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MAGYAR MÚSA* 
• •• ' Kéli Bétsbeil 6* Öktábértoii i5#» 

£* FiLFerfetstít: 

Nofi-procul a proprio ftipite poma cadutií/ 
meg*Mt'ö9 is a Magyarázat mellett Tanít$ 

M ú S A* 
MiskóítrróL N. F* 

y& zt mondják, úgy haljuk e* Világ fzájától^ 
i l A' gyümolts nem mefzfze eíik a* fajától 
Mindenféle "gynmUw (bár Vigyázz reája) 

Ollyori terméfzetu, mint a* termo fája 
Ne tfudáld* ha nintfeti femmibe-is hijja^ 

Mert a* nedveileget dérekábóí frfjja, 
Es azt a* mitsodást fzolgáltat magábúi 

A ' F 6 , oliyari izá íéfz az almájábúí| 
De ha le-efik-fs áz ágtól végtére ̂  

Maga torsokétól tiem görög mefzfzéré 
Úgy nézd az Ifjakat, mint a'gyumoltsöfceí 

A* fzülétet pedig á mint a* TÖrsökőkét 
OHyanok a7 gyenge Gyérmékek4s fzince * 

Mint az igen gyenge gyűtnoíís eleinte^ 
Es úgy függőnek ok a* fefiíek' karjain $ 

Mint azok az éí6 Töísökriek ágain. 
Onnét fzívnak 6,k*ki táplálódás véget 

í reket hizlaló Mvér üedveíTéget 5 
C c c c Oíi. 
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Ött fjüívnak olly tejet , melly aá életet-iá 
Táplálja; de kezdi a' Termefzetet-is; 

Olly tej az , a melly a* Teliben téfzen fokát; 
Mert előre -fcéfeít olly indulatokat. 

Mellyek ki-rohanván jövendőbe rajta, 
Megmutatják, ho&y mi, *s honnét való fajta. 

Mert ugyan-is.azok mint az égo fzikra 
Tíiz láncot bötsátván edgyik a5 urálikra* 

A' Ltlekre tsspnak hírtelen? és ebben *• 
Nyomáfokat téfenek annyival mélly ebben, 

K' pedig íokféie erkoltscikre kéfzen% 

Lávén-meg; 'azokhoz haípnlatos'léfzen 
Az indulatokat ügy magába véfzi, ' .' 

Kogy azoknak ottan marad nagyobb féfzi* 
Elválhatatlan*!! agyhegyesül vélek? 

Hogy zz indulattal edgy léfzen a* Lélek* 
Bnn&K p«4ig levéti az'els5 kezdeti t " V \ 

A' dajkálkodónak maga vifeleti, 
Következésképpen 6 annak az oka, . • " 

ííogy tennéizeténelcvan másba nyomdoka* 
Ka 5 ! tehát méltán állíttatik elo 

Ügymint ját yany rofzfzat a teft'be nevelő :- ' 
Ö hát az5 a3 kinek aJ nevelt gyumÖJtse ., " " 
- Oilyan, a'- mitsodás maga, 's az erkSlfse5 *[ 

Ha a' gyímolts nem j ó , azt mondják okának* 
Hogy rofz a* fajtája a' termo fájának, 

Ha a' gyermeknek-is maga vifeléíe 
Hibás; tehát nem volt jó ieveltetéfe* 

A' nevelés pedig a' fzülektol vagyon*/ 
Es igy okok voltak abba igen nagyon; 

Mert a5-jó erkölts-is vagyon a' fzölektol^ 
Az indulatokat jól vezető féktÖL 

A' hot gyermek korban a* nevelés htelyes^ 
Ott az-erkSlts-is j<5, nem rofz3 neiíi mételyes, 

Es 
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Es így ízűiéinek minden ko&tfnheti: ' 
Nagy réízben; ha jó vagy rofz a* terméiVeíi, 

De talám azt mondod: edgy forma roéitéí.ben : 

A* tehettség nincsen minden gyermekekbe- •*. 
Néniellyekben a* jó ajándékok ízebbek, 

