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I. MAGYAR MUSA.
E<>lt Bétsben 17, Jan. 1787.

A* Magy

ar

Kurírhoz.

Lovadra felülél? nyargalsz 's kiáltozol,
Mondván , mindenfelől fok újságot hozol.
A ki engem egyfzer meg-tsalt valamiben >
Kételkedem méltán annak befzédiben.
Ne várj hát ez úttal t'öllem fegittséget,
Tudd-meg, kettőztetni unom a' véttséget*
De ha mint igéred fzódat ugy megállód
El hidd 5 újra bennem Barátod találod*

A Magyar

Músánah*

Ezer hét fzáz nyóltzvan hét imé kezdődik\
Magyar emlékezzél! egy fzáz (a) elvégzSdik.
Nyóltzvan hét hozá-meg Hazád' békeffégét
Leopold* Házára bizván Örökségét (b)_
E
Io~
(a) Szímlklvan az i68jdik EsztendUen, Pofonban
tartatott nevezetes Orszíg Gyűlésétől fogva*
(h) A Szabad Kiríly vílafztás Magyar Qrszkgnák
mennyi fzomorú vifzontagskgokat vkozott légyen*
azt mindeth a ki a* Haza dolgaibanjírtas-> és közelebb
rhl-.d MíjOdik Lajos Kif&ly halílíval tor*
• tint meghajonlífi ? is abból jzármazQtt pufztik*
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lóseff, első lóseff! Oh.kellemetes Név!
Eperjeíi Özön (c) ellen Menedék Rév;
lószff! Magyaroknak igaz Szeretője,
Ki e' bdldog Száznak lettél el-kezdojé*
Ti-is Ob Szétséni (d) Cfdki, 9s Efzterházi,
Erdodi, Draslvvich, Zitfi^ 's Illyéshdzu
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líflt Hazánknak elgondolja , megítélheti.
Az
Andris Király Décrétamínak 3ldik Czikkelyének hal magyarázattya ? a Nagyra-vágyádásnak ? vagy bofzút üzésnek indúlatival nem bi
roknak , mdly nagy kifog&fók , és fok fzep ré
gi Magyar Házaknak melly nagy romláfokra, fót
€géfzfz eltörbltetéfekre fzólgált légyen , &zt-is d
fzomörü pélaik bizonyittyák;' Midőn azért az
irt Esztendőben és Gyűlésben d F. Öftriai Hkz~
nak dMagyar Birodalombatibéhozott 'őrökosfucceffiéjaoltalj

a* Jzabad Valafztasból következni

fzokott

meg-hafonláfoknak Uttya bé-vágattatoli , és az
irt %i&k Czikkellynek HtörléféveU az abból több
nyire fzármazott pirtolkodáfoknak-is
Nyaka
fz akasztatott ; Méltín mondathatik , hogy d
%
Mugyar .fíaza békejfégét (ha az azonEfztendőben az Háziból lett ki-nyomattatásh d Törö
köknek zl-halgattytik is ) az 1687dik efztendö
hoztameg.
(c) Van tzélozás az EperjeJ! Commiffiora ? melly
d fok végben vitt vérontófért» nem ok nélkíil ne*
veztethetik özö?tnek9 Ez a CommiJJio-is a9 ne
vezett Gyűlésben az akkor koronáztatott Király*
. nak , az Elfő löseffnek térelmére tor olt etettél
4 a* Magyar Hazának nagy őrömére.
ld)^Czélozds vagy01%. az; akkori Efztergomi Éf-

