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MAGYAR MUSA, 
Költ Bétsbea 14, Juoiusfean, X78&. 

Rolt .Tsalló-t'özbem 6-a ^un% 

A' Mars Piattfzán tsátázá Vitézéi biztatá/a, úí 
Ifleni Gondvifelés munkáinak meg-goniolásávaU 

TTad-vfecés, HázaSság, Király válaSztáSaj 
SLA. íftenen áll — régi Magyarok tiiondáSau 
Az Atyáink ezzel igazán-is tárták» 

Mellyel ki-fejezni b&ltsen ázt akarták : 
Hogy valamint minden dolognak kezdete 

Lételét, az íften kezeit&l vette, 
Annyira, hogy Semmi e' Világon nihfsen > 

Mint Teremtőjére melly rá ne tekintsen: 
Ugy $ ugyan azokat íften igazgattya , 

Gondviselésével tartya *s táplálgattyá. (a.) 
Mindent 6̂ néki kell tulajdonítani , 

Valamit tsak reánk Szokott bocsátania 
E e Niats' 

(öO Néhéth. IX V4 & 
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Nints Fátum ) Történet vagy pedig fzeieiitse% 
Akárki ezekéi: bár akármint mentse. 

Mert ha vagy Fátumnak > avagy fzerentsének 
í á r tod , a* mik m]v#d '$ őiáfokon ésének'^ 

Ha áldás, végy átok rohant életedre, 
Avagy reménytelen halál Szállt-fejedre; 

Es Te mind ezeket, nem az egy IftcnriéS 
Tulajdoni-:ofl% de amannak' vagy ennék* 

Bal~vélekedéS*d, lásd e kérdés farkán : 
Hogy9 ki ül a* Farum, vagy fzerentse htkítil 

Mert ezek magokban nem munkálódhatnak, 
Semmi jói y vagy gonojfít nem parantsolfíáínak. 

Ki fiát az ? a* kit6l YéSzik erejekor, 
Hogy igy Szülíyenek já vagy gonofaíVégekft* 

Ez a mindenható, kit mondunk l(t«.Bnek9 
'E' Szab batárt '$ rendet, mint Ura mindennek* 

A* Fatumot a* inirit tettSzik úgy vezeti, , 
Arra botsáttya azt, a' kire fzeretiv 

Még a' Szerentsét*is kezébe tordozza* 
Szabad ákarettya Szeréi-t kormányozzam 

Ha ennek vakot hoz* annak, pedig hatot* 
Okold az Itteni bSJrs 's Szent Akaratot* 

Ki az ESzközöket akképpen intézte, 
Hogy áldás, vagy átok fejeiét tetéztem 

Mind jó, mind gonofz igy j6 az Ur-fiájából* 
Nem Senkinek másnak parant olattyábdl* (a,;) 

Hogy valaki Király az OrSzágb^n légyen, 
E2-is véghez illyen utón módon mégyen* 

O önt & Státusnak Szivébe bé«hatott$ 
Király-válafztásra vakí idulatof* 

Hogy ezt, netó pedig máft Sok közziti uralja 9 

'S 
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*S I m z g ó tifztelettel Kir-állySoák va l lya , ": 

Mátvt ls , ama' Heró' Hunyadinak fija,' 
'. ( K i n e k Virtufinak nem vé l t Semmi hlfja t 

K i a Magyar Népnek ' DhsbTsége. *s fénye". 
Vüla l íHn után akkor egy reménye. ) 

Noha i l ly Vnéz tö l vet te eredetét 5' 
- „ B e ki adta vóina még-is ítéletét 

" A z a r á n t ? h o g y Király még valaha léSzen» 
;• 'S a Magyar, , koronát a-fejére téSzen* 

Holot t Cseh-orfzágban vettetett fogságra —*-
Meg-is a tömlötzbtíl," hága-Királyságra* 

' Itten igazgatta ugy a5 f5 Rend*, fzivét, 
Hogy Királlyá t e g y e , az OrSzág e* Hiva t . 1 

Söt -azt-is az • Iften tselekSzi. é s h a d j a 
, Hogy*az OrSzág magát örökre át' adja, • 
Va iamel ly virágzó 's uralkodó Háznak": 

A' Király*tételbe*i .mertigy-.aem hibáznak* 
A z o!3y -br ízág,- gyakran ' Sok kárát vallotta t . ...'":;'• 

Királlyát föabadon a* raelly vátófztotta. 
, Z ü z zavar támadt o t t , '$ többSzör zenebona 

A z a r á n t : hogy kié- légyen ,a' Korosra ?• 
, E s V mig a r 'Or fzág ekképp v.erSeng?ne, 
! Hol b e ! s o 5 hol külsS lárma kiált benne. 
I U g y a n i s * tsak a' mint ezt Hazánk p róbá im, 

O l lyankor a mid6n zenebona á l l a 
I A ' K i r á l y válaSztás aránt < » ™. m i g végeztek, 
; E e % >s 

