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MAGYAR MÚS A. 

Költ Bétsben 17. Októberben 1737. 

Ti; •giliusna* tlso könyvéből* a 34-ái* verstől fogva^ 
punénak magában való tünl'ódésese és Eolufs&l 
való befzéde igy íratik-le, 

JTpsak. alég indáinak-ki SIciliibói 
JL A' tengerre fzáiván a* Fold' határába! % 

J<5 Szél vitorláik fzáunyair fel-nyittya * 
Hajók* rezes ©rra a* babot hasittya; 

A* midőn vifeivén ízi vén mély febeket, 
így tűnődik Jund: Hát már én ebeket f 

Hát már el-nem végzem, én a mit én kezdtem? 
Hát Olafz Orfzágba Éneáft erefztem ? 

De lám a' végzéfek álnak ellent abban. 
Hát vifeli magát Vallás gondofobban, 

Ö nem tűrhetvén tsak edgy fertelniefséget % 

Sok embert el~merit, fok hajót fel-égeU 
Ö maga a' nienyköt fúrüti hajigálya > 

A' hajókat tűzzel 5 és fzéllel prédálya* 
A* menykötól égó* Ajáxot fel-kapja? 

'S forgó fzél véfz közt edgy köfziklához tsapja, 
De én Királynénak a kit hivni mernek. 

Húga, 's Felesége lévén Jupiternek, 
Tsak edgy Nemzettféggel olly foka vefzekfeem ? 

Mindiűhatéságom fzerént nem tselekfeenu 

Ff ff Pt 
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De biz* igy ám hoz2arn nem fok népek gyűlnek 9 

Áldozat, 's tömjénnel oldirim nem fúlnék. 
Ilyeneket főzvén haragja' lángjába; 

Megy a' fergetegek 's fzelek hazájába. 
Eoliáha megy. Itt edgy rát barlangnak , 

Üregében a* bé-zart Szelek zsibongnak, 
Eolus tsitktya őket , mind fzüntelen , 

Tömlötzeit tsitván lántzon és kötelén. 
Ezek bofzfzankodó méreggel mormoltnak, 

A' barlangnak fzája körül dorombolnak. 
Eolus-is magos királyi fzékében , 

Csendefitvén népét háborgó mérgében. 
Ha ezt nem művelné, tengert, földet, eget5 

El-sepreni látnánk e' fok fergeteget. 
Tudván ezt a' minden hatalomnak Atrya , 

Setét barlangokban azokat tartattya , 
Melyeknek izájokra nagy hegyeket rakott , 

"Nem hagyván kinn femmi fzeliozö ablakot. 
Királyt-is tett, a' ki őket meg-oldani 

Tudja, ha kell, 's ha nem 5 tömlötzbe tartani. 
A* Király Eolus5 megy júnú a* kihez 

'S igy fog alázatos könyörgéseihez: 
Eolel (mert Jupiter téged azért tart , 

Hogy tsendesitts, vagy-ha kell támaízfz zivatart,). -
Amott edgy nemzettfég gyűlölök a* melyet. 

Evez a* tengeren? és keres más helyet* 
Nézd Olafz Orízágba Tróját költözteti, 

Maradvánnyit bátrabb'Orfzágba vezeti,. 
Noíza zudisd reá az erős fzeleket, 

Hordj habot, ronts hajót, fojsd az embereket. 
Van nékem tizennégy jeles Frajtzímerem ; ' 

Déjópéját köztök leg-fzebbnek esmérem; 
De mégis, állandó társál \ azt fogadom, 

E' munkádért Ötét néked ákal adom, 
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Hojy válafztván téged öröhö's párjává, 
Sok ízép magzatokkal formáljoti Atyává. 

Mond Eoltis : Mar az Királyné! te' gondod 
Mit akarj; lín véghez vifzem, ha ki-mondod. 

Te adod Orfzágoni*, te Királyi fzékem', 
Te , hogy jó akaróm lett Jupiter nékerau 

Te adí'z afztaloknál helyt az löeneknek , 
Te tettél Urává e* fergetegesnek. 

