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MAGYAR MÚSA. 

Kök Bécsbea 21* Jiiiiusban 1787, 

Füred, 10. $unii 178?. 
Horváth Ádám leg-rovidebb, vagy nyár kezdetkori 

Ejtfzakájából Eflvéli Kilentz Ora. 

A tsillagok-is moft nem olly fény^fen tündöklenek, 
- £ J ^ Mint télen, mikor erofsebb sugár nem áll ellenek -— 
Inkább fehér mint fem piros fénnyé van a'hóldnak-is; 

Mert a* napfény változtatja iényefségét annak-is,—* 
Hz a* háld nem terméfzettel fényeskedő égi teft $ 

Tsak ollyan fzínt mutat nékünk* a* mit néki a* nap 
fett, — 

Nem tsupa lapos kerekség ez az 6 karikája $ 
Néki-is5 a mint a' földnek gömbölyű a' formája* 

Sot illyen told terméfzetu az o valósága-is $ 

Fold 5 , vágynak hegyek, völgyek .> és tengerek 
abba-is* 

•Nem fzent Dávid1 hegedül otr9. a'mint régen képzeltük 
Mikor azt gyermek korunkban kéz-tapfolvá tiizcíltúk. 

Lehe t ; mert David-is boltsvólt; hogy o neki-is ízabott 
A'Hóidban, mint más bölcseknek^ Riktzioí «dgy da« 

rabot* 
(De oda tsak mgyan Dávid alig ment hegedülni* 

Jobb az Ábrahám' keblében a'több Szentekkel ülni.'}' 
Mert az emberi b&ttseíTég mind addig- törekedett* 

Hogy a Hóid* magaflágáig 's fellyebb-is emelkedett, 
- . Fff % U- ' 
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Le-hozta fzemünk elébe $ 's le-rajzolta réízeit , r 
SÖt meg-is mérte bizonyos Öl-fzámokkal hegyeit; 

*S hogy könnyebben bánhaflanak azott lévo hely^kkeJ5 

Elnevezték mind azokat külömbözo nevekkel; 
Langrenus és Ríktziolus minden kerületeknek 

urat adtak, 's fel-ofztották aJ Hóidat a boítseknek; — 
De mivel ott réfzt magoknak niég azok-is kérhetnek* 

A* kik még mofl: boltselkednek:T vagy ez-után ízű-
létnek* 

Ok pedig a3 Hóld'réfzeit úgy ki tudták kutatni. 
Hogy ott már Amerikára nehezen találhatni; > 

Vagy ám ha az ujjabb boltsek femmit íe kívánnának; 
A* régiek közt határos perek támadhatnának. 

Eevéli itezektoi tartván, maga neki kerűle, . 
Es a b&ltseket mind edgyig ki-tagadta beíille^, 

A' Fold formájára ofztá a* hóid* minden réfzeit^i. 
Adván azoknak a* földi tartományok' neveit? 

Jut hát itt a'Magyar-nak-is edgy darab, haki-mettzik5._ 
(*S lehet itt a'boítsekkel-is táríblkodni, ha. tettzik) 

Nem vaía már egy-éh híjjá a' bülts találmányoknak, 
Hanem 5 hogy végére járjon a' holdi lakoíoknak*• _ 

De még eddig nem találtak ollyan ]6 üvegeket , 
Mellyeken a' hóidban vadat látnánk, vagy embereket^ 

Neuton úgy még-javította a'Gergely' sip üvegét* 
Hogy ha azon nézzük által a' Kafzás tsillag egét. 

Edgy íyük Iáttzik a' meUyékén Orion lodingjának, 
Mfellyet fokán hifznek lenni Menny-Orfzág ajtajának i 

De á* Hóidban nem mutatott még ez-is embereket 9 

Noha, ha jól gondolkodunk, el kell hinnünk ezeket, --
Hihető, hogy ezt akarta viSgálni edgy valaki, 

Ki mikor edgy vaftag üveg fipoii nézett vólnaJri; 
Mellybe edgy kis egér fzorúlt^ 's tárt meg-is-doglött bele* 

Tsaknem %l- hitte > hogy a'Hold eprekkel vaű 
: • tele* -*• 
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Az, ha nem éppen bizonyos9 de hihető igazság7 

