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A gyermekek 1 's Ifjak' nevelése e's tanítása , 
egy volt eleitől-fogva a' legelsobb e's legfonto-
fabb foglalatosságok k o z z i i l , minden pallérozott 
Nemzeteknél; de foha nem gondolkodtak, nem 
befzélltek, és nem írtak arról annyit , mint az 
újabb időkben, kivált a' Szóm ízed Tudós Né
met Orfzágban. K i előtt esm éretlenek , egy Bá~ 
sedoumak, Campenak, GMének, Resewtizntk\ 
Roehownah, Saltzmannak, Stuvenak, Stdtztrnvk* 
Trappnak, Schütznek, VillaumnaK Schuderojnak^ 
és a'folí többekkel, mind ezeknek a'velejét ma-
gában-foglaió Nitmeyernek n e v e i , igyekezetei, 
és munkái? A ' következési ezeknek sokféle, no
ha igen kiilöm-
bozö tzélbol elkövetett iparkodásaiknak . átal-
jában szólván, tagadhatatlanul felettébb jóké-
vök voltak. A z o k voltak ezek már annyiban, a' 
mennyiben minden fontos Tárgyak körül nagy 
tűzzel , nagy ízorgalniatol'sággal elkövetett fog
lalatoskodás, mindenkor új eizrevételekre vagy 
igazságokra vezérel : azokat a' kiket a' vak tii'z-
telet az eránt a' mi mellett tsak a' Régiség , &z 
ido' hoki',', ús ága havizol , egy minden niunkálság 
nélkül való túnyaság' böltsojében ringat, ál
mokból felferkenti, és vélek, abban a' mit meg-
jobbíthatatlannak tartottak, nagy fogyatkozáso

kat, 
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kat , a' mit múlhatatlannak, lbk elmúlható!, a 
mit végre hajthatatlannak , fok végre hajthatól 
fecteztet-fel. így volt éppen a do log , a gyer
mekek' neveléiére és tanítására, a' Predagogi-
cára nézve-is. Mint tulajdonképpen való Tudo
mánnyal , úgy kezdettek azzal bánni; fok fon
tos, inas Tudományokból , nevezetesen az A n 
t ropo lóg iábó l és Psychologiából való éfzrcvé-
telekkelineggazdagították, és az egygyes tapafz-
talárokat közönségesebb Törvények , regulák 
a láhúzták; 's még o l ly fok rofzfzúl kiütött pró
bák á l ta l , az okos előhaladást , az újítás' vífz-
keteges kívánságától megkülömböztetni, és fok 
éppen ez által helyeseknek lenni bebizonyoso
dott régibb Maximákat, utakat, módokat, új
ra okoknál fogva beisnfni megtanulták. A ' ne
ve lésrő l , tanításról. Oskolák' megjobbításárol 
megfziinéB-nélkül való befzéd, minden rendű 
embereket, a' Fejedelmektől fogva a' kézi mes
ter emberekig , íigyelnietesekké tett a' dologra : 
és utoljára közönségesen megesmérték minde
nek , hogy egy l'zóval mindent kimondván, a' 
jó emberek' formálása, egélz kiváltképpen va
ló módon a' megjobbított nevelés és tanítás ál
tal el'zközöltethetik. 

A ' fzomfzédok' példája minket-is felserken
tett és mozgásba hozott. Majd éppen akkor mi
kor Básedow Német Orfzágban megfzóüalt, Fel-
biger 1770-ben, az az előtt mintegy fél Századdal, 
Berlinben Hánhtöl feltalált! és folyamatba hr 
zott Tanítás ' -módjával , Epochát urnáit a' T 
Kirá ly i Örökös Tartományokban; 's neveznie, 
sen Magyar Orfzágon a' Romano-Catholitusok-
ra n é z v e , a' Nemzeti és úgy nevezett Norma, 
lis Oskolákkal; és a' régibb ' , újabb úgy neve 
"««: Rotio educathnis, n totós Bei Littemrie-
!•:•• iirgn,,,,: / . ' „ „£„„ ' „ , . , tsalhatallán bizonyság 
meily faivéit feküdjön a' Kormány-Széknek « 
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Ifjak' nevelese és tanítása. A ' mi Felekezetünk 
fem inaradt-hátra, a' mel ly a' gyermekek' ae-
veltísérol és tanításáról, egy fzóval az Oskolák' 
megjobbításáról való gondoskodást, maga jus-
fának és kötelefségének tartja és esmir i . í íöröl -
belol mintegy 30. elztendőtol fogva, kivált pe
dig az újabb időkben, mi közöttünk-is minden 
felé az Oskoláknak, és azokban a" nevelés' és 
tanítás' módjának, a* mennyiben a' kettő együtt 
efzközöltethetik,meg|obbításáról vagyon a' ízó , 
az eránt tétetnek rendelések. 

I l ly környölálások köztt, azt gondolhat
ná az ember, hogv a' gyermekek' és ifjak' kö
zönséges nevelésére és tanítására nézve , a' mi 
időnkben már a' legjobb lábon állanak a' dol
gok. És raég-is mindazonáltal, tsak igen közön
séges mj közöttünk mindenfelé a' panafz, a' 
rofefz és hibás nevelésről és tanításról , az Os
kolák' alább fzállásáról. Sot vágynak elegen, 
a' k i k egyenesen azt állítják, hogy az Ifjúság' 
mai formálása, nem tsak femmivel nem jobb, 
hanem még inkább rofzi'zabb, mint a'régi vo l t , 
és hogy az új Pedagógiától fem jobb embere, 
k e t , fem alkalmatosabb, értelmesebb és tamíit-
tabb Polgárokat nem lehet várni. Mennyiben 
helyes és igazságos, mennyiben nem ez-a ' pa
nafz, azt tsak úgy ítél'netjük-meg , ha ezen ket 
Nevezetes Kérdésre megfelelünk , úgvmint: elo-

fzör, hogy miben állott a' régibb tanítás , és 
mi volt abban nem jó ? és másodfzor, hogy mi
ben áll az újabb tanítás, és van-é abban, c's mi 
jobb mint a' régiben? De ezen két kérdésre va
ló megfelelés, igen mefzfze vinne engemet, és 
egyenesen nem-is ide tartozik; de tsak u g y a n , 
hogy »' nagygyából valamit említsek, ép^en 
tzr lomra tartozó; ezea Könyvem' tiíuUsa pedig. 
0.iikségefsé-is tefzi. 

. % \ * i Volt 



Vol t ol ly i d o , a' mel lyben, maid Úgy &ÓU-
v á n a z egel'z Tanítás a" mi Oskoláinkban, min
den külömbség nélkül , nem tétetven femmikü-
lömbség az Oskolák kozott , tsupan tsak a De
ák Nyelv ' Mintásában állott ; a Val lás , és ar
ra tartozó d o l g o k , í r á s , fzám vetés , Fo ld ' le
írás 's a* t. tsak mellesleg taníttattak ; a' magunk
ban és körülöltünk IévÖ mindennapi dolgoknak 
esmérete, tanítása, a' mellyeknek tudása a' kö
zönséges éleiben mind letelté ön l i i lVnos , mind 
igen fzükséges, egélzen elmellözteftt ; többnyi
re tsak az Emlékeztető tehetség gyakoroltatott, 
a' Testnek, és az elmének több tehetségeinek 
kifejtésére, a' fzív' formálására, vagy éppen 
femini . vagy tsak igen kevés gond fordíttatott; 
a' tanításban nemtelen, és a' Psychologia' és 
Anthrop;>logia' priiu'ipiumival egyenesen ellen
kező Fenyíték gyakoroltatott "s a' t. így egy Pa
radigmákból , Vocabulumokból, Phrasesekbnl, 
K i f o g ó i k b ó l , Tzifraságokból, és Barbarismu-
sokból álló gyűjtemény nrlott-öfzve az ifjúság' 
elméjében, és e' felett a' femmi fénnyel meg-
nem világosított Chaos v. Zűrzavar felett i'llt , 
örvendező magának való tetfzél'set, mint vala-
melly költő tyúk a' tojáson, az emlékeztető-te
hetség, míg az elmének több tehetségei kedvek
re l'zunnyadoztak. 

Ezt a* vifzfza-élést v. vifzfza-fordúltságot, 
és ennek követkczésit, által-látták némelly gon
dolkodó Fejek; akartak jobbítást tenni a' dol
g o n , és más oldalról igen inefzfze mentek. Le
rontották^' Deák Nyelv ' Despotai Monarchiá
j á t , és a' Tudományokat ültették a Thrónus-
ba. Így ege'** méréfzséggel az Oskolák, a* Col-
le . ; iumok, Aca lemiák , Universitások , határiba 
v i j u u a k , é» a volt a' forsok, a' mi fok Hó
d - t a t ó k é ; az Ó elébbeni faját birtokok , népes
sé ,,-LÜ1 incgfofziva cs pufztán hevert! Közönsé-
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ges Fátuma forsa az az emberi elmének, hogy 
egyik Extremumról a' másikra, vagy egyik túl. 
a" rendin valóról a' másikra ugordjon ; e's tsak 
mikor fohol fem találta-meg azt , a' mit keresett, 
vagy megtalálni kellett v o l n a , akkor tsúfzi'zon-
vifzfza magát mégfzégyeeelve azon közép-pont
r a , a' hol az Igazság lakozik. Áital-látták, hogy 
a régi N y e l v e k n e k , a' Görög és Deák N y e l 
veknek t u d n i i l l i k , 's nevezetesen minekutánna 
a' L e á n y , vagy ez az utolsó, a' maga Annya 
v . a' Görög N y e l v felelt , a' mellyel fem gaz
dagságára , fem hajthatófságára, lem fontofsá-
gára , és méltóságára, fem finomságára és ked-
vefségére nézve éppen fel-nem é r , minden ér
deme nélkül az elsőbbséget elnyerte; a' Deák 
Nye lvnek tanulása, már most az egyfzer ízük- , 
séges. J ó l van tehál! köttetiefsék - egybe a' 
N y e l v ' tanulása, a* Tudományok' tanulásával. . 
F é l r e ! így okoskodott a* tüzes uj í tó , Felre az 
Oskolákból a' régi A u c t o r o k k a l , a' mellyekböl 
femmi tulajdonképpen való Tudományt , leg
alább femmi Systemát , rendbet'zcdett T u d o 
mányt nem lehet tanulni. Hozzunk-bé azok he
lyett Deák N y e l v e n írotí Tanuló - K ö n y v e k e t , 
tanítsuk ezután a' Tudományokat Deák N y e l 
v e n ; egyl'zóval tanítsuk a' Nyelvet a' Tudomá
nyok á l ta l , és együtt azokkal . Megfelejtkeztek 
róla , hogy tsak a' régi íróknak Icte ád betset 
és fontofságot még magánpk ,az ö Nyelvek ' ta-
núlásának-is , és hogy minden Ö helyettek fel 
vejendo Deákul ivott Tanuló K ö n y v e k , és még 
inkább minden Deákul -való petyegése a' Taní 
tónak a* T a n ú l ó k k a l , az ollyatén d o l g o k r ó l , a* 
mel lyekröl a' Romaiaknak í'em esmo'retek lem 
fzavok nem v o l t , éppen femmi kipótolások nem 
lehetnek. Va lóságga l , azért hogy va laki az, ú\. 
D e i k Tanu ló Könyveket meg-írtheíse , éppen, 
nem méltó Deákul tanulni. A ' régi N y e l v e k , , 
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ratura höztt , nagy a' külömbség, 
[ál lefz fontol amannak a tanulása, 
i volna az , hogy mi izáraz i'zemak-

k c l állhatnánk a régi Görög és Római írók" 
Rógusánal , vagy M Ö megégettetésekre kéfzit-
teteit rakás-f inöl, és hideg vérrel nézhetnénk 
azoknak felmenő füstöket: óh! úgy tsak minél 
hamarébb, a régi Nyelveket-is, Harang és Ének 
fzónál kísérjük a' temetőbe. 

De ncra! a' Régiek' tauúlásának betsének 
megkell maradni , vagy pedig vége minden igaz 
ftindamentomos Tudófságnak: a' régi Litteratu-
ra kútfeje, és a' marad mindenkor a' mi Tudo
mányunknak. A ' k i azt mondja: mit nékem a' 
Kútfő , a' forrás ? az elfelejti, hogy a' folyó-víz 
Kútfő nélkül nem volna; dugjátok-bé a' Kútfőt, 
és a' t i folyó vizeitek megl'zíinnek folyó vizek 
l e n n i , alább esnek, és egéfzen elapadnak. A z 
i g a z , hogy fenimi Tudornáoy annyira félre nem 
tekerheti, és meg nem velztegetheti az Ifjak
nak a' fejét, mint a' régi Nyelveknek tanulása, 
ha az rofzlzúl, és tsak magokra a' Nyelvekre 
nézve fizettetik. De az-is igaz , hogy egyetlen 
egy Tudomány fe alkalmatos annyira , a' L é 
leknek minden fztmnyadozó erejit felébrefzteni 
és tüzelni, egyetlen egyfem alkalmatos annyira, 
az elmét mmden lehető Tudományokra előre 
úgy elkéfzí'rm , és kipaüérozni, mint éppen az, 
ha az Philosophusi , és az igaz tanítás' módjá
nak regtiJáiho7 alkalmaztatott módon taníttatik. 
A ' legnagyobb Tudósok , minden Fakókban, 
rgyfzer'?mmd mindenkor kifsebb v. nagyobb 
mértékben jó Humanisták voltak; és a* tapafz-
talás fok példákkal megbizonyította az t , hogy 
mindene a'maga Fakjában, annál nagyobb volt , 
itieríiel nagyobb fzorgalmatofsággal kékítette 
vai.-iíia magát arra e lőre , a' régi Nyelveknek 
Píiilosopfausi és okos tanulása által. 

A ' 
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' A ' regi Liiteratnrának , a' Görög és külö

nösen Deák íróknak, a' kik magok-is a' Görög 
írók ízeiénl formálván magokat, lellek Remek 
í rókká , olvasásának, értésének, tanulásának, 
és követésének tehát, az úgy nevezett Tudós 
Oskolákban, Gyninasiiu.uok.ban, »em egyedül 
valónak u g y a n , dé mindenkor F6 dolognak 
ke l l maradni. Annak kel l maradni , még azok
ban az Orlzágokban-is, a' mellyekben minden 
Forumok, T ö r v é n y S z i k e k , DicaRer iumok, 
Anya i Nyelven hangzanak : nem azért már hogy 
Deákul befzéllni tudjanak , a' mire ott nints o l iy 
fzükség; noha ott-is mindég nagyobb perfectio 
a z , mint az ellenkező eset; hanem azért, hogy 
a' régi R e m e k í r ó k ' olvasása , vi 'sgálása, értel
mek' fefzegetése, és példáik'követése á lta l , til'z-
ta világos gondolkodású, éles látású, erós íté
leti) , egyfzóval valóságos Philosophusi Fejek és 
írók , igazi T u d ó s , nem tudákos emberek for-
raáltalsanak; a' mire a' régi Litteratura né lkül , 
lem az Anyai , fem valami más idegen Nyelv 
mellett nem lehet rá menni. Es éppen ez a ! leg-
alkalmatosabb elválal'ztó határ-linea a' Gymnasi-
umok v. Tudós Oskolák, és az úgy nevezett 
Collegiuraok, Aeadcmiák és Univoi-iiáfok közit. 
E z utolsóknak, ámbár azok magok-is úgy virá
goznak, ha azokban a'régi Litteratura virágzik , 
a' Fó Szempontjok a ' T u d o m á n y o k , a 'mellyek-
n«k által-látására és felfogására, femmi jobb 
előre való ke'lziilés nintsen, mint az úgy neve
zett Zttudia Hum<miura \ a'mennyiben a.?ok, nem 
tsupán az Emlékeztető - tehetségre, hanem a j 
elmének minden egyéb erejére alkalmaztatnak. 

Nem hiba volt hát az régenten-is, hogy V 
Deák-nyelvet tanitolták az Oskolákban, hamm 
annak tanításában, ezen legnevezetesebb hibák 
vo l tak , úgyminteli.fihr; hogy nem helves Izél-
ból tanították azt , nem teltek femmi kún mb-

http://Gyninasiiu.uok.ban
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Téget az Oskolák között, hanem egyforma töz-
zel tanították azt , a' jövendőbeli parafztnak v . 
Föld-mívelonek , Mezei-embernek, Polgárnak 
és Tudósnak. Másod/tor, hogy majd úgy fzóll-
vántsak azt tanították: legalább minden külömb-
fég nélkül, minden Oskolákban, a' vóít a* Fo do
log : és harmadfzor, hogy hofzfzasan i s , nem-
is jó úton, nagyobb réfzént tsak merhanice ta
nították azt. T í z efztendö vóit a" Deák Osko
lák' Curstisa vagy kitancilása' idejének határa; 
a 'mire jó úton 's módon vagv Mtthoduson hat, 
vagy iegfellyebb hét, dofztig elég., Infandum 
jubes renovare dolorem\ Említsem a' fok közztil? 
hogy az Oskolába járni kezdő , bei'zélleni alig 
tudó gyenge gyermekekkel, az értelem - nélkül 
való abs , ebs• ,ibs, qUa% c/ue , qui, 's a' t. után, 
tsak hamar , az ártatlan gyenge gyermekek' el
méje' i'yöti-éiére kcfzueti Abcékben (a'-mellyek 
fájdalom! mái napig-is, fok helyeken fok Osko
lákban kézben forognak és hafználtatnak, vagy
is inkább azokkal a gyenge gyermekek gyot-
rettetnek , a' kiknek Rochow Ü r , a' Rékani Fa
lus i Remek Oskola' birtokosa és fundálója bizo
nyosan ezt mondaná : Uraml botsásd-meg nc-
4ót, mért riem tudják mit tselekefmek^ a' Páter 
noftert^ Credót, Ega fumot olvastatták", föt a 
mi nagyobb, az azok* végén levő közönsége
sebb Deák fzókkal vagy Vocabolumokkal együtt 
dictáltatták *s tanúitatták, a' Rudimentabéü Pa-
radigaiákat, a' Cellarius' kifsebb Vocabulariu-
m á v a l , a 'könyvnéikül való tanulásra kihagyták, 
és e' képpen, tsak a' Memóriát v. EmlékeztetÖ-
fehetséget, azt-is pedig ideje eiött, és éppennem 
hozzáülő dolgokkal , vagy-is inkább pulzta fzók
kal Formákkal gyakoroltak ; az elme' több te
hetségeinek kifejtözését elmellozlék : tanúitat
tak, nem tanítottak, és a' termél'zet' rendít el
fordítván, kénfzerúettek mindeneket bei'zélleni 

egy 



egy o l ly idegen e's meghólit N y e l v e n , a' mel
lyen me'g könyveket nem érteitek, és írni nem 
tudtak, a' mi l'zülte ofztán, azt a' kortsos, és 
isömör Deákságot , a' mellynek példáját láthat
n i , az úgy nevezett, Ohscuroruni Virorum Epi-
Jioiae-nevÜ Könyvben. És mi volt a' fenyíték? 
Nem ügyelvén a' Tehetségek' mértekére, nem
telen ütés , v e r é s , fzidalmazas, és mások' tsúf-
fágára való elmésen ki-gondoltt kitevések. E lég 
legyen a' régi tar.ításbéli hibák közzill ennyit 
említeni. Quis taliafando, temperet alachrymist 

M i n d ezekre nézve . hogy az újabb időkben 
nevezetes jobbítások tétettek, fenki nem tagad
hatja, ha igazságos akar lenni. M e r t eLÓjzör, 
megvagynak az Oskolák kütöuiböztetve , a 'men
nyire tsak lehetséges; a ' F a l u s i Oskolák Nem
zeti vagy Magyar Oskolákká változtattak á l ta l ; 
a' Varosokon, és nagyobb Helységekben, a* 
Deák Oskolák tsak ott kezdődnek, a' hol a" 
Nemzetiek végződnek. A ' Val lás , és arra tar
tozó d o l g o k , külső 's belsó erkoltsiség, olva
s á s , í r á s , fzámvetés, F o l d le-íras , külömbkü-
lömbíéle értelembéli gyakorlások, a' bennünk 
'$ körülöttünk lévő mindennapi dolgokra való 
figyelmeztetés és oktatás, 's a' t. mint i l le t t , a 
Deák N y e l v helyett FŐ Foglalatofságokká tétet
tek azokban. Hogy valaha egéfzen külömbözo 
Tsapatokban láthafsuk a' jövendőbeli Parafzto-
kat. Polgárokat , és úgy nevezett Tudósokat aj; 
Oskolákban, mint az Academiákban vagy Uni-
versitásokban, a' Theologusokat, JtirHftákat, 
Medicusokat , a* mi nagy boldogság v o l n a ; ahoz 
nem lehet femmi reménységünk. Másodftnr* a" 
Deák Oskolák úgy vágynak elintézve, hogy a' 
Deák Nyelv mellett , a' Vallás és más egyéb T u 
dományok nem fzenvednek. Ho/ry ne tsak jö
vendőbeli T u d ó s , hanem a' miből áll a/oknak 
nagyobb ré fzek , jdver.dob.-li Polgár-hV fdrroál-

http://jdver.dob.-li
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tafsék azokban; az eddig taníttatni fz okott dol
gotion kiviül, a' mennyire lehetséges , az ollya-
tén Tadományoknak-ís, a' mellyeknek tudása a' 
közöme'gei életre' mind felette hafznos, mind 
igen fzükséges, minéműek az Anthropologia , 
Difetetica, P h y i i c a , Naturális Hi f tor ia , Mathe-
s i s , Geographia Mathematica &. Physica 's a' t. 
hely mutattatott; hogy így a' jövendőbeli T u 
dósok előre kéfzíttefsenek a' Colle^iumbéli letz-
ke'knek nagyobb hafzonnal való hallgatására; 
azok pedig a' k ik a' Tudós állapatra nem igye
keznek, ét felsőbb letzkéket foha hallant nem 
fognak, meg-BÍrathatatlan károkkal , a' legkö
zönségesebb és legfzükaégesebb dolgokban tu
datlanságban ne maradjanak. Egyfzer'smind pe
d ig az Anya i Nyelv-is palléroztatik; azonn-is 
mindenfele gyakorlások tétetnek. Harmadfzor 
a* Deák N y e l v ' tanulása' ideje rövidebbé téte
tett; az említett Mechanismus eltöröltetett, a' 
fzáraz és kezdőket gyötrő és elrémítő Gramraa-
ticálás, és némelly igen mefzfze menő Újítók* 
fzerént, annak egél'z megvetése köztt , a ' k ö 
z é p - ú t válafztatott; a' fzoros Synthetismus az 
Analyt ica Methodufal mérsékeltetett; a' Cella
rius' Vocahulariumának könyvnélknl való tanúi
tatása , legalább fok Oskolákból , fzámkivette-
telt , (nb. Nem a'Deák fzók'tanulása, a ' m i múl
hatatlanul fzükséges , tsak hogy nem Lexiconból ; 
kérdje-meg magát a' k i valaha valamelly N y e l 
vet könyvből tanúit; külömben-is hafzímtalan-
ság lévén a z ; mert ha a' Tanuló Efztendeig a* 
í'zokás fzerént az M. betűig megy, már másik 
eí'ztsndöben mikor az M. betfln k e z d i , elfeltjti 
az A beiiibe l«5v6 fzókat. A z Etvmologicnm L e -
xiconokban mindazonáltal, a' mil lven a' C c l l a r i u -
» é , ez okos Tanító alatt fzenvedhetöbb, mint 
az AlíJhabrticumokbaa. A ' Deák K ö n y v e k ' g y a 
k o r i o l vasá ía , fordítása, Stylus , a' tudva nem 
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le'vö fzónak Celláriusból vagy más Lexieonbóí 
való kikéréseié és megtanulása, tefz itt leg
többet, és tsak ez a' termelje ti és vifafza nem 
fordult út) ; a' Tanítás okol'sa, nevílövé téte
tett, az elme* minden Tehetségeinek kifejté
sére igazíttatott , Okos fenyíték hozatott-bé, 
's a' t. Ha többet nem említ ek-is, már így - is 
fokát nyert az emberiség. 

De ha mind ezek így vágynak , honnan va
gyon hát a' fellyebb említett panafz? Az e* fé
le félóldalú és meghatározatlan panafzok lehet
nek igen-is, a'régiekhez í'zer felett való ragafz-
kodásnak, és a' dolog' terméfzetéhe való tse-
kély belátásnak következést: de más réfzroi 
az? fem tagadhatni, hogy némelly jobb módii 
Helységeket és Városokat kivévén, a' jobbítás 
nagyobb réfzént még papiroson van, és • nem 
ment, nem-is mehetett egéí'zen tbkélletefség-
re. Mert elofzör, hogy azon kezdjem a' mi itt 
az első, a' gyermekek nevelésének, és tanítá
sának Mestersége, vagy Pfedagogica, közönsé
gesen fzóllván mi nálunk még, nem-is boltsöjé-
ben fekvő kisgyermek , hanem tsak Annya'mé
hében lévő magzat vagy embrió. Egyetlen egy 
könyvet fem tudunk mutatni illy nagy fontos-
t'ágú dologban Anyai-Nyelvünkön, a'^mivel fe-
gíthetncnek magokon fzámos Oskolai - Tanító-^ 
ink ; kivált az éltesebbek , a1 kik hírét fe hal
lották annak. Annak tudása nélkül pedig, lehe
tetlen a* Tanításnak nevelőnek lenni, és abban 
a'Mechanismust elkerülni; mint okos fenyite-
ket-is tartam, vagy hegy rövid fzóval mindent 
kimondjak, a' nélkül hai'zontalan minden jobbít 
tás, minden Plánum vagy elintézés. Mit haíz-
nál ezerfzer megezerfzer prícscribálni, megren
delni, hogy a' Tanításbon az elme' minden te
hetségeinek ki-fpjíésére, a* fzí v* Formálására fó 
gondnak kell lenni; a' Deák Nyelvet okosan 
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nem mint regen tsak Mechanice kell tanítani, 
okos fenyítéket Kell tartani 's a' t. ha nem tud
ja a' Tanító miben állanak mind ezek? Vajha 
valami jóltc'vö alkalmatos kéz pennát fogna, e's 
ama'nagy Tudományú 's nevű , e's az e'fViékber; 
nagy tapauialásii li : t '! ii?n)n.<-i(.e Profeísor-
nak , e's az ott le'vö Királyi Pgedagogium' Inspe-
ctorának MemqyerVrv.ak^illy utulusii megbetsűl-
he tétlen Könyvének : Grundsátze der Ertziehiiri* 
ur.il d*\ ünterrlvhts, Magvar fordításával meg
ajándékozná a- Hazát! 

Innen másodfzor: nintsenek alkalmatos Taní
tók, mint harmad/íor, alkalmatos Mannalisok v. 
kéz; - Könyvek - is az új Methodus fzere'nt való 
tanításra, vagv legalább igen kevés fzámmal ta
láltatnak mind a' két rendbéliek, és ritkák. A ' 

' Deák Nvelv helvett, vagy melié, más hafznos és 
a' közönséges életre tartozó Tudományok ren
deltettek az Oskolákban: de az éltesebb Falusi 
Mesterek kozzül, hányadik, tanulta azokat? az 
ifjabbak és újabbak köz^ij; - is , li tsektlvebb 
Helységekben, a1 kilsebb idejű Deákokból Let
tek közzi'ii hányadik hallja mindazokat? Ka még 
ezen kívül alkalmatos kézi Könyvek (intsenek , 
a' mellyekkel magokon fegítsenek, hogy taní
tsák azt a* mit nem tudnak ? Megmondotta ré
gen Ovidius: Quodparum [hát még ka nihil) no-
vit% ne/no docere potest. Ez okozta azt, hogy fok 
az előtt nevezetes Falusi Oskolák, a' Deák Nyelv' 
kitiltása után lafsan lafsan elaljasodtak, hasra 
estek; úgyhogy van pclda reá, hojry a' hol az előtt 
a' Syntaxisig tanultak, azután ott jó ólvasok-is 
alig találtattak. És itt fundáltathatik egyik he
lyen a fellyebb említett panafz. Mert a' régi 
Vezér-tudomány, a' Deák Nyelv, mint egy-átal-
jában halzontaían e's fzilkségtclen liitiltódván a' 
Falusi Oskolákból, a' niegrendeltt újabb Tudó-
mányok, és értelembéli gj-akorlások-is pedig az 
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t m l í t e i t okok miatt annak helyét ki nem pótol
hatván* ' s a ' többek-is tsak a' régi húron pen
dülvén: két vagy három Tél után, az örökké
való ugyanazom megunja a' Tanuló, 's úgy a' 
piínt, jó formán-is ki tanulja, 's nem látván maga 
előtt femmi fellyebb valót, femmi újat a' mire 
törekedjen, ki-áll az Oskolából. A' tapafztalás 
l'zóllitt, a mellynek fzava nagyobb fontoíságú, 
mint ezer tanuló •í'zobájában planizáló pufzta The-
oreticus Peedagogusé; a" kinek igen könnyű be-
fzélleni és mint írónak féi^leni, és a" maga éle-
fen-látásának tsudálókat ízerezni. Mikor ö kints-
mutató-bot jávai megüti a* Földet: arany és ezüst 
erek nyílnak-meg az ö és olvasói' fzemei előtt, 
láthatatlan kintsek l'zikráznak melzfzéről, az azo
kat ÖrzÖ rettenetes íarkány elaifzik az Ö babo
nás botja erejétől, itt 's amott ledönt a" rábe-
fzéllés' fáklyájával a' kezében maga előtt egy 
bálványt, Öízvetori a' megro'sdásodott Oltáro
kat és Templomokat, és egy pertzentés alatt , 
egy penna rántáfsal, új Templomokat és Oltáro
kat épít-fel, mint egéfzen a' maga győzedel
me' emlékeztető ofzlopait: de jaj neki, ha fel
kívántatik, a' maga fényes projectu mainak vég
re hajtására! fzerentsés ő ha illyenkor tudja a' 
vitorlát a" Szelek ellen forgatni; de tsak igen 
gyakran az illyen esetben , a' kormányoz ás hoz 
való értésében bizakodván, esmeretlen Tengeren 
indúl-el, és éppen azért az éfzre nem vett l'zik-
iába megütközik, és fenékre fzáll. A ' Szerző, 
egy Gymnasiumnak fundálója, Tanítója és Igaz
gatója volt vaiaba; most pedig Hivatalánál fog
va, mintegy .50 Oskolák'ínspectora ; a' meilyek 
négyen kívül mind tifztán Nemzeti vagy Ma
gyar Oskolák. A s négy közzűl az egyik Gym-
nasium. és a' mi Vidékünkön Centralis Oskola; 
rrröl itt nem fzóll: hanem a' más háromról azt 
jegyzi-rneg. hugy az egyikben ezek közzüL a" 



Nemzeti Oskolák' behozása után-is fzakadaila-
núl taníttatván a' Deák Nyelv, igen-is, hogy 
azon egy és alkalmatos Tanító által a' Syntaxi-
sig, az a maga virágjában máig-is megmaradóit, 
és külföldiek-is fzátnosaii tamilnak benne: a' 
mis kettÖ, kitiltódván azokból a' Deák Nyelv, 
igen elaljasodott: vifzfza vitetvén pedig belé-
jek a' Deák Nyelv, ismét felelevenedtek, és az 
egyikből nevezetesen, három eí'ztendö múlva 
né*gyen mentek egylzerre másuvá a' fihelorrcá-
ha.' Ez nem azt tei'zi éppen, hogy tehát a' Fa
lusi-Oskolákba vií'zlza kellene vinni a' Deák 
Nyelvet, mellytöl Isten Őrizzen; hanem tsak 
azt, hogy nem keli azt, kivolt a' Népesebb Hely-
fégekben, és a' hol kedvezők a' környülállások , 
egyátaljában kitiltani: a' mi azért-is fzüfts "';.;es, 
hogy nem tudjuk bizonyos.in, hogymellyik fze-
geletben ülhet ott a' jövendőbeli Tudós; fókák
ba a Deák Nyelv' tanulása által kedv öntodik 
a* további tanulásra, a' kik külömben az Ekc-
fzarva mellé állói rak volna, és e'képpen a' Fel
sőbb Oskolák, Gymnasiumok-is nagyobb Né-
pefséget reménylhetnek. Innen bőltsen tseleked-
te azt a* Túl a Dunai V. Superintendentiától ki
nevezett Lttteraria Deputatio, a" mellynek a' 
SzerzÖ-is egy Tagja, hogy a' Nemzeti Oskolák' 
idejét négy efztendore I.au;-ozván, a'negyedik
ben már, a' hol azt a' környülállások megenge
dik , a' Deák Nyelv'okos tanítását megengedte. 
Bem igaz egy átaljában, hogy a Deák Nyelv' 
okos tanítása hal'zontalan volna azokra nézve-

is , a,' kik (ofaa azon beízéjleni nem fognak, 
és úgy nevezett Tudósok nera lefznek. A ' ki 
így gondolkodik; elárulja magát, hogy az-iffúi 
elme'kipaüérozása' menésén keveíet gondolkii-
zott. Hadd tanuljanak, ne bánjátok Szülék! a' 
ti gyermekeitek; kivált az ö gy*"gébb elzteu-
de;kben, mikor raég az Ö jövendőbeli állapot-
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ok, életek'neme , nagyobb réízént egéfzen bi

zonytalan, mindent a' miben uaódjok van, ét 
hidjétek-el, hogy minden okos tanítás hafznoa 
az Ó elméjeknek gyakorlására, e's faiát fzárnyok-
ra fegíti azokat. Ha lemmire nem hafználhatják-
is a' ti gyermekeitek jövendőben a' Görögöt 
e's Deákot, a mit tanultak, ha elfelejtik-is azt 
ismét: de azért az ennek tanulására fordított 
Órák nem vel'ztek - el azokra nézve. Valamint 
a' Test, nem azért vefzi az eledéit magához, 
hogy mindent a' míl megcmcfzt m igában meg
tartson, hanem inkább azért, hogy az Ö erei 
kifejtózzenek és megerijsítieíseneií : úgy az ei-
mének-is nem kell, nem-is lehet minden felfo
gott esmércteket magában megtartani akarni; 
elég az hogy ö, az azok körül való foglalatos
kodás 'által, a' maga gondolkodó tehetségét gya
korlottá , erősítette és élesítette. 

Immár az emiitett két akadályok közzül, 
az elsőnek elhárítására a' volna a' legjobb: egy 
ollyatén Inftitutumnak, JóltévŐ Intézetnek fel-
állítása, a hol a' jövendőbeli Oskolai Tanítók 
különösen formáltatnának ; a' haizon a' meliy 
ebből az emberi Nemzetségre hárulna ntegbe-
tsűlhetetíen; de ha más Nemzetek iparkokási-
is ebben a' tekintetben, füstbe mentek, a' Szám
talan és meggvözhetetlen akadályok miatt, mint 
bizonyítja a' Defsaui tsak hamar dugába dűlt v. 
is inkáb felsem állíttathatott Philanthropimim, a' 
mellyre LO ezer aranyár kívánt Basedow a' Pu-
blicumió!. de a' roibol íémmi i'e lelt; és a* 
Hálái hasonló tzélú, de kevés el'ztendök míilva 
abban hagyott Intézet: nékünk fokkal kevesebb 
reménységünk lehet valaha ahoz. Minthogv hát 
legtöbb Falusi Oskoláinkba a' Tanítók, a' kis-
febb idejű Deákokból telnek-ki; a* kiknek nem 
lehet fzerentséji-k a' Collegiumbeli felsőbb bnz-
kéket hallani: úgy láifzik , hogy mind a' két 
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akadály meglehetősen elhárííódna dgy-il, ha a' 
megrendelte Tudományokra kot rendbeli Kézi 
Könyvek kcfzíite'nének, lígymin! egy bővebb, 
és a'megieln-ton gig vik.gos , a' Oyra'nasiuinbeii 
Felső Claisisok' liániára; és egy kü'sebb, azok
nak Compcndiuma, az alsóbb vagy Grammá ticá-
lis és Nemzeti Oskolák* teámára , a mellyre a' 
bővebb, mintegy magyarázat lenne': 's követke
zeiképpen, a'mellyel az alsóbb Oskolai Taní-
tók-is magok réizéröl hnfználhatnáiiak. A'nieliy 
Ké/i Könyvek ofztán együtt, egy olly fonna 
jeles Encycíop;t-(.iiat icnin-nek , mint a' Németek
nél a' Klügelé hat Darabban. 

De tán így niegtci'helődnek a' Felsőbb Clas-
sisok Tudományokkal, és a* I.itteratura hátrál-
tatik? Nem kell félni; tsak jó Kézi Könyvek lé
gyenek Anyai Nyelven, és alkalmatos Tanítók: 
három cfztendore felofztva, nem fok jut azokból 
egy efztendóre, a* mellesleg való tanításra inkáb 
mint (anúltatásra. Itt tsak a' legfzükségesebb 
rétié taníttatik ezen Tudományoknak rövid 
Summában; a' fzélesebben kiterjedő egéfz Sy-
iiema a' Collegiumokra bízatik. Hogy így tebb 
tzclokat lzerent:és kimenetellel lehet elzközölni 
egylierre, bizonyítja a' külső Tudós Nemzetek' 
példája : és a' Hazában fe újság ez egy idő ólta. 
Igaz az, hogy más környülállások köztt va
gyunk mi, mint azok ; de mi nálunk-is íiintúgy 
kétfelé Tanulókból állanak a' felső Ciafsisok , 
mint Ö nálok, úgymint jövendőbeli Polgárok
ból, és jövendőbeli Tudósokból. Elmellózzük-é 
hát egélien a' Tudományokat, a' Litteraturá-
nak való nagy kedvezesböl: hololt azok mind 
a' két rendbéiiekre nézve mind hafznosok , mind 
liükségesek? a'jövendőbeli Tudósoknak, hogy 
előre keiiittefscnek a" Coliegiumbéli felsőbb letz-
KcV nagyobb haíionual való hallgatására, a' hon-
san a' hcl azok elmdloztetiick, ott az egy fe-



1Ö1 megrövidített Osknlai futást, más felöl meg
kell holzfzabítani; mind pedig a' jövendőbeli 
Polgárnak, hogy :i' legf/iikségesebb dolgokban 
örökre tudatlanságban ne maradjon. Azomban ha 
külömb'.'zünk inasoktól . kiilöuiböztelsük - meg 
nem a'Tárgyakat, a' mcllyekben niegegyeiflnk . 
hanem a' mellesleg való tze'ít , e's a' l'zerént a' 
tanítás' formáját; úgy hogy a* Deák Nyelven 
való bcfzélleV kedvéért, a' kiilnmbküló.nbfole 
Deák Nyelvbéli gyakorlásokon kívül, tanítsuk 
Deák Nyelven a' Tudól'ságra l'zorosabban tarto
zó Tudományokat, p. o. a' lihctoricát, Logi-
ctír, (a' mellynek továbra-is az úgy nevezett 
fzép Tudományokkal egybe-kölött tanítására, 
még pedig az Émpirica l'-ychologiaval együtt, 
a' Szerző' ítélete l'ztrént, fokkal több és fonto-
lább okok vagvnak mint nem) Aritiquitást, Pro-
sodiát, Mythoiogiát, Hifioria Litterariát, Ma-
thesis purat 's a l. Az-is igaz pedig, hogy a re-
gi Ltticratura-is, ha Fő tulajdona - is a' Gymna-
siumnl.nak ; de tsak ugyan meg-is néni egyedül 
azoké, hanem folytatni kell azt az egéfz Colle-
giumbcii futás' idején; t'ot a' k; azt megizetítette , 
egélz eletében -yönynr-j foglalatod aga az annak. 

És éppen iílyen tzélból kéfzítette a' Szerző 
e' jelen lévő munkát, <> reá-is némeiiy manualí-
sok' vagy ké;;i Könyvek' kél'zítése, nevezetesen 
a' Föld" Mathematica le-írása lévén bízattatva a' 
V. Superintendentiáto!; a'mellvhez b . a' izoros 
egybe-kötletcsre nézve, a Syficma Planetáriu
mot, Globologiát, és Aftrogiiosiát-is ragabfa-
ni egy u;t.:í fz'igségesnek iteite. Hlyen tzélból 
tituialta-ezt így: a frlsóbí Oskntakhéíi Tanulók' 
fzán.ára: mert azokat forgatta fzeme előtt en
nek kcT/ít''seben, és valósággal íszoknak-is ta
nította ezt hajdan a' Komáromi Ref. Gymnasi. 
umban, a' mellyel Triviális Oskolából ö' nevelt-
fel, és Ö. állított a'Gyinnasiumok'l'orába: kik-i> 



x x E i l U í X i t ú B K S Z Í D. 
ezt,, a' re'gi Litteralara, és V rendcsen ezen Clas-
íisokban taníttatni fzokott Tudományok mellett, 
több m;'(S koz hafznú Tudományokkal együtt, 
úgymint az Antropológiával, Physicávai, Na
turális Hiftóriával, Mathesifsel, nagy gyönyörű
séggel és egéfz örömmel tanulták; a' közönsé
ges Examcnekre felgyülekezett gyakran igen fé
nyes Auditorium-is pvái^, n;igy nieg< h gedesét ta-
lalta mind ezekben. Tsalhatatlsn jelét adta en
nek, (hogy az Ö áldott hamvainak érdeme l'ze-
rént adózzak) ama' boldog emlékezetű a' Túl 
a' Dunai V. SLipenntcndenüának Nagy érdemű 
vók Fó Curatora, a' Tudományok' nagy elö-moz-
ditója, Néhai T. Pázmándi Jósef Ú r , a'ki a' mi 
Főmenünket a' ma^a jelenfétével megtifztelni 
foha el nem midatta, és a' níaga azzal való meg
elégedésének jeléül;, többnyire majd mindenkor 
l'zép Summ^üat, hol 100. hol 50. forintot aján
dékozott a' Izükséges Infii umenruniok' megfzer-
zésére. Ebból tsináltattam 'lenben, a' Gymnasi-
UID' fzámára, egy fzép ket tsöjü fenn álló Réz • 
levego-Mcrítüt, vagy AntÜa P.mtm.aticát, há
rom Üveg harangokkal, és a' Magdeburgi He-
misph;criumokka: együtt. Ebből f/ereztem egy 
Cfdeftis és egy Terestris Glóbust, és egy Réz 
Spln-tra Ariniilarist, egy Thermoinetrumot és 
]í.irometrumot; és ha Statióm'nem változtattam 
vólr.a, már egyTubus Aftronomicusról-is ígé
reten tett vók; a'lévén mindég a' kérdése, hogy 
mi volna még legl'ziikségesebb'! Hintsetek virá
gokat Komáromi Muzsák e* nagy Maecenástok" 
Sírhalmára! Legalább ne menjen közöttetek fe
ledékenységbe az Ö érdeme, ez a tzélom. A ' 
Machina Eleciricát boldogult! Doctor Zay Sá
muel Úrtól nyertük, egy Conducforral és két 
íl-gyveres Üveggel együtt; annak eltörött Üveg 
Tányéra.helyett, a' mostan; lókkal jobbra, egy 
jókevö Úrtól nyertünk 21,. forintot. A ' több ap-
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• a t u s o k a t . In suliit, tsengetyuket *s a* t. ma-
K az e'félékben gyönyörködő Tanítványim 
• h á l t á k , vagy tsináítattak. Es ebből áll az'em-
fett Oskola' l^iyficas apparátusi. 
K Igen hibázna pedig, a' ki azt gondolná, 
W&y ezen Könyvet ála'ljihan fzoiiván, rendről 
jendre k ••i-.yvncikOl kell?;:c iám tat ni. E '• i'--ha 
W vük a' Szerző' tzélja e's l'zokása. Sok van 
» e n , a' mit előre való megmagyarázás után, 
*Hs leket let z kéül hagyni; fok van, a" mi! is A 
A k ó v a l kell elbelzéíleni. Sok van a' mit mu
togatás által kell megtanulni; p. o. mind a1 I -'i 
[Wbologia, a' Planéták' járása, a'Conftellatiók 
jj? t. a' mcílyekliez tsak egy okos catechizálást 
W l olztán ragafztani, a' Szerző' hajdani l'zokása 
B r ént. Több tze'lok lévén e' Munka' kcTzítésé-
K l egybe-kötve ; nem íródhatott ez azzal a' 
fzárazsaggal, a* mellyel a.í "l, !val' ;n \\é'\ K'v: '-
w k , a' mellyekre jiiágok a' Szerzők ízoktak mv 
gyarázatokal tartani: hanem a'mennyire lehetett 
populariter, vagy a' köz érte!emiii»z, megér he-
toséghez alkalmaztatva. Azoknak kedvekért, 
a* kik a Mathefist nem tanulják vagy tanúink, 
illendő helyeken , k üli'nos .! egy/éjek ben, vagyon 
ábból-is annyi, a' Karikákról, ízegelettkrol, Há
rom fzegekröl. Oiiiyóbisoltról, hogy annak mé
lyebb tudása nélkül-is e' Könyvet megérthetni. 

Továbbá,-illyen tzélból tituüiu >-zt 
Az alsóbb Ortr,láJ-h---U T„nftók'fzámára. Nem mint
ha azoknak tanítani kellene ezen Könyvet, a' mi 
nevetséges volna; hanem azért, hogy a' többek 
között magok halVmálhatják ezt-is. Nékiek kell 
ueyao-ia magoknak , ;árti«.kmk 'enni a'közön
séges életre megk.vanutó l/..,h*c>i Tudomá
nyokban, ha azokból, élo fzóval, bizonyos früh-
séges esméreteket kózöini akarnak. Tanítványa 
ikkal. Ha befcclleni ak.-rnak azoknak, capae'iti-
sokhoz elfogadhatóságokhoz képeit, a földről„ 
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annak külső formájáról, az Égi Testekről, Nap
ról, Hóidról, Tsillagokról: fzüksé;r hogy ma
gok az e'féiékbcn ne legyenek jövevények. Es 
valósággal, az illy élö l'zóval együit belzéllge-
le's által va.'ó tanítások a' legalkaimatr.sabbak a' 
gyermeki ütőhöz; tsak howy az élet' idejéhez 
képest, az emlékezet;! tehetiség illendő gyakor
lása: lem kell teliyel seggel elméi! ózni: mint akar
ták nérneily mefzfze menő újítók: mert min
dég igaz marad az: taitum fcimus, tjuantu.m me
mória tenemus. Kivált periig a'legapróbb, vagy 
Oskolába járni kezdők' tanításának minden kü-
lömbség nélkül minden Oskolákban illyennek 
kellene lenni, és bizonyos ideig .V hetüket meg-
íé kellene mutatni. Elég matériát l'zolgáltatna 
az ertelembéli gvakorlái-okra, a' gycrmeKek'ma
gok Teste, ín, kéz, láb. Izem, fül, fzáj 's a't. 
a Cíassisban lévő dolgo*, afzta!, fzék, ablak , 
kementze, ajtó s a't, az Udvaron, Kertben, Me
zőn lévő dolgok. Nap Hóid, Tsiliagok, Fák, 
Füvek, Allaf.I., Folyóvizek, Hegyek, Falú. Vá
ros, örízag 's a't. ezeknek m jiémúsége:, réfzeí, 
hafznai, l'zerzö okai 's a' t. Minek utánna így, min
den Systema nélkül, a' minek itt éppen helye 
nints, kül-';iih k;ilönii>f'éic Címeretekkel meggaz-
dagította a' Tanító a' gyenge gyermekek'elmé
jét; azután kellene hozzá fogni a' betűk' tanítá
sához, olvasáshoz, könvörgéshez , 's a' t. Elébb 
vók az emberi Nemzetségnek Nyelve, vagy 
elébb tudóit bef/éllui, mint olvasni, vagy írni; 
terméfzet ellen való dolog, elébb foglalatoskod-
tatni a' gyenge Gyermekek' elméjét a' jegyek' 
jegyeivel, mint undokkal a' dolgokkal. Dehogy 
az meglefuTscn, tudni kell magánik a' Tanító
nak, még pedig nem a' Doctus , doctior, doc-
tifsinutsr, vagy a' hic, hícc, hocot. 

Utoljára , kcíz.'ietie még e* munkáját a" Szer
ző az e'félékben gyönyörködök' fzámára-is. T a . 



lál-é, ha egyéb tzélját eltévefztetle-is, iiyekre-
is , azt az iíió' mutaja-meg; ö legalább magáról 
ítélvén, azt reményi;. Miugyan-is illendőbb ctry 
okos Teremléshez, mint helyes Megfogásokat, 
vagy esméreteket tsinálni magának a' Fóldról, a* 
mellyen lakunk, és azon nagy és dilsö Egi Tes
tekről, a'mellyeket a' Mindenhatónak kezemii-
liónként rakott-le az Ég' megmérhetetlen öblében? 
Ez koteleí'sége minden embernek, a* ki a* pallé
rozott névre fzámot tart, még az Afzfzonyi Ne
met le vévén-ki; a' mellynek cimúlatíisa lealáz
za ötet az alatsonvnbb rendű Teremtések' [órá
ba. Ama* töméntelen ezer ragyogó pontokkal, a* 
Tsillagokkal ki-rakott Ég' boltozatjának figye
lemmel való f/cTiiielése, megindít és magán lu'v.'il 
ragad minden érzékeny fzívet: de ha ez az öröm 
ez a' megindulás a' világ' ropoantt alkománya' he
lyes esméretén nem fndálódik, igen híjános. An
nak helyes esmérete, fokkal hathatósabban felin
dítja az embert, a'Teremtő'véghetetlen nagysá
gának , Mindenhatóságának, megfoghatatlan ból-
tsefségének és jóságának tsudálására, imád.isára. 
és ma^al'ztal.isár i , mint minden fzók ; femmivé 
tefz egyfzerre , és vifzfza igazít minden vakmerő 
gondolatot a* Vallás ellen oda, a' hol az el'ztele-
nűlkoholtatott; megesmérted velea'józm okos-
fág' keskeny határait, és a' maga l'emmiségét, és 
bé-tolti fzívét alázatofsággal és ember társai 
eránt való kéretettél. Es mc'ly nagy gyönyö
rűség foglal ja-e! <-> IziYct, mik;)r me.g'.pndol-
ja, hogy azok a'lók Millió ragyogó Csillagok , 
megannyi Napok, és hogy annyi világ'rendet 
vágynak, a'mennyi Alló-TsilíagoU ? micsoda ki
nézés lelkesíti »y, Ö jóvendooéli ailapotjára néz
ve, annak gondviselése alatt, a' ki azokat a' 
millió világokat a' iemmiból elo-l'zóllítolta, ki-
terjelztette, és azokat mint egy kézen tartja és 
igazgatja? Bizony V \ l e « f c r e nem ügyei, vagv 



a' kinek ezek ni 1 nints helyes esmérete, az meg-
foíztja magát attól a ^yönyöröso'gtdl a* melly 
a' Nemes lelkek' tulajdona. 

