MAGYAR MUSA.
Költ Bécsben 2g. Jáliusban 1787.

Edgy Magyarrá lett Bárón ai, ezt írá edgy jó Ba
rátja, Füreden 8» ^futii 1787. Horváth.
" | 3 áró Hampes! ugyan mond-meg ? hol és kitol fzuJÜ)
lettél ?
Ánglus vÓ2tál-é vagy Olafz? míg Magyarrá nem
lettél.
A'Homérus'fzületésén hét város vetélkedett, (a)
' A'-n*gy Grotzius' Hitével hat vallás dítsekedett, (b)
Ha ezt rád alkalmaztatom , ne mond hogy hízelkedem^
Mert én aszal, hogy Magyar vagy, igazán dítsekedem
Szűletéfedhez, Hazámnak ha nem vélt fzerentséje
Bánom; de még abban J s van edgy nyereségetskéje.
Mert mikor már fok hajdani Magyar vérből fzülettek ?
A z idegen nemzeteknek olly nagyon hízelkedtek,
Hogy magokat talátn nem-is tartják érdemefeknek
Tifztre, 's méltóságra, ha tsak megyém németefednek.
Sokan, tsak a' tzifra névért a5 Frantziát majmolyák,
Mihelyt Fcautziáúi tudó Kontes' kezét tsdíbllyák:
Lát(a) Septem urbes cerianr de fítrpe illaílris Horaeri:
Smyrna > Rhodus > Cölöpben , Salamia, Chius, 4rjgas 9
Athenae.
. •
rh) Grotiada certant de relli^ione Zociuus,
' Áriiif, Armiuius. Caiviaus, Pap3, LUCÜSKUS.
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Láthatni, és sirathatni méltán; hogy fok moftani
Magyar^ tsak azt-is^ hogy Magyar 3 fzégyenli megvallani;
Sok azt gondolja * ha Ordót akar fcyernrs Kerefztet;
Bérmáld magadé mert magyarul el-tiení nyerheted
éztet*
ím Hompes ellenben, kinek már rangja nem kétséges?
Szűletéfe Méltóságos ^ Hazája dítsÖfséges*
Tsak-nem tele van Ordóval j*$ fénylik kerefztel mellyé.;
Azt tartja ^ hogy ott a kettős Kérefztnek-is van
hellyé**
Mert Báró, lovas Maltézef? és Kerefztes létére
Rá vágyott a* Magyarságnak kettős kereízt jegyjáre.*
íszt tartotta meg híjjának fnágá' méltóságának $
Hogy fzegény orfzágunk tartsa Hoínpest Hazafijának^
Bújj-el óh fzeme-hunyt Magyar! tnett bizony fzégyen
neked 5
._
Hogy elfajult édes Fijad 's máfunriah jön gyermekeH..
Jól van biz* az édes Báróm ! találok én te benned
Oílyant;, a'miért méltó volt néked Magyarrá lenned.^
Mivel a'Magyar-bátorság, 'saz Anghis-vakmeroség
Te' benned Öfzve keverve lett olly bátor fzívűség*
Hogy Hazám $ magyarságódat éppen nem fzégy enlheuV
Kivált moft; mikor nevünknek úgy ííntsigen keleti —
Már ma a' levegő égen repűlÖ golyobifón
Tudnak járni^ 's el-is mennek edgynehány ég'gráditson.*
Bátprság-é ez? rieín tudom ; inert a ki így az-eget
Fent héjjazza, talál a> mit ki '& bé4zívjöri eíegei/
Nem fél ott^ hogy meg-fulladjoír; de mennyen tsak
a' vízbe $
Jöjjön a' vízen égyedulnyóltzmértfoldetédgyízbe'v
Mégpedig ollyan kis hitvány Lélek vefzto ladikon,
A'mellybe b é a ' ^ ^ j é ^ í ó b b vízmegyy mintá*likon.
; ?
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sSt háljptj yas matsjca nélkül éjjel a* TÍZ tetejéa —
