MAGYAR MÚSA.
Kőit Bétsben !$• Décemberbea 1787.

Ditsöfség a magafságos Mennyeiben s.d
1 4 . R* Komáromból.
Első Adventen.

P.

uLuc%v
^

Y ^ e n Széke körül álló Sérafiinok $
JL Hat hat fzárnyal ékes dits'ó Kérubimok*
, f Kik fokfzor a' főidre táborral gyűltetek,
*S~az Ur tsuda dolgán vígan ö*rultet«k. ;
Kivált mikor a* fold* ófzlopit le-tette %ob4 39 t 7.
*S Szent keble fzerelrnét teftbe öltöztette Luc, 4.13*
Ennek énekelni én féreg akarok ,
Vezérjétek nyelvem tanuk Égi Karok;
A' fzeretet tüze hogy bennem gerjedjen *
'S Két ÖrÖm-könyv-forrás fejemből eredjen*
Oh tsuda! im az Ur Ortzájá béllyége v •
A* kit bé-item foghat az Egeknek E g e ,
Kéfz értünk edgy keskeny jáfzolba fzorulni>
Ember! artzra velem hát kéfefz borulni?Nézd mélly tsudálláfsal a1 Váltság munkáját,t
Imádd áz Angyalok' tsétsemb Királlyát,
Ki meg-békéiteíi V földet az Éggel,
Kinállya a* még tért bünöft idvefséggeí.
' Zzzz.
Qitsö
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Bitsö Pátriárkák 9s ti hufzonnégy Vének,
Kiknek fiátokban zeng üallélujah ének;
Kik már a' Szentségnek pálmáját bírjátok,
*S a* hartz után fel-yan te,ve koronátok, ..
Kiket bé-fedezvéü az Ur. ditsofsége,
Eltek a& örömmel melynek nem lefzfz vége*
Vig énektek fzava moft ugy fel-zendülly ö n ,
Hogy haríbgására Eg fold meg rendüllyön ;
Sott még az értz-fziv-is izekre hafadjon,
* Ez-is a* Báránynak tifzteletet adjon.
Nagy lelkű Mártiink kik önként véretek*
Ontátok, hogy légyen Menyben bov béretek, ;
Mint drága étkekkel xakott vendégségre
Mentetek .a' tiizre *s más kinosbb Ínségre:
Ének volt fzátokban migteftetek nyúzták,
Kerekekben törték vagy nyárfákba húzták f
/ 'S Mikor mint edgy özön a kin omlott r á t o k , : : *
Edgy zúgolódó fzót nem ejtett-le - fzátok,
Melly példás tűrésnek e* lett betses ára 9
Hogy fok dühös gyilkos meg tért látására»
S* e nagy-lelküséget adá Hitre állott, • ' • ' ,
Kinos Mártirságra hóhérságbdl fzállőtt/
T i , kik drága vérben meg mofott ruhában,
Jártok a töröknek meg igértt Hazában,
Mondjatok az Urnák áldáft 't ditsöfséget,
Ki nagy áron fzerzett nékünk idvef$égef„
T i , kiknek'Virtusát a* fold nem esmérte *
De mindent-látó foem biv fzívetek mérte;
ErSfzak tárgyai kik bár nem lettetek,
'S az Úrról a* tűz k&zt V a l l á s nem tettetek*
De fzent törvényinek vdltatók örzöji,
A' Sátánnak teftnek ,*p világnak gyözöjí,
,J
!S az üv ki e' h&rtabaanézett Islkestfcre,