Ezek, és ezekhez hasonló gondolatok indí
tották a' Szerzőt arra, hogy ezen Könyvét egy-
fzersinrnd , minden e' félékben gyönyörködő'k-
nek-is ajánlja. Igen kevés-is vagyon V Könyv
ben, a' mi közönségesen hafznáíható ne-vólna; 
e's nagyobb réfzént fsak az, a miben különöseb
ben az Oskoltkat forgatta fzeme elön a' Szerző, 
p. o. a'Gíob dogi.i.Még ennek terniélzetesen leg-
l'oványabb rél'ze-is, a' melly-1. i. az Egen és föl
dön gondoltt pontokról, lineákról és karikákról 
tanít, úgv vagyon elo-adva, hogy azok mint 
egy a' lárásbéfi érzÖ tehetség alá vettetnek, és 
tapaí'ztaihatóliká tétetnek, és azoknak nagy hafz-
íiaazídök' felofztásaban, fzárazon vízen valóúta-
zásokban 's a't. megmutattarjk. A ' több réfzek, 
a* Napról, Földről, Hóidról, Planétákról éi Alló-
Tsiilagokrój, már magokban ingerlők és könnyen 
megérthetok. A ' tolunk látható mintegy 60. Tsil-
lagzatok úgy vágynak leírva és characterizálva, 
hogy azokkal eftvenként a'megmondott időben, 
ezen Könyv" út mutatása fzprént, a' kinek ked
ve tartja, minden Tanító nélkúl-is megesmc'rked-
hetik. A ' Planéták" járása a' Zodiacas iz. Tsil -
lagzatiban,:iz 1814-dik 181.5-d k 18'6-dik és 1817 
dik Eíztendökre elő-adalik; az első nagyságú és 
némelly ne\czetcsebb második nagyságú álló-
Tsillagok' megjelenése' Táblájával. A ' neveze
tesebb elő-ierjefztések, állítások, mint minden 
Tsillagzaioit -is, Figurákban v. Kajzban a' K nyv-
höz járuló Négy Rézre metfzett Táblákon elö-
adatutnak és megmutattainak. Ha hát tsak ezen 
utolsó tzélját-is el éri, ha lelznek némellyek a 
kiket e" Könyv a' világ'roppantt alkotmányának 
helyes esiné rétére , és ez által-ís a' Teremtő' tsi;-
dáiasára, iuiádására, és magafztálasára vezérel: 



úgy megvan az 6 hívének kívánsága, és elég
et, „irgintaímaziatoitnak tartja icr.gát. 

Hat'ználta pedig a' Szerző e.:cn nv nka' keízi 
tésében , lok réfz fzerént régibb , refz fzerént 
pedig még ma-is élö Tudósoknak, úgymint Weid-
lemek, Ebertnck, Erxlebennrk, Licbtenbergntk , 
Fabrinak, Fánknak * Mayrrmk, különösebben 
pedig Smithnek, IVunfchnek, Ihlnmthnak, él 
amaz Égvisgálók' első nagyságú Tsillagánnk, 
vagy-is inkább Napjának. Berlini Nagy hírű 
Aftronomusnak zVorfc Urnák, fok rendbéli ezen 
Matériákba ütö munkáit, a' mellyekben a' mit 
tzéljára valót talált, hal'znára fordítani el-nem 
múlatta. Mindezen fegédek mcllett-is pedig érez
ni kellett azt néki igen lókfzor, melly nagy jó 
a z , mikor a'fzilksi'ges kéfzűletek, Jnftrumentu-
i n o k , Tsilíag visgáló Torony, mcfzfze IátóTső 
*sa't. és valameily rakott közönséges Bibliothc-
ca. parantsolatjára áll az hónak; de néki, Te-
rentiusnak ama' mondasálioz kellett magát tar
tani: ut qi/imi/s, quandn ut fieri volumus non licet. 

Egy dolog vagyon még , a' mit a' legna
gyobb érzéketlenség és li.ihrlatl.mság nélkül itl 
eí nem mellőzhetek. Ez t. i . hogy ez a* Munka 
első gondolattal, fokkal kifsebb formában és 
minden Rajz nélkül jött volna világ eleibe; ha 
éppen akkor, mikor már tifztázva veit. egy ha
talmas pártfogója és elösegéllöje nem akadt vol
na: a' k i hallván, hogy egy illv tzélból és ilty 
Matériában írott Könyv, minden Rajzok v. Fi
gurák nélkül igen fok hijjával volna, annak Fi
gurákkal való és bővebb kiadására, a Typo-
graphiára tejendö költséget, fzokott nagy fzivil-
sége, és az Isten' dilsösége, az Ekklésúák, és 
azoknak veteményes Kertjei, az Oskolik mel'e'l 
való esméretes buzgósága fzerént, egyl'zeribe 
önként megajánlotta. Innen lett a.?, hogy tiiztáz-
va levén már a' munka, és annak egél'z tafjj-

* * s vál-
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változtatása hofzfzas, bajos és késedelmes lé
vén, a Figurák rövid magyarázatjaikkal együtt 
illendő helyekre kevés változtatáfsal betétettek; 
némelly tzükséges Tabellák pedig, és nevezetes 
Jegvzés.k, a'melllyeknek elébb lehetett 's tu
dott vólna-is helyet adni a' Szerző, de a' mel-
lyeket elofzör rövidségnek oliaéri elhagyott, hát
rább, nevezetesen a'(i!ob.W-)gi ir.in ailanak p. o. 
a' Cliraák', Paraílelák'-küebbedése, Nap' elhaj
lása' Tabellája; a' Helyek'Geogr. hofzfzúságá-
nak és fzélefségének Táblája : a' Föld Öt Fő 
réizeinek Methematicat meghatározása Y a' t. 
de a'mi által a' Könyv nem vel'ztett, otl-is a' 
magok helyén állván azok, és többnyire azokat-
is illetvén közelebbről, a' kiket a' Giobologia. 
Innen lett az-is, hogy a' Könyv' elejin lévő ci-
tatiókért, a' hátulsó réfze rövidebb Paragraphti-
fokra zavarodás nélkül nem kedettethetett. Ez 
a' nevezetes és hathatós pártfogó, éppen az, 
a' k i , hogy egyebeket elhallg-iVik, hasonló Ne
mes fzívuségböi, és a' köz jó *s Isten' ditsösé-
ge mellett való búzgósigból, 1789-ben, a' Rév 
Komaromi Reíbrm.ita Ekkle-da fényes Templo
mába, az abban lévő l'zép Kathcdrát Ó70 fo
rintban; 1805-ben pedig, az abban lévő egél'z 
Orgonát 4500 forintban tulajdon költségén tsi-
náltatta, t.i. az én boldogult kedves Feleségem* 
Néhai Nemes Szarka Eva Afzl'zony után, az én 
Drága kedves és Jó-akaró Ipám Uram, a' Ko
máromi Reformáta Ekklésia' mostani Nagy ér
demu Fö Curátoi-a, Nemes Nemzetes és Vitézlő 
SZ-IHKA JÁNOS Úr, hasonló nemes gondolkozá-
lü és buzgóságú kedves élete párjával, Nemes 
S111.YAK E V A drági Napám Afzfzonnyal; kik-
is megegyező akarattal, az ezen Munkára te-
jenJökéltségnek nagy réfzét, azaz a' Typogra-
phust illető réfzt, nem tsak megígérték, ha
nem arra, kerek fzániban, ezer forintot Váitó tzé-
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dulában.elörc valósággal le-is űzettek: és a' mi 
több, tudván a1 Szerző' kornyái;'! ! Sasait, ezen Sum
mát, négy jó reménységü kedves Unokáik' ne
velésére és támlására -úandekozták. Az o' féle 
nemes fzívbol fzármazott köz hai'znú tselekede-
teknek emlékezete, méltó hogy a" késő mara-
dékra-is által-menjen; és mikor a' magár muto
gatni nem fzereto , és titokban jót fundálni kí
vánó nemes fzív, mint itt-is, azt kívánja, hogy 
az e* félékről haílgaísunk: az érzékeny és há
ládatos fzív arra kötelezi a' Vevőt, a' jó téte-
ménybe.n réízeí uíot, hogy annak te Ily eí's égéből 
mindenek' hallottára lzóíi )m\ az 0 Szája. K i t - i s , 
hogy az Isten kedves Elete párjával tovább-
ra-is fzámos efztendőkig éltefsen, és virágzó ála-
patban tartson-meg, Famíliája' dífzére és bol-
dogítására, a' Komáromi Rcformáta Ekklésia' 
javára, egylzóval az Isten' ditsöségének, és a' 
Köz jónak előmozdítására, Szívéből kívánja és 
óhajtja Bútson 28-dik Martiusban 1814-dik Efz-
tendöben 



A' K Ö N Y V R Ö V I D S U M M Á J A . 

B E V E Z E T É S . 

I. Megfogit a' Geníraphiáról. Matfcematica, Pbysi-
ca, Falitipa, Régibb, Újabb.-Generalis, Speciális Geogra-
pliia. Világ , Világ' Alkotmánya. § 1—4. 

II. F81d Abrolzok. Universalis, Farticnlaris. Gene
rális, Speciális, Folyó vízi. Hadi, Posta, Tengeri, Főid. 
Abrofiok Oskolai Atl.ís, tg' 's Főid' MeBerséggel ke'-
felteit golyóbisa. Spsra Armillaiis. §. s—8. 

A ' F O L D ' M A T H E M A T I C A LEÍRÁSA. 

E L S Ő S Z A K A S Z . 

A' Főid' H M formájáról, Tengelyéről, Pólusairól. 
Zenitről, Nadirról. Lineákről, Karikákról, Szegeletek-
ról, Golyóbisokról, nagyobb •« kifsebb Karikákról, 
Parallelákról. § 1—7. Az jEquá'.orról, Meridiánusokról. 
Déli linea' húzásáról. Első Meridiánusrói, a' Helyek' 
Geogr. holzfeúséga , fzélelsége. Pólus' tnagalsága. Az 
JEqunW és Meridianus' grádusainak Mérttlóldekké va-
ló változtatásáról. A'okoak halina a' Föld Glóbusok' 
.és Főid íibroíiok' kéiziíésében. A' Meridianusok'kü-
lömbsé8e l'zerént, kűliVnbözo Helyeken, kiilömböző idő
ben vagyon Seggel, Dél, és Ellve. A' Helyek Geogra-
pliiai aelerse'ge'megtudása'módja. A' Hofzfzúság' meg. 



tudása' külörnbliilömbféle mód|a. a) Holdbéli fogyat, 
kozás. Az Angliálól fel lelt jutalom, b.) Tengeri Orák 
c.) Jupiter Tett őrzői.) d.) A* Hóid' járására kékített 
Tabellák. Hogy találják-lel a' Tengeren Hajókázok a' 
melzfze lévő Tartományokat, Városokat. 5 7—21. A* 
Hórizonról. Valóságos és Tetfzó , a' Világ' fzegeletei-
ról. Hajósok'Rózsája, Kómpafz v. Pixis Nautica. AB-
nak nagy hal/na. § at—30. Az Eccliplicárór-v. Nap' útá-
ról, annak gőrbesége, hogy lehet azt megtudni. Az 
egyenlő Éjjeli és Nap megállása' pontok , Colniusok , 
Tropicusok, Poláris Karikák , a' Pólusok és Centrumok 
köztt való küliimbség. J. 30—só. Az Kocliplica' 11 Je
gyeiről -, azoknak elofztása. Az Elzlendó' négy Réfzei 
a' Napnak ezen Jegyekben való járása fzerént. A' Te
remtő' Bóltsel'fiégének és jóságának kitündöklése ebből. 
A' Zodiacusról, Hogy külömböz az, az Ecclipticátol. 
Honnan vegyon hogy a' Zodiacns' Jegyei, egy egéfz 
E^i Jegygyei elébb nyomullak Meton idejétől fogva. Pia. 
tó nagy Efztendeje. j. 16—42. A' Napi Karikákról. A' 
Nappalnak és Éjjelnek egyenetlenségéről. A' Climáh-
ról. A' Matliemalicum és Physicum Climák közli va-
ló' külömbségről. j. «t. Az öt Zónákról v. Főid övek-
ról. Honnan függ a' Melegség' kiísebb 's nagyobb mér. 
téke. Az öt Föld övek mennyisége egybe hasonlítva, 
mellyikbe mitsoda Tartományok esnek. g. 45—j2. Kii-
rülöllünk, állalellenben lakók, lábbal felénk fordulnak. 
Egyenes Főid' Golyóbisa. Arnyéktalanok, kél Arnyé-
kuak. Parallela Föld Golyóbisa, keringő árnyékunk. 
Görbe Főid- golyóbisa, Egy árnyékúak, kúlömböző ár
nyékünk. «. 5« - i6 . ' Az eddig valóknak rövid Summa-
ja. Az Egen és Koldön gondolu Karikáknak igen nagy 
haízna. J. 57. 

M Á S O D I K S Z A K A S Z . 
A' Nagyságok' három féle ki terjedése. Azoknak 

melléki. A' Holiliúság'mérléki. Kifsebbek's nagyobbak. 
Láb v. lábnyom. Párisi • K.-ijr.oi láb. Hüvelyk v. tzol. 
Klafterv.nagy öl. Ferlicu v. Bitd. Geometriai Láb. De-



cempeda, CJÜI : , Melaioria. Geometriai Lépés, kii ül 
v. Pafsus. küiömb kiüüuib Méruíöldek, különösen Ge-
cgraphusi Mérttfóld. Térek' és Testek'mértéki. §53—<«• 
A' Föld nem tökéiletes Golyóbis; Richer' tapalzlalása 
a' Penduluroon. Neolon'állítása, a' Franlziik' állitisa 
Ca.sini után. A' Frantzia Király' költségen lett Méré-
sek az ,£t|uátornál és Pólusnál. Neuton' állításának igaz
sága ; a' Földről úgy leltet írni 's belzélleni mint tökéi
letes Golyóbisról. Mennyi egy gr.idus S. 66-J1. Hány 
Mértlfólíl a' Fold' kerülete, Átmérője, külső izine , 's 
egélz Teste. Hogy lehet azt megtudni. Egyik gr.idus-
rak a' másiklóivaló távol létit, hogy lehel megtudni, 
ha megakarjuk meni. Hogy mérik-meg a' Pólus' ma-
gatságát. S 7« -7 j . 

H A R M A D I K S Z A K A S Z 
A' Földről m-ís Jígi Testekkel való cgybeköltelcsben. 

Elji HIJí. Ax Égi TtitckM kürtnrígcmi. A' Tsil. 
lagok' elofztása. Alló és Rújüosó Tsillagok. A'Bujdosó 
Tsilaso*.' Izáma, mellyeket lehet azok közzül pufzta 
Izemmel látni, hogy lehet azokat megesmérni, hol 
vették neveikéit a' közllük lévő rend.Honnan lehet azt 
tudni. A' Fö Planéták Test őrzőiről. Ptolemaeus. Ty-
cho Brahe, és Cop-rnicus' Syliern.lji. Kz egyedül igaz. 
5- 71—M. Közönséges v. tetfző , és Saját v. valóságos 
mozdulása az Kgi Testeknek. A' Hóid' Saját mciiéso 
leglaembelünőbb; a' Napban-is tapalzlalhaló. Periodi-
cns és Synodicits Hónap. A' Bujdosó Tsillagok is így 
mennek Napnyugtról Napkeletre; mennyit haladnak 
Sápjában , és mennyi ido alatt kerülik tneg a' Napot. 
Harmadik mozdulása ns F.gi Testeknek a' Tengelyeik 
körül. 5. l«—1|. A' Főld'Teagelye körül való megfor. 
dolíisa. mint (zíntén annak Elztendei mozdulása is meg-
mutattalik. A' Copernicanum Systema ellen formain 
nevezetesebb ellenvetések megtzáfoltatnak. Mi a' ne
hézség, mit okoz az, mi van tel, mi aiá? S- 8̂ —9'-

Mi-



föátodik li/fz. fi Kapnak á Planétáinak me/tfusé. 

mefiftoW01 l'' négytagúról. 
Nem lehetetlen az Egi Testek' mefebesegéi és nagy

ságát megtudni. Hogy mérik meg a' Hóid' távol létét 
a' Földtől. Annak közép melzfzesége. Jegyzés a' Há
rom fiegekrül , Sinusokról. A* több ígi Testek*. Nap' 
és Plánták' merírzelíge'melgiHlása'módja. Az AUÓTsil-
lagok' mefzrzest'gét nem lehel ey.íh Bizonyolsággal meg-
határozni. Hogy lehel meg tudni, hogy Lány Mértt-
fóldet halad valamelly tgi Test egy héten, egy Nap, 
egy órában, vagy múmiában. 5.91—94. A' Planéták El-
lipsisben forognak a' Nap korul. Azúrnak három féle 
melzízeségek , a* Naptól és Földtol, legnapyobb , Irg-
kilsebb , és közép merzizeségek, Perihelinm, Aphelinm. 
Perigeum, Apogeum. Azoknak Földtolvaló legDagyobb, 
közép, És Icgkilsebb merzfzeségek' Táblája. Egy Agyú
ból kilőtt mindég egy forma tehetséggel menÖ Golyóbis 
mennyi időre jutna a' Napba , Planétákba, és a' legkö
zelebb lévő Álló Tsillagba. %. 94-96. A' Planéták' tet-
fzÖ és valóságos nagysága. Az Alló Tsillagok Átmérő
it megmérni nem lehet. Micromemim. Az Egi Testek' 
teliző nagyságából, hogy lehet megtudni azoknak va
lóságos nagyságát. A' Hóid' Nap' és Planéták' nagysága' 
megtudása' módja. Azoknak Átmérőiknek, kerületeiknek, 
FelsÖ Izíneknek, és egéfz Testeknek nagyságának Táb. 
Iája Geogr. M érti földekben. Azoknak Átmérői és egélz 
Testek fcöztt való egyarányúság v, preportio. Melly 
rettentő nagy Égi Test a' Nap. §, $6—IOJ. 

Harmadik H/fz fi Sápról é$ Planétákróliiilönöttbben. 
Milsoda a' Nap. Hogy okozza a' világotságot és me

legséget. Car-.eúu,', XeutOn\ Eulcr\ PodS dJ RerfcheC 
vélekedései. Mellyik helycsehb. Müiran", BlUton*, itpi. 
nus' vélekedéseik, a' Fóld faját melegéről, azoknak 
megítélése, és némelly nevezetes jegyzések a' melegség
ről. Mitsodák a' Napban lévő motskok. A' Napnak vau 
Atmosphaír.íja, A' Zodíacus* Fénye. $. 102—106. A'Pia-



nélák' Aspectusiról. Azok homályos Testeit, a N.ipkö. 
riíl forognak, Golyóbisok. Száraz Tartományokból, 
Vizekből, Hegyekből, Völgyekből állanak. LakosaikB 
vágynak.S rt>ó—Ho. MerkunWól, Venusról, Marsról, J 
CeresrÖl, Pallásról Junórol , VeiiároJ,. Jiipite<röl , és • 
a' Test ÖrzÖirÖl , Sat mm.sról és a* Test Őrzőiről 's I 
Gyűrűjéről, üránusról és a' Test Őrzőiről 's két GyÜ-
rüiröl. Jegyzés a' Planétáknak Nap áltat való megvi-
Jágosíitatásáról, azoknak lakosai kÖztt való kiilÖmb- , 
fégrÖL J. 106 — i £ S . A' HólJról különöse!!. Annak j 
I'hasisai: A' Planéták egybe jöhetnek a'Nappal, azon 
Kgi Jegybe.i. Mennyivel liyeng.bb annak vi'ága a* 
Nap' világánál. A' föld körűi forog, a' tengelye kö
ríti megfordul. I«. Napig tart benne a' Nappal, mint 
fzinte az Éjjel - is. Vágynak - é Lakosi ? A' Nap és 
Holdbéli fogyatkozásokról. A' Nap' fogyaikozásának 
nagyságát imvelykekkel vagy tzolokkal izoiuák meg-
határozni. Merkurius és Venns nem okozhatnak Nap-
béli fogyatkozást , tsak mint valarnelly motskok úgy 
jelennek" meg a' Nap* Tányérán, a' mi kivitt Venusra 
nézve igen ritka történet. Melly nagy íontosfágú do
log az ftz Alrronomiában. Az e' végre telt visgálo-
dások a' Fold' ku!ÖnihözŐ réTzeiben 1709-ben; a' Vap 
és Holdbéli fogyatkozások tsak a* tsomókban , vagy 
azokhoz közel történhetnek. A' több Planétákban a' 
Föld' árnyéka nem okozhat fogyatkozást. A' Hó!d' 
tsomói változnak $• !»$ — •«$. A' Földről mint Plá- ] 
né táré I, Ez-is fénylik mint a' több Bííjdosó Tsilla- ! 
gok, az Ég'üregében. Tsiüag Na». Igazi Nap , Közép j 
igazi Nap. Az álló TfiHagoli' járási nem lehetnek at j 
idő' mértéki. A' Toronybéii, 2sebfaéli, Fali, Af.tali 1 
'sa't. órák, ts&k a' közép Nap fzerént'vágynak és I 
lehetnsk intézve- innen akár melly pontosan járjanak j 
a' Nap'járásával meg nem egyezhetnek, lia tsak min- 1 
den Nap' a' fzerént nem igazíttatnak. Mit matat egy 
tokélletcsen jól járó óra, mikor a' Nap Delet uin.il. 
Nap járása fzerént való E/ziendö. 0 cs Új Kalemtári-
im. Hóid'járása fzeréut való Eíztcnda, Primtim -no-
fail*. 5- IMS- At-

http://uin.il


Negyedik Rflz, Miért forognak a' Planéták a' Nap 
körül. Mi tartja a' Na,)ot az Ég'.mérhetetlen üregében. 
Vis Centripeta Centrifuga. A' hozzá húzó erö vala-
melly Testben éppen ollyan nagy, a' millyen nagy 
annak a' malsája. Annál nagyobb, mennél közelebb 
vagvnak a' Testek egymáshoz. Miért nem fáradnak-e. 
a* Planéták az <S futásaikban. Neuton' és Euler' véleke
dése. A' Hang' és világoí'ság' terjedésének gyorsaságát 
hogy tanúlták-ki a' Tcrméfzet visgálók. Az Üstökös 
Tsillagokról, Lambert és Eóde Ür' vélekedései azokról. 
Az A urológiáról. Hogy külömböz e' három, Afirono-
mia , Allrognosia, és Aíirologia. §. 1S5— i3«. 

N E G Y E D I K S Z A K A S Z . 

Ai Ég* és Föld' mesterséggel kékített Glóbusairól 
közönségesen; különösen a' Főid* Glóbusáról, és az 
azzal és Föld AbroIzoUsal való Mathemalicai élésről. 

Az Hg' és Föld* Glóbusainak leírása ; a* kettő kbztt 
való külömbségröl. §. tat 13?. A* Föld'Glóbusán 's 
többnyire a' Föld Abrorzokon-is, 20 fel tett kérdések, 
vagy Problémák megfejtetnek 20. pontokban §. 134. 
vagy a' si47-dilí levéltöt fogva a' 890-ig. Miért nevez
ték á' Helyeknek Napoyúgotról Napkeletre való távol-
létét hoízfíúságnak, a' Délről Elzákra valót pedig 
ízélelségnek. Az első Meririiánusról való bővebb érte
kezés, és annak pontosabb meghatározása. Pont 1. le
vél sSo~«s3- A* Nap* Hajtása' Táblája, és az azzal 
való élés lok kérdések9 megfejtésében, az F.ccliptica 
helyett. Pont 11. levél 2sg—aói. Mennyit világosít-meg 
a' Nap egylzerre a' Fflld' Golyóbisából. Pont 13. levél 
S04-3&6. Hogy kell az iKquátort magát haíználni a' 
Glóbuson lévő óra helyett; hogy kell annak grádusait 
időre , az időt gridusokra változtatni. Az idó külomb-
ség két Merjdiánusok közű minden Pa ra Melákban pont
ban egyenlő, akár legnagyobb légyen a' keitö közti az 
ut, mint az Aíquátorban , akár kitsiny, mint a' Pólusotc 
körül. A' Parallelák* kirsebbI-.!é;ie' Táblája, '» annak 

* * * hali. 



hafzna. Pont | 4 . levél .67—ara. A' Climákról való 
bővebb értékelés. Azoknak Táblája 's hafioa. A' 
Nappalok' horifia" Táblája a' két Hideg Fold övöo. 
A' Pólusoknál lévó 6. Hónaoi Éjjel tulajdonképpen 
nem több Hónipna'l. Minden Helynek a' Fold ke. 
tekségén tulajdonképpen fél efzlendeig Nappala, félig 
F.jlele vagyon. Pont ilí. levél C73—egi. A' Föld' ke
reksége' Sl Fö Rímeinek HaQtematicai tr. Alirouomiat 
határi és fekvése. Azoknak nagysága v. kiterjedése. 
Mennyit foglalel a' Izáraz Tartomány, Mennyit a' 
Víz. Szárai Tartományi éa Vizi fél Golyóbis. tl». 
Nevezetesebb Helyeknek és Városoknak a' Fóld' kerek-
fégin a' Geograpliiai hoMzúságok' és üélefségek' Táb. 
Iája, két azokra tartozó Jegyzésekkel. Pont II. levél 

Ö T Ö D I K S Z A K A S Z . 
Az;AIIó Tsillagokról és Tsillagzatokról. Az Ég Gló. 

busával való .'-lésről. 
I W fleji. M ÁM Tullagnkról kiiiru^tjui. Al 

álló Tsillagok' ifzooyú lokasága , véghetetlen mefz-
fzesége. Mitsodák az Alló-Tsillagok. A' Tíj útról. 
Ködös Tsillagokról. Enyélztek-el Alló-Tsillagok, 's új-
jak tetlzettek-fel, Van i a' Világnak határa. Mitsoda 
az a' kékelló boltozat a' mellyét F.gnek nevezünk. 

Márnáik R4>. Jt T,Ma$tal»kM. Hogy eredtek a' 
Tsiliagzatot. Hipparchui, Ptoletrueus , Hevelius, és 
Flamltead' La flroma. a' De la Csillétől formált újabb 
Tsillagzatok. Bode' Új ígi Állasa. Némelly újabb 
Egvisgálók ftislbe mentt igyekezeti a' régi Tsillagkípek 
eltörlésében, és ujjak' behozásában. Bóvebl. érteke
zés a' Tsillagzatok' eredetéről, az Aftronomia' rövid 
hifloriája. A' Régiek' tzéljai a' Tsillagzatok' formálásá
ban. Azoknak nagy hafzna az egéfz Aíironomiában, 
a' Tengeren való hajókázásban. A' Tsillagtalokat 
eredetekre nézve három Ciafsisokra lehet ofztani. Az 
újabb Tíillagialok megesmérésében aera kell felettébb 



fzorgalmatoskodni a' Tanulóknak. §. i42. levél 318— 
„ 7 , A' Zodiacns' Tsillagzaii' eredetéről, 's etíievezte-
téséról. A* Tsillagzatokrían lévS Tsillagok' elotztása. 
azoknak fzáma az ö nagyságok fzerént, Hevelíus mán. 
A ' Zodiacus* Jegyei kÖzzül mellyeket lehet látni Mac 
tius és Április Hónapjaiban, a' többeket mikor. § 14} 
— 147. A ' Harmadik és Negyedik Tábla' rövid magya-
rázaija. Némelly fzükséges Jegyzések a' Tsillagok kö-
rűl való vizsgálódásra nézve. Honnan vagyon, hogy 
az EfxtendSaefc mindeu Szakafzaiban , más más Tsil
lagok tűnnek Izemeinkbe a' Tsillagos Itgen. Azokat a* 
Tsillagokar a' mellyek nappal felvagynak, mikor lehet 
látni 's a' t. A' Világ' Szegleteinek feltalálásában a' 
Rompafz* habsa. A* Mágnes tö'elhajlása. Hogy tsU 
nálhat kiki maga-is Mágnes töt. Hogy kell intézni a* 
maga állását a' Tsillagra nézve, a* ki azok körül vi's-
gálódik. Mi az Efivéli Orák ízerént frjnk-le a' Tsillag-
zatokat; de az Éjtf/.akának minden réizeiben • i* haiz-
Dálhatni azt. Legkönnyebb megesmerkecni a'Zodiacus* 
és Téj út' TsilJagzatival. Az Ég' Glóbusa, és oltyaö 
Planisphíeriumok mim a' III-dik és IV-dik Tábla-is, 
Tokát tefznek erre. Az EccMpticának és jEquátornak , 
mint legnagvobb Karikáknak, mindég fele van Horizon 
felett. Mi e' Könyvben femmi bizonvos Hcly"Póliisa* 
magafságát nem vehetünk - fel, hanem korul bel ól a* 
47-dik és 48-dik grádusra fzóllunk. $. 147- levél JJe — 
347. A* Zodiacus ti Jegyeiről v. Tsillagzatiról renddel. 
AZ Eccliptica' fekvése Februáriusb in , a* Zodiacus' ne
vezetes Tsillagzati fzerént. A' Hóid* útának a* Nap* 
útával való egybe-hasonlítísa levé! ?47—3<?I. A* Zo-
diacuson innen, vagy az Ég* Érzaki fíl golyóbisán lé
vő 33. Tsillagzatokról renddel. $. >4B, levél jai — 
A ' Zodiacnson tói, vagy az Kg* Déli fél Golyóbisán lé-
v3, 's nékünk felírt, zö íj Tsillagzatokról. A' Tej út
nak Tavafzi és öi'zi állása. Mitsoda Tsill.igzatok nem 
enyéfznek-el foha, és mellyek nem tetfzewek - fel löha 
mi reánk nézve. $. l í v él ,76—»«. Némelly mep-
j-gyzésre méltó dolgok az fcgi Testek körilU A* vilá-. 



gofság' (ugarinak meglzegetése által az Égi Testek he. 
lyei felemelődnek, úgy hogy majd úgy fzóllván , egy 
Égi Testet Te látunk a' maga'valóságos helyéi). Miért 
tetlzenek a' Nap és Hőid a' Horizonnál nagyobbak
nak, mefeüebbekoek, tojás forma hofzrzúká"soknak. 
A> Pólusok felé nagyobb a' megízegetés. A' Reggeli 
és Estvéli Hajnalokat-is ez okozza. Mikor kezdőd
nek és végződnek azok ? milsoda renddel tetlzenek. 
meg a' Tsillagok ? a' Hajnalok' tartófsága. A' Pólusok 
fele nevekedik. A' Zodiacus' Fénye' bővebb leírása. 
Éftaki Hajnal. Mennyire terjed a' mi Levegő egünk' 
's gőz környékünk' magafsága. A' Tsillagok a' Hori-
zonnál fokkal mefzfzebbcknek látfzanak egymástól, a' 
grádusok-is nagyobbaknak. Az Égi Testeket puTzta 
fzemmel nagyobbaknak látjuk , mint a' millyenek va
lósággal. Honnan vagyon az AUÍ Tsillagok' fzikrázá-
zása. Miért Játí'zanak azok kúzzúl némeilyek pufzta 
ízemmel a' Planétákkal egyenlő nagyságúaknak. Miért 
nem fzikréznak a' Planéták , a' Nap és Hóid. Tsudá-
latos vagy változó Tsillagok. Az első és némelly m á -
födik nagyságú Tsillagok' megjelenésének Tabellája. 
A ' Planéták' állása és járása, (locus et motus Geocen. 
tricus) a'Zodiacus' íz Tsillagzatiban az 1814-dik 
dik isiS-dik és 1117-dik Efztendókben, a'Földről fzem-
léltetvén. §. 1(0, levél SSJ—4«o. 

Hermadifi Rtfjz. Az Ég' glóbsuával való Mathe-
maticai éléstől. Némelly előre való Iziikséges Jegyzé-
fek. Kos' első pontja. Égi Testek' elhajlása. Tsillag' 
fzélel'sége, hofzfzújága. A' Tsillagok'feljővése és le-
menése. Astronomiai és Poétái. Egyenes és görbe. 
Cűimicus, Achronicus és Heliacus. Égi Testek' Keleti 
és Nyúgoti tzélelsége. Telő Karikák. Quadrans alti-
ludinis. Azimuth , Almucantharat, Culminalás, v. De-
lelés , Hajnal karika. 15 Feltett Kérdések v. Froble-
mák megfejteinek. §. í j . , levél 420—435-

BÉ-



B E V E Z E T É S . 
I. A ' G E 0 0 . I A P H I . Í K Ó L , 'S A N N A K E L 

O S Z T Á S Á É Ó L K Ö 2 ü N ! > E C K S E N . 

1. Megfogás Geographiáról. Mathe. 
Phjsica, cs Policica Gcognfp/iia. 

A' Gfeógrapliia 
detü nevezet mai; 
leírása ; vagy , i 
gondoltatván, a 
tudása. 

Három tekint 
dőlnünk 

uiik-i 

:ra egyéb, hanem a^Föld* 
ennünk lévó tulajdonság 
i.ereíis.gíinck esmeretc *s 

lehet pedig a' Földet gon-
iképpen leírnunk, e's es-

2-) Annak 
: fol 

.k küisü formájára, nagyságára, 
Egi testekkel való egybenkötte-
rekbol folyó jelenesekre nézve. 

i áílapotjára ne'z^-f-
Tzekbói, Tenge 

tn, , , . , , „ ; , , , „ ! S^etekbol, Hegyekből, 's több 
c (el,kbol •, o i r ! „ ; : , „ i , , n , á k e l kö-



3.) Annak Polgári állapotjára nézve; a' 
niv'tiüvibr:-) az , okos Teremtéseknek lakhelye, 
a kik .bizonyos Társaságokban élnek, és kü-
lömb külömbféle Nemzeteket formálnak; a' níel-
lyck köztt az fel vagyon ol'ztva, és bizonyos ha
tárokkal egy mái tói megküíomböztetve. Az elso
rol tanít a' Mathem atica Geographia, ( Mathe-
matica Föld leírás ) ; a másodikról a" Physica 
Gcographia, (Terméfzeti Fold le írás): a'" har
madikról a Politica Geopraphia. ( Polgári Főid 
leirás). És a pufzta Gcngraphia nevezeten, rend 
ízerént ezt az utolsót fzokták érteni. 

g. 2. Régibb és újjobb Geographia. 

H a a'Ceographia a Földnek mostam állapot
ját adja-e lo , nem ügyelvén a r r a , hogy, mint 
volt a z , a' régibb időben; neveztetik az Ujjabb, 
•vagy Legűjjahb Geographiának: ha pedig a" 
Főidnek régibb, és akármelly elmúltt idö - fza-
kafzbéli állapotját terjefzti-elö ; neveztetik az 
Régi, vagy Régibb Geographianak. A ' Gcogra-
phiának azon elofztása, meíly ízerént az kö
zönségesen elol'ztatik, Régi , Középidöbéli, és 
Ujj Geographiára, (Geographia Antiqüa, Medi i 
a:vi,et N o v a , f i v e Recentior) nem helyes; mert 
hol húzhatni itt határ lineát? Más ábrázatja volt 
Európának ez előtt tsak 10, vagy 6, és kevesebb 
ci'ztendökkeí is. És most már aa régi. 

§. 3. Geographia Generális és Speciális. 

Ha a* Geographia közönségesen tanít az egéfz 
FÖld' kerekségéről; nem vévén-fcl annak külö
nösen valanielly réfzét, vagy tartományát : ne
veztetik az Geographia Generálisnak, vagy Kö-
z< nséges Föld* leírásának; ha pedig 1 különösen 
tanít, a' Főidnek valauielly rélzcrül, vagy Tartó-



„linyáról, Orfzágáról, p. 0 . Magyar Orfcágr#: 
neveztetik az Speciális, vagy különös Gcogra
phiának; a mcllv isim-l Icher.Mallirmatica, Phy-

§. 4. Geographia káromféle tekintetben. '•• 

Háromfele elofztása vajvon tehát a* Geogra-
phiának, úgymint: 1. A "Tárgyra, vagy Matériá
ra nézve olztatik az, Maihematica. Physica, é» 
Pol.itica Geographiára. 2. Az időre nézve, Ré
gibb, és Ujabb, vagy. Legújabb Geographiára. 
3. A' Foglalatjára nézve, Generális és Speciális 
Geographiára. 

Mi e Könyvben a* Maihematica Ge.ngraphi-
át adjuk-elö Izélés értelemben ; az az, a'Földet a 
több Egi Testekkel való egybe köttetésben gon
dolván, 's következésképpen azokat-is, és így 
az egéfz Világ roppant alkotmányát, a' nagy
jából leírván. 

Jegyzés. A' Világon, Világ* alkotmányán, ér
tetnek néha, minden teremtett dolgok e Vilá
gon, együtt véve; mint p. o. mikor azt mond
juk, hogy hat napokon teremtelte líten e' Vi
lágot. JNéha pedig ,mim ill-is, értjük azonn , azo
kat a' nagy Testeket e' Világon , a* mellyek ma
gokban külön külön egy egéfzet téfznek; de 
együtt mindnyájan egy ' nagyobb egéfzet for
mainak : ( cornnra M • ; ! •>.;!:>,•• :.' >;,-,.j, 
Hold, Tsillagok , és e' mi Földünk. Ezen nagy 
Égi Testek együtt véve , t efzik e' Világnak 
roppant alkotmányát. Néha ismét koros érte
lemben , a* Világon értjük, tsak e* mi Világun
kat, (Systema Planetárium) az az, a' mi Napun
kat, a körülötte forgó Planétákká!, vagy Buj
dosó Tsillagokkal együtt; a mellyck közzúl 
egy e' mi Foldunk, a mint ez. e' Könyvben 
megmutattatik. Soklzor végezetre, a Világon , 
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tsak e mi Földünket ertjük ; mint p. a. mikor 
az mondatik, hogy az Isten Özönvízzel vci'zteu 
te-ele Világot; vagy, fok ízben körül hajókáztak, 
már e* Vi lágot , az az, e mi Földünket. 

H . A ' F Ö L D A B R O S Z O K R Ó L ÉS GOLYÓBI
S O K R Ó L . 

§ . J . Megfogás a FSldabroszotról. Universalis y 

Farticufaris; Generális, Speciális F&ldabrofzok. 

Fóldabrofzoknak ( M a p p a Gcographicre) ne
veztetnek, a* F o l d ' külső Ízűiének, annak kis-
febb "s nagyobb réfzeinek, 1 adományainak le
rajzolt:, vagy nyomtatott kepei. Ezek nélkül fe
lette nehéz , sót loha helyesen nem-is lehet a' 
Geographiat tárulni, vagv Uimilni. Vagynak-is fok 
Foici.-jbí'üu.'iíi kifscbb 's nagyobb formában; refz-
izeretit Táblákra mctfzett , rél'zlzercnt mozgó 
betűkkel nyomtattatva; több mint 20. ezer ne
mei vágynak azoknak ; a' mellyel'. kö//úl alig 
van 4000 eredeti. A ' Foglalatjok' kiterjedésére 
nézve külömbözök azok. 

Uuiversalis Föl ([abrofzoknak hívják azokat, 
a' mellyek a* Főid' fél golyóbisát adják-elö; Par-
tici.ii:imokn;ik, a' mellyek a* Fűidnek valamelly 
fx> Réfzét , p. o. Európát, vagy Asiát; Generá
l is , vagy Kó/ónsigrs Mappáknak hívják, a' mel
lyek egét'z Tartományokat, vagy Orl'zágokat, 
p. o. M a g y a r , vagy Német Orlzagnl ; Speciális, 
vagy Kijkm'W M:,ppakiiak , a' mellyek valamelly 
Tfirinmáiiviiali, vagy Orízágnak bizonyos réfzét 
adják-elö, p. o. Magyar Orbognak ez , vagy 
amaz Kerületé:, vagy Vármeg vejet. A ' Fold* go
lyóbisa valamelly egyenes lapra vagy papirosra 
lefestve, vagy lerajzolva, neveztetik Planiglo-
bittmnak-is: rendl'zcrént két lapra fzokott az le
rajzoltatni kerekded formában. £z hát tsak az, a' 
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mi az Universalis Fóklabr-.fz. Innm közónsé-
gefsen az Universalis FATdabfoizokat Planiglobí-
umaknak; a Fold öt rétes, köz.:.il valametlyik-
nek rajzolatját Generális Fólda'.volVn.ak; vala-
melryik magános Orlzágét pedig speciálisnak 
í'zokták nevezni, a hol V i t á n leket Specialior. 
Fz a' mcgltülönibözlctcs kevesebb fzóbol áll. 

C. 6, A FoldabrofzoJC egyéb Kémei % a f>glalaU 
joK különbsége szerént. 

Folyóvízi Mappáknak (C'mrtx'r'ydrograpVi-
cc) nevezik az ollyaién FöUabralV.kat , a'm:J-
lyek tsak a' Folyóvizeket, Tavakat, és üommb 
külömbféle Tenger' melyékeit adják-t-ij. Hadi 
Mappák vagy FöMiíirolzok azok , a m el Ivek 
azokat a' Tartományokat, vagy Környékeket 
adják-elö, a* mellyekb-en bi.^Miyosneveze'es Ha
d i történetek estek. Posta, vagy Űta::ó Mappák 
azok, a* mellyck a Posta utakat adják-eíó. — 
Tengeri Mappák azok , a' mellyck a' Tenger Par
tokat, Szigeteket, Kikötőhelyeket, Zátonyokat, 
Köí'.íik^ákat, gáz!ó helyeket, 's több c* feléket 
edják-elci. 

§. 7. Mit hhmak Áttásnakl Á nevezete. 
sebb Fóldabrofzok. 

A'FöldabroLokbó! egy olíva téu Gyűjtemény, 
melly fzerént az , egv Egéfzet télzen, neveztetik 
Oskolai Atiásnak; tán azért, mert mint Állás, a* 
Poéták meséje fzerént, tartja n.T Eg-t: így, egy 
i l l y Gyűjtemény, az Eget és Földel magiban le
rajzolva tartja vagv foglalja. A* mai időben, 
valamint a Nemzeteknek Birtokai sűrűbben vál
toznak, mint valaha; egyik uralkodó Nemzet ne
veli, másik fo'.'yaf.nji határit; egvik más bírtv 
kába esik; másik ismJí fekmcíi magát: úgy a* 
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Fn!dabror/nÍ!.-ilí-is ízüntelen kell változni. A ' re*-' 
gi l'YHd.ibi'.->í\:i>í. és Aliások közziH. a Homann, 
Hübner, W e i g c l , és Sciltter Mappáit és Atlásit, 
okkal móddal , m inás nims, ma-is Iiaíznalhatni. 
Újabbak a' Gaspari', Klinger', és MŰller" Adási. 
A'kezdők hal/oinal élhetnek, a'Debretzenben k i 
jött Oskolai Átk'tibfll-is. 

§. 8. Az Ég és Folcf mesterséggel héfzttett 
Golyóbisairól, Sphuera Arrmllarisról. 

Egyol lyan ketviénv prplr'i^hói . fából, vagv 
rézből ts.iultt G-éyóbV, a' melly a F o l d ' kerek-
ségét 3z azonn lé\ ö vi/ekkr i yzániz Tartomány nk-
ka l , és az azonn gondoltt Pontokkal , Lmeálikal , 

káí« ;>ól, vagy , i L^kböi. álló Golyóbis, a* melly 
az Ég'boltozat jín gondoltt, és kemény papiros
b ó l , Iából, vagy r. :zbó! kitsinaltt, es iíiendöen 
öízvclzerkczie; U ne, ezrU'sebíi Karikákat adja-
elö a 'Nappal , Holddal, és Földdel együtt, Sph;e-
ra Armillarisnak mondatik. — A*''Föld* golyóbi
sai közzúl a' ík'vtcr. Honiam, , és DoprK'huaier' 
Golyóbisai; az' Újabbak közzül a' B ó d é , Frau-
enholtz, K l inger , az, Upsai ia i , Stockholmi, és 
Fűnk' Golyóbisai nevezetesek. 

T y ó b í , ' a ' \n ( 

Pontokkal , £ 
k i , Ég ' Goly< 
Egy ollyatén 

a-ki , Föld' Golyóbisának 
rrcstris). Egy hasonló Go-

ilytí boltozatját, 
tz azonn képzelt! 
ákkal ábrázó Íja

in vatik. (Glóbus Ccclestis) 
iéggcl keTzített tsupa Kari-



A' FÖLDNEK MATHEMATICA 
LEÍRÁSA. 

E L S Ő S Z A K A S Z . 

A FÓld" külső Formájáról* az azonn gondotit 
Póritokról, Lineákróly Karikákról, és az azo* 
által meghntároztatntt különböző Éghajlati
ról, Földünkről, Főid golyóbisa fekvéséről* 
és Lakosinak Mmthematica elneveztetésckről. 

§. 1. A Föld külső Formájáról. 

. A . Fold, külső formájára nézve gömbölyl: ám
bár, a mint alább kifog tetfzeni, nem tökéltetés 
gömbölyű, nem-is to|ás, vagy tzilrom forma, 
mint hitték ezt ez elótt tsak kevé!'scl-is; hanem-' 
inkább a'két Pólusainál, vagy farkainál, valamen
nyire bé-nyomott, és Narants forma. 
Megtelteik ez nyüvánsággal e' következendökbol: 

a) Akármid! v p-mtián, vagy réteén álljon-
meg az ember a'FóUf kerekségének : úgy Ídt-> 
fzik, mintha valamcllv kerek torségnek közepén 
állana; a' mellyet az É g , mint valamelly bolt
hajtásos fél golyóbis úgy vel'z körűi ; ezt úgy 
tapalztalja Európában, Ásiaban, Afrikában, Ame
rikában, Australiában; egy fzóval, akárhová, 
és merre menjen a' Föld' kerekségén. Ez lehetet
len volna külömben, hanemha a' Föld gömbölyű 
volna; ha tányér forma lapos volna ez, a' roil-
lyennek látfzik, valahol a teéíire lehetne érni. 

•b) Akármerre utazzon az ember, l'zára-
zon, vagy vízen, a' metetee látteó dolgoknak. 
Tornyoknak, Hegyeknek,'s több e féléknek elo-v 
fzör a' hegyit látja-meg, ' s latsán lalsan a' tö.bb 
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rci'zir. Ez-is nera egyébtől, hanem a" Földhajlá-
sától, vagy ghmonly i'.s- g<•tol vagyon; külöm-
bcn az egílz dolgot egyfzerre kellene meglátni. 

c) Minden kétségen kívül helyheti ezt 
az: hogy lok ízben kmVii-kriokiztük már a' Fold' 
kerekségét; és a' kik Napkeletiedé mentek, min
den vilzíza-térés nélkül, Napnyiigoton jöttek, 
v'tu'iZd; a' kik pedig Na;mvngot felé indultak, 
Napkcietrn értek vií'zí'za. Ez lehetetlen vóüia, 
ha a' Föld gömböíyf, nem volna. A ' legneveze
tesebb körülhajókázók voltai.: a' legelső Ferdi-
nandus Mageüonus Portugallus 1319 — 22 Efz-
tendokben, 1123 napok alatt. Vrake Ferentz An-
glití 1377—80, 1003 napok alatt. Candiscb Ta
más ugyan tsak Anglus 15^6. 788 napok alatt. 
Ezeket 'törették fok mások, mint Dampier, c's az 

ujabb időkben a' v.lag fzerte híres C'iok An
glus Kapitány egya-hány ízben, némelly Tudó-
foknak társaságában; kik között nevezetes For-
Ster, Hálái híres Profeffor. U;óísó útját tette 
1779-ben, a'mikor életét-is elvelztette Gwijhi Szí* 
gélében. 

d) Megtelfzik cz a Földnek az árnyéká
ból, a* Hóldbeü fogyatkozásokban; a meüy-is 
gömbölyű : mái' pr l;g minden testnek az árnyé
ka ollyan , mint maga. Hogy a' Holdbeli fogyat
kozásokban, a' Föld árnyékozza-bé a' Hóidat, 
vagy a' fogja-el attól a' Nap világát: onna-i bi
zonyos; mert a' Föld és Hold között femmi Égi 
test nintsen, a melly ezt okozhatná. Ez a' Hold
beli fogyatkozás pedig mindég kerekdeden esik. 

e) Ezekhez adhatni ozt-is, hogy a* Nap és 
Tsillagok, elébb teffz-nek-lél azoknak, a kik 
Napkelet felé laknak, mint azoknak, a* kik 
Napnyúgot felé laknak. A ' kik Í J grádulsal tá
volabb laknak Nap kelet felé: azoknak egy órá
val elébb virrad-meg. vagy tctizik-UJ a'Nap. 
Továbbá, a* Polu-oknak-is kuíömbözö helyeken, 



ha Éfzakvagy Dél felé megyünk, külömbözö a 
magarsága ; a' mellynek, ha a* Fold tányér for
ma volna , mindenütt egyformának kellene lenni 
az egélz Föld* kerekségén; valamint a felívelő 
Napú t-is egyfzerre látnák úgy meg a Földnek 
minden lakosi. De hogy mind ezeket világos-
fan megérthelse a Tanú'ió: l'zükség hogy azok-
ban, a' mellyck következni fognak, jártas köl
tés légyen. 

§. z. Á Fbla* golyóbisán képzelt* Pontokról^ Li-
neákróly Karikákról közönségesen. 

