
3ot» CLVir.) %# m 

MAGYAR MÚSA. 
Kök Bétsbén lg* Júliusban 1787, 

tljj Magyar Könyvről való jegyzés* A* V^* 

/k i XXVIÍI-dik ízárri alatt már mulólag említté-
JL iL tett Sálisburgúmi Érieknek Hieronymus jféfef 
Úinak Páíztoti leveléről. ÁH 9 árkusból in 8; 

írattatott ez a' levél kulönöfen a' Sálisbnfgutíii 
Éríekségbeit lév6 Edgyházi Szolgákhoz. De olly 
ét yen?s ítélettel j hogy máá rendűek, 's vaíláfüak-i^ 
íragokhoz küldött Levélnek méltán tártháttyáífc Úgy
mint a* mélly az Apőítolok' idején el-kezdvé* á* r& 
gi ércelmefebb Theológúfok,- 'Sinátok'* igazSág-fiére-
tö fejedelmek bizonyság -tételeikből igefl rövideden! 
el& adja$ miben állott 5 'á miben kellene kiú-h állani 
az igaz [fteiii tifzteietnekr '$ különösen á' pápók' kö* 
ttíéfiegénekí Érre nézve a' Rom, Kathólika Sz.- Val
lásba apTottként bé-tsúfzött^ Vtsaköem Hit-ágazataivá 
vált holmi tzérémániáknak hafzoritaíanságait mútogat-
t y a , Ié-hagyáfáit pararitsólja j vagy leg-alább ^ bizo
nyos határba' fzötittya. P* öv Mgf kettőt hármat 
meg émlíttsünk ; 

1 ) A' ízüfesegteleti íeinpíömi ékeffégeÉét fceg-
íittya$ thint a* mellyek terhelik inkább $ mint ékesí-r 
t ik 'az oltárokat.'s faiakat. Melíy parantsólattyát e* 
nagy fűdoniányú é$ kegyefíegil Érlek példa ádáíía|4f 
kiTánváff fpj^natoíIabb£ tenni $ az %vfe$t^$ö&bót 

[ £ ^ e ' Ö n é 

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Jelzet: 306.976 



40 *%&. ^ ^ f 

SHind ie-is fzedette^ 's félre tétette az oliyan tzi& ! 

raságokat, és az effélékre való kfiltségek által a* j 
Kerefztyénségnek fzukségefebb kötelefTégeit ígyekezi í 
ela mozdítani. Mellyekhez képeft* 

a ) A' templomok' aprónként gyúlt tehettségeit 
fem engedi ezután külső pompára vefztegettetni > ha
nem eágy edgy Kafíát parantsól beloílök fel-állítaní 
á' ízégényefcy öregek1, árvák*, kár vallottak', és más 
űgye-fogyottak'fel-fegilléfekre. 

3 ) Meghatározza, hány gyertya égjen edgy. 
feer az oltáron. 

4 ) Inti a* Szentek' tifzteletébe ?s Botsukba bé-
tsáízott hibák ellen, 

f ) A' Biblia' olvasását nem tsak fel-fzabádít-
tya a* köz-népnek; hanem keménnyen parantsőlja, 
és a' mi különös ditséretére ízolgál ezen Érieknek, 
*fztend&vél az előtt, hogy a* mi Felséges Urunk a* 
Biblia-olvasást azoknak-is kegyelmefen meg-engecite, 
a' kiknek az elStt nem volt fzabad illetni 3 az új 
teíiamentomot a5 köznép fzámára ki-nyomtattatta.' 

6 ) ParantséJja minden Dékánnyainak^ hogy vi-
íitáíziókor fzorgalmatofon meg-vígyázzák , van-é min
den tanító papnak Bibliája? olvaíla? taniilja-é min
den nap? 

7 ) Elé adja$ miféle tudományokban kellene 
még a' Biblián kivül jártatoknak lenni a papoknak* 

Ezekből által lehet látni > miket foglaljon ma-f 
gában ezen páfztori LevéL Vajha az ezelőtti Sa- ' 
lisburgumi £ríékek-is tizenedgy fzáz efztendök le fo» 
lyáfa alatt több illyen öröm-.efztend6ket. (Jubileum) 
innepeltettek volna, mint a hogy a' tizenkettödikefc 
Í 7 8 ^ b e n Hieronymus Jófef Űr meg-illettette! Úgy 
teonynfon nem kénteleníttettek volna 1 7 3 a - b e n t 

