édgy 
Anglus nagy Filófofus azt hitte, hogy az irigy ember
nek lehellete mérges, és az Ö Izeméinek éles nézéfe 
könnyen meg-árthat azoknak, a' kik az o boldogsá
gokon való el-ragattatásban ki-terjefztik előtte az 6 
fzíveiket. Oh melly boldogtalannak kell tehát lenni 
annak az embernek ? a' ki ennek a' méregnek forrását 
magában hordozza. —r Az irigységnek kínzáfai oily 
kegyétlenek, hogy keferií kőnyhuliatáfokat fatsartak 
azok•- ki a* Nagy Sándor'és Tze'zár' fzemeikbSl; de 
koránt fem a5 fzánakozásnak könyvei-tso.rog.tak azok-? 
bdl. •—r-"A'gyönyörűség akkor érez fájdalmat, a'mi
kor láttya, hogy máfok nyomorultak; az irigység 
pedig akkor a' mikor láttya,, hogy egyebek boldo
gok* A'bofzfzankodás akkor gerjed-fel bennünk 5 mi
kor fzemléljük9 hogy az ollyan ember emeltetikfel 9 

a? kinek nints leg-kiílebb belső érdeme-is; az irigység 
pedig akkor, mikor éfzre véfzi , hogy a'fzép táien-
tpra. dítsöfléget nyer. A' vetélkedés azon gyötri ma
gát , hogy fok fzép tehetségeknek vagyon még híjjá-? 
v a l ; %z irigység pedig azon, miért bírnak máfok va
lamivel 3 's leg-inkább azokra feni éles fogát ^ kik 
magok az o fzép híreknek, 's fzerentséjeknek ízerzoi\ 
Mint a' tüz,' fuftöt borsát mikor fel-akar lobbanni :; 
úgy mikor a' dítsoílég tsillamlani kezd, akkor oöro-
molja azt leginkább az irigységnek keferu fuílú ^ 5 

• ' . . . . ' • " ' • • , ' ' n%* 
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nemes fziv, mint a1 munkás méh, e' világnak minden 
ízerentséstösténeteiboí gj^önyörűségeket fziv, az irigy
ség pedig mint-a' pók mindenekből mérget 's a ' t . — 

Kérertnefc ízeretettel 's bizodalommal a* Tekin
tetes 9 Tiízteletes 's Nemes Colíeftor Urak, hogy 
ezen Könyvet meg-fzerezni kívánóknak fzámáról, a" 
|ov6 Pfeüi Vásár előtt két vagy három héttel enge
met tudósítani ne terheltedének 9 hogy akkor az exam-
plárok mindenüvé e!-küldÖztethefTenek; nem kulom-
ben kéretlennek -arra-is, hogy bizonyos meg-hitt em
bereket méltóztaiTanak küldeni a' R. Komáromi Vásá
ros Hajdlioz^ a' hol az Exemplárok kezekbe adattat
nak feépen bé-pakolva. Peftig az én költségemen 
vitettnek le 5 onnan fógvást pedig, hogy átvitelnek 
az árra ki rellyen, az érdemes Coiieítor Urak méltóz-
taílanak minden Hxemplártedgy krajtzárral, vagy edgy 
poltrával fellyehb adni, 

Ntí, A' Zaijr és Henrids találtatik Pefien Wein* 
gánd Úrnál, 

Debretzenb/znés $* Patakon a' Ref. Kollégyiumokban, 
Misfcóltzon T. T. Komjáti Ábrahám Proíeílor Urnái; 
R, Komáromban magánál a' Fordítónál. 

A Magyar Másához, Szathmar* M* I*. 

íTblvafam as XXXÍV-dik Másának 268-dik lapján, 
^^J? hogy edgy érdemes Ur a Hang-mérsékléshez akar 
fogni; én azt kívánom: quidquid palpaveris* eflo 
rofay hanem még hozzá fogna 9 arra kérem én tsak 
a', másam réízemrSl y engedje-jneg, hogy a$ ni^gán 
hangzd ( vocales} betiik elébb meg~hatiro2taflanak ; 
mert lis fub judice pendet. A' deákban túdjnk, 
hogy iUy .verfek-is vágynak-; Monflrum horrendum^ 

infor-
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informe^ ingem ^ cui lumen ademtuM e0; de pró
báljunk tsak Magyarul illy verfet írni, elébb felibe 
keli írni > hogy Vers^ azután hifzi-el talám valami 
űgygyel bajjal fok' ember, hogy vers volna. Hoz
hatnék eló illy h betűvel meg-rakott Magyar verfe-
ket-is például; de mivel nem tzélom > hogy vala-* 
kit békételeníttsek? azokat-is elhagyom $ elég légyetí 
a1 deák -példa* kiki által láthattya, mit akarok* De 
itt elombe alhatna valaki, és ezt mondhatná : Ha a* 
deákban meglehet, miért nem a' Magyarban? én 
azt felelem: mis haptára várják a' ftibiit* másra a* 
tsizmát; azért , hogy av deákban a' "h betűt a' fzó* 
elein, vagy végefcetin ei-ízopja (eíidálya) $t e\v* 
ber5 's a* Magyarban-is úgy tselekedjeü; az égig 
külömböz : edgy lzóval: a' h betű a' Magyarban 
nem inagin hangzó * (vocalis) hanem edgyűtt hang
zó fconfon'ans) bár próbáljon akárki ol'lyan vevfet 

