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ÁR MUSA, 
Költ B&sben 4; Fébrüárhisbán 1789; 

Szántód''17-dik Januárit Í789. {HORVÁTH ADAM^ 
Egy Magyar Mázsa Jzóíl a? Magyar Kurírnak. 

**íg geii érzékeny Levél előttem a' Magyar Kűriniál 
JjL 17-dik Levélé vagy-is lapja , 9's midöh a' tegna-
p i Jzép eít-hajnalkor, az Eg-visgálóknák ott emiitett 
jégyzéfsekröl való gondolkodásban el-találék fzeü 
derédni : el-rá'gadá engemet Űraniá Bárátaém % 

égétz? az Ürariia Plánéráig $ é? honnan, áz üs* 
.tökös tsillagók közelebbről ízémléltéihfetnek ^ V h á t 
lá ték őtt Sók Bőltéekét $ de mind tsak moíkriábari 
élökei Vágy éltfekét; ( a ) ( 'á többnyire mindnyájok-

idak 

(d) Uj Bőjtséket emíit; azért : rmért túá? á' régibB 
Ég-visgáíókhák Lahgrenüs éú Ricóiolús^ adták egy : 
egy darai) lakó földet és Birtokot, a\tíó.lcjbáh, 
inivél írat áz ujjábbaknak ott néni jutott $ képzeli 
ét Magyar Műfa : mintha azok $ áz-uj jönt íat i :^ 
láít ; vagy még nem régen ismert íy>ö/u^'Í?íanétá« 
bán kéréfiek vőlriá magoknak láko héllyét. — Sferí-
ki meg-rie ütközzön mindazáltal behnáj ha, <#yáxi 
Böltsek* rievéré-is talál i t t , ' a ' .k ik tégipefe Vrstjilá 

" feí-találásáiiál ~ Szabad á* képz&Ődéé 
B 
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Bak n á g j IioSzfzfi és vaflag réz tső vala elüttök * I 
és azon kukutskálták : áltál-— tsak az egy Meuim \ 
kUISmbözÖtt a5 többitől, a? ki mát nem igazolvéa f 
Üreg fzeinfein&fc Öblös .borítékjait 9 nemhogy* az** áz ők* 
ba bé-menő Tíigárök, a9 többitől külömbözö Szegíe* I 
tekét tssináijanak i (3) bé -hunyta Szem-'héjjait, e$ I 
méllységefen okoskodván azokból» a* miket régéá f 
látott és-tápaSztalt; tanította :a? többi vele'lévő Tű* 

' , ' dó- -

Í.A\) Czélozás yagyop , a z ^ Gpticrifoknak , lá
tás körül böltselkedökhék,r,"jmSr közonségeSsé, len
ni kezdett gyanűságjokra t_ hogy egy f ember 9 
vagy egy ízem< látjbat valamely külsp dolgot 
nagyobbnak , , vagy" kiSsébbnek , . mint'* a* iliá-
'fik 9 és ú9 Sz-íneketós képzelheti külöihbféléknek 
edgyik mitít a* maiik > azért ; -mert ha *á* teflék« | 
tiék ízinp vagy ízí^efsége, a \ teltekben lév^ 'l<jg- í 

, ^pröbb^éfeekttds; tömöttségétőí;/ és &r'azpkb&ibe- | 
% isapőáliató'- $íip.- sugárftknafc ''külpmíözés&fll 
fíígg,' és változik : wgy a' Színekét változtathatja"* 
a* ízemben lévő folyadékoknak 9s boritékpknak% { 
tomöttségre, *s a\ belső görbeségre nézve egymás- 1 
.tói való külömbözéSé. Es hogy a' Szem-fenéknek " I 
Tunica retinának, vagy a' mint máSok állítják, a* 
ChoröMes nmű maiik ízem - takarónak belső öbli s ' 
g mint 'annak ki-terjedtebby vagy Szorultabb gös> 
bésége vagyon, változtathatja a' külső teflekneíc* 
tigy -tettzett-nagyságát; appureniem magniiüdihem* 
— És ez* ugyan- t.eraiéSzeti okokból könnyen'ki- i 
hozható •iga:zs^g; 5s el-is hiTzem : hogy ' az Uíjiro* \ 
novtiénak^ Tsillag-visgálás' Tnciomáayjanak ebből í 
következhető nehézségeít-ls, ugyan azon Bőhsek l 
megej the t ik , a' kik amannak visgálásában «gon«r \ 
dor^b^k-,, (mivel az Aftronomtiíok , az úgy tet- I 
tzety' nagyságokból 5 Apparcnti magnituáine, é® . 

