
TERMÉSZETI TUDOMÁNY

A' -

KÖZNÉPNEK.

A Babonaságnak orvoslására és a' Köz-
nép közzül való kiirtására irta és

kiadta

FÁBIÁN JO'SEF
A' VERES-BERÉNYI HELV. CONFESSIÓT TARTÓ

EKLESIÁNAK L. TANITÓJA.

Egy Réztábla Rajzolattal.

WESZPRÉMBEN

NYOMTATTATOTT SZÁMMER MIHÁLY' BETŰIVEL.



Imprimatur omissis deletis
OSEPHUS BERESEVICH «, . p .

Revisor Libr. ad Exc. Cons. "
R c. Hung.

A Z Ú R N A K

TEKINTETES NEMES ÉS VITÉZLÖ

K-koRVÁTH ISTVÁN
Ú R N A K

TEKINTETES NEMES SZÉKES FEHÉR
VARMEGYE SOK ESZTENDŐKTŐL FOGVA

VALÓ, ÉS MOST IS NAGY ERDEMEKKEL

ÍKESKEDŐ

VICE ISPÁNJÁNAK,
NEMKÜLÖMBEN

A1 DUNA MELLYÉKI HELVÉTICA CON-
FESSIÓT TARTÓ SUPEUINTENDENf IÁNAK

EGGYIK, ÉS NEVEZETESSEN A* C S X K V A R I

TRAKTUS NAGY ERDEMÜ ,

F Ő - C U R Á T O R A N A K ,

MINT ÉRDÍEME FELETT VALÓ KEGYES

PATRONÜS URXNAK, ALÁZATOS TISZTELET-

TEJ, És HXLÁADÓ SZERETETTEL

A' KIADÓ.

Budae M . Novemór. , 8 o 2 .*



TEKINTETES ÚR!

Érdemem felettvaló Drága Nagy Jó
Uram /

jSViolta erántam való jó hajlandósá-
gát, és megkülömbözteti*> fzeretetét, egy
hozzám küldött betses Leveléből, a fel-
lyebbvaló Esztendokben szerentsém volt
tapafztalni: azoltátolfogva nem egy-
fzer gondolkodtam azonn, miképpen?! je-
lenthetnem én ki, Jzivemneky a TE-
KINTETES UR eránt akkor formált
alázatos tiszteletét, és érzékeny hálá-
datosságát. Erre a végre nem talál-
tam jobbat, sem akarmelly részben is
illendőbbet, mintha e jelenlévő köny*
vetskét d TEKINTETES URNÁK a*
jánlándom, és ebben érdemes Úri Ne-
vét a következendő maradéknak által-
adom. És ezt annál Jiagyobb őrömmel\
és kéfzséggel is tselekeszem: mennél
jobban tudva vagynak előttem d TE-
KINTETES ÚRNAK nagy ^ér
és mind az olvasásban való nagy



ELÖLJÁRÓ BESZÉD.

nyörüsége, mind kivált a Terméfzeti
dolgoknak visgálásában való figyelme-
tess ége. Méltóztassa annakokáért ezt\
a TEKINTETES UR fzokott kegyes--
sége szerént elfogadni, és töllem úgy
venni, mint eránta való alázatos tisz-
teletemnek, és eleven háládat osságom-
nak tsalhatatlan jelét és tzímerét. Töb-
bire , kívánom hogy d jó Isten tartsa,
meg d TEKINTETES URAT fzerént
tsessen egész Úri Házával egyetemben;
melly szíves óhajtásom mellett maga-
mat grátziájába ajánlván állandóul,
maradok

A TEKINTETES ÚRNAK

Veres-Berényhen

alázatos Szolgája
* *s háláctatos ti ízlelő je

FÁBIÁN JÓSEF.

Jennek a' könyvnek, a* mellyet itt által
adok nem egyéb a'tzélja, hanem hogy a'
köznép elméje;t megvilágosítsa, és a'men-
nyíre lehet az uralkodó babonaság alól fel-
oldozza, 's az ellen megerősítse. Babona-
ságnak nevezem pedig icc mind azt, vala-
mi az okosságnak és a* Vallásnak ízentsé-
ges törvényeivel egyenesen ellenkezik;
azokat a' hijábavaló értelmeket, és azok-
ból folyó képtelen tselekedeteket, a' mel-
lyeknek semmi igaz okok, és fundamen-
tomok nincsen, még is mindazálcal bévé-
tetnek, tápláltatnak, és a' köznéptói izél-
tére gyakoroltatnak. A' Babonaságnál nin-
tsen nagyobb ostora, és vefzedelmesebb
pestise az emberi nemzetiségnek, melly
miatt jófzágok, eg,5sségek, sbc sokfzor é-
letek is veízedelemre tétetik ki az embe-
reknek. Ennek fzűló-annya a' terméSzeti
dolgokban való méjséges tudatlanság, és
azoknak visgálásokban való tetemes tunya-
s%- A' melly ember tsak valamennyire
esmériis a' terméSzetet: az ollyan nem e^y
Könnyen engedi magát akarníelly babona

által



által is eltsalatní; ellenben a' ki itt tudat-
lan, két kézzel fogja sokSzor, és gyako-
rolja még az ollyan képtelenségeket is, a'
mellyek az Istennek barnására, magának
és embertársának rontására vágynak. Bi-
zonyos annakokáért, hogy ennek megfoj-
tására, és a* köznép közzül való kiirtására
nints bátorságosabb efzkőz, mint ha eze-
lőtt a' terméfzeti dolgok felfedetnek, azok-
nak okai és tulajdonságai kimagyaráztat-
nak, és ekképpen a' jó útra vezettetnek.
És kéttségkívűl ebből az okból kezdettek

, mostanság más nemzetek is a' babonaság
ellen a' Terméfzeti tudománynak vezérlé-
se fzerént írni. Ebból írtam és kéfzítettem
én is e' jelenlévő könyvetskét Wünschnek,
Haliénak, Hubénak, Pánkelnek, Fiscíier-
nek, 's kivált Helmuthnak, és más ujjabb
Terméfzeti tudományt íróknak munkáik-
ból, mellynek mitsoda hafzna és követke-
zése fog lenni a* feltett tzélra nézve, az
idő megmutatja. Azt ugyan nem várha-
tom, hogy ez által Nemzetünkben a' ba-
bonaság Orfzága egéfzSzen elromoljon; az
egyfzer megrögzött vélekedéseket nem
olly könnyen kiirtani, és a' méj gyökeret
vert*tévelygéseket kifzaggatni, a' mint ta-
lám valaki első tekintettel gondolhatná. Sok

\embeK van ollyan, a' ki kéfzcbb volna ta-
Hm betsületéról, hivataláról, sót jóSzágá-
ról\is le mondani, mint sem egy ollyan té-
velygő értelmétől hagyná magát megfofz-

tat-

tami, a' mellyet Ő nagyon Szeret, a melly-
ben ayönyörködik, és a' mellyet már ré-
gen ápolgat kebelében. Mindazonáltal nem
ok nélkiH reménylem azt, hogy fognakol-
lyanok is lenni, a' kik ennek olvasása ál-
tal , hibás értelmeikről megfognak gyözet-
tetni, azoktól elfognak állani, és a' babo-
naságban alább fognak hagyni. Legalább
táplál a* reménység, hogy ha ez a' gyer-
mekeknek akar Szüleik akar pedig Taní-
tóik által kezekbe akadhat, vagy ebból
hallanak olvastatni: a' babonaság ellen meg-
erősittetnek, és ha tsak ezeket nyerhetem
is meg, elég az énnekem. — A' rend a*
mellyet követtem mindenütt% az egéfx
könyvben ez: A' Terméfzeti tudomány-
nak legszükségesebb ágazatait rendel és
réSzenként, a* mennyire lehetett világosan
és érthetőképpen előadtam. Annakutánna
mindenik rélz, és néha paragraphus vagy
fejezet után is, az abból kimagyárazható
babonaságokat előhoztam, és rövideden
megtzáfoltam; nem tsak, hanem azokat,
ha a' Szükség íígy hozta magával históri-
ákkal is világosítottam. De tsak ugyan ne
gondolja azért senki, mint ha én itt min-
den babonaságokat eggyül eggyig mind
felfűztem volna, és azokat sorról sorra meg-
tzáfoltam volna. Arra tzélom sem vólt,le,r
hetetlen is, mivel ollyan sokak azok, hogy
nintsen Számok. Majd minden rendű és ál-
lapotú embereknek vágynak magános, kü-

lönös,



Jőnös, és a' maga hivatalát illető babonái.
Különös babonái vágynak az afcSzonyok-
nak, különös a* Férfiaknak. Különös a' ízán-
tóvetóknek, különös a* mester emberek-
nek 's a* t. Ezeket hát én mind nem Szám-
láltam elÓ, hanem tsak az ollyanokae, niel-
lyek közönségesek, itt is pedig tsak a'ne-
vezetesebbeket, és azokat, a' mellyekbÖI
az értelmes ember a' többeket is igen kön-
nyen megfejtheti, a* mellyek itten nintse-
nek feltéve. Ha ollyan babonaságra akad
az olvasó, a' mellyról Ó soha sem hallott,
azonn meg ne ütközzön, és ne vélje mint-
ha én árnyékkal veSzÓdtem volna; hanem
gondolja meg, hogy nem mindenütt ugyan
azon egy babonaság uralkodik az embe-
rek között, hanem egy helyen egy, más
helyenn ismét más, ahoz képest a* mint a*
tájékok, a' Szokások, és a' más nemzetek-
kel való SzomSzédságok külömbözók. Én
tsak eggyet sem hoztam fel ollyat, mellyec
a* mi Nemzetünk közt ne hallottam volna,
vagy a' meilyet ne tudnék gyakoroltatni
Nintsen egyéb, a' miről még kellene Szól-
lanom, vagy a* mit Szükség volna megje-
gyeznem ; hanem kivápom hogy legyen ez
a' könyvetské azoknak a' kiknek íratott é-
pületekre és megvilágosittatásokra. írtam
Veres Berényben Májusnak 3-dik napján
1803-dik ESztendőben.
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ELSŐ

E L S Ö R É S Z

A Terméfzeti Tudományról közönsé*
gesen.

1. §. J-/Zenn a* fzónn Terméfeet értetnek mii>
den dolgok > vagy minden látható, tapaSztal-
ható » és-akármi módon érezhető testek a1 vi-
lágon. Az a* tudomány pedig, mclly ezek-
nek, tulajdonságaikról, munkáikról es ereiekről
tanít neveztetik Terméfzeti tudománynak. —
A' TcrméSzeti tudomány hát a' világi testek
körül forgolódik, eV a1 terme'fzeti törtenetek-
nek okairól visgálódik. Physihának is hivatik
ez, melly. fzó egy Görög ízótól véve'n érede-
tót,'.annyit téfzeh , mint Terméfzet esmércte.

2. §• A' Terméfzeti tudománynak igen
nagy a'.haízna. Nevezetesen: ez áltudomány
mintegy kézen fogva vezet bennünket az Isten-
^e*/» a',midőn a' terme'fzeti dolgoknak fzem-
lcle'sek, é$ figyelmetes visgálások által az Isten-
nek nem tsak az ő lételct csmerjük ineg, ha-
pcin az ő felséges és imádandó tökélletességeit
«> mint a* ő hatalmát, böltsességét és jósá-

A gát,



gáti, a' mellyek ofztán hathatossan serkentenek
mioket ennek a* na^y Felségnek tsndáJásárn *
ditsérete're és Szeretetére, egyfzóval, azoknak
-a' tifzteknek tellyesítésekrc, inellyeket a' Ke-
reSztyén vallás eiőnkben ád.

Z. §. A' Terméfzeti tudomány igen hnfzA
ttos még a' n)i életünknek és egcsségünknek
fenntartására is. A' löbbek közt e' tanít me^
arra, mitsoda vefzeöelmes a* házakat alatso-
nyon építeni, azokat télen nagyon befűteni,
az ablakokat mindenkor bezárva tartani.— Ez
ád közönséges regulákat pírról, miképpen tart-
hatja fel az ember égésséfijét, és a' betegsége-
ket hogy kerülheti el. IVÍitsoda közönségesebb
a falukon, mint hogy a' betegekre ceáolvas-
sanak ? hogy azokat Javasok , vénaSzfzonyok
által gyógyíttassák. Hány betegek vefztik cl
a* miatt életeket, hogy nyavalyájok rontásnak
tartatván;, igen oktalanul gyógyittatnak. De
a* ki érc'ariTcrméSzeti tudományhoz, megőrzi
tnngát az efféléktől, és nyavalyába esvén ren-
des -orvosokhoz, folyamodik.

4. §. A1 Terméfzeti tudománynak nagy
haSzna' van-továbbá a' mezei gazdaságban. . E'
mondja meg a1 gazdának, és ez adja tudtára,
mit mikor, és miképpen kell tselekedni a'gaz-
daságban ? melyik földnek és növevénynek mi-
tsoda mivelés kell? meliyck.legyenek a' leg-
hafznosabb és egésségesebb takarmáhyjók a' bar-
moknak ? hogy lehessen ez vagy. aráaz dolgot
jobb móddal, és könnyebb erővel!>véghez vin-
ni, 'áa't. De ennek Szavára még ckkorig, ki-
vált nálluhk, kevesen hallgattak, még pedig
leginkább •$•' balvélckedesek miatt, ínellycktoi
«' gazdák el vágynak foglaltatva, ;̂ * •

5. §.

S. $. A' Terméfzeti tudomány nyngodak
mat, isendességet, és mcgclégede'st Szerez vé-
eezetre az embereknek. Ugyan is: ez az a
melly mcgSzabadít minket minden hafzontalaa
félelemtől, melly tol gyötrettetnek a' tudatla-
nok ; ez őriz meg minden hijábayaló baboná-
tól *s balítéletektől. Ki fog félni'a* lidértzek-
től, az imitt amott futkosó tüzektől, ha egy-
fzer tudja mik légyenek ezek *s miképpen Szár-
maznak? Kitsoda retten meg valamelly üstö*
kos tsillagnak látására, és ki tudakozódik an-
nak jelentése felől, ha. bizonyos arról, hogy
ez a' Szép tsillag nem jelent semmit is? Kivá-
logat a' napokban, ha a1 felől meg van győ-
zettetve, hogy a\ Planétáknak semmi befolyá-
sok nintsen az emberek dolgaikba? AvSzántás«
ba* vetésbe, plántálásba, oltásba, ésfzölő me-
tSzésbe, ki figyelmez arra, hogy van a1 hold?
ujja van e', avagy fogyta, ha megtanulta azt,
hogy a' holdnak ezekkel a' dolgokkal semmi
köze nintsen? Bizonyos annakokáért, hogy tsak
a' Terméfzeti tudomány az, a' melly "az éle-
tet tsendessé, nyugodalmassá és kedvessé te-
Cei, és ha ezzel valami esméretünk vagyon,
még tsak nem is ügyelünk azokra a', babonák-
ra, a* melly eket sok emberek tudatlanságból
gyakorolnak.

A 3 MA*



MÁSODIK RÉSZ

A* Testekről és azoknak közönséges
tulajdonságaikról.

T
6. §. A estnek nevezzük itt nem tsak a* tu-
lajdonképpen úgy mondatott testet, a' miné-
müek az embereknek, és oktalan állatoknak
testeik ; hanem közönségesen Szóllván .mind azt,
valami tsak ellátható világban a* mi érzékenysé-
geinek alá esik. Test a' fö, fa, kő, fold; testek a*
tűz, víz,- levegő 's a' t. mert mindezeket erez-
hetni, és vagy egy, vagy más módon felvehetni.

7. §. Ezekben a* testekben vágynak ollyan
tulajdonságok, a1 mellyek minden külömbség
nélkül mindenekkel közök, és a' mellyek az
eggyik testben Szinte úgy feltaláltatnak mint a*
másikban. Ezeket hívják a' testeknek közönsé-

f es talaj:dónságinaky a' mellyek is c' követ-
ezendó'k:

iy--.:£t. Minden testnek, akarmitsoda kitsíny
legyen is az, vagyon kiterjedése, az az, meg
vagyon annak az ő illendő nagysága, úgymint
magossága, Szélessége, és vastagsága; melly-
ből Szükségesképpen következik, hogy tehát
helyet foglal. Ez ollyan tulajdona minden test-
nek, hogy e' nélkül nem lehet azt, még tsak
képzelni, és gondolni is.

b. Vagyon ezenkívül minden testnek figu-
rája vagy formája is. Ez azt teSzi, hogy an-
nak kiterjedése nem minden vég nélkül való,
hanem, buonyos határok és lineák közzé vau

izo-

(zorítva. Ezeket a1 lineákat világosan, felvehet-
ni a* testnek képén, es árnyékan. "

c Továbbá, minden test elofztható^ az
az, sók apró, és egymástól külömböző réfzck-
ből van öSzvefzerkeztetve, es ezeket el lehet
oSziatni, cs egymástól Szedni. A' fát el Jehet
vagdalni, hasogatni, fürefzelni; a köveket el
lehet tördelni, cs aprózni. Es ezt az elapró-
^ást, vagy a' réfzeknek egymástól való elSze*
déseket annvira vihetni, hogy az ember bámul
bele. Mikor az ezüstöt arannyal megfuttatják,
olly iSzonyu apró retzekre olzlik el az arany,
hogy azonn nem lehet eléggé tsndálkozni. Ma-
ga a' termc'Szet is, bámulásra méltó módon oSz-
latja el a* testeket. Egy tsepp veres festék egy
nagy edény tifzta vizet úgy annyira megfest,
hogy annak minden rcfzeiben lehet valamit lát-
ni a' festékből. A' pésma, kánfor, és Szagos
olajok,, úgy betöltik a* hazat a' magok Szaga-
ikkal, vagy kigőzölgő réSzeikkel, hogy sok na-
pokig erezhetni, peoig alig veSztcnek el vala-
mit a' nehézségekből. £zen eloSzthatóság meg-
gondolásának alkalmatosságával tsudálni Jehet
a' Teremtőnek hatalmát és böltsességét, a1 ki
a' terméSzetet így alkalmaztatta.

d. De még ennekfelette mozdíthatók is
minden testek, vagy eggyik helyből a1 másik-
ra lehet vinni őket. Kétségkívül; mert soha
egy test sints úgy hozzá kötve ez vagy amaz
helyhez., hogy állandóul ott maradna. JEhezké-
pest, a* fák ledülhetnek, az épületek 'ó^zve o-
molhatnak 's a' t. De erre a' mozdításra Szük-
ségesképpen erő kívántatik, még pedig ollyan
móddal, hogy mennél nagyobb a' test, mel-
jyet megkell mozdítani, amiál nagyobbnak keli
ienni annak az erőnek is, melly azt megmoz-

e. Még



é. Még tz- -a* tulajdonság is meg van
testekben, hogy azok athathatatlanok^ az a ^
arról a' hélyról, a* mellyen vágynak, úgy kU
Szorítanak egyéb testet, hogy míg ők ott álla*
nak, addig oda semmi más test nem járulhat,;
Beveheti ugyan magát valamely vékony test,
a' másiknak likattsaiba, (pórus ) a' viz a' föld-
be, Sába, spongyiába, a* világosság sugarai ál-
tal mehetnek az üvegenn, de hifzem a' hová1

ezek bevették magokat nem volt ottan semnű
test is, és így ezek, nem Szorították itt ki •'
testet a* helyéről, hanem tsak annak likattsait
töltötték bé.

j . Utoljára, ez is tulajdonok a'testeknek,
hogy egySzerre tsak egy helyet Soglalnak e l ,
és két külömbözo vagy több helyeken is ugyan
azon egy időbe jelen nem lehetnek.

Alkalmaztatás a' Babonaságra,

S. §. A'régi időben azt hitték volt sokan,
sőt úgy hiSzik még maris némelly tudatlanok,
hogy vágynak ollyan emberek a'világon, mint
az úgy nevezett Tündérek, és BoSzorkányok,
a' kik magokat láthatatlanokká tudják tenni »•
és tetSzések izerént nyúllá, farkassá, kutyává,
matskává, 's más. efféle oktalan álattá tudják
változtatni; nem tsak, hanem a' kults lyukán,
ablak lyukán és magáim az ajtónn îs által tud-
nak búni. De a' ki azokat a' közönséges tulaj-
donságokat meggondolja, a' mellyeket a' tes-,
tekröl elmondottunk: egySzeribe által látja, hogy
ez igen képtelen értelem. Mert a' mi az ollya-
noknak láthatatlan voltokat illeti, ugyan hogy
tudnák ők azt megtsinálni? Az embernek tes-
te ,. valamint egyéb testek is, Számtalan sok ap-
ró és külömbözo réSzekből áll. Vagy ennek

kei-

kellene azért ekkor olly iSzonyu apró réSzekre
elSzcdődni, hogy azokat af Szem ne lathassa,
és azután ezeknek a" réSzeknek öfzve rakatód-
ni, hogy azokat ismét megláthassa; vagy pe-
dig 'a' mi Szemeinknek kellene ollyan állapot-
ban holyheztetődniek, hogy egySzer ne lássuk
az ember testét, azután pedig ismét lássuk.
Ugy de nints ember, nints Ángyai, vagy a-
karini teremtett állat a' ki ezt véghez vigye.
Következésképpen nem' is lehet senki láthatat-
lanná az emberek közül.
•. • Az: elváltozás t vagy hogy valaki más Sor-
mát v-ehessen magára, és mikor tetfzik azt is-
mét-letehesse, Szinte ollyan lehetetlenség. Nem
lehet megSogni mivel és miképpen tudná azt
valaki véghez vinni. Mert az a' mit beSzélle-
nek, hogy. valami kenettel megkenik magokat
nz ollyanok, és ez okozná ofztán az elválto-
zást, tsupa nevettséges dolog. Nints ollyan ke-
net a' világon a* melly az ember testét más ok*
talán állat testévé által változtassa. De ha fel-
tennénk hogy vagyon, ismét a' lenne a' kér-
dés , ki tsinálja az ollyan hathatós kenetet ? ki
adja azt annak az embernek? Erre pedig ki
tudna felelni, ha legjobban akarna is i

Mit mondjak a' kults lyukon, az ablakon*
az ajtón való bebúvásról? Ez ollyan képtelen-
ség, a* mellynél már nagyobbat alig lehet gon-
dolni is. A' testek, és azoknak minden réizei,
bizonyos, és magokhoz illendő nagyságú he-
tyet foglalnak el , a* nagyobbak nagyobbat, a*
Kissebbek kissebbet; azomban, minden testek
*thathatatlanok. Hogy búhatna tehát által az
embernek vastag teste egy kuits lyakon?hogy
mehetne kereSztiü azrajtó fáján? Ez terméSzet
<aien való dolog, és valóban nagy gyalázatjá-
ra van ez az emberi okosságnak, hogy valaha

íllvet
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illyet hittek, sőt még most is hifznek ar
berek. Maradjon hát az illyen bolondság!
ha ezeknek nem kell hitelt adni, akárki mond-
ja is, és befzelje előttetek.

A' láthatatlanná letel és elváltozás Selől va*j
ló értelemre, úgy látSzik a* régieknek meséik,.^
és tanítások módja Szolgáltatott alkalmatossá-
got. A* re'gi Böltsek sok és külömbkiilömbfe-
ie jelenéseket költöttének. A' virtu«t úgy írták
le mint valamelly Személyes valóságot, mint
a* melly most megjelenik az emberen között,
majd ismét eltűnik közűlök. A' ve'tket pedig
úgy adták elő, mint a' melly egek barommá
változtatja az embert által. Az illyen jelene-
seknek és elváltozásoknak ma is helyek vagyon;
mert ha az emberek követik a' virtust, az ak-
kor megjelenik ő nekiek, ha pedig azt meg-
utálják eltűnik ő tőlök. Hasonlóképpen ha az
emberek a' barmoknak hajlandóságaikat ma-
gokra öltözik; azokhoz hasonlókká lefznek. így
a' kegyetlenek e's haragosok oroSzlánokká vál-
toznak; a' nagy ehetők e's telhetetlenek farka-
sokká ; a' fösvények és 'sobrákók kutyákká,
mások ismét egyebekké. Igen hihető; hát, hogy
az emiitelt bolondságoknak itten vagyon a* leg-
első kútfejek és eredetek.

JD~t*' A' Babonázók közönségesen ezt tartják,
hogy az említett dolgokat az ördögnek segítsége .által
vilzik véghez azok az emberek, sót egyéb tsudálatos
munkákat is azok által tsclekcfznek. Igen Szükség an-
nakokáért itten fzóllani és rövideden értekezni arról:
valyon tehetnek e' valamit az ördögök? árthatnak e' c-
zek valamit az embereknek? elfoglalhatják V ók eze-.l

wenydörgéseket? vehetnek c* illyen va^y a:nollyan
mát ó magokra? és magokban is munkaíódhauiak 6'
larait az emberekben? A'

• A* Keistus ideje előtt, '$ kivált az o idejében, bi-
zonyos az a' Szení írásból, hogy igen nagy hatalmok
volt* ezeknek a' gonofz Lelkcknek; az cmfccrck korú
mindenfele dolgokat véghez vittek, azokat gyotrotték
tSzlíe és vizbe vetették, sőt cgéfzfzcn is elfoglalták's a t.
De már ma, minckutánna a Kristus meggyőzte azokat,
éppen nem hihető hogy az emberekkel így bánjanak;
sőt ezt hozza magával a' Knstusnak ditsósst?;c, ho^y
e- többet soha meg se essen, hogy ekképpen innen is
ki tessék az, hogy a* Kristus ezeket minden hatalmok-
lól mcgfofztotta. . •

A* sem hihető, hogy valaki fzSvettseget köthessen
6 vélek, és akármi által is arra vegye, hogy mikor né-
ki tetfzik mindjárt megjelenjenek, 's kívánságát telyesí-
tsék. Ueyan hopy engedné azt az Isten meg, hogy e-
-zckkcl az ember ölzvcfzövctkezzen? hog)' vclek barát-
tságoc tartson? annyivalinkább, hogy azoknak segítsé-
gek által valami tsudálatos dolgot vedhez vigyen? hogy
valakit megrontson, tsonkasággal, féllzegséggcl, öfzvc-
sugorodással megverien? 's a' t.

Nem lehet feltenni azt is, hogy ők fzólvcfzekct,
menydörgjéseket támafzihatnának 's jégcssóket hozhatná-
nak elő/ Ezek a* dolgok a tcrmcfzctnck fzülemónyi,
és sok fzáz efztendei tapafztalásokból megbizonyodott
az, hogy minden levegői történetek testi okokból ízár-
maznak, és azokhoz a' törvényekhez tanják ö mago-
kat, a1 mcllycket nékick még kezdetben kifzabott a'
Teremtő. A* ki hát.az ördíigöknek illyen tselekedctc-
ket tul-.íjdonit, gyalázattal illeti az az Istent, a' midőn
incgfofztja ötet a' termcfzeten való legfőbb uraságától,
és ruházza azt az ördögökre.

Hogy valami testet vehetnének fel magokra, a* melly
ez vagy amaz oktalan állathoz, vagy valamelly ember-
hez hasonló volna, és hogy látható formákat tudnának
elő hozni: hasonlóképpen nem lehet gondolni azt is.
Ugyan is: ezeknek a* dolgoknak vegbenvitelckre, vég-
hetctlcn erő, mindenhatóság kívántatik. Már pedig c-
zek a gonofz Lelkek nem mindenhatók; és ha nagy c-
rejek vagyon is, de nem véghctetlcn erejűek; nintse-
ncK is a' magok hatalmokban, hanem az Istenében, és
a mit tsclckcdhctnck tsak úgy tsclekedhetik, ha azt az
Isten megengedi.

... yt&wrc, hogy tsak magokban, és minden cfzköz
neműi munkálódhatnának valamit az emberben, azt scin

lehet
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lehet elhinni. Lelkek ezek: hogy tsciekedhétnének hát
ők testiképpen, vagy ollyan dolgokat, mellyek a test-
nek tulajdoni? nintsenck ezek az emberrel termrfzcti
Öfzvcköttctésben; hogy vehetnék hát ótet erre vasv a-
marra a' dologra ? mitsoda befolyások lehetne ö beleié?
's a' t.

Ezeket meggondolván látni való, hogy az ördögi
megjelenésekről, bofaorkányokról, garabontzás Deákok-
ról, tátosokról 's a' t. való hafzontalan képzelődések ón-
ként clcnyéfznek. Hafzontalanságok azok, mikor azt
bcfzéllik, hogy némclly vén afzt'zonyok a' seprón. lova-
golnak, a' levegőben járnak, mefzfze földre hirrelcn cl-
jnennek és ismét vifzfza jönek 's a' t. Es valóba ma-
gok menthetetlenek az ollyan Sziliek, a' kik a, magok
gyermekeiknek fejeiket a' bofzorkányokról, ördögi nié^-
jclcnésekröl és kísértetekről való félclmes históriákkal
töltik bé. Az illyenekkel olly félelmet vernek gyerme-
keikbe, hogy azoktól soha életekben incg nem fzaba-
dúlnak.

HAR-

il

HARMADIK RÉvSZ

A Testeknek mozgásokról*

9. §. ÍViinden test valami tsak van a' vilá-
gon, bizonyos helyen van. Mig megtartja ezt
a1 helyét, addig nyugodni, mihelyt-pedig vál-
toztatja, mozogni mondatik. A' mozgás hát
semmi nem egyéb, hanem a' helynek változ-
tatása , me!ly ízerént valamely test az eggyik
helyről vitetik a' másikra. így, ha .egy követ
odébb vetünk, változtatja a' maga helyét, e's
ígv mozgattatik. Ha egy házból másba me-
gyünk, változtatjuk a1 helyünket, és e'Szeréüt
mozgatjuk magunkat.

JO. §. Mikor valamelly test mozog: an-
nak tsak egyfzempillantásig sem lehet egy hely-
be maradni, hanem mindenkor odébb odébb
kell néki menni egymás után az idővel, és ek-
képpen egy bizonyos idő alatt, egy bizonyos
líneát vagy utat kell néki elvégezni. Azt az
lkat a' mellyct a* test illyen módon elmegy*
az ő eránnyának; azt az időt pedig a' melly
alatt azt elvégezi az ő sebességének nevezik.
Példánakokáért mikor a* puskából kilövik a*
golyóbist egy bizonyos tzélra, az az út a'mel-
lyen a' tzélra megyén, az ő eránnya lefz, az
az idő pedig a v melly alatt oda mégyen, az 6
sebessége.

^ í , A z erÁtt.yzat t e h á t <s a sebestét af moz-
fzükstges tulajdonságai, és ezeket egymástól so-

ha



12

ha cl nem Icliet vá1af2tani. Tcg^ök fel, hogy két if-

}ak futnak egy bizonyos tzclra úgymint Pál és Péter.
*ál egv minutum alatt már oda irt, mikor Péter u^yaa

azon jdó alatt ezt az utat tsjtk félig végezte cl. Ebben
az esetben Pál kétfzcrtc jobban mozgott vagy futott,
mint sem Péter, Itten hát az idők egyformák, az íitaí
pedig külornbözök. Már illyenkor így izoktak fzóllani
a' Termcízctvisgálók: Ha egyformák az id$k: tebát úgy
* agynak n sebességek mint a közök. Ha pedig,-Pál egy
imhutum alatt ért a* tzclhoz, Péter pedig két minutum
alatt: tehát Pál hasonlóképpen kétízertc sebessebben
mozgatta magát, mint sem Péter. Ebben az esetben a*
közök egyformák, az idők pedig küló'mbözök; és illyen-
kor l<Zy uollanak: mikor a mozgásban a közök egyformák)
AZ idtfk fedig külömbözb'k: akhtr * sebességek &gy vag)»ak
mint az tdűk

Alkalmaztatás a Babonaságra.

11. §. A'mit eddig a'-testekről., és azok-
nak mozgásokról mondék , Sordítsuk azokat is
már most nemelly babonás vélekedésekre.