;'"...:'
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Fényes koronát tett gySz5 fejetekre.
Ti kik Örökre már birtok a' F6 jóvaU
Áldjátok az Iöent hálaadó fzóval,
Becses várnék árán váltott Kerefztények?
Már Hites Polgári az Egek egének,
Kiknek bár *itt alatt fátoroz tettetek.
Többet lakik Menyben az Úrral lelketek*
Min€ a* mely hajó fútt a* kivám rév felé,
Szántya a* Viz-bátát, de nem merül belé;
Ugy ti*is a' FoldÖö meg-nem gyökereztek, " .'
Tsak fzinén utaztok 's Menybe igyekeztek,
Kövefsétek ama Szentek buzgóságát^
Hogy bírjátok végre forfok' boldogságát.
Jertek hajtsunk térdet a* Lelkek Atryátíak*
A' ki nem kedvezett értőnk" Szent Fijáriak"!
Bűnünk fállyos térhét rakta két vállára,
Ugy fzegezte kínos 's gyalázatos fára.
Hogy ki fojt vérével lelkünk fzennyéc mofruk>
'S Amaz áfnpfr kigjró tejet meg-tkpófitiJí;
Mondjunk ditséretet *s áldáft a' Fiúnak 9
Amaz Atya ^dbbján ülo hív tanúnak;
Az örpk rabságból ki meg-vett nagy írón ,
Köztünk fátorozótt majd harmintz négy nyáron;
Tilrtt éhezett izzadt hartzólt fok vefzéllyel,
Az St tsufolák kóztt jól tenni járt fzélfyel,
Hogy azok közt példát hagyon kik hiyénpk *
Ki ontotta kintsét irgalmas fzivének,
ftlelyben a* fzeretet éío lángai égett ,"
Soha nem látott mig. fold olly fzelidtséget.
Végre kereíztje lett oltár *$ élet* fája >
Hol menedék hellyét a • bünSs talállya.
Mert a' bűnt üldoz,6 fzent V igaz Biróiiak*
T ü ^ i 4iyila nem árt ez alatt fironakZzzz%
Öiikká ,
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ÓrBkké áldafs&c a* ditsS Szent Lélek*
Ki azon Felségnek bfztájofsa vélek ;
Kit a* Jéfos hagyott a felSl zálogul,
Hogy nem foki Menyben orfzáglúnk boldogul.
Ez irtya fzívunkbol a' bűnök gyökerét,
f
S Táplállya azokban fakadt Öröm-erét.
M e l l y , unalmas utunk/ terhét édefiti,
Mig az Vv magával lelkünk* edgyefiti.
Hirdefsük fájdalmlt a' Szent Mártíroknak,
Kik tárgyal vettettek Pogány Hóhéroknak f
'S kiknek vérek, mely $ kinzó-helyt el-telte,
Öntözte a Valláít *s Hitünk' pet$etelre.
Az Úrért vett nemes feb-heiyek* úgy fefsük, ,
Hogy feép- Vircűíbkat örömmel kövefsuk.
A' tzéjnál vár'az ü r 's ott ád bov jutalmat
, Annak, ki tör'* hartzol « vifzen viadalmat..
Pogányok! kik a' fold' nagy réfeén laköztqk (a*)
'S Néma- bálványoknak nem tudván áldoztok.'
A* mi Iftenünket jertek esmérjétek,
Ö egyedül az Ür tsak 6t ditsérjétek.
Ö az ? ki mezötök .harmattal lirozza f
Min(a,) A' főidnek minden lakható réfzeíben tett fbkfzori utazáfók, s' gondos visgálodáfok utánv. némely Tudófoknak
értelme ez, hogy ha a* föld* fzinén lakó emberi Nemzet
iség harjnintz3 egyenlő réízekre ofztatnék, épnek ott réfzit te nndt a' Kerefztycnek., hat réfzit a1 Muharmnedámifok ? . ijzeri kileniz rétek pedig a* Pogányok; ide tévén
tolda ékql azokat az edgyrieMny ezer Sidokat? iái a' földneknégy réfzeiben lakoznak- -^ Hihetetlennek iátzik ez első
tekintettel nékünk minthogy mi Európában lakunk, a'
jneJiy kivévén az Efzajd Tartományoknak némelly rtífzetskéit ^Kerefzcényböl áll; de hihetőbbnek tectzik e z , mind
járt ha meg^góadolíyuk? hogy maga €hina a* melly Aíünak tsak ócöd^r&fzk; ráfei egéfz Európával közel föUér-

