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MAGYAR' MÚSA. 
Költ Pétiben 7* Májusban; -1788. 

fureá' 27-a -dfprí/* 1788* Horváth* 

Égy pár régi Leveíét közlők a* Ma gyár J Kurírra^ a* múlt 
éfztfendö fzáz-beliTörök háborúban kőiteket-, meg-rmván a* be« 
íüker-is a' fzerenr, a' mint a' inalom lévő Írásban találtam •, iiö« 
ha az, az akkori irás módja fzerént-is néni épjpeii tökélletes* 
valamint á' mofiaiii iráfok, a* moftam fzerend 

, A* Tőrök Nagy Vezir Levele Gróf Forgács 
Jtdámhozt. 

in*n ki ínek kegyeímébúl * e's*a* inj froíeíánkk cbtí-; 
SiLi da tétele által, ki mind az keit világnak napia * 
kinél vágjon udvofaegh, és ditzöSségh* vágiofc elsÖ 
Tanácha és GetieraliSsa az hatalmas Gio^hetetcleii 
Ditziiiséges Török Tsáfzárnak * ki tz földnek Szinyü 
rnínden Királioktiak Kiraliia* Ad Te Adaftte Fc*r> 
,gach, qvi es inter Nobiles Snpraetims Hűngaria^Jí.a-
biles^ ac Praefidiae UyvarieuSjs G?nor*li.Sj Adgitífc 
értésre, hogy as éri kegielmes Uramnak .pafanflao*. 
•Iöttiábilj Számtalan JJhadaival itn akaráuiábúj'jötiüáí 
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Üy várnak megh vételére, ha azért az Várat fól a*. 
giátok5 kiczintül fogva nagigh minden hozzátok tar- j 
tozd jevaitokkaü ejpüt á z mi kegyelmes Urunk és 
hatalmat*.; Prófetánk l paracczolattiábál hékeSségeíse& 
beczáttásftok léízen külső belső jóval, külötnben ha 
Megh nem adgiatok, fegixftprel vérrel vcSzSzük megh 
és Senkinek közütótök, Se naginak Se kiehinnek kglm 
írem adatik akar miehoda rendbelj ember légien, és ; 
m diczuSségeö mindenható Iftennek , kinek máSsa 
nínchen akarattiábél és kegbül , miniijotokat Segiver-
xe bániunk, miyel törveniunk-is j,zt tartia, ha megh 
loggiák az Magtárok', és ha tudnák, mely J<5t akar | 
az hatalmas Giözfeetettlen Török CsáSzár ennek az | 
Várnak megh vételével, maradékokat-is Iűennek a& 
üák érette. BékeSség légien az engedellmeSsekaek* 
Költ Uy vár alat Táborban. 

Gr6f Forgács Ádám válafzfza a 'TöfólC^Nagf j 
Fairhez, (ez már jobb Magyar mint a* Tor'óbé) j 

Mi Gbymefei Gróf Forgách Ádám Az Giöz* J 
letétien hatalmas Komaij CzáSzár Tkok tanatza , 
Komornikia, Magiar OrSzágh téfzinek, és ErSek Uy- J 
várnak F5, GeneráHSsa és MarSsalkia, Nagrád és Bor- j 
föd Vármegienek F6 Ispánnia, Szabad VároSokk Fo S 
Bírája., Ayánliuk -Nagokk* mint Vitéz Ur Barátmnkk. 
minden hozánk íliend5 dolgokban bttczttllettel vet
tük és Szokás Szerint alattunk lév5 fó. tifisvifelb'nkk 
megb olvafíok és vélek köalöttük, és noha lehetet-, } 
léanck tartink, hogy a* hatalmas Török CsáSzár 5 
Folségbe Nagnak olliant paranczolt volna a* mely 
az Szent igaSságall ellekezik , és ennj Sok megh 
fzámláíhatatlan minket tápláló Szegénységnek illiea [ 
jromláft Szere*, az kinek irtatlak vére az Égybea 

kiált 

"^-;1 - . - \ ; 
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kiált és hat» Mindazáltal Nagod tugía mit ezelegh-
fcik és mire veti magha és alatta valói fzerenczéit* 
Uy várát nem mi tülünk köl kárnj Nagyságodnak f 