Ne'mellyek úgy befzéllnek mintha volná-
nak ollyatén emberek, a' kik egyfzerre ke't
helyen is jelen tudnak lenni, vagy a'hol akar-
ják mindjárt ott toppannak, hipp hopp hírével
járnak, E' tsupa lehetetlenség. Ugyan is: a*
testeknek terméfzetékkel ellenkezik az, hogy
cgySzerre több helyet foglaljanak el egynél, és
hogy ugyan azon időben itt is legyenek, am-
ott is. Ha itt vágynak, nem lehetnek amott,
ha amott vágynak, nem lehetnek itten; és mi-
kor valaki azt állítja, hogy egy test két he-
lyen is jelen lehet, annyi mintha azt monda-
ná, hogy az egy, lehet kettő, a' melly kép-
telenség. Azomban, minden köznek, minden
títnak elve'gezése're bizonyos e's approportionált
•ahoz mérsékelt idő kívántatik. Ugyan hogy
tudna hát valaki egy Szempillantás alatt húfz

har-

harniintft, vacy több raértföldnyire is mégje*
S3"? te » * lehet által látni. Vagy talant
a' Lelke jelenik meg ottan az illyen embernek.
No de ha ez a' testét oda hagyja, az olzun
érzéketlen testleSz, valóságos megholt állat ma-
rad. Más az, hogy miképpen tenné magát az
a* Lélek láthatóvá? Hogy vehetne magara min-
denben ollyan formát még a% ruházatra nézve
is, mint az ő elhagyatott és tulajdonképpen-
való teste? Mimódon válna el az illyen Lélek
a' maga tulajdon testétől, és hogy eggyesulno
isméi azzal ? 's több efféle. Ezek mind lehe^
tétlenségek. Azért az illyeneket senki nem hi-
heti, hanemha erőízakot akar tenni a' józan
okosságon. . ! í;

Azok a' históriák , -aV melly eket- a' két he-
lyen jelen lenni tudó, és hipp hopp hiréveí
járó emberekről befzéllcnek, vagy valakinek
serénységéből és Szorgalmatosságából vették e-
redeteket, a% kiket most itt majd kevés idő
múlva amott látván reá fogták, hogy egySzerre
két helyen is jelen tudnak lenni. Mit nem köl-
tenének a' tudatlanok az ollyan gyors futóról.»
mint a v millyenről emlékezet vagyon az elmúlt
1801. efztendei ujjsúgnak 47-dik Darabjában,
és a' kiről a' mondatik, hogy 2li. óra alatt 90
Anglus mérföldet futott, el fogadásból v ha ezt
egy fertályba itt, másba ismét két mértfbldrd
látnak? Vagy pedig valamely különös 4örte^
net adott azokra alkalmatosságot. Ugy vagyon*
lehet ollyan eset, a' mellyből kitsinálja-az e-
gyügyü és értetlen ember az cíféle hijábavaló-
ságokat. Rövidségnek okáért tsak eggyet ho-
zok itten elő, a' mellyből minden hofzfzas gon-
dolkozás nélkül kiki elláthatja, miképpen Szár-
mazhattak a' megjelenésekről, hipp hopp híré-
vel való járásról, sőt minden kísértetekről Szól*

16
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ló hitván mendemondák. Maedeburgban e?y
Úri ember nem igen regiben kiöntette magát
viaSzból éppen akkora formában, mint a* mek-i
kora volt- valósággal. Ezt a' viaSz kepét a' Szo-
bájában e&y aSztal melle' helyheztette, úgy le'-
ve'n kitsináiva, mintha valamélly könyvből nagy
figyélmetesen olvasgatna. Történt egykor, hogy
egy házi tolvaj annak a' fzeSzivel járna a' Vá-
roson, hogy ő petsétnv^mó metSző. <A* többek
közt betért ennek az Úri embernek házához is,
tudakozván tőlle nem/ tctSzene e' vele ptaran-
tsolrfi. Minthogy az Úr ekkor Szinte indulóba
vala' onnan házul: azért a' petsétnyomó metSzőt
rövid Szóval tsak eligazította 's követte felvett
útját. Mi leSz a' dologból! a' tolvaj mcgsejdi-
t i , hogy-az Úr elfelejtetté bezárni a' ház ajta-
ját: azért feltefzi magában, hogy ezt a' jó al-
kalmatosságot haSzonra fogja fordítani. Hanem
megJeste előfzSzör merre megyen az Úr, és mi-
dőn látta volna, hogy egy utSza Pzegeletnél fél-
re tsavarodott: gondolja magában , hogy már
most bátran vifzfza mehet, fs feltett tzélját kö-
vetheti, Vifzfza is ment fzerentséssen e^éíz az
ajtóig, és a' mint vélekedett senkitől is cízre
nem vétetvö. Nem tudván bizonyoson, nints e*
benn valaki v bekopogtat előbb kétfzer is nagy
tsendesen. És midőn senki se fzóllana, kinyitja
hirtelen az ajtót és bemegy. De óh jají ifzonyi*
ijjedtséggel rohan ismét \\ízha abban a'pillan-J
tásban, mikor látja, hogy az Úr az aíztalnál 1
íil, és magánn kívül lévén Szaladt le Selé a* |
gráditson, hogy ajtót keressen és elillantson.J
Ezt egy tseléd mindjárt éfzre vévén titánná e - i
sik a* - tolvajnak , és megtsípi a' nyakán a* ]
bőrt. Ezenn a1 tolvaj még jobban niegijjedt,
mivel azt gondolta, hogy a* házbun lévő Úr
Szaladt után na 's a' fogta meg. Azomban ha*

za

toppan más felől'az Úr a* városról; kérdi
mi'dolog van; melyre .a1 tolvaj esküdt menyi
re földre, hogy, ő tsák egy gomböstőt sem
lopott el. M üri. ember, véven efzre, hogy
a tolvajt az ő viaSz képe iizte ki a' házból,
nevette a'történetet; és megelégedett azzali
l,o^y a*, fjetsét nyomó metSzőnek egvnehán;/
petséte^t "ültetvén: av fenekére, a' háztől'kiveu
fc t í e #>-. Azt kérdem mar most, valyon az il-
Jyen ember nem hiSzie\ hogy vágynak ollyan
emberek, ^ kik két helyenn; isseién tudnak
lenni ?• valyon nem mondja, e' ŝ ok babonások-
hal: soha attól az értelemtől el nem állok, mert
azt a' magam tulajdon példámon próbáltam és
tapafztaltam ? — És ekképpen nem Származhat-
tak e* illyen módon minden megjelenésekről
és kísértetekről való históriák ? 'IC Í;"L ' ; n i

Jegyzés. Noha azok.mind igazak a" mit a* megje*
lenesek és kísértetek ellen megjegyzettem;:.mindazon-

nubi2onyságok által, megerösíttettek. Tudniillik nem
lehetetlen az, hogy az embernek valami ollyan kep jö-
hessen fzemc eleibe, a' melly hasonlónak látfzik vala-
mi igazi ízemélyhez. Már mi vet az illyen képet sem
az ördög nem hozhatja elo, sem a* maga lelke az enn
bemek: méltán lehet azt kérdeni, honnan fzarmoziktc-
J* 1 *z l ' lY c n kép? Erre a' kérdésre íigy tartom, nem
felelhetek meg jobban mintha azt mondom: Hogy nz aU
tyatén k<tp magátin az.t emberen lifrül telyessénel nmtstn je-
ijn, bonem annak clbWáfának fuvdar>:e»tmi tsupán tsak'az
*gn-eljT>en vagyoni Vráz abban találtató nézúuakbar.. Nc-
Í I L ^ P ! 1 '

 e 2 t u t m»ndenncl megértetnem: mindazáltal
hct elöad '̂ a ' t s u d á l a t 0 $ d ü I ^ o t "íeiinél-.vjlágosab-

:JÍ22 öad
:JÍf22Ö"$í8«.8cii minden érzékenységcinknek cfzközci

2 V I \ Ff c k i g c n ÍRcn a P r ó és v é k o n > ' £sö-fcn? ? 2 agWclobcn va^'on eréáctck,
vcfcnek magokba egy a' vértól clvalafcl

ta-
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tatott rendkívül vékony c"s folyó nedvességet, ti ezt
hívják Ititudvességttek. Az agyvcl5nek közepéből terjedj
riek ki ezek az inak fzertefzéllycl az ember testéire, éj
kinyúlnak az e£éfz testen fziritc á\ felsó bőrnek az aj
lyáig, a'hol a* közönséges érzést téfzik. Innen, mii
helyt egy ín illettetik, mclly egéfz az agy veidre fzot
gál^.c* mindjárt hírt tefz arról.a,' Lejeknek, 's d;kor|
azt mondjuk ito^y érezzük azt. A'többek közt az agy-j
velftnck közcpéüól hét ituú ágaznak ki, mcllyck nézó^I
írtaknak hivattatnak. Az á* kép, a' mcllyct a* tcströll
j5v5 sugárek-a* Izembe kis formában lefestenek, ezekre!
az inakra vettetik; ezeket megnyomintja, melly által
Baenvén az agyvclObc, a' JLcJkct a' testnek formájáról/
és fzínéról valójképzcletrc vifzi, .mcllyct látásaik nevez-
nek. Már hogy ez az Innedvcsség, és ezek a' NczíT-
inak tehetnek a' mi ízemcink cicibe vaJainclly képet, azt
ez az előadás érthetővé fogja tenni. Minden dolog kö-
rül a' inollyet mi nézünk másképpen rázatcatnak meg]
az agyvclóbeh a-' ml Nézőinaink* Más rázás esik azo-í
kon, mikor egy tornyot nézünk; más mikor egy élöfát,!
más mikor egy embert és egyebet. Ha tehát eppen ol-
lyan rázódás megy véghez a' mi nézöinainKban, mint:
a ! millyet olíozni. fzokott valaraelly fzemélynek valósa-,
gos megjelenése: akkor a-mi lelkünk éppen ollyan fze-
inély képét formálja magának, 's Ú£y tetlzik nekünk
mintha azt valósággal lámánk • ha fzintc magunkon kí-
vül jelen nints is. De á' tapafztalásból fogom c?t egy
példával jnegmutatni. Ez előtt egynéhány cfztcndokkel
egy tifzrcs öreg a* maga- fiaival ebédelvén cgyfzcr aztí
kérdezi: Mi axya leány a ki Áll az. 6'háta mtgttt? pedig]
ott semmi leány nem volt. És így ennek az öregnek
néző inaiban bizonyos mozdulásoknak kellett végbe incn-
ni , mcllyek. azt okozták, hogy o leány képet lásson.,
A* kép a' mcllyct látott az 6 képzelódésén kívül nsnV
volt valósággal jelen, mert külömben meglátták volna ;
azt az ó iiai is. — Lehetők hát a' jelenségek, de azok
valósággal nintsenek ott, a' holott látfzanak.

Ezenkívül vágynak ollyan jelenségek is, mcllyck a*
nap sugárinak valamelly testbe lett mcgtörettctéscK ál-
fal hozattatnak néha elő, és a* mcllyek a' tudatlanokat
nagyon incgijjcíztik. Miképpen álíittassék Valamelly
látízatókcp a' mi fzemeink eleibe a* mcgfzcgc'tt és vifz-
Izavcretctt napsugárok által, azt itt nehéz yólna értel-
mesen kimagyarázni, kivált azok előtt, a' kik nem ér-

. tenek •

tenek a nézésről való tudományhoz (Optica) Tsik cgf
péidíval világosítom meg hát ezt a dolgot, a' melly
íniidcn embert meggyőzhet e feloL -- Egy Schcnken-
dorf nevű Burkas (íenerahs a hét cfztendos háború u-
tán valami elmebeli nyavalyája miatt nyugodalomra ad-
ván maeát, egy bizonyos jófzágába lakott, ou töltötte
cev idcie Hornom napjait, és végezetre igen különös
halállal holt meg. Erröl^azt hitték annak a' falunak la-
kosai , mint Czoktak az íllyen izomorü történetekben,
hozv *6 bizonyossan haza fogna járni. A* minthogy zz
6 halála után egy keves időre hire futamodik, hogy ha-
za jár a* Generális. Az odavaló Prédikátor meghallván
a* dolgot, kezd mindjárt fzorossan utánna járni é$ vis-
gálódni honnan fzármazhatott ez a' hijábavaió hír. El-
bcfzéllik néki környülállásosan a halgatói, hogy at U-
raság udva-ában belől egy házba valósággal látták a' Ge-
nerálist az ablakban állni, mc£ pedig már sokfzor, és
mindenkor estve, 's meg is esmérték hogy az: de sen-
kinek sem volt közülök annyi bátorsága, hogy oda mert
volna az ablakhoz menni. A* Prédikátor fcltevén ma-
gában hogy vegére járjon mindeneknek, meghagyja a*
maga halgatóinak, hogy Őtet hívják mindjárt mihelyt az
ablaknál ott lefz az az ember, kit ők a' Generálisnak vél-
nek lenni. Hát más nap estve cgyfzcribcn hívj-k, el-
megy, és bámul a' jelenségen. Látja ő is eggyik ház-
ba az ablakon által az említett képet. Minthogy pedig
okos, tanult, és bátor ember volt a' Prédikátor: tehát
nagy bátran az ablaknak; de annál láthatatlanabbá
kezdett lenni a' kép, mennél közelebb közelebb ment
az ablakhoz, és úgy tetfzctt néki mintha az bcllyebb
vonta volna magát, hogy meg ne csmérjék: végre mi-
dőn cgéfzfzen oda ért volna az ablakhoz: tökrllctcsscn
elenycizctt; nézte, visgálta az ablakon, nints e* valaki
a házban, de nem lévén benn gyertya világ, végére
nem mehetett. Ekkor vifzíza megy az emberekhez, kik
<»tet bizonyos távolságra várták és ezek mondanak ő né-

. piVo.k''.7'1 Tijzteletes Uram boey az az; melyre felele
•*- lrcdikátor: még nem tudom bizonyoson ki az, mert
az a rofzfz ember lassan lassan odébb vonta magát és
?Cv?e íoéfefcen elrejtezett. Mondának az emberek: a*

X e í V n c r t m i l á t t l l k h o ?y C8y f c r t á l y ó r á ia »s van,
ÍS? w a G c n e r a t 1 s ki se moídúlt a helyéből. Nézze
5i L 8 / i C l m e d mindnyájan kiáltanak, most is ott van,
•* USY au most is, mjnt mikor Kegyelmed a fejét a i
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ablakhoz tartotta volt. Ekkor ismét látja a.1 PrédiW
az elóbbeni képet, azért ujjolag meg[y felé sebes léj
sekkel; de ismét elcpyéfzett, mée pedig annál hamaráí
mennél sebessebben uicnt az aolakhoz. Ekkor kez;
of2tán a* jelenségnek igaz okát kitanulni. Aunakokáj
az emberek közül egynéhányat oda fzóllít az ablakhoa
hogy meggyőzze óket is arról, hoey valósággal nem Jí
ja az ember a' jelenséget, ha egéizfzen az ablakhoz á
Annakutánna vifzfza megy azokkal a' több nézökhö;
a' kik ismét állították, hogy azon1 idd alatt is a* Gem
ralis ott volt az ablaknál. . Jól van, monda á* Prédik
tor, majd megpróbálom hát ha cltudnám e onnan vi
ni, Jcrtck azért velem egynéhányan a* Tifztartó házáb
a' többek pedig vigyázzák ha elenyéizik c vagy nem
jelenség. Midőn a' Tifztartó házába, melly az Uraság
val által ellenbe volt, az ötét követokkel bement volna
elvefzi az abban égö gyertyát az afztalról, és tefzi aj
kályha megé, hogy a' kísértő ablakra ne süthessen. £kj
kor kérdi az Udvarbann álló embereket: No ott van i
még a 'kép? mondának: nintsen. Kérdi ismét: mcgjel
lenien c még? és midón azt felelnék: meg igen is; a'j
kályha megett álló gyertyát ujjolag tcfzi az autalra, ér
imé az ablakon azonnal ott lett a* jelenség. A' Prédikál
tor egynéhány próbákat tett azután is a* gyertya elvévé?
sével és vifzfzatc vesével, és őket megtanította a' dolog'
nak igazi mivoltára. Az a'jelenség igy lz<5lla, melly
ti eddig a' megholt Generálisnak tartottatok , semmi ne
egyéb, hanem tsak az, a1 mit a* Tudósok látásbéli meg
tsalattatásnak hívnak ; azaz, ollyan fzcmfényvcfztés,
mellyct a' világosság sugári okoznak, mikor azok vala;
melly testben megtöretnek. Itten a1 Tifztartó házáb''
lévő gyertyának sugarai , a' kísértő ablakra esnek,
hol azok megtöretvén arra a' réfzrc vettetnek, a* hol ti
lottatok, és a' Generális képét a* mint hittétek, láttató!
volt.' Ez a' látfzató kép fzármazik az üvegnek küJönÖi
állapotjától, melly a' világosság fényét viízfza veti. Hog]
minden ablak üvegek nem vetnek vifzfza ollyan képet
ez onnan vagyon, mivel nem minden üvegnek van a;
a'különös tulajdonsága, a% melly arra kívántatik. — Ek
kor látták ofztán az emberek , hogf az ablakon lett je
lenség, tcrméízcttel esett légyen, és fzivessen köfzöntél
a* magok Prédikátorjokna1!, hogy őket a* megholt Ges
ncralis jelenségének félelmétől mcgfzabadította.

12. §.

Tsupa lehetetlen az is, a* mit ez
elölt sok!; hitte*, e> némellyek «*&£***
feentlll hifinek, hogy .a' megholtakat^ b«onyw
vi^tprséffek es czeremoniuk által elo lehessen'
hoz, f Is azokat a' titkos dolgokról megkér-
deni. Úgy vajryon: a' ki ezt lehetőnek tartja,
az ellene mond mind a1 józan okosságnak, mind
a' Szent írásnak. A'megholtéról azt tanitia.a
Sz. írás, hogy azok ollyan állapotban vágy-
nak, hogy ide vifzfza nem jöhetnek v es sen-
kinek meg nem jelenhetnek: Hogy lehetneanT
nakokáert azokat előhozni ? némünémü minden^
hatósággal kellene ann;.k bírni,.a1.ki ^zt:^jegr
tselekcdhetnd; azt pedig k* merne, állítani^na-,
ga felől? Azt sem lehet itt gondolni, mintha
QZ ördög venné fel: magára a! megholtaknak
fzemcllyeket, mert néki erre semmi ^atalma,,
uints, es ha volna is, nem lehet által .látni,
miért engedné azt meg ő néki.az Isten. .> . L

A^ok az emberek, a' kik eíFéleV.el drtse*,
kefznek, tsak úgy tsalják meg a' tudat/anolyitv
Mert vágynak ollyatén eízközök, a' mellyek^
wél Sogva a' világosság sugarai által a'dolgokn
uak kepéiket, es így emberi Sormákat is elő
lehet hozni, noha azok magok nintsenek.
A' ki érti ezt a' mesterséget, az ollyan
i di kől íókól

nemg , y
igen engedi magát ezektől az ámítóktól g^
tsalatni. Haljátok meg mitsoda tsalárd praktika
az, melly által ezek igyekezik megtsalni a'tu-
daüanokat.
-/ A/ iilyen tsábító vifzi az embereket egy
búiba, melly rendfzerént fekete pofztóval va-
gyon tw-boritva. Ennek a' közepén vagyon egy
fekete oltár, mellyen két gyertya ég, 's hol-
mi ember tsontok és kaponyák vágynak reá rak-
Vf-V P°?y e z e n dolgok által a' nézők mindjárt

ouuor is élelembe és rettegésbe ejiessenek.
B j | A'
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A' földön eg? karikát von az oltár kóröl, és
inti az ott lévőket hogy még tsak meg se pi fz-
fzenjenek, sokkal inkább azonn a' kerítésen be-
lől ne menjenek, mert külömben mindjárt el-
vi Szi az ördög őket. Ekkor némelly e'rtelem
nélkül való ízókkal elkezdi a' maga varáslá-
s á t v és mindenféle Szerekkel füstöl. Egyfzer
elaluSznak magokban a* gyertyák; nagy zör-
ge's tsattogás támad, melly az egétz házat meg-
rendíti. Azon Szempillantásban a' lelek megje-
lenik, melly az oltár felett függ a* levegőben,
és fzüntelenvaló mozgásba van. Ezenn kereSz-
tűl vág egy éles kardal, a' ne'lkűl hogy meg-
sértene', melly azonnal egy jajgató e's rettene-
tes síráshoz kezd. Azután mindenfele kérdése-
ket téSzen a* Leieknek, raellyre ez rikátsoló
és ifzonyu fzóval felel meg. Azomban más zör-
gés1 tsattogás támad, melly miatt a1 ház meg-
rendül e's a' lélek elenyéSzik. Ebben az
egéíz ke'fzületben a' tsalárdság olly ravaSzúl el-
van rejtve, hogy azon bámul a' legSzemessebb
e's okossabb ember is, és nem egy könnyen
tudja a? dolgot megfejteni. Holott bizonyos
tüköröknek segítse'gek által ez vagy amaz ké-
pet elő lehet állítani a* levegőben, sőt azt is
meg lehet tsinálni, hogy azok a' képek mo-
zogjanak.

A' mi a* jelenlévő történetet nézi: a' Lé-
leknek a' levegőben az oltár felett való meg-
jelenése, nem egyéb itt, hanem egy bizonyos
lámpásnak munkája, melly el vagyon rejtve
az oltáron. Minthogy ezen lámpás által olly
tsudálatos dolgokat lehet véghez vinni: tehát
nevezték azt Varásló lámpásnak. (Laterna ma-
gica) Ez az efzköz elég esméretes sokak előtt,
á' kik tudják hogy ezzel a' falonn Szoktak já-
tékot tsinálni. Ennek egc£f leírását elhalgatonj

itten >

itten, mivel úgy is többnyire mindenek előtt
érthetetlen lenne. Hanem tsak azt jegyzem,
meg, hogy vagyon abban egy tűkor, egy mets,
e's ezekhez egynéhány hasáb üvegek,• g y e k -
re az előállítandó dolgok átlatSzó Színekkel le

ban, nagy lormauau iiv**** %;i** » »w*~» ««-.~»....
Ezenkívül, Szükség tudni azt is, hogy azokat
az apró dolgokat, mellyek átlátfzó Színekkel
az üveg hasábokra le vágynak festve, nem tsak
a' falon lehet azzal a' lámpással lerajzolni u*
gyan azokkal a' ízínekkel, hanem azon a' fti9töa
is, melly a' lámpásnak felső lyukán felfelé
megy. Érre a' füstre tartják tudniillik azt a'
világosságot, melly ki megyén a' lámpásból.
Ha már az üveg hasábra, valami kísértet fes~
tetik le: tehát az a'füstben megjelenik, és így
a' levegőben. Hanem az cgéfz üveg hasábot,
mellyre a' kísértetleSestetett, mindenütt bekell
tsinálni feketével, annyira, hogy tsak a* reá
festett kép maradjon átlátfzón: így a* füstben
tsupán tsak a* képet látni, és nem egyebet.

Ez a1 tsalárdság sokkal mesterségesebb mint
sem hogy a' nézők azonnal ki tudnák találni.
Ugyan is, mivel a' ház egéfzSzen be van von-
va feketével: tehát a' füstöt nem lehet éfzre
venni; és mivel a' lámpás az oltáron áll: úgy»
el lehet titkolni ezen elől adásnak az okait,
hogy a' néző függőbe marad, és nem tudja i-
gazán, ha valyon a* lélek e az a' jelenség vagy
nem. Mikor ofztán a' lélek sikolt, mikor a*
kérdésre felel: mind ez a' tudatlan nézőnek
«SY niegfejthetetlen mese léSzen, mellyen in-
fcabb elhal, mint el igazodhatna. Hogy pedig

f.k í ° ^ n i e 1 1 / t s u P a Estesből ál l , 's a'
sten léfzen láthatóvá, sikoltani és Szóllni

tud*



tudjon, abból lehet megérteni, mert az \\\y
tsalárdok ollyan embereket Szoktak magokkal
tartani, kik az orrokból mesterségesen tudnál"
beSzelleni. Az ember hallja a* Szót, *s azt gon
dolja, hogy azt a' lélek tselekeSzi, holott a;
orrból Szolló *) ember beSzéll, kinn rá nézv<
nem lehet semmit is éSzre venni.

A' mi a* több jelenségeket illeti, mint a1

gyertyák eloltását, a' zörgést és tsattogást: e-
zek ízármoznak, a' háznak különös alkalmazta-
tásától, mellyben azok a' segítő Szemcilyek
valami olaSz fal által, vagy egyébbel el vagy
nak rejtve, a' kik ezeket véghez viSzik. Imé
illyen gonofz mesterségek által igyekezik az.
ollyan ámítok megtsalni az egeyügyűeket.

A* fellyebb való Századnak közepe táján.
«gy Schrőpfer, és egy Schwedenborg neveze-1
tü ember voltak legnevezeiessebbek arról, hogy
ók elő tudják hívni a' megholtakat, és azok-i
kai tudnak befzélleni. Azt mc? kell -vallani]
hogy ezek az emberek mint róllok megjegy-l
zették, bámulásra méltó dolgokat is vittek vég-,
liez. Mert Schrőpfer mindenféle képeket és em-j
béri ábrázatokat tudott előhozni a' levegőben .-3
mellyeket ofztán ő a* megholtaknak lelkeiknéí
adott volt ki. Nem t?ak, hanem azt is ki tud-
ta tsinálni, hogy azok a' képek mozgottak
fzóllöttak, és néha keservesen sírtak. Schwr

dén-

*) A' régi Görögök hívták ezeket EvrttstrimWbos (V
triloquus.) Hlyének sokan voltak régen, de méj
ma is találtatnak hellyel hellyel. Itt közel Fr^Ai

Vármegyében Cons. és V. Ispány Marits Ta
Ur Csón Helységében vagypn egy volt Apátza Afz-
fzony, a* ki az orrából igen, mesterségesen tud be-
fitélleni, íigy ho/̂ ' halja az einbéf a' fzavát, azom-
ban a' fzéja meg se mozdul; és ekképpen niindc

dévajságokat elkövet.

denborgót pedig a' tette leghiresebbe, hogy
e^ySzer Ludovica Ulnka az akkori Svéd Ki-
rályné magához hivatván, reá bízta, hogv be-
fzc'lljcn az ó megholt báttyának a* Prulzfziai
Printznek a' Leikével, e's tudakozza meg tőllc,
mi az oka annak, hogy néki egy bizonyos le-
velcre semmit sem Selelt volt; e's ő ií4. óra
múlva a' Királyne'nak világos feleletet adott,
sőt a1 Lcvc'l foglalatját is elbeSzéllte egŷ  titkos
audentzián, mellyen a* Királyné annál inkább
tsudálkozott, mivel azt gondolta, hogymagánn
kívül az ő Leveléről senííi nem tud semmit.
Ezek abba az időben megmagyarázhatatlan tit-
kok voltak sokak előtt; de már ma ezeket kön-
nyű eligazítani. Mert a' mit Schrőpfer tsinált
mind azt igen könnyíi abból megfejteni a' mit
oda fellyebb a' varásló lámpásról, az olafzfar-
ról, e's a* hasból fzoiló emberekről megjegy-
settem; e's így valamit ő tselekedett nem e*
gyéb volt, hanem tsupa fzembeköte's, valósá-
gos tsábítás; a' honnan nem is tndván a' tsa-
lárdságból kihatolni, utoljára ke'ttse'gbc esett,
cs Lipsiához közel egy faluba magát agyon lőt-
te 1744-dik eSztendőben. A' mi pedig Schwe-
denborgot nézi, azolta kitanulták ki súgta nc-
J1 *' feleletet a' fölébe, cs mitsoda lélekkel
bcSzélt légyen, hogy úgy tudta mi volt a* Le-
vélben. Tudniillik, az 17-SÓ-dik eSztendőbéli
támadásnak a' Királyné tartatván fő okának,
izmte azon volt a' iolog, hogy Szoros Szám-
adásra vonatrassék. Ebben a' Szorult állapot-
oan egy levelet írt a' maga báttyának a' PruSz-
iziai Prmtznek, meWyben védelmet, és taná-

r d e t t t ó í l e - D c a% l e v é l n e i « ment a'ke-
. m « P t * é t . Grófok elfogták azt. Azom-

^ hí»mar megholt a^Printz, és ekkép,
nem mehetett végére- a' Királyné miért

ma-
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maradt el a' Levelére a* felelet. Fogta azcVq||
Schwcdenborgra bízta, hogy tudakozza ki azi
a* Printz Leikétől. Az emiitett Grófok éppci
ekkor jelen lévén éltek a' jó alkalmatosságai
cs ó általa mondották azt meg hathatósan j
Királynénak, a' mit Czemély fzerént nem
torkodtak megmondani, és úgy adatták j
vélle elő , mintha néki valósággal megjeleni
volna a' Printz lelke , és az adta volna Szájá-
ba a' feleletet. A' felelet e' volt: azért nei
felelt a' Printz a* Királyné levelére, mert aj
6 tselekedetét tellyességgel helyben nem hagy-
hatta, és kéri mostan is, ne elegyítse magát
többé az Orfzág dolgaiban, és semmi zeneb
nát ne indítson, mert vagy előbb vagy utóbal
annak áldozatja léfzen. j

Ide tartozik még az a' Chinai Árnyékjá-j
ték is, a' melly nem igen régiben került Eu*
ropába, és a' minémüt a' fellyebbvaló eSzten-
tlőkben itt Magyar orfzágon is, Pesten, Fe«
hérváron, Pápán, és egyebütt lehetett látni.
Ez olly jeles és különös játék, hogy az em-
ber nem győz rajta elegendőképpen tsudálkoz*!
tti. Nem tsak a' napot, holdat és tsiilagokar
lehet ezzel igen elevenen előhozni, hanem min-
denféle essóket ki lehet tsinálni, sőt a' mi na-
gyobb elő-és megholt embereknek 's akarmifé-
le állatoknak képeiket is elő lehet állítani. Mi<
kor az eggyűgyíiek az illyen játékokat látják
igen hamar eshetnek ollyan gondolatba, hogyj
azokat ördögi mesterség és bofzorkányság általi
hozzák elő. Szükség léfzen azért itten rövidejj
den előadni, hogy és mint esik az, 's mitsodr™
móddal menjen véghez. « - . Ez a' mesterség
felette eggyügyü, és igen könnyű, úgy hogjflj
annak némeliy réfzét kitsinálhatja akaíki is a*
maga házánál* A'kinek kedve vagyon hozzád

fc-
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fefzítsen-ki egy oVab vékony gyoltsot jó feo-
rossan valami rámára; helyheztesse ezt le va-
lahová ; annakutánna bizonyos távolságra te-
gyen a' ráma háta megé egy égő gyertyát; e'
mcelévén, a1 mit ki akar tsmálni, annak va-
stag papirosra Szépen lefestett és kimettSzett ké-
pét, állítsa az égo gyertya és ráma köze: így
a' ráma előtt álló nézőnek igen gyönyörűséges
látása lefz. — De azt magyarázóin itten-ki, a*
mellyet én magam ez előtt egynéhány efzten-
dőkkel Bétsben Láttam.

Annak a' játéknak a* mestere, elsőben is
a holdnak elnyugovását tsinálta-ku Hogy a-
«ért itten valami fzép tájéku kinézést formál-
jon, mindjárt a' ráma háta megé, egy fehér
és olajos tafotára festett rajzolatot, felzített-ki»
Azután ment lassan lassan a' tafota megett ar-
ra a'réfare, melly az eget adta elő, egy egy-
néhány htivelyknyi hofzfzú bádog tsővel,. a*
meilynek átmérőjének fél hold volt a* figurája,
és a' meilynek belső végire esy kis égő viafz
gyertya volt ragafztva. És ekképpen igen fzé-
pen látfzott a' hold az ő elnyugovasában.

A' holdnak elnyugovása után mutatta a*
napnak feljövetelét. Éhez hasonló bádog tső
kívántatik, de a' meilynek hátrafelé valamen-
nyivel Szűkebbnek kell lenni, és ennek is a*
belső végén egy kis viafz gyertyának kell ég-
ni ; az első végének pedig súgárokra kell ki-
menni, s ezeknek a' tsőnek ürege felé vifzfza
hajlani. Már ha ezzel a' tsővel lassan lassan
»"egy az ember a' kifefzített ftyOlts alsó Szélé-
tol annak felső Széle felé: látja a' néző a' na-
pot teljőni , és az égen mindég fellyebb fel-
lyebb emelkedni. 6

Annakutánna külömbkülömhféle állatokat
nozott cio, m i n t ökröket, teheneket lovakat.

Ezek



27

Ezek*nem egyebek voltak, hanem azoknak az
állatoknak vastag papirosra eleven Színekkel le-
festett 's kimetSzett képeik. Egy egy kis fogd.
vagy nyél volt azok közül mindeniken, melly-''
nél fogva a' gyolts háta megett lehetett elébb
odébb vinni, %s a? mint tetízett igazgatni. A*;
ki az iilyen figurákat ki tudja metSzeni, és
valami fonálnál fogva azoknak tagaikat igaz-
gatni : mind ezeket a' maga házában követhe-
ti , és ezzel legalább a' gyermekeknek igen Szép
játékot indíthat.

Utoljára záporessŐt tsinált. Éhez e^y i->.
gen igen eggyűgyfí efzköz kívántatik. Tudni-í
ülik, vegyen a' kinek tetfzik egy tsomó^tza-
frangot, vagy a1 helyett tsak egy ollyan cfarab
váfzon ve'get, mellyen még a' rojtjai rajta vágy-
nak. Ennek felső réSzét, azaz, azt a' felét a*
melly eggyüvé foglalja a' rojtokat enyvezze egy
kis keskeny defzkátskára. Annakutánna tartsa
ezeket a'tzafrangokat vagy rojtokat a'ráma há-
ta meffé, és elsőben eggyenként eregesse lefe-
lé azokat, azután többet többet, és végre mind
botsássa le. Mind ezek után pedig rázza-meg
azokat jó keményen: í%y a" néző látja a' zá-
por essőnek igazi, és valóságos képét. A' jég-
csőt a' rojrokra tsinált borsók vagy golyóbisok
által könnyű kiformálni.

Mind ezek így lévén annál inkább lehet
hát tsudálni, hogy még mostan is vágynak olly
emberek, még pedig némellyek nagy ranguak,
a' kik Szentül hifzik, hogy a' megholtakat elő
lehet hívni. De ennek nem egyéb az oka, ha-
nem, a' terméfzeti dolgokban való mélységes
tudatlanság. .

a *«! az
?fLA% 'irtTíe d«t7 az előhozott képet ;
to"Sít. be Emuéit mint ha 6 ízóllotc volna,
álul tStt-meg a' Királynak képzclödesct. Ugyan is,
SímnHnek ieazi lelke meg nem jelenhetett, mert az ab-
banna' M í S b a n , mellybcn 5 megholt elment a'
2* ̂  Tielvérc Af pedig hogy az ördög az afzfzonynak
Z ^ s o l l ^ l : J ^ o}\fL képet hozott volna elo,
SSÍ? a° megholt Sámuelhez hasonló lett volna, éppen
acra hihető T mivel az ördögnek erre semmi hatalma
níus. Minden módon a' jó hát ki, hogy a* afzfzony
tsalárdkodott. . , , . -

Ha ennek az afzfzonynak mivolta, a hely a hol
fneeiclent a' lélek, az itten véghez vitt tzcrcmoniák t
a* Királynak hol léte a* fzobában *s más ezekhez ha-
sonló dolgok bővebben meg volnának irattatva: könnyii
volna a* tsalárdságnak módját kitalálni. De ímvel a'
história tsak rövideden iratik Ic: tehát nem lehet azt
meghatározni. Addig igaz, hogy. a' dolog tsupa tsalard-
»ág volt.

. 3 t o * ^ J v L V ^tfzik ugyan i, Sáin. <z$. réfzébol,
JBimt ha az Endorbéli bofzorkány a* megholt Sámuelt

• , Saul N E-



NEGYEDIK RÉSZ

A Mozgásnak Törvényeiről*

V
lo . %. V alamint egyebekre, úgy a' mozgásra
nézve is bizonyos törvényeket Szabott a' testek-
nek eleikbe a* Teremtő, és ezekre kell nektek
mindenkor figyclmezni. Ezekből a* törvények*
bői sok dolgokat ki lehet magyarázni, méilyc*
ket a' babonázók vagy az Isten rendkívül va-
ló hatalmának , vagy a1 Sátán munkájának tu-í
lajdonítanak. Annál inkább kell annakokáért
igyekeznünk , hogy azokat a* törvényeket meg«
tanuljuk, és tsak rcfzSzerént is megesmerjük.

14. §. Tudnivaló dolog, hogy minden ces
érzéketlen, tehetetlen, vagy magában gondolj
tatván alkalmatlan arra, hogy valamit magi
körül véghez vigyen. Annakokáért a' kő, ff
és egyéb testi dolog mindenkor ugyan azor
állapotban vágynak, 's abban is maradnak, míl
tsak valami erő nem járul hozzájok, melly a]
zokat változtassa. És ezen fundáltatnak a' m e -
gásnak minden törvényei,* mellyeket az Isten
eleikbe Szabott a' testeknek; mellyek közül
már most lássunk egynéhányat.

15. §. A' mozgásnak legelső törvénye czi
Minden mozgásra erö kívántatik. Kéttségkíi
vül; mert minden test a' maga érzéketlenségé-
nél és tehetetlenségénél fogva, alkalmatlan ar-j
ra, hogy valamit maga körül véghez vigyenj
Hogy hát megmozduljon arra Szükségesképper
erő kívántatik. Ennek az erőnek pedig ollyar*

nak

„ak kell lenni, a> melly aj testnek éppen meg-
feleljen; úgy hogy mennél nagyobb a test, es
többesekből vagyon öfzve Szerkezteivé: ap-
nál nagyobbnak kell lenni annak az erőnek is,
a* melív azt mozgásba hozhatja. Ha egy '20.
fontos ágyú golyóbist akarok megmozdítani,
két annyi erót kell arra Izannom , mint egy
tíz fontosra, és négy annyit mint egy öt fon-

tosra.

l6. §. A' mozgásnak második törvénye ezí
ffa egyfzer mozog valamelly test, annak mind
addig mozogni kell tovább tovább, még pedig
egyforma sebességgel és eránnyal, míg máz
erő ellenébe nem jó't melly azt kénfzerítse a
nyugvásra, vagy arra, hogy a* maga sebes-
ségét és eránnyát változtassa. Nem tehetünk
ugyan egy testet is ollyan áilapatban, hogy
néki semmi is ellene ne álljon a' mozgásban :•
de mivel tudjuk a' tapafztalásból hogy mennél
kevesebb el'entállások vagyon a* testeknek, an«
nál tovább tart az ő mozgások is: tehát Szük-
ségesképpen következik, hogy ha semmi ellent-
állások nem Volna, mindenkor mozognának.
Tegyük fel példánakokáért mintha valaki egy
igen nagy térségü és simma jégen jól neki ló-
dítana egy kugli golyóbist a' kezevei: ez a*
golyóbis minden bizonnyal mthíze fogna fut-
ni ; de soha meg nem állana, hanem mindég
menne tovább tovább , ha azt a' jégnek hozzá
való dörsölődése, és a' levegőnek ellentállása
el nem fáraSztaná, 's utoljára is a' megállásra
»em kcnSzerítené. b

lJ H a r m a d í k törvénye a' mozgásnak
" m0^?ás m>ndc>&or hasonló aho%
« rtidly a' testei köphetik, vagy

rö-
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rövidebben fzóllván: A' millyen az erá, ot-
lyan a* mozgás is. Ez a' regula olly világos*
hogy erről lehetetlen tsak egy Szempillantásig
is kételkedni. Mert ha igaz az, hogy a' na-
gyobb erő jobban, a' kissebb pedig keveseb-
be mozgatja a' testeket: ebből egyenesen kí-
jő, hogy a' millyen az erő y oUyannak kell a*
mozgásnak is lenni.

*
18. % Negyedik törvénye a* mozgásnak

ez: A' mozgás mindenkor bizonyos crány felé
esik, vagv egyenes lineában. Ugy vagyon;
mert minden erő melly a' testet mozgásra in-
ditja, egy pontról más pontra taSzitja ezt. E-
zek a' pontok pedig egyenes lineát jegyeznek
ki, mellyet a' test, úgymint a- melly tehetet-
len meg nem változtathat. — Mikor a* test
görbe lineában mozog: akkor egy erőnél több-
től kell néki üzettetni. Görbe lineában pedig
akkor mozog, mikor az egyenes lineáju moz-
gástól Szüntelen viSzfza vonattatik.

Több illyen törvényei is vágynak még a*
mozgásnak; de mivel azok nehezebbek, azért
moSt azokat elhalgatom, és tsak azokat fordí-
tsuk a' babonaságra, a' mellyeket arról elmon-
dottunk.

Alkalmaztatás a? Babonaságra.

19. §• Egy közönse'ges és esmeretes babo-
naság az a' nép között, hogy némelly embe-
rek, kivált a"Sidók és Czigányok közül, úgy
megtudják mesterkélni és tsinálni «>' pénzt, hogy
ha SzázSzor elköltik is , de másutt soha meg
nem marad, hanem hozzájok mindenkor viSz-
fza megy, és ezt sok példákkal Szokták hite-
lessé tenni. — De ha valami ez ugyan nagy

bo-
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bolondság v mikor valaki iJlyen dolgot hiSzen.
Mert semmi snn- ellenkezik jobban az' okos-
sággal' 's a' mozgásnak törvényeivel,, mint ez
a liitván babonaság, A'.tfiSjekmagokban gon^
doltatván . tehetetlenek;, erő kell arra hogy a-
zok mozgásba jöhessenek. Hogy tudna fct az
ollyan pénz magától yiSzSza menni í annyival-
inkább:,r^gi gazdájára rá esmerni? Azomban,
ki -látta-, valaha útjában az illyen pénzt mikor
inenf vifzfza fele?--, mórt:ezt tsak kellett volna
látni;| talaha yalakin.eH* i Azok a'̂  példák , a*
mellyek enhek megerősítésire előhozattatnak,.
még.;*saji azt seui érdem UK, meg, hogy meg-
tialgattassanak, e s ^ n bízvást ei merem mon-
dani, hogy ha viSzSza ment valaha vajamelly
'5idóhoz rés Czigányhoz a' pénz, maga lopta
vifz&a; nvert ezek; az emberek ;nagyon; értik
azt a' mesterséget r úgymint av kik egéi'z éle-
tekben abban gyakorolják ő magokat.

