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MAGYAR MÚSA. 

Eölt Bétsben 29* Decemberben 1787. 

Örvendetes Ferfek. 

Mellyeket azon alkalmatossággal , midőn mél
tóságos *s F5 Tifztelendo Szabó András ür a' Po-
főnyi Semináriumnak F6 Igazgatója Püspöki név
vel meg-tifzteltetett, irá Budai Jofef, ugyan azon 
SemiüáriumbaH J-dik efztendo-béii TheoIógus« 

• Hlirmmii n l — T T T f i ír !--• 1 -in- • imiiiiMi • 't i irriin-in mii , «„ », mm 

Tt& yü"ig rebeg a* víg bir ? mit hozott gyors fzár-
XrwJSL ayain hozzánk? 

lm' nagy örömmel jön dombunkra repülni fietvéa 
Tollai tsattogván Nagy Urunkat Püspöki névvel 

Szüntelenül említi Szabót; hangzatja hegyünket. 
Örvendj Ifju féreg ?s vigadozz moft Nemzeti fzenc 

nyáj 
Serdűlt kifs-papi rend zengd vig napod, íme vi

gadnak > 
Nagy Duna hempelgS örvényei fzoke vizekkel, 

A* mikor ebiekben ilJy vig hírt hoznak örömmel* 
Örvendj! En az alatt, ámbár mig Pyndns hegyére 

Nem léptem 5 fel*emelt Parnafsufi dombra nem 
értem $ 

Ccscs: F3ur* 
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Húrjait hírfámnak pengetni meréfzlefti azonban 
Még-is, yVerfeimet Te tifzteletedre botsatni 

Andrási máfod Atyám ki Talál! reménlem elfittedf 
Lefz betsp munkámnak: tudván hogy &int 32 E-

geknek 
Ö nagy Uránál-ia kedvei noha kisded ajándék 

Az légyen-is ?-taak tifzta kebelb&i jöjjön elejbe. 
Jerfze tehát Musáml ihlesd bolts Tzintie nyelvem J 

Lantos Apolló j6 j 5 Htlihon fzent Szüzei jertek, 
Hozzatok olly neetárt Pegazus böv körme\ helyébÖL 

Melly gyengítse fzavam, s bölísea ma vezefse-
tek imé; 

Mert ma derült Egeken az nap • melly érdemes arra* 
Finom-arany betűvel, gyémánttal *s drága kövekkel 

Hogy mefsük íugáras *s még ép tzedrus-fa hajára. 
lm* ma derült az nap Nagy Páfztoram érdeme dijját 

-Melly meg-adá^ mikor öt olly méltó bar^aövezette 
Mellytoí már egyenes léptsS megy Püspöki*fényre, 

S6tt már vifeled-is a* fzent Fo Páfztori.csiniért.' „* 
Fó méltóságod tsak majd nem 6'íedbe vagyon már 

Fényes dit&5ség bizony az mellyet Fejedelmünk 
B6v keze máji napon kcgyef-n moíi imeReád tett; 

Mind azonáltal nem volt ez tsak pnfzta kegyelme 
Nagy Fejedelmünknek; mert volt bov érdemed arra. 

Méltóságos Urunk l Nagyságos Mentori b5íts éfz 
Szint mint a' nyári nap ragyogó tüz gyöngyei égnék: 

ügy tündökle körül fejfden, fzent 's gyenge f^elidség 
Intizé fzavadat mindenben. Vette *s követte ív 

Víg Kedvei mindig tzép '$ bölts végzéfeid' a*-nyáj. ), 
Nem vala nyájod kÖ2t tzivongás vagy perei élet/\ 

Nagy boltsesefséged fcint el törlette bajunkat* 
Szóval: finom üdfit fzerzél mi fzent feregilnknek 

Mint ada hajdon boits Sáturnus lá tziui íűhu#. í 
• " Ö N ! 
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Örvendj Ifja Sereg 's vigadozz moft Nemzeti fzent 
nyáj; 