inert Uyvárnak vagion Ura, és mi chak Szplgák va~ 
gtoak. Az Nagod nagy ereijt ne agia Ifteo hogy 
femminektartz.uk; mind az által higk el Nagyságod, 
hogy bizonj\ne^ féliínk ti%, és tarcza megb ezea 
levelemet, Nagyságod. Júfson ebébe Nagodoak 9 

hogy az Nagps méltóságos Szemeljenek Senkj na* 
giob ellenségbe nem volt nincz i s , mint a*; ki 
Jsfagodat üyvár alá hozta, és az io béheSs£gett k^ 
rtl én is tudnék valamit követnj Nagodnak nemen* 
gette# Ennél t&bb válaSztot Nagodnak nem adha* 
tok moíh Nagod ha reanjí iün;itt-Í5 emberekre t»« 
láll. Dátum in Uyvár die ig-a Á^ífl^í Anno 16631 

' . » • , • ' * * " ' — 

c-: Jehntifrt* 

A* Magyar Konkordántziánakr avagy (3 4% tfjfr 
JTeftamentomra mutató Táblának eisö darabja, melly-
is 4 0 árkosból fog állani, a* leg-közelebb efendtf 
Médárdy napi Pĉ H Vásárra minden bizonnyal el« 
készülvén, a* magokat el5re jelentett Uraknak5 kik-
is nyoltz-üáz egy néhányan találkoztak f ki-oSzto-
gattatik olly Conditzioval , hogy akkor ezen elsS 
darabnak a' Tudófitásban ki-hirdettetett árra az egy 
Rh« forint le-téteSsék: Kérettetnek azért ezen érdé-
mes urak, tegyenek óliyan rendeléft, hogy a* Ki
adó , ki-is aV.Pefti Vásárra le-menvén fog Szálva 
lenni a' Bárány nevű Vendég-fogadóban, kinek ki
nek az exemplárokat kezéhez Szolgáltathassa, é& w 
árrát-is kezéhez veheSse, mivel a' láfzea a máSodik 

Jf % darab« 
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darabnak minél hamarább lehető ki-adásár^ való Se-f 
gedelem. A' kii magokat előre nem-jelenlétiek volt, 
és megris moft a" munkát meg-fzerezni kivánnyák , 
azckBűk ez az első darab fog adatni I Rh. Sorinton 
és 30 krajcáron : a' melly, ugy-is igsa óífsó le-
Szén 5 mivel a* Könyv olly hoSzSzu és [zéhs Co- , 
himnákkal nyomtattatott 3 a? mi neműben még 8-ad j 
Réfz Magyar Könyv Soha, nem nyomtattatott 5 akar- [ 
ván ezz<:} as Ki-adó sz á^koa Számot és igy a' köl- !' 
fségeí-is lievcfttenh Reménli is,, hogy mind a9 ma- \ 
ga igéretinefe mind az E* Közönség Varasának tö- í 
lélletefen eleget tett , söt a* felett is tseíekedett* í 
A* máSotiik darabnak ki-adásábaK-is, mellyhez egyéb I 
Szükséges dolgokkal egyetemben egy Onomafticum- \ 
is ragafztatik > ^gyari ezeot fogjn tselekedni. A* | 
Magyar Athímé-Selöl tudakozddd E* Uraknak min-
cJen-Ssíé válafzolni nem érkezvén azt jelenti* hogy 
nz mingyáft Sajtó aiá tnézy&n? mihelyt a1 Concor-
dántziánuk vége léSzen. Lehet azért az abba való 
Tudóiitáíbkat még a? jövő Octoberig bé-küldenü „. 

Sz * N* 1; Gy'őri R* Pr» mh 

Af Magyar Nyelv Ditsiretire, M. Vásárhelyen 
1783-ban, 

Yólt a® Magyaroknak egy pác Poétájft» 
Edgyik Diákul irt maliknak Musája, 
Magyarul énekel, ennek a példája 
Homerus* amapnak Mára trombitája 

- - • t Ja? 
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Janus Pannonius bír Mard' lelkével / ' •'. 

