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MAGYAR MüSA*
Jíült Bétsben 23. Júniusban 1787.

Az

tl-kez&ett muniánah

Folytatáfá*

T Tsy an € Z e n alkaJraátofsággal ? és hafonló dolog<\J rul írtam két forá végezetés verfeket4s» melíyeket még magam mentségére ide tefzek;
'S hát fáj? óh Nagy Magyar! mikor elleüt állnak
A' Magyar nyelv* egét támogató- vállnak,
Nem hogy Herkules-ként rajtad kcmnyítnének,,
Hogy tsiliágínk friíTebb fprgáílal mennének.
El-hidd, á* Felaég-is hogy a' minapába.
Német fzót p'arantsolt á' Magyar' fzájába^
Nem a Magyar nyelvet akarta pufztítni.
Hanem a' Deákot Németre fordítni;
Hogy így ha az a' nyelv nékü'nk-ís boVulne^Nemzetünk más néppel jobban édgyesűlne.
Hogy pedig nyelvünket tsak nem abba hádgyá ,
A' fok Nemes Magyar *s Nemzetünknek naggyá 5
Született nyelvünkön hogy ritkán befze'lnek
Azok^ kikJVÍ agyarok, 's Magyarok közti é l n e k : ~
Nem tudnak Magyarul, az okozza bentiek,
'S nem aa m'eg-ütáiás leg-fóbb oka ennek?
El-fz.oktak nyelvünktől nagy tárfáságókban 5
Járván' imitt amott külső orízágokbari y
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*S ha ifzta Magyarral itthon bejzéllenek,
Rofzfzái e f i k V hang,. *s izólni fzégyenlenek;
Sot az Urfiak-is a aagy udvarokban ,
Nőnek Német , Olafz > Frantz tárfaságokban 5
Idegen tselédek forganak'melleitek,
Kik a' fzolgálatra jobban rá fzulettek*
Lehet, hogy a' fzégyen utálattá válhat 9
Végre annyira-is nőhet e2 utálat 9
Hogy a' Magyar nyelvnek gyarapítójának
Ellent-is kivannak ílni 3s a' U
Ezen edgynehány-féie verfeiet én. u g y a n , tsak pél
dául írtam i d e ; de ha valaki hafzn.aikat fogja tőlem
tudakozni, arra-is kéfzen. léfzek a' felelettel: re
ményiem, hogy ha fok Magyar tsak maga gyakorlás
sáért-is Írogatna hafonldkat; annyira vihetnénk a* Poéfist, 's az által nyeívünket-is «> hogy fok nemzete
ket fellyul haladnánk; és a-mint hozzá fogtak a''jó
vérű Magyarok, van reménységem; hogy a' némelyMagyaroknál unalomba ment telekes botskort meg
fogják ismerni jónak 5 's betsiílni az idegen nemze
t e k , mihelyt a* gyémántos 'farkarnyuk a' fzemekbe
tűnnek. Hogy pedig hoizfzú tudósítáfom, a* Ma-'
gyár Másának ánfzoláfinak-is kedvét töltse, elo ug-*
rom móllyára az Ovidius könnyű paputtsában; és
ide írom z Met amorfozisbűl Ajdxnak UliffeJJel az
Akhilles' fegyverén, volt vetélkedését 5 mellyet,mi
vel már régen fordítottam? moft pedig az Originállal öfzve nézni, reá nem értem ? fenki fe vefle fzexnemre, ha valahol hibáztam. ( A ' mint arrál-is.külöuöllen engedelmet kérek kedves Hazámfiaitul, hogy
ha gondolataimban vagy el-tévedtem; vagy a* mit
ki-tálaltam^ jól meg-nem sózhattam v ne legyek azért
ízetlen ; "mert az én jó igyekezetemnek, a.z leg-nagy-obb akadállyá^ hogy fem náUara? fem küzel hoz-.
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ollyas íonyv-tár nincs, a mellyel .magamon fegítheílek^ . és így mivel magam gondolatait >tm\ó&
könyvekből hazugságba nem hagyhatom , ez az oka
mind annak 5 hogy .illyen fzabadon írok; mind an
nak* hogy tudós Hazámfiainak levélbeli befzélgetéfeiket ki-kérem,) — A' következendő vetfek tizeid
Öí lábúk y de a* mellyekben önként femrni hang-mér
téket nem tartottam,^feni azokat a' kazép egyenlő
végezetekkel úgy meg nem tzifráztani 5 mint Faludi
a' magáéit, a' ki az illyeneket fzerette, és illyeBekkel írta Fillift-is.— így volt hát a vetélkedés.