—
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Minden ?eggel napját fejetekre h o z z a ,
Eftö'jét az el-ízórtt magra addig tölti,
\
Mig a* fold* méhe azt hafzonnal ki-kolti;
Véres izzadáítek' gazdag aratáfsal 9
Meg-áldja , 's nyájjatok' óhajtott fajaáfsal.
Bun'ös mentségtekre elöl fe-hozzátok,
Hogy élS Befzéde nints még bizva rátok;
Mert mihelyt e földre lakni bé-jÖttetek*
A 5 tsrméfzet K'ó®yve ki-nyilt előttetek,'..•.-,•
Melynek e' van irra leg-első íbrába:
3, Emjber borully artzra a* földnek porába:
„ Menyben áz Uv kinek te vagy remeke—mivé, 5, Hogy esne hogy misé lenné ennek fzive„
,> Sött minden pap kezed az égre emellyed 5
„ Benne Tefemtödet ,'s Atyádat tifztellyed;
„ Hogy életed tsendeS, holtod boldog légyen,
v Ugy tégy máfsal mint te kivánod hogy tégyea*
Ti-'is ,oh bujdofo tfillagok' lakofí, (b.)
r
Tán n&lÜttk bőidogabb éíetn efc forfoli1.
Kik amaz üregben úízó fok Világban £ / < „ - ' " ,
Éltek még-TJem fzíinÖ ártatlan vigságban*
Kiknek nemesbb lévén lelketek *s teltetek*
A* vefzély' torkába mint mi nem eöetek;
S a' biín mely FÖ javunk' halmát le-rontotta ,
Un(b.) Tsak nem bizonyos jgafságnak tartatik ma minden Egvisgáló Böltsektöl, hogysem tsak a' mi papunk körrül
fzíintelen forgó bujdofo-tíiilagok1 mint: Mars Vénus *s a't,
teüyefek lakotokkal; hanem, a magok faját fényekkel ragyogó tfillagok meg meg annyr--qapok, mellyek közzül
mindenik fok, e* mi Földünkhöz hafonló 's körülte forgó
homályos tefteket yjlá^oűt meg, mellyeic Iftent áksérő te
rem telekkel rakva vágynak, — A\ melly -elme--és., fziv
így gondolíya-el ezeket, a? énekelheti, egéfz erö;beji:; Az
Egek befzéüik^ és nyiiym hhfe$í.lkz„. Ü'r ditspfségét.
's a' t.
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Undok* mérge* árját rátok nem ontotta;
Hol tán még hire fints a* dühös halálnak,
Melynek íarloji itt mindent le-kaízálnak*
Hanem mind Örökké egéfségben éltek
'S ha meg fokafodtok más Hazát tserékek.
Kik, por-fzemnyi Foldunk' tsővon "fém láttyátok f
(teleícopiura, ts'ó vagy üveg-ts'o*)
Tö-hegyeknek tettzö Napok fütnek rátok *
MellyekbSi ha hozzánk nyilakat lőnének,
Száz-ezer efztendSn alá nem jonéuek; (c.)
Mennél üresbb bútól tifzta bolddgságtok 9
Annál inkább íorjon kegyes buzgóságtok,
Hogy e* roppant világ olly fzént Templom légyea,,
Mellyben Bolts Teremtönk tifzteletet végyen•
Enu