Gyöngüli Homerus bor *s Szép bdzédével, 
Idé nem ér Sem Fratiez Sem Némát efzével ? 
Akár mint kérkedjék "mind kettő nyelvével* 

Ha Gyöngyöd Versét más Nemzet értésé » 
ítéleté:* Jobban Magyarról ejtené, 
Ha e' nagy Szépséget köntös jpcnti rejtené* 
Minden Nép az Égig ötét répittené.-

De mint Magyar Nevét nagy sötét botíttyst* 
Miként az arannyaí ha láda Szorittys* 
Nem tamilja Nyelvét Senki 9s nem tanictya^ 
Tlly virrafsát más Nép még nem-is gyanittya* 

A* Musák Magyarul hogy faa fzollaoánsk,-
; Más nyelvet mag<&ifekr*iiem vtlafista&áoak*.' 
í Gyöngyofi Szóvá^aí Mább kívánnának, 

Szollam mint nyeívéi%kárki Szájának.. 
K5z példa befzédben a* mi: hirdettetik * 

I Nem leSz a' Poéta banem Születtetek?. 
I • Arról féi?ki tovább .nem kételkedhetik* 
| ' A-ki Gyöngyösivel megismerkedhetik* 
[ Magyar verSet hánnyon irfcak eddig elé 9 

Ha írimlálnok 5 elménk el-Sáradna belé* ,]. 
i De bh gondolatunk járjon minden~S©lé| 
í A* Poéta nevét fcsak ez érdemeié* • 
I .A' terméfcet Szülte tsök-ezt Poétának9 

;' Valakik mind eddig Magyarul iránakt * • 
" ' ParnaSsus hegyére Sokan indulának* 

j, Rajta kiviil máSok oda . nem jutának* 
I GyöngyöSit olvasván a* ki nem tsudálja* 
: - 'S nagy gyönyörűségét benne nem találjsf" 
\ Mi légyen Szép tudni híjában próbálja f 
; Nints iZelitéSe inye ízemé íî ája*, 

I • 
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Az ékeSen Soll&s nem- tudja mis, tegyen^. •• 
Arra kívántató mi ás -mennyi légyen 9 •..• 
Kezében akár mely |<5l ki konyvet vegyesig 
Akár mely, • foületlen mind edgyüvé mégy entt . 

Ha ékeS«m,Szólló";:.a ki világofon ' 
ír ésbeSzélh mindent;.kedveSen foutoSon,. 
E* Nevet/Gyöngyöfibirja bizonyofon 
Minden Magyar nyelvű Falun és VároSon,;, 

Mert mi világpSabb; ennek - beSzédénél, 
Mi kedveSebb Szépen folyó verSeinál 9 
Mi'lehet-fontoSabb Szóvai rendinél * 
Hlyen virtus másnál vójt valaha kinél I 

yilágoSabb, enjjél a* Napfény-Sem lehet , . 
Valamit 5 ird pennájára vehetV 
Annak értelmére kiki kö'nnyen .mehet..*. 
Semmi homály abban akadályt nem tehek 

Mint a' Kriftály Szinü tiSzta .viz mentében* 
Látni minden követ lehet fenekében * 
Minthogy'Semmi, .zavar j&ints annak vizében^, : 
Sem felső, Sem közép 9 Sem ^ISó, réSzéhen. 

Iíly tiSzta világos Gyöngyö'fi munkája, 
Nints ott Semmi sötét felhőnek munkája % 
K mely a' mint jegyzi tudoibk pennája* 
Az ékeSen Szóllás eh® regulája* • 

KedveSségét pedig a5 mi már illeti*. <• 
Az emberi elmét mint gyönyörködteti* 
Semmi'nyelv eléggé ki nem beSzéiheti f 
MelJy.nagy légyen ebben az 6 ditséreti. 

Annyi meftersége nints a9 kép Írónak, 
K Hogy Szebb föinnal feftsen a' Szemmel látának* 

Mint ez gyöngyeivel a' Szép Magyar Szónak f 
Elméjében mindent, rak az-olvafonalc*.. . 