Ezt mondván, a' hegyet* a* barlang* fzájára* 
Mely ült vol t , gíírditi hamar oldalára, 

fiofza rohan a1 Szél rettentő féreggel, 
A* port, a* merre ront, fepri fergeteggel, 

Fel dulyák a' tengert lenekétől fogva? 
Az Eurus , Notusn Aíricns, morogva; 

Töllok fzornyú. habok hempelygettetcetnek, 
Tsattog a' fok kötél, a' jajok élednek: 

Hirtelen fzemekböi a' nap és az egek 
El-tűnnek, ki-kapván a* fetét Fellegek;. ; 

RÍ ül a' tengerre* mint edgy a* yak éjjel. 
Menydörög , és ropog a* terhes ég fzélyel 9' 

Sürün nyílnak a' gyors villámok tüzei, 
*S Látfzanak mindenütt a* halál, képéig * 

Doctor Neo Ifpotállya* 

•fjftt fekfzik ki maga ide mail fektetett % 

J J L Saját Ispotálya fekfö betege lett* 
Ha nem gyógyithatta írral betegeit y * 

Kötözte mert tudta, firraí a* fébeit. . . - ' 
Hafznák egyébbekís, tiídnillik, hatangaíy 
Fel-gyógyul hát 6-is> de trombita hangaí* 

• . F f f f % • - • • •—•;* 
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«í8 *tf* •$• StfP 
jí régen k'ó i'őzé fzorutt és oda fuladt Tordai 

Hmény^SepróroL 

l e í r j a ez V kS~b«így egy kints keresőnekY 
* 3 Zárja kínts helyt koraiát egy kémény-fepronek* 
Lelke Ábrahámban , tefle e* mélységben 

Nyugfzik* kofzíklában vetett reménységben* 
Tsak keskeny kürtökben füstölgött élete, 

• Szorofs Jíku hőben rekedt lehellete 
Ha kelkeny ösvényen konnyu bóldagulni, 

Idvefség volt ennek ko-lyukbá fzórulni, 

Hamar vagy későn hinni. 

Mamar hfnni-is kár r kés$n-ii tsak vefzély, 
Példánk egy fényes vár , '& egy ártatlan fzemély, 

Mert el-mult, hogy nem hitt Trója Kafsándránalc, ; 
Oda htt Hyppoíít , hogy hitteek Pbaedrának. 

Tehát ha kárt tefzen későn *é hamar hinni, 
Hitemet jobb leízen közép léptsSn vinni. 

Tsak magamnak írám, de nyómhattya inás-is 
Fejébe regulám Théféus Tamis-is; 

Dílo és Lucretzia* 

j>ido 's Lucretzia mártyri valának, 
Egyik Cypriának, a mis Diánának® 

Amaz erefekedék Aenéás kardjába 5 

E' gyilkos kéft vére hív fzíve tájába. 
Oh fzuz Lucretzia ! nints hát maradványod 9 

Jjzerehnesvén Didó! elég van leányod. 
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£felentéseh 

Ík T e m feevés örömére fzólgál fzívünknek , hogy 
-N olly boldog fzerentsénk történhetett melly 

fzerént «zen jelen való jegyzésünk által , egy óílyari 
Munkának jelenthettyük fzületett nyelvünkre *vai<S 
Fordíttatását, az olvafásban gyönyörű fégét találó Ma
gyar Hazánknak mellynek ezen Hfztendöben látott 
Bétsben 3-dik darabja Néniét Nyelven íeg elofzftr vL 
lágofságot, és ez a* Munka minden eddig, eíer Je-írá^ 
fáról5 ki-jött Könyveket íellyul halad, a' kozoníé-
ges ítélet-tétel fzerént. — Ha valaha vagy egy Írás 
meg-érdemlette a' Fordító pennájának fáradságát ; ha 
valaha vagy egy Munka nem pirult-meg, mikor a' 
Könyvnyomtató Sajtó alól nyögve á' közönséges vi« 
lágofságra lépett; bizony a' leg-elso lieilyet érdem
l i , és nem ortza-piráláír, hanem magához fzívó fze-
meket von magára „ Báró Fridrik Trenk' emlé
kezetre méltó életének Hiftóriája» a mellynek esmé-
rétét % z mitsodís nagy kár volna az embernek mi
voltát jobban jobban ki.tanulni kívánó Olvasóktól el
fogni : fzinte olíyan gyaíázattyára fzdígáít volna a1 