. ' ' . " . vá-
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$ofökaf; • a*' TerméSzet titkaira, (c.) Ött lát tam'kö-
'. sel állani a* Berlini -Királyi Ég-visgálótás, a* maga. 
s niefzSze-néző tsévéjéveL - És aszal áltál-ellenbe meg-

álla egy el-takart ábrázatú Afzfzony , kinek a* vé-
í kooy' fátyol alól ki-tündöklött, drága gyöngyös'Pár-
, tjája — jobb kezében egy kettős KereSziet tartott — 

a* Magyar Pártából, és kettős KefeSztből éSzre vet-
E 2 . tem: 

I * yalóságos meSzfzeségekböl Szokták a' íefteknek iga* 
. ti nagyságát kitanulni) de tsak-ugyan ebben a* 

s küipnözésrehajíandp, -s nagyon Sokát tudni kivá-. 
; -faó Világban, qéntely értetleneknek az az állítás, 

li'amar Scepticismuft okozhat, 
) (j?e)..Taaitotta Mentőn? \ tankja tna-is, a* vele ed=. 
i ^••gJ?JÖtt'íÍt V u t á n u a élö böltseket* és meg-érdem-
| " lette, a* -Tudás Világtól, hogy meg 'életében imád-
l , , t a Tqdős munkáit • Követte Mufsenbrch^ mágya-

..• rázta Gravezand , scft* két igen- Szép Könyveteké-
jét JSeuton nevéről nevezte .De a9 kik hozzánk 
közelebb vagynak-is ; az ő Tánitványja az éles 
eSzü Roskoviis, a' ki a' tellek' természeti-erejéről 

" -- váló böltselkcdésbcn., fokafitotta a*' Muton* talál* 
priányjit » és a' ki' nevezetes a' többek-közt,. a* 

J • Hnld' béli-fogyatkozásokról irt Szép munkájáról 
i Tartitványja Nemzetinkből ama pagy nevezető 
[ Makó Pát-is y a' ki igazán neveli Mederének <ji-
í tsöfségét , -'s a"1 kit ha .egyébért nem-is ; méltán 
l betsülhet Béts, és ö érte Bétset más SzcmSzedok, 
f _ fsak azért az egy igazán Tud6$ 'riiunkájáért-is , 
I meílyet a ; mélységes ' ^ /^ r^a r^ ' i eg - fe l ségefebb 

réSzéröl, 4 ' Dlferentiális és Integrális Cálculúsvál 
•' irt, Tantvánjá" a* Nagy TiSzteletü Horváth János-

| ' i s , a* kinek nem tsak Peft," hanem az egefz Ha* 
§ za Sokkal tartpzik: mind a5 Máthefisnak gyengébb 
f réízeit ollyan1 érthstöen' tanit)a* hogy lehetetlen 
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tem : ki -légyen? 's mig bámulok , még-Szollal a* ; 
Szüz7 és érthető hangái ezt. mondja q? Berlini Ég- f 
visgálÓBak: í 
I?e ijefztgess jó Barátom! több-több kételkedéssel^ j 

Ne — üfiökös tsill^g felöl való' jövendöléssel. •• j 
S' hát már a' leg-meSzSzebb yaló égi teftek-is jonel? 