Többek-is : máfokba ismer kefeiebbch 
Következésképpen állítod :*a* kiben 

Többek azok; jó leízíz a' tenii'iizetibcn 
Annak pedig 9 kinél a5 kegyeleni kevcí, 

Az erkölcse nem Iefzfz tifzta? hanem reves 
Amazt a' tennéfzet. pallérza -izépen-ki 

f ^Ezc pedig nem :\ nem-is taníthatja íeokL -
llgy vélem, nem helyes gondolatok azok 

A* neveltetésben éppen nem az az ok, 
Hogy az ajándékok nagyobb avvagy killebb 

Mértékűek? 's innét ez rbfz, a* jó 's frííTeLb 
Ugyan-is mindennek adott a' terméfzet 

Elég tehejtségétV's mindén jóra kéfzet, , 
Tsak ki ki a nála lévő kegyelemmái 

Ellyen jól: hogy jd ne lenne, aem hifzem-el : 
Senkir a' terméfeet gonofzfzá nem téízen7, 

Es az által feltett erkoltsü nem léfzen, 
S8t magunk rontjuk-el, a5, minden jóra fcéEs ' 

Terméfzetet; és sz általunk rofzfzá léíz. 
A' midőn ini véle nem illendőképpen 

Bánunk; nem-is marad úgy, a' mint volt» epn-eiü 
Mert tele töltjük azt előre foktele 

Rút indulatokkal,* nem gondolván véle , 
Vagy talám fellyebb-is még eUlehet mennünk 9 

Hogy a' nevelőink termefztették bennünk* 
'Ugyan-is5 még mikor volnánk kisded-4korban. 

Kezünkön y 's lábunkon tsáfzkálnánk a' porban. 
A* mihelyt ki nyílnak a* Látó fzemféryek, 

Ügy belénk .nyomodnak a fok Előzmények, 
; — Hogy 
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«34 ' fog # • "«fod.'":.. 
Hogy a* mellyel? tűnnek elofzór fzemiinkbeö ^ 

Megmaradnak bennünk egéfz életünkbes 
Mint sz ój Fazékban 5 az izi fel-iéfzen -

Az el8fz?5i fázott ételnek , egéfzen 
ZJgy ituis azok az eiso bé nyomáfok 

Á landdk; 's nehezen férkeznek bé máfok 
Meg-tetfzik: ha vigyázfz a3 kis Gyermekesére 9-

A' kinek míg tifzta mindentol a' vére. 
A' mitsodás dolgot fzeme előtt forgatfz, 

Azzal belé ollyan indulatot tsorgatfz. -
Hogy a látott dolgot több egyebek felett 

Sze re i , h mindenben kedve töltője htt 
Honnét yan (más okit ugyan ki atfháttya> 

Hogy a* FÍ14 ? ollyan fzinte mint az At tya 9 

Hogy a v Leány az öt nevel6 Annyának 
' Erkfilt .ét nagy réfzben fzereti magának* 

A* más erkoltseit éppen nem köyeti 
Tsak mindenben éhez vet a* terméfzeti 

Amannak az At tya , ennek Annya tetlzik 
A' természeteket így kétfelé metfzik 

Honnét yan , ha Fiat az Anya neveié', 
Hogy terméfzetiben meg-egyezik vele* 

Ha pedig a' Leányt Attya nevelheti, -. 
Már a' mindenekben tsak ptet követi; 

Férjfi formát miitat > a/ j ó n * á p , s arra tér 9 

A' mi a Léleknek javáig fokát ér. 
Az oka t a i ámez : a gyermek a töbe 

Mit lá t , azt követi tséiekedetibe 9 

A* mit Kis-kqrában néki a' nevelő 
Mond^ azt jónak tartja, 's léfzen benne Fel'9p v 

Ha annak valaki mondana ellene ^ 
Á'nutfzuleitol tanált nem kellene, 

Ha rofz-is, de már a' t^ttfzik igen jónak* 
Ha a* fzokáfa volt Atyónak Anyónak 9 

'""" .. . Ha 
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Ha másé nem ollyan éppen nem het$ulif 
Hogy valekíéhez fzokna el-kerüíi 