Mert el-yerte Urad laurus Kofzoriija divatját 
É/j Nagy Urunk 9 fzamos tavafzid még falijának 

épen 
Ely! Edgyedfd már raoíi tsak azért esdeklem elStted, 

Hogy zárjál kegyes és méltó hiv fzűz Sebeledbe „ 
lm* az alatt Egeket farafztani életedért éa 

Nem fzunek, 's forfom te kegyelmed ölébe ajáalom* 

AL Győri P* T. Sz. Nagy Iftván Ur Laíadalmára. 
íratott H**~Jt** UrMtal 

I Meg-veti fzállását (a.) Húate3 nem akarja lakását^ 
\ Es Pataháza felöl, koltöze Győrbe belBL 

Rába' le-mentének, és a Dana fzBke vizének 
Öfzve falyáfl kötői Gyöay „izemé Győrnek ffrfiL 

l Ceres fém bánnya, hogy ez a* kire fzálla Leányja, 
; Moít VejePlhto helyett (b.) angyalok' edgyikelett* 
• Vénás fem fázik* mert Búza fe> bor fe hibázik (e j 

Bachus tsapja tsorog (d.) Cereae* malma forog. 
i Árion (e.) is Bétsben 9 a* Ehironi éfz epedésben 
[ Ezt a* drága napot áldani lantra kapott* -

! C c c c c % Dd-

\ a.) Hnkate, a* Céres Leánnyá volt, Céres pedig volt a'ga-
l honának 3 buzának, ts igy a' Buzáfoknak-is Iften Afzfzonya* 
í b.) Hekatét, ki Prozerpinaaak-is neveztetett, és Vénus után 
J rnáfodik fzép vók, Piuto raga<ita-el feleségül, 
l c») Régi Deák példa befzéd: fim Qer&re 3 Baeho fríget Fenus, 

ezt ü Magyar parafztok rutúl tefzik-ki magyarul; azért 
,i éjd tsak ad vim vocis fordítottam : Vtnus fem fkuk. 
t á.) Bachus a4 Bornak és igy a' Hegy-aliyáaak-is Iftene yók. 
'•[ e,) Arinn.AndridSámuel,a* kigétsbülidvezli ezenKáaafságot, 
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Delfiné hátára lantot köt (f.) erefzti Dunára, 
JS fzlvec zárva belé, Gyorhek evez, le-feté. 

Mely gyönyörű reggel 1 mikor ennyi fzerentse Sereggel 
Érkezt 3 # öfzve vagyoa gyűlve fzerentsi Nagyon': 

Bimen-is Hl kéfzen, *s mely fzép eft hajnalaiéizen 
Majd ha Lnczina elé érkezik eft ve felé. 

Ródufi tseppekkel tsepeg udvara tályja *s ezekkel 
Képez nap-keletet éjjel~is a fzeretet. 

Sziveket el-rejtik edgymás' fzivébe, felejtik 
Hogy más háza' fala, 's két külön árva vala, 

Légyen-is edgymáfsal edgyezve, hites fogadáfsal, 
E* Kegyes,, indulatos fzivetek, áíhataíos. 

Légyen ez igy végben ment fzándék kedves az égben, 
Kedves ez innepelés 's kedves ez öfzve kelés* 

A* $> Pataki Mufákngi aUori panafzok Fulkánus 
ellen, mikor edgy-hét alatt Utfzer akartgJik. . , 
perfelni a* Fárofi. 

Már minden el-hagyja fzabott reguláját 9 ' -
Fan az égbe hajtja legelni tsordáját, 
Már Titzius fogja rágni a' Sas máját, 
Ha Patakon fzórja.Vulc&hus tsáváját. 

