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MAGYAR MUSA
aűBonaasaaoBKata

fcölc Bétsben 9* Fébruáriusban* 1788.

MÁRSAL BARÁTKOZÓ VENUS^
az áz
Jfodí - Kéfzületben tartott Mehyegzét
avagy
Tekintetest és Netnes Gidátsi

GÜLÁTSI GÁBOR
URNÁK*
és

Tekintetes Nemei Szemerei
SZEMÉRE
fHÉRESIÁ
, Kissjdfzfzönyiiak Hazafsági Édgijbé -faléfeí$
v • a mint i Párt fzives Veffeivd meg-*
iifztelhi kívánté
GfÖNGTÖSSÍ JÁNOS*
í 7 8 7* Éfztetidühim
Pídveübernék 39-dik Napján*
Bdla géfant alii* Tu ~ —* ama ( Ovid*)
i

t
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át ugyan edgy tábor* mezején ^ Szeretet Fia 1
Gábor !
1
MirtuSos Innepet ülSz, Hymen* Síébe repülfz ? I
Hát ugyan ellenség' kapuján lakadalmi jelenség
I
Pompa között Szabadon mulatóz* Udvarodon? I
Mars jel-adáft futat ; Te Szabod nyofzolyádig aj

utat,

•

[

Más dob-ütésre felelSz, aSzSzonyi Szóra SülelSz? f
Mint Szökik a* Nemes Er, Siet, ugrik az iSju Magvai

Vér!

[

Tégedet el-ragada Pentefdea hada.
|
Saedn.ek-is az Holdot fogyató Magyarok hadi'Sóldotl
És Te fizetfz Sogadott 'Sáldos Alaknak Adót ? í
Tábori törvények' Szava zeng: paripára Legények! í
Nyergel áz ifjú Sereg' réz-dob előtte pereg;
|
Ifjú! Te honn nyelfz-é levet ? aSzSzonyi nyerget |
emelSz-é ?
í
Kedves igádnak orülSz, tábori gondtól ürülfz? t
Sürübe fellegzö hadi készületekbe Menyegző*
I
Vig Szava zengedez-é ? trombita Szózat ez-é ? j
Hartz* idején kéz-iv meg-ereSzkedik-é ? 's az atzél 1
Sziv
I
Szép Nem után haboz-é ? mint vaj 9 d . olva-1
doz-é ?
i
Nem tsuda ! Mert Márfal, noha Segyveres és hadi 1
tárfai,
VénusÁs öSzve-került néha^ 's ölébe merült.
Ekkor öröm jádzott Szemein, íima homloka látSzott:
Lám ! az-isj, a* ki halált Szül, vigyorodni talált, j
Nem tsuda ! Mars mellett edgy Sorba Cugidá ló- ]
vellett,
Midóa Trója' fala háború' tárgya vala,
. *.
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fegyveres Attyának tegzes Fia"; (*) mennyi tsatának
Két közös éle-Soka, kard ki-fenésnek oka!
Nem tsuda ! Szerzett-is hadakat 5 de le-ísendeSitett-isEz hatalom* k-ver6 gyermeki tegzes ero*
, J / Szeretet noha gyújt badat-is; maga pardonokat*
nyújt:
Háború meftere volt,, báboruságot-is ólt
I Jól efik* ü g y kellett, Cytheris Már/ oldala mellett
.
Tartson elöl zabolát 9 ofzSzon erős parolát.
. Jltárs' dühös ortzáját Szelidittse , tneg-oltsa tsatáját;
Mars valamit köSzörül * Senje-ki, rontsa körül*
A* Szeretet frigy-lántz, köz meg-maradásra vetett
Sántz$
, Moftoha yiSzSza-voad Sziveket öSzve-fonó ;
1
TörsSk az Ös-Sának 9 veteményes Kertje Hazának*
FéSzkén ül 5 Szaporít, iSjakat ölbe fzorit;
Hartz' idején belső nagy er6; pais, oltalom eísó 9
Mellyet az edgy Szeretet Szűz nyofzolyára vetett;
Edgy
eleven Kints-tár, meilybSl Haza lelket 5 erőt
l
vár;
j Hogy-ha belölle ki~kéi HázaSok* ágya, nem él;
Hói Szeretettel dús Cytheris, ha.di KaSsa Se fcoldiisi
Cyprial bár ne-Szerefs ? az hadi Tár-is üteSa.
i
Hát edgyedul véSzen nevet a' Nemes Emberi RéSzen^
A* ki kí-rántani mért kardot az oltalomért ?
ÁHj-meg!
— elébb haza térj; Atya, Gazda 9 Fiak 5
(
j •
Feleség, Férj,
I Nemzeni 5 Szülni, magot hagyni, nevelni tagot 9

