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A' Napnak, és Planétáknak, Mefzfzeségeknek,
&
Nagyságoknak
megtudása' módjáról, és azoknak mefzfzeségekr'ól, és Nagyságokról.
§ . 91. Nem tehetetlen az Égi Testeknek me/z/le-.
ségeket 's nagyságokat megtudni.
útnak és módnak tudására, melly
fzerént az Egvi'sgálók, az Égi testeknek véghe
tetlen mefzfzeségét, és nagyságát megmérik,
igen mély tudása kívántatik az egéfz Mathesisnek: a' honnan nem tsuda, hogy annak igazsá
ga felöl, azok, a' kik femmi Mathesist nem
tudnak, kételkednek; és az egéfz dolog, előttök képtelenségnek látfzik. Mi-is hát ebbe a'
dologba mélyen bele nem erefzkedünk, hogy
(.•rönk lelett való dologba ne avafsuk magunkat;
és elégnek tartjuk, ha annyit megmutathatunk,
. hogy nem lehetetlen azokat megmérni; és azok
nak mefzfzeségét és nagyságát megtudni; ha
fzintén fenki-is azokat mérő rudakkal meg nem
mérhet t-is.
Annyi bizonyos, hogy az Egvi'sgálók, az
Égi Testek' távol létének 's nagyságának meg
mérésében , bizonyos, és változhatatlan Tör
vényeket, és Regulákat követnek. A ' melly el
lene mondhatatlan regulák fzerént, megméri a
Fold mérő, a' Tornyoknak magafságát; egyik
dolognak, a' másiktól való távol létét, a mel
lvekhez Önem járulhat: fzintén ollyan változha
tatlan törvények fzerént mérik - meg az Egvisgálók az Egi Testeknek mefzfzeségét, és nagy
ságát. E' felöl annál kevés bbé lehet kételkedni,
hogy Ők , a' Napbéli és Holdbéli fogyatkozáso-

Jlat, azoknak kisfebb, vagy nagyobb voltokat,
tartófságiknt, 's töbh féleket, olly helyesen meg
mondanak elóre, hogy azok pontról pontra be
telnek: a' mi lehetetlen volna, ha ezen Égi Tes
tekor ! tavól-létét , nagyságát, az ö útjaikkal,
és )•''••.saikkal együtt a''legnagyobb bizunyosftgg-'í nem tudnák.
c
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92- Hogy mérlk-meg a' Hóid távol-létét a Földtét. A' Hóid" kiilép mtpjiéségé.
Hogy me'rik-meg a' mi Földünket, annak
«g<Sfe Fetsd l'zínét, é s T e s t é t , láttuk fellyebb §.
7* '• lái'snnkhát most a'több Égi Testekről; ne
vezetesen vegyük-fel a' Hóidat. Hogy a' Hóid'
mefzrzeséget í Földtol az Egvisgálo uiegtudhafsa: huz gondolatjával a' Föld' közép pontjá
ból a' B-bol a' Hóid' közép pontjáig a' C-ig «gy
egyenes lineát BC-t. Fig. 27- hasonlóképpen 1'
Főid fzíncról-is, a' hol ó áll az A-ból a' Hóid'
azon koze'p pontjáig, egv másik egyenes lineát
A C - t ; úgy Izínte a' Főid' közép pontjából , a'
F61d fzínéig, a' hol ó áll, egy hirmadik egye
nes lineát BA-t. így van neki egy Három l'zeg
F i g u r á j a , vagy Trianguluma, A B C. a' mellyben , már ó egél'z bizonyofsággal tnd kettőt ;
úgymint egy í'zegeletet, és egy oldalt; mert a'
Föld' közép pontjánál eső B. ízegelet, mikor a'
Hóid a Horizonban vagyon, mindenkor egye
nes Izegelet: (Rectus) es így 90. grádusnyi; az
e.gyik oldal pedig az A B. V melly tudniillik,
a' Föld' hözq> pontjából, a'Föld'fzínéig megyén,
a' Föld' fél Átmérője , és igv 860 Mérttfőld. Ha
még az Egvisgálo, a' Hóld'közép pontjánál eso
x-1'zegclet' nagyságát megtudhatná: úgy megvol
na minden , a mi arra fziikséges, hogy ki-találja minden egyéb oldalaknak, és Izegelcteknek
» » g y $ á g á t - i » , 1 következésképpen a' Fóld'kczép
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zép pontjából a' Hóid'közép pontjáig gondoltt
B C egyenes lineának-is nagyságát, éppen azon
mértékben, a'mellyben az A B . tudva vagyon
az az. Mérttfőldekben; és így a' Hóid' távol lé.
téta' Főidtől; minthogy az Égi Testek' melzi' .
ségét, a' Föld' közép pontjától fzámiáljak
Égvisgálók. Mert ez az igazság, hogy ha valamelly Három fzeg Figurában, három réfzek
úgymint, vagy egy óidat, és két fzeg ele t; vagy
ket oldal, és egy fzegelet tudva vagyon; a'többit a'hármas regulán ki-lehet találni; az mondom
egy Mathesist tudó ember előtt, olly igazság,
mint az, hogy kétfzer kettő négy.
ze
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Ezt a' Hóid' közép pontjánál eső x fzeg ele
tet pedig megtudja az Egvisgáló, a' legnagyobb
bizonyosággal: külömben lehetetlen volna néki
előre megmondani, a' Nap, és Holdbéli fogyat
kozásokat; vagy azt, hogy a' Hóid mikor fedi-bé ez 's ez álló Tsillagot, vagy Planétát.
Megtudja pedig ezt, az úgy nevezett Parallaxis
ból , vagy az Égi Testek' valóságos és tetfzo
Helyeiknek külömbségéböl. (Differentia) Ugyan
is , ha valamelly dolgot más távol-lévő dolog
gal, egyenes lineában két külömbözÖ helyből
nézek: úgy két kübuiibözo helyben látom azt;
és ezen két helyek köztt való külömbség immár
a' Parallaxis. (Hely külömbség)p. o. ha valaki,
valamely Szobában. egy Afztalon égő gyertyá
ra néz: azt a' Ház'falának valamelly pontjával,
egyenes lineában fogja látni; ha egy két lépésfel megváltoztatja a' maga álló helyét: már a*
falnak más pontjával látja azt egyenes lineá
ban. Immár, a' faion lévő két pontok köztt va
ló külömbség, a' Parallaxis; az annak megfe
lelő túl a' gyertyán esö Szegelet, a' mellyet a'
gyertyánál egymást hasító két látás lineák for
málnak, a' Parallaxis'fzggelete; a' melly annyi
i radusnyi nagyságú, a'mennyi a' falon a'két
Hely

F"''
WT'
39
Hely köztt való külömbség, és egyenlő a'Gyer
tyán innen eso fzcgeiettel ; mivelhogy egy te
tejű azzaí.
l

így már ha a' C. Hóidat, a Föld' fzínéröl
az A-ból nézem, a' hol vagyok: úgy azt a' d.
Tsillagnál látom az Eg' boltozatján; és ez az Ö
teliző helye; minthogy a' Föld' l'zínének külörob
külomb fekvése lévén, a'mefzfzeségét a' közép
pentiol fzámlálják. Ha pedig azt a' Föld'közép
pontjából a* B-ből fzemlélhetném, a' honnan a
mefzfzeségét kell fzámlálni; azt j óva l-is fellyebb,
az e. Tsillagnál látnám az Ég' boltozatján; és
ez az Ö valóságos helye. Ezt a' két hely köztt
való külömbséget, vagy ezeknek egymástól való
távol-létét az e d árcnst vagy Hajlatot, hívják
immár Hóid'Parallaxisának. Azon fzegeletet pe
dig, a'melly ennek megfelel, és a* mellyet a'
Hóid' közép pontjánál egymást metlzö látás lineáji az A d , és B e , túl a'Holdon formálnak ,
tudniillik az y ' fzcgeletet, hívják Parallaxis
IV.egeletének. Ezen fzegeletnek nagysága, tud
va vagyon , ha az megtudatík . hogy mennyi gi'ádússal, minutával, és fecundával látfzik a'Hold
alább az Egen, ha azt a' föld' fzínéröl nézik;
mintha azt a'Fold középpontjából néznék.; mert
ez a' két helyközit való külömbség az e d, vagy
a' mi mindegy, az f g; arcus; a' melly mértéke
az y fzegeletnek.
Ezt a' két hely köztt való külömbséget pe
dig, tudja az Egvisgáló, a'leg nagyobb bizoinol'sággal ; es ügy találja, hogv a'" Holdnak a'
Horizónban az ö közép mefzfzeségében, jg mínuta, és 3 Secunda a' Parallaxisa; vagy annyi
val látfzik a* Hóid alább az Ég' boltozatjai. ,
a' Föld'fzínéröl, mint látlzana az, a'Föld'közép
pontjából; és így ennyi az f g arcus; "s kő, L-L-'
kezesképpen az y lzegelet. Úgyde az y l'zege-

let egyenlő a' Hőid' közép pontján belől eső *
Szegeiénél ; mert eze.k kél egymást metfzö lineák.
tói formálit egy tetejű vagy Verticalis g.
t e k ; a' meilyek mindenkor egyenlők. É 3 így fzerént, tudva vagyon az x. fz.-jgelet' nagysága-15,
a ' m e l l y a Főid és Hóid közön g-nd
bár un .WJ.
Figura' egyik fzegelete. így h i t már a' Föld és
Hóid között gondoltt Három íze;.'; Figurában a
A B C-ben három réfzek vágynak t u d v a ; úgy.
mint a' B . Ízegelet, .1' melly egyenes ízegelet.
és így 90. grádus; továbbá az x, Szegeiét, a'
melly.58 minutaés,3 léounda; és az Ah, öidrd,
a'melly a Főid' fél Átmérője, és 860 Mérttfőld; 's
következésképpen nints könnyebb, mint a' Hóid
nak a' Földtől való távol-létét a' B C-t. mint
ezen Három fzeg Figurának egyik oldala nagy
ságát, Mérttfőldekben a' hármas regulán kita
lálni. E ' lefz u g y a n - i s , a* Trigonemetria' Tör
vénye fzerént, a' proportio ; a' mint van az Hóid'
közép pontjánál való fzegeletnek az x-nek, az
a z , ötven nyóltz Minutának , és három fecundának a'sinusa, (az az, 168, 7,54.) a' néki megfe
lelő oldalhoz az A B - h e z , az az, a' F ö l d ' féí At*
mérőjéhez, vagy 860 Nemet vagy Geographiai
Mérttföídhöz, ágy \ 311 a ' F o l d ' közép pontjánál
lévő egyenes Szegeiéinek , a' B-nek Sinus . v-.gy
az egéí'z finus ( 10^000,000 ) a' B C. oldalhoz,
vagy a' Hóid' távol-létéhez. Igy jön-ki negye
dik eranyosnak , va;> v nrormríiomMisnak , ;o,oóa
Mérttfőld, m e ! l y - i s V B * C . v a g y a ' H ó i d ' kö
zép Szerű távol-léte a' Földtől; a' melly-is a'
Fold'fél Átmérőjét .59-fzer foglalja magába ; úgy
hogy ha 30 F o l d golyóbisát egymásra tennének.,
úgy crne-el az a' Hóidig.
e
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Jegyzés. Hogy valaki a z o k a t , a* miket az
F g i Testek' mefzi/eségém '•. . , nagy-ágái-.ak meg
mérése , és tudása módjáról mondunk, a' Mathefisnek nyomosabb tudása nélkül-is valamen
nyi*

nyire áltaMáthafsa : azon kívttl a miket már
fellyebb a' Szegeletekrol, a' Circulusokról, azok
nak lapjának, és a golyóbisok'Felsó í'zínének,
és egéfz Testének megmér, se'módjáról az 5-dik
es 72-dik §. ban megjegyzettünk: l'zükség hogy
a' Három-izeg Figurákról-is, valamelly esmércte légyen. A ' Három fzeg, vagy Triangulum
hát, nem egyéb, hanem három lineák közzé zártt.
k ö z ; a melly három lineák, a' Triangulum'óidalainak neveztetnek; különösebben pedig, az
a' linea, a' mellyen áll a' Triangulum, Basisnak, talplineának; a' több két oldalak pedig
fzáraknak (Crura) neveztetnek; a'bafifsal általellenbeh lévő leg felsőbb pont pedig, Tetőnek
(Vertexl hívatik! A' Szegeletekröl, elneveztet
nek a' Triangulumok, Egyenes fzegelet öeknek,
a' mellyekben egy egyenes lzegelet vagyon; Tom
pa fzegeletűeknek, a' mellyekben egy tompa; és
Hegyes ízegeletüeknek , a' mellyekben három he
gyes fzegelet vagyon. Az oldalaikról neveztet
nek, Egyenlő oldalúnknak, a' mellyeknek három
egyenlő oldalaik vágynak. Egyenes fzárúknak,
a' mellyeknek két egyenlő oldalai vágynak; egye
netlen óldalúaknak, a' mellyekben egy oldal lém
egyenlő a' másikkal. Minden Triangulumban a*
három fzegeletek együtt véve 180 grádust tefznek ; «z olly igazság a' Mathesisben , mint ez ,
hogy kétfzer kettő négy. Innen a' Három fzegbeti, nem több, hanem tsak egy egyenes vagy
egy tompa fzegelet lehet; a' többeknek fzüksegesképpen Hegyeseknek kel] lenni. Ha hát,va
lamelly egyenetlen oldalú Három fzeg ben egy
fzegelet tudva vagyon: akkor egyl'zersmirid, a*
' - fzegeletek'fummája-is tudva vagyon- vagy
két fzegelet
vag\c
lehet nem tudni; mert az Complementnm,
vagy pótlás a' 180 grádusra. Az Egyenlő olda
lak egyenlő Izegtletcknek tétetnek ellenébe;
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és a' nagyobb Íz egei eteknek, nigyemb óldalakis feleinek-meg. Innen az egyenlő oldalú Há
rom fzegben, minden í-egeletek óo grádusnyiak.
Az Egyenlő fzarú Három lzegekben , ha egy
fzegelet tudva vagyon: a' többit nem lehet nem
tudni; mivel azokban, a' Basisnállévö két ízegeletek mindenkor egyenlők.
NB. Mindezeket Táblán Rajzban , mutogasfa-meg a* Tanító.
. A ' Circulus' Centrumánál eső fzegelet, két
annyi nagyságú, mint annak Kerületénél eso
fzegelet; ha mind a' kettőnek Szárai, a' Kerü
letnek azon pontjaira támafzkodtnk. Fig. -zH. A'
D C B . fzegelet a' Centrumnál, két annyi niint '
kerületnél lévő D A B . fzegelet. A ' D C B . fzegelctnek mértéke, az egéfz D B. hajlat; a D A B
fzegeleté pedig annak fc'e.
Minden Triangulumot, annak közének va
iamelly pontjából, Circulusba lehet írni , vagy
foglalni; úgy hogy annak fzegeletei, a' Cireulus' kerídetében esnek; a' mikor-is, a Triangu
lum' oldalai, mint meg annyi Chordákká Subtensákká válnak; a' nékik megfelelő Arcusokra
vagy Hajlatokra nézve. Lásd §.
a Jegyzést.
A Triangulum' oldalait hát, úgy lehet nézni,
mint meg annyi Chordákat; annak fzegeleteit
pedig, mint a' kerúietnél lévő Szegeleteket; a'
menyeknek mértéke, a' nékik megfelelő arcusnak fele ; minthogy az illy Szegelctek felényi
nagyságúak, mint a' Centrumnál lévő Szegele
tek, a' mellyeknek mértéki a'nékik megfelelő
egéfz arcus. Fig. 29. Az A B C Triangulum min
den oldalai, a* mint kiki látja, Chordák vagy
Subtensák ; az A-Szegelet a' kerületnél lévő fze
gelet, a' mellynek mérteke a' B F C arcusiiik fe
le, az az a É F , a' mellynek a* B C Ch<u-danak
éppen a' fele a' E r. felei-iiieg. És ezt a' tél Ch >rüat vagy Subtensat, uexezik immár Barbarus
a
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k „ ! Sinusnak. A ' Br. léhát Sinusa a' BF areusnak, vagy a'mi mind egy, az A fzegeletnek,
' mellynek mértéke a BF. Innen valamint min
den Chordák köztt legnagyobb Chorda a' Circu
lus'Átmérője vagy Diametere: úgy minden Si
nusok közt! , legnagyobb a' féi Átmérő , vagy
Badius; a' honnan "egéfz Sinusviak ncs-eztelik,
(Sinus totus) a' meliy mindenkor egy Rectnsnak , vagy Egyenes fzegeletnek 's következés
képpen qo grádusnak felel-meg. Es ataijában,
a' fél arcusok'Sinusi , a' fél Chordákkal, vagy
a' Szegeleteknek megfelelő oldalaknak felével
egyenlők. Az A Szegelet'sinusa, egyenlő a' Br
fél oldallal vagy Chordával ; a' honnan követ
kezik, hogy a' Triangulumokban a' Szegeletek'
Sinusi, és az azoknak megfelelő feloldalak közti,
's következésképpen, minthogy a' mi a' felekről
igaz, az egéfzröl-is igaz, az egéfz oldalak köztt
is pontos egvar:oi> iis.ict vnryon. Tehát, Sin. A :
r B C = Sin C: i BA . vagy a' mi mindegy: Sin
A : B C = Sin C : AB. és megfordítva.
v a
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A ' Mathematicusok, bizonyos meghatáro
zott Iramokkal jelentik a Sinusokat ; a' mellyeknek kikeresésében , hogy az elö-fordúló Torit
fzámokat elmellózhcl'sék, az egéfz Sinusnak fe
lelte igen fok rél'zeket tulajdonítanak. Neveze
tesen az egéfz Sinust 10 millió réi'zekre határoz
ták; annakutánna nagv munkával kikeresték
minden grádus oknak, rninutáknak, és Irnindai,nak a Sinusait; vagy hogy mennyi rélzek esnek
'
'
' " , ] ° - millióból minden arcusoknak ,

n..s„-.s 1, ,eu rgvizer'smind. La-d V. ridler ve
gén a Sinusok Tmhht='li
'•aha' Sinusa.
• ^ . ;
v
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különös haSznok az A s trónom iában, hogy a jf
vi'sgálók, az Égi Testek'meSzSzeségének, napj*
lagának, megmérésében és meghatározásában"
a'' Szegeietek és arcusok helyett , mindenkor
azoknak Sinusaikkal élnek a' caleulosban.
Minden egyenes lineákból álló Triangnl ,
mokban ugyan-is, a'mint legközelebb látánk
úgy vágynak az oldalak egymáshoz, i
*
Ö nékik megfelelő Szegeleíek Sinusai, és meg.
fordítva: a' Szegeletek' Sinusai úgy vágynak
egymáshoz, mint a' nékik megfelelő, vagy el
lenekbe tétetett oldalak.
Már minden Triangulumoknak hat réfzei
vágynak: úgymint: három Oldal, és három Sze
gelet. Ha már ezek közzül, vaiamelly Trian
gulumban három réfz tudva vagyon; úgymint
1 ) vagy két oldal; e's egy Szegeiét; vagy 2)
ket fzegelet és egy oldal; a' több réfzeket a' Trigonometria Törvényei fzerént, a' Sinusok' fegítlege által, a' hármas Regulán könnyű eltalálni.
De megkell jegyezni, hogy legalább egy őidal• nak a' mennyiségének, bizonyos mérté'kber .
mindenkor tudva k'eil fenni; mert három Szege
ié tek magokban , tartozhatnak nagyobb vagy
kilsebb oldalú egymáshoz hasonló Triangulum
hoz-is.
z
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Légyen p. o. Fig. 29. az ABC Triangulum
ban tudva , az A , és C ízegek-t, és az AB óldal. A ' C. Szegeiét légyen jy-gradusnyiaz A.
70. az A B . oldal. 180. lábnyi. £ ' Szerént a'BC
oldalt, ugyan azon mértékben, könnyű eltalálni.
E' lelz ugyan-is a'Hármas regulán, a'proportio:
S i n C : A B — Sin A : B C ; a z a z , a' mint van a' C
Szegelet, vagy- g ; grádus'Sinusa, az az £'480,481 •
( Lásd a' Sinusok' Tábláját) az AB oldalhoz az
az 180. lábhoz — ú g y vanaz A Szegelet, vagy
70. grádus' Sinusa , az az 9*612,617 a' ktresell BC oldalhoz. Két vegsöt foka>."sd' 's a' Fac(

tűmet ofzd-el az elsővel. Jön-ki negyedik eranyosnak 204. Es' ennyi labnyia' HC. oldal. Q. £• F,
N B . A ' mi tzéluuk itt tsak az, hogy megmutafsuk azt az útat, és módot, a' mellyet követnek a' Mathematicusok e's Eg vi'sgálók az
e'féle fellcngös vi'sgálódásokban. A ' ki hát ezeket fundamentomosan megakarja e'rteni: tanúljameg a' Mathesis purát, az a z , az Arithmetieu ,
a' Proportiórol való Tudománnyal egvütt, és
a' G e o m e t r i á t , a' mellynek réfze a' Trigonometria.
I
§. 93- A" több Égi Testek" meszszeségének megtudása' módja. A" Nap és Planéták" meszszesége,
A ' tóbb Planéták' és a' Nap' mefzl'zeségt':•
is i l l y gondolatban (ormait; Triangulumok által,
tanulták és tsinálták-ki az Ég vi'sgálók. A z emberi elme, egéfz meggyőzödéivel latja azt, hogy
a' Napnak és minden Bujdosó Tsillagoknak melzfzeségét ezen itt elo-adott módon, egél'z bizonyoí'saggal meglehetne határozni: de az emberi
tsekély tehetség, és az ö Szerfzámainak tökélletlensége miatt, tsak a' Hóid' mefzl'zeségenek
niegmérásében lehet ezt a' módot egél'z bi
zonysággal hal'ználni és k ö v e t n i ; a' melly leg
közelebb van a' F ö l d h ö z , és foha lem távozik
attól mefzl'zcbb ói. Föld'f'élátméiöjénél. A" Nap
ú i k és a' F ö Planétáknak felette nagv írefzfme
legekhez k é p e s t , tsaK igen kitsiny óidat a' Föld
félátméröje, és azoknak Parallaxisának fzegel e t e i , tsak kevés fecundák; minthogy mennél
mefzi'zcbb van vaiamelly Égi Test a'" Fóldtöi .
annál kifsebb annak Parallaxisa, vagy az annál
esö azon fzegelet, a'mellynek ellenében tett óid a l , a' Fold'félátméröje. A ' Hóid, 58 mim;ta
v a i és ,1. fecundával látfzik.a' mint látánk. -.latsonyabban a z E g e n , a'Föld* f/inéroi, ront i
fzana az a' Fold' közép pontúból;
t/. - -•
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Parallaxisa; ellenben a' Nap az .6 merzfzeség«
miatt, tsak valami egy kés foknyival látfzikaíatsonyabban , mint látfzana. a ' F ö l d ' közép pont
ja bóJ; .és e' volna az Ö P a r a l l a x i s a ; a' m e l l y
hát nem lehet úgy eltalálni, mint a' Hóidnál
esó fzegeletét.
...
...
i
•" i
Innen a' Nap'mefzfzeségének megtudását-,--!,
egy íokkal-is nagyobb Egyenes fzegelctű Trian
gulumot válafztottak az E g vi'sgálók. M i k o r
tudniillik a' Nap elenyéfzvén , a'.Hóid fél fzínnel tündöklik, és éppen Délen á l l : akkor ezen
két Égi Testek , a' Földdel egy nagy egyenes
fzegeíetú három l'zeget v , Triangulumot formái
nak : a' mellynek H e g y e i , a N a p n a k , Hóidnak,
és Földnek Közép pontjai; és a* mellyben m a r '
két ' . z íüdva v-'gyon.; úgymint a' Föld' közép
pontjánál f vei izegele!, egyenes. és így 90 gr :dus; a' Földtől a' Holdig gondoltt linea pedig
a' Hóid' mcizfzcsége , es így 50. ezer Mérttfőld;
a' melly fokkal nagyobb lévén a F o l d ' félátmér ö j é n é l , a' Napnál formált fzegeletnek , vagy
a' Nap* Parallaxisának - is , fzükségesképen fok
kal - nagyobbnak kell l e n n i , és 8 Secundának.
és 36 Tertiának találtatik. így hát itt-is három
rcfz tudva l é v é n : a' megmondott mód fzerént,
a' negyediket, vagy a' Nap' niefzfzeségét-is el
lehet találni. Sőt erre a' fok munkával együtt
járó Calculálásra- sints fzükség ; hanem mint
hogy b i z o n y o s , hogy annyival mcfzl'zebb van
va ír melly Égi T e s t , mennyivei kilsebb a' Pa
rallaxisa : tsak a' Nap' Parallaxisával kell eloi'ztani a* Hóid Parallaxisát; mert a' mennyifzer
azt ebben meglehet találni, annyival M'z m-ii'zfzebb a Nap a' F ö l d t ő l , mint a' Hóid. M e g 
lehet pedig azt ebben találni 405-fzör: És így
:f N m 4o-í-Izör van mefzfzebb a' Földtől, mint
a' Hóid, az az 20. millió 560 ezer 999 és \ M é r t 
földnyire.
et
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Ha m á r a* Planéták Parallaxisait' , éppen
í g y lehetne tudni, mint a* Hóidét, és Napét:
úgy a/oknak mefzfzeségét a Földtől könnyű
volna eltalálni. De minthogy niár a' Nap'Párallaxisa-is olly kitsiny , hogy azt a' Hóid'
mefzfzeségének megtudása módján el nvm le
het találni: fokkal'inkább a* Planéták*Paralla
xisát, a' mellvek többnyire fokkal mei'zfzebb
"vágynak a* Földtől, mint a'Nap, azonn az úton
nem lehet megtudni. Innen az Ég vi'sgálok, a'
Planétáknak a' Földtől való mefzfzeségét, azok
nak a* Naptól való mefzfzeségek'enuiyolsagab ó i határozták-meg; vagy abból a' proportiób ő l , ' melly vagyon a' Planétáknak a' Naptól
való mefzfzeségek köztt. Mert ezt ök tudják
pontosan; és ha Mercuriuson kezdjük , ezenfzi
mokkái fejez'ik-ki: 4, 7, 10, 15,
9St
a' mellvböl a* 10. a' Fold'közép meí'/lzesége ,
a' Naptól i o . réfzekre ofztva. Ha hát a' Föld'
távol létét a' Naptól, 10. egyenlő réfzekre ofztjuk : ú g y a' Mercurius' közép mefzfzesége a'
Naptól 4. a' Vénusé 7 ; a' Marsé 1.5; a' Jupite
ré j2 ; a* Saturnusé 0.5; az Uránusé 190. ollyan
réizekot foglal magában. Tudva leven már,
h o g y a* Fold'Naptól való mefzfzeségének 10,
réfzei , mennyit tefznek Mérttfőldekben , t. '••
20. millió és egynehány fzáz ezer Mémföldeket : igen könnyű a' Hármas regulán eltalálni.
m i n d e n e g y é b Planétáknak - is mei'zfzes . gét ..'
Naptól; 's következésképpen egyfzer'smhid azo.in * k a' Földtől való közép mefzfze* geket - is.
E ' lefz ugyan-is a' proportio: 10. réfzei a' Föld'
N a p t ó l v a l ó mefzfzeségének, tefznek 20. tnlliio
és egynehány fzáz ezer Német va-y Gsograp h i i i Mérttfóldeket: kérdés, hát a' M irs' mefz
fzeségének 15; a' Jupiternek 52 : a' Saturnusénak 9.5; az Uránusénak 190 ollyatén réfzei,
mennyit tefznek ugyan azon Mérttfőldekben?
a
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Véghez-menvén a' fzámozás, úgy jön-ki, hogy
( ; IK-!1ÓZ\ t-n itt könnyebbségnek okáért a* mjL
IP-kon f f l i y u l lévő nagy fummákat) Márs van
a' y . ! i - " u 'ii ifii!íio ; Jupiter 106 millió; Satu .
nus lo^mtílio; eVÚranus 390. millió Mérttfőldír. re. Ez hát azoknak közép mefzfzeségek *
N a p ' . o l , 's következésképpen a' FöldtÖl-is. Mert,
h : • 'm.elbdíi.. ezen Planéták közzöl, túl
a* Napon á l l ; úgy az legmefzfzebb van a'Föld
t ő l ; ha pedig altaleflcnben áll a ' N a p p a l , ügv
h s.gv a' /oid '••']! közbúg akkor annak a' Főidtől
vaio inefzí'zesége Iegkifsebb, vagy legközelebb
van a* Főídhöz; mivel annyival közelebb esik
»' Földhöz, a', mennyi a' Föld Napkörül való
Útának egéfz Átmérője; a' melly több mini 40
mil'ío Mérttfőld. p. n. A F o l d ' közép mefzfzesége a' Naptól, 20 millió Mérttfőld; a' Marsé .so
m.Ilio. A* M a r s ' karikája hát F i g . 30. az A B C D .
a* me'lyben megkerüli a' Napot, 10. millió M.érttfól Id-'i esik távolabb a' Naptól, mint a' F ő i d é ,
ez F " ' . ' l . Ha már Márs a'maga útá'san, mikor
a' F u l d az E-ben van , az S. Napon túl esik, a'
C-ben, úgy hogy a' N a p , éppen a'Föld és Márs
köz HÍ e? :k ; akkor a' Földről legmefzfzebb van;
és : ' ('í kózép m:!':-íze--:é;'-éliez, az S B-hez, vagv
S C - h e z , az az 30. millióhoz, hozzá keli adni',
a' Főid' Utan-d< fél Átmérőjét, a z E S - t , vagy
a' Földnek a' Naptól való távol létét, az a z ,
többet mint 20 miilio Mérttföldet; úgy hogy az
ö ekkori mcl'zfzesége a'Földtől, több mint 50.
miilio Mérttfőld. Ha pedig a' maga diában, oppositióban vagy álta'ellenben vagyon a' Nanpai,
az A-ban : úgy hogy a'FŐid áll közbül az E-ben,
úgy legközelebb van a' Földhöz; és az ö kö
zép mefzfzeségéböl az S B - b o l , vagy S A-.ból,
\r«g\
millióból, ki kell húzni a' Föld' ma' fél
Átmérőjét, az E S-t; vaqy a" Föld' mefzfzesé•gét a' Naptól, az az 20 milliót; úgy hogy az ö
;
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mefzfzesége a' Földtől ekkor, tsak )o. millió.
Ha pedig Márs, az ö útában, óldaíaslag, mint
egy középben á l l , a' B - b e n , vagy a" D - b e n ;
altkor az ö mefzfzesége hözépfzerü', és mind az
S. Naptól, mindaz E. Földtől, 30. millió Mérttfoldnyire vagyon.
Merkurius, és Venus, Fig. 31. a' mellyek
mind ketten közelebb v.igynak a' Naphoz mint
a F ö l d , az ö alsó egybecrkezésekkor a' Nappal,
az a-ban, (Coni:mc(io) közelebb: az 0 fel.Ő egy
be - érkezésekkor pedig, a' b-ben, távolabb es
nek az E . Földhöz, mint az S. Nap vagyon a'
Földhöz, innen az ö kö/ép melzizcségek a'Föld
től a' c-ben, vagy d-ben, éppen annyi, a* men
nyi a' Föld' közép mefzfzesége a'Naptol, az az
2b. M i l l i ó , .
fzáz ezer Mérttfóld. A '
Mercurius' mcfzVzcs égére cs.ö négy réfzek ugyan
i s , tefznek kerek fzámban, g. millió Mérttföldet; a' Venusra esö 7 réfzek pedig 14 milliót;
és ez az Ö közép meíX'zeségek a'Napiöi. É'izerént,
a' Mercurius* Karikája, a' mellyben a' Napot
megkerüli, nyóltz millió Mérttföídrc' esik a' Nap
tól; '•, kovetkezésképoen , a' Fold' karikáján,
vagy útán belől, 12. milbo MérltfőlddcI. Mikor
hát Mercurius , a' c-ben vagyon: akkor a' Nap?
tol nyóltz millió Mérttfoldnyire vagyon; a"
Főidtől pedig még ezenkívül 12. millióra; és
így mindöfzve -20 millióra. ígv a VON is' kariká
j a , ó. millió Méntfölddel esik a' Fold' karikáján
belől. Mikor hát Venus a' maga útában, a'c-ben
vagy d-ben vagyon, ,-iz E-ben levő Földre néz
ve : akkor az S Naptól, 14 miího Mérttfóláre
• a g y o n ; a Földtől pedig még ezenkívül ó-ra;
és így mind öfzye 20 millióra. Ezek fzerént,
ha valaki, a' Planétáknak legnagyobb , és legr
kifsebb mefzfzeségét akarja tmbú'V foldt-M: -z
első esetben, tsak a* Föld' mefzzeségéí a'- Nap
tól adja azoknak közép mel'zU, ^ ~"

Íj*
++-*-+
Í O milliót; és ki-jön a' legnagyobb mcSzU^,:,
az utolsóban p e d i g , htízza-ki azt azüA.bó!. I .
a' fellvebb való példát.
A' Plánetáknak ezen Naptól való kö <
. . .' '/ • • 'gek köztt való proportiól vagy er^,
.
. pl;
•• ,:; , . , •.•
ái-al tamikák-ki az K:.:;Visgálók, a' mellyeket a'
N a p , F o l d , és Planéták köztt gondolattal fbrd i a k ; a' fueííyékben, minden fzegeleteket kii . v á n , azoknak oldalaik közit való erányosíagát-is k i tanulták; az az tudjak, hogy, hogy
v a r r a ' Triangulumban iévö egyik o l d a l , azaz.
a'Fold'távol-léte a' Napíó;, ha annak 1.0, egyen,
16 réí'zei vágynak, azon oldalához a' Triangu
lumnak ^ a ' m e l l y a' Planétának a' Naptót való
meSzlzesége; a' mit annakutánna , az élesen iátó
elméjű íveplertóí. 17. erztendei fok munka után,
a' ; " - d i k l'.-íáz eici n felfedezett nevezetes, és az
Aítrono-niában igen nagy fontoságű T ö r v é n y ,
minden kétségen kiviit kelybetett. Meily-is. ez,,
h o g y : a' mint vágynak egymáshoz, azon idők
nek quadrátumi , ' a* meilyek alatt a' Pláneták
a' magok N a p köríti való uraikat vagy karikajíkat be-fuijak : ^i-r^n ii::v vágynak egymás
hoz a' Planéták Naptol való közép Melzízeségeinek Cubusai. P. o. Quadratumnak hívnak min
den ízánut, a' mi k i - j ö n , ha vaiamelly fzámot
m a g i v a l foklzoroznak ; így 2-nek a' qnadrat:;ma 4 ; mert afzer 2—4. Háromnak a' quadratuma 9 : mert g-i'zor 3—9. A z t a' fzámot, a'melly
nek magával való fokfzorozásából lefz a' quadratum, nevezik Gyökérnek, v . R a d l x n a k ; így. 4nek a' Radixa 2; 9-nek 3. H a a' quadratumot is
mét iV.kizorozzrM a' Radi d a l : a' mi k i j ö n , azt
nevezik Cubusnak; így 2-nek a' Cubusa 8. mert
•BX2.— 4- ax4".-8 Háromnak a' Cubusa 27; mert
3x3 — 9 . 3 * 9 — 27. Már a' Föld megkerüli a ' N a pot^cgy efztcndcig; Jupiter 12. efztendeig. i-nek.
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a' quadratuma 1. u—nek 144. És így azon idők
nek a* quadratumi , a' mellyek alatt ezen két
Planéták a Napot megkerülik , úgy vágynak
egymáshoz, mint 1. 144 hez. úgy hogy ' P ' '
ter'körul futása idejének quadratuma, 144-Izer
nagyobb, mint a' Földének. A ' Jupiter'Naptol
való mefzfzesége , a' feliyebb megmondottak
fzerént s - ha a Fóld'kózé'p mefzeségc a' NaptAl to.Tíznek a'Cubusa=iooo;iz-nek 141,608.
J;* gy a.Fold' Naptól való közép mefzfzesége'
Cubusa, a' Jupiter közép mefzfzesége'Cubusahoz úgy v a n , mint 1000: i40,óo8hoz. Inneo látpl v a l ó , hogy a'melly proportio van 1 és 144:
kevés külömbséggel éppen az vagyon, 1000 es
Mo.óog. köztt. Ez a' kevés külömbség-is tsak
onnan vagyoni hogy ezen két Planéták'Nap
korfil való futása' idejét. a' fzánivetésben való
könnyebbségért, nem egéfz pontofsággal vettük
fel. p. o.Jupiter, nem éppen 12. efztendeig kerüli-niega' Napot,hanem 1 i . Efzt. .315 nap Sóra,
5%' és 2 7 " az az 4332 \ Nap alatt. Ha valaki ezen
kifsebb idő réfzeket-is caleulusra vefzi: úgy a'
Föld* és Jupiter' Napkörill való futása idejének
quadratumi-is, úgy lefznek egymáshoz, mint 1:
144-hez , *s következésképpen pontosan azon
egyarányúságban lefznek az b távol-létek'Gu
básaival.
Ezen Kepler által felfedezett Törvény,
annakutánna fok fontos igazságok' felfedezésé
re fzolgáltatott alkalmatol'ságot az Aftronomiában ; és ez által a' feliyebb eiö-adott proporliois, a' Planéták'Naptól való közép melzlzcs^'gköztt, kétségen kívül helyhcztetett. Innen n -m
tsudálkozhatik rajta fenki, hogy ezen Törvén"'
Cegj:tsége által, az Égvisgálók az ürantis* me.zfzeségét, Nap körül való lítát, *s a' körül < alo
futása'idejét, meghatározták: noha a z , miolta
felfedeztetett, még fele útát be nem futotta;
a
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valamint azon-is, hogy előre megmondották
hogy azon a' helyen, a' hol az újabb időkben'
a' Seres Pallas , Juno, és Vefia felfedeztettek'
t. i. Márs és Jupiter köztt, Ugrás vagyon a' P l '
neták köztt; és hogy ott Planétának kell lenni;
a' mit fok ideig kerestek , míg végre fel-is ta'
láltak. Lásd fellyebb.
Ugyan-is, ez a' Planéták' mefzfzesége köztt
való proportio , ha a' Fold' közép' mefzí'zeségét
a'Naptói, 10. egyéni'
'jak, így ne
vekedik : hogy abból négy réfzt tel'z a' Merenrius' Naptól való távol-léte; a' Venusé 4—t,
e's harmat, az az hetet. A ' több Planétákra nézv e , ez a' 3 mindég megkettőztetik. A ' Földé
hát 4—t és hatot, az az 10-et Marsé 4 f i 2 = i 6 .
Itt volt egyÜrefség Márs és Jupiter között; mert
a' proportio fzerént az ötödik helyre követke
zik 4f24=2g. És éppen idetartoznak az 1801-dik
eí'ztendötöl fogva felfedeztetett Planéták , Ceres
Pallás,Junó, é s V e s t a ; a ' meilyek igen egyfor
ma mefzfzeségre esnek a' Naptól; és a' leghf•nt; vagy egy
>5

a

Planétát tehettek valaha, 's valami revolutio,
vagy romlás által fzakadoztak több darabokra;
vagy falam még ezután formáltatnak egy Pla
nétává, így hát, az az Ürefség betöltetett. A'
Jupiteré 4f48 = 52. A ' Saturnusé 4196 = 100. Az
Uránusé 4-1-192=190.
így mérték-meg hát az Égvisgálók, a' Hóldr
nak, Napnak, és a* Planétáknak, a' Földtől va
ló mefzfzeségeket. A ' mi az Álló-Tsillagokat il
leti: azok az Ö véghetetlen mefzfzcségek miatt, a*
legnagyobb nagyító Tsökön-is, óllyanoknaklátIzanak , mint valamely rcfzre ofzolhatatlan p'- "
toiskáfe ; és az egy Sinuson kívül femmi Parc
iálisok nintsen. Innen azoknak mefzfzeségének's
nagyságának meghatározására az Ember elégte
len. Lásd mindazonáltal alább , a' mit a' nékünk
m
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Jeg közelebbnek teliző álló Tsillagnak bámulás
ra méltó mel'zfzeségéröl, bizonyos, és megtzáfólhatallan okoknál fogva, tsaknem egélz bizonyofsággal állíthatunk,és tudhatunk. §, 136.
Jcgyz.es. Ha valaki tudja valamelly Plané
tának a' Naptól való mel'zlzesegét , és azon időt,
a'melly alatt a' maga Nap körül való útat befut
ja: kis munkával felvetheti, hogy hány Mérttfóldet halad \ alamelly Egi Teft a' maga útában,
egy héten, egy Nap , egy órában, egy minutábao, vagy Secundában. Az ö közép mel'zl'zcségc a' Naptól: a' fél átmérője az ó Nap körűi va
ló Utának, vagy Karikájának; ez kétfzer véve
az egéfz Átmérője, p. o. A'Fold* közép mefz
fzesége a Naptól, kereken l'zóilvan, 20. millió
Mérttfóld; az 6 Űtának egéfz Átmérője vagy
Diaraetere hát, 40. millió Mérttfóld. A ' fzerént
a' proportio fzerént, hát a' melly vagyon, a'
Circu/usok'kerÜlete,és Átmérője között, a mellyről már oda feliyebb fzóllottunk, e' lefz a' pro1

ütához. Jön-ki 125 inillio; elmellózvén itt-is a'
milliókon fellyül lévő tzámokat. Ennyi Mértt
fóld hát a' Fold' Napkörűi való Úfának egéfz
kerülete. így vágyón a'dolog a' több Planétákranézve-is. Ha már tudja valaki azl-is, hogy men
nyi idő alatt futja-be valamelly Planéta a' ma
ga útát: elofztás által azt-is megtudhatja, hogy
mennyi réfzét végzi-el annak egy héten, egy
Nap'; egy órában, vagy minutában, és Secun
dában. p. o. Minthogy a'Főid ,52 hét alatt futjabé a' l i j millió Mértlfóldet: ezt ha elofztjuk ,52
v e i , ki jön, hogy egy hét alatt, t. millió 400.
ezer Mérttfóldet végez-el: minthogy egy hétben,
7 nap vagyon ; ha ezen fummát ismét elofztjuk
7-tel: ki-jón. hogy egy Nap 333 ezer Mérttfóldet
halad; ezt ismét elofztvan 24-el: ki-jön hogy
egy órában 14 ezer Mérttfóldet halad, 's így to-

1,54
1
vább. Mindezeket olly nagy pontófsággal tud;,
ják az Égvisgálók , mintha valósággal mérő bo
tokkal, vagy rudakkal mérték volna meg; kiilomben lehetetlen volna nekik a'Nap, H ó l d , '
egyéb Plánetabeli fogyatkozásokat olly nagy
pontofsággal előre megmondani, hogy azoknál
bétellyesedése tsak egy jótát, vagy Secundát f
hibáz. Van olly Napbéli fogyatkozás, a' melly.
ben a' Nap' í'zéle a' Hóidtól egy fél újnyí fzélei'ségre alig árnyékoztatik-bé : még-is ezt-is pon
tosan megmondják.
c
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S. 94. A' Planéták nem tokélletes karikákban,
nem Bllipsisekben forognak a Nap kórul.
romjele
Mefzfzeség.

ha
Há

Midőn a' Planétáknak a' Naptól való kö
zép mefzfzeségekrol emlékezünk : arra tudni kel!,
hogy azok a' Karikák, a' melly ékben a Föld és
a' több Planéták megkerülik a' Napot, nem to
kélletes Karika-Lineák ; mert ha azok volnának ,
égy mindég egyforma mefzfzeségre volnának a'
Naptól; a' mivel mindazáltal ellenkezőt tanít a'
tapafztalás. így a' mi Földünk Télen,e_ réfzlzcl
közelebb van a Naphoz, mint Nyáron; a melly
onnan világos; mert a' Napnak tetfzö általméroje, többel, mint egy mimitával nagyobb T é 
len, mint Nyáron. De la Lande Frantzia leg
nagyobb Aftronomus , Télen , a' leg rövidebb
Nap' találta a' Nap'tetfzö Átmérőjét, 32 minutának, és 36. Secundának. Nyáron a' leg hofzfzabb Nap* 31 Minutának, és 31 Secundának;
a' melly fzerént az Télen 1. minutával, és 5. See.indával nagyobb, mint Nyáron. E' meg nem
lehetne ; hanem ha a' Fold télen közelebb , Nyá
ron pedig távolabb volna a l a p t ó l ; mert ez
minden kétség kívül való dolog , hogy az Egi
Tellek' Átmérője annál nagyobb , mennél kö1

1

zelebb vágynak azok a' Földhöz; c's megfordít
va. A ' melly tapafztalások világosan bizonyít
j á k , hogy a' Planéták' Ülai a' Nap körül, nem
tökélíetes Karika-Lineák, hanem hofzfzúkas ,
vagy tojás forma gömbölyűek ; a inellyeker £1lipfiseknek fzoktak nevezni.
Hly Ellipfist könnyű tsinálni.p. o. fzúrjon
le valaki két töt, olly nielzfzér-3 egymástól a
mint akarja, az A-ba, és B-be. Fig. £2. egy
tzérnát, a' melly hofzfzabb legyen, mint ezen
két tÖ'távol-léte', köfsön-öfzve a' két véginél ;
s azt ezen két töbe akafztván: húzóson ^ egy
pennával, ezen tzérnánál fogva, írjon-le a' két
tö körül egy Karikát; így lefz abból egy Ellipsis, a* mellyben azon pontok, a'hol a* tok voltak az A . és B. t. i. Focusoknak neveztetnek.
És illy hofzfzúkás tojás forma kerekségű Kari
kákbán kerülik-meg a' Piáneták a' Napot; a'mellyeknek nem a' közepén, hanem egy iliyen focusában (gyújtó pont) vagyon a Nap. A* hon
nan a' Földnek, és több Planétáknak távolléte
a' Naptol, néha legnagyobb, néha legkifsebb ,
néha pedig közép. A ' legközelebb lévő pontját
az ö Utaiknak a' Naphoz, Nevezik Periheliumnak, (Nap-közelének) a' legmefzfzebb lévőt
Apheliumnak. (Nap távolának) Légyen p. n. egy
illy Ellipsisben a' Nap, az A , foeusban: úgy
a' C. pont a' Perihelium; D , az ApheÜum ; V/
F. és G- pontok a' közép mel'zeség pontjai. Ám
bár pedig a' Planétáknak Útai, a' Nap körül
nem tokéiletes Karikák : mindazonáltal, az azok
koztt, és tökélíetes Karikák köztt való külömb
ség, az egéfzre nézve, tsak tsekélység; p. o.
a* Föld kozépmefzfzesége a' Naptól, un. millió,
és mintegy 600 ezer Mérttfóld. A' legkifsebb a'
Perihelíumban 20 millió . és mint egy ,500 ezer;
a' legnagyobb az Apheliumban, 21 millió, és
mint egy 200 ezer. [unen mikor a' Planétádnak

3* Napt»í va!o -füízeségéröl vagyon fzó: rend.
fzerént azoknak közép mcfzfzeségét értjük.
Itt azi-Uméhó megjegyezni, hogy a' P j .
netáknak Kankaji, vazy azoknak Lapjai, nera
ügy parallelé,vagy egyforma mefzfzeségre vagy.
nak egymástói, mint a' Rajzolatból , vagy p;.
gurából könnyen hib .,r, gondolhatná valaki;
hanem azoknak kütömbözö fekvései vágynak
egymás crant; és görbésen hajlanak egymásra
p. o. Ha a' Vénus' Úta, helyét nem változtat
ván, minden felöl kibővülne: úgy ez az ö megbövültt, vagv nagvobbűlu Karikájukét pontban
hasítná a' Föld'útat. A ' Vemis'Ütáuak egyik fe
le, a Fold'úta felett; a" másik fele alatta va
gyon. Azon pontok a' hói két Planéták'útai egy
mást hasítják , ha a' kifsebbet kibővülve gon
doljuk, neveztetnek azoknak Nodusainak, vágj'
Tsomóinak.
1111

a

Sokkal nagyobb ez a' három mefzfzeség
köztt való külömbség , a' Planétáknak a'Föld
től való mrlziW.égrre nézve. A ' mennyi azok
nak közép mefzí'zesége a' Naptól: éppen annyi
a' Főidtől; kivévén a' Főid' útán belől forgó
két planétát, Mercuriust és Vénust. Mikorazok
az ö Ütaikban , túl a' Napon, éppen a' Nap' háta
megett vágynak; úgy hogy a' Nap áll közbül ?
azon Planéta és Föld között; és egy egyenes
linea mind hármójuknak éppen a* közepén men
ne kerefztül; ekkor legmefzízebb vágynak a'
Földtől; az az, a' Föld'útának egéfz fél Átmé.
röjéyel; és így többel mint 20 millió Mérttfőld*
dcl távolabb vágynak, mint az Ö közép mefzfzeségekben ; p. o. A' Márs' közép meízfzesége
30 miilio; a' legnagyobb hát, több mint ,50 mil
lió. Mikor pedig azok a Nappal éppen által el
lenben vágynak, úgy hogy a' Foki áll közbül j
és eev egyenes linea, nainda' háromnak, éppen a

• •>•»
1J7
vágynak a' Földhoz, az az a' Főid' Útának egéfz
fél Átmérőjével; és Égy többel mint 20 millió
Mérttfóldel közelebb vágynak, mint a' közép
mefzfzeségben ; vagy a' Főid'úta'egéfz Átmérőjé
v e l , az az többel mint 40 millió MérttfŐlddel,
Közelebb, mint az 6 legnagyobb Mefzfzeségekben ; úgy hogy az 6 közép mefzfzeségekből ki
M l húzni a' FŐld'útának fél Átmérőjét, p. 0. a'
Mars' közép mefzfzesége30millió; a' legkisfebb
hat 10 millió. Lásd feliyebb Fig. 30. §. 93- A '
planétáknak és a' Napnak legnagyobb mei'zfzejége a' Főidtől Apogammnak ( F ö l d ' távola) a'
legkifsebb, vagy az 6 útaiknak legközelebb való
pontja Perigasumnak, (Fold közeié) r~—Ide tefzfzílk azoknak a' Főidtől való mefz
fzeségének Tábláját , Mérttfőldekben.
9.5.