Mert nagyobb közi yan a' Télnek a' nyárhoz, 
'Pannák a' mennye^ tfillagos Oltárhoz, 
Tttziumat az ot martzengó madárhoz. 
Mint FulMnusnak a' Minervái Várhoz, 

Mégis e' Vasgyúró Iíien fzabadjába 
Gyúlt 9 ront köztünk mint a' maga Orfzágába , 

Nittfs 

&) Ariont a* tengeri tolvajok kerül vévén edgy Delfin hátára x 
ugrott a' mely a' feárazra ki-vitte , de moft Delfinje határa 
K.ak a* lasftját tette fel, ms$a otchoi" maradt, * 
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Nints fenti kivetne zabolát fzájáfea, 
lizt nem fözhsti meg a' Műfa magába, 

INTem mult-el azálta még edgy egéfz hét-is, 
Hogy láttuk Vuliánufi;, tüzelő mérgét-is*. 
Fel perfelte volna a' várt, 's kőrnyékét-is, 
( i ) Ha le-nem tsepüzte volna maga Thétis* 

9S üm tegnap*,^>lÖtt hogy le-nyargalának 
' Fébus í?aripái hogy éjt formálnának, 

EgÖ üf• köt vet edgy fzalmás Palotának 
Nem k^vés bajára Uri fzomfzédjának; ( a ) 

Oh nyomorult lííen! o fánta Vulkánéi 
Hát már iílenséged velünk tsak igy báné ? 
Még MintrvínaJt'is kárt tenni kiváné? 
Lenne oily paLotád mint volt a* Hám-Iné* 

Tudd-meg , hogy e- Város nem Lemnus ízigete, 
A* hói hol gyújtogató neved tifzteltete, 
Kutya a' lármásnak itt a* betsulete , 
Jutalma gortsö's bot > bárd, villa 9 penéte,; 

Jobb hát ha alkura lépfz a1 mig kínálunk^. 
Mert ha 4öbb lög kifsebb lármát ütöl nálunk , 
Üldözünk átkozunk valahol-találunk,-
Mind addig mig rajtad méltó boízfzút álunké 

A lovíthtzo Verfáet irta Szepefsy Sigmond Pataki 
Poéta* A Háládatlan emberfői; 

A' ki háládatlan feivet hord mellyében, 
Terhefebb tere az a1 föld kerekében^ 
Mint maga a' nehéz Fold a- tengelyéheo, 

" Az Háládatlannak ugy nézz a ízemébe; 
, Mert-

, (lO A* Vár alatt a' Bodrolf partján efett az első tpz. 
(2.) A' ki fetéc éjjé] maga fzaggatta ki az égi *ftipokat, nem 

férelem nélkül* -
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Mert minden valami ült a' Föld hátára 9 

Buíznot hajt az azon lakozók fzámlra, 
Az egé*z földnek van difzére 's javára 
A* mi néki. lenni látf2ik-is kárára* 

De a* kinek .hideg máfokhoz a* vére. 
Ki a* jó-téteményt nem vefzi fzivére f 

Hanem azt, botsár ja a8 Lethe Vizére, 
A' Földnek az ilíjen vagyon ísak terhére. 

Kérlek oltalmazd meg ettől mindenedet, 
Ne hányd a' tengerbe hafztaiam kincsedet* 
Mert eUfelejti még ma fzivefs^gedet» 
Ezzel hálálja meg jó :téteméayedet. 

Somfa vélt, vagy kemény köTzikla fzülö'je? 
A* mi fel-nevelte vad tigris emlője, 
Kiüömben ftem vóina annak gyűlölője 
Ki ö* vele fok jót tett *» vóit fzeretöje. 

Söt még kegyetlenebb fokkal ezéknél-is 
Keményebb az igen kemény kö>eknéí-is9 

Fenébb a£.igen vad tigris kö'lykeknél-is» 
Rofzfzabb tejet fzopott ennek tejénél-is. ; 

Mert a* kemény, tóvet a* viz meg lágyítja s . 
A' Tigriilaz embet* kezéhez tanítja , 
De a háládatlan fziv azt károfitja^ 
Ki jó-téteményit rajta fzaporkja. 