Azt gondolja $ hogy már tsak az 6 ErfeÜItse 
Ollyan , hogy másnak-is a* kedvét bé-tolts* 

Má«? ki ellenkezőt látott fzűleítBl, 
Ifzonyodik minden tselekedetit&l» 

Es az erkoltseit, amazénál fokkal 
Jabbaknak gondolja, *s ditsekfeik azokkalf 

•••'Ná már ha azoknak okait visgáljuk, ••" 
A'neveltetésbe egy evest találjuk; 

Es ha amaz elsS ennek az Attyánál 
fi}6ne» nem tartana fzebbet ffcokásánáL 

Ha ez utólsóbb-is nevekedett volna 
Az első Attyáná} éppen miiként fzólna; 

De minthogy, mind ketten külömbozö kezek 
-Aíatt ütittek: ezért ellenkezők ezek* 

Bizonyos hát az % hogy $ terméfzet kéfzets 
Jóvá, ayvagy íofzfzá fenfciPa nem téízenV """Tj" 

Mert a' tsak kéfz dolog* meilyból mindenféle 
ErkSlts lefzfe; éppen úgy 3 as mint bánnak véle* 

Ha nyomorűsághoz fzqktattatik a Teft 
Kis Korában; foba nem lefzfz az igen'rest* 

Ha a* gyermek a' nagy kényeztetés között 
Kisdedkorbál nagyobb időre költözött, 

#~A* nagyra vágjó lefzfz mindenkor , és feslett 
Erk'óltsű, 9s úgy mgrad mint elébb kényes le£t» 

Ha pedig fzoktatták öt a ferénységhez 
Mindent elevenen vifzen ofztán yéghez* 

Ha oktattatodott rendes Fenyítékhez, 
Már úgy hozzá fzokott a vezet5 fékhez * 

Hogy leg-kiflebbet-is éppen nem tselekfeik* 
A' mi a' jóságnak ellenében fekfzik 

Engedelmes, fzelíd7 a* másnak kárára 
Nem igyekfzik: 'tudja minek mi az ára* 

A'Fel-
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636: 3Ű$ #* . «g$; 
A* Fels5bb hagyáfa' ellen nelh mer járni 

Mindent attól 5 a* ki elsőbb* fzo&ott várni 
Az a' fziileit-is fzívébol fzereti 9 ' 
.*• ' Háta megé foha iiíondáfok nem veti. 
Annak az elméje jár nagy dolgok.körűi, 

Az holmi mi 9s másnak edgy tseppet feni öviű* 
Edgy famíliába: minden tselekedetei. 

Virtus fzerétésnek következéfei, 
Melly boldog hát forfa annak n gyermeknek $ 

Melly körül a3 ízülék gondofan érdeknek , 
Midőn edgy kezekkel -néki- kényért nyújtnak f 

A* malikkal, ha vét, ugyan- reá sajtnak 
Ellenbe melly igen nagyon-boldogtalan 

Ki fenyíték nélkül élt, 9$ maradt oktalan 
Nem fzolgál foha? lem maga Hazájának, 

Sem másnak kit igen fzábad©n tártának "" •. 
Nem mdja, hogy másnak 6 mivel tartozik, 

Zablatlan el benne tssLÍx-mís botránkozik t 
Ha ilíy farkalatos dolog a' nevelés 9 ' 

' Ha a5 jóval, 's rofzfzal $leint$ félév ' •> 
A' fzülék tartsanak gondot az Ö kedves 

Magzattybkra, hogy ne légyen fzemek nedves- _ 
Az erköltseikre igen vigyázzanak; 

Hogy. Kisded-korokban el-ne. romollyanak, 
A' melly úgy léfzen, ha mint példák ágy élnek 

ÍÜBttök ;, tsak olJyat tsekkeddegéijiek,' ^ 
A* mellyek azokat vezetik s jóra 

Magoknak, és a* kö*z-hafz©nra valóra* 
De mindenek felett fziikség az Itteni 9 •' 

E$ Felebaráti életre inteni, 
Hogy fzereffék azt az'Örök-Valóságot, 

A* ki a' femraibÖL teremtett Világot** 
Okeuis formálta $' maga képére , 

Szent dftsöffégének el-terjefztésére* 
-'.. „ ' Azon 
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•3ű$ .«• 'Süi? 
Azon Icivul nem tsak §z5 hogy teremtette f ' 

Hanem még olly igen jó annak felette, 
Hogy inég-tartja okét; gondot vifelrájok. 