A'

Planéták Földtől való meszszeségének
Tatellája
Mérttflldehten.
Legnagyobb Meszszeség.

Pallás és Júno olly forma mefzfzefégre mint Ceres.
Jupiter

Millió.
Mereurius 20

—

1

2

7

„73

,„„

Közép Hlcszszeség.
Szer. Száz.
6o
990 a' Naptól 8 millió.
5

ii8
Ceres
Pallás, e s
Vesta
Jupiter
S a turnus
Uranus

+1 í v
67
J70 ' 792
Jiíno olly fo mán mint Ceres
106
'95
39°

917
3^9
6j8

144
981

L . g * 1 .r r í l

: .lútio olly formán :

Ura

•86

356

37°
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Jegyzés. Innen fellehet vetni, hogy egy ágyá
ból ki-iővetctt golyóbis, ha mindég egy
i
1 -1 1 11
i
111
11 ia 1 Napba,
es Planétákba a' Főidről. Ugyan-ís egy ágyú go
lyóbis, a' Termeidet Visgaíók" tspalztalása fze
r é n t , egy fecundában , vagv míg az Ember pulsusa egyet ü t , 120 geometriai lépést, vagy ölet
halad; a' meilyh'd
üft tel'z egy közönsége;
Német Mérttföidet. És így ha400o-et íao-alei-olztiüik: 33 f-caridri aíait megy-el egy Mértg
főidet, egy el'ztendö alatt p e d i g , 9,5.5,370 Mértt
fóldet. így a' Napba jutna z1 efztendöre; Marsba
3'i-öre. Cérésbe 61-re; Jupiterbe t / i-re. Saturnusba 204-re; Uranusba 408-1-3; a' legközelebb í.e".'«..'
álló Tsillagba , Sinusba, 618 ezer ; vagy a' BradIcy calculusa fzerént, (Lásd §. 136) 8 millió efz
tendeig. Ha valaki útra indulna a" Nap felé; e'
•megfztinés nélufll minden Nap 10. Merttiőidei
Hjenne-id: úgy "hat ezer efztendöre érne oda
ha

ha pedig a" Fold'kerekségét akarná valaki megkerülni,'s minden n3p' 10. Mentföldet menne:
-£ °
megkerülhetné azt.
4

$ . 9 6 . A Planéták* kidömböző mefzfzeségek fze
rént , azoknak tetfzö Nagyságok- is küíömbözo,
A* Planétáknak ezen külömbözö mefzfze
ségek fzerént : azoknak tetfzö nagysága is kü
lömbözö; úgy hogy most nagyobbaknak, majd
ismét kil'sebbeknek'láttatnak ; a fzerént, a' mint
távolabb, vagy közelebb vágynak a* Földtől.
Lcgfzembetílnöbb ez Vénusban, és Marsban.
Vénus forog a' Nap és Föld között; a' mikor Ö
a' Napon ttil vagyon: akkor a' távol-léte több
3 4 millió Mérttföldeknél; a' mikor pedig a' Nap
és Fold között vagyon, akkor nints tovább h-t
millió Mérttfoldnél; és így 28 Millió Mértt föld
del van ekkor közelebb. Á' honnan látni való,
hogy az ö tetfzö Atméröje-is, 's következéskép
pen az Ö tetfzö nagys ága-is . ekkor igen nagyon
nevelkedik. A ' Felsőbb Planéták közzi'll, Márs
van legközelebb a' Földhöz; mikor ez túl va
gyon a' Napon; ha p. o. Nsp félholtékor a' Reg
geli Hajnalban , túl a' Napon láttatik : az Ö mefzfzesége t< bb ,51. millió Mérttfoldnél; mikor pe
dig altalellenben van a' Nappal, p. 0. mikor feltetfzik a' mikor a' Nap le megy; úgy a* Föld köz
bül vagyon, és ö hozzá a maga utának egéfz ÁlmeVöjével,azaz. többel mint 40. milhoMerttfoldekkel közelebb vagyon. A' honnan ekkor fzembe:t'iuok- [ pen >s nagyobbnak látl'zik az Átmérője. Bizonyos hat, hogy a' Planéták' mel'zizestge
a' Földtől külumbözo ; mert az lehetetlen, hogy
azokink na^vs.'.ga valósággal nevelkedne, V. kissebbulne. .-vz ö Átmérőik nagyobbodnak , mi
kor azok a' Földhöz közeliinek: k'.fseoúednck ,
mikor attól eltávoznak. Mik r azoknak Á'uié,.
h
lót
;

riSi legnagyobbaknak látfzanak : akkor legköze
lebb vágynak a' *oldhoz;es ez az Ö Irgkilsehb
meizí'zeségek a' Földtől. Ellenben mikor azok
nak Átmérőik, legkisebbeknek Uiízanak : ak
kor leg mcl'zlzebb vágynak a' Földtől; és ez ne
veztetik az őieg nagyobb n:cízl>es«'geknek. £ '
ke:tö köztt a' közép pont, az ö közép mefzízefégek a' Földtől.
97. A" Planéták'' kt.tféle nagysága.
valóságos
Nagyság.

Tetsző,

Innen

es

meg-is fzokták a' Planétáknak tet/:!
.•:
, z/.
val . .
gos Nagyságától. Azoknak tetl'zö Nagyságán
értik , azt a' nagyságot , a' millyennek láti'zik
vaiamelly Planéta a' Földről; a" valóságas nagvfágon értik, azt a nagyságot, a' míllyen Va lóIn gpal a' Planéta. A ' Napnak és Planétáknak,
tiuzo átmérőiket , azoknak közép mefzfzesé- *
gekben, a' legnagyobb i'zorgalmatofsággal meg
mérte a' fellyebb emiilett híres Frantzia Astronomus De la Lande ; a' mellyekből azoknak >
igaz, vagy valóságos Nagyságokat meglehet tud- (
ni és határozni. Lásd alább %. 101.
Jde tclzlzük a' Nap' és Planéták' Tetfzö átmérőinek nagyságát, az ö kö ép metzfzesége
nmákban . íéeünüüí;h,- , és Tertiákbar
a ' m i m azokat De la Lande t. Sálta.
1

31. minuta. ,57. Se unda. 30. Térti

Nap.
Vénus.
Hóltl.
Márs.
Jupiter
Ursmis

s.

0.

—

16.

—

30.

—

0.
0.
0.

—
—

7.
37.
ij.

—
—

36.
íj-

—
—

—

£ . 98. Az álló Tsillagok átmérőit megmerni
nem lehet.
A z Álló Tsillagok, a' legjobb nierzfze-látó
Üvegeken-is, tsak rdly.inoknak tetl'zenek , mint
valamelly refzre ofzolhatalián poniotskák; a
honnan azoknak Átmérőiket megmérni t< llyesféggel nem lehet; a' melly attól a' véghetetlen
mefzfzesegtöl vagyon, a' mellyre vágynak azjk
a'Főidtől. Innen 'azoknak , fem mefzí'zeségeket,
fem nagyságokat nem'lehet egéfz bizonyní's.iggal meghatározni. Egyedül az egy Sirius Teliző
Átmérőjét mérhettéh-meg. minden mestersége
ket megvetvén-is, az Egvi'sgálók; é s a z t 4 - T e r tiának találták.
Jegyzés.
A z Égi Testek'TetfzÖ Átmérőit,
Micrometrummal Izohták az Eg vi'sgálók mer:? mellynek kcj'óldaí.dhan lévő likaiba, két í r é !
fok mennek. Ezt fzokták helyheztetni a'mei'zfzelátó T s ó v e k ' focusaiba , vagy éppen azen
helvbe, a' hol azok a' meglátott dolgok' képeit
lefestik. A ' két Írótok végeit, alkalmaztatják
a' Tetf/.ő átmérőnek két végeire, azután addig
frófolják a'Profokat, míg a' közép pontban öfzve-mennek.
Minden illyen fróf tekerést megfzámlálnak ; *s minthogy már azelőtt, valamelly
esmeretes mefzfzeségen kitanulták, hogy min
den lekerítés, hány minutát, vagy lect'ndát,
's tertiát foglal magába; innen az Égi Testek'
Tetj'zö AtmérÖit-is, minutákban, Iccundakban,
*s Tertíákbán megtudják. Fig. 33. illy Micro§ . 0.9. Az Égi Testek" Tetsző Nogysagábót', hogy
lehet megtudni azoknak valóságos
X.izysáqoksit.
A z Égi Testeknek TetfzöNagyságából, kön
nyű eltalálni azoknak valéxái-os' JNa-TVí-ágckaf
L a
is;

is - és éppen ebből tsinálják azt ki az Égvi'sgáióL l a - is az egéfz dolog függ a fellyebb
em'ítelt Parallaxistói; a' mellyet lehet mondani
;: ;:n Szegeiemek-is, a' melíy alatt, vaiamelly
Kgi T e s t b ő l , a' mel!\nett valóságos Nagyságát
megakarjuk tudni, látszik a' Fold fél átmérője;
ha tudniillik azt azon Égi Testből néznénk. Ha
hát a" Hóidban gondoljuk magunkat: a' fclr . - h b endneit Három O g b e n , Fig. 27. a'Hóid'
közép pontjánál. lévÖ x fzegelet az, a' melly
alatt tetfzene minékünk, a'C-Hóídból, a' F o l d '
JV fai mérője az A B ; a' melly fzegelet, a' mint
láttuk, éppen annyi, a' mennyi maga a' Paral
l a x i s ; az az;'a' Hóid' közép meizizeségében ,
.eg. minuta, és 3. fecunda'; vagy ha a' min uta
kat fecundákká változtatjuk, 3483 fecunda. E n 
nyinek látizanahát a' Föld' fél átmérője, ha azt
a' Hóiból néznök.
V

Minthogy mára'FŐId'félátmérÓje, az 6 va
lóságos nagysága fzerént, a' mint fellyebb lát
tuk, 8óo. Mérttfóld: innen tudom, hogy olly
mefzfzeségre, m i n t a ' Hóid van a' FÖldtöV, 348',
lecaudáuyi Tetí'zö Nagyság, az Ö Valóságos
nagysága fzerént, 860. Mérttfóld. Ha ezt két
fzer vefzem: úgy a'Föld' egéfz Teti'zÖ átmérő
j e , a'Hóidból lefz 696Ó fecunda; a'mellynek
valóságos nagysága 17-20 Mérttfóld.
MOST már ezek tudva lévén; kis dolog, a'
Hóid' Tetfzö átmérőjének n'>g\--ágából, annak
valóságos Átmérőjét eltalálni. Ügyan-is, *'Hóid'
1 etfzö átmérője a* Földről nézőknek, 31. ínin i ' t a , és 3-. fecunda; vagy a' minutákat fecunck.kká változtatván , 1892 fecunda. £ ' lefz hát
hármas regulán a' proportio: 69Ó6 fecundányi
Tetfzö nagyságú Átmérője a' Földnek, ha azt
a' Hóidból n é z i k , téfzen annak igazi nagysága
fzerént 1720. Német, vagy Geographiai 'Aiérttí ő l d e t : K é r d é s , hát 1892 fecundányi Tetfzö
nagy- 1

-ki ncgv
fzárnnak, 467.
És" í g y , a' Hóid'valóságos A
mertje 467 Mérttfóld.
Hold'
Tudea, lévén pedig egyfzer mi
valóságos Átmérője Mérttfőldekben
don, a' mint feliyebb a' Főidről mot
ö kerületit kilehet találni, az ott e
chimedes" vagy Cttlenius' proportiója
mellyel* fzerént jón-ki 1466.
Ennyi
hát a' Hóid' kerülete. Ha pedig ei
tudva vágynak valamelly goiyóbksb
Á t m é r ő , és a' legnagyobb Karika-L
annak kerülete ; a' mint ugyan ott n
tuk: nints könnyebb, mint annak 1
fz°Fcl5Ő
vagy S
tlfóldekéfz /.la
agy
bik Mérttfőldekben eltaUV
egéfz Felső fzíne, az ott r
rént, Ó84,Ó2Z n Mérttföl

Éppt
láttuk, 8";>ó'"; vagy a' fecimdákat,
tésbeli könnyebbségéri Tertiákká vá
316 Tertia. Ennyi hát azon fzegeh
fága, a' mdly alatt a' Föld' Cél át
Napból láttatnék. Ha ezt a' Paralla
vefzfztlk: úgy a' Főid' Teliző ege:

I032 Tertia. Minthogy már a' Fold" valóságos
ÁiiiuTöjc i";\n hl f-t t (Öld: innen bizonyos, hogy
,0.32 Terii.myi Tetfcí N a g y s á g , a' Napnak
Fokitól v;.}o közép melzlzeségében, 1720 M é «
földet tefz. Már hogy a' Nap' valóságos Átmé
rőiét eltaláljuk, annak Teti'zŐ ÁtmérojéböJ ; >
Hármas reguján e' lefz a' proportio, vagy tsak
ezt kell megíVj-eni, Imgv ha a' időidnek a' Napból
1032 Tertián.ik látrzó Tctl'zö Átmérőié, az <>
valóságos Nagyságában 1720 Mérttfóld .-'Kérdés ,
hát a' Napnak a'"Földről látfzó 3 1 ^ 7 " és 3 0 " / •
vagy a' minuta prímákat, és fecundákat, Ter
tiákká változtatván: hát a Napnak a* Földről
látfzó 153,0,50 Tertia TetfzŐ .Átmérője, mennyi
a z ö valóságos nagyságában, ugyan azon Mérttfö'dekben í így jön-ki negyedik erányo<mak :
191,7,50. Ennyi Mérttfóld hát a' Nap' valósá
gos Átmérője; á' mellyböl annak kerületét. Fel
ső fzínét, és egéfz Testét, vagy Mafsájat, kön
nyű eltalálni: éppen tigy, mint feliyebb a' Föld
ről mondottuk g. 72.
N

a

Ha már valaki a' Planéták'Parallaxisát tud
ja: úgy azoknak valóságos nagyságát-is éppen
ezen a' módon eltalálhatja. De azoknak Paral
laxisát, azonn a' módon , a' mellyen a' Hóidét
és Napét, a' mint feliyebb láttuk, nem lehet
megtudni. A' Planéták'Naptól való közép mefz
fzesége köztt való, feliyebb elo-adott proportióból tsmálták hát azt ki az Eg vi'sgálók , és
úgy találták : hogy a' Márs' Parallaxisa 344 Ter
tia; Jupiteré 90. Saturnusé 34. Uránusé -27 Ter
tia i a" Mercurius' és Venus Parallaxisai az ci
közép mefzfzcségekben, a' Napéval egyenlők.
Ha már ez vagy amaz Planétának Piralfaxilát kétfzer vefzfzük : úgy abból megtudjuk,
millyen nagynak látfzana a' Föld' egélz Átmé
rője azon Planétából. Tudva lévén már' a*
Planéták'TetfzŐ nagysága, §. 97. a' miliyennek

tetfzenek azok a' Földről: tudva vagyon ' V é 
deti, a' mi arra megkívántatik, hogy a' Hifin is
regulán, azoknak igazi vagy valóságos Atnuröjiket eltaláljuk; éppen azon módon, mint a'
Napét és Hóidét, p. o. azUránus' Parallaxisa 27
T e r i i a ; kétfzar véve .54 ; az ő Tetfzö Átmérő
ié 4 lécunda; az az 240 Teriia. E' lefz hát a'
fellyebb valók fzerént a'proportio: ,54: 1720 =
« 4 o : a' negyedik eránvos fzámhpz. Jin-ki 7644
Ennyi hát az Uránus'valóságos Átmérője Mérftfóldekben. Ekképpen tudva lévén a' Planéták'
valóságos Á t m é r ő i : azoknak kerületét, felső
l'zínét, és egéfz Testét könnyű eltalálni.
Ide tefzfzük a Napnak, és Planétáknak
Átmérőinek, Kerületeinek , Felső fzíneiknek ,
és egéfz Testeiknek Nagyságát, Német v. Geo
graphiai Mérttfőldekben, az az ollyanokban,
a'mellvekböi egy Mérttfőld áll (LásdVellyebb §.
j,8o8 Klafíerböl,
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A z Égi Testek* Átmérői k ö z t t , ha azokat
e g y b e - v e t j ü k , i i i y proportiŐL v . .egy arány ósá
got találunk, r i g v m i m : ha a'Főid' Átmérőjét az
1720 Mérttföídel teiV.fzúk i-nek: úgy a' MercuriTjs Atn:Ci-ójcí -,-,.V, a' Vénusé -<V-Ö, a' Márse' V ° .
a* Jupiteré' 11 , a' Saturnusé 10. Uránusé 4, a'
Kőidé-jVír a' Napé 112.
0

T

A z ö m ?S/X/:. i j o k , vagy egéfz Testek köztt.
ha a' kifsebbel a' nagyobbat elofztjuk, ez a'
proportio; a' Föld nagyobb a'Hóidnál, közel
,52-fzer; Mercuriusná! 14-l'zer: Vénusnál
réfzf z e l , Marsnál . ^ - f z e r : ellenben nagyobb a'Föld
nél Saturnus 1000-fzer, Jupiter 1400-fzor ü r á 
nus 8.3-fz '", a' Nap 1 mdlio 400 ezerfzer.
Jegyzés. A ' Céres teliző 's következésképpen
valóságis Nagyságát-is még nem lehet egéfz bizonyol'sággal meghatározni. A* Pallás, Júnó ,
Vefta , tetfzö Átmérői, még kiesebbeknek talál
tattak azénál-is.
0

§. 101. Melly rettentő nagy Égi Test ti h'ap.
Ha ezen Tábla fzerént a' Hét régibb Buj
dosó Tsillagok' Teste' Nagyságát egybe adjuk :
úgy lefz azokból egy oily"golyóbis, a' melly
nek egéfz Telte 6 Billió co ezer 43' milKo 59'
ezer 617 Cubik Mérttfóld; a' mit az újabb kis
ded Plánéták-is nem fokkal nevelnek. Es még
is mindazonáltal, ez a' rettenti nagy Golyóbis,
a' Nap' golyóbisának nagyságához képest , .;'
mint egyfzeri tekintettel lehet látni, tsak tsekelység. A ' N a p ' Átmérője 112-fzcr nagyobb a'föl
d é n é l ; úgy hogy ha 114 Fold'golyóbisát egy
másra tennének, úgy érne az a' Nap' egyik izé
iétől a' másikig. Az ó egéfz Teste 1 millió 400
ezerl'zer n.gyobb mint a' Földé. És minthogy
a' Hóid* t á v ó í - l é t e a' Fóldtrl annyi, mintha 30
F ö l d golyóbisát egymásra tennének, és az ö
Föld korál való egél'z út inak Átmérője, 60-lzor
annyi, mint a' Föld Átmérője: innen, ha a' Na
pot belölról üresnek gondoljuk,'s annak köze
pébe tefzlzük ,,' Földei : :i,gv a' Nap' üregjben a'
Hóid a' Fóld kórüi-való illat végezhetné, kél
olly raefzfzeségre, min: a'Fiidtúl van;úgy hogy
az lohol fem ciné a'Nap' Izéiét. A' melly bői ú hatni, melly rettentő nagy Égi Test a' Nap. Hogy
pedig még-is olly kilsinynek látjuk: az vagyon
az ő véghetetlen mefzfzeségétől.
Jegyzés. Ha valaki, az Égi Testek' mefzfzeségének és nagyságának illyelén meg-halározásában abban akadnafel, hogy a' leghíresebb
Allronomu'sok az ö írásaikban igen külömbözö
módon adják ezeket elő; és fokfz'or az igen nagy
mefzfzesé^cknek és nagyságoknak meghatáro
zásában, lok ezer Mérttfőldekben kiilömbö.ai..!'.
egymástól: az gondólja-tneg, hogy az e'fele fok
nehézségekkel együtt járó munkában , a' legjobb
eizközókiiek tsak legkil'sebb fogyatkozása, s'
tókélletlensége, és az él'zre-vételekben való elke2
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rúihetctlea legtsekélyebb hibák-is , igen nagy fcü
lömbféget okozhatnak. De ezt fzintúgy nemleher
az Eg vízilónak veikül id a jelöni! ni; minta' ''Q\,\'
mérőnek, ha 6 , 20 ezer lábnyi nicf/ízesív; ,.v
geometriai megmérésében, egy tzó!t hibáz; vagy
ke't három embereknek, a' kik külön külön egy
véka huzal ('zenienként megolvasván, a" fetí'záiii,
láiásban egy két Fzáz fzemmel külömböznén-ek
egymástól. A ' fok millió mefz ízes egeknek v.
nagyságoknak meghatározásában , egynehány
ez úr Mért tfö kinyi külömbség tsak Uekéiys, ,r.'
1
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A Napról , és Planétákról különösebben,
§. 102. A Napról különösebben. Mitsoda d Nap'!
••'
• •• • ' .
Neuton. Euten. Bode. és Herfcheí

v • .y,
véUkedései
:

Nap, az a' ditsőséges nagy Égi T e s t , a'
melly a' körülötte forgó, előttünk esméretes
11. FÖ Planétákkal, és azoknak eddig felfede
zett 20. Teli Őrzőikkel vagy Holdjaikkal egváü
tefzi a' mi Világunkat; (Syftema Planetárium)
R mell;/ korál e/ek, az ö karikáikban forog
nak, és attól világosiitatnak 's melegí ttttnek; 's
következésképpen, a melly ezekre nézve minden
í'zépse'iTnck , életnek, és elevenségnek, ha nem
egyedül való, de leg főbb ezköze, és oka- En
nek tündöklő fénye olly nagy, hogy fenki-is
abba pufzta fzemekkel ártalom nélküf bele nem
nézhet; sőt a' Mefzfze látó TsŐkben lévő üíeg
dirabotskákat-ls , ha valaki azokkal a'körfii vis.gálódik, és fzemében kárt nem akar vallani,
fzükség jól-meg festeni, v. gyertya füstén ráeg*
feketíteni. Ennek külső formája Tányér forma
írek; de hogy valóságos golyóbis, 01
kei

nyos: mert a' mint fellyebb láttuk, minden 27.
Nap' megfordulván a' Tengelye körül: mindég
T á n y é r forma kereknek Játlzik : mint fzinten a
Fold körül való elztendei útának-is akármelly
pontjából; ha vaiósággal Tányér forma volna,
gyakran ollyannak látnánk , mint vaiamelly bot
v p á l t z a ; a' rucllvról meggyőződhetik a k á r k i ,
ha vaiamelly tányért a' 1/elVrc függöleg állítván,
azt köröskörül forgatja. Az 6 közép távol-iéie
vagy mefzfzcsége a Földtől, a*melly Április, es
October Holnapjai' elein l'zokott lenni: 20. mil
lió, és mint egy 600 ezer Geographiai Mérttfőld.
A ' leg kifsebb távól-léte; a melly Januárius' ele
in l'zokott lunni, a' Periheliumban t. i. : 20 mil
l i ó , és mint egy ,500 ezer. A' leg nagyobb az
Apheliumban Július' elein: 21 .miilio, és mint
egy 200 ezer Mérttfőld. Az ö Átmérője íia.fzer
nagyobb, mint a* mi Földünké; és 191. ezer mértt
főld ; és majd négy annyi, mint minden esméretes FÖ Planéták' Átniér-ji együtt véve. Az
ö külső fzíne ie. ezor 7oo-fzor; és az ö egéfz
T e s t e , vagy máfsáji, 1 mii 10 43,5 ezerl'zer na
gyobb , mint a' Földé. Ha minden esméretes
P l a n é t á k , egy Gólyóbifsá iennének: ezen eg •
gye lett g o l y ó b i s n á l , a' N'jp golyóbisa, még
többlzör mint 350-fzer nagyobb , és 8oofzor
több a' Máfsája. Lásd fellyebb §. 101
í

:

De mitsoda a' Nap? Hogy okozza ez a" világofságot és melegséget? még ebben meg nem
egyezhettek a' Terméfzet' Visgáló Böltsek. A n 
nyi igaz, hogy a' Napban, a' valóságos tűznek
minden tulajdon sági megvagynak. Az világosi',
m e l e g í t ; ha a'Sugári atzél tükrök, vagy gyujtó üvegek által egybe-i'zcdetnek: minden gyiíladó matériát meggyújtanak ; a' legketiiénnyebb
értzck' t, aranyat, ezüstöt, rezet, vasat, kévé*
fzempillantásök alatt elolval'ztják : V minden Tes
tek közit legkeményebbet, a'gyémántot, feni-

mivé tefzik, 's a' t. A' honnan, mint bizonyost
úgy tartották azt ez előtt, főt még ma-is úgy
tartják fokán, hogy a' Nap valóságos tűz; >
mellybol kifolyó fügárok okozzák a' világol'sá.
got és meleget. De ezen vélekedésben , a' lát.
ízik-meg fejthetetlennek ; hogy nem lehet elgon.
dőlni, hogy ez a' nagy rettentő túz Golyóbis
honnan vel'zi a' tápláló materiát, és vii'zí'/a pó
tolást; a'midőn olly fok ezer efztendok ólta, a
Eg' megmérhetetlen öblibe, megfzúnés nélkül
botsátja a' tüz matériának özönét. Innen már
jó eleve kezdettek róla kételkedni némellyek,
hogy a világofságnak fugári, a' Nap' Teftének
valóságos k;fojási volnának; és azzal tartották,
hogy a'Nap, más közben lévő testek által okoz
za a' vüágofságot és meleget.
a

2

Cartéfius a' 17-dik Száz' elein éltt Frantzia
Nagy Philosophus és Mathematicus, ebben a
vélekedésben vó!t; a' tűznek termél'zetén fun
dálván magát. Ö úgy gondolkodott, hogy az
egéfz Eg' Öble, meg van töltve igen vékony
leecgóvel, vagy iEtherreí; a' melly véghetet
len iáin goiyó'.ús'uskákból áll; a' meilyek min
denütt egymást érik, és mint vaiamelly vékony
tzérna fzálok v. botok a' Naptól fogva annak
Tartományának legvégső határáig nyúlnak. 0
úgy gondolta, hogy a Nap'golyóbisa, fzilnteien való rezgő mozgásban vagyon ; 's úgy a'legközelebb való golyóbisot skát mozgásba hozza;
a' melly által az egéfz rend egy fzempiJ lantásban mozgásba hozatik; és így ez a' mozgás,
az egéfz világon elterjed. Immár ezen mozgás
által, minden látható dolgoknak fain réfzetskei,
mozgásba hozattatnak; a' melly mozgás, a
mindenütt elterjeded iether' réi'z'etskéit , ismét
mozgisba hozza; a' melly ofztán megillet' a
fze-nctet. így leknek' a dolgok látható A ; és tssK
az erösebb , vagy gyengéob jnoigu
«°^ '
?

0

a

17'
hogy valamit meglátunk, c's hogy Talami ég,
meleg, vagy fénylik.
De ez a vélekedés egeTzen dugába dül
az által, hogy a* mindjárt ó-utánna éltt Terméfzet visgálók ki-tanúlták, hogy a világofság lú
gárinak terjedésére bizonyos idb kívántatik ; ne
vezetesen, hogy 8- Minuták telnek bele, míg a'
fc P' ingára a""Földre jut: ha pedig a' Carteíitis"
vélekedése fzerént, az a-lher' réfzelskei minde
nütt egymást érnék, úgy a' Mcchanica' törvé
nyei l'zerént, a' viíágolsag', terjedésére , femmi
idö fem kívántatnék; hanem egy izem pillantás
ban esne az egéfz világon. Hogy lehet megtud
ni, hogy a' világofság mennyi időre jut a Nap
ból a* Földre" Lásd alább § . 1 2 0 .
1

a

Cartésíus után, két nevezetts vélekedések
lettek leginkább közönségesekké, a mellyek közzúl vagy egyikre, vagy másikra, lehet minden
egyéb vélekedéseket vinni. Némellyek ugyan
i s , a" Nagy Neutonnal úgy tartják , hogya'Nap,
mint egyéb álló Tsillagok-is, valóságos T ű z :
és azokból magokból i'olynak-ki a' viíágol'sag'
fugári a' Világ megrr-éi'hetetlen öbübe; a' mel
lyel Ö egéfzen üresnek lenni állított - minden
matériától, vagy az úgy nevezett itthertől • hogv
a' Planéták' akadály nélkül való védhetetlen IVbes forgásokat megmagysrázbalsa. ( Lása alább
§ . 120 ) Az Ö értelme fzerént; a' Napbol-ki fo
lyó lúgárok, a' homályos Testekben megütköz
nék , 's azoktól a' fzem felé vifzfza-térítctnek ;
'súgy lefznek láthatókká minden körülöttünk va
ló látható dolgok ; egyfzersmind pedig ezen íúgárok melegek lévén, melegítnek-is. Sot a'gyúj
tó tükrök, vagy üvegek áital, ófzvébb fzedettetvén, gyújtanak és olvafztanak-is. a' mint fel
iyebb mondánk. Egy ollyan gyújtó Tükör vagy
üveg állal, a* mellynek nem több, hanem tsak
ket láb az Átmérője: 30. ezerfzer lehet a' Nap

fzínén fzokoti lenni; eg így 30 ezerfzer nagyobb
az az által okozott melegség-is. A ' m o , / u
í,-><\ \ es :
g-' "
'1! ";, a;' 1, aü i r '
.•: ;
meleg nyáron a' Nap* melege közönségesen •
melly rettenetes melegiVgnek kell hal lenni annak'
a' mellyet okoznak az illy egybe-l'zedett (uga
r o k : tsak nem hihetetlennek leüzene a z , ha ezt
a'tapaí'ztalas nem bizonyítná. így okozza hát '
N a p , a' Világol'ságot, és a' meleget, Neuton és
az Ő Követői fzerént. ( Systema Emanalionis )
Neuton a 17-dik Száz' utolsó felén, és a' 18-dik
elein élt , és egy volt a' leg nagyobb elméjű
Philosophusok és Mathematikusok k ö z z ü l , a'
kik valaha éltek nem tsak Angliában, a' hol fzületett, hanem az egéfz Világon.
(
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Mások ismét Eulerrel azt tartják, hogy az
e.i-é!;; Vilag'öble. meg van tölfve valamelly v éghetetlen fain folyó Matériával, a' mellyet asthernek neveznek ; és a* melly, Euler fzerént, 400.
milliófzorvékonyabb a mi Levegő egünknél. Imfain tuz réfzetskéi fzünteleu való rezgőmozgás
ban vágynak; ez a' rezgő mozgás közöltetik a'
Naphoz legközelebb lévő A t h e r r e l , 's az által
a' távolabb lévőkkel; 's így terjed a' Viiágol'ság
és melegség, minden felé az jEtherén által,
íiab formában • mint a' hang a" mi Levegő E ^ ^ kön , a' nélköi, hogy a' Napból tsak legkifsebb
réí'zeiíkék is kií'dvnai.ak. A z ./Elkentek iüyeién
megrázattatása által, a'homályos Testeknek fáin
> e>/.e.:-kéi , mint megaiiuvi felhúzott húrok, cfzrevehe tétlen ftl megrázattalnak ; ezt a' meyráz-ittatast vifzfza-adják , es a" korúltok lévő iEther
által, a' fzemekig kiierjeiztlk: 's i?y lel'znek laihatókká; a' melegség p.-dig lú.-•>•. a megrázat1

gyobb mellek .ed, (byittma viorationis) ó úgy

vélekedik , hogy a' tflz nem e&ycb , hanem a'
test" Jegfainabb rél'zeinek felettébb való mozgáfa. Ha azért a' Nap áltaJ mozgásba hozatott
JEther, a' testbe behat, és a maga gyakori rez
gésével a* test* fáin réfzetskéit rezgő mozgásba
hozza: annak fzükségésképpen megkeií világo
sít a t ni , melegedni, vagy gyúlni,' a'fzerént, a'
mint az Mthef mozgása kilsebb vagy nagyobb.
H a már vaiamelly gyújtó üveg' vagy tükör
egéfz fzínének mozgása egy pontban egyesitteJ'h ; ez a' megnevekedett mozgás, elégséges a'
legkeményebb Testek' refzeinek egymástól való
elfzaggatására ; a z a z , azoknak megolvasztásá
ra vagy meggyújtására megégetésére. A' red
ves Fában, rothadtt húsban, egyilly belső moz
gás v . - g y o n , a* forrás vagy poshadás miatt, 's
azért fénylenek lététben, 's a' t.
A* Neuton' vélekedése fzerént, a" látásnak
vaiamelly haionlatofsága volna a' Szagláfsal ;
az Euleré fzerént pedig a' halláfsai; úgyhogy
a' Nap hasonló volna egy Izüntelen ütb harang
h o z : mint á' hangzó testekből fcmini réfzetskék ki nem folynak, hanem a' megrázott Leve
gő terjefzti a' hangot füleinkbe ; úgy a' Napból
is lemmi réfzetskék nem folynának - k i ; hanem
tsak az j'Ether által tenyéfzue a'világofság és me
legség. Ez az Euler' vélekedése , a' mint kiki
l á t j a , tsak éppen a' Cartesius' vélekedése, az
zal a' niegjobbítálsal; hogy ő nem állítja, hogy
az j*Ether réfzetskei mindenütt érnék egymást.
(Euler élt a' 18-dik Század'első és hátulsó felén,
és egy volt a' legnagyobb Mathematicusok kizz Ú l , a* kik valaha eltek; izületeit Basileában;
egy ideig a* Berlini Mathematica Fáknak a' Directora: azután a' Petcrsburgí Akadémia'Tagja
v o l t , a' hol meg-is holt 1783.)
'
Ettől a* vélehedéstfcj , ha 3 Nap' trrm'Tzetit kivcfzfzük, nem igen ktliömbcz a' lerüjabb

egy minden tüz n-. i^til való hideg, letét,
éppen ollyan homályos, fzaráz Tarton^ányokK^i
és Tengerekből álló Test, mint a'mi Földünk
és á körülötte foivó több Pkmetá'í. Ezen véle!'
kedésre , az Electrieitásnak, vagy a' Testek' r-vani fzo'g-'i'ha~
t afkalmatofságot. Tudva vagyon ugyan-is
uvgy egy üveg golyóbis, vagy T á n y é r , ha fel
bes' n forgattatik a' Tengelye körül, a' dorgö.
lés által fénylik a' letétben ; és ha vafiniciJv
Test ahoz közelít, Tzikrát ad; a' gyúlós matéákat lángba borítja; holott lem az üveg g n i .
ís vagy Tányér, lém az iíly matéria nem meg. Már a' Bódé és ötet követök'vélekedése
:erént, a' Nap, egy Electricus golyóbis ;
lelly a' vííágol'ság'tömöttebb matériájával,
en úgy van környiii-vétetve, mint a' mi F
iink gö/környékkel ; és tsak a' tengelye korál
való fébes forgásával okozza a' világofságo
unt az említett üveg golyóbis vagy Tányé;
úgy terjed az, az Sikeren minden felé. ílly
ik'.^ofság' matériája vagyon fok testekben - is
íegkníve: a' melly hasonlóképpen a' megráás vagy dörsölés által, vagy vaiamelly Cheí:ai eh álalztás által fzabadúl-ki, 's úgy le Iz
ek a* Testek láthatók. A' b ^ ik
.má
nkban hidegek; az azok által okozott meleg
ig pedig függ, főképpen, a' világofság' lúgáinjk, és a'mi Levegő Egünknek tömötiségetoh
zon fzegeletnek nagyságától, a' melly,alatt a
>"ap" fúgári a* Földre'esnek; és a'Planéták tes-ben lévő, és azoknak külső fzínén elterjeded
:

va

;

lamelly Chémiai elyálal'ztás által, kifejlődik,
kiliabadul.
A ' Herrohcl' vélekcdése-is illy forma; tsakhogy 6 azzal tartja, hogy a' Napnak, minta'
ini Földünknek, van faját átmosphairája-is; és
a' felett formálódik az a' fényit) folyó matéria,
a' Nap' külsó l'zíuébftí lain giiz formában felme
nő külömbkülömb levegő'nemeiből, vagy gá
zokból.
Ezen vélekedés fzerént, nem tsak Mercttriusnak és Vénusnak, hanem magának a' Napnak
is lehetnek lakosi; és filmügy nem lehet félte
ni ezeket a' megégéstöl , mint a' Saturnnsban
és Uránusban lévőket, a' niegfagyástól. Lásd
alább g. 100.
Vágynak ol'yanok-is, a' kik a' Napnak b- só réfzét keménv és homályos Testnek tar'j,. ;
de a' mellynek külső fzíne bizonyos m-Vs-;;', •. .re ttiz tengerrel vagy folyó Lávával van korúi§ . 103.

Mellyik vélekedés immár helyesebb.