20. §. Nevezetes az a'babonaság is, melly
Szerént- a' mint mondják, bizonyos Szóknak
elmondások 'és feleknek végbevitelek által úgy
meg lehetne a' tolvajokat,, a' madarakat és vad
állatokat kötni, hogy azok a'helyekből ki nem
mozdulhatnak, és a' puskákat tsinálni, hogy
azok el nem sülhetnek. — Ez is hijábavalóság,
és nem egyéb vakításnál. Mert hogy a' tolya-
jokiiak megkötéseket vegyem fel eíőSzSzör i s r

tsupa jelek, és Szók által lehetetlen ezt végbe
vinni. Ha egySzer a' tolvaj futásba van, és
néki akaratja ellen meg kéne állani: Szükséges-
képpen más erőnek Kellene ő hozzá járulni >
a' melly kénSzerítené őtet a' megállásra. En-
nek az erőnek az ö testének minden tagait,
íncllyek a' mozgásra megkívántainak, tehetett
lenekké kellene tenni; azután ismét mikor a*

tol-



tolvaj mcgfogatik, előbbeni állapotjára viSzfza
állítani. De mitsoda nevett9éges dolog azt
gondolni, hogy ezeket tsak hók és jelek ál-
tal véghez lehet vinni. E' tsupa lehetetlen-
ség, mivel ekképpen a* mozgásnak törvényei-
nek el kellene romlaniok, mellyeket az Isten
•leikbe Szabott a' testeknek. — Emlegetnek
ugyan sok példákat, és beSzéllik némellyek
hogy ők így *s így kötötték meg a' tolvajo-
kat : de ezek tsak költemények , melíyek ar-
ra valók hogy azok által a% tolvajokat elijjeSz-
Szék, és ezeknek néha valósággal haSznos kö-
vetkezési is vágynak. Erre én magam tudok
példát, a' melly megérdemli hogy itten leír-
jam. Egy embernek Fehérváron gyakran el-
lopták volt a% kényéből a* gyümöltseit. El-
megyen azért a* helybéli Hóhérhoz (mert e-
zek leghíresebbek az illyen mesterségről) és
kéri hogy a% tolvajt, a% mások elrettentésekre
kösse meg az ő kénjében. A\ Hóhér, a* ki
betsüietes jó ember volt, meghallgatja tsen-
dessen az embernek kívánságát, és mosolyog-
va azt feleli néki: Én kegyelmedet mindenkor
okos embernek tartottam volt: azért felelte
tsudálkozom rajta, hogy én felőlem illyen hi-
bás értelemmel vagyon, mintha én emberi e-
rőt fellyül múló dolgot tudnék véghez vinni.
Régi barátom kegyelmed: lehetetlen tehát,
hogy abból a' tévelygő értelemből ki ne ve-
gyem. Hidje el azt, hogy a* kötésnek az a'
nevezetes mestersége tsupa képtelenség.1 U-
gyan kérem hogy képzelheti ezt? En Szinte
ollyan ember vagyok mint egyebek. Valami U
lyen lehetetlen másoknak az , hogy távolról
valakit hirtelen megállítsanak : Szinte ollyan
lehetetlen az énnékeni is. Hanem Szoktak él-
ni némelly efközökkel, mellyekktl a' tolva*

jo-
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jókat elijjeSztik, és én illyet komendálok ke-
gyelmednek. Vágynak ebben a' Városban sok
Szegény emberek; I.ivasson magához eggyet
azok közül, adjon néki egy forintot, és ezzel
vegye rá, hogy holnap egy bizonyos órán
menjen el a' kegyelmed kertjébe tolvajkép-
pen ; Szedjen ott egy kosár gyümöltsöt, és
mikor azzal ki akarna jönni a' kerítésen , ül-
jön le arra, tettetvén mintha nem tudna men-
ni sohova is, és mind addig maradjon ott míg
kegyelmed oda érkezik, és ollyan jelt ád a'
milíyenbe az előtt oda haza egymás közt meg
eggyeztek. Azon a* napon mikor ezt akarja
tsclekedni, a* kirendelt időben menjen egy-
néhányad magával a* kertbe, hogy lássák a-
2ok is miképpen ül a* tolvaj a' kerítésen köt-
ve. E* kérje síva ríva kegyelmedet mikor o-
da érkezik, hogy botsássa el. Azután ereSz-
fze el hadd menjen dolgára, előbb azon jelt
rnegtsináiván, a* mellybe magok közt meg-
eggyeztek. Mikor oSztán az ember leugrik
a' jeladásra a* kerítésről és elfzálad, minden
azt gondolja, hogy meg volt kötve. Az em-
ber megfogadta a' hóhér tanátsát; azután min-
den hitte rólla, hogy ő valósággal megtudja
az embert kötni; és annak e' lett a' követke-
zése , hogy soha többé egy tolvaj se mert eb-
ből a' kertből gyümöltsöt lopni.

Éppen így vagyon a' dolog a* vadállatok-
nak és madaraknak megkötésekre nézve is.
A' mit erről némeüy vadáfzok beSzéllenek, a*
nem egyéb hanem tsupa ditsekedés, mellyel
valami tekintetet akarnak Szerezni magoknak
mások felett, hogy ők mitsoda hatalmas va-
dffzok. Vagy ha ezt igazán hifzik magok fe-

valóságos efztelenek, a* kik méltán meg-
mlik, hogy mindenektől kinevettessenek.

C Tsu-
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Tsnpa haSzontalan gondolat az i s , hogy"
a* puskát meg lehetne úgy tsinálni, hogy el I
ne süljön. Azt mondják, hogy ha valaki az
erdőben és mezőben lévén meízSziről meghall-
ja a' puska lövést, ég akkor bizonyos Szók-
nak elmondások alatt valami bokron tsomot
köt : azután a' puskás mind addig el nem tud-
ja sntni a' puskáját, míg a* tsomó vagy ma-
gától ki nem oldódik, vagy más ki nem old-
ja. De nem kell hinni neki; mert ha a* pus-
kapor jó Száraz a' puska serpenyőjében; ha
a* gyújtó lyuka nintsen bedugulva; ha jó kö-
ve van benne, és ollyan állásba van, hogy
a* Szikrák egyenesen a' serpenyőjébe hullanak:
elsül bizonyoson ha minden bokrokon tsomó*-
kat kötnek is, és ha azok soha ki nem ol-
datnak is.

21. §. Azt is emlegetik sokan, hogy vágy-
nak ollyan emberek, még pedig nem kevesen
a* kik úgy megtudják magokat erősíteni és
keményíteni, hogy sem a' fegyver nem jár/a
a" testeket, sem a' puska lövés nem fog raj-
tok. Ez a* beSzéd a% katonák között vagyon
kivált divatjában. De ha meggondoljuk az
emberi testnek terméSzetét, és annak minden
tulajdonságait: azonnal éSzre veSzSzük , hogy
ez tsupa hijábavalóság. Hogy az ember te-
stét ne járná a* fegyver, 's meg ne sértené a*
golyóbis, erre a' végre olly keménynek kel-
lene annak lenni, mint af kő, vagy atzél.
Ugy de miképpen és mivel tudná valaki ma-
gát illy keménnyé tenni? Nintsen olly Szer
a* világon, a* melly ezt végbe vinné; mert
azok a' nyakbakötő orvosságok, mellyeket né-
iriellyek a* végre hordoznak, sokkal erőtleneb-
bek mint sem azt megcselekedhetnék. Tsak
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as katonák költötték az Hlyen dolgokat* a* kik
látván néraeüyekről, mitsoda Szcrentsések az
ütközetekben, és annak nem tudván igaz o-
kát adni .> arra a* gondolatra jöttek , hogy a*
zokat nem járja a' fegyver. Azok pedig a% kik*
ről azt mondják, hogy magokon próbát is tet-
tek , és golyóbissal lövettek magokra, s méa>
sem sértettek-meg: tsak mesterséggel tsalták
meg a'nézőket, Tudniillik, igen igen véKony
üvegből tsinálnak golyóbisokat, és azokat meg-
töltik kénesővel. Ezek éppen ollyan formák
és olly nehezek, mint az ón golyóbisok, úgy
hogy nem efry könnyen lehet őket egymástól
megkülömbóztetnu Ha már illyen golyóbist
botsát az ember a' puskába; ez a' töltés által
a' puskaveSzSzővel ötivt töretik, és i^y sem-
mit sem árt.

Némelly ámító Tzinkosok (gaukler) er»
re-a' végre olly piSztolyt tartanak, mellynek
a% tsőjébe. még e^y más igen vékony tsó jár*
Az igazi tsőjét, minekelőtte hozzá fognának
a' magok mesterségekhez, megtöltik tsupán
puskaporral, *6 azután bele dugják abba a' vé-
kony tsőt. E1 meg lévén, a' nézővel megtöl-
tőik a* piSztolyt keményen puskaporral és go-
lyóbissal. De minekelőtte azt magokra elsüt-
tetnék, még előbb az aSztal alatt holmi ha-
Szontalan czeremóniákat követnek el. Az il-
lyen bolondoskodás közben kihúzzák titkon
a' vékony tsőt a' töltéssel eggyult a' pifztoly-
ból. Ekkor oda adják a* nézőnek, és bizo-
nyos távolságról magokra sültetik. Már mi-
vel az igazi tsőbe nintsen egyéb puskapornál:
tehát azzal meg nem sértethetnek. A' híres
Báró Trenk is úgy lövetett tgy^ztr magára
egynéhány puskákat a* Seolgaival, mellyből
«*ek au hitték felőle, hogy magát úgy ke-

C % HK*«
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ményitette meg; pedig eló're úgy Szedte ki
titkon a' golyóbisokat a* puskákból.

22. §. Még egy babonaságot hozok itten
elő, úgymint a' rostaforgatást, mellyel a' tol-
vajokat Szokták kikeresni, és a' melly i%en
közönséges. Ez így megy véghez. A' Ba-
bonázó veCz egy rostát és egy ollót, mellyek
közül mindeniknek az ő gondolatja Szerént,
örökségül kellett Szállani az emberre. Az ol-
lót egéízSzen kinyitván, bele Szúrja azt a' ro-
sta kérgébe, és ezt annál fogva felemeli. E'
meglévén, az ollónak eggyik lyuka alá ma-
ga, a' másik alá pedig más teSzi a'közép uj-
ját , hogy így a' rosta a' levegőbe függjön. Ek-
kor holmi értelem nélkülvaló Szóknak elmo-
tyogásával hozzá kezd <C mesterséghez; neve-
zi nevekről azokat az embereket, a' kikre a*
gyanuság van, és ő azt tartja, hogy a* rosia
mindjárt fordul, mihelyt annak neve emlitto-
tik a" ki ellopta a' jóSzágot. Imé ebből áll az
egéSz rostaforgatásnak dolga. Ez olly hitván,
alá való, és semmirekellő munka, hogy ennek,
bolondságát vak a* ki egyfzeriben által nem
látja. Ugyan is , ennek a* goromba prófétá-
nak nem kell egyebet itt tselekedni, hanem
tsak azt, hogy az ujját mozdítsa-meg egy ke-
véssé, *s a' rosta azonnal fordul. — A; kik
azzal állanak e lő , hogy mivel a* jrosta és az
olló örökségül maradott jóSzágok; tehát olly
különös erejek van , hogy a' titkos dolgokat
kimutatják, eSzek nélkül beSzéllenek, és ma-
gok sem tudják mit mondanak. Ezek a* ro-
stát okos valósággá téSzik, és olly erőt tulaj-
donítanak néki, a* minémüvel semmi test sem
bír a' világon. Némellyek a' rostafordulását
tulajdonítják az ördögnek, De a* ki a' moz*
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gásnak törvényeit e'rti, azonnal által látja, hogy
a^ ördögnek az illyen dologhoz semmi közi
nintsen. Tudjuk azt hogy minden test tehe-
tetlen , magától meg nem tud mozdulni, ha-
nem hogy megmozduljon, arra erő kívántatik.
Hogy adhatna már az Ördög illyen erőt a* ro-
stának ? erre néki semmi natalma nints; a'
mozgásnak törvényeit is pedig meg nem vál-
toztathatja, mert azt az egy Istenen kívül sen-
ki nem teheti. — Mások azt képzelik, hogy
maga az Isten fordítja a1 rostát a* magi min-
denhatósága által. De ezek gyalázattal iile-
tik a* Teremtőt az illyen gondolattal, őtet mint-
egy teremtéssé téfzik mikor nékik tetfzik pa-
rantsolván véle, és ezzel egy rettenetes bűn-
be ejtik ő magokat. Innen, nem tsak meg-
parantsolta azt az Isten, hogy illyen babonás
emberek ne találtassanak az ő népe között,
hanem nyilván megmondotta, hogy mind a-
zok a' kik illyeneket gyakorolnak, utálatosok
ő előtte. A. Mos. IS: 10, 12.

A* mi a' rosta fordulást magát nézi: azt
így lehet kimagyarázni. Mikor azok a* két
fzeméllyek az olló lyuka alá tévén ujjaikat
úgy tartják a* rostát egy ideig: egy Szer kez-
denek mozogni vagy reSzketni az ujjaik. Et-
től a* reSzketéstől a' rosta, melly igen igen
mozgófélben vagyon, egy kitsinyt megütődik;
tnellyból aMefz, hogy kezd megmozdulni, és
elfordulni. Hogy pedig pontban akkor moz-
dul, mikor annak neve emlittetik a' kire a'
gyanuság van: ez onnan esik kétségkívül,
mivel av rosta-mester akkor említi oSztán an-
aak a* nevét, mikor már kezdenek reSzketni
a z ujjaik. Vagy ha ezzel a1 mesterséggel nem
találna boldogulni, igen könnyű néki az uj-
Jával y mikor éfzre sem vcfzik a' könnyen »««*«
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mozduló rostát megpettzenteni, és moz^ásrí
indítani. Ez a% jövendölés módja olly balga,
tag és oktalan, hogy magok a* babonázók is
láthatják azt , hogy a' rosta forgatás rnegtsal-
ja az embert. Ifzonyodjatok hát az illy^n do-
logtól. Kerüljétek azokat a' tselekedeteket,
tnellyekkel az Istent megbántjátok, és a ' t i ár-
tatlan Felebarátitokat gyalázatba keveritek.
Az illyen mesterség által a' legártatlanabb em-
ber is sokfzor tolvajjá tétetik; a' legjobb ba-
rátok léfznek egymásnak ellenségeivé. A' gyti-
Jölség, harag, bofzfzúállás, e«ek azok a' ve-
fzedelmes gyümöltsök, melJyek ebből Szoktak
következni.

Jegyzés. Itt a'hol ezeket írom, egy furtsa história
történt ez clótt minteey négy öt efztendókkcl a* rosta
forgatással. A' fzomízéd faluba ellopták valami Sido-
nak némclly portékáit. Egy bizonyos afzfzonyra volt
minden gyanúsága; de minthogy semmi bizonyost,nem
tudhatott, nem merte cgéfzfzen rcáfogni. Lejön azért
Sdc hozzánk egy S. J-né ncvü öreg afzfzonyhoz, ki-
ről hallotta volt, hogy nagyon ért a* rosta forgatás-
hoz. Ezt kéri menyre földre, hogy segítsen rajta, és
a' tolvajt a' rosta által keresse ki. Az öreg afzfzony
egy két garasért és ho'mi sovány Ígéretért mindjárt
ajánlja fzolgálatját, clo vefzi a' rostát, és mindenpen
úgy tsclekefzik, a' mint fellyebb mondánk; és mint-
hogy megértette kire van a' gyanuság, pontban arra
fordult a' rosta is. Erre a' Sidó vifzfza megy nagy si-

.ctA'e, megtámadja a' gyanuba JévŐ afzfzonyt, tolvajnak
mindcnneíc kiáltja. E' izegeny nem tudja mi doíog; ke-
ményen öízve veíznek, egymást fzidjík mocskolják, an-
nyira hogy végTe Vármegyére kelnek. Minekutánna a*
N. Vármegye a* dolgot megvisgálta volna, látván hogy
a* babonás aízfzony mindennek az oka, ezt befogatja,
és egynéhány napi fzenyvedésc után haza küldvén itta'
falu közepén korbátsoltatta meg. így adta meg az árát
az öreg afzfzony a1'rosta forgatásnak, raellynek a" lett
a' következése, hogy azolta nem tsak az hogy nem for-
gattat rostát, de még hafznos végre sem akarja azt a*
kezébe venni.

ÖTÖ.

Ö T Ö D I K R É S Z

A Testeknek Nehézségekről

o
j,^. §. l l a egy követ, vagy akármi egyéb
testet veSzünk a' kezünkbe, úgy tapafztaljuk,
hoa;y az kissebb vagy nagyobb mértékben
Dyomja a' kezünket, és ha elbotsátjuk leesik
a% földre ha tsak valami előtte nints, és esé-
sében meg nem tartóztatja. Ezt a1 tulajdonsá-
gát a' testeknek nehézségnek hívják̂ .

24, §. A' nehézség mindenkor egyenes li-
neában vonja alá a* földre a' testeket. Ha va-
lamit felvetünk az égfelé, egyenesen esik alá.
Ha tzérnára vagy sinorra kötjük, azt is egye-
nesen fefzíti ki; és ezt az egyenes lineát, a*
nehézség erény Urnájának nevezik. Ez az e-
ránylinea a' földön mindenkor függőleg áll,
e's ekképpen ha a* földet gömböjűnek tartjuk,
*s ezt a' lineát egéfz a* földnek közép pont-
jáig lemenni gondoljak: így lehet leírni a' ne-
hézséget: hogy ez semmi nem egyéb, hanem
a* testnek a* föld közép pontja felé való vo-.
nódása, és sietése.

25, 5» *C nehézség mindenütt kimutatja
magát a' világon, úgy hogy akárhol legyünk
a' föld hátán, ott a' testek mindenkor a' föld
felé esnek. Kéttségkívül; mert ez a* föld úgy
függ az ég üregében, valamint ar nap, hold
^s tsillagok. Akárhol vagyunk hát ezenn*
mindenütt fővel vagyunk az ég felé, és igy

ha
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ha valamit felvetünk, az ég felé vetjük, kö-
vetkezésképpen a* földre is esik alá. De egy
rajzolaton fogom ezt megmutatni előttetek.
Az első Figura legyen a1 földgolyóbisa, ugy-
/nint az A,'B, D, E, karika. Tegyétek fel
immár mint ha ezenn a' D-nél volnátok, *s
onnan egy követ az n, felé vetnétek: ez a*
kő az n, C. eránylinea fzerént a' földre esne.
Ha az A-nál volnátok a* földön, és az. t felé
vetnétek valamit a* levegőbe: az l, C, erány-
lineán esne a' földre. De talám itt felakad-
tök 's azt vetitek eló: Igen is a* D-től az n,
felé fel lehet valamelly követ vetni, de az
A-tóJ nem Jehet az l felé, mivel az A alat-
tunk van, 's az l még azonn is alól? De ez
a' nehézség tsak onnan vagyon, mivel nintsen
helyes értelmetek arról, mi a' magos, mi az
alatsony. Magosnak azt a' helyet hívjuk tulaj-
donképpen, a* melly a' földnek közép pont-
jától távolabb van, alatsonynak pedig azt, a1

melly ahoz közelebb van. Ha tehát mi a' föld
golyóbisán az A-nál vagyunk: úgy az I hely
tnagossabb az A-nál, mivel az 1 a'föld közép
pontjától a' C-től távolabb van. És így az A-
tól az 1 felé Szinte úgy felvethetünk valamit,
mint a' D-től az n felé.

20. §. Minden testben van egy bizonyos
pont, a' melly ben a* nehézség mintegy egy
summában esik, és ha az alatt a* pont alatt
tartalék van, sem egy sem más fele nem ha-
nyatlik a' test, hanem egyenesen megáll. Ezt
a* pontját a' testeknek nehézség közép pont"
jónak nevezik. így p . o. ha e^y botot meg-
állítok kerefztbe az ujjomon: annak nehézsé-
gének közép pontja azon a' helyen van, a*
hol azt tartom az ujjomma). A1 nehézség kö-
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zép pontját a* nagyság közép pontjától jól meg
kell külömböztetni. A* nagyság közép pont-
ján értetik az a'középső pont, melly által va-
lamelly test két egyenlő, vagy egymáshoz ha-
sonló réfzekre ofztatik fel. Ha a' test egyfor-
ma matériából áll, és egyenlő annak fzélessé-
ge és vastagsága: akkor a* nehézség közép
pontja éppen ottan esik, a* hol van a* nagy-
ság közép pontja.

27. §. Sokféle mozgásaik vágynak az em-
bereknek és a* barmoknak', a' mellyeket a' ne-
hézség közép pontjából lehet kimagyarázni.
Tsak eggyet vagy kettőt fogok azok közül
említeni. Hanem előre meg kell itt jegyezni,
hol esik az emberben és a* barmokban a* ne-
hézség közép pontja. Esik ez az emberben
középbe a* két lába közt; a'négylábú^állatok-
ban pedig a* hasoknak a' közepén. A* mi már
az embereknek mozgásokat nézi: Ha az em-
ber két lábon áll, a nehézség közép pontjá-
ból vont egyenes linea, a* két lába közt megy
le. Míg hát ezen állapotjában van, eggyik lá-
bát sem lehet néki felemelni, hanem na ociébb
akar menni; és a* jobb lábát akarja előfzfzör
is mozdítani: balfeté kell magát egy kevéssé
görbíteni, hogy az eráriylinea a* bal lábra ál-
tal helyheztessék, és így emelheti ofztán fel
a' jobb lábát. Ha az ember valami terhet vifz
a' hátán: előre kell néki magát görbíteni, hogy
a' terének és a* maga testének is eránylíneá-
ja közel essenek egymáshoz. Ha hegynek me-
gyén : ekkor is előre kell néki hajolni, hogy
*' nehézség közép pontjából vont fcránylinea
a' földön a'két láb között álljon; mert kü-
lömben ha egyenesen tartaná a' testét: az e-
itfnyünea kívül vitttnck a' talpán, e's i%y bi.

zo-
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zonyoson hanyatt esne. Ha ismét a* hegyről
lefelé jő: hátra kell néki magát vonni, nogy
az eránylinea belől a' fundamentumon a* két
lába közt tartassék meg; mert külömben ha
ez ar linea a' lábujjain kívül menne, az orrá-
ra bukna. Hogy hát el ne essünk mindenkor
azon kell lenni és igyekezni, hogy a' nehéz-
se'g oránylineája a' talpunkon belől álljon , és
vagy a' két lábunk közt maradjon meg r vagy
pedig valamelyik lábra által helyheztessük.

Éppen így vagyon a' dolog a* négylábú
állatoknak mozgásokkal és járásokkal is. Ha
hegynek mennek: ezeknek is. előre Uellhijia-
ni magokat; ha pedig völgynek jőnek, akkor
ismét vifzfza kell magokat vonni, hogy eV.
képpen a' nehézségnek közép pontja , vagy
eránylineája a' talpokon mindenkor belől essék.

Ugyan ezen fundáltatik a1 képfaragásnak
és lovaglásnak is egéfz mestersége. Ha a' kép-
faragó úgy akar kitsinálni valamelly négylá-
bú állatot, hogy feltartsa a* két első lábát: a*
nehézség eránylineáját a* hátulsó lábaira kell
annak hagyni, mert külömben meg nem fog
állani. A* lovaglónak is arra kell vigyázni ,
hogy akárhol jár és akármerre fordul > a* ma-
ga testének eránylineája a* ló talpán vagy
fundaraentomán mindenkor belől essen, mert
egyébként lefordul a' lóról.

Alkalmaztatás a Bahonaságra*

28. §. Sokfzor járnak ollyan emberek fel-
lyebb alább az Orfzágban, a' kik bizonyos
mesterségeket pénzért mutogatnak, mint pél-
dánakokáért kötelén járnak, és azon a1 leg-
nagyobb könnyüséggeí ugrálnak és tántzolnak.
Eít látván az eggyügyüek, és nem értvén az
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okait, azt fzokták mondani, hogy az ízem*
fényvejztés. Ezzel a' mondással ok azt akar-
ják jelenteni, hogy az ollyanok úgy megva-
kítiák az embert, vagy inkább úgy elváltoz-
tatjak a' nézését, hogy éppen ne azt lássa a*
mi előtte van, hanem mást valamit azon kí-
vül. De ki nem látja a' kinek e'rtelme van •
hogy ez a* befzéd semmit se tefz, mert mi-
vel venné el az ollyan ember az én Szemem
fényét? Hogy tselekedhetné azt, hogy én mást
lássak, mint a* mi Szemeim előtt van, és más-
képpen lássam a* dolgokat mint a* mint való-
sággal esnek? e* tsupa lehetetlen. Hogy azok
az emberek járnak a' kötélen, sőt hogy azon
tántzolnak is, azt a* nehézségből, és annak,
közép pontjából meg lehet érteni. Azt mon-
dánk oda fellyebb, nogy ha a' nehézség kö-
zép pontja alatt tartalék van: akkor a' test le
nem esik. Ha tehát valaki úgy tudja lépeseit
intézni a' kötélen, hogy a* nehézsége közép
pontja mindenkor a* kötélre essék, igen is
járhat azon, és ha Szorossan ki van feSzítve
a* kötél, melly nagyon segít az ugráson, tán-
tzolhat is rajta. De erre sok gyakorlás és nagy
vígyázás kívántatik. A'honnan az ollyan em-
berek valami rudot is tartanak még a' kezek-
be, mellynek ón van a* két végén, és azt
meg fogják derékba, hogy ha a'testek nehéz-
sége közép pontja kívürtalálna menni 'A kö»
télen, az által a* rúd által mindjárt helyre
hozzák, és le ne essenek; azért krétázzák meg
a* tsizmájok talpát is és a' kötelet hogy ne
tsúfzfzanak. Mindazáltal még is megesik tfé-
ha a' Szerentsétlenség, .'$ úgy leesnek hogy
nyákok Szegik belé. — Látnivaló azért, hogy
•oben semmi Szemfény ve fzt és nintsen, és e*
kinto ollyan terméfzetimódon esik, mint mi-
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kor valaki a* földön tántzol, ezzel a* különb-
séggel, hogy a' ki a* földön ugrál bátonágo-
sabb lépéseket tehet, mint az a' ki kötelén
jár; mert ez alatt igen tsekély lévén a* tarta-
lék mellyre a' nehézség közép pontját kell in-
tézni , igen hamar leeshetik; amaz pedig bá-
tor lehet, mivel a* Széles földön mindenütt
tartalékra talál.

A% nehézségből lehet azt is megérteni, mi
Annak az oka, hogy azok az apró bábok , mel-
lyek bodza bélből vágynak kitsinálva, és a*
millyeneket árulnak sokSzor a* vásárba, (híivek
mátyásnak hívják a* gyermekek) akarmint té-
tessenek és helyheztessenek le, de még is min-
denkor a' talpokra állnak. Ezeknek a' bábots-
káknak egy kis lapos ón van a' talpok alatt.
Már mivelhogy az ón sokkal nehezebb a* bod-
za bélnél: az ón mindenkor alól esik, a' bod-
zabél pedig fellyül marad. Ebben sints hát
jeinmi fzemfényveSztés.

2g. §. Van még egy régi babonaság, a*
melíy éppen ide való, és a' mellyet hasonló-
képpen a* nehézségből lehet megfejteni, és
kimagyarázni. Úgy hitték a' régiek, hogy a*
megöletett embernek mindjárt elered a' vére,
mihelyt a' gyilkos oda megyén, vagy azt o-
da viízik. Inn?n mint bizonyos efzközzel úgy
éltek ezzel az Elöljárók az esméretlen gyil-
kosnak kitanulására, úgy hogy ha valaki meg-
öletett , és nem tndták ki a* gyilkos, mind-
járt parantsolták, hogy a' kire a' gyanúság van
vigyék a4 holt testhez. Ha ofztán a' holtnak
elindult a* vére, úgy tartották, hogy az an-
nak a' gyilkossá, *s ha tagadta torturával is
magára vallatták. Egy Malavakka Július ne-
vű Olafz katonának a* fellyebb való Század-

ban

ban megölték a' Feleségét. Harmadnap múl-
va kitudódván, az aS/Szony felbontatott, még
pedig éppen azon napon, mellyen a' Férje
egy bizonyos útjáról megérkezett. E* Szegény
megértvén a' dolgot nagy siettséggjel mintegy
magán kívül lévén, bemegy a' Feleségéhez.
De mitsoda nagy Szerentsétlenség! mihelyt be-
lépett a* házba, az afzfzonynak azonnal el-
eredt az orra vére, mellyből mindnyájan azt
hozták ki, hogy ő volt annak a' gyilkosa. Es-
küdt menyre földre hogy ártatlan *s nem is
volt ide haza. De hijába; mert tortarára vo-
nattatott, és a* kínokat nem tudván kiállni,
kéntelenittetett 'magára vallani, mellyre mint
gyilkos fel is akafztatott. Kéttségkívül sok ár-
tatlanokat végeztek ki ezzel a' babonás Szo-
kással a* világból, mert a* torturára kenteién
volt a* legártatlanabb is a' gonoSzságot elvál-
lalni , és ekképpen halállal fizetni. Meg lehet
hogy még ma is vágynak pártfogói ennek a*
Szokásnak: Szükség azért megérteni hogy és
mint esik az, mikor a* megöletett embernek
elindul a' vére. Ez így esik meg. Mikor va-
laki megöletik, mindenütt megalufzik benne
a' vér, valahol megsértetik. Ez immár a' ne-
hézségnél fogva le felé Száll, e's oda megyén
a* hol nyilast talál. Ha a' fő sértetett meg:
az orron és Szájon adja ki magát az aludt vér.
Ha pedig egyebütt esett a* seb: azon a* helyen.
E' hát a' mint látni való terméfzeti dolog, és
nem lehet rajta tellyességgel építeni, annyi-
valinkább ha meggondoljuk, hogy ef nem tsak
akkor történik meg, mikor valaki jelen van,
hanem akkor is, mikor a1 holt test mázába
van. 6

HA-
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H A T O D I K R É S Z

A VizröL

K30. §* l \ víz mindenek előtt esméretes: ezt
azért leírni itten nem Szükséges. Szollok te-
hát ennek tsak haSznairól és tulajdonságairól.
Egy ez a* legjobb és leghaSznosabb elemen-
tumok közül a' világon. Elmúlhatatlanúl Szük-
séges ez, az embereknek, barmoknak és plán-
táknak megmaradásokra. Ha nem volna sem-
mi víz is, minden állatoknak el kellene veCz-
ni a' Szomjuság miatt; a* füvek és a" fák ki
nem kelhetnének, 's meg nem nőhetnének.
Hát még melly sok és ktílömbkülömbféle Szük-
ségeiben Szolgál ez az embernek. Ez által fő-
zetnek meg és kéSzittetnek el minden ételeink;
ez áital mosattatnak ki öltöző ruháink; ezzel
tiSztítjuk és frissítjük minden nap magunkat;
ezzel oltjuk el a" gyulladásokat. E' hajtja a*
sok malmokat az embereknek nagy könnyeb-
ségekre; e' lágyít meg és olvafzt fel sok tes-
teket, hogy azokat KaSznankra fordíthassuk.
A* tengerek, tavak, folyóvizek sok ezernyi
ezer állatoknak adnak Szállást. A* hajókázás e-
lősegélli és könnyebíti a1 kereskedést, *s egy^
gyik orfzágot öSzveköti a'másikkal, hogy. ja-
vaikat egymással közölhessék, 's a* t.

Ne tartsátok hát a'vizet azért hogy igen
közönséges, valami tsekélységnek és alávaló-
ságnak. Szoktassátok arra magatokat, hogy
erről tudjatok gondolkodni, és ennek haSzn3Ít
mind inkább inkább által látni. Imádjátok eb-

ben

ben a' Teremtenek jóságát és böltsesse'ge't, és
ez által induljatok M az 6 hozzá való hálá-
datosságra.

31. §. A' mi a' víznek tulajdonságait ne'-
7Í. Ez e^y híg, vékony, és-foly 6 matéria. A*
honnan mindenfelé hajlik, és ollyan formikat
vth magára a* millyen edénybe töltik ; a* nr'jyr-
fzegletd edényben négySzegletüvé, a' k-rék-
ben ismét kerekké lefz. Nem tsak, hanem
más testekhez is mindjárt oda ragad, azokba
befzivárog, megnedvesíti azokat, és«ha ol-
lyan terméSzettel bírnak azokat felolvaSztja,
mint láthatni a'sóban, czúkorban és egyebek-
ben. A* víznek folyó voltát az okozza, hogy-
annak réfzei tsak kevéssé vágynak öfzve ra-
gadva egymással: azért egymástól könnyen el
is válnak, és elSzakadnak.

> §» Második tulajdonsága a' víznek ez:
hogy általlátfzó. Ez attól esik, hogy igen sok
apró likattsai vágynak, és azokon a1 napnak
sugarai által mennek. Mennél tifztább a' víz,
és mennél Szabadabb az idegen réSzektől: an-
nál áitallátSzóbb Szokott lepni. Vágynak ol-
lyan tiSzta vizek, a1 mellyeken egéSzSzen ál-
tal lehet látni, és a* fenekeiken még a' kis
dolgokat is efzre lehet venni. Ellenben a1 sá-
ros és zavaros vizeken alig tetSzik valami kis
világosság. A* melly vizeknek homokos a' fe-
nekek: azok legtiSztábbak és által látSzóbbak,
roert azoknak minden tiSztátalanságok ieSzáll
a* homokra.

§. A' víznek tulajdonságára tartozik
g az ő nehézsége is. Ez igen Szembetűnő,

«gy hogy s e n ki nint«en a' ki ezt kéttségb*
hoz-
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hozná. — Mivel a' víz nehéz: tehát a' magos-
sabb helyekről mindenkor az alatsonyabbakra
igyekezik. Ennek köSzönhetjük, hogy folyó-
vizeink, patakjaink vágynak, mert ezeknek
vizei a' nehézségnél fogva indulnak a* moz-
gásra. Ennek lehet tulajdonítani, hogy ha egy
meggörbített, vagy két rét hajtott tsőbe (Tu-
bus communicans) vizet töltünk, annak az eg-
gyik Szárában éppen ollyan magosra leCz a'
víz mint a' másikban, még pedig akkor i s ,
ha vastagabb az eggyik Szára a* másiknál. E-
zen fundáltatnak minden vízi mesterségek, és
nevezetessen a* fzökőkútaknak kéfzítések, a*
mellyekben a' víz fellyülről tsőveken vitetik
alá a' földbe, és onnan valami Szoros lyukon
ír.dittatik ofztán a* Szökésre. Mennél mélyeb-
ben vitetik le a* víz a1 fzökőkútaknál, annál
magossabb is annak a' Szökése.

34. §. A' víznek kevés rugó ereje van,
vagy nintsen i s , az az nem lehet azt kissebb
helyre Szorítani, és kijjebb tágítani. Voltak a*
kik valami arany edényt megtöltötték vízzel,
és azt Szorossan bezárván igen keményen reá
verték; de nem hogy azzal öSzSzébb ment I
volna benne a' víz, és kissebb helyre Szorult
volna, sőt az aranynak, a* melly pedig min-
den bányáSzatok között legtömöttebb, apró
likattsain átSzivárgott. A' hidegtől mindazáltal
ötzve Szorul, a* melegtől pedig, mclly a' ben-
ne lévő levegőt kitágítja, kijjebb terül. Innen,
tsak nem egy fontai is nehezebb télben azon
egy veder víz, mint sem nyárban; mert tél-
ben öfzve Szorittatván a' hidegtől több megy
a* vederbe, mint nyárban mikor ki vagyon
tágulva.

Jegyzés: Ebból lcV.ct által látni, mi annak az oka,
hogy a" víz a' meleg által a' forrásra, a* hideg által pe- .
dig a' fagyásra indul. Tudniillik ? mikor a' meleg a*
vizet és a' benne lévő levegőt kitágítja; ettől abban
egy beUt> mozgás támad, melly miatt cgófzfiícn meghá-
borodik, cs forrásra indittatik. — Mikor kmet a* hideg-
tol annak réfzeiskéi öfzfzébb mennek: ez által megsu-
rüdik, és úgy öfzvc áll, hogy egcfzfzen kenu-nnyé lefz.
De azt vethetne itten valaki elöl: Ha a' víz öl'zfzébb
jucgy a" hidegtől, hogy van hát az még is, hogy kij-
jebb terül mikor megfagy és nagyobb helyet fog cl;
nonnan van az, hogy ha.bele fagy az edenybe, azt el-
hasítia-; és a' jég darabok is a' víznd mindenkor kön-
nyebbek *s azonn fenn ufzkilnak? Oka ennek a* vízben,
és annak hézagaiban lévő lcvc^öég. Ugyan is: mikor
a* víz kezd surüdni cs megfagyni, azö hézagotskái kis-
sebbekké léven, a' közte kvó levegő öfzvc fzorittatik.
Ez annakokácrt holmi apró buborkotskákban fel felé
fzáll, 's igyekezik magának kimenést keresni. De mi-
vel a' víznek felső fzíne fagy meg clökfzör is, ki nem
fzökhetik a' miatt, és ekképpen nagyobb buborékokba
vonja öfzvc magát; mcllybol a' lefz, hogy nagyobb he-
IvCt fog el mint az előtt, m(fc még a vízben fzcllycl volt
izórattatva. így terjed ki a' víz nagyobb helyre mikot
megfagy. Éppen nem tsuda'hát, hogy az edényeket cl-
hasítja, és hogy a* jég fenn ufzkal a' vízen.