Sot olly kegyelmes-is mindenben hozzájok^ 
Hogo hafznokra még a5 kárt-is fordíthattya 

Olly hatalmas, és jó az a Hívek Attya 
Tanítsák arra-is; „hogy mivel tartoznak'*'- ' 

Azoknak ? a'kikkel Felebarátkoznak. 
Ne ártsanak másnak; hanenrmint magokat? 

Úgy fzereflek az ö Felebarátjukat 
Arra-is fzoktaíTák; hogy önnön magokra 

Miként vigyázzanak; 's az allapottyokra 
Lelkekre> 's Teftekre gondot úgjr tartsanak, 

Hogy mind a' kettővel a rendin bánnyanak*» 
Hogy azt juttathaílák idlvel az Égben 5 

Ezt pedig tarthaflak kedves egéíTégben'9 
Ha tehát-a' jzüiék ekként tselekefznek 

Magzattyaikkal; így jó nevelűk. lefznek. 
így azt végben vifzik, a mit az Ifíennék" 

Parantsolatja tart ? 's ágy engednek enuek# 

így halbattyák méltán a' Világ" fzájától, . 
Hogy nem mefzfze efett a* gyűmolts fájától; 

Hordtzius9'. 'Első Ódája* 

T^/ffetzénás én Difzem! Te Régi Királyok 
I V J L Király Fiainak .-.Vitáz ünokájok ! 

' 'Vágynak ollyak a' kik abba gyönyörködnek '9 

Ha a' játékokon támadott por ködnek — 
Hulld záporait magokra fzedhetik 5 

JS a'virgontz mo2gásu jidzókat nézhetik; . 
Némelíyek ha pálmát és köfzorárnyernek* ,-• 

Magokat íftennek tartják nem embernekf :," 
Ez 
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*38 4e? • %tf> 
E z minden tifztséget vállaira fzedoe f 

A* mit tsak az Orfzág adna, vagy engedőé j 
Az mind azt fzeretné tsürébe teperni f 

A* mit a' fzéfúkön fel-fzokcak teperni | 
K i vígan miveli még Öíi földjeit * . 

ígérhetned annak Attalas Mntseit* 
Míg a* tenger habzó -fzinére ki fzálna, 

Nem hogy-félelmek közt hajót húzni álna; 
A* habbal kúfzkÖdS fzélvéfz közt a' kalmár 

A' félelem miatt míkör majd nieg-hal már$ 
Ditféri a' Várost a* tfendes éléflel ^ 

Vélnéd hogy fe t i i hagy a' kereskedéfle!., 
De líéíri 5 itíert a* fzegény keríyéirt néni rághatja * 

Rongyos hajóit t á t ismét öieg-fóldatja ; 
Sokan a' Táborba fzeretnek forogni * 

A* t o l íip 9 tfömhita$ dob fzokott harfogni^ 
*S azt kívánnák V togy az- Anyák fzidalmának 

Tárgyai , a'hadak mindég állatiénak ; 
Kinn marad a* vadáfz téli idóbé-ís 

Gyenge Felesége nem jut efzébe-is* 
Ha vagy fzarvast vert fel ízaglaló kopójá 

Vagy á vád kan által rontatott hálója. 
Engem5 a%aurtifok , meííyek tudós éfznek 

jutaimi i Ifiének féregébe téfznek; 
Engemet a híves berkek páfitjaí 

A* Nymfák 's Faunufok répűlo tántzaií 
Ki ragaának a* Nép közsol^ há'lanjával 

Pólymnia fegítj *s Euterpe fipjávaL 
Ha a lantos Músák közt mutatod helyetá 

A* tfillagös égig ért fel-emelt fejem í . 
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