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LGYAB. MUSA* 
[Költ Bétsben 25; Februátiusban. -1789; 

Dits¥r0te á9 Illdik Músába fzólló Poétának—irid 
Bétsben PATAKI MIKLÓS: 

T7f engjed Müzsám ditséretét annak á' Poétának; 
P J Ki hirével bé-töltötie keblét a' két Hazának^ 
Ki az Egeken kerefi. VerSe matériáját, 

Énekli a' farkas - tsillag járásának formáját (a.J 
Ki-fzabjá meg határozva futára Lineájit, 

Hellyeit; jnég-jelexiését; Vkerekdék karikáit 
?S az erőt^ melly lelkefitti ezen égi teíteket, 

Mellyeknek nézéSek jelent teremtői kezeket 
3$agy határok közé tette a* teremtő ezeket, 

Ezek futtyák * 9s határozzák á ' leg* felsőbb ege
ket, ( í . j 

{a.) Ai üftökös-tsíUágot inkább lehet farkas tsillág-. 
nak nevezni, mivel 1.) az az Atmofphsera a* 
melly ennek farkát, vagy ültökét téfzí miüdéix 
böltsekről egy átalyába farkának neveztetik* 
2-tífo A* Német nyelvbe -is neveztetik ezen tsiK 
lag: farkas-tsillágnak. De ki-ki ügy nevezze; 
a5 mint néki tetfzik. , • . 

(*;> Valamely Tsillag* égének nagyságát lehet az; 
Mönek fcofzfzaságából, a* melly alatt ő.azoig 
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Jól énekléd, ezerítsillag nem hoz gonofzt magával , 
Mert ki kezdetben e' teítet formálta egy fzavá-

.. ' vak (a.) 
Kt-Szátóa a9 Reguláit rendeletlen úttyának,, (£.) 

Tette a' többi bujdosók Egeik határának. 
Kevés ^ de bőlts Törvény által a' nap körül for« 

gat tya , 
E5 körü l , nielly minden állat , 5s minden életnek 

At tya ; 
Tartozik hát ö reális a' terméfzet Törvénnyé, 

Ez az Ifieni böltsefség feneketlen örvénnyé. 
Hogyhogy következne gonofz hát annak látásából, 

JMtelly a' terméízet rendéből következik magából; 
;• • . Hifzem 

Eget meg-kerüli , meg - tudn i , (quia defcribunt 
ar^af temporibus proportionales) ezen tsillagok 
pedig a' magokét lég-késöbbre kerülik-meg. 

(a.) Nem igaz Hát azoknak Ítéletek , a ' kik ugy 
Ítélnek, hogy ezen tsillagok vagy a' földnek ,. 
vagy a5 Napnak, vagy a' bujdosó tsillagoknak 
ki-gözölgéSeikbőí Származnának , mivel mind e-
zekrőt véghetetlén mefzfzire vágynak ( q u o d d e -
monílraí deféctus parallatreos) , hanem ok - is 
kezdetben teremtettek, és homályos teltek, mint 
inas "bujdosók. 

(fi.) Rendeletlen az ő járáfok a' többi bujdosóké
hoz képei t ; mert ezek mennek nap - nyiigotról 
napkeletre, és forognak a5 12 Égi Jegyek hatá
raiba.;: de a5 farkas.-tsillagoknak egeik minden 
Törvény-nélkül ^vágynak ízéllyel hangivá az 
Égen. Némellyek fordulnak napnyugatról nap
keletre , némeilyek nap-k eleiről; nap-nyugotra » 
némeliyek Efzakról Délre, és nem-is végzik-el 
az o egéíz. futáfokat. 
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HiSzem e2 az Iftenségnek elégés rendeléle, : 

A' mely-fzerint eshetett-meg e' Világ teremtéfe. (a.) 
Hát nem az üítökös-tsiliag ;belé- fugározáfa, 

Vagy valamelly égi-jegynek titkos munkálkodása 
Szül háborút, 's békeiséget: ez oily Unlakmunkája* 

Ki egyedül av Sziveknek belts, hatalmas Birája-.-'.-
Nagy dolgoknak, ?s háborúknak leg-többfzör az okai 

Képzelt hafzon , ?s Fejedelmek forró indaiat-
- , - tya i , (b.) 