Hogy annál könnyebben leheísen a'Föld'for
májáról, nagv-ágaróí, forgásáról, és az ezekből 
következő jelenesekről bel/,elleni, és azokat meg
magyarázni; a' Mathernaticnsok bizonyos Pon
tokat, Lineákat és Circulusokat, vagy Karika L i -
neákat képzelnek azonn magoknak; a mellyeknek 
többnyire hasonló pontok, lincák, és Karika li-
neák vagy Karikák felelnek-meg, az Ö képzelü-
déseik fzerént, az Ég'gömbölyű boltozatján-is; 
olly formán, hogy ha az i Ilyen gondoltt vagy 
képzeltt pontja, liiK-ája, karika-lineája az Ég'bol
tozatjának megkisebbedve alá fzálíana a' Föld
re : éppen azon pontjába, lineájaba. Karika li-
neájába esne a' Föld' golyóbisának. A' melly pon
tok, lineák, és Circulusok mindazonáltal, nem fza-
bad tetfzés fzerént vevödtek-fel; hanem azokat na
gyobb rél'zént a' Napnak tetízö mozgása vag^ jára
ta fzerént határozták-meg. És már ezeket adjuk-ele. 

$. 3- A' FÓltt Tengelyér&l és Pólusairól. A' Vi-
tág Tengelyérül és Pólusairól. 

Ne-kunk Föld' lakosinak, ha mi az Égi Testek-
forgásira, vagy járásira ügyelünk, és tsak a 
i'zemünk után hallgatunk; úgytctfzik, mintha 
Minden Egi Testek , a' Nap , Hold, és Tsillagok, 
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minden 24 órában az < egéfz Égboltozatjával 
együtt megfordulnának a' mi Foldunk k ö r ű i , 
vagy megkerülnék ezt; ez pedig maga mozdul-
hatnttamil állana egy helyben, az Ég' megmér
hetetlen öblének éppen a' közepében. A ' Nap 
ngyan-is, reggel felemelkedik a' Horizon, vagy 
látásunk' 'határa felett: azután mindég fellyebb 
fellyebb'jön, míg Délben legmagasabban áll; az
után alább alább i'záü, míg estve Napnyúgoton 
egéi'zeii elenyéfzik. Hasonlót tapafztalunk tifz-
ta Éjjel nagyobb reí'zént a'Tsillagokról-is. Ezek 
is feltetfzenek egy bizonyos réízén az Égnek, 
azután fellyebb fellyebb emelkednek, és a'má
sikon ismét elcnyéfznek. Es ez minden 24 órá
ban így vagyon. E z , vagy valósággal így va
gyon; vagy pedig, a' mint alább ellene mond
hatatlan eröTségekkci megfogjuk mutatni , tsak 
nékünk telizik í g y , és onnan vagyon; mivel ez 
a' mi Földünk, minden 24 órában egyet fordul, 
vagy két mozdúlhatatlan pont között Nap1 nyú-
gotról Napkelet felé megfordul; ollyan formán, 
mint valauielly fa golyóbist meglehet fordítani, 
vaíamelly annak közép pontján kerel'ztül fzúrtt 
drót körül. Mert ez így történvén, nékünk 
F o l d ' lakosinak úgy tetfzik, mintha a'Nap, H o l d 
és minden Ts i l lagok, .az egéfz Égboltozatjával 
együtt, minden 24 órában megkeriUnék ezt a ' m i 
Földünket ; nem k ti lömben mint a hajón vagy 
fzekéreii menőknek menni látfzanak a Part , Fák, 
Föld V a ' t. 

Immár azt az egyenes Lineát, a' mellyet 
gondolnak a' Matlieniaticusok a" Fold ' Centrumán, 
vagy Közén p.'MHJan kerel'zti't l,a'Föld golyóbisának 
egyik Izi'nJtöi fogva a másikig, és a' meIlynek 
két vegh.6" és egy helvben álló pontjai között fo
rog ÍT Kőid, m'inl valamellv f/ekér vagy malom 
kei-ék a* Tengelye korál ; nevezik ök Fold" ten
gelyének. (Axís Tel luris) . Ezen két vég ponto-
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kar pedig nevezik Görög névvel, a' forgásról, 
Pólusoknak, vagy Fold' Tarkáinak. Azt a' melly 
Elzákra vagyon, Él'zaki Pólusnak; azt pedig a' 
melly Délre vagyon, Déli Pólusnak hívják. -

Ha ezt a' lóid'tengelyét mind két felöl gon
dolattal me^hnr/l'/abbítjuk ; ügy hogy az mind 
két felöl az Ég'boltozatját éri: ez a' gondolánál 
meghoi'zl'zabbítatott egyenes Linea leli a Világ 
Tengelye; (Axismundi), a' melly körül tehát 
egyt'zer smind az egél'z É g , minden égi testek
kel együtt, minden 24 órában megfordulni lát
tatik. Azon két vég Pontok pedig az Égen, a' 
hol ez az Eget éri, lelznck az Eg Pólusai. A' 
mellyek kfizzül az Él'zaki, a' hozzá közel lévő 
Égi Jegyről a' Medvéről, neveztetik Pólus t-r. 
cttcasnak-is; a' Deli pedig, és í g y , az ezzel ál-
tal-ellenbenlévő. Pólus Anlarcticusnak.Ezek köz-
zúl az ÉTzaki rél'zeri lakók, tsak az Él'zakit: a 
Déli rél'zen lakók, tsak a' Délit láthatják; a' mi 
a' Föld'gömbölyű formájától vagyon: tsak a' 
kik éppen az ./Equator, vagy közép karika linea 
alatt laknak, láthatják mind kettőt alatt a'Ho-
rizonban. Lásd Fig. I. Itt a' PQ. Linea, a' Fold' 
Tengelye ; a' P. pont Éfzaki , a' Q. i Déli Pó
lus. Ha a' PQ. Lineát mind kel felól .gondolattal 
meghol'zí'zabbítjuk , úgy hogy egél'z'en az Eget 
érje ; ez a' gondolattal meghol'zfzabbrtott egye
nes Linea a' Világ Tengelye ; annak két vég 
pontjai pedig a' Világ' Pólusai vagy Sarkai, 

§. 4. A' Zenitről', és Nadirról. 

Minden Pontját a' Földnek , vagy-is inkább, 
a' mi annak az ügy nevezett Egen megfelel, hív
ják Arabs nevezettel, azon dolognak, helynek, 
vagy embernek, a' melly éppen a' felett, vagy 
az alatt vagyon. Zenitjének, vagy Tetií-pont já
rtak (Functum Verticale) ; azon pontját pedig a' 
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Főidnek e's Égnek, a melly a' Föld' és Ég' má
sik fél golyóbisán annak megfelel , vagy azzal 
éppen áital-ellenben vagyon, annak Nadirjaiiak, 
vagy Láb-pontjának, (Piinutum pedale). És így 
a' mennyi a' dolog, a* hely, vagy ember: an
nyi a' Zenit, és Nadir-is: és valahányfzor az ember 
megváltoztatja elébbeni helyét , mind annyifzor 
megváltozik a'Zenitje, és Nadirja-is. Elég mind
azonáltal egy bizonyos Városnak, vagy helynek, 
egv Zenitjét gondolni. Fig. t. Itt a' 2 pont a' Ze
nit a' földön, az N a Nadír. Ha a' ZN. Lineát 
gondolattal meghofzl'zabbítjtik, úgy hogy mind 
kétfelöl egéfzen az Eget érje, annak két végső 
pontja lefz az Égen a' Zenit, és Nadir. 

§- S- Karika Lineák* dofztásáróh 
Mint minden Karika Lineákat, circulusokat: 

ágy azon Karika Lineákat-is, a mellyeket a' 
Földön és az Égen képzelnek a' Mathematicusok, 
és Geographusok, elfzokták Ök 360 egyenlő ré-
fzekre oíztani, a' mellyeket Grádusoknak nevez
nek, (ezeket jelentik az írásaikban egy nullával 
így-" 0 )• Minden Grádust eloi'ztanak ismét óo 
egyenlő réízckre, a' mellyeket minutáknak nevez
nek; (jelentik ezeket egy egyenes vonáfsal így: 

I. ) Minden minutát ismét eloi'ztanak 60 Secun-
dákra; (jelentik ezeket kc't egyenes Vonáfsal így: 
II. ) Minden íecundát 60 Tertiára; (jelentik eze
ket í g y : ni.) A ' Karika Linea' egéfz kerülete 
tehát..60™ Fél kerülete 180^ Negyed réfze 90= 

Jfgjzés. Néniéi]v közönségesebb megtögá-
fok a l.ineákról, Karika-lineákról, Szegeletek-
ról . a' következendöknek könnyebb megérteié
re. Figurának, Rajznak, vagy Rajzolatnak hív
ják a' Mathemaricusok, a' magok gondolatjaik-
nak, megfogásaiknak, valanielly Táblán, vagy 
papiroson, bizonyos Lineak, és vonások állal 
yaio előadását, vagy kiábrázolását, p-.°- 3 1 



Égen és a' Földön, gondolt Karika Lineáknak 
élő-adását. Lineának, Vonásnak hívják Ök a* 
tsupa hofzfzában való kiterjedést, minden izé-
lefség és vastagság nélkül; a* mellyct lehet gon
dolni két egymástól távol lévÖ dolgok köztt, 
p. o. Béts, és Buda között; a' Nap, és Fold 
között. Egyenes Linea, vagy Vonás az, a* 
melly egyenes, crányzáísal terjed egyik végpont
tól a' másikig; a' millyeiiek a' most említett Li -
neák. Görbe Linea, vagy Vonás az, a' melly 
fzuntelen változó erányzáfsal terjed egyik vég 
ponttól a' másikig. íí.lyen görbe Linea az, a' 
mellyet leír a' Nap, az Eg és Fold körül, a* 
FelletfzeY pontjától fogva a Déli pontig; és at
tól fogva ismét az eíenyel'zé- oonnáig. Paralle-
l a , vagy egyenlő közti Lineák azok, a' mellyek 
akár meddig terjedjenek egymás mellett, min
denütt egyforma mefzfzeségre vágynak egymás
t ó l ; illyeket irnak-Ie vaíamelly ízek érben, a' 
menés közben, a két első és két hátulsó kere
kek. A ' görbe Lineák köztt legnevezetesebb a* 
Circulus, vagy Karika, Karika Linea. Abronís-
nak-is nevezik némeíiyek : de mi helyesebbnek 
ítéljük az elsőbb nevezetet, mivel az Abron-
tsoknak három kiterjedések vagyon, úgymint: 
hoi'zfzan, fzélesen, és vastagon való kiterje
dések: a' Circulusok pedig tsak Mailiematica L i 
neák , a' melly éknek tsak egy kiterjedések va
gyon , és tsak a' gondolatban vágynak. 

A ' Circulus, vagy Karika, Karika-Linea, 
ollyan magában végződő" kerek Linea, vagy Vo
nás, a' mellynek minden pontjai egyforma mefz
fzeségre vágynak egy bizonyos közepében lévő 
ponttól; melly is hát Centrumnak vagy Közép 
pontnak neveztetik; maga pedig a'kerek Vonás, 
egyéb rél'zeire nézve, különös névvel Kerü
letnek hívatik, (Peripheria, -Circumferentia); an
nak vaíamelly Darabjának, Hajlat a' Neve. (Ár

u s ) 



14 
cus). Minden egyenes Linea, a' melly a Kerfl-
letnek egyik pontjából, a' más által-eílenben lé
vőbe, a' Közép ponton kereízti'il húzatik, Dia-
meternek, vagy Átmérőnek mondatik; a mel-
lyek1 hát azon egy Circulusban mind egyenlők 
egymáfsal; és a' Karikát két egyenlő réfzre, 
vagy két egyenlő fél kerületre oíztják. Az Át
mérőnek fele, vagy minden egyenes Linea, a' 
melly a* közép pontból, a' Kerületnek akármelly 
pontjába húzatik , Fel-Átmérőnek hívatik: (Sc-
midiameter, Radius, Sugár;) a' mellyek-ís hát, 
azon egy Karikában hasonlóképpen mind egyen
lők egymáfsal. Egy egyenes Linea, a'melly a' 
Kerületnek akármellv pontjából, a* más által-
ellenben lévőbe húzatik, Húrnak neveztetik, 
( Chorda,Subtensa). Lásd Fig. 2. Itt a C. pont 
a Centrum; az A D B E . kerek vonás a' kerület; 
az AB Linea, Átmérő, CD Fél átmérő. A' Kerü
letből EF. Arcns,vagy Hajlat; az elébe vontt 
egyenes Linea EF. Chorda , Snbtensa. 

A ' Karika Lineáknnk 360 egyenlő réfzekre 
vagy Grádusokra való elolztása, I'zabad tetl'zés 
fzerént való; mert fzintügy lehetne azokat ,500 
vagy 1000 egyenlőrél'/ekre-is nfztani: de ez az el-, 
out ás igen régi; és ni'nden Mathematicusok köz
akaratból bevették ezt, a' l'zámvetésben való 
nagy könnyebbségért : mivel ezen fzámot fok 
réfzekre és fok más fzámokkal ellehet olzta-
ni ,a* nélkül, hogy valami törtt fzám maradna-fel. 

Minthogy pedig minden Karika, akár kis-
febb.akár nagyobb légyen , így ofztatik el: in
nen a' nagy Karikákban a' Grádus-ok-is nagyok, 
a' kitsinyekben pedig kitsinyek; a1 grádusok' l'zá-
mában nints femmi külömbség , tsak azoknak 
nagyságában. Egy kis fa, vagy papiros golyó
bis korul húzott Karika-Lineában, ízint úgy 360 
grádus van, mint a' Föld' golyóbisa körül gon
doltt Karika-Lineában. Hogy valaki annál in-



kább képzclhefse az Ég' golyóbisán gondoltt Ka-
rika Lineáknek grádnsait: figyelmezzen a'Nap
nak es Holdnak járására. Mikor a Nap Napnyú-
goton lemegy, és a' Hold az elsó Fertályban, 
éppen Délen láttatik: akkor éppen egy fertály, 
vagy negyedréfz kerületnyire, az az, 90 grá-
dtasnyira vagyon a' Naptól; mikor a' Nap Nap-
nyúgoton lemegyen, és a'teli Hóid állal-ellen-
ben Napkeleten feltetfzik; akkor éppen félke-
rületnyire. vagy 180 grádusnyira vágynak egy
mástól. £gy_ iüyen grádusnak nagysága, vagy 
hofzfza az Égen, éppen annyi, a' mennyi két 
egymás mellett gondoltt teli Holdnak a' nagy-
fága vagy hol'ziza: mert a' teli Hold' tetfzö átmé
rője mintegy 30. minuta, az az, fél grádus. Ha 
egy illy hofzfzuságot óo. egyenlő rél'zre elofz-
tunk: azok lefznek a' mínuták az Égen; a'mel-
lyek közzúl hát egy annyi forma, mint a' teli 
Holdnak 30-ad rél'ze. Ha már a' tele Hóid' I'zé-
lefsége' harmintzad réi'zét, ismét 60. egyenlő ré-
fzekre ofztjuk: azok lefznek az Égen a' Secun-
dák;a ' mellyek közzúlhát már egy igen kitsiny. 
Haezekkózzűl egyet ismét elol'ztunk 60. egyen
lő réfzekre: azok lefznek a' tertiák, a' mei'lyek 
hát már felette kitsinyek. Innen az Égi Testek' 
tetfzo nagyságának megmérésében, nem-is igen 
Ügyelnek ezekre az Eg vi'sgálók. Egy illyen 
grádusnak, a' Földön megfelelő Grádus, men
nyit téfzen mértt földekben: Lasd alább §. 73. 

Szegeletnek (Aigulus) neveztetik, két ! i -
neáknak valamelly pontban való öfzve-érése. 
A z a' pont, a' hol egybejÖnek, neveztetik Sze
geiét' hegyinek, (Vertex Anguli); a' Szegeie
tet formáló Lineák pedig; neveztetnek Szegelet' 
Szárainak (Crura). A' Lineákat jelentik a' két 
végpontnál lévő betiikkel. n. 0 . Fig. $. az AB L i 
nea; a' Szegeletet pedig jelentik, vagy a' he
gyihez írtt betűvel; p. 0. Fig. 3. a'B.Szegelet} 
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vagy pedig három betűvel ; a' mellyek közzQl I 
középben mindég a Szegelet hegyinél lévő betö i 
említtetik: p. o. F i g . 3- az A B C i'zegelet. 

Kétféle pedig a' Szegeter, úgymint Egyenes ] 
és G ö r b e , (Rectus et obliquus).' H a valamelly 1 
egyenes Linea, másik egyenes vizerányos vagy 
Horizontális Linea felett, perpendiculanter vagy 
függöleg á l l , az a z , úgy h o g y , le egyik fe ma
i i k felé legkifsebbet-is meg nem hajol : úgy az 
ülyen két lineáktól formaltt fzcgalet, egyenes i 
Szegeíetnek neveztetik, p. o. F i g . 4. Itt a' C D . ) 
felett perpendiculanter áll az A B : az A B D Ize. 
gelet hát egyenes Szegelet; mint fzinte az A B C 
Szegelet-is. H a az egyenes Linea a' másik felett 
nem függve ál l ; hanem vagy jobbra vagy balra 
meghajlik : úgy az i l lyen Lineáktól formáítt fze-
gelet, görbe Szegeiét; meliy-is ha nagyobb, 
mint az egyenes Szegeiét, Tompának; (Öbtusus) 
ha kifsebb, Hegyes Szegelelnek neveztetik. (An-
guius Acutus), F i g . 5. A z E F H . fzegelet Tompa 
az E F G . Hegyes. 

A* Szegelcteknck mérteiké , a' Hegyekből 
elejékbe vontt Arc-us vagy Hajlat; az az annyi 
grádusnyi nagyságú a" Szegelet, a' mennyi grá-
dusnyi az eleikbe húzou esnekik megfelelő Haj
la t ; mert a' Szegeleteknek a* hegyeit úgy lehet 
gondolni , mint meg-a?inyi Katikák Centrumait; 
a' Száraikat pedig mint ugyan azon Karikának 
FélátmérÖit vagy Sugarait, rádiósait: mert a' 
Szegelet úgy fzármazik, ha Két egymáson fek
v ő , és egyik végpontoknál egybekötött lineák 
közzúl, az egyik a' másiktól kerek vonású moz- \ 
gái'sal kezd eltávozni. Mennél melzfzebb távo- \ 
zik immár attól: annál nagyobb az Arcus vagy j 
Hajlat-is, a' mellyel leír:'s k'ov-;kezésképpen az 
annak megfelelő Szegeíet-is. f ia pedig ezen L i 
nea egéfzen egyet kerülne; látni v a l ó , ho^y 
egy egéií Karikát írna-k-; a 'mellynek Centru-



ma a' Szegeiét'hegye lenne; a' Tzegelei'l'zárai 
pedig rádiusokká válnának, p. o. Fig. 3* gondol
juk a' BA Lineát egélzen a BC lincába lebo-
tsát'kozni, e:s azonn fekünni, úgyhogy a' Bpont
ban öfzve-kötve légyenek; indúljon-meg a' BA 
Linea a' C pontból eltávozni a' BC lineától; 
ha az A pontnál megáll, úgy formálódik a' B 
Szegelet; a melly hát éppen annyi grádusnyi, 
a1 mennyi az A C hajlat. 

A ' Szegeleteknek a' tetejckböl eleikbe vo
natott hajlatoknak közelebb vagy távolabb lé
te, a' dolgon femmi változást nem tefz, és egy
re megy-ki ; mert tsak a' nagysága, nem pedig 
a* fzáma változik a' grádusoknak. Fig. 3. az 
h i . hajlat tsak annyi grádus a' kiisebb Karika-
Lineában, mint a' k 1, m n , a* nagyobbakban, 
és mindenik változhatatlan egyenlő mértéke a' 
B Szegeiéinek. Lasd egel'z tvarik a-i ideákban Fig. 
6. Itt az ABC Szegeleinek uicgfebdo knlömbö-
zö nagyságú Hajlatok, az A C , f h , i l , mind
egy formán negyedreízei a' magok Karika-Line-
áiknak, és 90 Crádust tel'znek ; az egyik'tsak 
ollyan mértéke hat az ABC S?.egclettiek, mint 
a másik; azzal a' küíömbséggel, hogy az egyik
ben nagyobbak a' Grádusok, mint a' másikban: 
és az így lenne, ha fok mért földekig nyúiná-
nak-is ezen Szegeiéinek fzárai ezen erányzáfsal; 
azzal a' Szegelet maga fem nem nagyobbodna, 
fem nem kifsebbedne, és a legnagyobb hajlat' 
grádusainak fzáma íé lenne több. Így vagyon a* 
dolog a' DBC Szegeiéire nézve-is 

Az egyenes Szegelet' mérteke hát, a' Kari-
fca-linea' negyed réfze , vagy Quadrans, az az 
90 gradusnyl Hajlat. Innen az egyenes Szegele
t e k m i n d egyenlők, és 90 gradust foglalnak 
magokban, p. o. Fig. 6. az ABC fzegeiet. A" 
Tompa Szegeiét nagyobb az egyenesnél, p. o. 
az EBC Szegeiét; a' hegyes pedig mindenkor 



kifsebb,'.p. o. a' DBC. Az oilyan Szegeletek, a* . 
mellyeket két egymást hasító lineák formálnak, 
egy tetejű lzcgeleteknek neveltetnek (Anguli 
verticales) ; a' meilyek mindenkor egyéníti nagy
ságúak, p. o. Fig..7. az a. és o. Szegeletek. 

Golyóbisnak hívnik egy ollyaii gömbölyű 
testet, a' melly ben a' kuisö Tápnak minden pont
jai egyforma mclfzeségre \ agynak aT Centrumtól, 
vr,gv Közép-ponttól; a'melly Centrum tehát, egy-
Izer'smind centruma minden azon golyóbison 
gondoltt legnagyobb Karika-Lineáknak-is. Eb- 1 
ben is egy olly egyer.es Linea, a' melly a' külsA 
lapnak valamely Pontjából, a' Közép ponton 
kerel'zli'il, az által-ellenben lévő lapnak által-el-
lenbtn tévő pontjába gondníiatik,Átmérőnek Dia-
meternek ; annak fele ped;- i'Vlatméronek ne
veztetik. Illven golyóbisok a' Nap, Fold, Hold, 
és egyéb Egi Testek; (Glóbus, Sph*ra\ illyen 
golyóbisnak tetí'zene az úgy nevezett Ég-is a' 
kívül fzrmlélónek; a' melly a' maga öblében 
vagy üregében lévő dolgokat, mint valanielly 
hivá/ott léi golyóbis, úgy láttatik körül-venni 
a Kiöl l'zcmlélönek. 

§. 6. A* Karika-Lineák" külömBségérőt. 

A ' Golyóbisokon, és így az Eg'és Föld' go- -
lyóbisain gondoltt Karika-Lineákat-is, ha a'holz-
ízan való kiterjedéshez, a' Szélesen való kiterje-
dest-is hozzá gondoljuk ; iíp.v-:s lehet gondolni, 
u;;::t valanielly tányér forma kerek lapokat; a' 
mellycknek kerületeit teízik a' Karika - Lineák. 
Illyen tányér forma minden vastagság nélkül 
vaió kerek lapokra képzelhetünk l'zegdeltetni 
p. o. egy Narantsot; a' meilyek közzül hát leg-
nagyobo volna a' középben eső, a' többek pe
dig a' két tsútsa felé mind kisebbek kisebbek 
volnának. Azok a' Karika-Lineák, a' meilyek 
az . lapjakkal a' Golyóbist annak közép 

pont-

http://egyer.es


„,ián két egyenlő réfzrc vagy fél gnlyóbis-
P "ívnák: Nagv , Nagyobb, vagy Legnagyobb 
Knrika-Lineáknak neveztetnek. (Cireuli M a g n i , 
Maiores, Maxnni). Hlyet hatot gondolnak az 
É»en és a' Főidőn: mellyek-is ezek, úgymint 
az iEqvator; a'Meridiánttsok; a' Horizon ; aj 
IViniu-a; a két Colurusok. Két illyen egy 
masi meti'zo nagyobb vagy Legnagyobb Karika-
lineák mindég kel egyenlő reizrr olztjak egy-, 
mást. Azok a- Karika-Lineák, a' ineüyeknek 
lapjai a' Golyóbist, a' Centrumon kívül, két 
egyenetlen réíat omi.ifc: ívilWbb Karika-Line-
,KI >" )• Hlyének 

az É^en és a' i-'oKlöu a" kel 'I i-o|ünisok, és a' 
két pniárisok. A ' tóbb kisebb Karika - Lineák, 
a' meilvek az iEqvatortól fogva a' Pólusokig 
két felöl gondoltainak , és az yEquatortól min
denütt egy forma niel'zeségrc mennek : kózbs 
névvel Paralleláknak neveztetnek. Illyeneket az 
Ég' és Fold'Fél-goiyübisain l'/aimalanokat lehet 
gondolni. Hlyeitek az Egen az úgy nevezett 
Napi Karikák: de különösebben niég-is a' Pa-
rallélákon azokat a" kiisebb Karikákat értjük, 
a' mellyek a' Fold' golyóbisán az yEqvatornak; 
két oldala felöl bizonyos l'zámmal húzattatnak. 
Mind ezekről rendel. 

§. y. Az MovátorróL 

Mikor Tavafzfzal és Öfzfzcl egyenlő a' Nap
pal, és Éjjel, vagy ,-equinoctiitm vsgvi'm .'akkora' 
Nap mind a' két Pólustól egyforma luel'zcségre, 
az az, mivel a' két Pólus egytiia-ául fél-karika 
ltneanyt vagy 180 grádowiyi úvnkügn vagyon, 
éppen 90 grádusra, és így az Ég' üregének , és 
a' Föld' gol ..!-
Ha ekkor a' Nap, az ó 24 órai teliző futásában, 

• t nyomot hagyna maga utáu: ügy írna 
t s » i« 



le a" Föld' e's Eg' Golyóbisának éppen a' köze
pén egy nagy Karikát; a' melly volna a* lát
ható JEqvator. Azt a* nagy Karika-Lineát te
hát, a* meilyet mind a' kei Pólustól egyforma 
mefzeségre, az az, oográdusra, áz Ég és a* 
Föld' golyóbisának éppen a' közepén képzelnek 
a' Mathematikusok, jEqvátornak, Közép kari-
ka-Lineának, vagy átaijában közép Láncának 
nevezik. JEqvátornak, vagy Egyenlítőnek neve
zik ; mert annak lapja az Ei>" és Fold" golyóbi-
fát, ket egyenlő fél golyóbisokra, úgymint 
Eí'zakira, és Délire ofztja; és a' Nap-is vala-
liinylzor ebbe ér , mind aimyiízor a' Nappalt 
e's Éjiízakát egyenlővé teí/i az egéfz Föld ke
rekségén ; az az, akkor a' Nappal-is, az Éjtfza-
ka-ií 12 óra. 

Ugyan-is, a' Golyóbisnak terméfzet fzerént 
tsak ,léiét viiágosílhatván-meg a* fénylő Test: 
ide ervén a* Nap, annak világoí'sága ki-hat mind 
a" két Pólusig; a' mi máskor a'Föld" gömbölyfl-
l'ége miatt meg nem lehet; és így a' Föld'egéfz 
Fél i;o!vóbisát megvilágosítja, a' másik fele pe
riig íéléiben vagyon : egyenlő lévén pedig a' 
Főié." fordulása, minden hely éppen annyit van 
a' letétben, mint a' világofságban, az az, iEqni-
noctium vagyon ; a* mi kétfzeresik efztendöben, 
úgymint üi-dik Mártii, vagyTavafz kezdetkor, 
e's 2i-dik Septembris, az az Qtzkezdetekor. Fig. 
1. A B az JEqvator; az az annak fél kerülete. 

Jegyzés. ígen nevezetes Tsillagzat az Egén, 
a' Déli Véi'zen az Orion , vagy a' mint a' Ma
gyarok nevezik, Kafza húgy; (Lásd §. 148) a' 

• mellyct még a* tanulatlan embeiek-is esmérnek. 
Ennek az övét formázzák, három fzembetöno, 
egyenes lineában görbésen egymás felett álló 
második nagyságú Tsillagok. Ezek közzül a' 
legfelsőbbnél vagy a* Nap nyúgotiuál megy-el 
az JÜqvatur. Az a* nagy Karika-Liaea hát, a' 
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ii,,-t ez a' Tsillae minden ti órában a" Fold 
" e ü í v a " megfordulásában az Égmle-ír , igen 

, a z jEqvátorral. Az a' Nagy fél Karika, a 
nfeilyet a' Nap, Tavaí'z és Ői'z kezdetkor, a* 
(Vijökésétől fogva, a' lemenéséig, az Egcnle-ir, 
az jfiqvátor' fél kerülete. 

-§. 8- ^ ' Meridiánusról tözönségcseiu . 

A* Nap, HoldésTsillagok, a'mint kiki tud
ja. Nap keleten feltetfzcnek, és Napnyógoion 
elenyél'znek. Ezen 6 útjokban tehát, a-1 feltet-
fzés és elenyéí'zés pontjai köztt, éppen közép
ben, egy bizonyos iclö pontban, leEjmsga-.-'if:-
ban kell nékjek állani az Egem Ha már valaki 
^Napnak, Holdnak, és egyéb Tsillagoiínak, 
ezen legmagasabb álló poiü'r'íből, a" n> Zenit
jén és iNadirján, és a' két Pólusokon kercíztül, 
egy nagy Karika-Lineát gondol: a' le!z az úgy 
nevezett Meridiánus, vagy Déli Kari ka-Linea. 
A ' Meridiánus, vagy Déli Karika - Linea hat, 

nagy Karika-Linea, a' mellyel valamelly 
k , Helynek, Városnak, vagy ember-

Zenitjén és Nadirján, és mind a* két 
Pólusokon kerefztiil gondolnak a' Matheraatiko-
fok; és így a' melly az iEqvátort-is két helyen 
hasítván, az egél'z Föld'kerekséget két egyen
lő Fél golyóbisokra , úgymint: Napkeletire és 
Napnyúgotira ofztja. Fig. i . a' ZAONBP. Kari
ka-Linea a1 Meridiánus. így neveztetik ; mert 
mikor a Nap, az 8 nappali teti'zö úlában, ezen 
Karika-Lineába ér: (a' melly, ha az óra jó', jár, 
az az, mindenkor a Nap'járásához igazíttat.k , 
•Jelben 12 órakor fzokott megesni) akkor az 
egéfz Fold' kerekségén, mir.d'a/okra nézve, a' 
kik az alá a Meridiánus alá esnek, a' nappalt 
es ejtfzakat ket egyenlő réf,i-e ofztja, az az, 
akkor azonna'félén a Föld" golyóbisának , V 
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mellyel megvilágosít, De'ít, a* másik feíe'n pe
d i g , az ugyan a^ni Meridiánus alatt lévőknek 
Éjfélt tsiná'l. A / Eg i Tesleknek a' Meridiá-
Kason való kerel'ztiíl menetelét, CTdminaliónak 
nevezik az E g vis 'gálók; a* mellyeknek 24 órai 
tetfzö mozgásokra, vagy Fold körül való forgá-
fokra nézve , valanielly Helynek vagy Város
nak, azon egy Mer id iánba , mozdíthatatlannak 
tartatík, a* mellyen mennek azok minden 24 
órában kerefztöl, valamin' maga a' Nap. 

Jegyzés. A ' Mcridiánustól, vagy Déli Ka
r i k a - Lineátol, megkell kiilömböztetni az ügy 
nevezett Déli L ineát ; ( L i n e a Meridionalis vei 
Meridiana) melly- is , az a' Horizontális, vize-
r á n y o s , F o l d fzínt menÖ egyenes L i n e a , a' 
mellynek két végpontjainál, a' Meridiánas, és 
H o r i z o n , egymást metfzik , vagy egymáson ke-
reízüil mennek, yagy a' nieílyben a' Meridiá-
nus' lapja hasítja a' Horizon' lapját. Ez a* Déli 
L inea mutatja-Ki igazán a' Világ' Sarkait; a' 
Delet: és ez fiindamentoma a' Nap vagy árnyék 
órák' kélzítésének. Ezt közönségesen így húz
z á k : Valamelly egyenes és vizerányosan fek
v ő lapon, azon egy közép-ponrból, a' C - b o l 
F i g . tí. húzz egynehány Kaláka-I.ineakat. Szurj-
le a' C-be, perpendicularíter vagy függőié^, 
egy hat, vagy több hüvelyk hoí'zúságú vas rii-
datskát vagy Drótot. (Legjobb ezt tselekedni 
a'Nyári nap megálláskor, vagy Solsti tűimkor, 
9-1 Június' táján, a 1 mikor a' Nap' Iiajlása lém 
ol ly él'zre vehető r^VT.ehánv órák alatt, a' meg-
fzegés-is legkjfsebb.) í g y . Dél előtt 9 órától 
fogva tizenegyig, és Délután 1 órától fogva há
r o m i g , jegyczd-meg, hogy m i k o r , és hol é r i , 
a'leírtí két vagy három karika-Linrákat a'vas 
rudatska'vagy Drót' árnyékának a' v é g e ; húzz 
ezen pontokon egyenes Lineákat,mint a z , ab , 
ab, ab. .Mar minthogy bizonyos, hogy az egyfor-



ka egym 1 " hofzusagi, árnyékot • 
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rrui ....gasan 
következésképpen egy 
a' Meridiánustól. Ha 
ncákat két egyéniig ré 
pontból, ezen Lineakns 
Linea, éppen a' Meridiánus alá esik , és az Ei'za-
kot ésDéllkiniutniategy farival,a' keresett Dé
li Linea, a' mellyrc «' vas rtidatska' árnyéka 
mindenkor igizi Deli 12 órakor esik. 

Ha a Déli Lineán , egy másik rgvenes Li-
neát húzol fúggóieg: az e' Világ' Napkeleti és 
Napnyúgoti Szegeleteit megmutatja; a' mellyek-
rol a' több mellesleg való l'zegeleteket megtud-
hadd, haa'C pontból, a -Déli Linea korul, mint 
átmérő körül, Circ'iliist húzol, '5 annak hajla
tit két felé ofztod. Egy illyen Déli Linea mu
tatja azt-is meg, hány griidusra hajlik-el a' Ma-
gnéstó, az Éfzaki ponttól. Napkelet vagy Nap-
nyűgöt felé. 

§. 9. A MrriJ/ár.i/sn,\\tz/ÍM.ÍráL Azelso Mrricliú-
murát. 

Valamint minden Pontnak, Dolognak, Hely
nek, vagy Embernek a' Föld' kerekségén más 
Zenitje és Nadirja: úgv azoknak a' tnellyek Nap
kelet 's Napnyúgot felé esnek egymástól, m is 
Meridiánusa-is vagyon; úgy hogy mint ama
zok, úgy ezck-is m-Ef/ámlalhaíMftinnk; a'tnel
lyek a Pólusoknál mindnyája,, egvmást hasítj ik, 
es ott bizonyos Szegeleteket fonral-iak , a' mel
l e k hatarozzák-meg a' Helyeknek úgy nevezett 
Geographiai hofzúságit. De ren li\e" :nt a' Ma-
thematikusok a' Főid' Golyóbisain é« Pia,li '!•>•• 
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biumokoii , tsaká6-tot fzokrak húzni, az yEqvá-
tornak mindenik tizedik grádusán t. i. egyet. 
A ' m e i l y e k k ;k! clsij Meridiánéinak azt neve
z i k , a' mellytöl kezdik az iEqvátornak grádu-
i'ait Számlálni, ha vaiamelly Helynek geogra-
phtisi hoí'/úságát megakarjak határozni. Két ne
vezetes Helyeken vonják pedig azt leginkább : 
úgymint Aírikának Napnyiignii réize lel i , az 
úgy nevezett Caníriai S/ií'.eiek kózzal egyen, 
a' régibbek ugyan Teneriiia Szigetén, a' Pikó 
magas hegyén; az újabbak pedig, nevezetesen 
a Franíziák, 15-dik Lai >- Király' parantsolat- ' 
jából , és 6 utánunk mások , az attól nem mefz-
íze lévő Ferró Szigetén, a' Párisi Ts i i lag vi's-
gáló Toro'ny ' Napnyúgoti Izéiéhez éppen 20. 
grádusnyira. Fig. .9. A ' kilcntzedik Figura a' 
F o l d ' golyóbisa, AB* az A^'.qvátor, — a' PS. Pó
lusokon kereSztül - menő Karika-Lineák Meridi -
ánusok. Valamint pedig minden helynek , vagy 

. Városnak, elég egy Zenitjét : úgy elég egy 
Mendiánusát gondolni. 

§ . 10. A Hülyéknek Geugraphiai szélessége, kosz-
szúsága. . A Pólus magassága. 

Vaiamelly Helynek vagy Városnak az 
JEqvátortól való mel'zízeségé! , hívják annak 
a' Helynek vagy Városnak (ieographiai Széles-
fégének. (Latitudo). A' melly hát kétiV'e; úgy-

. mint Éí 'zaki, ha a' í íely vagy Város az ülqvá-
toríól Éfzak felé esik; és Dé l i , ha a' Hely vagy 
Város Dél felé esik. Ezt a' fzéleíséget pedig 
Számlálják gradusokban, és minutákban; még 
pedig azon Helynek vagy Városnak Meridiánu-
fán ; minden illyen Meridiánust négv egyenlő 
réfzre , és minden i l lyen negyed réí'zt 90. grá-
dusra ofztván; a* melly 00 grádusok az JEqvk-
tortól Számláltatnak, a' Pólusok felé cs Póluso-
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k í e U s d F ig . 9. Innen az ^iqvátor alatt esö 
Helyeknek femml Gcographiai fzelcfségek nints. 
E z V Geographia! fzéleisege valamclly Hely
nek vagy Városnak, terméfzet fzerént minden
kor annyi, a' mennyi azon Helység' vagy \ a i W 
pőiusának a' magafsága. Mert az JEqvátor alatt 
lakókra n é z v e , mind a' két Pólus a Horizon-
ban es ik ; mennél mefzfzebb távozik pedig vala
k i az JEqvá tortól: a' föld'hajlása miatt, annál 
inkább emelkedik felfelé a' Horizon felett a* Pó
lus ; vagy annál lejjebb lát a' Pólusok alá. Ha 
MO. grádusnyira távozik aziEqvátoríól , lo .grá-
dufsál esik a' Horizonja a' Pólus alá. A ' Pólus' 
magafsága hát nem e g y é b , hanem a Pólusnak 
valamelly Helynek , Városnak, Vagy Tarto
mánynak, Horizonja fe le l i , bizonyos magaság
ra való állása, vagy MaiKematice f/ódvan, a/ 
a' Szegelet, a' mellyet csinál a' Földnek vagy 
annak Tengelyének a' Horizonra való hajlama: 
a' melly 90. grádusnál í'iha lé lehet nagvobb: 

el-N envéi'/heiik, miknr a' Tengely a' Horí-
zonban esik. Valamelly Helynek vagy VáL-os-
nak a/ elsíi Meridianubtól való lávoi-lé; :t pe 
dig nevezik, azon Helynek vagy Városnak Geo-
gríiphusi Hoizu sálának. (T.ongiVivío L o c i ) . Szám
lálják ezt is Grádusokban , iné;- pedig az /Eqvá-
t o r o n ; úgymint, a' mellyen mennek keret iü l 
minden Meridiánasok; e's a' m e l l y , valamint 
a' Meridiánáus, és minden egyébb' Föld' golyó
bisán képzeítt Karika-Lineák-is, mint oda lel-
lyebb mondottuk, 560. egyenlő réfzekn v.igv 
gradu.okra ofztatik ; a' melly gradt^aiból az 
jEqvatornak , magára az első M e r i d i á n é r a , 
nem az els,, , hanem éppen az nlólsö, v r -v .£M -
dik esik. í g y , Posony Városának a SzéMse-
ge, 48 , U ' , 36 " . ( a mi cgyfzer'sraind annak 
Po usanak-,s magalsága,) a' Hofzfzúsaga pedig 
34% 4JS az a z , P O S o n y Városa van az TEqyá-

tor-
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tortól , 48 grádusnyira Éfzak felé, a Ferro Szi
gete* Napnyúgoti Szé léné l , a' Póluson húzott 
Meridiánustól pedig, 34. grádusnyi távolságra. 
F i g . 9. A ' c és d Helyeknek, 40. grádus É Sza
k i , az a és b Helyeknek 40. Grádus Déli fzé-
lefségek vagyon; a' hofzúságokat a' rajtok ke-
refztül-mcnÖ Meridiánusok határozzák-meg az 
iEqvátoron, vagy annak Parajléláján. 

§ . U . Hogy kell az JEqvátorés Meridiánus* 
Grádusait Mérttfoldekké .változtatni. 

Ezeket a* Grádus-ikat könnyi! Német vagy 
Geographiai Mérttfoldekké változtatni; tsak a* 
Grádusok* fzámát kel l 1.5-tel fokfzorozni: mert 
egy Grádus, a' mint alább megfogjuk látni, an
nyit foglal magában. És ez ugyan a* Meridiá
nus'Grádusaira nézve , vagy a Helynek fzéles-
fégé re n é z v e , valami i-ren tsekély eltávozáfsai, 
a' mellyel a' Fold ' golyóbisának a' Pólus fele-
való bényómódisa okoz, áltáljában így vagyon; 
az az , arra n é z v e , minden Grádus 15. Német 
Mérttfold. De egéfzen másképpen van a dolog a' 
Helyek' hofzúságára nézve; minthogy az Jl iqvá-
tortóí mindenütt egyforma tá> oNágra, vagy az
zal parallelé gondoltt Karika-Lineák, a' golyó
bisnak terméízete fzerént, mennél jobban eltá
voznak az iEqvátortó! , annál inkább kifsebbed-
nek , míg végre tsak egy ponttá válnak. Mint-
kogv hat ezek a'kiísebb Karika-Lineák-is, Szint
úgy -60. Grádusokra ofztatnak, m i n t a ' legna
g y o b b , vagy /Eqvátor : látni v a l ó , hogy ezek
ben a Grádiisok-is kU'sebbek, és így kevesebb 
Mérttfoldekbol-is állók, 

£ ' végre kéfzítettek a Mathematicusok bi
zonyos Tabellát minden Grádusira a' Paralle-
jus Circulusoknak; a' melly ezt a' külombséget 



elő-adja. M i t s a k egynehányat említünk ezek 
kózzül , világolságnak okáe'rt. 

így az yr.qvat'.r legnagvobb Kaiika-Linea; c's 
, n n » k egéfz Kerülete 5400 Kémet Mérttfóld; kö
vetkezésképpen abban minden (iradtts pontban 
13 ÍNÍ'LIH'I .'. iért 1 told. A z iEqvátortól 23 grádus-
n y i r a , és felre, a' Tropicusok vagy Megfordító 
Karikák már kifsebbck, és ol'ztatnak hasonló
képpen 360 grádusokra; de már ezeknek egéfz 
kerülete tsak 4970. N émet M érti fold ; és bennek 
minden Grádus tsak 13. Kéméi Mérttfóld. A ' 
P láris Circuliisok már ismét kil'sabbek, 06 grá-

• dusnyira és félre esvén az iEqvaiortól. Ezek-
is 360 Grádusokra ofztatnak : de a* mellyeknrk 
egéfz kerületek tsak 1̂97 Német Mérttfóld; 's 
bennek minden grádus tsak 6. Mérttfóld. Az 
iEqvátortól 86. grádusra lévő Circultisoknak 
egéfz kerületek , tsak 376 Német Mérttfóld, 's 
bennek minden Grádus tsak egy Német Mértt
fóld. A ' 89. grádusnyira eső Ciruulusok' cgéiz 
kerülete tsak 94. Német Méi-nfókl, \. beinek 
minden grádus tsak valami j Mérttfóld. 

§ . 12. Az Mqvátor és MtridiánusoK hasznairól, 
a' TaöYrr" Golyóbisainak és Fóklabroszoknak ké
szítésében. 

Ezen nagyKar ika-L ineáknak,az JEqvátor-
n a k , és Meridiánusoknak, a' többek köztt az 
a' nagy haiznok-is v a n , hogy ezeknek fegítsé-
ge által , a' Főid ' kerekségét, vagy annak va
lamelly Réfzét vagy Tartományát, le-is lehet 
papirosra íesteni , vagy rajzolni ; vagy Főid' 
golyóbisait, FŐIdabrofzokat lclu t kéfzí.eni. Mert 
ha v a l a k i , valamelly Helynek. Városnak, vagy 
Tartománynak Geographia, H h „ f z . 
lzusagít tudja: ügy , „ d j a azt a' Helyet vagy 
Pontot-is, a' hol az vagyon a' Fóld'fzínén; mci't 

t'gy 



íigy két ollvan linea van tudva, a' meilyek köz-
z il az egyik, az iEqvitor tudniillik, vagy an
nak a' Helynél vagy Városnál húzott vagy gon
doltt Parailélája, Napnyúgntrol Napkeletre $ a' 
másik pedig, tudniillik annak a' Helynek faját 
Mcridiánusa, Délről Elzákra megyén: a" hol 
ezen két nagy Karika-Lineak egymást hasítják, 
ott van pontosan a' Helynek vagy Városnak a' 
helye a* Föld' fzínén. Az egéfz Tartományok' 
fekvését pedig, a' kct fzélsö Parallelák, és két 
Szélső Meridíánuaoíi liatározzák-meg. Fig. 9. az, 
a és b Helyeknek, mindeniknek egy Déli Szé-
lefsége vagyon ; az az, mindenik 4.0 grádusra 
esik az iF.qvátortól Dél felöl; az ö igazi he
lyek hát a' Fold'kerekségén, annál a grádu-.i-
nál lcfz az JEqválornak, vagv annak Parallelá-
jának, az elsÖ Meridiánustól fzárníálván, a' 
hol mindeniknek faját Meridiánusa hasítja azt, 
az az, az a. és b. Fontokban. 

§ . 13. A* Földabroszok' készítése módja egy két 
fióual. 

Tsinálj hát egy nagy Quadrátot, vagy Négv-
fzeg Figurát. A' jobb és bal kéz felöl való ol
dalon jegyczd-íel a Szélefségnek grádusait, és 
minutáit, a' mennyit t. i. a' Tartomány fzéles-
fége foglal niagában; alól és lélíyül pedig, a" 
Ilofzízúsagnak grádusait, és mimitáit; a' fzerént, 
a' mint a' kifsebbedo Parallelák proportziója, 
vagy egvarán'.iisaga kívánja, a' fellyebb emlí
tett Tabella fzerént. 

Ezen négyízeg Figurában , a' jobb és bal 
kéz felöl való oldalok, a' mint látni való, a' 
két fzélsö Meridiánus' grádusait és minutáit re-
prfesentálják vagy áilítják-elo; az alsó és felső 
két oldal pedig a' két fzélsö Parallelák' grádu-

l'ait 



fait és inintitáit; minthogy maga áz JEqvátor 
az egéfz Európától, Ásiálól , Él'zakí Ameriká
tól, Afrikának nagy réfzétöl 's a' t. távol isik. 
Ezen Grádnsokbóí és Minutákból az által-ellcn-
ben lévő grádusokba húzott vagy gondoltt L i 
neák immár, a' hol egymást mc.l'.dk, kimutat
ják minden Helynek vagy Városnak helyét azon 
Tartományban. Kakd-le hát azokat, az ö tud
va lévő fzélefségek és hofzfzúságok fzerént. Je-
gyezd-fel a' Világ' nég\ f/tgeleteit, négy oldal
ról : és kéfz lefz a' Föid-abroí'z. 

Ha a' jobb és bal kéz felöl való oldaloknak, 
vagy a' Meridiánusnak egy grádusát, Tzirlzi-
nufsal felvel'zed , és azt a" Mappa' valamelly ízé-
lén , egyenes Lineába, vagvke! l'aralleíák k.o-
zibe letefzed , 's azt a'lineat a1 Mérttföldek' kü-
lömbozó neme fzerént felofztod, p. o. a' Német 
vagy Geographusi Mérttföldek fzerént, a' mel-
lyekkel élnek rendfzerént a' Geographusok, 15 
egyenlő réfzekre felofztva , a* mennyi Méritfői
det foglal t. i. magába egy grádus , a' lefz a* 
Mértifóldek' Scálája vagy Lajtorjája : a' melly-
nek hafznát lehet venni a' Helységek' egymástól 
való távol-1'.'írnek mej'liidá.'-jában. Rendl'zcrént, 
a' Tartományok'Tzímereit-is felfzokták tenni a' 
Föl da brofzok ra. 
WJi Jegyzés. Kevés a'- jó Földabrofz. Miért? 
Hogy lehet megesmérni a' jót? Akármelly fzük-
féges-is pedig a' Helységek' Gcogíaphiai fzéles-
fegeknek és hofzfzús ág oknak tudása a Földab-
rolzok* kéfzítésére: igen kevés Helységeknek és 
\arosoknak Szélelségét és Hofzlzt'isae.i' tudjuk 
mindazáltal c^i.-. bi/oiivofsá^Pil - mivelerre 
pontos Artronomiai vi'sgnlódasok és éfzre-véte-

minden egyéb Helységeknek 
Széleiseget es Hoizfzu.ágát pedig tsak föld 
merelsel, a többekből Valo hoz,.1 vetésből és 
bizonyos tudósításokból tudjuk. Innen vagyon 
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a' Fóldabrol'zok között való nagy külombség; 
és az a' Fóídabrol'z a' legjobb, a' melly a Helysé
gek' Széleidét és hol/J'zusagát legjobban elő
adja. A' mit könnyű is megtudni, ha az em
ber a' Helység' Hol'zizús.igát es Szélel'ségét tud
ja. Tsak két tzérnát kell húzni az egyik Széles-
fcg' Grádusátni a' másikig, és az egyik Hofzfzú-
fág' grádusától a'másikig: a'hol ezek egymást 
hasítják, ott kell lenni a' Helységnek vagy Vá
rosnak a' helyének; ha ott van, tígy j ó , ha 
pedig nem ott van, úgy hibás a' Mappa. 

g. 14. A' Meridiónusok' különbsége Jierént, kű-
" lömbózó Helyeken, kúlömböío időben vagyon 

Heggel, Dél, és Mstve. 