Az említett két fó vélekedések közzSl, mindeniknek voltak 's vágynak nagy Pártfogói;
akármeüyik rél'zfzel tartson pedig az ember, min
denütt'talál nehézségeket. Lambert FrantziaTudós azt mondotta, hogy a Neuton'vélekedése
könnyebben megfogható; az Euleré a'dolog'terméfz'etével jobban megegyező. A ' Bódé' és Herfchel'vélekeilése ma tsak ugyan legközönlc; clebb.
A ' Neuton'vélekedésében a' látlzik megfejt
hetetlennek, hogy ha a' vi'ágol'ság' és me'ugség'
inaiériájaa* Napból fiumeien úgy f.lyna-ki, mint
a' fzagos Testekből az olajos relzetskék : úgy
a' Napnak minden Izeinpiliantásban megkellene
fofztatni nagv rel'zétől; sot az Euler' talcuiusa
fecrént, az e g e i Nap' M s M i i»a» uiinden f/emM
pil1

pillantásban elkellene fogyni. Hogy nem vefz.
telt hát az r j i y íok ezer et'/,tenclcÍK alatt fenirnit.
hetetlen Ságárok. a' mellvek megi'ziine's uétkfi
folynak a' Kapból 's a' több álló tsillagok b' ] >
Mitsoda eró hajtja azokat olly fok milüo Mérttl
földeken kerefztúl? hogy nem zavarodnak öf .
ve? 's a' t. Azomban a' tapafztalás-is ellen
kezői: láttatik ezzel bizonyítani. Ugyan-is a'Fő 14'
golyóbisán, egyforma fzélefségre az Mquci'oc.
t ó i , igen küíöiiicözö a melegség'grádusa; és
az igen magas Legyeknek tetején örökkévaló
i
t i
i t í
Pikó íiegy' tövében , fzenvedhetetlen a' melegfég : akkor a' tetején, olly kemény hideg va
gyon, hogy a' hó fem olvad-el; 's mennél felyehh
. az ember, annál inkább no a' hi
deg; a' mellynek nem úgy kellene lenni, ha a'
JÜap valóságos tüz volna. 'A' FÖld'golyób:sái:<:.
is Déli réfze a* Periheliumban, 700 ezer Mérttfó;del , közelebb vagyon a* Naphoz, mint az
Éfzaki rélze vagyon az Apheliumban, a z a z ,
.21 Jimii; de azért az utazók' bizonyítása fzexéni, az ott ltvo Nyarak, feramivel lem mele2

^
Mind ezekre tudnak meglehetősen felelni,
JNeuton és az ö követői. Nevezetesen, a*, mi
legfontosabb , a' Napból kifolyó fain réfzetshékrőí azt mondják , hogy azok áital tsak úgy
11
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lei, a' belőle m
rtniérdek foka-ággaí. felmenő gőzök által; úgy
mint a' meilyek, fzint úgy vifzfza térülnek a'
v
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ktiviévö hideget, a' Levegő' ritkaságából, a
Főid' Déli réfzén lévőt pedig, az ott lévő te
mérdek vizekből, Tengerekből; a'kiilömbózö
me'egiégeí egy forma fzélefségre az zEquátortól a' Föld' minéuiúíégétöí 's a' t. magyarázzák.
T

Az Euier' vélekedésében, ezek a' nebí xségek: hogy ka a' világ'öbie tellyes JEtherrel,
wgy megakadályoztatnak a' Planéták az ó febes
forgásaikban, és cgyfzer elkellene fáradniok;
de ennek a' nehézségnek amott-is helye vagyon;
a ^ midőn a világaiság' lügári-is Testek. To
vábbá , hogy femmi hason.atofság nints a' világofság és hang között; és így azolinak erede
tek es terjedések köztt fe lehet. A ' világofság'
fúgára, b i valamelly likon, valamelly homályos
Szobába bevétetik : nem terjed mindenfelé, ha
nem egyenes erányzáfsal megy; a' hang pedig
mindenfelé terjed, ha ollyatén likon béféikezik 's a" t. '
Jegyzés. Hogy az ef/tendö'k iihúnbözÖ Szakafzaiban , a* melegségnek fö külömbségei a'
Naptól függenek; mint a' világoí'sagnak és me
legségnek legkiváltképpcn va.óbb kútfejétől:
fzembetünöbb , mint lem hogy azt valaha va
laki kétfégbe hozhatta volna. Azt-is könny fl
által-látni , hogy a' Nap' világának melegséget
okozó erejének , ha egyéb környálsllások-is,
p. o. a' Fold,' feneke, Atmosphacra, és egyéb hely
béli minémúségek, megegyezők, annál nagyobb
nak kell lenni, minden Ég hajlat alatt, vagv
Föld' környéken, mennél függőlegesebben esnek
arra a* Nap' lúgári , és mennél tovább tartóz
kodik a' Nap annak Horizonja felett. D e , h^gy
vallyon, a* mi Földünknek tulajdon vagv Iáját
melegségét (Calor internns Oiriutu^dimc) eredet
fzerént a* Nap okozza-é ? és a' Climák' külömbözö melegségét, áuljában fzóllvati, tsak egye
dül a' Nap niunVáfságábúlkedelWk-é ma.-varázlii ? abban meg eddig nem egygye? ek-meg a'
Tudósok.
Hogy vagvon a' Földnek faját melege, ta
gadhatatlan. Ugyan-is a' Földben , bizonyos
aiéi vsegre , tsaknem mindég c?\d'-ui.j ^ • --gM 2
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lehetős melegse'g tapafztaltatik, p . o.a' Bányai^
kokban; a' Párisi Observalorium' pint/éjeln-ri"
84- i. bir> i- •., egéfz efzk-ndön áit-si , a' Reaumti '
Thermometrumábán 10. grádusnyi niagafságr
állott az égett bor a' fagy ponton íéllyijj g
fagy fe hat igen mélyen a' Fő'dbe, a' íegkeményebb "i J
lekben is tsak bizo:

r

a
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nek mert annak ftígárinak ereje, egy o l y jég,!
verembe, a' mellyen 12 lábnyi föld v a n , be
•I,
fzor ritkább, mint a' F o l d : a' Nap' melege 240
lábnál mélyebben nem hat a' Tenderbe; de a'
Tenger' vize fokkal nagyobb mélységre folyó
Innen Mairan Frantzia Tudós azt állította,
"hogy; a' Fóld , a' maga belső melegének, tsak
•;•<-:; tí.eké.y réfzét vefzí a' Nap' ÍÜgáraitól; és
a' Föld' gyomrában tspafztai'ható állandó meleg• V'gft , \alamedy Fold alatt való n s g y Tűznek
u.-ajdotjíioit-í. (ígnis Centrális) Ennek tulajdn. • ;•
. •.
;.
réfzét-is ; az Ö Calculusa fzerént, az az által
okozott m e l e g , riinyi grádusnyi fzélefségre az
-dím-álorlól, mint Paris, 39.3-fzor nagyobb, mint
.1.'.,
!!!••.;•••
a' íeg-rövidtbb nap". 0 , és az Ó követői, ezen
Főid' közepében lévő nagy Tűznek rulgldoratották a meleg forrásnkat , Fo!dmduIái;?k.;iK
'"s több e' féléket : és a' Tiizc* 1 1
1
Vulkánokat, ennek kéményeinek fzelelő likainak
:

1

A ' híres Büffon azzal tartotta , hogy vala
melly Üstökös T s i l l a g esett a' N a p b a ; és abból
eltört egy nagy Darabot ; a' metiy , réfzekr*
i-j.-kadczván, "abból lettek a ' N a p körűi forgó
Piántták. Isy illyen darab volt a' Föld-is, még
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pedig eleinte folyó és tüzes állapotban; a'melly
nek maradványa a' Fold'Iáját melegsége. Ez a'
'folyó átlapolja a' Földnek ,5100; és a' tüzes
ezer erztendeig tartott. A ' meghűlés' ideje alatt
lettek a' Foldon a' lili.ik , hólyag forma duzza
dások, egyenetlenségek , barlangok, Hegyek,
v ö l g y e k ; mint akármelly megoltal'ztolt értzen
Wiet látni. A ' nagy mel-gség miatt, legalább
J * ezer efztcndeig, a' Tengernek göz formibaii, a' Levegőben k»l!ett úfzkálni; míg véltre
ala i'zállván 2000. Kbftcrnvire, befedte a' Föl
det. Ezen meg igen meleg'Tengerben, formá
lódtak a' tekeubs állatok, vagy Tsigák, vég
hetetlen fokasággal; azombait a'Tenger'vize.
az ó nyomása által, rítat nyitott magának a
Fold alatt léVo barlangodba ; és így lettek a'
fzáraz Tartományok, a' meilyek ol'ztán lakófokká] megleltek. A ' Pólusok'körül való rél'ze
a' Földnek , legelífzör hult-meg, és annak kez
dettek legelBfzör lakosi lenni. Ezt az egél'z idó
Szakafzt tel'zi 20-ezer efztendöre; és ez alatt
formálódlak a' Tenger' belsó rél'zelben, a' Tekenös állatokból, a' második rendbeli Hegyek,
a' meilyek Tengeri állatokból állanak. A' Föld
nek fzüntelen nevekedő meghűlése miatt, kén
telenítenek az állatok az ^Equátor felé nyomul
n i , és fzaladni; és a' Föld'fzíne Ial's3n lafsan
vette a' maga mostani formáját. Ez a' Fold'
meghűlése mindég nevekedik, és 93. ezer elz
tendö múlva, a' felettébb való hideg miatt, ne.n
lehet többé ezen lakni.
jEpinus ellenben azzal tartja , hogy a' Nap
nak megl'zi'lnés nélkül való befolyása és miinkáfsága a' Földbe, annak első teremtésétől f>gva okozhatja a' Földnek ezt a' belső melegségéi.
A ' mi ezen vélekedésekot nézi: a' mennyi
re a'Tűznek terméfzetit esmérjük, hogy a' FöH
gyomrában valami olly g y TŰZ volna, e'p.
n a

lgo
pen nem hihető. A' Nap'melcge fem hat pedi*
ollv melyen a Főidbe , h"gy Spinnel egyet ért
hetnénk. A ' Büffon* vélekedése pedig mitsoda
egyéb, h^nem egy valóságos Román? Nints
füV: egyéb hátra , hanem hogy a' Főid' belső réí'zeiben való melegséget, rétz fzerént azon C|, .
miai munkáfságból, vagy a külömbözö mate
riáknak azon egybe-elegyedéscből hozzuk - l
a' melly történt akkor, mikor a' Fold a' folyó
állapotból, megkeményedett állapotra ment ál
tal ; réfz fzerént pedig azon Chémiai munka fság.
hói, vagy a' Fold' gyomrában bizonyos JMen.
ftruumok által p. o. a' Föld' üregeibe, magát,
béfzínlett víz áltai, réfzekre fzaggattatott Tese

e

gyedéséböt; a' melly tagadhatatlanul ma-is ab
ban történik; mint a' Föld indulások és á' Tü
zet okádó Hegyek bizonyítják. így minden tudhogy ha az óltatlan mefzet vízzel egybe-elegyííik . forró melegség támad : így mikor az értz
nemek bizonvos favany óságokban folvaltatnas,
nagy fustorékoláfsal való melegség ered. Azzal
tartjuk mindazonáltal, hogy ha legtöbb mai Philoi'ophusókkalt a' melegséget, egy az egéfz vi
lág' óbliben elterjedelt fain folyó és gyors ere
jű matériának tartjuk , a' mellybol minden Test
a' Világon annyit vefz magába, a'mennyinek
elfogadására az alkalmatos: ( Capacitas ) innen
a' Föld' faját melegségét vagy annak Tempcraturáját-is legterméfzetesebben kimagyarázhatjuk.
Ázt-is könnyű megfogni , hogy miképpen tá
madhat a' Fold' belső réfzeibcn , itt 's amott
Chemiai munkáísag által, a' melegségnek az a*
nagy jrrádusa, a' mellyet a' Tüzet okádó Ke
gyekben és fok forrásokban tapafztalhatni.
Az
t" fi
munkáfság által elválafztatott melegség,
réfz fzerént ismét más egybenköttetésben meg,)'
Áhai, réfzfzerént pedig i'zéllycl ofzlik a' világ

megmérhetetlen öbüben; a' nv-'!v melegség' •
ántisából vagy Özonébnf , * mi Földünk, id.>röl időre mindég újabb melegség* matériáját
ment, az elb usátott' tnc'er-.é;''kipótolására. A'
honnan láthatni
\c
v e d r e s é n e k híjábanvalósigát, a kik a/t il'ítiik
hogv a' Fold Usf*n lalian h«l ,
« r „V^rc e^'d'zer egéfzen
meghal. Mlképer, lel-t / mi Levegő Kórnyékünxön kívül a' Világ' öble' Temperátlírája, vagy
m e l y s é g e ' gradusa? nem lehet meghatározni;
« « nehéz gondolni', hogy ott éppen tellyes6 g ' - l femmi meleg ne volna, (absentia absoiuta omnis catnris)
a

azi

mí

le

A ' Fold'felső fzíne. vagy réfze alatt, an
nak belső réfzei ben , fok üregek, barlangok
vágynak ; a* mell veknek fzámtaian nyilasokon
egyesülések vagyon a' kW> levegő vel-is. Nem
tsuda hát, hogy a' Fold alatt való nagv mimkáfságoknak, a' mellveknek alkalmatofságáv-.l
melegségfejtódik-hi, béfoK-ása vagyona' mi Atmosph -ránk' Temperáturájába, vagy melegsége'
grádusába-is. Talán itt találhatni egy nevezetes
okát annak-is , hogy gvakran némelly efztendokben, olly lágy idők járnak; és hogy gyak
ran, olly hírtelen megváltozik a' mi Atmosph-vránk' Temperaturája. Valósággal a' tapai'zivdás
bizonyítja, hogy gyakran a' nagy Fold indul;;fok, T ű z okádások után, igen ÍUOITT és termé
keny idö következik.
A ' Levegő'melegsége, közel a'Föld'fzm-hez, rendfzerént nagyobb, mint feliyebb; tömöttebb lévén ott a' L e v e g ő , a' melly a' me
legséget felfogja; nem tsak, hanem a' meleg-ég'
terjedése* törvényéből világos, hogv a' Főid'
fzínének, a' Naip' fugári , vagv a'Vold'gyom
rában való mnnkáfságok áitai < •; >•• n\?'>-••
gének, nagyobb mefzízeségre fo^vni, kilseifl'-aU
ni kell. Innen az igen magas H •
meg
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meleg Föld öven-is, fzi'intelen lióval és jégg ^
vngviKik befedve;; n meilyek mindazonáltal.,
,]<:- fdlvül fzuietnek, úgy alolról a' Föld* f „
JL'U melege által fzüntelen olvadnak. Noha min,],
azonáltai , a' Thermo metrum magasabban áll
r.' f e l s ő b b , mint az alsóbb Levegőben; az a2
melegebb a' felső mint az alsó Levegő. £ z gyakran u.egesík a" felleges idöbrn ; mert a.'felhők,
a' i ' i idróí fdmenö rm-leset felfogják; a' mellett
roíz:z meleg lenyéfzletök, (Cond'jelor) Innen fel
leges időben íoha sin!s olly kemény h i d e g , mint
tii'zta időben.
e

a

.V Levegő maga , úgy látfzik , hogy tsak
annyiban melegíttetik-meg a' N a p ' világofságá-tói vagy fugaritól , a' mennyiben a' Főid attól,
• •! :
Hgségét közli a' Levegővel. Innen vagyon egy
forma fzéíefségre az ./Éqnátortól, és így ugyan
azon Geographiai Clima alatt , a' Levegő í g'
Temperáturájának, vagy melegségének , olly
nagy k ülöm őségé. , küiömböző helyeken , • a'
Főid' kiiisö fzíneück kiiiömbsége fzerént. Mint
hogy p. o. a ' - v í z , nem tsak nagy réfzit a' Nap'
búgárin.k álfai-botsátji, hanem meg azonkívül,
az azok által a' vízben támafztott melegség,
a' ki gozölgesre fordt'tíatik: víiágos hogy miért
hidegebb mindég Nyáron a' Nagy Vizeken a'
L e v e g ő , mint a' fzáraz F ö l d ö n , ugyan annyi
f/éieiségre. Továbbá, innen láthatni azt - is ,
nv.képpc-n iiiódosütaiik, Kifsebbcdik vagy na
gyobbodik a'Levegő' melegsége, a ' F ö l d ' fzmének' melegség' tény ízíetö mineuii'ísége által.
A ' Víz p. o. rofzfzabb melegség tenyéfztctö,
mint a'homok , F ö l d , Kő. A z nehezebben vagy
tM)b idei;: me!egfzik-meg a' N a p ' fúgáritöl, mint
a' fzáraz F o l d ; de nehezebben vagy több időre
b.
g ; is-el a' meleget. Innen, g y a k r a n , éjjel
mcU-gcbb a' Levegő a' víz felett, mint a' fzá-

raz Fold fe'.-tt. így a' Tenger' vizcis Télen,
bizonyos mélységre, lobbidéig, vagy későb
ben vel'zti-el a' Föld' Faját melegétől vett melogféget, mint a' i'záraz F ö l d , és bizonyos fzélcsfégre éppen.be nem fagy; a' melly fzélelségre
«• Izáraz í'őldön gyakran igen nagy hideg ural
kodik. Innen a' Tenger mellvéki környékeken
Télen tnérséklettebb a' hidege mint az attól tá
volabb lévőkön. A ' magas Hegyek, nem nielegíthetik-meg olly erősen az Atmosphterát. mint
« ' v o ! y e k , síkságok; mivel réfz fzerént ritkább
a L e v e g ő a' Hegyeken ; 's következésképpen
az azokból felmenő meleget könnyebben kerelz Hl botsátják magokon ; réfzfzerént pedig a'
Hegyeken kevesebb matériák vágynak, a' mel
lyenből a' Nap' fúgán meleget fejthetnének-ki;
annyival-is inkább, hogy a Nap' fiigari is a'
Hegyeknek lejtős oldalaira többnyire igen gör
béién esnek ; és így keve"sobbé adhatják-ki nittnkáiságokat. Ide járul, hogy a' Hegyeket úgy
kell gondolnunk,mint isoláltt, vagy a' Fóld'közönséges Ternperaturájától egéfzen külön-', álafzlatott mafzfzákat, vagy Testeket; a' mellycknek Felső fzínei, az ó belsőbb réfzekhezképest igen nagyok; és így a' fzúntelen mozgás
ban lévő L e v e g ő t ő l , könnyebben meghűlnek.
Végezetre könnyű azt-is által-látni, miért hide
gebbek az erdős Helyek, mint a' fzabad és miveltt Tartományok.
( V

Nevezetes a z , a' mit fellyebb-ís mondánk,
hogy a' F o l d ' D é l i félgolyóbisán, a' Tengereken
nyár középben-is annyi geographiai ízélefségre
mint Anglia Elzákra vagyon, kezdődik a' vég
hetetlen lök j é g , a' mellyel azok a' Tengerek
egéfz a' Déli Pólusig fiumeien bévagynak fed
v e , és hogy közönségcsen a' Déli fél golyóbis,
legalább a nagyobb fzélefségekre mindég 'ók
kal hidegebb, mint az E f k i . De a' fzáraz Tar
z a
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tományoknak a' Deli réfzén való rsfekély fzámából, ezt tökéllctesen meglehet magyarázni. Mert
ámbár, a' megmondottak fzerént, a' Déli ré
fzén lévő temérdek Tengerek miatt, a' nagyobb
fzélefségekre, a' téli hideg tán nints ott éppen
olly nagy mint az Éfzaki réfzén; de ellenben,
a" nyári melegség, a' fzáraz Tartomány' kevés
volta miatt, fokkal-is mérséklettebb , mint az.
Éfzaki fél golyóbison ; a' honnan ott nyáron
nem olvadhat-el annyi jég, mint Elzákon; *s kö
vetkezésképpen áraljában fzóüván, a' Déli fel
golyóbis mindég fokkal hidegebb'mintaz Éfzaki.
Azt-is kiki könnyen láthitia, hogy a' hide
gebb Föld öveken a' Nap' fugarinak azokra gör
bésen való eséfe miatt, nyáron - is a' hidegnek
meglehetős nagynak keltene lenni, ha azokban
ugyan azon időben, a', nappalok olly hofzlzt.ik
nem volnának. Ez által olly igen mérsékelte
tili a' hideg , hogy azokban a-' melegség, g y ^ °
ran, igen-ts hogy tsak kevés ideig, olly grá
dusra hág, mint a' meleg Fold Övön. í g y meg
fordítva, a' meleg Föld övön, a* nagy meleg
ség az által mérsékeltetik, hogy ott az Éjtfzakák 10. és 12. óráig tartanak.
a

.Megjcgyzéft érdemel, hogy az elztendei me
legségnek és hidegnek leg nagyobb grádusa vagy
mértéke, nem, a' Nap'legközelebb vagy legtá
volabb délében, vagy az úgy nevezett Somit!
umban, az az, Nyár és T é l kezdetiben esik; ha
nem a'mi környékünkön, többnyire egy hónap
pal későbben. Az jEquátor alatt' ellenben, tsaknem mindenkor akkor esik az. De világos, hogy az
Efztendei legnagyobb melegség , azon idő' izakafznak,a'mel!y vagyon a' két egyenlő Éjjeli pon
ton, köztt, vagya' Tavafz és Ofz kezdet köztt ,
:.iem az első feliben, vagy éppen a' közepiben es
hetik; mivel a ' F ö l d , Tavafzízal még fok hidegei
tart magában a' Tél' hidegéből; mint i'ziutén, a'leg*

Uguobb hideg-is, nem eshetik a' Nap' Icgnirvobb I Í V O W ' ^ B , vagy a' Teli megállás pontBán; mivel még altkor a' Kőidben, fok vagyon
« Nyit metróból. A z A'quátor körül, a ' T e l
tsak elsős-Jöböl áll ; es nir,tsenek-meg azok az
okok, :,' mellyek a' melegnek vagy hidegnek leg
nagyobb inertekét, a' Soliüliumok' idejétől mefzfze vethetnék. így a' Nappali legnagyobb vagy
legkitsthb meleg'-is, nem éppen Délben vagy
Éjiéiben esik, hanem mindenkor később.
$•

104. Mitsodák

a Napban lev»

mnlskok?

Ezen külőmböző vélekedések fzerént, külömbőzbk a' feleletek arra, hogy mitsodák azok
a'motskok, vagy homályos helyek (Macáin.) a
Napban, a' mellyek néha abban fzemlélletnek?
A ' kik,;.* Napot valóságos Tűznek tartják; eze
ket égő vulkánok' nyilasainak ; a' Napból fel me
nő füstöknek. Fellegeknek mondják lenni. A'
kik a' Napot TElz tengerrel körítl-vétettctve
lenni gondolják: azok ezen motskokát, a' túztól
megüresöltt helyeknek, vagy azon tűz Tenger
ben úfzkáló k'i-égett nagy tsomó matériáknak
tartják, a' mellyek hol fel lebegnek, hol pedig
abban le ullepectnek. A ' kik a' Napot a' Világos,
fag' matériájával körül - vétettetnek gondolják •
ezen motskokát a' világofság' matériájától meg-ü •
resültt helyeknek állítják ; úgy hogy ottan a'
Nap' kemény és homályos .teste látfzanék 's a't.
105.

A

Napnak 1

a/a.

Hogy a' Napnak van. átmospheerája , bizo
nyos abból a' világolságböl, a'mellv fitet reggel
megelőzi, értve pedig követi; és kivált Tavak
k a l és üfzl'zel a' Zodiacusban látfzik: a' honnan
Zodiacusban lévő fénynek neveztetik. (Lumen
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Zodiacale) E z hegyes formán v é g z ő d i k ; *s ezzel külöroböz a* Hajnaloktól.
§ . 106.

A Planéták'

aspectusiróL

Planéták aspeetusinak, vagy Tekintetinek
hívják , azokr. t egymásra nézve való állásaikat
a' Zodiaousban. Conitinctiónak vagy Egybe- érkép
zésnek nevezik, a' Planétáknak o'yatén álíáso^
kat, melly fzerént azok, a' Zodiacuiban, ugyan
azon egy helyben, vagy Egi Jegyben fzemléltctnek;_p. o. a' Kosban, vagy Bikában. Jelentik
ezt az É g ' visgálók és Kalendáristák egy fel fe
lé fordított gombos tő formával így cf • Oppofitiónak, vagy ellenben-állásnak nevezik azt az
álláft, melly fzerént azok egéfz fél karikával
vagy 180 grádufsal vágynak távol egymástól;
és így az által-e.llénben lévő Jegynek, ugyan
azon gr adásiban fzemléltetnek; p. o. a* Kosban,
és Mérőben ; jelentik azt í g y : g>. Három fzegii
Tekintetnek vagy fénynek, (aspectus Trigonus)
nevezik, mikor azoknak állási négy Jegyekkel,
vagy 120. grádufsal külömböznek egymástól;
jele ez A*Négy fzegii nek, mikor három Jegy vagy
90. grádus közttök a* kfüömbség; jegye fj- Hat
fzegünek, mikor két Jegy vagy 60. grádus közt
tök a' külömbség; jegye ^c. Azon pontjait az
Ecclipticának , a mellyekben a Planéták' utat
hasítják az Ecclipticát, Nodusoknak vagy Tsomóknak nevezik; kettő van illyen, dgymint,
fel-menő vagy Éfzaki, a' melly Sárkány fejnekJS neveztetik; (Caput Drac-mis) és le-men5 vagy.
Déli, Sárkánv Fark. (Cauda Draconis) Aman
nak ieleJtól. ennek^g. A' Planéták'jeleit Lásd
fellyebb. A'Holdé Jj. A ' Napé © .
Jegyzés. A' Kalendáriumokban, a' hol a'
Planéták' állása elö-adatik, mikor az Aspeetusok*
Jegyei mellé, tsak egy Planéta' béllyege vagy

Jegye tétetik, a' Hóid' Jegyét kell oda érteni; p.
•..azaz
Jupiternek négyo. •
4 az az, • . }
4.
•a nézve, vagy 9°- S r
fzegí a' Fénye a' Hóidra
két Planéták egymástol.
dusnyira vágynak ezen ki
Tí

$• 107. A' Planéták homályos Testek. Á
körül forognak.
Golyóbisok.

Nap

noha illy változások nem ízemic'ltetnek az ó vég
hetetlen melzfzeségek miatt; de mind az 6 TestŐrzőik vagy Holdjaik 6 reájok , mind pedig Ók
azokra, ottan ottan árnyékot vetnek; a' melly
meg nem lehetne, ha i'zíate olly homályos testek
nem .volnának, mint a' mi Foldunk. Hogy a'
Naptól , és nem másunnan keltsónözik lénye
ket , onnan bizonyos; mert a' megvilágosított
oldalaikat mindég a' Nap felé fordítják.
Hogy nem a' F ó l d , hanem a' Nap az Ó kö
zép pontjok, a' melly köríll forognak: a' bizo
nyos, Merkurinsról és Vénásról onnan; mert
túl a' Napon, és ismét a' Nap és Fóld között
fzemléltetnek ; a' mikor néha a' Nap alatt való
elmenttekben úgy fzemléltetnek, mint valamelly
kis motskok a' Napban : a' többekről pedig btzonyos ez onnan.; mert mikor által-ellenben
vágynak a' Nappal: nagyobb az Ó TetfzŐ Át
m é r ő j ű k , mint mikor a' Nappal egvbe-érkez
nek , vagy egy helyben fzemieiteinek; elkér
hát nem lehetnek a' Nap és Fóld között; annyival-is inkább, hogy teli liínnel fénylenek, ha-
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nem tol vágynak a Napon; külömben h» a" Föld
és Nap közit volnának, fztnt ügy meg'elnének,
és elfogynának, mint a'Hóid.
Hogy a' Planéták golyóbis forma gömbö
lytí Testek; megtelizik az Ö árnyékaikból, a
mellyeket vetnek más Égi Testekre ; a' melly
árnyékok gömbölyűek; és réfzfzerént abból,
hogy az Ö Tengelyeik körül való megfordulá
saikban formájokat nem változtatják , hanem
"mindég Tányér formát mutatnak. .Hogy Veuusf
Mars, és Jupiter, az Ö Tengelyeik koríll-isi
fordulnak: bizonyos az a'motskokból, a
lyek ö benftek tapafztaltatnak, a* fzerént a'
fellyebb a Napról láttuk; a' többek'megfő
lásárol fe lehet kételkedni ; midőn kü-.óri
nem melegSlhetnének azoknak rrfzei egy 3
a Naptól; noha azt tapafztalni nem lehet ,
fzerént a' Naphoz való Jiözel .létei, réfzfzö
áz attól való távol-léte! miatt.
§. 108- A Planéták /záraz Tartományokba
VrJkböl, Begyekből, völgyekből állanak.
Hogy a'Planéták nem egyforma, hanen
lömbozo réfzekbot áiIának: az-is kétségei
vül való dolog. Ugyan-is , az Ö külső éz:i
nek némelly réfzei homályosabbak, fetéteb
mások ellenben világosabbak ; a* mint c.
Hóidban pufzta fzemmel-is, a' több Planéták
ban pedig mefzfze látó üvegeken lehet fzen
ni. Némelly réfzek tehát, a' Naptól vett
got, vagy frigárokat, erösebben viizfza-iér
mint mások; a'melly lehetetlen vóina, lia
JömbözÖ réfzekböl nem állanának. A' fed vő
lek, vizek, tavak, az erdős helyek, vöíg<
barlangok, a' reijok eső világol'ság' i'úgar
legnagyobb réfzit által botsátják, "s tsfck
l

kevés ytlágot forAímak-vifzfza ; azéri-is fetétcllenek: a* honnan a' Planétákban lévó illyen ré
fzek, úgy látfzanak , mint valamelly mntskok.
De a' fzáraz Tartományok, Hegyek, Köfzikl á k , h thatatlanok lévén, a' reájok eső Nap'fúgárit vifzfza-tén'lik, és jobhar. fénylenek. In
nen helyesen lehet azt a'következést tsinálni,
hogy * Planétákban lévő homályos réfzek, vagy
int-tskok, folyó-vi.-.ek Tengerek, Tavak, Er
dők, völgyek; a' világos réfzek pedig fzáraz Tar
tományok, Hegyek, Köfziklák.
a

§ . 109. Vágynak-é

vagynintsének
ban lakosok?

á

Planéták

Innen könnyö megfelelni arra a' kérdésre:
ha vallyon vagynak-é vagy nintsenek a' Plané
tákban éíö okos teremtések, lakosok ? Ha ugyan
is azokat , a' miket eddig azokról mondottunk,
és azoknak a' mi Földünkkel való nagy hasonlatofságát meggondoljuk: nem lehet erről legkifsebbet-is kételkednünk. Ezek, mint a' mi Föl
dünk, a' Naptól világos itatnak és melegítetnek;
mint ez, úgy azok-is, bizonyos ido alatt a'Na
pot megkerülik. Hogy küiömbözö réfzekbol ál
lanak, fzáraz Tartományok, Folyó-vízek, He
gyek vágynak bennek, láttuk. Á' Földnek van
Moldja: úgy ezeknek-is, nagyobb réfzént; még pe
dig nagyobb fiámmal; a' mellyek azoknak "Lyfzakáii megvilágosítják. fia a' Told teli át élő •••
okos Teremtésekneklakhelye: hát ezen Planétá
kat, a' mellyek közzál néaiellyik, a' Földnél
ezerfzcr nagyobb, Üresért hagyta vólna-é a Te
remtő? híjában világosítaná és mc:cgítené-é eze
ket a' Nap? faijában vólna-é e/ekben. Nappal és
Éjjel? az efztendönek küiömbözö reizei? av.igv
tzél és vég nélkül volnának é ezekben Hejy.k
. v ö l g y e k , f/uraz Ttnománvok és folyó réfzek?
*

Nem!

iOO
Nem.' minden bizonnyal nem. Ezeknek okos 4
elo Teremlések' lakhelyeinek kell lenni. A '
v/A tagidná, u:;y tselekedne, mint az , a'kimcC
Izére ^Városokat, Falukat látna, és tagadná
hogy azokban lakosok volnának; tsak ezen ok
búi, mivel azokat néni látta. Ázómban ezek
nek mi tolunk egéfzen külömbözÖ terméfze
teremtéseknek kell lenni; mivel ol!y Egi Te
tekben laknak, a' mellyeknek nagyobb réfze
véghetetlenül távolabb, némelly réfze pedig k
zelebb van* a Naphoz, mint a'mi Földünk;
ert-is azoknak terméfzeteknek-is, a'magok tak
helyekhez valóknak kell lenni. Lásd alább §. 114.
g. 110.

Merkuriusról,VénusróUés

Marsról.

Merkurius la-fzer kifsebb mint a* mi F
dUnk; Vémis pedig egy tized réfzi'zel tsak.'Ezek
mind ketten, közelebb lévén a' Naphoz, mint
a' Fold, kétfzer érkeznek-öfzvc a' Nappal, nug
az ú útaikat befutják. A ' F e l s ő egybeérkez< sek
ntán, mennek mind kelten balra; és az a
egybe érkezésekig későbben enyéfznck e l , m
a' Nap; azért-is Efthajnalbau láttatn3k. Az a
egybt-érhezésekkor (mint fzintén a' Felsökora' Nap' fényétől nem láttatnak; azután pedig tne;i
nek jobbra, és a' felső egybe-érkezésig vagy
Coniunctióig, elébb elenycfznck a* Napnál; a'
honnan elébb-is fehetfzenek, vagy elébb hozzájok fordulunk; és a" reggeli Hajnalban láttatnak.
Merkúríust ugyan, pufzta fzemmel nem igen
láthatni, a' Naphoz való közel-iéte miatt, a*
mellynek fényébe bé vagyon merülve; de Vé
nus a' legfzebb minden Planéták között; és az
6 tündöklő fénye olly nagy, hogy jó fzemil em
ber, nappal-is láthatja egy darabig. Mikor ez a*
iemenő Napot követi: akkor Efthajnal Tstllagnák neveztetik,(Hcsperus, Vcspertinus) mikor pe-

dig a' feljövő Napot megelőzi: akkor reggeli
Hajnal Tsillagnak liiondalik. (Phosphorus, Luci
fer) Megfordul a' Tengelye körül 23. ora és «o
minula alatt. Ezt [okáig két kíilömbózö Tsillagnak tartották. Fig. 34. S. a' Nap. F. a' Fóld. M .
Mercurius, a' Nap körűi való Karikájával: V. Ve
nus a' maga Karikájával. Mikor ezek az a. pont
ban, az S. Nap és 1?. Fóld kőzött vágynak, és így az
6 alsó egybeérkezésekkor a' Nappal: az egelz
homályos fél golyóbisaikkal, a' Fold felé van
nak fordulva, és egy ideig nem lehet őket lát
n i ; mivel a' Nappal együtt envei/uek-el; vagy^
ha illyenkor közel esnek az Éceliptikához, a
N a p ' T á n y é r á n , mint valamelly kis fekete metskok úgy fzemléltetnek : a' mit Mercuriusnak és
Vénusnak a' Nop' Tányéra alatt való altalmenetelének neveznek ; (transitus Veneris & Mcreurii fub Disco Solis ) a' mi, a' millyen ritka
történet, fzint olly nevezetes. Lásd alább §-l^o.
Ezen alsó egybec'rkezéslöl fogva, mennek ezek
mind ketten jobbra, és a' b-ben, tojás forrni
holzfzúkásoknak , a' c - b e n , az ö megvilágo
sított leieknek tsak felét lehetvén látni , ne
gyed réíznek ; a' d-ben pedig lárló formájúak
nak látfzanak; még pedig mindenkor a'Reggeli
hajnalban; mivel ekkor elébb clenvéiznek a' Nap
nál : de elébb-is hozzájok fordulunk , vagy feltetfzenck; és ekkor Reggeli Ht:jnal Tsiilasok.
De rend l'zerént tsak Venust láthatjuk. Az e-ben
Felső Coniunetióban vagy egybe - érkezésben
vágynak a' Nappal; ekkor az egéfz megvilágo
sított fél golyóbisaikkal, a' Főid felé vágynak
fordulva ; de azért egy ideig ismét nem lehet
őket látni: mivel egéfzen a' Nap' lényébe vágy
nak merülve. Innen mennek mind ketten bal
ra , és az f-ben tojás formájúaknak: a'g-ben ne
gyed réfznck; a' h - ban tárló formájúaknak látIzanak ; még pedig egéfz az alsó Conjunctióig

mindég az Ésthajnalban; mivel ekkor későbbel,
Jonbihink-el t o l o k , mint a' Naptól, vagy késők
bee enyéi'znek-ei mint a' N a p . Es ekkor J£ '
hajnali T s i l l a g o k .
Mái-- h u'omfzor kifsebb a' mi Földünknél',
az ő tüzes tekintetét okozza tálam az ó külső
nének, vagy élet körüí-íbivö Levegő Égnek krj.
Ionos mineműsége ; de ennek b.zonyos okát nem
tudhatni. 'Megfordul a' Tengelye körül 44. . .
st
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§. i n . Az újabb Planétákról. CéresrÓt, Pallás.
ról, Junoról és Vestáról.
Ceres, Pallás, J u n ó , igen kis Planéták,
puízla fzirniekkel nem láthatni. Céres mei'zfze
l á t ó t s ö n , olly annak látfzik mint egy hetedik
iu;gy>agu T s i l l a g . Pallás, Junó még kifsebbt-k;
és ollyanoknak látfzanak, mint egy nyólrz.idát
: . i' ;
.. .-a;-. !:.:;•. . •
.•
' .•> n,,.:. .. ;•tedezett három Planéták, igen közel és tsak
egymás fzomfzédságában vágynak, a' mint fel1 . iá) láttuk : innen Olbers úgy vélekedik, fiogy
ezek valaha egy Planétát tehettek; 's valami
revojutio vagy romlás által fzakadozíak három
v.igy hihetőképpen több réfzekre-is. Tám Veita-is ezen darabok közzül v a l ó , a' mellvei nem
régiben fedezett - fej. Ezen négy Planétákról,
meg ezután reménylhetünk bővebb tanúságokat.
Itt tsak azt jegyezzük - meg , hogy ezen uj
!''k.i7,élak L-ppen azon a' ITelyeii, az az Márs es
Jupiter köztt fedeztettek-íei, a' meílyrol az E g
vi'sgálók, nevezetében líode Ür még 1773-ban
kijött munkájában, és így még az Uránus* fel
találása előtt megmondották , hogy azon proportio vagy egyarau\ íisag fzerént, a' mellyel
a' Planéták'nielzl'ze-egi a Naptól nevekednek,
még *'gy ürtdség van Márs és Jupiter között;
a' hol hát Planétának kell l e n n i ; , mint fzinten
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azt-is , hogy Saturnuson túl-is kell meg Plané
tának lenni ; a* mellyet Herfchel fzerentséscu
fel-is fedezett igen derék mel'zl'ze látó tsöjével.
Láfs errÖI fellyebb §. 93.
§ . 112.

Jupiterről.

Jupiter, minden Planéták köztt a legna
gyobb ; a honnan ámbár fok miilio M é r f ö l 
dekkel mefzrzebb van a' Földtől mint Vénus:
meg-is, tsaknem o l y tündöklő mint az , tsak
hogy nints olly eleven világa. Az ő Átmérője
majd 12 annyi mint a' Földé; úgy hogy ha 12.
olly nagy golyóbist, mint a' Föld , egymásra ten
nének: ügy lenne azoknak cgv olly Atméröjök
mint a' Jupiteré. Az ö egéfz testé, vagy masfája, MíH-fzor nagyobb mint a' mi Földünk;
"Sehogy 1428 ollvan golyóbis telne belőle mint
a' mi Földünk. Az ö egéfz külső fzir.e ]44-fzer'
nagyobb a' Föld' külső ízűiénél; és így ha a'
Föld, illyen alkotáséi fzemü lakosoktól, mint mi
vagyunk, Jupiterből fzemléltctik, 144-feer kisíebb Tsillagnak látfzik az, mint a' millyennek
nékünk Jupiter telizik. A' honnan világos, hogy
Jupiterből, a' mi Földünk' golyóbisát, pufzta
fzemekkel látni nem lehet; tsak nagyító üvege
ken lehetne azt felfedezni; és fok Jupiter'lakosai
nak nevetségnek tetfzene , ha azt hallanak, hogy
ezen kis tündöklő pontotskának lakosai vágy
nak. A ' benne látfzó nmtskoknak eicnyéfzéséb ö l . é s újra való elöjevéséböl, bizonyos, hogy
ez a' nagy Egi Test, minden 9. óra és 36 minuta alatt megfordul a'Tengelye körül, és így
maid harmintzfzor íébesebben fordlii mint a' mi
Földünk.
Az ö négy Test őrzőit, elöfzör Simon Maríus Brandenburgjai Ég vi'sgáló fedezte-fel: de
míg közönségel'sí tette volna azt, addig Gali-

lrei 1610. újra felfedezte és Világ eleibe teri^r
tette ; a' mellyért a' Hetrurrai Nagy Fejedelem"'
töl 1000 aranyat nyert jutalmul. Ezek niajj
mind egyforma nagyságúak; a* mi Földünknél
mint egy 8-fzorta kiísebbek; a mi Holdunknál
pedig, mint egy hetedfélIV;er nagyobbak; ez
ket pufzta l'zemekkel látni nem lehet. Az elsü
ezek közzúl, a' melly t. i. • Jupiterhez legköze
lebb vagyon, 55. ezer Mérttföldnyire vagyon attói, és megkerüli Jupitert 1. Nap' és lg. óra
alatt. A' második 88- ezer Mérttföldnyire va.
gyón attól, és megkerüli azi •;. nap'és i>. ó
aíatt. A'harmadik 141. ezer Mérttföldnyire: meg.
kerüli azt 7. nap' és 3. óra alatt; a negyedik
248. ezer Mérttföldnyire : megkjrűíi 16- nap' es
ló. óra alatt.
e

;

r;i

Innen látni való , hogy ezen a' Planétán
majd minden nap', Nap és Holdbéli, t. i. az Ö
Hóldjabéli fogyatkozásoknak kell lenni: innen
az Ég vi'sgálók bizonyos Táblákat kéfzitettek,
külömbkülömb Helyeknek vagy Város jkn.^k kieridiánusai fzerént; a' meilyekból meglehet tud^
n i , hogy azon Helyeken ezen Test őrzök mikor
.•jviai'.vi.tűi, vagy mikor jönek-ki annak árnyékából; olly pontosan, vagy
még fokkal-is pontosabban, mint a' mi Nap és
Holdbeli fogyatkozásainkat; a* melly Táblák
ból hát meglehet tudni a' Helyeknek geographi
ai hofzfzúságokat, mind a' fzárazon, mind a'
vízen. A ' honnan, kiválta' Tengeri Hajókázás;.: nc,'ve, felelte nagy a' hafzna a' Jupiter'Test
örzöi* feltalálásának. Lásd fellyebb. §. ao.
1

§. 113.

Saturnusról.

Saturnus, az ő nagy mefzfzesége miatt, a'
pufzta Izemmel látható Planéták köztt legkisebb,
nek latl'zik. 0 1170-fzer nagyobb a' Földnél .

3' Föld'Átmérője to-fzer kiTsebb, mint a'Salurnusé ; a honnan a' Fold' külső fcine is loo-lzor
kiAebb, mint a' Saturnusé; úgy hogv Saturiiusbói a' mi Földünk l'z.izl'zor kifsebb'Tsiilagnak
látfzik , mint nékünk Saturnus. Minthogy a
Főidet már Jupiterből fe lehet pufzta l'zetnekkel látni; Salurnusból , a' melly tsaknem ket
annyira van a' Földtol, mint lupiter, fokkal in
kább nem lehet azt látni; Marsról, Merkurilisról 's Venusról l'c tudnak annak lakosai femmitHa mi Jupiterből nézhetnénk a' Napot, a
melly mintegy Tányér ollyannak látfzik a'Fo.dról: tsak ollyan forma nagyságúnak látnánk azt,
mint egy tallér, Salurnusból pedig nem fokkal
nagyobbnak, mint egy garas Vagv peták. Innen,
nem-is vettek ő betíne mind eddig a' legjobD
nagyító üvegeken-is , motskokát éízre : ts.ik mos
tanság tapafztall olly formát Schröter, 's a' fze
rént az Ö Tengelye körül való megfordulását
11. órára és .51. minutára tefzi. Az Ő hét Teft
Őrzői vagy Holdjai közzúl, Hugenius fedezett
fel egyet iő,;6-dik Efztendohen ; Cassini négyet
1671-ben és az azt követőkben; és nem régiben
Herfcheí kettőt; tsak a' legjobb nagyító üvege
ken lehet azokat látni ; a' honnan nem-is lehet
ezeknek nagyságokat jó móddal megmérni; ám
bár az ó melzlzeségek a' l'o Planétától, és a' körül
való forgásaik' ideje tudva vagyon. A' különös
Saturnusban, hogy ó körülötte, valami Izélés
vékony gyürú fzémléltetik ; (annulus Saturni )
a' melly ö véle nem ragad egybe, hanem kü
lön láttatik függeni ö tóié. Ennek a' IzélelWge
i 8 » 0 Mérttfóld; de a' vastagsága igen tsekéív;
pufzta l'zemekkcl nem lehet látni, hanem oily
nagyító T s ó n , a' melly ,;o-í'zer mutatja a'dol
got nagyobbnak. Néha tellveíséggcl nem látfzik,
hanem tsak az árnyékát leiiet látni Saturnuson,
aiint valamelly kötelet; a' mikor a' vékonvaUh
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réfzét fordítja mi felénk. Kétség kívül arri
ló ez; hogy ó-is, mint egyéb homályos Testek-,
a' Nap'lügárit felfogván, Saiurnusban nagyobb
világofságoi tsináljon. Fig: 33. a' Saturnus" Gyű.

