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MAGYAR MUSA.
Költ Bétsben n . Jtfliusban 1787.
ilrmtnyiŰr
6 Excellentziájánafr Bihar Fármegyk
• Fő~Ifpdnyságra lett Inftellátziój ár a írattak vala
1783 bm Debritzmhm*
T^/tToft az Öröm, Vár adj benned, mint a' Kor'&s árad;
1V JL Van koronád kötözött fok tövis' uttya között.
Nyitva kapud légyen; inert itn XJrményi be-mégyen 9
A* kibe van fok ero téged' ölelni mero»
Ját* az igazsággal, kinek a' feje, rakva virággal **
Pailás jobbja felöl, nézd magamégyen elöl.
Benne triraifálnak a' virtufok, és helyet álnak
Meg-hitt fzíve körűi, mellynek az ég-is önU
Tarts bokrétákat Bihar és Parnafzfzufi fákat,
'S platzra ki-álj kötözött Flóra virági között.
Délre derük élted, fok búdat Örömre tserélted.
No már, mint vetemény benned az égi remény*
Búba borúit voltál, de ma már abból ki-bataltálf
Bánatod* árja, 's oka lett Örömödnek oka*
ffifef gondjából jön Komis* sírja porából*
Más Fénix, ki alatt kedves akármi falat*
Jön fő Ifpányod, kíotsed, fejed, és tudományod^
Nyugodalom fedeled ennek ölébe leled*
Ez, mint teítvéred, iefzfz olly igaz úri vezéred.
Boldogságra jeled lefzfe, marad-ig tg veled*
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Bánatod im fzélyel ofzol, és megy róliad az éjjel 5
Várt napod égre kerül, 's víg ragyogásra deníL
Téged' az elsőség Bihar y illet; mert tsupa bőség
V a g y ; ha ki nézne feléd, v a g y ha tekíutne.bejéd*
Léfz bov élé fed 5 lefzfz lentse, zab, árpa-vetéfed 5
Minden búza kerefzt edgy tele köblöt erefzt;
Céresnék fzázzal feje Iefzfz koronázva kaláfzfzal,
'S úgy jár fel-kotözött búza-kerefztyi között,
lm begyeid nőnek 9 's vidálnak az illyen időnek,
Ofzt nem várhat * akar rajta pirulni bakar.
Lefzfz tele fok pintzéd, 's minthogy fénylett vala Vin~
tzéd ).•
Majd,. ha nyomod toporogj múltod özönre tsorog*
Lefzfz fok fzín-mézed , tonnád karimára tetézed,
Lefzfz fajt, vaj 9 ha tejed rendes edénybe fejed;
Mert a mit kértél, VrményiA' ölébe be-tértéi ^
A* kinek élte nagyon örizetedre vagyon*
Hogy hát hív légyen; ez Úrnak elébe ki-mégyen
Köz, nemes, ü r i féreg, *s nyelve Örömre pereg*
Mtisák kedvelvén té-is e* kofzorúkat emelvén,
Pindus*. vára felöl jöttök örömmel elöl;
Mert Jófej-vkpk kegyefen néz, 'sMzíz^ hogy Atyátok,
Ád jó jelt eleve ritka fzerelme' heve.
E' fzíves fzándék e versbeli hintsed ajándék 5
Mellyet Örömbe vefzen, nagy betsületbe lefzén*
Éljen aízért éljen, fok időt fok időkre tseréljen
Úrményid* ki ma~ís lefzfz Örömödre pais.
flete viduljon , 's virttisbeli híre ki-nyáljon
A* nagy tengerekig, >s a' "ki-dertílt egekig*
Déhrétzen ezt fzolván, *s görbült térdére hajolván f
Főidig alázza magát > 's Ő-is ajánlja magát,
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A *, Magyar Nemzetet fzeretem '$ tifzteiem^
JL~\ Minthogy a r Magyarság edgy vérbqi yan vel$i%
Vagy*-is igazabban, én lettem olíy vérből^
Melly Anyám méhébe tseppent Magyar érbql j,
'$ mikor e1 világra tőle lii-tétettem;
Minthogy 6-is Magyar volt: én-is a* lettem*
Magyar nyelven kezeltem dadogni 's befzéini.
Mihelyt a nyelvemmel tanítottak élni*
Az <51ta-is mindég e' nyelvet fzeretem,
(Jgyi hogy a" más nyelvét alig fzerethetem*
Azoknak-is tehát jó Barátjok léfzek-f
Kik V Magyar nyelvet bővíteni kéfzek^
Ezt fokán ígérik; d® kevés miveli,
Tsak igyekezettel van fok feje teli,
Né melly erre reményt nyújt a Vers-íráHal*
Más a* Magyar nyelvre való fordítáffal,
Van ollyan-is, a* ki ujj fzókat tsinála v
De fzó-tárja eddig kedvet nem talála*
A' nyelveFedgy ember nem-is tsinálhatja a
A' mint ezt akárki jc5l által láthatja?
Mert az eniber ollyati, hogy tsak azt fzereti
A* mi a magáé 5 '$ a' másét meg-veti,
A* kik verfet írnak, tsak ol|y fzókkal élnek9
A' raellyekkel minden Magyarok befzélnek*
Én azt tartom 5 hogy a nyelv bővebb nem léfzpn;
Bátor a* yers-fzerzo mindent versbe téfzen,
Tsak fzébb lefzfz a' mi van, 'snem bovul meg fpha?
Mert meg-marad a*'nyelv foül váltának doha,.
A' fordítáflal-is kévéire mehetünk,
Ha abba tsak fzokott Magyar fzót tehetünk*
Igaz, hogy bolondság ott ujj fzót formálni s
HÓI * helyett ízokott fzőt lehet találni j
.
"
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De bezzeg ez ám a* dolog bökkenője*
Hogy rövid a' Magyar nyelvnek lepedője;
?
S ha helyefen akar valaki fordítni,
Vagy újj fzót keli tenni, vagy fzót fzaporítnij
Minthogy af mit más nyelv edgy fzóval ki-tefeen •
Az a* fordításba tíz *s több for-is lefzen.
Ennek igazságát tgák az nem láthatja,
A' kinek még nincsen fordított magzatja;
Mert a* ki valaha könyveket fordított.
Ha újj fzót nem tsinált 9 de fzót fzaporított;
Nem bővül pediglen £z6 fzaporítáűal
A' nyelv 5 ha az efik meg-fzokott fzólláfTal,
Kedves Hazám ! a* tzélt még így el nem éred ?
1
Mellynek el-érését magadnak ígéred !
Azt kell tehát tenni, hogy ofzve-gyilljenek
Sok tudós Magyarok y *s újj fzókat fziíljenek*
Fordíttsanak minden Tudomány réfzére
Más nyelvből, a' Magyar nemzet fzűkségére.
Szedjék ofzve az újj fzókat edgy fummába,
'S adják-ki nyomtatva fzértár formájába.
így még valahára annyira mehetünk 9
Hogy minden dologban nyelvünkkel élhetünk $
De ha ezt nem tefzfzük, tsak a' lefzfz a* vége,
líogy a* fzép nyelvünknek nem léfzen bovsége.
A' fzépet pediglen tsak úgy fzérethetjük,
Hogy annak edgyfzer^mind hafzmU-is vehetjük*