fekre. Magyar Qrszi& Frimájjám* Md gya~
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J 5űíft/án kedves Nevek ! edgyütt PdlfiaUal,
Fényesek fok Vitéz, 's jó Haza Fiakkal;
Kik Hazánk5 Kormánnyát akkor tartottátok ,
*S Javát edgyes fzivel ki-munkálkodtátplc,
Méltó, Nevetekről a' Száznak végével
Magyar."emlékezzék háláló, fzivévél.
Magyar emlékezzél! egy fzáz el .végződik Nyóltzvan hétben, 5s imé máfodik kezdődik,
Félelem, Reménység, fogja elfzivemet.
Az epefzt,, e' vifzont éíeftti Lelkemee.
Hideg , me!eg*Eg, Föld gyakor változáfa,
Kedvetlen Szeleknek rettentő Zugáfa,
Félék meg-ne bontsa Hazám alkotyánnyát,
ÖftÖl reátn-m^radt Szivemnek Bálvánnyal
Félek Torvényinknek ne hozza romlását,
'Sazzal SzabadtságunlCvégső le omláíat.
Egéfefz Európa, ragyogó Nagy Fénnyel
Oh Mífodik Ióseffl Sziveink* reménnyé!
Oh Májodikjöfeffi
Neved jelentéfe, .".
Iily féleimim között feivem\pihenéfe ;
lóseff! jelentő fzó, Nevekedett téfzen,
Ollyaír,. melly Iftentöl eredetet véfzen* •
Mífodik! Hét Százban nagy N é v , ijgy találont
, Népek' Boldogsága, ha rendre visgálomf
WifodikJ Deákul fzerentséffis téfzi;
Méltán hát bús elmém,bizodalmát vefzi,"
logy máfodik fzázban fem léfeen romlása
Hazámnak, fot inkább léfe gyarapodáfa,
;isö fzázi Nagyok kedves Maradványi!
Nemzetemnek moft-is ékes Ragyogyányil!
Ele.
kor emiitett Gyűlésben költ krticulufóinak
hi-re.
Wzto-végén
előszámlált , és Fiáig
Nemzetekben
még ma-is virkgzó akkori Zífzlós
Urakra,

I
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Eleitek4 uttyát tsak T i kövefíétek,
Az edgyezÖ fzivhezhivsegtelíf'köíl'éték.
Mennyetek Iósefhez edgyes értelemmel,
Mint illik Hivekhez ülő Kérelemmel*
Irjátok-le Neki Magyarok- Hűségét,
Királyi fzékihez vonfzó fzivefíegét: ,
Törvényeink miként Földünk' mivóítához
•'•'• Szabattak, 's Lakoíink' bélsÖ vonásához:
Magyar Hazájához miként vonattaffék, *• • 'S Annak fzerelmétől mikre indittaffék. "
Belfó Minémüfég, melly a* Nemzeteket
Válafztya egymáíról, 's birja élméjeket
Mi légyen Magyarban! 'sezek mind ekképpen
Törvényinkel miként edgyezzenek' éppen?
A' Királyi izéknek melly nagy eröílegé •
Lett légyen Magyarnak ez* minémúfége;•"•
Törvény változása ezt miként ronthaí'riá ?
Romlás gyengülését miként okolhatná?
Törvényeink m-kent a* Király Hafönára
Szolgáljanak, és ei fiiv Nemzet' javára?
Mind ezt ha Ti Néki hiven fel-adgyátok
Edgyes fzivel fzájjaTrendre meg-mondgyatbk 5
Minílogy 6 bolts, ?s igaz * Népét-ís föereti, Hasznos tanátstokat, Hífzem! meg-nem veti.
Nemes M gyár Nemzet -egy fzivel Lélekkel
Kéréstéket Ti-is fel emelt Kezekkel,
lílenhez nyújtsátok édes Hazátokért,
'S -aztát igazgató Jósef Királytokért;
Kerefztényi mddm égymáít'fzenve'djétek,
Nem fSak, hanem* fzivböl iigyári fzereíTétek,
Hogy a Máfodik Száz fzint' ugy boldog légyen
Nemzetünknek, és azt ne érje a fzégycn.
'•••""'
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§&féf! én mlg midőn Böltsöben fekünnél
:'* Dajkáid' ölében Szemem elo tűnnél (e)
Könyveza Szemekkel a'Nagy J/Jem kértein*
Tegyen téged -NagygtfU ím azt meg-*is értem!
;
Az Égre emelem"refeketÖ'kezemetv
*S Buzgó indálattál kéréín Ifienemet,
Napjaidhoz adgyon fok boldog Napokat,
•
Orfzágidhoz tólgyon több több Örfzágokatf
Nemzetem előtted nyerjen KedvefTéget*
•'-•Még-táttVán-ínitfdeükor hozzád a* Huféget;
Hogy hiv Magyaridnak'; tellyeS Boldogsága
;
Általad' lélieflen kívánt vigafTága.