"" é " Mint* 
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Hínthfl ember Szemmel nézné a* dolgokat? 
Jót , rofzt, Szépet9 rutai, kitsint és nagyokat^ 
A' terméSzet adta miként formájokat 
Éppen ugy rajzolja mindnyájan azokat. 

Ha virágos kertben olvafóját viSzi; 
I Jdi érzi virágok Szagát az ugy hiSzi 9 

Ha Színét azoknak pennájára véSzi* * 
| BeSzédét iiozzájok* egyenlővé iéízu 
! Nem fér több kedvefség Ulyfses úttyábo2; 
I Mellyen fit Honierus, vezeti Házához 9 

Mint mikor ez Magos Murány kö - falihoz y 
; Vefelénjit viSzi Szétsi Máriáh©z*' , 
f Kemény Jánoíl edgjüt Lonai Annával^ 
| Rabságát amannak Szabadulásával, 
I Egyetemben bartzon eSett halálával 9 
; Oly Szépen le-itni ki tudná pennával* 
•Bit még Ci:pid<5nak tsalárd álnokságát; 

A' roSz házaSságnak boldogtalanságát, 
Hánd-fel .a' könyveknek akánnelly Sofsságát? 
Nem találod ebez haSonlatoSságát. 

; Náfo koporSoját -ma ha el-hagyhatná; 
Ez a' Magyar nyelvet jól meg-tánulbatná.» 

1 'S Tézáus dolgait ebben olvashatná, «-
' Gyöngy öSi meg-gyözött engem azt mondhatná. 

; Mit mondjak hoSzSzaSön irt Chariciiáról; 
RóSa koSzoniról keSer̂ vejs Nimfáról, 
Dedaluüol tsinált Curna templomár«5I? 

[ Mert hogy ez-is Övé láttzik Szép voltáról* 
Nints elmén Szépségét a* mely fel-érheSse ; 

Pennám kedveSségét hogy jól Je-feftheSse? 
Nints ízó mellyel nyelvem jól kî beSzélheSse ^ 
Gyöngyöli Szivemet miat gydnyörköcJteSse. 

m-
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Két könyvet találtam olyat életemben ; 
Mellyet valabányfzor véSzek a' kezemben '̂ 
3S olvasván belölle le-téSzek. ellenben, 
Nem kis tsudálkozáíl érzek a2 eSzembeti* 

Ovidius nevét az edgyik viSeli; 
Ki versét Romai nyelven énekeli, 
*A3 máfik Gyö'ngyöSi Magyar Nemzetbéli., 
E* kettő tsudámot inditya ?g neveli* 

Szerzi pedig ezen tsudát a' kedveSség; 
Az a*'minden méznél kívántabb édeSség* 
Melyet a' Szállásban hogy légyen ékeSseg* 
Mint suáSodik virtuft kíván a' böltseSség* 

IráSit továbbá ka ki Gyöngyöfmek 
Nézi 5 fontosságán bámul beSzédének* 
Leg~kiS$ebb pontjából minden betűinek? 
Sok függ nints ok nélkül ott helye £emtainék* 

Erőltetés nélkül való gondolaíja 
Mint ama Szép víznek kies foiyftiHatja-* 
Futását a' melynek gát nem tartoztatja^ 
Önként foj a* merre terméSzet mutatja. 

KereSet tzifíázás nints Seínmi fzovában; 
Vagy kendöz^s mint a kurvák ortzájá? án * 
Mint Szemérmes Szűznek Szép ábrázatjában ^ 
Született diSzeSség Sénylik munkájában* 

Nagy dolgot illendő méltóságos Szókkal; 
Kitsint a* kitsinhez i r - le hasonlókkal» 
A* roi középszerű azt aboz valókkal, 
Edgyezvén iíáfa pontban' as dolgokkal* 

Írásra magának tsak olly dolgot véSzen 5 
Mellyet mindeneftM fogva túd egéSzfzén^ 
Melyből következik önként és a léSzen,,* 

. Hogy báifony foltokat tzondrára nem CéSzefl* 

•: (A f tobbí máSzfzós? következik*) 
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