RoSzfz hirt mondani ez ugy-is félelmes eízteíidönek? j 
ÍJein elég: ho'gy a' HóW Szarva édgyik foly6 vizembe. ; 

Belé öklelt; 's már jó formán bé-sütott kebelembe, | 
|£s i hanem-lia Vitéz- Sa/oxi gyors Pegazus9 formában, | 

Repült *s> féfzket tsi^ált - vqlna a* Hóidnak Udv** ! 
r ában , 

^erefzte^nre a9 ló-fariak inár ugy törekedének , 
Hogy neki ez múlt egyfzáznál tpbpet ne-enge4» j 

iiénekt ' | 
Váltpztasil fz4myet|fedet 9s görhe Lhieaidati 

Vezesd titkpf'abb utakon üflpkös tsilkigiclat. 
Kern lefzfz Szégyen rneg-tzáfqlnod jó hozzá-vetéfedet^ | 

Mellyre tmfy hafonlatofság bátorított Tégedet ( d.) ! 

ineg-nem-érteni: mind kivált Pkyjikdjábün 7s Me
chanikájában ki - teLtzik , mely nagyon méltq a* 
Neuton* taniivány^ágara ?

 5í? más több nagy em: 
. berek-is hazánkban. 

(&) Ns - Szégyen éljék a' Bpíts iLg-yisgálqk ezt a* 
'Szót: t$ak\ haforilatafsjág. Nem ' Sz egyenletté ama* 
. 3Pt.agy Aftrónomus, Cafsini, az 1572 és i6go elz* 
tendőkbeh' láttatott két üfiökös tsillagokpak n$mü 
p é mü fyqforilatofságáb ól, az utolsónak TŰJ íj á t , mip d-
|4í;t? mihelyt fei-tetfzett meg-jövendölni , és n& 

r |pely réfzíjeq meg-is felejt jövendölésének a? va«. 
j,lfi%4g' í?P külöiRb^n-is , mivel %z üjüökős tsillg-
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*S tán azért látják Berlinből oily g}rörs fordultjait , 
Hogy a' Berlini barna Sas fijetteti útjait: 

9S táp'ez Sas akar Amonnak menyitöveket hordani, 
* *S egy üftökös Mzrkuriufi előre botsátam. 

IJe — Tudós és Bolts Barátom! ne — egy Szűz kér 
Tégedet, —-

Változtasd-meg e' tsillagról tett jövendölésedet. 
Ez 

gQk' útjainak (mellyek a' mi látáíunk határozat-
ján leg-fellyebb íél-efztendeig Szoktak járni) tsak 
kitsiny darabját lehet valósággal visgáíni és Szám
vetés alá yenni; igen nagynak kell pedig ezeknek 
!kerületjeknek lenni: annak a' kitsiny görbeségnek 
vaióságps hajláfsában , ha tsak igen k^tsinyt hj-
báz-is a' Számvetés, nagyot hibázhat az egéíz Ke
rületben. Ez az oka: hogy ama' halhatatlan ér
demű Neuton Sem merte bizqnyofan meg határoz-
fii az üítpkps tsillagök' útja gprbeségének t$rm<f~ 
Jzetét (hogy Ellipíis e' vagy Parabola? Probabiie 
reft cometas in Qrbibus EÍlipticis adrnodum eccen-r 
tricis moveri; ö lágyan Szépen gondolkodott, hogy 
mehetnek az Égi-teftek pliyan Elliptica vagy tojás. 
formájú görbe lineákon-is , mellyeknek tartalék 
pontjaik-is hafanló Törvényen változnak) Poerfel 

f »edig más Törvényű utat tsinált az üíiökös tsii-
agpknak , minekutánna gondofan meg - visgálta 

-. yólna azt , mely Jó8oban, és g iben látfzott (és 
találta azt Parabolának , Cujus curvatura in Se 
per naturam non redít) és JSéuton láttatik ebben 
Sem ellenkezni: a' minthogy Grayezaná a/ Nffito^ 

- ^Szenek leg-Szerentséísebb magyarázója t nerQ me
ri magát a5 hárorn görbeségek közül edgyifcre-4^ 

' yneg-határozni, hanem azt mondja átaljyáíjan.': 
Vice autem curvaturam, ab hac eadem Gravitatei 
£tiam pendere ex eq Seqvitur, qvod coxpus ex hac 
Gravitate défcribat aut Ellipfin, aut Parabolám % 
aut Hyperbplam, qvales Lineas defcripRíTe hos 
Oometas conftat, qvorum trajectoriae fuere deter-

. mJBatge, d;g ha -falősággal Ellipíis vpiaa-is, m\« 
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Ez ugyan-már ha feljöhet, ötödiklefztz az égea 
Meilyéket ezenfedzqdra ki-fzámoztak már régen, ( ^ 

Hogy vagy nyóltzvan küentzedik efztendo vége-felé*, 
Vagy a*' kilentzyenedikoek.kezdetébe jön elé. 