Urántist az újabb időkben fedezte-fel, a'
fellyebb láttuk, 1781-ben Herfchel nevü híres Eg
vfsgáió, a' ki Hatmoverában fzületett 's Angii
anak Báth nevú Helységében telepedett-lc, egy
olly melzlze látó tsön, a' melly 227-fzer mutatta nagyobbnak a'dolgokat. Vizsgálódván ugyan
is az Egi Testek korúi, a' midiin az álló Tsil
lagokat, tsak ollyanoknak találná, mint vala
nielly réfzre oizolhatatian pontotskák, a' mellyekliek femmi Tetfzö Átméröjök nem volna:
nek a' Tsillagnak valami Tetfzö Átmérőjét
éfzre. Azután nagyobb íigyeimetefséget fordít
ván reá, él'zre-vette, hogy az a' maga helyé tis változtatja: a melly tdpafztalúsát közlötte
Lodoni Tudós Társasággal; a' melly azt, ki
lótte a' Nemet *s Frantzia Orfzági "Tndós Tárfasagohkal; a' mellyeknek megvizsgálása fzerént
viiagol'ságra jött, hogy ez egy Nap körűi for-gó 's Saturnuson túl lé'vo Planéta. Herfchel ne
vezte ezt az Anglus Királyról , Sidus Georgiumnak ; Borié Berlini híres Egvi'sgáló pci
Uránusnak,vagy Ctelusnak. Ez nyóltzvanhare
fzor nagyoBb a'Földnél. Ollyannak látfzik m
egy hatodik nagyságú Tsillag. Ennek Lakosi
a' véghetetlen távollétei miatt femmit fem tud
nak Marsról, a' Földről, Merkuriusról é
nusiol. Jupiter és Saturnus éppen úgy tetfzenek
-nékik, mint nékünk Vénus és Merkurius, mint
Est es Reggeli Hajnal Tsillagok. 8. Test őrző
ket fedezett - fel, eddig az ideig, ö körülötte
Herfchel; és két olly forma gyürüt, mint Sa-

turnusnak vagyon ; .V mellyek k&zzúl az egyik
Napkeletről Napnvúgotra; a másik Éfzakról
Délre vcfzi-körúi.
Jegyzés, Merkur'uts i -M'zrr van közelebb a*
Naphoz, mint a' Föld: a' honnan a' Nap' világa
6-fzor erösebb olt, vagy nagyobb, minta' Föl
dön; mert a'világols ig Ogy nevekedik vagy fogy,
minta' fénylő telt' kftzel vagy távol léte' qintirátja. Venus 1 i közelebb van a" Naphoz, mint a'
•Föld; a' honnan a > fzer nag\'obb ott a' vilagolVág,
mint a'mi Földünkön. Mars i k annyira, Ceres(Pall á s , Júno) 2 \ annyira vau a' Naptól, mint a'
F ö l d ; a' honnan Marsban 2 J> Ceresben 7-fzer
gyengébb a' Nap' világa. Jupiter ,5.annyira, Sa
tui-nős 9 |. CJranus* 19. annyira van a' Naptól,
mint a' mi Földünk; innen Jupiterben 2.5-ftiÖr,
Saturnusban 90-l'zer, Uránusban .161-fzer gyen
gébb vagy tsekélvebb a' világofság. Innen va
g y o n , hogv a' távolabb lévő Planétáknak olly
í'zámos Holdjaik vagy Test Ör.-őik vágynak; és
még azon kívül, Sat.imus és Uranus bizonyos
f.íéltífség 'i gvurákkel k.'írül-vétettek , a' mellyek
aziknak éjtfzakáikat megvilágosítják. SÖt igen
hihető, hogy az illyen Holdaknak vil'zl'za-vetett
és cgyesiíltt világi, a' mellyek ko/,/.r,\ Jiipiterbeu,
Saturnusban, Uránusban, többen lehetnek fél
Nappal egy fzerre, a'Nap által okozott gyengéim
világolságot, ezen Pl-métákban erősítik és na
gyobbítják. Anuvival-is inkább, hogy ezen mci'zfzebb lévő Planétákban, leg alább'a' közelebb
lévő Holdak, jóval-is mgvobhaknik látlzanik.
mint a'Nap. A ' Jupiter' első Hói l
A , In hr
piterbol fzemléltetik, 60. miimta a' tetfző ál"
mérője: a' Napé pedig tsak 6. És így ennek a'
Hóidnak á'mérője, Jupiterből 10-IzeT, a külső
fzíne' kiterjedése pedig 1 oo-l'z >:• Iaii/ik mgv ;bb,
nak mint a' Napé. Hihetőképpen tsak a' n«
) : u
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Foldunk az 8* Planéta, a' mellynek Holdja, . *
nak lakosainak egyenlő naivság,inak ]ál!"zik ,y
Nappá'. Ámbár pedig a' Nap' világa, a' távol
«
létei'quadrátja IVr-rént kiísebbeciik is: annak m*. H
gokban hideg i'ágári mindazonáltal, a' fellyebb
fl
megmondottak fzerént, tsak mindenik Planéta' \í
atmosphierájának , küisö fzínének minémúsége
8
és az azokban Iévö eredeti matériák', ki gözól- jt
gések fzerént okozzák , chemiai elválajztás álI
tál, azoknak külső fzínén a' melegséget; úgy
|
hogy, ha azoknak lakosira nézye úgy kíván1
tátik, Merkuriusban, és Uranusban, fzínt olly
I
mérsékleti lehet a' melegség, mint a' mi Föl1
dUnkön.
8 n

Azomban, a* mint már fellyebb megmondottuk, a' Planéták'lakosinak , k'ülömböző termétzetuéknek kell mi tőlünk lenni. Minél távolabb van valami Planéta a' Naptól , annál
ritkább, fainabb matériából van az alkotva.
Merkurius hanrac! féli'zer íömöttebb matériából
van mint a' Föld; Vénus majd olly forma tö
mött, Márs már fél annyi tömői!ségú ; Jupiter
5-fzör ritkább, \ következésképpen " fzörte kön
nyebb matériából áll, mint a' Fold' golyóbisa;
azomban többfzör mint ezerfzer nagyobb lévén
a' Földnél, harmad féii'zer kevesebb idÖ alatt
megfordul a Tengelye körűi, mint a' Fold; 's
következésképpen majd 30-fzor febesebbeu fo
rog, minta'Főid. Az Ő legközelebb való H o l d 
ja 16-fzor , a' legtávolabb, lévő 1 -!- fzer hama
rébb végzi futását mint a' mi Holdunk. Mind
ezek nem azt mutatják-é, hogy annak lakosi-is,
lakiak!) m.iiériábóh fainabb alkotásunk , nagyobb
gyorsasággal, kéfzséggel bírók, mint a' Fold'
lakosi, és_ kevésbé vágynak a'romlandóság alá
vettetve. És mivel, a* mint a' legnagyobb Philo?
fophuso.k, Lambert,Bonnét, Kánt 's mások ál
lítják , az okos Teremtések'elméjének '<-"- = '
í: E
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gei-ii, az orgánumok'fainságátó! függenek; an
nál nemesebbeknek kell azoknak lenni a' Pla
néták'lakosiban, mennél távolabb esik valamelly
Planéta, azon Systema' vagy világ rend' kö
zép pontjától. É' l'zerént. az élö és érzékeny
telttel bíró Teremtések'Tolielletefségeinek, ren
des gráditsa vagyon, a' Planéták'golyóbisain ,
a mi világunk és minden egyéb világok' ren
dében. Megszámlálhatatlan világ rendi lévén im
már, (Lásd alább §. 137.) a' mellyek egymál-al
mindnyájan egybe-köttetésben lévén,
és egy
valami közönséges pontra, valami közép pont
ban lévő véghetetlen nagy Napra vitetvén, s a
körül forogván: minden okofsággal bíró világ'
lakosinak , elméjek' tehettségeinek , annál felsé
gesebbeknek kell lenni , mennél távolabb vágy
nak azon közép ponttól. Mitsoda bámulásra mél
tó lajtorjája ez a' tehettségeknek , a'Test'és L é 
lek' erejinek! A ' dolgoknak ezen megmérhetet
len léptsójén , a' leg alsóbb rendű okos terem
tések , tán alig lóbbek, mint testi matériák;
a' kik a' legfelségesebb, de az Angyalok, vagy
felsőbb, teft nélkül való, értelemből álló valósá
gok köztt , legkifsebbé lévőkkel, közelről ha
tárosok. Vallyon azokban a' jobb Világokban, az
egybeelegyedett lelki és teftes valóságok köztt,
a' testiségre való hajlandóság erőt vehet-é né
ha, mint a' mi Földünkön a' léleknek nemesebb
hajlandóságin? vagy vétkezhetnek-é azoknak
boldog lakosi többé ? vagy több és nagyobb lel
ki erőkkel vágynak felruházva, mint lem mago
kat a' testiség'fzolgálatjára meg-alatsonyitanak?
Kitudja :
A' Tsillagok tán ditsőúltt Lelkek lakórhelyei.
Mint a Föld d bűnnek s azok a' virtus' Műhelyet.
HaUer.
De mitsoda Főid' lakosa vetemedne arra a'
yakrueróségre, hogy ezen titkokat ki-tanulni
n 4
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igyekezne, a* meilyek nek közelebröl való vil'.igofsagra hozását, az ö" halhatatlan lelke, a'
leg fóbb Jótól tanítatván, tsak valaha a'felsőbb
Sphierákban vagy világ rendiben várja.
<§. 11.5. A' Hóidról különösen. Annak phasisai.
A ' Hóid a' Fold'Telt Őrzőjének neveztetik;
mivel a* Földet, az ö efztendei útában foha-is
el nem hagyja; azonkívül azt 27 Napok alatt meg
kerüli. Lásd fellyebb. Az ö középi'zerÜ mefzízese'ge a' Földtől 50. ezer Mérttfóld, a' legna
gyobb 54. ezer, legkifsebb 48 ezer. EUipsisben
forog a' Föld körül, a' melly a' Fold* ütát 5.
grádusra hasítja. (Perigeum, Föld' közele; Apo
geum, Fold'távola) Az Ö külső fz ín e i4-fzer,
az Ö egéfz tefte pedig ,52-fzer kifsebb, mint a*
Földé. Hogy Ö fzínte olly homályos telt mint a'
Föld; megtetí'zik onnan, hogy a' mint Ö a' Föld
re , úgy a' Főldds ö reá árnyékot vét , az az
elfogja attól a' Nap' világát; n melly legin
kább l'zokott történni, a' Holdbéli fogyatkozás
kor; a' Napbéli fogyatkozásban-is , a' mikor 3
vét árnyékot a* Földre, feketének és fény nél
kül va'ónak látjuk. Ha ö néki faját világa vol
na, nem lehetne az-is megj hogy most megtelik,
majd ismét elfogy; most sarló formájú, majd
ismét negyed réfz; a' melly vifzontagsági vagy
változási a' Hóid' fényének , Hóid' változási
nak vagy vifzontagságinak neveztetnek. (Phafes I.unre). Ezen változásokat az ö külömbözö
helyei okozzak, a' mellyekben vagyon, míg a' Föl
det megkerüli. Fig. 36. S. a* Nap; T . a' Föld;
L. a'Hóid; L 0 R X a'Hóid' úta a' Föld körül.
Már mikor a' Hóid a* Nappal - egybeérke
zik az L-ben, va^y Conmnctióbau vagyon: az
egél'z homályos'oldalát a' T . föld felé'fordítja;
meri a' ; dyóbi.nA, a* millyen a' Hold-is , min(Jég tsak egyik felét világosíthatja-meg a' Nap; és.
ekkor
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ekkor néktink Hóid újságunk vagyon, (Noviln.
nium) es a' Hóidat nem latjuk.' Egy pár nap
alatt, annyira megy a'Hóid Napkelet leié balra,
hogy az Ö megvilágosíttatott oldalából valami
koskeny darabotska Nap' lemente után , mint
egy larló úgy látlzik az Esthajnalban ; a' mi
kor a' l'zarvat mindenkor Napkelet felé vágynak
fordulva ; a' minek fzükségesképpeu úgy kell
lenni. Hét nap múlva , az egybe érkezéstói
ízámlálván , elvégzi a' Hóid az ó útanak ne
gyed réfzét , és jut az O-ba; a' mikor már az
Ö világos oldalának telét látjuk: és ezt nevezik
elsc fertálynak.(quadratura príma).Tovább men
vén pedig, mindég nagyobb nagyobb réfzét lát
juk íz 6 megvilágosított oldalának; úgy hogy
etilkor fele úut elvégzi, és a' Nappal éppen áltai-cílenben, vagy oppositióban az R-ben va
gyon, az » z , 180, grádusnyira attól: az egéfz
megvilágosított oldalát felénk fordítja, és tele
fzínnel játjuk fényleni: a' melly 14- nap múlva
fzokott megesni, az egybe-érkezestol fzámlálván.
E ' neveztetik Hóid' töltenek. (Plenilunium) Az
6 raegtelése után, jobbra fordtíl, és az ő megvilágosított réfzét, mindég inkább inkább elfor
dítja a' Földtől; és y. nap múlva a' megteléstöl
fzámlálván, az X-ben ismét egy negyed réfznek
látlzik; vagy felét látjuk a' megvilágosított ol
dalának. E* neveztetik második vagy utolsó Fer
tálynak, (quadratura fecunda five iiltima) Azu
tán mindég kifsebb kifsebb réfzét látjuk az ö
megvilágosított oldalának; 's móljára ismét farló formának látfzik a'Reggeli Hajnalban; a' mi
kor a' fzarvait mindenkor Nap nyúgotra fordít
ja; míglen egyfzer zo. napra egi ízen elfogy, az
az éppen nem láthatjuk mint egy két nap; mi
vel a' Nappal az L-ben ismét egybe-érkezik. 's ;.z
egéfz megvilágosíttatott felét a' Nap fele for
dítván, U^-águnk vagyon. Ez a' Synodicus Hót
nap. Lásdfeliyebb. §. 85.
$f
Je

Jegyzés, i . Mikor azt mondjuk , fcogy a' P|
néták egy be-érkeznek a' Nappal; a z a z , az
Égi Jegyben , és annak éppen azos helyében
grádusában, minutájában vágynak: azon fel nem
akad, a' ki érti, a* miket fellyebb az Égi Tes
tek"s nevezetesen az Álló Tsillagok' melzfzesé!
géröl mondottunk. Ugyan - is az Égi Jegyek ,
Alló Tsillagokból állanak; a' meilyek olly vég.
hetetlen mefzfzeségre vágynak, hogy ha a' mi
Napunknak fzáz meg fzáz Planétái vólnának-is:
állhatnának azok mind egymás hátamegett, fok
millió Mérttföldnyire egymástól, ugy, hogy
azon egy Égi Jegyben , és azon egy Helyben
fzemléltethetnének. így a Nap 20 miilio Mérttr
földnyire van a' FÖldtŐl.A' Jupiter közép mefzfzesége 106. Saturnusé 195. Uránusé 390. miilio.
Ha már mind ezeket egymás háta megett, és
így azon Égi Jegyben 's azon egy helyben gon
doljuk : mitsodák ezek a' millió Mérttfóldek az
Álló Tsillagok' mefzfzeségéhez képest; a'midőn,
a' mint alább kitetfzik, a" legközelebb lévő Ál
ló Tsillag, Sirius, ,591. ezer 385 miilio Mértt
földnyire vagyon. Így a' ki tsak a' fzeme után
hallgat: a' Holdat-is tsak olly magasan gondol
ja az Égen, mint a' Napot; holott ha négy fzáz
Hohial gondolunk, mindeniket egymás után olly .
mefzfzére, mint a' Hóid van a' Földtől, az az
,50. ezer Mérttföldnyire; a' 400-dik érné-el ép
pen a' Napot. A ' mi Holdunk állhat hát a' Nap
alatt, vagy egybe-érkezhetik azzal.
a
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2., A' Hóid némelly réfzben megvilágosít
a" mi Éjtfzakáinkat, és ekképpen néminéniíiképpen kipótolja a' Nap'távol-tétét, Az ö első meg
jelenése a' megújulás után, hónaponként való
forgása, fényében időről időre előforduló vb<z'ü'agsagi , minthogy könnyen fzembe-túnnek;
már a' régi időben a' Föld' Lakosi' figyelnietesfégér, magokra húzták, és az Efztendönek Hói
t

Bapokra és Hetekre való régi felofztására, mint
fzintén a Vallásbcli vagv Isteni tifzteletre való
egybe-gyulésre-is alkalmatosságot fzolgáltattak.
Gyakran nappal-is látlzik, vagy a' Nappal együtt
az Egen; de tsak Éjjel halinál minékünk a ' f é 
nyével. Lambert fzerént, a' Hóid Éjelcnként va
lamelly bizonyos Helyre nézve, Nap lementé
tol fogva Nap'felkóitéig, 2,190 órákig világit; a'
melly éppen fele egy egéfz el'ztendöbéli Éjjelek'
hofzlzüságának. A ' honnan látni való, hogy a'
Hóid a mi Éjjeleink' megvilágosítását éppen nem
"Ily igen fegélli-elö, mint közönségesen tartatik;
minthogy annak tartólsága, tsak az Éjjelek' fele
réfzére fzoríttatott. Még jobban megtelteik ez,
ha meggondoljuk, hogv a' Hóid'világa, a'Reg
geli és Estvéli Hajnalok'idején, mint fzintén az
első és utolsó fertály nagy réfzében-is, nékünk
keveset hafznál. Szorgalmatos vi'sgálódások , és
egybe hasonlítások után ügy találtatott, hogy
a' Hóid' világa 90 ezerlzer gyengébb, mint a'
Nap' világa nappalonként. Euier ínég háromfzorta vagy négyl'zerte-is gyengébbre tefzi azt. Mi
kor télen tifzta Éjjel, a' tele Hóid legmagasab
ban all a' Horizon felett a' Meridiánusban; alig
lehetne annak világánál ezt a' Könyvet olvasni:
ellenben , ha valamelly Éfzakra fekvő Szobá
b a , ínég mikor vékony felleggel bevan-is az Ég
v o n v a , az ablak'Táblájának valamelly legkisfebb nyilasán , a' nappali fény'világa behat: jó
móddal lehet nála olvasni.
-

§ . 116. A Hóla" közép pontja , a' melly körül fo
rog , a' ÍSU. A- Tengelye körűi megfordul.
Hogv az a' közép pont, a' melly körít a'
Hóid forog, esa mellyet minden 2 ."Nap'meg
kerül, nem a Nap, hanem a' Fóld: mogteifzik
onnan; mert az ó egybe-érkezése után a' Nap7
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pal. Esthajnalban Sarló formájúnak látfzik •
előtt hát egy kevéfsel, a Nap és Főid !,.-«,£
kellett néki lenni; mert ha túl lett volna a' Na.
pon, teli fztnnel kellene néki fényleni, mint a'
Vénásnak,; azomban illyenkor néha a'Napban,
is homályofságot vagy fogyatkozást okoz; nena
leltet hát kétségbe hozni , hogy az Ú) Kőid
a' Nap és Fóld között áll. Mikor pedig meg.
•telik a' Hóid: akkor mindenkor akkor tetfziit
fel Napkeleten, mikor a' Nap Napnvúgoton le.
megyén, és a' Főid, a' kettő között közbül áll.
Tehát bizonyos, hogy a' Hóid a Főidet kerüli,
meg minden Hónapban; a' Napot pedig, a' Főid
del együtt kérüii - meg , minden efztendöben
egyfzer.
a

Hogy a Hóid , az alatt az idó alatt, mig
%7. napok alatt a' Földet megkerüli , a' Ten
gelye körül-is megfordul, onnan bizonyos: hogv
az, mindég tsak ugyan azon egy old .lát fordtt
ja felénk: a* meiiv bizonyos onnto. !iOí.-y mlodég tsak ugyan azon motskok fzemléltetnek abban : mert ha meg nem fordulna , úgy mikor a'
Földet megkerüli, az egéfz golyóbisa' mfgljthatnánk. Ezt könnyen felveheti , vagy ke: <-!heti akár ki-is ; ha'c! jveízen ccv kis almái, *«
amik az egyik oldalara valami kis ílgurrtmetfz,
a' melly a'Hóid'felénk fordúltt oldalát o d j v o .
Ha már, ezt az alma: egy na^vobb alma körül,
a' melly a' Földet állatja-eló, ügy forga I'. h azt egyfzer'smind a' Tengelye kóríö meg n* 10
fordítja: megfogja tapafztalni, hogy azon al
mának, nem oiouie c CÍ> . réfze lordul a'nagyobb
felé, hanem lafsan laTsan, és egymás után'minden réfze; ha pedig a' körül-vivés közben , egy
fzer'smind ft'tcnrelv? kórill-'S racgf i:it til •'
mindég tsak ugyan azon egy réfze fordul a' fe
lé. Inner. világos, hegy a' Hóid 27. napok alatt
a' Tengelye kOriU.it megfordul.

A" Hóid minden nap' ig. grádust menvén.
Nap nyúgotról Nap keletre; Lasdfellyebb §. 8.5az 6 lakosinak, minden Égi Testek minden nap'
13- grádust láttatnak Napkeletről Napnyúgolra
menni; 's minthogy a' tengelye körúl-is ugyan
annyit fordul: 14, nap múlva azoknak, minden
Egi Testek felteikének s elenyél'znek ; » kö
vetkezésképpen azoknak 14. nap'nappalok, 14.
nap' pedig éjjelek vagyon. A ' kiknek megvirrad,
g y feltetl'zik a' Nap; azoknak 7. nap múlva
Delek, más 7. nap múlva pedig Estvéjek, is
mét
y,
p úi
Éjfélek van, és így to
vább. Fig. 36. Mikor a' Hóid az L-ben vanyon:
akkor a' felénk fordúltt homályos oldala' köze
p é n , az A-ban Éjfél vagyon; hét nap múlva az
O-ban megvirrad ; más hét nap múlva az R-ben
Dél vagyon; hét nap múlva pedig az X-ben le
megy a' Nap. A ' Fóld'pedig, minthogy a'Hóid,
az alatt mig 27. nap' a' Földet megkerüli, a'
Tengelye körúl-is megfordul, mindég ugyan
azon egy helyen láttatik az Égen, a' Hóid' Lakositól; és foha fe félnem jő, lé le nem megyén;
és valamint a'Fold' Lakosi, tsak mindég ugyan,
azon egy fél golyóbisát látják a' Hóidnak: úgy
a' Fóldet-is tsak ugyan azon egy fél golyóbison
lakók láthatják a' Hóidban; a' másik fél golyó
bison lakók pedig foha lém; ha tsak Újságon
való kapásból, feregcnként nem tódulnak a' má
sik félre, egy olly tündöklő Égi Test'i'zemlclésére, a' melly nékik 14-fzer látl'zik nagyobbnak,
mint nékünk a' Hóid. Lásd alább §. 125.
v a
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Megjegyzést érdemel, hogy a' Hóid, kü
lönösen pedig a' tele Hóid, nyáron igen alatt
já- £ Déli ril'zen Ulen pidif magas.in az Éfzaki réfzén. Ezt a' Nap'járása okozza; tudniillik
a' Nap a' lavalzi és Nyári i.apohban, mi reánk
nézve magasan jár az Éfzaki Jegyekben ; az
Ol'zi és T e l i Napokban pedig alatsonyan a' Dé:

li Jegyekben. Már a ' T e l i Hóid, mindenkorái,
tal-ellenben vagyon a' N a p p a l ; télen hát az ma',
gasan az Éfzaki jegyekben , nyáron pedig nieg]
fordítva alatsonyan a Déli Jegyekben jár. Jj*
a' Nap Nyáron a' Rákban v a g y o n : a' tele Hóid
a k k o r , alatsonyan a' Bakban vagyon. Ezenkí
v ü l , még a'Hóid ei-ís távozik ,-JZ Ecclipticátób
a' melly eltávozás az Ö ízéiefségének neveztetik'
és ez-is neveli Télen az b magas, Nyáron pe»
dig az Ó aiatsony járását. És ez-is egy jele a' Te
remtő' Böltsefségének es jóságának; mert így >
két Pólusok körűi lakókra nézve, a' mikor a'
Napot fél efztendeig nem láthatják; a' Hóid fo
ha el nem enyéfzvén , annak világa ki-pótolja
a' Napnak nem létét, ügy hogy annak világa,
nál követhetik fogíaiaiofsagaikat.
a

§.

117.

Vagynak-é

d Hóidban Lakosok !

Vagynak-é a' Hóidban lakosok vagy nin
ts cnek ? Van-é a' Hóidnak átraosphasraja vagy
göj-köniyéke, mint
nó Földünknek, vagy
nints ? Ezeket némellyek tagadják . némellyek
pedig állítják. A ' Nap'melege és a' Föl a gyom
rában lévő melegség áiíal , fok v i z e s , olajos,
fós , büdös köves réfzetskék párádzanak-fel
ízűntelen a' Lsvegö-égbe. és azzal egybe-elegyednek; az e'féle gőzökkel megelegyedett le
vegőt, a'melly a' mi földünkéi kön'U-vefzi, ne
vezik immár Főid' gozkornyékének. A z o k , a'
•kik állítják, hogy van illyen a' Hóidban, azzal
akarják azt próbálni leginkább , hogy a' Piáne
ták , mikor a' Hóid azokat befedezi, közel a
Hóid' fzélihez, változást fzenvednek a' forniajokban; a' mellynek azt az okát adják, hogy
azoknak világa, valami folyó á!ta!-:áifző maté
riában megfzegetik. Ezenkívül, a' Napbéli fo
gyatkozáskor, kevéfsel az előtt hogy a* Hóid

Stet elérné, rcfzketni kezd. De ezek elégtelen
okok, és más okakból-is meglehetnek.
A ' kik tagadják ; ez-n fundáljak magokat,
hogy az egéfz Naptól megvilágosíttatott felén
a* Hóidnak , egy forma világot látnak ; nem úgy
mint a' mi Földünkön; a' hol a' gőzök lökfzor
tseppekké 's fellegekké válnak. De erre azt le
het mondani , hogy a' Hóidnak minden réfze
U - Nap lévén világofságban , '» 14 Nap lététségben: a' Nap' melege által, 14. Napok alatt,
a' gőzök jobban elofzlattatnak, 's a' Hóidnak
homályos réfze felé hajtattatnak ; úgy hogy a'
Hóidnak egéfzen megvilágosítatott réfzen, fzüntelentifzta ég Szemléltetik.
Az egéfz perből úgy látfzik, hogy ennyi
következik; hogy a' Hóid' átmosphierája nem
olly vastag párázatokból álló, mint a' mi Föl
dünké , hanem fokkal fainabbakból, a' mellyek
íoha le mennek olly fürün öfzve , hogy azok
láthatatlanná tennék a' Hóidat. Mert, hogy a'
Hóid tsupa köl'zíklákból állana, vagy valami
kiégett Vulkánus volna , a' mellyben többnyi
re lémmi v í z , vagy tsak igen kevés léven, a'
Nap' melege femmi gőzt nem húzna-fei , mint
némeliyek vélekednek; nem hihető: az Ő ben
ne lévő homályosabb és világosabb réfzek el
lenkezőt mutatnak. Ott-is hiíz-fel a' Nap' mele
ge gőzöket; de a' mellyek felietekké nem vál
hatnak, mint a' mi Földünkön; .1'hol azok úgy
öfzve-verődnek, hogy a' fellegek miá egéfz
Tartományok, a' Napot, Holdat, Tsillagökat
nem láthatják, A ' Hóidban nints femmi e'féle:
mert ha volna, azt lehetetlen volna éfzre nem
vennünk; az ő benne lévő motskoknak, meft
homályofsabbaknak, majd világosabbaknak kel
lene lenni; a' mellyel a' tapal'ztalas ellenkezőt
tanít. A ' honnan látni való, hogy a'Hőid'átmofph.erája nem ollyan mint a' mi Földünké; olt

nemeshetik fe eső, fe hó, nem villámlik, nem
mennydörög, hanem a' gőzök harmat formán
csnck-viMza a" Hóidra; mint m á r a mi földün
kön is, Arabiában, a Tropicus Cancri^ alatt.
Ezek fzerént,illy tifztaés vékony lévén a'Hóld;
levegő ege : ott ninis ER c's Reggeli Hajnal-is,
a' mellyet a' mi Földünkön, a' felkelő és leme
nő Napnak , a'mi vastag átmosph.eránkban megfzegett, és a' Földre térített fúgári okoznak;
"ügy hogv lídi-an la fsán világosodik és fetétedik;
ott pedig hírtelen és egy Ezer re virrad és letétédik. A z úgy nevezett Hóid és néha Nap udva
rai, nem ezen Egi Testekben vagvnak valóság
gá'., hanem a' mi göziiörnyékünkben; mikor
szoknak fúgári, a' megsűrüdött gőzöktől meg
segélnek, és valami abronts forma fényefseget
tormáinak; a' mint ez tsak onnan-is megtctfzik:
hogy azt egy helyben lehet látni, másban pe
dig már nem, a' mi pedig tsak egynehány M é r t 
földnyire van attól. Ha vagynak-is hát a' Hóid
ban lakosok ; de minthogy az küiömbözö tu
lajdonságú Egi Test a' mi Földünktől, annak
lakosinak-is küiömbözö tulajdonságúaknak és
alkotásúaknak kell lenni. Már pufzta ("zeniekkel
is fok homályos motskokát lehet a Hóidban
éizre-venni : de leginkább a' mefzfze látó Tsök'
feltalálása ólta, fokkal jobban kitanulták az É g '
viigálök a' Hóid'külső fzínének minémiiségeir ;
'azokon világosan meglehet abban külömboztetni a' Hegyeket; fel lehet venni a'Hegvek" ár
nyékait, V a z által azoknak m aga fs ágai t-is ,
több e'féléket ki lehet tanulni. Hevelius és F i c ciolus híres Aftronomnsok a tó-dik Százban ké1

fzítettek

Hóid

ippákat, a' meliyekre annak
Hegyeit, Térségeit feljegy:

Usgáiódása által Schroter Lilicnthalban, Sele-
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notopographia ncvii munkát adván-ki 179i-b*.ínEgyéb nevezetes dolgokon kívül, a' Hóidban
lévó Hegyek' magafságait, e's ;ödrök' vagy ki
égett vulcánusok' nagyságait-is meghatározta.
Az Ö mérése fzerént, a' Hóidban ié\ö Hegyek
fokkal magasabbak, mint a' Földön lévők;
talált fókákat 2$. ezer Párisi lábnyi magafságúakat, a* midőn a' Főid'kerekségén lévő legma
gasabb Hegy Chimborafso mint egy 20. ezer
lábra tétetik; a' gödrök, közzúl talált 3000.
Klafternyi mélységiteket 's a' t.
n

Nékünk nem adattatott, a' mi mostaró állapatunkban, hogy tulajdonképpen a' Hóidba
útazhafsunk, hogy ott vi'sgálódjank. A ' levegői
Hajós, egy többnyire fiámba fe vehető lépést
tett a mi időnkben a'felé : akármelly nevezetes,
méréfz és bámulásra méító-is az egyébaránt.Blanehárd, az Ö elsoútjában IJOO Klal'ternyire vagy
9000. lábnyira emríkedett-fel. De e' még nem
tefzi a' Főid' fél Átmérőjének tsak 2,180-ad réízét-is; vagv nem tefzi a Hóid felé való Ütnzk
100 ezered réfzét , vagy nem lefz egv fél Mértt
földet , a' minél fokkai fellyebb mentek ntmellyek a* legmagasabb Hegyeken ; és még-is már
ott félni kell a' megfúiástól": a' honnan ezen
E g felé való repülésről femmi igen nagy veleke
dé fsel nem lehetünk. Ellenben az Egyi'sgáló, a'
nélkül hogy ezen útra indulna, annak legna
gyobb réfzét, felettébb jó móddii, rs bátorság
gal elvégezheti. Egy mef/fzs látó Tsö p. 0. a*
melly tsak ötvenfzer mutatja nagyobbnak a'dol
gokat, már majd éppen annyival vil'zi Ötét kö
zelebb a' Hóidhoz , vagy mintha Ö tsak 1000.
Mérttföldnyire volna még ,V Hóidtól, JO. ezer
Mérttföldre tévén annak távol-lét.. Í , Y<
• bátorsággal visgálódik annak fzomlzédságaoun1

, g. n g . A Nap és Holdbéli fogyatkozásokról
közönségesen.

1

Néha tifzta é j j e l , mikor a' Hóid tele í>
nel fénylik, hirtelenséggel, vagy egéfze,,*
vagy valamelly relében, vd;nnel!y kerek árnyc'ru
tói úgy mcghomalyosíitatik, hogy vagy minden
világát elvefzti,úgy hogy látni nem lehet; vagy
ped'g tsak igen gyenge fénnyel lénylik.Ezt
vezik Holdbéli fo^vatkoza^uak. ( Ecclipíis v {
Deiiquium L n n :.) Söt néha maga a' Nap-is, ha,
sonló fogyatkozást láttatik fzenvedni, mi dórt
tudniillik Hóid újúláskor, a' Nap' fénylő tán vér.
ja a l á , valami homályos Tányér latfzatik magát
bé fzínleni; a ' m e l l y egy kevés ideig , vagy az
ege:'/ Napnak, vagy pedig tsak valamelly reléi
nek világát tőlünk elfogja. Ezt hívják Napbéli
fogyatkozásnak. (Ecclipsis Solis)
lrit

e

Ezt a' Nap és Holdbéli fogyatkozást okoz
za a' Hóid'járása; melly fzerént az a' Földet 27.,
Kanok és egynehány órák 's múmiák alatt meg
kerüli, és ezen útában, néha egy he-érkezik a
Nappal, (Coniunetio) néha pedig azzal által-ellenbe vagyon, (oppofitio)
§. 119.

A

Napbéli fogyatkozásról

különösebb

Ugyan-is, a' m i a* Napbéli fogyatkozást
égé.
;a:;;é':lalás b i z o n y í t j a h o g y az foha
fem máskor, hanem tsak Hóid Újságán, akkoris pedig tsak néiia [zokon megtörténni. Ennek
oka világosan a z , hogv ekkor a ' H ó l d , a' Nap
és F o l d között menvén-el: ezen átmenése által
a' Napot , vagy annak valamelly réfzét befe
d e z i , vagy annak világát elfogja t o l u n k , mint
homályos és halhatatlan T e s t ; úgy hogy a' NapbcM fogyatkozás nem egyéb , hanem a' Napnak
a' Holdtól való béfedeztetése. A ' Napjtulajdon1

képpen e's valósággá! nem fzenved fogyatkozás,
nem-is Izenvedhet; meri ann i't lai ií világa va
gyon; és a" N a p M i fogyatkozás!, helyesebben
í'öl Ibcii fogvatk.v^sii.ik'iH-vc.'hi'tnénk: mivel a'
FoMtö] fogatik-el a' Napnak vii iga. Fig. 37- S. a*
Nap, X/. a' F.>hr megvilágosított fél golyóbisa,
B A C D E F a ' Hóid" úti". Mikor a Hóid, Újlág ide
jén, a' Fóid és Nap között az A-ban vagyon, az
oárnyéka az XZ-be eshetik; úgy hogy attól nem
lathatjuk a Napot,'s Naphéli fogyatkozásunk van.
'
Azok, a' kik a' Hóid' árnyékába egéfzen be
le esnek, egéfzen befedezi elve látják a' Napot;
a. kik pedig távolabb esnek attól, tsak vaia
melly réfzét látják annak meghothályosíHatott
nak ; a* honnan a' Napbéli fogyatkozás vagy
egéfz, vagy tsak réf.d'/erént való, és egynéhány
hüvelyknyi. És minthogy a" Nap, nem tulaj
donképpen fzenved fogyatkozást, tsak annak
a' fénye fogatik-el a' lóidtól; és a* Föld'küls<5 fzíne 14-fzer nagyobb a' Holdénál, úgy hogy
a* Hóid* árnyéka tsak kis réfzét fofzthatja-meg
a' Földnek a* Nap' világától: innen a* Napbél.
fogyatkozást nem mindenek láthatják , a'kiknek
a'Nap a* llorizonjok felett van; és van ollyan Nap
béli fogyatkozás . a' mellyet mi nem láthatunk;
és némellyekre nézve egéfz, némeliyekre néz
ve pedig réfz fzerént való a* N.ipbeii fogyatko
zás, így felleges időben, bizonyos környéken,
a' meliy felett t. i. felleg van, nem láthatni a'
Napot; más helyeken pedig, a' meilyek azon
felleg alá nem esnek, fzép Nap fény vagyon,
így valame'ly Sátor al itt lévők nem látják a"
Napot; de a' kik kívÚJ vágynak a' Sátoron . lát
ják : így vagyon itt-is a' dolog; a' kik a' Hóid
árnyékába az y-ba bele esnek , azok nem látják
a' Napot, vagy nékik Napbeii fogyatkozások
vagyon; a'kik pedig azon kívül esnek, femmi
illyet nem látnak.
1

M i k o r a" Napbéit fogyatkozá»ban, a' II61-y
közép pontja, a' N a p ' közép pontjával e g y e n j
lineában v a g y o n ; akkor Centralis a' Fog\atk _
z á s ; és mikor illyenkor a' Hóid a' Periga-um,
ban -vagyon, akkor nagyobb a' Hóiét'atmérnj
m i n t a ' Napé; ngy hogy azt eaéfzen befedez. 1
h e t i , a' meliy béfedczés két vagy három miniül
táig t a r t ; ha az Apogreumban v a g y o n , a k k o r i
kilsebb az Átmérője, mint a' N a p é ; és a f . l
gyatkozás gyűrű f o r m a , melly fzerént a' N a p .
nak í z é l e , mint v a h m e l y fényes gyiirüTényiík.
r)

e

0

A ' Napbeíi fogvafkozás, kexcödik mind.--!,
k o r , a Napnyúgoti vagy jobb kéz felöl való ré.
Ezen a ' N a p n a k ; minthogy a'Hóld Napnyúgot
ról megy Nap kelet felé.
Jegyzés.
1. A ' N a p ' fogyatkozásának nao.vfágát. hiivelvkekkel vagv tzoíok kai fzokták meg
határozni. Levettetik t. i . a'Nap* képét mefzfze látó T s ö által, valamelly fetét Kamarában
tifzta papirosra, 's annak Aírnéröjét pontofan
k i j e g y z i k , 's elofztják 12. egyenlő réfzekre; és
ezen réfzei.et hívják Hüvelykeknek V3gy tzol o k n a k ; minden iMyen Hüvelykeket ismét el
őirtanak 60. miiiutákra, minden minutát 60. fecundára. Továbbá a' közép ofztály pontból a'
l'zé.sö ofztáíy mmtokon által, hat Karika-Lineát írnak. Már a' mint a fogyatkozás vagy hoJ •. ,s i:-:g, az e l s ő , második, harmadik, hete
dik vagy >AX<d'z'ulik ofztály poi.i Karikáig tör
j e d : a' fzererént nevezik a* fogyatkozást, egy,
k é t , három , hét vagv nyóltz Hüvelyknyinek.
F i g . 38.
Három Hüvtívk a' Fogyatkozás.
2. Ttt azi-is megjegyezhetjük , hogy mint
hogy ?' Napbéli fogyatkozás foha fe lehet egyéb
k o r , hanem tsak Hóid újúlásakor: tehát az a'
N a n b d i fogyatkozás,- a' mellyrol az Évangyé'
1 iont ban emitkezet v a g y o n , mikor t. i . Krifius
Urunk a' Keiefztfán fzenvedelt, nem rendl'ze-
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rént való és terméfzeti volt; mivel az, a' 'Sidók' Húsvétján történt , a' melly mindenkor
Hóid'töltőkor tartatott: hanemaz rendkívül va
ló történet és tsuda volt.
$• 120. Merkurius és Vénus nem okozjiatnrk
Napiéli
fogyatkozást.
Merkurius, és Vénus-is, mennek-el ugyan
"
? útaikban a' Nap és Fold közöli: de ezek
tulajdonképpen való Napbéli fogyatkozást, az
ö Földtől való nagy távol-létek miatt nem okoz
hatnak ; hanem tsak mint vaiamelly mntskok ,
úgy látfzanak jó nagyíló (ivegeken a' Nap' tá
nyérján; a' mit Merkuriusnak és Vénásnak a'
Nap és Fóld között való átmenetelinek nevez
nek. Lásd fellyebb. Merk iir; :-s ban az gvakoribb;
de Vénásban felette ritka. Merkuriiisban leg
elsőben tapal'ztalta, a' nagyító üvegek' feltalá
lása „tán, Gafsendi, i«.-,i.*k Elzlondóben. Leg
közelebb völt 1802 - ben 9-dik Novemberben;
fog lenni ismét nem elébb, hanem l8l. -ben, 12
Novembris; azután ir-íii-ben $ Novembris. VéHusban legelsnb?ri tapJ'ztaltaíott id^m-ben; máfodfzor 1761-ben 6 Junii; harmacií'zor 1769-ben
- <1 Junii; e's nem fog többé elébb lenni, hanem,
j 874-ben 9 Decembris, azután 1996-ban loJunii,
és 2004.-ben 8 Junii, a' De la Lande' Caleulusa
fzerént.
Annak oka, hogy Merk:iriüs és Vénus, olly
Fitkán jelennek-meg a' Nap'Tányérán, az; mert
az 6 útaik igen eltávoznak az Erclipti'jától, vagv
Föld' útátdl; kivált pidig a'Vénásé 8 grádus
nyira ; és tsak két aítal-ellcnben lévő pontban
hasítják azt, mint a' Hóidé; és hasonlóképpen
Tsomóknak neveztetnek. Már tsak ezen Tsomókban, vagy ezekhez köze! jöhe'nek ezek egy
be úgy a" Nappal és Földdel, hogy a'Nap' T á ,
H
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nyérján megjelenhefsenek ; mihelyt pedig mer ,
í'zebb távoznak ,V Föld' utától, mint a* Nap' f :j^
átmérője, az az 16 minuta: azonnal vagy alat.
t a , vagy í felette mennek-el a" Napnak, a' mj
többnyire ::\
. :> úgy esik; úgy hogy fzáz ef „
tendöben, Vcnusra nézve , kétfzernél tobbfzör
alig eshetik-meg. Igen nagy fontofságú dolog
pedig ez a* Vénus' átmeneteié a' Nap'Tányér,
ja alatt, az Égi Testekről való Tudományra
vagy Ali.roiioifii.ira nézve. Mert minthogy Vé
nus van minden Planéták kóztt az alsó egybejövés' idején, a' Földhöz legközelebb; innen,
a'Nap'Parallaxisának pontosan való kitanúiására ez a' legjobb m ó d ; a' mire Halley Anglus
híres Aftronomus már 1677-ben figyelmetcsekké
tette az Égvi'sgáiókat. Innen lett az, hogy mi
dőn a' Vénus* átmenetedé 1769-ben előre közönféf,fífsé tétetett: fok Európai Uralkodó Fejedel
m e k , és Akadémiák, a mefzfze lévő Tartomá
nyokba küldöttek-e! leglúresenh £;.rv-i'^g/üókai.
s' kik vi'sgalnáj; oífan a' Vénus' Nap' Tányérja
alatt való átmenetelét. így a' Londoni Királyi.
Akadémia, Királyi költségen küldőit Égvi'sgálókar Pi-infz Valíis nevi'i íTŐi-égbe. Éfzaki Ame
rika' Éfzaki réfzébe , a' Iíudson Tenger' kebe
lébe; ésTíiiii is.-:igeiébe a' Deli Tengeren. Chappe Abbás, Párisi híres Égvi'sgáló , a' k i már
éppen ebben a' dologban 1761 Siberiában járt,
ment Califnrniába. fleil Maximilián Béísi Tsá*
ízári Királyi Égvi'sgáló, és Aítronomiée Profesfor ment W a r d h u f z b a , Lapponia' Éfzaki izéié
re ; Plánman Kajaneburgba Finnlandiaba. I l l y
erre a' végre igen alkalmatos Helyeket váiafztván-ki, ebís érték tzéljokat.
2

L

2

Azelőtt ugyan-is, igen bizonytalan volt a'
Nap' Parallaxisa ; a' melly tol függ pedig a'
Fo.d' Naplói való mefzfzeségének helyes és
pontos meghatározása ; .a' melly mefzfzeség ofz*
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tan, a' tobb Planéták és Égi Testek njefzfzeségének meghatározásában, mint egy Mérő-Bot
gyanánt fzolgál az Egvi'sgálókr.ak; úgy hogy
a nélkül, e' mi SyOema Planetáriumunk' vagy
Világ alkotmányunk' nagyságáról, helyes és bi
zonyos esméretünk ném lehetne. Tycho találta
azt 3'; Hcvelius 4 0 " . Halleus 2,í"; Cafsini 9 ! "
Ig.V pedig a' dolog világol'ságra jött. De la LandePárisi híres Égvi'sgáló ugyan-is, előre kitsinálta, hogy a' Párisi Meridiánusra nézve, mi
tsoda idö pontban érné-el Vénus átmentében,
a' Nap'tányérja'egyik Izéiét, és mikor hagymá
éi a' masikat, ha a' vi'sgálódás a' Föld' közép
pontjából tétetnék. Azután felfzámlálták, hogy
mikor kellene annak fzükségesképpen megesni,
küiömbözö helyeken a' Fold' Tzínén ; ha a' kö
zönségesen úgy tartatott 9. lecundányi Paralla
xisa a' Napnak helyes vójna. Azon idó pontok
köztt való küiömb'ségböl, a' mellyben ezen je
lenésnek megkeltett volna esni, és valósággal
megesett , meglehet tudni, ha az addig az ideig
helyesnek tartatott 9 fecunda Parallaxis valóság
gal helyes-é vagy fem?
Ezen fontos vi'sgálódás resuítatuma, vagy
következése a' lett , hogy a' Nap' Parallaxisa
egéfz bizonyofságban helyheztetett, és % fecundára 's 36 tertiára határoztatoit; úgyhogy az
által, a' Nap' mel'zfzesége a' Földtől , többel
mint íooo Föld—Félácméröivel, vagy 860,000
Mérttföldekkel nevekedett.
Itt azt-is megjegyezhetjük, hogy Fater Hell
Maximilián, ez a' nagy ember, Magyar Crfzágii'zületés volt. Születelt Selymetz Bányán; elöfzör volt Profellbr a' .Kolosiári Akadémiában ;
onnan lett Bétsi Aftron omi.e Profelfor. és Tsáfzári Királyi Égvi'sgáló. Megholt 1792-ben.
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G. 121. A Holdbeli Fogyatkozásról

különösebben.