(a.) Meghalván Albert Tsáftár és Magyar Ki* 
| r < % 1 4 3 9 - * ^ • ' & k'évetkezett efztend'obcn 9 a 
| Magyar fő Rendnél: egy réfze , Láfzlót, an~ 

nah fiát} más réfze pedig Uiáfzlót a' Lengyel 
\ Királyt válafztotta 'Királynak, melly zmeba* 
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SS Királyi magok között tenni igyekezte!:. 
Fel-támadt a' Pogány Török* 9$ puSztitotta 

OiSxágunkat forte? rontotta, foSztolta. 
Es noha a' Vitéz.Magyar talpon állott , 

A' dühödt Törökki'l Szemtől Szembe Szállott., 
MétéSz bátor Szivet nem rágta félelem ^ 

Mindenkor markában volt a' győzedelem: 
-De még-is fok vérbe került a' Magyarnak, 

Mig vége lett az illy belső" zűrzavarnak. 
K többek között, ezt előtte forgatván 

A5 Magyar, Iften is Szivét igazgatván, 
- Az Auítrisi Háznak által adta 

Magát Örököíson •— 's már nyugfzik alatta* 
Vége -van a* Haza Sok villongásának 9 

Nyaka Szakadt minden kebeles. lármának. 
Hogy a? flázaíság-is Iíkn dolga légyen, 

Erről az okofság Ítéletet tegyen. 
Üli az oka ? SokSzor hogy öSzve-férkeznek , 

pllyak-is, egymáisal & kik ellenkeznek, 
giknek éltek nem más, hanem kin t gyötrelem, 

Minden-napi halál, örök veSzedelem, 
Hogy 

nának idején,* Amurátes Torok Tsáfzár, rop
pant Táborral fzállotta~meg Belgrádot. — 

Ismét 1493 ban^ a midőn Maximilián és 
Albert ,. a9-.. Magyar "Koronáért;, egymáfsal 
czivódnának IX Bajazat Torok Tsájzár-is y 
Ugyan Belgrádot nagy fzámú Sereggel meg* 
fzállotta , de ugyan tsak edgyik. fe vehette^ 
Xríeg 5 noha mind hét réfzröl feles fzámú Fi-

. tézek hullottana^ el'Belgrád alatt 7 e két üt-
iozethm* 
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9öS- #• 9o£ **s 
Hogy lehet a z : hogy a' Szép, rút mellett háliyon 9 

Nemes a' paraSzttal egy igyra talállyon ? 
A' gazdag is 6Szve férje a a' fzegénnyel, 

A' virágzó Ifjú , a* meg-aggodt vénnel ? 
Holott ián maga-is a' Terméízet eztet 

Bánnya, 's oliyba tarrya mint Házi-kereSztet. 
Áz Iften indíthat olly indulatokat, 

Ezekben, egymásnak hogy adják magokat. 
Ki el-Btt a7 Szép , rút , Ifjú, vén , , d ú s , S2egéay 

Mind egy, a' paraSzt-is , és a' Nemes legény* 
Nem álf rajtad: hogy ki légyen Feleséged ? 

Sok koSarat kapfaatfz, míg lefzíz nyereséged* 
El-mehettSz — uieg-kérhettSz ötöt, hatot, hetet> 

Még Ss kapSz kölrsönös tiSzta Szeretetei 
Mind addig kt11, veSsíetr bordádat keresni, 

-Míg..az Te arántad meg-nem talál esni. 
Hogy az líleu 5 Szivét Te-hozzád hódhtya 

Annak, kit kérSz, 's vel'ed öS2ve bázafittya* 
Ifíenen áll bizony a' Házafság dolga, 

Történet* fzerentse , fátum itt tsak Szolga! 
A' Had-is Iftennek bBlts rendeléséből ~ 

Támad, és Származik Szabad tettSzésébol; 
Hogy az edgyik OtSzág, maiikra támadjon, 

Maga óltaírnára vagy fegyvert ragadjon* 
A' józan okoíság ezt maga xrmiattya , 

De amazt az íften keze igszgattya* —> 
A* mint kezében van a* vizek fojáSa : 

Ugy az uralkodó Sziveknek biráSa^ 
Igazgatván, birja azokat bolts karja 

Oda hajcyaj Szinte t ' hová akarja*— (a . ) 

' ''" . . ' - \ •'•;-. •• -"Amazt? 

(a,) Péld XXI: i . 
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230 %$ -é" $«£ 

Amazt, hogy nem. enged S keményid-meg r 

Ezc-is 5 hogy rá üfiön 6 eröfiti-iBeg, 
Engedetlen Lelket borsát Farahűra, ; 

Amaz Egyiptomi vad uralkodóra* 
Hogy veSzedelmére hamarébb kerülíyön, •* 

*$ hadi Seregével Tengerbe merüllyön. (a,) N 

így gonoSz Szándékát dugába döntötte, (b*) 
Az Izraelt, pedig tőle meg-6rzötte« — 

Mikor a Tsatázás PiattSza xneg-dördül, 
Az ágyú gollyóbis moít repül$ majd gördulf 

Mikor a1 puska 9 kard^ egyre' ölnek, -vágnak » 
A' Nép rikkólcáfi az égig SeLhágoak: 

Akkor a* Szerentse Szolgál azon RéSzoek, 
Hol lílen oltalom ? 's vezére az élinek. 