Vagy egy Szép Száj, 's pár Szép fzemnek tüzes pil-
- ' lantáfai, 

. A'Szép Nemnek babonázó kiVSugározálái.\\.. 
Ezek azok a' tsillagok, ezek Afpectusárói 
' . í t é l a' bőlts a' Kabinét titkoSsabb mivoltáról, (c.) 
• * " " . - - H 2 \ ' \ ' "'•• "': 'v"" • 0 1 -

(a:) Scirrcet leges Na túr t , quae ab aeterno erant 
in Inteilectus, Dei, efficiuntque Effentiarh mim-
di pofsibilis. Cometae obServant has Leges (quia 
celeritátes illorüm crefcunt,- vei décrefcunt; noa 
Sünt quadrata difiantiarum ab eodem centro , 
et areoe funt ' temporibus proportiorjales J ergo 
complectutitur' in Syítemáte — ,— —v:íed quid 
polTet funefti apparatio álicuius corporis adfer-
r e , quod fecuncíum Leges Naturae fit; cum Le
ges "tamen Naturae nihil quidquam mali pöísint 
porté ntáre, ' ' ' " ,. \ ' * v

 : 

(b.) Lásd ezekre a' Példákat Reálnak az Igázga-
* tás Mefterségéröi irot Könyveibe,' és á ' 'Nagy 

Fridrikriek a' maga idej eb éli. Hi (toriakról irott 
Könyveit, 's Léibnitz"Elptjáró beSzédjét ad Co* 
dicem faris Gentiüm DjplomaticL 

(#.) XIV - dik Lajos tudta a' Szép Afzfzonyoknak 
* Sok hafznokat venni.- Egy Henrietta Stuart ál-

• • : - " "'• " taí 

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár jelzet: B051/138 



olvasd-?x*eg tsak Marrl Grófné', <s Pontamour'éle
tei t , (ÚT.) 

Meg-tíjdhatod Sok nagy dolgok okait , 5s menéfeit. -
Igaz ugyan hqgy találtak már ma egy jó kaptára , 
- ; ^p tö^ . t : i i inek ; iS2Íkmi i íden a' rpváfsára. (3.) 
Éi-oSztotta a5 Böltsek közt egy bölts a' Hold' ha : 

tárát , (c. ) 
K i - k i érdemmel fizette szer Égi jus árát. 

tal rontotta ő-el az ö ellene kötött lármás fri
gyet. (Tt'ippelr- Alliantz) és ha valamely Udvar
nál illyetén Kárnak (Dame Haifks) vágynak, 
tsak azoknak influxuíbkr.a kell vigyázni , mert 
bizonyofsan azok if kerekei a' Cabinét mozgá
sának Gunolüng Statifiik. ' ' 

(a.) Barti Grófné volt XV-dik Lajosnak Szeretője. 
1 Ezen Grófnéra költött ö 180 mi l l ióLivrát / 's 

utoljára Klaftrorrjba zárotta. Pontamour volt 
egy Péknek a' Leánya ,' V egy Vendégségbe 

~ XV-dik Lajos belé fzejretvéti, Udvari D támává, 
*S Márchésnévá tette ,' ennek Szülemennyei vol
tak a' 7 efztendös1 háborúba vezérlő Frantzia 
Generálifok, kik a' Frantzia Armádlát a 'Prufz-
Szufok 's Hánnovéránuíbk ellen olly rofzfzul co-
mandérozták, Más Kabinét dolgába-is igen 
nagy Iníluxúfsa volt* 

{b.) Politikai ezen Szorul azt mondja a' nagy Fri~ 
K drik k' maga reggeli órájába, hogy ez arra va

ló , ' hogy isiivel" á* Fejedelmeket Sem Tolvajok
nak Sem valami más illetlen névvel nem nevez-
het tyük, tehát ez: ezzel az egy Szóval minden 
tselekedeteiket el-fédezhéttyük. 

