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MAGYAR MüSA. 
Költ Bécsben 5. Aprilisbén. Í78&, 

, Pofony i-'dik Mártzii Sz« & 

^ T o Náturálifta néked bé-adának.! 
X ^ Hogy ay minap róilad Vérieket irááafc 
Ne bánd, a' mint láttzik , Pap volt a? Szerzője 

Könyvből tudja, hogy ki, 's mi a'TerémtÓ'jt 
Könyvből tudja., hogy van tökélleteSsége 

, „Edgy erányusága $ \„feneketlen Vé#e. — 
Ha ideák nélkül jövünk fe* Világra, 

Hogy vezethet engem edgyolly valóságra 
A* terméSzet? kinek ízem 's bolts akaratja? 

Wz nélkül az embert e? SSldre hozatja* 
H* ess ügy van; igy^ Mátéik Sokráteféj 

Az igaz lírennel tnár'ésmereteSek. 
Ai -áreopa^ii^ mint estsieretlennek ? 

OSziopot nem emelt róít ugy az Iftennek* -~-» 
OSztán 9 más a1 Lélek, más bii1 a$ értelem 

Ezt kereSem, cle;;az ugy Születik vekni© 
Edgy mái gyermeknek mit a3 pólájába 

Minthogy íir, nevet r . tm lelke valójába 5. 
Van-é eSse ? nintsen» nem tud' géadolkoznj. 

E -Bt-
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. Ha ét%% * i3gy neveti ugy tud Siránkozni. 
No az értelemmel ha hát edgy a' Lélek: 

Az a' következés 9 hogy valamig élek 
ügy ? 5 minthogy az eSzetn no, no* a' lelkem-is 

Ezt Senki nem hifzi , nem hiSzém hit én-is — 
Ofztán » az Iftnnek 9 ha az esméreti 

Nálad oh halandói igaz természeti! 
Mért tiSztelt Egyiptom hagymákat, retkeket* ; 

Görög Palláft, Róma a9 Jupitereket ? 
Az Amerikánus iriiád majom Sogat $ 

Mikor ott as Spanyol ágyukat harSogat* 
Bár a természetnek $ a? mint Neüton mondja ^ 

Edgy dologra mindég edgy forma a gondja* V 
Des tán elö SzámlálSz minden Nemzeteket 

A5 kik tiSzteltek iíly^ vagy olly Xíteneket® 
Ezt a* tráditzió? *s' virtus tselekette$ 

Vagy a' dolgoknak neín tudott eredetté* 
A' ftíái Vallásban a5 ki jelentetett 

Iften edgy* de azért-hány gyülekezetett 
Számlálhattz a' mái KereSztyének közöt9 

Bár Urunk meg-mondott volt minden eSzközötO 
E2 citál Jakabból 9 már amaz Péterrel 

Máíí próbál* .mit tsinálfz az illyen' emberrel ?• 
A* tíiillyefi éSzbeli Vallás. kereSeted $ 

Tsak a' mellett hattzolSz ^ s' óllyáo feleleted* 
Ollyan* tóért ketefett }ófz-ág-az. értelem •, \ • 

Könyvből Szerzettem azt nem Született. íreíes.^ 
Hogy edgy örült- Szegény, eSzét eUveSztette.--

Vájjon oda.vao-é a* lelke mellette?' 
ftims; mert nevet i eSzik, jajgatr. olly kor tápízí>#-

Kerekedik v bát-van-keze lába láiitzba * 
'S ha el-vefitffctt vóina & lelke: belölle $ , : 

^....^; .... .•: ..Hogy' 
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Hogy meg-hólt, mingyárt azt mondanák felölle. 