Sot megmaradt fegyvere-is tzívakodást tsinála^
'S-letois edgy erős férjfinak., kardja miatt halála.
Tsak Ulifzfzes akadt Őfzve a' Telamon fijávaí %
Amaz efzével dítsekfzék^ ez pedig a karjával,
E* pert el r igazítani Agamemnon akarta r .
Azért.a'- Görög Urak közt ez iránt gyűlést.tárta*
5
A FŐvebb Hadi-Vezérek immár Sfzve-is ültek r
Kikhez a'köz emberek-is e'csata nézni gyűltek. —v
Fel-kel elofzör-is A]á.Xy adódván engedelem,
A' bét bika bőrrel be-vont-paizíbs Fejedelem*
Külu'mben-is haragos v o l t , de moír-is ágy intézi 3
Hogy vérbe forgó ízemével a' partot körűi nézi*
*S rá mutatván az ott illó féregre a' kezével.
Ekképp' kezdi-el befzédjét a' Jupiter* nevével:
E z hajójt 's ez féreg előtt foly a' nagy Ajax pere ?
Kivéd; melly fzégyen! Ulifzfzes perbe ki fzální
.
inere*
Holott fokfzor nem álhattá Hektor haragja hevét 9
Mellyel én fokát izzadtam, 's nyeltem keferit levét.
Sot fokfzor a' féreg mellől vifzfza-is fzorítottam 5
'S xnaga oltalmazására a* várba ízalafztottam.
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De már látom, jobban tett$ik ? hogy fzóval yetekedjüpk^
Mint* úgy próbálni az erSt, hogy kardra kereked-:
jünk.
Holott én nem olly befzédes* 's kéfzűletlen~i«i vagyok —
Néki nincsenek ereji, mint én nékem ? olly nagyok,
"S a'mennyivel én eroffebb 's jobb vagyok katonának^
Annyival nagyobb vágáfa az o nyelve' allyának,
Külomben, mit emlegettem fok yifelt dolgaimat 9
Ti magatok jól tudjátok próbáim' *s hartzainiat.
Hagyd dítsekedjen Ulifzfees 9 's hadd hátiytaüa azokat
A* titkofon tselekedet, s talám kokott dolgokat;-.--*
Nagy, meg vallom a' jutalom,* *s fzép lefzfz a' győze
delem ?
De fzégyenlen^ hogy Ulifzfzest tefzik edgy karba
velem*
3
S bár pagy lefzfz-is a* mit nyerek ^ nem tartom ízerentsének.
Ha engem* perlő társává Ulifzfzesnek tevének*
Már 6 nyerteílebb én-nálara> akar győzött akar nem?
Mert dítsekedhetikvele, hogy vetélkedett velem. —
Én nékem 9 ha Virtusúva slottetek nem nagyok*
E z edgy tsak igaz rdlam ^ hogy Telamon* fijá va
gyok »
A* ki Herkulessel edgyittt a' régi Trdja* várát
Le-rontotta , 's edgyé tette kofaiával határát*
Telamon pedig a' hírei Eaiustól
fziíletett,
Kit Plútó még Pokolbati~is ítélő Bfróyá tett*
fZaiust Fíjának vallya Jupiter maga* fzája f
És így Ajáx Jupiternek majd t$ak-nem unokája*
De én még-is nem hánytatnám Ifletii nemzetségem*
Ha Ahhilltsiéi nem kötne Öfzve fzoros vérségenpu
Minthogy tehát jól tudjátok régi Nemem* gyűkerét>
Atyámfia vdlt AkhilUsi adjátok a? fegyyeréu
De
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Be t e ! gemofz maradéka a? tsalárd J^izifusmk l
Miért tekernéd hamifían igazságát e' juknak.
í^íints neked Atyafiságod Akhilhs
nemzetéhez,
Miért tartod hát olly igen judodat fegyveréhez?
E D minden nógatás nélkül fegyverein' feí-kötöttem *.
*S Önként tsak-nem leg-eloCzöre'tsara helyre jöttem.
Emez, hogy elrkeríüheü"e gyenge katonaságáig
Okul adta tsalárd fzínnel tettetett bolondságát.
