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MAGYAR MÜSÁ;
Kök Bécsben 5; Januáriusban. 1788*

Edgy 1788-dik Efztendöre Szolid Bétsi KaleíicíáríotBban , jött-ki a? többek között^ az EmJernek
le-iráfa verfékbeti, meliyet Született nyelvének erelet jéré inkább, miojt á' Szó Szerént-való-forditásra figyeltet mezve , a' MáSa Számára $ e' következő Magyar
VerSekben foglalt. £ J.

dT\Ji te fold5 népinél? kegyetlen Királya; .
^ J 7 Ki álmaid Szerint vagy Világ' bírája !
Ki ennek ínég Soíaá meg-nem mért kintsére*
Mint kívánságodnak rie'zfz eledeléré I *
Mond-meg Ember ! mi az a* Nagyság,- a' mellyel
EkeakedSz ? tavafzí hó ^ triélly hamar megy-el;
Tarka virágótska,' ísielíyet edgy Ido pont^
Sfl
Édgy Szerentsé Szele könnyen Seirimivé-ront;
Mint nem fofz'tyá gyakran1 története mának 5
Öröm virágait életünk fájának $
SokSzor á' reménység, a' raelly Szép falakat;
S
S»
S fénnyévei kérkedő épületet rakat $
Nem ömlik-é öfzve* üttetvén hozzája,
Edgy kis történetnek igéző páltzája %
B •
Bátor
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Bátor édésgeSsen téged tsak módjával,
E' Világ5 tsábitni tudó Szép Szavával;
Bátor gondolatid Szabad úton járnak,
Mint repdeséfei az égi madárnak:
Még-isj erötelen Lelked itten alatt,
(jóllehet egyébben SzokSzor röeSzfze balatt*)
Körülötted Soha annyira nem mégyen 5
Hogy magadon téged Szabad Úrrá tégyest*
Oktató értelmed tanátsos Szozattya,
Boltsefség S6 tzéllyát bijjába mutattya.
E2 élet' tengere edgymásba ütközött
DühöSséggel terhes Sok habjai között,
Fel '$ alá hányatván, az indulatoknak
Vagy tsufos játékja, és rabja azoknak*
Amaz Ifjút, kinek nemes indulattya, "
Magát a* Másakkal kéfzfzen oktattattya 9
A' tsalárd Szerelem* babonás hálója,
A' tökélleteSség úttyában meg-fogja,
A' meg-ért Férfinak Szivét mint edgy méreg
ESzi? rágja az a' telhetetlen féreg,
Á9 uagyobbra-való-vágyás: a5 nagy tiSztség9
Betsület, 's ragyogó lántz, néki kedvefség,
A' fösvénység miatt nehezen ténfereg,
Közel-vald Sírja-felé az öfz öreg:
As pénz, mellynek hafznát már éppen nem véSzi
Utolfó napjait unalmaSsá téSzi.
így tétovázol te Ember í életedben:
FuttSz áttolj a* mi helyt keres kebeledben!
KereSed azt, aJ mi tSlled meSzSzire jár,
*S hogy rá ne-találhaSs bé-éppen nem-is vár J
Es minden Szándéka bás aggódásodnak»
Le-nem tsendeíitti habjait gondodnak*
Mig a költsöna adott port le-iaem téteti
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Véllek a Fold Anyánk, és ei-nein temeti.
'S ez a' Leiek, hogy ott Sövebb tzéüya légyen,
Az ennél Sokkal jobb Világba Sel-mégyeru
Füredről. i$-a Decembris Á Magyar Máfdhoz HL A.
Karátsony.
Ama' Komáromi Hattyú* énekléSe
A' kinek a' Szivig hat Szava zengéSe:
A* ki a menyei Karok* példájára,
A* mindenhatónak magasztalására,
A' fSld' JakoSsait, és az égieket,
ElÖttűnk még eddig ismeretleneket >
*S valami tsak e' nagy mindent telyeSiti,
Ei51-éneke!ve hivja 's kénSzeriti;
Óhajtó tfrömmel tfilté-bé Szivemet ,
'S e* Karátsony napján kénSzerit engemet:
"Ezzel KI énekkel örömömben Sírni,
As mellyet még tavaly volt Szerentsém írni*
Azt mondják <— igaz e'? «— hogy Iften Született, *~Ugy van — azért pedig; mert minket Szeretett. **-.
Ugy-de, ba Iften volt, miként Születhetett? —*
Születtethetett úgy , mint a8 Szűz Szülhetett. ~~Ugy-de y halhatatlant hogy Szült edgy halandó ?
Vagy változhatatlant edgy meg-váítozandó ? -**
Már ez tsuda — titok — *s oda tartozandó ^
A' miket magának tart az Im£daná<S.
Születik tsak ugyan mint halhatatlan-is9
Ámbár e' {znletés még-Soghatatlán-is.
Született mint ember de fzent h ártatlan-ls.
Ollyantól, ki Sztiz volt, 's maradt magtalan*?.
P2
Mm
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Mint Ifién, Születik Iften Szent Atty&tól 9
Vele edgy, 's ugyan az' lílen' hatalmától,
Mint ember Született 'Sidó Szűz Annyátdi
Az Iften' Lelkétől rneg-Szált Máriától. —
De — hát Szűz Mária úgy nem Iftent Szüle ? —
Nem ~ hanem olíy Személy Születtetett tűle,
Mellyben az emberrel Ifim edgyesűle,
Ifién Annija azért, azt mondják Seliíle.
Emberi Lelke van^ s igazi Tefie-is,
De van edgy Személyben i $ m i Lelke-is.
E z ? a'Háromságnak edgyik Személlyel,
És van edgy Személyben két terméSzete.is, ~
*S ámbár Iften 's ember igjr edgyeficetett,
ÖTzve nem zavarta e- két terméfzetet. —
Az ember, tsak ugyan Iften nem lehetett
Azzal, hogy ez a" teft 's lélek -felvétetett.
Tehát az emberi Lelke V tefteSsége;
Nintsen ott mindenütt,, a? hói Iftensége —
Ennek van mindenütt jelenlévosé^e,
Amanpckréízeij hellyé \ % kezdq-vége. —
De ezek ^ azt mondod: mind lehetetlenek 9
Hogy ne volnának u g y , edgynél több. iftenek |
, Ha edgynek-teíte van, kettőnek nlncaenek —""
Tanít az okoíság ezeknek ellenek. —
Sok nintsen tudtára adva Sok Tudósnak; —:
Tudta a' Próféta, '$ tartotta titkosnak,
. Meg-is felel minden oktalan okosnak
íizzdi
hogy nevezi Öt
tsuddlatosnah
. Szabadság,