Be lám bdlts volt Bernoulli^ a*-ki itt áll melletted, " 
JVIeg kérdem; yáijQun mag4r4 ~ s s feleljm-meg fc^el-

, , , lyetted; 
ö/is elmés fzámvetéfsel ki-tsiqálta előre ~ 

Egy tsillagrol, hogy viSzíza <•. jön harmintz-nyólt^ 
' " ' ' ' . • ' " ' . • eSztendöre (/.) 

5S nem jött. — — De mit íirápkozom? — Hatáírqa-
'" / . ' " ' / ' fok'azJEgek!' 

3S mind ki-Szabott úton mennek'minden Égi Seregek* 
FeU 

helyt az változó tengeilyQ léSzesi, mindjárt' nem 
leSzfz a' jövendölésre egyéb- bizonyos okynk -a' ha-
Sonlatofságnál a* mint- fellyebb mondáhj. 

(&} Ez - előtt # Ö efztendöyel ugy Számozták ? faagy -
még pbbetf-a/- Szdz<3t<$fcqn öt üftokos tsilla-g * fog 
látfzani , a£ok' közül , a* méllyek már valaha 
látSzattak : az elsft 47;-dili, a* máflk 51 ^diky_a* 
harmadik "58-dik , a* negyedik 83.-dik efztendejé-
ben- ezen Száznak utólsó.meüyet nagyon 
várunk, ötödik,, majd $1-válik mi lefzfz ebböl-is..' 

(f.) BernotiW? Jakab $nnak -az íiftökös '"tsiUagpak 
mozdulásából, melly i6go*dik eSztendqben l£t-
fzort, igep elmés hozzá-vetéft tsinált* anpák Ré
mületjének kiszámolására: és~ ugy talál ta , hogy 3$ 
efztendok, és 147 napok innlva, vifzSza-jön, 1,7 ($-
dik efztendőbíen Máfus Hónapban,. De meg-tsalat-
tátott ai* nagy elmejflt Bemoulli. —~ Azok a,*{ kik a* . 
moftanra várt Bűjdós.q tsilíag kerületjének 129 eíz-
tendöket/tefenek, Sokkal jpbbap bizhathak.a*ma-
jgok jÖvendöléCse bé - teliyeSedésékez;, mert ka az. 
tíftök.ös .tsillagoknak Ege,, niinden Planétáknak 
Egén féllyüi; igen meSzíze vágynak mind a' nap
tól , mtud mi töiünk-is; az pedig már tudni-való 
mind áv, Neuton* terméfzeti "Törvényjeiböl«, mind 
a/ Planétáknak jól ki- tanult fordulatjáiból, hogy 

r TT", 'i, - J , 1. „'!,, yrag^!i,i?T''r?,''',»,rWf.' l u ty i iw^^ ,»irwn ———a?. 
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Ífel-j6Íieí a z a z üffökös^tsillag^láfá$uöktá;, . 
*S ára jöjjön; — de Kát —* mi" vcfeélyt várunk ab

ból ifragnnkrá ? 
H a mindenütt romlás té lna a9 hol az a' tsillag Jár; 

ÖSgsré-.esküdtenek yóltía a' többi bujdosóit már 
Régen élletie, hogy retídes "útjából; ki-Szorítsák* 

V a g y a ' heves nap' teftébe égéfzfzen bé-taCcittsák, 
Nem T i , üftökos tsillagok, 's nem Ti más égi-teftek, 

Kik &' mcSáSzeséghez-kép^eff Vágytok Serények *i 
. * . *' reftek, 

fianem -az a*" Miridennatő a* ki forgat Titeket; 
K A' ki néktek a* Srezfletbeh utat tsinált 's kereket^ 

Az okozhat veSzéljt,^tömlaft, áz tsiriál tsendefséget3 
ö jövendölhet igazan, mert 5 tjsinálhat véget 

ö az a3 ki .az üfíökös tsillagot teremtette 
*S a* Nap mintegy tüz~keljr körül útnak ngy ereSz- • 

. . tette? {g.) 
Hogy halad ? s' igen hoSzfzúkas görbe lineán megyén. 