V azután-h eűgymhmy efztendok alán fok ezer fze-
gény 
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|éjiy,.prot€ftánfakhazájokb6lki-kő"ItÖzy^o» imitt amott* 
nevezetefen Prufzfziábara keresni magoknak tsendeffá-
ger„ Valósággal meg-érderalette ez a* Levél, hogy 
Magyar nyelven olvaftafTék. Annál nagyobb dt.tsé* 
retet, 's • koizönetet érdemel a* tudós fordítdv hogy 
iily hafznos, könyvetskével kívánt a' Magyar Olva
sóknak kedveskedni. Ki, minthogy, a' mint .haljuk* 
a terméfzet' tudománnyainak visgálásában-is nagyon 
jártas; úgy ítélünk,, kedves dolgot tselekednék a*Ma-, 
gyár Közönség előtt, ha azt edgy efféle könyvetské-
vel-is meg-ajándékozná„ 

<Pi" ii i . • . . i . . i i ii i i - . A , . w . i m 

T ü D Ó S í T A S, 

<£*okan fokképpen tudakozódnak a* minapokban hírcfe-
s 3 tett Német, Magyar, 's Deák Szá-tárnak .miné^-
milsége felöl; nevezetefen, ha vallyon meg-Jésznek-é 
beiane jegyeztetve a' Német fzóknak kulömb-kuiömfr 
változáfaik és a1 vélek való élésnek módja * akar pél* 
dák, akar különös fzabáfok, akar pedig valamelly 
eleibe tejendő rövid út-nmtatás, vagy más Grammáti
kára való igazítás által; mivel, úgy mond^ az előre 
való Hír-adáíbkban efféléről emlékezet nintsen 9 a'nél
kül pedig akar millyen bo Szó-,tárnak^is igen kevés 
hafznát vehetnék azok, a* kiknek nintsen abban mód
juk , hogy az olvasás és írás közben minden fzokatlam 
fzabású fzd kedvéért többféle könyveket fel-háuyja-
nak, és azokban fok 's gyakorta hafzontalan idő vefz-
tegetéfTel keresgéljenek 5 vagy élő tanítóhoz folyam-
módjának. 

Azért 's egyéb okokra nézve*iskérettettünk„azoa 
Haaafitól ^ a* ki ezt a' uiunkit magára vállalta , hogy 

a# 
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az 5 nevável azoknak? a* kiket az illet, ím e* követ
kezendő dolgokat adjuk tudtokra. 

, , l ) Akannelly nyelvbéli Számárban, méltán 
* meg-kívántathatik ? hogy a? fzóknak nem tsak tovök5 

hanem minden fovebb ágok bogok is , a' mellytol tud-
rri-illik yáltozáfoknak mi-vólta, és a' vélek való .élés
nek módja függ, fel-talilrathaílék. Mennél rendet
lenebb pedig yaiamelly nyelv , az az , mennél több 
rendin kiviíl változó izók vágynak rajta; annál fzűkséT 

gefebb mind azt fzorgoíbn fzámha venni. Az hon
nan a Görög Lexikonokban > hogy a' ki a* rendes ízcS-
változáfainál egyebet nem tud-is » minden írónak ár-, 
teímét könnyen fel-taláíhafla, annak ágazati és külö
nös váitozati, nem tsak q tövénél, hanem külön kű-
lö*n-is elö-fzoktak adattatni. Ha yaiamelly nyelvben P 

bizonyára fzúkséges ez a' Németben ? a ' melíy nehéz 
holtára nézve még a* Grőrógöt-i* feljul-haladja. Hogy 
pedig még-is z Deák 's Német Szó-tárokban femmi ef
féle nem találtatik, sqt többnyire az úgy nevezett Ar-
íikulus fintsen fel-téve; az még atinál-is többet bizo
nyí t , a' mit a' Német Hír-adásban írek: tudm-illik 
azt^ hogy a* Magyar nem tsak Önnön nyelvének, d® 
akar-melly egyéb nyelvnek fegíttségevel-is a Németéi 
annak rendi fzerént könyvekből mind ekkoráig meg-
nem tanulhatta. Ugyan-is az oilyas Szó-tárokat a'' 
Nemetek tulajdon Nemzetek fzámára, a* Deák % nemi 
pedig önnön nyelveknek meg-taniltatáfa végett írták. 
—• Ugy-4e éa edgyeránt tíiind az hároit; nyelvnek; * 
kiváltképpen pedig a Németnek megértetésére* 's azon 
való befzélhetésre és írhatasra intéztén munkámat * 

x fel-tettem ,> hogy az említett * űgy-mint ezen végre* 
feükségesképgea meg-kívántathátó dolgot ki kJ meg
várja benne* . *S ugyan azt akartam éi jeleütani, a* 
iniclím mind -a b&tgm rendbeli Hir-adisban azt ígér-