i 7 8 6.
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ardra Magyar! vívnak, fzomorá viadalra kí-hívnak.
Pártos az Abfoloncd, ívedet erre vonod.
Edgy fzeles és bírván Magyarotska, tüzes kofyorút hány
Scytha fejéré; de még ő magatolíe meg ég.
Bírja
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BírjaPofony Várát, Meg-adod kurutz ennek az árát;
Eddig-ís, óh be tsuda, ezt hogy erefzti Buda#
Nemzetem ott vefzti ? 's a'bombikat onnan erefzti,
Nyűgjeit abba fzóvi 's a' mi fejünkre lövi.
A* Magyar űjjító e' lántzos bombi hajító,
Nem mer ugorni közel, hír levelébe tüzel.
Ejnye be körmön font Magyar ez, hogy el-a'önyirabofzfzont^
Rajtam efot ha vefzen, ízibe földre tefzem
Holmi bitang fzókkal levelét híjjába valókkal
Rakva botsáttya felénk, verni találja belénk.
Hozta Sohonndrúl valamellyeket e' Magyar árul;
Tsint thet igy igazán, félek ez árva hazán.
Mind könnyebb volna,, tsak köz levelébe ne fzólna,
Tartsa magába, de már közre botsátani kái\
A' mikor olvaffa, bátor fzemefen tapogaíTa
A' Magyar a' levélét: jó ha meg-érti felét.
A' Haza' gyötrelme tsak az illyen vifzketeg elme3
Melly fzerez illy galyibit, lát az aranyba hibát,,
Még liekem-is.forr már (leg-kiflebb tagja legyek bár)
Minden erembe harag,"arra, ki félre farag.
Szívemet e* sérti: Magyarul van 5 fenki fem .értij
Es ha Pofony fzereti ? a* mi nyakunkba veti. Jaj tsupa bofzízuság mindennek űez a' Magyar Újság I
Benne fok, a' mi ízemet fzur Magyaromba, izemet.
• Hát ha talám jc5c fzűl, nyelvét bővíteni kéfzut?
Ugy e* réfzbe bizony jót tselekedne Pofony*
Szép nyelv bovités: Népségedelem 's Erevités
PüspokségedelemJ rofzfz falat el fe nyelem^
Tetizifeségy Hadráz,
Tabiráz: már a'hideg-is. xíz}
Fojtó mérget efzem, ezt ha kezembe vefzem*
Holmi Bdőrméfzfzel,
mellyet Pofony edgy fzeles
éfzfzei
Titkos agyába ko hol 5 nem fogok élni fohol. '-i
A'GoMagyar Tudományos Akadémia Könyvtára

