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MAGYAR MüSA. 
Kők Bétsben 4. Auguítasban 1787. 

A' K Ö Z Ö N S É G E S 
NEMES EMBER TESTESTŐL LELKESTŐL? 

meg-visgáltacik 
edgy Katekhifmusha, edgy valamelly Nemestol > a 

ki az o Nemes Attyafiai ellen azért kéUki^ 'hogy 
tübbé magát ko-zikbe nem vgyelíthetu 

Ki'r adattatott 
~""™~"" Reinhárd Menyhárt által* 

K. Ift/ITitsoda Vallású vagy tef 
J_vÍL F . Én nemes ember vagyok* 

K. Mellyek főbb virtafaik a Nemefeknek ? 
F. 1 ) A'Hit. a } AReménység. 3) A* Szeretet* 
K. Mit hijzen a közönséges nemes ember? 
JF. A* közönséges nemes ember hifzi: 

l ) Hogy a' fzép ábrázat jobb mint a* rát# 

a ) Hogy az Olafz Komédiás Leányok fzerelme* 
febbek mint a Németek, 

3"). Hogy a* fzép volna, ha valamelly Leány a' 
maga fziizeflegét el-kótya-vegyéznée 

4 ) Hifzi a Nemes , hogy a* maga gyermekét jól 
nevelte, ha azt Öt nyelven befzélleni meg-tanít* 
tattá, ha efze nints-is, vagy okofan nem tud-is 
béízélleni. 

f } Hogy az éhes gyomor az ígérettel jól lakik. 
K k k 6) Hogy 
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6 ) Hogy a* fzerentse a' pénztol függ, nem pedig 
az éfztoL 

7 ) Hogy a* jó Szabó árulja az éízt ^ a* virtust 5 és 
a* pénzt. 

g ) Hifzik kivált a' Nemes Afzfeonjrolc 4 hogy af 

meg-aggot ábrázatnak tsalogatd fzépségét, az 
ékes Frizura helyre hozhatja. 

0 Hifzik a* Dámák , hogy a* binilS- helyek o raj* 
tok mindjárt nem látfzanak, mihelyt annyi ara* 
nyok van mint himlő helyek* 

10) Hifzik az Urakj hogy a' közönséges Dámát 
tsak a' pénzéért kell el-venni3 minthogy az 6 
pénzek többet ér 9 mint magok a* Dámák* Ezt 
hifzik ok 5 és nem-is hibáznak benne. 

11) Hifzik 5 hogy a' Menny-Orfzág útja nem oU 
lyan darabog és suliyos , mint a Papok a' pré-
dikálló fzékben Ie-feííik. 

12) Hifzik, hogy kz 6 erekben más forma vér 
foJy5 mint a* közönséges emberekében; és ok 
ebben a'réfzben nem-is hibáznak ; mert 5 nékiek 
többnyire egéílégtelenebb vérek van , mint más 
pgxberekoek. 

K. Mit reményi a közönséges Nenies ember ? 
F» A' közönséges Nemes Ember reményű ; 

I ) Hogy az Iflen az 6 fzámára több Menny-Orfzá-
got teremtett, mint a1 közönséges emberek fzá
mára ; edgyet e' világon^ a' máfikata' mii világon. 

2,) Reményli, hogy még yalaha jobb ídpk fognak 
lenni, a' mellyekben t. u a* buja éjtfzakákért 
nem kell annyit fizetni* 

3 ) Reménylik a'Dámák , hogy a' Jöemes vér a'fze-
relémnek bizonyos környálállásájiban, a'nemte-
len férfiak által is fzaporíttathatik* 

4 ) fiogyáz utói*?.UélMt&élf aapján, az 5 el-aííyo-
fodott 
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fodott virtufaiknak kipótolására; áz & l8-tzad 

i íziglen való elejiknek virtufaik-is bé-vététtetnek» 
f) Hogy az Ördög, betsűletbŐI ^ edgy Nemest lem 

irifzen-eí* 
é ) Reménylik ugyan ? bogy az ő eleiknek em!e-

getéfek y az éhséget megholtja $ de ennek ellen
kezőképpen való voltáról már fokán még-gyo-
zödtek. 

* ) Reménylik, hogy ha az Öjófzágaikban iévö pa-
rafztBakbőröketle-huzzáki$9ismét más nő helyébe. 

