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MAGYAR M0SA.
' Kök Bétsbeu 31. Jan. i?8f.
JESAI Angyali K£pet: G. &:-fté Afzfzony 6 Nagyságát
e következendő verjékben rajzoltaié T. E * * £* *
Ur •> mdlyeket méltó olvafnu
A ngyal é.vag'yEmber ez a''mit fzemlélek
U T A . Nem tudom, látható hát nem tsupa Lélek
- Kézzel tapogatnám* hozzá nyalni félek s
Tündéri Szemlélés taiátn >ugy ítélek*
Felső Méltóságot árúi tekintete »
Remek munkát mutat küloiiös terlnetö*
Ha mint más, világra olly inódoiifzülete*
Szépségek .annyitól lehet eredete.
Vagy EgbSl fzállott le* iiiert nem földi'e\Kép*
Ez maga-a' Szépség nemtsúpánn a* kép fzép*
Többet még nem nemzett illyet JSmberi nép/
Hát Emberi ero illy nagyra nem is lép»
Flóra vagy Diánna el hírhedt fzépségét
Felyúl múlja fokKalVénus EkeiTégét
Termefzét ugy réa nyomta tehettségét*
Hogy itt mutatta ki minden Mesterséget*
Tsupánn tsak Embernek merjem e' gondolni
Mert millyen az Ember meg tudom fontolni *
Ha Jupiter kéfz volt Vénusnak áldozni,
Ki volna > kinn é kép ne tudna tronfolni.
Ha e' kép élt volna akkor Czypriiban
;
Midőn Vénus fénylett leg fzebb Diváttyábai|
l
Ezt tifztelték volna az Ö oltárában,
|
Vénus is ment volna ennek Templomában*
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Ah^bjir. tsak .lelhetnék ollyan fe$téketskét : , . . ? . . , ,
Mellyel le Írhatnám ez elo képecskét,
De könnyebb találni tifzta fejér fetskét, • •
Mint fern. lerajzolni ilíy íeg ízebb Meiíyetsket. j ;
Menyetskének mondom, mert az ábrázatrya>
Minden tekintete' hogy" a% azt niüfátjaV
Leg fzebb idejének gyöngyellik harmatja
Gyengeség' séngéjét fzinenntsattogattya*
Neirí Lélek, mert ízemmel valóbalátható': : r *
Nem tündér, mert Tefte meg -tapogatható *
De belső Ereje annyira'hátható, ~f: • '•'
Hogy. egy Tekintése fzivet hódítható* • '
Szép fekete haját mefterség: bodrozza: - •..•". Fodorított tÖdzés,. magafira boltozza $•.._*•;
A* Füsűiö inefter itt Pariíí: nyomozzad
Hogy a' haj fekete fzép |)é: lera poro^zav'[
Brilliántos tokkel van e meg aggatva^ '•*.".
Elmés mefterségü gráditsra fzaggatva, •'
;
Todzése'tzifráii van ofzvebcj>dt:ozgatva ,. <
Bal réfze Strucz tollal van bokréyízratva.
Á mennyire terjed egy Tenyér' nyomdoka,
•
Vagyon óllyan fzéles kerekded homloka*
Gondos visgálásnak ez -érdemes oka ;
Gyenge fejérségnek lévén főbb birtokán
."'i
JÍÖttfzemöldökének kerek Szivárvánnyá
• .
Az aldlpillanró fzeme'fényét hánnya,*"
De azt ugy vezérli" Boltseffég5 kormánnyá.
Hogy az irigység-is tsudálni kivánnya,
. ';..
Szép ízemé' Tokjának fejér mint hó bőre
De izempiliájánakfekete fzál fzÖre,.
Szemeit ha, veti a?.reá nézőre ,, \
•.
& fzabad fzivnek is \éfe el-fogó toré.
Ragyogó kétTzeme égÖ ?s olly fekete,
'.Hogy oliyat Apelle's soha íem íeühete,
;
'
.
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Édes 's Szívbe tsapó minden tekintete- ' • • •
Nézéfinek lehet villám nevezete.
Mint egy éles fegyver febess tekintése, : . •
Olvafzt értz fzivet is ártatlan nézése, : Holtat fel-támafzthat mofolygd intéfe, ;.
Terméfzet Urátiák be fzép Teremtése!
Orczá ja' fejérje virit piroílággal*
*. :
."