Minthogy a' F81d golyóbis Forma ; a' golyó
bisoknak pedig mindég tsak egyik felét világo-

-.lioz fordulnak, s következésképpen azok-
'. elébb a' Horizonjokba, és Meridiánusokba 
a' Nap, vagy elébbvirrad-meg, 's elébb van 
i. A ' kik a' Föld' egéfz Félgolyóbisával, 
az, igo grádufsal távolabb laknak Napkelet 
í, mint mi : azoknak a' Nap lemégyen, mi

nékünk feljön; Éjfél van, mikor nékünk 
1; a' Nap felkél, mikor nekünk lemegyen 
utegl'ordttva. 



A' kik 15 grádufsal távolabb laknak Napkelet 
felc- a/oknak egy egéfz órával elébb virrad-meg, 
JJ eWbb-is van Dél; a' kik 30. grádufsal távo
labb laknak , azoknak két órával elébb van Reg
gelek V Delek, 's így tovább. Mert a Föld" ke
rekségén lévü minden Karika-Lincák, 360 grá-
tltisra ofztatnak; ennyi grádust végeznek hát
éi mindnyájan, a' Fold' kerekségén lévő minden 
Pontokkal és dolgokkal együtt, a' mellyeken 
azok gondoltatnak, minden 24. óra alatt: a* 
melly alatt megfordul a' Fold a' Tengelye kií
rd 1, Napnyúgotról Napkelet felé; 's követke
zésképpen egy ora alatt 1,5 grádust haladnak; 
vagv, a'mi mindegy, 1.5 grádust fordul a' Föld, 
13 grádtisi mennek által az iEqvátornak , a' 
Meridiánuson , Napnylígotról Napkeletre. Es 
így, az ollyan Helynek vagy Varosnak Hori-
zonjába és Meridiánusába, a' melly Napkelet 
felé }j grádufsal távolabb esik : egy órával 
elébb ér a' Nap, 's következésképpen. Reggel, 
Dél és Estve-is , egy órával elébb vagyon. Ép
pen ellenkezőképpen van a' dolog azokra néz
ve, a* kik Napnyűgot léié 3.5 grádufsal lakunk 
távolabb: azoknak egy órával későbben van 
Reggel , Dél, 's ugyan annyival későbben van 
Estve-is. p. o. Lisbona'holzfza o°-; Königsbcr-
gé Prul'zfziában 39=. ; a* kettő köztt hát 30 grá
dus a' ktdómbség. Es így mikor Königsberg'beii 

Deli 1* óra: akkor Lisbonában meg tsak Rt 
Íj 10 óra. A' Peking' holzfza Chmaban i ; 4 grá
dus ; es így mikor Pekingben Déli 12 óra; ak-
hor E.sbonaban még reggeli három fertálya' 

wWíl 4 * * : \°- E z a" »' Fold' golyó-
bisat ábrázolja-ki; a' melly i l z a b c d ' s a í 
betűk' rendé Ize,•,„,, NapnyúgotVól Na'pkeletri 
a Tengelye korul megfordul. ° ,V 24 Lineák je
lentenek 24 Meridiánul- a ' mellvek az JFqvi 
tort 24 egyenlő réU-kre oiztjáki és ekképpen 



32 
mind éppen í j grádusnyi távolságra vágynak 
egymástól: mert 13 - fefcr 24 == 360. Mar az. 
K a Karika-Lineánál, a melly az S. Nappal 
egyenes Láncában áll, éppen Déli 12 óra: ugyan 
azon Izempiürmtábban j-t-dj™ az N n . által-ellen-
ben lévő Déli Karika-Lincánál, Éjjeli 12 órá
nak kell lenni; mivel ez középben, a' FÓld go
lyóbisának a' másik felén esik ; a' melly még 
a Naptól nints megvilágosítva; és így a' melly-
nek éjtízakája vagyon. A z N t . Karika-Lineá-
nál, reggeli 6 óra ; az N g - nél pedig estvéli 6. 
óra. Tegyük-fel, hogy N. a Buda' Déli Kari-
ka-Lineája; ha ott hát most Déli tzóra: úgy az 
N b Déli Karika-Lineánál Délutánni egy óra; 
mivel ez, a' Fold' fordulása fzerént, 1.5 grádus-
fal, vagy egy órával Napkelet felébb fordult. 
Az Nc. Meridiánusnál már Délutánni két óra 
akkor; mivel ez mar 30 grádufsal, vagy két 
órával nyomult akkor elébb Napkelet felé.'s a'ü 
Llienben, ugyan ekkor az N j Déli Karikánál, 
Dél előtti 11 óra; mert még erre nézve, egy 
egéfz óra kívántatik, vagy a' Földnek 1,5 grá-
dust kell haladni a' fordulásban, mig az, az S. 
Nappal egyenes Lineába jön. Az Nz Déli Ka
rikánál pedig, akkor még tsak Dél előtti 10. 
óra; mivel még a' Földnek két óráig, vagy 30 
grádust kell fordulni, mig ez a' Karika, vagy 
az az alatt lakók, egyenesen a' Naphoz for
dulnak. 

Innen könnyű meghatározni , hogy hány 
minúta esik egy grádusra; vagy mennyi idő te
lik bele, mig az iEqvátornak egy grádusa a* 
Meridiánuson kerel'ztül-megy. Mert minthogy i j 
grádus, óo minuta alatt megy kerei'ztúl: egy 
grádus hát pontban négy minuta alatt megy ke-
rcl'zlül; mert 4-fzer 1,5 z= 60. Ma hát valamelly 
Helység, egy másiktól, egy grádusra esik Nap
keiét-felé, ftJ az js Nemet Mértt Ibidre: úgy 
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annak, 4 m'mutával elébb van Dele, követke-
géíképpen reggele és esivéje-is. Innen azt - is 
könnyű, által-látni , hogy minden Helynek a' 
fold' kerekségén faját Déli Lineája vagyon; a 
melly külömböz a'más Hely'Déli Lineájától, 
és hogy Hlyeket annyit lehet gondolni, a' men
nyi pontja van az .^qvá tornak. 

Innen lehet megmagyarázni, hogy eshetett-
meg, hogy azok közzöl, a' kik a' Fold' golyó
bisát köriil-hajókázták, azok, a' kik Napnyu
gat felé mentek, és Napkelet felé tértek vil'zí'za, 
egy egéfz napot vefztettck; vagy egy nappal ke
vesebbet fzámláltak, mint azon Helybeliek, a' 
honnan elindultak; a' kik pedig Napkelet felé 
indultak, és Napnyúgotra tértek vifzl'za, egy 
egéfz napot nyertek, vagy egy nappal többet 
fzámláltak. Mert minden grádusra, egy óra 
a* vefzteség, vagy nyereség; 24-fzer 15 grádus
ra , vagy 360. grádusra tehát, 24 óra, az az, 

e gy egéfz nap. Ha hát két hajó, Janiiárius el
ső napján, azon egy kikötőhelyből kiindulna, 
az egyik Napkelet, a' másik Napnyúgot felé, 
hogy a" Földet megkerülje ; és 36,5 nap múlva 
mind a' kettő egyfzerre azon kikötő - helybe 
megérkezne: úgy a* kikötő-hely ben lenne az 
a' Nap első Januárius; azonu a' hajón, a'melly 
Napkelet felé indult, lenne az, második Januá
rius ; azonn pedig a';mclly Napnyúgot felé in
dult, lenne 31 December. És a' két Hajósok' 
Kalcndárioma köztt, két napi kiUömbség lenne; 
mivel az egyik egy nappal többet, a' másik pe-
c l lr, egygy <d kevesebbet látott. Fig. 10. Ügyhely-
heztesd a' Figurát, hogy az N Poius Elzákra és-
lem A Fold fordul Napnviigotról Napkelet 
fele, az a, b , c , d. rendé fzerént. Légyen a. 
London Varosa Meridiánná, lnduljon-ki" innen 
egy hajó Napkelet felé, olly t o l l a l , hogy a' 
Földet körúl-hajókázza. Mikor az a b. Mcri-
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diánushoz ér, a' melly 15 grádusra esik Lon
dontól Napkelet felé: már egy órával elébb 
lefz Dele , 's következésképpen'Reggele-is ; a 
c-nél már két órával, a' d-nel 45 grádusra há
rommal , 's így tovább , — az n-nel már 12 
órával elébb let'z Dele; az az, mikor néki Déli 
12 óra, akkor az a-nál, az az Londonban Éjfél 
vagyon: mikor néki le-mcgy a' Nap: London
ban akkor kél felfelé; mikornéki lel jön, Lon
donban le-megy. Mikor pedig az a - hoz , vagy 
Londonba vifzfza- é r : már 24 órával elébb 
van Dele, 's következésképpen reggele-is; az 
az, egy egéfz nappal Ö többet fzámlál, mint 
a' Londoniak, következésképpen egy egéfz na
pot nyert. 

Éppen ellenkezőképpen lefz a' dolog azon 
i ia- T;I in e . r,' n; :,\ ,\ : ÍV é : 
az ;i j Meridiánusnál, 1 .5 grádusnyiraNapnyúgot 
felé, már egy órával kevesebbet fzámlál; az az, 
11 órája lefz, mikor Londonban 12 ; és így egy 
órával későbben lefz Dele, 's következéskép
pen Reggele-is; a 'z Meridiánusná] 30 grádus-
nyira már 2 órával, 's így tovább; az n Meri-
diánusnál 12 órával, mikor .pedig az a-ba vifz-
fza-ér: pontba 24 órával későbben lefz Dele '1 
reggele ; az az, egy egéfz nappal keveseb
bet fzámlál, mint a' Londoniak, vagy egy egéfz 
napot elvefztelt. 

A' legelső Világ körül hajókázó Ferdiuan-
dus Mageilanus, Napnyiigolra indult el, és Nap
keletre tért-vif/fza. Mikor az ö hajója Spanyol 
Orfzágba vífzl'za-ért: volt az ottani Kalendári-

• idi i'zainiaias fzerént, ;r-dik September; a* 
hajon lévők pedig tsak 6-dík Septembert fzám-
lálták. Elvelztettek hát egy napot, a' mi meg
foghatatlannak telizett nékik; mert e'volt eb
ben a' dologban a' legelső tapafztalás. De lát
ni v;uó, hogy ennek tcrméfzet fzerént így kel-



leit lenni. Azomban nem az idő az, a' miben 
v.in itt a' vcfzteség, vagy nyereség, hanem a' 
Nap világa; a' ineíly annyival későbben vagy 
hamarébb jut hozzánk, a' mennyivel távolabb 
megyünk Napkelet vagy Napnyúgot felé. Mert 
ha lehetséges volna, hogy ezen 15 grádust, az 
az, 225 MérttfÖldet, egy nap'befuthatna az em
ber : úgy a' Napkeletre menőnek ez a' Nap 
órából, a' Napnyúgotra menőnek pedig 23 órából 
a.lana. Minthogy pedig ennyi mefzl'zesegre fok
kal több idö kívántatik : innen a' Nappalnak 
hol'zfzabbodása vagy rövidedése él'zrevehetetle-
ni'tl esik. Ha valaki a' Hajnalnak Izárnvain, 
24 óra alatt Napnyiígotról Napkeletre mind 'a 
3Ó0 grádusokat befuthatná, vagya'Földet meg
kerülhetné: úgy a' nappalnak iémmi egyéb ré-
l'ze 0 reá nézve nem lenne, hanem tsak a' reg
gel; de egy 24 órából álló Reggel. 

§ . 15. A Helyek' Geographiai Szélességét könnyű 
megtudni; de sokkal nehezebb d hofijVtsagut. 

A' Helyeknek Geographiai S/idefségét kön* 
nyíl megtudni; mert van mind Ei/akon , mind 
Délen egy bizonyos és mozdúlhatatlan pont, 
tudniillik a' Pólus; a' mellynek inagafsaga min
dég annyi , a' mint láttuk , mint a' Helynek 
a' Szélelsége, vagy az ^qvátortól való ta /ol-
léte; úgy hogy a'ki valamelly Hely'Pólusa'ma-
gafságát, vagy annak a' Horizon lelett való fel
emelkedését eltalálta, az ^gv//er\m:nd azon 
Helynek fzélefségét-is eltalálta. A ' Pólus* ma-
gafságát pedig könnyű megtudni, és megmérni, 
ugy nevezett Quadranfsal. Lásd alább €7\. De 
mar a Helyeknek Geographiai Hofzfzúsásjat, 
vagy az első Mcridiar.ustól való távoliélét, 
lókkal nehezebb megtudni; mert az egéfz Ég' 
golyóbisa, minden Egi testekkel együtt, minden 
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í4 óra alatt, az 6 tetfzö mozdulása fzerént, a 
Fold körül megfordulván, fcmmi egy Helyben 
álló pont nints Napkeleten és Napnyúgoton 
a' honnan a' Számlálást kezdeni lehetne. Vizei 
és Szárazon való utazások és mérések általis 
ezt megtudni nem lehet; mert Számtalanokat 
akadályok, 's következésképpen a' hibák-is, a 
mellyeket elkerülni lehetetlen. 

§, tó. A Hoszszúság' megtudására egy jó mód a 
Szárazon, a Holdbéli fogyatkozás. 

A'Helvek'hojzlziiságar.ak megtudására tehát, 
kfdömb kiilömb módokat gondolt/k - ki az Eg-
vi'sgálók. Hlyen a' többek köztt a' Holdbéli fo-
gyatkozás. Ugyan-is, minthogy a' Hold való-
Sigos fogyatkozást Szenved: azt, valakik tsak a' 
Holdat látják, vagy a' kiknek az a' Horizonjok 
felett vagyon, az az, az egéfz Fold' kereksé
gének az egyik félgolyobisáii lakók , ugyan 
azon egy időben , és egyforma nagyságiinak 
látják: de minthogy a' Fold gömbölyű , a' Me-
ridiánusok' kftlönibsége fzerént, ezt az időt kü-
lömbözö módon Számlálják ; és a' mint a" fel
jebb valókból lehet látni, a' kezdetét, köze
pét, és végét ezen fogyatkozásnak, elébb meg
látják azok, a'kik Napkelet felé távolabb lak
nak, mint a' kik Napnyiígot felé laknak. Ha 
vaiamelly Helyben egy órával, elébb latják-
meg ezt a' fogyatkozást, mint a' másikban: úgy 
]j grádusnyira van egyik Hely a' másiktól; 
mert ennyit halad a' Föld minden órában a* Ten
gelye körül való megfordulásában; ha tsak négy 
minútával látják-meg elébb, úgy egy grádus 
a'kettő köztt való külómbség; vagy egy grá
dufsal van az egyik távolabb az első Meridiá-
nustól; 's következésképpen távolabb Napkelet 
fele , mint a másik. p. o. Ha Constantzinápoly-



iari, éppen Estve'li 10 órakor láttatik a' Hóld-
béli'f Hivatkozás, Bétsben 10. órakor éj 48 mi-
nútakor: úgy Béts és Constantzinápoly között 
32.'grádus a''külömbség; az az. Oonstantziná-
polv 12. grádul'sal, van távolabb Napkelet felé 
az első Meridiántlstól, mint Bcts; a' melly grá-
dusokat könnyű a' feljebb említett Tabella fze-
rent Mérttfól'dekké változtatni. 

§. 17. A Tengereken ezt J mMot nem tthet hafz-
nálni. Az Angliától fel-tett jutalom. 

A' Helyek' Gcographiai Hofzlzúságának fel
találására tehát, ez a' Holdbéli fogyatitozas egy 
jó mód a' fzárazon ; de a' Tengereken ez nem le-
het-meg: ott nem lehet femmi e' (éle jegvzese-
ket tenni; nem lehet a'helyet megkülömböztet-
ni a'hol valaki a' Holdbeli fogyatkozást meg-
jegyzette ; azomban ritkán-is történik az, efz-
tendóbrn tsak egyfzer vagy kétfzer. A ' Helyek
nek fzélefségét megtudja a' Hajós, a' Napnak 
vagy Pólusnak , 's más Tsillagoknak inaga!'ságá-
rot-is könnyen; de ítem tudhatja-meg azt a" 
pontot, hogy melly mcfzlzére van az Ő hajója 
attól a' Helytől Napkeletre va;y Napnvugot-
ra , a' honnan elindult, vagy a' hová fzaiuleko-
zik. Ez véghetetlen nagy fontofságtí dolog a' 
tengeri kereskedésre es hajókazasra nézve ; en
nek tudása nélkül tsak kóvályog a' hajókázó 
ide 's tova , mint Ulyi'ses régen ín. rl'zrendeig 
a Hazája körül Ithaca körül, a'nélkül hogy 
arra, ha tsak történetből nem, rá akadna. In
nen Anglia, Frantzia, Spanyol Orlzágok, és 
Hollandia, „agy jutalmakat tettek-fel annak a ki 
a Tengeren a' Helyeknek 1 lof-lztiságát meghatá
rozhatna. Nevezetesen Angliában a' Parlamen-
tltm, 10. ezer font rterlin-et (i„i,,t»"y 100. ezer 
forintot) tett-fel annak , a' ki a' len -erén a' He-
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Iveknek hoSzSzúságát egy grádusig meghat ár oz-
hatná, Angliától fogva Napnyúgoti Indiáig; 13 . 
ezerét, — a' ki grádusig, rfo. ezereta' ki fél 
grádusig. 

§. l g . A' Tengeri órákról. Harrison , Berthoud\ 
és Le Roy Tengert óráiról. 

Legkönnyebb mód volna erre egy igen jó 
éra, a'melly a' Nap járásával éppen megég vez-
ne: úgyhogy a' hideg, meleg, és a' hajó' há
nyattatása abban Semmi változást ne okozna. 
Ha a' Hajós egy illyen órát a' fzerént igazí
tana, a' mint az óra ott járt. a* honnan 6 elin
dult: úgy akárhol lenne a' Tengeren, megtud
hatná a' Helynek hofzSzúságáí, vagy attól a' 
Helytől való' távol-léiét . a' honnan elindult. 
Mert azonn a' helyen, a' hol a* Tengeren va
gyon, meg-tudja az időt, nappal a' Nap' magas
ságából, éjjel a' TsiHágókéból. Az óra pedig 
megmutatja, hogy mitsoda idő táj vagyon ott, 
a honnan elindult. Tegyük-fel p. o. hogy a' 
Tengeren, a' hol ő vagyon, a'Nap'járása fze
rént 10. óra vagyon Reggel, az órája pedig 12-
tot mutat: úgy azon hely kőzött, a' hol ő va
gyon, és a* honnan elindult, 2 óra a' külömb-
l'ég. Mintlio:_'.v pedig mar egy órányi idő, 1.5. 
grádtifmyi holzSzúSágot tefz : úgy tudja ö, hogy 

•azon Helytől, a' honnan elindult, 0/1. grádus-
nvira vagyon. Harrison Londoni híres Orás 
Mester k.Yzitett-is illyen órát, ez elolt mint
egy jo. cfzlendókkel; a' mellyel a' Parlamen-
tumtól kinevezett Commisiónak 1762-ben által
is adott; úgy hogy felét a' feltett jutalomnak, 
az az , 10. ezer font íterlinget meg-is adták né
ki. Ezt a' Tengeri órát nevezte Ö Idő-merő
nek : de ebhen-is találtattak fogyatkozások. Fran-
tzia Orízágban-is kéfzitettek illyet Berthoud és 



j e Rov. a' melly ct a' Frantzia Orfzági Tudo-
jnány 1^' Akadémiája helybenhagyott : és a' inel-
Ivek egyiigyűbb voltokért, a' Harrisonéval ve-
ekednek az elsőségről. 

§. 19- A" Tengeri órákra egyedül nem bízhatja 
magát d Hajós, Azoknak fogyatkozást. 

Akármelly hafzVros erzköz-is pedig egy il-
lyen Tengeri óra a' Helyek' hol'/lziUagánasi 
megtudására a' Tenderen : vafzedelmes volna 
mindazonáltal egy illy még a'fzárazon-is lok 
változásoknak kitétetett elzközre bízni magokat 
a'Tengeren hajókázóknak; a' melly , ha napjá
ban tsak lcgkilsebb hibázás esik-is , a' hofzizas 
tengeri utazásban vcfzedflm.es tévelygésbe ejt
heti a' hajókázókat. Tegyiik-fel. hogy egv illyen 
óra, a' hajónak a' Szelektől és haboktól való há
nyattatása, a' levegőnek UI'Í !ö;iibö/o [í,g* környé
ki alatt, külömbözö mivolta miatt, minden 24. 
órában, nem többet, hanem tsak 6. Secondát 
hibázzon: már három holnap alatt 9. mimita, és 
így több mint 2. grádus a* hiba. Innen az Altro-
nomusoktól kél'zített Tabellák, vagy Diáriumok, 
Kalendáriumok , a' melly ékben ei'ztend Önként, 
az Égi Testeknek járási, az azokban történő 
változások , előre meghatároz; 11nak , és elő adat
tatnak , fokféle módokat mutatnak a' Helyek' 
Hofzl'zűságának a' Tengeren való megtudására. 

S- 20. A' Jupiter Tevt Arzü," fogyatkozásainak 
igen nagy hasznok ebben a' tekintetben, mind a 
í n z ^ f * m i n d ° " í z e n - Az e végre készített 
InheUah. Az azokkal való élés. Itt is az Aka
dályok. 

A* Nap és Holdbeli Fogyatkozások c" v é c -
re nem alkalmatosak : mert azok igen ritkái, 
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fgyfzer vagy kétfzer esnek efztenrloben; sót 
yan nllyan efztendo, hogy egyfzer fem. A ' Ju
piter' test-örzoi e' végre igen alkalmatosok, és 
felette hatanosok, mind a 7 fzárazon mind a ' v í 
zen ; minthogy ezekben, a' mint alább kifog 
tctfzeni , tsak nem mindennapi a'fogyatkozás. 
E ' végre az Eg-vi'sgálók kéfzitettek bizonyos 
Tabellákat Londonnak és Parisnak Meridiánu-
sira: hogy azokra nézve, mikor árnyékozza-bc 
valameliy iket Jupiter; vagy, mikor mégyen - ki 
annak árnyékából. Erre vigyáz a" Hajós a'Ten
geren, hogy mi:soda iilo tájban esik a* Tenge
ren azonn a' helyen, a' hol Ö vagyon; azom-
fean megnézi a' Tabellát vagy Kalendáriumot , 
hogy mikor esik az Londonban vagy Parisban. 
Ez a' külbmbség megmutatja, hogy mennyire 
van 6 attól a' Helytől, a'honnan elindult. Te-
gyük-fel, hogy azónn a' helyen, a* hol van ó a' 
Tengeren, a'Jupiter' Testörzbje béárnyéknzta-
tik 12. órakor és 10. minútakor, vagy akkor jó-
ki annak árnyékából; a'Tabellája pedig azt mu
tatja, hogy' az Londonban reggeli 3. órakor és 
12. minutakor történik; úgy a'külómbség há
rom óra és két minuta a' két Hely köztt; az az, 
6 van Londoniul 45. grádusra és f. De itt-is 
fok a' nehézség; minthogy az e' féle vi'sgálódá-
fokat, Mefzfze-látó-tsbkón kelltenni, és a'hajó* 
hányattatása miatt, Jupíter-is fzűntelen való moz
gásban látfzik. 

§ . 2 1 . Minden módok köztt a legjobb és lrgbútor~ 
.ságosabb, ay Hold járásira készített Tabellák. 

Minden útak és módok kbztt a' legjobb és 
lcgbátorsaíosabb az, melly fzerént az É g - v ' s -
gálók a* Hóid' járására, annak a' Naptol és 
bizonyos álló Tsillagoktól való eltávozására ké
fzitettek bizonyos Tabellákat, minden napra, 
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órára minutákra.bizonyos meghatározott Helyek

et nézve, p. o. a' London' vagy Paris- Meridiá-
F.isára- E.'1'zerént, megméri a' Hajós a' Hold' 
."'vol-létét vaiamelly álló Tsillagtól , 's meg-
r',',jja az időt. Azután megnézi a' Táblán, hogy 
,„itsoda idó tájban van Londonbau a' Holdnak 
annyi mefzfzeségeazon álló Tsillagtól. Az idők 
köztt való klllömbség megmutatja ;,-h"fzfztíságot. 
Halhatatlan nevet l'zerzett ebben a' tekintetben 
magának a- Hold - járására kél'zítctt Tabellája 
által, Maycr Tobias; mellyet kiadott Göttingá-
ban i^a-hen; a'mellyet a' Londoni e' végre ki-
ncvezeU Commil'sio-is helyben-hagyott. és a' 
Maver ' Örökösinek 3000 f'ontftcrltnget adott ju
talmul. 

§. 22. Hogy találják-fel o' Tengeren Hajákázák 
*• mefzfze li»o Tartományokat és Városokat min
den tévelyedés nélkül. 

Ezekből által lehet látni , hogy találhatják-
fel a' Hajókázók a' Tengeren a' meMze lévó 
Tartományokat, Városokat; a' hová fcmmi út, 
lemmi ösvény nem vil'zen. Mert a' Helyeknek 
Szélefsége tfsHofzfzúsága megmutatja nékik egve-
nesen, hogy bol van áz a' Hely a' Főid' fzínén. 

hová ők fzáudékoznak: a' Mágnostó pedig, 
a mellyrol alább fzó lefz, megmutatja az utat, 
a mellyen oda eljuthatnak. Ha ugvan-is vaia
melly \ árosnak egy melzfze lévő Várofsalegy 
a Izelelsége, tsak a' hofzl'ziisága külömbözik, p. ... 

kefí iMzi, 0; V 4 r " s o k n a k : "gy »" hajót úgy 
K«l igazit.,,,,, hogy az /Equátorral az A B-val 
""ndeg , ) a , , l l c l c m e n j e n _ ^ M z { 

na a naiot ugy^igazítja, hogy annak holzfza, a' 
M gneíto S " . H ! o l a „ . , | , „ , | , h n ' r 2 r / i l b b i l I ) „ L i I l e á j i . 
V ' ' « . V « » - . W l í l r , r „ , , „ 4 1 . ,.,a k f , V . , 'o,ok-

* hofzlzusigok, l s a | i a - fzélciségek kii-



lömbözö, p. o. az a. és d. Városoknak : a* hajót 
úgy kell iga/ítani, hogy a' Magnestö'I.ineája 
a' Hajó' hofz íz óságával parallelé menjen. Ha 
mind a' fzélcl'ség mind a' hofzfzúság külömbö
zö, p. o. az a. és c. Városoknak: úgy a' hajót 
úgy kell igazítani, hogy a' MágnestÖvcl ollyan 
f/cgcletet tsináljon, a' millyent a' két Hely' tá
vol-léte és fekvése kíván ; a' mellynek nagysá
gát megmutatja a' Tengeri Mappa. 

§ . 23. Ax Horizonról Kétféle az: Valóságos 
vagy Igazi, és Tetfzö. <f\ 

Azt a' nagy Karika-Lineát, a' melly vala
melly Helynek, Városnak, vagy embernek a' 
Zenitjétől és Nadirjátóí mindenütt egyforma 
mei'zl'zcségre, az az, 90. grádusnyira vagyon; 
ése' fzerént az Eg' és Fold' golyóbisait két egy
forma fél golyóbisokra , úgymint felsöre és aí-
fóra ofztja, 's a' láthatót a nem látfzótol elvá-
lafztjarHorizonnak, Látás határozónak nevezik; 
mivel azon Zenit alatt tsak eddig terjed a' látás, 
és az ezen túl lévő fél golyóbisát az Égnek nem 
láthatni. Két féle pedig ez, úgymint Tetfző, 
(Horizon apparens) és valóságos, vagy Igazi Ho-
rizon. (Horizon Verus fcu rationalis) Fig. 1. CD 
a' Horizon. 

§. 24- A' Tetsző fíorizowól. 

Ha valaki ugyan-is, valamelly tágas térsé
gen , a' hol femmi dolog a' látást meg nem 
akadályoztatja, vagy valamelly dombos helyen 
megáll; úgy tctfzik néki a1 Föld'l'zíne, mint va
lamelly kerekded egyenes lap, vagy mint va
lamelly tányér, a' mellynek közepén ö van, 
és az Eg mint valamelly kivájott vagy bolthaj
tásos félgolyóbis, a' mellynek fzélei a'Foidet 
érik. Az a' nagy Karika-Linca immár, a' melly 
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k ö l . o 5 hfirÜl a' mi látásunkat meghatározza, éi 
. földet mintegy körill-kcríti, a' Tctfzó Hori-

z n n . Némellyek nevezik ezt, megkillómböz-
tete's' okáért, termél'zeti vagv érivlielo Horizon-
nak. (Horizon naturális l'eu lénsibilis) A ' tet-
Iziin pedig értik, a' Főidnek azt a darab rélzet, 
a mellyel a' l'zemlélő egyl'zerre b' lat s a] melly 
annál nagyobb lehet, mennél l'zabadabb a'látás, 
vagv mennél magasabb Helyeken áll a' Szem
lélő ; úgy hogy a' magas Tornyokból , vagy 
az igen magas hegyek'tetejéről, lók mérttfóldé-
kig, és egél'z Tartományokat béláthat: de reiid-
Izerént, a' Fold' gömbölyű formája miatt, tsak 
igen kitsiny rél'zét lathatjuk a' Fold' fzínének. 
F.gy öt lábnyi magafságtí ember, valamelly egye
nes térségen, alig lat fél mérttfóldnyire; az 
azon túl lévő dolgokat már a' Föld'hajlása mi
att nem láthatja. Ha azon helyből, a' hol a' 
Szemlélő áll, egy függő egyenes lineát gondo
lunk a' Horizon felé: az tsak a' Szemlélő'he
lyen érné a' Fold' fzínét, egyebütt pedig nem, 
a' Föld' hajlasa miatt. 

§. 2t. A' Valóságos vagy igazi Htrítmroh 

Ha már a' Szemlélő az ó álló he'yéböl, 
egyenes Lineábin, m.gát a'Föld'közép-pontja -
ba, vagy Centrumába, által-tétetve gondolja, 
es a főidnek egéfz felső fél golyóbisát, az « 
elébbeni teliző Horizonával együtt a' Főid alsó 
le golyóbisától elmetrzettetveés elvétetve kép-
" ' i í ' ™ ™ * K-ndoiattnl a' fold' valóság, 
's , ' M' ' " a k w k ''Ti'inak a' közepiben; 

.s a fold ezen tányérjánál,. n , { t „ ]-, ,.,,1-v, 

,nn » ' ? V " 'V1 »' és '.gazr-llon-
íórma ' T«^>< mindenütt egy. 
lorma mclzlzesegre fevó> v l M , , 

Főid 



Fold' i-fft/fz fél-vastagságav,il,vagy 860. Mémfold-
del külombözo Karika-Linea. Fig. 11. Itt F a ' 
Föld; Z a Zenith, H R, az Igazi, h a Tet
ted Horizon; 

§. ló. ji' Valóságos Horízon, az Égi Testekre 
nézve, a' TetftótÖt nem külömbóz. 

Innen azt gondolhatná valaki, hogy a' Va
lóságos és Igazi Horizon, nagyobb mint a' Tet-
fzö; vagy, hogy a' Fi)ld'golyóbisaink a' közepé
ből, nagyobb reTzét megláthatná az Égboltozat
jának, mint annak a' Felső Színéről; minthogy 
a' kettő , az egéfz Fold' fVlgoly obisa vastagságá
val, vagy 860. MérttfÖlddel külömbóz egy
mást;')! : mindazonáltal, mivel az É g , vagy a* 
Tsillagok, oily ilzouvií mef/l'zeségrc vágynak to
lunk , hogy ahozképest, az egéfz Föld, és an
nak vastagsága, még tsak egy fzámba fe jövő 
pontotska : ez a' külömbség: egéfzen elenyé-
fzik, és a'Tsillagok, a'valóságos Horizonra néz
ve, egy fzempillantáfsal fc tetfzenek-fel elébb, 
mint a' Tetfzöre ; vagy , mihelyt a' Valóságos 
Horizon felett felemelkednek: azonnal láthatni 
azokataz egéfz Fold' fél-golyóbisán. Innen az Ég 
vi'sgálók, az 0 Számlálásaikban tsak a' valósá
gos Horizonra ügyelnek. Ha hát Semmi közel, 
vagy távol lévő magas dolgok, hegyek, hal
mok, erdők, házak megnem akadályoztatják a' 
mi látásunkat: mindenfelé 180 grádusnyira lá
tunk; vagy az egéfz Ég' fél golyóbisát látjuk 
és láthatjuk egyfzerre , az azonn lévő Égi Tes
tekkei együtt. F.z a' Horizon ,-• mint a Meridiá
nus, bizonyos Helyekre nézve, változhatatlan, 
és mindég ugyan az; de változik a' fzerént, a 
mint az ember a Helyét változtatja ; mert így 

annak Pólusai, a' Zenit és Nadir-is vá toznak: 
de ez tsak akkor éfzre-vehclŐ , mikor egy né-



hány Mérttfőldnyi a' Helyek között való kü
lömbség. A ' kik az zEqvator alatt laknak: azok
nak Horizonja éppen a* Pólusokba esik; 's kö
vetkezésképpen azok az egélz Eg' golyóbisát 
láthatják egymást felváltva; egyik fejet t. í. nap
pal, a' másikat éjjel. A ' kik az /Eqvatortol 47. 
grádusnyi távolságra laknak Elzák felé, mint 
rni." azoknak Horizonja 47 grádusnyira esik az 
Efzíki Pólus alá; Délre pedig éppen annyival 
emelkedik, és végződik a' Déli Pólus felelt: 
»' honnan m i , a' Déli Pólus felől eső rétiét az 
Ég ' golyóbisának foha lé láthatjuk. A ' kik éppen 
a' Pólusoknak alatta laknak: azoknak Horizon
ja vagy látásokat meghatározó Karika-Lineája, 
maga az jEqvátor; a' mellven túl cső fél golyó
bisát az Égnek, az azonn lévő Egi Testekkel rgy-
gyiittroha le láthatják: a'mint mind ezeket tsak 
egy fa, vagy papiros golyóbison, vagv egy Na-
rantson, vagy almán is fel lehel venni. 

§. 27. Á Világ fzegcltteiröl. Hogy kell azokat 
fil-találni. 

Ha a'Horizonnak, vagy látásunkat megha
tározó Karika-Lineának, akármelly Pontja felé, 
azon Helyből, a' hol vagyunk, gondolatunkkal 
egy egyenes lineát húzunk: azon pontja a' Ho
rizonnak, a' melly ben azt az a'linea ért, nevez
tetik Világ' fzegeletinek vagy Tályékának. (Pla-
ga Mundi) Rendfzerént 32-Öt, vagy az újabbak 
fzerént 64-et húznak vagv gondolnák illvetll; a' 
meilyek közzül négyet Világ fő l'zegeietcinck, 
lályékainak; vagy minthogy a' Szelek-is ezek
ről neveztetnek, Világ fő Szeleinek neveznek: 
mellyek-is ezek, úgymint: Éfzak, Dél, Nap
kelet , Napnyúgot ; a' többek közbülsőknek, 
vagy oldalról valóknak neveztetnek. Fig 1-. Itt 
N az El'zaki ; S a' Déli; 0 a' Napkeleti: W a' 
Napnyúgoti fzegekl. 
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Ezen Világ' 4 fő fzegeletít nappal e's tifz-

ta időben könnyű feltalálni; tsák Délben is 
órakor forduljon valaki egyenesen ábrázattal 
a' Napnak: úgy előtte lefz Dél, háta mcgctt 
Éízak, bal kéz felöl Napkelet, jobb kézre Nap
nyúgot. Vagy Tavafz , vagy Öl'z kezdetkor, 
forduljon egyenesen artzal a feljövő Nap fe
l é : ügy előtte lefz Napkelet: háta megett Nap
nyúgot, bal kézre Efzak, jobbra Dél. Vagy ír-
jon-le valaki valamelly vasng papirosra egy 
Karika-Lineát, ofzfza-el azt négy, vagy ha íetfzik, 
8. vagy 16. egyenlő réfzekre; írj* felibe min
den réfznek a' nevét valamelly Rompafzbol. 
Szúrjon-le a1 közepibe egy fzeget; aztitan Dél
ben éppen 12. órakur , ijgy heJ_\ hcztci'se, hogy a' 
vas fzeg' árnyéka az Efzaki pontra efsen. Ha 
égy illy efzköz ezen helyében megerosítetik: 
eT világ' fzegeletit ízmt oiiy pontoson megma
tatja, mint valamelly kompafz. 

§. 28- Az oldalrólvalá Világ SzrgeleteirSl, vagy 
Tályekirol- (Plag.c Collaterales) 

Minthogy már , mint minden Circulusok „ 
úgy a' Horizon ^ 360. grádusra ofztatik: a' Vi 
lág' ezen fo fzegeleti 90. grádusnyira esnek 
egymástol. E'mégn.igy lávo.-sag: azezekkoztt 
lévő távolságot hát ismét elofztják két egyen
lő rél'zre; a' melly ek neveztetnek a' Világ fő 
fzegeleteiröl, a' mellyek köztt vágynak, Efzaki 
Napkeletnek , Déü-Napke!etnek , Ei'z :ki-Nap-
nyúgotnak; Déli Napnyúgotnak. Az ezek koztt 
lévő 45 grádusnyi távolság-is még igen nagy: 
felette fok függ pedig attól a' Tengeren hajóká-
zókra nézve, hogy megtudjanak pontosan felel
ni erre: hogy, honnan? és hová-'' az az, hon
nan fú a' fzéi, és hogy honnan jonek, *s ho
vá , mellyik világ í^c-gi-ieiébe akarnak menni'.'1 
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innen az ezek koztt lévö távolságot-ii úvme't ke l 
réfzrcofztják, 's így tovább egel'z 64-ig; a 'melly 
Világ ' T á l y é k a i vagy Izegletei immár, .! grádus-
nál tsak va lamivel esnek tovább egymástól. 

§. 29. A Hajósok Rózsája, Compafz, vagjr Pf. 
' xis Nautica. Annak nagy hafzna a' Tengeren. 

Egy tánve'r forma kerekséget, F ig . 12. a* 
melly a' Világnak fzegeletei fzerént van fel-obi
r a , neveznek Rózsának. Egy olly kis katulyats-
kát , vagy ládátskát, a' meílybcn egy i l ly ró
zsa vagyon, és egy grádusokra ol'ztatott Kar ika-
Lineának a' közepében, egy Mágnestó, vagy 
mefterséggel megmágneseltt vas, vagy atzél vé
kony rúdatska , Kompafznak neveznek (Com-
pafsus , Pixis Nautica) Ezen efzköznek a' Ten
geren h.ajókázoki-a nézve véghetetlen a' hafz
na ; ennek fegitsége által egyenesen mennek 
ók a' nagy tengereken a' m e b b e lévő Tarto
mányokba, a' Világ'más réfzeibe , a 'hová lém-
mi ú t , femmi ösvény nem vil'zen; egyeneseb
ben és pontosabban minden tudakozás nélkül, 
mint mi a' l'zárazon lévő idegen Tartományok
ba. Ugyan-is, tudván egyizer a' Tartományoknak, 
Helységeknek Geographiai fzélclVgét és hol'z-
fzúságát : a' Kompat'zban a' Mágnestö megmu-
tatja nékik az utat, és hogy mits'oda erányzáfsal 
menjen a' Hajó. Megmutatja a' Világ' fzegelcteit, 
azon terméfzete levén a' Mágnesnek, hogy az 
mindég Él'zak felé iördirl: a' honnan a' Világ' 
több fzegeleteit meglehet tudni ; a' mcüvcl liü-
lömben a' Tengeren , kivált felleges és homá
lyos időben, l'zélvel'zchben, éjjelenként megnem 
lehetne tudni ; s következésképpen nem tudhat
nák, niitsoda Izél fú,honnan jónek,'s merre tartsa
nak ? Azokra nézve-is nagy haiznú efzkóz e z , 
a'kik fzárazon idegen Tartományokba átáznak; 

k i -
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kivált felleges időkben. Van ugyan a' Mágnes-* 
tónek valami elhajlása az El'ziki egyenes L i -
ncátol; de már ezen elhajlásnak grádusait, a' 
Helyeknek külömbségé fzerént tudják a' Tudó- j 
sok és Hajókázók* 

A'Világ' Szeg-eleteinek neveit, Németülfzok-
ták feltenni a' rózsákra , így : Nord, Éfzak. I 
Süd, Dél. OJi, Napkelet. IVefi, Napnyúgot. A * ' 
közbülsőkét: Nord Ojt. SudOjt. NordlVeji. Súd-
Wtjl. 's a' t. 

§ . 30. Az Ecclipticárol vagy Nap' űtárol. '. 

A" Napnak, azon kívül hogy minden 24. óra 
alatt ezt a' mi Földünket megkerülni láttatik.* 
van még egy másik mozdálasa-is ; melly fzerént 
az , Napnyúgotrol Napkelet felé mégyen , és i 
minden nap" 39 minuta primát, és 8 Secundát, 
az az, közel egy egéfz grádust halad; miglcn 
36,5 napok, 48' és 4 7 " alatt, az egéfz Eget meg
kerüli, és elvégzi el'zlendei futását, vagy azon j 
ponthoz vifzfza-ér, a' honnan elindult. A ' napnak 
ezt a'mozdulását akárki-is él'zre veheti, kivált 
ha a' Tsillagokat vagy Tsilfagzatokal esméri:] 
tsak eftve, Nap' lementté után, mikor a' Tsíl-i 
lagokmár me^tetfzcnek, jegyezze-meg azokat a' • 
Tsillagokat vagy Tsillagzatokat a' melly ek a' 
lemenő Nap után, a' Hor izonban látfzanak. Egy J 
Hónap múlva , figyelmezzen ismét a' lemenő 3 
Napra, és a' Horizonban megtetl'zo Tsillagok-
ra: már nem láthatja többé ott azt a' Tsillagou I 
vagy Tsillagzatot, a* mellyét az előtt való Hó-.. 1 
napban; hanem azt, a'melly akkor jóval-is N p- \ 
kelet felébb állott: egy Hónap múlva pedig már -
nem-is ezt látja, hanem azt, a' melly annái-is 
távolabb vók Napkelet felé, s így tovább egéfz 1 

ef'ztendf ben. A* Nap megyén hát* nyilvánsággal 
egyik álló Tsillagtol a' másikhoz, Napnyúgot-



ról Napkeletre; 's azér.t nem lehet azokat látni, 
hogy a / - elenyéizó nappal , azok is forral egy
más mán elen'véfznek ; míg nem e' fzeriínt a' Nap 
az Eget megkerül , , és cfztendei futását végez
v é n , ismét az eléboeni Tsillagzatoknál látlzik. • 
Tsakhogy jegyezzük-ineg, hogy ez az sfzten-
tlci mozdiiiasa - is a' Napnak, mint Izintén a' 
Nappali, vagy 24 óra alatt v a l ó - i s , tulajdon
keppen néma' Napé , hsnem ezé a' mi Földünkké; 
e' í'ordül-meg min len 24 órában a' Tengelye kö
rül; e' járja-bé efztendo alatt »' 12 EgiJegvckct-
is, a* mint ezt oda alább m»gf-.gjuk mutatni. 

Ha már a' Nap ezen elztendei utában, min
denütt nyomot hagyna maga után; úgy írna az 
le egy nagy Karika-Lineát, a' mcllv lenne a' lát
ható Eccíiptiea, vagy Nap'úta az Égen. Ha pe
dig ezen útában, egv köté l , vagy lántz nyúl* 
na-le a' Napból, a' mellynek vége a' Földet ér
né: az írna-le egy nagy Karikát a' tó idon, a' 
melly lenne a' látható Nip' üta a' földön. A z 
Eccíiptiea hát nem egyéb, hanem az a' nagy 
Karika-Linea , melly et képzelnek a' Mathema
ticusok az Egén, a" melly az iEquáíort két he
lyen úgy hasítja, hogy azzal együtt, 23 egéfz 
« j I grádusnyi fzegeietet formál, és a' mellyben 
tefzi a' Nap a' föld körül való elztendei útát. 
Ez a' Görög eredetö navezet, Eccíiptiea, fogyat
kozást jelent; így neveztetik, mert ebben, es 
e* körül történnek, a' N a p , H o l d , es egyéb 
bujdosó Tsillagbéli fogyatkozások. F i g . 1. E F . 
az Eccíiptiea fél kerülete, mellynek másik fe
le a' Golyóbis'másik oldala felöl esik. 

§. 31. Az Eccíiptiea hajtása, Hogy tehet meg
tudni. Fogyni láttatik. 

Hogy az Eccíiptiea úgy hasítja az zEqua-
tort, vagy Úgy hajlik ar ra , hogy azzal e&yült 
.23 és fél grádusnyi lzegeletei tsiuál, a'n.iaz Ec-
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clij'ticíi' görbeségének vagy hajlásának nevez
tetik, ( Obliíjiiiias Eeclipiiea* ) azt a' Napnak 
legnagyobb JKdi magassagáböi, a' Nyári Nap-
inegal.as.akor vagy Soifúiiumkor lehet megtud
ni. Meg-méi'ik ugyan-is úgy nevezett Aftrono, 
miai Quadrárd'sal annak ekkori magasságát -
vagy a Horizon felett való állását ; ebből ki
húzzák az JEquátornak a' Horizon felett való 
magasságát; a' melly mindég annyi, a* meny 
nyi a' P o W magassága* Complementuma vagy 
Pótlása, a* Zenitig, vagy 90. grádusig ; úgy
hogy ha a' Pólus'magassága tudva vagyon, ez 
is tudva vagyon; a' maradék megmutatja a* 
Nap' hr.jiásút , vagy az iEquátortol való eltá
vozását; 's következésképpen az Eccliptica'gör-
be;eget-is, vagy az attól tsinálu fze;;elet' nagy
ságát, p. o. Legyen a* Nap' magafsága 66° f 
30 ' ; a' Pólus* luagafsága 47'° . így ennek pót
lása (jo-ig — 43". Tehát 66° -f 30 '— 43 0 = 2 3 ° f 
30'; melly-is az Ecclipticátoi tsináltt Szegelet' 
Dígysága. E* mindazonáltal ura , nem több 23. 
j-'i-ádüsiiil is ÜÜ. minutánál; a' kil'sebbedés pe
dig ioo. el'zlendö alatt nem több 1. miinila prí
mánál és 2(i"; úgy hogy ezen proportio vagy 
• gyarúnyúság fzerént, mintegy 96 ezer efzten-
ÚÖ alatt, ez az egéi'z Szegeiét rlenyél'zik ; a* 
mikor [oiztán a* Nap* úta, éppen az JEquátor-
ba esne ; \ agy a' Nap mindég az JEquátorban 
járna ; következésképpen a' nap és éjjel az 
egéi'z Föld' kerekségén mindé"; egyenlő volna; 
és a* mérsékleti Föld öveken , vagy környé-' 
kéken lakóknak, örökkévaló Tavafzok, vagy 
Ófzok lenne. (Lásd ennek okát alább §- 128.) 
Fig. 13- Itt P az El'zaki; B a' Déli Pólus; Z 
a* Zenit; Q A az JJquátor; R H a ' Horizon, 
v;igy Látás határozó. Tegyük-ie] hogy valaki, 
ts igy annök Zenitje-is, a' Z , az .rtquátorbaii 
a' t^Un vagyon: úgy a'Horizcnja a' Pólusok-
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ban esik , és a" B P . lefz. Iodúljon-mcg a Z , 
az iKquátorból a' Q Í W ; és menjen a' Z pontig: 
kiki látja , hogy a' mennyire meni a' Z az -F.qtia-
tortol a' Qío/.-éppen annyival nyom tilt a'Pólus alá 
a' PtWa* Horizonja a ' H ; más felöl éppen an
nyit emelkedett-léi a'Deli B. Pólusból, a' fe
lett az R Horizon; 's következésképpen, hogy 
ez a' három, úgymint a' Zenit, vagy vaiamelly 
dolog' távol'-léfe az j'Equálortol, vagya' Hely' 
Geographiai izélel'sége Q Z éppen annyi - m.nt 
a- Pólus' magafsága a' P H a' Horizon felelt ; 
és mint a' Déli Horizon' felemelkedése a' Déli 
Pólus felett az R B. De ezen menés által, a* 
.mennyit közelített a dolog, vagy Zenit a Z. a' 
Pólushoz : éppen annyit közelített az R. Ho
rizon a' Q-hoz, vagy .'Kquátorhoz; az az a' Z 
P. vagv a' Zenitnek a' Pólustól való távol-léte, 
a* mi a' Pólus' magalsága' Complementuma a' 
qo. grádusra , éppen annyi mint az H Q vagy 
az ./Equátornak a' Horizontol való távolléte, 
vagy a" felett való magafsága. Ha hát a'Pólus' 
Cpmplementumát kihúzod a' Nap' magafságából : 
kijön a* N a p ' legnagyobb eltávozása az Áiquá-
tor tó l , 's következésképpen az Eccíiptiea' gör-
besége-is. A* ki a'Geometriában valamennyire 
j á r ta s : ezt kis munkával által-látja; mert itt 
mind verticalis l'zegcletek vágynak, a' meilyek 
egyenlők l é v é n , az azoknak megfelelő Arcusok 
is egyenlők : vagy másképpen: Megmérik a' Nap' 
legnagyobb magafsagát a' Rákban 21 Jr.mii ; 
megmérik a' legkil'sebb magal'ságat-is a' Bakban 
xi Ueeemberben : ezen legkilsebbct kihúzzák 
a'legnagvobból, a' maradék a' Tropicus Cancri-
n a k , a' Tropieu. Capneoriiitol való távol-léte. 
Ennek felét veí'zik: a' megmutatja a Napnak az 
A.quátoi-tól vab. legnagyobb elt-h ozását, 's kö
vetkezésképpen az Ectliptica'görbeségénck, és 
az attól isiindtt i'zegeleinek-is na:'\ =agat-

D 2 Jegy-
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.52 .. t , 
Jegyzés. Tsillag' mag3faágának ( allitudo 

Stell.c) hívják a' Verticafis, vagy Tető Karika-
Lineának azon Hajlatját (Arcus) vagy darabját, 
melly vagyon a' Tsillag, és Horizon között. 
Yerticdis. vagy Tető Karika-Lineának hívják 
azokat a' nagy Karika-Lineákat, a' mel'yek a' Ze
niten és Nsdiron mennek kerelztűl; a'melly ek 
közit hát legnevezetesebb a' Meridiánus; ne
vezetcsen pedig így hívják, azoknak negyed 
refze't, vsgy-is 90. gradusnyi Hajlatját; a' mel
ly eki í" a' Zenitliöl, a'Horizonnak minden pontjai 
ÍWégnndolliütiii.ígvKii*. I.-Í. Ha Z. a'Zenit: ügv 
R H. a' Horizon; Z R. Tető Karika Linea ; es 
az R Q. Hajtat, a Q. Tsillag' mag fságal 

A ' Tsijlagoknak ezenmiagafságát, *s követ-
kiesképpen a' Napél-is, úgy nevezeit Aliro-
nomiai Ouadránfsal im;rik-im*g ; melly - is nem 
egyéb, hanem egy Karika - Linea lapjának, 
fából, vagv réz pieliböí uinaltt negyed réfze; 
a honnan van a' Nevc-is; a mellynek kerülete 
90. grádusokra, mind-n gr.idus 60. minutákra , 

minista'ismét óo. íéeundákra, legalább 10 re 
ofztatik. Innen az AÍLronomiai vi'sgálódásokra 
nagy réz Quadransokat fzoktak vájnfztani; a' 
medvéknek fél Átmérője, két vagy három láb
nyi; mert mennél nagyobb az, annál pontosab
ban lehet kilsebb rei/ekre ol'ztani. Fig. 14. egy 
Üly Ouadrans. Ha már egy iilyen Quadraidsal, 
valamelly Tsillagn^k ma;;afságát megakarjak 
mérni: úgy helyhelik í<zt, hogyannak egyik 
fél Átmérője, az A B . éppen horizontaliter, viz-
crányosan, vagy fold fzínt álljon; az A E. Ke
rület pedig,az b. Tsillag fele forduljon. Ekkor, 
a'közép pontjában megerősített Dioptrás vagy 
LatólikV Linea, a' O C , addig emeltetik fel
felé , míg az F G. Dioptrákon , vagy Kézö li--



kakon . az S. Tsillagot meglehet látni. F.kkoi- a' 
Quadránson, az A D . Hajlat, megmutatja azon 
TsiJJagnak a' Horizon felett való magafsagát, 
Grádusokban, Minutákban, és Secandákban ; a' 
mint ez egy Mathesist tudó ember elótl olly bizo
nyos igazság , mint ez, hogy kétfzer kettő négy. 