(c») A* nyil vágy a* puskából lú-X&tt gollyobrs ha mindég
azzal a' íébefséggel menne, a' mellyel ki-lö vetik, a' terméfzer-visgáioknak mértéke fzerént,. 150 Német-mértföldre
menne-el cdgy ora aíatr. De ha igzn erpfs töltéfsel terhelik-meg- az ágyút, akkor ezt aj. gyorfaságqt meglehet
kettőztetni, ugy hogy az illyen golyóbis ec\gy ora alatt
300 Nemét-mértföldet végézne-el. — fía már eágy illyen
golyóbis lövettetnék alá valarnellyik tíiliagbói, vagy a*
körül forgó homályos teliből, *s ez á* golyóbis minden'.
prábaa három-fzáz mértföldet végezne-el, móg-is fzáz ezer
efzteadö alatt hozzánk le-ném-érne. — Söt azt mondja * ama bölts és kegyes Jerusálem edgy helytt a' maga muniáiban, hogy lehetnek még fok ollyan tsillagok az. Egén **;'
a' méiiyeket ay maradék meg fog látni, <ie mi meg nem.
láthatunk , mert azoknak fugárái az Ádám'- teremtetésétöl
fogva, még le-nem érhettek a* mi fzemeinkre, jóllehet, az '
oítától fogva minden órában fzáz hufz Millió ménfőidet,
*egeztek-eL — A' ki ama tenger fövényeinél '$ az egéfz
emberi nerüzettségnek hajfzflainál fzámofsabb világokat1 *s
Jazokban lakozó- teremtéseket ugy képzeli mint ez a' ke- .
gyes Jerufátam, az érti-igazári ezeket a* fzokat; Mikor
•Wéttli '&• tz É'geidrz azt mondom-: Mitsoda Uram- at *m*
• -; hév'} hogy m&g-tr&lbkiul 0roÜQ Soltig: 4* ,
/
, •.:..,'
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Emléfaztet'ó r'6vid Verftk d Magyar Kurirkoé.
Két hazát bé-járó JSctfi Magyar Kurír-,
Ved jó n*ven pennám a* mit Te irollad ír»
E& mig zabaláznád jó Futó Lovadat,
El-ne felejtsd -bennem edgy hív Barátodat J
Emlékez rá kérlek a Szamos- Vizére/
Mellynek Partyán edjüt jártunk volt Letzkére,
Hol Fiaccus Verfeit edgy Télen ? edgy Nyároa
Magyarakká tettük tudad Kolosváron.
Azután edgy Tudós Méhefznek fzovára,
^ Ugy halgatunk mint bolta Filofofiára.
Oh fzép Magyar Musák kies Szállásáról*
Emíékezel~é még kérlek Kolosvárói ?
Hol Roma Gyöngyeit hajdan fzedegettiik^
Plátói Coceeufsai edgybe békéltettük.
Hol Laurufodat el-nyervén Katótól,
Végre Magyar Musár vettél. Apollótól,
Hát a - nagy Sz * * ri Vittringája felöl,
Mit fzollyak! ezt táfzem mindeaeken elö'L
Ennek fegyverével, hitünk fzent ágait»
Oltalmazván» törtük * * * Fiait*
De hogy a* Tudamány fellyebb-is mehefsén;
Által jöttünk onnan az hideg Meízefen.
A1 Sas fzárnyak felé indalván azonba,
Ismét edjütt voltunk (jól tudod) Pofonba*
Mindezek el-telvén, azjdö változott,
Jövendő dolgáról ki-ki gondolkozott,
Ett Pofont el-hadtain; de Te nem követtél;
Hanem a' mint látom Magyar Kurir Létrái,
Jól-is van Sándoram ditsérem az efzed,|
Hogy hiv fzolgálatöd két hazához teföei
| l^átom Nemzetünkét igazán ízereted*
j Míllyért-í$ üauitts böxitt mác téged«t»
•.>..".
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Magyar Kurírodnak Czimere nevedéit,
: Vifeíi érdemlett emlékezetedet.
A' hét koltsos V á t h m bired virágozik,
Kololosvúr azok közt leg többel tartozik,
rjj hát fzereutséien Magyar M u s í t , 's E u r i r t ,
Ne félly! nem fzerezfcet tzéllodnak Momas firf#
Én pedig a'Duna Vize lementében,
A' Magyar Hazának éppen közepében.
Ki álluk éretted akár melíy tsatára 5
Ha fzükség* pennára, k a r d r a / v a g y gnskára.
De ezért jutalmam tsak ugyan el-várom,
Barátom v a g y ; azért nem kivánhad károm.
A' juulam tsak e z : minjárt a' Poftára.,-' Tégy Kurirt fzámomra > *s küld idé Góínbára.
N9 EtediMárton.

I

Tudofitas*

I

I
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Hitefzegett.Nemes Vitéz Andrásnál- hitetlenül el- 1
hagyatott Hites-tárfa N« Halmdgyi Julianna^ a'Nemes
Kolosvári Diftrittuáíis Tábla Törvényes rendi-fzerént
adatott Levele által 9 azon. fenti nevezett Férjét , |
mint a* ki tölle" bitetlenül meg-fz5kött 5 's Lengyel j
Orfzágnak KraÁkó nevű Várofsában ujta meg-háza- |
fodván titkos hellyeken lappang«, vifzfza-hivattattya I
és tölle V'M el-válafztatását krvánnya.
i
Mely végre ezen N . .Diftrictuális Táblának fzokött Törvényes rendi-fzerént költ perbe idéző vé- [
gezéfe által *- ugyan ezen Vitéz András vifzfza hi-I
vattatik * kinek ezí_*n follyó eíztendoben i . October-i
tol kezdvén 9 0 , tnáfodfzór 30 és barm-adízor-is 30 f
napok határoztattak a1 vifzfza-jovetelre * feleletre 5 \
vágy maga mentésévé '— A' Pernek pedig folytatá-L
fára az ide*való Szegények Prókátora 'Sala
Mihályi
Ur rendeltetett,
.*
J
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