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MAGYAR MÚSA.
jKölt Bétsben 17. Májusban. X78S,.
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Rövid Hadi-T(mcLts„
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MeUyet> Jupiter némely lllénekkel Olymphia Templomban tartatván 5 edgy gyenge Poéta, távolról
tj hatatott, és fel-kivánta jegyezni, ugy, a mint
á' következendő verSek mutatják.
Jupiter

Merluriushoz.

' TT Téres Zafzlóit J/ar^ ruihent fei-emelé,
y Mind a' két Súlemet véletlen hír télé;
''-.. Repiily Merkurié gyarfon minden-felé
A' nagy Ifteneket fzolitid mingyárfc elé*
Sfiogy láísák mint lenne jobb a kormányozás;
Jó dologról leSzfe itt ma nagy tanátskozás ».
Marsnak az a* tzélja; légyen hadakozás
Hívj máír-is, ne légyen Senkire okozás.
Merkurim. .
Atyám! elSre-is mondhatam m&éSzen*
Hogy a nagy Mének leSznek.ma két réSzen;
l
'
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De tfövéttségemet én azért meg-téSzem,
El-futok bozzájok tsak ( a . ) páltzámot véfzea,
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Meriuriuselmenvén 9 Jupiter egyedül igy i
"" ";.s*' Dörmög: :
j
El-untam a'* Sok bajt, Sok öyomöríiságol;
Már.(i?.) Themis Sem tehet látom igaSságot, !
Jobb volna Mahumed had birná Belgrádot,
Mint Sem hogy Mars zavar annyi Sok Orfzlgot,
Külömben haá láSsák majd tanácskozzanak,
A' oíiljr magból vetnek abbrfl araísának,
TrónuSambol engem tsak kí-ne vonnyanok,
Nem bánom 9 kedvekre: hogy mvokodjanak,
Meg-untom büntetni már^a' bűnösöket,
El-Sáradtam hányni a' fok menyköveket,
A' föd Sem birja már rettentő vétkeket,
ŐUye hát mint tetízik Mars az embereket.
Meriurius vifzfza érvén*
Szollitottam Atyám minden Ifteneket 9
De még elore-is littom roS^Sz jeleket;
Mert* hogy el6 adtam rendel mindeneketr
Immel ámmal vették az Ízeseteket;
Némeliyek fcgoáták, mingyárt megjelennek;
De máSok ellenben Sennyen bériekének?

1
\

I
So í
(a.) Meriurius az Ijlenek Poftája iigyos páltii
val iratik.
(A.) Themis az igazság Iften~afzfzonya9 ifi
Ítéletért v'étetih
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f Sokéi itt Sem léSznek, ugy-is izentenek,
4 gársal egy néhányon imhól el-jSttenek*
5 / Tanátsba érkezett Ifiének meghajtván mai
gokat9 le-ülnek*
Jupiter,
Ifiért hiyatálak Olymphus hellyére?
Meg-^ondom: egyedül Marsnak kérésére;
0 nagy Hadat gyűjtet Mahumed! Népére,
ginek miként tettzik ? Szolján moft kedvére,
Bn az egéSz ddlgat bizom ti-reátok,
í' Nem bánom ugy légyen , a* mint akarjatok 9
I Marsnak tettzéSeit ugy helyben hadjátok
I Vagy hogy ha bánnyátok, azt-is raeg-mondjátok*