Vivik gyengesége mái nyilt virággal
É d e s tekintete bír ártatlansággal,
Mégis (zabád fzivet hálózhat rabsággal.
Oly fzép pedig ennek ártatlan fejérje,
C
;
Nims fzem , nielly a* hótól eztet ki efmérje.
Az alabáíh'omot fenki ne ditsérje;
•
Mert ennek fejérje hint? mód hogy ezt érje*
Ezen fejérséget oly pirofíág állya,
Vélaéd a5 rófa fzint ez orcza plántálja,
Gyenge elevenség fzépségét táplálja,
:•'. Á kiyánatpíTág nyugtát itt találja.
Ékes formára nőtt sugár orrqcskája
•.•'-•
Hol tsontal edgyesülorrporczogócskájau
Szinte közép tályon tettzik dombotskája, .'.
;
A' bolts Terméízetnek illy orr főbb munkája*
Mint hajnal piroflik bőre ajakának .
Erről tsepeg méze jó izü Csókjának,,
MJofojgó rósája kerekded, fzájának
Fejérlik Kláriflaapuó rendfqginak.
Kerekded fülének kisded, karikája,
Vékony és nem kogyás tÖcséres gombája?
Szelíd píroflagotárálgat hártyája,
Majd által látható minden porczikája. ,
Kisded Állácskája nőtt kerekdedséggel 9
Terméfzet ruházta eztet gyengeséggel*
Nam kell pátolgatni módi mefterséggel, r „ •.
Mert bjir tokélletes eleven épséggel,
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Egéfz tekintete eleven ízinnel bír ,
A' jnelyjiez hafoniót leg fóbb feítö fem í r ,
Szebbé nesn teheti femmi kedvező fair f
Csak egy Látása is fzivet ujjitó ir.
Tokácska őrizi álla kerületit,
Melly fzebbre neveli kedves tekintetit.
Paris ha te látnád e* fzép' kép termetit,
Ezért fok Trójának törnéd menyegzetit*
Vékony fejér nyaka termett egyenefenn
Melyről tekintetét formálja kegyefenn ,
jEzt midőn forgattya tsendefenn jelefenn,
Kincs Szépség, mely ennél kedvefebb leheflea.
]Mint hó olyan fejér mejjének Táblája ,
Itt nőtt Hefperusnak drága pár almája,
Mellynek ha Lelket véfz m.ejje fuvócskája*
Emelkedvén lá-zik piross bijnbócskája
Alabáíírom, fejér nem ránc#os a? bőre
Nincsen Szebbe tiin<$ leg kiílebb fzálfzore
Eh juh nem fiet ugy gazdag Legelőre
Mint fem az illy kedves nézéft élefztőrf
Szemét a' ki veti kerekded vállára,
Nem találhat annak ki iUo Csontyára,
Mert mérfékelt teftet öltözött magára,
Bdldog a' ki jutctt ölelíj Karjára,
JNJem rövid ? nem hofzfzú, fzép mértékű Karja »
Nem féjérb bÖrinél a Gydlcs melly takarja,
Jinnek tjfztaságát homály nem zavarja ,
Friílenn nyujtya *s hajtya a mikor akarja*
Gyenge téjbÖl öntött vélnéd mindkét keze.
Kisded, 's éhez mocsok soha nem férkeze*
A' Terméfzet ennek anjiyira kedveze,
Hogy .még eddig ezzel faél fem ellenkezem
Szappan fem cteheti eztet fejérebbé ,
gein 3 hizQlktáésgy&igébhé vagy fzebfeé*
" ' " - " '
' A9
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A\-á nézést téfzt annál kedvessebbé,
A' tifztaság tette mennél ékefebbé,
Állását ha nézed, kartsú derekának
Esmerhe.ddTerméfzet'reinek munkájának,
Reng kerekded dombja domború Farának >
Mely első Czimere egy leg fzebb Dániának*
Czombját, Lábikráját millyen nem tudhatom ;
Mert köntös fedezi, azt nem visgálhatom,
De a* proporcziot ha jól ofztogatomt
Diigafzbann ezeket Jó gyanánt tarthatom*
Kartsu Gzipellöje kisded bokát árul,
Mellyre brilliántos szép egy pár Csatt járulj
Lábai hogy aprók esmérfzik nyomarái * ,
FrüFesége tettzik gyors sétálásarúL
Szépség is ettől kért kolcsönn ábrázatot,
Szebbet még nem láttam teremtett állatot,
Boldog Anya, a' ki fzült illy fzép Magzatot
Még boldogabb ennél ki társiil juthatott*
Egy fzóval, ez a kép tőkélletefenn ép,
Mivel hogy igen fzép ragad mint enyves lép >
Mintfzájat forró pép éget ez, 'sfzivét tép,
Mert valamerre lép fzereti minden nép.