De-már-, hogy ez ®? görbeség raillyen''-Törvényi 
legyen? 

Még ma fem tudjátok, Bőltsek! ~~> iudja az égek Attya, 
A' ki mind ezt, mind a* többi nagy tetteket forgatja* 

Igáz : hogy vénül a' Világ, és fogy éltető 'Sírja, 
^KanyatíikgÖTböIt-öregként^^^bün«i terhét nem birja. 

Változnak rendes folyáíi mint egy a' terméfzetnek> 
Táliám ö-is és mindenek a5 véghez közelgetnek. 

Mii.' 

á* kerületeknek késösége,, a* télieknek meSzfz<ísé« 
gekkeí nevelkedik ( Jjvadrata temponim pfcriodi* 
corum , Sünt űt cubí D'iftantiarum ) és' igy tsak 
UranidnákÁs kell 64 eSztehdd, jraiig a' napot bé* 
kerüli. Hanem 9 ha már * az nem iefzfz igaz ; 
hogy mikor az üftökös tsiliagok Szemünk elől -el
tűnnek, azt az ő" raeSzSzeségek okozza; ugy ezen 
fel-tétel-is kérdéít Sienved; de jaj akkor a' Pláné* 
táknak ; vagy'ha azoknak nem,; &* Némton* Tor* 
vényjeinek. 

(g.) A* Nap* körül, miüt tüz-heljr. körül : — Nem 
tsáfc azért i&z-héiyje eC Nap ( a'" mint igazán téhci 
nevez.ni Magyarul) az üftökös tdüagnak s mivel 
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Síikor a' hideg, ás embert fáázaüként fagyiáígatjá* 
A 'hó közzül rhenydorgeftet zeng az ég boltozatja, (k) 

jbe hát.ezt-is ki tsiaálja? mindaz egek Királyja, 
Mindén ez Urnák Szolgája; mert ö Világ' Bírája^ 

Öh! de göndvifelője-is, 's egyfzérsmind éde& Attya —i 
Szüiiyj-meg hát mellyent pihegni —" fzünj-meg fzé* 

mémy harmatja! .. 
Szemem: moly vágy Szeme féhyjé^ 's mellyéml mely 

vagy méllyváfa 
Európának. —"A'Dölyfös hóldháv akármintforgafsá 

íel-emelt Szarvát ellened ; — az egek hataímáfok 
Mind azokat el-háritrii, a9 melljék ártalmaSok; -*+ 

Ám kettős legyen két-relől Kerefzteitf ellensége j 
Eifzem régen ki-tsinálta az Iften' böltsefsége , 

Hogy két-fejü. Sas légyen az , mely véd elmemre áljorí. 
Két-fejü; 's kettüs ereje minden-feíé Szolgáljon. 

azfc-is mint más bujdosó tsillagokat, az világoíit-
ja ?s mblegiti /közönségefen ( h a ugyan a3 mefzfzé-
ség miatt melegítheti) hanéixi ázér t4s , iííert an
nak a* gotbé Linfcának, ttíellyben (tefzém rhöít 9 
Hogy a z , Mipfis) a' táap' körül fordul a* t&ülág* 
két Foüufsa tüz-helyje vagyon ; egy közép' pont 
hellyett 'két iaftálek-pöntja, egy:máSsal által-ellen-
ben, és az iliyen edgyik pont a' Napnak középében 
vagyon; ~ Vallycm, nem annyit külömböz>é á* 
bujdosok 's üíiökösok kérülétjériek görbéségé az 
igazi Eliipiiaa Lineátál ? a' mennyire vál tói tátik 
a ' Napnak közepébexi gondoltátott edgyik / tűz
he ly ; a" napnak valóságos de igéri Kitsiny fördű-
.Lábának középpontjától, mely nem -ugyan közé-

Een, de magának a? Napnak teftébfen bizonnyal 
enne vagyon. 