Hogy ez a' nagy Hóid, nem minden nélkül való pnfz> 

Ha emberek laknak benne, melly nem gondclhatadan, 
Nagy Orjáfok lehetnek, avagy tsak nagy ízeinek van* 

El-térnek pedig a'Hóidban a' lakofok s orfzágok ; 
Mert egéíz f<5ídet tennének negyven-hat holdvilágok* 

Tsak tízen-háromfzor nagyobb a* földnek kereksége 
Mint a Hóidé; négy fzáz nyóltzvan mértföld a* izé-

lefTége, 
A' F61dt6l á* hóid van negyven nyóltz ezer mértföld

nyire; 
De a' napbűi nézvén, aligÜttzik két tenyérnyire. — 

. A' Hóid a'Földnek különös edgy bujdosó tsillaga; 
Es míg a' fold a'temérdek napot kerüli maga9 

Emez a' földet kerüli a* maga hónapjában. 
Kerekded, de tolyás forma hofzfzúkás karikában* 

Es mivel meg-fényesíti a' nap a' fél oldalát; 
A* minHzemünk vagy egyenest 9 vagy oldalast oda 

' ' • l á t ; 
Ügy fzoktu^k ítélni a' hold' rendes változásirúl, 

Hold' újsága, tolte3 fogyta, 's négy rendes fertályirúl 
Mert nem fogy-el a* Hold* telte., és meg-nem kiflebbedik? 

Sem a' fertály fzámok fzerént nem nÖ, nem nevelkedik* 
Nézd bár moft5 míg fél piroíla nintsen karikájának ? 

Meg-láttzik kerülete-is homályos oldalának. 
Melly még fokkal ki tettzhetobb, és feketébb volt ujján, 

Mikor még a* vékonyka fzarv jobb felöl a' hátújján 
Nem vehetett ú g y , az újság edgy-két első eítvéjén 
•* E r 6 t , a'bal és homályos oldala feketéjén. 

Hólnap-után ha világos lefzfz egéfz hafon fele? 

A' piroílabb fél , amannak olly takaró fedele 
Lefzfz, hogy egéfzfzen el-tűnik a' fetétes oldala* 

?Sféllefzfz a'hólds a'melly ujján és tokén egéfz vala* 
_ Es 
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Es ez illír az elsÖ fertály; azután hafafodik ' 

'S edgy Wtmúlvames-isteiik^tísezleízfza'ínáfodik, 
Alikor láttzik leg-piroffabh tűzzel világoflasa , 

Fel-eri a nap Kereket, s íiatsdja-is nagysága. 
De kezd fogyni Hfían laflanaz egc'fzfzen meg-tolthdld^ 

's fél lefzfz a' harmadik fertály, valamint az első 
vóh. 

Míg a' földet bé-kerűlvén, az utolsó fertályra 
Változik az egélz piros, egéfz kerek homályra. 

Ha mára* hóld^minta* nap-is, mindég edgy helyben altra, 
így a'hóíd-is minden *toltén rendes helyre találna : 

De mivel még á' FÖid körűi a5hóid edgyet tekerűl^ 
A'nap körül a' mi földünk mind odébb odébb kerül* 

Mindig el-tnarad edgy edgy kis darab a' hóid útjában y 

Hogy e' három teft edgymásnak lehetne iránnyábam 
Ezen fent maradt réfzeknek öfzve fzám látásából ? 

.'S minden ofzve tóldozásban talált új ú? hfbábóU 
Lett ama' híres arany fzám a' Meton találáfa, 

Tízen-kilentz efztendonek áj elo^fordáláf •-
De még ennek-is találván a5 boíts Gergely hibáját, 

Hozzá adta a? maga fzép és könnyű Epakiáját.*—* 
Béldog Iften! tsak Te vagy bolts 5 mi bár mint boltsel-

kedünk, •. 
Leg-fzebb találmáttyi|inkban-is új új tsorbát fzenve-

dünk* .. 
Te» a Te mindent/teremtő nagy hatalmú kezeddel 

Ez nagy mindenség forgását melly hoítgen rendel-
'•'" ted-el! 

Mi tsak ez edgy teft' járását el alig találhatjuk: 
Ezt pedig ez alkotmányban tsak edgy Pontnak tart-

hatjuk* 
Erzed-é már? véges Lélek! millyen az a' végetlen ? 