Na,,- mcgállisapon. 
tóiról. 

Az EcclipticánaV vagy Nap' titánnak .azon 
két pontjai, a' meilyeken az az ^í.jtiát^rt ha
sítja , neveztetnek egyenlő Éjjeli pontoknak; 
(Punota zEquinoctialia) mivel ide érvén a' 
Nap, a' nappalt és az éjjelt egyenlővé tcí'zi az 
egéfz Főid' kerekségén,, az az, akkor mind a' 
Nappal, mindaz Éjjel , s órából áll. A z egyik 

meüv V i Marti,tsban" cppcn Tava' . : kezdetkor 
fzokótt lenni; a' másik neveztetik ül'zinek, a' 
melly 21 Septenaberben éppen Öí'z kezdetekor 
fzokott lenni. Az -Erjtiátortól It-giotTzl'zebb lé
vő két pontjai pedig^ az Ecclipticának , vagy 
Nap' útának , neveztetnek. Nap nacgál!ás pont
jainak; (Puncta Solstitiali.t) mivel ile érvén a' 
Nap, mefzl'zebb nem távozik az /Equátortól ; 
hanem itt mintegv egy kevefsé anetállapodni 
láttatván, vifzfza felé'iér az zF.tfuátórhoz. A z 
egyik neveztetik Nyárinak ; vagyon ebben a" 
pontban a' Nap 21 junii, éppen Nyár kezdete
kor: a' másik neveztetik Télinek; vagyon eb
ben a' Nap 21 Dccembris éppen Tél kezdetkor. 
(Punclum So'.stitiale jEstivim et Hibernurn) 
Fig. 1. Itt A B . az zE.jua.fir'fél keríilote , £ F. 
a 'Naputaé, mrllyeknek a' másik felét a'golyó-
bis' túlsó felén kell gondolni. Az S, a' hol a' 
Nap; úta .az YKquúm,'., ha-ttja, a' TV . jiVi ••-'•'<• -
lő Éjjeli p>nt;az Ofzi a' golyóbis' tjlsó R-l.-e. 
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esik. S. a* Nyári, F a' Téli Nap megállás 
pontja. 

§ . 33. A* Calurusokrol. 
Azon két nagy Karika-Lincák , a* mellyek-

kcl a' Nap Vitának ezen nevezetes pontjai jelen
tetnek; a'mellyek közzül hát az egyik az Egyen
lő Éjjeli pontokon, és mind a' két Póluson; a' 
másik pedig a' Nap megállás pontjain, és a* 
Pólusokon gondoltatnak, vagy mennek kerefz-
tül, neveztetnek Colurusaknak. (Coluri, Colurus 
^•qumoetiorum, Colurus Solftitiorum) Fig. 1. 
IVÓ-E a ' Calunis Sulstítiorum; a' PQ az egyen
lő EijeÜ Colurusok' (él kerülete. Colurus,"Gö
rög eredetű S z ó ; és annyit tefz mint, Farka 
vágott Karika; így neveztetnek az említett két 
Karikák, mivel azoknak a'Horizon alatt eső ré-
ízét, az iEquator és Pólusok köztt lakók lőha 
nem láthatják; és így azokra nézve, ezenn Ka
rikáknak farka, mintegy elvágatottnak tctfzik, 
vagy gondoltathaiik. 

§. 34. A' Tropicusokról. 

Mikor a* Nap, Nyár kezdetkor, ziJunii, 
lep. magasabban áli az Egen, Fig. i . az E-ben, és 
B.ikor Tél kezdetben, 21 Deeembris legalatso-
nyabban van, az F ben, vagy leg mel'zi'zebb 
távozott az Aequálortol; ha ekkor mind két Íz
ben, az Ö nappali futásában, vagy 24. óra alatt 
megkerülvén a' Földet, mindenütt nyomói hagy
na maga után; úgy írna a' le, mind a' két ol-
d-da felöl az j'Equátoriiak, 23 és í Grá,dusnyi 
mefzfzeségre attól, egy egy kissebb Karika-Li-
neát, az E G. és H F.' Karikákat; és ezek vol
nának a' látható TrTpicusok, vagy megfordító 
hai'ika-Litieak. A' Tropicusok hát, v?gy Meg
fordítok, nem egyebek, hanem azok a' két 



linde 

tortól, az az, 23 és i grádusnyira vágynak. 
Jgy neveztetnek; mert ezen határlineákat, a' 
Nap foha-is által nem hágja ; hanem ezekhez 
érvén megfordul, vagy vifzfza-tér az yEquátor 
felé. Ezek közziil, az Éfzak felöl való, az ott 
lévő Égi jegytől a' Ráktól, Rák Megfordító Ka
rikának', (Tropicus Canori) a' Délfelol való pe
dig, az ott cső Égi Jegytől a' Baktól, Bak Meg
fordító Karikának neveztetik. (Tropicus Capri-
corni) Fig. j . E G a' Rák megfordító. H F« a' 
Bak megfordító. 

§. 3 5 . A" Polárh Karikákról. 

Minthogy a' Nap'iita, vagy Eccíiptiea, 2,-5 
e s i grádusnyira eltávozik az yF.quatortol; in
nen az Eccíiptiea'Pólusai-is , az -/Equator' vagy 
Föld'Pólusaitól 2:-, és i grádusnyira esnek; már 
a' Föld 24. óra alatt a' Tengelye korúi megfor
dulván: az Eccliptieának ezen képzeltt Pólusai, 
a' fordulás közben, a' Föld'vagy iEquátor' Pó
lusai körűi, 23. és i grádusnyi mel'/l'zeségre 
attól, mind a' két felöl, egy egy kilsebb Kari-
ka-Lineát formálnak : és ezek neveztetnek a' 
Pólus körül való Karika-Lineaknak. (Circnii Po
láros) A ' Poláris Circulnsok hát, azok a' két 
kilsebb Karika-Lineák , a'meilyek a' Pólusoktól 
mindenütt egy forma mefzfzeségre, az az, 23 
és ^ grádusnyira vágynak; és mindaz jEqin-
torral, mind -.' Tmpicusokkal parallelé mennek. 
A z Efzak felöl való neveztetik El/akinak : (Cir-
culus Poláris Arcticus, vei Septemtrionalis) a* 
másik Délinek. (Circulus Poláris Antarcticus, vei 
Meridionalis) Fig. 1. k 1 az Élzaki ; m o a l ! ) é . 
li Poláris Circulus' félkerülcte. 



j6 w ; < 
Jegyzés- Pólusnak , átaljában, az a' pont 

] 1 , , . - , . , i ' í . ' i :k , a' Golyóbis' felső í'zínén , a* melly 
< :i] ; inici:v a/on í.'yly obison gondolII nagyobb Ka
rika' kerületétől mindenüti egyforma mef'zfze-
í'é«rc, az az yo, grádusra vagyon. Innen a 1 kü-
lbmböz ' nagy dib Karikáknak külömbozÓ Pólu
sai vaavnak. Így a/ A-quátor* Pólusai magok a' 
Fold 'vagy Világ" Pólusai; a' Horizon Pólusai , 
a' Zenit , és Nadír. Ezektől küiömböznekaz Ec-
cliptica Pólusai. Lásd alább §. 149. Nro. 3 ? 

A ' Pólusok és Centrumok kát annyiban meg
egyeznek egymáfsal, hogy mind ketten egyfor
ma mefzfzeí •• vágynak .V magok Karikája' 
kerületének mimlen pontjától; de annyiban kü-
lömböznck egymástól, hogy a' Centrum magá
ién a' ü ai-ika-'Lapjabari, a' Pólus pedig azon kí
vül . , a' Golyóbis' lélsn Í'zínén esik. innen va
lamelly golyóbison gondoltt nagy Karikának , 
l'/üksi-g'-rtkí ppen kél Pólusa vagyon; mindenik 
fél gflyóbisHi tudniillik egy; de Centruma tsak 

Ezen Karika-Lineákat , igen nehéz elein
tén iélvéii-rm «s képzeltetni a' Tanúlókkal ; 
minthogy ezeket az Egen és Földön nem lát
juk , hanem tsak gondoljuk ; lerajzolni te le-
liet pedig egélien tcrméfzetesen: minthogy 
a golyóbisok l a k mint lapok, ijgy adaMatbaí-
nak-elö rajzolál'sat; és az azokon gondoltt K a 
rika - L ineak iuk , ha az Egéízei ki akarjuk 
ábrázolni, tsak a' fél kerületét leiiet Izem elei
be iejelzíeréi. Felette fokai fegíthet itt a' Beve
zetésben emiitett Ég 'és Fold'golyóbisa ; a' mel
lyek nélkül , egy nagyobb Oskola vagy G y m -
na-'duni lem lehet - e l , igen nagv iiíjanol'sag és 
fogyatkozás nélkül ; a' mellyeken mind ezeket, 
mint valamelly képben és ábrázatban, meglehet 
látni. Még többet fegít az ugyan ott említett 
£pfucra Armil lar is* a' melly ezen rézből vagy 



papirosból k i tsináltt, és úgy a' mjnt gondoltat
nak öfzyc-rakott karikákból vagy pere'zékböl 
á l l ; az Üregének a' közeptsben levén függeiz!--
ve a* F ö l d , a körülötte forgó Hóiddal. De a* 
hol az e'félékben mód niotsen: e' következen
dő módon-is fokát lehet fegíteni a' képzel 'dó 
tehetségen; úgy mint : vegyen-elö az ember 
valami jó nagyotska fa golyóbist , p. o. a' mil-
lyennél kugl iznak, vagy tsináijon kemény pa
pirosból; íz-u'ion kerefztül rajta valami drótot, 
vagy vas rúdatskáf, és azoknál fogva f&ggefzjze 
k a ofzlopotskák közzé fzorosan; de i'igy hogy 
forgatni lehefsen. A* két vég pontok, a' hol a* 
golyóbis az ofzlopot ér i , lefznek a 'Pólusok; az 
egyiktől a másikig nyúló drót a' Tengely. Te
gyen továbbá egy tneíízést , éppen a' golyóbis' 
közepén, azután két oldalról , mint egy 23 és 
í grádusiivira mindenik íélül egyet egyet ; is
méi a' Pólusuktól 23 és ' i grádusnyira, mind 
ke't felöl egyet egyet. Forgal'sa a'golyóbist. így 
a' középben levő metfzés. az -/Equátorl; a' két 
oldala ftríöJ való metí'.'ések , a' két Tropieuso-
kat ; a két Pólusok felöl való metírzések pedig , 
a' kér Po'arjs Karikákat írják-le a'forgatás köz
ben. Mo-t helylieztelse tigy a' golyóbist , hogy 
a' Poláris Circulusok efsenek az Olzlopotskák 
k ö z z é , a 'Pólusok'elébbeni helyére; tegyen is
mét egy inetfzést középben, forgalsa a' golyó
b is t ; íjjy a' metfzés , az Ecclipticát írj a-le* Vé-
gezetre^elyheztefse úgy a' golyóbist, hogy az 
iEquátot\ ef S;i'k a^Ofziopok közzé a' Pólusok' he
l y é r e : ígv egy középben való metfzés, a' Mer i -
diamist íb-oiazza-ki. Ha már ezt a' golyóbist , 
a Vi .ag ' fekvése fzerént héiyhetve, az az úgy, 
hogy annjt Pólusa , az Ég ; Pólusainak felelne-
m e g , beid üresnek, és magát annak középé-
ben gondofa v a l a k i , és ezen'golyóbisnak külső 
Izine a vajh lévő Karika-Lineákkal együtt k i -



terjefzkedne, egéfz az Égboltozatjáig: úgy lát- í 
hatná egy illy fzcmlélődő az Ég'boltozatját, az [ 
említett Karika-Liueákkal. ü g y - i s fokát fegít 
magán valaki, a' rajzolásokra nézve, ha az 
É g ' golyóbisán kívül gondolja magát, 's úgy 
képzelt az Egen gondoltt Karika-Lineákat. Az 
Ecclipticának az ^qitátorra való hajlását, és 1 

ezen két nagy Karikáknak egymásra nézve va
ló állását, két egyforma nagyságú fa Abrontsok-
nak olly forma egymásba" Való d:igása áítal-is 
lehet világosítani, hogy azok két áltat-ellenben 
való helyen metfzvén egymást, mint egy 23 a 
grádusnyi ízegeletet formáljanak együtt. 

§. 36. Az Eccliptied 12 Jegyeiről {Dodeca-
Wél - temoria) 

Az Eccliptica, vagy Nap'dta, azonkívül, 
hogy7 mint minden Karika-Linea, 3Ő0 grádusok
ra ofztatik: el-ofztatik még, 12 egyenlő réfzek-
re; a' melly ek Jegveknek neveztetnek azon Egi 
Jegyektől , vagy "Ts illa gza toktól , a' melly ek 
ezenréfzek mellett vói íak , és a' melíyekben lát-
fzott a'Nap az ő efztendei irtában,ez előtt mintegy 
'Z200 EfztendŐvel. Ezen Égi Jegyehői, vagy 
Tsiílagzatoktól , vagyon a'Nevek is az Ecclip
tica' 12 egyenlő réfzeinek vagy Jegyeinek; a' 
tnellyek közzül hát mindenik 30 grádust foglal 
-magában; mert 12-fzer 30 = 3Ó0. E * k pedig 
azoknak Nevei, és Jelei, ama' közöns/ges Vers 
fzerént. • j 

Sunt Aries, Taurus, Gemini, Ca/cer , Leo, 

Virgo, Libraque, Scorpio, Arciteiens, Caper, 
w - . . m ti' X 

Az 



Az az: Kos, Bika, Kettős, Rák, Oroft-
lán, Szűz, Mérő, Scorpio, Nyilas, Bak, Víz
öntő, Halak. Fig. Í J , a b c , az Mqaitou 
egyenes lineában elnyújtva; az c f b fél Kari-
ka-Linea , az Eccíiptiea, vagy Nap' títa' Ef'zaki 
fél kerülete; a' b ga. a' Déli ; a' 12 J>g.ye'1 

kel. az A B megfaggatott Linea a' T r o i m u s -
Gancri; a' C D a'Capficorni 

§• 37- A Eccíiptiea Jegyeinek külömbözi d-

l tiltása. 

Ezen 'Jegyek közziií, a* hat első, a 
Kos, Bika. Kettős , Rák, Orot'zlán, és Szűz, 
az iEqná tornak Éizak felől való réfzén esnek, 
és iií'za ki aknák neveztetnek; a' többek pedig a' 
Dél felöl való réfze'n esnek, és Délieknek ne
veztetnek. A ' Bakon kezdvén, a' Bak, Vízön
t ő , Halak, Kos, Bika, Kettős, Felmenőknek 
neveztetnek; (Signa aseendentia) mert ezekben 
a' Nap, a' Téli Nap-megállás' pontjától fogva, 
a' Nyári Nap-megállás'pontjáig fel felé jön; a' 
többek pedig, úgymint a'Rák , Orofzlán , Szűz, 
Mérő, Scorpio, és Nyilas, Lemenőknek ne-, 
veztetnek, (Signa Descendentia) mert ezekben 
a' Nap az ö legmagasabb pontjától vagy állá
sától alá felé botsátkozik, és megyén, míg az 
ö eltávozásának legmefzfzebb lévő pontjáig ér
kezik, Fig. 15, •' 

§• 38. Az Efztendo- rtégy rejici, á Napnak 
) «en Jegyekben való járása fzerént 

Elofztatnak még ezek a' Jegyek , Tavafzi. 
akra, Nyáriakra, Ofziekre, és Téliekre. Mert 
a 'Nap, vagy-is inkább, a' mint alább megfog, 
juk mutatni , -z a mi föl lünk az ö efztendei ú-
tában, ezen Jegyeket feljárván: ez által okoj-,, 



za az Idők* vifzontagságit, vagy az Efztendö-
nrk Négy réfzeit vagy l'zakaizait , a' Te'lt ( 

Tavafzt, Nyárt, és Öfzt; mint izmién a' Nap
palnak és Éjjelnek egyenclíenségét-is, a' melly. 
röl alább lefz í'zó. F i g , tó. A'12 Égi Jegyek
kel megjelelttAB C J) Imlzlzúkás Karika-Linea, 
az Eeciiptica, a' Nap', vagy-is inkább a'Föld' 
tála. S a' Nip. T a' Fold; a' melly efztendö 
alatt az Eccliptica tt Jegyeit bé járván, ügy 
kerüli-meg a'Napot, hogy annak Tengelvc az 
N S ezen egeTzutábnn, változhatatlan, az Ég
nek mindég egy, és i. •.;•<. -n n/.oa pontja felé, az 
az a Világ'Pólusai felé'van intézve. N az Élzs-

- k i , S a' 'Déli Pólus; a. az ^quator; n. a' Rák 
megfordító, o. a Rak megfordító: d. az Éfza-
k i , t a" Déli Poláris Circulus. Ha már a' Föld 
az A-ban vagy Mérőben vagyon: úgy az S. Nap, 
az-által ellenben lévő Jegyben a' Kosban lát-
ízik az Égen a' C-nél. A* Nap' Sugári S h. füg-
göleg esnek az JKquátorra az á-ra ; 's követke-
zésktppen a Nap e [• irma távolsági':, vagyon 
mind a" két Pólustól' az N-töl, és az S-töl; és 
mind a' kettői megvilágosítja; és ekképpen, 
minthogy a' Fold a'- Tengelye körül megfor
dulván,' az egéfz felső fzínét egymást felváltva 
egyenlő mértekben a'Napnak fordítja, minden 
réfze a* Föld* Kerekségének, éppen annyit van 
a' világofságban , mint a' Tetétben: vagy az 
egéfz Föld'Kerekségén , a" Nap , és Éjjel egyen
l ő ; és az Éfzaki rél'xcn kezdődik a' Taval'z, a* 
ÍVün a.-: C'i':<, Ez az állása vagyon a' Napnak 21 
Mártik ' 

Három holnapok alatta* Scorpio, és Nyi
las Jegyeken keretit HL megyén a* Föld a' B-be, 
vagv Bakba; a' mikor a' Nap, az által-ellen-
beu lévő Égi Jegyben a' Rákban láttak, a - D -
nei. E / m állásában a' Földnek, ? E f z a k i Pó
lus, a' Napnak van fordulva, a' Déli pedig at

tól 



tói elfordult; a' Nap fugári S ni. fuggőleg esnek 
a' Rák Megforditöra az n—re; és a' Fold' Éfza-
ki réfzén , noha akkor a* Nap Iegmefzfzcbb van 
tolunk , kezdődik a' N y á r , a' Déli réfzén pe-
•tig, a' melly a Naptól'elfordult, és a mellyre 
gorbcsen esnek annak I'tigári, a'Tél; az Éfza
ki réfzén leghofzfzabb Napok, és leg rövidebb 
r-jtfzakák; a' Déli réfzén legrövidebb Napok , 
*« leghofzfzabb Éjtlzakák vágynak. Az Éfzaki 
I olus alattiakóknak, fzilntelen Nappalok, a' Dé-

I I alatt lakóknak pedig Éjtl'zakájok vagyon. Ez 
a z állása vagyon a' Napnak 21 Junii. 

Egy fertály elztendei alatt, a' Vízöntő, és 
Halak Jegyekén kerefztdl mégyen a' Fold a' 
Kosba, vagy C —be: a'mikor a' Nap, az áltál-
ellenben lévő Jegyben, a' Mérőben az A—nál 
latraik az Égen. Ezen állásban , ismét függőleg 
esnek a' Nap' fugári az iEquátorra; 's követke
zésképpen egyenlő msl'zfzeségre vagyon a' Nap 
a'két Pólustól; •« mind a' kettőt megvilágosít
ja ; és az egéfz Fold' kerekségén egyenlő Nap
palt, és Éjjelt tsinál. Az Éfzaki rél'zen kezdő
dik az Öfz ; a' Délin a' Taval'z. Ez az állása 
van a' Napnak, 21 Septembris. A ' Figura, a' 
Napon innen esve adja-elő a' Földet; és így a n . 
nak éjjeli homályos oldalát. 

Három Holnapok alatt a' Bika, és Kettős 
Jegyeken által, megyén a' Föld a' Rákba, vagy 
D — b e ; a' mikor a' Nap az áltál-ellenben való 
Jegyben a' Bakban látl'zik az Egen a' B-nél. E-
zen állásban az Éfzaki Pólus N. egéfzen el van 
földúlva a'Naptól, a' Déli pedig ahoz fordult. 
A Nap'Sugári luggöleg esnek a'Bak Megfordí
t o m ; az egéfz El'zaki Poláris-Karika homályban, 
a' Déli pedig világofságban vagyon. Az E;zaki 
réfzén , a' hova igen goibésen esnek a' Nap' 
Sugári , kezdődik a' T é l , a' Délin pedig Nyar 
vagyon; amott legrövidebbek a' Napok, leg-
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fcoteteabbak az R j t fzskák: üt leghofzfzabbak a' 
Napok , legrövidebbek az Éjtteakák : az E lza-
k i Pólus körül izöntelcn Éj jel , a' Dél inél ízt'm-
telen Nappal vagyon. Ez az állása vagyon a' 
Napnak 21. Decemberben. 

í g y járja-bé a' Fold az Eccliptica* 12 Jegye
it Etetendő alatt; a mikor a' N a p , mindenkor 
az által-ellenben lévő Jegyekben fzemléltetvén, 
nékünk F ö l d ' l a k o d n a k úgy tetteik, mintha a' 
Nap járná-bé azokat; es a' Földnek ezen Ete-
tendei janisa okozza az idók* vi lzontagságait, a' 
T e l t , Tavafzt, , N y á r t , és Ö f z t , valamint a 
Nappalok' és É j je lek' egyenetlenségét-is. Innen 
a' K o s , B i k a , Kettős, T a v a b i ; . a ' R á k , Orolz-
l á n , S z ű z , N w r i ; a' M é r Ö , Scorpio, Nyi las, 
Ötei ; a' B a k , Vízöntő, Halak, T é l i Jegyeknek 
neveztetnek. 

Jegyzés. Voltak , a' k ik nem tudom mi 
Elvsiumi boldogságról képzelődtek, hogy len
ne a F o l d ' kerekségén, ha a' Nap mindenkor 
az JEquátorban járna. Plüche ncvü hajdani Fran-
tzia T u d ó s , ebben az értelemben v o l t , hogy 
a' Földnek i l lyen állása volt az Özönvíz előtt. 
A', levegőnek fzúntelen való tifztaságából, és 
egy foha meg nem fzakadó termékenységből , 
a' melly ek ennek köveikezesi vo lnának, igye
kezett Ö k i -magyarázni , az akkori időbeli em
bereknek hoizfzú életét. De ez tsak egy á l o m , 
a' melly, felserkenvén az ember, minden gyö
nyörűségeivel együtt elenyéfzik. Ha a' Nap a' 
közép l ineaíól lő ha el jiem t á v o z n a : ügy tsak 
a' mérsékleti fröld-övek volnának alkalmato-
l á k az embereknek a' lakozásra. A ' K c z é p - L i -
nea vagy j^quator alatt mindég függoieg jön-
n e - f e l , és menne-Ie a' N a p , és ez által elteen-
verihctetlen meleget okozna az ott lakozóknak ; 
a -Pólus körül való T a r t o m á n y o k b a n , rendkí
v ü l való hideggel kellene ízdmelcn küfzl.ódid. 
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Ataljában femmit fe tudnánk az idők'egymást 
felváltó viízontagságiró], és a' Napoknak, '* 
Éjjeleknek egyenetlenségéről; minden Fold tá
jékán, egyforma grádusa volna mindég a'me
legségnek. A ' Föld nem melegedhetne-meg 
elegendőképpen, hogy a gyümöltsök és Fú/vek, 
az embereknek és barmoknak táplálására meg
érhetnének. Ezeknek eltávoztatására fzabott a* 
Eölts Teremtő ollyan útat a' Napnak, a' melly 
valamennyire az iEquátortól eltávozzon, és azt. 
két pontokban úgy hasítsa , hogy egyik fel© 
Efzak felé, a' másik Del felé efsen. A ' Terem
tőnek ezen Bolts intézete fzerént, minden Efz-, 
tendöben egyfzer a' Nap fel-hág az jEquátor 
felibe 23 jjgrádnsra Éfzakfelé,es a Főid'ezen 
fél golyóbisán , több világofságot és melegsé
get terjefzt; meghofzfzabbítja a* Napokat; el
hozza a' Nyarat; megérleli a* gyümöltsöket; és 
az Éfzaki Pólus körúl lakozóknak fél efztende* 
ig tartó Nappalt tsinál. Az efztendö'másik ré-
fzében pedig , éppen ezen jótéteményekben ré-
fzesíti a' Föld' Déli fél golyóbisát. Ki ne tsu-
dálná ebben a* Teremtő* böltsefségét és jósá
gát ? ez bizonyára nem a' vak történet'munkája! 

§ . 39. A1 Zodiacusröl. Hogy külömböz az 
Eeclipticátál. 

És as Nap ugyan, ezt az Ő efztendei átác 
(állhatatosan megtartja, és attól fe jobbra le bal
ra, foha élnem távozik; de a'Planéták,vagy 
Bujdosó Tsillagok, a' meilyek fzintúgy, minf 
a' Nap , Napnyúgotról Napkeletfelé mennek, 
mint alább megfogjuk látni; és bizonyos idő 
alatt a' 1«. Egi Jegyeket fzintúgy eljárják: nem 
tartji-.k meg ezt az útat, hanem hol alatta; hol 
felette járnak az Eeclipticának. De úgy tapafz-
talták -az Egvi'sgálók, hogy a' Planétádnak 
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ezen Eccl ipticátói való eltávozásának , b i z o 
nyos határa vagyon, és hogy a z , É f z a k r a , vagy 
D é l r e , ff)ha a' 10. Grádust meg nem haladja. 
Innen gondolnak még két Kar ika - L ineát az 
É g e n , a'meilyek az Eeel ipí ieával vagy N a p ' ú t á -
val parallelé, vagy mindenütt egyenlő mefzfze-
fégre mennek; és a' meilyek közzül az egyik 
Ei'zak felé tű. grádusny ira , a' másik pedig ü é l 
lel é ugyan annyira esik az Eccl ipticátói- Ezen 
két Parallelák köztt lévő 20. grádusnyi É g kör
n y é k , a" melly mint vaiamelly ö v ' a z ember' 
derekát, úgy vefzi-horái az 1 . ; - 'golyóbisát ; és 
a' mellynek az Eccí iptiea éppen a' közepében 
v a g y o n , , neveztetik immár Zodiacusnak, vagy 
Állatos É g mel lyéknek, vagy környéknek ; azon 
á l latokról , a' melíyekröl neveztetnek nagyobb 
réfzén t az ebben lévő Ts i l lagzatok; és ez a' 
Zodiaeus határozza-meg a Planéták' járását , a* 
mellynek határán k í v ü l foha azok nem mennek. 
F i g - 1,5. A z Eccíiptiea mentében két f e l ö l , a' 
megfaggatott K a r i k a - L i n e á k , a' Zod>acus' ha-

40. A ZÜÍI/'OCUS' Jegyeiről. Hogy kulomJiiz* 
neh az Eccíiptiea Jegyeitől. 

Ez a' Zodiaeus-is l'/ intűgy, mint a; E c c í i 
pt iea, 12. egyenlő réfzekre ofztat ik; a' mei 
lyek hasonlóképpen Jegyeknek mondatnak; és 
mindenik Jegy , a benne lévő Tsblagzattól ne
veztetik, Kosnak, B i k á n a k , Kettősnek 's a' t. . 
valamint az Eccí iptiea' Jegye i ; set az E c c í i p t i 
ea' Jegyeiis a' Zodiacusnak ezen Jegyeinek ne
veiről neveztetlek; a' rnellyck régibbeknek l á t 
n á n a k mint amazok. Mert Metó nevü híres É g -
vi 'sgáíó' idejében, a' ktKristus í ' n m k 1'zületés.e 
elölt mintegy 400. Efztendövel éh , és í g y e z 

elótí mint egy -200. cfztendovd : a'Zodiacus' 



Jegye'i éppen ott estek a* hol az Eccliptica' 
ugyan azon nevű Jegyei; úgy h.így a Zodiuuus-
ban a Kos, éppen ott volt, a' hol az Ecclipi:ca-
ban a' Kos, 's így tovább; e's azzal egy volt. 
De már ma, az Eccliptica' elofztási, vagy Je
gyei , neveikkel 's jeleikkel együtt a' régi He
lyeikben maradtak: ellenben a' Zodiacus' Je
gyei , y, Tsillagzati, az alatt az idő alatt, egy 
egéfz Égi Jegygyei vagy 30. grádufsal elébb nyo
multak Nap kelet fele; úgy hogy a' hol ez elolt 
2200. Efztendövel a' Kos volt a' Z. diaciishan, 
ott most a' Halak vágynak; a' Kos pedig ott 
van, a' hol akkor a' volt: 's így tovább. 
Az Eccliptica'Jegyei hát, a' Zodiacus'Jegyei
től , már ma egéfzen külömböznek,; és a* 
kettőt öfzve nem kell zavnrnü Az Ég-vi'sgá-
lók , köz megegyezéfsel, az Eccliptica'Jegyei, 
vei élnek ; a mellyek tsak a' gondolatban vágy
nak , és most-is tsak azok, és ott vágynak, a' 
mik és a' hol régen voltak ; úgy hogy a' fze
rént, a' Nap, Tavafz kezdetkor, ma-is minden
kor az iEquátorban , az egyenlő Éjjeli pontban , 
a' Kosban vagyon; 21. Junii Nyár'kezdetekor 
a'Rákban, 's így tovább. De a' Zodiacus'Je
gyeire nézve egéfzen másképpen van a' dolog; 
azok, a' mint mondánk, egy Jcgygvel mind 
elébb haladtak Napkelet felé ; úgy hogy, mi
kor a' Kalendáriumban a' mondatik, hogy a' 
Nap vagy Hold, ebben 's ebben a Jegyben va
gyon, azt mindenkor az Eccliptica' jegyeiről 
kell érteni. A* Zodiacus'Jegyeire vagy Tsillag-
zatira nézve pedig, értsük azt eg\ c;;< l'z Jegvgvel 
mindég hátrább. Ez előtt 2200. Értendővel , 
a' Nap 2t Mártii, vagy Tavafz kezdetkor, volt 
a' Kosban; de a' Kos, a' mint mondánk, egy 
egei'/ Jegygyei Nap kelet felé elébb haladt: most 
hat Tavafz kezdetkor a' Zodiacus'Jegyei kozzül 
a' Nap, a' melly Napnyúgotrúl megy Kelet fe-
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k . van a Halakban , és egy egéi'z hónap telik
éi a Tava í ' zbó i , n.íg a K p s b a ér. E* lzerént 
tizenegy ezer elztendo m ú l v a , a' N a p ugyan 
Tavaiz* kezdetkor az Ecclipticában a' K o s b a n 
le i 'z ; de a' Zodiacusban, a ' M e r ö b e n ; N y á r kez
detkor az Ecclipticában a ' R á k b a n , mint most ; a 
Zodiacusban pedig a' Bakban l e l i , a 1 h o l most 
a' T é l kezdődik. 

§ . 41. Honnan vagyon, hogy á Zodiacus" Jegyei 
Meto idejétől fogva egy egész Égi Jegygyei 
elébb nyomultak, fláío nagy Esztendeje. Mit 
hitt Ő arról ? 

Ennek oka ez ; mert a' mint régen meg
jegyzett ék az E g vi 'sgálók , az É g n e k , és a n 
nak minden T s i l l a g a i n a k , azon k ívül hogy m i n 
den 24. órában megfordulni láttatnak a' V i l ág ' 
tengelye körül : még egy más különös m o z -
dúlások-is vagyon ; de a' mel ly fzint úgy tsak 
t e l i z ő , a' m e l l y e l ez a mi Földünk okoz. , A ' 
me l l y mozdulás abban á l l , hogy az egéfz E g , 
-és minden álló Ts i l íagok , bizonyos ido fzakaíz 
üJatt , az E c c l i p t i c a ' Pólusai körül megfordul
n i láttatnak, úgy hogy azomban egymás eránt 
va ló helyeiket megtartják változás nélkül ; a ' 
me l l y mozdulás tsak igen la f sú , és tsaknem éfz-
ré vehete í l en , és 72. Eí'ztendö alatt , a' ieghíre-
íébb Egv i ' sgá lók ' I'zámlálása fzerént, nem több, 
haiiem tsak egy g r á d u s , következésképpen ez 
az E g i Testeknek az Eec l ip t i ca ' Pólusai körül 
v a l ó megfordu lása , mintegy 2,5. ezer E fz ten-
dök alatt megy véghez . Es ez az a' híres P láto ' 
nagy el'ztendeje ; (Annus magnus Platonicus) a' 
m e l l y r ö l , ez a' G ö r ö g Orízági régi nagy Vi lá
gi Holts vagy Philosophus az, m o n d o t t a , hogy 
m i k o r ez a' 25,745 E lztendo e l l e l i k : a k k o r 
miiiüeu dolgok e' V i l á g o n , úgy a* mint ez elölt 



25. ezer efztendök' e l folyta alatt voltak , újra 
azon r e n d d e l , elö állanak ; azon emberek 'g dol--
gok íe'fznek, és ismét azon renddel elenyél'znek. 
E ' fzerént a' vé lekedés fzerént h á t , már m i , ez 
előtt mint egy 23. ezer efztendökkel vo l tunk , 
és ezen újabb 25. ezer efztendök alatt ismét e l -
e n y é f z v é n , ezeknek eltelése u t á n , ismét m i n t 1 

ez előtt v o l t u n k , c lÖ-ál lunk.(PalmgenesiaMagna.) 
E n n e k a' tsudálatos vé lekedésnek F u n d a -

mentoma a z , m e l l y fzerént a' R é g i e k , minden 
földi je lenéseket , az Ég i testeknek, a' m e l l y e -
ket mint megannyi Isteneknek tartottak, a' F ö l 
d i do lgokba v a l ó befolyásokból magyaráztak ; • 
de már ma az e ' fé le mende-rnondáknák egy okos 
ember-is hitelt nem á d ; sót b i z o n y o s , hogy az 
É g i Testeknek ez az E c c l i p t i c a iPólusai körü l 
v a l ó megfordulása , nem v a l ó s á g o s , hanem tsak 
tetfzÖ ; a ' m e l l y onnan v a g y o n , hogy ez a' m i 
Földünk az ö elztendei ú tában , v a g y , a' mi mind 
egy, a' Nap ' tet fzö úta , v a g y , az Ecc l ipt ica , az 
JEquátort minden efztendöben, tsaknem észre
vehetetlenül , más más helyen hasítja ; a' melly, 
fzerént az egyenlő Éjjel i pontok hátrafelé, vagy'-: 
Napnyúgot felé , az É g i Jegyek , vagy Ts ' i l -
lagok pedig Napkeletfelé menni látfzanak. l g y 
mennek hát a' Zodiacus ' Jegyei-is Napkelet fe
lé elébb elébb. L á s d az okát. § . 128. 

§ . 42. A' Napi Karikákról. (Circuli diurni) 

A' N a p , &s T s i l l a g o k , az Ö tetfzó 24. órai 
F ö l d körül va ló megfordulásokban, b izonyos 
K a r i k á k a t írnak-Ie az É g e n és a' F o l d k ó r u l ; 
a' me l l yek Napi-Kar ikáknak neveztetnek ; C i r 
c u l i d iurn i ) a' me l ! y n é v v e l leginkább az Ö H o -
r izonon felyül eso réfzek neveztetik; a 'mel lyet az 
É g i T e s t e k , az ö feltetfzésektol fogva az Ö ie-
menésekig í rnak- le ; a ' m e l l y * k kózzul legnagyobb 
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gyobb az, a* mellyet a' Nap, Tavafz és Őfz 
kezdőikor, ndkor a' Nappal é< Kijei egyenlő, 
az Ég'boltozatjának és a" é eid'i'zínének éppen 
a' közepén leír, és különös névvel, a' mint fel-
Jyebb láttuk, iEquátornak neveztetik ; a' többek 
pedig, a1 g<d\óbisoknak iennéí/cte izerént, men
nél távolabb esnek attól Éfzak vagy Dél felé,, 
és közelítenek a' Pólusokhoz, annál kifsebbek. 
Ezek mindnyájan a' Pólusok körűi, mint ma
gok Centrumai korul; vagy-is inkább, a' Föld, 
v. Világ' Tengelyekörül, a' mellyben esik mind
nyájoknak a' Centruma, sz TEquátorral, mint 
legnagyobb Napi-Karika.vai, parallelé mennek; 
a' honnan a' Parallelák koszé is fzámláltattátnak. 

Ha mi az JEquátor alatt laknánk, a'hol 
mind a' két Pólus, és így a ' F ö l d , v. Világ' 
Tcr.gclye-is , a' Napi Karikáké Centrumaival, 
v. közép pontjaival együtt, a' Horizonban esik: 
ögv minden Napi Karikáknak éppen a' felét lát
nánk ; unmliogv a' C» ntnmion felíyűl éppen an
nyi esik a' Karikák'kerük-teiböl mint. alatta; "s 
következésképpen, a' Nap, és Tsillagok , ép
pen addig volnának a' Horizonunk felett, a" 
meddig alatta: az az i2. óráig. De minlhogv 
mi nálunk (Budát vévén - fel ) az Éfzaki Pólus, 
az Éfzaki Napi Karikák' Centrumaival együtt, 
47. grádusnyira emelkedik-fel a' Horizon feleit; 
's következésképpen megfordítva , a' Déli P ó 
lus a' Déli Napi Karikák* Centrumaival, éppen 
annyi grádusokkal nyomódik-le, a' mi Horizo-
niiiik alá: innen az ?£quátoron fellyűl Éfzakfe-
ié eso Napi Karikáknak kerületéből több, az 
Yi^u'ioron alól Délfelé esőkéből pedig kéve-
lé 00 esik a' Horizon felett feléné1 ; vagy, ama
zokból többet, emezekből Pedig kevesebbet lá-
tunk felénél; sött amazokból némellyek, a' Pó
lushoz közelebb esők egéfzen a' Horizon falett: 
emezekből pedig, egéfzen a' Horizon aláesnek; 

úgy-



úgyhogy azokat egéfzen láthatjuk; ezekéi pe !• : 

éppen nem: a' mint mind ezeket, a' Glóbuson 
világosan meglehet látni. 

Innen magyaráz! i 
Estvénként tapafzíalhí 

,p. o. hogy minden T 
^quátor* táján vágyna 
K a r i k á k n a k , minoiro! 
lét láthatni egyizcrre, . 
vén azokat Horizon 

legfebesebbeu láttatnak n íenni , 
tévén ott az Ég' boltozatjának foi 

i -mcg,a'Tsi !hgos Egen, 
ó némelly jelenéseket; 
I lagok, a' meilyek az 
, (minthogy a nagyobb 

vábbá az i E q u 
g o k , kevesebb ide 
és ha igen alatsony 
tsak kevés ideig la 

r vágynak a'Horizon felett 
n mennek a' Meridtáruisba 
tatnak. Ha pedig a' Délfel 

Tsi l lagok távolabb esnek az i E q u ortúí , 
negyvenhárom grádusnál, az az a ' m i Hor izo-
nunknál vagv Loras határunknál: úgy az ö Napi 
Kar ikáikat , egéfzeu a' Horizon alatt futják-bé, 
és mi azokat foha fe láthatjuk. 

Ellenben az Aüpiátor felett íÉfzakra e s i 
Tsillagokat tovább lehet látni i s . ó r á n á l ; men
nél magasabban jöuek a" ÍV1 eridiana-bn : anno 
tovább vágynak a' Horizon felett , es tovább 
lehet Őket látni. A' n v ü y e k pedig távolabb vágy
nak az iEquátortól Éfzakfe lé , 43. grádusnál : 
azok mi reánk n é z v e , foha fel nem jonek és 10 
nem mennek, hanem fzüntelen a'Horizonunk 
felett vágynak; és mennél közelebb vágynak a 
Pólushoz, annál migásabba 11 írják-le a v ívja^k 
tetfzö 24. órai Karikáikat. Innen lehet látni :*'/;<-
feaka Efzakon olly fok Ts i l lagokat, a mcU 
lyek foha fel nem jonek, és le'nem n.iw.ok« 
p. o. a' nagy és kis Göntzöl Szekerében léve* 
Tsi l lagokat; a' meilyek nappal-is f c i v ^ y n a k „ 
tsak a Nap'nagyobb vi lága miatt'nem láttatnak. 



63 
E g y olly Circulus keríti mind ezeket k ö r ü l , a* 
me ilyet* az Éi'zaki Pó'usbói lehetne búzni , az 
E lzá id Pólusnak, az E l z á k i Horizontól való tá
vollétének rádiusával , vagv fúgárával. Éppen 
i l lven nagyságú öble az a r Dé l i Pólus felöl az 
Égnek, a' melly ben lévő T s í l l a g o k foha a' mi 
Horizonunk felett meg nem jelennek. 

ÍJ. ..'.y Ncippnlnaky és Éjjelnek egyenetlensé
géről. 

Innen, és a" Napnak Efztendei járásából 
v § - 380 lehel mrgmay.varázni , a' Nappalnak, 
es az Éjjelnek IVxmbei ÍÍÍKÍ >"Í.! vr.ncl lenségét - is. 
Ugyan-is a' Nap az /Eqiiátnrba é r v é n , a' mint 
már fellyebb láttuk, az egéfz Föld' kerekségén 
egyenlő a' Nappal és Éjjel. Mert mikor a Nap 
az iF.quátorbau vagyon , i:s így a F ö l d ' golyó
bisának és Eg Öblének éppen a' közepén, min
denik Pólustól oo. grádusra: annak \ i lagnfsága 
kihat mind a'két Pólusig; és e'képpen az j E q u á -
tornak , e> minden paraüoi-duok éppen felét v i -
lágosítja-meg egyl'zerre: a' másik félek pedig 
lététben van. innen egyenlő lévén a' Földnek 
•24. órai megfordulása : minden réí'ze a 'Föld' ke
rekségének, éppen annyit van a világnlságban, 
mint a' letétben, az a z , az egéfz Föld kereksé
gén VEquinoctium vagyon: k ivévén mindazon
által a Pólusokat; a' holott lakozóknak, ha lak 
nának o t t , a Hor izonok, maga az JEquátor; a' 
meílyben íévo Napnak hát i l iyenkor, fele a' 
Horizon alatt esik; fele pedig a' felett kering. 

Már az iEquátor alatt lakókra nézve, akár 
mellyik réfzében légyen a' N a p , a' maga E f z -
tendei útának; akár a Kosban, akár a' Rákban, 
vagy Bakbap: az ö Horizonok, melly-is mindég 
a' Pólusokban esik, az JEquátort, és azzal együtt, 
a' Napnak minden Napi K a r i k á i t , két egyenlő 



óo 
réfzekre ofztja; a meilyek közzll , az egyik a 
Horizon felett, a másik pedig alatta esik; 's 
következésképpen, nékik mindenkor annyit van 
a'Nap a' Horizonok felett, a'mennyit alatta, az 
az 12. óráig. Vagy az /Equátor alatt lakóknak, 
fzúntelen egyenlő Éjjele es nappala vagvon. 

Mennél távo'abö esik pedig vaiamelly Hely 
az FTEquátortóI, Éfzak vagy Dél felé: annál fel-

'Ivebb emelkedik annak Pólusa a Napi Karikák* 
Centrumával a' Horizon felett, és így annál na
gyobb réfzét láthatni, Elzákon ugyan az Elza-* 
k i . Délen pedig a" Deli Napi Karikákmk fel: -
néi; és megfordítva, ann.il kevesebbet láthatni 
Elzákon, a* Déli Napi Karikákból, és Délen as 
Éi'zakiakból; a* mint legközelebb láttuk. Követ
kezésképpen, mikor a'Nap, az ^íquátort meg
haladván, az Éfzaki Jegyekben jár: mennél in
kább eltávozik az VEquátortól, és mennél ma
gasabban emelkedik a' felett: annál nagyobb ré-
fze esik felénél az ö Napi Karikáinak, a' mellye
ket az iEquátortól fogva, a' Tropicus Cancriig, 
naponként leír, a'Horizon felett, vagy annál to
vább lehet a' Napot látni az Égen ; "s követke
zésképpen annál inkább h il'zl'/abbodnak a' Na
pok, és rövidülnek az Ejtízakák; a' Helyeknek, 
az ÍEquátortól való távol lété, vagv Geogra-
phiai fzélefsége fzerént; a' melly hofzfzabbo-
dása a' Nappaloknak , az Alq >; <i-; u : <.• , ..' 
Poláris Karikáig, 66* grádusnyira, cg dz >.u 

Cancrit cl .n akkor •,' | - , :

u - / . j v , ; v . a;Vtt :-. 
kókn k egéfz n. órából áll a X.,.poaiok ;'es nini s 
akkor egy Nap* li-mmi Éjjelek. Azontúl pedig, 
a' Pólusig, az ^qnátor felett járó Nap' Napi 
Karikát kevesebb vagy lobbidéig, eg-í/en V 
Horizon lelett esnek: innen a' Poláris K i.:ka!.-. 
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tói fogva a' Pólusig, egy Hónapig, kettóig, há
r o m i g , négyig , ötig tart a' Nappal , a' Helyek
nek távolabb léte l'zerént, míglen a Pólus alatt, 
és a' körül mintegy hat grádusnyira, ha lakná
nak ott*, a Napnak minden Napi Kar ikái , egé
fzen a' Horizon felett esnek ; és így ott egé
fzen hat Hónapig , vagy fél Efztendeig tart a' 
Mappa'. 

A ' Déli rél'zen lakókra nézve, ekkor egé
fzen megfordítva van a' dolog: azoknak ekkor, 
éppen i l ly mértékben rövidednek a'Nappalok és 
holzfzábbodti.'ik az r'uf/rikák; mivel ö k , men
nél távolabb esnek az jj&quátortól Dé l fe lé : an
nál kiísebb rél'/t latijainak az Éfzak felé eltávo
zó Nap' Napi Karikáiból ; sőt a' Déli Pólus 
körűi lakók, valamíg az az Éfzaki Jegyekben 
j á r , az az hat egéfz Hónapig abból éppen lém-
mit nem iátnak: mivel a' Pólusok alait lakók
n a k , maga az iEquátor a' H o r i z o n ; a" mellyen 
tál nem láthatni. Innen, mikor a ' N a p , az Éfza
k i réfzen a' Tropicus Cancriban vagyon , és 
•a' Poláris Karika ab.tr lakoknak 24= órából álló 
nappalok vagyon: akker a' Déli réfzen, a Po
láris Karika alatt lakóknak 24. órányi Éjjelek 
vagyon; azon túl pedig, egy Hónapig, kenőig , 
háromig, négyig, Ötig, és a' Déli pólus körül 
hatig, v. Féiefztendeig tart az Éjtfzaka. És ez az 
Éi'zaki réi'zcn-is így vagyon, mikor a' Nap a' 
Déli Jegyekben jár. 

