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MAÖYAE MÚSA. 

Kőit Bétsben 17. Novemberben 1787. 

A Szilágybann. 6-cüfc •Octobetben 1787* 

* H p e PrométUufsa I z ^ M A Í ^ A R MüMHnak* 
X 'S Orvoöa nyelvébenn dadogó Hazádnak I 

Ki pennát tsinálfz az éles agyarokból, - ^ 
Szép Vers-fzerzöket a1 kardos Magyarokba 

Ki nagy"bafznothajtván ÉiksN'émzetedneí^^ 
Halfeatatlanfágst ízérzettel nevednek* •-

A'fcit éri-is, míg a öap;álatt lehellek ̂  
Szivem' táblájára 1)é-irietzve vifejUek/2 

A' kit még Kolósvárt JBerlinbenn láttalak , ; 

'S Ne,m tdm hogy áünaka Berlini ktf-faiák!! í 
Én ugyan nem vagyok tiállad esméretben, 

Te abbann vagy nállámV's méltó tifzteletbenn. 
" Hogyha tfhát Verfem leg FelsÖ fzobádig 

Fel-fántikálhatna: botsáfsad ortzádig* f 

Azt kérded; Kit keres? Tégedet. Mi végre*? 
Fel-akar emelni a csillagot égre.. ' ' 

-Miért? Érdemedért, Adfz e engedelmet ? 
*"• Nem, Nem* kéri tölled,'s nem koldul kegyelmet. 
Te az akararot meg-nem zabolázod, 

Le-a' tifejeletet nyakadról nem-rázöd* 
PpPB Ugjraa 
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Ugyan hit mit tsinálíi? A'non putaremet 

Tsak fzenvedd , *$ fogadd-el érdemlett verftmet* 
Hajdon Márkus Káto* volt Kveflorjagából> 
'""Haza Roma felé menvén, Afrikából^ 

A* Tirhenum Tenger tágas kebelébenn 
LévÖ, Sárdinia kies Sz^etébenft^ * 

( Melly uttyábann vala) a* inidönn ntozna, 
Es abbann edgy néhány napig mulatozna > 

Rá talál Ennius Kvintus Poétára 
Kit ki-állitott volt • Mars akkor tsatárst; 

A? kardot 5 vélle Kató le-téteté 
*S Az el-vetétt pennít üjra fél-véteté "*"" 

Bé vivéfi magával' i?oma várofsába 
A'-tndatlanfágnak sfeté$ homállyába;. 

Mert még ajs A^ollá ifejenek fugára , .' / 
É* Város fzeöién^Jc Vfî ag hályaj^far , - ." 

fíem föt&ttty$lt% n^ert'íí^ háborúk fejlege;* '> ~ 
Nem engedte, melyről bé-vóit-vÖriva Ege 

Többnyire Romának; d-e mihelyt le-ülé 
Ennius 's egy egy fzép néina legényt fzüle, 

A' poharak között; kezde hajnalodni 
*S A* h^jag .spránkéiujnulni, vékonyodni. 

A9 feürkiöet fizuié *'] vilígpíságot, * ' . . ' -
E* pedig fókákba pnte kiyánfágot* 

A? Atya^ fiakat támaf2ta magának, : 

IdÖ múlva kik ei-únokáfpdának. 
Majd a* Mars vérefiilt kardgya ugy éíefult • % </- -* 

Hogy Pallás-is edgygyiitt fény efuh •>; ékefúít. 
Mert a* Tudományok naponként nöttének,3" 

'S Rendre Látziumba a Mufák jöttének'V / " j 
Zöldellő bor©ftyán kofzórus fejekkel, vv 

*S Akármelly Nemzethez alkalmas nyelvekkel* 
Mintha Sárdiniát KátéfejjyWével; 
- ' • * " : " ' ISfeg-
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Meg-rontva méiit volna Romába Nápével t 

A* nyert Dítaof$égnek fényes Szekerében, 
*S Rab Királyt vitt volna kötözve kezéb$tin * 

Hogy Enniuft vitte éppen ugy tartatott, 
*S Olly ditséretének tulajdoníttatott. 

Hogy a' gyermek Nyelvet lábra, álittatta, 
Meg.fimo^at*atta éa paléroztatta. 