Más hát igy a* Lélek5 más így az értelem-*' - r 

Ezt kereSem de az ugy Születik velem*;-•*—*• „? 
A' mely nyelvbe nött-Sel ki kitsitsységébe, 

Azon gondolkozik egéSz életébe 
A' nyelv tsak accideűs9 hát nem természeted 9 t 

| Néma vagy* lám még-is Sojtgtod^életed. - . .-/ 
f Á! vaknak a* SzinrSl más az ideája / 
j Mint neked; más hát az értelme táblája 

Te vak 5 ott haliásbdl kereSed az eSzedj f; . 
\ A* hol te két Szenrn ideáid veSzed; 
f Pedig ollyan Lelkek, mint edgy ép nem esnek, í 
| . Azoknak a* kiknek Szemeik ki-esnek. 
I Accidsns, hogy téged neveznek Gábornak ( 
? Aecideits, hogy a* Sert ügy hivják nem bornak* 
\ pe hogy a' dolgoknak tudd külömbségeket^ . 
! Meg-keile tanálnod e' nevezeteket^ 
1 ?3 igy judiciumot eSzed ugy Szerezett 

Hogy két külö'tnbsfcíget SenSaSod erezett , 
|téietet hozol ? akkor hát azt mondod 

Hogy érzed 9 Jiogy Sajjosbb ez , *s kiSsebb ás 

gondod ? Trrr — -

„• JudicálSz, hogy millyek im' ezen két teílek 
>» A^t mondod ki a*, tóit SenSuíid kereftek* 

Itt az értelmedet érzékenység adta, 
Nem tudora K. Urain ezt miért tagadta* 

, f— De talán azt mondói, hogy értelmed* dzed* 
Ideáid ofzve vételéül. vefze'cL 

KereSett jóSzágnak mondja, a* mint látod 
Azt a* tapaSztalás, mint igaz barátod* 

Mert ha eSzed mindén réSze tsak kereSett, 
TesméSzeti jus az egéSzre Sem eSett, —? 

R *A 
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De az éfzt mit moíl más értelembe vegyük, 
Hogy edgy gondolkozó tehettségnek tegyük. 

De ha ideáid nfllád tsak Szerzettek , 
Tsak a^ök hát a9 mit SzesSufid érzettek* 

Az érzékenységbe van hát tehettséged, | 
A* tehíz tnás állatok-Selett nagyá téged* 1 

Légy vak , 's egéSz tefted meg-rak va hibákkal ̂  
Leljen guta ütés* kínlódj nyavajákkal. 

Gondolkozni való értekid meg-hülnek f i 
A* ny a vajak tiSzta ideát nem Szülnek*. I 

Az Őrültnek 'a* kell» hogy teliét ^yógyittsák , 
Hogy jó gondolatit hpllyóre állittsák. 

Tehettség7 de mit ér bt* nem pallérozod* 
fiogy ha z Könyveknek óráid áldozod* 

Mindá' tudományid értelmid-ugy nBnek 
ügy hivnak, ha tanűlSz oíztán edgy bSltft fönek* ' 

De igy a* mónka tett áai tudáSsá téged , 
Nem az hogy már benned meg vált tehettségetfc 

Feftéft , in«g í̂SiUfikátt' t&dnál ha akarnál\ 
De az inperfettum nem jó a* Magyarnál* 

Álhattál volna még minden mefterségre 
Edgyet Sem tudSz, ki mit ád a' tehettségre ? 

Van Zatskód $ hogy el-Sér•% miilom: bele, 
De ha benne nintsen, nints hát, mit érSz vele? \ 

*§ ha ez a' tehettség van a* terraáSzettöl ? 
Mért ád anaak többet fmirt hiizza-el ett&l ? 

Ha mindenben a* bSlts terméSzet kegyelme 
Edgy Sorma, mért kiSs 9s nagy az emberi elme? 

*S ha mind bűntetéft, mind törvényt edgyet Szabott 
Edgy formán hogy büntet 9 h kis V nagy^tfzii 

rabott ? 
Itt ugyan azt mondják t Roúfseaú még máfok * 

— — i M m — — — , • - , ;,.;,;, - .• - . • , H o g t r 
Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár jelzet: H2676a 



Sö£• .•'' %£ J 4 X 

Hagy az illy-en- kis -s nagy táléiftcm. ailáfolu 
4 Organizációnk' hijja 4s fáinsága 

De hát az Úrfiak 's Jányok Sokasága ? 
EzeK mondom bírnak igy nagy tehettséggel 9 