§. 44. A" Climáhról. 
Es ennek a Nappal és Éjjel köztt való Egye. 

netlenségnek vagy külöm'n-egnck meghatározá
sára valók immár, az úgy nevezett Climák; bi
zonyos Ég v . Főid környékek; Ég ' hajlási az 
Égen; Eg ' allvaj a' Földön , az eredeti fzó fze
rént Elhajlások; t. i . a' Föld egyenes fekvésé
tő l ; a' mellyeknek illendő meghatározására hú-
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zattatnak a' Fold' glóbusain, vagy Universalis 
abrofeain , bizonyos Karika-lincák, a'Geogra-
phiai fzélel'ségr.ek azokon a' grádusain, a' rael-
lycknél , a' leghofzfzabb Nap , éppen fél órával 
nő : a' melly Kaiika-Lineák minthogy az zT.qua-
tortól mindenütt egyforma niefzfzcségrc mennek, 
közős névvel Parallcláknak neveztetnek ; mint 
fzintén azok-is, a' meilyek a' Geographiai fzé-
lefség'meghatározására ' a' Meridiánusnak min
den grádusain húzattatnak , vagy-is inkább gon
doltatnak ; és azon Helyek, a' meilyek az illven 
Parallelák kózzül valamellyikben esnek, azok. 
azon egy Parailelában vagy Paralleia alatt lé
vő Helyeknek mondatnak. A ' Clima hát nem 
egyéb, hanem két Parallelák köztt lévő környék 
az Égen, V. Főidőn; a mellyeknek egyikétől fog
va , a ' m á s i k i g , a'leghofzfzabb Nap fél órával 
nevekedik. így az JEquátor alatt, a'honnan 
fzámlálják a' Climákat, Elzák v. Dél felé, »• 
Nappal' hofzfza, mindég 12. óra; egyebütt pe
dig , mindenütt a' Föld' l'zínén, hol hofz'l'zabb , hol 
rövidebb. A z első Clima tehát, az iEquátortól 
fzámlálván, ott van, a' hol a' leghofzfzabb Nap 
12 óra és í. A ' második Clima ott vagyon, a' 
hol a'leg hofzfzabb Nap 13, óra. A'harmadik 
ott vagyon, a' hol a' leghofzfzabb nap 13. óra 
é s i 's így tovább. így mi a' 8.dik Climábaa 
esünk; a' 7-dik Climában a' leghofzfzabb nap 15 
óra és ; a' miéttkben pedig 16. egéfz óra; a' 
melly vagyon 21 Junii; a' mikor négy órakor 
Jön-fel a' Nap , és nyóltzkor megyen-le. 

Illy Climák az zEquátortól fogva, a' Polá. 
ris Karikákig 24-ck gondoltatnak; és a' Főid'go
lyóbisain, és Universalis Féld Abrofzokon, vagy 
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Planiglóbiumokon 24 ezeket meghatározó ParaU 
lelák húzattatnak; a' Particuláris F o l d Abrofzo-
kon pedig tsak a' Meridiánusok' ke'peit viselő két 
oldal lineákon feljegyeztetnek, a lcghofzízabb 
napoknak óraival egy,ÜK ÉS ezek közzűl , min
denikben lel órával nevekedik a'leghofzfzabb nap 

'12. órától fogva egei'/ -'j.-ig; a' mel ly , a 'mint 
mondottuk , éppen a' Poláris Circniusoknál esik 
•a' 24-dik Climában, az Éfzaki réfzen akkor, mi
kor a' N a p , a' legfelső ponton á l l , a' Tropicus 
Caneriban ; és minekünk a' nyóli/adik Climában 
tó. órából álló nappalunk vagyon; mertekkor 
a" Poláris Karika alatt lakók, a' Napnak egéfz 
Napi Karikáját , és éjfélben a' Napot a* H o r i -
_'onban látják; és így ekkor ott a' Nap egéfz 24 
óráig el nem envéfzik. Mihelyt periig a' Nap 
az /Erjíiátor felé vifzlY:i-fordúl: azonnal kezd 
rövidedni itt-is, mint egyebütt a' Nappal , bizo
nyos minutákkal,fél órákkal, és órákkal, éppen 
olly proportióvai, a' mint ez előtt nevekedett ; 
úgyhogy mikor a' Nap a' Tropicus Capricorni-
ha ér 2t. Decemberben: éppen 24. óra az Éjt-
ízakajokds. A ' mi a' mi Climánkat i l let i : mi & 
Nap' Napi Karikájának, mikor legmagasabban 
áll-is a z , az az 21. Janii , ném több réfzét, ha
nem tsak Í réfzét láthatjuk; | réfze pedig ak-

• kor»is lététben vagyon , az az, minden abban esd 
Helyéknek , tő. óráig nappalok, 8 óráig pedig 
Kjd>;ikájok vagyon. Éppen megfordítva van a 
dolog 21. Dece mberben. 

§ . 46. A" Poláris Karikáktól fogva, a Pólusokig 
való Climákról. 

A; Poláris Circulusoktól fogva, a Póluso
k i g , másként vagyon a dolog ; itt ezen propor-
tio l'z?rént, fzáma nélkül való Cl imákat kellene 
húzni; nagy hirtelenséggel nevekedvén, es 
egéfz fél eUL-.n.L.c felmenvén, "f legh d/:<caob 
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Nap. A' Fold' golyóbisának ezen reTzeit hát a* 
66 é? ! grádustól'fogva, t. i . a* 90-ig rend
szerén t hal Climakra fzokták ofz;ani; a' mellyc-
•ket meghatározó Karíka-Lineák, \ agy parallé-
Iák, ott gondoltainak, vagv húzatnak, a' hol 
a'leghol'zl'zabb Nap, egy hónappal nevekedik; 
úgyhog\ a legelső ezek közzúloit vagyon^ « 
hol a ieghol'zi'/abb Nap egy egél'z Hónap; a 
másodika" hol a leghofzfzabb Nap ^ Hónap, 
's így tovább a' Pólusokig; a' hol a' leghofz
fzabb Nap, hat egéfz Hónapokig, vagy fél efz-
tendeigtart. Mer: ezekre nézve az ^EquÉr.or ép
pen a'Horizonoan esik ; meghaladván hát a Nap, 
az .ffiquátorl: valamíg a" Nap az .diquátornak 
ezen SL felén jár, és ismét az JEquátornak alá
ja nem bouaikozik, az az, hat egefz hónapokig, 
foha ezekre nézve le nem megy, hanem min
dég a' Horizonban, vagy ahoz kózel keringem 
láttatik; az az, fél efztendeig tartó Nappal va
gyon. Eddig tart. a' két Pólusoknál az Ejtfza-
ka-is, a' fzerént a' mint a' Nap, az jEquátor-
nak ez vagy amaz oldala felöl jár. Ez a hofz-
fzú Ejtfzaka mindazonáltal nem fokkal tart to
vább két hónapnál egél'z erejében ; a' midőn a* 
reggeli, és estvéli hajnalokra, mindenikre, ieg-
alabb-is lehet tenni 54, Napot; ezt-is pedig a" 
teli Hóidnak ekkor mindenkor ezen a réfzén va
ló járása, az úgy nevezett Éfzaki Hajnal, a 
H ó , és más egyéb vil.^ol'ságok nagyon rövi
dítik. Az újabbak a' Pólus' melyékét, nem hat 
< Ilmákra, hanem 12-re ofztják;'úgy hogy mind 
olzve 36 Clunákat fzámlálnak ; a' mellveknek 
hatar-lmeáit ott. húzzák, a hol a* leg hofzfzabb 
"ap J j Nappal nevekedik. A' kik tsak ó-ot húz
nak , azok 30. Ciimát fzámlálnak; e' l'zabad tet-
Izestöl fQgg. 

Jegyzés. Megvilágosíthatja ezt a' Tanún 
valamennyire, ha nintsen Föld gnlvóbisa, tsak 
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egy kerekded halomnak vagy Hegynek példa-
jával-is; a' mellynek fenék kerülete az A q u á -
tor lenne ; a' Nap' úta valami távolságra , egy 
görbén arra hajló fél kerület; *s egy ember a' 
tetejében állana, a1 hol lenne a' Pólus. Ha ezen 
Hegy már a' maga helyében félefztendeig min
dég forogna: a* tetejében álló ember, a'Hegy' 
töve felett felemelkedő, és félefztendeig a'ma
ga fél Kanka-Lineájában vagy megmondott útá-
ban járó Napot, mindég látná; és így nappala 
volna; ha pedig az a' Hegy'tövén vagy iEqua-
toron alól botsátkozna: míg ott fél .efztendeig 
járna, nem látná; és így éjtfzakája lenne. Ha 
ennek a' kerek hegynek éppen a' tövében , a' 
mit JEquátornak neveztünk, egy más ember ál
lana ; 's a' Hegygyei együtt, minden 24. órában 
megfordulna, egyenlő fordúláSsal; ez, a' mikor 
a* Hegy' tetején lévő ember fél efztendeig min
dég látná a' Napot, minden Nap tsak 12 órát 
látná azt; akar melly pontjában lenne az Ö útá
llak: 12. órát pedig nem, az az, Éjjele, Nap-

"pala, mindég egyenlő lenne. 

G. 47. A' Climák" Tabellájából valami. 
Az Ég vi'sgálók kéfzítettek bizonyos Ta

bellát, a' melly elo-adja ezen Climákat a' Geo-
graphiai fzélefséggel együtt, a' mennyire t. i. 
esnek az JEquátortól ; és a' leghofzfzabb napok
nak órájival 's minutáival együtt. Mi ts^k né-
mellyeket jegyzünk itt-ki, világofságnak ekáérf.. 
És az iEquátor körül ugyan, nem olly igen 
fzembetúnö lévén még a' Fold' fekvésének 
görbesége, tsak igen lafsan nevekednek a' leg-
holzlzabb napok-is ; úgy hogy azon a* tájér 
kon , jó darab mefzfzeségre t'sakncm mindég 
egyenlő a' Nappal és éjjel. Így az /Equátortol 
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ma , 16. grádusra , és 441-": a' leghofzfzabb nap 
13 öra. A ' harmadik Clima 24. grádusra la'-™-
a* leghofzfzabb nap: 13 óra és J. A ' negyedik 
Clima ,30°. 48': a' leghofzfzabb nap 14 óra. A ' 
Nyúltzadik Clima 43 grádustól 4 9 - i g : l 6 - 6 r a -
A ' 14. Clima 60. grádustól fogva 61-ig: 19- » r a -
A ' 20-dik Clima, 63. grádustól és 22'-!"', 63'. 
* 8 ' - ' í : 22 óra. A ' s 4 -ik Clima 66. i-ra : 24. őri. 
A ' P ó l u s o k felé: 1-só Clima 66* grádustól fog-
v a , 6>°. íg'-ls a" leghofzfzabb nap, egy Hónap. 
Második Clima, attól 6o°.-« = 2. Hónap. Har
madik Clima , attól 72. grádusig = 3. Hónap. 
Negyedik Clima jgá-H = négy Hónap. Ötö
dik Clima 83- grádus jo'-'e: 5. Hónap. Hatodik 
Clima 83. grádustól és 30' fogva 9o~-'t; 6. 
Hónap. Ezek közzúl hát az elsőnek fzélefsége 
46 ' , a' másodiké 2 " f 26 ' , a' harmadiké 2 0 f 
38' , a' negyediké 3 ° t 491 , az ötödiké 5° 
t 39! , a' hatodiké 6 " + 10! a' mellyeket kön
nyű Mérttfóldckké változtatni; minthogy ezek 
Meridiánus' grádusai ; a' mellyekböl egy 1.5. 
Mérttfőld, egy minuta ; Mérttfóld. 

Jegyzés. A ' Mathematicusok' vagy Geo-
graphttsok Climáját nem kell egybe zavarni a' Phy-
sicusok' Climájával, a'mellyen Ők vaiamelly Tar
tománynak vagy Helynek , terméfzeti minémű-
ségét, földét, levegő egét, abban az idők'vi-
fzontagságát, vagy járását's a' t. értik. Igen
is, ez onnan vette a' nevét és eredetét, és a' fő 
dologban amattól-is függ; de tsak ugyan nagy 
külombséget okozhat, és okoz-is, amabban a' 
Helynek fekvése és terméfzeti minemüsége. A ' 
melly Helyek , vagy Tartományok azon egy ma-
ijieniaticum Clima v. Eg hajlat alatt vágynak : 
azokban fokkal külombözó lehet a' Physicum Cli
ma;. mint ellenben, a' meilyek fokkal külömbö-
zö Éghajlat alatt vágynak : a' Physicum Clitná-
ra nézve a' uudálkozási/ megegyezhetnek ; de 
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nakutánna az Emelek 

\ici-' nr mindent egybe
írlak nints a Földke-
evesebb efztendöt át-
ppala , fed eiztendeig 

7 6 

erről a' Phvsica Geog'-aphia 
a Nap'hofzIz.ibbüd-.saban fojh 
reség ; mert mintnogy aim: 
hasonló mértekben iievi-kcrim 
arínyit vefztünk a'iNap vilá 
nyit Nyáron nyerünk: c' fzt 
fummalván, ÍVmrai pontján, 
rekségének, több vagv kev 
t a l , mint fél efztendei, 
éjtfzakája. 

§ . 48. A' külömbözb Zónákról vagy FóídövckrÓL 
A ' Napnak.ez az efztendei janisa, és k i i -

ÍÖmbözŐ állása , a'FnlHgnlyóbisán: l le/ve, i,ku;> 
za lóképpen, a meleg és hideg köztt való k i l -
lömbséget-ls. a' Fold ' kerekségének küiöifcinözo 
vélteiben. A ' melegnek és hidegnek ezen kü-
löínbsége fzerént, öt küli'-mbözó, éigy nevezett 
Zónákra vagy FŐldö\ ékre, bizonyos fzéleíV-
gd Föidkörnyékekre ofztatik a' Fold ' kereksé
ge. Zónáknak vagy öveknek neveztetnek eztb 
Fold környékek; mert mint valamelly ö v , az 
ember' de*ekát, úgy kerítik korul Szélesen a' 
Fbldgolyóbisát. 

§ . 49. A Mrleg Földövról. 
És a Föld kerekségének azt a' réfzét, a' 

mellv vagyon a' két Tropicusok köztt ,F ig . 1. 
az £ G . és H F. Karika-Lineák köztt , és a 
mellynek éppen a' közepén esik az JErpiaior, 
nevezik Meleg Főldövnek (Zona torrida). En
nek egéfz fzéiefsége hát 17. grádus, vagy 705. 
mérttfóld; egél'z lapja vagy külső fzíne pedig 
mintegy hárommill ió, és 700. ezer négyfzeg 
Mérttfóld. Minthogy a' N a p , a' Föld'ezen ré-
fzc lakosinak többnyire mindég fejek fele" jár , 
és annak fúgári erre tsak 
vagy perpendicnlai'iter. vétkezésképpen 
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ffirúbben esnek, 's magokba térölnek vjfzfza: 
tékát látni való, hogy iit fzüntelen való meleg
ség vagy Nyár vagyon; és az itt lakozók a' 
Télről tsak hallomásból, vagy az Utazóktól tud
nak valamit. Ez a fzüntelen való melegség 
mindazonáltal, a' Nappallal tsak nem mindég 
egyenlő hofzfzúságú Éjjelek, a' rendlzcrént 
egy más után egynehiny hónapokig tartani izo-
kott felleges idők, és nagy elsözéselí. az azon 
a' környéken fzüntelen lengedező Napkeleti 
Szél , és a'némelly kornyékeken levő igen nagy 
Hegyek által, a' meilyek örökkévaló hóval e's 
jéggel vágynak befedve , nagyon mérsékeltetik; 
úgy hogy ezen Földövnek minden réfzeiben le
het lakni, ha tsak nem tellyeiseggel terméket
len; a' mit a' régibbek nem tudtak képzelni. Ha 
pedig a' mi FÖldövünkön lévő fzokás, és a 
Geographusok' lzóllása* módja fzerént Nyár
nak azt nevezzük, mikor a' Nap legközelebb 
van fejünk felett; Télnek pedig mikor legmefz-
fzebb távozik attól : a' meleg Földövön lakók
nak pedig minden efztendöben, kétfzer van fe. 
jek felett a' Nap, kétfzer pedig attól legmefz-
fzebb : látni való, hogy úgy ezen Földövön 
lakozóknak, minden 'eiztendöben kétfzer van'" 
Nyara, kétfzer Tele; és így kétfzer vagyon 
aratások-is. Tavafz és Ofz itten nints; mert itt 
megfzünés nélkül zöldellenek, virágzanak, es 
teremnek a' F á k , és egyéb Plánták. A ' kik az 
-SLquátor alatt laknak . azokról azt mondhatjuk, 
hogy azoknak illyen értelemben minden réfze 
kítfzer van az el'ztendönek. De látnivaló, a' 
mint mondám, hogy tulajdonképpen nints ott 
az idör.ek illy egymást felváltó fzcmbetúnö vi-
fzontagsága : hanem fzüntelen való meleg vagy 
Nyár vagyon; a mellynek egy réfze nedve-
íébb, olly formán mint nálunk az Ofz, a' má
sik fzárazabb , mint a' N> ár. 



**** 
g. 50. Á Mérsckhtt Fötdövrol. 

A' Tropicusok, és Poláris Karika-Líneák 
. köztt lévöréfzét a'Földnek, nevezik Mérsékleti 

Főldöveknck (Zonas temperát;*) ; az egyiket 
Él'zakinak, a'niellyben lakunk m i ; a' másikat 
Délinek. Fig. J . az E G. és k i . Karika-Lineák 
köztt. lévő Föld környék az Éfzaki; a' H F. és 
mo. köztt lévő pedig Déli Mérsékleti Földöv. 
Mindenik ezek közzüí 4,';. grádusnj'i, vagy 643 
Mérttíóldnyi fzélefségü, a' lapja pedig minde
niknek , mint egy 2. millió 400. ezer negyfzeg 
mérttföidnyi; kö veikozésképpen a' keítö együtt 
1. millió és 100. ezer négyfzég MértlfÓlddd na
gyobb, mint a' meleg Földöv. A ' Nap' Sugári 
görbén esnek mindenikre, és így kevesebb fiám
mal esnek,'s görbésen terítetnek vifzfza; azért-
is ezekben a' Meleg és Hideg mérsékleti; de 
azombann nagyon külömbözö ; a' fzerént a' 
mint vaiamelly réfze, közelebb vagy incizi'zehh 
esik vaiamelly Tropicustól. Mindenikben ezek 
közzül, az Efztendonek négy réfze. T é l , T a -
vafz, Nyár, és Ofz egyfzer vagyon; de éppen 
ellenkező időben; úgy hogy mikor az egyiív
ben Nyár vagyon , a másikban akkor Tél van; 
's így tovább. Éppen illyen ellenkező módon 
vagyon a* Nappalnak és Éjjelnek hofzlzabbo-
dása, ésrövidulése-is : mikor az egyikben hofz-
fzabbodnak a' Nappalok, és rövidednek az Éj
jelek; a' másikban akkor holzfzabbódnak az Éj
jelek, rövidednek a' Nappalok. Az Éfzaki Mér
sékleti Föld-övön lakozókra nézve, a' Nap 
Délben mindég Délfelé áll; a Déli mérsékleti 
Fold övön lakókra nézve pedig mindég Elzákra. 
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§. 51. AL hideg F&ld bvrbl, 
•V Pólusok, és Poláris Karika-Lineák köztt 

Ie'vó réfzét a Földnek, Hideg Főid övnek h í v 
ják(Zona frigida), az egyiket Efzjkinak, a* 
másikat Délinek. Fig. i . a' P- Pólus, e's k I. 
Poláris Karika-Linea köztt lévő Fold környék; 
az Éfzaki Hideg; a'O. Pólus, és m o. Karilü-Li-
;nea köztt lévő pediga'Déli HidegFőldov. Min
deniknek Átmérője J.7. grádus, vagy 705. Mértt
fóld, és a' lapja a' kettőnek együtt véve 770. 
ezer Négyfzeg Mérttfóld. Az itt lakozóknak Ze
nitjétől, vagy Tetőpontjától, a' Nap minden
kor igen távol esik: és annak fúgári olly gör-
bésen esnek a' Föld' ezen réfzére, hogy azt 
tsak sodorják , és valamennyire-is alig melegít-
hetik-meg. Az idők' jarasaj a' kettőben éppen 
ellenkező; mikor az egyikben Nyár vagyon : 
akkor a' másikban Tél vagyon; de az itt lévő 
Nyár, azonkívül hogy akkor a* Nap megvilágo
sítja ezt a1 körnvéket, igen keveset külómböz 
a'Téltől; főt azt mondhatjuk, hogy itt örökké
való Tél uralkodik; és magok a' Pólusok örök
kévaló hóval és jéggel vágynak beborítva. Itt 
vagyon az embereknek tétetett határ; mert a' 
belső réfzei ezen Föld övnek egéfzen lakha
tatlanok. Vagynak-é. vagy mitsoda teremtések, 
a' Pólusoknál? az egy tolunk elrejtetett titok; 
mivel még oda femmí halandó, foha-is, tud
tunkra ugyan , a' rettentő hidegség miatt nem 
mehetett. Grönlandja, Amerika felett, az FI V i 
ki réfzen, a'legfzélsö Tartomány; de 72 és x 
graduson tűi egéfzen hozzá járulhatatian, az 
ifzonyu Jégtáblák, és Jégfziklák miatt. Euró-
pa felett Spttzberga, a', melly «„. grádusnyira 
vagyon az Aquátortói, es a'XV'-dik ^záz'vé-
jcn fedeztetett-fel a' Hollandusoktói, Nova Zeni-
Waval együtt. Ezen Spitzbergában valami .30. 

F El'z-



&!/tenf!otől fogva vágynak Mufzka Plánta lako
sok". Ezen is:i. valami egy grádusnál íénki. még 
az F.l'zakí Pólushoz közelebb nem mehetett. A ' 
Déli Pólushoz annyira se. 

. elégségnek kifsebb 's nagyobb 
mértéke, függ attól , hogy mitsoda erányzáCsaí 
esnek a' Nap'íúgári a' Földre , meddig melegí
tik azt; és a' Levegő E;>,nek tömöl isegétol, 's 
több e' féléktől. Mennél inkább perpendicularí
ter vagy függőlegesnek a' Nap' fugári a 'Főidre; 
annál inkább nagyobb í/ámma! esnek arra , an
nál inkább kifejthetik, kifzabadíthatják abból a* 
melegség' matériáját, a' melly abban kötve va
gyon, így b izonyos , hogy 21. Decemberben, 
mikor a' Nap a' Capricorniban vagyon, és leg-
inefzfzebb látfzik tőlünk ; többel mintegy mil l i -
o MérttfÖlddel közelebb van hozzánk, mint 21 
J u n i i , mikor a' Rákban vagyon , és legközelebb 
látízik hozzánk; a'mit onnan tudunk, hogy ak
kor jőval-is nagyobb a' Nap' Tetfzö Átmérője, 
mint ekkor. Hogy hát akkor Telünk , ekkor pe
dig , noha jóval-is távolabb van tőlünk, a' Nap 
Nyárunk v a n : onnan vagyon, mertekkor fok-' 
kai i'iiggölebb esnek a'mi környékünkre a' Nap' 
lúgári. D t függ ez., a' min! mondám, a 'Leve
gő-ég' tömöltségétöl-is: a' melly távolabb a' 
/ o l d ' fzmélöl mindég ritkább r i tkább, és így 
kevésbbé fogja-fel az abból felmenő melegsé
get. A ' Üernuili'állítása fzerént, ha valaki 1000 
Kiafternyire vagy ölnyire , az ;>/. , ,>ooo. (ing-
nyire a' r'Őld' fzínétöi a' Levegőbe felemelkedne: 
az JEqüátor, és Pólusok felett , a' Levego-ég-
nek egyforma temperaturáját, vagy egyforma 
hideget tapaí'ztalna: a' melly olly forma lenne 
mint nálunk az erős T é l . 

Az a' Tudós Társaság, a mellyet i j -d ia L a 
jos Frantzia K i rá ly , 173.5-dik E.fztendoben, Lé-
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li Amerikába az .Squálorhoz Peruviába küldött; 
hogy ottan a' Meridiánusnak m melly grádusait 
megmernék, ( a' melly Tudós Társaságról még 
alább emlékezni fogunk) azon egy kórnyéken , 
az ifiquátorhoz közei, és azon egy idó fzakal'z-
lian , együtt találta a' kellemetes mérsékleti Lc-
»«g6t , és a' legkeményebb hideget. Azokban 
a' környékekben, a' mellvek tsak kevél'sel fe-
külbiek magasabban a' Tenger' rzínénél: fok 
alkalmatlanságot l'zenvedtek a' nagy melegség 
miatt: Quito Városában , a'melly 1700 Klafter-
rel fekfzik magasabban a' Tenger'ízínénél, mér-
séklett a' Levegő; a' Picliincha Hegy' tetején 
pedig, a' mellynek 2430. Klafter a' perpendi-
cularis magafsiíga a Tenger felett, a' Társa
rágnak a legkegyetlenebb hideget kellett ki-ál-
lani 3. hétig: úgvhogv mindnyájan kálikat kap
tak, vért köptek, 's a t. És ámbár jól fel-ktTzí-
teíett Kunyhóban voltak , erősen tüzeltek, a' 
Nap' súgári-is egéfzen függőleg estek reájok : 
még-is megfagyott a' kezek köztt a' víz. A' Pi-
Ghincháni! nagyobb Hegyek'tetejére pedig, mi
nemű a' Chimbornlso, nem-is lehet fel-mennt ; 
minthogy azok mély hóval 's jéggel vágynak 
befedve. 'A' legmagasabb Hegyet, a' mellye-
Ket a' Társaság megmért, Pichincbatól fogva, 
S**o Klafternyi magasak voltak, és 800. Klaf
ternyi mély hóval voltak bé-fedve. Az Alpesek-
nek legmagasabb tsútuai Helvétziában 1340. 
Klafternyi magasak, függóleg a' Tenger felett. 
A ' Fold'kerekségén a'legmagasabb Hegyek, a' 
Peruviai Hegyek Anv/rikaban. A ' Hó hát a' Me
leg Föld övnek a' közepén, vagy az JEquátor-
nál, 2420 Klafternyi magafságra , 'állandóul meg
marad ; a' Mérseklett Föld övek a' hol kezdőd
nek , 2100. Klafternyire a' legforróbb nyáron-is 
el nem olvad. Frantzia Orl'zágbjn az 1600. Klaf
ternyi magafságú Hegyek' tetején állandóul 
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magmarad: a' Pólusokhoz közel pedíg már a ' 
sík lóidon le olvad-el. 

§. 52. Jz Öt Föld övek'mennyisége egyben ha. 
mellyi/iben mitsoda Tartományok esnek. 

Ha az egéfz Föld'kerekségét 1000. egyen
lő réfzre elol'ztjuk: 393 re'fzt a Meleg Föld Öv; 
2Ó0. re'fzt , külön külön mindenik Mér-
séklett Öv; 4i-et külön kiden mindenik Hideg 
f ö l d öv foglal el. A ' Meleg Fold oven íekül'z-
nek, Asíának Del i réfze, Afrikának és Ame
rikának köze'pső re'fzei, Nova Hollandiának 
nagy, réfze, és fok fzigetek a' Déli Tengeren. 
A z Éfzaki mérsékleti Föld öven fekfzik legna
gyobb réfz e a fzáraz Tartománynak, t. i . Asiá-
nak legnagyobb réfze, tsaknem egéfz Európa, 
•Afrikának és Amerikának Éi'zaki re'fze. A ' D é 
li mcrsékle'tFŐId öven feküfznek, Afrikának a' 
tsúttsa, Déli Amerikának némelly Tartomá
n y a i , egy réfze Nova Hollandiának, Nova Se-
iand ia , és több Déli Tengeren lévő Szigetek. 
A z Éfzaki hideg Fold öven vágynak, Sibériá-
-nak és Lapponiának Éfzaki legfzélsöbb partjai, 
Grönlandiának leg nagyobb réfzével. A ' Déli 
hideg F o ld öv ellenben . tsaknem egéfzen es- I 
•meretlen, a 'melly fzűmelcn való jéggel vagyon 
befedve. 

53- A ' Körülöttünk, vélünk általellenben la
kókról. Lábbal felénkfordúlttakról. 

A'Helyeknél ; külombözö Geographiai fek
vések fzerént; külömbözo nevekkel neveztet
ne!; azoknak lakosai. Azok a' kik egy Parallela 
alatt * az az egy forma mefzl'zeségre az JEquá-
íoitól, és éppen azon réfze felől a' Föid 'golyó-
i,; ,nak, de egéJz fél kerület, az az igo. grádus-



nyira laknak (Ölünk : neveztetnek körülöttünk, 
vagy mellettünk lakóknak. (Periíeci) Ezeknek 
akkor vágynak az efztendönek minden rélzei. 
T é l , Tavalz, N y á r , Öl'z, a' mikor nekünk; de a' 
Nappalnak rélzei ellenkezők; mikor nékünk a 
Nap feljön reggel: akkor nékik estve vagyon, 
és lemegyen: mikor nékünk Delünk vagyon, 
akkor nékik Éjfél vagyon, 's így tovább. 

A ' kik vélünk egy Meridiánus alatt laknak, 
a Föld* golyóbisj-u-t azon egy felén; de a' 
millyen mefzlzcre vagyunk mi az iEquátortól, 
Elzák felé, ök éppen oliv meízf/e vágynak D l-
felé: neveztetnek általellenbcn való lakosoknak. 
(Antoeci) Ezeknek az Elztendö'rélzei éppen el
lenkezőképpen vágynak; mikor nékünk Nyí
runk vagyon; nékik akkor Tél vagyon, de a' 
Nappalnak rélzei azok; mikor nékik Delek va
gyon, nékünk-is Delünk vagyon. 

Végezetre azok , a' kik a' mi Meridiánn-
sunknak a' másik felén; és így a' Föld' golyó
bisának másik felén 180. grádusnyira tőlünk, 
es éppen annyi grádusnyi mefzfzeségre az 
iEquátortól Délfelé, mint a'mennyire mi Éfzak 
felé lakunk: neveztetnek lábbal felénk fordúlt-
taknak, vagy Antipodeseknek. Ezeknél mind 
az Elztendö" Szakafzai, mind a' Nappalnak ré-
fzei ellenkezők mint mi nálunk. Telek van, mi
kor nálunk Nyár van; Éjfél, mikor nálunk 
Dél. Ha azon Helytől, a' ho! állunk, egy egye
nes Lineát gondolunk a Föld'Centrumán kerelz-
tiil : úgy érne annak vég-pontja Ö hozzájok. Az 
Ö lábaik, éppen a' mi lábaink felé vágynak 
fordulva; innen van a' nevek; a' mi Nadirunk 
az ö Zenitjek , és az Ö Nadirjok a' mi Zenitünk, 
Az 0 Horizonjok a" mi Horizonunk; és éppen a' 
válafztja-el az ö Egeket a' miénktől, a'melly-



bői mi fzintúgy femmit fem láthatunk, mint 
6k a' miénkböi'. így Magyar Orfzágra néz ve, a' 
körülöttünk vagy mellettünk Lakok esnek Ame
rikának California Tartományában; az áltaiel-
lenben lakók esnének a' Jó reménység' fokától' 14. 
grádusnyira: de a'hol Tenger vagyon; az An-
tipodesek esnek Polyneziában, Nova Zeelandia 
ílsó réfze táján. 

Jegyzés. Az itt a' meggySzhetetlen nehéz
ség, mind a' Tanulókra, mind még a' Physicá-
ban, A ft rónom iában , 'Mathesisben járatlan Ta
nítókra nézve-is, hogy nem tudják megfogni, 
miképpen lehefsen az meg; hogy a' "FÖíd1 go
lyóbis forma lévén, annak a' túlsó felén-is le
hefsen lakni; hogy nem hullanak le a' lakosok 
a* túlsó réfzén a Földről az Égbe, 's a' t. Mi 
alább az említett nehézséget a lehetős meggyő
ződésig iívekezzük el-hárítani. Azonban ezeket, 
és a" mefíyek mindjárt következnek, fzükséges-
képpen Glóbuson kell megmutatni. 

§. 34. A' Földgolf óhisdnak elnevezése annak fek
vése, fzerént. Egyenes FŐldgolyóbisa, Ámyékta-
lanoh , és hét Aniyéhúük. 

A 1 Főldgolyóbisának külömbözo az elne
vezése, annak fekvése fzerént. Azokra nézve, 
a' kik az iEquátor alatt laknak, a' Nap, Hóid, 
és minden tsillagok egyenes lineában kelnek fel, 
és mennek-Ie ; vagy a' Horizonon egyenesen ál
ló fél kerületet tsinálnak; mivelhogy azoknak 
mind a' két Pólus , a' melly körül az egéfz Ég 
megfordulni láttatik , a' Honzonban esik ; mel
lyet az iEquátor, és minden Parallelák, egyenes 

• - • • . . f e l e t t f ü g g ö l e g állnak. 
1 • 1 ' ekröi azt fzokttik mondani, hogy ezek
nek egyenes Földgolyóbisa vagyon. fSpmcrare-
cta) Ezeknek minden Tsillagok az Ég' golyóbi-

i:-:.kd y,-,\\^ ; I !:-J.;ew,.- • '] . • 



nyéfznek, c's it óráig a' Horizon felett, i *-ig 
pedig alatta vágynak: mivel a' Horizon az -iá-
tőrt, ós minden Paralleláltat két egyenlő, réfzre 
ofztja, a' mellynek felét mindég látják, Tsak 
azon Tsillagokat nem láthatják, a' mcllyek a' 

. Nappal együtt teifzenek-fel, cs enyéfznek-el, 
vagy a' felkelő , és lemenő Naphoz közel esnek; 
mivel a ' Napnak fokkal nagyobb világa, el
nyomja azoknak gyengébb vitagát; de elébb 
nyomulván a' Nap az Ö efztendei útában: azo-
f a t * i b mind meglátják; úgy hogy egy Tsillag 
unts az £ g ' golyóbisán , a' mellvet tsak pul'z-
ta fzemekkédjncg lehel iatni, hogy ezek renddel 
<gymás után meg ne latnak. Az itt lakok . mi-
k o r a' Nap éppen a' fejek felett, az -ffiqtiátor-

. ba n vagyon: fem tni él'zre vehető Déli Árnyékot 
"eo* vetnek ; mert az éppen a' lábok kőzze esik ; 
m i n t fzíntén azok is, a' kik az egéfz meleg 
Földöven laknak; mikor a* nap éppen a' fejek 
felett vagyon: innen ezek arnvéktaianokna\ ne-
Veztetnek. (Askii) Egyébkor pedig, a' fzerént a' 
minta' Nap Éfzak felé, vagy Dél felé esik to
l o k ; két felé, az az, Éfzakra vagy Délre ve-, 
tik ök-is Déli árnyékokat; innen két ániyékú-
aknak neveztetnek (Amphiskii) 

$. $ 5. Parallela FöLdgolyóbisa. Keringd ár-
nyékáek. 

A ' Pólusok aíatt, tsak az egyik fele't lehet 
látni minde'g az Eg' golyóbisáník; 1' masikat 
pedig íbhale; mivel az JEquátor, a' mellyel a' 
N a p , és minden Tsillagek , az S Nappali vagy 
2 4 V - < í r a i útloko'n parallelé, vagy egyforma 
jnefzfzese'gre láttatnak menni , éppen a' Hon. 
zonban esik , vagy azzal egy. A ' Nap , Hóid. , 
c's egyéb Planéták, meghaladván az /Tiquátorti 
ipind aádig falvagynak, vagy láthatóit, míg is 

F l jCtiiiJ, 
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JEquátornak azon oldala felöl járnak; és fsak 
akkor mennek-le, vagy enyéfznek-el, mikor az 
Ji-quátor alá érnek; és míg annak túl felöl va
ló oldala lelol járnak, mind addig nemieket 
őket látni- Az Álló Tsillagok, a' melly ek azon 
Ég'félgolyóbisán vágynak : úgymint minálunk, 
foha lé fel nem retfzenek, fe le nem mennek, 
hanem az ég' cgél'/. la than, fél golyóbisával, Nap
pal, Holddal,'s egyéb Planétákkal, ha azok azon 
oldalon vágynak, az A'A[uáíorral vagv Hórizon-
nal parallelé, minden 24. órában megfordulnak 
a' Zenit vagy Pólus körúl. Fél efztendeig, mi-
kort, i. Éjjel van, láttatnak ; félig pedig, mikor 
t. i. Nappal vagyon, nem. Innen itt nints Nap
kelet, Nap-nyúgot, és átaljában tsak egy Vi
lág Szegeiete vagyon; mert az Éfzaki Pólusti.il 
műiden Szelek Délről; a' Déli Pólusnál pedig 
Éi'zakról fúnak. 

Minthogy, a* mint mondottuk , itt minden 
Egi testek a' Horizonn^l parallelé forognak : 
innen az itt lakókról, ha laknának itt, azt fzok-
tok mondani, hogy azoknak parallela golyobi-
fok vagyon. (Sphfcra parallela) 

A' kik a' Pólusoknál vagy azok körül lak
nak .* a' köráíötlök keungÖ Nap fzerént, min
den felé vetik árnyékaikat; azért-is ezek ke
ringő árnyékúaknak neveztetnek. (Periskii) 

§. $6. Görbe Fold Golyóbisa. Egy árnyéknak. 

Minden egyéb pontjaira nézve a' Fold' ke
rekségének, az iEquátor és Pólusok köztt, az 
üüqűátor a' Horizont görbén hasítja; és azzal 
együtt, kiesebb vagy nagyobb fzegeletet tsinál; 
a' fzerént a' mint az a' pont közelebb vagy tá
volabb esik az iEquátortól. Mennél távolabb 
van hát valamelly Hely az iEquátortól; és kö
zelebb a' Pólushoz; annál görbébben ictfzenek-
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fel e's enyéfznek-el a' Nap és Tsillagok-is. A 
„,it akárki-is éfzie vehet, ha a' mi környékün
kön, Nyáron vaiamelly til'zta Napon, artzal Dél
felé fordulva , ügyel a' Nap'menésére, reggel
től fogva estig. Úgy fogja ugyan-is tapafztalni, 
hogy a' Nap, „em éppen bal keze felől, vagy Nap, 
kelet felől: hanem joval-is El'zak felé, El'zak és 
Nap kelet köztt jön-fel; annakutánna nem jön 
egyenesen , hanem Dél felé hajlik ; és Délben 
jóval-is Délfelé áll a' Zenitjétől: a' honnan is
mét görbésen indul aláfelé; és nem éppen Nap 
nyúgoton, vagy jobb keze felől, hanem jóval-
is El'zak felé , az az, Nap ny úgot és El'zak köztt 
uaegyen-le. 

E' fzerént az itt lakókra nézve, az egyik 
Pólus, kilsebb vagy nagyobb • fél'zcvel az Ég' 
golyóbisának, mindég a' Horizon felett van, és 
látható; a' másik pedig hasonló nagyságú ré-
Izével az Égnek nem. Itt hát a' Tsillagok, 
görbésen kelnek-fel és mennek-le; némellyck 
felkelnek és lemennek; némellyek foha fem'lát-
tatnak; a' meilyek t. i. a' másik Pólus körül vágy
nak ; némellyek foha fe mennek-le, vagy nem 
enyéfznek-el; a' meilyek t. i . a' mi Horizonunk 
felett lévő Pólus körül vágynak : mint mi ná
lunk a' Nagy és Kis Góntzöl Szekere , Cafsio-
péja, 's a't. a'meilyek nappal-is felvagynak, 
tsak a' Nap' világától nem lehet őket látni. Itt 
a' Nappal és Éjjel egyenetlen, a' mint már fel
lyebb láttuk. Az itt lakozókról azt l'zoktuk mon
dani , hogy ezeknek görbe golyóbisok vagyon. 
(Sphiera obliqua). Ezekközzill, a' kik a' Tro-
picusokon túl, és az alatt-is laknak, az Éfzaki 
rétzen lakók mindég El'zakra; a' Déli réfzén la
kok Délre vetik Déli Árnyékaikat: innen, ma
gokra nézve egy árnyékuaknak neveztetnek; 
egymásra nézve pedig kulömbözó árnyékuaknak 
(Hcleroskii). 

f i §• 57-
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§ SJ. Az eddig mondattahnah rövid Summája, 
vagy Tabellája. 

Ezek fzere'nt előadtuk azon Pontokat, L i -
neákat, Karika-Lineákat, és É g , 's Föld kör. 
nyékeket , a' mellyeket a' Mathematicusok és 
Geographusok gondolnak a' Földgolyóbisán, és 
az Égen. Ezek hát azok rövid Summában, úgy-

uyA' Pontok. A" két Pólus; a' Zenit és Nadir; 
a* Világ'négy fö, öfzveséggel pedig 64. Sze-

2. ) Az egyenes Lineák. A ' F ö l d ' Tengelye, és 
a' Világ* Tengelye. 

3. ) A* Karika-Lineák, a' mellyek-is háromfélék, 
úgymint: 1. Nagyobbak, 2. Kilsebbek , és 
3. Úgy nevezet Parallelák. 

a. ) A ' Nagyobbak ezek, úgymint: az .dSquá-; 
tor; 36. Meridiánus, meilyek köztt legneveze
tesebb a' Meridiánus 'prímás ; a Horizon; az 
•Eccíiptiea; a' két Colurusok. 

b. ) A' Kifsebbek ezek, úgymint: Két Tro-
picusok és két Polárisok. 

c. ) A ' Parallelák három félék, úgymint az 
első rendbéliek , a' Geographiai Szélességnek 
minden grádusain gondoltáénak; a' raeílyeknek 
hát az ^quátornak mindenik oldala föíöí a Pó
lusokig 90. volna a fzá:na; a' második rendbe
liek a' Climakat vagy Éghajlatit határozzák-meg, 
a' msllyeknek hát az JEquátornak mindenik.ol
dala felől 30. vagy az Újabbak ['zerént 36. volna 
a' fzánia: de hogy több üreí'ség nyerodjön-meg 
a' Tartományoknak 's Helyeknek felrovására, 
mindói'zve tsak 1 y-at húznak a' Geographusok , 

így Elzák felé 9-et , Dil felé ugvau-
k neveztetne iUpviselo vagy Hely-



tartó Paralleláknak; (Parallel! vicarii) mert ama
zoknak a' képet viselik: mint ezt a' mesterseg
gel kél'zitrtl f'óldgolvóbisán. és Pialúglóbiumo-
fion meglehet látni.' A ' harmadik rendbéliek a 
Napi Karikák, a' niellyek tsak gondoltatnak, 
mint amazok ; de le nem rajzoltatnak. 

4-) A ' Földnek és Égnek bizonyos Széles-
ftígtl Karika-Lineák koztt lévő környékei, vagy 
mellyéki ezek , úgymint; Öt Zonak , vagy Föld-
jivek. Föld környékek: a' Zodiacus, vagy ál
latos Eg környék, és 36. Climák, vagy Eg hai-
lati, Egallyai. 

Jegyzés. Ezen Égen és Földön gondolattal 
fbrmáltt Karikáknak, az az igen nagy ha fenj 
vagyon immár ; hogy e/eMiek fegítsége által,a" 
Napnak, Hóidnak', és Tsiliagoknak állását, és 
tetl'ző járását . minden időben pontosan megle
het jegyezni; a incllylv.l a' Társasági élet'Pol-
gári alkotására , l'ok'féie nagy hafznok haramiá
nak. Nevezetesen, hogy ezeknek fegítsége ál
tal az időt pontosan fellehet olitani, és a' föld-

's Tenger'elláthatatlan fzínén, akármelíy Tar
tományába a 'Föld Kerekségének , azútat, l'zínt 
ollykönnyen, söt gyakran még könnyebben fel
lehet találni, mint az előttünk esméretes Tar
tományokban ; a mellyek olly hafznok, a'niel
lyek nélkül, ma egy'nagy és nevezetes Nem
zet, se álhat-fel és boldog nem lehet. Hogy ezen 
Karikáknak regítsége állal, a' Tsillagok a' Ha-
jókázóknak Kalauz vagy útmutató gyanánt vagv -
naka'nagy Tengeren; az Eget's főidet bizonyos 
tájékokra, 's Környékekre „in-leliet killömbö/. 
telni; Eg 's Föld Abrofzait lehet kél'zíteni; fok 
nevezetes és fzembelúnn Égijeleneseket megle
het magyarázni, 'selöre-is mondani 's a' t: mar 
feljebb réfz fzerént emiitettük. 

Thales , a' Gcrrg Ciliági hét Ei itstk köz-
zül egy, volt a' legelső, a' íii a' Phceniciabéli-
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éknek, ezeknek a' leg első Kereskedő Nemzet
bélieknek a' Világon, legelöfzör megmutatta a' 
Kis Medvét, vagy Göntzöl Szekerét, és abban 
az úgy nevezett Poláris Tsillagot ; és megtaní
totta Őket, hogy intézzék a' Szerént a' Hajókázást; 
a' midőn az előtt ennek tudása nélkül, tsak nagy 
félelmek köztt indúltak-el a' Tengeren, és ma
goknak nyilvánságos vel'zedelemre való kitéte
le nélkül Soha Sem merték a' fejeket arra vetni, 
hogy a' Száraz földtől annyira távozzanak, hogy 
a' partot ne láthatnák. EÜenben azután a' Polá
ris Tsiilag' Segítsége által, meíl'ze utakat tettek 
a1 Nagy Tengeren,Kereskedést űztek a' meSzfze 
lévő Tartományokban, és Plántalakosokat vagy 
Coloníákat ültettek vagy telepítettek-le. 

M Á S O D I K S Z A K A S Z . 

\$ Malhematíkusoknál és Geographusoknál szo
kásban lévő Mértékekről', a FŐla"külső Forrná-
fának bizonyosan való megtudására az JEcpuátor-
nál és Pólusoknál, és sok egyéb Helyeken té
tetett nevezetes mérésekről; a Főid' nagysá
gáról. 

§. jü. Mit tesz megmérni valamit? AL nagysá
gok' káromféle kiterjedése. Azoknak mértékei 

M 
XvJ-egmérni valamit annyit teSz, mint megtud
ni és meghatározni, hogy hányfzor van vaia
melly kifsebb dolog, a' mit mértékül felvefzek, 
más azon nemű nagyobb dologban; a' honnan 
látni való , hogy a' mértéknek azon neműnek 
kell lenni a' megmérni való dologgal, p. o-
egy rakás búzát, nem mérhetek-meg röffel, ha-



nem valami kis 'edénybéti búzával, a' mit vé
kának, mérőnek, kilának, vagy egynehánykor 
véve , fzapunak, vagy köbölnek neveznek: men
nyire van Buda Posonyhoz, nem mérhetni-
meg fonttal vagy ittzév'el, 's a' t. Immár min
den érzékenységeinkbe ötlő, vagy tapafztalha-
tó dolgot, neveznek a' Mathematicusok Nagy
ságnak, (Magnitúdó) a'mellynek három kiterje-
dési vágynak: úgymint, hofzfzan, fzélesen, és 
magasan vagy vastagon való kiterjedése. A ' 
tsupahofzfzan való kiterjedést, minden fzélefség 
és vastagság nélkül, nevezik Ök Lineának; a' 
mellyet lehet gondolni két egymástól távol-lé-
vö dolgok köztt; a' mellynek mértéke tehát a' 
Linea. A ' tsupa hoízlzan és fiélesen való ki
terjedést nevezik ök Térnek, Lapnak; (Superli-
cies) a' mellynek mértéke tehát a' Tér v. Lap. 
A ' fzélesen, hoízlzan , és vastagon való kiter
jedést nevezik Testnek ; (Corpus , folidnm) a' 
mellynek mértéke hát a' Test. Ezen három 
féle kiterjedések , a' testektől külön vonattatván, 
és gondoltatván, tsak a gondolatban vágynak; 
a' honnan meg kell külömböztetni a' Mathema-
ticuni Corpuft, a' Phyficum vagy Termél'zeti 
Testektől; és ama' nem egyéb, hanem az a' 
k ö z , vagyürefség, a'mellyet a' terméfzeti Tes
tek elfoglalnak. A'Terméfzeti Testek hathatatla
nok, és azon helyből a' hol vágynak, azon 
időben minden egyéb testeket, kirekeíztenek; 
a' Mathematicum Corpusok pedig a' terméfzeti 
testeket magokba bévefzik ; egy Prismába, Cu-
busba, vagy Cylinderbe, kemény papirosból ki
formálva, fok jó aranyat bele lehet rakni, tsak 
legyen. A ' hofzfzan való kiterjedést -v agy Line-
át-is magában tsak gondolni lehet; de fehol va- , 
lósággal nints; a' leg fainabb vagy vékonyabb 
író lollall vagy pemával húzott v<nás-is, a' leg-
vékonyabb fonál, a' mellyet a' felycm eielzi* 



bogár ereizt: nem Lhsea Malhematie.ufi értelem* 
ben; hanem valóságos test; a' mellynek fzéle-
fen es vastagon vaiú Juterjedése-is vagyon. így 
a T é r , vagy tsupa hofzfzan és fzélesen való ki-
terjedés-is. De a' mit mindazonáltal ezekről ta
nítanak a' Mathematikusok , az igaz a' termé
fzeti testekről, és azoknak kiterjedéséről; 's 
éppen ez alkalmaztatik azokra, azoknak meg
mérésében. 

§. 59. A' hoszszúság' Mértékir6l. Kétfélék á 
Mértékek. Kifsebbek '$ nagyobbak. 

A' mértékek, a' mellyekkel a' Geographu-
lok , és Mathematicusok élnek , a1 holzíziiSágok
nak , vagv egyenes Lineáknak: vagv egyik do
lognak, a' másiktól való távol-léteiének meg
mérésében, kétfélék, úgymint kifsebbek-, és 
Nagyobbak. 

§. óo. A' Kifsebb Mértékekről, d Lábról, vagy 
Lábnyomról, iákról. 