35. §. A* víznek, ha ezt az ő magános
valóságában e's eredeti tisztaságában vefzfcük
Rondolóra, se Színe, se íze, se Szaga nints.
De illyen víz nem igen fzokott találtatni, ha-
nem mindenkor öhve vagyon az elegyedve
bizonyos réSzetskékkel és különös matériákkal.
MertV mikenn által megven, azokból min-
denkor veSz valamit magához. És, í^y Szár*
máznak minden sós, ásványos, meleg, és e«
gy^b terméSzetü vizek. Mikor sónn megy ál-
t a l a 1 víz: akkor sós ieSz; és az illyenből ve*
Szik eredeteket a' sós kutak, a' mellyekból sót
Jzoktanak Sózni. Van Hlyen egy Magyar Or-
"ágon is ^ Sóvári Sáros Vármegyében, a' hol
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fzáz ezer má'sáig való sót is kifőznek vízből
eSztendőnként. — Mikor ismét vas vagy büdös
kő értzeken megyén által: akkor gálitzsós és
büdösköves léSzen. Ebből leSznek a' kíilömB'
külómb fzínü és ízt savanya vizek, a* minc-
müek bőséggel találtatnak Erdély és Magyar
OrSzágban. Itt mi körülöttünk leghíresebb a'
Füredi víz, a' mellyet egéSz nyáron iSznr.k és
hordanak mindenfelé. Ha az ember af sava-
nyu vizet galles porra tölti, és etiől meg bar-
núl, jele annak, hogy gálitzsó van benne. —<
Mikor továbbá rézértzen megyén általiakkor
rezessé leSz. Illyon terméSzetü vizek azok y

mellyek a* vasat rézzé változtatják, mint a'
millyenek vágynak a* Szomolnoki réz bányák-
ban Szepes Vármegyében. Az ebben fakadó
réz vizekben, minekutánna azok a* mélység-
ből kihúzatnak és tsatornákra botsáttatnak, tsak
bele hányják a' sok vasat, és azok mind réz-
zé változnak. Ezekben a' vizekben eSztcndőt
által, ezer má'sa vasnál többet változtatnak
rézzé.—Vágynak ollyan vizek is, raellyek a*
bele vetett dolgokat kővé változtatják, vagy
legalább valami kőnemü matériával borítják
be, a millyen a'Füzéri víz Abauj Vármegyé-
ben. Ez is onnan esik, hogy ezek is ollyan
matérián menvén által, magokhoz vefzik an-
nak réSzetskéit, mellyeket oSztán ismét leteSz-
nek azokra a1 dolgokra, a' mellyeket bele
hánynak. — Vágynak még meleg vizek is, mel-
lyek közönséges névvel Bányáknak neveztet-
nek. Nevezetesek a* Budai és Nagy Váradi
meleg feredők. Ezek hasonlóképpen úgy Szár-
maznak, ha ezeknek vizeik valami föld alatt
való tüztől megmelegittetnek, vagy meleg
terméSzetü köveken mennek által, és ezeknek
réSzei a' nedvesség áltaí felolvadván, a' víz-

nek
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nek melegséget adnak. Az illyen vízek-i ^
jótéteményei az Istennek, mert ezek sok nya
valyásokon segítenek.

Jt$yz£t> Hogy az emiitett vizek ekképpen Származ-
nak, tiizonyos a2 onnan, mert illyen vizeket mcster$»;$
által is lehet kóízíterii. Ha a' sót vízzel fejolvafztiuk,
és azután kifőzzük, éppen ollyan só lefz belöleyminc
«' minéinüt a' sós vizek DM ízokíak főini. Ha a' kékí
gálitzsót (kékkövet) porrá törjük, és vizet tökünk reá,
ollyan víz lefz belőle, hogy ha a' v^sat bele "yetj|ik»
rcz2é változtat; a, vagy legalább réz ki reggel borítja be.*
Így, ha a' zöld gálirzsót olajat, és vasport öfzveclegyít-'
rén vízbe itfzfxük, nagyon ielmelegfzik tólle a* víz.
Hasonlóképpen a' savanyu vizeket is mind. kr lehet .csi-
nálni, annyira, hogy a?' tenncSzcti savanyú, vizekkel a-
géfzfzcn megeggyeznek.

36. §. A* víz Szüntelen goz'ól'óg ki Felel a*
meleg által, r̂em küiömben mint mikor fő a*,
tűznél, de észrevehetetlenül, és abban a'mér-
tékben, a* mint kissebb vagy nagyobb annak
a' felsó Színe* Ehezképest a* nagyobb vizek

•többet, as kissebbek pedig kevesebbet gőzö*
iögnek ki maffokbóK Az illyen gözölgések i*
fcen könnyek lévén, mind felmennek a' leve-
gőbe , és ottan ófzve tsoportozván, mikor a-
zokat már a% levegő nem bírhatja ^ hol esső,
hol harmat, hol hó formában a" földre ismét
lefzállanak. Itten, leízivároghak a' földbe^ é»
as mit a% plánták gyökereik bé nem Szívnak »
A' r tk lassanként alább alább mennek, mind

ig, mig nem valami eret tsinalnak magok*
-«M *s több vizekkel eggyesülnek. És az iU

«yen erekből van immár minden forrásoknak,
Rútaknak, folyóvizeknek és toknak eredetek.
Forrásnak hívjuk azt a* helyet, a' hol a' víí
"^agában úgy buzog ki. Kutaknak hívjuk pe-

l o r- az ollyan földbe ásott méj gödröket, á*
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inellyekbe azntán gyűl őCzve a' víz. Folybvi-
aeknek nevezzük ismét azokat a'vizeket, mel-
lyek. a' főid Színén odébb odébb folynak. Tok-
nak mondjuk végre azokat, a' ruellyek min-
denkor egy helyben maradnak és állanak. A*
Források többnyire a' hegyekben fakadnak,'
es azokból buzognak ki, még pedig néhol olly
bővséggel, hogy egyfzeribe egéfz folyó víz-
zé válnak. Ezeknek a' vizeik, ha kőfziklákon
jönnek által Szép tifzták, és igen könnyek y

mivel azokon mintegy megfzüretnek, és min-
den vizek között az Hlyének Jegalkalmatosab-
bak az ivásra. — A' Rútak akárhol is kéSzit-
tetnek ^ de az egyenes és vöJgyes helyeken
mindenkor könnyebben mint azokon, a' mel-
lyek hátasabbak. Ezekbe a* víz vagy a' fene-
Keikről adja fel lassan lassan magát, vagy az
oldalaikon valami erekből jő elő. Nem min-
den kútvizek alkalmatosok az ivásra, mert
vágynak ollyanok , a' mellyek golyvát, rágást,
's más efféle nyavalyát okoznak: azért is jól
meg kell azokat előre visgálni. — A' Folyóvi-
zek sok apróbb patakokból lefznek és eggyé-
sülnek öfzve, *s mennél tovább folynak, an-
nál több több vizeket Szednek be magokhoz,
míg végre igen naggyá válnak. Némelly fo-
Jyóvizek. sebessen, mások ismét tsak tsende-
sen folynak. Ennek réSzSzerént a* kanális vagy
árok, réSzSzerént pedig a* víznek méjsége az
oka. Mennél mélyebbek a' vizek és lejtősebb
feneküek: annál sebessebb is a* folyások; mert
a' sok víz a' maga nehézségénél fogva a* na-
gyobb lejtőn jobban elsikamlik. A' folyóvizek-
ben ollyan helyek vágynak néhol, a' hol a*
víz karikába forog nem külómben mintha for-
góSzéltől üzettetnék, vagy egy nagy töltséren.
töltetnék le. Ezeket a' helyeket örvényeknek

hív-

í

híviák. Az drvényelet vagy az okozza, hogy
a% víz fenekén valami nagy kő hever,meily-
be a' víz megütközvén néki tsavarodik, vagy
pedig az, hogy ott valami mélység van, melly-
be a' víz alá rohan. Az illyen helyekhez nem
tanátsos közel menni, mert itt a' víznek ol-
lyan ereje van, hogy az embert mindjárt el-
ragadja. - A' Tókat is a' források és folyó-
vizek tsinálják és táplálják, hogy mindenkor
vizek legyen. Némelly tók kissebbek, mások
nagyobbak. Hlyen nagyok Magyar Orfzagban
a* Fertő és a' Balaton tava.

37. G. A' források a* patakokba, a' pata-
kok a' kisscbb folyóvizekbe, ezek pedig a
nagyobbakba mennek, a' mellyek végre egy*
bizonyos helyen mind ó^zve verekednek. Azt
a' helyet, a* mellybe minden folyóvizek egy-
be sereglenek Tengernek nevezik. A tenger
sokkal nagyobb a' mi földünk golyóbisán a
Száraz földnél, úgy hogy két harmad réízet
e' tefzi a' földnek, és rendfzerent yaló^ Tzine
az ő ifzonyu méjségétól kékes zöld Szokott
lenni, de vágynak más Színű tengerek is, mint
a1 veres "tenger, melly a' fenekétől veresses-
nek látfzik. A' tenger víz sós, keserű izu, 69
sem inni, sem főzni, sem egyéb hafzonra nem
jó hd tsak ki nem főzik; a'honnan sokkal ne-
hezebb is más édes vizeknél, nagyobb hajó-
kat elbír, és nem egy könnyen fagy meg; az
égsarkai felé mindazáltal egéfzfzen fagyból áll.
A' tenger Szüntelen való mozgásba van, meg
akkor is mikor tsendességbe látSzik lenni, melly
nem tsak arra való, hogy meg ne vcSzfzen és
büdösödjön, mert ettől az ő sóssága is tartoz-
tatja, hanem legfőképpen arra, hogy ezett
wosgás által jobb módjáral kigőzölöghessen.



A* tenger á* mennyi vizet magába vefz a' fo-
lyóvizekből, éppen annyit gőzölög ki, és így
mindenkor1 tsak egy állapotban van, se nem
nevekedik, se nem kissebedik. — A' nagy ten-
gerekeri , minden 24 óra e's 45 minutum alatt
Kétfcer hagyja a% víz ott a* p irtot, és ugyan.
annyiSzor meĵ y ismét oda vifzfza. Ezt hívják
tenger járásának. A' tenger járását bizonyos-
san a*'hold okozza; mert most kissebb az,
majd ismét nagyobb, ahoz képest a* mint a'
hold elfogy vagy nevekedik,

39. §. A* vízben , minden test annyit veSzt
e? a* maga nehézségéből, mint a' mennyit a?
sC víz nyom, mellyet a* test kiűz a'helyéről.
Példánakokáért, mikor valami gémes kúton vi-
zet merítünk a* kútból, míg a' tele veder a"
vízbe van, addig úgy fzollván semmi nehéz-
sége nintsen: de mihelyt a'vízből kiér, mind-
járt nehéz, és egéfz terhe megvan. Ebből le-
het azt is megérteni, hogy a'hajók miért bír-
nak eY annyi terhet, és az ember is hogy tud
tiSzkálni a' vízen. Ha azt a' vizet megmérhet-
nénk $ mellyet egy terhes hajó kiűz a' helyé-
ről : pontban olly nehéz volna az, mint a* raj-
ta Jévő tereh, oda gondolván azt a' réSzét is
a* hajónak, melly bele ér a* vízbe. Az embei*
19 mikor a' vízbe van, majd Szinte annyi yi-
rei óz'el a* helyéről, mint a' milfyen nehéz
maga, és így abban igen keveset nyom, kö-
vetkezésképpen az ő kezeinek és lábainak né-
roelly mozgatási által, igen könnyen uSzkál-
hat is azonn; sőt tsak egy tzérna Szál is, ha
reá köttetnék és megvonattatnék elégséges vol-
na arra, hogy őtet fenn tartaná a'víz Színén.

Al

Alkalmaztatás a' Babonaságra*

39. §. Régenten nem tsak a'köznép, ha-
nem egyebek is azt tartották, hogy a' Bofzor-
fcányok az ördögökkei eggyességben lévén,
cgéizSzeh más terméSzetü testei bírnak mint
egyéb emberek, más tulajdonságokat öltöz-
nek magokra, nevezetessen, hogy azok ollyan
könnyűekké íeSznek, hogy a* vízen tellyes-
séggel le nem ülnek. Annakokáért a* yizen
Szokták azokat rendSzerént megpróbálni, és
kitanulni. Tudniillik, ha valaki boSzorkány-
sággal Vádoltatott a' Bírák előtt, fogták ezek,
valami tóhoz vagy folyóvízhez kivezették.
Azután'a* víznél levetkeztették azt minden ru-
hájából (hanem az aSzSzonyokon meghagyták
az alsó ruhájokat) és keze lába fejét mindé-
niket a' másikkal kerefztbe öSzvekötvén, be-
le vetették a* vízbe. Ha leült abban, ártatlan-
nak, ha pedig fennúSzott, bűnösnek tartatott,
*s megégettetett elevenen. Hogy pedig az ár-
tatlanok a* vízbe ne fulladjanak: mindennek
valakit megpróbáltak, kötelet kötöttek a' nya-
kára, és annál fogva, mihelyt leült, kirántot-
ták. Mikor a* próba folyóvizén esett: akkor
ketten tartották a' kötelet, az eggyik ember
az eggyik, a* másik pedig a1 másik partján
állván a' folyónak.

A* ki bele tud nézni a* dologba: egyhe-
tiben által látja, hogy az iilyeneknek leülések
vagy fenn úfzások tsupa történetből esett,
«ís ekképpen tetemes botondság volt ebből í-
téletet hozni. Megjegyzettük oda fellyebb,
hogy az ember teste a* vízben igen keveset
nyom, mivel majd annyi vizet űz el a* helyé-
ről mint a' jnillyen nehe'z. Mi volt azért kön-

mint hogy az illyen nyomorultak fenn
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úfzfzanak ? tsák az is elég volt erre, hogy]
magokat mozgassák a' vízen. Azomban, bizo-i
pyos az is, hogy mikor az illyenek aVvizbe
vettettek , igen megijjedtek ; a' nagy ijjedtség-
f>en ingy lélekzeteket vettek, és ettől a* tes-(
tck kifeSzűlve'n annál több vizet Szorítottak
ki a' helyéről, mellyel nagyot segítettek az u-
fzáson. De a' megkötés módja is segíthetett
itten. Mert kezeik és lábaik lévén öSzve köt-
ve, hofzfzára, kellett nékiek fekünni a' vízen,
mel|y által az úfzás ismét megkönnyebíttetett.
Hasonlóképpen az alsó ruha sokat tett az aSz-
fzonyokon aría, hogy le ne üljenek. Végezet-!
re, megeshetett az is, hogy a* kik tartották
a' kötelet, megvonják azt, és e' Szerént el n«
merüljenek. És fel lehet tenni, hogy ezt va-
lósággal meg is tselekedték vagy azen buz-
góságból, hogy a' boSzorkányok kipufztittas-
sanak, vagy arról való meggyozettetésből hogy
azok a' kikkel a* próba esett, bizonyoson bo-
fzorkányok , vagy pedig még irigységből és
gyülölségből is. így lettek sok ártatlanok en*
nek a' bolond babonának és a' kegyetlen tűz-
nek áldozati. Istené légyen a' dítsősség, hogy
ezeken a' boldogtalan időkön innen vagyunk!
Valóba nagy hálaadással tartozunk az Isten-
nek , hogy 'az emberi elmének setéttségét a*
TerméSzeti tudománynak világa által eloSzIat-
ta, és az illyen bolond babonának nyakát Sza-
kaSztotta.

40. §. Némelly tokról és folyóvizekről
azt belzéllik sek emberek, hogy azok a' holt
testeket meg nem Szenyvedik magokban , ha-
nem bizonyos idő múlva felemelik, és ofztán
kivetik a' partra. A* mi Balatonunkról tsak
nem mindenek ebben az értelemben vágynak*
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és ezt mint valamelly különös c'olgot úgy be-
fzéllik y *s a1 vizének nem tudom mifsoda tit-
kos és tsudálatos erőt tulajdonítanak azért,
hogy ezt tselekSzi. Pedig ez a' történet ter»
meTzeti dolog, és ennek okát könnyű által
látni. Megérténk legközelebb, hogy az ember
tesu'nek a" vízzel, tsak nem egyenlő a* ne-
hézsége, mivel majd annyi vizet űz el a* he-
lyéről, mint a' millyen nehéz maga. A* hon-
nan a1 vízben igen keveset nyom, vagy sem-
mit sem. Mihelyt hát a' vízben valamivel va»
stagabb leSz, melly akkor Szokott megtörtén-
ni , mikor kezd megrothadni; a* több víz mel-
lyet kiűz a1 helyéről nehezebb mint maga. Ez
által könnyebb Szerű testé léSzen, és ha az e-
lőtt alatt volt is, kéntelenittetik feljőni a1 víz
Színére, és azon úSzkálni, mellyet oSztán a*
habok kivernek a' partra. így vagyon a' do-
log egyéb állatoknak testeikkel is; ezek is fel-
jőnek a' víz Színére, mihelyt kezdenek meg-
rothadni, és azután kivettetnek.

H E-



H E T E D I K R É S Z

A' LevegoróL

41. §. £ \ Levegő az a' híg, vékony, és fo-
Jyó matéria, melly által mi lélekzetet vef2iink>
es a' melly ezt a' mi fóMiínket mindenütt kö-
rül vé?zu Mint a% vizet a' halaknak: úgy ezí
rendelte minekünk a' Teremtő lakó helyül és
Szállásul. A' levegő elmulhatatlanúl Szükséges
az életre minden lelkes állatoknak, nem is.ik
azoknak a* mellyek . a' levegőben tartózkodó
nak, hanem azoknak is, meÍJyek a' Szárazon
és a' vízben élnek, úgy hogy e' nélkül lehe-
tetlen volna azoknak ereikben a* vernek ke-
rengeni. Ezenkívül, levegő nélkül a* tüz nem
éghetne, semmi plán la nem nőhetne, a4 Szár-
nyas á/latok nem repülhetnének, hangot nem
hallanánk, és semmiféle fzagot nem éreznénk*
Egy Szóval, a1 levegő mintegy lelke ennek a*
világnak,

42. §. A* Levegőnek valóságáról vagy lé-
teléről nem lehet telíyességgel kételkedni; mert
bátor ezt Szemünkéi nem látjuk is, de tsak
ugyan érezhetjük. Ha a' tenyerünket fel *s a-
lá mozgatjuk az ábrázatnnk előtt, vagy vala-
mi legyezővel legyezünk magunk felé; úgy
vefzSziik éSzre, hogy valami ütődik az or-
tzánkhoz. Ugyan ezt tapaSztaljuk ha sebessen
futunk. Már a* mit itt érzünk nem semmi az,
hanem valaminek kell lenni. E' pedig nem le
het egyéb a' levegőnél, mivel a' kezünk, a

. le-
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legyező, és ábrázatunk közt semmi más nin-
tscn. A* nagy SzélveSzekben, mellyek nem e-
gyebek, hanem a' levegőnek erős mozgásai,
még jobban is lehet tapaSztalni, ennek való-
ságát. Ez által a' tenger mint valamelly nagy
hegy, úgy feltornyoztatik; a* nagy élőfak gyö-
kerestől kidöntetnek, sok erős épületek Szél.
ivei hányattatnak. Mind ezek azt mutatják,
hogy a' levegő testi dolog, és erről illetlen
volna kételkedni.

Jegyzés. Ezt a' mondást: fcojy *' levegőt nem lehet
{zeneinkéi látni, nem kell átallyában, vagy igen fzoros
értelemben venni, hanem bizonyos meghatározással. Nem -
latjuk ugyan magunk körül, és magunkhoz közel, sót
távolotska is a levegőt, mivel igen igen vékony és ál-
talládió: de látjuk akkor mikor igen mefzfze nézünk,
és sok levegőn nézünk által. így mikor felfelé nézünk
úfzta idóben, látjuk azt valósággal; mert a& a' kekseg,
a1 mellyet fzemlélünk a* fejünk felett, és a* mellyet Ég-
nek hívunk, nem egyéb levegőnél. Hasonlóképpen lc-
vego az is, mikor mcízfze valami hegy vagy erdö fe-
lé, nézünk, és kckcllik fzemcink elótt. — Hogy az a*
kekség, a' mellyet így mefzize látunk, bizonyosan a]
Icycgó legyen, ez a' világositás érthetővé tcfzi. Ha a'
tÜVta vizet üvegbe merítjük, és abból tsak keveset né-
zünk, nem látfzik annak semmi fzíne is: de ha valami
méj kútba vagy "tóba nézzük a* hol vastagon van, kék-
nek látjuk, ügy a vékony tifzta üveg táblán sem lá-
tunk semmi fzint is, de ha egynéhány táblákat öfzvc^
tcfzünk, vagy az éjiről nézzük az üveg táblát, zöl-
dellő fzínt mutat. Éppen így vagyon a' dolog a' leve-
gőre nézve is. Míg ez is vékonyán van körülöttünk,
é s tsak kévésen nézünk által, addig nem Utunk azonn
semmi fzint is r de ha sokonn nézünk kercfztül, hová
tovább mindég kékebbi.ek kékebbnek látjuk, úgy hogy
J^gre cgéfcfrcn kéket mutat, és mindeneket kék fzin-

c. öltöztet, nem külömben mint mikor kék üvegen né-
"nk álul Igen fzépen és jelesen tudiák ezt elö adni. ltöztet, nem külömben mint mk g
"nk álul* Igen fzépen és jelesen tudiák ezt elö adni
.kíPírók; mert mikor ök valami tájékot akarnak Ic-
)zoim, a* közcl>kvo dolgokat az 6 terméfzcti fzínck-

adják elö i a' távolabb valókat pedig kékkel ele
gyí-
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f yftík; a' Icsmefzfzebb valókat ismét, mint a' ..vS7w
et, halmokat, és erdőket tsupa kéknek festik, éppci

úgy valamint látfzanak a' ízemnek. A' levegőnek hát
bizonyosan kék fzínc van, *s. következésképpen lehet
Járni; de annak a1 fzíne ollyan gyenge, hogy tsak ak«
kor lehet azt éfzre venni, ha igen sok levegő matériái
nézünk által.

43. §. A* levegőnek külömbkülömbféíe ,.
iajdonságai vágynak. Első tulajdonsága anna,
ez: hogy vagyon nehézsége. Hogy a* levege
valósággal nehéz legyen, mint egyél) testi do
log, világos ez onnan, hogy ezt meg is lehe
mérni, nem tsak hanem pontba meg.lehet ha
tározni, hogy ennyi vagy annyi mennyit nyom
jon. Ha tsak azt akarja megtudni valaki ne
héz e' a' levegő, nem kell egyéb, hanem ve-
£yen egy jókora nagyságú üveg golyóbist.
Tartsa azt a' tűzre, és melegítse jól meg, V
ez által űzze ki belőle a' levegőt. Azután te-
gye azt a' fontra, és helyheztesse azzal a*
fontnak másik serpenyőjét egyaránvusás;ba r
így az üveg, mikor meghűl, és vifzfza megy
ismét bele a' levegő, ki fogja mutatni a' ne-
hézséget. — Ha pedig meg is akarja az em-
ber határozni, hogy ez vagy amaz nagyságú
helyen lévő levegő mennyit nyomjon, mar
akkor má$; mesterséget kell elővenni. A' Ter-
méfzetvisgálóknak vagyon egy fzerfzámjok,
mellyet ők Antlia pneumatikának vagy Leve-
gő merítőnok hívnak. Ezzel az efzközzel egy
arra a* végre kéfzittetett üveg v^gy réz edény-
ből (mellyen valami kis tsap vagyon, hogy
azzal a* mint a* fzükség kívánja most kinyis-
sák majd bezárják ) ki lehet vonni a* levegőt.
Már ha az ember ebből az edényből kihúzz^
a* levegőt, és azután fontra veti, világosan ki-
jo mennyit nyomott benne a' levegő.

Jegyzés.

ól

Jf^js/f. A2t gondolhatná valaki, hoj?y a* levegőt
UIVJÍ lehetne mérni hójaggal i>» ha tudniillik mind ak-
kor megmerné az ember a' hójagot inikor üres, mind

L'2Van.lS» IlllIVUr %\ im^cr^ ivi vau í u v u , IIIMIU I M N a-i-

nyit -nyom', mint mikor üres. Oka annak c?.: inert fel-
iútt korában nagyobb helyet fog el, több levegőt kiűz
a' helyéről következésképpen a' 38 í f/eréns semmivel
sem nyom többet mint az elótu A' felfútt hójag nehe-
zebb mindazonáltal egy kevéssel mint az. üres, de tsak
annyival, a* mennyivel sürübb abba a* bele fútt leve-
gő annál a* ki;]>Ó levegőnél, a* mellyet kiűzött a' helyé-
ről. —És ekképpen hójaggai nem lehet megmérni a1 levegőt.

44. §. A' levegő koránt sints olly nehéz
mint a* víz, mivel nints is ollyan sűrű mint
ez. Egy bizonyos Terméfzetvisgáló, az emlí-
tett fzerfzámnak segítsége által, így tsinálta
ki a* kettő közt való külömbséget. Vett egy
üres golyóbist, és elsőben megtöltötte azt le-
vegővel, és megmérte mennyit nyom abban
a' levegő. Azután ismét megtöltötte ugyan azt
a' golyóbist tifzta vízzel, és ezt is megmérte
azon módon, mennyit nyomjon. Minekutánna
a' benne lévő levegőt 77 árpafzem nehézségű-
nek a' vizet pedig 74,743-nak találta volna :
ezt az utolsó summát az elsővel öfzve hason-
lította, vagy elofztotta, melyből kijött, hogy
a' víznél 0.70-fzer, és így majd ezerfzer kön-
nyebb a* levegő. Illyen módon kitsinálták azt
is, hogy a* kéneső 14-fzer nehezebb a' víz-
nél, és e' fzerént 14ezerfzer nehezebb a"1 leve-
gőnél.

„ 45. §. Minthogy a1 letfego nehéz: tehát
e*ossen nyomja a' testeket, és minden lapra
J"«a nehezedik. V kinek tetfzik töltsön egy

v e S poharat fz%ig vízzel 5 azután a' tenye-
rével
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révei egy levél papirossat nyomjon fcá »• és
másik kezével hirtelen fordítsa fel: meg fog.
ja látni, hogy a' víz nem tafzitja le a'pohár-
ról a' papirossat és ki nem Ömlik. Mi ennolf
az oka: Az, hogy a* levegő nehéz: lévén, nyom-
ja a' papirossat a' pohár felé, e'9 ez a* nyo-
más nem engedi, hogy azt a* víz letafzítsa, 's
ki ömöljön a* pohárból. De még világosabban
éfzre lehet venni a' levegő nyomását az ol*
lyan üveg tsőkön, meílyek fWlyűl be vágy-
nak olvafztva, alól pedig egy kis golyóbis íc.>
vén rajtok nyitva állnak, és a' mellyeket Ba*
rometrumokra, vagy Időmérőkre Szoktak for-
dítani. Ha egy illyen tsövet kénesővel tele
töltünk, és azután felfordítva egy illyen ma-
tériával félig lévő tséfzétskébe nelyheztetjük:
a' felforditott tsőből ki nem foly a* kéneső
mind, hanem 28 tzolnyi magosra benne ma-
rad. Ennek az az oka, hogy mivel a' tsőhe
a* kénesó felett levegőtől üres hely van: te-
hát a* külső levegő igyekezik azt betölteni;
annakokáért nyomja a' kénesőt, és azzal tar-
tóztatja, hogy a' tsőből ki ne jöjjön.

Mennyire nyomja a* testeket a' levegő,
kitetfzik azokból a'próbákból, mellyeket tett
hajdan egy Gverike Ottó nevű Magdeburgi
Polgár Mester, Regenspurgban az Orfzág gyű-
lésén. Ez az ember tsináltatott két fél Üres
réz golyóbisokat, ollyan formán, hogy azo-
kat egymással öfzve lehetett tenni, nem kíi*
lömben mint a' piksissel a1 fedelét, és min-
denik fél golyóbisra egy egy erős vas karikát
hogy azokra lovakat lehessen fogni. Ezeket
a* fél golyóbisokat ő öfzvetette, kivonta be-
Jőlők a' levegőt, és a' rajtok lévő tsapot be*,,
tekerte, hogy a* külső levegő beléjek ne men-'i
jen, és úgy öfzvenyomta ezeket a' körülöt-

tök
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tök lévő" sok levegő, hogy Jgen nagy erő kel-
let arra, hogy ezeket '•egymástól elválafcfcák*
Annnkutánna, ismét nagyobb fél golyóbisokat
fcéfzUtetett, meüyeknek mintegy három fer-
tály sing volt az átmérőjök. Mindenik felől-
ről nyoitz nyoltz lovat fogatott a* karikára»
es ezek a' tizenhat lovak alig tudták azokat
elválafztain egymástól. Annakokáért ismét na-
gyobbakat kéfzittetctt, mellyeknek egél'z egy
sing volt az átmérőjök; és 30 lovak is alig
tudtak reá menni, hogy azokat kétfelé váíáSz-
izák, pedig ha a' levegőt bejéjek viSzOi bo-
tsátotta, magokba fzéllyel estek. I h az illyen
felgolyóbisokat, mellyeknek felső fzínek nem
olly felette nagy ennyire nyomj.i a' levegő;*
el lehet gondolni, melly ifzonyu nagyon nyom-
ja a" nagyobb testeket!

Az embernek egéfz testén, a* mint a*
Terméfzetvisgálók felvetették 40,000 font le-
vegő tereh fok Szik. Ha az emberre más egyéb-
ből iily nagy terhet tennénk, minden bizon-
nyal egy Szeriben agyon nyomná. Honnan van
hát, ho^y ő a' levegőnek ezt a* terhét még
sem érzi; A' benne és körülötte lévő levegő-
től; mert a* felette lévő levegő a' mennyii
nyom a' feje és az egéfz teste felé: ugyan
annyit nyom vifzSza az alat'a és körülötte,
és benne lévő. Tudjuk a% tapaSztalásból, hogy
a' töredékeny testek, a' folyó matériában el
nem törnek, ha ez azokat mindenfelől körül
vefzi. Ha egy üveg táblát a1 vízbe lebotsátunk>
akármennyi víz tereh legyen is rajta, még is
elbírja. Ha egy hójagot vízzel tele töltünk, és
abba egy tojást bele tefzünk, 's jól beköjjük:
Jó forma terhet reá lehet arra tenni, még is
^indazaltal el nem törik a' tojás benne. — '

kor a ' hal alatt van a1 vú fenekén, egy



tgé?z víz ofzlop van rajta: de nem érzi an-
nak terhét, mivel mindenfelől vízzel van kö-
rülvéve. „ így vagyon az emberre nézve is a*
dolog. 0 sem érzi a* levegő terhét, mivel
mindenfelől levegő van körülötte.

Jegyzés. A1 levegő nyomásából igen sok dolgokat3

ki lehet magyarázni. Innen lehet azt is megérteni, mi
annak az oka, hogy a' köppölyök mellyekkel cinek s"
borbélyok, olly erössen hozzá ragadnak a' testhez -
hogy a' tsuprok vagy telyes fazokak, mellyekct a' köl- j
dök ts5mörben lévőknek a'hasokra vernek, azokon meg-,
állanak, — hogy ha egy vas mosár fzáját jó erössen bc-j
kötjük vizes bőrrel, és arra egy levegőtől üres ü\rcg'!
poharat reá vetünk, annálfogva fel lehet azt venni 'sat.i
Tudniillik, a' kb'ppölyböl, a* tsuperból, a' pohárból,]
valami égö móts által kiűzik a* levegőt, és ezeket hir-
telen rá nyomják a' testre. Már mivel bel Öl nints ben-^
nck levegő, a' melly vifzfza nyomna: tehát a' külső le-j
vegö rajok nehezedik, és ekképpen erössen megálljnak J

46. §. A1 Levegő nyomása mindazáltal
nem mindég egyforma, hanem egy Szer na-.^
gyobb, másRor kissebb. Ha az ember a" J3<z-M
irometrumoty vágy azt a' kénesővel megtöltött*?
Üveg tsóvet a* mellyről emlékeztünk, ugyan
azon egy helyen tartja: úgy fogja tapafztalni^
hogy abban nol fellyebb megy a' kéneső, hói
pedig alább Száll, annak nyilvánvaló jeléül és
bizonyságául, hogy most jobban, majd keve-
sebbé nyomja azt a* levegő. — A' levegő illy
változó nyomásának, réfzSzerént a* maga ma-
tériája, réSzSzerént pedig a'benne találtató gő-
zölgések az okai. A* maga matériája; mert
mikor több levegő tódul a' mi tájékunkra: ak-
kor jobban nyom; mikor pedig mi tőlünk me-
gyén el valamelly levegő réSz, kevesebbé. A'
benne találtató gőzölgések: mert ha a' leve-
t ő tele van gőzölgésekkel, többet nyom az?
ha pedig leSzállanak belőle a* gőzölgések, ke-
vesebbft.
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yg Minthogy a' Barometrumban a' kénesö,
A'levegő ínivoltához Képest, hol fellyebb, hol alább
fzall: innen konnyii által látni, miképpen esik az, hogy
ez az ef?kó*z, az idó változásait k?mu:a:ja, — és hogy
az alacsonyabb helyeken fellyebb, á' magossabbakon
pedis a'.abb fzokott ízállni. Ugyan is, mikor a' gózöl-
gések úgy fzcllyel vágynak fz^rva a' levegőben, ho^y
azokat nem láthatjuk: akkor s'urú lóvén a' levegő, fel-
nyomia a' kéncsÖt,'és így annak felnicnctcl^böl tifzta

ményleni. Mindazáltal ez a' regula nem állandó; inert
rtha akkor is van csso, mikor a' kéneso inagossan áll,
de ez atĉ l vagyon, mivel a* levegő megvékonyodha-
tik ngy is, hogy azomban nem lefz könnyebb. — Ba-
s'Hilnk^ppen, az alaisonyabb helyeken fellyebb, a'̂ ma-
gnssabbakon pedig alább kell fzállani »' kénesór.ek:
mert az alatsonyabb helyeken nagyobb levegő ofzlop
fckfzik a* ki.nesön mint a' magossabbakon, és ekkép-
pen jobban nyomja azt ide alatt, mint oda fel.

47. §. Az alsóbb levegő mindenkor sfi-
ríibb, és tömöttebb a* fellyebb valónál, mi-
vel az alább lévőt Szüntelen nyomja a' fellyebb
való, és így sűrűbbé lefz. Innen sokkal surttbb
a' levegő a' méj bányákban, mint sem föld-
fzínt; a* földön ismét sokkal sürübb, mint a*
naê y magos hegyeken. Mind ezeket tsak a*
lélekzetböl is éfzre lehet venni. Ha az ember
valami méj bányába megy le , ritkábban kell
néki lélekzetet venni, mint a'földön; a'nagy
hegyeken pedig olly vékony a' levegő, hogy
al'g elégedendő a' lélekzetre. Az igen nagy
méiségekbe megpróbálták, hogy valami tsa«
P°s és alkalmatos jó edénybe levegőt vettek
ké; azután felvitték azt egy nagy hegyre, és

dö kinyitottak, süvöltéssel jött ki belőle
vastagabb levegő a* vékonyabba; Annak-
nna dé ' h ié

g y
™ánna ugyan azt az edényt a' hegyen ismét
tele vették vékony levegővel, és levitték ar-'



ra a' helyre, a* hol előSzfzör megtolt őt teli,
és mikor kinyitották volna, süvöltéssel ment
hé a* Külső vastag levegő a' vékony óbba. Ez
a' próba eléggé mutatja, mennyire külömböz-

n az alsó levegő a* felsőtől.

6;

Jegyzés. Nem lehet eléggé tsudálni a' TeremtÖnek
böltscsségét abban, hogy ö a' levegót így alkalmaztat-
ta, hogy éppen alkalmatos legyen az embereknek és
barmoknak a' lélekzetre. Ha e' sűrűbb volna: olly el-
Jzcnyvcdhctctlen hideg volna ez télben, hogy ebben,
meg kellene az embereknek és barmoknak fagyni. Ha
vékonyabb volaa: úgy ismét nem lenne cleg nyárban
a' lélegzetre.