A' mi a* Holdbeli fogyatkozást illeti: a' tör
ténik mindenkor , a' mikor a' Hóid a' Nappal
által-ellenben vagyon, és a kettő köztt a' Fold
áll közbül: A" Föld ugyan-is, fokkal kifsebb
lévén a' Napnál, hegyes gömbölytl árnyékot
vét maga után; a' melly mindenkor az Ecclipticára esik, által-ellenbe a' Nappal. A' Hóid már,
mikor megtelik, mindenkor által-ellenbe va
gyon a' Nappal; és vagy magában az Eccliptit'ó ban eag-\ on , \ agy pedig ahoz köze!. Ha már
illyenkor a' Föld' árnyéka eléri a" Holdat; min
denkor Holdbeli fogyatkozásnak keli lenni; a'
melly vagy egéfz, vagy tsak réfzfzeré;,
a' fzerént, a' mint vagy az egéfz megvilágosít
tatott fele a' Hóidnak meghomályosodik, vagv
pedig, tsak valamelly réfze. ( Kceiipsis Totális
& Partialis) Fig. 37. Az E Hóid az S. Nappal
által-ellenben egéfzen a középben álló Fold'
árnvckába vagyon merülve, és Totális Fogyat
kozást fzenved.
1
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§ . 122. Tsak d Tsomókban vagy azokhoz közel
történhetik.
Valamint nem minden Hóid' Újsága okoz
Kapbé!i fogyatkozást: úgy nem minden Hóid
toltén van il óid béli fogyatkozás. Oka ennek az;
mert mint minden Bujdosó Tsillagok, úgy a'
Hóld-ís, a' mint feliyebb láttuk, nem az Ec1
n i len f 1 inban Nap' é ^ Holdbéli ^Cenfalis fogyatkozásnak kellene lenni; hanem fe
lét az ö útának felette, felét pedig alatta vég
űi az Ecclipticanik; úgy hogy két cgymáfsal
által-ellenben lévő pont ok ben hasítja azt, míg
a' maga útát befutja egy Hónap alatt; a" melly
Pontok Tsomóknak vagy Nodusoknak neveztet-

nek, mi»t fellyebb láttuk. Immár minthogy a'
Nap maga mindég az Ecclipticában vagyon; es
a' Föld' árnyéka-is, a' mint kitluk * mindenkor
arra esik: innen világos, hogy a-i Új Hóid tsdk
akkor fedezheti-bé a Napot? és a teli Hóid
tsak akkor mehet a Föld' árnyékába, mikor
az, vagy magokban a* tsomókban , vagy azokhoz
Jgen közel vagyon. Legkönnyebb ezen Tsomó*
hépze-ni, ha valaki két kis Hordó abrontsot
gymásba dug, ollyfbrnwi, hogy azok együtt.
5 grádus forma l'zegeleiet formáljanak; a' mennyire t. i. a' Hóid eltávozik a' Fold' iltátol. Ezen
két Abrontsok , a* Föld'és Hóid'útát ábrázolják
h i ; és a' hol egymást metfzik, ott vágynak a'
Tsomók.
a t
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§. 123.

£gé/z
Réfzfzerént való és Centralis vagy
Közép pontos Holdfogyatkozás.
Hogy egéfz Holdbéli fogyatkozás lehefsen :
Úgy a' Hóld'kózép pontjának, és a' Föld'árnyéka'közép pontjának, olly közel kell esni egymáshoz, hogy a' Föld'árnyéka, az egéfz Hóidat bé-árnyéi;ozhafsa. Fig. 39. Az R S. egyenes Linea az Eccíiptiea, vagy Fold'úta. P Q . a '
Hóid* úta; az A , A , A , a* Föld' Árnyéka' közép pontja; az L , L , L , a' Hóld'kózép pontja;
az L A , L A , L A , a' Hőid' f/éiel^égc , vagy az Eceliptioától való távol-léte; az L C , L C , L C ,
a' Hóid* fél Átmérője. A' B A , B A, K A , a
Föld' Árnyéka' fél Átmérője. Már a' Föld' Ár
nyéka , tsak akkor árnyékozhatja - bé egéfzen
a' Hóidat, mikor a' Hóid' fzélefsége, vagy Ecclipticátol való távolléte, az L A . és a'Hóid'
fél Átmérője az L ,C, kifsebb vagv éppen an
n y i , mint a' Fold'Árnyéka'fél Átmérője íi A.
Példának okáért, a'Fold'árnyéka'fél Átmérője,
ott a' hol az alatt a" Hóid elmegy, foha'fe na
gyobb 47- Minutánál.A' Hóid' fél Átmérője pe•
, dig
y

(íig 17. Minuta. Ha mára'Hóid í j . Mínutamer .
fzeségre van az Ecclipticától: úgy a' Hóid' fél
Átmérője, és az Ö Ecclipticától való távol-léte
együtt 32.minuta. Ezen Summa pedig, kiTsebh
•a Föld árnyéka* fél Átmérőjénél, az az 47. minótánál: e' fzerént hát akkor a' Hóidban egéfz
fogyatkozásnak kell lenni: mégpedig, minthogy
a' Föld' Árnyéka' fél átmérője jóvai-is nagyobb
valami késéí'sel, (cura mora) mint p. o. a' K.
árnyékban. Ha egyforma a' Hóid' távol-léte,
a' mit a' Centrumától kell fzáralálni, és fél Át
mérője, a' Föld' Árnyéka' fél Átmérőjével,
az az a' kettő együtt 47. Minuta : úgy egéfz a:
fogyatkozás; de minden késés nélkül való, (ílne
mora) mint a' C. Árnyékban. Ha a Hóra' távol
léte az Ecclipticától, nagyobb a' Fold' Árnyé
ka' fél Átmérőjénél, de tsak ugyan, nem na
gyobb 64. minatánál; a' mennyit tefz a' Fold'
árnyéka fél Átmérője, az az 4 7 , és a' Hóid' félÁlniéröjeaz az 1 e g y ü t t : úgy Hél'z fzerént va
lónak kell lenni a' fogyatkozásnak, azaz, tsak
valamelly réfze homályosodik-meg a' Hóidnak,
tsak a merúl-bé a' Föld' Árnyékába, mint a' H.
Árnyékban. Mihelyt pedig a' Hóid annyira van
az Eccliptikától, hogy annak közép pontja ,az
L . 64. minutánál távolabb van a' Fold' Ár
nyéka' közép pontjától az A-tól, az az, az Ecclip
tikától , a* hova az esik: úgy a' Föld' Árnyé
ka nem érheti többé-el az L. Hóidat, hanem
vagv alatta vagv felette megv-el annak a' Hóid ,
. a fzerént a' mint a' Hóid' fzéleísége Éfzaki vagy
Déli, 's következésképpen nem lehet femmi fo
gyatkozás, mint az F-ben Mikor a' Hóid' közép
pontja, a' Főid' árnyéka' középpontjával egye
nes Lineában esik ; 'akkor a' fogyatkozás Cen
trális, a' mcíly legnagyobb a' Holdbéli fogyat
kozások közéit; mert akkor a' Hóid* éppen az
Eccliptikában a' Nodusban'esik, E* tart közel
z

egy óráig, és három fertályig; minthogy azon
a' Helyen a' Főid' árnyéka' Átmérője, az az 04.
minuta, tsaknem három annyi, mint a' Hóid'
Átmérője, az a z , 34. minuta. Illyen fogyatko
zást fzenved a' Hóid' a' G-ben.
Minthogy a' Hóid valóságos fogyatkozást
fzenved: innen a' Főidnek minden lakosi, a'
kiknek tsak Horizonjok felett van a' Hóid,
ugyan azon egy időben, és egy forma nagysá
gúnak látják azt. Minden Holdbéli fogyatkozás,
kezdődik mindenkor a' Hóid' Nap kelet felől va
ló réfzén ; minthogy az , faját mozdulásával ,
megyén mindenkor'Napnyúgotról Napkelet felé;
úgy hogy annak mindenkor a' bal oldala éri-el
előfzör a' Főid' árnyékát.
í g y a' Napbéli fogyatkozás fe lehet egye
bütt, hanem a'Tsomókban, vagy azokhoz igen
közel. Ha a' Hóid' közép pontja a' Tsomókban
vagy éppen az Eccüptikában esik; úgy Centra
lis a' fogyatkozás: mennél távolabb távozik pe
dig a' Hóid az Eccliptikától, annál kilsebb a'
fogyatkozás; mihelyt pedig egy grádusnyira 33.
minuta és 22. Seeundányira megy-el attól, töb
bé nem lehet femmi Napbéli fogyatkozás.
§ . 124. JL" tohb Planétáiban a' FÓld' árnyéka nem
okozhat fogyatkozást.
A Hóid' l'somói vál
toznak,
A ' több Planétákban a' Főid' árnyéka nem
okozhat fogyatkozást; mert minthogy a'Nap í'ok
ezerfzer nagyobb a' Főidnél: tehát a' Föld' ár
nyéka hegyes gömbölyűn, Conus vagy Tsilrök
formán végződik; és ámbár az hol'zl'zabb í j o ezer Mérttfoldnél : de azért tsak a' legközelebb
való Planétáig Marsig lem hathat; a' melly mi
kor legközelebb van-is a' Földhöz, 10. miUi*
Mérttföldnyire vagyon.
A'

Á ' Hóidnak Nodusai, vagy tsomói, változ.
.riak., és vifzfza felé mennek a' Zodiacus'Jegyed
ellenébe : mert ba azok az Ecctipticának min
dég "gyan azon egy pontjában volnának; minden
Nap és Holdbeli fogyatkozások mindég ugyan,
azon .Jegyben történnének; a' mellyel a' tapafztaiás ellenkezőt tanít. A'Hóid' Tsomói tehát vifz.
J'za-felé mozdulnak ; éigy hogy ha most hasítja
a' Bikának első grádusát, i'rf Hónap múlva már
a' Kosnak elsb grádusát hasítja; és így efztendoben többet 19 grádusnál megy vii'zi'za-felé;
és ezen mozdulását 18. FJ/tendö aía:t végzi, vagy
annyi ido alatt járja-bé az Ecclipticát; úgyhogy
ha valakinek egy niíy Kalendárium akad kezé
be , a' melly ez előtt 18. EfztendÖkkel íródott:
az a' mostanival tsaknem mindenben megegyez.
Lásd az okát §. 128.
§. 125.

A

Fáidról,

mint

Planétáról.

Minthogy a' Főld-is gömböíyő , homályos,
és hathatatlan Test: Ö-is a' Naptól vefzi a' vilíá^oi'sagot ; a'mcíiye,, mint egvéb Bujdosó-Tsillagok, o-is vií'zl'za térít; és min; azok, úgy cis az Ég'üregében fényük, tinid kdk. ivFnl a'
Hóid, a' Naptól koítsönözött világát közli a'
Földdel: úgy a' íAdd-is közli azt a' Hóiddal. Egy
Hóid' lakosa tehát, mikor a' Földet teli fzínnel
fuiyleni Játja az Egnn.: egy olly Tányér formát
lát fényleni, a' melly neki annyival nagyobb
nak tetfzik, a' mennyivel a' Föld' kid- > fzíne
nagyobb a' Hóidnál; az az néki 14-fierJátfzik
nagyobbnak a* teli Föld, mint. nekünk a' teli
Hóid; következésképpen ollyannak látja a' Föl
det, mint egy kis Szekér kerék. Innen mikor
Hóid újság vagyon, úgy hogy a' Hóldit nem
iátjuK : az ö egei- homályos felét, a' melly a;iKOF felénk fordulva vagyon, látnunk kellene ;
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minthogy a' Földnek az egéfz megvilágosított
fele, arra veti a' világot: de a'Sápnak.erős
világa, elnyomja a' Földnek a' Hóidra vetélt
bádjadt világát. Mihelyt pedig a' Hóid két nap
formán, annyira nyomult, hogy annak a' Nap
tól megvilágosított feléből egy keveset látha
tunk , és az Sarló formának tetfzik Esthajnal
ban: akkor egyl'zer'smind, látunk a' Hóidnak
homályos réfzén, vaiamelly bádjadt téj fzíni'i
fényefségM-is; a' melly a' Hóidnak Sarló for
ma világától l'zembetűnöképpenkülömbözik.
a" bádjadt fényt a' Főidnek arra vetett világa
okozza: úgy hogy fzembetűnóképpen fzemlelheijük, hogy a' mi Földünk, miként világosítja-meg a Hóid' Éjfzakáit. A'Föld'világában ,
fzint azok a' fogvatkozások 's változások fzemlelteinek a' Hóid'iakositól, a' mellyeket mi fzemlélünk a' Hóid'világában, míg az a' Főidet meg
kerüli. A ' Földnek nagyságáról, kétféle moz
gásáról, ütáról 's a' t. bőven láttunk fellyebb.
Lásd $. 84. 88. 89E z t
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Itt tehát tsak azt jegyezzük-meg, hogy az
az idő, a' melly alatt a' Föld a' maga Tengelye
körül egyfzer egélzen megfordul; vagy a' mi
mindegy, a'melly vagyon vaiamelly álló Tsillagnak, vaiamelly Meridiánuson való kétlzeri
átmenetele között, neveztetik Tsillag napnak,
(Dies Fixarum vei primi mobilis.) Lásd a' jegy
zést. Ha valaki az illyen napot 24. órára olztja-fel, és a' fzerént izánilál: arról azt fzokttilt
mondani, hogy az, a' Tsillagok'járása fzerént
Izámlálja az időt. Egy illy móddal kéfzített
- órának , fok hafzna van az Afironomiában. Ez
a' Tsillag Nap, valamit külömböz a' lermei'zeti
vagy Igazi és Polgári Naptól, vagy Nap járál'a fzerént való naptól; (Dies naturális vei verus.) az az, attól az időtől, a' melly vagyon
» Napnak vaiamelly Meridiánuson való kulze-

ri átmeneteié köztt; mert ez valamivel mind.^
nagyobb : mivel ,1' Nap, azonkívül hogy mint a?
Álíó-Tiállagok, minden nap' megkerülni láttatik
a' Földet, még egyszersmind minden Nap' elébb
nyomul Napnyúgotról Napkeletfelé, majd egy
grádust. Lásd fellyebb § . 3 0 . A ' honnan minded
nap' tsak nem, négy egéfz minutávál későbben
ér-vifzfza' azon Meridiánusba, mint az a' Tsil.
•lag, a' mellyel az, az előtt való nap' együtt ment
volt azon kerefztul. A ' Tsillag nap, és igazi
nap között való külömbség hát, mint egy 4 minuta; és ez, ennyivel nagyobb vagy hoi'zl'zabb
amannál. De azomban. az igazi napok le egyen
lők; mivel a' Nap nem az jí'.quátorban magá
ban jár; a' mellynek grádusai fzerént határozzuk-meg az Egi Testek' mozduíáia'i dejét; nemis parallelé azzal, hanem görbésen az Ecclipticában: azomban az Ő útának egyik felén, a'
Déli felén tudniillik, a'mint'alább ki fog tetfzen i , febesebben megy, az az 178 Napot tölt; az
Fí'zaki felért pedig 186- napot. Innen hol febefebben, hol lafsabban megyén; bizonyos idÖ
i'zaka;'zában sz ei'zí endönek .57', máskor ismét ó i '
halad napjában; a' közép fzám ezek köztt pont
ban S9 8" az iEquátoron Számlálván. Innen,
azt az időt, a' melly alatt az egél'z /Equátor,
és ezen S9* ' 8". vagy 360 °- 59'. 8 " a" Meri
diánuson kerefztul megy : Közép - Igazi, vagy
Polgári Napnak; és ennek 24-ed réfzét egy kö
zép Polgári órának nevezzük. Es e' fzerént a'
Közép-Polgári nap fzerént vágynak a' közönsé
ges órák kéfzítve, és 24. Polgári órákra feloiztv a ; á' mellyekböl tehát 23. óra és ,56' tefz egy
Tsillag napot; vagy ennyi idő alatt fordúl-meg
a' Föld a' tengelye körül; *s következésképpen
ennyi idő alatt kerí'ilik-nteg a Tsillagok a' Földet.
1
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E* fzerént, most több , majd kevesebb gradusi mennek az Aicuatoinak . mint 3 6 0 ,50'
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8 " kerefztül a' Meridiánusor , az alatt míg a'
Nap azon kétfzer által megy: ezért kéntelrnittettek az Aftronomusok az Igazi és Közép
Napot megkülömböztetni. Amaz a' Napnak se
besebb , vagy laPsabb menése l'zerént, egyenet
l e n ; a' mellynek óráit, minutáit, az "úgy neve
zett Nap vagy árnyék óra pontosan megmu
tatja; Ez pedig t. i.' a Közép Nap, a' Napnak
felvett közép mozgása fzerént , egéfzen egyen
lő.^ Innen a' közönséges Zscbbeli, Fali, alztaii,
*s Toronybeli órák, ha jól járnak, tsak ezt mutathatják'-meg pontosan: és tsak igen ritkán egyezhetnek-meg a' Napnak igazi és egyenetlen járá
sával ; ha tsak minduntalan a'fzerént nem igaz
gattatnak. A ' honnan látni való, melly nevetsé
gesek azok , a' kik a' magok óráikat dítsérni
akarván, azt állítják, hogy azok mindég együtt
járnak a' Nappal.
Itt azt-is megjegyezhetjük , hogy noha az
Álló Tsillagok' járásig mindég egyenlők; 's kö
vetkezésképpen jobb mértéki lehetnének az idő
nek , óráknak, miuutaknak 's d t: de még fe
vehetjük azokat-fel mértékül a' közönséges élet
ben. Mert minthogy a' megmondottak fzerént,
az Alló - Tsillagok minden Nap'negy minutával
elébb érnek a' Meridiánusba, mint a' Nap:
már egy azok'járása fzerént kéiztttetett óra,
egy hónap múlva két órával elébb mulatna Délt,
mint a' Nap' járása tsinálna; és hat hónap múl
va Délt mutatna , mikor a' Nap' járása L'zerént
még Éjfél volna.
Az Igazi és közép Nap köztt való külömb
ség mindazonáltal , a' fö dologban femmi kü
lömbséget nemtsinál: egyre menvén-ki utoljá
ra a' dolog. Képzeljen p. o. valaki nagyobb világolságnak okáért a' valóságos Napon kívül,
•a' melly egyenetlenül folytatja Eí'ztendón által
útát, az Ecclipticában még egy másik Napot;

a' melly mindég egyenlően halad az alatt
idő alatt magában az yEqnáiorban , az az min.
drn Nap' ,59' és 8". Igen is, hogy d való>ág
'Nap, a' megmondottak fzerént, hol elébb f-, |
később éri-ei a'Mcridiánust, mintáz -/Equátor.
ban egyenlően haladó képzeltt Nap : néha pedig
együtt-is azzal: de móljára mind a* ketten
együtt érnének a* Meridiánusba , a' honnan el
indultak; és a'kettő köztt való külömbség tsak
az, hogy amaz hol lafsabb. hol febcsebb menéi'sel; e' pedig mindég egyforma menéfse] (>.
tfk-cl cgylzcr's mind az elejékbe fzabott ui' h;i4 ?

T

Qa
0

Jegyzt's. Az Igazi és közép nap'Delei köztt
való kültmbséget, nevezik az Eg' visgálók Idö
elegyengciésének. (iEquatio Temporis) A'mellv
ktitómbség Fcbruariusban és Novemberben egéfz
1.5. minutáig felhághat; régyízer pedig efztendöben,11. m. 1,5. Aprilisben, ÍJ. Júniusban, 51. Augustusban, e's 24. Decemberben = o. az az ép
pen lémmi; vagy az Igazi és, közép Nap* De
l e i , azon egy időben vágynak; vagy mind az
Igazi, mind az "TEquátoiban egyenlően haladó
képzeltt Nap egyfzerre,érn-ánek' a' Meridianusba. Már a' közönséges Órák mind a' közép Nap
fzerént vágynak és lehelnek-is intézve; vagy
tsak eztmutathatják-meg pontosan, az igazit pe
dig nem , akármellv pontosan járjanak és töl.éiieteíek legyenek. A ' közönséges életben pé
tiig mindenkor az Igazi, nem pedig a* közép
idő fzerént alkalmaztatjuk magunkat. Innen min
den jól elintézett Városban vagy Helységben .-a"
Toronybeli fó Orát , minden Nap', tifzta időben
tudniillik , a' Nap fzerént kellene igaziiani ;
még pedig minden nap'Délben 12. órákor; mi
vel akkor a' Nap' állását ,• az úgy nevezett Dé
li Lineán, a' mellyet közel az illyen fö órához
kellene húzni és hel\heztetnt, leg jobban meg-

lehet jegyezni; a' melly fzerént igazíltatliatnán.ik ofztán minden egyéb más Fali, Alztaii,
Zsebbeli órák azon Városban vagy Helységben;
ha azt akarjuk, hogy azok a" Nap' járásával
pontosan megegygyezzenek: külömben a' legtökélletefebben járó órák-ís tsak a' Közép időt
mutatják-meg; a' mi mindazáltal utoljára egy
re megy-kj. A ' következendő Tábla megmutat
ja, egéfz Etetendőn á l u l , hogy mit mut.it egy
kózőn^. ^es és aecurate vagy tökélíetesen jóljá
ró O r a , mikor az Igazi Nap Dele; tsinál; vagy
Délben Ü . órakor a'Mendianusban áll.
o-dik Júliusban 12 órát
11 Janu. íz órát 8 min.
í o Febr. \l

— íj

í April. 12 —
15

—

—

4 —

12

iMáji. n

—

18

— 57 —

3'
— i i — 57 —
,o Juni. i i - 59 -

vagy

20 Juli. 12 órát 'ó min.
6 —
oAug. 12 — •5
19 — 12 —
29 — 12 —
31
— 12 —
8Sept. 11 — 5* —
18 — 11 — 54 —
28 — 11 — j i —
8 0cto. 11 — 48 —
—

11

— 4j —

7 Nov. 11

— 44 —
45 —
27 _
u* — 48 —
7Dece.1t
W
27

~
-

"
12

~
-

57 —
2
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Ezen Tabellából, valamelly árnyék Órán,
Deli Lineán, niegtudliaija kiki, lia )ól

jár-c a z ó r a i a ; a m i nem ast t e f e i , hogy ép
pen akkor_mutat-e i a - töt , m i k o r az Á r n y é k
Óra vagy D e l l L i n e a : a' mi lehetetlen , és igen
h i b á z n a , Ita v a l a k i azon oknál f o g v a , hogy
meg nem e g y g y e z , azt hibásnak t a r t a n á ; ha
nem azt, hogy ezen T a b e l l a l'zcrént mutat-é ? H a
pedig azt al-arja, hogy az m i n d e n n a p ' a' N a p '
járása Izeréntmutarsa áz idót ; úgy minden nap'
az Á r n y é k O r a , vagv Déli L i n e a l'zcrént, v a g y
az ezekhez igazított T o r o n y b é l i Óra fzerént k e l !
igazítani. A ' N a p ' felkeltére v a g y lementere va
ló ü g y e l é s b e n , mint ez a' K a l e n d á r i u m o k b a n
feltétetik, i'ok akadályok v á g y n a k , kivált a' V á 
rosokban.
A z t az i d ő t . a' m e l l y aiatt a' F ö l d a' m a 
ga Nap köríti v a l ó útát egyfzer e l v é g z i , neve
zik N a p ' El'ztcndőnek ( A n n u s Solaris) ; a' m e l l y '
is 3 ő j . N a p b ó l , ,5. ó r á b ó l , 48. minutából , és
4J. Secundából á l l : Polgári N a p b ó l t u d n i i l l i k (mert az alatt a' F ő i d 3 Ó 6 - f z o r
fordúl-meg
a' T e n g e l y e körűi. Lás<{ fellyrbb %.
An
nus A l i r o n o m i c n s , ) mert ennyi idő múlva l e 
het a' Napot éppen azon T s i i l a g z a t o k b a n l á t 
n i , a ' m e l l y e k b e n az' előtt v o l t . A ' k ö z ö n s é 
ges életben mindazonáltal rendí'zcrént, tsak 365.
Napot fzámlulunk egy eízlendoben, ( A n n u s C n m mnnis, vulgáris-, vei C i v i i i s ) Polgári el'ztendii.
M i n t h o g y pedig az Igazi Etetendő majd egél'ü
6. órával n a g y o b b ; a' m e l l y minden negyedik
El/lcndóben , tsaknem egy egéfz Napot tefz -'
innen m n d e n negyediV el'ztendöben egy nappal
frbbet teokttmk Számlálni; a' m e l l y e l F e b r u a r i ushoz fzoktunk ragafztani, ú g y hogy annak 29dik napját t e f z i ; és ezt nevezik S z o k ó efelettd ő n e k , a' melly-is 306. napból á l l , ( A n n u s I n tercalaris vei B i u e x t i l i s ) E z t Jtilius C i c i a r nevÖ
R ó m a i F ő ember rendelte í g y , Kriflus U r u n k '
fett-

pókká váltó

nunkába vette ;
t tett közmséi' Catholicttsok.

ugratás vagy :jrcgbitiis : Iiaue-o a' 200 >-dikbe
'« a' t. Illv formát, a' hiba megjóbbíttatotl
annyira, hogy tsak 32..'ÍI. Ejteniük -lati ne
vekedhetik az egy napra. Ez a' Gergely Pa
p.i'K«lei>iUri«ma nevíitetik l ' | Ktk-ud tna.ni!'
(Calendarium Nóvum G r e ^ ' l a n a n ) ; a' Július
pedig O-nak. (Calendarium Vetíts i'eu Styli ve
-

A ' Protestánsok ezt az Új Kalendáriumát,
eleinte nem vették-be; hanem a'regi mellett ma
radtak. Tsak a' m-dik Száz'ehin •':?!< rá ma
gokat a' Ne'met Orfzági Protestáns ';•> jedel inak,
hogy a' külömböző Kalendárium ik miatt • »
tátott lok zűrzavaroknak elh.iritására , egy J«>
:
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nevezett- megjobbított Kalendáriumot kéfzíts .
nek, e's azzal éljenek; a' melly leginkább \- ]
abban külómbozott a' Gregoriammi Kaleiuíári,
nmtÓl, hogy a'Húsvét Innepe' idejét másként
Aftronomiai, nem pedig mint amaz, Ekklési j
calculus fzerént határozlak - meg. A z 1700-dik
Et'ztendöbcn (g-dík Februárius után mindjárt el
ső Martiust tették ; és így a' felesleg bét-vuízotr.
napokat elhagyták. Anglia -17,52-ben, Svéd Orl'zag
17,v>ban, ugyan ezt a' megjobbított Kalendáriumol béveti; k ; a' kiket köwlíek mások-is ; úgy
hngv égy nép fem él többé Európában, az 0
Kalendáriummal, hanem tsak a' Mul'zkák. 1.776ban pedig, abban-is megegyeztek a' Protestáns
Fejedelmek, hogy ezután a' Húsvét Innepét a'
Catholicusokkal e^vútt tartsák.
t
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A z illv Polgári
CK -:i-k tizenkettod ré
fze neveztetik, Nap Hónapnak, (Mcnsis Sola
ris); a' mellv vagv Aítronimiiai, es áll 30. Nap
b ó l , 10. ói-áhól^o, Minutából; vagy Polgári,
(Mensis Civiiis) és áll egymást felváltva,
vagy 31. Napokból ; kivcVén Februariust , a'
m.-ilv 28 Napból a l i . A ' Hold Hónap >król Lásd
fellvebb. § 85. Tizenkét Hóid' járása fzer.'uí
való Synodicus Hónapok, tefznek egy Holdjá
ra.-1 fzerént való efztendöt; (Annus Lunaris) a'
melly ismét vagy Aftronomiai és áll 3.54. nap
b ó l , g. órából 4 8 ' ; vagy Polgári, és aii . ..!.
napból. Ezzel élnek a' Törökök és ArabsokA ' Nap' és Hóid' járása fzerént való Efztendok
köztt 13. nap a' külömbség, a' melly külömbí'ég Epaetának neveztetik ; de erről-a,' Chronolo/:

Jegyzés. M i a ' p r i m u m mobile? Ptolemfeus,
és az ö fellyebb lenit Sys témáját követök, úgy
tartották , hogy a' Y i .
obhnek éppen a' köze
pében aí! a' Föld mozduiha.a.lanól} a korúi,fo-

rog a' Hóid, és a' több Planéták , a' Nappal
együtt, a' mellyet ajak kittié l'lámldtak, és
műiden Álló-l'silí j»-,k. Inaiir SS ligv képzel
ték, hogy (minden Planétának, az ö mel'ziW.gekhez képest, van egy állsl-iátl'zó lárilt-iy
boltozatja.; a' mr.dlyhe •• van az miit egy fzcgeztetve, és a' mellyel egylili ;b;- >g i' r'óld k r M . így az első iyristal/ b iltoz.il m v
a'
H o l d , a' másodikon Merkurius, a' harmadikon
V e n u s ; a' negyediken a' Nap; az ötödiken
M á r s ; a' hato.'fvm l . p i t e r ; a' hetediken Samrn a s ; a' nvií.iad.kvi pedig fággenének « z Álló.Tsillagok : a' melly Krlltily boitoiat eg»Utt
forgatod azokat a' í'old kori'lh Éjen nyóltzadik
Kristály boltozaton íeliyál ; oi.ioltak m :* ket
tőt : a' mellyek forgatnák a" Tsillagok it, ellenke ó monéfsel Nap nyiig.trót N10 kelet felé.
E-ien 10. Kristály bdtizuok felib ; tettek még
:

tekkel együtt a' Fóld korái niir.ien ;4.'ni'áb.m
megfordulni láttatik.
Voltának o l l y a m k - i s a' régi B ilrscdkedok
ro matéria; a' mellyen fzá ntalan fok kii'sebb
nagyobb likak v i g v . n i ; és »• mellyen tál, v;
l a m e l l y fejérell'i láz égne f-Intelen; 's anna
világa látfzaiis által a' kifsebb 's nagyobb lik
k o n , 's úgy for.náztií a' Napit, Hóidat és Ts:
lagokat.

N E G Y E D I K

R É S Z .

A Planétáknak a Nap kórul való forgásáról,
Üstökös Tsttlagokról.
Astrologiáról.
§. 126. Miért forognak a Planéták a Nap körút!
iért forognak a' Planéták a' Nap körül?Miért
folytatják olly rendesen a' magok futásokat
Hogy nem akadályoztatnak-meg abban ? Mits.o
da ok kénfzeríti Őket, hogy ne egyenes lineá
ban menjenek, han-m bizonyos Karikákban fo
rogjanak a' Nap körül? M i tartja a' Napot az
Égnek megmérhetetlen üregében? fsa ezen kér
ütmekre való feleletben tsak az Isteni Minden
hatósággal állunk-elö : ügy a' tsomót tsak ket
té vág n k , nem megoldjuk. K i t.sndálná az o l lyan Óráit, a' ki egy olly órát tud.ua kéi'zdeni,
a' mellynek mutatóját, mindég magának kelle
ne forga-ni? Avagy nem aialsonyan gondo.'koznánk-é az IstenrM, ha azzal tartanánk, hogy
ö egy olly világot teremtett, a' mellynek moz
gatásával., l'/üate.ien az <• minderdiaLÓiágánat, kel
lene foglalatoskodni? A ' Terméizet vi'sgal.ok
tehát, eleitől fogva úgy tartották, hogy ennek
terméfzeti okánál kell lenni; de a' mellyet tssk
a' miíltt Százbanfedezhettek-feí; tsak akkor kez
dették kitanulni, némelly élesen látó Egvi'sgá
l ó k , .hogy az Égi Testekben bizonyos egymás
eránt való nehézség vagy nehezítés, egymáshoz
voní'zó ero vagyon, (gravítatio, vis attractiva)
a' melly által azok, mint valamelly lántzokkal
egybenkottetnek , a' magok helyeikben tartat
nak , és az eiejikbe kifzabott utakban forogni
pjeg nem fzünnek.
Meg*

Megmondottuk ugyan-is fellyebb, hogy a'
Földnek minden réfzei, es minden azon levő
Testek nehezek; vagy olly tulajdonsággal bír
jak; melly fzerént azokba' Fold'közép pontja
felé igyekeznek, esnek, vagy nyomnak. Ez a'
nehézség nem egyéb, a' Termél'zet vi'sgálók'
állítása fzerént, a' mellyet a' tapafztalas-is bi
zonyít; hanem a* hozzá húzó ero, (Vis attractiva) a'melly minden Testekben megvagyon ; és
a' melly fzerént azok egymást, magokhoz húz
ni igyekezik: mint ez a' Physicában megmulattatik. Ez a' hozzá húzó eró, valanielly Test
ben éppen olly nagy, a' miityen nagy annak
egéfz Mafsája, vagy Soliditása: a' honnan lát
ni v a l ó - melly véghetetlenül nagyobb'az , az
egéfz Föld golyóbisában, mint akármclly azonn
lévő Testben'; és* éppen e' tselekfzi azt, hogy
minden azonn iévö Testnek, akármeliy réfzén
légyen-is az annak, annak fzínén kell maradni;
és hogy egy magasra fellökött kőnek vil'zfza
kell arra esni. Ez az erö, megvagy on min
den egyéb Égi Testekben - is , és azoknak min
den réfzeiben, 's minden azokon, lévő Testek
ben; úgy hogy, azok-is azon Égi Testeknek
közép pontja iélé igyekeznek: úgy hogy min
den Égi Testek, a' mint fellyebb-is láttuk, go
lyóbisok lévén , a' közép pontjoknál asquilibriumban vagy egyarányúságban vágynak; és
magokban gondoltatván , éppen nem nehezek:
úgy hogy a' Világ' öbliben álihatnának úgy, akár
hol egy helyben; vagy nieglökettetvén, úfzkálhatnának ú g y , hogy fohova fe esnének.
De ezenkívül , az Égi Testekben vagyon
még vaiamelly egymás eráut való nehezités-is.
vagy egymáshoz vonfzó erö ; melly fzerént azok
egymást magokhoz húzni igyekezik : a' mit nem
lehet tagadni: ámbár ennek tulajdonképpen vá
jó okát nem' lehet megmagyarázni. Képlet'
P ,5
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igen híres Aftronomus a' 17-dik Száz' elejiu, p_
dezte-fel azt legelofzör, hogy a' Planéták. '
Nap körül Ellípsisben forognak ; a' mellynek f' ,
cnsában vagyon a' N a p : és hogy a' Planéták
a' Periheliumban febesebben mennek, mintáz
Apheliumban; úgy hogy az Ö menéseknek f .
befsége , a' legmefzfzebb iévo ponttól fogva
a leg közelebb lévőig fzüntelen n o ; a' legkö
zelebb lévőtől fogva pedig a legmefzfzebb t '.
vpig fzüntelen kii'sebbedik. így a' N a p , a' Tavafzi ./Eqiiinoctíumtól fogya, az Öfzüg 1 86 Na
pokat és 13. órákat; az Öfzitől fogva pedig, '
T a v a f z i i g , 178 Napot és lő órákat tőit. Inaea
azt a' következést formálta, hogy a' Napban bi
zonyos magához húzó erőnek keli lenni. A ' hal
hatatlan Neuton a' Kepler' találmányán tovább
épített; és a' Föjdön iévo Testek' nehézfégének
törvényit, az E g i Testeknek mozgásira alkal
maztatta. A z újabb E g vi'sgálók előtt pedig
ez kétségen kívül való dolog.
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• §. 127. Vis Centripeta, Centrifuga.
• Két erő van hát, a' melly a' Planétákat
ként/eriii. fngv a' magok Karikáikban fzünte
len a' Nap korúi, forogjanak , hogy fe abba ne esfenek, fe attól el ne távozzanak. Ugyan-is, a',
Nap olly rendkívül való nagy ÉgifTeft lévén,
a' mint láttuk, hogy ha minden Planétákat öfzve-tefzünk, az azokból formáltt Golyóbis, _s'
Nap' golyóbisához képeit tsMk t sekély se-g : binen a' Nap' hozzá húzó ereje véghetetlenül na
g y o b b , mint ezeknek hozzá húzó ereje.- tjg.y
h o g y , ha femmi más erö nem v o l n a , ezekneí
'••••'ioknak a' Napba kellene esni. A ' P^"
k nehezitnek hál tziikségesképpen a' Nap
felé; ez neveztetik Vis Centripetának. De a* Te*romtö, a' teremtéskor, egy oldalaslag való lö
kés által, egy más erőt, egy oldalaslag való
eredeti mozgást adott ezekbe; melly fzerént

tetik Vi« Centrifugának : a' mellv nieg-is lenne,
hanem ha a' Nap' magához húzó ereje kénízeritene :>ke; ezen egyenes lineát elhagyni, 's kö
vetkezesképpen ,n„ga korál nhroiils forma utak
ban iorogni. Ezen erö tsclekl'zi tehet, hogy a'
Planéták , f a' Napba ne efsenek , lé attól
mefzlzebb ne távozzanak, hanem a' kOnílbizon.vos Karikákban forogjanak. Egy tzérnara k o - '
tott golyób ban, vagy laptában, meg van mind
> * « o ; ha azt az ember a' tzérna km , I
gatja. Ez a' kettős eró 'köti-öfzve a' mi Na
punkat, vagy a' mi világunk'alkotmányát,. a'
több megfzámlálhatatlan Napokkal, vagy A H 1 sillagokkal-is , mint meg annyi Világ' rendéivel
vagy alkotmányival; e' tartja azokat az 8 he
lyeikben, a' világ' me^mer-beletlen obi: fe!'.
Ezebrie.i
•- , .: v-dtozlia'tal lau T< nnrfV.eí' Tör
vényeinek tudását, a' mellvek l'zerént az Égi
Testek forognak, Keplernek, 111 geninsnak , es
Neutonnak koi'zönheljak ; a' kiknek neveiket
még a'késó Századok-is emlegetni fogják. De
a Terméi'zetnek belsőbb titkaiba Ok fem hat
hatták bé; és fel nem fedezhették, hogy mitso
dák tulajdonképpen ezen hatalmasan munkálko
dó erők? a' mi mind e' n'ái naplg-is . a le
gyobb Philosophusok elött.is, egy végére me
hetetlen titok. Hogy p. o. egy feliöketett, vagy
alá botsátott kó , függőleg esik a' Fóldre: azt
tudja a'közönséges , és legegyúgyúbb ember-is,
és abban femmi különöst nem lát; de hogy esik
az meg? azt nem tudta lém Neuton, lém Kiirt
e
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erö, annál nagyo
a T e í l , a' melly .
r

tói vonatik, ahoz a' mellytöl vonattatik. !yr
nél közelebb van aze'rt vaiamelly Planéta "
N a p h o z ; annál nagyobb erővel húzza ez
magához. Közönségesen , a' Nap* magához | '
zo ereje, a'fzerént kifsebhedik, a'mint nö a' tá.
vol-íétei' quadratuma. Qtiadrattimnak hívnak min.
den i'zámot, a' mi ki. i o n , ha vaiamelly l'zanw
magával Ibkfzorozunk. így p. o. ha a' távoi-! '_
tel -z: úgy a' hozzá húzó erö négyfzer kifsebb;
meri kétl'zerketto négy ; ha a' távol-létei 3 , úgy
kilsebb kilentzfzcr. V d t. Saturnus mintegy
ío-fzer van mefzfzebb a Naptól, mint a mi
Földünk; 10-nek quadratuma í o o ; és így az az
e r ö , a' mellyel a' Nap' Saturnas; magához hú/-,
z a , 100-fzúr kifsebb mint a z , a ' m e l l y e l a' Föl
det magához húzza. A ' Föld' f/inén Iévo Tes
tek :.L Föld* közép pontjától oíív meí/ízire v:-./:\ nak , mint a' Föld' fél átmérője. A ' Hóid óo.
F o l d fél átmérő nyíre van a' Földtől; ennek a'
Quadratuma 3600: az az erö teh.it, a' mellyel
a" Főid
Holdat magához húzza, 360'0-fzor kisfebb, mint a' mellyel a' Föld* fzínén lévő Tes
teket magához húzza; az a z , egy olly a n Nugy
T e s t , a*melly e* .Föld'ízítiéíi 3600 fontol nyom
n a ; a' Hóid tájékán nem nyomna többet egy
fontnál.
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Innen lehet látni az o k á t , hogy miért fo
rognak a' Planéták Ellípsisekb, :
kéüeíes Kankában a' Nap kora) ? Miért men
nek a' Planéták lebesebben a' Nap' közelében,
mint a' Nap'távolában ; és hogy miért forognak
a' Naphoz közel lévő Planéták olly febesen, a
távolabb lévők pedig olly lafsan? Tudniilhk.,
merta'Nap'hozzá lu'izó ereje, igen nagy, a'kojuel lévő Planétákra nézve; úgy hogy ha olly
febesen nem forognának, a' Nap azokat magi
hoz ragadná; ellenben a' távolabb lévők,
{éhesebben forognának, a' Napnak fokkal kis-

főbb hozzá hozó erejét meg-\•-./ntk, 's attól el
távoznának. E z az Egi Testeknek egymás eránt
való nehezítése (gravitatio) az oka" fok egye
netlenségeknek, (ir.ceqi'alitas motus) ' mellyek
a' Planétáknak Nap korul \a!ó Elliptikai útja
ikban tapafztaltatnak. így a' Föld, Hóid, és
több Planéták, nem tsak a' Nap eránt, hanem
egymás eráut-is nehezítenek: vagy valami egvniást húzó erővel bírnak ; mint ez a' Hóidban
igen Izembetünö a' Tenger' felduzzadásában é*.
le lohadásában; a'melly mindég a' Hóid'járása
fzerént történik. Ez a' Napnak és Hóidnak hoz
zá húzó ereje okozza, hogy a' Föld' vagv Nap'
úta, minden eí'ztendőben más helyen, és .50.
Secundaval Nap nyúgot felébb hasítja aziEqcatort, 's következé'íképoen, hogy a Tavafzi és
Ofzi egyenlő éjjeii p o n t o k , valamivel mindég
hamarább bé-következnek, vagy 50. Secundával hamarébb vifzfza-ér azokhoz a' Nap', mint
ugyan azon álló Tsillaghoz a mellyel az előtt
való- efztendöben volt az Egyenlő Éjjeli pont
ban; és e' képpen az álló Tsidagok Napnyúgatról Napkelet felé elébb nyomulni lattatnak; ét
az Eccliptica hajlása-is az iEquátorra, vagy az
az azzal tsináltt fzegelet, latsai: l»f>an kifsebbedik. Ez előtt mintegy ió8j ElzTendővel Ptolemíeus'idejében még az volt 2^-30*. 22". Most
23=. 28'- 6": Mayer fzerént 100. ei'ztendóben .V
kiísebbedés 4 6 " . Innen van, a' Hóid Tsommü'gk
í'zembetünö változása és hátrább nyomulása, e;
a* Föld' Tengelyének imbolygása , v. [ántorgá ;y,
fnutaiio
melly fzerént a' Pólusok iiemmaa