{c^Eeveling Dántzigi volt Polgár - Mefter. JEJ-oS?-
v tották máSok-i§. 
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3|?erelhetfz azon böltsekkel ezen Fortzió eránt, 
Hogy te-veled-is oSztafsék ezen Határ egyaránt 

Söt adom Szives Szándékkal arra-is kéSz vokSomat,. 
Mellyre tsak a' hiv tifztelet liajtá gondolatomatí 

"Hogy ezen fel-tettző diSze a- kerek Ég' Várának, (<z.) 
Neveztefsék mindenektől ám Horvát* tsillagának. 

Halhatatlan az érdemek az illyen Vers-íróknak , 
Kik Születtek ?

 9s az Ifiének rendeltek Hit-Birok
nak. 

Ezek adnak örök éléft halhatatlan neveknek, 
Kik trutzolják az időket, 's változáfit ezeknek. 

Ha egy Raciuéénekli Gondé ditséreteit, (£.) 
Ki vitézségének hagyta Belgiumba jeleit. 

Ha egy Volt ér méltoztattya Mauritzt pennájára (c) 
Ezt 'á9 Vitézt, ki Született a*Brantziák hafznára. 

Kettős Súgárt vetnek ezek a' jövendő Világnak, 
Mellyből edgyikét kivánnya a- Poéta magának. 

£#.) Tudniillik az ezen efztendőbe várandó üílö,-
kös tsillág/ - . . . ^ 

^ . ) Gondé'volt XlV-dik Lajosnak híres Nagy Ve
zére. Ez a' xnaga háborúiba el-vitte magával á' 

, ' nagy Racinét, hogy Szemmel látott tanuja len
ne a* nieg-irataiitó ViSelt 'dolgoknak!' 

(c.) Mauritz Szaxoniai Gróf, vóít;H-dik Auguftus-
" nak Lengyel Királynak Gróf RutüvfzkinétöL Szü

letett-fattyú-fia. Ennek Vezérsége alatt eíett 
45*be ama hires Fbntenoai győzedelem , Voltér 
Szép Verfeket irt. Ezen ütközetbe jelen volt 
a m a hires Gróf Lövendall-is , és vezérlett egy 
fegittö Frantzia' Sereget. Innét Szokták mondai 
ó i : két fattyú tette Frantzia-orSzágot boldoggá," 
Moritz^ és LövendalL ' : í 
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£. Patak 4. Februárius* 

Semper ego auditor tanium, nunquamne reponam-9 

Juvenalis. 

Azt tartotta a' hajdoni Világ, hogy a\ Semmi-' 

löl femmi Jem lefzfz; a' moítani pedig azt állatja'v 

hogy CL Valóság nem lefzfz femmivé. Az elsőbb ál
latait , a' Semminek egy látható Világ' formájába 
]e t t öltözéfe; az utóisót pedig, a' minap támadott, 
de már fuftbe ment egy —— Tárfaság' ígéretének 
Semmivé levéfe meg-tzáfolta. Oda van a' mindenes 
Gyűjtemény / pedig már azon TárSaság egy tagjá
nak fzayai-fzerint, annyi volt az előre-fizetö, mint 
a' —{omnis comparatio e/l 0diófa) dög ; bezzeg el-
is döglött! Kár ! rnert oliyan emberek fogtak hozzá 
Jáknek vagy femmi dolgok nints, vagy a' dolgokat-
is félre tették volna jó pénzért. Bizony ká r , hogy 
a' mindenes Gyűjteményből, femmi gyűjtemény nem 
leve! pedig már meg-fogadták vala Bálámot~isy hogy 
Kurírt intse-meg. Meg-is tselekedte Bálám; de olly 
f g y g J % 7 ű e n > niintha a? dolog tsak a' Számárára 
lett volna bízva ; mert kételkedni láttatik benne , 
hogy tud-é a' Kurir Németül ? 's még-is Németül in
tette a' Kurírt. Bizony k á r , hogy a' mindenes, 
'Gyűjteményből', femmi gyűjtemény nem leve! pedig 
jT ha lehet hinni) nagy emberek kérték reá ezt a* 
ijrárfaságot, ugy mint, egy —— Könyv-nyomtató, 

