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MAGYAR- MÜSA, 

Költ Bétsben $• Decemberben 1787* 

Mgy Búfs penna Játéka* MisHltz 3-dik Juny* 

TT éthe edgy folyó viz hires a' nevérül* 
JL>í Azt irják a' Költök ennek a vizeiül, s 

Hogy a* ki belölle ifzik bájtjában, . 
Meg vidul a fzive keferves bajában* 

GyStrö kinakul majd el-felejtkezik > 
' Többe jajairul meg-nem emlékezik*; 
Bár tsak az a' Patak, melly ablakom alatt$ 

Tsendes folyásával mofsa a' kőfalat* 
Bujt elfelejtető Lethévé változna 5 

Ugy tovább két fzemém tám nem firánkoznt * 
Mert tellyes mértékkei ebbiii a* Letfaébii! $ 

Innám bo réfzt vennék felejtS vizébüL 
De jaj! nem változik ez épen Lethévé.* 

,' Ennek vize. nem lefz a* Lethe vizévé* 
SSt ez bozá hirül okát a' bajómnak. 

E' leve Poftája zokogó jajómnak. 
Minap onnan felyül lafsu jövésével,, 

IJly fzomoru hirt hoz tsörgedezésével: 
Oda van igaz fziv Lelkednek K«dvef#* 

X x x x • Ma" 
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Ma lett edgy idegen embernek Jegyefe ; 

Két Szivetek edgy vók ma el-válafztották 5 

A' miséhoz fzived , fzivét forrafztották 
Mint a* kit Jupiter inenny-kbve földre ver 

El rémül ,> még némul, le rogy , és ott hever. 
Él az; de nem tudja él é vagy táui meg hól t , . 

Ollyá lett mint a' kit fedez edgy gyáfzos bolt. 
En-is fzinte élet 's halál közt igy voltam; 

Meg némultam, hogy a hirt haliám nem fzóltam. 
El fogddot Szivem, könyveim tsorgórtak; 
, Nyelvem nem 'fzólhatot, tsak azok fzollottak. 
Azok jelenték ki Szivem belső baját, 

Azok heízéllék ki némult nyelvem jaját. 
Sokáig igy voltam ,5. fémmit fem érzettem. 

Mint a' kit a -Guta meg ütt ollyá lettem* 
De hogy a* bu terhe tágita Szivemet* 

Kezdem fel-emeltri lafs&nként fzememet. 
Fel-éledtem; de jaj mit téfzen igy élni, . 

Minden pillantásban halált kell remélni* 
Mert a' bú bzrjne ugy járja Szivemet, 

Hogy fohol lem lelem nyugovó helyemet. 
Szánom, igen fzánom az én Kedvefemet,- g 

Tudom ei-váiáía 4 engem földbe temeti 
Az ég-iskönyvezékelerves foríbmat,' 

Azris éfzre vévé az én nagy bajomat* 
Mert a' mikor töliem ötét el-fzakafzták 9 

Idegen Személyhez erővel ragaízták; 
Bé borult, fzrmtelen efsöyel könyvezék ; 

Még a' feliegek-,is bánatiin érezek. 
Kegyetlen Keritök Szivét a Szivemtül, 

Mérc fzakafztátók-el Lelkét a \ Lelkemtül. 
Hifzem az én Szivem az ó* jó Szivével. 

Edgy volt az én Lelkem az 6 jó Lelkével. 
• •.- , „ K á r - / 
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Kárhosatós vétek a* hiv fzeretoket * 

Edgy máftól el-venni eroízakkal őket* 
En nem átkozódom ; mert a5 nem kenyerem $ 

De azt bátorsággal kimondani merem. 
Az egek igazak a' Góiaófz-tévö'ket 3 

Elébb a' vagy később meg büntetik őket* 
Kedyeském mit mondjak néked utoljára ^ • \ 

Nem akarnék fzolni Szived fájdalmára. 
Mert bátor én másért tolled meg-vettettem f 

Te pár®s én árva Gerlitzévé'lettem. 
Még-is holtig Téged annnyira fzeretlefc ,*' '\ , - : • 

Hogy ártalmas- Szívvel fólia fem illetlek* •• •''*• > 
KofzömSm, míg tartott hozzám, hivségedet* ''' 

Szivembea hordozom azért a* nevedét** • '•*-
Bár fsak Pénelopé hiv Ulifsefedhez, 

Lettéi yóiná Lelkem igaz Kedvefedhez* 
Ugy többel tartoznám a* Te hívségedért 9 

Holtig kStekied válnék Szerelmedért* 
De hogy a' neiíi lettél rólla nem tehetek^ 

En-iMovibb'Lelkem hived nem lehetek. "- i 
Hanem hived helyet mig el-neiií enyéfzek,: -

Mind addig Tenéked gyáfz ofzlopod léfzék. -
Óhajtva Szivemben mindég emlegetlek, ''..•.!' 