Mert £ tölie függ a' Hartz ki-menetele, — 
Cgy győz a* Hadi-nép , ha az líren Vele* —w 

M°'g a* Vitézek-is éltek9 el-Sogyását 
Néki kóSzönhetik , vagy meg-maradását. 

Kik s viadalra az 6 Szent Nevében 
Indulnak,, hordozza okét Tenyerében. 

Tiz, hűfo Tsatákat-is 9 hány Vitéz ki-állott f 
Kiknek mégis halál Sejekre nem Szállotté 

Ama meg-ditsóült nagy emlékezetű 
Nagy Héro Hunyadi9 volt hoSzSzu életű. 

|?edíg 5 ' háSzon feilyül tűzben kétSzer valaf 
Még Sem vágaték-el élete Sonala* 

HiiSa 

. (a.y a, Mos XIF. v. 8, aí. 
(é.) Ez a9 fzollás formája, a' Magyar Hunnids* 

ban egy néhányfzor nlvajlatik ; annyit te/zen* 
mint: (Semmivé hafzontalonná tette, él-ron« 
totta*) AUalmafmt Balaton mdlyüi Szállás 
formája lehet a* ' 
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fiuSz GySsíedelemnek koSzörűi fejét £ 
JEkefiték,,.kett8 elvesztette hellyé'. (a.> 

I Mellyckkei tsencJeSsen el-ah'ék végtére f 

A' Hazában, jutván nagy ért idejére. —• 
I A9 Fílifléufok dölyfös táborában ; 

Vala egy Óriás, clly Hadi-ruhában * 
MellytíH..'nem könnyen fért teftéhez a* halál j 

\ Még-is y ki,s Dávid vele Szemközbe Száll, 
I Egy fima fcövetskét uh paritfyájába — 
f El-hajittya ~ *s ragad annak homlokába, —* 
! Mellyre a Goliáth nyakra-Söre le-dült, (£.) 

'S tgak hamar tettében a vére-is meg-hült; — 
i Ha már^e" bövetskét Iften igazgatta 9 

Ugy hogy egyeneSsen olly hellyt* találhatU^ 
| Hová a* haiái-is nehezen férhete, 
I SiSak $ pánczél , pais lévén fiirozete : 
| Bizony tna-is mindén Badi-SzerSzámo1iat> 
I Kardot, ágyút* puskát i 's a' gollyóbíSokat^ 
j Ó igazgattya ugy$ hogy azok vefzfzenek, 
| Kiket ki pétzézett végzéSe Iftennek* 
!. És minthogy a* Hadat maga kormányozza; 
( Hegyez ott hagyja7 az fejét viízfza hozza; 
[ Az 6 Szent tettfzését keli 'ébbe.n-.g* végben v 

Meg-esniérni $ 's vállni a KeréSztyénségben^ 
{ Nohát Ti Vitézek! kik a Mars piattSzán 
í* Nemes Szívvel altok a' Tsatázás plattzán. 

Hiv 

( a . ) Hunyadi yános hufzonUt ütközetei í'őzzül* 
tsah Várnánál Bolgár orfzágbany is a Rigók 
mezején Bosnyák orfzágban vefztett, egyebütt* 

<és egyébkor, mindenkor győzedelmeskedett*^ 
tb.) i. Sam* XFlh v t y 7 49* 
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Hiv Infáöiériíták! Ti kedves HuSzárok! 
Ditso híretekkel kiknek Sok "határok 

Mát-is betöltenek — Bízzatok líienben! • • 
Ki oltalom gyanánt leSzSz néktek mindenben. 

Eltetek 6 nálla meg-van határozva , 
Nem eshettek híre nélkül e!~orozvaa 

Ha éltek ; el-málván e* véres háború 
Fejetek "keríti 9 nyert pálma kofzoní. 

Ha megrhaltok; ugy-is' el -vitézül eftsk , 
De lelki' Koronát ád JéSus kezeitek/ 

Ás eSzkcSz náilatok 5á kezetekbe vagyon; 
De Szemetek légyen araa £6 Hadnagyon, (a.) 

Amazzal "jofefirt híven dolgozzatok, 
Azonba a', toz kozt-is Ebbe bizzatök. •• 

Így- reménylhetitek a5 várt Győzedelmet -— 
Ha a' karnak ez ád erSt, Segedelmet. (6,), 

Adjon-is mind erőt?.mind nagy bátorságot ^ 
Hogy pnSztitbaSsátok a vak Pogányságot*-

2féfus\ Te magadat-ditsö'itsd-meg beanek. 
Hadd ditsöitteSsék neVe az: Mennek ! I ! 

<a9) Sóit. XLVIi'v. 8. ' I 
• (fc.) Efa. XLL v. 10. 

Deres! jj& gazdádhoz vidd ez Levelemet, 
EóTzöotsd, és ajánlyad igaz hűségemet, 

Mond-meg néki \ hogy én hiv baráttya vagyok | 
Mig halál hidege miatt meg-nem fagyok, i 

'• • , ' * 

Acz* N> MegyerEm} 
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