Ovidiusnak tdgvjnéhdny t Gnómái Magyar verfeíbe 
foglalva ugyan azon Nemes ifjú Szepefsy $ig*> 
mond által* 

Carmina laetum-Junt opus & pacim mfátk habere 
vólant. 

A' jó Verfek vidám elmétől fzármaznak* 
Nem ir Verfet kinél a bajok faármazaalr* . 

' " ' • " " Car*. 
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Carmina fecejfum jcribentis & otia quaerunU 
Annak a* ki akar jó Verfet dolgozni, 

Szükséges magános helybe gondolkozni* 
Cartninibus metus cmnis abejl. 
Ugy jut az embernek jó Vers az efzébe> 

Ha nem nyúl fziv lakik rettegő* mellyébe, » 
Terretur minimo pennaefiridere Colámba, UngviBus 

accipiter faucia faEta tuis &c. 
A* melly galambotska vált a* Sas körmébe* 

Egy tdil zöldüléstől meg rezzen fzivébe. 
Nem megy az a* bárány mefefze ki aklából* 

A' melíyet ki-véttek a* farkas fzájából. 
Dum petit infinnis nimium fublimia pennis Icarus9 

Icarias nomine fecit aquas. 
A' midőn íkárns igen fen: repule» 

A' rólla nevezett tengeibe ínerüle. 
Utfulvumfpettztur in. ignibus aurum* 

Tetnpore Jtc duro ejh vifpicienda jidzs. 
A' finum aranynak a' tüz a próbája. 

Az ínség az igaz bari ok roíUjiU 
Dum juvat & vuítu r:det fúr tuna fere.no % 

Indtlibatas cuncta Jequiitur opcs firc. 
A* nng a' Szerencse fegit5 's reád nevet 

Addig minden tsapja re-néked a' levet* 
De mihelyt te rölíed másfelé kezd térni 9 

Senki fera fog reád azonnal elmérni, 
Mig boldogságod tan íbk barátod iéfzen, 

Magad roaradfz ka az inség korul véfzen. 
Horrta formicae .tendant ad inania nnnqiiam9 

Nullus adamiffas ibit amicus opes. 
Nem Cet a* hangya az üivs fealniáráj 

Nem megy eágy barát-is az üres konyhára* 

A Bétsi 
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já' Bétsi Magyar Kurírhoz irja Sz* Im 

Bétsi Magyar Kurír Musák ferkentöje, 
Ki vag}7 Magyar nyelvünk bölts öregbítője* 

Minthogy Magyar égen fénylő ujjságiddal * 
Valál örömömre remek Musáiddal. 

Meg-ne fzüny tovább-is Magyar barátodnak f 

Ujjságrd folytatni; mely feólgálödnak, 
Jutalmául küldöm e' hártya formára 

Nyomot j Béts Váró fsát * nézd-ei tsak fórjára. 
Ha e' kevés tekéntsd a' fölsőbb nyomását, -

Ott találod Rhombus figurája máfsát. 
„-Ebből nyolczvan nyoítzad egéfz Efztendore, 

Ki telik a' Taxád 's repítsd jövendőre. 
Ujjtágid ujjonnan aboz ki eddig-is > 

Tifzteh 's Tifztelni fog bár fok időt ér-is* 

As Magyar Kurírnak febefs paripája , 
El tévedt ? nem fiilelt Vezér Zabiájára* 

Egéfz Novemberben hangos'trombitáját, 
Itt ném horfogtatta óhajtott Nótáját* 

Azért & hibának jobbítását kérem y 

Hogy kéréfem után Újság légyen bérem* 

Minthogy a5 Farsang nem meíkfze vagyon, a* 
mi következendő Másainkban n Ház©fság dolgában 
ki-adott F. Rendeléfek fognak ki-adatni , és az ugy 
nevezett Hellyben Sententziázá Törvény módja* 
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