v - . l?m \ 
V * 
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tem* hogy nem tsak a'fzoknak, hanem a fzólláfok* 
nak-is jelentéfeikeí ki-fogom fejezni* 

a ) Mindenekben teljes tökélletefséget nem ígér 
rek9 nem-is 'ígérhetek. Mert az, embertől kivált 
edgy elsSben kezdett munkával5 ki-nem telik. Kép* 
telenség vdina, p* ok. rsak azt-is kívánni, hogy min
den Német, Magyar »s Deák fzók, valamellyek a* 
köz befzédben vagy íráfokban el5-fordálnak , híjjok 
nélkül elÖ-adddjanak. Nints az az ember a' világon^ 
a' ki tsak az o fziílette nyelvének-is minden fzavaít 
tudná* Hanem azt merem fogadni, hogy ezen tár
gyúi vett konyben mind a' három nyelvnek, akar ol
vasásban, akar írásban 5 akar befzédben való gyako
roltatására elégséges fegéttség fog-találtatnL 

3 ) A 'mi t néhol rebesgettek 9 hogy már másutt-
is (k i Eny'edet, kii Peftet nevezi vala) kéfzűl affé
le Német *s Magyar Lexikon: annak végére jártam; 
de egyéb nyomát n.ein leltem, hanem hogy T? Ga
lambos Profeflbr Uram több Tádós Hazafiakkal e<f-
gyutt fzándékó^ott az Oskolákban tanulók fzámára va<-
lameüy biüebbet ki-dolgozni 5 a* nielly már moft % 
av^gyrtsak edgy ideiga abban marad* 

4 ) Vágynak, a' kik kétségeskedvén 9 hogy 
ínoft eleintén x *s kivált a' megbatározott rövid időre 
annyi vevők jelentsék magokat , a* mennyin ezen 
könyvnek ki-nyomtattatására és olly oltson való adat
tatására ne-talám raeg-kívántatnak, nagyon ánfzolnak, 
hogy azt azon efetre-ia tsak ugyan vegyem munkába 

> és botsáíTam világra. De én ezt éppen nem tsele-
kefzem5 nem-is tselekedhetem. Mert5 hogy a'nyom
tattatásra fzükséges fok költséget elo-fe hozzam ; tud
ják a a'.kik a' könyv-áröfiagnak dolgához értenek, 
mint járnék azután az el-adáílal. Százára 26 rá-adá-

, sévt-is alig vállalnák, ezt a' Könyv-árofok magokra. 
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Magam pedig annak rendi fzerént nem járih.atnék utl'n-
na* Éhez és több akadályokhoz, mellyeknek elo-
izáraláláía nem ide való , hozzá jani! az, ,hogyrazon 
kegyelmes Rendelés , melly fzerént az Hazabeíi Köny-
veknek utánna nyomíatáfok meg-vagyon tiltva 9 alig 
fzérézhetne nékam elégedendő bátorságot, hogy. az 
én:.arámmal meg-nem sülnék, ha fok hátra lejendS l 

vevőkhöz reménységet hagynék*. — A' kinek kell 5 

inoft tegyen fzert reája. Az-után, drágább pén-
zen-is, kaphatja«é helyben, nem-e% nem tudom, Ha 
nem igen ke l l , ámbár az előre való jelenségekből mé
lább azt látom, hogy mindenfelé igen óhajtva vár- ' 
fik'y — de ha a* meg-jegyzett átow annyi Válta > 
% hányrafzámot tartok, netngyűlénd; én ugyan hoz
zá nem fogok, hanem a' pénzt , a5 kiktől vettem s 
véízem, vagy máfok bé-véfzik , vifzfza-adatom, é$ 
a* munkát akar-kinek oda engedem. 

5') Minek-okáért hogy a' kikhez abbéli igyeke
zetemnek híre későre juthatott, azok-is réfzesülhes-
fenek benne, a' váltásra való időt fél Hónappal meg
toldom , úgy hogy az f e' moft folyd Sz. Jakab-havá-
flak végéig tartfon* 

6 ) Hogy fok nevezetes helyeken9 ez el6re~fi-
zetni kívánókat fenkíhez nevezet fzerént nem igazítot
tam , ennek nem egyéb az oka, hanem hogy ollyano-
Jcat, a'kikkel különös esmerettségem nintsen, hírek 
nélkül nem bátorkodtam trieg-nevezni* mindenüvé pe
dig előbb Leveleket küldözgetnem" felettébb bajos l-e te 
volna. Azdka értettem méltó betsűlettel némellyek- * 
xiek a'fzámba-vételre kéfz jó akaratjokat^ kiket-is itt 
meg-nevezek: 

Pétsen T. N. Kelemen fmre Törvényt-tudo dok
tor és 0regbik Profeflor Ur« 

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 
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lofzegenr T, P. Kefzthelyi Láfzlrf K. Oskolák-
béli Kollégiumnak Rektora. 