Kifsebb mértékek közönse^efsen fzóllván a' 
Lábak; Rudak; v. Pertikák,: Olek; Klafterek 
vagy Orgiák. A ' mi a; lábat illeti vagy Láb
nyomot , Súkot: (Pes. gu§. Schuh:) fsak ha
mar hogy az emberek fzaporodni kezdettek a' 
Világon 's felkellett közttók a'Földet ofztani; 
és kinekkinek ki kellett mutatni a* magáét; 
úgylátfzik, hogy e' volta' leg clso Mértékek . 
<:s lábnyommal mérték-ki a' hatás t. (mint a' Há
zi Portékák mérésében, az ö kiterjcfztelt vagy 
kinyújtott kezeiknek és karjaiknak bol'zizasága , 
Sing vagy Röf) A ' honnan látni való , hogy 
igen kidömbözö volt ez a' mértek az emberek 
között; a'fzerént, a'mint kifsebb vagy nagyobb 
\ ólt valakinek a'lába, vagy Lábnyoma. A'mclly 

• fogyatkozáson, tsak hamar úgy l'egítettek az 
emberek: hogy egéfz Társaságok é. Nemzetek 

meg-



megegyeztek benne; hogy ralakinek közzálók, 
tán a - iáitok uralkodó Fejedelemnek, vagy va
lami elókeló , vagy nagy lábú Hazafinak a' nyo
mát , állandó mértékül felvennék ; 's azt fa vagy 
értz rudakra által-tennék ; a' melly ofztán an
nál a' Nemzetnél l'zokásbament; és máig-ismeg-
tartatik, így eredtek a' Lábmértékek.: a' hon
nan látni v a l ó , hogy a' láboknak, vagy Láb
nyomoknak nagysága, külömbözó Nemzeteknél 
külömböző, és valamivel kifsebb vagy nagyobb. 
Rendfzerént annyi az , mint egy jó nagy lábú 
embernek a' lábnyoma ; vagy a' mennyi helyet 
foglal-el, egy jó forma kczú embernek a' két 
ö k l e , ha a' két hüvelyk ujját jól kinyújtván öfz-

§. 6 l . Párisi, ts Rajnai Lábakról különöseb
ben ; úgymint a' mellyekkel élnek leg inkább «' 
. Geographusok , és Matbematicusok. 

A ' Geographusoknál leg inkább a' Párisi , 
és Rajnai Lábak vágynak fzokásban ; ezek for-
dülnak-elö a' Német írók' írásaiban-is ; a' mel-
lyek kozzüla' Párisi valamivel, az az, ,V réfz-
fzel nagyobb mint a' Rajnai. Fig. 17. az AB. 
L i n e a , egy Párisi Lábnak Negyed réfze. Fit . 
18. A ' C D . Linea pedig egy Rajnai Lábnak 
Negyed réfze. Az A C . CD. DB. CE. E F . F D . 
Darab Lineák pedig mindenikben Hüvelykek, 
vagy Tzólok. Hogy ezen Lábakkal, kifsebb 
hoizlzúságokat vagy Lineákat-is meglehel'scn 
merni: minden illyen L á b , ell'zokott ismét 12. 
egyenlő réfzekre ofztatni; a' mellyek hüvelv-
keknek, vagy Tzóloknak neveztetnek. Hüvely
keknek neveztetnek; mert egy közzülok oíly 
nagyságú, mint valamelly jó nagvságú ember-
nek a' hüvelyke' i'zélel'sége. Minden Hüvelyk 
vagy T z ó l cloíztatik ismét 12. egyenlí réf.-'ek-
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re; a meilyek Líneáknak vagy gránoknak ne
veztetnek; '•' meilyek "11 v forma í'zéiefségüek , 
mint vaiamelly kéi'hátának a' foka, vagy egy 
árpa fzem. Ezeket-is még elofztják 12. egyenlő 
réfzekre ; ele a' meilyek már olly kitsinyek , hagy 
alig lehet azokat fzemmel látni: és nevezik Scru-
pulusoknak; a" mellyekkel már tsak a' Mathe
maticusok élnek, a' kik a' legkifsebb tsekély-
séget-is megakarják mérni. 

Az Afztalosok, Kőmivesek, Átsok, és más 
Kézi mefier-emberek-is élnek Láb mértékkel; 
de többnyire tsak a' nálok fzokásban lévő fing-
gel vagy röffel élnek e* végre ; ennek felét hív-
ják ok lábnak , a' mellyet Ök-is 12. egyenlő ré
fzekre vagy tzólokra ofztanak; de a' tzólt mal
isak négy réfzre ofztják; innen van hogy több-
nyíre mindenütt a' Sing vagy röf 24. tzólokra 
ofztatik. Egy fing vagy röf hát e' fzerént két 
iáb ; de meg kell jegyezni, hogy ezek a' Kézi 
Meftcr-embereknéí fzokásban lévő Lábak, tsak-
Jiem mindenütt jóval-is kifsebbek, mint a' Pári
si vagy Rajnai Láb. A ' Singen, tsak a' rőföt 
értik némelly réfzeiben a' Hazának; de az al
sóbb réfzeiben a' Hazának, ezt megkülömböz-
jetik , és a' Rőf egy fertállyal nagyobb a' Singnél, 

.§. 02. A KlafterekrM; Pertikár61 vagy Búdról', 
Geometriai Lábokról; Becempedáról; Catena 

• MétatoriarÁL 

Hogy már, a' nagyobb Hofzfzúságokat-is, 
jó móddal meglehefsen mérni, és ne kellefsék a* 
i'zámlálásban fok fzóval élni; innen eredtek a' 
nagyobb mértékek. Hat Párisi Lábok ugyan-is , 
(\aey akármi más lábok-is, és így három fing 
•vagy rőf) valami rúdra áílal-íéve. vagy róva, 
fciziick egy nagy ölet, Kiaftert vagy Orgiát; 
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Frantzia névvel Toife vagy Toíia. Ölnek azért 
hívják; mert olly forma h'ofzfzúságú , mint va
lamelly jó nagy embernek az öle. Tizenkét Raj
nai Lábak pedig, valami fa vagyértz rúdra ál
tál-tévé, tefznek egy Perlikát vagy Rudat. Az 
dly Pertikát vagy Rudat, a' Geometrák vagy 
Földmérők, a' l'zámvetésben-valókönnytiségért 
10. egyenlő réfzekre fzokták ofztani ; a' mel
lyek geometriai láboknak neveztetnek; és így a 
mellyek a' Rajnai, és Párisi láboknál, jóval-is 
nagyobbak. Minden ílly Labot ismét, 10. 
tzotokra, a' tzolokat lo. Lineakra ol'ztnak ; es 
ezt hívják ók Perlikának vagy Deeempedának , 
a' mellvei a' Földmérésben élnek. Az iily Perti
cákat , vagy Decempedákat, legalább ötfzörö-
fen, által-tel'zik vas vigy réz lántzokra; a' 
mellyek közzul, mindenik i'zem , vagy Karika, 
e g y vagy fél l.:büy-; ;t'ízöl'zboi tsináltt kötelek, 
nem jók volnának; minthogy azok az idők' já
rása fzerént megkurtulnak 's meghofzl'zabbod-
nak. Ez a' Catena Metatoria; a' melly fzerént 
a' hofzfzúságokat meghatározzák, hogy ennyi 
vagy amannyi lántz alja. A ' Geometriai láb 
hát, jóval-is nagyobb mint a közönséges. Egy 
Rajnai Rúdra esik l i . Frantzia láb és 7. Tzol. 

A ' Rudat vagy Décempedát jelentik a' Ge
ometrák egy tzifrával, (o) a' lábot egy virgulá-
val vagy vonáí'sal, (1) a' Hüvelyket két vonás
fal , (a) a' Lineát hárommal (111) . 

§ . 63. A' Geometriai tépélríl vagy kis ölről. 
• PafsusróL' 

Lépéfsel-is élnek néha a' mérésben ; ej-y 
Geometriai vagy Geographusi lépés áll k-i kö
zönséges lépésből; és így valamivel többől, 
mint Öt közönséges láb; és ez a' tulajdon kép-
pen való ö l , kis öl , Pal'sus; a' mennyi az a' 
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96 , . 
bofzfztíság vagy L i n e a , a' melly vagyon, ha 
az ember kiterjefzti a karjait »az egyik köz
bülső vagy nagy ujjának hegyitől a másikig, 
és pontban öt geometriai l á b ; vagy kevés .uj
ján 6. Rajnai l á b ; és Így közel egy Klafter vagy 
Orgia. 

§,. 64. A' nagyobb Mértékekről. A' külömb kü
lönbféle MérttfÖldekröl. 

A* nagyobb Mértékek, a' mellyekkel az igen 
nagy hofzfzúságokat fzokták mérni , a' Mértt
földek. De ezek, a' mennyi a' Nemzet, annyi 
feléli! de a' mellyeket , tudván már a kifsebb 
fzokásban lévő mértékeket, a' meliyekböl azok 
állanak, könnyű öizve-basonlítani. 

A ' Mathematieusoknál, és Geographusok-
ná l , különös Mérttfóld neme van fzokásban; a' 
melly Geogrophiai , és Búfching után, Német 
McrtlfŐklnék-is neveztetik; azért mert a' Né
met Mérttföldekhez közelít : de a' m e l l y , tsak-
ugyan a' közönséges, életben fohol fints fzo
kásban. Ez a Geographiai, vagy a' Mathema-
íiousoktöl és GeogiMphiisoktóI ugy nevezett Né
met Mérttfóld, annyi éppen, mint az Égen 
gondoltt legnagyobb Karika-Lineákban, mine
mű az üíquátor, Meridiánus, H o r i z o n , . egy 
grádusnak i j - c d réfze, az az , a' legnagyobb M a 
liién!?,! ic 11 sok tói , a' leg nagyobb fzorga Ima 1 
fge.gai, és vigyázáfsál , tett mérések fzerént 
Í . -MÁV . és i Rajnai L á b ; vagy 22,848 Párisi 
L á b ; vagy S,8o<g Klafter, Nagy 01, (Toise T o 
lla) a' mellynek mindenike 6. Párisi Lab. 

A ' tulajdonképpen való Német Mértt földek 
kétfélék,! úgymint. Nagy Német Mérttfóld: 
a' melly 2,5. ezer Rajnai lábra , kerek fzámmal 
pedig Öt ezer Pafsusravagv Ölre tétetik. A ' K i s -
jebb'vagy közönséges Kémet Mérltföíd: (Mi l l i a -
re Germanicum parvum vei Commune) a' men-



nyit egy jó lábú ember két ó n alatt elmehet, 
20,000. Rajnai Lábra , vagy négy ezer Palsus-
ra, vagy Ölre tétetik; ebből egy grádusra az 
E S e n x7- \ esik. Ezzel élnek Saxoniában, a 
Király' parantsolatjából. A ' kifsebb Német Mertt-
földek tehát a' Geographusoknál és Matheroa-
ts«usoknál fzokásban lévő JV1 érttföldeknél, jó
val-is kifsebbek; a' nagyobbak pedig valamivel 
jagyobbak. Nevezhetni hát a' Geographiai Mértt-
toldet. Német Mérttfólduek, ha tetfzik; tsak-
Jogy azon nem Német,hanom Geographiai Mént. 
tőidet kell érteni. 

A ' Magyar Mérttfőld , másfél annyi nagy
ságúnak tartatik, mint a' közönséges Német 
Mérttfőld: áll ez 30,000 lábokból, vagy 6 ezer 
Pafsusokból. Hogy a' külömbözö Nemzeteknél 
fzokásban lévő ''ÍVÍérttföldeknck külömbségét 
valamennyire lehefsen látni: ide tefzfzük a' ne
vezetesebbeket. Az ^quátornak egy grádusa 
h á t , tefz 13. Geographiai Mérttföldet; 17. kö
zönséges Németet; 70. Ánglust; 23- Frantziát; 
19. Hollandust; 104. Mufzkát; óo. Olafzt; 10. 
Magyart; 66. Törököt; 20. Tengerit; 230. Chi-

1 Jegyzés. Az igen nagy hol'zfzáságokat, vagy 
mefzfzeségeket, p. o. az Égi Testeknek távol
létit: a' Föld'Átmérőjével, vagy legkozönsége-
febben ,annak Fél-Átmérfijével fzokták mérni; a ! 

melly.is 8 60. Mo'rtifőldtiyi nagyságú, t. i. Geog
raphiai Mérttfőldekben: mert tulajdonképpen 
való közönséges Német Mérttfőldekben a'Föld' 
Átmérője 2030, Mérttföldet, *» következéské

penfele 10,3-ötteíz. 

$. 03. A' Tereknek, Felső fztneknek vagy la
poknak ; és Testeknek mértékeiről. 

A' izélesen és hofzfzan való kiterjedéseket, 
vagy Tereket, Lapokat, Felső Színeket, ( Ex» 



tensio in Longum et Latt im; Superficies, Area) 
inínémüek p. o. a' kiiVehbek ké»zzúl, a' mezők, 
rétek, fzántófőldek; valamelly Városnak, F a 
lunak kiterjedése, környéke 's a' t. Quadrát va-y 
Négyí'zeg lábokkal , ölekkel vagy rudakkal fzofc. 
ták megmérni, 's azoknak mennyiségét megha
tározni ; az az o l l y a k k a l , a' mellveknek ízéle 
hi'X:-A'z3 egy l á b ; egy Öl, vagy Rúd. A ' n a 
gyobbakat pedig, p. o. egéfz Tartományoknak, 
» irizágoknak kitereriésél; a' Föld'kerekségének, 
feiso i'zíné! vagy lapja:: Cuadrát vagy Négv-
fzeg Mértíföldekkel ai; az , oUyanokkai , a 1 mel
lyeknek i'zéle hofzi'za egy Mérttfóld. 

A ' fzélesen, hofzfzan és vastagon vagy ma
gasan való kiterjedéseket ped ig , vagy Teste
ket : (Extensio in Longum fátum Proíimdun:, 
Corpus, sive Solidum) Cubik vagy kotzka Lá
b o k k a l , Ölekkel ,Rudakkal , vagv Mérltfoldek-
k e l ; az az o l lyanokkal , a mellyeknek í z é l e , 
hol'zfza, magaísága vagy vastagsága, egy láb. 
Öl, rúd, vagy Mérttfóld. 

"Jegyzés. A ' Karika-Lineáknak vagv Cireu-
iusoknak mértek.i ;é grádusok , mi mit a prímák, 
léeundák, tertiák , a' mellyek re azok ofz tat
nak: a', mint oda fellyebb láttuk. 

§. 66. A- Féld nem tökelletes golyóbis. Annak 
kétségbe hozása. Ilicher1 tapasztalása d Pen-

Még a* 17-dik Száz'elso felén, úgy véle
kedtek a' Tudósok, hpgy a' Föld egy tökelle
tes golyóbis ; tsak a' vége léié azon Századnak 
kezdettek e' felöl kételkedni ; minekutánna R i -
dier Frantzia Tudós úgy találta '672-hcu., hogy 
Amerikában Cayenne Városában, .5. grádusnvi-
ra az JEquátortóI, lafsabb Iobogíisokat tefz a' 



párisbó! magával oda vitt óra' Penduluma, mint 
Parisban az ÍEquátortól 48 grádusnyira; e's min
den najj'2..elsÓ. minutát, és 28. Sectindat késett; 
úgyhogy azt — 1. l iueával e's j réízfzel Kellett 
megkurtítani , hogy úgy lobogjon, mint Paris
ban. A* honnan azt lehetett k i h o z n i , hogy a' 
Pendt i l t im, vefzt a' nehézségéből az ^qttátor 
f e l é ; vagy könnyebb l e l z , és azért lobog las-
fabban : a' Pólus felé ped ig , annak nehézsége 
n o , vagy nehezebbé l e l z , 's azért lobog Sebe-
Jebben; mert két egyforma hofíf-űságú Pendu-
lumok k ö z z ű l , a' nagyobb terhű lobog íébeseb-
ben. Ennek egyéb oka nem lehet, hanem vagy 
az ; hogy az jEquátornál lévő réfze a' Földnek, 
mefzl'zebb van a' Fö ld ' közép pontjától, 's kö
vetkezésképpen dombosabb mint a' Parisnál, 
vagy a' Pólusok fe'.é való réfze; a' mellynek hát 
valmennyire bényomódottnak kel l l enn i ; mert 
a 'hozzá húzó e r ö , a' mi okozza a' nehézséget, av 

Physicusok' tapafztalása fzerént, annál ki lsebb, 
mennéi távolabb van vaiamel ly Test a 'Föld' kö
zép pontjától. A ' Pendulum Sebesebben lobog 
va iamel ly magas hegy'tövében , mint a' tetejé-

n i á b a n , P e l l a Városában, óó°- és 48' az iEquá-
tortót: .59. minutával járt febesebben, mint Pa
risban. V a g y pedig ezt a' Földnek 24. órai 
megfordulása a' tengelye körül , tsak magában-
is okozhatja; a' mel ly kerént a' Föld' JEquátor
nál lévő refze' fordításának, lcgfebesebb;;e,\ k;ol 
lenni ; minden egyéb réf/ci pedig ,é Pólusok 
fe le , ugyan aon ido alatt, laisabb rV rdúlást tefz-
n e k ; a' Pólus pedig maga egy hely ben nyugfzik, 
mint vaiamelly malom kerékben az orsó.' ! "gvatv 

-is az iEquátor legnagyobb K a r i k a - L i n e a ; a' 
mellynek minden pontja, míg a ' F ö l d a?, óra. 
alatt a' Tengelye kőről megfordul. 3400. MértN 
földet ha lad ; minden egyéb Kardi a - i . ineák pc-* 



d i g , a' mellyek ar JEquátortóI a' Pólósokig, a ' 
Földnek a>-ármelly pontján parallelé húzattatnak; 
.innál kiíWobek, ménné: közelebb vagynaka' Pó
lusokhoz; és így azon idö alatt kil'sebb Mértt-
fóldeket kell nékik haladni: 's következéskép
pen minden Pontjainak a' Földnek, annál lafsab-
ban kell fordulni, mennél közelebb vágynak a' Pó
lushoz. Legfebesebb lévén tehát a* Főidnek for
dulása az iEquátornál: nagyobb erovel-is igye
kezik ellene dolgozni az a' körül lévő Testek' 
nehézségének , és azokat magától mintegy el
lökni ; a' Pólusok fele pedig ez , kifsebb mér
tékben vagyon, az a z , könnyebbek a' Testek 
az ./Equátornál, mint a* Pólusok felé. E ' fze
rént hát még a' Föld' külső formájára , bizo
nyos következést húzni nem lehet; mert ez így 
vo lna , ha a' Föld tökélíetes golyóbis vólna-is. 

§ . 67. Neuton állítása, Aogy a Fold d Pólusnál 

Hanem a' Nagy Neüton, éppen akkor táj
ban a' tsupa józan okofságból , a' Mechániea' 
és Hydros:ar:ca' törvényei fzerént, megmutatta, 
vagy legalább igen hihetővé tette azt ; hogy a' 
Föld nem lehet tökélíetes golyóbis ; hanem az 
equátornál valamennyire dombosabbnak , a' 
Pólusoknál pedig öfzvébb nyomódottnak keli len
n i ; mivel egy tengelye körül forgó golyóbis
nak mozgása, középben febesebb, m i n t a ' Pó
lusainál , vagy a' Tengely végek vagy Sarkai
n á l ; a' honnan ott a' Matéria, nagyobb, erővel 
igyekezik a' közép ponttól eltávozni. Innen a' 
földnek , a' melly eleinte , a' mint fok okokból 
bizonyos , ejjél'zen folyó és lágy volt , az ő 
véiekeJéss fzerént, minekelőtte az megkemé
nyedett, és kifzáradott v o l n a , ezen febes for
dulás á l ta l , oílyan formát kellett felvenni; , a* 



roeüv fzerént az, középben. feldombosodótt, a' 
a' Pólusnál pedig valamennyire benyomódott. 

§. 68. Af FrantziáV állítása Cafsini után, hogy -
<f a" Fold Tojás vagy Tzitrom forma. 

így kétségbe-hozódván a' Föld' küisö for
májának minémiisége; annak meghatározására, 
kálömb külömb méréseket tétetett a' Párisi Ki
rályi Tudós Társaság. Különösen Dominictis 
Caisini, híres Frantzia Mathematicus és Astro-
iiomus, és 6 utánna a' fia, és .annak ismét a' lia • 
J700, és 1718- és 1733, és 3 4 : külömb külömb 
grádusait a' Meridiánusnak Frantzia Orf'zágban 
megmérték; és úgy találták, hogy a' Pólusok 
felé való grádusok kifsebbek, mint az ./Equátor 
félé valók. A'honnan azt hozlák-kí, hogy a'Föld 
a' Pólusok felé kitsútsosodoít, kidomhosodott, ^ 
és tojás forma, vagy hofzfzúkás gömbölyít. 
És így tartották ezt Cafsini után n Frantziak ; 
az Anglusok pedig, és mások, a' Nagy Neúton 
után, ellenkezőt állítottak. Innen eredett a'két 
Nemzet között egy per, vagy Tudói vetélkedés. 
Igen fok függött pedig ezen fontos Kérdés'meg
határozásától , kivált a' Tengeren való hajóká
zásra, a 'Fold abrofzoknak, Tengeri Mappák
nak helyes kéfzítésére nézve ; a' mellyéknek 
minden hiba nélkül valóknak, és ollya'noknak 
kell lenni, mint maga a' Fold , hogy a Ten, 

geren a' mefzfze lévő Tartományokat jó móddal 
feltalálhafsák. 

§ . 69. A* Frantzia Király1 költségén tett neve. 
zetes Mérések az Aluuátemál és Pólusnál, 

Ezen fontos Kérdésnek megfejtésére, elég^ 
telén lévén tehát az, hogy Frantzia Orizágbaf* 
egynehány grádusok megkéretitek; t:z ind-ttui-
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ta 1,5. Lajos Frantzia Királyt arra, hogy K i r a 
kd költségen mindenfele tnegkiVantatő fzüksé-. 
ges dolgokkal és cLikőrökkel f'eík ei'zúíve , egy
nehány leghíresebb Mifnematicusokat, és Eg -
vi 'sgalókat, a' Párisi Királyi Tudós társaság' 
tagjait, küldött i 7,3,5. sfztcndöben mind az /Eq'aa-
torhoz Peniviába , m i n i pedig az .Éfzaki Pólus 
felé Lapponiába; hogy azok ottan a 'Meridiá-
liusnak egynehány gradusait megmérnék. 

A,; Sr.e'!iorh)z Pemvíaba mentek: De L a 
Coiidamiiie , Gödin, Bougueur; a' k ik mellé 
adta még a' Spanyol Király Juán és UJloa T u 
dósokat. A z Éfzaki Pólus felé mentek Mau-
pertius, Clairaút, Camus, M o n n i e r , Outhier ; 
a' k ik mellé adta a' Svéd Király az Upsaliai 
Astronomire Profefsort Celsiust , és még azon 
k ívü l , hogy ezen fontos munkát a* lehetőségig 
elö-mozdítsa , eg •'. •. v, :.. : er.iáé:égekeí eléget
te'etí. Mert ev féle ni érés ekében , az erdők, 
v i z e k , motsAns helyek, Faluk, 's több e ' félék, 
nagy akadályul vágynak, hogy fok MéntíŐide-
kig kii erjedő egvenes Lineát lehefsen háza i , 
egyik gradustól fogva tudniil l ik a' másikig. 

, § . 70. A' Neuton ú'iiíáíiín^k igazsága. 

Elvégezvén lezen mind két rend-béli Tudó
fok munkáikat ; minekuíánna vifzíza-téríek és 
in.inkáikar egybe-hasonlítottók : úgy jött-ki , 
hogy Neuton jobban találta a' dolgot a' Tanuló 
fzobájában , mint Cafsíni a"mérő botjával; és 
kogy a' Pólusok felé való grádusok nagyobbak, 
mint az ./Eq.iátor felé valók; következésképpen, 
hogy a* F ö l d , fe nem tökélíetes golyóbis ; fe 
nem tojás forma hofzfzúkás; hanem inkábba ' 
Póluséi felé valamennyire öfzvébb-nyomótlott, 
va&y Narants formájú. A z ^Equátor felé való 



grádusok, kevés killönifcséggel 56,7,53 Klafitrnek; 
a' Pólusok felé valók pedig 57,438- Klafternek 
találtattak, (egy Klafler, 6. Párisi Láb). Igy vé
ge len az egei/ pernek, és az egél'z Világ meg
esmérte a' Neuton' állításának igazságát. A ' Pá
risi Királyi Tudós Társaság pedig, es az ó Ki
rályok, 'az által a' nevezetes mérés által, hal
hatatlan nevet fzerzeltek magoknak. 

Annakutánna-is fok nevezetes mérések té
tettek Frantzia , Olafz, Német, Anglia Orl'zá-
g o k b a n ; és Magyar Orfzágon-is 1770. Liesga-
nig Jésuita által. íí.y Afrikában a' J ó remény
ség f o k á n á l , és Ét'zaki Amerikában.- a' meilyek 
m i n d azt bizonyítják, hogy a' Föld Narants for
ma. H a a' Pólusok, és zEquátor felé való grá
dusok egyenlőknek találtattak volna: az annak 
jele lett v o l n a , hogy a' fold tokélletes gömbö
l yű , vagy hogy a* hajlása mindenütt egyenlő : 
ha a' Pólus léié való grádusok kifsebbek lettek 
volna, mint az JEquátor felé valók: abból á' 
következett volna , hogy a 'Föld tojás forma; 
hogy pedig nagvobbuk, abból következik, hogy 
az a' Pólusok felé ól'zvébb lapúltt ; mivel ott 
tovább k e l l menni , míg az ember a' Fold'haj
lását éí'zre-vefzi. 

§ . 71- A Főidről úgy lehet írni *s beszéllni, mint 
tokélletes golyóbisról. Mennyi egy Grádus. 

Minthogy mindazonáltal a' tulajdonképpen 
ugy nevezett FÖldátméróje vagy JEquitor át
mérője, és a' Föld'Tengelye között, nem nagy 
a' külömbség, és nem tefz egéfzen 10. Né
met vagy Geographiai Mérttföldet; a' legújabb 
mérések fzerént pedig jóval-is kevesebbet, mint
egy négy Mérttföldet: ellent nem állván a'Föld' 
ízínén lévő magas Hegyek-is; a'meilyek a'FÖld 
egél'z mafsájához vagy Testéhez képest, tsak 
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tsekélységek,- e's tsak olfyan formák mint vaia
melly fzemőltsök, vagy persene'sek az ember' 
testein: innen a' Mathematicusok e's Geographu-
fok, fok okokra nézve, úgy gondolják a' Föl
det, mint egy tokélletes golyóbist, és ügy be-
fzélinek arról, mint ollyanr'ól. 

A ' megnevezett mérések fzerént tehát, a' 
Pólusok felé való nagyobb és az iEquátor fel* 
való kifsebb grádusok köztt, a' közép egyará-
nyós, fzámot vévén-fel: esik minden grádusa-
ra a' nagyobb Karika-Lineáknak , 37,120. Pá
risi 6. lábokból álló Klafter, a z a z ; 13. Né
met vagy Geographiai' Mérttfőld ; a' meilyek 
közzüí, mindenik, a' mint fellyebb-is mondot
tuk, foglal magában 3808. Klaftert, (Toisé) 
vagy 22,848 Párisi Lábot; a* mellytol más 
egyéb Lábok-is nem fokát külömböznek. 

$. 72. Hány mérttfőld- a Fold kerülete; Átmé* 
ró/e; külső fi(ne\ egefz Teste vagy Mafsája? 
Hogy lehet azt megtudni. 

E* fzerént, minden Grádus a' nagyobbKa-
rika-Lineákban 13. Geographiai Mérttföldet te
vén; az jEquátornak vagy Közép Karika Line-
ának 3Ó0. Grádusait, 13-el fokfzorozván:. lefz 
az^Equátor, vagya' Fold'egéfz kerülete 3400. 
Geographiai Mérttfőld. Innen ki lehet találni, 
a" Fö'd' Átmérőjét hasonló mértfőldekben; mert 
a' Mathematicusok ki tanulták a' Circulusok 
vagy Karika-Lineák kerületei, és azoknak Át
mérői; között való egyarányúságot, vagy pro-
portióí. Ugy van ugyan-is, minden Karika-Li-
nea kerülete az Átmérőhöz, Archimedes híres 
Mathemaüctis fzerént, mint 22: 7. Culenius 
ízerént, mint 314: 100. az az: valanielly Cir-
e.imsnak, Karika-Lineának, Abrontsnak, és így 
Szekér kereknek, vagy kalapnak-is a' kerüiste; 
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valamivel nagyobb három annyinál, mint az 
Átmérője. E'fzerént, tudva lévén a'.Fold'ke
rülete Mérttfőldekben • hogy a' Főid' Átmérőjét 
•Jtaláljam mérttfőldekben ; V lefz a'proportio: 
a' mint van 22: 7-hez, vagy 314:100-hoz:, úgy 
van a' Főid' kerülete, vagy 3400: a'Főld'Atmé-
me'röjéhez. Jön-ki a'hármas Regulán 1720. En
nyi Geographiai Mérttfóld hát a' Fold' AtmérŐ-
')«• (Közönséges Német Mértlfőldben. 2030) 

E ! kettő tudva lévén pedig; úgymint a' 
Föld' kerüiete és Átmérője Méttfóldekben: kön
nyű kitalálni a' Föld' egéfz Felső fzínét-is Q . 
Mérttfőldekben; mint annak egéfz Mafzfzáját 
vagy Te. . iA- , i . Cubik vagy Kotzka Mérttfől
dekben. Ellene moad'iat.Hf ifi igazság ugyan-is 
a'Geometriában, hogy ha a' legnagyobb Kari
ka-Linea' ke-ületit , ibkl'zorezzak az Átmérővel: 
kijön a' Golyóbis' ege:'/ Felső fzíne, vagy fu-
rjeríleiese; nem külömben,ha a' golyóbis'egéfz 
Felső fzínét fokfzorozzuk az egéfz Átmérővel,'s 
a' mi kijön hattal elofztjuk : kijön a'golyóbis' 
egéfz Mafzfzája vagy Teste Cubik Mérttfől
dekben. Ezek fzerént, 3400-at fokfzorozván 
1720-aI , le rz a' Fold Felső fzíne, vagy Sa-
perlieiese: 9*288,000 • • M é r t t f ó l d . Ezt ismét 
í'oksorozván 1720 - a l , és a' factumot 6 -al el-
ofztván: lefz a' Főid' egéfz Mafzfzája, Tefte, 
vagy Soliditása : 2, 6Ó2'j6o,ooo. Cubik Mérttfóld. 

§• 73- BirA Grádusnak a' másiktól való távol-

'm'-'n- h 0 g X M " m ' Z t u M ' k a meS akarjuk 

Egyik grádusnak a' másiktól való távol-lé
tet, ha valamelly grádust meg akarok mérni; 
meg lehet tudni a' Pólus'magaliágáról. Ha t. i. 
valamely Helynek, vagy Városnak tudom a' 
Pólusa' magafságát, •»attól annyira megyek Éfzak 
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felé, vagy ha tetfzik Dél felé , hogy éppen egy 
grádufsa!" nagyobb, vagy ha Dél felé mentem, 
kifsebb a Pólus' magalsága az Égen: úgy egy 
grádufsal vagyok meí'zi'zebb az Aquátortól-is ; 
vagy ha Dél felé mentein közelebb ahoz a' Föl
dön.. Már ha valaki az illyen két Helyeknek 
egymástol való távol-létét meg-méri Mérttfől
dekben', Rudakban,I\laftcrekben, vagy Lábok
ban a' Földön: úgy meg van mérve egy grá-
dus-is az Egen. Es éppen így merték meg a' 
fellyebb említett Tudósok, a' Meridiánus' kü
lömb külömb grádusait;'s így tanulták-ki, hogy 
minden Grádus 13. Német Mérttfőld. 

'§. 74. Hogy mérik-meg d Pólus' Mag a/s ágát ? 

A' Pólus'magafságát pedig, úgynevezett 
Quadránisai merik es tudják meg. Lásd. §. 31 
Tudniillik, hogy világofságnak okáért azt-is 
említsük ; minthogy éppen magánál a' Pólusnál 
femmí Tsíilag nints; az Eg pedig minden 24 
óra alatt a' Föld korul megfordulni láttatik : az 
a* fényes Tsillag-is, a* kifsebb Medve farká
ban, vagy a' kis Göntzól fzekere' rúdja' végé
ben, a' melly a' Pólushoz legközelebb vagyon, 
és onnan Poláris Tsillagnak neveztetik, minden 
24. óra alatt a' Pólus körűi megfordul, és egy 
kis karika-Lineát formál; és 24. óra alatt egy-
fzer felette , máskor alatta látfzik a' Pólusnak. 
E'fzerént, az i l l y Quadránlsal megmérik annak 
legnagyobb MagalVi;j,át. Kig.19.az A ' B - t ; úgy 
ízin téri, :i k-yk i l'scbbet-is az A. C-t. A 1 Legkiseb
bet k i .vonják a' legnagyobból; a' maradék , a* 
kis ÍCarika-LiueaÁt'mér'oje a' C B. Ennek felét ve-
fz ik ; a' melly a' Poláris Tsillagnak mefzfzosé-
ge a' Pólustól; ehez hozzá adják a' Poláris T s i l -
lag' legknsebb mágaiságátaz A C-t.' s így ki-jön 
a' Pólus 'Magafsaga, az AP. 's következéskép-
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pen azon Helynek-is, a'hol ez a mérés lett, 
í'zélefsége, vagy az iEquátortol való távol-léte; 
a melly mindenkor annyi, mint a'Pólus 1 Ma-
gofsága. 

H A R M A D I K S Z A K A S Z . 

A' Földről, más Égi Testekkel való egybekotte-

E L S Ő R É S Z . 

Az Égi Testekről közönségesen, A' Világ' há
rom nevezetes Sjftemáiról. 

,§. J5. A' Tsillagok ofztatnak, Álló, és Bujdo
só tsillagokra. 

A z o n megmérhetetlen üregben, a' mellyben 
a' mi Földünk úfzkál; és a'mellyet mi közön
ségesen Égnek nevezünk: megszámlálhatatlan 
Égi Testeket látunk függeni ; a* mellyek közzül, 
a* Föld' lakosira nézve, legnagyobb íigyelme-
tefséget érdemel a' Nap. Legnagyobb refze 
ezen Égi Testeknek , megtartja ízűntélen válto
zás nélkül a' helyét, más Egi testekre nézve; 
fok ezer efztendökkel ez előtt, már éppen azon 
Helyben fzemléltettek azok , a' mellyben moít 
vágynak ; a' honnan Stella Fixáknak , vagy Álló 
Tsillagok-nak neveztetnek; és ezek közzi'd való 
a' mi Napunk-is. Ezektől külömböznek az úgy 
nevezett Planéták vagy Bujdosó Tsillagok;-a* 
mellyek a'magok helyeiket, egymás között, 
és az Álló Tsillagokra'nézve, fzúntelen változ-
tatják; úgy hogy most c' mellett, majd 
ama'mellett az AUó-TsiUag—mellett ízei •miéltet-



uek, és azon kívül még, mint az Álló TsÍH a . 
Eok-is, a* Kdei körül forogni láttatnak. Az Ál-
ló Tsillagok, iáját fonti vei tündökölnek; e's 

Imeg meg annyi Napok ; ellenben a' Planéták, 
homályos testek, a' mellyek fényeket 's me

legségeket a' Naptól kóltsönözik. 

§. 76. A' Bujdosó Tsillagok' Szórna. 
Ezen Bujdosó Tsillagokiuk. vagy Planéták

i g é : . • . . / . ' . Y. 
lábak illyent ; n-.cllvek-is ezek, úgymint: Merku-
rius " £ ; Vénus $ ; Föld £ ; Márs <J ; Jupiter 

; Saturnus f, ; és ezek már ez előtt 2200 Efz-
tendövel csméretesek \edtak. Hanem az újabb 
időkben Herfcheí, Hannoverai ízüleiésü híres Ég-
visgáló Angliában, fedezett-fel 1781- El'ztendö-
ben, ismét egy Nap körül forgó Új Planétát, 
túl Saturnuson ; a' mellyet annakntánna, a 'Lon
doni, Frantzia, és Német Orlzági Tudosok-is, 
annak lenni megesmértek. Herfcheí nevezte azt, 
az Anglus Királyról, Sidus Georgiumnak : Bo-
de , Berlinihíres Afttronomus pedig nevezte ezt, 
Uránusnak. § 

A ' Legújabb időkben pedig, 1801-ben,Pi-
azzí, Palermói Aftrotiomus Siciliában, fedezett
fel egy Nap körül forgó, 8-dik nagyságú Tsil-
lagot, a' meiivnek Mars és Jupiter köztt van a* 
Helye. Ennek", a' Napolyi Király' tifzteletire , a 
ki 1798-tól fogva Palermóban tartózkodik, Ceree 
Ferdinandea nevet adlak <£.Bode, Báró Zach, 
híres Astronomus Gothában, és Olbers Brémá
ban, megesmérték ezt Planétának lenni; főt Ol
bers Brémai Orvos és Afttronomus, 28. Mártii. 
1802-benismét egy fényére, és formájára nézve, 
Cereshez hasonló Mozgó Tsillagnt vett-éfzre; 
a' mellynek-is Ö Pallás nevet *dott; és Márs és 
Céres közzé tefzi a helyét £ Ismét Harding 
moft Göttingai ProfcÚbr fedezte fel 1803-ban a' 
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Jünót í£. Ismét Olbers 1807-ben a' Vestát £ j . 
6gy hogy már mind öfzve, a' mi Földünkön kí
v ü l , 10. Fö Planéták fzámláltalnak. 

$• 77- A' tíz FŐ Plánétál! iözzül, mellyeket le
ltet pufzta fztmekktl látni. Hogy leket azokt' 
megesmérni. 

A ' meg nevezett Planéták közzfll, Merka-
fiúst pufzta fzemekkel ritkán lehet látni; mint-
j]0gy igen közel lévén a Naphoz, tsaknem min
dég annak fényébe vagyon merülve, üránnst 
a felette igen távol léteiCéreft, Palláft, Jiínót. 
Veftát, a" felettébb való kitsinység miatt, nem 
lehet látni : következésképpen , tsak négy Buj
dosó Tsillagokat láthatunk pufzta fzemekkel; 
úgymint: Vénuft, Marst, Jupitert, és Satumul!. 
Minden egyéb Tsillagok, Álló Tsillagok; a' 
honnan nints könnyebb, mint ezeket megkü-
lömböztetni. Az Álló Tsillagok, mindég egy
forma mefzlzeségre vágynak egymáshoz: a' Baj-
dosók ellenben , változtatják l'züntelen az ő He
lyeiket; és moft ennél, majd amannál az Álló 
Tsillagnál láttatnak; amazok tsillámlaliak, ragyog
nak , mint az igazi gyémántok ; kapkodjak fé
nyeiket ; emezeknek fénye, halovány bádjadt, 
verelscllo; és olly forma, mint a'Holdé a'Na
péhoz képeft; azomban tsak a' Zodiacusban jár
nak; 1'eÉfzakra,. fe Délre,'Te fejünk felett nem 
láttatnak. Az ö Állapatjok; vagy egymásra néz
ve való állásaik, az Égi Jegyekben a'közönse>es 
Kalendáriumokban kitétetik. S 

J . 78. Hol vették a' Pláneták ezen Heveiket. 

Ezen Planétáknak nevei, vétettek a' Po
gányok' Isteneik' nevétól. Merkurius volt a' 
Pogány Istenek' Hírmondó Fóliája; a 'ki- is a' 



reá bízott dolgokat, a'legnagyobb ferén> >• j 
véghez-vátte: innen nevezték a1 Naphoz l e g , 
közelebb lévő Planétát, Merkuri i isnak; mint
hogy az igen sebesen megy, és leghamarabb 
végzi minden Pláné;-ik koztt a' Nap körűi va
ló futását. A ' második Planéta legfzebbnek lát-
fzik minden Planéták közti ; azért nevezték azt 
Vénusnak ; a' k i lr-gi/ebb vélt 2' Pogány Ts ; e n 

Afzi'zonyok köztt. A 'harmadik Planéta ez a' mi 
Földünk; minthogy ez-is homályos és által nem 
iátl'zó te l i , mint a1 tobb Planéták : ez-is mint 
amazok, vil'zl'za-veti, és téríti a" Nap'világos
iagái : és így iénviik ez-is, mint amazok az Eg ' 
üregében. t e r e s , Pal lás , J ú n ó , Vesta , a* R é 
giek 1 példája Izeréní neveztettek így. Márs Pla
néta, bizonyosan a' maga tüzes formájáról ne
veztetett, M a r s r ó l , a' Hadakozás'Istenéről. Ju
piter így neveztetett; mivel Ö legnagyobb min
den Planéták közt; : Jupiter-is pedig legnagyobb 
Istenek volt a' Pogányoknak. Azon Planéta pe
d i g . a 1 puellyií rcociii'.-n iegvégsönek tartottak, 
c' mi Napunkhoz tartozó Planéták köztt; és a* 
meilyról azt hittek , hogy legtovább végzi a' ma
ga Nap körű! való útat: neveztetett Saturnus-
nak ; a'' Pogányok 1 h gré^ibb istenéről . Satnr-
nusról. A' Hericlieltol felfedeztetett új Planéta 
pedig; a melly még Satui-misnál-is továbbvég-
z i futását: neveztetett Uranusnak , a* k i még 
Sati;rnusrial-is régibb Isten volt. • 

§. 79- Az Égi Testek nem egyforma mefzfzesrg-
re vágynak. Honnan lehet tudni, hogy a' Pla
néták köztt ez d Rend! 

Az Egi Testek mind eg'.' forma mefzfzeség'e 
látfzanak tőlünk; jóllehet azok mii i io megmillio 
MérUföldekkel távol vágynak egymástól. E z 
onnan vagyon , hogy a' kezttök lévÖ közt vagy 
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Térit nem vehetjük-fel kémeinkkel; így a' BJU 
dón-is az egymástól lok Mérttfoldekkel távol h -
vó magas Hegyek-is, egyforma mefzfzeségre 
és mint egy egymás hátán látfzanak; a'mellyeh-
nek mefzfzeségekról, tsak úgy tudunk ítélni, 
ha a' közttök lévő kózröl és dolgokról vagyon 
csmeretünk. Maga az a' kékelló boltozat, a' 
inellyét közönségesen Égnek nevezünk, és a' 
mellyen az Égi Testek , Látásbéli megtsalatás 
fzerént, (Fallacia Optica) függeni látfzanak , 
nem egyéb, hanem a' Föld' Átmospliterájának , 
vagy Gözkörnyékének a' felső réfze; a'meily 
a' Nap'világától kékellik; és Icgfeljebb-is nints 
tovább 10. Mérttfoldnél ; a' mellyen a' Hóid fok 
ezer, a' több Égi Testek pedig, fok millió 
mérttfoldekkel túl vágynak. Hogy a' Planéták 
köztt ez a' Rend a' mellyet mondánk; bizonyos, 
az Ég'visgálok' tapafztalásibol. Ugyan-is ha vala
melly Tsillag másik alatt elmégyen, 's á'tal-
mentében azt befedi, vagy annak világát tőlünk 
elfogja: arról bizonyos, hogy az közelebb van 
hozzánk ; már pedig a' Bujdosó Tsillagok köz-
zúl illy renddel fedte-bé egyik a' másikat. Satur. 
nus befedte Uránust; Jupiter befedte Satumust; 
Márs Jupitert; Vénus Mársot; Mcrkurius Vé-
nust; a' Hóid pedig mindnyájukat. Saturnus , 
Jupiter, M á r s , befedték az Álló Tsillagokat. 
A ' honnan világos , hogy a'Földhöz legközelebb 
van a' Hóid; azután Merkurius, Venlls , Márs; 
azután az Új Planéták, az Ég vi'sgálók'állité-
fa fzerént; azután Jupiter . Saturnus, Uranus ; 

s azután az Alló-Tsillagok, fok millió Mérlt-
ibidekre egymástól. 

$. 80. Jt Fö Pltmiták' Tat Ondiról. 

Ezen fő Bujdosó Tsillagok közzöl, Merku
rius és Ventts, a' mellyek a' Kap és Fóld közölt 

H fe-
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forognak , alsóbbaknak ; a' többek pedig, a'mel
lyek a' Földön túl vágynak , Felsőbbeknek n e . 
veztetnek. Ezek közzül, a' Földnek, e's a', Fel-
föbbeknek, mellesleg való Bujdosó Tsillagi-i s 

vágynak; a'mellyek azoknak TestÖrzöinek ne
veztetnek ; (Sateliites) és a' magok Fö Bujdosó 
Tsillagaik körül, 's azokkal együtt, a' Nap kö
rül forognak. Hlyen Testör/.öjc vagyon a'Föld
nek egy, úgymint a 'Hóid; Jupiternek 4 ; Sa-
turnusnak 7 ; Uránusnak 8. És így mind öfzvc 
20. Es ezek tesznekmind együtt, a' miNapunk-
ítal együtt egy Világot; e' mi Világunkat tud-

§ . 8 l . A* Világ Systemáiról. Ptolemacus Systc 
mája. Ma egy tanúltt ember se hiszi. 

Világ'Systemájának, vagy Rendinek néve-
zik az Ég vi'sgáíók azt a' rendel , a' melly íze-
rém ök elrendelik az Egi Testeket; különösen 
pedig a' mi Napunkat, az ö hozzá tartozó Pla
nétákkal vagy Bujdosó Tsillagokkal. Három ií-
iyetén nevezettiebb Systomáií vagvnak pedig; 
úgymint: a' Ptolemsusé, Copernieusé, és Tycho 
Brahéjé. Ptolem^eus élt a' második Százban. 
Az ö értelme fzerént, a" Fold mozdiílhatatlanú! 
áll a' Világ' kozepiben ; azután van a' Hold , 
Merkurius , Venus, N a p , : M á r s , Jupiter, Sa--
turnus; és minden Planéták felett az Álló Tsíi-
1 . e..'. : '•• :•: • i >.V i.íÚ'- • • ' 
íiéiákról u lém mit fem tudott, mint l'zintc Co-
pernicus és Tycho le; nem-is tudhatott, nem 
lévén meg akkor leitaiáíva a'' nagyító üveg. O 
hát az Egi Testeknek rendét úgy tsinálta, a* 
mint az fzemünkbe tűnik: úgy képzelte, hogy 
az egéfz Terméfzet, tsupán tsak a' Föld'lakosai
ért van teremtve; és hogy a' véghetetlen foka-
fágú Álló Tsillagok , tsupán tsak a'Szemek' le-



geltetésére valók. E' Szerént a' Sysiema fzerént, 
minden Planéták , maga a' Nap - is , a' mellyet 
azok közzé fzámiált, minden álló Tsillagokkal 
együtt , a* mellyeknck véghetetlen távolléte
ket meg nem lehet mérni ; és a' meilyek köz-
zOl a Föld' lakosai, tsak igen keveset látnak , 
az Ö megmérhetetlen nagy karikáikban, az egy 
helyben álló , és egyéb Égi Testekhez képest 
por fzemnyi Föld kórul, minden 24. órában 
megfordulnak. Ezen Systemáiiak Követői, meg
fejthetetlen nehézségeket találtak, a' Planéták
nak tulajdon mozgásaikban, melly fzerént azok 
Napnyúgotró] Nap kelet félt' mennek ; az Ö fu
tásaikban való egyenetlenségeket és rcndelctlen-
fégeket-is, melly fzerént azok , most lafsabban, 
majd Sebesebben menni; most állani, majd vifz-
fza felé menni láttatnak: meg nem tudtak ma
gyarázni; a' honnan megszámlálhatatlan kis Ka
rikákat gondoltak, a' meilyek egymást kercl'z-
tul vágják; a' mellyekbe azok kitsaponganának: 
de így még nagyobb nehézségekbe keveredtek; 
úgy hogy Alphonsus Castiliai Király, a' ki Ma-
thésist tudó ember volt, ettől a' rendeletlenség-
tol inditatván, aztmondotta: hogyha az Isten, a' 
teremtéskor tanátsot kérdett volna ö tÖle, jobb 
rendet mdott volna fzabni az Égi testek köztt. 
Egy Szóval, ezt a'Rendet, ma, egy tanűltt ember 
fe hifzi; és maga megtzáfolja magát. Fig. 2 0 . a' 
Ptolemfeus' Systemaját adja-elö. 

§. 8*. A" Tycho Brahe' Systcniája szint úgy 

A ' Tycho Brahe' Systemája , a* mellyet har
madik helyen említettünk, nem Sokat külöm-
böz ettől. 0 egy Dánus Nemei Származású em
ber volt , a* lO-dikSzáz' vége Selé; az ö vele. 
kedtse Szerént; a' Föld áll mozdúShatallanúl a 
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Világ' közepében; a' körül forog a' Hóid, c- s 

Tokkal mefzfzcbb a' Nap. A ' Nap körül forog
nak a több Planéták; és a' Nappal együtt a ' 
Földet minden 24. óra alatt megkerülik; ügy 
hogy a' Mars* óta hasítja a' Nap' útát. A ' P j a * 
nétákon túl vágynak az álló T s i l l a g o k ; a tnel-
lyek hasonlóképpen a' Földet 24. óra alatt meg
kerülik. F i g . 21. A ' Tychó' Systemája. 

Ebben a' Systémában éppen azok a' nehéz-
fégek és rendezetlenségek találtatnak, a* mct-
lyek a' Ptolemreuséban; a' mint k i k i könnyen 
láthatja. Riccioius híres Astronomus azt mon
dotta erről , hogy ez, nints az emberi elméhez 
alkalmaztatva. Tycho maga-is látta jól a' Co-
pernictis' Systemája'helyes voltát; de félt ma
gát közönséges helyen úgy adni-ki , mint C o -
pernieúnust. A z akkori időben még kárhoza-
tos véteknek tartatott a' Föld'fordulásáról való 
értelem; mint a' melly a' Szent-Iráfsal egyéne-
len ellenkezik. Rettentette Ötet a ' G a l i l e i ' pél
dája; a' k i egy volt a' 17-dik Százbéli legtudó-
fabb emberek k ö z z ü l ; és Florentiai í'zületés 
volt Olalz Orfzágban. Ennek esküvéí'sel vifzfza 
kellett húzni ezen állítását, mint Istent káromló 
tudományt; és még ezen fellyi'il három efzten-
Air.g kellett a' tnmlötzben ezért ülni; és heten
ként a'7. pcenitentialis énekeket elénekelni. Ezért 
kéntelem'tetett Tycho más Syslemát gondolni, 
belső meggy Őzet tete'se el len; de a' melly nek 
helyes voltát le Ö, lé mások meg nem mutat
hatták. '• ' 

§. 83- -A CopermctiS1 Syxtcmújct.Egyedúl az i'gas. 