Me,t érzékenységek bir nagy kényeséggeL 
Organizátzió be fein^van nálad f 

Oh Szép nép! de -rövid-— bofzfzá a* haj«Szála4 
- OSztán a' cióJgok közt edgy az éSzre vétel f 

Minden ép emberbe, V az Ítélettétel. 
A* Szén leg-feketébb én nállam , mint másnál $ 

Á' hó leg lejérebb Péternél Tamásnál. 
'S e? Szerént edgy paraízt fints jó ftruktátába $ 

Mert tudós Papjának nem vág % nyomába* 
De hát igy a* Guftás ? — az a* tzifta Legény 

Tárfaságpt tefz-fei* nem terméSzet Szegéiiy.' •*-? 
Ha Neutoh ortzája almától nem kékülj 

El leSz a* Világ egy ízép Syftema nélkül* 
MuSika-is ugy van, azt minden meg valja, 

Hogy ha Pythágords a5 ÍCováts-ízőt halja, 
Ha nem forgolódik ott a* Piatár körül ? 

Theorémájának ugy nem igen Srtil. 
Ládd hát, a' találmány, az éfz, 's tán mindenek 

Történetből eSett dolgoktól függenek. 
Vagy hát Pythágords *s Neuton hogy ezeket 

Fel-talátták akkor nyertek illy eSzeket 
Vagy ha a'íehettség meg volt elébb bennek, 

Méitok* az alma s & Kováts mindennek ? 
Mert tsak addig pyulik minden tehettségank 

A5 meddig tápaSztal az ézékenysegünk, 
.'A* mit én nem látok 9 én azt nem kívánom $ 

Nem-is gondolkozom rólla, nem-is bánom© 
Le ..efik az &lmú y hallom' a' Eevátsoi' $ 



*4* $öá>' • 
Látom mérni vagy a5 Pintért vagy az Áísor* 

Műg vao a* tehettség, de nincs Theoréma, 
Mert nem gondolkozom rajta, nincs Syftéma* 

De mi hát az oka hogy. ugy gondolkozzam ? 
A'^nSas , 9s figyelem, ok, hogy azt ki hozzam 

Vagy a* SenSuSsal edgy hát e? tehettség *s kints, 
Mert ha nen* érzefz, ugy gondolkozásod íintst 

Vagy h§ e' tehettség , ens 9 's terméSzeí benned 
Hogy kell neked orűlt e' nélkül el-íenijed, 

A'^tni ejfentziárn nekem, ?s termesztem , 
A? raig élek Soha azt el-nem yeSzthetem* 

No hát más a'Lélek, más hát,az értelem, 
Ezt kereSem, de az ugy Születik velemf 

A' mit az lítenrol tudák, hrXt kereíiem , 
Nem tudom Ádámmal hogy én-is el-eílenw 

Nem tudom hát hogy van az Ur igazsága. 
Nem tudom meddig ér nagy irgalmaSsága, 

Ha Szemein a' dolgok közt okámlálódik , " : " 
ügy látom minden teft hogy reSóJyálodik. 

Ha nézem nagy Atyám 's nagy Anyám teftekete 
Ugy látom a' íirbe, mint porrá letteket* 

A' port *s gőzt el-hozza a' Szél Áfiából 9 
'S viSzSza viSzi a' mit kapott ^Afrikából. 

Hogy hát az Ifteat 5 '$ a' tSbbit el-hiheSséd, 
Az illy artikulált a* Könyvbe kereSsed. — 

Ha még körül nézem ez egéfz Világot, 
Hogy hogy állíttsam meg itt a* Szabadságét* 

Ha nézek az Egek Királyi Székére, 
Ott akadok minden dolgok lántzSzemére 

A5 hói minden dolgok ugy Sojnak egymásból 
Hogy más íeüíz SÍZ első vdlt kő'rnyülállásfról* 

A' KörnyüiálláSoü niats hatalom nállad* 

• * ' 
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A* mint az afearjá^ tigy fartőd as VáKaíL ~. : ; 
Ha Szabadság hellyel veSzed akaratod, 