Nehezebb ám ezetj járni, mim ama tífz erején. —
Repülni 4 levegőben már Dédalus próbába,
Még padig, az enyves fzárnyatpllyan jól el-találta;
Hogy az ifjabbak ez elmés régiség* meséjének
Titkofíabb magyarázatot ijem adni, nem merének.
De tsak elég az, hogy repült; Hompes pedig ím evez:
Még pedig tengeren, kit Ö tsak potsótának nevez.
A* minthogy, nem-is nagy vdltát jó formán mutogatta »
Mikor közepéig bé-ment j, 's fzéltére*járt alatta.
Bé-ment edgy fzegény taónákkal5 's edgy hitván eve
zővel,
De a* víz közepén tsáíúí bána mind a fcettÖvel*
Minden ruháit hírtelen le-hányja a* nyakából ?
El-yeti az evezot-is, és ki ugrik aí fábóL
A* fzegény tsónak üreűen lévén, edgyet tekéről,
Akkor edgy kis fzelipt kapván ^ Szaniávdi felé kerül.
ISíívöltÖz a sik víz fzínén % fzázízor-is vífzfza teként^
Szidja ki-ugrott gazdáját, hogy így eUiagyta fze
gény u
Néziy xnint úfzik* f$ hányképpeni ho| hanyatt, hol
meg-hafon,
Néha két kezét 's két lábát fel-emelve magaflon;
Látta már ? hogy elébb ki-ér Hompes Füred* partjára;
Mint o kereng a* Szamárdi Balaton' oldalára.
Akkor fel-kiált: ?,Óh Thétis ! óh tengeri lilének f
^Neptunus! Otzean! Ino! Grlatrkus! ?s rStrewefcf
í5Honuan hoztátok ezt ide? ezt a' rajtam truttzolót^
„Ezt a drága ruháival3 's éltével fem gpndolót-2
3,Többfzö*r volt ez a* tengeren , ín int én a' Balatonon ?
>5Járt ez már tengeri Scillán, Karibdifen, Zátonon*
^Még moft pedig Ifjú Magyar ; haineg-nŐ.a' bajufzfza*
„Minden bizonnyal az egéfz Balatont- által úfzfza. —.
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Mikor közel volt a' parthoz^ eíé^et kiákozá:
Mantel, Mantel! de nem érféfenki, s el6 fem'hozá.
Kéntelen vdit amaz első ártatlan öltözetben
Ki-izálni a' fok Piperés ruhás gyülekezetben.
A ' fzemérmes Kis Aízfzonykák fzemeiket be'-£*dték,
Tsak az árnyék tartón által, ? sűjjokközt nézegették.
fiiért nem bájhatott árnyékra, >s a* fige fa alá itt,
Hogy bé-fedné levelekkel ártatlanság' ruháit —
Meg-van biz e z : — és míg ezen fzámos nézők bá
multak 5
K i ú f z n i , ki meg a'vízen bátor lenni támíltafc.
En azt kérdem : kitsoda az? ez volt rá a' felelet.
Báró Hompes, kiÁnglus vdlt, de nem rég Magyar
rá lett*"
Mellyre én ( Kótnmittalva volt, Hertelen) azt gon
dolám 9 ' ' - .
Ha fzabad Iefzfz, bár hírtelen nem-is hibázok talám — .
Ha a' fát által plantállyák máíuva tsak magába ,
Nem terem ollyan jó*l, mintha beleoltják más fába.
Hompes által kívánkozván e* termékeny Hazába.
Európának úgy nevezett fzép paradítsomáha ^
Ha magából edgy ágatskát Magyar fába oltana, .
Abból fokkal jobb gyümölcsöt te?m6 fa foganfzana;
A* már Magyarnak igazán 's méltán neveztethetne *
A' mi neki edgy fzép Magyar MenyetskétÖlfzüIetne.
Szigeth i i . Apr. 1787,.