, léptetni (fcándálni) millyet dö"ttzeny mint mikor 
í minden kerékből edgy edgy taipot vefznek-ki ,• hat 
[ el-fzopni (elidálni^) akarja* Ezt ollyan Poéta irja , 
| aJ ki nem tud ételt kéfzíteni; de az étel' izében 
[ tud válafztást tenni; azért megengedjenek néki, 
I h°gy jó guftufla vagyon ; mert de gujiibus non ejt 

difputandum. 
I 
| jrt.— i . • .1 ,, «i . . . <„;...... IÍ IÍ • HÍJ— • - í r - i- i r . - . i . - i . i n i • i u • * ! ! • • r f i i " 

í Fából kéfziilt rhxifiha ? Vagy Jipf 

i • A * mi ma zíengéiTel vagyok,- és jeles énekeléííeL 
/ i . Mig nem elébb ki-halék* néma darab ía valék 
így vala, mint álom életemnek fzáma» haláíom; 

'S éltet az el haladott drága halálom adott. 
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T U D Ó S Í T Á S , 

Más virágod Európai Nemzeteknek ditséretes példá
jukat akarván némelly Hazánknak tudós és érde

mes Fiai követni^ és a* Tudományokat Nemzetünk kö-
ZÖtt-is tehettségek fzerént gyarapítani és térjefzteni0 

állítottak-fel az el-múk 1786-dik efztendoben magok 
között edgy tudds Tárfaságotskát, tnellynek leg-el-
S'óbb ditséretes és hafznos fzuleiiiénye volt &' Magyar 
Mercurius, az a z : a 'Magyar és hoazá tartozó Or-
fzágokbah folyó Tudományokról vald • Tuddsítás. 

Noha ezen meg-hetsiilhetetíen igyekezetnek, mint 
•minden más, dolgoknak-is fzokott lenni 4 kezdete ele
inte igen tsekéijr yokj'*dé tsak ugyan apródonként 
itiát -annyira nevekedett * hogy anriak fzerentsés elo-
mentén többé'fenki-is ílern kétélkedhetik; 

"Úgyati ezeni tudósTáríaságőtskakiváö moáánában^ 
a' Magyar Nemzetnek diízére j a' Tudományoknak a' 
Hazában való gyarapítására, és fok ttidds* de eddig 
homályban ült Magyar nagy elméknek fél-ferkentésé-
r e , és heverő táíemomaikkaívald hafztíös kereskedés* 
r e , édgy olly tudós. Gyűjteménnyel édes Hazájának 
kedveskedni ^ ' niellyben minden külöinb-kűlömb-féle 
apróbb Magyar és hozzá tartozó orfzágokat illető 
tudós mtifikátskák fel-találtaíTának^ és á' Magyar tu
dományt ismerni kiyánókkal közöltefleneki Mettjr 
íü-adattatandó Gyűjtemény (Colíeítio) há-roni fö ré-
feekre fog-ofztáttatniY • 

I* Az elsőben némelly iiafznös tudás rriunkátskák 
fogiíak eiö-fordúlni, nevezeteílen pedig; | 

t£ á) Némelly Hazát illető névez-étefebb, és meg-tartásra • j 
méltó Hiílóriákv , | 

._'k) A' Magyar Qrfzági Majorságot^ *#fry házi gazdasá- ; 
got illető dolgok ,- és íráfok. 

. ' JÉ) A' Hazának cerméfzéci Hiícóriája. , * . . . '* . J 
ü), Minden belső is külső örvoíi tudományt illető dolgok. I 
fe> Minden meílerstges találmányok 3 és niivek. 

>; . ' , i i . A ' 
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IL A* máfbdikban némeííy elegyes apró* történetek^ 

nevezeteílen; 
(i\ Mellyek a* Magyar Hiftóriára tartoznak, 
b) Mindenféle hiftórka Infcripciók, mellyek fok már el* 

pufztúlt várakban, palotákban., templomokban , reme* 
tó* helyekben, Criptákban 's a' t. találtatnak , de a* 
mellyek a't Haza hiítóriáját nagyon yilágosíttyák. 