Ez boldogságra néz magad jól. tudhatoav 
Melyhez ügy hajlik az ember termef7eti 9 

Hogy minden dő'gának az á* végezeti. 
'S nem óltya el Semmi ezen kívánságod* 

Hogy ne keresd jó$ vagy tettzS buldogságod* 
ítt a Szabadsággal hogy uralkodható! $ 

Ha e* kívánságnak nem paranísölhatol •*—• 
Hát ha két dolog k'ózt rhofi vátafztáfl hagyok* % 

Szabadság az ? nem , mert hogy moft okos v # 
gyök t . • 

Azt mutatóin íneg$ mert lám azt válaSztottám $ -» 
;' '. Melybe boldogságot nagyobbat'tartottam* <$$•$ •" 

USsétek az ollyag D ni Pifiát 4 ' '"v';" 
"""' A* módi Szeráif lett bSlts fíaturáliítáVf ; 

Éti meg még Sok ezer mért Soldíiyire álIok# 
Titkodba természet mig bé-kukutskállofe* 

, Üngi Pál emlékezetére / H hazájába induld $ 
de Győrben elérvén jobban-is utólfó nya<» 
valjájay mcg-hala Ftbr* 8 dihán^ és 9-dí-
Jtin ndfy fokaságtol kés értetvén, igen tifz~-

' ^tifztefségefen el-umeté Sz^- N< I9 Ur. 
• WBfo 

. ,féMy$%6í Üngi Pál iúzidM indulál^ 
,^Qij'örig .el-fáradván^ meg-fzállál ,• 's ii-mulálj 
..UtazáSod* tzéljÉ k.özzül a' meSzSzebet 

fjlévéd* h két-hazád fatezŰI a' !e"g-Szebbét.-
Síert te mái sl-jtifyáa vigádSz Mennyországban* 
* • Máf&kat itt hagyyátí Sírni e' Világban^ 
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s Hol a* Maq$af:: Murir Kengyelét tartott id'f .(*) 
„És-ag élS Treriknek éltet fordítottad* 

.Több hafzQOt'is tevéi a''Magyar Hazáink,.^ ..,] 
.ÓK iSju%lákoSsa Iften Orfzáginak ! 

•Deliem tzéíom rövid a.j<i ut£záfoda$ 
/;'Le»kni, jelentem taaJ^a^-SzálláSodatk _ •« ' 

"•A* pedig* G.y8r*v4Ra» á* íheiyben meg-állálé 
pi *S edgyik Boftátjába* -végképpen bé-SzálláU 
"Bfugodjálí, el-érted boldog 7̂ gs& végedé 

<J^^reni}i:Nagy Iftván eUi-emete téged* . 

No 
Ur-

, . :. V ; ;; ' V ^Aniráí Sámuel. 

' • , * ' IY • » ' (-' '' $ 
<:' (•*> Mert. a''M. üjság'IróniS-is; v4lt író Beákja Bécsien, 

2601 föft-PenSiöfal;#,|noff utoljára pedig irta a* Fofonyi" 
'*M#^af *HÉf-möi*<íófcí" '"•* ^ _ /•'•'-' •/"•' -- <* * *' 

'-\ ''JtWrK0már6m.,i. A» IcftAidegebb napunk" "a** 
*-rfJSn

 ;¥<5it Fátíraárrosník 6-4^Bapia/?_^e^tl<kor4s, 
tsafc •$ fe> €tt$ai4iáliott a l á b ^ f ^ ^ ^ ^ V 'KÍnes6. % 
Mekg-ii«rBbanV " Tavaj-ipjég A^ril»e%|g nagyobb 
hidegeink véitak-mint noft .egto.télan j.ügjf bogy tó 
tgéSz'téí haSonló volt edgy "qjPt kedvéltetS fifgpt, 
— a* Az el-m&lt 3Po/ef naptói fogva a moMmig 
réfc-fzérént eSs6t>en réSz-fzerént fcjíban iífttt "Ítt"n^ ; 

lénk 33 tzóli és í / 6 efsS iriz*-. . -^ .. * 
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