I t t , itt láttzik mint tükörben, ama képzelhetetlen. —* 

Tsak 
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Tsak ugyan annyit nekiínk-i* e* F5 Mefter eflged, és 
Annyira ment már a* ferény emberi boltselkedés: 

Hogy jó formán ki-tsinálta 's fzedte rendel pennára f 

A* ini fzoroflan tartozik az idők fzakafzfzára. 
Tudja már okát 5s idejét a' fogy atkozáfoknak, 

Mellyeket ez három teftek okozhatnak magoknak, 
Ha úgy efik a' nap és hóid között a' Fold középen, 

Hogy edgy másnak ellenében kerefztűl esnek éppen* 
Szükségesképpen tsorbája efik &' hóid' fzínének 5 

Mellyet hold fogyatkozásnak nem azért nevezének y 

Mintha abbdl edgy darabot valaki eí-mettzene* 
Hanem hogy a' nap sugárnak a' Fold alván ellene, 

A' gömbölyű fold árnyéka amazt meg-fetétíti, 
Es kereken edgy darabját mint-edgy ki-kerekítiJ" 

Ha a' Háld a' nap árjánál fellyebb's alább nem menne* 
Minden rendes hóid tokékor háld fogyatkozás lenne. 

De járván a' Hold, mint a' nap fzéleílebb kerülőben, 
Nem lehet több fogyatkozás háromnál efztendSben , 

De kérdés, ha tsak homályos a' hold' gömbölyüsége, 
Es a* nap súgárátiíl van minden o fényeíTége; 

Hogy vagyon hát; hogy a nap-is néhameg-fogyatko^ 
zik? 

Tálára vagya' Nap a' Holdnak tsak kolrsön adakozik, 
Vagy a napból néha néha edgy darab ki-párázik, 

Vagy visgáló fzemeinkel aMevegö ég jádzik* 
Nem —-a' nap fogyatkozáfok rendel következeié, 

?S annak minden az új hóldal való meg-edgyezéfe 
Bizonyítják^ hogy a' napnak minden fogyatkozáfa 

Tsak a> hdldnak a' fold és nap közibe lett botláfa. 
Nem fogyatkozik^el a'nap 'smegfem homályofodik. 

Hanem abból fzemünk eio! edgy darab el-fogódik. 
Es mikor a' Hóidon által tekintünk a' nap felé, 

A' fényes napbán a'fetét hóid kerül fzemünk' elé, 

" . . 'Sa> 
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*S' á* mint n tollyás formája görbe kerületekben * 
Változnak a' mefzíziségek e* nagy három tefrekbe% 

*S a'Földtől a* Hőid közelebb, a' nap mefzfzebb tá-» 
vozik; 

Ugy tettzik hogy a' nap egéfzfényje el-fogyatkozik. 
Ha pedig leg-közzelebb van hozzánk karikájában 

A5 nap; de a'Hold leg-mefzfzebb jár hofzfzákás út* 
jában; 

Kiflebbnek tetzvén a* távoly efett hóid karikája ? 

• A' fényes nap kozepe'ben ágy fetétűl homályja ? 

Hogy azotnban köröskörül tündöklik világofan, — 
Egyébkor pedig környéke van be-metzve hafafan — 

Tehát a'raelly nagy nap-fogyás a' Kriítus halálakor 
Volt 5 az nem volt terméfzeti 5 mert hóld-tölte volt 

akkor. 
A'terméfzeti nap* fogyta tsak ezer mértföldnyire , 

Tarr5 de akkor az egéfz fóldfetétben volt többnyire* 
Szdlj nioft Pogány ! fzólj moít 'Sidó ! 's higyd-el, hogy 

a'Kerefztyén 
Méltán építheti hitét aKriftus'Szent kere.fztyén. 

De tekintsünk ízemeflebben a' Hóidnak két fzarvára 9 

Miként keljen rá ismerni növéíire 's fogytára. 
Ha láttzanak a? fzarvai nap keletre hajolni, 

Vzgy ha azokat bal kézzel lehetne meg-markolni, 
Ha napkelet felöl vagyon a* Háld fetétes réfze ? 