«) Régi Római Infcriptiók; mellyek a' Hazában még 
moftan-is gyakran találtatnak, 

<f) Fel-taláit régiségek, 
e) A* Magyar Tudófok között fel-forgott vetélkedő Iráfok, 

. f) Holmi aprólékos oktató meg-iett dolgok. 
H L A' 3-dik réfzében elŐJfognak fordulni minden bi-

• zoxiyos alkalmatoíTágokra írattatott munkátskák* 
P. o* fok jeles Verfek; halotti *s más közönséges ékes 

befzédek (Orátiók), Programmák s és olsy íráfok, 
mellyek valakinek valamelly hivatalra, vagy dfzts égre 
való emeltetésének alkaltnatoffágával írattattak. 

Mind ezen fellyebb nevezett trmnkákat lehet a'Há-
#ában gyakorlott négy nyelveken $ ú. m. magyaron > 
németen, deákon ét tóton írni^ és ezen Táifaságnak 
bé-kuldeni: de minthogy ezen tudás Gyűjteményt más 
idegen Nemzetekkel-is kívánná e* Tárfaság közleni 9 

kéri az érdemes Auétorokat és Levelezőket (Oorre-
fpondenfeket), hogy munkáikat inkább vagy deák$ 

vagy német nyelven írják-le. — Ezen munkának ki
adásában e' tudós Tárfaság femmiefztendSféfzéhez ma* 
gát nem fogja kötelezni, hanem, almiképpen az érdé* 
mes Correfpondenfek és Au&orok 5 munkáikat bé-kűl* 
déndik* a'fzeréntfogtiak azokvilág eleiben botsáttatnii 
ésefztendo alatt, négy tiz tiz árkusból álló* fzakafzok 
ki adattatni, és ugyan iliyen négy fzakafzok fognak egy 
könyvet tsinálni , mellynek titulufa előtt való levele 
cdgy érdemes Hazafinak le-feftett képévél fog-ékeskedni* 

Háromféle mádon fzerezhetik pedig az érd, Olvafók 
ezen tudós Gyűjteményt, ú. m. elÖ~fizetésre (pr&rm* 
meratióra) edgy fzakafz a o krajtzárért, Subferiptióra 
af-éxty és konywáros boltban 3 0 krájtzái'okért. 

^ Máfdhoz való toldalék, , EzjBB '•. 
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Ezen munkában foglalatoskodó Tárfaságnafe tagjává 
peJig lehet minileo tudós és érdeíBesha2afi,minden vallás^ 
és állapotbéli kűiümbség nélkül, a* kik edgyfzersmindké-
Tettetnek 5 bogy Hazájoknak hafznára és Nemzeteknek 
difzére j ' s a' tudomány oknak gyarapítására minden elme^ 
és teííbéli tehetségeiket fordítani ne fajnállyák, annyival 
inkább,hogy ezen munka a'közönséges hafznon kivül^ 
nz Auftoroknak magoknak-is mind különös betsületekre^ 
mind hafznokra fog fzolgálni j mivel a* tudós Tárfaság 
minden jól el^kéfzült munkának nyomtatott árkufáért 
•>.ifry aranyból álló jutáimat fog-fizetni. — Minthogy 
v-jíiig ezen tudds Gyűjteményben minden különös alkal-
matoíTágokra írattatandó verfék, vagy órátiók fel-fognak 
vétríttecni, ezek nem minden öl vafókat édgy aránt interes-
sálnak, kerettetníék ezeknek.Au6r;orai5 hogy magok köl
tségeken azokat ki-ádni ,* és a' Tárfaságnak minden árkus! 
ki-nyomtatásáért- 8 forintokat fizetni ne" fajháilyanak^ 
''nelíy költségére, azon- fzakafzt, mellyben múnkájok 
..:'o-förtlúí5; ingyen meg-nyerik, azon felül pedig, muri-
kájoknak annyi Exemplárját vehetik, a' mennyit akar
nak 5 minden árkust tsak edgj krajtzárral fizetvén meg. 

Minden' ezen tudós murikában foglalátoskadó^vagy más 
írók és Coricurrenfek j bé-kíildetteteiido mtrnkájoknak 
vagy írAíajknak eleire önnön neveiket vagy világoflan 
fel-ténni, vagy petséteslevél alatt fei-jegyezní ne fajnál
lyák , • nislly- a' munkának el-o'I vasáfa és jóvá hágyáfá 
után fog-ráakfel-fzakafztauií; hogy ha pedig valakinek* 
fráíli méltónak lenni nem találtatik arra, hogy ezen tudós-
Gyűjteményben helyet kapjon ^ a'petsétes levél, melly
ben neve íel-léfzen jegyezve, éppen fel nem fog-fza-
kafztatn^ hanem azon módon vifzfza küidettetn'i, azoní 
•:j!yrc9- a'honnan fog-jonie 

utóllyúra kéretnek aláz-a'toiían az érd. Olyáfók, hogy a'kiknek 
;> jv.íve Lí/cn ezen munkának, meg-fzerzésére, magokat Kovachkli, 
•hirZon C-yúrgy Urnái Budán jelenteni méltóztaíTanafc^ 
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