Szeretet*

N e F,

Az embernek Szive ? természet' Szülötte;
Mert a izabadságot úgy belé' öntötte,

Hogy
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Hosv azt mindennemű dolgoknak Sektte
Gondolatainak fó tzélíyává tette.
Az egéfz világban nem lehet olly drága
Es betses portéka, mint a5 Szabadsága*
Mert annak, ha bőven vólna-is mindene 9
De ha kedve Hintsem; éppen nem kellene.
Hogyha kedve-fzerént nem él Öröm között
Ollyan, mint a' lántzon ülu r a b ; kötözött.
Ha magában tsendes meg-nyugváSa Hintsen
Gondolati meg-nem álnak Semmi kintsen.
Szabad Szeret lenni: és a' választásnak
Elsőségét Soha nem engedi másnak.
Innét; a' mit válaSzt, azt egyebek5 felett
Szereti; 's kedvének egéSz töltője lett.
A' Szeretet tehát az o terméSzete 5
Nem külombbeti tsak a' lehet az élete.
Ha tehát őt ollyan dologra kéSztetik;
Mfilly nein természete; ugy meg ölettetik.
Akkor él 6 , mikor máit Szabadon 5s kedvel
Nem kénSzeritésből 5 de magától kedvel.
* Éppen el-nem Szenved Semmi eröltetéft,
- . Hogy belé erővel Verjed a' Szeretéft.
Es ha kénSzeritnéd; hogy már meg-kell lenni
EröSzakotakarSz természetin tenni;
Következésképpen azt kiváriod tőle
Hogy nem az a' mi ; de más légyen belőle.
Olly képtelenség p z , mint a' piros vérnek .
Kővé lenni; mellyek edgy-máshoz nem férnek®
Ha as Sziv n<em hajlik valamihez ; noha
KénSzeritteSsék-is: de nem enged Soha.
Az utólSó pedig meg-marad a* mellett,
Mellyen meg~nyugodot> és az elébb kellett:

Mef
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Meg-fogódig pedig, 's nem él, hanem meg-hólt^
Ha a* Szeretésre eröltetödStt TÓlt.
Kéfz a' Szív azt, a mi tettzik, meg-Szeretní;
Nem-is Szükség Soha arra erőltetni,
Tartsd-meg hát a' Szívnek e tulajdonságát,
Hogy a* Szeretetben hagyd-meg Szabadságát.