Jelzet: 306.976

44*

- %f

&

fo$

^

A* Gobats Ifjontzok j a* Rentze Kbrantte Padontzok
Arkes, Minta «, Tómor-, Scytha-gyomorba tsömör.
Mondolaty Udvarnak, O-yeg/ Kormányodalomnok^
Szabda^ Királyodalom,
Hdyheribk
Állodalom^
Efztergályozvány^
Szótár, Kejzernye^
Találván'y^
Es a* Tárfaialom,
Könyvets 0 Uralkodalom,
Minnyájság, Evemény^ Bör-ünd'o^ felület,
Etózvény
Száz-fzakay Müvedelem és
Vtttmínyedelem,
Laplag Minnyájos j Néhányos , nézd be tsupin^os!
Mind ezeket követem ?s a' kohba vifzfza vetem.
Úgy a5 Rendelvény, K'ómyülvíny, \ hoími Tselekvény,
Kedvet ez edgy fe találl, lábra hazánkba nem áll.
A' Rentzeltefsék ? Hirállyák^ bár neki tefsék,
Es a' gyüledeleniy nem lakik, edgy fe velem,
í g y muftrálomki, 's a' Kőzbónoket fe. hagyom-ki
Ezzel-is ejnye be fzár! süfle-meg ezuis az Ur.
Jó* Magyarom! hát már mink-is valamerre Pofony jár ?
Edgybe nyomába megyünk? hogy követői legyünk*
Nyelvemet el-rontya máredgy Haza' feni mi porontya ?
Szóliani már Magyarul a' xVlagyai* újra tamil?
Abbéi femmi fe lefz ; hamarébb a* pártos-is el-véfz 9
Mint közelítne f e l é , bár- ma fzakadna belé!
A' ki bolond gombát nem evett: íoha nyelvbe gorombát
Nem követ; Öt de lehet fzánni, hogy arra mehet*
" Minekutánna
ezen idegen fzavairói
a! Publikumot
meg-követte volna? így fzóll a* Poéza :•
Orrom alá tormát ki-refzelt penitentia formát
Tart levelébe ; tehát már meg-alázta magát*
x
^zt-is jól tette 5 hogy bör-öndöbe temette
•Hatyan magzatait ^ mint tsuda fajzatait.
Mert ha tovább menne, ha Pofonynak több £ja
lenne*
Sok Magyarom' levele fzáljana. kardra vele.
Úgy
i
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Úgy de ha még-binta? jó fzívveí léfzék eránta: ,
Vétkeit el-temeten\ Le'tAe vizébe vetem*
En nem-is esmérem, de azért ezt tolle ki-kérem:
Meg-zabolázza ízeiét 's másba mutatta jelét
A" nemes elmének. Lefzek így fzeretoje nejének*
Ezzel Uram maradok", 's már parolát-is adok.