I a
,

lm-

O Simonides Szerint Cupido volt Marsnak fia VénustóL
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leiből, ezekben áll edgy Nemzet' egét emelS Víu
Edgy OrSzág' ereje, edgy Haza* Sarka , Seje. '
Itt űll az elsőség, mellette Vitézi ditsó'ség;
Kard ha tehát Szükség, adjon Atyát-js az Ég.
IVJéhJcoSokat nézzél ? hol az ör-kapu rakva vitézzel I
HóJ bizonyos hadi Réfz ütközet állani kéfz:
j
Má§ az alatt népét Szaporítja, kotol, *s üli lépet f
Gyenge fiakkal toltt SéSzkeket ülve ki-költ.
Gazda! maradj féSzek* melegén : Köz-jóra tenyéSzsk
Mondjad, míg az alatt vért hadi Szablya nyalat, '
í g y , kiket a' kardos Mavors* harapáSa ki mardos,
Míg náSzSzát meg-üli Cypria, viizSza-Szüli.
Ok Szeretet) kelj-fd, patyolat záfziókat emelj-Sel
Moft, mikor igy fenyeget háború, földet, egei, í
Mars ha | i - k é l hartzal , Szemben moSolyogjatot|
artzal;
Hót lóvá hartzra nyeritj j ó , ' ha Cupido kerít.
Hartz uieg-öl és SzéleSzt? Szeretet pedig uj Magot
élefzt:
Hdl Bellona temet, hagy Erycina Nemet,
Pypria \ Szentséges lakadalmi Szóvétseket égeSs,
Hói meg gyújtva közel tábori fáklya tüzel.
A'nemeSebb tűzzel tüzet tilts.. Láng lángokat ül-el;
A' Nap el-ólt napokat, éjjeli tsiliagokat,
& tüzet edgy intés , Szemeidből efett ki-tekintés l
Edgy ki.fzökött villám' lángja megoltja tálára.
Jiól homokos térben nyargal Bellona Szekérben y Izzadozó lovakon, > ül verekedve bakon: (*)
Ülj tsiga-hiptodon, Szekerefztess Hphufi módoa
íjyenge Selyembe takart ifja menyTafcSzonyj kart,

Jól(*) Bellona iigy iratik ? mint Marsnak kotsifsa, a? ki lovait !
bé-fogja, es elöl a? bakra ülvén, edgy oftorral febeísea I
hajtja*
Ráday Gyűjtemény
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^ól-van azért! Elted* Párosra, Gul&tsi, tserélted*
* Laurufodat JegyeSed* édes uíéba lefed,
fyfelpomené Sírjon, Clio jobbja Vitézeket irjon;
&
'
Néked az edgy Járató Eaeke Sziyre-ható,
(*)
'22fii-veted a' p á n c é l t , Otthon lóvod a' nemefebb tzélu
Kit hevit a' Szemére Tréjía'tsenies
ere.
,et
)Máfoh ugyan láSsák, ke2eket viadalra botsáfsák;
Oh Te Gulitsil
ízerefs ; féSzket az ölbe kereSs*
fojlt&rs' fiait sátor fektefse mezöre-ki bátor,
lt
» Hói Sutamatra kapott Mars' lova* lába tapott;
,s
)JIéked eroSs Várod jegyefed; két karjai zárod,
'S nyugodalomra hellyed.
Szálj ide ,' bajtsd-le
«l
fejed!
e
! Ontsa Vitéz Paris vérét; Veled angyali Chúris
** OSzfza meleg kebelét 9 Szive közölje felét*
FuSson elöl pályát 5 fitogafsa vitézi dagályát
Edgy vérben feredd* tábori pálma SzedÖ;
f A' Te nemesbb prédád , dali pálma-fa termeti! Lédád;
Ö nyereség- feje lett India feintse felett.
Vágja Tö'rö'k' kontyát, darabolja dühös darabontját,
A' ki Magyar fifakos Mars mezejébe lakos;
Tégedet os-vérrel nemes afzfzonyi kontyra vezérel
Edgy küfzöbén riiaradó , közre de haCznos Adó. (**)
Forrjon ugyan váSott hadi vére t kinek körül áSott
Sántz' tetejére Szökő" VirtuSa marka-pökö;
Jobb, ha Te nem vérzett hazabéli verejtéket érzett
Hirt borítékos ereSz tsendefc Ölébe SzerezSz*
LáSsa>

e

(*) Enito a' Szerelmeknek énekelő Musájá.
Mripomene pe
dig a' ízomoru dolgokat, és Clio a1 nagy emberek' viíelc
dolgaidat éneklik.
(**) A* párofodásra tartozó Kőtelefség>
Ráday Gyűjtemény
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LáSsa , tatárt mérjen M a r s , RéSzt hadi menyköV|
kérjen;
i
Innen-is oSzSza-ki Délt * tú!-is az éjSzaki-félt: I
Thréfia9 hív Párod, kivel oSztozol, a' Te Határod J
A' mikor ezt Öleled , EjSzakot éri Deled.
1
írim ! — Otzakov! *— Belgrád!
— De mikéig
tartoznak ezek Rád :? :' • •
I
Hdl Kánaánt adata Néked araSznyi Vata* (*) 1
Üljenek a' vérben feredök diadalmi Szekérben;
1
Edgy Nemes Uri Gyökér Szebb diadalmi Szekér. §
KöTsed az árnyékban koSzonui' Számos Maradékban!
Tsillagok' iily' Serege Szebb Koronának Ege. f
Ifák* képében Egy gyeden Atjád* kebelében!
1
BirdEgygyetlenedet, Benne neveld Nevedet.
1
Légyen az 'Egygyetlen Nevezet neved által erőtlent
Nyújtson ez a' Nevezet Sor maradékra kezet
I
Nemzetedet Szépítsd9 keritéSm tornyait építsd,
|
Légyenek itt közösök frils Unakákkal Ősök.
j
Edgy fzives jfóakaró

T. fitzeli

Úrhoz.