A' második nevezetes Systcma az , a 'mel
lvet Copernicus Prulsiában Frauenburgi Cano-
liicus gondolt-ki, a' 16. Száz'elein ; melly-is 6 
róla Copernicanum Systemának neveztetik; 
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és ma, minden külömbség nélkül .mindenektől 
igaznak tartatik. Igaz ugyan, hogy már 6 előtte, 
Kristus Urunk' fzületése előtt mintegy 4o°-
tendóvel , Philolaus Pythagoricus PhiJosophas, 
f* a' Siracus-cbéli Nicetás, vagy még ezeknél-
is elébba' Samusbcli Aristarclus, azt tanították, 
hogy a' Főid forog: de tsakugyan az egéfz Sy-
ftemámk kidolgozása a* Copernicusé; noha még 
6 nagyító Tsökkel nem legíthetett magán. 

Az ö tőle tsináltt rend fzerént„ a* Planéták' 
közép pontjában vagyon a' Nap mnzdúlhatat ta
nul ; azt követi miii;l)árt Merkurius; azt Ve-
ntis : azt a' Föld , a' maga Holdjával: azt Márs; 
azt Jupiter, a' maga TestőrzÖivel együtt; aze 
Saturnus a Testőrzői vei azt pedig az újabbak 
fzerént üránus , es a Testőrzői. A ' Planéták' 
Karikáin túl pedig , véghetetlen mefzfzeségre 
helyheztette az álíó Tsil!ag<>kat. 

£ ' fzerént a' Systema fzerént, .a' Föld min
den 24 órában Napnyúgotról Napkeletfelé meg
fordul a' tengelye körül, azomban minden efz-» 
tendoben egyfzer, az Ecclipticának 12. Jegyeit 
bé járván, a' Napot megkerüli; 's következés-, 
képpen, azon egy időben kétféle mozgást tsinál; 
úgymint egyet a* Tengelye korúi, minden Q;á-> 
ban 2iS- Mérttfddet fordulván ; másikat a'Nap-
körül való útábaa, minden órában 14 ezer Ivtcrtt-
fóidet haladván, éppen úgy mint valamely ellö
kött Golyóbis; a'melly hoi'zfznban ti'gy febes-
féggel megy, azomban a' Tengelye körül-is 
minden fzen.pillantásban megfordul, i'.zt-n Sysíe-
mának helyes volta tehát megtetfzik , ha a' Főid
nek ezen két rendbéli mozdulás*, úgvmitu: 24, 
óra alatt a' Tengelye körül, és egy elztenlö 
alatt a' Nap körül megmutattatik. Fi^, 2:. A ' 
Copernicus'Systemája. 

U $ § • 34. 
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g. 84. Közönséges, vágy tetsző, és saját vagy 

valóságos mozdulása, vagy mentse az Égi Tes
teknek. 

Hogy ez annál jobb móddal lcheísen: fzük-
fég tudni, hogy az Egi Testeknek két fele moz
dulása vagyon. A ' Fold'lakosinak úgyan-is úgy 
tetfzik, hogy a' Fold egy helyben áll mozdúj-
hataiíanLíl : minden egyéb Égi Testek pedig 
N a p , Hold, Bujdosó és Álló Tsillagok, és az 
Égnek egéfz kékellő boltozatja, láttatnak egy 
forma ferényseggel Napkeletről Napnyúgotfe
lé menni; és 24. óra alatt a Földet megkerüni. 
És ezt nevezik a' Tsillagok' közönséges vagy 
Tetfzö mozdulásának. (Motus Comrnunis feu ap-
parens) Közönségesnek nevezik; mert ez köz 
minden Égi Testekkel. Tetfzonek; mert ez tsak 
tetfzö, és nem valóságos; a1 mellyet az okoz, 
hogy a Föld 24- óra alatt a' Tengelye körül 
megfordulván, nékünk úgy tetfzik, mintha az 
Égi Testek kerüínék-meg a' Földet. 

Ezenkívül n:ég az Égvi'sgálók kitanulták , 
hogy a' Nap, Hold , és több bujdosó Tsillagok , 
a' Zodiacusban , Napnyúgotról Napkelet felé 
mennek. Es ezt nevezik ok tulajdon vagy va-
íófás.os Mozdulásnak.(Motus proprius feu verus.) 

§. 8j. A* Hold saját menése legszembetűnőbb. A' 
Napban-is tapasztalható. Periodicus és Syno-
dicus Hónap. 

A' Holdban ez Iegfzembe'tűnobb ; úgyhogy 
azt akárki-is éfzreveheti. Ugvan-is, havalaki 
valami bizonyos órában, p. o. Estvélí 8- 9* 
varv w, órakor figyelmez a' Holdra ; 's meg
jegyzi aztt az álló Tsillagot, a' melly mellett 
azt látja; 's más nap' ugyan azon órában , i m j3; 

TsiIlatMiá! vagyon többé, a' mellynél ez előtt 
yaló 



való N a p ' v ó l t ; hanem jóval-is elébb nyomult 
Napkelet fe lé ; az az 13. grádufsal és 10. Secim-
dákkal; és ez minden Nap' így vagyon. A ' Hóid 
megyén hát fzemláiomás't a' Zodiacusban ; a' 
Kosból a' Bikába; a' Bikából a' Kéttűsbe, '« 
így t o v á b b ; mind addig, mig 27. Nap' 7. óra, 
43- minuta és 4. fecunda alatt, ismét arra a" 
helyre é r , a' hol elsőben megláttuk. Es ezt az 
idd Szakal'zt fzokták Periodious v. kerületes Hó
napnak nevezn i ; melív az az idó Szakal'z, a' 
melly alatt a' Hóid a' maga Fold korúi való 
útát befutja. Ettől kólómhoz a' Synodicus v. 
Egybe jó os Hónap; a' melly-is két nappal, es 
ó- minutával hofzfzabb; és áll 29. Napból , 12. 
ó r á b ó l , 44. minutáböl, és 3. ferundából; és az 
az idó Szakal 'z, a' melly vagyon egvik Újság
tól fogva a' másikig. Ugyan-is a' Hold, Újság' 
idején , egybe-jóvén a' Nappal , és azután at
tól elválván : ha 27. napok alatt, éppen arra a' 
helyre ju t , a' mejlvben az elótt Újság" idején, 
a' Nappal együtt állott, az az, megfutja a'maga 
kar iká ját , vagy periodious és ku'zabott utál: 
már többé nem találja ott a' Napot: mert az 
Napkelet felé elébb nyomult; mégpedig, min
den nap' köze! egv gráilust haladván: 27. nap 
alatt , míg a' Hold befutotta a' maga útát, kö
zel 27. grádust haladott előre. A ' Hóidnak le-
hát 13. grádus és 10. fecni] la lévén :;\ II 1 >i -
tása : még két nap kívántatik arra, higv az elébb 
nyomúkt napot utói é r je , 's azzal egvbe-jójjnn. 
Es ezen két nappal •« egynehány oriStk.il, h-nz-
fzabb a' Synodicus Hónap , mint a' Periodicus 
vagy tulajdonképpen való Hónap. Ez?n Hóid 
Hónapoktól (Mensis Limaris ) kiiMmbizik a' 
Nap Hónap. (Mensis Solaris). Lóid alább S. i í >. 

I l l y valóságos mozdulása látfzik lenni a' 
Napnak-is , minden nap'; tsak hogy, a' mint aíáhb 
kifog tetfzeni, a z , tulajdonkepp:n nem a' Nap' 

H 4 tn02r» 
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mozdulása; hanem a* Földé. Annak, mozdúlá-
fát, Napnyúgotról Napkelet felé, egyik Álló 
Tsillagtól a'másikhoz, fzintúgy éfzre vehetilök, 
mint a' Holdét; ha annak erős világa, a Tsil ' 
Iagokét el nem venné; úgyhogy azok nappal 
nem i< íi'zhétnek-meg, vagy nem lehet őket lát
ni r de tsak ugyan meglehet azt tudni máskép-
pen-is. De erről már ('/állottunk fellyebb; a' 
hol az Ecolipticárói fzóllottunk. Lásd ott. 

Ez á' Napnak, Napnyúgotról Napkelet felé 
való mi mién napi elébb menése okozza azt - is , 
hogy az Álló Tsillagok, mindennap' valamivel 
elébb tetfzenek-fel Napkeleten. Ha p. o. valaki 
Estvéli 8. óra t.ájbm, a' Bikát, vagy abban ne
vezetesen a Fiastvúkot, a* Napkeleti Horizon-
han látja; és megjegyzi, hogy az éppen akkor 
jön-fel; *s azután mindennap' ügyel ezen Tsil-
Iagzatra: már más nap' ugyan 8- órakor, nem 
éppen a' Horizonban látja azt, hanem valami
vel fellyebb ; mivel g óránál már elébb felíetfzett. 
Mintegy 15. Nap múlva, úgy fogja tapafztalni, 
hogy már az 7. órakor feltetfzik; és így egy 
egéfz órával elébb megláttatik, 's 8- órakor jó 
forma magosán áll az Egen; ha pedig egy egéfz 
Hónap múlva vi'sgáiódik a' körül ; már az est
véli 6. órakor felvagyon, 's így tovább; égy 
hogy fél efztendo múlva már, reggeli R. ora táj
ban jön az fel; tsak a Nap' fényétől nem láthat
n i ; estvéli 8. órakor pedig már nem a'Napke
leti Horizonban, hanem mintegy 180. grádufsal 
Napnyúgot felé, az az, éppen a'-Napnyúgoti 
Horizonban látja azt. A' több Álló Tsiílagok-
ra nézve-is így van a' dolog. Ez onnan va
gyon ; mert a' Nap, minden Nap' ,59' és 8 " , es 
így k'izel egy grádust megyén Napnyúgotról 
Napk-det felé. Egy grádust pedig négy m;nu-
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grádnsit, a mellyek minden 24- órában egyet 
fordulnak, 24 órává felol'ztjuk; egy órára 1.5 
grádus, négy minutára pedig éppen egy g r a c | u s 

esik: következésképpen, egyenlő lévén a'Fóld-
nek 24. Órai megfordulása"a' minden nap' egy 
grádufsal elébb nyomuló Naphoz, minden nap 
négy minutával később fordulunk; vagy későb
ben te,tfzik az fel, mini az előtt való Nap'; és 
így a' Meridiánuson-is, annyival megy az későb
ben kerefzti'il,'s annyival tsinál későbben Delet 
és Estvét. Az Álló Tsillagok pedig, minthogy 
nem változtatják helyeiket, mint a' Nap: min
denütt azon egy időben érnek a' Meridiánusba; 
és í g y , négy minutával mindég hamarébb,mint 
a* Nap; 's következésképpen 13 Nap'egy órával: 
30. Nap két órával,'s így tovább; 's fzükséges-
képpen az «lébb nyomúltt Napra nézve, ugyan 
annyival hamarébb feltetl'zenek, mint azelőtt: 
*s mind inkább inkább közelíteni láttatnak a1 

Napnyúgoti Horizonhoz. így az Álló Tsillagok . 
minden Hónapban ket orá\ al elozvén-meg a" Na
pot a' Meridiánuson való kercl'ztiíl menetelben: 
12. Hónap, vagy egy el'ztendö alatt, 24. órával, 
az az, egy egéfz Nappal előzik azt-meg; úg\-
hogy el'ztendö alatt 366-fzor mennek-által min
den Álló Tsillagok a' Meridiánuson ; vagy a'nii 
mind egy : 366-fzor fordúl-meg a' Fold a' Ten
gelye köríti, míg a' Nap tsak 30,5-fzor megy ke-
refztÜTa' Meridiánuson ; vagy annyi Napok alatt 
végzi efztendei futását. Innen meg-is különböz
tetik a' Tsillag Napot, (Dies Fixarum vei pn-
mi mobilis) a' terméfzeti vagy Nap Naptól; 
(Dies Solaris, Naturális,) de erről, e's a' Nap 
efztendóröl (Annus Solaris) alább l'zóllunk § . 1 2 ; 

H Í § . 80. 



§. 86. A több Bujdosó TsÍllaí>ok-is, így 'mennek 
Napnyúgotról Napi-eleire, Mennyi idő alatt ke. 
rülik-meg a' Napot ? 

A'több Bujdosó Tsilfagok-is, mind így men
nek Napnyúgotról Napkelet fele' ; tsakhogy, 
menne'l távolabb vágynak a' Naptól, e's men
nél nagyobb útat kell nékiek befutni; annál 
lafsabb a! mozdúlások-is. így Merkurius halad 
napjában 4. grádust: megkerüli a' Napot 87. Nap'. 

Venus halad Napjában 1. Grádust 36' : Meg
kerüli a* Napot 224. Nap'. 

A ! -FóV,/halad Napjában 59' és 8 " : Megkerü
li a' Napot 30,5 Nap* 5. óra 48' 4 j " 

Márs halad Napjában 31 ': Megkerüli a' Napot 
1. EfztendÖ és 321. Nap. alatt. 

Ce'res megkerüli a' Napot 4. efztendö és 222. 
Nap alatt. 

Pallós éppen ollyan formán. Juno 4. Elzten
dö 136. Nap alatt. Vesta. 

Jupiter halad napjában 4' .58": Megkerüli a' 
Napot 11. Efztendö és 313. Nap alatt 

Satumus halad Napjában 2': Megkerüli a' Na-
pot 29. Efztendö és 164 Nap alatt. 

Uranus halad Napjában 42" . Megkerüli a'Napot 
82. Efztendö 299. Nap alatt. 

%. 87. Harmadik mozdulása az Égi Testeknek. 

Ezen kétféle mozduláson kívül , némelly 
Egi Testek még a* Tengelyeik korűl-is meg
fordulnak. Nagyító üvegeken lehet ezt látni, a' 
Napban, Holdban, Marsban, Jupiterben, A ' 
Napról bizonyos ez, a* motskokból, a meilyek 
néha abban ízemléltetnek; és a meilyek Nap
keletről Napnyúgotra menni láttatnak. Ha vaia
melly illy motsok, (a Világoí'ság'matériájától 
m-jgüresültt hely) a'Napnak Napkelet felöl ya-



ló izéién megláttatik : mintegy 13. Napok tel
nek-e! bele, míg a Nap tányérán kerefztül megy, 
e's a'napnyúgoti izéién elenyél'zik ; azután pe
dig mintegy 1.5. Nap műlva, ismét megjelen 
a' Napkelet felül való l'zélen. Ebből azt liozzák-
ki az Égvisgálók, hogy a'Nap 27. Nap és l í . 
órák alatt a' Tengelye kórul megfordul. Tulaj
donképpen 25. Nap 14 óra alatt fordúl-meg a' 
Nap a' Tengelye kórul; hogy 27 Nap'teti'ziit 
megfordulni, onnan vagyon : hogy a' Föld azon 
2.5 Napok alatt, míg a' Nap megfordul a' Ten
gelye körül, elébb halad a' Nap körül való 
útában. 

§. 88- A> MŰT Tmgr/rr karút való megfonta, 
lása megmutattatok. 

Hogy a" Föld a' maga Tengelye körül, 24. 
óra alatt megfordul .- c' következendők kétsé
gen kívül helyhetik , úgymint: 

1. Lehetetlen, hogy ugyan azon Égi Telt, 
ugyan azon egy időben , két egymáfsal egye
nesen ellenkező utat tehelsen ; hogy Napkelet
re is, Napnyúgotra-is menjen. Már pedig, a'mi
dőn tetl'zó, vagy közönséges mozdúláfsal , az 
egéfz Ég'golyóbisa, az Álló Tsillagokkal, Nap
pal, Holddal, és minden Bujdosó Tsillagokkal 
együtt, 24. óra alatt , Napkeletről Napnyúgot 
fe lé , a' Főid körül megfordul: ugyan akkor, 
azon idó alatt, tulajdon vagy valóságos moz
dúláfsal, a' Nap , Hold , és egyéb Bujdosó Tsii-
lagok, a* mint láttuk, Napnyiigotrol Napke
let felé mennek. Ez a' kétféle mozdulás, ugyan 
azon egv időben , együtt meg nem állhat; a' k- :-
tő kózzül valainellyiknek , tsak tetfzömk kell 

Ha m ír meggondoljuk , hngv a'Nap, Hold, 
és a' több Planéták, tulajdon mozdulásaikkal, 

egyik 



egyik Álló Tsillagtól, a' másikhoz, Nap nyű. 
gótról Napkeletre nem mehetnének: ha a' z\. 
órai közönse'ges mozdulás, Napkeletről Nap
nyugatra valóságos volna; ha meg gondoljuk 
az Álló-Tsillagok' mozdulásának egyenlőséget t 

a' 24. órai közönséges mozdulásban, a* melly
nek az 0 külömbözŐ távol-létek miatt, véghe
tetlen külömbözőnek kellene lenni; és hogy azt 
az egyenlőséget, tsupán tsak a' Földnek a'ma
ga tengelye körül való megfonhdasa okozhat
ja: tehát, tsak ezen két okokból-is ki lehet hoz
n i ; hogy az Égi Teltek' közönsétrcs mozdulása, 
tsak tetfzö; a' melly onnan vagyon, hogy a' 
Fold 24. óra alatt a' maga tengelye körül Nap
nyúgotról Napkeletre megfordul. Mert a' midöu 
e történik; úgy iátfzik , mintha az álló Tsilla
gok, .Nap, Hold, és több Planéták, 24. óra 
alatt, a'Földet megkerülnék; mint a'Szekéren, 
vagy hajon menőknek , menni látfzanalt, a'Part, 
F á k , Fold, W ' f 

2. Más Égi Testek-is, megfordulnak a' 
Tengelyek körül; a' meilyek pedig fokkal na
gyobbak a' Földnél: miért ne fordulhatna hát 
meg a' Főld-is. 

3. A ' Nap, többel mint egy millióval, na
gyobb a' Földnél; fokkal könnyebb hát ennek 
a' körül, mint annak e' körül megfordulni ; úgy 
is a' petsenyét forgatják a' tűz körül, nem a'tü
zet a' petsenye körül. 

4. A' Nap, mefzfzebb van a* Földtől 20. 
Millió Német MérttfÖldeknél, úgy hogy , annak 
az útnak, a'mellyet a' Napnak 24. óra alatt meg-
kellene futni , " az Átmérője volna több mint 
40. millió: kerülete pedig, mintegy 131. milli» 
MérttfÓldnyi nagysági. Úgy hogy, a' midőn 
a' Fold a' maga tengelye körűi való megfor
dulása által, egy óra" alatt' 225 Mérttföldet 
halad : akkor a Földnél miliiofzor nagyobb 

nap-
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napnak, egy' óra alatt kellene menni , 
lóó. Mérttfóldct. 

5- A ' Föld, az Álló Tsillagok'véghetetlen 
mefzfzeségéhez képelt, tsak egy fzámban le jö-
vöpontotska, úgy hogy nemegygyez meg a' jó-
zanokolsággal, azt állítani, hogy a' körül ezek 
megforduljanak. A ' legközelebb lévő álló Tsi l -
lagnak, egyetlen egy Secunda alatt, vagy míg 
az ember pulsusa egygyet üt, 42 millió Mérttföl-
del ke lene menni; fókáknak pedig, billió és tril
lió Mértttfóldeket , egy Secundának 60-ad réfze, 
az az egy tertia al'att; a' mint alább ki fog tet-
fzeni; almikor a' Földnek nem kell többet men
ni egy Secunda alatt , 230. ölnél , a' melly T ' v 

réfz Mérttföldet tél'zun, 4000 ölet fzámlálvan 
egy Mérttfőldbe. 

6. Könnyebb a' tereh az „rEquátornál , mint 
a' Pólus felé. Lásd az okát %. 66. A ' Tropicu-
sok köztt fzüntelen való Napkeleti fzél tapalz-
taltatik ; és ugyan ott, az Oceanus-is, mindég 
Napkeletről Napnyúgotra - foly. Ezeket-is , a' 
Fold' lengéivé korul való megfordulásából lehet 
megmagyarázni, ügyan-is , a' mi a' Tropicnsok 
közit tapafztalható í'zúntelen való Napkeleti fzelet 
illeti : ennek oka ez ; mert a' Tropicnsok köztt 
lévő levegő környék , a' tsaknem mindég függö-
leg arra esö Nap'súgáritól, nagyobb mértékben 
megmelegíttetik , mint az azokon kivül lévő; 
innen nagyobb mértékben-is kiterjefztettetik, 
vagy meg vékonyodik, megritkul, és a' fel
sőbb környékekre nyomul. A ' honnan az egya-
rányúság' törvénye fzerént, a' Föld' Éfzaki' és 
Déii félgolyóbisa felöl, í'zúntelen kell a' Leve
gőnek az jEquátor felé fojdogálni. Már , mint
hogy, a' mint fellyebb láttuk, a' Tropicusok 
köztt , legsebesebb a' Főid'fordulása, és így a' 
Földel k ö r ü l - v e v ő gozkörnyéké-is : innen az 
Kl'zaki é, Déli réfz felől, lafsabbji. haladó, és 
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az ^quátor télé nyomuló Levegő nem veheti, 
fel mindjárt egy izempillantásban a' T r o p i c u , 
sok kóztt. lévő J evegö környéknek íébeísegét • 
's következésképpen a' Tropicusok köztt lakók' 
és lévők, valami a' Föld' Napnyúgotról Napi 
kelet felé való megfordulásának ellenében té
tetett ellent-állását tapafztalják a' Levegőnek 
vagy óily formát éreznek, mintha fzünielea 
Napkeletről Napnyúgót felé fúna a' Izél. 

F.z a' Föld' JEquátornál való legsebesebb 
fordulása, és az ebből folyó fzüntelen való Nap
keleti fzél, okozzák főképpen azt-is, hogy a* 
Világ'nagy Tengere, vagy az Océanus, a' Pó
lusok felé ofzvébb nyomódott, és így alatsor 
nyabb réfzeire a' Föld' golyóbisának, le nem 
fóly és el nem borítja ázottan lakható Kői
det; a' midőn ottan a' víz-is , mint egyéb dol
gok, legnagyobb erővel igyekezik a' Föld'kö
zép pontjáloi eltávozni r; linncm Napkelfci ról Nap 
nyúgotra folyni kénteleníttetik. De ezekről a' 
Physíca Geographia tanít. 

§. 89. 4 Ftld1 efztendei mozdulása megmutat tátik. 

A ' másik mozdulása a' Földnek az , a' melly 
fzerént az, efztendö alait az Eceliptikának 12. 
Jegyeit be-járván, a' Napot megkerüli. Ez ól-
lyan igazság, a' mellyet azért hilzei-. : meri e 
fzerént, minden nehézségek, a' meilyek az Egi 
Testek' mozgásába?; , vagy mem seben előfor
dulnak , és a' mellyeknrk okát kíUon.b n nem 
adhatom, minden erőltetés nélkül eihartnt'h3t-
nak; azon rcndeletlenségek , a' meilyek a' Buj
dosó Tsillagok'menésében láttatnak, melly fze
rént azok moft előre, majd vifzfza felé menni 
láttatnak, most lafsabban , majd Szaporában ha
ladnák, néha állanak , megfejtethetnek , a 

mellyeket más Systemák fzerént megfejteni nem 



TJgyan-is így a' Fold az Eccliptica la Je
gyeit bejárván, az annak közepén egy helyben 
álló Nap, a Fold' lakósítól mindég abban a' 
Jegyben látlzik, a melly azon Jegygyei, a 
mellyben a' Föld van, áltálellenben vagyon, 
p. o. Fig. 16. mikor a' Föld a' Rákban a' D-ben 
vagyon: az Eccliptica közepén lévő Napot, a* 
ízem a Bakba a' B-be vifzi, és ott látja; ha a' 
Fold a' Fontban az A-ban van: a Nap a* Kos
ban látlzik a' C-ben » 's így tovább ; úgy hogy , 
úgy tetlzik minékünk, mintha a' Nap járná bé, 
a' 12. Égi Jegyeket. A ' Hóld-is 27 Napok^alatt 
a' Földet megkerülvén; minthogy a' Föld' La
kosainak úgy látfzik, mintha az, az Eg bolto
zatján volna: úgy tetí'zik , mintha az alatt az idő 
alatta' Zodiacust, vagv annak 12 Jegyeit be jár
ná. Fig. 23. Itt T . a' Föld a, b, c, d, e, *s a' t. a' 
Hóid' úta: a' mellyben megkerüli a' Földet. Már 
mikor a' Hóid, az a-ban vagyon: a' ízem lát
ja azt az Égen a' v-ban. Elébb haladván a' 
Hóid , mikor a' b-ben vagyon : aTzem látja 
azt az Ví-ba, elébb haladván a' c-be: az Égen 
látfzik az a' II-ben 's így tovább; míg 27. Nap 
alatt a' Földet megkerülvén , a is Égi Jegye
ket be.járja. 

A ' Planéták' menésében tetfzö ren'deletlen-
ségek-is, így elenyéfcnek. ügyan-is, minthogy 
a 1 Föld együtt kerüli a Napot a' több Planéták
kal; azok közzül pedig, némellyek kevesebb, 
mások ismét két annyi, 12 annyi, 30 annyi, 'sőt 
83 annyi ido alatt futják bé, a' magok Kariká
ikat, mint a" Föld; igy p. o. Jupiter tsak 12-öd 
réfzét végzi el a' maga útának, míg a' Föld a* 
magáét egéfzen megfutja: nints femmi termé, 
fzetetesebb, mint az hogy a'Planéták , most elő
re, majd vifzfza felé, most lafsabban, majd fza-
porábban menni, néha pedig áiíani láttatnak. 
Fig. 24. S. a'Nap; T . a' Föld úta; P. L. k 



Jupiter" mának e w i -d'zc ; N ü . az Eg" boltozat, 
ja. 'Már mig a Főid Eutendö alatt a" maga Nap 
körűi való egi'ÍV utal befutja r addig Jupiter, a" 
melly kevés hjjján 12 El'ztendö alatt Végzi a* 
Nap körűi való útát, tsak mintegy 1 :i-öd réfzét 
az L P-t futja bé a magáéból. Ofztafsék-eí hát 
a' F ö l d ' ú t i hat egyenlő réfzekre ; a' Jupiter' 
útának L P. réí'ze-is, ugyan annyira. M a r le
gyen a ' F ö l d , az i - b e n , Jupiter-is a 1 maga átá* 
ban az L P-ben az 1 -ben: egy Föl:]' lakosa látat 
fogja Jupitert az Egén az a-d^r.. M e n j e n . a 1 , F ö l d 
ket hónap alatt, az í -böl a' -2-be. Jupiter-is a' maga 
út a bar:. a 1 z-be, a' fzem látni fogja azt az Égen 

"a' b-ben. Rét hó.nap alatt, ér a F o l d , a' 3 -ba: 
Jupiter-is a' 3 -ba: a'fzem látni fogja azt a' c-ben, 
a hova már . iTi'.'gíai^úd >lt ménéi se) Iái i'z lk hegy
ért ; noha az a' maga útában az L P-ben min
dég eeyenlö gyorsasággal ment előre. Két hó-
nap múlva ér a' F o l d a' 4 -be; Jupiter is é 
ga útában egyenlő gyorsasággal az alatt a" 4-
halad előre: a' izem látni fogja azt az Egén \ 
d - b e n , es így úgy tetfzik , mintha vii'zlza í\ l i 
ment volna. Két hónap m ú l v a , ér a' F ö l d az 
.5-be: Jupiter-is az .5-be: a' fzem látni fogja ezt 
az e -ben; és így ismét előre menni láttánk. Utol 
jára jut a' F ő i d a' 6 - b a ; Jupiter-is az alatt, elő 
nyomul a' 6-ba. A ' fzem látni fosrja azt az E;ya 
az f-ben. És így ismét, nevekedett gyorsasággal 
láttatik hogy előre ment. 

Es így noha Jupiter a' maga ú í á h m n r n -
^eg egyforma gyorsaságira! haiadotl c!'Ve: '1-
a' maga útában 12-fzer febes'ebbr-n haladó F'dd' 
külömbözo állása fzerént, a'Földlakosinak fzük-
ségesképpen úgy l á t f z i k , mintha most gyorsab
b a n , majd lafsabban, most előre, inajd "nst̂ a 
menne, néha pedig egy helyben állana. A " T ö b b 
Planétákra nézve-is így van a' dolog. Ezt n 
Planéták' menésében való egyenetlenséget, es 



rendeletlenséget nem tudták fe a' Pto!emteus\ lé 
a' Tychó* Systemáját követök megmagyaráz
ni : e' végre gondoltak Ök ki lök egymásba 
vágó. Karikákat , a' meilyekböl állanának azok
nak títaí, és a' mellyekbc azok ki tsaponganá-
nak; és onnan volna, hogy azok most előre,-
maid ismét hátra, most fzaporábban , majd las-
tabban mennének, néha pedig egél'zen-is álla
nának; a' mint már fellyebb mondottuk. A 'Co-
pernicus* Systemája fzerént pedig, ezek a' ne
hézségek mind fzépen e'háríttatnak. Illy forma 
tekergös Karikának a' réfze Fig. 2,5. 

J. 90. A* CopernicanumSyftemaeUen formáltt ne
vezetesebb ellenvetések megtzáfolása. 

A" Nevezetesebb ellenvetések a' Copernicanum 
Systema ellen ezek, úgy mint: 

l . Hogy ez ellenkezik a' Sz. íráfsal ; a' 
mellyben fők helyeken a' Fold állani, és foha 
helyéb"! ki nem mozdulni mondatik; a' Nap 
pedig feljöni. és lemenni. 

Felelet. A' Szent íróknak nem a' volt a tzél-
jok , és nem a' végre rendeltettek volt Istentől, 
hogy Aftronomiát tanítsanak: hogv a' Világ' rendi
ről, a'Napnak, Hóidnak, Tsillagoknak járásáról, 
mel'zfzesi-géröl 's nagyságáról, oktafsákaz Embe
reket: hanem hogy az Embereket az idvel'ség' útára 
vezéreljék. A 'Sz. Eélektól-is erre vettek kegyel
met; ebben vezéreltettek minden igazságra. Ök 
hit , mikor az Egi Teltekről, Napról, Földiád, 
Hóidról, Tsillagokról fzóllanak, alkalmaztatják 
magokat a' közönséges l'zollás' formáihoz ; mint 
fzintén mi-is, a' kik noha Copernicanusok va
gyunk, még-is nem távozunk-el a'koznnségcs fzói-
lás' formáitól; hanem azt fzokuk mondani, Ingy 
a' Nap fel jött, 's le ment ; a' minthogy valóság-
gal-is tel )ö az tetfzö, és közönséges inozgás-



f a l , .mikor fele fordulunk: le m e e y , mikor el . 
fordulunk (öle. A ' Föld- is pedig ki nem mozdul 
foha-is az b helyébö), vagy l i l á b ó l , a' m e i l y e t 

kiizabolt neki a' Teremtő. Kz a* T u d o m á n y hát' 
éppen nints a' Szent írás ellen. 

z. Azt mondják, hogy e fzerént a T u d ó . 
mány fzerént, egy Toronyból leiökettetett kö 
nem a' T o r o n y tövébe esne, elébb haladván a' 
T o r o n y : Puskás fe találhatná-ineg, az erány. 
zott tzék El'zak v^gy D é l felé ; az Agyúból kiiö'n 
golyóbisnak p e d i g , Napnyúgot felé, tovább 
kellene menni , mint rendlzerént, és mint a* 
Napkelet felé lovettetettnek ; a'Napkelet felé re-
pi i lö madarak fe találhatnának helyeikre 's féfz-
k e i k r e ; úgymint a meilyek fokkal nagyobb fe-
réry íéggei haladnak Napkelet f e l é , mintsem 
íuok repí'iinek. 

Felelet. M i n d ezek az ellenvetések nevet
ségesek; mert a' F ö l d együtt fordul az ötet kö-
r i folyó L e v e g ő v e l , vagy gÖzkörnyékkel , éí 
eevförmán vií'zi m a g á v a l , mind a' mozgásban 
l e v ő , mind pedig az egy helyben nyugovó tes
teket. A ' T o r o n y b ó l lelöketett kőnek tehát a' 
T o r o n y ' t ö v é b e kel l esni ; mert a F ö l d egy üt: 
fordul a 'Toronnyal , és az abból [elöketett k ö \ el; 
a' Puskásnak-is elkeli a' tzélt ta lá 'n i , ha ugyan 

j ó l erányoz, akár D é l r e , akár E l z á k r a ; mert 
a' F o l d együtt fordul a' Puskáfsal , a' kilőtt go-
fyóbifsal , és tzél !a i ,és egyiket lé hagyja hátra ; 
az A g y ú golyóbis íé mehet Napnyúgot felé rneí'z-
fzebb mint rendfzerént, és Napkelet f e l é ; a' 
n.adaraknak-is reá ke'i találni féizkeikre N a p 
kelet fe lé ; mert a' mennyit halad a' F ö l d a' fé-
fzekkel Napkelet f e l é , éppen annyit halad a' 
i radarrahis, akár egy helyben légyen a z , akár 
valamerre repüljön. 

3. Legtöbb e z , a mit mondanak, hogy ha 
a F ö l d minden 24. órában a* Tengelye körül 

meg-



megfordul: úgy u . óra múlva mindnyájan le
fele volnánk fővel, az Egbe hullanánk; a'kút
ból, folyóvizekből a' víz kiömlene; az udva
ron Jév6 fák-is az Égbe hullanának 's a r. 

Felelet. Ezt az ellenvetést azok formálják, 
a* kik a' Physicában és Mathésisben nem elég
gé jártasok, és nints helyes esméretek arról, 
hogy mi a Nehéz ? és mi van fel, mi alá ? — 
Tudni kell hát,, hogy ez a' mi Foldunk, mint 
minden egyéb Égi Testek-is, golyóbis forma; 
a' mint ezt a' Földről fellyebb meg is mutattuk. 
A z illyeu golyóbis forma Égi Testek immár, 
űgy vágynak a' Bölts Teremtőtől formálva, 
hogy azoknak minden réfzei, és minden azo
kon lévő, vagy azokhoz tartozó testek, azok
nak közép pontja vagy Centruma felé tartanak, 
és igyekeznek. És ezt a' tulajdonságát hívják 
a'Testeknek nehézségnek, (gravitas) a' melly 
kimutatja magát az egy helyben nyugovó tes
tekben a' nyoniás ; a' magasról lebotsáttatott Tes
tekben pedig, az esés által. Innen ellene mond
hatatlant.] következik, hogy az iilyen golyóbis 
forma Égi Testeknek, *s különösen, hogy e' mi 
Földünkről fzólljunk, ennek a' mi Foldnnknek-
is, ámbár minden réfzei nehezek, és a' közép 
pont felé nyomnak, de magának az egéfz Föld
nek nints femmi nehézsége; (mint a' több Egi 
Testeknek-is) mert egyik réfznek a' Centrum 
felé való nyomása, a'másik, egyenlő réfznek 
a* Centrum felé való egyenlő vifzfza nyomása 
által lémmivé tétetik; 's e' fzerént a' Földnek 
niinden réfzei, a' közép pontnál egy.-.rányúság-
ban , íequilibriumban vágynak. Fig. 26. Légy*a 
ADBF, a' Föld'golyóbisa. Kiki latja, hogy itt, 
az A C D réfz, éppen olly erővel nyom a' C. 
Centrum felé : mint az ellenébe le'tet-tt hason
ló nagyságú réfz a' ECE. Az a' nyomás hát a" 
mellyel a i elsőbb a* Főid* Centruma felé igyene-



zik , azon ellenébe tétetett nyomás á l l a l , a ' 
mellyel ez ugyan a'közép pont felé igyekezd 
femmivé tétetik. Ugyan ez igaz az Á C E éj 
D C B réfviekröl ; 's következésképpen a' D A E 
F ö k l féigolyóbisa' n y o m á s a , vagy nehézsége; 
a' D E B F ö l d ' féjgnlvóbís.é ellenkező- nyomása 
által femmivé tétetik"; *s e' fzerént a'Föld'egéfz 
Msl'sája vagv 'festi ' , magán. n gondoltatván, ép
pen nem nehéz. Ha két mindenben egyenlő ere
jű ember, vál laikat egybe v e t v é n , mindenben 
egyenió erővel igyekezik e g y m á n eltafzitani • 
valamíg azon erö köztt való egy arányúság, a" 
mellyel egymás ellenében dolgoznak, 
b o m o l ; mind addig ott lemmi mozdulás nem 
lehet. Innen, nem fzükséges Hercules, vagy 
Á t l á s , hogy az E g e t ; vagy 12 B i k a , hogy a1 

Földet tartsa. Mert az ülvén Testek magokban 
gondoltatván , akárhová helyheztefsenek a* Te
remtőtől, n'Yiiag' megmérhet étlen öblében, az 
ő egéfz testekkel, femmi felé nem nyomnak; 
és így ha nyugvásba tétetnek: nyűgofznak mind
örökké egy helyben; ha pedig meglökettetnek, 
mennek mind örökké egv-nes i i i .eában; vagy 
pedig a' Böíts T e r e m t ő t ő l , valami véghetetle
nül nagyobb 's egy lieiyben álló É g i t e s t t ő l , bi
zonyos mefzi'zeségre heiyheztetietvén, 's egéfz 
testekkel attól vonattatván, vagy a' felé nehe-
z í t v é n , mim ketánna óidalaUag meglökettetnek 
vagy indíttatnak: a' k ö r ü l , valamíg a' Terem
tőnek tetfzik , bizonyos K.ir ikában forognak ; 
mint a' mi Napunk k ö r ü l a', F ö l d , és a több 
Planéták. A ' Teremtőtől vélek közlött löké* 
által igyekeznek ugyán-is a* Naptól e l távozni : 
(Vhi Centrifuga) de- a' Nap' véghetetlenül nagyobb 
M : - - iának hozzá húzó ereje á l t a l , mint v a 
lamelly kötél á l t a l , vifzfza tartóztatnak, és\ a 
felenehezítnek; (Vis Centripeta) és a' k ö r ü l , e' 
két e g y m á l s a l ellenkező erő á l t a l , kifsebb '* 



nagyobb Karikákban forogni krntc'enít;et:H\; 
éppen úgy, mint valanielly paritiyabm a' kö-
vets a' ke;z körül. 

Minden Testek nehezek hát a' Föld kerek-
fégén ; vagy olly in tulajdonsággal bírnak, melly 
fzerént azok a' Fold felé, még pedig annak kö
zép pontja, vagy Centruma felé nehézítnek , 
v a § y igyekeznek. A' Tapai'ztalás bizonyítja ezt: 
mert In* valaki egy dirab követ, fat, vagy egy 
almát, vagy akármit, a' kezéből elbotsát, vagy 
fel-lök: (a' mi t. i . nem könnyebb a' Levegőnél; 
mert a ' tol l , pih, felfelé megyén ; de a'levegő
től üres helyen, az üveg harang alatt, az-is 
fenékre fzáll, még pedig olly gyorsan, mint 
egy darab arany) az úgy esik-le a'főidre, hogy 
d/V ünea, a'melly fzerént az leesik : fűggöleg, 
\ > • .- ' i peiidieníariter áll a'Fold' fzínén. Tud
juk p-'dig a' Mathesisbol, hogy a'golyóbisok" 
fzínén, tsak az a' linea áll perpendicularíter, 
az az olly egyenesen, hogy lé egy, lé más fele 
nem hajol, a' melly annak közép pontján, vagv 
Centrumán megy kcrel'ztűl. Tehát azon linea-
js, melly fzerént a' Testek a'Földre leesnek, 
vagy azonn nyomnak, ha gondolatinkkal meg-
holzfztbítjuk azt: a' Fold'közép pontian menne 
kcrefztül- A' honnan világos, hojy minden 
Testeknek, a' melly k a' Föíd* fzínén vágynak, 
bizonyos nehézségek vagyon; vagv olly erő 
vanbennek, melly fzerént azok, a* FöTt' köíép 
pontja felé igyekeznek; és a' melly az egy hely
ben nyugovó testekben , a 'nyomís, a" mj'is-
róí alá botsáttatott Testekben pedig, az e.*és ál
tal mutatja-ki magát. Akár hol lesvén v-Jaki 
a' Föld' fzínén, és kerekségén: minden kifogát 
nélkül így tapafztalja azt. 

Es éppen ez a' Nehézség, a 1 Testeknek ez; 
a*terméfzeti tulajdonsába immár az oka, hogy a" 
Főid' golyóbisának minden réfze lakható; hogy 



minden azomi levő dolgoknak , annak f/ínén 
a' vizeknek a Kútakbm, az b árkaikban, az ud
varon lévő vágóit fáknak, az Udvaronn keli ma
radni ; ámbár a' F o l d minden 24 órában megfbr-
rjúl-is a' Tengelye körül ; e' tselekfzi , hogy ha 
a' F o l d ' golyóbisának akármelly pontjából, ma
gasra fel-lökünk valamit , annak nem a' Hóid 
íí'ie , v.ygy má«rivá; hanemvil'zfza kell esni a' 
1' Id' í'zínére. Ettől vagyon, hogy a' Földnek 
m udt n lakosai , a' Fo ld golyóbisán:; k akánnoi'y 
felén, perpendicuíariUr állanak annak fzíoe'n; 
úgyhogy az Eget mindenütt fejek felett látják; 
vs , ; y fejjel áiL-mdt a' leié. 

D e , hogy-is fordulnánk alá fejjel, 12 óra 
múlva : Hogy hullanának alá az Égbe a* vizek, 
fák , 's egyéb dolgok? hifzem tulajdonképpen, 
a" van alá, a' mi a' F o l d ' közép pontjához, % agy 
Centrumához közelebb v a n , mint más d o l o g ; 
fel pedig a' vagyon, a mi mel'zi'zebb van attól. 
A ' ki azért a' Fold ' golyóbisának másik (élén 
v a n , egy tseppel sints alább, mint az a* k i az 
innenső felen v,>?i ; mert tsak annyira vau a' 
F o l d ' Centrumát"!; es így éppen ol ly magasan 
van. Es a' k i ott az E g felé hajit valami követ: 
fzíntúgy felfe !é hajit , mint mi ezen a' réí'zén 
a' földnek: a' k i az E g felé tekint, fzíntúgy, 
felfelé tekint, és .feje felett látja az E g e t , és a' 
Napot ; mert az Ég ott-is fzint o l ly mefzfze van 
a' Föld'közép pontjától, mint mi felölünk. Ha 
négy Tornyot gondolunk a' Föld'golyóbisán; 
a' két Pólusoknál kettőt, az iEquátornái i.u.ér 
kettő), egygyet a'Főid* golyóbisának egyik, 1 .A-
sikat, a' m;;sik felén; mindenik Torony' tövé
ben egy egy embert; az JEquátornak innenső,, 
é-- :d'-ö felén ó'lö két ember, egyforma magas-
r i á l l ; mert egyforma mefzfzeségre vágynak a' 

: •entrumát.-'i!; ha mind a' kettő h ] : a' To
rony' teteje felé, mind a' kettő felfelé hajít; 



mert mind a' két Torony' teteje jóval-is ms.z-
fzebb vagyon a' Föld' Centrumától, mint ezen 
emberek: így vagyon a " dolog a" Pólusoknál 
lévő két emberekre nézve-is ; ezek-is mind ket
ten egyforma magasan álhnak; és a Toron;/ 
teteje felfelé hajítanak. Fig. 26. Itt az A D B E , a 
Fold' golyóbisa. Akár az A-ban, akár a' D-bcn, 
akár a' B-ben, akár a' E-ben legyen valaki a' 
Föld'fzínén: mindenütt egyforma magasan áll; 
mert mindenütt egyforma mefzfzeségre van a 
Föld' kózép pontjától, a' C-tol, és mindenik he
lyen, a C-felé van alá: az f. h. g. i. felé pedig 
fel felé vagyon; mert azon pontok mefzl'zebb 
vaeynak a' i''ö.'d'közép pontjától. A ' k i azért a' 
B-bÖl, a' g-felé hajít : fzínt úgy fel felé hajít, 
mint az a' ki az A-ból az f-felé hajít. És ha va
laki az A-ból, egy követ az f-felé hajit: azon 
kónek, az f A C. erányzáfsal kell vifzfza-esni. 
A ' ki a* D-bol a' h-felé hajít: azon kőnek a' h 
D C erányzáfsal kell vifzfza esni: »' ki a' B-böl 
hajít a' g-felé: azon kőnek, a'g BC. erányzáfsal 
kell vifzfza-esni a Földre, "s így tovább.' 

Terméfzet ellen való dolog volna hát, és 
tsupa képtelenség, hogy a' Föld megfordulván: 
az azon lévő dolgok, emberek, fák 's .1* t. az 
Ég ' felé hullanának; mert arra fel vagyon , nem 
alá; alá pediga* Föld' Centruma,vagv közép pont
ja felé vagyon. Ha a' Föld' golyóbisán kerei'z-
till, Fig. 20. annak egyik l'zínétöl, az A-tól forr
va, a* másikig a" B-ig, egy éppen a'Centru
mon a' C-én kerefztiil menő likat gondolunk; 
ha ebbe a' likba egy darab követ, vagy v.da-
m'it az A-ból bele vetnénk: az mindég a ,,• 
bes-éggel, lemenne egéfz a' Föld' Centrumáig, 
a'. C - i g ; onnan mindég fogyó febesé-rgel, fel
menne a' Főidnek egéfz a' másik Izmiig a' B-
ig ; ott egéfzen elfáradván, vifzfza ;.nrlúlna, 
és mindég növő febtséggel alá jony egéfz a* 

í 4. Coa* 
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febeséggcf feljöne a' Földnek egéfz ázfnnefisö 
íz ínéi gaz A-ig; innen ismét alá indulna ; és e « 

!',:;ns nélkül így lenne. Ennek tulajdon
képpen a' Föld'Centrumánál, a' C-nél megkel, 
lene áóani; de a' Mecfianica'törvényei, fzerént 
•e:z akiúaiíásban, úgy megnevekedett az ereje 
hogy az által a' Fö'dnek egéfz a'másikfzínéig fel. 
mehet; a' felmenés közben, ezt az eröt, úgy 
elvelzti, hogy a' túlsó réfzröl ismét vifzl'za tér-
ni kéntefeníttetik ; a' mikor az aláfzállásban is
mét megnevekedik az ereje, 's így tovább. 

4. A' Földnek efztendei mozdulása ellen, 
azt lehetne mondani, hogy véghetetlen nagvnak 
kellene annak a' febefségnek lenni , a' mellyel 
annak menni kellene. De ez a' febefség, tsak 
femmi ahoz a' lébefséghez képest, a' mellyel 
menni kellene a' Napnak, a' több Bujdosó Tsil-
lagoknak , és az Álló Tsillagoknak 24 óra alatt, 
ha azok kcrűinék-raeg a' Földet. A* Napnak 
kellene úgy menni, a' mint fellyebb láttuk , 
egy órában, többet $ millió Mérttföldnél; egy 
minuiában 80 ezerét: egy fecimdában 1494-eU 
A' Siritisnak, ,r mint láttuk, a' melly legköze
lebb lévő ÁllóTsillag, egy fecunda alatt, vagy 
míg a' pulsus egy gyet üt , 42 millió Mérttföldet. 
Hát még a' távolabb lévő álló Tsillagoknak, 
a'meilyek az úgy nevezett Téj-útban , (Via La
ci tea) és ködös Tsillagzatokban (Stelhe nebuló-
fas) megl'zámláIhatatlan fokasággal Izem leltei
nek, és meg meg aanyi felsőbb Világ'rendéi-' 
nek tartatnak , a' mellyekböl fok ezer, és lök 
millió efztendök alatt hat-el a' mi Földünkre 
a' Világofság' fúgára; melly fok billió, és tril
lió Méntíoldeket kellene elmenni? A ' honnan 
méltán mondhatjuk, hogy a' Föld' mozdulásá
nak febefsége , ezeknek Yebefségekhez képest, 
tsaklémtni. A ' Föld a' tengelye köj'űl való meg? 
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fordulásában, a' mint láttuk, nem megy öbbe 
zzj Mérttfóldet; egy 

minuta alatt a-el. egy fecunda alatt TV Mérttfól
det. Az igaz, hogy el'ztendei útában febeseb-
benmegy ; úgymint egy nap'3.J3 ezer Mérttföl-
det; egy órában 14 ezerét; eg)' l'ccundaban 4 
Me'rttróidet. De e' tsekélység, a'Napnak, es 
az álló Tsillagoknak fcbclségéhez képest; ha 
azok 24 óra alatt a' Föld körül megfordulnak ; 
a' mint közönségesen tartatik. 

Hogy a' Főidnek febcs fordulása, és me
nése által , a' rajta lévő dolgokéi nem lökcttet-
r.ek: annak oka, az említett nehézség; melly 
fzerént, minden dolgok a' Fold'közép pontja fe
lé tartanak , és nehezítnek ; és a' fold' golyóbi-
fa' minden réfzeinek, olly íequilibriumba, vagy 
egyarányriságba való helyheztetése, melly fze
rént azon femmi megrázattatásnak helye nem 
lehet. Hogy ezen mozdulást nem érezzük , az 
a' Föld' mozdulásának e.-. >-illőségétől , és a' 
Fold' nagyságától vagyon. így a' leg-sebescbben 
menő nagy bajoknak menését fe vefztk él'zre 
a' hajóban lévők , valameddig az egyforma íé-
befséggel megy, és a' fzélvefzektól meg nem 
háboríttatik , 's egyenetlen mozgásba nem ho-
zatik: a' Főid'menése pedig ennél fokkal egyen
lőbb. 

5. A ' mi azt illeti, hogv az Álló Tsillagok-
ban femmi változást nem okoz, azoknak helye
ikre nézve, a' Földnek efztendei úta; melly fze
rént az 40 Millió Mérttlölddel meferzebb van 
Tavafz kezdetkor, mint Öi'z kezdetkor; abból 
tsak a' következik : hogy a 3 Álló Tsillagok . 
olly véghetetlen inel'zl'ze vágynak, ho»vazok-

'épest, ez a' 40 millió 
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