Fordítónak ? ezen írónak páratlan Eletét a' Matériá
nak felféges bétsihez illendő ikes és mefterféges Ma-* 
gyár Köntösbe nem öltöztetni. Igafsággal ei-lehet 
mondani, hogy ezen írás minden emberi élet törte
neteiről fzollo könyveket vaftag homáílyba mentett , 
és a' Római Fels. Ts, és Kú'áHyi örökös Orfzágok-, 
ban, az emberi emlékezetre még egy munka fem jött-
ki ollyan > a' melly olly tsudálatos eseteket foglalna 
magában, olíy fzabad bátorsággal tenné ki Szívét, 
és mindeneknek tettzéseket olly közönségefen meg 
jnyerte volna, mint ez a Munka** E z , az emberi 
nyomoráfágokkal tellyes Levelű könyvek között mej 
érdemli, hogy tölle kezdve fzámlálják a' boldogtalan. 

ságnak 
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ingnak efztendejeiben finlodok az o ínségeiknek nap-
jaikat. Kiváltképpen a* valóságos vírtuft esmérő és 
gyakorló Mars' Vitézi , méltán hordozhatnák mind 
ízüacelen 'Sebeikben, hogy ebben látván a' Virtusnak 
eíeteit és ditsöíságes végét9 általa a* fzerentsétíenség-
nek minden tsapáíai ellen erős mejj-vasba öltöztetnék 

• wejjefker. De nem fzukfég erre hofzfzas jovalláfsal 
élnünk; mert ha, Bécsben a* Német Exémplárnak ki. 
jövetele utánn 4 hát alatt három ezer Exemplárok 
köitenek-el Tsellyéknek nagyobb réfzét a* Mars Zafz-
lójának hívei hórdották-el ; mit nem reménylhetunk 
ed*y ollyan nagy Hazáról , mint a' mi Nemes Ma
gyar Hazánk ? melly fokkal méltóbb jnfTal tarthattya 
magát Miríbs Toríok Atyának, minta ' mefés polák
ba köííizort eredetű Romulus és JRémus* — Ezen 
munkának Szerzője , Maró Fridrik Trenk ki még 

. éleiben vagyon, és Bétsben lakik. Ajánlotta az egy~ 
gyeden egy Frídriknek, a* Burkufok* Királíyának, az 
Eiysítimi mezon, — Hogy Olvasóinkkal előre meg 
izleitefsuk ezen író tsadálatos életének hiítóriáját, és 
egyfeersmind meg bizonyittsuk, hogy minden .itt elo 
jövő dolgok valósággal meg-lettenek, a* Könyv-lzer-
zonek elöljáró Befzédébol e' következdo okét ki
írjuk: 5, Ha ezen én Hetemnek Hifióriájában hamif-
» fágok és palajloláfok találtatnak; ay mellyet én 
» nem pallykos tsintalanfágból hanem tulajdon be-
„ tsiiletemnek igaz oltalmazására írtam, — úgy 
99 engemet a\ következendő Világ nem tsak hazugnak-, 
?, Junem a* moftan élb-is egy femire-hello gaz-ember-
9, mk mondjon. — Az in gyermekeimet a Haza-
^ árulok' gyermekeinek jutalma és efete találja; és 
« ezen kezemet, a* mellyel ezt d könyvet írtam» 
« vágja-el a hóhér az én derekamtol hogyha abban 
?> gonofz és alá-való Lélek lakozik, — En ezen 
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*&?• ty *5ü? 
,» Könyvben nem valáflalom a magam hibáit: em~ 

' y ^ ier váltam, eV femmi okom magam meg-fzégyen^ 
v lésére nintsen7 hogy Angyal nem váltani. ?? To

pábbá y azt befzélli az í ró , hogy ö nem más törté
neteit 9 hanem a' magáéit írta~meg ? a' mellyeknek 
még fok fzemmel-látó tanúi "élnének, és 6-is a' Vi
lágnak Itélö fzéki |elott fel-emelt fővel járna: mert 
igy fzoli egy heliyen: „ En gyermekek- előtt Ae-
9!) fzéltetni fzokott Meséket nem irok, a tifzta pat 
55- pirosnak töltésére. — Az én három darab K'őny* 
M vem alig ád-nékem annyi hellyet y hogy az éti 
j * efetemnek hitel-felett való őfzveJbomlottságát tsak 
n: d főbb történeteknek őfzve-fűzésiben és meg egygyez* 