Marás Vásárhely 14. Jan. 1787* DolCcor ZágOtyi
Ur halílínai emlékezetére.
Mintegy nemes Vitéz Tifztefség' mezejénn
Diadalmaskodván ellenfég' erejénn»
Mikor el-vagdalta annak rab fzíjjait *
Meg fzabaditotta Hazája* fiait,
Es nyert győzedelmi Pálmáinak örül;
Véletlen tforbázta kard élire kerül :
Ugylön, Oh Zagoni\ --*- midőn ellenséged
Másokról el vered — a' Te nemes végecf*
Voltak.elöttedis, mint Te, b&lts Ovofok3
Eskiüáp Cserei nemekben jártofok j
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De T e ! egy elalélt, búba merült Háznál
A t y a , A n y a , Dajka, Qrzo Angyal voltáig
Egéiz fzeméllyedenn ült érdem * tifztefség ,
Es lafTú nyelvedről follyt okos boltseíség;
-De a' midón voltiily dicsofséges Elted ,
Ugyan irigyfégre méltó nemes Végedé
Mert magád Eletét tfak hogy nem ugy vefztéd*
Hogy véle más efnbet~táríbdét meg mentéd.
Tudománybéli
Ujfd^oh
Ha a* meg boldogult Orkánt Hertzeg az emberi
nemzethez fzeretettel yífelceto Jokévonek halhatatlan
példáját hagyta ezen nagy Famíliának hiftdaájábatij
nem homallyosittya azt meg a moíían élo és ural
kodó Attya* nyomdqkaiu járd Orleani Hertzeg,
a
ki minekutánrna az elnyomorodott termeidet' vagy'
történet' fzegénnyeinek lákáíbkra és iáplálta;.áibkra
bizonyos
Házat és költséget repdelt volna , és
a* fzüzeíTégnek ártatlanságát megőriző fze^ényebb
forfu Leányoknak bizonyos jutalmittetc \dina fel,
már.Hioft a* Múíáknak tsendes száí;á:ókboz forditotta jditévo órtzájat, és 12 férjfiáknak, kik az ifjak
nak tanitafában és a' tudománybéh dolgokban gyúj
tott és naponké/zt gyűjtögető erdemeik által efméreteílekké tették magokat, fejenkent 8 0 0 Frantzia font
pénzt rendelt, kik kozzul valók la Harpe , Mitrre>>
Mármontelr
Girat "s mUok.
Ha-a' fqbb Miltófágok közzül iliyen gyámolai tcim,.idnának a JVJaíUknak némelly világoíTág nélkül való orfzágokban,
lehetne reményleni ? hogy 3 Tudományoknak fáklyái'
nem fokkára a''jó erkÖltsöliet mindeneknek fzivekben
felgerjefetenék.
Az Angliai Ku'áUy által a' Káfius ig az Ifiénsége felől feltett .Kscdéfre kelzittetett munkák,, a*
niíllyéknek m^gvísgáláaác aVGrottingai TheolQgufokra
b i z t | | mii* uapoakéíií: a próba alá menegetnek, a*
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többek -között Hálából már D. Semler Űr is béküldötte.ézen nevezet alatt:•• Vorbereitüng
auf die
Kőn. . •G.rofsbntanifche; Aufgabe von der '-• Gottheit
Cnrifli von D. Salamon Semler Halk 1787*--az azw
./íz Angliai Királlytól a Krifius' Ijlensege felöl fel
tett \Kiultfre
való, döretífzüht*
A' munka >olly
formán vágyon "kidolgozva , 'a' mellynek- világbfíágra" '~vál<5 jövetele n;em tsak: a' PfcoteftknfckaK hanem
a' RÍ Anyafzetítégyhá'z; kebelében lévőket is tellyes
figyelmeteílegben. és; várakozásban tanya*. .Vagyon
ajánlvaá moftani Fel* Prufiiai Királynak'; az El'©!-,
járdbeízédében igy mondattatikirni. „ Sotia'fem volt
,» a* Kerefztyénség ollyán világos és • erSs Lelkit
ú Uralkodók nélkül, a' kik a* Pápái és Papi Uraly v kodásnak járinát nyákokba! kivetni -hatható fon ne
ii munkálkodtak volna:, méllyre nézve gyűjtötték.