8) Reménylik 5 hogy az erfzény, a* mellybol Ők 
yefztegetnek, foha meg-nemüntK 

9) Híbáfan remény lik, hogy a kik Ő nékkk taapo-
dárkodnak , igazat mondanak* 

10) Reménylik a* Dámák, hogy az Ő tsalogató 
fzépségeknek el-távozáfa még meízízé vagyon*. 

11) Reményli minden Neives korhely, hogy Ő fzíntén 
--'—ellyan Nemeinek tartatig mint a'valóságos nemes 

Minifter, a' ki a* köz jónak hafznáér* a' ftiaga1 idejét 
a* Kabinetben tŐltî  vagy mint a*nagy Vééér^ ki a* 
maga életét gyakran vefzedélemre ki-téféi. 

J l ) Mivel 0 a' békeflegés idők miatt az 5 gyozé* 
delines eleinek nyomdokát a' Váraknak meg-vé'te-
lében nem követheti, reményű, hogy ázŐ éleihez 
leg-alább a*fzűz fzíveknek oflroinMsában hafontít* 

K. Mit Jzeret a közönséges Nemes érhitr ? 
W* A* közönséges Nemes ember fzéret; 

I ) Mindent, a' m idegen őriz tgí5 sot a' küs# orfzági 
nyavallyákat-isinkább fzeretimint a'hazabéBektf* 

a) Jobban fzéreti a* paripáját mint a' föólgájlt. 
5} Szereti az óllyán Eredi totók tty a* kik ar kŐHsÖü 

adott pénzt vifzfza nem kérik. 
4) A' házkíHgban lévő kéfeéméllyek közztíl, xúMéé 

kétfélfeéréti a'máfifcáí, ftsredgyik fetófélti a riii'fík 
kat; f ) Sze-
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| ) Szeretik az éjtfzakát 3 mivel akkori tseU>kede-
teiket máíbk nem látják. 

6) Szeretik a' fzeretecet és a' kedveflegnek bolts 
méfterségét mindenek felett, a' Szakátíbkat és kúi-
tfárokatpedigniint magokat es az eízetnifzomfágqt« 

7) Szeretika Dámák a' kendözést; mert az fok dol
gokat, a' mellyeket ok titkolni akarnak el-fedez, 
és mivel az az 6 fzemérmeteflégeknek jelét (az az? 

az 6 ortzájoknak el-pirtílását) el-takarjtu 
8 ) Szeretik az Ö eleiknek hofzfzii genealógiáját. 
9 ) Szeretik az ollyan Tifztarcdkat, a' kik az o jófzá-

gaikfean a parafztokkal minden könyörűleteíTég 
nélkül bánnak. 

10) Szeretik azokat, a* kik magokat o elottök al
földig megalázzák. 

T I ) Szeretnek minden jól-tévöket, 
Xa) Szeretik — ah! nem5 korántfetn-fzeretikazt 

a*Leá«yt, a* melly minden fzemérem nélkül ma
gát anya fzült mezítelen ki-mutatja* Ennek 
a"Leánynak kerefzt neve — — — Igazság. 

%+Mihen áll ak'őzónségesNem. embernek nagy tekinteti? : 

F. A'közönséges Nemes embernek nagy'tekinteti áll, 
a' Vefztegetésben, Szeleílegben , és a* fzuz fzí-
veknek oftromláfokban. 

K. Miképpen jut az ember Nemeffégre ? 
jF. Az igaz NemeiTégre jut az ember érdem által; (te 

a' mái közönséges Nemes ember, NemeíTégétkö-
fzönheti többnyire tsak az erfzényének* 

K. Mivel jtülüinbözteti-meg magát a közönséges Ne* 
mes ember? 

JF. A'közonséges Nemes ember meg-külombözteti magát 
az o tíz parantsolatinak meg-tartáfok. által. 

K. Mellyek akozonségesNem. embernek tíz parantfolati? 
F* A* közönséges Nemes embernek tíz parantsolatí ezek; 

I . H i d i 
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I . Hidj edgy Iftenben, detsak edgy jól tévő íftenben, 

a' ki a' bűnöket el-túri, és egefz nap egyéb dolga 
ninrser,5 hanem hogy a' bűnöket meg-botsáffa. 