Ki a* Magyar-Nyelvnek edgy illyen Katója ? 
Meg-mondgyatn? A* Magyar Mafa BottáííSj£* 

Hazudok ? tagadni raellyik Magyar meri ? 
A' kinek köldökét irigyfég tekeri. 

Vagy a' ki fzületett háládatlan méhböl* 
Vagy a* kit ki-vernek a* Vers-fzerz$ CzéhbSL 

Sarkantyúja vagyon ám a> Ditséretnek • 
Meilyröl az írásra öfztönoztettetnek 

Még azök-is, kik azt kerülve kerülik; 
De, ha nyakkal esnek beléje > örülik: 

A* nagy Leány éppettnilíy keröléfttéf^eö 9 

Mikor ifjú lígéjnyt jtfiá éfzre réízun f. 
El-vonnya magát, hogy meg-ne fzemléltefséki 

Köhint de nem azért, hogy ófere vétefték !í 
Az ajándék haltól igy fzokott irtózni 

A* Bir<55 mellyett a* peres fzokott hozni* 
Mondvin: „ Nekem nem keHf vidd-ki a' konyhára* 

Azonban, fel-kéri eftve vacsorára* 
Ök a* Ditséretet.tüdnillik Sirmnei 

Tartyák; s* hajójókkal még-is felé mennek* 
Az hogy, nem fzeretik magát az állatot y 

* Hane$ tsak a* tölle feármazd fzózatpt. 
i Az hogy tsak ki-tettzik a vas fzeg a' 'fákból, 

A' róka terméfzet az Afzfzony RokákbóU 
I Nem kell 's nem Ül$; a* dolgot fzépiteni; -
í J4 a* Ditséretet aem tsak éfdemleíii • 
j P p p p s Hanem 
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Hanem fel-is venni, ha reád ráházzák. 
Kép-mutatók a* kik nyákokról le-rázzák. 

A' Magyar Mufa-i* jó felLtett tzéljábann, 
Azaz, a Megy ar - Nyel v gyarapitásábann. 

Ez által boldogul , ez által ferkenti * 
Az írókat; hogy az haláltol meg menti. 

Világra botsátván efzeknek 'fengéjét, 
Ekként farkantyuzza azoknak elméjét! 

Mellynek már eddig-is fokát köfzönhetünk 9 

Nevednek ofxlopot 's záfzlot emelhetünk, 
A* ki már z hajnalt jól* fel-hafiíottad 

Egünkönn, 't fzemünket világofitottad. 
Fárufí fáklyával vezérled utunkat, 

Munkálodod feróny vállakkal kafznánkat* 
Nállad nélkül'Nyelvünka' porban heverne, 

Hogyha Dajkájának Téged' nem ismerne. 
Moít pedig reád néz Kftnyvés ízeméivel » 

Reád terjefzkedik tsüggeát kezeivel. 
*S két, hogy továbbra-is légy gondvifelöje, 

Dajkája," gyámola, Atcya *s nevelője* 
Mert látiya, hogyfenki Pártfogója niatseo 

A' Főrendek között, ki-reá tekintse^. 
A* ki fekvalamí jutalmotskát-tennp, 

A* mellyet a'íleg jobb Könyv-író el-venne*. 
Itt ne kérd hijábann Vne keresd Neyeme,t 5 

Hanem nyomtasdvki moil próbára Verfemet* 

Tudojztás Füredrül f̂ dik Novemberben IJSf* * 

A Magyar Húnnid$nakíró}&, az Érdemes Kö-í: 
zönséget, 's kivájt azokaty a* kik: azoh könyv* !' 

iiek fei adatását jná? régtől fogva fürgétik; ' kö^eii; ' 
m J ••-. hogy 
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imgy némely akadályok miatt későn lehet M Könyv 
közönfégefsé. Egyfzersmind moft jelenti; hogy már 
a1 Könyv egéfzfzen kélz , és a' inoft leg közelebb 
meg-efendÖ Pefii Vásár utánn fog találtatni — 

Bétshen Magyar TJjság- író Szatsvay Sándor 
Urnáíé 

Pofonyhan a' Semii|ániimbaru 
Győrben T. Profefsor Entsely, és T t Prédiká

tor Sz. iVűfgy I/íván Uraknál. 
Komáromban TV Prédikátor Píczdi fófef Urnái. 
Pe/ím Cséppán litván ( Juris Candidaíus) Urnái. 
Debreczenben a* R» Collégiumban , és Nánáiba 