48. §. Második tulajdonsága a* levegőnek,
a* melly Szinte úgy megérdemli a* mi ngyel-
ttietességünket, ez: hogy rugó erővel bír. Azt
teSzi ez: hegy ha nyomják a* levegőt öfzve
megyén, ha pedig elbotsátják, magába isme't
viSzfza ugrik, és az előbbeni helyét igyeke-
tik el-foglalni. Hogy a' levegő valósággal bír
illyen erővel, azt igen könnyű megmutatni.
Ha felfújjuk a' hójagot, és nyomjuk kezein-
kel: annyit enged, hogy egéSzSzen ki hagyja
magát venni formájából; ha pedig elbotsátjukt

előbbeni állapotjára ismét viSzSza megyén. Igy»
ha a' poharát Szájával felforditva lenyomjuk
a* vízbe, öfzveSzorul benne a' levegő: és ha
elereSztjtik, egéCz sebességgel rúgja magát viSz*
fza; és fellöki a1 poharat. Ezek pedig meg
nem eshetnének, ha tsak a' levegőnek rugó
ereje nem volna. De még más próba által is
meg lehet ezt világosítani. Fújjuk fel a' hó-
jagot de ísak igen gyengén, úgy hogy tellyes-
séggel ne álljon fefzessen; azután vessük azt
forró vízbe: megfogjuk látni, hogy úgy meg-
dagad , mint Jia valaki nagy erővel futa vol-

na

na azt feli ellenben mindjárt vífzfza esik e-
íőbbeni formájára, mihelyt meghidegfzik. £*"
is azt mutatja , hogy a* levegő rugó erővel bír/

•gyzér. A' levcgó rugó erejéből lehet kimagya-
rázni az úgy nevezett Kártcsius ördögeinek vagy DU-
varjainak a* vízben való ugrásokat is. Esek a' buvá-
rok nem egyebek, hanem holmi apró üveg bábok , mcl-
lyck bclol> kivévén a' lábaikat, egéfzizen ürcisck, és
a" tncllyeknek a' hasoknak alsó réiüén oldalról egy kis
lyukok, a" fejeken pedig két fzarvok van, 's a' víznég
könnyebbek egy kevéssé, Kártésiusról nevezik ezeket,
mivel 6 találta fel Icgeiófokür; ördögöknek ismCt az:rt
mondják, merc rcndlzerént ollyan formára tsinálják, a'
millycnncl festik az ördögöket. Már na az illyen bahoti
az ember, egy böveiskc fzáju, és vízzel fzínig töltött
hoizízú üvegbe bele tetei, és ezt hójával jól beköti i
tctltese fzerint ugráltathatja azt az üvegoe. wlert ha a*
hüvelykével nyomja fellyút a' hójagot, le felé megy;
ha pedig crcfzt raj:a felfelé jő. — Tudniillik, mikor az,
ember a' hójagot nyomja: ugyan akkor nyomja a' vizet-
is. E2 annakokáért igyekezvén kitérni a" nyomás elöl,
bele mftgy a" báb hasába, a' rajta lévd lyukon által;
a' melytói az nehezebbé léfzcn • és fzükséjícsképpcn le*^
felé megy* Mikor pedig elbouátja a' hójagot: a' báb-
ból kijön a' víz, mert a' benne lévő, és mc*fzoritott
levegő kiűzi azt, következésképpen incgkönnycbfzik é$
ftl felé \b% Mind az tehát tcrmcfzcú módon esik.

49. §. Az örzvényomótt és mesterséggel
tttegsuríteft levegővel, sok és külömbfole dol-
gokat lehet véghez vinni, mint példánakoká*
ért, ezzel a* vizet magosra fel lehet vettetni,
és fzökésre lehet indítani. Vegyünk egy üveg
golyóbist, a* meUy félig vagyon vízzel, és
mindenik oldalán egy egy lyuk van. Ha ebbe
eKy felől bele fuvunk", és ez által a' benne lé-
vő levegőt a* víz felett megsüritjOk: a' másik.
<>'(lalán kifzalad betóle a' víz, minthogy a'le-
~ '" nyomattatik*

É ö Ezen
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Ezen fundáhatik a' mesterséges Czokókú-
taknak, Szélpuskáknak, és egyéb efféléknek
kéSzít esek. A* Szökőkútakban a* víz Színéről
égy tső nyúlik-fel, mellyből a* víz bizonyos
magasságra ugrik, mivel a' levegő nyomja a*
víz Színét, és kénSzeríti oSztán a* tsóből való
kiSzökésre. — A' Szélposkából a' bele zárt és
öCzvc Szorított levegő, Szinte ollyan erővel és
sebességgel rugja ki a' golyóbist, mintha az
valóságos'puska porral lett volna megtöltve.—
Azokat a' bodzafa-puskákat, a'mellyekkel ját-
Szanak a' gyermekek, és azoknak munkáikat
is, az öSzveSzoritott levegőnek rugó erejéből
lehet kimagyarázni. Áll ez a' mint tudjuk egy
bodza tsőből, és egy taSzítóból. Már mikor
ezzel lőni akarnak a' gyermekek, a* tseppüt
megnyálozván és megrágván, betömik azzal
a' taSzító által a* tsőnek eggyik végét, vagy
befojtják azt jó Szorossan. Azután más fojtást
tsinálnak, és ezt is bele teSzik, 's nyomják a*
taSzítóval a' másik felé. Még felére is alig ért
a* tafzító a' tsőnek: már nagy pattanással ki-
lövődik az előtte álló golyóbis. Mi annak az
oka? az, hogy a* tsőbe lévő levegő a* máso-
dik golyóbis által öSzvcSzorittatik, és magá-
nak kimenést keresvén, mivel már nem Szo-
rulhat öSzSzébb, kirúgja az elsőt maga előtt
nagy tzuppanással. Igen furtsán tsinálják ki a*
gyermekek, hogy még nagyobbat is Szóljon
az illvcn puskájok. Mikor már benne van az
első golyóbis nagy süvöltéssel bele fiinak a'
tső lyukába; ezzel több levegőt fúnak bele,
és. hogy ki ne jöjjön hirtelen benyálozzák.
Ekkor bele teSzik a' másik golyóbist, s nyom-
ják keményen a' taSzítóval, és sokSzor két
akkorát is Szóll mint az előtt. Azért hoztam
ezt itten fel, hogy lássuk meg azt, hogy még

a'gyermekeknek játékjaik nintsenek fundamen-
tum nélkül, és hogy azokat az ő játékaiktól
vett példákkal is épületessjfn lehet tanítani.

Hasonló módon esik^a* fzopás és Szívás
i s ; mert e* nem egyéb, hanem a' levegőnek
a' Száj által való kivonása. Ha egy nád, vagy
egyéb tsővet veSzünk, és annak az eggyik vé-
git a* vízbe ütjük, a' másikat pedig Szívjuk:
ez által kivonjuk belőle a' levegőt. 'A' külső
levegő hát a* víz Színére reá nehezedvén, fel-
nyomja a* vizet a* levegőtől üres tsőbe, és ek-
képpen a' mi Szánkba. így nyomja fel a' kül-
ső levegő a* pipafzáron is a* füstöt az ember
Szájába, mikor a* Szárból kiSzívja a1 levegőt. ^
Éppen így vagyon a' dolog a* Szivárványra,
lopó tökökre vagy héberekre, és az emberek-
nek 's barmoknak ivásokra nézve is. Mikor
a' Szivárvánnyal bort vagy vizet veSzünk a*
hordóból: a' Szánkkal kiSzívjuk SL Szivárvány-
ból a* levegőt. A' hordóban és hordó Szája kö-
rül lévő levegő azért nyomja a* vizet; ez ar-
ra megyén a' merre nyilast talál, az az, fel-
megy a% Szivárványba. Míg benne volt a' le-
vegő, addig nem mehetett bele a* víz; mert
a' mennyit nyomott rajta a* külső levegő af

hordó Szája körül: annyit tartott rajta a* Szi-
várványba lévő; de minekutánna kiSzívtuk a*
levegőt nem volt többé tartalékja. Hasonló-
képpen mikor a* lopó vagy héber Szárát a*
hordóba dugjuk, és Szívjuk fel felé: ezzel ki-
Szívjqk belőle a' levegőt. A' külső levegő te.
hát, már nem lévén belől semrtfi ellentáliás,
felnyomja a* bort a* héberbe. így, mikor az
cinberek és egyéb állatok iSznak: a' Szájokban,
f's torkokban lévő levegőt, a* tüdejekbe Szív-
ják: e* miatt levegőtől üres hely leSz a1 teá^
]okba; és így a

% külső levegő az italt a'
)o*ba nyomja. . 50, §.
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60. §• A1 levegő tulajdonságára tartozHc
még ez is: hogy ez egy igen híg, vékony,
és átlátSzó matéria. Ennek hifi: voltát elegéé
mutatja íiZy hogy ebben Szabidon, e's minden
akadály nélkül fel 's alá mehetünk. Ha a1 víz-
be járunk jókora ellentállast veSzünk eSzre:
de a' levegőben igen kitsinyt; a' honnan lát-
ni való , hogy a* víznél solvkal hígabb is a* le-
vegő. — Vékonysága pedig bizonyos abból,
Jiogy ez be'veSzi magát minden testi dolgok-
nak hézagaiba, nem tsak a% vékonyabbakba,
mint a' v ízbe, borba, serbe, tejbe, hanem a'
legkeményebbekbe is, mint a' fába, kőbe , vas*
ha, sőt még áz aranyba is, a'melly pedig, minden
testi dolgok között legtöniöttebb. Mikor a'bort,
vizet, és egyéb híg materiákat az «ggyik e-
dényből a* másikba töltjük; azt a' habot, és
apró buborékokat, a* mellyeket rajták látunk,
mind a'bennek lévő levegő tsinálja, és ez be-
lőlők kipattanván úgy múlnak el azok a* bu-
b o r é k o k . — Hogy végre általlátfzó a' levegő,
az is nyilván vagyon: mert ha tele nintsen i-
degen réSzekkel, mint ködös időben, nem
tsak a* közel lévő, hanem a* távol való dol-
gokat is meg lehet ezen által látni*

5 í . §. A'Levegőt mint valamelly gazdag, <.
& külömbktílömbféle matériával megrakott tár- f
házat úgy nézhetni; mert ebben öfzveSzedet- {•
tetik minden, valami a'földről felmegy. Tud- *
niillik, a* földön lévő minden testek, ki egy
ki más módon elbomlanak, és a' legapróbb
réfzekre elofzlanak; azok is a' mellyek épen \
vágynak, Szüntelen gőzölögnek ki Selé. Ezek
jmmár mind fel Szálfának a' levegőbe, azzal
egyesülnek , 's bizonyos ideig ott maradnak,
majd ismét öhve menvén, sokfele, formában

alá
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fclá esnek. De többek többek mennek üjjon-
nan fel, ugy hogy e* nélkül soha sints a* le-
vegő. Ezt a' sokféle gőzölgésekkel és páráza-
tokkal ekképpen megrakodott levegőt Átmos-
phérának, vagy Gőzkörnyéknek hívják , és ez,
mint a' tojásfehéri a' sárgáját * úgy vefzi kö-
rül ezt az egéfz földet, bizonyos magosságig.

Jegyzés. Ennek a* gözkb'rnyéknek igen nagy hafzna
van mi reánk nézve. Ez által a' nap sugári még az 5 fel-
jövetele előtt, el-fogatnak, megtörctnek, és ini vélünk
tsak lassan lassan ko'zöltetnck. Éz áll ellent, hogy a' vi-
lágosságnak és setéttségnek hirtelen való változásai által
a' mi fzemeink meg ne sértessenek. E' tselekcfzi azt,
hogy reggeli, és cstnajnalunk legyen, és ekképpen hogy
a' napok hofzfzabbak legyenek. Ha illyen gózkörnyele
nem volna a' föld körül, a' nap egyfzeribe bukkanna fel?
éi egyfzeribe enyéfzne cl; nem volna reggeli és estvéH
hajnalunk, hanem a' világosság egyfzerre bontana cl ben-
nünket, és úgy hagvna ismét ift. E' pedijr mitsoda aU
kalmatlan, sót ve^cdelmcs volna a' mi lzemcinknck,
meg lehet ítélni tsak abból is, mclly kedvetlen érzést
okoz a' fzemeknek tsak egy égo gyertya világa is, ha ez
az embernek hirtelen vitetik eleibe a* setéibe. —« Men-
nyire teriedjen a' ^ózkörnyék ki, nem lehet meghatároz-
ni egyenesen. Bizonyos az, hogy meleg időben magos-
«abb, hidegbe pedig ahtsonyabb. NémellyeK 8, mások
lo, mások ismét 15 mertföldekre tefzik. -

62. §. A' levegő hát egéfzfzen külömböz
azoktól a* gőzölgésektől és páráz3toktól, a*
mellyek abba felfzállanak. Ugyan is: mihelyt
meghűlnek a' gőzök, és párázatok: azonnal
Öfzvemennck, és tseppekoe öfzvefutnak; de
tzt a' levegő nem tselekfzi. Továbbá a' gőzök
es párázatok eloltják a* tüzet: aMevcgő pedig
neveli és táplálja azt. Végezetre, a' gőzök és
párázatok igen vefzedelmesek az embereknek,
bontják egésségét, és sokfzor halált is okoz-
J1** néki: de a* levegő nem hogy ezekec tse-

, sőt inkább feon tartj* az életet é%
t. 43. %
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63. §. A' levegő legnagyobb efzköze az
életnek, és az egésségnek. Semmin sem kell
annakokáért inkább igyekezni, mint azonn,
hogy mindenkor jó, friss, tífzta, és egéssé-
ges levegőt Szívhassunk; és hogy a* megre-
kedt, tiSztátalan és dógleletes levegőt eltávoz^
tathassuk. A' jó és alkalmatos levegő tsak az ol-
lyan házakban találtatik, a* meilyek jó ma-
gasok és térések, a' mellyekben kevesen lak-
nak eggyütt, a' mellyeket Szép tiSztán tarta-
nak, és minden nap kiSzellőztetnek kétlzer
legalább is. Ellenben a* melly házak alatso-
nyon építtetnek, mint kivált falu helyen Szo-
kás, a' mellyeket sokan laknak, a* mellyek
dugtig tömve vágynak mindenféle dolgokkal „
és eSzközökkel, a' mellyeket holnapokig sem
Szellőztetnek ki egyezer, az illyenekben igen í
egésségtelen a' levegő. v

Magok az emberekből kimenő gőzölgések
mitsoda egésségtelenné és veSzedelmessé teCzik
a' levegőt, bizonyítja a* többek közt az a'
nevezetes és Szomorú történet, a' melly Cale-
cuttában érdeklette 1750-dik eSztendőbcn az
ott lévő Anglus őrizetet. Ez az őrizet, melly
14Ó Személyekből állott, a'Bengalet Fővezér-
nek rabságába esvén," bezáratott egy éjtSzaka
egy ollyan tömlötzbe, mel/ynek mind hoSz-
fzasága, mind Szélessége 16 lábnyi volt, és
reggelre kelve, huSzonhárman kívül, mind
megholtak. A' TerraéSzetvisgálók kitsinálták ,
hogy ha egy embert akkora helyen megrekeSz-
lenének, a' mellynek Czéle^ holzSza, és méj-
sége 74 hüvelyknyi lenne: egy minuta alatt
a* maga tulajdon lehellésének gőzölgései mi-
at t , el kellene annak veSzni. — Ebből meg
lehet Ítélni, mit érjen az a' Szokás mikor 20,
2S ifjat éjtSzakára egy rakásra vernek , és egy-

gyütt
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gyíltt hálatnak, mint némelly Oskolákban Szo-
hásba ment. Ha valami ez ugyan minden F N
zikával ellenkező dolog, és ezt el kellene Mgy-
ni. Kár a* lelket a1 Szegény IPjakból idő nap
előtt kiolvasni ! ! ! ***

Igen veSzedelmesek a' régi-barlangoknak,
beomlott bányáknak , sok ideig bezárva állott
kutaknak, és félbeli vermeknek gőzölgéseik
is. Nem tanátsos azért ezekbe egySzem^ belé
menni, mikor felnyittatnak , hanem előfzSzör
jól ki kell azokat Szellőztetni, és valamelly
hoSzSzú rúdra kötött fákjával, gyertyával, vagy
Szalma tsutakkal meg kell előre próbálni; ha
ezek azokban elaluSznak, jele annak hogy
dögleletes bennek a* levegő. Hasonlók ezek-
hez a' forró mustnak , sernek, büdöskőnek, és
Szénnek gőzölgései is; ezek is egy Szeribe le*
fojtják az embert, és megölik lassan lassan*
Ezekre mind vágynak példák, a* kik ezek
miatt fzerentsétlenekké lettek vagy meg is
holtak.

Mit mondjak az elhullott állatoknak meg-
büSzhodött és veSznhért testeikről? Ezek úgy
megrontják, és olly dögleletessé téS/ik a' le-
vegőt ^ hogy a' miatt sokSzor az emberek ve-
Szedelmes és halálos nyavalyába esnek. Osto-
ba , baromi, és minden tsinossággal ellenke-
ző Szokás hát az, mikor az oktalan állatokat
tsak ott hagyják elrothadni, a' hol elestek lá-
baikról, vagy legSellyebb is a* kertekbe, fo-
lyókba és falu alá húzzák. Az okosságnak tsak
a% 'egalsó grádusa is azt diktálná, hogy meg
kellene ~az illyen dög testektől az emberek-
n e k Szemeiket, és gyomrott felháborító Sza»
fáiktól orraikat Szabadítani, és azokat elkel*
l ene a' földbe ásni, melly semmivel se lenne
nagyobb Szégyen, mint mikor az ember más

kö-
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kötelességét tselekeSzi. — Ugyan ezen okból
a' temetőket sem kellene közel ejteni a* Hely-
se'gekhez; mert a' holtak is a'magok kigőzöl-
gő réSzeikkel az élők egésségekben könnyen kárt
tehetnek, és azoknak halált is okozhatnak. A*
Helységekben, fóldSzint való kriptákban, kivált
a* Templomokban való temetkezés, bár mi Cz^
tzélból essék is az< olly helytelen Szokás, hogy
azt lehetetlen akárkinek is helybe hagyni.

64. §. JVlinekelőtte tovább mennénk, és
a' levegőről való tudományt ide hagynánk, a*
meggyulladó levegőről mondok még valamit,
arról a' nevezetes levegőről, a* mellyel mo-
stanság, bizonyos tafota vagy egyéb golyóbi-
sokat Szoktak, megtölteni, és azoknak segítsék
gek által a' levegőben hájókázni. Tsak azért
sem lehet ezt itt elmellőznöm, mert a* leve-
gőben való járást sokan a' köznép közt lehe-
tetlennek mondják lenni, sokan pedig ördög-
ségnek tartják; nem tsak, hanem majd oda
alább ebből a' meggyulladó levegőből fogok,
fcimagyarázni némelly jelenségeket is. Ez a'
^eggyu'ladó levegő hát, tulajdonképpen Szól-,
ván az a' tiSztátalan levegőég, melly a' mo-.
tsárokban, potsojákban, és egyéb tiSztátalan
helyeken találtatik. Ha az ember valami pos-
ványos vizbe bele Szúr egy botot, és azt ab-
ban megforgatja, holmi buborékok adják fel
magokat; ezek mind tele vágynak illyen le-
vegővel, mellyet üvegbe öCzve lehet Szedni,

, és azután, ha az üveg jó Szorossan béduga-
tik, prob.it lehet vele tenni. De mesterség ál*
tal is lehet illyen levegőt, még pedig igen
Könnyen kéSzíteni. Mert ha áv vas porra gá-
litzsó spintust töltünk, éppen illyen festik ki
*_!n~ m e i i y e i ege-fz palatzkokat, sőt tonna*
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jiat is meg lehet tölteni. Azért nevezik ezt
meggyulladó levegőnek, mert igen könnyen
meg Szokott gyulladni, úgy hogy nem kell e-
gyéb, hanem tsak ki kell nyitni az ollyan ü-
veget, a* mellybe béSzedetett, és eg^ígő gyer-
tyát kell oda tartani, *s azonnal meggyuÜadt

és lángal ég mint a1 gyertya.

65. §. Az illyen levegő melly ebképpen
fcéSzíttetik, jóval is könnyebb a' közönséges
levegőnél. Látni való azért, hogy ha az illyen
hönnyü levegővel megtöltenek valami vékony
matériából, úgymint tafotából, lantornából,
burokból 's a' t. kéSzíílt golyóbist: ez a' kö-
zönséges levegőbe^ fel felé megy, mivel eb-
ben mind az, valami nálla könnyebb Szo-
kott lenni fel felé igyekezik; erről hát nem
lehet kételkedni. Hanem az a* kérdés, hogy
lehet már az illyen golyóbisokkal akkora ter-
heket felemelni, mint példánakokáért hajót,
abban állatokat és embereket? Ezt is ki lehet
tsinálni, ha tudjuk mirsoda külömbség vagyon
a' meggyulladó levegőnek nehézsége, és a*
közönséges levegőnek nehézsége között, és
ofztán a' golyóbist a* felemeltetendő terének
nagyságához ízabjuk. A' mint sok próbákból
kitsináltak, a* meggyulladó levegő úgy van
a% közönséges levegőhöz, mint az 1 az 6-höz,
az az, ötfzörte könnyebb annál, és ötfzörte
nagyobb helyet fog el. Már feltévén azt, hogy

y kubikláb (ez akkora nagyságú helyet tefz,
lly mind Szélessége, mind hofzízusága,

itid magassága egy egy láb ) közönséges le-
vegő 6/4 untziát nyom: következik, hogy
minden kubikláb meggyulladó levegő egy un-
izia terhet felemelhet. Hogy hát az ember meg-
tudhassa, hogy egy bizonyos nagysága, p. o,

egy
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egy 30. láb átmérőjű (vastagságú) golyóbis
mennyi terhet emelhet Sel: tsak annak kelt
végére menni, hány kubikláb vann abban a*
golyóbisban. így, egy, 30. láb átmérőjű nagy
golyóbisba 14,140 kubikláb meggyulladó le-
vegő fér. Már mivel az illyen levegőből min-
denik kubikláb egy egy untziát emelhet ff 1:
tehát ezt a' |414Q-et tsak el kell ofztani l6-al,
és ebből 8S0 font tere fog kijönni, és ennyit
emelhet fel magával az illyen golyóbis; melly^
bői kivévén af mate'ria nehézségét a* melly-
bői a' golyóbis ke'fzittetett, könnyű kitalálni,
mennyit vihet még magával fel.

E' fzerént a* Számlálás fzere'nt, egy 10
láb átmérőjű golyóbis, 30 fontot vihet fel ma-
gával; egy 20 láb átmérőjű, 255*fontot; egy
30 láb átme'rőjü 380 fontot; egy 40 láb átmé-
rőjű 1022 fontot; egy 50 láb átmérőjű 4000
fontot; egy 6o láb átmérőjű, 7070 fontot; egy-
7o láb átmérőjű 110Ó1 fontot; egy S0 láb át-
mérőjű 1Ó341 fontot; egy QO láb átmérőjű 238ÓŐS
fontot; egy 100 láb átmérőjű, 31722 fontot;
de már ez ollyan nagy golyóbis lenne, hogy
hegynek is be illenék.

Nem tsak meggyulladó levegővel lehet aa
illyen nagy golyóbisokat felvitetni, hanem
úgy is, ha a' közönséges levegő tűz által meg-
vékonyitutik, és azzal töltetnek meg. így tse7

lekedett Montgolfiér is, a' ki lcgelőSzSzör Pa-
risban a' levegői golyóbist feltalálta. 0 tsak
Szalma tűzzel vékonyította meg a' levegőt, a*
mcllytől felényivel könnyebbé lett, mint az
előtt volt, és ezzel töltötte meg ofztán a'ma*
ga levegői golyóbisát.

Jegyzés. A' fdlycbb valókból a' tetteik ki, hogy*
kétfélék azok az cfzközök, a1 mcllycket fel fzoktak bo*
tsáítani vagy a' racllyck által fel ftoktak emelkedni a"

lever

1

levegőben. Egyik az, a* mcllyekben a' levegő tsak úgy
vékonyittatik meg; a' másik'az, a' mcllyct meggyulla-
dó levegővel töltenek meg. Az elsőt egy Mongoíilcr ne-
vű Fraritzia találta fel. 1783-dik efztendöben. A* mási-
kat egy Charles nevű ugyan azon efztcndölián. Lásd az
elsőt Fig. 2. A' másodikat Fig. 3. Minthogy azok az
cizközök igen különösök, é$ nem mindenek előtt esinc-
retcsek nem léfzcn talám terhére az olvasónak, ha azo-
kat itten előadom, és elmondom rövideden: miből é»
mi formára kéfzítik azokatV miképpen fzokták megtöl-
teni? és hogy mennek fel azok által a' Levegőben. —
A' mi azoknak az cfzközöknek matériájukat nézi: Ha
nem valami hafzonra, hanem tsak miUáttságra akarja a-
zokat az ember, és nem akar velck valamelly terhet
felvitetni: lehet azokat lantornából, burokból, sőt pa-
pirosból is kifzítcni. Ha pedig úgy kívánja, hogy ter-
nct is vigyenek fel: tehát vagy gyolisból, vagy tafotá-
ból kell kicsinálni, a* mcllyct is, hogy belőle ki nefzök-
jön a' bele töltendő igen vékony' és hie levegő, vala-
mi vékony firnáttzal be kell kenni. — Ál.formájok akar-
im'llycn lehet. Lehet azokat madaraknak, négylábú ál-
latokftak, sot embereknek formájokra is kcfzíteni, és
éppen tsak a' kívántatik meg bennek, hogy mikor meg-
toltetnck, jól öfzve lehessen hajtogatni, hoey a' külső
és közönséges levegő bennek ne ízoruljon. De rendizc-
rént golyóbis és tojás formára fzoktak venni, azután vi-
lágos és igen kitetíző ízínebkel megfesteni, mindenféle,
tzirádákkal felckesíteni, hogy soká kitessenek a' leve*
£obc. — A' megtöltések, ha közönséges és tsak tűzzel
inegvékonyitott levegővel akarják megtölteni, így me^y
végiicz: öfzvchajtogatjak azokat fzép rendesen és tsi-
nosan, és egy arra a' végre kcfzített fa alkotmányra
>ragy állásra íigy helyhezteuk le, hogy a fzájok alá áll-
jon. E' mcglévén, a' fzájok alatt fzalmából tsendcsaü*
íet raknak, mcllyröl megyekonyodik a' levegő, és be-
le megy a' golyóoisba. E' mindjárt lassan lassan kezd
felfúvódni, 's felfelé igyekezni; de mivel kötelekkel le
v an kötve, cl nem fzaDadulhatv hanem'mikor már c-
gcfzfzcn felfúvódott akkor elcrefztik. Mennél keveseb-
bé füstölög a' izalma: annál jobban és helyesebben esik.
a> megtöltés. Ha pedig meggyulladó levegővel kivánják
Megtölteni, akkor így tselckeíznek: Tefznek egy üveg-
be vasport, és erre vízzel fclelegyitctc gálitzsó spirirnst

sáttanak 's az edényt Ijól bedugják, hogy a' benne

ki



ki fcjtödző meggyulladó levegő ki ne gőzölögjön. £rr«
az edényre o&tán egy tsöt foglalnak, a' mellyen bele
botsntják a' meggyulladó levegőt a' golyóbisba^ melly
az álláson -<igy van öfzvc hajtogatva, hogy egcfzl/en
üres a' közönséges levegőtől. A' levegői golyóbis e^en
megtöltése módja, sokkal drágább mint az első cs töb-
be kerül, 's vefzcdclmesebb is, inert a* golyóbisba lé-
vő meggyulladó levegő igen könnyen meggyulladhat,
's alá ízállvín gyulladást okozhat, a' :nellyre már van
ás példa; hanem a' mclly így vagyon meglökve sokkal
több ideig maradhat fenn, és sebessebben is megy, mi-
vel könnyebb sokkal. — De bogy mennek fel már ezek
álral a' golyóbisok által a' levegőbe? Ugy hogy tsinál-
nak a' legkönnyebb fából valami kerek vagy hajó for-
ma kéfzülctet; ezt a' golyóbishoz oda foglalják kötelek-
kel, bele ülnek mikor már mindenek el vágynak kéfzíc-
ve. A' köteleket, a' mellyck addig tartották a' golyó*
bist egyfzcrrc clvagdalják ,* és ekkor mint a* nyíl úgy
repül fel felé a' golyóbis a* hajóval és a* benne levd
emberekkel eggyütt. Rcndf/erént homokot ízoktak fel*
vinni magokkal a' hajóba, mcllyból többet vagy kéve-*
sebbet hánynak ki, mikor fcllycob akarnak emelkedni:
mert így könnyebbé Iefz, és ízükségesképpen fellyebb
is kell néki menni. Vagy pedig, ha a' golyóbis meg-*
vékonyitott levegővel van megtöltve, tsendes fzalma tü-
2et ralinak a' hajóba, hogy még jobban is megvékonyí-*
tsák a* golyóbisba a* levegőt. Ha pedig meggyulladó,
levegővel töltetett meg a' golyóbis: akkor egy edénybe
vasport és gálitzaó spiritust vifznek fel magokkal, és
több meggyulladó levegőt ercfztcnck belé, s mind a'
két esetben fellyebb meírycn. Ha ismét le akarnak fzáll-
ni, akkor egy tsapta által, melly a' golyóbisra van tsi-»
nálva, és a" mcllyet egy tzérna által fel lehet rántani,.
a' megvékonyított, vagy meggyulladó levegőből annyit
botsátanak ki, a* mennyi ízükséges. így hát a* levegői
hajót és golyóbist fellyebb is lehet botsátani, alább iá
lehet crelzteni, de oldalaslag arra izgatni a' merre akar*
ná az ember, még eddig nem lehet, (mert a' mit mos-*
tanába erről olvastunk némclly ujjságokban, nem bizo-
nyos) hanem tsak fzélnck kell ercfztcni és a' fzcrcntst"
re bízni. Innen alig is hihető, hogy ennek a'találmány-
nak valami különös és közönséges nigy hafzna fogna
lenni. A' hires Franklin azt ítélte erről, hogy ez a* ta-
lálinány gy olly k l lböl i d ő l »-, gy
lálinány êgy ollyan gyermek, mellyböl idővel nagy

bef

ber Ic-fz: de még eddig nem tellyesedett bb a' Franklin
fzava. Eddig az ideig tsak azt a' hafznát vették, hogy
gyönyörködtettek vele magokat az emberek; hogy a? el-
múlt háborúban, mikor a* fzél fzolgált, ez által kém-
jeitek meg a* Frantziák az ó ellenségeiknek táboraikat;
ez által tettek hírí"a" fontos dolgokról és történetekről.
'- -' t. Mi lefz ezután belőle az ido mcginutatja.'s a

NYOL-
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N Y O L T Z A D I K R É S Z
A Szélről

K. §. £\ levegő, mellyről eddig Szóllottara
volt, tsendcsen soha sem áll, hanem Szünte-
len való ingadozásba és mozgásba van* de a".,
mellyet nem mindenkor lehet éfzre venni. Mi-'
kor annak mozgását éSzre veSzSzük: akkor ÍZG»
Jet tnpaSztalunk. A' Szél hát nem egyéb, ha-
nem a* Levegőnek érezhető mozgása vagy fo-
lyása. — A' Szél egy igen nagy és különös
jótéteménye az Istennek ; Ha semmi Szelek nem
fúnának, igen egésségtelen Jenné a* levegő $
veSzedelmes nyavalyákat okozna az emberek-
nek és barmoknak. De az illyen veSzettségtől
ay Szelek által megoltalmaztatik; mert ezek azt
tselekSzik, hogy az ártalmas gózolgéseket egy-
mással öSzveelegyítik, azokat elfzéllefztik és
tovább vifzik, vagy pedig úgy öfzveSzoritják,
hogy a' villámásoktól megemélztessenek. Még
ezenkívül is raelly sok hafznai vágynak a' Sze-
leknek í mérséklik ezek a' nagy meleget és.
hideget; a' fellegeket az eggyik helyről a'má-
sikra vifzik, hogy a' földet mindenütt megön-
tözzék; az igen nedves helyeket kifzáraSztják;
rríozgatját a* vizeket, hogy meg ne vt^ze-
nek és büdösödjenek. Ezek által hajtatnak sok
helyeken a* malmok is; ezek mozdítják elő
a' hajókázást a' nagy tokon, folyóvizeken, és
tengereken; igen sokat tefznek a' plántáknak
nevekedésekre, és Szaporodásokra is. A' hf
lek hát mint meg annyi eSzközök az Isten
kezében, hogy jól tegyen az emberekkel.

67.

SX

$?t §. Ú£y támad pedig mozgás a' leve-
gőben," na annak egyenlő nyomása felháLorit-
tlitik. Tudniillik, mikor a' levegő mindenütt
egyforma sűrűségű a* föld körül, és egy he-
lyen tsak annyi van belőle mint a' másikon:
akkor tsendesen áll, mert mindenütt egyenlő
a' nyomása, és sem egy sem másfelé nem ha-
nyatlik* De mikor egy helyen megsűrüdik ,
más helyen pedig megvékonyodik; akkor né-
ki indul; a' vastagabb levegő egéfz sebesség-
gel rohan a' vékonyabbra, hogy magát az e-
gyenlő nyomásra ismét vifzSza tegye, és il-
lyenkor Szél Származik. — A' levegő egyenlő
nyomása sokféleképpen háborittatik meg. Most
a: meleg, majd ismét a* hideg, és egyéb ál-
tal. A* mi a* meleget nézi: ez a1 mint tudjuk
kiterjefzti, vagy felpuffafztja a' levegőt. Mi-
kor hát ezt a* nap nagyon felhevíti: attól fel-
fúvódik, következésképpen nagyobb helyet
fog el, és ekkor oda siet, ahol legkevesebb
ellentállást talál, az az, az erőssebb levegő
sebességgel rohan a' gyengébbre, és a* maga
mozgása által Szelet okoz. Innen van, hogy
mikor nagy tüz támad, mindenkor Szél lefz
utánna, mert a' tüz a' levegőt kiterjeSzti. In-
nen van az is, hogy a' nyári nagy melegben,
mindenkor egy kis hűvös Szellőt tapaSztalunk,
valamikor árnyékos erdőbe megyünk, mert a
melegről a' hűvösre siet a' levegő. — A' hi-
deg ismét öfzve nyomja és Szorítja a' levegőt,
mellytől az ő kiterjedő ereje kissebedik. II-
lyenkor igyekezvén a' levegő oldalról az egy-
&yenlo nehézséget megtartani, oda siet, és ez
által Szelet tsinái. F,z az oka, hogy a1 folyó-
vizeken és nagy tokon majd mindenkor fze-
Jet tapafztalni. Mert a* víz felett hidegebb lé-
vén a' levegő mint a' föld felett: innen oda
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vefzi magát, melly által Szelet okoz. Ezt kí-j
Vált estve felé venni éSzre, mivel a* Jevegdj
a' víz felett hamarébb megSzokott hűlni, mint
a* föld felett,

58. §. A' Szeleket sokféle módon Szokták
egymástól megkülömböztetni; vagy helyekről
a' merről jőnek; vagy te>méfzetekről a1 mel-
lyel bírnak ; vagy erejekről a' mellyet kimu-
tatnak. Helyekre nézve a' honnan fúnak , har-
mintzkét egymástól ktilömjbözó Szelek vágy-
nak a' melJyekre a' tengeren hajókázok igen
nagy gondal figyelmeznek. Legnevezetesseb-
bek ezek között azok a' négy ízelek, a' mel-
lyek a' világnak ne'gy réfzei felől fúnak, úgy-
mint SL napkeleti, napnyugoti, déli és éSzaki
Szelek, és a* mellyek sarkalatos Szeleknek ne-
vettetnek. Terméfzetekre nézve a' Szelek, vagy
hidegek, vagy melegek, vagy nedvesek, vagy
pedig Szárazok. A' hideg Szelek az ollyan tar-
tományokból jőnek, ahol havak, jegek, és i-
gen magas hegyek vágynak; a' melegek ellen-
ben ollyan helyről a'hol meleg vagyon. A
nedves Szelek, a* tengerekről fúnak, melly ék-
nek gőzölgéseit elhozzák magokkal, a' Szára-
zok ismét, meleg és Száraz földről. Erejekre
nézve a' Szelek, Szellőkre, közönséges Szelek-
r e , SzélveSzekre, dühös Szelekre, és forgó
Szelekre oSztatnak fel. Szellőnek hívjuk az ol-
lyan gyenge és lassú Szelet, a' melly tsak a-
li.fi; lengedez. Közönséges fzélnek azt, a' melly
jó formán fú. Az ollyan Szelet pedig, a'melly
olly Kegyetlen, hogy az épületeket felforgat-
ja, a' fákat letördeli és gyökerestől kifzag-
gatja, *s egyéb kárt is okoz fzélvéfznek nevez-
zük. A' dühös fzelek ( orkánok ) minden fze-
leknéJ legnagyobbak 4» erőssebbek, mellyek
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a* tengereken támadnak, és mind ott mind
pedig a' Száraz földön rettenetes károtat p-
koznak; a' hajókat felforgatják és <*>Czve töríky
's mindent elsepernek valamit találnak mag f̂c
előtt. Forgőfzél az , a' melly karikába forog,
e pedig akkor esik meg, mikor mentében ol-i
Jván dolgokat talál maga előtt, mellyek mi-
att kéntelenittetik kitérni az egyenes útból.
De akkor is fzokott forgófzél támadni, mikor
két erős Szél egymás ellenébe fúván öCzve tsap*
nak, és mintegy megbirkóznak.