:

A>' F. Ts, és K. formáló Mefterségeknek Aka
démiájában, a' két efzténdönként .előforduló kegyel
niefen rendelt nagy Jutalmaknak, és a* megboldogult
Ts. fi; titkos üdvari Refenridarius Gundel PáZ űr
től s tanuló Ifjak' íerkentgetéfére hagyott elmúlt efe*
tendejí öfztönözö Erdempénzekuek kiofztogatásának
Innepét ezen hónapnak j-dik napján ditsöffégefenmeg
ülték. Az Akadémiának PréfeíTe, Báró Sperges
Ur, elsőben, annak emlékezetére, mely fzerént 5
Felsége az elnnüt Efztendonek végével tulajdon ma*
ga indíttatásából a' Mefterségek' Tudományának egy
Felséges épületet fzentelt , azt ditsölTéges eredeti
képekkel, rajzolatokkal , külömb külömb oskolákkal
és Tanítókkal felékefitette, egy Donner Ignítz Ur
által ujjonnan kéfzittetett Emlékeztető pénzt a' jelen
való Tatiátfofok , tifzteletbéli Tagok és annak máss
Tifzttyeí között kioíztogatott, a' melynek egygyik
oldala a' Monárkhának képét vifeli ezen körüliráflah

Jofeph IIP Aug.Apadmiaz Artinm Inftanrator;
íO ^74I*íW A Pofonyi Qrfzkg-GyüUfelor*
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d »áíik pedig a Mefters egeknek ŐrzS-Títenét azon
formában, niely fzerént a' Képírásnak , Ké{>faragás-.
11 ak, és ,építésnek Lelkeit ( Geniuflait ) a'* Minerva'
Templomába yifzi, ezen fellyiiliráflal : Ingeniő
Ö? Iflduftfia 5 és ezen aliattavolóval: Ácaderrúa
Viennenjis nővis Inftitutis aufía
MJCCLXKXrSL
Annakutáuna d Préfes Ur az Akadémiai Gyűléshez;
d jelentaló alkalmatóílaghpz fzabott befzédet tar
tott? és az Akadémiának Titoknokja Weinkopf An*
tal Ur,/égy rövid befzédet minden érdem-nyerők
höz ; azután a' nyertes Vetélkedőket a' Tudományok
nak rendi, fzerént *el6fzóllí(tgatt(a 5 hogy az 6 Jutáim okat doboknak és trombitáknak harfogásai között a*
Fféfes: tJrfi^;kVk;ezeibol elvegyék, A' hiftó^iai Kép
irásbán * d óaellybén a' /volt: feltéve ;y'h0g$, Herku
les miképpen* hozta vifzfzá'Alcefiet azp érettg fzpmo$
kodó Férjének Admetusnaka
hálták9 orfzégaból
olajban rajzó Itafsék-le , a*; jutalom Wolf\jfdnos ,és
Fitfchnan I&sef Uraknak- Ítéltetett. A' ké.pfaragásr
ba-fl-y. bogy mint MrX lupiter Thétijl, hogy álljon
bojzfzút az'ó FijáértAchillefért, agyagban:forma tíifn
fékki, Késmánn Ferentz nyeré el á* jijtalmot*; Az fa
tfoknak, egy IQOO embereket,Mfógadq falusi Tem
plomot kellett: az dhqz tartozó Pupházfal és oskohU
val Khinai tentával lerajzolni $ az első jutalom lett
yevignyjfakab l]véya\mííoiik Fischer Gyöwyé, A
gazdafágiAépirásban,. hogy t# i+ Gefznernek Pífztori
verseiben i mint iparkodott Amyntísd
Tölgyfa
tfemetét az omlás alól HJzabaditani, Olajban fejhet**
tejfékle f nyertesyólt Schallhte Rírob^ d mi födik ítélte
tett Tróger Antqlnah Az éutzmettzÖknCk PallísnafrfelSQ képit atzílba kellet mettzeni. A' vetélkedő, mivek majd egyenlők voltak, e's HallerChriJliín e's Bohra
Antal Ur&» itiind d ketten . arany pénst nyertének,*
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