Sok helyről túdófittatunk, melly nagy kedves.
séget ,Y ditséretet talált mindenek előtt a' Magyar
Tung*

:

Papáról irják, hogy a' minapában Számos Uri ,;
vendégek tévén jelen T. VeSzprém Vármegyének T. I
Vice Ispánnya' ConSiliárius Somogyi Urnái, az eft- j
véli hoSzSzú idBt azzal töltötték, hogy Tunghól 2LZ
Időnek betses voltáról elmélkedő 3-dik Ejtzakát Sel- :
Szóval el-olvafták* Minden jelen-lévok nagy gyö'- •
uyörüséggel halgatták azt 3 's e' munkának Szivre j,
ható Szépségét nem győzték eléggé ditsérni. A9 Con- !
filiárius Ur pedig azt mondotta: Én ezt a Könyvet
olly nagyra bitsüllóm, hogy minden ürefs óráimat
ennek
olvafásárafzoktamforditanu
Pofonyból irják, hogy a' Seminárítimnak bolts
Vezérei M. Bari Perényi és M. Gróf Csáki 6 Nagságok nem tsak magok nagy gyönyörűséggel olvas
sák a' Magyar Tangót* hanem annak meg-Szerzésére Serkentették Tanítvány aikat-is, ..hogy annak olvasáSa által Szokyanak a' Nemes gondolatokra háthatos intéSekre , az emberi Csivnek címeresére 's az
azzal
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azzal való bánásra, hogy igy jövendőben haSznos
jnisokáSok leheSsenek az Ur Szöllojében.
A' mely
ből a l e t t , hogy igen Sok nyomtatványok (Bxemplárok) koltek-el a' T. Kis Papok között kevés idö
alatt. — Sok Fo Rendek *s TiSzteletes U r a k ; L e 
ieveik által meg-kb'Szönték a* Fordító Urnák e*
haSznos munkán tett fáradtságát. Szabad légyen tsak
a' M^ Báró Ortzi Lorintz Ur 6 Nagysága Leveléb&l e#dgynéhány íbrt említeni, hogy láSsák minde
gek, ez a' tiSztes öreg Méltóság, ez a minden Sze
retetre méltó igaz Hazafi, melly hathatos Magyar
sággal Szokott irni« . . .

„ Tifzteletre

méltó Jó Barát !

„ Minden hizelkedés-nélkül irom; nem hijjábaa
3, tetted Tangón fáradtságos munkádat. — Ezzel-is
„ újjobban örók érdemet Szerzettél nevednek mind
„ azok előtt ? valakik Szeretik Született nyelveket's
„ betsüllik a' jó erkoltsoket.
HaSznos leSzSz Ha,, zánkban ez a* Könyv, mihelyt több kezekbe jut„ hat; mert tellyes Egeket baSogatd lelki gondola
t k o k k a l ? a* mellyek haSznoSok az igaz buzgoságnak
3 , Sel-gerjeSztésére^ a* világi hivságoknak meg-esmé$í résére: edgy Szóval a' romlottságba merült ember„ nek jobbítására. Es ha ezen tzélt (a* mint én
n reménylem:) el-éri Sáradtságos munkád, úgy Té9 , ged ezen Században a jd erköltsök (mellyeket te
99 Virtusnak nevezel) okalmazójának > edgy Magyar
59 Gellértnek Sognak nevezni. —• Meg vallom kedves Barátom % hagy nem hijjában hever a* te
v
» Tun-
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Tungod az én aSztalamon; minden reggel oIvaSoK [
<Sn abból 's minthogy az én kerefzt nevem £&;[
rintz^ mikor a' Lorenzot látóra benne olyba tar.1
tom mintha arná bolts Anglus Személy Szerént én'.
vélem befzélne. El-nem titkolhatom tolled, sBtt
máfoknak-is dicsekedem vele j hogy ezen Könyvnek olvasáSa olly üdveSséges kenetét hagy lelke-:
p1 men , meííyet a* mi VároSi gyönyörűségekben el- j
„ merült tárSalködáfunk 's hivságt>s muíattságunk on-!
,5 nan ki-nem törölhet* — Vajha a'Szép — nem 's
, 5 a* mi íffjaink vennének id©t és bátqrságot ma„ goknak ennek olvasására $ hogy Sok jeles erkoítsü .
és Narcijsakkal
ditsekedhetnénk í\
5? FildndereHel
„ Eliy boldogul Sokáig kedves Barátom, hogy több [
„ illy Nemes Szüleményeit látbaSsűk tündöklő é - |
Pederi S/% Andrást
5., médnek ! • . Ezt .kivánnya
„ Havának 20-dik napján, 1787-dikban — lilzte-j.
5, létre méltd Jó Barát* a' te SziveSsen Szerető ba-[
,í iratod.
BJ Ort-ii L'örintz* m* k.-

Szól a

•

Kúrifé

A mi M.- Kwiruniriák
és M.- Muf&nknák kedvelloi Deák, vagy Német Czédulá mellett jelentsék
magokat a' Bétsi fo Pofra Hivatalon ,• ha azzal a
magok Szándékokot-közleni akárják9 és akár olvafták
akár nem" eddig* a5 mi Újságainkat, a Titulúír és a
Poíía utókat úfztin fel-ujáfe^'hogy a* teyelygéSek
éÍ4£voztathá£$anak; ..
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