Míg Palemédes okofían ezt ki-nyílarkoztatta, '+>
A* minthogy otet Ulifzfzes már halálnak-is adta,
Hát moft a' leg-jobbik fegyvert az akarja el-nyerni?
Ki kéfz nem volt a' magáét akkor fel-venni merni,
'S h á t , az Akhilhs fegyverét én meg-nem érdemlettem?
A' ki a'vefzedelmekben mindenkor első lettem ?
Vajha! vagy bolond lett volna Ulifzfzes valósággal ,
Vagy fcha él-fe-jott volna e* Vitéz tárfasággal.
Mert ez a' tsalárd Ulifzfzes volt az oka annak-is,
Hogy íefmmsbm
kell maradói Peánte/ Fijának-is.
A* ki moft a* barlangok közt keferegve nyomorog ?
?
S a' mint mondják, Ulifzfzesxe átkozódik és :.m.orog.
IJs z Hcrhulesvűl maradt haíznosrniérges nyilakat
Vefztegeti, lövöldözvén > éhezne ^ madarakat,
A^ melíy nyilak, ha h vele Trója alatt volnának
E z még fent álló kö falak omolva Iáttzanának.
&l-raég-is, és hogy Ulifzfzest vefztire nem követte
A' jó Vezér Filpítetes,
tán köfzönettel vetteDe bár Palamédesneík-\s hazánkha máradáfa
Lett volna, mint a'Táborban gyanűfan meg-haláfa?
f A ' kín a' tsalárd Ulifzfzes bofzfzát akarván álni,
Hogy ki-tudta bolondsága'fzínes vdltát találni*
Vádolta fzegéuyt gonoíziil titkos- el-partoláííai 3
Hogy titkon egyet értettek Ö's&riamus edgymáflaL
S6t jelük 5 Trójából kűldött aranyat-is mutatott ?
Mellyet már az előtt titkon sátorába áfatott.
•••' ^
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Es ^gy vagy fzárakiveíéfTel vitézinket vefztette >
Vagy tsalárdúl el-vádolván , halállal büntettette.
í g y kell hinni Ulifzfzesnek; így fzokott 6 hartzolni^
'Sim moll még-is a* fegyverből 6 akar• páran tsolni.
Ki ékeflen fzóllks&val Nefztort-h
meg-haladja ?
De elpártolt már attúi-is ? bár akármint-tagadja ;
Mert mikor az öreg Nefztor vele fzo.rúk m a p v a l , . :
'$ nem mehetett a'mint kellett meg-febesük lovával:
Könyörgött ? h o g y n e hagya ott ULifzfzes e* tsatában?
O el-nyargalt és ott hagyta nyomorúkat magában.
Jól tudta ezt Diomedes, sot hogy , ezt t s e l e k e d t e 5 i
Ulifzfzesnek a' fzemére ízámtalanfzor vetette —Nem nézik-el az íftenek a' rofzfz tselekedetet ?
A5 mint ? hamar a' fzerentse neki-is vakot vetett.
Mert, hogy Szoiust el-vefztette az Ulifzfzes fegyvere,,
Meg-Iepte u te t-is hamar az ellenség' ezeré.
Meg-íjed, 's félelmes lába mindenfelé tántorog,
Végre rútul el-is efik, *s vefzedelem ben forog.
Akkor ofztán a' tárlak, hogy mentsék? sírva kérte;/
'S én tevém-ki .életemet, vefzedelemre érte.
Be takartam a' veízendot bika-bor paizfommal 5
- •.
jojjmoíl oda, ha fel-tenni merfz az én jobb karommal,
jöjj moft oda; 's paízfomnak vonnyad alá magadat^
ü g y indítts az ellenséggel ,, és én velem-is hadat.
Mihelyt innen ki-ragadtam, el-ment maga' útjára 7
'S ki-fzabadolafa nún gondot vifelt magára.
Jön Hektor 's hozza magával majd minden lilének*
Meg-rettenti a' Görögök hatalmas vitézeit*
Meg-rettent nem tsak Tégedet; sot az eroiseket-is %•
Nem tálált én rajtam kivűl, kivel vívjon, edgyet-is*
En pedig> míg meg-olt volna, úgy meg-utém edgy kove| ?
Hogy a' Nagy Vitéz, lovárúl a földre rohant foveL
Es mikor a' kivel vívjon^ tárfat kérne magának,
Társul egéfz Gtfrög tábor engemet kivánának,
A'mint
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A1 mint kívánságtok fzerént valamit ísak tettem-is ,
A' vagy tsak5 meg-nem*győzettem töle 5 ha nem gyoztem-is.