Oídh Mihály Urnái, 
Pápán Könyv-kötÖ 'Soldos Gy'érgy tJrnál-
Filredenn^s egynéhány az AuctornáL — Á* mi 

fzembetűnó hibák eshettek az Auctornak távoly lé-
tele miatt a* Hunyadi nyomtatásában., azoknák~is 
ki-nyomtatáfokrul rendelés tétetett* de u t ó b b i könyv
nek fzemefebben lett. által plvafása után tapaiscalta? 
tott a7 többek között hogy: 

I^o Az első könyvben a' If-dik levelén ezen 
Strófa elStt; Kap az oldalához fzegény fegyvertelen? 
egy fkofa egéfzfzen ki-maradott, mely nélkül vagy 
tsonka, vagy Jeg-alább nehéz lefzftt az értelem, a* 
kint maradott Vera igy vagyon: 

Fel-kél a* Páíitrul hogy úfyát követi, 
'S mig tántorgí lábát menni egyengeti^ 

" Jobb felöl egy gyilkos kardal fenyegeti, 
Máfik a* kötelet a' nyakába veti, 

2-0 A' máfodik könyvben 64.-dik levelén, ezefc 
forbáii: Mit nem tefz egy fzép fzó egy Vitiz Vaj-
Mnakl az a* fzip fzó ro&fzúl vai? nyomtatva, kek 

lenne 
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lenelenni fzé-fzv y melly nálunk annyit tefe , miat 
hijjáhan való hefzéiL 

3-0 Mivel a* Kö"nyv-nyomtat<5nak Görögbetui 
nem voltak; némelly hellyekenn a' Görög kLmondá-
íokra való czélozáfok , a' levelek* alfó farkainn ki-
nem jeíenthetödtek: leg elöl mindjárt ezt : Mufdml 
viig némelllyek 's a' u> tsak azért, *>ogy a* verlelök-
néi kö'zö'nségefsé lett Műfa nevezetet , némellyek 
kik a verfeléstSl idegenek , izetlenill ne olvafsák : 
akarta az Auctor Homems példájával fzépícení : 
"Avo^ae [loi "Rmn* M#<Tct. — Az illyen Invocátzi-
ok) legedelem ke'réfek a' lég nagyobb Poétáknál-if 
igen közöofégeíek ( é s ezen fegedelem kérés-közben 
ízokták ki-jelenteni, a V"ers-írásban eleikbe tett czélt) 
és ezt azért tselekedték \ hogy a* Mufákat Iftenek-
nek tartván lenni 5 könnyebbén éfsen áz olvafóknak 
eLhinni* a* Vers-fzerzok' azon fzavaifcat, mélíyék-
kel néha a* gondolatokat-is ( mellyek egyébb aránt 
titkolok ) ie-fzokták írni. — 

Mág ezen folyó efztendoben a* Hunniás* fzerze* 
jenek mulatságra, való. egy tónyvetskéje .akarna vilá
got látrti, illyen féllytíl 'iráfsál: Holmi kálöthb M-
i'őmb-fcU dolgokrúl irt kul'omh'hiil'Qtnb-féh Ferfeh: 
melly könyvről való ezen tudofitásít nem azért bo
tsát ja előre, mintha vagy Subfcriptziot * vagy* prat-
numerdtzipt kérne; matt azt Várui kés5-i$r volna, 
's mem-is kell? hanem hogy az alatt aiig ifyomtafó-
dik, tadofithafsik a' kiknek a! Könyv tettzeni fog 
( tsak hogy egy egy levélben td'bbetskénu) hogy 
tudhafsa, mm**'* h o v i , *s mennyi KSnyvet kellyea 
útaíitanij annak idejében/. A* kik azt fzeretik-tudni: 
mi az ára az ei-adó dolognak? azoknak a* Könyvr 
Itó egyebec nem felelhet 5 hanem hogy a * ü a n n i á * 

nál 
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sál drágább xiem lefe. a' kik pedig arrul fzeretnek 
bizonyotok lenni: mi 22 a* mit vefznek ? azoknak 
kedvekért ide íratnak a' Matériák vagy a' Könyv

b e n találtatható Vériek' Summáji ngy-mint: 
I-o Igaz jSardtj a* ki boldog .emlékezetű P. 