>A

EoSzönöm Barátom Szíves ajándékod,
1
Mindjárt által láttam belőle Szándékod.
J
Azon'vagy r h©gy Magyar nyelvünk meg-épüllyÖn, 1
'$ más Nemes Nyelvekkel edgy thronusba üllyöajl
Czélodat e* réSzben Szépen el-is érted ;
I
Van oka, a* Magyar hogy esdeklik érted.
I
A* GroSak, a'Bárók néked örülhetnek,
j
Mert Szülött nyelveken Székeket ülhetnek.
I
Noha e' nyelv Szinte rólt haldokló felben :
1
De meg--éledt5 's beSzéll délben és éj-Sélben.
|
• ..-
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(•**) A: Menyafzfzonynak lakó-hellye.
Ráday Gyűjtemény
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Te kezdted e' nyelvet Skből Sel-költeni5
E' Világ nagy réSzét ezzel be-tölteni.
i nyelv ? még mofian-is noha tsak nőtelen:
^ De Semmi Szénásban már Sem erotelen.
Yleg-tnutstttad ? hogy tud e' Szépen beSzélni 3
11111
Bátran lehet ezzel akárkinek élni.
^ MágnáSok előtt Szükségét ki-mondja3
w Iften eleibe terjeSzti mi gondja.
) gddig-is a' Szűkség nem a* nyelvünkben vóit;
7' Hanem hogy e' nyelvnek pártfogója meg-hólr^
%em a* fz°* fogyott-ei, hanem az Órátor,
>e' Nem az árva hólt-meg, hanem a' Prókátor*
&z Iften , ki rajtnak e* próbát meg-tette ;
!t
' Nyelvünknek az ügyét te reád vetette*
r
%l-is tetted hiv Szivl, a mit el-tehettél ,
et
Tsuda ! munkáidban, a' mit el-követtéL
* A' Magyar nyelvet már nem t»ak Magyar Szóllya
*• Más Nemzet-is, azzal edgymáít majd unfzóüya*
A* Frantz és az Anglus Magyarba öltöztek P
A' Tengetek-mellől közénkbe költöztek,
Zajr, Henriás, Jting Magyarul beSzélnefe,
Noha régen holtak, köztünk még-is élnek,
OUyan nyelven Szólnak, mellyet nem tanultak^
yl Még-is intésekre Sokan meg-jobbúltak.
ü
"íAz ékesen fzóllás* az erö nagy bennek,
A' mit ineg-mondanak engedni kell emiek*
Nints bennek leg-kifsebb kelletlen tettetés^
Nints a* Szállásokban Semmi éröjtetés.
Kedves az eroSzak, mellyet rajtunk teSznek*
Azért-is mindenen gyözödelraet vefznek.
u- Bár mi-is munkádban Segitök lehetnénk,
1( Bár ditiöfiégedbin tsak kis xéízt vehetnénk,
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De minékünk irinísen Semaii Mecoenásünk.
|j
Ugy eSzünk kenyeret, ha a' földoSl ásunk;
|
Az illy Szép munkákra idSt* nem nyerherunk,
fi
Kenyér keresessél telik-el az Herúnk*
i
Tovább-is hát magad viSellyed Képúrikét,
I
Nagy tudományoddal épitrsed Népünket*
í r j , a mint el-kezdted, tanitts kegyeSségre,
Mert az Iíletí téged áldott-még e' végre.
Mi pedig kedveSeri munkáidat véfaSzak,
Mint edgy jelt Szívünkre minden Szódat téfzSzffi
Szabadulásunkat a* Zayrraí várjuk,
Jungal Sírjaiökat éjtfzaka-is járjuk*
Ótáinkat véle; Szüntelen Számláljuk 3
Á' rendelt Strásánkat hűséggel ki-álják*
Fö gondunk nékünk-is a* koporfé léSzeii ,
A' mely minden orán^ minket-iá vár kéSzen*
T e .pedig akkor jufs ez "ujtálsd végre 5
Mikor a Magyar nyelv , jut a' tellyeSségre*
í
Eleket tenéked edgy Barátod irja,
|
Ki magát Jungedon gyakorta ki-Sirja«

Tudofnasé

tía valakiknek Heoríokrates .EXeíAplárjaír* v<SÉ
M feüksége* jelentsék magokat' a Magyar .Kűrié
ndti ex x a k r j á v a ! találhatnak? a' kik pedig.40a
edgy üti meg-yefznek (mert ennyi van ) ©ítsoft kom
áá juíöak} htf az árráf egyfiSeíib*. Ie4eízik. :
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