radhatnak állandóul azon álló Tsillag mellett,
vagy közeliben. Lásd
149. nro. 2. a 'Jegyzést.
Némelly ek fzerént, az ottan ottan megbír.-'
Üstökös Tsillagok' hozzá húzó ereje-is , fokai
tehet ezen egyenetlenségekre nézve.
1
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S. 129. Miért nem' fáradnak.el 'Planéták
A
jutásaikban*
M
Miért nem faradnak-ei, vagv miért nem I
fiidnak-mi a lb.méták a' magok ba(afokban?Hogy
nem iaí'-údriak , hanem ízüntelcn egyforma febesfeggei folytatják falasokat: mcgíeti'zik az Égvisgaióknak minden időbeli íegvzt scikböl, < s tapaf .
tálasa.!-; hói. Nc-nton , 's ö'utanna mások, azzal
tartották, hogy az egéfz Világ' bble, üres min.
den matériától ; mert ha ott valami matéria vol
n a : áz ellent-állana azoknak futásának ; a' melly
elleni-állást azoknak megkellene győzni; 'se'
fzerént azoknak meggyőzésére kellene erejcknek egv réfze' (brdii a n i ; míglen egyfzer fzükségesk éppen elfáradnának; mindég kifsebb kisfebb Karikákat tsn.aínának; 's móljára a' Nap
ba esnének. De minthogy mások unn tudják meg
fogni, hogy'miképpen lehet egy E g i Testnek,
minden kőzbenlévo Matéria nélkül, a' másik
ba befolyása: innen E u l e r , és ö titánná mások,
azzal tartják, hogy a/ egéfz Világ' öble , úgy
nevezett iKtherrel tele vagyon; de a' melly olly
végíieieílen fáin, hogy az a' Planéták' futását
legkiiVebbé-is meg nem akadályodra: ja. Ugvan-is,
a' világofság, Eaíer f.:,r-:it, úgy Urjcd minden
felé az jEther által, mint a' Hang a' levegő áital. Úgyde a' világofság, 8- minuta alatt ér a'
Napból a' Földre; é s i g y , annyi ido alatt, 2 °
millió Méttfóldet halad; 's következésképpen
egy Seeunda alatt, vagy míg a' Pulsus e g y g y '
ü t , többet 42 ezer Mérttfoldnél. így 900. ezerJ'zer íébesebb. annak menése, mint a' hangnak
menése; a' melly egy Seeunda alatt, a* 1 tniiefzet visgálok tapafztaláva fzerént, l l i o PánM
iábot halad; a' mellyböl 22. ezer tefz egv Mértt
földet; és í g y 20. Seeunda alatt m e g y e i egy
Mérttföldet. E'fzerént tehát, azTEther' malári
á j a , véghetetlenül fainabb, mint a'levegő E g "
s
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az, Euler fzerént 400 milliófzor; úgy hogy,
- pjanéták' ("utasokban nints akadályul.
Úgy telizik ugyan , hogy a Nap' hozzá húzó ereje, (bgyal'ztja a'Planéták'erejeket, a'mídon azok az ó útjoknak egyik felén, a' Naptól
eltávozni igyekezvén, attól fzimtelen vifzfzafelé vonattatnak; úgy hogy utoljára, ki kellene nékik fáradni: dé itt azt kell meggondolni,
hogy az Ó útjoknak másik felén, a mikor a*
Nap felé közelítenek, a' Nap'hozzá húzó ereje által, olly eröt vefznek magoknak, a'melly
által az ö útjoknak másik felén , a' Nap' vifzfza-hiízó ere£t egéfzen meggyőzhetik ; úgy hogv
annak meggyőzesére, a magok eredeti erejekböl femmit Jé fordítanak ; és így abból femmit
is el nem vefztenek; 's következésképpen foha
is el nem fáradnak , hanem folytatják egyfor
ma fcbel'séggel a' magok útjaikat, mind addig
míg a' Világ' Világ lefz, vagy míg a* Teremtő
nek úgy tetfzik.
Jegyzés. A ' Hang'terjedésének gyorsaságát,
úgy tamtiták-ki a' Terméfzet vi'sgálók, hogv Éj
jel lététben fütlettek-el ágyúkat, niefzfze'lévő
Tornyokból, vagy magas Hegyek' tetején; a'
mellyeknek mefzfzeségét már tudták; 's meg
fzámlálták a' minutákat 's Secundákat, a'mellyek
elteltek azon fzempillamástól fogva, a' mikor
a' feliobbantt puska por' világofságát meglát,''.,
.zen fzempillaniásig, a' mellyben a' Hang í zajok érkezett; s minthogy a v ilágoiság' , ).,.
deseben, annak végbetrt| . m i . s ; i o
,
ma,d mondván femmi idó-is addig „cm telik'
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d m tudja, hogy mikor Jupiter oppositióba
iMgv által. cHe»• hr;, vagyon a' N a p p a l : akko
a* F o l d a' Nap c's Jupiter köztt l é v é n , az *
úíának egéfz átmérőjével, a z a z , mint egy ,
millió Mérttfolddel, közelebb van Jtip
mint a k k o r , mikor a' Nappal coniunctióban vag y o n , vagy azzal öfzve-érkezik, és egy hely.
ben látfzik ; r.gy hogy Jupiter és a' F o l d köztt
s' "Nap áll közbúi. Már az Égvisgáló tudja '
á'-ipder' Kóidpiinak a" iár.üsaí, a" k
vele; hb
z " " v .IViggal; es tudja, hogy mikor jönek azok.
ki a' Jupiter' ánu rbfcábói. Ug) de á" tapafzta-.
1 ás bizonyítja, hogy 16. minutával elébb ki-jönek akkor , mikor J e y '
által-ellenben áll a'
N a p p a l , vagv oppositióban vagyon a z z a l , mint
mikor azzal egy be-érkezik vagy Coniunctióban
vagyon. A ' honnan világos, hogy a' Jupiter'
Holdjának a' világa , a' melly nem egyéb ha
nem a' Nap' világa, 16. Mii-juta alatt halad an
n y i t , a' mennyi a' fold'útának egéí'z átmérője,
az a z , 40. millió Mértií'Oidet. Minthogy pedig
ennek fele, a n n y i , mint a' Föld' távol léte a'
Naptól, az sz 20. millió Mérttfóld : innen vilá
gos, hogy eV v iiágoi íág , 8- minuta' alatt 20.
millió Mérttfóldet halad; vagy annyi idő alatt
ér a' Napból a' Földre; egy Secunda alatt*ped i g , m i i u egy 42. ezer Mérttföidet halad. F i g . 40 •
Itt S. a N a p ; J. Jupiter: a b e d . a' f o l d ' ú a ; *
Jupiter korul való k i s - K a r i k a , az ö első Hóid"
jának ŰZ áfa; a' mellyet Ő 1 Nap i'8 óra 27' 3 3 "
alatt fut-bé. H a már a Föld a' b-ben v a g y o n :
akkor az ö egéfz ú t á ; a k , egéfz Átmérőjével,
a'b d-vel közelebb van Jupiterhez, mint mikor
a' d-ben vagyon. Már mikor a' Föld a' b ben
vagyon : a' Jupiter'Testőrzője elébb ki-jön az
,, .•. v kból 16. minutával mint mikor a' d-ben
vasvon. A ' honnan világos, hogy a Jupiter
B . V « * »" VÜÍgi . «• melly nem «gyéb ha0
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a' Nap'világa. tó. minuta alatt halad an• jt a' mennyi a' í'okl útanak eaeiz Átmérője
b ' d ; a' melly 40. milliom Mérttfóld. M i n t 
hogy pedig ennek fele a n n y i , mint a' F o l d ' tá
vol-léte a' Naptól, az az 20 miilio Mérttfóld ;
innen világos , hogy a' világofság 8. minuta
alatt 20. milüo P.U: rtitbldet h a l a d , vagy annyi
idő alatt ér a' Napból a' Földre; 's követke
zésképpen egy Seeunda alalt, vagy m/g a' P u l sus egygyet üt, 42. ezer Mérttföldet halad.
m

§. 130. Ai

Üstökös Tsillagokról.

A z üstökös T s i l l a g o k , vagy Cométák-is,
a'mi Világ alkotmányunkhoz (Systema Planetá
rium) tartozó Égi Testek, és nem egyebek,
hanem rendkívül vaió Bujdosó Tsillagok ; a' mei
lyek tsak bizonyos időben láííainak, és az 5
hofzfzu üstökeik vagy farkaik által külömböztetnek-meg más Égi Testektől , 's nevezetesen
az elöltünk esméretes Planétáktól. Ezeknek, mint
a' Planétáknak, faját mozgásaik v a g v n a k , és
hoi'zfzii Ellipsisckheu forognak a ' m i Napunk kö
rül ; a' melly az ö liláiknak focusaiban vagyon.
A z ő útaik fokkal meghaladják
mikor azoknak a' Naphoz vagy a' Földhöz kö
zel lévő réfzeiben vágynak , tsak akkor lehet
okot lálni; a több fokkai nagyobb réi'zeibén pedig a,i ö ['íjaiknak nem. N ém e: 1 v. • k oke; !•>.>
Testeknek tartják, és az ó fok miilio M , í f o i oeare k,ler|cdö üstökeiket, a' belolök felmenő
gozc g ö d i n e k . Mások ismét homályos de rit
ka és igen likatsos Telteknek; az ő farkaikat,
vagy üstökeiket pedig, valami Őket ki - I I - . - .
vő vastag ködnek, a' meilyek a' Nap' fúgaritol
fénylenek; a honnan azok mindég ,a' Naptól
elfordult! feleken láifzanak
és a ' N a p ' k .zet
létében jobban fénylenek. Egynehány l'záz
ru

H F

•

Q

'a-

.24*••;
1
tökös Tsillagok közzül, a' meilyek már meg,
jelentek, mintegy 100. eso.cretés az Eg i *
gálók clott; a' melly éknek útát hiteles h o z ^
• vetéfsel ki-fzabták. Azon nevezetes Üstökös
Tsillag, a' melly a' legközelebb elmúltt i 8 u dik Efztendöben Auguíiusiól fogva egéfz Januaritis' közepe tájáig feljárt, v.-i&y pufzta fzeniek• kel -is látható vólt,^ Flogcrnv ( Flaugergnes )
mostani hires Párisi Ég' visgáló' vélekedése r .
réiiL, a' ki még Mártius' 2,5-dikén megfájdította
ezt, éppen a" v á l t , a' melly 1301-ben láttatott,
és -510. Efztendok alatt futotta-el a' maga Nap
körül való útát. A ' Rotterdami Újság Levelek
ben volt Tudós Jegyzés fzerént, ez AogustúV
.'.i-dikétöl Oeíober' io-dikéig 27. millió Mértt
földet futott-el, mellyet 24. Efztendö alatt alig
-!.-t:-i-' •
"
frbrf? '.
menő Agyú golyóbis.
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Közönségesen fzóliván, még keveset tudunk
ezen rendbéli Egi Testekről: annyit tudunk
egéfz bizonyofsággal, hogy ezek nem az Isten'
ii.ira«jár ,k jelei: es hogy ezeknek megjelenése
.femmi fzerentsétlenséget, véres hadakozást,
vagy"pestisr nem jelent,, mint a." tudatlanok és
babonások vélekednek; hanem ezek a' mi vilá:gunk' roppantt alkotmányához tartozó Égi Tes
tek. Az ö útaik-is, noha a* Planéták' útait ha
sítják; de olly rendesen ki vágynak mérve a
• eremíöíő], hogy még eddig azok egymásbanem ütköztek, 's romlást nem okozhattak. Az
.ö hofzl'zú farkaik vagy Üstökeik-is kárt nem
okozhatnának, ha fzinte egéfz a' Földig érné.;iek-is; a' midőn t;uíji;k, hogy azok nem egye
bek erőtlen halovány fzínü világofságnál. kani*
beit az ö leveleiben ezeket fokkal fainabb Egr
Télieknek tartja, mint.a' Planétákat; és eze
kéi gondolkodó és érző valóságoknak lakhelye*
tf

nek tartja; & kik fokkal tokélietesebb terméfzetúek , mint mi vagyunk. Ö négy ezerre tefzi ezen Tsillagok' fzámát. Bódé Úr is úgy tart
ja, Hogy ezek élő es okos Teremtéseknek lak
helyei ; mint fzintén nem tsak a' fö Planéták,
hanem azoknak a' Testőrzői vagy Hóldjai-is;
főt maga a" Nap, és minden egyéb álló Tsil
lagok- vagy Napok-is; a' feliyebb elő-hordott
okokon kívül, azon fundálván főképpen magát:
hogy az élet nélkül való Teremtmények, az
Előkért vágynak, és eey végnél többeket kötótt-öfzve a Teremtő. Vágynak oliyanok-is. a
kik azzal tartják: hogy ezek a* Napból elfzik idott és attól ellöketett, vagy az úgy nevezett
jF.therben egyben-tsoportozott és formáltat; :r
Egö nagy darab Testek, a' mellyek most for
máltatnak Holdakká, Planétákká 's a t.
;

§. 131.

Az

Aftrologiáról.

Aftronomia, Afirogn^sia, és Aftrologia; e'
-hármat megkell egy mást ni kiilnmböztetni. Az
Aftronomia az Égi Testek' nagyságáról , mefzfzeségéröl, forgásáról, egy fzóval a' Világ' roppantt alkotmányáról való Tudóm-íny: és így a'
leghal'znosabb, legfzidtségesebb és leggyényonvorésegesebb Tudonjánv: a' legméltóbb tár
gya a' nagyra termett Lelkek' vizsgálódásának
e's esméretének. Az Altrognosia, ennek egy ré
fze; és nem egyéb, hanem a* Tsillagoknak és
Tsillagzatoknak csmérete 's tudása; és ez-is fe
lette gyönyörűséges. Az Aftrologia pedig, az
Égi Tekék' adásainak, nevezeteinek, járásinak,
elmagyarázásanak, és az azokból való jövendő
mondásoknak mestersége; melly fzerént t. i.
azoknak, az idők' járásába , az emberek*(brsaiba, fzerentsés vagy fzerentsétlen állapijaikba,
terméfzeti tulajdonságaikba, 's több e' félékbe

befolyása volna. Ezt ma egy okos ember f
hifzi; nem-is hiheti , valakinek tsak helyes es. me'rele vagyon az Égi Testek' távol - le'téröl
forgásáról, mi ve'gre valólétérö'l, e's elnevezte,
té erol. Illv valamit, fe a' Tsillagok' termeTz*.
tibol, fe a' tapafztalásból meg nem lehet fohais mutatni; sót az e'ppen ellenkezőt bizonyít. Ma
goknak a' Tsillagoknak és Tsillagzatoknak
elüevezőinek
í'e Ötlött valami illyes foha-is
ei'zekbe: lafsan lafsan a' tudatlanság, a''babonaiag kezdett ezeknek illyen erőt tulajdoníta
ni. Példának okáért, hogy a' Seorpio, vagy
a' Rák Jegy, oka volna az akkor uralkodó ftilyos nyavalyáknak, mikor a' Nap ebben vagy
amabban vagyon ; 's hogy akkor nem jó épü
letre való fát vágni , mert a' fzú bele esik ;
hogy a' Pogány Istenek" neveit viselő Planéták
tól függenének egéfz Orfzágokiiak , Tartomá
nyoknak forsai; hogy azok fórban uralkodnának
az efztendokön, és ök volnának okai a' hidegfégnek, melegségnek , fzárazságnak, efsözésnek, böv vagy fzük termésnek . f/erentsés vagy
fzcrentsétlen fzölésnek, és az akkor ízületeit
gyermekek' Terméízeteknek, és Széi entséjeknck.
Irigy újság'idején nem jó fzántani, vetni, fzÖJc'St mívelni, bort le - fzedni, tököt, ugorka;,
.dinnyét kukoritzát vetni, s plántákat ültetni,
fákat oltani, eret vágatni, vagy orvofságoi be
venni, *s több e' féle, hanem ezeknek Hóid' töltén vagy még inkább fogytán kell lenni. A ' ki
nek, a'mint mondánk, helyes esméretc vagyon
a'Tsillagoknak, nevezetesen a' Planétáknak vég
hetetlen mefzfzeségekröl, azoknak Terméfze'teltről,, és fzabad akarat fzerént való elneveztetéseikrol; az e' fél^ balgatagságoknak és me
rő azon ámításoknak hitelt nem ád.
e
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Ha ezeknek valami befolyása volna a' Föl
di dolgokba ; Úgy azoknak az embereknek , a
kik
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k i k azon T s i l ' a g z a f , vagy Planéta alatt fzületn e k , azon egy torsok nak "s áüaootjoknak kelle
ne lenni. Esaunak egy tc-rnuizetá'nck kellene
lenni Jákobbal 's á i\ * mivel a' tapafztálás
ellenkezőt tamt. És egy olly Planéta, a melly
femmit fem tud a' i n i n léteiéről : hogy uralk o d h l t i k az Efztendön, az idők' járásán, az
okos Teremtéseken'' Minden Egi Testek krtzzul,
a' Hóid
i c k ó z e l e b b van a Főidköz ; 's a' mellynek azért különösebb befo
lyást engedhet.irdi a' mi Földünkbe : a' mit nemis lehet tagadni, eléggé bizonyítván ezt a Ten
ger' f e l d a g a d j a és lelohadása; (Fluxus et refluxus m a r i s ) de ez-js éppen nem ol'lyan nagy,
hagy az állatodban és növevényekben valami
változást okozhatna; az Ö világa, mellyet a'
Földre botsát, nem egyéb , hanem a'Napnak
bádjadt és eröteien világa, a'mellyben külömbeo-is elég re'fzt vel'z ;>' Fold. Innen a k i próbát
tefz: ellenkezőt fbg sapalztalni. És ínég-is mind
azonáltal, ennek a' tsalárd és babonás mester•légnek, még ma-is vágynak kedveitől és köve
t ő i , ennek a' megvilágosodott idő fzakalznak
nem kis gyalázatjára. Kár a' Nemzetnek az
idők' változásiról való Profétziakat-is a' ívaiendáriumokba megengedni k i n y o m t a t n i , a' mel
lyek hanemha történetből, tsak ugy telíyesedhetnek-bé, hogy hét Orfzagra l'zollanak. b e azt
talám tsak azért-is íseiekefzik m a : mert kaíömb e n , tsak igen kevesen, vagy fenki fe venne
Kalendáriumot: mini ez Német Ói-faágon meg
t ö r t é n t , annak egy réfzében , í/óo-ben; úgy
hogy újra raegkeliett engedni, ;i >gy illy Inni-;
Profétziákkal adaííafsaiiak az •K-k:. Láfs alábó
§. 144. a' Jegyzésben , az A drob;g: a' eredetéről,
a
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Az Ég" és Föld

mesterséggel készített
Glóbusai.
i
( óbi
r.
és az azzal és Fold Abroszokkal való Mathe.
matikai élésről.
(Globologia)

g. 132. Az Ég. és Főid'

Glóbusainak

leírása.

és Föld; mesterséggel kéfzített Glóbtiej 1 v- > közönségesen: most
H
,'i-,ik azokat, hogyannál jobb
íróddal bai'ir.áihaísük azokat; legközelebb pedig
a' Föld"Glóbusát. T e h á t :
1. M i i i d a' két golyóbis, a' maga Tengelye
körűi forgatható , és a' Pólusainál fogva, fel
van függefztve egy Réz Merídiánusra ( M e r i d i 
ánus '
us) : a' melly a' fzámtalan Mertdiánu-k' kepét v i s e l i , vagy azok helyett v a l ó , és
a' mellynek a' Napkelet felől való lapja, elvan
ofztva négyize;- ;••->. grádusra; mellyeknek hár
ma az JEquátornál kezdődik, és a' Pólusokon
végezödik : a' negyedik pedig a' Póluson kez
dődik és az JEtjiiátoron végezödik.
2. M i n d a' két Glóbus körül-vétetik egy Fa
tinrizűnnal, (Borizon Lignetis) a' melly a' benne
lévó Cniyóbisl, mindenkor kei egyenlő fél goJyábisokra uiV.tja; a' meilyek közziil az.egyik
Űrhajó, a' ináíik pedig nem; és a' melly rend
fzerént négy fa ofziopokon, vagy lábokon áll.
Ezen f a H o r i z o n o n , öt külömbözö , egy közép
ultisok vagy Karika-I.ineák
dül a' legbelső négyfzer
ofztva, a' Karika-Lineak'köfzerént. A ' második 12 egyendiacusnak 12. Jegyei f/eren:-;
-is lélvagynak rakva , és min
l\ztg

i. A' harmadik az O
mot adja-elö, a* Hótévd napok' Izámával
i g , az 'Új vagy G r e eoriannm Kalendáriumot, a' mellyel m f é l ü n k ,
$ Hónapokítal és azokn;ik Napjaival együtt.
Ezen két Kalendáriumok köztt lévő í'zélesebb
fcözbflt), fel vágynak jegyezve a' mozdúlhatatl a n , vagv a' Hónapodnak mindég ugyan azon
napjain esö In Gépei; fT'eda immobilia); némelly
Szenteknek neveivel együtt. A' lcglzéisö Cir
culus vagy K a r i k a p e d i g , a' Világnak 32. ize*
l e i t , vagy fzegeleteit adja-elő.
3. M i n d a', két Golyóbis' Éfzaki Pólusához,
egy kis órás Ábronls vagyon helyhetve (Circufeioiztva, 1 me
1,
J- h
fel felé, az Éjféli alá felé vagyon. Ezen órás
abronts úgy vagyon helyhetve: hogv a' Pó
lus éppen a' közéj: poui)ab;: a c?;,;\ ; és mind a"
két 12. óra a' Meridiánus' Napkeleti lapjával
egygyez-meg. így ha a' Golyóbis forgattatik ;
a'Pólusra feífüggefztetí réz mutató az órás abrontsnak Napkeleti í.-i kerületén r e g g e l i , a
Napnyiígoiin pedig Oá! uíá.sr.i órákat mutat.
4. M i n d a' két Glóbus'réz Maridiánasára,
azon pontnál a' hol a' fzemlélo v a g y o n , lehet
J\i;-:gelV.í_eii! tsiga vagy IVóf által, az úgy neve
zett Ouadráns Altitudinist, vagy Circulus vér
it icabst; a' mellyet alsó véginéi f o g v a , a ' . f a
Horizynnak minden pontjaihoz lehet alkalmaz
tatni. Ennek egyik lapja 90. grádusra van felo l z t v a , a' Horizonnál kezdvén felfelé.
5. Hogy mind a' két Glóbust, az É f ' fekvésé
hez képest, annál jobb móddal leb-dseu hclvhezletni, hogy így a'Glóbusok' Póhi- ii
Iáinak pontos;
igfeleljenek

6
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bus' ofzlopainak talpára egv Pixis Nautica v
gvon t s i n - I v a , a' melly által a' Világ' feegeUtií
cíhehet találni.
2ii
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§. 133* Az Ég és Főid"
GlóbusaiUzttlévŐMdömbseg az azokon lévŐ-KarikaLineákra
nézve.
A ' MathematikusokióI az Égen e's a' Fold'
golyóbisán gondoltt pontok, Lineák,
Karikák,
többnyire közök mind a' két Glóbufsal. Ezek?
röl mi bőven fzóílottunk fellyebb : úgy hogy itt
újra z.'-Üani s o k r ó l . ép] en fzíil -é.-.ielen. Azokat hát mind a" Fold'Glóbusán, a' Főid kerekiV'ü'en levő Tartományoknak közönséges leírálaval együtt; az Ég Golyóbisán pedig a' T s i l la;.'za.okkal együtt, fellehet találni. De vágy
nak tsak ugyan némelly Karika-Lineák, ámbár
i; en kevesek, a' meilyek tsak az egyikre vagy
másikra tartoznak. így tsak a" Föld' Glóbusá
ra tartoznak : a" M-Tidiáiu:?ok , a' Parallelák'.
Lúsdfcl'rt-bb. és az úgy nevezett Loxodromiák,
vagy azok a'kask'irinp.ós lineák a' Föld' Glóbul'sii, a' meilyek a' Bajok'nyomait adják-elö,
a' mellyeket azok hagynak mntrok után a' T e n 
geren, p. o. a* Dampier' és Cook' útát a' Fold
korú!. A z Ég' Glóbusára tartoznak tsak: a
Cnlurusok, az úgy nevezett hoízl'zúság'es Izéiell'ég' KariKa-Lineai' (Cireub Longitudinis, et L a titudinis.) T u d n i i l l i k , az Égi Testeknek vagy
Tsillagoknak holzlzáságának neveztetik, azok
nak távol-léte a Taval'zi A'.qaineciitini'
pontjá
t ó l , vagy a'Kos* kezdetitől. Azoknak fzélriségének neveztetik pedig, azoknak távol-létek
az Eoeliptikáiol. M a r az Eg' Golyóbisán holz*
fzúság* Circulusainak neveztetnek, azon Karika*
Lineák , a' meilyek az Eccliptikának minden
ötödik vagy minden 30-dik Grádusán , es az
Eccíiptiea' Pólusán húzatnak. Ezek hat azok az
s
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á V Golyóbisán, .V Tsillagokra nézve, a' mik
• FoW Golyóbisán a' Meridianilsok a' Földön
f -vó Helyekre nézve. A' Izélcfség' Circulusai
pedig- azok a' Karika - Lineák, a' mellyek a
^ofzizúság' Circulusainak minden ötödik Gránns.'tn huzatnak,vagy gondoltainak. Ezek kát
éppen azok az Ég' Óh busán , a mik a' Paralfclák a' F61d' Glóbusán, A' Fold Abrofzokról
láfs fellyebb.§. 13.
e

§. 134. A' Fóld' Glóbusával, és a' Föld Abroszok,
kai való Mathenlatikai élésről.
A ' most leírott, és ekként elkéí'zített Fóld'Gló
busa által, (Glóbus Terreftris vei Terraqueus),
fok Mathcmatikai Fóld leírásban eió - forduló
megfejteni való Kérdések, Mechanice vagy ké
zi Efzköz által, könnyű móddal megt'ejtetteN
hetnek; úgy fzintér. na-yobb réfzént a'Föld Ab,
rol'zok által-is. Feltéfzünk hát itt egynehány
megfejteni való Kérdéseket. (Problémákat a'
Mathematikusok nyelvén) Kérdés hát:
1. Hogy kell a' Glóbust, és a' Főid Abrofzt valamelly adatott Helyre, p. o. Bétsre néz
ve jól és illendően helyheztetni ?
'.
Megfejtés, vagy Felelet (Solutio)Eroeld-fel az
Éfzaki Pólust a* Fa Horizon felett, annyi grádus
nyi magafságra, a' mennyi az adatott Helynek
p. o. Bétsnek a' Pólusa' magafsága, a' Réz Me
ridiánuson, a'PólustóI fogva a' Horizonig fzám
lálván: igya' Glóbus' Tengelyének, éppen ollv,
vagy annyi Szegelet alatt való hajlása lefz a' Fa •
Horizonra , mint a' Fóld' Tengelyének vagyon
az adatott Helynek, p, o. Bétsnek, a' valósá
gos és tetl'zo HorUonora. Most igazítsd a' Gló
bust a Világ' Szegeletei fzerént, a' Pixis Nautieában lévó Mágnes tó' fegítsége által ; vidd az
adatott Helyet p. o. Bétset, a' Réz Merid.aoa,
alá, az Óramutatót a Deli i . órára. így a' Gló,
2
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búsnak helyes fekvése e's helyheztetése Vag
állása'vagyon az adatott Helyre, p. o. B;tsr
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Ha Pixís nautica vagy Compáfz nem vól.
I
na, vagy azon okból is, hogy a' Mágnes tőnek
I
bizonyos elhajlása vagyon az Éfzaki ponttol; '
Glóbusnak Efzakra való "pontos igazítása megleI
het, úgy-is, ha Napfényes időben, Délim-óraI
kor, addig illegeted a Glóbust Éfzakfelé, míg
|
a' Réz Meridiánus , éppen maga alá veti az ár'I
nye'kát; ékkor pontosan a' világ' fzegeletei fze1
rént áll a' Glóbus. így helyheztetödvén a' Gló*
I
bus, egyfzersmind az adatott Helynek, vagy M
Városnak fekvését és Horizonát-is meglehet ha*
I
tározni. Mert így azon Hely a Glóbus* legfelső
I
pontján áll, mint magán a" Fóld' Golyóbisán," I
•és egy fél Golyóbisnak a* közepét foglalj a-el ,*
'
a" melly Ö reá nézve felsőnek neveztetik; mi.1
vei az ő igazi Horizonán fellyiil esik , a melly
ezt az alsótól vagy által-ellenben lévőtől elvá|
lafzíja. így meglehet látni , mitsoda Tartomá
nyokon e's Tengereken megy kerefztftl a' Hori
zon, és mitsoda Tartományok, Tengerek esn«k a' felett, és az alatt.
a

1

Jegyzés. Ez a* ki-fejezés, Feíso és Alsó fél
Golyóbisa a'Földnek, talajdonképpen való ér
telemben , nem helyes; mert a' mint azokból a'
miket feliyebb mondottunk kitetfzik, az egyik .
tsak úgy felső, mint a másik.
A' Mappa Geographicát. Az Éfzaki oldalát
helyheztesd Efzak felé, a' Mágnes to' fegítsége
által. A ' fzemlélö efsen artzal Elzákra; háttal
Délre, jobb kézz-l Napkeletre 's a' t.
.-. Valamellv Helynek , vagy Városnak,
Geog.-aphiai Hofzfzúságát és fzéíefségét meg
tudni.
Megfejtés, a. Glóbuson. Fordítsd a' Glóbust,
inig a' Hely éppen a' Kéz Meridiánus alá esdi.

flézd-meg hogy az ^quatornak hányadik Gradusa esik a' Meridiánus alá : a' lefz a' Helynek
Geographiai hofzfzúsága, vagy az első Meridiánustól való távol-léte. Továbbá nézd-meg,
hogy a* Meridiánusnak hányadik Grádusa felei
mig a' Helynek, vagy esik éppen arra; a' lefz
annak Geographiai fzélefsége . vagy az JEquátortól való távol-léte. Ha a' Hely nints fel-teve
a Glóbuson; a' hozzá közel csőt, a" melly fel
van téve, kell fel-venni, és abból hozzá lehel
vetni.
b. Mappán vagy Föidabrofzon;
Húzz egv
Parallélát az ^quátorral, a' Helyen; tzérnáv a l : a' Négyfzcg Figurának, a melly közzé le
van rajzolva a'Tartomány : a' Napkeleti és Nap
nyúgoti oldalain fel rótt Meridiánus' Gr.'dusai
meg-mutatják, a' Helynek fzélelségét; vagy
vedd tzirkalomra, a' Hely'távol-létét az JEquatortól; a' tzirkalom nyilasát vagy apertúráját,
tedd-által a' M,eridiámis' két oldalról való laj
torjájába, vagy Sealájaba ; Izámiáld-iiieg a' köz
ben esö Grádusokat: a' lefz a' Hely' fzélefsége
Grádusokban; a' mellyeket Mértlfö'ldekké yáltoztathaifz, ha azokat 15-tel fokizorozod. í g y ,
Bétsnek fzélefsége 4ÍÍ2. 12'; ha d'8-at ij-tel fokfzorozunk : jön-ki 720 : 13 minuta pedig 3 Mértt
főld. És így Béts van az /Fquátortól 723 Mértt
földnyire.
Továbbá húzz egy egyenes Lineát a' Meridiánusok'mentében, a' Helytől az jföquátorig, vagy annak Parallélájáig a' négy Izeg Fi
gura' oldaláig, a' melly elo-adja az iEquát'r
Grádusait. Nézd-meg hányadik Gradusba esik
az az .ffquátorban: a' lefz a' Hely' hofzfzúsága grádusokban; a' mellyeket vifiont Mérttföldekké váítoztathatfz; de már itt vigyázz a"
Parallelák'k'fsebbedésére vagy decreseentiá,ara;
és nézd-meg azoknak Tábláját alább; és úgy
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fokfzorozd a* Grádusok' fzámát. PéIdánakokáé
Betinek hofzfza
Grádus; de már 48. grád *
nyi fzélefségre a' Parallel a ban , egy g,
nem
hanem a" mini a" Tábla mutatja, tsak
10. Mérttfóld. fizzol fokfzorozván hát a' 34-et
Béts van az első Meridiánustól 340 Mérttfóld*
nyire.
Jegyzés. A" Régiek előtt esméretes Föld.
nek fokkal nagyobb ki-terjedése yólt" Napnyú.
gótról Napkeletre, mint Délről Elzákra; ök
femmi Földet nem esmértek az úgy nevezett
Hideg Föld'Öveken; mint fzintén a' Déli mér
sékleti.- Fóld-övÖn is. Azzal tartottak, hogy a'
Meleg vagy Forró Fold' övön-is , az ^Equator
alatt, és a' korul, a' rettentő melegség miatt,
mint feíntén az Éfzaki mérsékleti Fold' övön-is,
az 30-dik gráduson túl a' nagy hidegség miatt
nem lehet lakni. Innen nevezték a' Helyeknek
Napnyugatról Napkeletre való távol-létét egy
mástol , Hofzfzúságnak: a' Délről Éí'zakra való
tavol-létét pedig fzeielVgnek, Azomban az Uj
ja Mt idők ben-is, gyakran körill-hajókázták már
a' Főidet Napnyúgotról Napkeletre, és megfor
dítva; de a' Pólusok felé foha fem, minthogy
a' Jég miatt nem lehet; e' melleit a' hofzfzúság
az egéfz Főid' kereksége' kerületén f/ámlalt:;tik, és ••;fío- grádüsig t ..-rjed; a' fzélefség pedig?
rt

Us

Uh
•• ' M '.' ;\ :: i •"
het femmi nehézség vajjy kulomoseg; mivel az
iEcjuátor, a' melly a' Fold' Golyóbisát két
r.-.enlö fel Golyóbisokra, úgymint Él'zakira es
Délire ofztja, é's a' meltytöl úamláljuk a' Cí *
ographiai fzélefséget ÉTzak vagy Délfelé, tsakegy, és mindég ugyan az; de már a' Helyek
Geograpíiiai hnUUu.->agara nézve másként van
a' dolog: mivel a' Meridiánusok, a' mellyek a"
Fold' Golyóbisát két egyenlő fél Golyóbisokra,
;

:
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ágy mint Napkeletire és Napnytígofira ofztják ,
e's a' meilyek közzúl valamellyiken kell kezde
ni a' hofzfzúságot l'/ámlálni az jííquátorön, a'
mint oda fellyebb §„ 9. láttuk ; megfzámlálhatatlanok, és annyin lehetnek a' mennyi pontja
van az ^Equátornak, Egynek llríts pedig terméfzettel mintegy jufsa arra , hogy ö legyen az
első; a' honnan magában gondoltatván, mind
*gy az, akár mellyiken kezdje az ember a"
hofzfzúság' grádusait fzámlálni; fzükség mind
azonáltal a' Geographnsoknak , vagy átaljában
a Tudósoknak, fontos okokra nézve, p. o. a
Eöld-lerrások , Fold.Abrofzok, Glóbusok 'sat.
héfzitesére , és egymás megértésére - is meg
e g y e z n i abban, hogy a' fok közzűl meilyik le
gyen az első. A ' Régiek az első Meridiánust
tettek Napnyúgotra, az elöltök esméretes Tar
tományoknak éppen a'fzélére; és mihelyt tíjabb
Tartományt fedeztek-fel Napnyúgotra, azonnal
megváltoztatták azt-is. így legelsőben Kriftus
Urunk' fzületése előtt 300 és egynehány Efztend o v e l , a'Massiliai Pytheás húzta azt Thule fzigetén , vagy fokak S'zeré.nt, a' mai Izlandián ;
«iz után kévéivel Eratolihenes híres Görög A ftronomus és Geographus, az ö idejében úgy
nevezett Hercules' ofzlopán, vagy a' Gibraltári
Hegyeken- végre Plolem;eus, híres Mathematicus és Geographus a'Második fzázban , az úgy
nevezett Fortúnatze vagy mai Canariai fzigetek
közzül Teneriffán ; úgymint a' melly fzigetek
estek az akkor esméretes Földnek legfzélso
végén Napnyúgotra.
Ámbár pedig Amerika' feífedeztetésétöl fog
v a , a' 13-dik Század' végé felé, lókkal túl eze
ken a' ligeteken , a' Tengeren túl még fok Tar
tományok lettek Napnyúgotra esmérctesekké :
mindazonáltal az újabbak, korúi belől azon a'
tájon az eisö Meridiánust megtartották; ámh.r

annak meghatározásában jó formán külömböznek egymástól. Némely Belgiumi és Portugalliai űeographusnk húztak azt, egyiken vagy
másikon az Azori Szigetelt kózzül , azon okból;
mivel ott femmi elhajlását nem tapafztalták a'
MágtH-stónekaz Éfzaki ponttól; mások a" Canariai fzigilek közzúl Pálma fzigetén , a' mellyból iudúll-el Colimbus Chrüiof hajóval, mikor
Amerikát felfedezte; mások a' Zóld Hegy Szi
getein (Cabó Verde), míglen végre mások is
mét vifzfza-tértek a' régire, és ott húztak azt,
a'hol Ptolemcens, t. i. a'Canaríai Szigetek közzúl Teneriffan; mint a' Hollandiai és régibb
Hománn' Mappáin lehet látni, és a' Hollandusok
máig-is itt húzzák. A ' Frantziák pedigv a' mint
feliyebb mondottuk, 1634-től fogva, a' Király
parantsolatjából húzzák azt Ferro Szigete" mint ' melly a' Canáriai Szigetek közzúl leg
belsőbb Napnyúgot felé. De ezen Szigetnek
"sCtrisobb partja, a' leg újabb visgálodásolt
jzerent, pontba 202. és 30' a Párisi Nemzeti
' " ' ' g » isgaló Torony Meridiánusához : az «1so Meridiánust pedig' a' Frantziák a' fzánilalásban való könnye'o-égért, ezen magok Mertdiántis.ihoz pontba 20 gr idusra tefzik ; úgv hogy
az közel ezen Szigethez Napkelet felöl megy-el,
a honnan az, Fertői Meridiámtsnak-is nevcite.
Ferró Szigete' kerülete 6. Mérttfóld ; i
az Átmérője volna mintegy 2. Mérttfóld,
vétkezésképpen a' Paristól pontba 20. Grádusra
húzott első Meridiánus ezen Sziget mellett Nap
kelet felól, vagy innen rajta öt Mérttl'.'ldd*!
megy-e); minthogy 30' = 7-1 Mérttfóld. E fae
lem a' Párisi Tsillag visgáló Torony hul^íza
2 0 ; és.ehez intézik most magokat nagyobb
réfzént a' Geographusok. a'Glóbusok, közönsé
ges és különös Fóld Abrofzck' kéfzWsébeo.
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Azomban az Aftrononiusok, az Aítrononii
• vjsgálódásokban, e's Táblák' kéfzítésében,
péha a' magok Tsillag visgáló Hellyeiknek Mefidiánusát tel'zik-meg elsb Meridiánusnak. p. o.
FrantziaOrfzágban a' Párisit, Angliában a'Lon
donit vagy Greenwichit : Mufzka Orfzágban a'
Petersburgit, Sveciában a'Stokholmit, vagyUpfaliait; Német Orfzágbana' Bétsit, Berlinit, Gothait, '» a t.
,
Itt azt-is megjegyezhetjük, hogy minthogy
a' Nap, tetfzö menélsel, 24. óra alatt az Eget
Napkeletről Napnyúgotra megkerüli, és azalatt
, éppen ezen erányzáfsal egymás ntán, minden
Föld' Meridiánusainak gondolattal kifzéíesített
lapjain kerefzttil-megy: innen illendőbb lett
volna a' Helyek' Hofzlztiságát Napkeletről fzám
lálni Napnyúgot felé.
3. Vaiamelly Helynek Pólusa' magafságát
megtudni.
Megfejtés. Ha valamely Helynek fzélefsé
ge, a' Glóbuson, vagy a' Mappán ki van talál
va: akkor egyfzersmind , annak Pólusa' magasfága-is tudva vagyon; mert az, a' mint fellyebb
láttuk, mindenkor annyi, mint a' Helynek a'
fzélefsége. Így Bétsnek a' fzélefsége 48 grádus;
ennyi hát a' Pólusa'magal'sága-is. Emeld-fel hát
a' Glóbust ennyi grádusnyi magafságra, a' lefz
a' Béts Pólusa' magal'sága.
4. Tudva lévén valamely Helynek Geo
graphiai Hofzfzúsága és fzélefsége, annak helyét
a' Glóbuson vagy fold' Abrofzon eltalálni.
Megjejtés. Fordílsd a' Golyóbist, míg a'
Hely' hofzfzúsága, az /', nnáior' grádusain l'z.imlálvan, a Rez Meridanus alá nem esik; azután
a' mint a' Helynek fzélefsége Elzaki vagy Deli,
fzámlálj annyi grádust a' Meridiánuson, Efzak
vagy Del felé, .a' mennyi a' Hely' fzéleisege :
ott lefz a' kérdésben lévő Hely' helve. Példának-

okáért, a' Jo reménység Fcka hofzfza 36a
]
Szele Del lé le 33?- \ ,'. tselekedj hát c* f/erént"
és a' helyet feltalálod.
Mappán. Tzérnával a' Meridiánusok' Scalá.
Jában, a'tudva lévő fzéleííég' grádnsátol, húz
Paralléiát az /F.quátorral • ismét a' tudva lévő
hol'zl'zií^ág'grádiifától, húzz másik lineát az al
só Parallelából a' felsőbe; a' hol ezen két tzérna egyniált hasítja, ott van a' keresett Hely.
5. Két Helynek egymástól való távol-létét meg
tudni.
2

Megfejtés.
Első Eset. Ha egy a Hofzfztíság, de küiömbözö a' fzéiefség: a' kifsebb fzélel'séget huzd-ki a' nagyobbói; a' maradék lefz
a' távol-létei. p. o. Bétsnek a' hofzfza 342.,
Brefzlaué-is 34; de Béts-fzélefsége 4 8 ^ 12'.
Brefzláué 3.-S 6'.' Ebből kiduizvan amazt : a
külömbség 2^
az az 43 Mérttfóld és i. Ha
pedig egy a* hofzfzúság; de a' fzélefség küiöm
bözö nevű; azaz, az egyik Éfzaki, a'másik Dé-.
íi: add-öfzve a' két fzélefséget: és a' lefz a' távol
létei, p. o. Béts'hofzl'/a
& Jó reménység Fo
káé- is annyi forma. Béts' fzéle 4 8 ^ , a' Jore
ménység Fokáé 33, a' kettőt öfzve-adván. lefz
gt. Ennyire van hát a' kettő egymástol grádusokban, 1,5-tel Sokfzorozván vi 1 .j MéntíV.id.
• •Földabrofzon-iS így megy véghez, kikeres
vén a' Helyeknek külumbozö l'/eielségét, a
,második Szám alatt mondott mód l'zerént.
, ,' Második Eset. (Casus Z-dus) Ha egy a'
í'/élclWg , fit- b. N I
febb hol'zfzúságot, huzd-ki a'nagyobbói. A'ma
radék lefz a' két hely' távol-léte grádusokban;
a' mellyeket a' Parallelák' kifsebbedése fzerént
jYIérttföldekké változtatbatfz. Példánakokáért :
Bétsnek a' fzélefsége 4$ 2. (elmellözvén minde
nütt a' minutákat:) Párisé-is annyi. Béts'hofz-