Anyós Pált betegfégében firatja, vigafttalja, és holta 
titán álmában befzélget véle. a: Pokol.. 3* Titkpo 
kö'nyörgeni. 4. A* jövendu-mondó Ördög feleietje 
Auguírüshoz. ' 5. Karátsón. '6* Ü2"anHm ezen fssa-
vai Magyarul: (Sorbonnifiarum eíl Queftiones Theo-
logicas diíputare. &c. 7. Ovidiushó! FeJices Arjimas 
cuibus haec eogriofcere pvimis 'sa' f\ Magyarra fordítva* 
8. Háláadatlan ember. 9. Fattya gyermek mentsége* 
IO, Az Ifién-tagadóhoz. IT. Nem minden óllyan, a* 
millyennek láttzik. 12» HafználV'jutalom. IJ* A' 
három Fo bűnSkrul , Kerélyfégrö'l, Bujaságra!, fos* 
vénységröl, rendel. 14. Maga' gyííköfa , vagy e;gy 
magát fel-akafztott Afzfzowy' HiftWrraja> Jíomédia for
mában, i f . Világiiííqla^dpslgj Haíáh i6» Egy 
Atyának leáayja* halála *vtitánn írt 'Vigafztalás. — 
17* I § . Némely efztendSt fegyzS Verfek. 19. Ba
latoni hideg ferd6. 2<X Egy Gazdának furtsa gon-
dolatjai bizonyos épületről. 21* Szerit- Gáli Ven
dégség. 22. Ajkai Vefzéd$lem* 23. 24* 2f• Né-
melly Aggratuláló, és más nevetséges Levelek, oá. 
Egy terméízettel Poétává lett Nemeshez* 27. La-
kakadalmi Vers. 28. Farsang butsuztató. 29. Fü
redi Vadáfzat^ mellyben a' Dianna arany-lábu fz'ar* 
vafsát három Vadáfz kergette , de mindenik el-fzat-
lafztotta. 30. E$y meg-Sríilt vak LeánJ> képében, 
egy ürfihoz levél. 31 . Egy Szűz Ifja legény álma. 
32. Pindus és Pegazus, 33* A* bortól éa SerrSL 34, 
Ovid; Szerelem £3ny.v4bj>'l LJ* Jjüeg y» Aeftus e-
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rát Magyarra fordítva* 3f• Edgy nagy Magyarhoz 
a' Magyar oyelvröL .36. Az Afzfzonyok ^ditsére-
téröl egy Házafuló ürfihoz biztató, levél. 37. Átok 
agy rofzfz Afzfzoayra. Toldalékai hufz vig és fzfc-
xnora Magyar Énekek , a páros h páratlan életnek 
Wznáiról, Rofzfz Afzfzonyok tsalárdságiról, Magyar 
5ltŐzet* panafzfzairól, és több illyének. • .. . 

£gy Profejsornak és' égy Ingysenérnei "Ejutfc. 
phiumja. (menuet.) 

T ^ z fir halom álá két teftben egy tsudát / 
SLu Temettek— kévdei mít? — egy flottát *s egy 

, t ' dudát.-f.-' _•; 
Egytk y^wg^jeient igét trombitákat 

Máfik a' fzerelejn hangjaVfurugjálta, 
Az az oskoláját Piátoként tanítja : 

Emez, -32Euclides; Qzirkata ./;'" •; 
.És tsinál Jiattfan négy tarkáit négy-fzegeket* . ' ' 

Mellyé, vefztegetik ketten, idejeket. \ . 
* Vagy is vefztegették mig az/ég engedte 

'S a' halál a> .Sakkot/.tölök el-nein fzedte%; 
Kern nyert egyiknek-is*tor?2ya;fem Dámája^ 

. Nyertefehb vók ama* Félelmek* Királtya* 
Ki mind a Prafefsorc *s mind az Ingyfenért-is 

Meg-n"yérte,*s helyettek tanitott-ia, mért-is., -
Mért egy ölnyi, hoízfzu bellyet tettejeknek + j 

Mért fel oldhatatlan -ténczal a* kezeknek.. '. * j 
*S baízncfaa taaitou. a^Profefsor helyett, - ' } 

Hogyha rhoitafc 'közt léi > minden él§ hely*í* í 

1 n J ' 7» ™™aft 
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