j£ boldogságnak három grádujjav9 mellyeket írt S«
Patakon Sz. Jóbi Láfzló Nemes tanuló ifjiu
j j \ ' haldiáig foka femmi Lélek
*£~3^ Nem lehet boldog; ha fzavával élek
Edgy Poétának; de valóba Názáy Abba hibázó•
Mert azok, kik a' Pataki határnak
Zöld mezőségén mulatozva járnak,
A* fzereotsének kebelén legelnek ? Es féregéinek*
Itt az ifijuság3 ha megy a hegyekre,
Edgybe jut kivánt mulató helyekre 0 w
Mellyeken roppant'tüzeket tsinálhflt, Es ftirizálhat,
v
Jó az erdőben pedig a' fzalonna,
" *****
A* boros kantsó, kulats., és fa tonna;
A*kimertjólmeg-rakodott 3 azokbóiJátzbat ugyan jól.
Boldogabbak még azok ám ezeknél ,
Kik ma a* Sáros Pataki vizeknél
Meg-kötött apró Ladikokba ülnek, 'S abba örülnek,
A* hajókázás gyönyörű mulattság;
« Pufzta lábbal, mert oda fenki fem hág,
Á' hová bízvást lehet-a' hajókon menni (de jókon,)
A* tanulóság ha be áll ezekbe,
Át megyeri rajtok hamar a' berekbe,
Vad féatsákat/s vad ludakat fog otta%Minthogy elég yan*
Nyásra fel von vagy hatot a' latsából*
Jó tűzet gerjefzt ha vad alma fából *
A ' mi már meg-sűlt fzaporán le tolya^ fel dabarolja*
•

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára

'

%

Jelzet: 306.976

444

5ö£ & *&&.

Ugy de még bort-is vifzen~el magával
Edgy kiientz ittzés GitX€i kupával,'
Azt ifzik minden le-metélt falattal. Kefe akarattal*
H é j ! fok éhrufznák örömeit fzeretné?
E' féreg közzé magát ha vehetné;
A ' p o h o s már. á g y tudom annyit enne, hogy tele
lenne,
A* fzerentsének fia hát valóba,
A* ki a* Sáros Pataki folyóba,
A* mikor tetfzik, maga tsónakázhat, *S abba katsázhat.
Boldog az nyilván 's igazán ki látfzik;
Boldogabb ám de még az > a ki-játf^ik 7
Gömbölyűén meg-faragott tekével A5 teke-tzéhvel*
A' legénység itt ki van ofztva Tzébre,
A' mikor tetfzik, ki-megy a* tserére ,
A* tekét bottal veri fzép id&be, A* levegőbe*
Ó h ! miképpen tseng az egéfz tserének
Mindenik réfze, mikor a' tekének, .
Oldalát a* hársfa bot éri, lapja Mefzfzire tsapja.
Hangja a' Türkifeh-mufikának ennél
Mondhatom nem fzebb 3 ha kivált az al-fzéi
A'tekék' hangját az egéfz határba El-vifzi nyárba*
Óh ! ha tsengését füleimmel ennek
Halhatom! már ágy foha nem pihennek ?
Addég a* fzívem dobogáfz ? mig nem Végre tekezem*
Ezek a grádufi a' f5 boldogságnak ,
Ezek tetfzenek itt a' tanulóságnak,
"Es bizony valakik ezekre feUiágnák
Válét kiálthatnak' minden mulatságnak*
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