, 34!; Parisé 2 0 I . Ezt amabból ki-húzyán,
van a' két Város 14 grádusnyira egymástól,
De 4Í- grádusnyira, a Paraileiákból egy grá
fus tsak 10. Mérttfóld. Ezzel hát lokl'zorozván
' távol-létei' grádusit: van Paris Bétshez 140.
Geographiai vagy úgy nevezett Német MértlBldre.
Fólttabrofzon-'is így megy véghez, ki-keres
1 A 1 ' Helyek' hófzfzúságát a' 2-dik Szám fze1

a

Harnmdih Eset. Ha mind a' fzélefség mind
a' hol'zfzúság kiilömbözö: vedd-fel a' tzirkalom' két lábával a' két Hely köztt lévő köztt,
vagy távol-léteit; tedd-által az zEquátor' Scalájába: a' közben esett grádusok megmutatják a'
távol-letelt, a' mellyeket k- nnvií Mr'rtl'nldrkké változtatni. így tselekedj a'Fold Abrol'zokkal-ni. Példánakokácrt, a' Honian' régibb Planiglobiumán, Béts és Lisbona köztt a' Tzirkalom kinyitása (apertúra) teiz az zF.quatnr' ScaIájában 22 grádust; ezt lokl'zorozván 1 5-tel
lefz Lisbona Bétslól 330 Mérttfóld. A' Paris' és
Lisbona'távol-léte 12 gr.idus, az az i?,o Mértt
fóld. Petersburg és Pál is 21. gradus, az az 433.
Mérttfóld. Vagy pedig az ugy nevezett verticalis Circulust alkalmaztasd a''Glóbuson , fzorosan a' két Helyre ; l'zámiáld-meg a' közben
eső grádusokat ,'fokl'zorozd 1.5-tel, ÚÜV ki-jón
a' két Hely' Geographiai vagy leg rövidebb táA' Speciális Fóldabrofzokon, ezt úgy is
megtudhatni , ha a' hozzájuk ragafztott Mérttfoldek Scaláját, a'tzirkalommal fclvel'zl'ziik , 's
meg-nézzúk , hogy hányfzor van az a' két Hely'
távol-léiében.
Jegyzés. Szükség tudni, hogy ilt a' Helyek
nek Geographiai vagy leg rövidebb lavói-lé•ekrol, vagy mefzl'zeségekrdl vagyon ftó, az

az, a' melly a' két Helyen húzott legnagyo^
K a r i k a ' hajlatja fzerént határoztalikmeg. Ám.
bar pedig fok akadályok, p. o. Hegyek, Tavafí
folyóvizek , Motsárok, KŐfziklák, Zátonyok'
Szigetek, Tenger partok. Szelek, Tenger f '
Iyási, V d t, mind a' Szárazon mind a Teng .
r e n , lehetetlenné lefzík azt, hogy valaki egyik
Helyből a' másikba, ezen legrövidebb úton
úlazháfson , és mind ezek fok kerülő utakat
okoznak: mindazáltal némelly esetekben a' Hslyek' legrövidebb távoí-létének e féle felfzámolása. hafznos. Azt-is meglehet még jegyez
n i , hogy a' hibázás , a' távol léteiben tsekélylég l e f z , ha egynehány "Minutányi külömbség
trdáltatik-ií a' fzélei'bégben vagy h d'zlzúságban;
mert az e' féie í'jrámoiác-ban kevés külömbségre nem vigyázunk, és többnyire körül beié;
fzóllunk.
6. Valamelly Helyhez képest , más Helyek
nek fekvéseket megtudni.
0
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Megfejtés. A' Pólust illendően felemelvén,
a' Hely iordittafsék a' Meridiánus alá. A ' Vertieaiis Circulus alkalmaztaisék a' Zenitre. Ha
már a' Vérticális Circulus, vagy Quadráns ab
titudinis , akármelly más a' Horizon felett lé
vő Kelyen kerefztúl tétetik, annak a' vége a'
-liorizonon megmutatja azt a' Plágát, vagy Scé
géletet, a' melly felé más akármelly Hely esik,
az adatott vagy kérdésben lévőre nézve. Fold
Abrofzon-is könny il azt megtudni.
Minthogy az Idők' járása leginkább azon
F'zeíentöJ függ, a' mellyek a' Horizon felöl fii
nak, és hozzánk fellegeket, gőzöket- hoznak
magokkal: innen az illy Verticaüs Cirealus^ íékV! se megimita.tja azi-is , hogy a' Szelek a' Világ
akái melly Szegeiete iéiöl, mitsoda Tartomanvokon és Tengereken jönek kerefztúl, a' oieUy-

böl azoknak minémüségét meglehet ítélni, és
a' bekövetkezendő időhöz hitelesen hozzá lehet
7. Akáimelly Idő pontban a Napnak he
lyét az Eccliptic'ában feltalálni.
Megfejtés. A ' Hónapot és annak napiát, a'
mellyen az adatott idő esik, keresd-fel a' fa Horízonon lévő Kalendáriumon.
Vi'sgald-meg ,
hogy ezen Napnak által.eUenében az Eccliptiaának belsőbb Circulusán, mallyih Jegy, és an
nak hányadik grádusa felel-meg. Ezen Jegyet
és grádust keresd-fel a' Glóbus' Ecclipticajan:
a' lefz a' Nap helye azon "időben.
8. Akármelly Helyen, a'Nap'felkÖIte és
lemente idejét megtudni.
Megfejtés. A ' Pólus emeltefsen-fel illendő
ül ; a' Nap' helye az Ecclipticában fordittafsek
a' Meridiánus alá: az Óra mutató, a' Déli 12.
órára. így a' Golyóbis forgattátván, és a' Nap
nak helye , a' Napkeleti és Napnyúgoti Horizonhoz mozdíttatván : az Óra mutató a' Nap'
felkelésének és lemenésének óráját , az Oras
abrontson megmutatja. így Posonyban 21. Ju
nii felkél a" Nap reggeli 4- órakor; elcr.yel'zik
estvéli 8. órakor.
9. A ' Reggeli és Estvéli Hajnal' kezdetét
és végét megtudni.
Megfejtés. A' Glóbus illendően emeltefsenfel; a' Nap'helye az Ecclipticában mozdtttasfék a' Meridiánus a l á ; az Óra nmtató Déli 12,
órára. Fordíttai'sék a" Glóbus Napkeletre, míg
a' Nap' helyén fellyúl lévő 18- grádusi az Eecliptieának egéfzen a' Horizon alá esnek. Ekkor
az óra muiató, a' reggeli Hajnal kezdi te' óráját
megmutatja. Ismét fordítsd a' Glóbust vil'/fzafeié Napnyúgotra; míg a' Nap' helve »8, grá*dusnyira esik a' Horizon alá: ekkor az Óra mu
tató megmutatja az Eft-hajnalnak vega. így Po*

2j8
.
fonyhan a* reggeli Hajnal 21. -Junii kezdődik 3.
órakor r az Estvéli végződik 9. órakor.
Szorgalmatos vi'sgálódás által úgy talál.
Iák az Eg Vi'ígálók, hogv mikor a' Nap reggel
felkölte eliitt i«. grádusnyi mélyen áll a* Hori
zon alatt: kezdődik a' Keggeli'Hajnal; ellen
ben mikor estve, lemente után ugyan ennyi
grádusnyi mélységre jut a' Horizon alatt: elvég
ződik az Esivéli Hajnal,
10. A kár melly időben a* Nappalnak vagy
Ejtlzakának hofzl'zát megtudni.
' Megfejtés.
A ' Pólust annak magafsága fze
rént felemelvén, és a' Nap' helyét az Eccliptieálian a la Horizonon feltalálván :'mozdíttafsék
az , a' Glóbus' Ecclipticajan a' Meridiánus alá;
az Óra mutató a' 12-re. Fordíttafsék a' Glóbus
Napkelet felé , míg a' Nap helye, a' Horizonba
ér; a' mikor az Óra mutató megmutatja a' Nap'
felkélte' óráját. Fordítsd vifzfza a' Nap helyét,
NJpn\úgotra ,. a' Horizonig; rödd-meg az időt,
a' mellyet az Óra mutató mutat: e* kettőből megtudhadd a' nappalnak hofzl'zát. így Posonyban
mikor a' Nap az TEquinoctiale pontokba van, az
az 21. Mártii , és 23. Septembris , iz. óra a'
Nappal holzfza; a' Nyári Solftiüumba 16; a'
Téliben 8- Az Éjjel' hofzfzúsága' megtudására,
vidd a' Nap' helyét, a' Meridiánustól, a' Nap
nyúgoti Horizonig; és attól fogva fordítsd a'
Glóbust a' Horizon alatt, míg a' Nap' helye a*
Napkeleti Horizonba ér: így az órán megtudhadd az Éjjel' hofzfzát. Vagy a' Nap' hofzfzát
húzd-ki 24-ból: a' maradék lefz az Éjjel' hofzfza. Így nálunk közönségesen 21. Junii , i6
óra a' nappal' holzfza; ezt kihúzván 24-ből, az
Éjjel 8- óra.
11. A ' hetedik, nyóltzadik, kilentzedik és
tizedik pontokban feltelt Kérdéseknek megfejtél'ére, eddig az ideig, a' Föld' mesterséggel kél'z-í-

Rfap' úta-is elrjíbríiúít ; ííe az újabbak ezt,
réfz fzerént helytelennek tartják, azon okból,
mivel annak tulajdonkeppen az Ég'glóbusán van
helye; réfz fzerént pedig egéfzen. fzt'tkségtelennek-is; mivel az említett minden kérdések
ének, és fok többeknek msgfejlésére, nem kell
egyebet tudni, hanem tsak a' Nap'Declinatióját,
vagy /Equátortól való elhajlását,'eltávozását, az
adatott Napon. Mi a' kézben forogható régibb
glóbusokra nézve , ' a z Ecclipticával való élc'stis, ezen kérdések' megfejtésében nem kívántuk
elmellozni: az újjabb módnt-is pedig itten elő
adjuk. E ' végre: ide tefzfzük a' következendő
a' Hónapinak azon
T á b l á t , a* melly elt
íap , a' maga Éfzaki
napjait, a' mellyeke
és Déli elhajlásánali mindi nik grádusát eléri.
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Már a* Föld' glóbusán kiábrázoltt Meridiánusok közzül egy, rendfzerént az első, vagy
a'Ferro Szigeten húzott, elfzokott ofztatni gradusokra, ír g pedig egyenként, a'mint következ
nek egymásután a' grv.du--.Ji. Minthogy már a
Nap' elhajlásának grádusai vaiamelly Meridián";
ion fzámláitatnak : tehát ezeket-is a' jelenvaló
tzélra lehet hafználni. A' mi hát a* hetedik pont
ban Iévo Kérdést illeti: annak itt nem lefz he
lye. A' mi pedig a' nyóltzadik, kilentzedik és
tizedik pontokat ilicti: Emeld-fel a' Pólust illen
dő magaságra, nz az, a' mint a' Hely Pólusa' inagaí'sága kívánja: p. o. Posonyra nézve 48=3Nézd-meg az elö-adott Táblán a' Nap" elhajlófát az adatott napon, p. o. 21. Junii; a'„mikorh az, a' mint a' Tábla mutatja , .23} ? . Vidd a'
grádusokra ol'ztott Meridiánust a' Réz Meridiá
nus alá, az Ora mutatót, a' Déli more.' Most
bánj úgy az Éfzaki Elhajlás' 2 3 Í grádusával a'
grádusokra ofztott Meridiánuson, mint ha az ma
ga a Nap volna, vagy mint a' nyóltzadik 9-dik
m-dik pontokban a' Nap' Erelipticában Iévo he
lyével; az az, vidd azt a' Napkeleti és Napnyú
goti Horizonba: úgv megmutatja az Óra mutató
a' Nap'felkölte és lemente" idejét p. o. hogy az
Posonyb-m 21. Junii feljön négy órakor, és le
megy ?,. órakor. Es ekkor egyfzer'smind a' 10-

Wrdés-is megvan fejtve; mert a* kettőhói,
' io-di'\ pontnál megmondottuk, a* Napy% Éjjel' hofífaát meglehet tudni. Vagy a]
rWlemente' idejét a' nyóltzat vedd kétfzer: a
efz a'Nappal'hofzfza, azaz ló. óra; úgy-fem, z a Nap' feljötte idejét vedd kétfzer t. i. a' néjyet: a' iefe az iiijel' hdzíza, az az 8. óra. To
pábbá botsásd a' Verticalis Circulust a Horizon
;dá, mint egy 20. grádusra: mikor az elhajlás'
• grádusa a' fordítás közben a' Verticalis Circu
lus' 18-dik grádusát eléri: az Ora mutató meg
mutatja a' reggeli Hajnal' kezdetet és az Estvelinek a' végét. E' l'zerént a' Napnak Déli magal'ságát-is meglehet tudni. A' Meridiánus mu
raija ugyan-is, hogy az iErjuátor' magafsága a
Horizon felett Posonyra nézve 42 ? , éhez ha
hozzá adjuka* Nap'elhajlását 21. Junií, £3T g ™ "
dust: lefz akkor a' Nap' Déli magafsága Posonyban 6 3 J . Ha ugyan az Nap, a'Nap' más órai
p. o. reggeli 9. órai niagafságát akarod tudni a"
Horizon felett, forgasd a' glóbust Napkelet felé,
míg az Ora mutató annyi órát rnatai: ha akkoi
a' Verticalis Circulust a' Zenitre frófolod, es
a" Nap'elhajlása' grád-.isán kerefztúl tefzed : a'
Nap'magafsága' grádusat a' Horizon felett azon
órában meg-mutatja. A' Napnak és egyéb Égi
Testeknek távól-létét a' H01 izonnál. Elzákra vagv
Délre, a' feljövésben és lenienésbcn, az igazi Keleti és Nyúgoti ponttál hívják azrAoak Keleti és
Nyúgoti fzélefscgének . (amplitúdó ortivaet occidua) ezt-is a' napra nézve megtudhadd , ha annak
hajlását a Napkeleti és Napnyúgot. Horizonba
vifzed: mert ezen pontok és az igazi Keleti és
Nyúgoti pontok köztt vagyon annak fzélefségvnekarcusa, vagy hathatja: vagy annyi grádus az,
a mennyi ezen két pontok köztt lévő hajlat.
.
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12. Valamelly adatott napon megtudni, hogy
világositja-meg a* Nap a' Földet; mitsoda Hy
R 4
lyer

;

lycken esik az éppen a* Zenitbe, és hol jön-f |
's megy-le azon egy időben.
Megfejté!,, Tudd-meg a* Nap'elhajlása' Táb.
Jajából, az adatott napon, a'Nap' elhajlá-a'g
dúsát; emeld-fel az Éfzaki vagy Déli Pólust
a' fzerént a' mint a'Nap' elhajlása .Éfzaki vagy
D é l i , annyi grádusra a'Horizon felett, a' meni a' Na
e ]\ sa az adatott napon: így *
Glóbus elo-adj \ a' föld golyóbisa fekvését a' Nap
ra nézve az adatott napon. A* Napot úgy kell
gondolnunk minden l'zempíllantásra nézve, mint
a' melly perpendicularíter vagy fü.ggőleg áll,
a* Glóbus' Meridiánus alatt lévő legfelsőbb pont
ja felett, és egyfzersmind a' Horizon felett lévő
fél. Golyóbis a Nappali , az alatta lévő pedig
az .Éjjeli Oldala a' Főidnek. Ha már forgatod a"
Golyóbist: a' Meridiánus alatt minden ízben
elmenő minden Helyeken és Tartományokban
Déli 12 ö r a ; az azoktól Napkelét felé esőkben
Del utánni és Estvéli, a' Napnyúgotra esőkben
pedig Dél előtti és Rcg—Ii urak Számláltatnak;
minden Napiul -*i Hr'-rij >:io.~ n csőkben , lemegy
a' Na)', és mindet: íínptiyn^oíi Horizonban íéV
e

f
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a

z\ a'Nap' elhajlása' gráduki
ParalleU, a' Glóbus' legfelr
sőbb pou:;áii megy-kcreiVliil, és minden .az alatt
esö Heiyekíi'-k Zenitjébe jön a' Nap, p. o. Lé
gyen az ad;i;.otr Nap' 4-dik M'aji; a'" Tábla mu
tatja hogy ekkor a' Nap' elhajlása mintegy l ó s
Emeld-íel hát az Éfzaki pólust ennyi grádusra
a" Horizon leien. Lépvén ^z adatott Hely Ber
lin: vidd a Meridiánus alá; az Óra mutatót a'
Déli ta-re: így a' Glóbuson meglehet, látni ,
hogy akkor egéfz Európa es Afrika, Ásiának
Napnyiig .ti legnagyobb réfze,' Éfzaki Amerir
dus' kt

közepén, és Déli Amerikának Naprivíjgo.ti réi'/én
jön a' Nap felfelé; ellenben Ás iának 'Efzakikcleti, és Napkeleti réfzében, Sumatrában és az
Indiai Tengeren megy le felé. Az Afrika köze
pén- el-menö Berlini Meridiánus alatt Dél va
gyon, és 16. grádusra az vEquátortól Elzákra,
ugyan ott a' Zenitbe vagyon a Nap; Déli Ame
rikának középső és lepízelsö Déli tsuttsa; Asiának keleti és Éfzaki keleti legfzélsöbb réfze, a
Napkeleti Indiai, és Filep 's a' t. .Szigetek, és
f»z egéfzPolynesiaa' Fold' Éjjeli Oldalán esnek.
»3- A ' Földnek illyetén állásában valamelly
adatott Napon, a' Nap fel jövése' és lemenése'
idejét valamelly helyen ; mint fzíntén azonkórnyéket-is, a hol a' Nap' fel nem jöés le nem
megy, feltalálni.
Megfejtés.
Legyen ismét a' Glóbus, mint
az elébb, 4-dik Májushoz képest helyhetve; Már
a' Föjtd' fordul a' Tengelye körül Napnyúgoíról
Napkeletre. Ha hát a' Glóbust ezen erányzáfsal
forgatod; megláthadd hogy jónek egymás után
a' Tartományok , a' Napny úgoti oldalon a' Ho
rizon felibe", a ' F ö l d ' Golyóbisa'Nappali olda
lára, *s következésképpen a' Napot feljönni lát
j á k ; és ellenben hogy mennek mások az alatt
a' Napkeleti oldalon, a' Nappali oldalról a'Ho
rizon alá az Éjjeli oldalra által, 's következéskép
pen a'.Napot lemenni látják. Ha már valamelly
adatott Helyet a' Meridiánus alá vifz-el, és az
Óra mutatót a' Déli 12-re, 's a'glóbust addigfor
gatod , míg az adatott Hely a' Napkeleti vagy
Napnyúgoti Hórizonba ér: áz Óra mulató a' Nap'
feljövése* vagy lemenése* idejét megmutatja;,
vagy a' Copernicanusok igazi Nyelvén, azt az
időt, a' mellyben ez a' Hely, a'" Föld' forriűlála által, az Éjjeli oldalról a" Nappahbg, vagy
emebből amabba megy-által; a' mellybol anpfk ezen vagy amazon való idö töltését, 's kór

vétkezésképpen a* Nappalnak , és Éjtfzakának
hofzfzát könnyű megtudni, a' már megmondot
tak fzerént. Ha Berlint a' Meridiánus alá vi.
f ed, az Ora mutatót a' Déli istorc, "s az után
ezt a Helyet a' Napkeleti Horizonhoz mozdí
tod: úgy az Ora mutató Reggeli 4 í Órát mu
tat, mint a'Nap'feltetfzése' idejét; ha,pedig a'
Napnyúgoti Hórizonba vifzed: úgy y\ Órát mu
tat, ^mint a' Nap' lemenése, idejét; a' feltetfzés
és lemenés köztt lévő ido a' Nappalnak tartósfága vagy hofzfza, és 13. Óra. Ha egéfzen körűl-fordítod a' Glóbust: meg-láthadd az Éfza
ki Pólus körül mind azokat a' nagyobb réfzént
esméretlen Tartományokat és környékeket, a'
meilyek a' Horizon alá nem mennek, 's követ
kezésképpen a'Napot ez idö tájban lemenni nem
látják: ellenben a* Horizon alatt Iévo Déli Pó
lus körúl láthatfz egy éppen ollyatén nagyságú
Tért, vagy környéket, a' mellyen belől a' Nap'
4-dik Májusban fel nem jön.
z

Jegyzés. A' Föld magában egy homályos
Golyóbis, a' melly a* világotságot Nappal a'
Nap' faját fénnyel tündöklő Golyóbisától vefzi.
Már a' Látás-tudománya' vagy Optica' T o r v é nyei fzerént, egy fénylő Golyóbis , a'homályos
nak, ha azzal egyenlő, bizonyos mefzfzeségre
tsak felét; ha kifsebb, felénél'kevesebb réfzét-;
ha nagyobb felénél nagyobb réfzét világosíthatja-meg egyfzerre. Innen a Napnak, mint a mi
Földünknél véghetetlenül nagyobb Golyóbisnak,
fokkal nagyobb réfzét kellene megvilágosítani
a' mi Földünknek felénél: de a' böits Teremtő
től "olly távolságra van az a' mi Földünktől
helyhetve, hogy az mindenkor tsak igen kevésfeí viiágosit-meg a mi Földünkből többet felé
nél, az az a' leghíresebb Ég vi'sgálók' caiculus*
fzerént 180. grádnson túl, tsak 31" 4 8 " . kerüle
tet vagy környéket; a' mit még a Nap* Sugár

* •
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ál való megfzcgetése-is töb
bel mint egy grádufsal nevei De ez tsak igen
tsekélység: innen közönse'gesen fzóllván, nemis ügyelnek erre az Egvisgálók, hanem átaljában úgy veí'zik-fel, hogy a' Nap a' maga Suga
rit, minden fele' a' Fóld'kerekségén 90. grádusnyira veti, azon pont körül, a' melly felett Ö
minden fzempillantásban perpendiculariter vagy
tuggöiegálhés hogy következésképpen, a'Földnek mindenkor éppen a felét vagy fél golyó
bisát örvendezteti-meg a Nap a' maga fényével.
Már mikor a Nap 21-dik Mártii és 23-dik
Septembris az TEquátorban vagyon, annak világofsága ki-hat mind a' két Pólusig, és az .T.; -..M
tor alatt lakóknak a' Zenítjeken vagy TetÖ pont)okon megy kerefztiíi; az Ffzaki és Déli pólus
alatt Lakóknak a' Hórizonjokban kering. Mihelyt
pedig az Ö tetfzö Efztendei útában, az Ecclipti
cában, az iEquátortól lafsan lafsan, Éfzakra
vagy Délre a' Rák vagy Bak megfordító felé
nyomul: mindjárt kezdi' a' maga fúgárit, azon
Meridiánus' pontjára nézve, a' melly füríöleg
alatta esik, azon Póluson túl vetni, a' melly fe
lé nyomul, az által-ellenben lévő Pólustól pe
dig vifzfza-húzni, még pedig éppen annyi grá
dufsal, a' mennyire az JEquátortól eltávozott.
Mikor utoljára 23 i .grádusra el-éri p. o. a'Rák
megfordun K nk
akra akkor a' viiágofságot 23-k grádufsal túl veti az Éfzaki Póluson, és
éppen annyi grádufsal innen a' Déli Póluson;
's következésképpen e' lefz a' megvilágosítta
tott félgolyóbis, vagv annak határa Éfzakra és
Délre. Éppen megfordítva van a'dolog, mikor
a'Nap Délfelé a' Bak' megfordít óját el-éri. Ezek
ből lehet látni, hogy ha az Éfzaki vagy Déli Pó
lus, a fzerént a mint a' Nap' az Éfzaki vagy
Déü Jegyekben jár, éppenannyi grádusra fél-,
emeltetik a Horizon felett, a'mennyi valamelly.
5
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adatott Napon a' Nap' elhajlása, vagy az
tortól való eltávozása; úgy a' Glóbus elö- jj
a' Föld',Golyóbisa fekvését azon a'Napon
Napra nézve, és hogy miképpen világosíttatj
az-meg a' Naptól.
14. A ' Meridiánusok köztt való idö külöm
féget, és hogy akármelly idő pontban más H
lyeken hány Óra vagyon, megtudni.
Megfejtés, A' Pólust illendő magafságra fel
emelvén, a' mi Lakhelyünk, vagy akármelly
más adatott Hely mozdíttafsék a' Réz Meridia
nu's' alá; az Óra mutató arra az Órára, a* melly
vagyon akkor nálunk, vagy akármelly mas
'adatott Helyen: ha már forgatod a'Glóbust,
Óra mutató megmutatja, hány óra vagyon azon
időben minden Meridiánus alatt el-menö He
lyeken és Tartományokban. Ha a' Glóbust Nap
keletfelé forgatod, az Óra mutató elébbi ,
Napnyúgot felé fordítod, későbbi Órákat mutat
mint az adatott Helyen vagyon ; mert az els
esetben Napnyúgot felébb, a' másodikban Nap
kelet felébb eső Tartományok mennek a' Me
dianuson kerefztul, és á' kt-találandó id > k
lömbség, az a' külömbség, a' melly vagy
azoknak Meridianusi és az adatott Hely Merid
anusa között, p. o. Légyen az adatott He
Conftantzinápoly; az adatott idő Dél utánm
egy Óra. Kérdés, mikor Coilltantzinapolyban
Dél utánni egy Ora: hány óra vagyon akko
Mosk»uban,Peking )^i.,Mexicóban,Lisboniában
Parisban, 's egyéb nevezetes.Varosokban? Vi
hát _Conítantzinapolyt a' Réz Meridiánus alá;
8z Óramutatót Dél utánni egy Órára: most for
gasd a" Glóbust ha tetfzik Napnyúgotra, míg a*
Kérdésben lévő Városok a' Réz Meridiánus' alá
érnek: akkor az Ora mutató megmutatja hogy
mindenikben hány Óra vagyon ugyan azon idő
ben. Ha hát forgatod a'Qlóbust; ki jón, hogy
d(
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mikor Conftantzinápolyban Dél után egy Óra :
akkor Moskauban Dél után 1 { Óra. Ispahánban 2 i ; Tobolskóban 3 \; Malaccában EXtvéli
6; Pekingben közel 7; Botanybayban Új Hol
landiában 9 Í Nova Zelandia'Déli tsuttsán 10 i
Otahiti Szigetében Éjfél után egy; Mexikóban
Amerikában reggeli * Quitóban 6. Rió-Janeiróban 8 i , a'Tengerbenyúló Zöld Hegyen Af
rikában Dél előtti 10. Lisbonában 10 i ; Paris
ban 11 -\- Berlinben pedig éppen Déli -12. Ora.
4

Nagyobb pontofsággal meglehet tudni a'
Meridianusok, vagy Órák köztt való idd kü
lömbséget, ha a' Pólusra függefztett Ora mu
tató helyett magát az iEquátort hafználjuk erre
a' v é g r e , és annak a* Glóbus forgatása közben,
minden Meridiánuson kerefztúl menő gi-ádusára négy minutát fzámlálunk.
Ugyan-is , a' mint a' feliyebb valókból vilá
gos, az j^quátornak és minden Paralleláknak,
noha nem egyenlő nagyságú, de egyenlő fzámú
360 grádusai közzül, egy grádus négy minuta
alatt jnegy kerefztúl a' Meridiánuson, a Föld'
kerekségének a' Tengelye körül való 24. Örai
megfordulásában; mert 24. Órában 1440. Minuták vágynak, a' melly eket sha 360. grádusra
fel" ofztunk , egy grádusra éppen négy minuta
esik; ugy hogy e' fzerént az ^quátornak e's an
nak Parallelájinak grádnsait időre, az az Órák
ra, minutákra, Secundákra, és Tertiákra, az
időt ezen Karikák hajlatirá, vagy grádusokra,
Minutákra 's a t. lehet változtatni; t. i. ha az
r's..e...b.-n.. ,; ;.• .--ádusokat minutákat és Secundákat, négygyei foklzorozzuk, és a'Secundákat
Terttáknak, a' Minutákat Secundáknak és a'
grádusokat Minutáknak fzámláljuk az időben;
a* másodikban pedig, ha az adatott időt, az
Órákat elébb Minutákká változtatván^ négy
gyei elofztjuk . és megfordítva, az az által ki-
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jött Min utakat grádnsoknak , a' Secundákat ty- W
nutáknak, és a' Tertiákat Secundáknak v r " •
Ízük az Arcusban vagy Hajlatban, p. o. ha ^
I
13' 12" Hajlatot vagy Árcust ,• vagy G e o £ 1
phiai hol'zfzúságot négygyei fokfzorozunk: azon
hajlat, vagy azon grádusok tefznek időben,
az Qrákban, Minutákban, Secündákban és Te .
tiákban 224 Minutát „52" 4 8 " ' ; g y 3 Órát 4 •
j 2 " 48'"- Ismét 6. óra 12. Minuta 16" 20'n
vagy 372 Minuta l ó " 2 0 ' " ido, elofztatváu
négygyei, ád 93 grádust 4' y . Ha hát két M _
közű ievü gr.id
akar az /E ípi,is ur
nák , akár annak Paraileláinak időre változta
tunk által, vagy minden azok köztt lévő grádu
sokra négy minutát l'zámlálunk; ki-jön a' két
Meridiánus köztt lévő ido vagy Óra külömbség, az az hány Órával Minutával és Secnndával fzámlál az egyik elébb vagy később Delet,
vagy akár melly egyébb idejét a' Napnak, mint
a' másik. Az idő külömbség tehát, két Meridiánusok köztt minden Parallélákban, pontban
egyenlő nagyságú, akár legnagyobb légyen a'
• !t íöztt az ut, mint az iEquátor alatt, akár
kitsiny, mint köze] a' Pó.iusok korái. Azokköztt
a' Meridiánusok köztt, a' meilyek -j,5 grádusra
vágynak egyin.iTt.ol-j/. /Etjuáíoron , vagv annak
Paralléláin, vagy a' meilyek ezen fzegelet alatt
hasítják egymást a' Pólusnál, egy Órányi a' kü
lömbség. Már tsak az iSquátorban tefz egy grá
dus 13. Mérttföldet; következésképpen ezen
legnagyobb Karika hofzfzában íj-fzör 15., vagy
Mérttföldet kei! valakinek menni, hogy ezen
ido kiilömbséget éfzre-vehefse. De a' fellyebb
megmondottak fzerént, a' Farallélákban, men
nél mefzfzebb esnek azok az iEquátortól, es
közelebb a Pólushoz: annál kifsebb, *s követ
kezésképpen kevesebb Mérttföldekböi állók a
grádusok, p. o. a' fzélei'ségnek 52-dik grádus*e

g r

a z
r

v a

e

r a , egy grádus tsak Q i4! Mérttfóld; az azon
grádusnál lévő Parallelában tehát nem többet,
hanem 13-fzör QiíU v. 138? Mérttfóldet kell
menni, hogy valaki a' Meridiánusok köztt lévő
egy Órai külömbséget éfzre-vegye, és éppen
így 80 fzélefségre, tsak 13-fzör 2 ||| az az 39.
Mérttföidet. A ' honnan világos az-is, hogy a
Földnek '24. Órai Tengelye körül való megfor
dulásában, minden hely az iEquátor alatt 223.
Mérttföidet; a' fzélefségnek 32. grádusára 13^7;
a' 80-dik grádusra 39. Mérttfóldet halad elébb
egy Ora alatt a' maga parallela Karikájában.
Minthogy íbkfzor fordúl-elö ez a' Parallelák' kifsebbedése : ide tefzfzük azok' kifsebbedésének Tábláját az e' félékben gyönyörködőknek
kedvekért; noha már oda feliyebb ebből némellyeket említettünk.
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E z e n Táblából hát meglehet tudni, hogv
mennyit halad valamelly Hely egy Ura alatt a'
Földnek Tengelye körül való megfordulásában,
ba egyi'zer annak Geographiai f/élefsége tudva
vagyon; mint azt-is, hogy hány Mérttföidet kel
lene valakinek a' maga Parallélajaban Napkelet
re vagy Napnytígotia menni, hogy egy Órával
elébb v a g y később lenne Dele, Reggele, vagy
Estvéje. L é g y e n p. o. valamelly Helynek fzélefsége 47. grádus; 4 " . grádusnyira a' Parallela'
kerülete, a' mint a' Tábla mutatja, 3 Í 8 3 Mértt
fóld, ' benne minden grádus 10. Mérttfóld és
TH-S. C f z d - e l hát a* Parallela'kerületét 24-el, a*
m e n n y i Ora van egy Napban tudniillik, és a'
m e n n y i Óra alatt megfordul a' Föld' a' Tenge
l y e körül; v a g y pedig a'Mérttföldek'l'zámát, a*
mennyit tefz annak egy gi adusa, lökfzorozd 13t e l , a' mennyit halad a' Föld' egy Ora alatt a
Tengelye körlil való megfordulásban , és a'men
n y i gradus téfz egy Órai külömbséget: minde
n i k ecetben jön-ki 15., Mérttfóld, és közel í. En
n y i t halad hát egy 47. grádusnyi fzélefségre lé
v ő H e l y , a' F ö l d ' Fordulása közben egy Ora
a l a t t , és ennyi Mérttföidet kellene onnan Nap
kelet v a g y , Napnyúgot felé menni valakinek,
h o g y egy Órával elébb vagy később lenne D e 
l e , vagy a'Napnak akármelly más réfze.
s

Fold Abroj'zon-is megtudhatni ezt az idd vagy
Órák köztt való ki.lv.•<:!>:.>-get így: Számláld-meg
a' két H e l y ' hofzfzúsága köztt lévő grádusokat, és azoknak fzámát ofzd-el i 5-tel, a' quotus
lefz az Orák köztt való külömbség; a'mellyet,
ha a' kérdésben lévő Hely Napkeletre vagyon,
adj hozzá a' Lakhelyedben lévő 's kérdésben
forgó Óráihoz; ha pedig a'kérdésben lévő Hely
Napnyúgotra vagyon : húzz-ki abhól. így Lisbona'hofzfza, a' mint a' Föld-Abroi'z mutatja, 9 ;
Cortflnntziuapolyé pedig 4 6 ° A'kettő'hofzlzü0

sága köztt lévő grádusok' fzáma tehát 57. grádu
a melly ben i j 2^ vagyon; és ez a' két Hely*
Órái köztt a' külömbség. Ha hát Lisbonábán
j-eggel 7. Cra, ezen 2\ hozza adván, akkoConftantzinapolyban Del előtti tized fél Ora.
Vagy a' mint a' 14-dik fzám alatt mondottuk:
a' két Hely' hol'zfzúsága köztt lévő grádusoka;
fokfzorozd négygyei; a' mi ki-jön, Minuták lefznek, a' mellyeket váboztal's Órákká, a' mellyekkel bánj úgy, a'mint éppen most mondánk:
p. 0. a' Lisbona'es Conftantzinapoíy'hofzfza kö.
zött 37. grádus a' külömbség; ezt íbki'zorozyáii
négygyei, jón-ki 148 minuta, az az éppen két Ora.
ét mint amott, kevés híjján 5. Ha hát Lisbonábán
Reggeli 7. óra : ezt hozzá adván, így-is lefz Conftantzinápolyban akkor Dél előtti ttzedfél Ora.
S;
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Ezen grádusok az újabb Geographusok es
Mappák fzerént, és a hofzfzuság! grádusai , a'
Forrói Meridianustól vágynak fei-véve. A ' Homán' régibb Manpái másként mutatnak; de azo
kon még Ter.eriiTa Szigetén a' Pikó Hegyén hú
zatik az első Meridiánus; azomban az újabbak
nagyobb pontolsággal meghatározták a' Helyek'
(Geographiai hoi'/.lzusagat és Izéieiségét. Pikó
éppen egy grádusra esik Napkelet felé a' Ferröi
.Meridianustól : ha hát a* Pikótól Napkelet felé
fzámlállt hol/.fzusag'gradu'.ahoz egygyet adunk:
úgy ki-jön a' Ferrói Meridianustól valóhofzf/uság , és megfordítva.
1,5. Fel találni azokat a' Helyeket, a' mel
ly ékben,, akármelly adatott időben, Dél vagyon.
Megjejtés. A ' lakhely mozdíllal'sék a' Me
ri dianu* alá , az Ora mutató a'12-re. Már ha az
adatolt idő Dél előtti: fordítsd a' Glóbust Nap
nyúgotra, míg a' mutatóannyi Órát nem halad,
a' hány Órával az adatott idő külömböz a' Dél
től; így a'; Meridiánus alá eso Helyekben Dél
vagyon. Ha az adatott idő Dél utánni: fordítsd
a' Gló-

• Glóbust Napkeletre, míg annyi Órát elmegy,
, mennyi a' külömbség az adatott idő és Del
Közölt: így a' Réz Meridiánus ala esó Helyek
ben Dél vagyon.
16. Fel találni azokat a' Helyeket, a mellyeknek egy Meridiar.ttsa vagyon; mint azokatis, a' mellvek egy Climában esnek.
Megfejtés. Az adatott Helyet mozdítsd a'
Réz Meridiánus alá, és jegyezd-meg azonn, az
annak megfelelő grádast: azon Helyeknek, a^
mellvek az egyik Pólustól fogva a' másikig a
Réz" Meridiánus ala esnek, az adatott Hellyel •
egv a' Meridianusok. Továbbá forgasd a' Go
lyóbist , és jegyezd-nn-g azokat a* Helyeket, a'
n.ellvek a' Réz Meriiüamis'meajepyzett gráclusa aiá esnek: mind azok az adatolt Hellyel egy
Climában esnek.
l'őlct Abrafion:
Húzz egv ei»venes Lineát
tzérnaval a' Helyen, a' mint a' Hely' Oeograpltiai liofzl'ztisága Kívánja, az alsó Parallélából,
vagv Ncgv fzeg Kigura'oldalából a' Felsőbe: az
azon Linea alá cso Helyeknek egy a' Meridiánusa. Továbbá íuízz Parallelát az jEqnátorral,
vagy annak Parallelájával, a' négy fzeg Figura'
alsó oldalával, a' mint a' Hely fzelrfsége kí
vánja . a' Helven , a' Négy fzeg Figura' bal
oldalából, a' jobba: az azon Parallela alá esó
Helyeknek egy a' Matlicinaticum Climájok.
A' Fóld'fzínének, a' Nappalok és Éjjelek
egyenetlensége l'zerént, bizonyos Climákra va
ló lé: ol'ztásaigen régi; a' mellyek mik legyenek,
La*,i jelljehb. Ptolemaus' ideje előtt tsak hetet
fzáinlültak Hlyeket, még pedig tsak az JEquátor'
Éfzaki oldala felöl a' Főidnek akkor esméretes
réfzen; a' mellyeknek határit kúlömbőző neve
zetes környékeken és helyeken húzlak, több
nyire tsak gondolom fzerrnt. Ptnkm.etu kettő
vel fzaporította azoknak fzámat; az újabbak
a
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pontosabban meghatározták azokat, és 30-r^
vagy némellyek 36-ra vitték azoknak fzárnát
I
Lasd fellytbb. A' Regieknek, a' FÓld' fzínének
ezen felofzlásában, a' levegő Égnek, ido járás1
nak, Fold* fenekének's a' t. terméfzeti minemű. I
fégein-is járt egyizer'smind az elzek, mint '
I
melly értelemben vétetik rend fzerént, annak j
a' nevezete-is; és azt hitték, hogy így megj _ j
leitek a' melegség rendes kiísebbedését, vagy a |
Kap'knsebb befolyását, az j&quátortól mindég
távoiabb e-Ö Tartományokban; úgy hogy min
denik Climábau egyeidö r.emperátttrája volna a'
levegő Égnek, vagy egy formán volna abban
a' hideg, meleg mérsékelve De hogy ezzel a* 1
tapa,zíalás egél'zen ellenkezik tanít, már fel- '
jebb megjegyzettük, A' Legújabbak a' Föld'
kerekségének illy Climákra való felofztását fzük- 1
séglelennek, leg alább nem igen nagy fontofságúnak kezdik tartani, azon okból; mivel vaia
melly Helynek az .rEquátortól való Éfzaki
vagy Déli távol-létének meghatározására, kön
nyebb és pontosabb efzközeink vágynak, mintícni hogy elöl'zor, annak leg hofzfzabb Napjá
nak tartófságából, annak járjunk végére , hogy
mellyik Climában vagyon az; a' Helyeknek
tudva lévő ízélefségéből-is pedig ".fokkal pontofabban meglehet tudni, hány Órából áll vaia
melly Helyen a leg hofzfzabb Nap.
a
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Mi az e'félékben gyönyörködök'kedvekért,
ide tefzfzük a Climák' Tábláját; a' mellyból
fellyebb tsak némellyeket említettünk.

••••
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Ezen Táblából könnyű megtudni, hogy
mcllyik Climábtn van valamelly környék, ha
valaki tudja, hogy mennyi olt a* leghofzfzab Nap.
p. o. Posonyban a' leahoCzIzabb Nap 16. O r a ;
ha ebből ki-húzol t*. Órát', mint az A^quátor
alatt lévő Nap' hofzfzát: a' maradék lefz 4- Óra,
vagv 8 fél óra, úgy hogy Posony lefz a' nyol
tzadik Climában. Petersburgban a' leghofzfzabb
Nap' 185 Ora; ez 13. fél Órával több mint 12;
és igy ez a' Wáros van éppen'a' 14-dik Cl'una
kezdeténél. A' Posonyi Nyoltzadik Climában,
a' mint a Tábla mutatja, 3. grádufsal és 30.
minutával. az az 32Í Merltföíddel kell annak to
vább menni Éí'zakfelé, a' ki azt akarja, hogy a
legh^lzi'zabb Napja az efztendőben fél Órával
h'd'zfzihb légyen; a' Petertburgi vagy 14-dik
Climában pedig erre nem kell több, hanem tsik
1. grádus és 19. m;nuta, vagy 29! Mérttfóld.
Hasonlóképpen, ha valaki tudja valamelly Hely
nek Geographiai fzélefségét, ezen Táblából
megtudhatja, Imgy mellyik Climában vagyon az,
és mennyi ideig tart ott a'leghofzfzabb Nap. így
Conltantzinápojy , Madrid , Lisbona, esnek a'ha
todik Climában,'s a' leghofzfzabb Nap bennek
13. Óra. Rómd, Tulon, Fiume, Venetia esnek
a' hetedik Climában, a' leghofzfzabb Napjok 13=
Ora. Paris, Béts, Buda , Posony, Aílrachán
Agában, esnek a' Nyoltzadik Climában; L o n 
don, Prága, Lipsia, Dresda, Krakkó a* 9-dikben; Berlin, Dublin, Amfterdám, Hamburg,
Dantzka , Kamtfchatka Ásiában, a 10-dikben;
Moskau, Koppenhága, a' n-dikben; Stokholm,
Upsalia, Tobnsk Ásiában, a" 13 dikban, Petersburg a' 14-diknek éppen a" kezdetén; ArchattgdMnfzka Orfzaghan a' 18-dikban; *s leghofza b b Napja 21 Óra; Tornea Svecíában közel
a' Pdáris Karikához, a* hová X(-dik Károly SyéCiai Király 1694-ben utazott,, hogy a' Napot É j 2
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félben az Égen láthafsa, a' ,21-dik Climában; a'
leghofzfzabb Napja 22* Óra, Kóla Ruí'zfziai
Lapponiában a' Poláris Karikán belől, esik a'
aó-dik Cümában, leghofzfzabb Napja 2 Hónap;
Wardhus és Nordkap 71 ra Norvégia' EfzaKi
tsúttsán esnek a' 27-dik Climában : a' leghofzIzabb Nap 3. Hónap. Nova Zenibla 7Ó°ra a'28dik Climában, a' leghofzfzabb Nao benne 4. Hó
nap. Spifzberga a legfzéísö I arlomány. az esméretesek köztt Efzakra j-ío°ra, esik a' 29-dik
Climában: a' leghofzfzabb Nap benne 3. Hónap,
Ezen Tabia a' Déli fzéleíségre-is tartozik;
meri a' Nap Dél feléds tsak annyira távozik
az iEquátortól, mint El'zak felé. Tulajdonkép
pen a' Poláris Karikáig iévo .:.u Climák nevez
tetnek Clirnáknak, a' többek a' Pólusokig, Nem
tulajdonképpen való Clirnáknak mondatnak,(Climata impropria)
0

A* következendő Tábla elö-adja a' Nap' Ho
rizon felett való múlatását, vagy a* Nappalok'
hofzfzát a' két hideg Pöid-övón, a' Nap' Éfza
ki éí Déli e i h i i i ; . - ,\ rii; öt gradusára.