2U A* Krédirovodnak nevet ne emlegesd: mert igen 
kedvetlen dolog a' Kréditorról emlékeznie 

3* Te reád nézve minden nap innep nap. 
4* A* gyermekek kövefíék az 6 nemes fzüléiknek 

nyomdokokat. 
f. Ne ojj ? hanem inkább fzaporúsd a világot* 
6. Nagy tekintetet mutafs. 
7 . Ne lopi5 hanem kérj költsön és fohameg-ne add, 
8- Tsak azt tartsd felebarátodnak, a'ki éppen an

nyi eleivel ditsekedhetik mint te. 
9« Ne légy olly goromba, hogy a'te felebarátodnak 

feleségét nyílván kívánjad; mert az azt nehezen 
engedi, b'anem mikor nem tudja^ titkon tsáfz melié# • 

IO. Ne légy olly oftoba, hogy világofon a'te felebará
todnak jó ízágát kívánjad;mert o azt néked bizonyo-
fan nem fogja engedni,hanem mind addig törvénykez 
"véle, mig mind Stet, mind magadat ki neinpufztítod. 

K, Mint jár az ollyank'őzönségesNein.ember, ciHvala*-
mdlyiket ezen parantfolatokkdzzulmzg^em-taftjal 

F. A9 közönséges Nemes ember; a' ki ezeknek tsak 
edgyikét-is meg-rontja, minden közönséges Nemes 
emberek előtt utálatos léfzen. 

K. Ntntsének-é a hoz Nemes embernek ezeken kivíil 
, több parantsolati? 

F. A' módi adott a köz nemes embereknek még más 
Öt parantsolatokat. 

K* Mellyek azok az öt. parantsolatok, a mellyeket 
d módi a köz nemes emberek adott 7 

F . Ezek: í . Vasárnap és Innep nap az utolsó mife alatt 
minden Leányoknak ábrázatjokat jói meg-visgáld9 és 
a'fzeréntsés egymást&emqketkíg;y fzemekkel nézd® 
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H* A* Emmáknak a'templomban frantziá imádságos 
könyvek té'gyentba Frantziául nem tudnak~is, g* A* 
tilalmas böjti napokon tartóztasd-raeg magadat a* bús
tól; de nem minden bústdl. 4* A' gyóntató Papra y 

ha az a' te bűneidnek fzázad réfzét fem akarja meg-bo«r 
tsátani, haragodj. f. Sok Leányt bolondttts-el, de 
tsak edgyet végy-el. 

K. Mellyeí a köz Nemes emhermk hársra•nmylman* 
gyéliomi tanátfai? F . Jízek: 1. Az önként való 
fsegénység, melíy a* vefztegetésnek fzükségeskép., 
pen való következéfe. 2 . (Ha már tőled nem lebet) a* 
bókig való fzuzeffég. 3* Az anként való örökös fog
ság.* az Olafz Komédiás Dámanak fzeretetiben* 

K. Mellyek a* háromnem Evangyéliomi tanátfi a köz 
nemes Afzfzonyoknakl fVEzek : JU Ti közönséges 
nemes Dámák ne haragudjatok^ ha a* ti férjeitek máftK 
katTts fzeretnek, hanem ti bennetek-is hafonló virtus 
légyen, a. Azt el-ne fzenvedjétek, ba titeket valá-
melly idegen megcsókolj hanem azt mennél hamarébb 
yifzfza^tsókoljátok* 3 . Azon légyetek, hogy néktek 
mindenkor i a órakor viradjon. 4 . A ti fzolgllóitokat 
valamint tsak lehet nyomorgattátok. 

K»r Hány boldogságai vágyjak a fáz Nemes embernek^ 
jp, Nytfitzakilly rendet: j . Boldogok a*kik erfzé-
nyekbe ízegények.í mert azoktól adakozóknak tar
tatnak*- aí kikre pénzeket el-fetsérlették. <%* Bjólda-
gok a' nagy tekíntetüek: mert 6k fogják a' Leányok
nak fzí veket bírni. 3 , Boldogok a'kik a tsápodárdkal 
fzeretik: mert 6nékik tsapod&kodni fognak. 4? ^6l~ 
éogoka'kik éhezik és fzom:4.bóz2ák az Olafz Dániá
kat ; mert ok jó pénzén bx> ven. meg-elégíttemek. j v 

Boldogok a* jófzágaikban kegyetlen Tiföteket tárta 
föfdes L7rak: mert azoknak te^ierfzények íétaenv 6-
Béídogoka'fzelefek;- mért a&ok azAfefitönyok le

gye-
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fyezoikhez hafonlíttatnak, 7* Boldogok a* fzíveket 
oftromlók: mert iek fognak győzedelmeskedni. 8* 
Boldogok a* kik az adóflágért üldözést fzenved-
iiek: mert övék az Areftom. 