Eí-joiinek a Trójaiak fel-dálni a' hajókat,
Tűzzel, vaílal, és Hektónál erősítik magokat*
Mit ért akkor az Ulifzfzes ékefen fzólló ízája?
Rajtam fordiilt-meg a' liartznak vérengezo tsatája.
En áltam Hektor* elibe rongj r ollott fegyveremmel
*S bé takartam hajótokat, mint paizfaJ, mellyemmeL
Külomben, haza fenimiképp' nem tudunk volna menni,
Méltó- legyek hát ezekért, ez edgy fegyvert ekvenni.
Mit mondjak: a' fegyvernek-is nem kis betsületéue
Válj ha kerül az enyimre' és nem a' mis kezére. —^»
•Vefsük ofzvemár, 'smérjíik-meg egyenes mértékekkel*
Fel-érnek-é az Ulifzjzes érdemei ezekkel 1
Hogy éjjel meg-olte Réztut a' Tratzici Királyit, '
'S el-hozta fok ízép fehérenn tündöklő paripáját.
Amaz eröteíen Dolönt ( é * más tse^éily dolgokat).
Helenust, a'Trójaiak'jövendő mondájoka:.
A* kit lopva akkor fogott, és tett volt rabbá leűeí,,
A' mikor' a' Pallás képét lopta Diomédessel.
Mindent titkon alattomban 3 és gyanáfati mivele,
Azon kívül Dionud.es mindenkor ott vdlt vele ;
Ha hát ezekért illyen nagy jutalmat érdemeié ;
Ofzízák a' fegyvert két felé : Diomedcsé fele. -—
De minek neki a'fegyver, holott tsak fegyvereden"
Hadakozik, lop, és titkon tsal mindég a' hitetlen.
Tsak a' tündöklő Sisaknak aranyozott fedele,
El-árulja, 's búvásának lefzfz mindedkor jó jele.
Nem-is e' Sifakhoz való ez az Ulifzfzes feje,
Mert hogy az 9 a' miilyen nehéz, el-bírja > nints
ereje*
Azon kivill, az Jkhilles izélés pallofa* nyele
fíehéz* 7s nem bír az erőtlen Ulifzfzes foha veíe*
• Az
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Az a paizs-is ; a' mellytiek e* világ oldalára
Ki-van metrzvé 5 nem illenék erőtlen bal karjára;
Miért-is kéred azokat«; ám tieid legyenek,
Lefzfza' mitüi meg-fofzfzanak, nem a' mitül féljenek*
És ha a1 Görög Nemzetnek röfzfz italét tétele
Néked itéli a' fegyvert; valaha raeg-ront vele ,Mert majd mikor futni akarfzj rrielhjte jobb vagy mmdennély
SáHyos íefefz a' tieház fegyver, 's majd jól meg-nyotír, míg mennél;
Ofztán ; a' Te Sifakodriak riintsen fernnii hibája?
Morc igen el-vétvé 's ritkán volt legéayes tsatájá;
De meg-vdiigy ollóit az enyiní; lyukas - ^ más kellhet
lyébe
Ez fok próbákon által ment hív katona' fejébe.'
De mi hafzna a fok fzóriak 7 könnyít befzéíni merni j
Kanion van a' vetélkedés, kardal kell azt ei-nyermV
Kuhijafc az ellenség közzé , 's a* ki próbálni meri,
Mennyen oéa; hozza vrfzfzá; Js vifeljé 5 ha el*
nyeri**
Ezzel AjSx a nép előtt befzédjét el-végzette ;
Es azt a* nép-laffan zúgva helybe hagyni kezdette*
De fel áll már Ulifzfzes~i$>> 's a mint eddig, vifelte $
Már raoít a'foldrol fzeinéjt edgy kitsitryt fél-emelte0*
Tfenáiti hangját régén várt kellemetes fzávának^
'•§ ekképpen kezdi fzámlálrii okát igaz jrífsának:
Ha még mofl élne Akhilles, mint én's ti-is vártátok,
Nem volna moft fegyverének öfztásával murikátok;
Te-is bírnál erős bajnok! a' magad fegyverével ^
Mi pedig a* Görögöknek edgy vitéz VezérjéveL
'(A9
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