S 4

Nap

Ha valaki ezen Táblát, a n-dik Szám alatt
elö-adott Nap elhajlása' Táblájával egybe-veti:
megtudhatja, hogy mellyik nap'az Efztendöben.
hogy világosítja, vagy nem világosítja - meg a'
Nap a' Pólus'mellyékeit, vagya két Hideg Fóld
Öv'Tartományait, p. o. Ha azt akarod megtud
n i , hogy íó-dik Április, hogy világosítja - meg
á' Nap az Éfzaki bideg Fold-ovet: tehát nézdmeg a' Nap' elhajlása' Táblájában, hogy hány
grádus ezen a napon a' Nap'elhajlása. A ' T á b 
la-azt mutatja, hogy a' Nap'elhajlása ekkor 10
grádus, vagy ennyire tavozott-el az TEquátortól; még pedig, minthogy ekkor a' Nap az
Éfzaki Jegyekben jár, Elzákra. Most keresd-fel
ezen Táblában, az első és bal kéz felöl való
Oízlopban ,':mint a' Nap elhajlása' Ol'zlöpában.
a Nap'ezen Éízaki elhajlásának ezen 10-dik grádusát: a' közép Gfzlopokban, egyenes lineá• ban annak megfelelő fzámok , megmutatják,
hogy világosítja-meg a' Nap azon a' napon a'
Pólus'mellyékeit, az Ö faját columnáik vagy ofzlopaik tetejében lévő Szélel'iég e-,radusaira: t. i.
hogy akkor 66i grádusnyira az Éfzaki Poláris
Karika alatt a\ Nappal hofzfzfza 15 Ora és 12';
ró grádusnyira 13 Óra 3 2 ' ; 73 grádusnyira 17
Óra 30'; 80 grádusnyira pedig, ekkor már fel
jővén a'Nap, nem megy többé-le, míg a maga
Efztendei Útának Éi'zaki kerületének másik fe
lén éppen ennyi grádusnyi elhajlása lefz, vagy
ennyire lefz az JEquátortól, azaz, a'mint az
elhajlás' Táblája mutatja, 28-dik Augustusig; és
így tart a' Nappal 4 Hónapig és 12 nap. A' 83.
dik grádusnál pedig már, a mint a' két Tábla'
egybe hasonlítása mutatja, elkezdődött a' Nap
pal 3-dik Apriüs, és tart 10-dik Septemberig, és
igy öt Hónapig és hét napig. A ' 90-dik grádus
nál pedig, és a*körül, hat Hónapi v. Fél efzten
dei nappal vagyon.
1
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A ' Déli hideg Főld-övön ekkor éppen ellen
kezőképpen van a' dolog, ha a' Táblát megné
zed, és a' Nap' elhajlása' fzélsö vagy jobb kéz
felől való Olzlopában, az Éfzaki elhajlás' to-düt
grádusát felkeresed. Az annak megfelelő Szá
mok mutatják , hogy a' 90-dik grádusnál-, és a'
korál, már beállott a' fél Elztendei Éjti'zaka; a'
8j-dik grádusnál tart az .5 Hónapi Éjjel, a' meiiy
még Április 2-dikán elkezdődött, és tsak September 10-dik napján végződik; a' 80-dik grá
dusnál éppen ekkor kezdődik a' négy Hónapi
Éjjel, a' melly Augnítus'ux-dikán fog végződni;
a* 7j-dik grádusnál a' Nappal ekkor 6 Ora 30';
a' 70-diknél 8= 8'; a' 661, 8 ° 48'Ennek terméízetesen így kell lenni; mert
a'feljebb megmondattak fzerént, mikor a'Nap,
az Éfzaki elhajlás' 10-dik grádusából, az El'zaki
Póluson tíz grádufsal túl veti a' világofságot:
ugyan akkor a' Déli Póiustól tíz grádusra húzza-vii'zfza a' maga Súgárit. A ' mint hát az Éfza
ki Pólus kórul, a' 80-dik gráduson túl, míg a
Nap a''maga Efztendei Ólának Éfzaki'fél-ke
rületében éppen ennyi grádusra , és ennél kö
zelebb nem jut az ^quátorhoz, fzüntelen Nap
palnak kell lenni: úgy megfordítva, a' Déli Pó
lus köríil, ezen idő alatt, a' 80-dik gráduson be
lől fzüntelen Éjtfzakának kell lenni , úgymint a'
hová a' Nap' fúgári mind addig ki nem hatnak.
Ez a' rémítőnek tetfzö hat hónapi hofzfzúfögti E'jií'zaka mindazonáltal, a' Pólusok alatt éskörül, a' mint fellyebb-is megjegyeztük, a'
Nap' Ságárinak a' levego-églx-n vai > megfzegeíése, é>> vil^r/a-tén'tésc áilal okozott Hajnalok
által jóval-is rövidedik. Mikor p. o. a' N a p ,
az ő feltetfzése előtt, az Éfzaki Pólus alatt még
,8 grádusnyi mélyen áll a' Horizon alatt, a'
melly mélység egyfzersnaind a' Nap' elhajlása
vagy távola az iEquátortól: már kezdődik ott

Beggeü Hajnal. Ez történik már, a' mint a'
jíap' elhajlása'Táblája mutatja, 29-dik Januári
é b a n , és tsak 51 Nap múlva ,t. i - 21-dik Martziusban jön-fel a'Nap. Septcmber 23-dik Nap
ján ismét ie-megy : de a' mint ugyan azon Táb
lából játhatni, tsak 13-dik Novemberben , 's kör
vétkezésképpen 31. Nappal későbben éri-el is•mét a 18. grádusnyi mélységet a'Horizon alatt,
és eddig tart olt az Esthajnal. Innen tulajdon
képpen tsak 13-dik Novembertől fogva, 29-dik
JanuariusTg, vagy z\ Hónapig vagyon , a' Pó
lusok alatt és korul, a' Nap' világának egéfz
távol-léte miatt tellyes erőben Ejtfzaka. De a*
mint feliyebb az t-is megjegyzett ük, akkor íints
ott fogyatkozás az Éjjeli me.gv iíágosítíaíásokban, a midőn a' Hóid, nagy obi) rél'zeben azon
időnek, míg teli fzínnel fénylik, fzüntelen a'
Horizon felett vagyon. Mint a' Nap Nyár' kez
detétől fogva, a' Tél kezdetéig, mind inkább
inkább távozik a' mi Zenitünktol Dél felé; ügy
a' Hóldazö megtelésekor, és a'körűi, az általellenben lévő Jegyekben, mindég feliyebb fel
iyebb emelkedik a' Meridiamisban , és e'képpen a' mi téli hofzí'zü Ejtl'/iakáinkat leg nagyobb
erőben megvilágosítja , különösen pedig , a' Pó
lushoz még közelebbiévé Tartományokban, a'
Nap' hofzfzas távollétét kí-pótolja Mikor az a'
Rák Jegyben a' maga leg nagyobb fzélefségét
e l - é r i , mintegy 29 grádusra hag-iél az iF.quátor felibe, 's következésképpen ennyire veti a'
vdágoiságot túl a' Póluson, és már'ói. grádus
nyi fzélefségre többé le nem megy. í*y vatrvon
a dolog a' Déli Pólósra nézve-ií az EIztendó'
mas;k lekben. Ezen kívül, még az ügy nevezett
Éi'zaki fény 's hó, natívon oízíatják .VPoiu, ko
rúi az Éjjeli homályofjágot. £ ' r , . z „ hát, a'
Pólusok korul „,!„„ !ei , éges volna a lakás,
ha a hidegség engedné.
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Azomban, ha a' Napnak vaiamelly Helyen
a' Fold' kéregségén, minden naponként a' Hori
zon felett való raúlatását, vagy az Efztendö'
minden Napjainak hofzfzúságát öfzve-adjuk:
úgy jön-ki, hogy az éppen felét tefzi az Elzten
dö'minden Óráinak, úgy hogy a' Nap, éppen
mint a Pólusok alatt, minden Helynek hat hó
napig a' Horizonja felett, hatig pedig az alatt
vagyon. Tulajdonképpen való értelemben tehát,
az egéfz Fold' kéregségén mindenütt fél efztendeig Nappal, félig pedig- Éjjel vagyon, akár
melly külömbózo légyen-is egyéb aránt az Efz
tendö' egyik fzakafzátol fogva a' másikig, vaia
melly Helyen, a' Nappaloknak és Éjjeleknek
tartófsága. Következésképpen, a'mint már fellyebb-is megjegyzetlük , a* világofságban , feni*
mi Helynek a Fold' kerekségén nints rövidsé
ge, hanem mindnyájan minden EfztendÖben,
egyenlő ideig örülhetnek a* Nap' jelenlétének.
Itt azt-is megjegyezhetjük, hogy a' Poláris
Karikák tulajdonkeppen , nem óo grádusra és
ire, vagy 30, minutára, hanem 6ó. grádusra, és
32. minutára esnek az-/Equátortól; mert mint
hogy, a'mint fellyebb láttuk, az Eccíiptiea vagy
Nap'úla'görbesége lafsan lafsan fogy , ú g y h o g y
ma már nem 23? grádus, hanem tsak 23 és 28'*
innen annak Pólnsai-is, a'melíyek Írják-Ie , a'
mint fellyebb láttuk, a' Föld' fordulása közben
a' Poláris Karikákat, már ma nem 23-; grádusra,
hanem tsak 23= és 2«'raesnek túl a' Pólusokon,
's következésképpen a'Poláris Karikák-is 2. minutával közelebb esnek a' Pólusokhoz, és ugyan
annyival távolabb, az az 6 6 ° és 32're az VÍquátortól. A ' Nap-is tehát, mikor 2 i-dik Júniusban
a' Rákban vagyon, tsak 2 3 és 28. minutával,
vett túl a* világofságot a Póluson: innen a 24dik Clima' hatara-is, nem. 66^ líradus , hanem
0

0

66°

és 3*'-

17. A' Földnek mindenkori megvilágosít!. *tását a' Nap által; mint annak feljöve'se't és le
menését-is, minden közbcn-vetés nélkül, vagy
egyenesen a Napvilága által, megtudni vaia
melly adatott Helyen.
Megfejtés, Vedd-ki a' Glóbust a* Hórizon« _; köís három sinórt a* Réz Meridiánus Ka
t á j á r a ; egyiket oda, a' hova az adatott Hely'
Pólusa' magafságának, vagy az ^quátortól vatávol-létének a grádusa esik. p. o. a' Posoy e 48=
Elzákra, az az, tehát a' Glóbus' Ze
i t j é r e ; és a' másik kettőt, az onnan két oldal
felöl 90. grádusra eso pontjaira a' Meridianusnak. Most akafzd-fel a' (zabád levegőn a* Glóhust ezen Sinóroknál fogva, úgy hogy ezen két
pontok hórizontaüter vagy Fold' fzínt feküdje
nek ; igazítsd a Glóbus' Meridianusát a' fellyebb
élő-adott módon, meg nem változtatott erány
záfsal, ÉfzakróiDélre , vidd'az adatott Helyet
a* Meridiánus alá , és erösítsd-meg a' Glóbust
ezen állásában a' Meridiánus'Karikáján belől:
így ha a' Nap' arra rá süt, éppen úgy világosíttatik az meg, mint maga a' Föld' a' világ'reiv
dében. Egy tekintettel meglehet látni, azon idő
ben mikor a'Próba tétetik, a' Nappali és Éjjeli
fél Golyóbist; a' Tartományokat, a' meilyek' n
Napnyúgoti vagy Napkeleti világofság'határozó
hajlatnál feküfznek ; 's következésképpen, a' hol
&' Nap' fel-jön és le-mégyen. Mint a' Nap az
Égen tetfzöképpen Napkeletről Napnyúgotra
elébb halad: úgy terjefzti-ki a'"maga világai-':,
lafsan lafsan éppen illyen erányzáfsal, a' leve
gőben mozdúlhatatlauut Izabador, függő Gfóbus'
telsÖ fzíne felett, és a' visgálódó Hely'minden
Óráira nézve igen terméfzetesen megmutatja,
hogy világosíttatik'-meg a' Fold' Golyóbisa •/
Naptól. Ha végezetre a' Glóbusnak iliy ál'-*.:
han, az adatott Hely p. 0. Posony, ekkor-is a'
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Meridianns alatt lévén, a* Nap* Meridiánus
alatt fekvő ezen Napi Éfzaki vagy Déli elhajlá
sának grádusára, valami vékony drótot vagy fa
ud3tskát ragafzlafz, p. o. viafzfzal, perpendiculariter, és azután a* Glóbust azon oldal felé a'
melly felé a' Nap áll, addig fordítod, míg ez
a' rúdatska az árnyékát éppen maga alá veti,
az az femmi árnyékot fe v é t : úgy az óra mu
tató pontosan megmutatja a'Délelőtti vagy Dél
utánni Orát; és egyfzersmínd hogy mitsoda he
lyeken jön-fel a' Nap, és megyen-íe, akkor mi
kor az adatott helyen Dél vagyon.
r

18. A' Föld"golyóbisának a' Hirizonra néz
ve való három küiömbözö fekvését eiö-adni.
Megfejtés. Ha valaki egy Szemlélőt képzel
magában , a' ki az víquátortól az egyik vagy
másik Pólus felé elindulna; és meggondolja,
hogy az mindenütt pei pendiculariter vagy füg
gői eg áll a'Föid'fzínén: tehát- annak az .ffquátor, és minden azzal az Ég és Föld golyóbisán
parallelé menő karikák , mint fzintén az É g és
Föld' Pólusai és Tengelyei, lafsan lafsan megvál
tozott állásban jelennek-meg, a' Zenitjére és Horizonára nézve. És ez utóimra nézve, va?v
egyenes és függőleges, vagy görbe, és oldalas
lag való, vai'v periig pi-allela fekvésben rrutatják magokat, és innen eredett az Ég' és Föld'
golyóbisának egyenes , görbe és Parallela go
lyóbisokra való ' ofztása. Helyheztesd hát úgy
a' glóbust, hogyannak két Pólusai éppen a ' F a
Horizonba efsenek: e' lefz az egyenes Főid gló
busa. (Sphasra recta) E' fzerént, a' mint láthatni i
az jEquátor a' Zenitbe, a' két Pólusok és Ten
gely a' valóságos Horizonba esnek ; és ha forga-,
tod a' Glóbust, az ./Tquátor és minden paraileIák, Napi-Karikák az Égen, egyenesen vagy f''ggöleg jónek-fel mintegy * Horizonbol, vagy ál
lanak azon; vagy egyenes fzegelet alatt hasíta

****
liS
Ják azt; és így vagyon éppen a' dolog az Égi
Testek' feljővésére és lemenésérenézve-is,azok
ra nézve, a' kikre nézve illy fekvése vagyon
" Föld' golyóbisának, az az, az iEquátor alatt
Lakókra nézve. A ' Horizon az jEquátort, és
minden Parallélákat, Napi-Karikákat, pontban
*
egyenlő rél'zre metfz : innen minden Égi
'estnek, akár hol álljon az, 12 Uráig a' Hon° n felett, 12 Óráig pedig az alatt kell imilat; és az JEquátor alatt 24 Óra lefolyása alatt
J egéfz Tsillagos Eg megláttatik. Láss erril
a
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Továbbá, hclyheztesd ugy a' Glóbust a' Fa
" " r i z o n b a n , hogy a' Pólus éppen a' Zenitbe vagy
9 ° grádusra el'sék a' Horizontól: e' lefz a' Pa••allela golyóbis ( Spha-ra Parallela). így az
Aíquátor , ' a ' valóságos Horizonba esik, és az
zal egy lefz ; és ha forgatod á Glóbust, meglathadd, hogy minden a' felett lévő Parallelák,
Napi-Karikák az Igen, a' Horizonnal Parallelé
g y egyenlő mefzfzeségre forognak és kerin
genek ; és ez éppen így vagyon az Égi Testek•''•, Kapra, Hóidra, és Tsiliagokra nézve-is, a'
né.kíil, hogy azok változtatnák magafságaikat,
es féljónének vagv lemennének: a' mit minda
zonáltal tulajdonképpen az Álló Tsillagokról
kell érteni, a' meilyek fok eliten ..a .Jatt mm
változtatják a' magok állásaikat az .Equátorra
nézve. A ' Nap, Hóid, és Planéták, tsak tókor
mennek-le és jónek-fel, mikor az JEquátoron
kerefztul egyik félgolvóbisról a' másikra mennek
által; ezeknél- n-,a::a!V.aga-is változik, a' fzerént
a' mint az Ő illáikban közelebb vagy távolabb
esnek az JEquátortól. Azomban az Éfzaki Pó
lus alatt,a' mint láthatni a' glóbuson, l'züntelen
tsak az Éfzaki. a' Deli Pólus alatt pedig tsak
a' Déli fél golyóbisa latható a' Tsillagos Égnek ;
's következésképpen a' Pólusok alatt tsak leiét
v a
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láthatni a' Tsillagoknak. A ' Meridiánusok ottan
egyfzer'smind Verticalis vagv Tető Karikák;
innen az Égi Testek Horizon felett vagy alatt
való magaságának vagy mélységének hajlati,
egyízer'smind az Ö ./Equátortól való elhajlások'
hajlati; és azért a' Horizónnak a' Szelek, vagy
Világ Szegeletei l'zerént való felofztásának finis
helye. Láss errol-is feliyebb.
' .
Minden egyéb helyheztetése pedig a' Gló
busnak görbe, mint az iEquá'tornak, és annak
Paraiíéiáiinak , a' Horizonra nézve való görbe
fekvése mutatja..(Spheera obliqua). És illyen fekvése vagyona' Föld' és Ég'golyóbisának min
den iKquátorés Pólusok köztt, a z a z , tsaknem
az egéfz Föld" kerekségén lakókra nézve; vagy
azokra nézve az ÜLquátornak , és minden Paralíéláknak, Napi-Karikáknak görbe fekvések va
gyon., 's kövtukezéíki-jipen azokra nézve min
den Égi Testek így jönek-fel, 's így mennek-ic
Mihelyt p. o. valaki az .dvcíiiátortól egynehány
grádusnyira megy az Éfzaki Pólus felé: mind
járt kezd az^ a' Horizon felett felemelkedni;
ellenben pedig a' Déli Pólus éppen olly mérték
ben a' Horizon alá botsátkozni. Következés
képpen, a' Világ' Tengeivének , minden Meridiánusokkal görbe fekvése kezd lenni a' Horizon
ra nézve; 's az Eg-is illy fekvésben láttatik meg
fordulni a' -Föld kórul. A ' Horizon az JEqtiátort,és annak Paralléláit, a' Napi-Karikákat, egye
netlen réfzekre ofztja, v, hasítja, úgy hogy itt
az Ég'látható Éfzaki fél golyóbisából többet,
a'Déliből pedig kevesebbet láthatni felénél; in
nen az Egi Testeknek amott több, itt pedig ke
vesebb ideig kell tartózkodni a' Horizon felett.
Sőt az Éfzaki Pólus' fzomfzédságában, fok É g i
Testeknek foha le-nem kell menni, a' Déli P ó 
luséban pedig foha fel-nem kell joni a' fzerént,
a'mint amott a' Napi-Karikák egéfzen a' Ho1

:

mjfOD felett, itt pedig az alatt esnek.. A' Déli
fél golyóbisra nézve egélzrn ellenkezőképpen
vagyon a* dolog. Mennél távolabb megy vala
ki az Alqnátortól a' Pólusok félé: árinál kisfebb Szegeletet tsinálnak a'Napi-Karikák a' Horizonnal, és annál görbébben jönek-lél és memnek-le az Égi Testek. Láss errÓUs felfyebb.
19. Feltalálnia' mellesünk lakókat, ( Pcriceci); által-ellenben lakókat (Antceci); Láb
bal felénk fordtíluakat. (Antipodes)
Megfejtés. A* lak helyet fordítsd a' Réz
Meridiánus alá: így ugyan az alatt a' Meridiá
nus alatt, az ^quátor' másik oldala felöl, ép
pen annyi Déli fzélefségre , mint a' mennyi Éfza
ki fzélefségre a' mi Lak helyünk vagyon, lefznek a" vélünk fzembe , vnyv ábal-elíenben la
kók, így Budának Geographiai hofzfzúsága 36•
fzélefsége 4? so': a' liudával által-ellen
ben lakók tehát esnének Afrika' tsiitsán a' Caput boníe Spein alól 13' és 34'-val; de a' hol
Tenger vagyon.
,
Ha pedig a' lak helyet a* Réz Meridiánus
alá vivén, a' Glóbust addig fordítod, míg az
./Equátornak'iijo. grádusi mennek kerefztul a'
Réz Meridiánuson, és így a' Lak hely' Meridianusának éppen a' Föld' alsó fél Golyóbisán eső
másik fele esik az alá : úgy a' mellettünk lakók
éppen annyi fzélefségre lefznek a' Réz Meridi
ánus alatt, a' mennyire a' mi lak helyünk va
gyon, azaz éppen ott, a'hol a'forgatás előtt a'
mi lak helyünk volt; az Antipodesek pedig lefz
nek ugyan azon alsó fél Golyóbison, ugyan
azon Meridiánus alatt, 'az JEquátornak másik
oldala felöl, éppen annyi fzélel'ségnyire , a'mel
lettünk lakókkal éppen által-ellenben. így Bu
da' hofzfzúsága 3 6 ° 41', fzélefsége 4 7 2*9'. Ha
hát a' hofzfzúságát 180 gradushoz adjuk, a ' B u 
da mellette Lakói esnek 216 grádusnyi és 41'
0

0

fcofofeiwágra és 47 ° 29' Éfzaki fzélefségre; a'
melly környék Asia és A m e r i k a köztt esik a'
nagy Tengeren, Amerikában California Tartómáuyában. A laska nevfi fél fzigeten, vagy a'
M u i z k a birodalomhoz tario, n \\gy nevezett Rókák izigetén alól egy ne ]•;••,)-.,• grádufsal; az A11tipodesei pedig esnek ugyan ennyi Geographia!
],-.!',d'zusagra, és ugyan ennyi de már Déli fzéi
:
•:' meiiv kornyék esik , a' D e l i Nova
.'.i.
alsó réfze táján, Napkelet felé attól
mint egy iB- grádusnyira; de a' hol hasonló
képpen. Tenger vagyon, Láss ezekről feliyebb.
:

Itt megjegyezhetjük, hogy aziEquátor alatt
lakókra nézve, kiknek Horizonok a' Pólusokba
e s i k , nintsenek által-ellenben l a k ó k , hanem
tsdt meileitek lakók , a' kik Amipodcseik- % egy •
fzersrnmd ; a" két Pólusok alatt p e d i g , a' hol az
iKquáior a' H o r i z o n , nintsenek ineiiettek L a 
k ó k , hanem tsak által-ellenben l a k ó k , a' k i k
Antipodesek-is egyfzer'smind.
20. Fel találni a* Glóbuson azon tartomá
nyokat, a' mellyekben valamelly bekövetkezen
dő Hóid és Napbéli fogyatkozás latható.
Megfejtéi. Hogy ez meglehetvén: a ' m i elö.)'.
a' riri'áhéli fogyatkozást illeti,tudni kell az
Afironomusok' Tábláiból a' Hóid elhajlása' grá• '
i'. •
zás' kezdr lenek , közepének, es végének idejét,
va»y Óráját és minuláját-is, az adatott Helyre
né^ve. Légyen p . o. a' Hóid' elhajlása Éfzakra
19
' f'-'g; aikozás' kezdete az adatott Helyen
8. Ora
Eíive; a' közepe 10 Ó r a ; vége 11
O-i
- Most, minthogv a' Hóid'elhajlása Éfza
k i : emeld-fvl a' Glóbus'' Éfzaki Pólusát 19 grá
dusra a' Horizon felett; vidd az adatott Helyet
a' Réz Meridiánus a i á ; az Ora :m;taiói a' fogvaikozás kezdete'idejére az E l h e i i i' Órára cz
£0' vagy 8'-ra; most foidítsd a' Golyóbist, míg
=
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Óra mutató az alsó m-re nem jut, vagy Ep
jeli 12 Orát nem mutat. így az e fzerént a'*H»ri*on felett esó i'éí golyóbisa a' Földnek , éppen
a' Hóid felé fordulti Kjjeli. A ' Glóbus' legfel
sőbb pontján, a' Hóid a' Meridiánus alatt ép-.
pen a' Zenitben áll; itt és mindenezen Meridiá
nus alatt eső Helyeken Éjfél vagyon; követke
zésképpen, minden ezen fel Golyóbison a' Hori
zon felett esö Tartományok látják a' Fogyatko
zás' kezdetét. A* Napnyúgoti Horizonban esö
Tartományokra nézve, éppen jön felfelé a'Hóid;
a' Napkeleti Horizonban esőkre nézve pedig, ép
pen megy lefelé. Mindnyájan azon egy időben
látják azt; de az időt vagy az Orát, a' Meridiánusok* külömbsége fzerént külömbözók éppen
fzátnlálják. A ' kiknek ekkor a' Meridiánusokba esik a' H o l d , Éjfélben; a' Napnyúgoti Horizonba esők 90 grádnsnvira. Reggel; a' Napke
leti Horizonba esők pedig, Estve !.Í: V, . . :.
.>
vábbá. Vidd ismét az adatott Helyet a' Meridiá
nus alá ; az Óra mutatót Eftvéli 10 Órára, mint
a' Fogyatkozás közepe", idejére; fordítsd ismét
a' Glóbust míg az Óra mutató Éjjeli 12-öt mu
tat ; így ismét a" Horizon felett megláthadd mind
azokat a* Tartományokat a' meilyek a' Fogyat
kozás' közepét láthatják. Utoljára vidd ismét az
adatott. Helyet a' Réz Meridiánus a l á , az Ora
mutatót a' Fogyatkozás vége'idejére, fordítsd a'
Glóbust míg Éjjeli 12-öt nem mutat az Óni mu
tató : így a' Horizon felett lefznck mind azon
Tartományok , a' mellyekben a' Fogyatkozás'
vége látható; ^nert míg a' Hóid megnomáivofodik, addig a' Föld' fordulása miatt, némelly
Tartományok Napnyúgoton az Éjjel- oldalról a'
Nappaliba, mások által-ellenben a' Nappaliból
az Éjjelibe mennek-által.
a
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Éppen így lehet feltalálni a' Glóbuson azon
Tartományokat-is, a' meilyek felett a' Hóid' ár-

nyéka elmegy, vagy a mellyel Ben a' Napbéli fo
gyatkozás lalhaló : ha tudod a' Nap' akkorielhajjása' grádusát és a* fogyatkozás kezdete' közepe'
és vége'idejét; 's a' Pólust a'Nap" elhajlása'gradúsára felemelvén, az adatott helyet a' Réz
Mt'. idiánus alá vivén 's az Ora mutatót renddel
a' Fogyatkozás' kezdete', közepe' és vége' ide
jére alkalmaztatván , a' Glóbust forgatod, míg
az óra mutató Déli 12-öt nem mutat; mert így
a' Horizon felelt esö fél golyóbis a' Napnak
fordultt oldal; mellynek legfelsőbb pontján áll
a' Nap: de már itt még ezeken kívül az Aítronomusok' Tábláiból tudni kell azt-is, hogy mitsoda Tartományokban látható a' Fogyatkozás.
Meri a' mint fellyebb láttuk, a' Nap tulajdon
képpen nem fzenved fogyatkozást, és fok ezerl'zer nagyabb lévén a'Hóidnál, tsak igen ritkán
árnyékozUihatik-bé egéfzen attól.
Innen a'
Horizon felett esö Tartományok, nem-is mind
nyájan, nem-is egyenlő mértékben láthatják azt.
FgéJ'zrn másként van a' dolog a' Hóidra néz
ve. Az egéfzen elvefzti a' világát ; innen az
egéfz Föld'kerekségén minden Tartományok,
a' nielíyeknek a' Hóid a'Horizonjok felett esik,
azon egy időben , és egyforma nagyságúnak
látják azt; noha a* mint mondánk, ezt az időt
külömbözö medon fzámlálják.
1

21. A ' mi a' Fold glóbusával való úgy ne
vezett Phyficai es Politicai élést illeti: azon a
^ ilag' vagy helyesebben a' Föld' kerekségének
öt Fo Kéf/eit, a' izáraz Tartományokat, Szi
geteket, Tengereket, Orfzágokat, a' nevezetelébb Városokkal 's a' t. a' fzerént a' mint az a
Phyíica és Polgári Geographiában taníttatik, fel
lehet találni; azért is itt arról külöíiösen fzóllani nem fzükséges. Tsak a" Föld"kereksége'Fo
Rcizeinik Mathcmatieai vagv Alirononiiai ha-

fzóllani. Tehát :
Tudni kell, hogy a' Fóld'go
folyó , és annak legnagyobb rél
Oceánus, vagy Világ'nagy Tenger
és kifsebb fzigcickre ofztja azon
azok mint egy fel-cuielik magokalt.
g«tat formai pedig az kiváltképp
kozzUl az egyik a' Főid' fel gr
innenső felén vagyon , és a''Föld
fzéből, úgymint Európából , Á M
ból áll. A ' másik, a' Fold' túlsó
majd éppen által-ellenben vagyo
Fóld' negyedik fb Réfzét Amerika
golyóbisának ezeo két nevezetes!

gyobbak közzül jer-övezete,ehb Nova Hollan
dia, Nova-Zelandia, Íjova-Gvinea, Amerika é
Ah'a között; és ezek tel'zik több fzámlalan na
gyobb 's kifsebb Szigetekkel az újabb illőkbe;
rigy nevezett Világ' vagv Fóld'ötödik Fö Réfzét
Aultráliát vagy Polyneliát.
Európa majd egéfzen az Éfzaki Mérséklet
Fóld'-övön fekfzik : és tsak egy kis Éfzaki re
ize éri az Éfzaki Hideg Föld'-óvet. Gcographi
ai hofzfzúságára nézve, leg 'feliyebb a' Z-dik gra
dústól a' 81-dikig térien az; e's a' Geop-rao',, ,
fzélcfségére nézve, a'36-dik grádustúl
•.
Ásia Napkelet felöl határos Európával; a,
6 középső legnagyobb és egvniafsaí e-eV;.!
egybeiiálló réfze fekfzik az Éfzaki Mérséklet
FŐld'-övön; az Éfzaki leg fzélsöbb réfze a' F i
deg Fóld'-övön , az három legfzélscbb Déli títí
tsaí, vagy fél-fzigetei a' M e l e g Föld' övön
Él'zak felé az JEquátortól. Az ö Geographia

hKzfzúsága " *4-dik grádusíó] a' 207-dik grá
dusig terjed; a' Geográfiai Izélrlsége pedig
az első grádustól a 77-d.k grádusig El'zak tele.
Afrika Európától Dél felé, és legnagyobb
réfzént a' Meleg Föld-ó ven feklzik. Az öEfzalii réfze, az Elzáki Mérsékleti FÖld-övbe, a'
Déli legfzélsobb tsútsa a' Délibe megy-által.
Geographiai hoTzIzúságára nézve , az elsÖ grá
dustól a 69-dkig, Geographiai fzélefségére néz
ve pedig, a; El/aki Izidclség' .^7-1!ik grádusátoi,
a' Déli'Tzélefség' 33"dik grádusáig terjed.
Amerika Európától és Afrikától a' legkö
zelebbi ütőn, túl a' Napnyúgoti Oceanuson
esik, és nyúlik folyvást, arabár igen külömbözö fzélcfseggel, az Éfzaki Hideg Köid-övtöl, az
Éfzaki Mérsékleti, és meleg Föld-öveken ke
refztul mélyen a' Déli Mérsékleti Föld-övbe
alá. Az Európaiak, ezen Nagy világ' réfzének
Éfzaki keleti legfzélsobb réfzében egéfz a' 80dik grádusig, annak legfzélsö Éfzaki Nyúgoti ré
fzében pedig a' fzélei'ségnek 71-dik grádusáig
mentek. Annak Déli legfzélsobb tsútsa, a' Dé
li fzélei'ségnek 56-dik grádusáig nyúlik. Az Ö
legfzélsö Éfzaki Nyúgoti réfzéból, a' melly
egyfzer'smind a' Geographiai hofzfzúságra néz
ve legmefzfzebb terjed , nagyobb réfzént tsak
a' partokat esmérnik. A ' legfzélsö Nyúgoti part
jai a' hofzfzúságnak 210-dik gradusa alatt, a"
legfzélsö keleti partjai pedig a' ! 2-dik grádusa
alatt feküfznek: középben a' 290-dik és 300-dik
grádusok köztt, tsak kevés grádusokra terjed
Amerika'holzfza. Déli Amerika, a' 296-dik grá
dustól * 343-dikig terjed legfellyebb, a Geo*
graphiai rvofzfzuságban.
a

a

Auftralia, vagy Polvnesia, Sziget - viíag, a'
Fold" ötödik rélze: (Nova Hollandia, Nova
Gvinea, Nova Britannia, Nova Caledonia, Nova Selandia, és minden egyéb a' Nagy Déij

vagy Tsendcs Tengeren fzéllvel Tzőrit kifsebb
fzigetek) fekfzik nagyobb rél'/ént közel az
JEquátor alatt, és mintegy a' 4i<-dik grádujaig a* Déli f-íéMVgiiek. 's a' fzerént V ruel"g
és Déli mérsékleti i V d - n v e k e n ; meg pedig ~á
Geographia! hofzl'zúságnak 127-dik és 230-dik
grádusi között.
Megjegyzésre méltó, hogy Európa, A s i a ,
Afrika, és A m e r i k a , az ö Geographiai fzélesfégekre nézve, tsaknem egy és ugyan azon Me
ridiánus alatt terjednek legjelesebben. Tudni
illik Európa a' Matapani Tengerbe nyúló Hegy
től (Promontorium) Morédban , a' Nordka;d
Tengerbe Nyúló H e g y i g , Mlggeroc Éfzaki legfzélsö fziget'ben Norvégia felett; Asia Malaccatol a' Tajmura Tenger öblénél lévő legfzélsó
Tartomány' tsútsáig a' Jeges Tenger mellett;
Afrika a' Jó reménys-g fokától a' T u n i s i T e n 
gerbe Nyúló Heg-,
es \merika a' Horni Ten
gerbe Nyúló Hegytől, a' Smith Tamás Szoros
Tangeréig a' E a ifin öblében. Sőt Afrikának Dé
li legizélsobb, és Eai-noanak Éfzaki íeglzéisö tsútsai, tsaknem azon egy Meridiánus' alatt esnek,
tudniillik a' Holzízií ágnak mintegy 43-dikgrádusára; és ha még ezt a' Póluson'túl mgghof/fzabbítjuk, vagy a' másik fele, A : iának Elza ki ke
leti Iegfzélsö tsútsát éri a' Behrtng l'zoros Teli-,
gerénél. Közel <>o. grádusra ezen Meridiaimstóí,
vagy legnagyobb Karikától, tudniillik a'hol'zfzúságnak mintegy 120-dik és, 300-dik gradusa
a l a t t , az Éfzaki Póluson túl meghoi'zfzrdibit.'U
ugyan azon egv Meridiánus alatt feküfznek Ásiának Déli és Fl'zaki legizélsobb, és Ameriká
nak hasonlóképpen Déli és Éfzaki legfzelsobb
tsútsai.
Az egyik FÖ Szigete a Fehinek , a' melly
E u r ó p á t , Ásiát, és Afrika' !og'ni a magában,
az ö legnagyobb hofzfzáságára nézve, Deli Nap-.
;
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kelettől, Éfzaki Napkeletre terjed vagy nyúlik,
egy olly legnagyobb Karikán , a' melly az iEquátort a''hofzi'zúság 44-dik grádusanál mintegy
gi gtádusnyi Szegeiéire hasít;a Éfzaki Napkelet
felé. Annak hofzfza a' .ló reménység fokától
a' Behring fzoros Tengeréig több min
Mérttfóld; Szélefsége pedig Portugallia* partjá
tól Malaccáig El/aki Napnyúgotról Déli Napkeíe; felé, mint egy 1600 Mérttfóld; egy olly li
nea alalt , a' melly mintegy 40 grádusra hajlik
az .rEquátorra, vagy azzal annyi Tzegeletet isinál Eizaki Napnyúgot felé. A ' m á s i k F ö Szigete
a Földnek Amerika, Délről Érzakra, egy az
jEquátort tsak nem függöleg hasító legnagyobb
Karikán a' Horn Tengerbe nyúló Hegyétől a
Srníth Tenger fzorofsáig, vagy egy más legna
gyobb Karikán a Plata folyó víznek torkától
a' Behring fzoros Tengeréig, a melly az .rEquátort, a hofzfzúságnak 302-dik grádusán, mint
egy 63 grádusnyi fzegelet re hasítja Éízaki Nap
nyúgotra, hofzi'zabb 2000 Mérttfoldnél. A ' leg
nagyobb fzélefsége Amerika'Eizaki és Déli ré
szének több mint 700 Mérttfóld. A' Fold ezen
két legnagyobb Szigetei után, mindjárt a' legne
vezetesebb nagyságú Sziget Új Hollandia, Nap
nyúgotról Napkeletre úoo Mérttföldnyi hofzfzúfágu, és Elzákról Délre 300 Mérttföldnyi ízéle fségű.
Bizonyos fellzámlálás vagy c:dculálás, és
réfz fzerént kórul belől való meghatározás fze
rént , a' Főid'öt réfzcinek nagysága vagy kül
ső fzíne, lapja, kiterjedése, következendő íre
den adatik-eió úgymint:
aphiai négy Szeg
r

1

2

2

0

0

Déli Ameriln ;
. V. Ú) IFdlmdia, u] Gviuea, és Uj Sélándi:
Mindófzv»2'239,5i8 Geographiai négy Szeg.
Mérttfóld. .
H<i már valaki, az itt bé-nem foglaltt kisfebb Szigetekre, és a ne talám nem egéfzen bi
zonyos Lzámolácra , vagy a" meghatározásban
ejthetett hibára még egy tízed réfz millió, vagy
100 ezer Mérttfóldet tud ezen feüyül: még-is
úgy-is tsak 2'339,5Í« Geogr. E l Szeg Mértt
fóldet tefz az mind Öfzve. A' FÖld' Golyöbisa'
egéfz külső fzíne pedig , a' mint feliyebb láttuk
9*288*000 n Mérttfóld. Ha ebből amazt kivefzfzük, lefz a* maradék = 6*948,47 *• Követ
kezésképpen, majd hét millió r j Szeg Mérttfóld
marad még a' Tengerekre; a' mellytk uhát fok
kal többet foglalnak-cl a' Föld kereksége'kül
ső fzínéböl j-ad réfznél; a* fzáraz Tartományok
pedig koránt fe tel'zik annak j-ad rel'zét. Vagy
a' feliyebb való meghatározás fzerént, Európa
30-ed réfzét, Ásia 1 2 - ö d réfzét, Afrika 18-ad
réfzét, Éfzaki és Déli Amerika együtt 13-Öd
réfzét; és Auíu-áliának három legnagv obh Szi
getei 34-ed réfzét foglalják-el a' Fold' Színének.
Innen a' Föld' Gclynjisát fzáraz Tartomá
nyi és Vízi fel golyóbisokra lehetne ofztani; mert
ha valaki a'hofzlzúság' 183-dik grádusát, vala
melly Föld Glóbusának a' Réz Meridiánus alá
vifzi, és a' Glóbust magát 30 grádusnyi Déli
Pólus magafságáia felenleli: úgy a' Horizon a'
két fél golyóbist elválal'ztja egymástól , és a'
fzáraz Tartományokból
k Amerika'Déli ku
tsát , és Ásiában Malaccá fél Szigetéből c's Cochinchinából valami réfzetskét lehet a' felett láuii;
minden egyéb réfz Szigetekből és Te verek bőt
áll. Kórul belől a* iVn- • T..rtnm».iv? fél trOl s a

íyóbisnak középpontjába, Angliának vagy >
nagy BritanniaiSzigeteknek, Déli legfzélsö kör.
nyéke, a' Vízi fél golyóbis közép pontjába p«.
dig a' Nova Seelandiai Szigeteknek Déli leg,
fzelsÖ környéke esik. Minthogy tehát, tsak.
nem minden fzáraz Tartomány a' Föld' golyó bá
lának egyik oldala felöl esik ; 's még-ís minda
zonáltal az a' legnagyobb egyformasággal fordúl-meg 24 óra alatt a' Tengelye körül: innen
ügy látfzik, hogy fzembetü nőképpen követke
zik, hogy mind a' két fél golyóbis a' legtökélletesebb egyarányúságban van egymáfsal, vagy
hogy a' Föld' Nehézség közép pontja , (Centrum,
gravitatis) annak közép pontjával egy. A' fzá
raz Tartományok hátainak átaljában, a' Fold'
közép pontjától való nagyobb távolsága a' Ten
gerekre nézve felettébb tsekélység, a' Föld' tes
tének felettébb nagy Mal'zfzájához képest.
Bérekefztésüi ide tefzí'zük némelly nevezeT
-tesebb Városoknak és Helyeknek Geographiai
hofzfzúságának, és fzélefségének Tábláját, na
gyobb réfzént a' legújjabb Aftronomiai 'Éfzreyételek és Meghatározások fzerént, a' hofzfzüJagra nézve a' Ferrói Meridiánust vévén-fel.
a
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' « az Aftronomia fok efzkö
"len Helyeknek mind a' S/a™ a Geographiai hr.fzfznsá
gánnk
Izéieiiégénék az
j
*• Égen
tett Efzr.
'
leiek által való megtudására
által,
fellyebb
U

többeknek, kn ált a' mefzíze lévő Tartományok
ban valóknak fekvése, a'vi'sgálódóknak, pon
tos Efzközöknek és más megkívántató dolgok
nak nem léte miatt, tsak az Utazóknak, Tenge
ren hajókázóknak, gyakran igen bizonytalan elő
adása és meghatározása fzerént vétetik fél. Sót
még némelly esméretes Tartományban lévő vá
rosoknak többí'zöri és valósággal az Afttronomusoknái í'zckásban lévő mód l'zerént meghatáro
zott hofzízúságában és fzélefségében-is, kivált
pedig a' hofzfzúságra nézve, adtak-elö magokat
mind eddig Jzt-mbctítnö kiih'inbbégek ; a' mit
a' visgáló EfzközÖk kifsebb vagy nagyobb pontofságának, magoknak a' visgálódóknak, 's az
áltatok elkövetett módnak lehet tulajdonítani.
A ' Helyek' Geographiai fekvésének vi'sgáiásában hat még fok a' tsinálni való, és a' Geogr;;phus>iiak kívánni kell azt, hogy az Aftronovii.usok ebben a' munkában mind inkább inkább,
minden lehető módon elö-fegélltefsenek, hogy
valahára az a' fzemrevetés megfzűnjön, hogy
uii némelly gyakran nevezeies Helyeknek a'heiyet a* földön, azoknak Geographiai hofzfzúságára és fzélefségére nézve még nem tudjuk olly
pontosan, mint az Égen némelly hatodik nagyí'ágd Tsillagoknak egyenes feljövését (Ascensio
recta) vagy elhajlását. De tsak ugyan itt fem
•Kell a' Cntikában vagy rostálásban felettébb el
merülni. A z Afironomiai Problémák' megfejte
iében, és fzámolásokban, gyakran halznos és
Izúkséges valamelly Hely' Geographiai fekvésé
re nézve még a* Secundát-is tudni: de a' FÖldAbrofzok kéfzítésében , még ha legspecialisabjj-ik-ts azoií, ez nem kívántatik annyira meg;
luintkogy nem - is lehetséges.
2. A' mint feliyebb láttuk, a* Fold kerek
ségén gondoltt imndcn legnagyobb karikákban,
„linéniu az JEqnátor és Meridiánus, egy gra-

dus i j . Geographiai Mérttföldet tefz. Innen ha
valaki helyét változtatja a' földen, és egy ,iUy
nagy karika mentében 15, MérttfcldnWre megy:
ez a' Hely változtatás mind annak'kerületére
nézve, mind a' Zenitre és Horizonra né/ve, és
ha a' menés vaiamelly Meridiánus' ho'zízában
esik, az Egi Testek' Déli magalbágára és a* Pó
luséra nézve-is , egy egél'z grádust vagy óo. mi
nutát tefz , következésképpen tefz a' Hely vál
toztatás :
t

1. Mérttfőldrc 4 Minutát. c Secundát.

Innen a" nagy Városokban, az álló helyet,
olly külömbózó képper. lehet fel venni, hogy
a' Zenitnek vagy Pólusnak , és Meridianusnak-is
megváltozása, ha valaki p .ntosan elofztott Atironomiai Efzközökkei visgálódik, igen-is fzembetünö. Ezért jegyzettük-meg, némelly nagy váro
sokban a' helyét a' hofzfzúságnak, p. o. London
ban a' Sz. Pál Templomát, Bétsbcn, Berlinbe a*
Tsillag visgáló Tornyokat 's a' t. Berl nben a'
Királyi Akadémia' elo-adása fzerént az Éfzakról
Délre nyúló Fridrik utlzája 10.384 lábnyi hofzfzú; a' két vége között tehát 1 Minuta 47" a'
Pólus' magafsága köztt a' külömbség.
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