•Ketskeméten, ott Lakos KönyV-köt&, Veresmarti 
János Uram* 

Y ) ísmét kérem mind azokat? valakik ezen fá* 
tacítságokat nemfajnállyák, hogy a* rendelt ido el-teí*. 

» ván előbb 9 hogy fem a* pénze hozzám utasítanák, tu. 
dósósítíanak a' nálok fel-jegyeztetteknek fzámok fe~ 
]6l, bogy a* többivel edgyuvé vévén5 .tudhaflam, 
mihez tartfam magamat? és ahoz képaft 0 Kegyel
meknek váiaízt adhaílak.*c 

Rith Mátyás*-

Edgy Apdtzdnai valamelly Kavallirral 9 ezen Ver-
feibol való befzclgetését: Me tibi, teque mihi, ge* 
nüsr aetas3 & decor aequant; cur non ergo parer, 

amb&„. in^amort június? &c.~így fordlti edgy 
' Magyar Műfa T. M. 

^dhm , Nemzetiségem, és teíri fzépségem 
JL Velecl meg-edgyeznek, és én érted égem* 
Kettőnk között tehát akadályt mi tehet > 

. Hogy a' kettőnk* teíie edgy tefté nem lehet?. 
Nem illene jobban a' kard hüvelyébe. 

Mint üly ifja edgy ímz Apátza' ölébe* 
Rövid fzóval mondni én tsak azt akarom, 

Hogy ha tetízik néked, alád adom —farom, 
Kay* Tifztelem izépséged, ?s betsülöm nemzeted'* 

De velem a' fel-tett véget nem érheted; 
M e r t t é , hogy fzerzetes Apátzává lettél y 

A* buja fzeretet' dolgáról le tettél 5 -
*S nem lehet e* fzerént edgy fziíz Apátzának 

Fogadást rontaai, .'« lenni Anyítzímk; 
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Én-is meg bántanám azt áz Uraságot » 
Melly nrítkáál tartya az Apát^aságot; 

Más az<> hogy ^ köntös, melly teíled takarja, 
Gyáfz fzín 5 's azt fzenvödni fzívem nem akarja. 

JüAtza. Gyűlöld bátor Vutáld* e gyáfz®s leplekét"j 
J}e azért meg-ne vesd a' fzép tetemeken 

Ha tetfizik, e' gyáfzos ruhát le-vetkezem* 
'S minden ruha nélkül hozzád ízövetkezem; 

KÜV» Eti azt nem kívánom; mert ámbár leheted* 
Azzal kitsinyebbé bunöcf nem teheted. 

A' köntös a' rác bün' fzégyenét takarja > 
Melly a meziteleti fzítet inkább marjai 

Á' ruhától nem függ büriöfleg, vágy ízemség^ 
A* mezítelenség a* bíinért nem mentsége 

A' feép teft feni tefzi a bűnhődést fzéppé; 
Mert a' sánta neíö lefzfz Í2ep mankóval éppée 

A' fzamái" nem tántzol paripa formára $ 
Ámbár bárfony nyeteg tétefTék hátára. 

uGyakran á' koporsók fzép fzínre feftetnek * 
*S abba a* meg-büzhödt halottak fektetnek* 

A ' kxitya borít-is piroflaí űrázolyák $ 
'S a' fzínet fzeréto vevőre úgy tolyák, 

jÁÍpátzai Ne terheljed többé magádat érettem j 
Mert a' befzédedbfil magam' éfzre vettem* 

Látom már magam~is fzívem* undokságát, 
Melly eddig hervafztá ízűz-vóltom* virágát* 

Köfzönöm, hogy ebben első efzköz lettéig? 
'S engem' á' pokolnak tüzétől mentettél. 

Ki-írtom fzívembÖl azt a* fzeretetetj 
Melly eddig febhetett* kihozott ^ 's égetett* ; 

Á* buja fzeretet' fzívem* rontó mérge 
Vált eddig éltemnek nem aluvó férge 5 

De már életemet ugy fogom téndelrii , 
Hogy bennem né tudjon e* féreg helyt lelni* 
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