Edgy embernek befzéde QZ ISTEN* fzéke el'ött.
TT TRam rettegéílel ítélő fzékedhez
Q*J El-jöttem, De bizom kegyeltnefTégedhez*
Ha magamat nézném, kéttségbé efiéflel
Kiáltnám ez hegynek 's kÖfzáliiak; temefs-el!
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Feltámadna Lelkem 5 's vádolna engemet:
\
Magam kárhoztatnám pokolra Lelkemet,
Mert jaj í melly -felettébb íokak vettségeim
Ellened, meily fokak hibáim *s vétkeim í
Te engem' edgy okos emberre alkottál 9
'S hogy ditsöiitselek, é' főidre állottál.
Fel-ékeskettél edgy nemes Lélekkel ,
'S hogy dítsérhefíelek, olly tehettségekkel*
Te nékem elömbe fzabtad Törvényedet,
?
S ki arra oktaílbn, adtad , fzent Lelkedet*
. Te elömbe adtad hogy dítsofíegedet
HíráefTem e' földön, és nagyzam nevedet.
De jaj ! nemes Lelkem nemtelenné tettem!
Tokélleteííégem' jaj [ eí-vefztegettem !
Törvényed' előliem fokfzor el-vetettem,
'S egéfz keménységgel'én azt nem követtem? .
Nagy dítso Hegednek óh jaj! jaj! kárára
"Melly fokfzor lehettem 9 's fzeut Neved mocskára?
De a' mit leg-ínkább érzek 5 és Lelkemet
:
; Leg-közzele'bb éri, *s febheti fzívemet;
Ez a z : hogy gyakorta* kötelefiegemet'
El-mellÖztern , *s annak nem tettem eleget*
Igaz , hogy'gyakorta terhem 's fájdalmaim >
Voltak nékem elég nagy akadállyaim.
Meg-keil vala vetni , -de'a* fajdalmokat;
Nem kell vala fzámban vennem-ia azokat;
Vagy' pedig le tennem a' kötelefleget
Kell vala , a' mellyre elég eröíTéget
iMagamban nem láttam, — Vagy hát ha .terhemet
En magam okoztam, 's rofizíz egéfifégemet?
Hogy ha éltem volna egéfz vígyázáffa],
?
S gyakorlottam volna magam koplaláflal:
•Ha tettemnek mindig ellent áltam volna 5
Számtól, a5 mit kívánt hameg-voncarjivúina:
- Talám
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára

Jelzet:

484.

Sí^

•#• *k'&

Telim ágy erőmben volnék: egéíTégem
ru.^-\ólna ? 's íjam Jenné tálain ez ínségem.
Ha mirtékletefen mindig éltgm volna,
*S ebben edgy tseppnyire Lelkem nem vádolna 5
Ö ekként- bizonnyal o nemeflegehez
Méltóvá lett vőhvd 5 's nagy eredetéhez.
De óh jaj! nem hartzolt egéfz erejével
Ördöggel, világgal ? *s kivált rofzfz tértével;
Engedett gyakorta ez ellenségeknek;
Nem állott ellenek vitézül ebeknek.
URam ! URam ! azért mit fzóljak Te néked ?
Rettegek 5 fzemlélvéq e' Birói fzéked.
Mik légyenek fzámnak mentő békédéi?
Hifzem néked nyítvák fzívem> rejtekei t
Semmivel előtted maganr nem menthetem :
Ha magam' nézem 3 tsak vefztem* remélhetem*
Várom azért URam í a Te ítéleted' —
— Ha Szolgád előlied végképpen el-veted ;
JJgy-is benned reménl Téged' fzeret, 's tifztel j
Téged* y el-vetve-is veséi közt vifeL
Ha meg-Ölíz-is URam! a' Te fzereteted'
Hogy el-veffem, Te-is azt meg-nem teheted.
De óh! ezt Te nem-is akarod — fzeretlek
ISTENem* 's fzívemhol fbha ki nem vetlek*
Ha el-vetfz a* világ leg-végsöbb réízére,
Ott-is tsak Te lefzel ízivem'örömére*
Ha ki zárfz-is dítso egedből engemet;
Bé hajtqm Te hozzád akkor-is ízíyemet:
Szívem nélkül magam oí'ztán kun maradok,
£s edgy pufzta hellyre sírni el-fzaládok.
Ha femmivé teTzel: ú g y i s , az a' fela
Szívemnek, hol Neved fel-iratást lele 9
Semmivé nem lehet: az mincjig meg-léfzen ?
Es a' világ előtt Róllad Vallást téfzen.
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Valamesf^H^égyenV bátran így kiabál:
liogy íztmf^emlhmútol
fofaa-is el tsem íll».
Ha mennyi ördögök a' pokolban vannak 9
Szörnyű dühÖiTéggel mind reám rohannak;
Akkor-is így fzóllok : tértein feaggafliitok;
De azt a' nagy tüzet el nem olthatjátok,
Melly jó ISTENembez bennem hagy lahgal ég;
Eztet ki-óltáni nagy lehetetlenség;
De bizorn ISTEÍíem! a* T e Kegyelmedben,
Bizőm fcöííyÓ'rüíÖ Atyai fzív-édben*
Tudom i hogy íemmHTéiiemtéfzfz5 fem el neitf véifz*
Harlem Te magadhoz lakozni bé érefztfz»
Hifzem a* mikor én TSlíed el-pártoltam,
Mikor hűségtelen ys pártos fzolgád voltam :
Akkor-is meg-fzántál, 7s értem fzent Fijadat
Adtad: így mutattad hozzám irgalmadat*
Mennyivel inkább moft$ mídon meg-hódoJok^
Es törődött fzívvel Té hozzád hajolok ?
Hifzeín hát hogy róllaiú JÉSÜS érdeméért
írgalmaíbn itélfz ki-öntött véréért:
Meg-botsátod j hifzem, az éti vétkeimet $
'S eí-mofod vérévé! mindén bűneimet*
Szerelmes JÉSÜSofn ! Te-ís gyötrelmemre
Tekints: tégy flaítroinot véredből febemre;
Gyógyíttsad nyavallyám : ófzlasd fajdalmomat:
Tekintsed törődött 's siralmas voltomat.
Értem Atyád előtt, kérlek5 efedezzél 9
Alnókságaimnak Te-is kegyelmezzél,
Nyerj bűn botsánatot, Atyádnál véreddel;
Fedezd-el vétkeim* drága érdemeddel.
Édes Atyám! ne nézd az én rútságomat?
Nézd inkább fzerelmes édes JESUSomat:
Érte kegyelmezz-meg minden bűneimnek ?
Es emlékezetét vesd~el yétkeim'nek.
'
Bií--
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Bizzá! Fi jani! (az Vv fzoll) látom bitedet;
El-engi?dern azért jESUSban vétkedet.
Jojj-bé vigadozva Urad' Örömébe;
Lakozzál Örökké az egek' egébe.
Oh Atyám! ÍSTENemJ Lelkem majd meg-hafad:
^ . Szívem Örömében tsak nem ketté fzakad.
Eg> nap, .hold 5 Tsillagolu és minden állatok ?
Dítsoíléget a' nag3? iSTENnek adjatok.
Hírdeíletek. az ö engedelmeíl'igét;
Szoljátok mindenütt nagy kegyeim eíTégét;
Hogy az egéíz világ ugyan meg-esmérjé,
Hogy jó az U R , 's nevét áldáíial dicsérje.
Légyen íldott az VK és dírsoíttellek:.
Örökkön Örökké neve tifzteltefTék.
Szerelmes JESUSom! fzivem majd meg-reped*
Olly érzékeny benne a' te fzeretedet.
•Tsókolom lábaid*; köfzönöm kegyelmed*, .
Hogy közlötted velem drága fegedélmed\
Hogy pokol' torkából engem' ki-ragadtál 5
5
S Paradicsomodban nékem h e l y e t adtál.
Örülök vígadok; mert már veled élek;
Boldog peclig, melly él véled, az olly Lélek.
Tudománybéli
Tudósítás.
^ Bécsben, mind képekben és ábrázatokban ké«
,JC~3C fzultÜjj Teftamencom mára Publikum kezében
forogd Ezen képes könyvben 9 az azt kéfzített Réz
mettzö meiternek fok fzép találmánnyi vágynak, azért
rövid nap edgy rövid fummátskát fogunk írni belolle:
addig írhattyuk «> hogy az ördög nem fzeretseny vagy
Tzigány-fzínnel ? hanem leg-lzebb Leány formában
van benne le~feítve*
J\
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