Vagy ha elébb kéi-fel a* Hóid, mint a' nap ,el-enyéfze : 
Akkor no, vagy telik, és már volt új hóid; de ellenben 

Ha fzarvai a'már le ment nappal állanak fzemben; 
Ha arra van a' fényefle, a' merre a'nap* koite;, 

Akkora Háld fogyatkozik, 'smeg-vólt mára'hold
tölte. 

Ha moft tíveg fipon néznénk a* hóid1 fényes fzarvának 
Bclso hajlásaitj ások tsipkéfen láttzanának. 

Val-
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Vallyon tudták-é ezt azok, kik a* régi mesékben 
Szarvat feíleítek Diána homlokára az égben? 

Kik a' nappal a* hóldat-is bizonyos navezettel 
Iftennek hitték , '$ imádták Illeni tifzteletteU 

A* Hóidat a' lenyes napnak tartván teftvér Hágának, 
' MiiitFébuJJal edgy hallal lett gyermekét Latonának* 
'S itt homályofan valamelly háromságot majmoltak; 

De már itt a' bölts mesélok magok-is vakok voltak* 
Diána volt itt a' földön, Háld, He&ate az éghen^ 

Prozerpina a' pokolban a* fetéres mélységben. 
Lima talám tele-hóid vólt? Diána Hóid* növéle, 

Prozerpina a' Hóid' fogyta 's fetécbe rejtezéfe. 
Mert mikor ez nékünk fetét, fénylik máftnt máfoknak. 

Mint Prozerpina pokolban, a'meg-hóit boldogoknak. 
A* kit Plató feleségül ragadott-el magának; 

Mivel ezen fúítös pokol' fekete Király jának^ 
Kitol az égi lírenek mintedgy* ifzonyodának , 

Nyomorultnak Feleséget fzép Ikerént nem adattak. 
'S olly jól efett neki ez az erofzakos ragadás. 

Hogy étinél tsak Vxdhámisl TÓlt a'fzebbházafodási 
Mert e' fzurtös Kovátstíak-is , VénuS Felesége lett, 

Es így ketten kérkedhettek minden lilének felett - ^ 
(Vagyon ma~is fok P/iitónak illyen fzép fzerentséje; 
D e többnyire Vulkánmnzk Fénus a* menyetskéje';) ~ 
Sok gondot ád a' Bőltseknek a' Hold* azon ereje, 

Mellyet változtat* fokfélé váitozáfa' ideje* 
Á' fát, ha hold tokén vágják b hamar ttieg-fzáofódik* 

így hát talám a Nedveíleg a Hóldal fzaporodik* 
Lehet a' iiotevényekben tapafztalni 's magokban, 

Hogy a' hóid fzerént változást mutatnak o magok -
„ ban» 

Lehet-e\ h©gy e' dúrvá teft ölly mefzfzirul érdekel ? 
A* mit már fpk próbált ctaték, sot fok böltsek hir*. 

t§k-el* ** 
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Söt léhet-é? hogy mikor nagy 's sűrű a* hóid udvara, 
Eso következzen, vagy hó , vagy zápor, vagy 

zúzmara? 
Ha látom a' Hóidnak tifzta és fehéres világát, 

JövendÖlhetem-é abból az idS' vidámságát? 
Ha verefsiű a' tányérja, kérdés : ha hajt-é fzehfí 

Ha halaViínij) íd-é hóra 'a esőre igaz jelet? 
Ezek még a' mi levegő egünktől meg-lehetnek, 

Mellyek előre a' Hóidnak oiíyan formát fefthetnek. 
De már a' Hóid fertáílyai különös erejének, 

Ha van; honnan5 és mitsoda okai lehetnének. 
Ha reményluém, hogy a' boltsek abban nem ellen

keznek , 
Hogy az illyen változáfok a* naptói következnek, 

'£> Hóidba ötlött nap fugán, el-torném meg-gorbítném, 
'S azzal fok kételkedésből magamat ki-fegítném; 

De ha a* nap nem Iefzfz oka ezen történeteknek * 
Színt úgy , a' mint oka lehet fokkal nehezebbek

nek ; 
Ok-é a* Hold, vagy a* földel edgyíict van Változáfa ? 

Kérdés; de a* dolog úgy van — a' ki nem hifei, 
láfsa. 

J! kenyér sütöh'oz. 

Tl> itkán roíláljon; de ne ritka fzitába fzitáljon, 
J o L Jó pohányos kenyeret a1 ki harapni fzeret. 
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