(h„) Nálunk ez Uj*efzteridőben Januáriusnak iö-dik 
napján meny dörgés hallatott, dél-elöí* tized-fél 
óra - tályban , mind innen mind túl a' vizeti (a* 
Balatonon) Tikariban és Szántódod , holott tsak 
az előtt való héten vett-meg sí hideg egynéhány 
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MUSA., 
fKoít Básben i& Febtuáxiusban 1789* 

T Q ' R O T Z K Ó I L Á T Ó N Á , -k 

SÉÜLETÉSI VS'RSÉÉ ^ ' 
tifzU tüdős FARfZADi NAGT GABOÉ tfrám* 

hoz, &? Torotzkó-Széni-Györgyi Ref. EkM&fidnaft 
Lvlki Fájzt útjához f és á> Nagy - Enyedi KerületMlí 
Ref* Ékkéftátf Hites Nbidriufsához * midőn Élete9 

éedves Párjának ? tijzteletes Nemes TSERNATON$ 
4. VAJDA KLÁRA Afzfzonyiól EUőJkü*# Magva* 

fa ANNA nem Leánya jÍMetcit mélna 1 7 8 8 - * * 
jEfztmdőbm Novembernek 30-dik Napján-. 

Üí-Tórűúhúh §Y. & 
< • * MI.,, bmAhtm\ '»*"•»• >,«„„•„ i-nnmmnu umm mjSm jmBAjfri i Km fi • i tgggSlB ' T Wtt^awBwaSgJt 

.A 9 mit ífien ddütti tgy fölei a* Bába* 
•^ tX. f lé - lépréd égy kisded Téaáég á* firtbábá* 
,Xi-is "tî jr teméfcdek fetétségggéí vakös 

; Világbaá Vöit k ikö t i bónapdklg íákös^ 
Mélytiek égéa a* Jtají foka iietil Sátorom * 1 

'Csillagok' reüdébeü afc Hóid Sem táborod j 
- Hol egy vÜágtaláü éjjdaek körriyékéB^ 

A16m öl fekete Szőnyeggel Vontt Székért* •, 
Az ötérzékenység' kapuit hé-mtváú * 

A* Séfkéritö*órák* Röítéíit iiéúí 'fávráűi 
J to l ét Mgatasfiak kéÚyé&-U*~píáMb 

ti « „ • 
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6$ 
Rejtekbea egy kisded Sérgetske vett léteit: 

Férgetske, de még-is az Égnek Magzatja , 
A9 Lelkek' Attyának remek ábrázatja. 

Hol a* levegő - ég* balzfami ereje 
Nem volt az éltető lehellet* kút-feje. 

Hol a'-minden Böltsek' mefterségek felett 
Mindenható ujjal fonnak olly kötelet , ( a.) , 

Melly két ellenkező, külömb terméfzetet 
Szoross Edgyefségnek bilintsébe vetett: 

Halhatatlant kötött töredékeny párhoz 9 

Az Ifienség' tiSzta lehelletét sárhoz* 
Hol a' Világ győző tsiicláknak xakáfsa 

Ama^nagy* Teremtés* niühellyének máfsa; 
Melyben -a' nagy. Világ kis példában kéfzül , 

A'Semminek méhe minden-nap léteit Szili; 
Levén a' formátlan zür-zavarnafc Tfeépe 

, Majd á'-földi minden teremtmények' Szépe. 
Hol ' a ' Biin, ez a' föld el-puSztitó Szikra 

% Taplót lelvén, terjed egy teltről maiikra; 
Ama' mérges kűt-fö folyáfit fzéleSzti, 

Ama régi kováSz a' téíztát élefzti. 
Hol épül nem földi finor-mértek nyomon 

Kéz-nélkűT£sinált ház por- fundamentomon p 

Hová egy mennyei Poigár-nemefsfggei 
Biró Szabad Gazda belé-fzáll olíy véggel, 

Hogy az angyali kar és,barmok5 oSztállya 
Között lántz-Szem.légyfen az íften' tsudája ; 

KereSsen tengeri habok között par tot , 
A'mulandók által az örökké-tartót, 

Hol elsőség felett két nagy bajnok telivér 
KüSzködvén, a' nagyobb a' kifsebbel nem ér. 1. 

Mos. 2 5 : 22. 

(a.) A* Léleknek a' teftel való ed'gyesüléfe. 
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