69. §• Gyorsaságokra, vagy serénységek-;
re nézve is kulömböznek egymástói a' Szeleké
A' mint Felvetették, és az úgy nevezett Széi-
mérővel kicsinálták, a' gyenge Szellő egy kis
minutum alatt, melly hatvanod réSze egy nagy
mimttumnak., 8 lábnyira halad; a* közönséges
Szél ugyan annyi idő alatt, 12, 15, *s több
lábnyira. A' SzélvéSzek és orkánok pedig olly
sebessen mennek, hogy 70, 80 lábot is meg-
haladnak, úgy hogy 24 óra alatt a' világnak
nagyobb réfze't benyargalják. Ennél nagyobb
Szelet még eddig nem tapaSztaltak, és nem
jegyzettek fel az emberek.

60. §. Ugyan azon egy időben nem tsak
*%y helyen, nem is tsak egyforma Szelek fú*
ftak, hanem több helyeken is, és egéfzfzen
külömbözők, *s egymással ellenkezők. Az is
niegeshetik, hogy ott a% hol mi vagyunk tsen-
desség van, másutt pedig nagy Szél; ide alatt
a' fa levél se mozdul, oda fel pedig nagy. fze'l-
véfz uralkodik. Sőt lehetnek oda fenn több
rendbeli Szelek is a' levegőben, ki fellyebb
*Jl alább, a' mint ezt é^zte lehet sokfzor a*
felhőkön venai, a' mellyek egymAs felett vagy*
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nak, és az égnek külömböz.0 réSzeire mennék,
és a' mint ezt azok az emberek is tapaSztal-
ták, a' kik a' Jevegőbe hajókáztak.

61. §. A' Szelekről Szóllván, leírom ^
Itten rövideden, miképpen lehessen valamelly
kitsiny Súvó állal Szelet támaSztani. Az illyen
fúvó, mint a' 4*dik Figurában láthatni, kö-
zépbe a' C betűnél kerekre ki van vágva. Be-
lől pedig a' lyuk felibe egy kis tsapta van ra-
gaSztva. Már ha az ember a' két kezével az
A és B felé elvonja egy-mástól ezt a' fúvót:
tehát levegőtől üres hely lefz benne. A' kül-
ső levegő azért felnyomja a' tsaptát a' lyuk
Száján, és azon, valamint a' D, E, tsönn is
berohan a' fúvóba. Ezt ha öCzve nyomják: a*
Isapta rá nyomul a' lyuk Szájára, úgy hogy
semmi levegő azon ki nem jöhet, hanem öSz-
veSzorittatik, azért is a' tsőjén süvöítéssel jő
ki. Éppen így vagyon a' dolog azokra a* nagy ,,
fúvókra nézve is, mellyekkei a' kovátsok 's
más mester emberek élnek.

Alkalmaztatás a Babonaságra.

62. §. Ha a* Szelek úgy Származnak a* t

mint mondánk, tsupa eSztelenség tehát mikor #
a* babonás emberek azt képzelik , hogy a* nagy
Szélvefzeket, és forgó Szeleket, az ördögök,
vagy a1 garabontzás Deákok Szokták támad-
tam. Még'nagyobb eSztelenség, mikor azok _•; >
ollyan históriákat is beSzéllenek gyermekeik
előtt, hogy ők ekkor 's ekkor itt 's itt Jalták i*
Szemeikkel mitsoda formában jelenlek meg e-
zek. Ez a' költemény egy a' legképtelenebb
és nevettségesebb dolgok közül a' világon.
Már mondottuk oda Sellyebb, hogy az ördö-

gök-
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göknek a* TerméSzettel semmi közök nlntsetr.
Hogy támaszthatnának hát ők SzélveSzet is vagy
forgóSzelckct? Hát azok a' garabontzás Deá-
kok mi állatok? Talám holmi rongyos és dé-
vaj mendikások no de ezekre kevesebb sints
bízva, nem hogy a' terméSzetnek tudnának
parantsolni. Azért beSzéllenek azok illyeneket
magok felől, hogy a' tudatlanoka^megijjefz-
Szék, és azoktól a' mire Szükségek van ki-
tsalhassák, melly meg lévén előbb állnak, 's
azokat jó izüen kinevetik. — Ezt a' bolond-
ságot nem is emiitettem volna itten, ha a*
tudatlanok és babonás vén aSzSzonyok az ef-
féle hafzontalan históriákkal a' nevedékeny if-
jakat és gyermekeket a' legnagyobb tévelygé-
sekbe nem vezetnék^

KI



KILENTZEDIK RÉSZ

A Hangról*

A'
60. §. x \ Hang nem egyéb, hanem a* leve*
gőneK megrázása, és refzketeges megmozgat-
tatasa, melly a" hangzó testtől a' mi fülünkig
}ő. Tudniillik, ha ket kemény testet egymás-
sal öfzve ütíink: azoknak minden réSzei refz-
kető mozgásba hozaitatnak 's egymáshoz ve-
rődnek. Az illyen refzketó mozgást éSzre le-
het venni a* felvont húron ha azt megpet-
tzentjük, és akarmelly harangon ha annak Szé-
lire jó vékony port hintvén reá ütünk, mert
azonn fellyebb alább ugrál a* por. Már nem
tsak maga refzket az illyen test az illetéstal
és ütéstől, hanem mindenütt megreSzketteti a*
körül belől lévő leveeőt is, és mikor ez a'fü-
lünkbe jő, hangot okoz. Hogy a' hang való-
sággal a' levegőtől van, és azonn hozatik a*
fülünkbe onnan tudjuk, mert a' hol nints le-
vegő, ott hangot nem hallani. Példánakokáért,
ha valami pengő testet az ántlia üvege alá
helyheztetünk, és azt kotzogatjuk: annál si-
ketebben hangzik, mennél jobban megvéko-
nyittatik benne a* levegő, és végre mikor a*
lehetőségig belőle kihuzatik a' levegő éppen
nem is hangzik. Hogy ismét annak refzketá
mozgása, abból világos, mert a1 nagy hangok
megrefzkettetty a* testeket, mint az ágyú fzó,
a' menydörgés, észrevehetőképpen megrázzák
az ablakokat és egyebeket. — A' levegőnek
az a' mozgása a' mellyel Szelet tsinál, külöm-
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bftz attól ármozgásától, mellyel hangot okoz,
A' Szél folyó mozgás, a' hang refzkető. A*
Szélben eggyik helyről a' másikra megyén a'
levegő, de a' hang-alkalmatosságával ugyan
azon helybe marad. Ebből lehet megítélni mi-
ért oltja el a' Szél az égő gyertyát; a' harang
hangja pedig nem teSz azon semmi változást
is, és annak okát adni, miért nem üzi el a*
harangozás a* fellegeket, .

Jegyzés. A* levegőn kívül vágynak még más testek
is, a' mcllyek a' hangot tovább vifzik, és által adják.
Ha valami alkalmatos és arra a' végre kéfzittctett Üveg
edénybe a' serkentő órát a' vízbe lebotsátják: egyné-
hány singni méjsógról is fel hallik annak az ütése. Igf
a' Búvárok és halak is hallanak a* vízben. Hasonlókép-
pen , ha egy hofzfzú fa vagy vas rúdnak az eggyik végi-
re egy 's ebbéli órát helyheztetünk, a' másik végihez pe-
dig oda tartjuk a* fülünket: jó távolról is meg halljuk
annak ketye^ését; sót ha a' fülcinket bedugjuk is, úgy
is meghaljuk azt, ha annak a' végit a* fogaink közé
fogjuk* raellynek az az oka, hogy az a* rázódás, mcl-
lyet a' hang a' rúdon okoz, a' fogakon által megyen a'
mi halló érzékenységünkre.

64. §. Mennél keményebb valamclly test,
és mennél nagyobb rugó erővel bír; annálal-«
kalmatosabb is arra, hogy ha iUettetik annak
réfzei refzkető mozgásba hozódjanak, és így
hogy hangot okozzanak, *s azt a' levegőben
odébb adják. Azért adnak a1 harangok és ü-
vegek erőssebb és tartóssabb hangot, mint a'
defzkák; a* felvont húrok, mint a' fel nem
vontak. A' fa kalapáts soha sem okoz ollyan
e'les hangot a1 harangonn, mint a* vas kala-
páts A ó é azért nem adnak ollyan

hangot a harangonn, m
páts. Az ón és arany azért nem adnak ollyan
fles hangot mint az ezüst, — Innen lehet azt
1 8 kimagyarázni, hogy a* vastag kőfalakon é$
ablakokon által is meghalljuk a' hangot; hogy
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ha a' nagyot halló embereknek a* fejekre be*
Széliünk jobban megértik a' Szavunkat; hogy
hallanak a' siketek is, ha egy vastag drótot
a* fogaik közzé fogván, annak a' másik végét
egy üstre tefzik, és abba bele kiáltanak.

65. §r A* hangnak bizonyos idő kell ar-
ra , hogy az tovább tovább menjen, és a' fü-
lünkig jöjjön. Ha valaki távol fát vág, vagy
ostorral tsörget: előbb meglátni a' vágását,
mint sem a' hangja a* fülünkig jön^e. Ha se-
tétbe lőnek: előbb meglátjuk a' tüzet, mint
a' hangját halljuk. így mikor menydörgés van
meCzfze hozzánk: a* villámás után bizonyos
időre érkezik hozzánk a' dördülés. Mind e-
zek azt mulatják , hogy a* hang nem egyfze-
riben, hanem apródonként megyén odébb o-
débb. Mitsoda sebességgel menjen pedig elébb
elébb, azt a' TerméSzetvisgálók ekképpen tsi-
nalrák ki. Magokhoz bizonyos távolságra egy-
néhány agyukat setétben kisüttettek. Azután
fzorgalmatossan feljegyzettek mindeniknek az
idejét, a' melJy tudniillik eltölt annak tüze és
hangja közölt; és ekképpen ú^y találták, hogy
minden kis minutum alatt, vagy a' uieliy mind
egiy, minden pulsus ütés alatt ezer lépést há-
lád. /Ilyen módon azt is ki lehet tsinálni, men-
nyire van hozzánk az égi háború; mert a'
mennyit üt a* villámás és dördülés közt a' puf-
susunk, annyi ezer lépésnyire esik hozzánk.

Jegyzés. A* mint a' próbák bizonyítják a' gyenge
hang ízmte olly sebessen halad mint az erós. Az ágy ti
izój semmivel sem megy sebessebben a' puska Szón; -•
Es a' gyenge és crós hang között tsak az a'külömbsci',
hogy a' gyenge hang kevesebb levegőt rcfzkctíct meg
és hoz mo*gá>ba mint az crós: azért nem is halladlut
xi olly mdLfzirc mint ez. — A' levegó állapotjánafc
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sints a* hang sebességébe semmi befolyása; hanem mi-
kor fzél íú, akkor ea;y kis külömbsíget venni éfzre;
mert fzél mentében valamivel sebessebben incgyen, mint
ízéi ellenébe, így régen Derhám Angliában sokfzori pró-
bái után úgy találta, hogy az ágyú hangja, tíz tizen-
két ezer lépésből álló mértföldön, a' fzél mentébe, 6,
vagy 8, vagy legfcllyebb 10 kis íninutummal érkezett
előbb mint izéi ellenébe.

66. §. A' keményebb testek a* hangot
vifzSza verik és erősítik; a* lágyabbak ellen-
ben mintegy elnyelik, és siketítik. Innen min-
denkor jobban hallik a' hang a% falak között,
mint a' Szabad levegőbe; a' kőházban mint a'
fa házban; a' bolt házban ttíint a padlásos-
ban, az üresben mint a' teliben. Sokkal job-
ban hangzanak az ollyan toronyban a* haran-
gok , a1 mellyek fellyül is be vágynak padiá-
sol va. Erőssebb és tartóssabb a' menydörgés
a* hegyek és kőfziklák között mint a' sík me-
zőben. Ha a' villámáshoz közel esünk tsak
egy menydörgést hallunk: de ha attól távol
vagyunk, kettőt hármat vagy többet is; mert
a' hangja ide abtt sok testektől vifzSza veret-
tetik, és igy sokkal nevekedik. A* hangnak
vifzfzaveretteté6éből lehet kimagyaráznia' Szól-
ló-és Halló kürtöknek, és az Ekhónak ter-
méfzeteket is.

K Szóllö'kilrtök (Tuba stentorea) ollya-
tén eSzkÖzök, a' mellyeken által me^ze el
lehet beSzélleni. Formájokra nézve hasonlók
ezek a* trombitához azzal a* külömbséggel,
hogy nintsenek meghajtva, hanem egyenesek,
és azon végektől fogva mellyet a' Szájra tefz-
nek, a* másik végekig mindég vastagodnak.
Rendfzerént rézből, bádogból, vagy vastag
papirosból is Szokták kéSzíteni. Mennél na-
gyobbak az illyen kürtök és mennél jobban

ki



hl vágynak belől pallérozva: annál tovább hal-
lik rajtok a' Íz6. Hogy ezek a* Szót tovább vi-
ízik mintha paSzta Szájjal Szollunk, annak ez
az oka: mert mikor tsak a' Szánkai fzóllunk,
mindenfele' e's köröskörül megreSzkettétjük a*
levegőt; ez által a1 hang nagyot vefzt el a*
maga erejéből, és így nem lehet azt igen mefz-
fze meghallani. De mikor Szólló kürtön Czól-
lunk, öCzvc nyomván a' benne lévő levegőt
a' S z á n k á l t a l , s e b e s s e n taSzit juK a z t k i , é s e-
gyenes lineában ; a' honnan sokkal tovább xrní-
Jjyen, és mefzfzebbre meg lehet hallani. A'
izólló kürtökkel sok dévajságokat vittek sok-
fzor véghez: mett valami titkos helyről be-
Szelitek azokkal, és az eggyügyüek azt gondol-
ták, hogy valami mennyei Czó; a* honnan
megrettentek arra ; amazok pedig jót nevet-
tek rajta.

A' Halló-kürtök (Tuba acustica) éppen
ollyanok mint a> Szóllck; mellyok arra valók,,
hogy ezeken által, a' mit meízSze beSzéllenek
meghallja az ember. E' végre a* vékonnyabb
végét tcSzi annak az ember a1 fülére , a' vas-
tagabbikat pedig arra a' rcTzre fordítja, a* mer-

. ró! a* Szót hallani akarja. Ebbe a' vastag vc~
gibe oSztán sok megrendült levegő veSzi ma-
gát, a1 melly a'kürtben odébb odébb megyén.
Mennél bellyebb jutott pedig, annál Szoros-
sabb helyre Szorult, és így annál erőssebb-
nck kell lenni a* hangnak is. A' Halló-kürtön
azért értelmesen meg lehet hallani az ollyan
beSzédet, mellyből puSzta ftilekkel alig lehejt
valamit felvenni, vagy semmit sem tellyes*
seggel. A' Halló kürtökkel is sok rofzfz em-
berek éltek a' magok hafznokra: mert mások
ntán leskelődvén a/oknak titkaikat kitanulták.

i

Ekhónak hívjuk azt, mikor a* hang va-
lamelly kemény testtől érthetőképpen vifzfza
verettetik, és viSzSza megy oda a* honnan el-
indult. A' kemény testek mindenkor vifzSza
verik a* rajok ment hangot: de még sem o-
koznak mindég ekhót. Mert vagy igen mefz-
he vágynak azok tőlünk, és így elenyéfzik
addig a* hang, míg hozzánk ismét viSzfza ér-
kezhetne ; vagy pedig igen közel vágynak hoz-
zánk, és ekképpen hirtelen jővén viSzSza a*
hang, az eredeti hangái öSzveelegyedik, és
nem lehet attól megkülömböztetni. Hogy hát
ekhót haljunk, bizonyos meSzSziség kívánta-
tik arra; legalább is hatvan lábnyira kell an-
nak a* testnek hozzánk lenni a* melly a' han-
got viSzSza veri. Mennél távolabb van pedig
az ollyan test: annál nagyobb az ekhó is, és
annál több Szókat mond viSzSza. — Az Ekhó
néhol kettős, hármas vagy többes is. Ez ak-
kor esik meg, mikor a' liang az eggyik ke-
mény testről a* másikra, erről a* harmadikra
pattan, mint a1 hol több hegyek vágynak egy-
más háta megett, és azok úgy állanak, hogy
az elsőnél.mindenkor fellyebb esik az utánna
való. Illyenkor mindenikről vifzfza megven
a' hang ahoz, a* ki azt okozta. Igen Szép nal-
gatni mikor az illyen hely felé trombitáinak ,
«s kétfzer 's háromfzor is viSzSza hangzik.
Vágynak mesterséges ekhók is, mellyek a' hau-
Rot sokízor viSzSza adják. Egyébaránt, a' viSz-
Sza hangzás mindenkor gyengébbt az eredeti
hangnál: mert a* viSzSza "ütődéstől lassan las.
san erőtelenedik, míg nem végre egéfzfzen
«lenyéfzik. — Tihanynál a' Balaton mellett i-
fí^n derék Ekhó vagyon, melly egv tizenkét
^lábából álló verset egéSzfzen* viSzSza mond.

67. §.
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67. §. A' niusikában a' hangok változása
^s Külömbsége a' levegő refzketésének sebes,
sédétől függ. Ha többet rezzen egy bizonyos
idő alatt a' levegő: vékonyabb, na keveseb-
bet vastagabb hangot okoz. Mennél vékonyabb,

. rövidebb, és fcSzessehb a' húr: annál Szapo-
rábban rezzen az iüetéstől, es így annál Sza-
porább refzketésre indítja a* levegőt, 's annál
vékonyabb is annak a' hangja. Ellenben men-
nél vastagabb, hofzSzabb és lóggóbb a' húr;
annál lassabban rezzen az illetéstől, annál las-
sabban inditutik meg az által a* levegő, 's
annál vastagabb annak a' hangja is. Míg a*
hlávíron, hárPán, hegedűn és egyéb illyes
musika SzerSzámokon reSzketnek a' húrok: ad»
<Mg mindég hallani azoknak a' hangjokat; mert
mind addig refzkettetik a' levegőt; hanem las-
san lassan meggyengül, alább Száll, és végre
eíenyéSzik. Ha hozzá nyúlnak a' húrjokhoz ,
mikor éppen rezegnek és hangzanak : mind-
járt megallanak, és többé nem hangzanak, ha
tsak ujjolag meg nem mozdítják azokat.

Az ollyan inusika SzerSzámokba melly©-
ket úgy kell fúni, mint a' flotában, furuglyá-*
ban, sípban *s a' t. úgy Származik a% hang,
hogy a' bennek lévő levegő az által a* mit a*
tudónkbői a' Szánkai bele fúvunk, ödveho"
rittatik, és kihajtatik, a' hol ismét kiterjeSzti
magát és hangot okoz. Mennél nagyobb az
illyen SzerSzám, és mennél tágasabb a* lyuka:
annál vastagabb a' hangja és erőssebb; mert
ekkor a' levegőt kevesebbé lehet benne öhve
Szorítani» és lassabb a1 mozgása. Ellenben
ménnel kissebb, és Szorossabb a' lyuka: an-
nál vékonnyabb a' hangja; mert ekkor Jobban
öSzve lehet benne a% levegőt Szorítani, és Sza-
porább ennek a' mozgása. — Azok az apró
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{yukak, ni el lyek az illyen SzerSzámokon gy
nak, arra v3lók, hogy azok által a* hangot
igazgassák, és most feílyebb, majd ismét a-
lább vegyék. Mennél több lyukakat tapafzt-
nak azokon be: annál vastagabb hangot ad-
nak;) és mennél, többet nyitva hagynak, an-
nál vékonyabbat. Ennek az okiit könnyű ki-
találni. Mert az eUő esetben a* levegő jobban,
a' másodikban pedig kevésbé nyomattatik öCi-
ve. És így, mikor ez a* tsőből kimegy, a-
mott jobban, itt pedig kevésbé terjcSzti ki ma-,
gát, következésképpen^ itt vékonyabban , a-
mott pedig vastagabban hangzik. De sok függ
itt a' fúvástól. — Az emberekben és oktalan
állatokban a'hangnak vastag vagy vékony vol-
ta, a* toroktól és tüdőtói viseltetik. Mennél
bővebb a' torok és egésségessebb a' tüdő: an-
nál jobban és annál lassabban reSzkettetik meg
a levegő; és így annál vastagabb és erőssebb
is a' hang. Ellenben mennél Szorossabb a* to«
rok és gyengébb a' tüdő: annál kevesebbé és
Szaporábban rázódik meg a* levegő: és így an-
nál vékonyabb és gyengébb is a' hang. Mikor
Szóllunk : akkor a1 tüdőnk által kitaSzítjuk a*
Szánkon azt a' levegő réSzt, mellyet éppen ak-
kor Szívtqnk volt bé; a'fogainkai, ajakainkai,
's kivált a' nyelvünkéi réSzekre Szaggatjuk azt.
Ezt Szónak hívjuk: a' Szóból pedig beSzéd JéSzeu.

6s. §. Különös megjegyzést és figyelme-
tességet érdemel az* hogy ha valami hang
esik a' házban, már akar emberek akar pc-
( % eSyéb által, és ott musika tévő ízer^zá^
*Nok találtatnak: azok is megzendülnek arra,
és éppen ahoz a' hanghoz hasonló hangot ad-
nak. Ha példánakokáért a' hegedűn egy húrt
n^gpenUítünk: a' más ott közel lévő hegedű-

nek,
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nek, és klavírnak is megpendül az a' húrja,
ha tudniillik éppen úgy van az is felvonva
e's tekerve. Sőt nem tsak a1 musika Czevfzá*
mok zendülnek illyenkor meg, hanem mind
azok a' testek is, valamellyek tsak rugó ere-
jűek , és alkalmatosuk a' hangnak elfogadásá-
ra, így, ha a' házban sok külömböző üve-
gek vágynak lerakva, a* Szóra és kiáltásra
megzendúl az az üveg, a' melyiknek hangját
eltaláltuk, mindenik üvegnek különös és ma-
gános hangja lévén. Es ebből lehet már an-
nak okát adni, miért tsinálnak minden húros
musikák húrjai alá zengettyüket, vagy ollyan
vékony fajú ládátskákat, mint a1 miílyenéket
a' hegyedün látunk. Tudniillik, az ollyan defz-
kátskakban sok hofzSzabb és rövidebb kife-
Szített rojtok vágynak, mellyekct úgy lehet
nézni mint meg annyi sok felvont húrokat*
Már ha a' musika húrjait megilletjük; minde-
nik húr hangja megrendíti a' defzkában a' né-
ki megfelelő és hozzája hasonló rojtot, és ek-
képpen sokkal neveli a1 musika hangját. Egy
ugyan azon vékonyságú és hoSzSzúságú húr-
nak hangja, mennyire külömböz egymástól,
ha azt elsőben az aSztalon, azután pedig a'
hegedű fáján fefzitjük ki és pendítjük meg.'

Alkalmaztatás a' Babonaságra*

69. §. Megesik néha, hogy az* üveg min- M
den külső és Szembetűnő erőizak nélkül tsak •
magába Széllyel pattan és ketté hasad. Ezt a'
babouázók nem jó jelnek tartják, és azt mond-
ják , hogy a'hol ez esik, ott valaki meghal ,
vagy legalább egy azon háznak rokonai kö- m

zul. De ezenn nem lehet telyességgel építeni*
és ebből halált jövendölni; mert ez Szinte ol-

lyan
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ly terméfzeti módon esik, mint mikor az
üveg ütés által töretik el. Ugyan is, megér-
tettük oda fellyebb, hogyha vabmi hang esik
a' házban: tehát arra a* hangra mind mpg-
zendülnek az ollyan testek, a' meltyek a^k3l-
matosok annak a' hangnak elfogadására, vagy
a' hasonló hangú testek. Már ha a* házban
keményen béfzéllünk, erossen kiáltunk, vagy
akármi más hangot okozunk, és ez ar hang
hasonló talál lenni valamcUy ott közel lévő
üvegnek a' hangjához: nintsen terméfzetibb
dolog, mint hogy az az üveg megzendúljön •
és ha igen éles a' hang; ettől hirtelen elha-
sadjon. Ennek lehető voltáról annál kevésbé
lehet'kételkedni, ha meggondoljuk , hogy az
üvegeket mesterség által is Széllyel lehet ki-
áltani. Tudniillik, ha az ember valamelly ü-
vegnek a* hangját kikeresi, és annakutánna
azon a' hangon keményen bele kiált: ez a*
hang az üveget elhasitja. De még más okból is
elhasadhatnak magokban az üvegek nevezetes-
sen ha a* hutákban igen hirtelen talált esni a'
meghütések; mellyre ott elég példát lehet lát-
ni. Én életemben egySzer láttam az üvegnek
illyen hirtelen való Széllyel pattanását. Ifjab-
bi időmben egy Szer, Bihar Vármegyében*
Hentzidán, egy Balog nevű embernél* házá-
nál lévén, midőn ebédeltünk volna: hát hir-
telenséggel az aSztalon nagy zendülessel tsak.
elpattan egy üveg. Ezen mindenek megijjed-
tek az aSztalnál, féltek a' következéstől, a'
falubéliek is megértvén a' történetet, ki egy
hi más felé magyarázta; én pedig akkor is
tudtam hogy ez semmit se tefz, és nevettem
a' más babonáján.

Meg-
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Megesik az is, hogy néha a* harangok i-

gen élesen, néha pedig siketebben Szóiinak.
A' Harangnak igen éles Szavát arra magyaráz-
zák a' babonázók, hogy nem sokára halott
fog lenni a* faluba. De mitsoda efztelenség
abból ezt hozni ki? HiSzem tudni való, hogy
az élesebb vagy siketebb hang, a* levegőtol
viseltetik. Mikor sűrűbb a1 levegő jobban, mi-
kor pedig ritkább kevesebbé hangzanak a' tes-
tek, így, télben is, mikor a' hó, köd, zúz,
belepi a' harangokat, és megfagynak; válto-
zik a* Szollások. Azoraban, a* tapaSztalással is
ellenkezik ez a' *>abonaság; mert hányfzor &
megesik, hogy élesen fzollanak a' harangok : T
még is mindazáltal meg nem hal senki is; és
ellenben siketen Szóllanak, még is halott
vagyon.

K I-
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70. §. A z a' híg, folyó, és igen vékony ma*
téria, melly a' testeket láthatókká téízi, és
megmelegíü, Tűznek neveztetik. — A' xüz
az egéfz világon SzéHyel vagyon Szórva, úgy
hogy nem lehet gondolni ollyan testet, a' melly-
ben ez olt ne volna. A% földben, vízben, le-
vegőben, plántákban, állatokban, kövekben
*s a' t. mind meg van ez, sőt még a' hp és
jég sem üres tőlle. — A' tüz egy a* legdrágább
és legnagyobb jótéteményei közül az. istennek.
Ha xüz nem volna, sem az emberek, sem
más okta'an állatok meg nem élhetnének; mert
a' tüz vagy melegség az, melly azoknak vé-
reket hígan tartja, hogy az erekben Szabadon
folyhasson és kerenghessen. E' nélkül nem nő-
hetnének meg, és nem nevekedhetnének fel
a' piánták is; mert e' tselekefzi azt, hogy az
azokat tápláló nedvességek beléjek Tfelmenje-
nek. De ezenkívül is, melly sok házi dolga-
inkra és foglalatosságainkra Szükséges ez! Ez-
zel étünk a' sütésre és főzésre, a' fűtésre \és
világosításra, és ezer meg ezer Szükségeink-
nek felsegéllésekre: úgy hogy ha tüz nem vol-
na, Számtalan sok javaiban és. gyönyörűségei-
ben nem részesülhetnénk az életnek. Méltó
azért itt is az Istent imádni, és az ő jóságát
hálaadással emlegetni, hogy a' tüz által is, en-
n yi jókat köziött vélünk.

G 71. §•
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71. §. A' tüz hát igen folyó ég feletfe . ,

kony matéria; sokkal vékonyabb a'levegőnél,
annyival inkább a' víznél és kénesőnél. A' ké-
neső minden híg és folyó testek között leg-
vastagabb; ennél vékonyabb a* víz, enné! is-
mét a* levegő: de mind ezeknél is véghetet-
lenül vékonyabb a' tűz. A' kén'eső tsak né*
melly dolgokon megyén által: a' víz és leve-
gő sem hatnak bé minden külömbség nélkül
minden testeknek legbelsőbb üregeibe: de nem
lehet ollyan testet gondolni a* viMgon, a1 melly-
nek üregeibe a* tűz bé ne tudná magát fúrni.
Általhat ez a* legkeményebb köveken is, és(

azokat elsőben megmelegíti, azután pedig né-
melly réfzeket mélzSzé, másokat üveggé vál-
toztat által* Behat a' bányáfzatokba, és azo-
kat megolvaSztja és folyókká téSzi; a' híg tes-
tekbe, és azokat felforralja. A' tűznék azért
folyó, és nagyon vékony matériának kell lenni.

72. §. v, Valamint más testeknek : úgy a*
lűznek is bizonyos törvényeket Szabott eleibe
a' Teremtő. Egy fő és kiváltképpen való a-,
zok közül ez, mellyet leginkább Szükség tud-
ni : ho(»y az mindenkor a hűvösebb és hide-
gebb helyre igyekezik. Tudniillik, valamint
más* folyó testek: úgy a' tűz is mindenkor
egyarányuságba Szeret lenni. A* hol hát kevés
van belőle, vagy semmi sints, mindjárt oda
siet, hogy magát egyarányoságban helyhez-
tesse. És ez az oka, hogy'ha ef^y meleg tes-
tet , más hidegre tefzünk; a' melegből mind
addig foly által a' tűz a* hidegbe, míg vele :

egyforma melegségtí léfzen; és azután mind "V:
â  kettő mind addig hál, míg a1 berniek lévő...
tűz a1 levegőben lévővel egyarányuságban nem '
jő , melly akkor léSzen, mikor ipind a' kettő

olly
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olly hűvös leSz mint a' Ievegó'ég. Azért mele->
Ti'ti meg a% vizet a* tüzes vas, ha abba bele
vetik; azért melegít meg mindent a' tűz, ha
hozzá közel tefzik*. E l Szelént a* törvény Sze-
rént megyén véghez a' testeknek megmclege-
ílcsek , és megfázások vagy fagyások is. Mi-
Kor kimegyünk a' hidegre i a' bennünk lévő
terméfzcti tüz és melegség * lassnn lassan ál-
tal megyén a' körülöttünk lévő hideg levegő-
be, igyekezvén az egy arányúságra; és mikor"
ínár belőlünk annyi kimegy hogy megérezzükt
akkor kezdünk megSázni. Mikor ismét meleg
helyre megyünk, és a* tűzhöz közel vágyunk:
a' kivülöttünk lévő tűz, által jő a' testünkbe,
és ha ezt megérezzük akkor melegünk van»
Ha a' testből egéSzSzen kimegy a* melegség:
akkor megfagy; ha pedig-sok tűz megyén be-
lehaltál: akkor megég. Ebből lehel azt is ki-
magyarázni és líK'gérteni, miért tarthatja el
az ember a* forró vízzel tele vas fázokat a'
tenyerébe, mikor éppen leveSzik a' túzrőL
Tudniillik , miVel a' levegő hidegebb a' forró
víznél: tehát a' benne le'vő tüz abba siet, még
pedig itten is fel felé, mert a' túz könnyebb
a1 levegőnél. Hanem a' ki ezt próbálgatja ma-
gára vigyázzon, hogy megne találja emleget-
ni a' vas fazokát; mert ha azt sokáig tartja *
ttjegindúl benne a* tűz lefelé is, a' tenyere fe-
lé mint hidegebb helyre, és ekképpen igen
könnyen megeshetik, hogy a* kezét keserves
sen megégeti. — A' tűznek ezen törvényére
«'tzt kell még megjegyezni: hogy a' meleg test
annál hamarébb által adja a% maga melegét a*
jydegnek s mennél több pontokban éri ezt meg*
**a egy meleg téglázót egy hideggel öhve tc-
Jsünk ollyan formán, hogy egéfzfzen megfek*

azt: a' melegből a' hidegbe igen h^mar ál-
G 2 ial
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tal megyén a' tüzy mivelhogy sok pontofcbail
érik egymást. De ha a' két téglázó közé egy* j$"
néhány Szeget teSztink: sokkal későbben adja;
által a* meleg légiázó a' hidegnek a* maga;
melegségét. És ebből az okból nem kell im-
már a' téglázóba járó tüzes vasnak egéSzfzen
megfekünni annak a' fenekét; mert Jtülömbon

»igen hamar által adná annak a'meleget, meg-
tüzesitené, és minden fehér ruhákat megéget-
ne. Erre nézve a' Rézmivesek minden tégla-
zók fenekére belől holmi barázdákat tsinál-
nak kerefztül kasul, hogy azokat a% tüzes vas
minden pontokban ne érhesse. Ebből könnyít
megérteni, hogy a'meleg test mindenkor tsak
annyiban adja által a' maga melegséget a' hi-
degnek , a' mennyiben ahoz hozzaja ér.

•
Jegyzés. "Eíi a* törvénye a% tűznek, hogy mindenkor

á' hidegebb helyre igyekezik, bizony>nga az Isten jóságá-
nak cs böltscsségének, és az emberekre, sőt közönsé-
gcsen minden állatol-ra nézve igen nagy jótétemény.*
Mitsoda boldogtalanok volnánk mi e' nélkül! Télben
mikor nagy hideg van, és megfázunk, meg nem tud-
nánk melegedni, és nyárban mikor igen megmelcgfzünk
meg nem tudnánk magunkat hívessíteni. Pedig ezekre ,
cl múlhatatlan fzükségünk van. — A' tűznek ezenn a r '
törvényén fundáltatik a' megfagyott testeknek kicngciV-
tclések is. Hanem itt arra Kell vigyázni hogy ne hirte-
len, hanem grádusonként közöljiik a' fagyos testei a'
meleget. Ugyan is tudnivaló dolog, hogy a' testeknek
megfagyások nem egyfzeribcn és egy fzcmpillantás ab t
megyén tökéiletcsségre, hanem lassan lassan és grádu-
sonként, úgy hogy elsőben tsak meghűlnek, azutr.u;
mind jobban jobban incghidcgefznck, és v*grc cgélW
fzen megfagynak. És éppen így keli bánni azoknak ki- .

. engcfztelésckkcl is. Nem kell azokat egyfzcriben nagy
meleggel értetni, hanem tsak kevéssel, azután mind töb-
bel többel, mind addig míg kiengednek. Azért is h*
valami tagunk megfagy, elsőben is hóval kell azt inc: -
törsölni cs borogatni, vapy ha c' nem volna hideg víz-
be martot* ruhát kell rárákni, mellyct ismét meg ismét

meg

r
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meg kell ujjftani, mind addig yalamig cgéfzf/cn kien-
ged, cs meg nem gyógyul. Ez igen bátorságos és hafz-
nos módja a' fagyos test mcgorvoslasának, és tcrméfzc-
ti módonn megyén véghez; mert a' hóban vagy vízben
lévő tűz réfzctskck lassanként nienvén által a' fagyos
testbe; fclengcfztelik azt, és helyre hozzák. Ellenben ,
V,a hirtelen való melegre vifzik a' fagyos testet, nintsca
bizonyossafcb mint az, hogy el fog úgy romlani, a' fe-
ne bele esik, és másképp nem lehet rajta segíteni, ha-
nem ha elvágják azt a' tagot. Tapafztalhatm ezt a' fa-
gyos húsonn, halonn cs gv_ümöltsön. Ha ezeket hideg
vízbe tefzfziik, fzépenn kiengednek, úgy hogy ollya-
nok lefznck, mint annak előtte voltak; de ha hirtelen
nagy melegre tefzik, a' melegtől elromhnak és megizet-
Jencdnck. Mikor a' fagyos jófzágot, húst vagy almát
hideg vízbe tefzik, kevés idő múlva azt venni rajta éíz-
rc, hogy jéggel van kivül beboritva. Erről a' jégről azt
tartják közönségesen, hogy az a' fagy ez, mellyct a'hi-
deg fzftt ki belőle. Holott kívülről fagy hozza a* jég;
mert a' vízből által menven a tűz réfzek a* gyümftlts-
be, a' víz kezd reá fagyni. Ekkor más vizet kell rá
tölteni, míg cgéfzfzcn mcgengeíztclódik.

Hasonlóképpen kell tsclekedni af megfagyottakkal
is. Vágynak példák reá, hogy a' megfagyott emberek
illyen módonn megelevenedtek. Erre nem kell egyéb,
hanem hogy az illyen megfagyottat hóval dörsölgessék,
vagy azzal takarják bé. Minthogy a' hó melegebb a'
fagyos testnél: tehát hóba lévő tuz által megyerr a' fa-
Syos testbe, és attól kienged. Azután több több mclcg-
stget kell vele közleni apródonként, fzalmával vagy ga-r
néjjai kell betakarni, vagy pedig hideg ágyba kell fek-
tetni, míg végre cgéfzlzcn magához tér. Kanadában a*
vad lakosok, úgy tselekcfznck a' fagyottakkal, hogy a-
zokat elássák a' hóba, ott hagyják éjtfzakára, és más
nap megelevenednek. Ebből azt is által lehet látni,
hogy a' megfagyottakat nem jó mindjárt eltemetni; mert
az által rettenetes állapotba tehetjük azokat. A' föld sok-
kal melegebb lévén a fagyos testnél: igen könnyen
megtörténik, hogy a' sírba fel elevenednek, mint erre
példák vágynak^ E' pedig mitsoda rettenetes állapot! f
nem lehet erről még tsat gondolkodni is ifzonyodás
nclkül.