IL Mellyek a koz Nemefeknél a kúny'JruleteJfégnek 
külső munkái? F. Ezek: i . A? éhezőket éhezni 
hagyni, a. A'fzomjúhozókhozigen könyÖriíJÖneklen-
iii, és azokat azzal a* drága itallal, melly víznek ne
veztetik* meg4nflelm» ,$* Az idegeneket * azzal a* 
mit magokkal hoznak, tsudálni. 4* A* mezíteleneket 
Örömest nézni, £* A'betegeknek betegségeket nem 
irígyleni* 6* A' máfok fejéből a? történetből beiéjeit 
akadt okofságot ki-fzabadítanu 7 . A1 meg-hóitakat* 
ha rólok reád valami maradj Örömest siratni. 

IL Mdlyek a k'óz Nemesnél d könyúrületejfégnek belső 
munkái ? F . Ezek? 1* A' tsapodárokat fzetetni* 
2* A^Kreditorokat^kika' fizetést remény lenek a' té-
velygéfeibol ki-vennL 3 . A'fzolgákat nyomorgatni, 
4* Azoknak nagy fzolgálatfokért kevés jutalmat adni. 
5-. A'lzomorá Kredítorokat ígéretekkel táplálni. 6* 
A'meg-sértoket vifzfza sérteni* 7* Azokfelola' be--
tegek felol5 a* kiktől valami örökséget reménylett^ 
Konfiliumot tartatni9 az az : meg-Sletní. 

IL Meg-leket~é a k'óz Nemes embert, az o tízparahtfo-
-: latinak meg-tartáfán kiviili még valami inasról es* 

mérni ? F , Meglehet a* köz Nemeit még az 0 sk«Iu> 
fairól-is esmérni * % mellyek edgy Őlftyi hofzfzásá* 

—gúak : mert a' nevezi magát fok helyekről* ítfeílyek-
ben edgy követ fem bír. 

K* Miben kül'ámboznek a közönséges Nemes embernek 
titulufail FéAbban, hogy azok többnyire fíájnu 
Stájn* Feis, Féld, Bach* Yald5 Berg^ Thai, .$$£shf 
Baunu Straiichba végez&dnek^ 

KJMitsoda vallású a közönséges Nemes ember ? F, Az& 
lehetetlen meg-tudni: mert maga fem tudja. 
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K. Szükséges a* közönséges Nemes aközönséges tárja- , 
ságba? F . fgen-is, «sazért,'hogy a* valóságos, és * 

* nagy tifzteletre méltó Nemes 5 azok között aT köz 
néphez hafonM köz Nemefek között tündököljön, 
annnyival inkább, 

K. Mellyek a* fzokott fő vélekedéfei a9 köz Nemeseknek ? 
JF. Ezek: i . Azt vé l io ,hogy a*minémet Orfzági? 

az mind femmire való; a' mi pedig idegen Orfzági, 
a* mind derék* a. Azt véli, hogy a' vétkek mind
járt virtufokká változnak, mihelyt azokat valamelly 
Nemes gyakorolja. . , 

K. Van-é valamelly kiitömbség a Nemejekkózött ? F* 
Igen-is; mert mind ezek tartoznak a'közönséges Ne-
mefekre; de a' valóságos nagy Nemes ? a5 kin fekfzik 
minden , meg-érdemli a' ditséretet és köfzönetet. 

JL Mit kellene annak' a tifzteletre méltó Nemefnek^ a 
köz nemesre né-vt tselekedni, ha azzal keményen akar
na bánni ? F . Tartoznék az a' tifzteletre m él cd Nemes 
a* köz nemest 5 a'maga jófzágábói, mellyet a' tsak 
motskol, teftekol lelkestől ki-hajtatiij és a'köz nép 
kózzé a'hová VSL]Ú, le-vetni. 

JL Mellyek a' köz Nemesnek négy utolsó dolgai ? F. 
I# A'köfzvény* a* Az a'nemes nyavalya a' Frantzú. 
3 . (Ha már magok nem tselekedhetik) a' Bordély
ház tartás. 4. (Mikor már egyebet feni mit feni tse~ 
lekedhetnek) a' virtus, 

K* Mit fog ez a Kérdéfek és Feleletek által való ta
nítás a köz nemefekben munkálódni ? F. Az a* de
rék köz Nemes ezt olvasván haragudni fog; a* 
könyv-nyomtatásban való' fzabadságot fzidni 's át
hozni fogja ? de azomba mindég tsak elébb elébb fog 

~ menni ráfz&okáfaiban, és az 6 maga vifelésével az 
én fzavaimat meg-fog]a bizonyítani. 
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