Sohajtlak, kívánlak titkán így fzeretlek* 

Rég, hogy edgy bizonyos. hir-adáfsal adofs &'. 
mi Majánk 2LZ 6 E , Olvafoinak.-" Még i /g j -ben jStifc 
vala viiágofságra edgy 8#d réízben 9 árkusból állá 
igen fzép Magyar Vériekben íratott :í£önyvetske illy" 
Titulus alatt: Utazó, Ldlekj az ají: fzéllyeljáró go?i~ 
dalati .edgy ollyan Líhknú , - H az f-tfnberekn&k 
Tárfafágát. edgy fovéfsé elhagyván^:felrepült a. 

X x x x j - • . 'nap- " 
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naphoz i és azzal edgyütt^a Filagnai bizonyos ri-
fzet feljárván, utozáfáról- fzámot ad.. "íratott T« 
T. Gúbol Gáspár ür Ketskeraéti Prédikátor által, 
és nyomtattatott Peften a* Trattner Ur betűivel* * 
Ezen előttem Setétben lévő Kőnyvetske, tsak a* na
pokban akadván kezembe, midőn gyönyörűséggel ol
vasnám 5 e* következendő Verfekre akadék a' 7-dik 
Réfzben Áfiáról: • m 

Á* mint a* fŐlcl magát felénk fordittotta ^ 
A* leg első rangot Áfia tartotta 

Sina, Siám* Mogál, Perfa, Tatár, Törők, 
Itt fckfzik. A* többi majd mind Mufzka Örök. 

Ezek a* nagy roppant térségü Orfzágok y 
A* földről nézőknek miad edgyedgy Világok* 

Ha ki ezek közzül tsak-edgyiket birja : 
Magát a* Királyok Királyán^ irja« 

Nagy Név! De oh] mi %z a' valóság nélkül ? 
Hó-balemra épült híz , a' melly fzélíyel dül» 

Királyoknak lenni más kis Király oknak , 
'S azonban fzivekkel nem bírni azoknak. 

Ez> nem egyéb, hanem félelmek* kut-feje* 
Minden Hatalomnak van rendelt ideje, 

A* nagy Hal el-nyeü a* fcifseb halakat, 
Ennek a* Haláfzók vetnek fonalakat. 

rS a' mikor úfzkálna jőUakva kedvére; 
Vatsora lefz kevély húsából eftvére. 

Sot fokfzar az eLnyelt kis apró halatskák* 
A* nagyot meg-fogd el-rejtett vas-mátskák. 

A' kevély *Afsiruft» B'- Médii.s el-nyelte,, 
Ezt a" Perfa y tnaga alá megnyergelte* 

Ez? edgy Hérósnak~e ? vagy mond Vakmerőnek, 
Hérósnák^merí engedi minden-e Menykönek. 

Ez t 
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Sz - mondóra. Sándornak lefe ismét prédája. 

r.lndor tsak nem egéfz Afia Királya, 
Meddig tart? Ah! ne kérd." Azt a* kevélységet, 

Kit ugy kellé nézni mint főbb ellenséget, 
Sándor , hogy a' maga Királyává tette; 

Minden koronáit azzal el-vefztette, 

. E? Ugyan azon Réfzneí végén : 

Oh ! mennyivel drágább az olly Birodalom! 
Mellyel edgybe-kö'tve van a nyugodalom* 

Melly a* Békefségnek fzeretetén épül* 
Bár hadi virtufa leg-felsöbb poltzon ül. 

Nem bánt fenkit. mikor öt fenki nem báotyat 
De ha kell a* kardját vitézül ki-rántya. 

Mikor Kebelében tsendefen élhetni, 
A* fzomfzéddal, tudja magát betsiíltetnú 

A-fefrn, a ' fcá j , a kéz, dolgokban el-járnak , 
. Magokra Büntetett tsak a' rofzft^k váro.alr*. 
A* kéz-jóra néző Törvények hatalma* . 

~Á' \6 's igaz ügynek "bizonyos oltalma/ 
& Fö, á'tagokra vigyáz 's igazgattya: 

Minden tag a' Fö'hoz hűségét mutattya, 
Edgymáft költsönösea minden tag fzereti; 

A' Teg-kiftebbnek-is van nagy betsületú 
Ha a* nyelv 's a* vaüás tenne külö'mbséget:. 

Az Egy hazafi-név fzül köz fzivefséget. 
Bár légyen az illyen Orfzág napkeleten; 

De nagy neve el-hai ^ túl az enyéfzetea* 
Királyok í ama nagy Király Helytartói 1 

A' föld lakoíinak Fö Igazgatói* 
Kik Orfzágitokat igy bóldógittyátók % 

Soha el-nera hervad ékes koronátoké 
' Még 
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Még akkor~is mikor itf lenni meg-izüníök, 
'S fzemünk elöl,, mintáz áldátt nap el-tüntök. 