73. §.
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* . ?*• §• Tüzet sokféléképpen lehet gerje,*,
teni, és elő hozni, vagy a' melly mind egy
a testekben lappangó tOzrt sokféleképpen le*
het megindítani és érezhetővé tenni: úgymint*
a nap sugári, az ütés, verés, dörsölé?, nyo^
más, és elegyítés által. - A" nap sugári áh
tat; mert ha azokat atzél tükörrel öfzveSzed-
Jflk : a' meggyulladható testeket egySzerre meg-
íyujtják. - Ütés által; mert ha két kemény
hövet erossen öSzve ütünk, tüz jön ki belő.
fok, és ha az atzélt a' kovához ütjük fzikrá.
Kat hány, mellyektől a* könnyen meggyűlő
dolgok meggyulladnak. - Verés ákal;mm

fta a hideg vasat soká kalapálják elsőben meg.
tnelegSzik, és azután megtüzesedik. — DöX
*olés által; mert ha két Száraz fát jól öhve-
dórsolünk, tsak hamar megperkelődnek, é$
azután tüzet kapnak; és ha a' kötelet V Czár
raz Fánn soká húzzák vonják, utoljára meg-
gyül, így, ha a' kotsí igen sebessen megy,
es sok ,dcig egy végtébe, eg.yfzer meggyuf!
lad a tengelye. ~ Nyomás által; mert Ha a*
nedves Szénát öSzverakj*k, é$ nagyon lenyol
módik úgy fel melegSzik néha, hogy " C

w \

nemelly dolgokat egymással öSzveelegyíiünk
valóságos tüzet adnak, így ha a' vasárra vá- ;

íaSztó v.zet töltünk, vagy a4 salétronT spiritus
1 erős olajat, ' "

fenQ*»• -i$ g y c g y r z e e l ö n o ^ o u t ü z fenQ
tartassek, és folytában tovább égjen- fzüksé-
«eske>pe„ e t i l é n e k Ml annak ienni és
fzabad levegőnek kell hozzá férkezní. -.Tápr
lalO eledeleket adnak néki n' fák, füvek, és
egyéb pláuták, a' bftdöskő, a' terméfzeti <k

10S

mesterség által kéSzitett olajok, a* vaj, 'sír,
^s mindenféle kövérség, valami az állatodnak
testeikben találtatik. Ezeket a' tüz mintegy
tnegefzi és megeméSzti, vagy igen sebes moz-
gásra indítván felhajtja a' levegőbe a' ftistel
eggyütt y és nem marad belőlök egyébb hatra,
hanem az a* valami, melly a'keményebb tes-
teken hamunak neveztetik. Az illyen táplá-
ló eledelek annyira Szükségesek a' tűznek fenn
tartására, hogy ezek nélkül mindjárt megfzti,
nik és elalufzik. De Szinte ollyan Szükséges
arra a' levegő is, még pedig a' Szabad es friss
levegő. A' honnan ha elfogják tőlle a levegőt,
azonnal megfojtatik: ellenben ha friss leve-
gőt botsátanak reá vígabban ég. Erre valók
már minden fúvók és fzelelők a' tüz körül,
mellyek azt tselekSzik, hogy a' tűz frissebb
meg frissebb levegővel illettessék. A' gyertya
is elevenebben ég a' tiSzta és friss levegőbe:
a* hol pedig levegő nints, ott elaluSzik. Azért
nem jó hát gyulladáskor kinyitni az ajtókat
és ablakokat, mert igy befolyván a* házba a*
levegő, nagyobb erőt véfzen a' tűz: ellenbea
ha betétetnek, a' maga tulajdon füstétől meg-
fojtatik.

voltának megvisgausara. Mma tomiorzoKocn, nuuu^c
öllyan házakban a mcllyckbQn betegek feküdtek, mind
pedig tifzta levegőjű helyen próbálták azokat elégetni,
és úgy talált*, hogy a' faggyú gyertya SS. árpafzem-
i\yit vcfzt el fel óra alatt a' maga nehézségéből a ]o cs
tifzta levegőbe; az ollyan háxban pedig a hol beteg
ember fekízik 66-ot *s felet, és így hufzonkcttodféllcl
kevesebbet. A* gyertyákkal is hát a' mint látni való, ha.
azok egyforma vastagok és nehezek, ine£ lehet mérni
valameUy házban a* levegő tiCrta vagy tifztátalan vol-
tának grudusait.
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7S. §. A' tűzzel igen okoson és vigyázva
kell bánni. Nints egy egy jobb és hafznosabb
elemcntom a' tűznél a' mint már fellyebb is
megje&yzettük, de nints gonofzabb és xehe-
delmesebb is, mintha erre gondot nem visel-
nek. Ha egyebeket elhalhatván tsak a' gyul-
ladásokat vcfzSzük is gondolóra, mitsoda ret-
tenetes és megsirathatatian károkat okoz a*
tüz ezek által! Egy gyulladásban sokSzor e-
géfz Helségek és Varosok is porrá és hamu-
vá lefznek; a* lakosok minden vagyonaiktól
megfofztatnak, és a' legboldogtalanabb álla-
potra jutnak. Valóba ezeknek meggondolása
méltán indíthatna minden házi gazdát és gaz-
daSzfzonyt arra, hogy a% tüzre a' legnagyobb
ízemesseggel vigyázzanak házaiknál, és az
ellen minden lehető bátorságba helyhez tessék
6 magokat.

Jegyzés. Minthogy a' legnagyobb vigyázás mcllcttj
is igen könnyen inegcshetik, hogy vagy egy vagy májé
okból tűz támadjon: egy vagy két fzert komendálok it-j
ten, mellyel akannclly tüzet is hamarjában cl lehet ol-
tani. Mihelyt tűz támad, azonnal vagy edények vágj
fetskendök által, egynéhány font porrá tört hamu 'sírt
kell a\ vízzel az égo ĥelyre öntözni vagy fecskendeznî
Ennek az a' Szembetűnő hafzna és következése van<

^ gyűlni kezdő vagy már égö fa, fzalma, nád

~..—._„ y „ H uttjwu ou ovin i^tu urálit, iiiiijutn va-
rosokban és Helységekben lehetne illyct mindenkor tar-
tani kéfzen, ho^y mihelyt tűz támad, mindjárt lenem©
a vízbe keverni, és a* füzet vele oltani, — Va^y pedig :
vég ké f bó i

e keverni, és a füzet vele oltani, Va^y pedig :
végy két font naggyából megtört timsót, egy^font gá-
jiczsot, és egy mí-rtze fzitált hamut. Ezeket egy tseber-
bc öfzvcclegyitvén, tölts rá meleg vizet, hogy a1 timsó
cs gálttzsó felolvadjon. E* meg lévén hidc? vízzel cle-
íryitsd fel; tarfsd kéfzcn a1 házad körül; hanem kavard
ícl minden hí-tenn cgyfzer, és annyi vizet tölts rá, a'
mennyi a* ki^ózöigcs által kirepült belóle. Ha ofztáu
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*• fzükség kívánja kisscbb vagy nagyobb fetskendSkkcl
c 2 t kell a' tűzre fctskcndezni clórc felzavarván. Ez ol-
lvan hathatós efzköz a1 tűz ellen, hogy a hová ezt lö-
vik, ottan többe mcs nem gyullad, mivel mint vala-
melly kéreggel úgy borítja be a' tihet, mcllyet a*kony-
ha tűzön meg lehet próbálni. De meg kell jegyezni*
hogy ha ezt az crós lúgot a nagyobb fecskendőkkel lö-
völdözik a1 tűzre: azután tifztaVízzel ki kell mosni a%

inachinát, ne hogy benne az 6 rágó erejével kárt o-
kozzon.

76. §. A' tüz igen könnyen átmegy az
ollyan testeken, a* mellyeknek nagyobb hé-
zagai vágynak, és azokba vefzi magát a' mel-
lyek keményebbek. Ha az ón golyóbist jó
fzorossan bele hajtogatjuk a' papirosba, an-
i.yira, hogy mindenütt megfekfzi azt a' pa-
piros, *s azután a' tűzre tefzfzük: a' golyóbis
megolvad, a* papiros pedig épen marad. Ha
egy üveg poharat vízzel tele töltőnk, és ar-
ra a' tenyerünkéi egy levél papirossat nyom-
ván fel fordítjuk, V azután az égő gyertyára
vagy tűzre tartjuk: felforr benne a' víz, és
a' papiros meg nem gyullad. így., ha egy
sima és kemény kőre tzérnát tekergetünk, és
a* tüzre tartjuk, a' kő megmelegfzik és a'tzér-
na épen marad. — Innen lehetne talám azt
is kimagyarázni, mikor a' menykő az erfzény-
ben a' pénzt, a* hüvelyben pedig a' kardot
megolvafztja, *s az erlzény és hüvely épen
megmaradnak ?

77. §. Azt is meg kell még jegyezni a'
tűzről, hogy az a* testeket kitágítja és fel-
puffafztja. Ugyan i s , ha valamelly testet meg»
melegítünk: az abba által ment tüz réfzets-
kék erős mozgásba hozaltatnak; e1 miatt a*
test réfzei kijjebb tágulnak egymástól, követ-
kezésképpen neveltednek és nagyobbodnak,

Ep-
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Éppen azért nő' meg a' kenyér a' kementzé'Ji
ben, a' téSzta sütemény a' forró 'sírban; mert .
a' tüz azoknak réSzeit egymástól kijjebb nyom* /
ja. Innen van az is, hogy nyárba nehezebb
a* Szűk keSztyüt felhúzni mint télben, nehe-
zebb a* kitsiny tsizmát melegben levetni, mind$
hidegben. Ma tsak gyengén fújjuk fel a' hója-
got, és azután pará's tűzre tartjuk: úgy fel-,
puífáfztja benne a' tűz a" levegőt, hogy vég- ^

x re nagy pattanással kireped á' hójag. — A1

Tégláaóba járó vasnak is éppen ebből az ok-
ból nem kell ollyan nagynak lenni, hogy e-'
géfzSzen hozzá álljon; mert ha megtüzesitík%

kitágul a' tűztől, nagyobb helyet fog 'el, és
így nem lehetne bele tenni a1 téglázóba,

7$. §. Mikor a* tüz kifogy vahmelly test-
ből , vagy nintsenek mozgásba abban a1 tűzi
réfzek: akkor az a1 test hidegnek inondatik,
A' hideg annakokáért semmi nem egyéb, ha-
nem a' tűznek nem létele, melrynek nagyobb
mértéke fagynák neveztetik. Hanem meg keM
itt tartani, hogy mi mind hidegnek mondjuk
azty valami nfnts olly meleg mint magunk
vagyunk. Innen azt Szoktuk mondani, hogy
nyárban a' pintzék hidegebbek, télbe pedig
melegebbek, holott valósággal hidegebbek a-
zok télben, mint nyárban, hanem tsak azért
tetSzenek azok nekünk hidegebbeknek, mert
nyárba mikor a'pintzébe megyünk, melegebb
a* mi testünk, mint a* pintzébe lévő levegő,

79. §. Valamint a meleg kitágítja és fel-
puíValztja: úgy ellenben a' hideg öfzve húz-
za és megtömi a' testeket. Kéttségkívül; inert
ha azokból kifogy a' melegség: öfzSzébb es*
nek azoknak a* rélaeik, közelebb vonulnak
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egymáshoz, következésképpen tömöttebbek
lefznek. Mennél nagyobb pedig a' hideg; annál
xömöttebbek léSznek attól a' testek is. És ép-
pen ezen fundáltatik a* vas megkeményítésé-
nek mestersége. Ha a% Kováts megakarja ke-
ményíteni a' vasat, elsőben megtüzesíti azt,
annakutánna pedig vízbe hűti meg. Ettől a*
vas m gtömődik, és Szükségesképpen meg kelt
néki kemenyedni.

Az,i5gy nevezett Thermometrumon, vagy
Melegnftérő JzerSzámon is meg Tehet azt lát-
ni, hogy a^meleg av testeket kitágítja és fel-
}>uífiSztja, a' hideg pedig öSzSzébb nyomja.
AH az illyen eSzköz egy lu* dLójiyi (Iveg go-
Jyóbjs_béL-és.-ahoz fogjalt üveg_.tsöből, melly-
bői a' le,vc^ő-Jtiüzetvén, annyi, veresre festett
égett bor Jöltetik beléje, hogy a' golyóbison
valami kevéssel fellyül érjen. Már ha meleg
van ebbe az égett bor megdagadvín fellyebb
megyén, ha pedig hideg van, öfzSzébb men-
vén le felé Szál, annak nyilván való jeléül és
igasságáúl, hogy a' meleg a' testeket felpuk
fafztja, a* hideg pedig öhve nyomja,

Alkalmaztatás a Babonaságra.
SO. §. Mikor valamelly házban beteg fek-

Szik , és ott a' gyertya homályosabban ég mint
egyébkor, azt tartják a' babonázók, hogy a.z
azt jelenti hogy a* beteg meg fog halni. De
e* tsupa hijábavalóság. Megértettük oda fel-
lyebb, hogy a' tüz táplálására levegő kíván-
tatik, és hogy a$ hol tifztátalan a' levegő, ott
a' gyertya vagy elalSzik, vagy homályosan
J£. Már tudnivaló, hogy az ollyan házban a*
hol beteg fekfzik nem tif/ta a' levegő; a* be-
tegből kijövő sok rofzSz gőzölgések megveSa*
tegetik azt, Mvall ha ritkánn nyitogatják ki
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az ajtókat és ablakokat. Nintsen azért termc-
fzetibb dolog, mint az, hogy ott a* gyertya
roCzCzul égjen. Ha megesik, hogy a' beteg
meghal az ollyan helyen , annak nem a1 gyer-
tya égése az oka, hanem vagy az, hogy .-**
nyavalya igen vefzedelmes volt és erőt veit
a' betegen, vagy az, hogy a% megromlott es
wegveSzett levegőbe bezárva tartották; mert
a* friss levegő Szinte ollyan Szükséges a* be-
tegnek mint az egésségesnek, és azt tőlök
nagy kegyetlenség nélkül meg nem tagadhatjuk.

81. jj, Némelly efztendőkben igen jár* _
vány nyavalya a' sertések közt a' torokgyek \
vagy torok bedagadás, melly olly ragadó,
hogy a* miatt sokSzor seregenként rakásra hul-
lanak , és eldöglenek. Ezt a' nyavalyát sok.
helyeken úgy gyógyítja a' nép, hogy valami
Szoros helyeken jó nagy tüzet tsinál, és azonn,
által meg által hajtogatja a1 sertéseket. De ezt
a* tüzet nem úgy rakják mint más tüzeket,
hanem dörsölés által Szokták gerjeSzteni. Azért
is, leásnak egy karót a' földbe, azonn lyukat
fúrnak, meílybc oSztán egy darabb Száraz fát
dugnak, és ezt Szurokkal, 's más egyéb tüz-
kapó matériákkal megkenvén, és madzaggal
körül tekergetve'n , két ember mind addig húz-
za vonja, tnig fclmelegfzik, és meggyullad.
Erről tüzet vévén, egy nagy tüzet tsinálnak,
mellybe mindenféle rin^yet rongyot, 's más
egyéb büdösséget okozó matériát hánynak-
Azt mondják, hogy ezt nap fel költe előtt
kell tselekedni, hallgatva, és ekkor teüyesség-
gel nem kell semmi tűznek is lenni a* hely-
ségben; mert külömben nem lehet a1 dörsö-
lésscl tüzet gerjefzteni.

A% sertéseknek erőfzakos hajtogatások a*
ttfzön, ichet hogy tefz itt valamit, mivel az-
ijjcdlség és félelem sokat vihet véghez. De
nzok az ide tódott fódott gpndolatok és tse-
iekedoK'k tsupa híjábavalóságok. Kogy ne vol-
na jó erre a* végre másunnan tüzet venni,
hanem tsak ciörsölcs által? És miért ne lehet-
ne nap felkölte után, befzélvc, és ha tüz van
is a' helységbe, két testeknek egymáshoz va-
ló tsifzolások által tüzet hozni elől? Ezeknek
nem lehet tellyességgel okát adni. A' testek-
ben lappangó tüzet mindenkor meg lehet in-
dítani anar éjjel akar nappal, akar reggel a-
kar estvé ha azokat egymáshoz dörsöljük.

82. §. A4 régi időben egy igen vastag
babonaság uralkodott az emberek között, és
nevezetessen a' Magyarok között is a% Úizve
nézve. Mikor valaki közönséges helyen vala- r
mi nagy bűnnel vádoltatott, és a* Bírák sem-
mi mon módon végére nem tudtak járni, har r >
valyon igaz e' vagy nem a* vád: tehát tüzes < <l '
vassal Szokták azt megpróbálni. Ez a próba
így ment véghez: meghatározták annak az w
dejét; és az előtt három napi böjtölcs és kft-
nyörgés által kellett kéSzíteni magát a' bévá-
doltatott Személynek a* próbához. Eljővén ar.
idő, felmentek a' Templomba, ott a' Pap mi-
sét mondott, mellyet elvégezvén vett egy la-*
pos vasat, elénekelte ama tüzes kementzében
lévő három Sidó Férfiaknak énekjeket, azu-
tán a' vasat megáldván és megfzentelvén, a'
tüzbe vetette. Minekutánna a' vas jól megtü-
zesedett, a' bevádoltatott Személynek feladta.
**M Pap az Ur vatsoráját, megeskedtette a' fe-
jői hogy ártatlan, és ekkor a' tüzes vasat a*
kezébe adta, a ki megfogván azt egynéhány

lépes-
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lépésnyire vitte. Néha egy darab vasat kilenta
tíz darabokra vagdaltak, azokat megtüzesiteu
ték, és bizonyos távolságra lerakván egymás-
hoz, azokon kellett által menni az embernek*
Néha ismét tüzes Szántóvasra állíttatták. Mi-
helyt megesett a' próba, betekerte a* Pap a*

, kezeit vagy lábait az embernek, bépetsélte a-
zokat, harmadnap múlva pedig a* vádolóknak
és sok nézőknek jelenlétekben kibontotta* Ha
meg nem égette azokat a' tüzes vas, ártatlan*
nak, ha pedig megégette bűnösnek ítéltetett*
és tűzre sententziáztatott.

Valóba, tsudára méltó dolog, hogy vol-
tak ollyanok abban az időben, kivált a' nagy
rangú és Születésű Személyek között, kik a* '.í
tűzi próbát minden sérelem nélkül kiállották*
Harmadik Károly CsáSzár Feleségéről Rikhár-*
dárol azt jegyzik meg, hogy midőn ő a' fér-
je előtt gyanuságba esvén, attól elüzetett vol-
na : a' tűzi próba által bizonyította meg a4

maga ártatlanságát és tisztaságát. így, Kuni-
gundáról is a* második Henrik CsáSzár Fele-
ségéről azt írják, hogy 12 tüzes Szántó vasa-
kon ment kereSztül, 's úgy bizonyította meg
mindenek előtt a* maga ízüzcsségét. Ha iga-
zak ezek a' históriák, és nintsen miért hinni,
hogy az Isten tsüda által vette itt el a' tűz-
nek erejét: Szükségesképpen kellett már ak*
kor is titkon tudni, legalább a'nagyobbaknak
ollyan eSzközt, melly által a* túz erejét vala-
mi kevés ideig megtartóztathatták. Mi lett lé-
gyen régen az az eSzkÖz bizonytalan. Hanem
ma esmérünk ollyanokat. Ha az ember meg-
keni a1 kezeit vagy egyéb tagait büdöskő spi-
ritussal - vagy ezt Szalamiával é$ veres hagy-
ma lével öSzveelegyítvén kenetté tsinálja, '»
azzal a* kezét megdörgöli, minden sérelem

nél-
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nélkül megfoghatja a*.tüzet. Hasonlóke'ppen*
n a tojás Székját, gummit, egy kevés kemé-
nyítőt Qfove kevernek egymással, és ezzel meg-
kenvén az ember a' tenyerét, meg hagyja f/á-
radni : az eleven Szenet jó darab ideig eltart-
hatja a' kezében. Éppen ez az ereje van an-
nak is, ha oltatlan méfzből tojás fchériből, e-
leven kénesőből, és fehér málva gyökérből
tsinál az ember egykenótsöt, és azzá] beke-
ni a tagait. Meg lehet hát hogy tudtak ezek-
ről a' Szerekről, vagy esmertek más ezekhez
hasonlókat az ollyanok, kik a* tüzes vasat
minden sérelem nélkül kiállották. Vagy ha
nem esmértek, tsalhatatlan igasság az, hogy
akkor adták által a' nagyobb rangú Személ-
(yeknek a' tüzes vasat, mikor már nagyobb
réSzént elveSztette a* melegségét; mások pe-
dig a' kikre tekintet nem volt, bizonyoson
megsértettek , és e' Szerént meg is égettettek.—
A' maiak a* kik azzal ditsekeSznek, hogy ők
meg fogják a* tüzes vasat, és próbát is teSz-
nck azzal; az emiitett Szerekkel kenik mcjr
kezeiket. Ebben azért nem kell megütközni;
sokkal inkább nem kell azt gondolni, mintha
azok az emberek valami ördögi mesterséggel*
vagy boSzorkábysággal mivelnék azt; mert •*
lerméfzeti dolog.

T I-
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TIZENEGGYEDIK RÉSZ

Az Elektromosságról.

S3. §. vJgy venni éfzre sok testekén,- hogy
ha azok jó fzáraz pofztóval flanerrel, vagy
más ollyassal erőssen dörsöltetnek: tehát ma-
gokhoz kapják a* hozzájok közel lévő e's kön-
nyű dolgokat, mint példánakokáért a* pely-
het , hajSzálat, tsipet papirossat, és azokat ma*
goktól ismét elbotsátják. Nem tsak, hanem
ha setétben esik a' dörsölések, és az ember
az ujjával hozzájok ér, pertzegő Szikrát is hány-
nak, és egy kis fájdalmat okoznak. Ezt a'tu-
lajdonságokat a' testeknek elektromosságnak
hívják, mivel az élektrom vagy gyantakó az,
a' mellyen ezt leg eló'SzSzör tapafztalták.

84. §. De nem minden testekben vagyoi
az az eró, hogy ha dörsöltetnek a' könnyí
dolgokat magokhoz kapkodnák és Szikrázná-
nak; mert példánakokáért a' vasat akármen-
nyi ideig dörsölik is, de azt nem tselekfzi,
Innen látni való, hogy ebben a' tekintetbea1

kétfelé oSzthatni a' testeket. Vagy ollyanok a-
zok, a" inellycket a\ dörsöléssel és illetessél
meg lehet Szikráztatni. Vagy ollyanok a' mel-
lyekkel ezt nem lehet végbe vinni. Az első
rendbélieket hívják elektromos testeknek, mi-
némüek a' gyanta kő, Szarok, spanyol viafz*
büdöskő, viaSz, selyem, üveg, és mindenféle
drága kövek 's a' t. A' második rendbelieket
pedig nem elektromos testeknek hívják, és ü-
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Jyeriek már az arany, ezüst, réz, vas, és e-
gyéb bányáSzatok, 's más több Számtalan^ dol-
gok a' viiágon.

86. §. Igen különös pedig és tsudálatos
az a' nem elektromos testekben, hogy ha a-
zokat az elektromos testekkel egybekötik,
vagy öSzvefoglalják: tehát ezeknek elektro-
mosságokat abban a' Szempillantásban elfogad-
ják , magokba által veSzik, és akarhova elve-
zetik. Ha példánakokáért egy jókora üveg
tsövet vefzünk, és arra egy drótot rá foglal-
ván erössen dörsöljük: bámulással fogjuk ta-
paSztalni, hogy a' drótból, valahol hozzá é-
i ünk, mindenütt világos Szikrák pattannak ki
annak világos jeléül, hogy az üvegnek elek-
tromosságát magába által vette. Hanem erre
a* végre mindenkor megkívántatik, hogy Ja'
nem elektromos testet, elektromos testre hely-
heztcssük, az az, üvegre, Szurokra, vagy se-
lyem sinorra 's a' t. tegyük cs állítsuk; mert
külömben az elektromosság nagyon elterjed-
ne, és a1 körül lévő testekben í^zéllyeí men-
ne, 's nem lehetne azt éSzre venni, de az em-
iitett testek megtartják azt, és tovább nem|e-
reSztik. Azt az elektromosságot, mellyet a'
testen dörsöléssel lehet támafztani eredeti é-
lektromosságnak; az ollyat pedig mellyet az
elektromos test, a' nem elektromosnak, úgy
ád által úgyvett elektromosságnak hívják. —
Mivel a' nem elektromos testek az általvck
elektromosságot mindjárt tovább viSzik és el-
vezetik : tehát vezetőknek neveztetnek. A% leg-
jobb vezető az arany; azután következnek a/,
ezüst, veres és sárga réz, vas, czúi, kénc-
ső, ón és az ertzek; továbbá, a* Szén, víz,
Jeg, füst, és a* vizes párázatok-. — Az crede-
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ti elektromos testek nemvczetöknek hivattat-
nak; mert más testnek elektromosságát nem
vefzik által, és nem vezetik tovább, hanem
inkább elnyomják azt.

S6. §. Hogy az ember élektromi munkát
tsináijon és hozzon elő, arra az üvegnek dör-
sölése igen bajos, mert ebbe hamar elfárad az
ember. Egy bizonyos fzerfzámot gondoltak a-
zért ki, inelly által azt könnyű móddal vég-
hez lehet vinni. Az Hlyen fzerfzámot Élek-
tromi fzerfzámnak nevezik. A' ki illyet még
nem látott, legjobban felveheti az azt, ha gon-
dol egy pergő rokkát. Az azon lévő orsó he^
lyett képzeljen egy üveg karaiinát, ollyan for-i
inán, mint ha annak mind a* két vége fába'
volna foglaltatva, és mint az orsó, úgy vol-
na rá tsinálva a' rokkára. Az illyen üveg,J
ha a% rokkát hajtják, igen sebes forgásba jő.r
Már ha ez alá valami kifőzött lófzőrrel meg-j
töltött kis párnátskát telznek, hogy azzal öfz-
ve tsifzolódjék: azonnal megindul az üveg-
ben az elektromosság. E' mindazonáltal még
tsak igen tökélletlen leírása annak a' SzerSzám-J
nak. Könnyű elgondolni, hogy még más e-
gyéb kéfzüietek is vágynak ahoz, mellyek ar-
ra valók, hogy az elektromosságot annál job-.
ban meg lehessen indítani, és a* nem élektroJ
mos testekbe annál -jobb móddal által vinni. <f

87. §. Az illyen fzcrfzámmal immár i-
gen tsudálatos dolgokat lehet véghez vinniij
Példánakokáért, ezzel meg lehet tsinálni, hogj
az ember testéből mindenütt Szikrák jójjencl.
ki. Ha tudniillik feláll az ember egy ollyan 'sá-«
moly Székre, meilynek a' lábai üvegen állafy
nak, és kezébe fogja az élektromi SzerSzairtj
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üvegéhez foglalt drótot: mindenütt fzíkrák pat-
tannak ki a' testéből, valahol tsak hozzá ér-
nek a' testéhez, melly érezhető fájdalmat o-
koz néki. Ha az illyen embernek egy kalán
jóféle, és egy kevéssé megmelegitett égc-tt bort
tartanak eleibe: mint a* tűzzel, úgy meggyujt-
hatni azt az ujjával. Nem tsak, hanem ha va-
laki rgy vízzel tele butellát fog a' kezébe*
melybe egy ollyan vastag drót van dugva,
mdlyre a' vezető lántz rá vagyon foglalva,
és éhez a' dróthoz hozzá nyúl az ujjával: egy
nagy és erős Szikra jön abból ki, melly kar-
ját és mejjet egéfzfzen által járja, és igen e-
rőssen megrántja. Ezt a* rántást sokan meg-
érzik egylzerre ha egymással Öfzve fogódza-
nak, és az utolsó hozzá nyúl ahoz a* vastag
dróthoz, melly a* butellát tartó első ember
kezébe van. Sőt ha az ember a' drótot
egy olly kávés afztalra által vifzi, meilynek
a* talpai vastag üvegeken állanak: ez. által az
cgéfz aSztalt minden findsáival eggyütt ugy
meg lehet élektromozni, bogy ha valaki a*
(indsát felakarja venni, és hozzá nyúl, min-
denütt pertzegő Szikrák ugrálnak eleibe. Imé
illy tsudálatosok az élektromi munkák.

88. §. Az említett Tzerfzámon kívül vágy-
nak még más efzközök is, a' mellyekkel bá-
mulásra méltó élektromi munkákat lehet tsi-
nálni és elő hozni. A' Kolofóniumot, lerpe-
tinc, és i/.urkot öfzveelegyítik, és ezeket meg-
olvafztván, egy nem igen méj 's karimás tzín
edénybe töltik, vagy a' helyett tsak egy vas-
tag papirosból kéSzült, és aranyos papirossal
bevont siker katulyába, mellyből egy kerek
pogátsa lefz. Ennek ollyan tulajdonsága van,
ho^y ha egy darab nyúl bőrrel vagy róka far-
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fial megdörgölik: az élektromi matériát mind*
járt kimutatja. Ha egy olly czín tányért tsi-
náJtat az ember, melly mindenütt egyenlő,
sima, és lapos, *s akkora forma mint a' po-
gátsa, és azt a* megdörsölt pogátsára tel'zi:
az élektromi matéria által megyén a' tányér-
ba. [Ha ezt az azon lévő selyem sinornál fog-
va felemelik , és valami nem elektromos test-
hez tefzik: egy hofzfzu pcrlzegő fzikra fog
ebből abba a' testbe által menni. E' fzerént
a* mód fzerént az ollyan üveg palatzkot, melly
vasporral félig vagyon, e's a* mellybe egy
gombos drót van dugva, melly kiér az tíveg-
ből, élektromi matériával tele lehet venni, és
mintegy megtölteni, a' midőn a% tányér által,
melly a' palatzkban álló drótnak gombjához

viartatik, eggyik Szikrát a* másik után bele bo-
tsátja az ember. Ha ötven vagy hatvan fzik-
rát ereget így bele, ollyan sisergést hallani
az övegbe , mintha víz forrana benne. Ha már
valaki az üveg palatzkból kiálló drót gomb-
jához hozzá ér az ujjával: abból valami tűz
golyóbis jő ki, melly őtet úgy megrázza, hogy
a' miatt a' földre is eshetik. Ez az efzköz,
melly nem régiben találtatott volt ki Electro-
phorumnak, vagy ÉUktromtartónak nezeztetik.

89. §. Vagyon Levegői Élektromtartó is.
E* tsupa fényes kisikált gyoksból áll, melly
rámára van kifefzítve, 's úgy függ a1 levegő-
be. Ha az ember az Hlyen fényes gyoltsot
megmelegíti, és valami matska vagy nyúl bőr*
rel raegdörsöli: sok ttizes fzikrakat fog rajta
éfzre venni. Ha a* tenyerét a' gyoltsnak túlsó
oldalához fél singnyire oda tartja: mind)árt
éfzre vefzi az élektromi matériát, melly ol-
lyan formán érzik, mintha valami pókháló

ei-
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ellenébe tartaná a' kezeit. Sőt ha Vefz az em-
ber egy régi váfzonra festett képet, melly fa
rámába van foglalva, és ezt elóre a1 kályhá-
nál megmelegítvén, a* lába közé fogja, *s nyúl
bőrrel simogatja: az élektromi matériát a' má-
sik oldalán azonnal éfzre fogja venni, 's tü-
zes Szikrákat fog elő hozni, mellyekkel az ü-
veg pahtzkot meg lehet tölteni. — Mind e-
zek a' jelenségek világos próbái annak, hogy
az élektromi matéria valamint a* tűz, mindé*
nült jelen vagyon, és az Istentől a' végre te-
remtetett, hogy ez által sok és külömb külömb-
féle dolgok menjenek véghez a' terméfzetben,
mint ezt a* menydörgésről való elmélkedé-
semben meg fogom mutatni.

TI-
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TIZENKETTODIK RÉSZ

A Levegői Látfzatohról.

90. §. l\. Levegői lát Szátokon értjük azokat
a' jelenségeket közönségesen, a'mell vek Szár-
maznak a' levegőben. Feifzokták ezeket ofz-
Mnu vizesekre. Színesekre és tüzesekre. A' Vi-
zesekhez tartoznak a' harmat, köd, felhők,
essó, hó, zúzmaráz és a' jégesső. A' Színe-
sekhez pedig a' Szivárvány, a* nap és hold ud-
varai, a' vaknapok és vakholdak, a' reggeli
és estvéli hajnalok. A' Tüzesekhez Számlál-
ják végezetre, a' villámást, menydörgést, '$
más egyéb efféle tüzes látfzatokat. Mindenik-
ről Szoilunk rövideden, némelly dolgokat e-
lőre megjegyezvén.

91. §. A' tapaSztalás azt tanítja, hogy a'
föld, és a' rajta lévő dolgok Szüntelen gőzö-
lögnek kifelé. Kivált a' vizeken igen nagyok
és bőségesek a' gőzöígések ; a'honnan a'nap-
nyugotti Szelek a' tengerekről hoznak legtöb-
beket hozzánk. — Ezek a' gőzöígések nem
egyebek, hanem ollyan apró víz réSzetskék ,
mellyeket a' melegség, vagy a* mozgásba té-
tetett tűzi réSzek a' víz Színétől Szaggatnak el,
és a' meliyek oSztán felmennek a' levegőbe,
's azzal eggyesülvén egy ideig ott maradnak.
Nem mintha a' tüz réSzetskék által könnyeb-
bekké lennének azok a' levegőnél. Mert tud-
juk azt a' fellyebb valókból, hogy a' víz majd

ezer-

czerfzer nehezebb a' levegőnél. így hát a' tűz-
nek is a* gőzökké vált víz réSzeket ezerSzerte
lullyebb kellene tágítani, hogy a1 levegőnél kön-
nyebbekké lehetnének. Ezt pedig nem lehet be-
bizonyítani. Hanem úgy esik ez, mint mikor
a' só a' vízben elolvadván, ettől fenn tarta-
tik, vagy a* nehéz bányáfzatok az őket felol-
vaSztó híg matériában fenn maradnak. A' vi-
zes gőzöígések is Szinte úgy felmehetnek és
fenn maradhatnak a' levegőben, mihelyt ez-
zel öfzve elegyedtek , és magokat annak hé-
zagaiba belé vették.

92. §. A' gőzölgésekről már azt kell meg-
tartanám , hogy azok a' melegebb helyről a*
hol lefznek, mindenkor a' hidegebbre igye-
keznek. Ennek az az oka; mert azokban a'
tűzi réfzek , a' viz réSzetskékkel eggyüvé vágy-
nak ragadva. Már mivel a' tűzről tudjuk, hogy
annak réSzei mindenkor a* hidegebb hely fe-
lé sietnek: tehát így kell ennek lenni a' gő-
zölgésekrc nézve is. És éppen innen vagyon,
hogy hidegben a' meleg házban lévő gőzöí-
gések az ablakra mennek és arra rá tapadnak,
's azután ha nagy a' hideg rá is fagynak. In-
nen vagyon az is, hogy na a' hidegről az ü-
veg edényeket és vizes korsókat a' meleg Szo-
bába viSzSzük, kevés idő alatt vizes gőzölgé-
sekkel vonatnak hé; mert ezek a* testek hi-
degebbek lévén, a'gőzöígések ezekre sietnek.
Innerr lehet kimagyarázni az ú^y nevezett ó-
nas vagy jeges essőket is. Tudniillik, mikor
télben a' nagy hideg után a' felső levegő vagy
e gy v n ^ y más okból megmelegfzik: a1 fenn
lévő gozölge'sek esső vagy köd formában a*
földre lefzállanak. Már mivel a' testek ide a-

latt
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latt még hidegek: tehát á" gőzölge'sek ezekre
reá fagynak, mellyek miatt mind oliyanok y
mintha jégeel öntötték volna azokat meg. Env
ber emle'kezetere nem volt ezenn a' tájékon
ollyan ónas idő mint 1798-dik efztendőben,
a' mikor a% fákra olly temérdek jegek fagy-
tak, hogy azok alatt letördeiődztek az ágaik,
sőt töveikből is kitorettek.