!5i

f

Mírs tettzéfe9 's fzovau

;A? Hadakozásnak#én vagyok a' feje,
I Arad haragatntói a* vérnek - mezeje f
í E'lefzSz hát értsétek tzélomnak veleje:
I Fegyvert fogok egySzer; mert immár ideje*
ITrombitát Sutatok, Dobokat üttetek,
I Atzéllos dárdákot, kardakot Senetek,
I Záfzldkat emelek , Sergeket: gyűjtetek ,
I 'S vér Szö'mmel follyd tsaíákot hirdetek.
f Tudom! Cireft, Bakhufiy'% Féuufi Szomorittam*
I De a Sas-Szárny alatt hártzra bátorittam,
I 'S az egéfz Világot ugy feí-hiborittam,
I Hogy még a Hóldat~is vérrel el-borittam,
JAlig leíem hellyem moft-is nagy mérgemben;.
I Tüz forrad tseíntomban , inamban \ erembem,
I
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Dühös harag Szikra Ilngal két {tememben*
'S boSzSzú-állás forog Szüntelen eSzemben,
Majd meg-is tromSalam fok gyalázatimat,
Hartzalni iéSzitem er#s karjaimat,
Fel-keresvén régi kedve/ Tárfaimat,
Magom-mellé véfzem vitéz Magyarimat,
Vólianak 6k velem Sok ezer próbákon,
VirtuSsakat láttam ízámtalan tsatákön;
Sándor Sem vehetett Semmit a' Scithákon,
Dárius Sem volt .Ur régi .OrSzágokon.
A5 honnan ki-tsapváii fannonok főidére t
Lett e* Neme* Népnek Atilla vezére;
Kivel mig a* Magyar Ifier partig ére,
Özönnel ömlö'ít-ki Sok Nemzetek' vére*
Jlt is 5 magának OrSzágot formála,
Idegen Nemzetnék Soha nem Szolgála;
De a Hóidnak Szarva hogy ellene álla
Régi ditsöftége mingyárt alább Mltei
Igaz, mig fegyvere tüzeSen forgódott,
A' költsön mindenkor duplán meg-adodott
De Mahumed még-is addig munkálódott,
Hogy olJy töréíí ejtett, mely bé-nem fododotu
Jó termékeny földjét gyakran fel-dulotta,
Orfzága hantyait vérrel meg-áSztatta,
'S a* ringy rangy Tatár-is addig rabóltatta,
Mig egéSz OrSzágát tsak nem puSztán hattá,
Pühő'sön ölette az ártatlanokat $
Sok hellyek Siratják ÖJi lakoSokat,
Kiirtván belö'llek igalz Magyarokat,
Idegen Nemzetek lakják* ma azokat.
Magát ugyan könnyen a Magyar nem hattá 9
gi-álta a* prdbát, vaíaiiiig álhatta,
. Nagy
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ffagy Lajos fegyverét valamíg forgatta,'
A' Aláhumtd Népét keményen rontotta.
Az utáu Hunyadi Korvinus fiával
Sok ezer Tórök vért ontott-k kardjával;
De végre Kis ^ Lajos Szörnyű fátumával,
Metf-verék a* Magyart kevés Szám hadával* párnánál,' Mohátsnál olly két tsapáft tettek,
Mellyel a Törökök kevély Szarvat vettek,
De minthogy ezekért még meg-nem fizettek $
Magam állók háMzűt (ha leket) érettek.
Nohát jó Magyarak kardra Paripára
Kelvén 9 kéízüljeíiek a* tüzes tsatára,
i Régi Eleitek' eUmllótt hamvára
i Ontsotok vér-ozönt, Bágrádi határára.
Kedves Atyáitok 1 kúfólyt piroSs vére,
- '
BóftöMUáft kiált a* Török' fejére.
Trombita zeng-! állyon ki-ki hát fcellyére,
>S Villám módon üSsön Mahumed' Népére*
Vagdalja kowtyának dölfös. vitorláját,
(#0 Roatsa-meg Lo-farkas'Basáját Agáját, :
• Hogy Sirafsa-még moft Mohátsi prédáját $
| ?S Fámánál el-eSetr Magyarak Királlyát;
Céres;
Miheat veté karját bóSzSzús Segyvérére 9
Fel-borzada hajam Marsnak beSzédére 9
Tüzet okád látom á' Bálinak fényére*
De magáin réSzemrSl JéS2ek ellenére.
j
...•:•
1
1
I

Ked-.