Bölts OrfzágláílokTiak Ditsöfséges Neve,' 
Meg-marad , mint a* Nap Terméfzeti heve* 

Ezen. olvafásra méltó Konyvetskét a' Hazabéli 
Könyvkötőknél lehet, a Magyar Vériek olvafásában 
gyönyörködőknek találni^ 

i Edgy Hazafinak jfelentéfe* 

A'. Magyarnál, magyarul, kellene befzélni, azon. ] 

ban a' Feleségnek Rendelései r a* Magyar-fía-zában, 
Német Nyelven, adogálnak edgyfnásfíak kezeket* 

A'Rendeléfséknek vége, a' bé-telíyefsítés." Én
nek a* meg-értés, efzfcőze, A* meg-nem értetnek 9 
kötelező ereje nem lehet# Mivel: 

. Az Időknek engedelmeskedni kell-; a Törvény 
fínnd addig Törvény: még más Törvény által, a' 
Törmény Nevet.,él-nem vefzti. Törvény azért, az 
Ujj-Oráp Jucliciariiis: Törvény az Ujj rCriminalis 
Praxi-iss. ™ • - ' * ' 

Buzgóbb" indulattya volt hajdan a' Hazafiaknak 
a' Hazához. Nem tsak Ferb'otzinknek^zz 1637-dik-
ben , és Kitthonitsneh az 1647-dikben , Magyar 
Nyelvre lett-Fbfditáfsát "olváfsuk ; de a* Hazába Se-, 
reglett 's meg-telepedett Németeknek kedvekért, az 
cfcöt az 1699-dik Eíztendöbéli Fördításbűl y Néme-

. • * - " • . • tfil-
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tűl-is olvashattyúk, Moft a' Magyar kevefset hajt 
magával. 

Az Ujj-Tó'rvényes Rend, két Efztendoktó'l fog
va , Deák és Német nyelvekén kezünkben forog. 
Várva vártam, a* Magyar Forditáft ifoiud máig , Hí
rét fem Kallóm. 

Édes Hazámhoz való igaz fzeitetetem , kitfzett 
arra: hogy a' mely váratlan Törvények (azfjpjj Ju-
diciarius • Ordo: az Ujj Crimumlis Praxis ) idegen 
nyelven tétettek kezeinkben : azokat faját nyelveken 
hözzöllyem azokkal; a* kik fzinte ugy nem értik a* 
Deákot mint a* Németét, azonban, ha akar mellyi-
ke ellen 5 vétkezni találnak ; a* Német és Deák 
Könyv.bül 5 Magyarán büntetendők léfznek. 

En előttem ugyan, minden más efze után való 
©koskqdáéy utálatos. *Máfé a z : a' mi máfséhui for-
dittatik. Tsak az a* mi faját fzüleményünk, a' mi 
tollúnk fzármazik. Sajnálásra méltd éhez képeft : 
hogy annyi ezer ujjabb 's ujjabb Könyvek iözt y 

alig lehet, e'dgy-'s két Magyar Találmányt találni. 
Magyar munkának pedig, más nyelvekre való által-
tételét, még tsak annyit lem. A' fok ezerek, jeles-
fül, a kinknek a* KÖzönségíüí , vagy a- Fejedelem-
tűi" bizonyos és böv kenyerek vagyon, tsak élnek 
V halnak; annyi Ezer Edgyházi *s a' t. fzólgák mit 
tefznek '& tettek? Éltek. 

Ámbár tehát Fordíttáfsal elo-állani, foha fzán-
dékom '& kedvem nem vélt y iuitud-azáttál mivel nC 

. -'-Tör -
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Törvény, £ Törvény-hozó Felső'ftégnek tulajdona: 
itt a* Fordítás el-kerülhetetlen* 

Illy ©kokon hozzá fognék ? a' jelentett Ujj-Tőr-
vények Magyarra «val<5 Forditáíbkhoz; ha azokat ek
koráig* mis valaki^ munkába-nem vette volna. Idom 
lenne ezekre e' Télen. Tavafzkor fzántogatni kel]. 
Nem kellene: ha a' Háladián Haza,"a melynek fzól-
gálattyára magamat el-kéfzittettnek lenni, esmérem; 
a' mellyltek úgy-is mint Prókátor , ógy-is mint ez 
előtt5 két Vármegyék Tábla Bírája, híven és j<5 Lé
lekkel fzolgáltam ? Érdemimről el-nem felejtkezett 
volna. Láfsa! nem magam vagyok így• Végtére 

Két Hónapókig függefztve hagyom , a* Czélűl 
ki-tett munkát r hogy ketten, vagy többen, édgyett: 
ne írjunk, következésképpen Fáradozáfsdm hafzonta-
tan ne légyen;, a* Tádáftitástál függendő lefzek.* 

Rosnyón Sz, András Havának 
If-dik napján* 1787. 

Cházár András* 

5 
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