í 5r> tetéftben-is elo-adhafsam* Ótvenfzer ragadtam* ' 
i%ki életemet olyan vefz ed elmekből, d .ftullyei köz* 
?, • zül tsa k az elsöbbekben-is más valaki el-vefzti éle-* 
^ tét. Sőt d hol ankmt kereftem-is d halált* és 
J5-. egéfzfzen el-fzántam reá magamat; femmi ellen- * 
„ álláfi nem .találtam, és kéntelenítettem tovább él-
5>-«io hogy még t'ébbet Jzenvedljek, ,> 

; ügy ítéljük 5 hogy elég írattatott ez-en Munká
nak meg-izelitésére , és eléggé- meg-bizonyittatotty 
hogy foha megéhez hafonló élet'történetei Magyar 

\ Napfényt nem láttának. Hát e'.fzerént , nem ér-
demli-é meg az illyeu munka , melly emberségnek 
felséges-tanításával rakva vagyon * az olvafásra vald 

I elo-mozditatáft? — Nem méltó-é 5 hogy a* mi Ne*. 
] . ríies, nagy és jó fzivű Magyarainknak-is esmérettsé-
*, gekre juttattaísák V — Mi .bizonyoson reményllyük 
i > hogy minden ditséretúnk felett igaznak fogja tapafz-
| talni fzavunkat.az olvasó Közönség, — Es elég ed-
1 dig e' munkának betsefségéroL — A' mi pedig a' 
j fordítáft illeti egy a' tifzta Magyarság közzüi ? és 
[ meg érdemli V mi dítséretúnk^u — A* ki-adója ezer 
I. könyv-
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Jönyvnek Tályai Dániel Ur Posonyhatu Az árát 
az első ki-jött réfznek, és az bellyet a' hol lehet 
találni már a Kurírunkban .meg mondottuk. — 

T.sak-nem hihetetlen dolognak látfzhatik, hogy 
egy ollyau közö'níégesen fzükieges í tónyv , a' mü-
lyen a? Német 5 Magyar 's Deák Szó-tár vdlna* a 
Váltóknak kevés-vóltok ,miatt világot nem láthat. 
De nints kiilümben*a> dolog 5 akar-mi légyen az oka* 
Ámbátor néhol tsttpán tsak a' munkának fzükféges-
voltát tekerntvén feletiébb-is rajta voltának«, hogy a* 
"Váltóknak fzámokat; fzappríthafsák; még-is ha mind 
a' Subfcribenfefret a* Prcenumeránsokkal egygyüvé 
véfzem-is , mindenestől nem mégyen az többre — 
három fzáznáL Ennyinél fogva pedig, a' millyen 
óltso* árát fzabtam, tsnpa lehetetlenfég h©z^á fognom. 
Azért teílék mindnyájoknak , a' kik nálam avagy 
másoknál éretta előre fizetni méltóztattak, pénzeket 
vifzfza-venni. Egyébaránt talám nem fog fénki, híj
jábalett fáradtságáért és-kÖltségéárt én reám, neheztel
n i ; ha meg-gondolja, hogy énnékem ezen köz jóra 
intézett fzámlékom mind fárad tfágombá mind k6ltfé-
gembe hozzá foghatatlamil többe keriílt. Iram N. 
Győrbenn Mind Szent havának elsS napjánn 17*57/ 

Rdth Mátyás. 

Minthogy a' Jang kevefsebb árkufokra le-fért, 
rnínt elobbízer hozzá lehetett vetni , az árra lefzfz 
tsak 19 garas az (AuthornaV) Szerzőnek rézre ki met-
föett képével edgyutu Ezen árron lehet találni Mis-" 
koltzon/ Sáros- Patakön > Ketskeméten , Halason Y 
peítten s. t. a* Híradásán, meg-nevezett Érdemes fze-
snéllyeknelf ' 
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