"! ' " h o g y 
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hogy igyekezne ez a' TárSaság — pénzt keresni. 
Bizony kár , hogy a' mindenes Gyűjteményből, Sem 
mi gyűjtemény nem leve! pedig bizony Szép gon
dolkodású emberek fogtak hozzá ; mert ha ezer 
Praenumeránfbk lett volna , ?s az mindenik 10 fo~ 
rintal fizetett: hat vagy hét ezer forint hafznok-is 
lett volna; ez tehát bizony Szép gondolk®dás, és 
nem roSzSz gufius! Tsak ugyan kár há t , hogy a 

| mindenes Gyűjteményből, femrni gyűjtemény nem le-
v e ; mert ennek az Érdemes Közönségnek mindeu 
éfze hafznát vehette volna, p. o. a' fonóban, me

sélhettek volna belölle a' fonók; máSok, meg - tud-
! hatták volna, hogy hány akó efsö eSett-le ez vagy 

amaz határon , egy nyáron; 5s talám még azt-is 
meg-lehetett volna t u d n i , hogy hány tseber .viz 

J folyt-le a' Dunán. , Tsak ugyan kár há t , hogy a* 
mindenes Gyűjteményből' femxni Sem leve ! pedig b t 

; zony ollyanok fogtak hozza, kik jó pénzért minden-
j re reá értek volna, és a' kik nem Szánnák ki-Szúr, 
I ni annak a' Poétának a' Szemét, a* ki azt merte? 
J mondani, hogy Pluribus intentus minor ejt ad Jingu-

laJenfus. Bizony k á r , hogy Semmivé lett a' min
denes Gyűjtemény ! fpedig már a5 Kurir-is, ingyea , 
betsülettel, 5s egyriéhányfzor kihirdet te; azt-is Ígér
t e , hogy rövideden meg-irja a9 javát az Olvasőí-

jBak, Kérdezték ugyan tölle, hogy mint tsinál Esé~ 

\ 
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iraBufi, ha a" Gyűjteményből Semtííi férni találná 
lenni? Tréfa s ág! Tsak ugy , rnínt á' ki mindent 
úízve-gyü]t> 's még Sem ád-ki Semmit. Bizony kár , 
hogy a* mindenW Gyűjteményből femrfti feni levej , 
A9 Küvirt mondják a£ okán^k^lenni : á* tontotta*eÍ 

ezt á' fok pénzt ígérő Neme^figyékezetet. Mivel 
rontotta-el? Azzal , hogy ki-hirdétte ? azza l , hogy 
olvasni akar ta? 5s azzal , . hogy máfokkál-is akarta 

# • " " " ' * 

olvaftatni ? vagy-, tálam" a z z a l , hog 
ságnak egy Tagját aJjVIagyar Hazál í 
gen meg-esmértett$# íf réfaság h ez.>fi$j 
Igazabb az , hogy P r^ t i ű toe r á« ; np&^í|.^en, Sení 
ézeri Tárfáöágnak íaridaíójá, a'.^f" 'Könyv-nyomta
tó; - lém 4' Tárfaságnák tagfái nem akarták a' p é t 
±zV Szeréntsélíütésével a' Hazának hafználni addig, 
tóig-tar' H á z á ^ pengő formában, fcizöriyoSsá nem 
tetté őket á* felől, hogy áz & remeny^^JMRg-r iem 
tsalja ; mert ezgtf Táríáság TágjjjflK-ís magok-fé
lé hqrgad a9 kezek; ?s^ii |mip^mlyan emberek, á* 
Kik' ^ % ? ^ l Z ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ E ' í ^ " 0 g y •> m(inu$ ocutd-

iü« «»a' 
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