(a.) A fő Torom*
Tifztefségnek jeliül fó~/arhat fzoktaí nyerni a9Portától, minthogy Z&fi"' lájok-is az.
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Kedves Magyariért bófzSzát akar álni t
De moít annak mód ját nehéz fel-találni.
J
Köanyü ugyan Marsnak Hadat Trombitálni I
De nehéz Sok ezer fegyvereit Táplálni.
I
Régen tolt Vermeim' a' Szükség fel-feette,
1
Két vékony aratás ki-ttrefitette f
1
Es bár Mars Szándékát'tsak moft jelentette: I
Még is már Sok ezer Prófontara meg ette,
I
Noha néha süni kereSztit rakatta
A' Magyar föld; de moft az-is Szűkön atta,
Ugy hogy* midőn a* Nép Bázáját aratta:
A' Sovány Tarlókat könyvekkel áSztatta.
Már-is Sok Szegények majd kéttségbtn essek,
Szükség van: kenyeret nehezen keresnek,
Kifsebb Portzioja jár moíl a Béresnek;
Mint máskor Koldusnak, Korhelynek vagy reftnei,
Trója tíz efztendös Oftromat tarthatott,
Mi volt oka ? az, hogy Gazdagon aratott,
Róma hoSzSzas Hadat azért folytathatott:
Hogy b5v Sicilia Sok búzát adhatott^
De az éhes vitéz tsak gyengén forgódikf
Mihent gyomra ür@s9 mingyárt zugalodik,
Tsak egySzer Prófontya ha ki-nem adódik:
Már vagy Hitet Szegni, vagy Szökni vágyddífc
Kenyér eröTsit meg 'kémény Vitézeket ?
Bór.bázdittya gyakran hartzra a' Sziveket*
De niofí nem remélvén Mars tollúnk ezeket,
Jobb leSz* küldgye. haza mind a' Legényéket*
Bákhus.
Mind igazát-fzóllál jő Céres mondhatom 9 •<
De AIáxs,.b.e£iédeit nem-is halgathatom^
. . v • - Üres
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l?res Hordóimat magam-is liratom;
yittt borral a* Szivet nem bátoríthatom*
íijjíégyet fordult (a.) jfánas &• mint fclSzáifiláltatiii, '
Hogy Sajtomban Gdhérit. keveSet ináaálíanj V,. /
£ Boldog Hegy-allyát eleget kapáltam; \ :
De 6blö.s Vmizém? üreSsea találtam.
• B4s á' nagy ihatno (h») Silénus gégéje, .. ,Xv
Régen Salán Sügg már korfoja. V itzéje^; -.ü; ^
Vizet iízik. Flacus (c>nem<Sog aa? elméiérAM
l Nints Leshufi Bóra üres a Pimzéje.v.w'.- ?:.; ;, :
^ Magyar is Szintúgy Bárral,fssokpt é^ní*;. . . ^ wrj
£ nélkül keményen alig tud beSréJni,'- -.
; De möfl nints Tokai; lehet azért félíii;;,'(r : )
I Hogy el- .—>- — — köpenyeg tséfétóf. :,, f
Júbb vóhfó hát-Marsnak ,Szándékát teteoftii f . _<;
Ir 'S msjd ha én Cérefsd -edgyütt.kejgdek lenni * :
Akkor ktll Magy;*rií D ags rneüé venni^,,.,^; > . ;
Is a kontyos népre f* .-kóilülvtí mdöm*,.:..,-..,, :r
!;

Vínu$* .

Szeretőié voltara , 's vagyok • Bekefségnelfj^
Nem nézhetem vérét íemmi elUnségnelg*-' . .
\
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(a.) Négy efztend'ót téfzen*
(b.) SíUnum Pueri Somno viiere jacentem $> Et
Gravis jíttrita pmdtbut Cathams Aufa* Firg*
1
Eclog. VI.
(c.) Horatius Flaccus munkáiból fzámtalan
helyt ki tettzik 5 hogy a9 Lesbiai bőrt igen fze[
rette; de mofl •Ftacufan más Vers-irák is ér~
1
tétnek közönség efeiu (Mártosmál-is eltsáíis*)
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Te eras Iflene a' Szép vitézségnek!.
Hadgy békét érettem- moft a DühöSségn&k
Názd moSolygá Órtzám' Kláris márvánayait/
!
Vidám tekintetni ki-nyüt- virágait,
Tekintsd Cypriámik ezer Szép Nytuphait,
f
*S ne öld-meg a': földnek élo Lakoísait.
I
A' Magyar Achilleft ne küld jnoíl tsatárat
I
Kulömbto-is Serény az a Nép prédára, .. f
Mint a* ©tfrögöket régenfcén Trójára y • "
|
Vid máskor^ nem bánom Belgrádnak Sáatsára i
De tnofi: Cáres 9 Bakhus9 (á* mint nisg-éitetted{
Nem tselekedhetnek Semmic-is éretted »
I
(a.) Az "én Szép Teftem-is jéggé váll - melletted
Ha -az Magyar fegyvert moíl le-nena téteted, 1
Engedj feépségemnek, mint akkor engedtél,
I
(f>;):JVtidÖn kedved-Szeréit-néha Ölelgettél,
|
Ha pedig tzéllodrói még-is le-nem tettél!
j
Tud-meg~Szereltnemhöl Te-is ki-rekeetél.,
1
Vulkánas*

Ciresj Bachus, Vénás, edgy Bordában fzmé, j
(c.) TárSa az hanmdik mindég a kettőnek, ^
ügy Tanáttsaik-is adgyütt sülnek főnek;
j
De a' hadi dolgok nállak nélkül nőnek.
-

'

,

:

"
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Cso.

(a*) Sine Cerere, & Bacho fríget Viniis* 1
(6J Mars Fénufsal való fzerelmét edgyesülm
jelenti.
j
(c») Fulkánus LacQ-hellye,
\
( A* többi máSzSzor következik, )
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