W gyakorta a' nagy -Kontzilioinokafr" és •' Sinatokat *
ff m^il-i addig- f íoig a-^'I^rdikizájzbájí &*.Reformul
?
kiütvén,* aV.Ro9y tioV-mint vaíamelly •••'febes tűz
„ mai'.izékhez lekötözött rabságnak köteleit elfzag»,' gatta ; 'azután a' Biáuknburgiai hizvolt
a lelki
„ fzabadságnak nagy gyámok és véghetetlen hafz*, nokat fzerzett az egéízfz Német Orfzágnak, mig?, végre a' Nagy Fridrih alatt laki közönségeién
„ is azt hihette, a3 mit fzivében éröz.vala, lehetett
„ alatta. Pogány is * tsak. hogy máfoknak botrán
kozás és az Orízá^nak kifleöbíeget ne okozó rt légyen^.
j> ? ' s

a.

t,

A* F. PruíTus Királly, melly nagy iudáláttaL
vifelteílek a' Tudományoknak virágzásához, mind
más , mind pedig azon .kegyelmes rendel éfébolis. nyiivánságos, melly fzerént az Akadémiák-,
nak jövedelmeihez 10 ezer Rh. forintokat parantfolfe;.
hogy ragaizfzaaak a' néhai Jéíuitakuak Slefíai jófzágaik-.
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gaikból. Ezen fummából a' Hálái Akadémia ^„eze
rét, a' iTönzgji^ríi a ezerét* és az Oáemnál fekve*
Frankfurti Akadémia ezer.forintot fog venni efztendonkérit*
•
.
Kolóniában ( igy fzoll egy közönséges levél)
sninden tartózkodás nélkül vitattyák, a* Romai izék
nek juffái ellen kitett Igaflagokát (Thefes); leg kö
zelebb edgy iíjxi Theologus az itjjitásnak tüzétől ösz^
tonöztetvén ezt tette vala fél a', közönséges oltal
mazásra ; Lex Pontificia fmé Confenfu Epifcopörum
promulgari nequiti pro'mulgata nonobligát; azaz:
A Pápai Torvény d Píljpokuknék meg é%ygyezéfek
nélkül kozonfégefen ki nem hirdettethetik: > -hűi pedig
a nélkül hirdettetett ki, fenkit fem kötelez.
Ezm
vittatásra- kitett Igaflagoknak fzerrzöjét Wámet. Urat*
kéttség kivul azon alkalinatofl'ágragadta ezek vakme-*
rSségre, melly izerént a* miiaapában a' Pápai köyútPacca
Űr a Kolóniai Igazgatás alatt lévő Erfekeknekés PüfpökóktiekjuílaikbanmintegyeröfzakkalláttatékbeléakadnL
Oltalmazta' egy Ifjií Pap Lyntzi Ríkhartz Űr, A'
többek között ezen tzikkellyfc is keményen kelleték
az óftrom ellen támogatnia: „ Az elfő Ekkléfiákban
„ a Püfpökök nem voltak kötelesek, femmi féle
rendeleteiket bevenni a* Pápáknak, ha azok nem az
„ 6 Diaecefifíekhez voltak alkalmaztatva**
. Egy
jegyzésben ez olvaftaték az első Thefts alatt: Az
1769-dik EfztendBben Dec. 13-kán Koblentzbeh a*
három Brfeki követek, u. m. DeeliHontheim, és
Hillesheim Urak azt végezték és határozták vala ma
gok között , hogy az Erfekéknek egygyetértéseft és
engedelmek nélkül, foha femmi Pápai rendeléft bé
nevegyenek és ki ne hirdeflenek. Hogy ezen irás
világ'ofl ágra jött, zDamiati Erfek, a Tanátfot kérte hogy
ezen méteíyes munka elnyomattafsék, és Ptzcca Ur'ked*
^rééira'PdlgárMefter egéfzfz eltóröltetéfét parantíblu.
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