93. §. De lássunk már most magokról a\
Jevegői iátSzatokról, azok közoit pedig leg-
elsőben is a' harmatról. A' harmat semmi
nem egyéb, hanem egy olly vizes gőzöknek,
sokaságok mellyek éjjeli tifzta időben mennek')
fel a' földről a' levegőbe, és ottan a' levegő
hidegse'ge miatt megsüríidvén tseppekké vál-
toznak es a* földre lehullanak. Tudniillik, a*
nappali melegségtől éjjel is meleg a' föld, és
Szüntelen gőzölög kifelé. A' levegő pedig nap.
lement titán mindjárt kezd meghűlni, és hi-
degedni. Azok a* gőzölge'sek tehát mellyek7]
ebbe feffzállanak , ' a* hidegtől öfzvemennek,
és azután letsepegvén harmatot okoznak. Men-
nél nagyobb nappal a* melegség: annál na-*
gyobb cjtSzaka, ha egySzer hűvös a* levegő , |
a' harmat is; mert a* nagy melegben jobbaai
megmelegSzik a' fold, és igy többet is gőzö-i

-)ög ki, következésképpen annál több hárma-,,
tot okoz. — Rendfzerént estve tsak kitsiny*
a' harmat, mert még ekkor kevéssé hűvös a*l
levegő: de hajnalra igen bővön esik,- mert]
ekkorra legjobban meghívesedett. — Szeles ir
tlőben soha sem Szokott harmat esni; ennek
az az oka, mert illyenkor Széllyel Szórja a'
ízéi a* gőzölge'seket.

Nem tsak a' föld gőzölög ki éjjel a'nap-
pali melegségtől, és így nem tsak az okozza

a*

a* harmatot, hanem a* növeve'nyek és fplán-
tí'ík is. Ez onnan világos, mert ha estve va-
lami plántát üveggel beborítnak, reggelre ez
is harmatos leíz. Az illyetén harmat, melly
a' plántákból magokból izzad ki, nem olly
tifzta és vékony, mikor igen nagy melegek
járnak, hogy felrepülhessen. Tsak a' levele-
ken Szedi azért magát apró golyóbisotskákban
öfzvc; és mivel néha valami méznemü sűrű
nedvességgel vagyon öfzveelegyedve: tehát
mézharmatnak is neveztetik. A* Mézharmat
hát egy ollyan vizes és ragadós nedvesség ,
melly a% növrevényekből úgy izzad ki, és a*
zoknak leveleiken úgy fut öhve,

A" inézharmatot felette igen Szeretik a* le-
veléfzeki vagy az ollyan apró bogaratskák mel-
lyek a' fáknak leveleiken Szoktak tartózkod-
ni , *s azoknak nedvességeikkel élni. (Aphides
Linn) A' honnan azokat a* fákat és plántá-
kat lepik ezek legjobban meg, a'mellyek az-
zal bővölködnek. Míg az ilJyeii fákon sereg-
lenek, azoknak leveleikre oda tojnak, és a-
zokra rakják le ganéjjaikat, mellyektől úgy
látfzanak a' levelek, mintha azok porosok
volnának, vagy lifztcl volnának békeverve.
És ezt némellyek penéfzneky mások pedig Lifat-
harmatnak hívják.

Jegyzés. Valamint sok hafznai vágynak a1 •harmat-
nak, mint példánakokáért hogy a' nyári melegekben és
l'zaraz időkben megfrissitt, neveli, és táplálja a'plán-
tákat: úgy sokfzor kárt is tefz a' plántáknak és állatok-
nak. Ncmclly éfztcndökbcn a gyenge plántákat cgéfz-
fccn elrontja, ha vagy valami tsípós és erős matériá-
val vagyon öfzvc elegyedve, vagy ha mint a' gyújtó
tükör a' nap sugarait 'öfzvc ízedí, a' incllytöl Szüksé-
gesképpen meg kei! azoknak égni, vagy béllyegczterni.
^•7. az utolsó taláni lehetetlennek sot képtelenségnek lát-
ftik sokak előtt: de mintái* nem láthatnak abban sem-

mi
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ollyan gyújtó tűkörc kdzúcni', a'.melly a' könnyen
n>ct>gyulo ccsteket egyfzerrc meggyujt'a. A' harmat ál-
tal okozott illyen sérelmeket Ragyának hívják közönsé-
gesen a' Magyarok. — A' mczharmatról bizonyos az, ;
hogy igen vclzcdelmcs az állatoknak. Vágynak példák <
reá, hogy aicól dög esett a' marhákra. Mi okból ártson :
pedig, abból c hogy* valami doglelctcs réfzekkel vagyoa
öfzvc elegyedve, vagy abból, hogy annak édességétől :£;
a' barmok eltsalatván, nagyon megterhelik magokat a*
piaiunkkal, nem elég bizonyos, meg lehet hogy min-
denikből. Közönségesen fzóllván, az igen harmatos mc-
zók ártalmasok a' barmoknak, akar azért hogy a' ned-
ves takarmányt mohóbban cfzik, akar azért hogy mce;-
hidegítik a* gyomrokat, a* honnan nem elébb kellene
azokat kihajtani a' mczóre, hanem akkor, mikor mar
fclfzáradt a' harmat.

94. §. A* gőzölgéseknek felmenctelekbf;l
egy más esméretes jelenséget lehet mé^ meg-
magyarázni. — Tapafztalni néha, kivált est- '.
ve felé és reggődön mikor homályos az idő,
hogy a' napból holmi fehér sugárok nyúlnak 5
íilá^ meliyek annál Szélesebbek, mennél kö-
zelebb jönnek a' Sóid felé. Ezekről a' sugá-4
rokról azzal tartja a* nép, hogy azok vizet'J

Szívnak Sel a' napba; holott nem e^yéb az ,
Jnnem ho£y a1 nap srigári a' levegőben lé\ő
gőzöket megvilágosirják. Ugyan is, a' fó!d-^!

ról a' gőzölgések Szüntelen mennek és taka-
rodnak felfelé a' fellegek felé mint hidegebb
helyre. Ha már a' nap előtt fellegek vágy-
nak, és azoknak ollyan állások van, hogy a-
zok közt által esnek a' napnak sugarai: tehát
ezek a' feltakarodó gőzölgések azok által meg-
világosittatnak, és láihatókká lefznek, mivel
a* mi Szemünk a' felhő árnyékába esik, *s e-
zenn az okon a' napnak fényétől el nem bo-
rittatik. Éppen illyen formún látni a* port &

setét
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setét házba, ha azt a'világosság sugarai, mel-
lyeket valami kis lyukon bebotsátnak , meg-
világositják; így látni a' nagy ködöt is éjjel,
ha azt az ablakon kisütő gyertya világ meg-
világositja. Hogy pedig azok a' sugárok alól-
ról fzélcssebbeknek látSzanak mint fellyülröl,
annak ez az oka, mert azoknak alsó réfzek
közelebb esik hozzánk mint a' felső, és így
azt jobban megláthatjuk.

96. §. Mikor a* vizes gőzölgések meg-
sűrűdnek, és a* levegőnek alsó réfzében tar-
tózkodnak : ezek a' levegőt homályossá téfzik,
és ezt a' jelenséget ködnek hívják. A' Köd
hát semmi nem egyéb, hanem azoknak a'sok
vizes és néha kénköves gőzöknek öfzvesereg-
lések , . meliyek az alsó levegőben tartózkod-
nak , és közel a' földhöz látható fornrában
fenn lebegnek. Hogy a' ködök valósággal vi-
zes gőzölgések, abból nyilván tudni, mert ha
ködben jár az ember, attól a' ruhái megned-
vesednek, mint ha valami kis essőben Sorgott
volna. Hogy pedig néha kénkövesek is, ab-
ból hozhatni ki, mert büdöskő Szagok van,
és az illyenek igen ártalmasok mind az em-
bereknek , mind pedig az oktalan állatoknak.

Nyárban a' ködök nem olly közönsége-
sek mint télben: Tudjuk azt a* tapaSztalásból,
hoggy télben a' föld igen hideg. Mivel már
a' gőzölgések mindenkor a* hidegebb hely fe-
le sietnek: azért illyenkor a' levegőnek alsó
réfzét töltik be, és a1 földhöz közel lebegnek.
Nyárban pedig a% fold a' napnak sugaraitól
nagyon megmelegfzik, és a' felső levegő hi-
**eg: innen azoknak a4 levegőbe magosra fel
{tel! menniek, és oda fel kell füc;geniek. Eb-

ől lehet annak is okát adni, honnan van az,
hogy
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hogy inkább reggel és est ve íátni ködöt mint,
egyébkor. Tudniillik, a' nap sugáritól a1 fel-;.
ső levegő reggel eíőbb megmelegfcik mint az
alsó: ekkor hát a' eózölgcseknek a' föld felé
kell jönniek, mint hidegebb helyre, %s illyen*/áá
kor kod Származik. Az estvéli ködnek is u.|?
gyan ez az oka. Ugyan is, nap lemente utánh
mikor az alsó levegőt a' n.ipnem érimártöb«.|
be', még a' felső levegő világosittatik és rne*t
Jegittotik. A' gŐ2Ölgéseknek tehát ekkor is a\'
levegőnek felsőbb réfzérol annak alsó réfzér*
kell jónniek, és így ködöt okozniok. S

Je^ét. A' ködökhöz tartoznak az úgy nevezett
fzáraz\ödök is, a' minéraück uralkodtak 1783-dik ciz-
íendóben, nem tsak itt Magyar Orizágon, hanem egefe
Európában 's egyebütt is, a' mikor Májusnak utoljától
fogva fzinte Augustus végéig többnyire mindég homály-
ban volt a' levegő, és úgy látfzott mint ha valami fii-
stcl lett volna öfzvc elegyedve; a' nap mind mikor fel-
Jíölt mind mikor lement ollyjn volt mint a' ver, hala-
vány, ugy hogy minden baj nélkül bele lehetett nézni
az embernek, és gyakran egynéhány óráig nem is lát-
fzott mikor felköít. Míg ez a' köd tartott, nem vol-
tak fellegek az égen, mindég tsendes volt az id/>, me-
leg, és fzáraz; cjtfzakAnként pedig hidegek jártának.
Ez a% különös és ritka jelenség, igen sok hijábavilóii.^-
ra adott alkalmatosságot. Ki egy ki misképpen fzóllott
hozzá. Sok örcíck a* Prófétákban kereskedtek, mísok
pestisre, vér ontásra, hadakozásra magyarázták, mások
ismét az utolsó napról, az ítéletről gondolkoztak, ho-
lott ez tsupa terméfzeti iclcnscg volt. Okozták ezt azok
a' Száraz és vastag gőzök, mellyek az akkor sok helye-
ken uríiiknrM j \ ^ v földind'ilások, ujjonnan kezdődött

p
ír

v:

~~ . ( ,«*«a i viuuruvan a jeveijoc, a nipnaK Izükséges-
Kepjíen homályosnak és halaványnak kellett dötíünk'tet-
lzeni, non tsak, hanem az azokban lévő tűzi' rifzek
miatt, veresnek is. Llsd erról Cívist. iv>« Her meriwHr-
ittgeK Wtttemng dts y.ibves 1783. Es Senebitr s:tr h v.t-
peur oui a rtzr.t pendant l'étc d: 1783.

96. §•
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96. §• Mikor az illyen megsűrndött gőzöl-
gések nagy fent vágynak a' levegőben: rkkor
Felhőknek neveztetnek. A* Felhő azért sem-
mi nem egyéb, hanem eggy oliyan köd, melly
a' levegőbe nagy fent esik. Hogy a' felhők való-
ságos ködök, abból tudjuk bizonyoson, mert a*
kik oliyan hegyen jártak a* mellyen felhő lá-
tlVott, mindnyájan bizonyítják, hogy ottan sű-
rű ködön mentek által. — A' felhők nem mind
egyforma magosságra vágynak, hanem az ő
ktilömb külömbfele nehézségekhez képest ki
ffHycbb ki alább; a' honnan sokfzor látni a-
zokat kivált nagy Szelekben miképpen jönnek
mennek egymás felett. Koránt sints a' ieg-
magossabb felhő is a' földhöz egy mértföldre. —
MeSzfziről a' felhők úgy látfzanak mínt vala-
melly kemény testek; a' honnan a'tudatlanok
valósággal azoknak is tartják, és úgy véleked-
nek hogy azokban a' viz mint meg annyi töm-
lőkben úgy. vagyon bezárva. De lehetetlen a-
zoknak keményeknek lenni, mind azért, mi-
vel a' magok formájokat minden Szempillan-
tásban változtatják > mind azért mivel a* ta-
pafztalás is azt tanítja, hogy azok valóságos
ködök. — A1 felhőknek külömböző Színek a*
napnak sugáritól vagyon; mert sűrűbbek lé-
vén a' levegőnél a' nap sugárinak azokban
meg kell törni, és ezen megtörés által a* vU
lágosság ollyan Színekké változik, mint a* mil-
lyeneket a' felhőkön látunk.

9". §. A' vizes gózölgések ha egymáshoz
érnek tseppekbe öfzvefolynak, melly a' leve-
gő mozgása által könnyen megeshetik. Illyen-
kor azért nem tarthatja azokat többé a' leve-
8Ö, hanem a* magok nehézségeknél fogva a*
földre le kell hullanlok, és ekkor esső esik.

Az
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Az Esső hát ollyan víz tseppeknek sokaságok,
mellyek vatamelly felhőből a1 levegőn által
egymás után hullanak a' földre. — Ha az esső
igen gyenge Lányának ^ ha pedig igen erős
záporessó'nek neveztetik. A' nagy Czélvéfz u-
tán reiidizerént nagy esső Szokott következni;
mert ekkor úgy öCzve hajtja a* Szél a' gőzöl-
géseket, hogy azok Szorossan egymást érik ,
és tscppekbe öfzvefolynak. Sőt a' nagy héi>
ú%y öCzvc Szoríthat valamelly felhőt, hogy az
as legnagyobb sebességgel tseppekké változik.
Egy ideig tovább is űzheti, és megtarthatja
azt a* levegőben, de ha hirtelen megállapo-
dik , vagy a' levegő alatta megvékonyodik :
akkor egyfzerre lerohan, és iSzonyu nagy á-
radást tsinál, mellyct Felhőjzakadásyiak hív-
nak. Az eggyügyüek, kik a' felhőt mint vala-
melly vízzel tellyes tömlőt úgy képzelik, azt *
gondolják, hogy az abban lévő sok víz akkor
rohan alá, mikor hirtelen ki talál repedni.
De ez igen gyarló és Szegény gondolat, meliy
avagy tsak az által is eléggé megvagyon tzá-
folva, a' mit fellyebb a' felhőről mondánk.

Néha az essó tsejipek ii>;en nagyok és ö-
regek. Ennek vagy az az oka hogy magos-
ról jőnek, és sok fellegeken jővén által több
több gózölgéseket Szedjek ő magokhoz; vagy
pedig az, hogy holmi büdöskövts gőzölgések
elegyednek ö[zve vélek, mellyek azokat nyú-
lósokká téSzik, 's következésképpen nagyobb-
ra nevelik. E' kivált zivatarok alkalmatossá-
gával Szokott megtörténni, a' mikor a'levegő
tele vagyon illyen büdösköves párázattal. üe
az is okozza még illyenkor a* tseppeknek nagy-
ságokat, hogy a1 viilámás a' levegőt nagyon
meghasitja, és í&y sok benne úSzkáló híg ma-
tériák öízveelc-gyednek, mellyek által oS/.táa

igea

igen n3gy tseppek formál tatnak, 's nagy ki-
omlások okoztatnak.

Alkalmaztatás a1 Babonaságra.

9S. §. Némelly eSztendőkben, Június és
Július holnapokban a' fák és fii vek levelein ,
sőt még az épületeken is, holmi piros tsept

•peket venni éfzre*, a' mellyek Színekre nézve
hasonlók a% vérhez. Ezeket az eggyü^yück vér
tseppeknek *tartják, és meglátván félnek ret-
tegnek Szörnyűképpen, mivel azt gondolják,
hogy vér esső esett. De mivel az esső ú^y
Származik, ha a'v vizes gőzölgések tseppekbe
öSzve folynak : innen látni való, hogy tehát
nem eshetik egyéb víz essőnél. Hol .venné
magát a' vér a' levegőben! E' nem egyebütt,
hanem tsák az eleven testekbe találtatik. A-
zok a' piros tseppek is hát nem vehetik a*
magok eredeteket a' levegőből. Hanem okoz-
zák ezeket azok a* közönséges fehér-és feke-
te eres Szárnyú pillangók, a" millyeneket né-
melly eSztendőkben igen nagy bővséggel lá-
tunk, és a' mellyek gyümölts pillangéknak ne-
veztetnek. (Papilio eratiegi) Tudnivaló do-
log , hogy ezeknek hernyóik elsőben magokat
elpólálják vagy bebábozzák, 's úgy vágynak
egy ideig. Mikor oíztán bábjaikból előjónek,
és pillangókká lefznek, holmi piros tseppeket
botsátanak a* hátuljokból, 's ez az a' vér es-
ső, mellytől annyira félnek a' babonázók. E-
zek a' pillangók rendSzerént Júniusban vagy
Júliusban Szoktak kibúni bábjaikból: azért a*
vér esső js a' tudatlanok Szerént ebben .az i-
döben Szokott esni. Sok illyen piros tseppe-
ket lehetett látni, itt a' Balaton mellett Szerte
Méllyel a' mezőben 1300-ilik ék <xz ezt köve-

tő
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tő efztcndőben * mert ekkor annyira uralkod-
tak az említett pillangók itt, hogy a' Szől<
hegyeket és mezőket egéSzfzen elbontották.

Ezenkívül, azt is emlegetik sokSzor a;
eggyügyűek, hogy a' víz vérré válik, és ől
ebből hadakozásokat, nagy vérontásokat jö
vendölnek. De ez Szinte ollyan oktalanság v

mint a' vér essőről való vélekedés. Mert no-,
ha bizonyos az, hogy néha a* víz verhenyő*
nek, sőt vér Színűnek latlzik, de még azért
ingyen sem változott az vérré által, hanem
veSzi azon Színét azoktól az apró piros boga-'
ráktól,-mellyek az álló vizekben tartózkodnak,;]
es egy Szemekről *s balhány i nagyságokról Bal-
ha Kanditsoknak neveztetnek. (Monoculus
pulex. L ) Ezek az apró állatotskák olly ifzo-
nyu sokasággal kiterjednek a' víz Színén, hogy
ez attól vér Színűnek iátSzik.

BeSzéllenek továbbá büdóskő, vagy kén-
kő essőről is, és azt mondják, hogy ez is
Szokot néha esni. Nem lehet tagadni, hogy
zápor essö idején látni ollykor valami sárg-i
port a' víz Színén, melly hasonló a' büdósku-
höz. De e' nem egyéb, hanem a' Májusban
virágzó veresfenyők virágainak igen vékony
porok, mellyeket & í'zéi MvlCz magával a*
levegőbe, *s azután az essővel leSzálianak.
H°&y ez légyen valósággal nyilván vagyon
onnan, mert ezt tsak az ollyan helyeken lő-
het tapaSztalni, a' hol az emiitett lak bőven
talállattnak, és tsak Májusban, mikor azok vi-
rágoznak. Hogy pedig nem kénkő vagy bii-
döskő abból tudni, mert ha az ember öCzve-
Szedi és próbálja megolvaSztani, meg nem ol-
vad; ha a' tíízbe vetik is, nem ég könnyen*
hanem előSzSzör megSeketedik, 's azután gyul-
lad meg, ekkor is pedig semmi kénkő Szag*
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nintsen. Ide járul az is, hogy le nem ííl a'
vízen. Már pedig ha valóságos kénkő volna^
le kellene annak menni a'víz fenekére, mivel.
a4 kénkö majd kétSzerte nehezebb a' víznéL
Igen is, azok között az iSeónyu sok gőzölgé-
sek között, mellyek naponként Selmennek a*
földről a' levegőbe, vágynak kénköves réSzets-
kék is, de azok annyira el vágynak Szélled-
ve, és úgy öhve vágynak az esső tseppekkel
elegyedve, hogy lehetetlen azt éSzre venni,
mikor az essővel leSzálianak.

Menydörgéskor, bátor igen ritkán, a' mint
mondják tüz esső is esik^ vagy az esső kö-
zött sok tüzes tseppek hullanak le. A' régi
írók is emlékeznek illyen tűz essőről, és ar-
ról mint vaiamelly tsudáról úgy Szóllanak. De
ez Szinte ollyan terméSzeti dolog, mellyet o-
da alább fogok majd megmagyarázni, mikor
a' menydörgésről léSzen a' Czó.

A* több babonás históriák, hogy tudniil*
lik kő, béka, tej., búza, ón, vas, czíist, és
arany esső lett volna valaha, ollyan hafzonta-
lanságok, hogy még tsak meg sem érdemlik
a' megtzáfolást. A' ki tudja mik ezek a'dol-
gok és mitsoda av levegő is: igen könnyen ál-
tal fogja látni, hogy e' tsupa lehetetlenség.'
Nem lehet azokat a' napnak is az ő melege
által a' levegőbe felemelni, mert ez tsak a*
gözölgéseket Szedi öSzve és emeli fel. Hogy
néha V ízéWéh felkapja a' földről a* testeket,
mint példánakokáért a' lent, Szénát, gabonát
és egyebet, és ezeket egy ideig fenn hordoz-
za: nagy oktalanság volna abból azt hozni ki,
mikor lehullanak, hogy azok ott Származtak,
«* ekképpen az említett dolgok is Származ-
hatnak ottan*

- $•
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99. §. K Dér és Zuzmaráz nem egyéb,
hanem oliyan harmat, meliy minekelőtte ma-
gát tseppekbe óCzve Szedné, a'hideg testekre
aiáSzálJván azokra fagy. Ha a* vizes páráza-
tok hideg testhez érnek: etiői azoknak Szük-
ségesképpen meg kell fagyni. Mikor hát a*
földön a' füvek, fák és egyebek mind hide-
gek : az azokra leesett gőzöknek is mind me,̂
Kell fagyniok. Azért látni meg télben az em-
bereknek és barmoknak lehelleteiket 's gőzöl-
géseket is, mert azok a' hideg levegőbe men-
yén által megsürüdnek. Azt is venni éfzre^
sokfzor a' nagy hidegben, hogy kétfelöl az
ábrázatunk körül megzúzosodik a' hajunk , és
egeTzlzen fehérré lefz. Ez attól esik, hogy a'
Szánkon eV orrunkon kijövő gőzölgések ide
mennek, és itten a' hajunkra fagynak.

100. §. A' Hó oliyan fagyos gőzökből áll,
mellyek fehér pelyhekbe egymáshoz ragod-
nak, és a' levegőből a' földre lehullanak. Ez
így Származik. A' levegő hideg réfzén a' meg-
fagyott gőzölgések egymáshoz közelebb vo-
nulnak, óCzve érnek, és mivel az által az ő
nehézségek nevekedik: tehát le hullanak, és
ekkor hó esik. Mikor nagy hideg van, a*
megfagyott gőzölgések nem állanak oliyan bő-
vön ölzve, Illyenkor hát a1 hó pelyhek is i-
gen aprók. Mikor ellenben lágy idő van több
fagyos gőzök ragadnak egymáshoz: ekkor a-
zért nagy. pelyhekbe esik a' hó. A." melegtől
a' mint tudjuk elolvad a' hó és vízzé léCzen;
ez annak a' jele, hogy valósággal oliyan gő-
zökből áll, mellyek a* levegő hideg réfzébe
ú%y Sagynak meg. Egyébaránt külömb kü-
Jömbféle figurái vágynak, mellyek egymással
abban inegeggyeznek, hogy hal Szegletek va-

gyou.

1

gyön. Ezen formánokat azoktól a' sóktól ve-
fzik, mellyek a' levegőben találtatnak, és a*
vizes gőzökkel öfzveelegyednek. Ezeknek a*
sóknak kell tulajdonítani, hogy a' hóvíz, ha
azzal valamit mosnak, a* tifztatalanságoi in-
kább kivifzi, mint egyéb víz.

IDi. §. A* Jégessö nem egyéb, hanem
fagyos esső. Ugy Származik hát ez, ha az cs-
ső tseppek le felé jöttökben bCzve fagynák.
Tudniillik, a' felső levegőben hidegebb van,
mint ide alatt; mert itten a' földről vifzíza
verődött nap sugári közelebb esnek egymás-
hoz , mint oda fel. Mitsoda azért lerméfzetibb
dolog, mint hogy â  víz tseppek megfrggya-
nak, mikor azok a' levegőnek hideg tájékára
mennek. — A1 jégessó' Szemek annál nagyob-
bak Szoktak lenni, mennél magosabbról jőnek;
mert ekkor több vizes gőzöigéseket Szednek
öfzve, mellyek hozzájok fagynak. De néha
magok is egymáshoz fagynak a' jégfzemek,
a"1 melly által ofztán igen nagyra nőnek, úgy
hogy néha egy galamb tojásnyi nagyságúak.
Az oliyan má'sás jegek, a'minémüekról némel-
lyek mostanában itt a' tájonn hazudoztak, tsu-
pa képtelenségek; és a' kik az illyenekről be-
fzéllenek, a'magok tudatlanságokat árulják el.
Az igen erős Szel alkalmas ideig fenn tartóz-
tathatja a'levegőben a' jégesső Szemeket, és
azokból felleget formálhat. Minthogy immár
a' jégfzemek, valamint más egyéb jég is, ál-
tallátfzók: tehát a* nap sugarai rajok esvén,
azokban meglörctnek , vagy egyenes útjokból
félre tsavarodnak. És ez által sokSzor külö-
nös jelenségek és változások okoztatnak. Én
most azok közül tsak ez eggyet említem meg,
JUo&y illyenkor az árnyék óránn, a* mutató

\ 2 ar-
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árnyéka hirtelen viSzSza ngrik, annyira hoi»y
néha fél ó>át is hátrább megyén. ,A' ki ön-
nek az okát nem esme'ri: az iílyen jelenséget
vaíami rendkívülvaló dolognak tartja* holott
annak nem egyéb az o k a , hanem tsak a." je*
ges felleg, roelly » napnak eleibe m^nv&i %

annak sugarait az egyenes útból hirtelen ki-
téríti.

Jegyzés. Minden ember tudja mitsoda nap:y káro-
kat és pufztitásokat okoz a' jégcssö. Ez a' tcrnUkcny
mezőket és fzölö hegyeket úgy elvágja sokfzor, hogy
fájdalom nélkül nem lehet rá nézni. Semmi sem volna
azért kivánhatóbb dolog, mint ha valaki ollyan efzkó'zt
találna fel, melly által a' mezőket és fzóló termo he-
gyeket meg lehetne attól oltalmazni. Igen nehéz ugyan
iliyen cizközt feltalálni, de ha meggondoljuk, hogy tsak
menydíirecskor fzármazik jegesso, és ekképpen hogy an-
nak fosni)ázásat az égi háború matériáidnak kelljen tu«
lajdonítani: valóba nem minden fundamentom nólkül
való reménység az, hogy valaha illyyn eizkoz talál tas-
sek. Lásd crról lielmutbs geixeitwUtzigt: UiiterbaUtmgen H-
ber xerschiedene Gegenst'dnde aus der Natwkhre Hehe 49 —
*»' 55-

A' régi Termi fzetvisgálók úgy tartották, ho^y éj-
tfzaka nem fagyhatnak meg az essö tseppek a' levegő-
ben, következésképpen hogy ekkor nem is cshetik jég-
cssö. De ez a' gondolat ellenkezik a' tap&fztalassal, mert
hogy többet ne említsek tsak most közelebb is olvastuk
az ujiság Levelekből, hogy Szathmár vidéken nagy jég-
cssd volt egy éjtfzaka, és itt mi nálunk is a' Balatoii
mellet, ebben az cfztcndöben, Augustusban, éjifzakai
tizen két óra tájban verte el Tihanyba a* Izoloket.

102. §. A" Szivárvány az í* nagy és kii-
lömb külömbféle Színekkel fénylő fél karika,
mellyet az esső tseppekbe lehet látni, mikor
a' nap hátunk megett az esső pedig Szemköz-
be van, és ennek valami fekete felhő esik el-
lenében. Egy ez a* leggyönyörüségesebb és
legditsősségesebb levegői jelenségek közül >

mclly
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melly Származik a* nap sngárinak a* gömbö-
iytí esső tseppekbe lett kétSzeri megtöretteté-
sekből és egySzeri viSzfza verettetésekböl. U-
gyan is tudnivaló, hogy az esső tseppek, mvl-
íyek esső eséskor alá Szállnak nem egyebek,
íianem apró víz golyóbisotskák. Már ha a*
nap sugarai által ellenből ezekre az általlátSzó
golyóbisotskákra sütnek: azokba bele mejivén
Kétfzer megtöretnek, egyfzer pedig vilzfza
verettetnek, és ekképpen Szivárványt okoz-
nak. -~- A* Szivárványban hét fő Színeket lehet
egymástól mcgkülömböztetni, a* mellyek is
annál elevenebbek Szoktak lenni, mennél se-
létebb felhő van. megette. Azok a' Színek fel-
lyülről kezdődvén így következnek alá felé:
veres, arany Szín, czitromSzín, zöld, kék, bár-
sony, és violaSzín. — Mennél lellyebb vagyon
a' nap a* látás határán: annál nagyobb a' Szi-
várvány is, és ellenben mennél fellyebb esik
a' nap, annárkissebl), úgy hogy délbe soha
sem lehet Szivárványt láini. — Ha az esső nem
nagy helyen esik; akkor a' Szivárványból tsak
«gy darabot látni; ha pedig nagy helyenn e-
sik: akkor fél karikát; és ha igen magos he*
lyen állnánk, egéCz karikát látnánk abból. -^
Valahány ember nézi, és valahonnan nézi a*
fzivárványt: mindenik és mindenünnen más
más Szivárványt lát, mert az a' menővel me-
gyén, és a' megállóval megáll, melly megte*
tSzik a$ réteknek füvein való Szivárványból,
mikor az ember reggel a' nap feljövetelekor
ottan sétál; akármerre menjen és forduljon
mindenfelé látja a' harmatnak fénylő sugarait:
így vagyon a* felhőben való Szivárvány is. —»
Néha d Szivárvány kettős, és iIlyenkor a% Szí-
nek ÍI felső Szivárványban megfordítva, vagy
ellenkező rendel vágynak mint egyébkor, és

sok*
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sokkn? gyengének is. — Valamint a* nap: úgy
a\ hold is okozhat Szivárványt ér' maga $tig<1*
raiva!, de igen gyengét, a' minthogy a'hold-
nak sugarai sokkal gyengébbek is a' napnak
sugárinál. — A' Szivárvány a' teremtéskor kez-
dett lenni, és nem az özönvíz után; hanem
ekkor rendelte azt az Isten a' maga Szövet-
tségének jelévé és tzimerévé. i. Mos. 9.

Je^yzéf. A' napsugárinak vifzfzAverettetésekrbl, és
meftörettetésekrtH már többfzfir is emlékeztünk. Hogy a-
zért erről helyes csméretünk légyen: fzükség léfzen it-
ten némely dolgokat a' világosságról megjegyezni. Tar-
tsuk meg annakokáért: hogy a' nap, és közönségcsseu
ízóliván minden világos test mindenfelé sugarakat bo-
tsát ki magából, éppen ollyan formán, mint mikor a*

sugárok mindenkor egyéne-; lincában mennek, míg tsak
valami elörtök nints, és abba bele nem ütköznek. De
ha valami ollyas vagyon az útjokban, attól vagy vifz-
izavettetnek, vagr pedig az 5 egyenes útjokból félre
tsavartatnak. Viizfza vettetnek akkor, mikor valami
sűrli és által nem látí*ó testre esnek , és C2t hívják x«-
gÁrok vijzfzd verettetésekuek. Felre tsavartatnak akkor,
mikor a' vékonyabb levegőből sűrűbb levegőbe, vagy
ebből más vastagabb áltaílátizó restbe esnek, mint p. 0.
vízbe, üvegbe, jégbe 's a' t. és megfordítva ezekből
amabba; ezt ismét híviák sugárok megtöretutésének. A'
Sugároknak illyeten vifzfzavcrettctésckból és megtöretteté-
sckből sok dolgokat ki lehet magyarázni. Ncvczetessem
A' Sugárok vijzfca vtrettetések tselckcízi azt, hogy lás-
suk a' testeket, mert a' világosság sugarai azokra rajok
sütvén, azoktól vifzfzaverettetnck mindenfelé, és ha a-
zok felé fordítjuk izemeinket meglátjuk azokat. Ez 0-
kozza a' ízíncket is; mert a' bizonyos, hogy a'világos-
ságban hét fő fzínck vágynak, mcUyekct egy üvegvíz-

' zcl meg lehet egymástól különiböztctni, ha a' világos-
ság sugárit valami setét házban egy kis lyukon bebo-
tsátjuk y és az üveg vizet azokra tartjuk. Már a* mil-
lyen sugi'irt vet vifzfza magától a' test ollyan fzínimek
látfzik; ha veresset veres, ha kéket kék, ha zöldetzőíd,

mikor

if-
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„ minden sugárokat vifzfza vet valameTy test, ak-
kor fehérnek látfzik; mikor eggyet sem vet vifzfza,
vagy elnyeli mint egy, akkor fekete; és ezeknek a* hét
fó ízíncknek öízve keverésekből lcfznck a' több fzínck,
•s a' t. — A' Sttgároknak megt.örettetésektöl van ismét a z ,
lioey. a' bot a* vízben cltöröttnck látfzik ; hogy nagyobb-
nak latjuk a' napot és holdat mikor fel kel 's lemegy,
mint mikor délen van; sött hogy előbb meglátjuk ez'c-
ket mint felkelnek valósággal, és már lementek még is
látjuk. 's a* t. Ezt így lehet megpróbálni: Tégy egy
tálat az afztalra, és ennek a' fenekére egy réz poltrát,
azután a' táltól vond hátrább magadat, annyira hogy a*
poltrát ne lásd; c' meg lévén töltess valakivel vizet a*
tálba: így nem tsak meglátod a' poltrát, hanem nagyobb-
nak is látod.

Alkalmaztatás a Babonaságra.

103. §. A* Szivárványokról azt hiSzi a*
köznép, hogy annak a' végei mindenkor vala-
mi tóban, vagy folyó vízben állnak, *s abból
vizet Szívnak fel a' levegőbe, és armakutánna
abból lefz az esső. Erre a' tévelygésre úgy
látfzik, hogy a' Szivárványnak neve tsalta el
az embereket, melly a' Szívástól vagy Szivár-
gástól neveztetvén, azt gondolták, hogy vi-
zet tzív fel; vagy pedig az az efzköz adott
reá alkalmatosságot; mellyet Szivárványnak
Irívnak, és a% mellyel a' hordóból bort Szok-
tak kivenni. Akarmint van; elég az hozzá,
hogy ennél nints egy e^y baígatagabb és fun-
damentom. nélkül valóbb vélekedés. Azt mon-
dánk a' Szivárványról, hogy az a* nap sugá-
rinak az esső tseppekben való meglöretteté-
sekből és viSzSza verettetésekből Izármazik.
Látnivaló tehát hogy mindenütt lehet Szivár-
vány valahol esső esik, és rá süt a* nap, nem
tsak a' tokban folyóvizekben, hanem a* Szá-
razon is. Ezenkívül tulajdonképpen Szóllván
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a' Szivárványnak nints is vege, hogy a' vízbe
állhatna, mert az a' menővel megyén e's az
állóval megáll, és minden ember inas más Szi-
várványt, lát. • Nem hogy vizet Szívna Sel a'
Szivárvány, sőt inkább jele az a' lehulló víz-
nek vagy essőnek. 's a' t. — Az említett vé-
lekedést azzal is Szokták némellyek támogat-
ni, hogy ők példát is tudnak reá, mikor a*
Szivárvány a' folyóvizeken e's tokon le'vő 's
hajókázó embereket fel is Szívta. De ez ön-
ként koholt, 's Szemtelen hazugság, melly
nem méhó hogy okoS ember mcghalgassa.

104. §. Tapafztalni ne'ha, hogy mind a*
nap mind a* hold körül is valami gyürü for-
ma nagy karika fénylik, melly néha Szivár-
vány Szint mutat, ilíyenkor azt Szokták mon-
dani, hogy ezeknek az égi testeknek udvarok
van. — Ügy tetSzik rá nézve, mintha az il-
lyen nagy karika olly magossan volna, mint
maga a' nap és a' hold; de e' lehetetlen; mert
ha az olly magosra volna, mindenektől m^g
kellene annak látSzani, valakiknek tsaka'nap
vagy hold a* látások határán van. Már pe-
dig ezt nem mindnyájan látják azok. Bizo-
nyos tehát az, hogy ez a' levegőnek közép
réSzében Származik. Hogy pedig a' nékíink
ollyan formán iátSzik, mintha a* nap vagv̂
hoíd körül volna, annak ez az oka, mivel mi
e' között és a' nap *s hold között nem látunk
semmi más testet; melly által mi az ő ezek-
től való távollétét megmérhetnénk. A' Ter-
méSzetvisgálók így magyarázzák ki ezt'a' je-
lenséget, hogy ilíyenkor a' napnak és hold-
nak sugarai valami zúzos és vastag gozzd tel-
Jyes ködre esnek, a' mellyben is megtörvén
3' világosság, ollyan- udvart ,okoz. A' gyér*
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tya világa körül is látni illyen udvart, ha azt
hideg helyen meleg gőzön, vagy vékonyán
befagyott ablakokon által nézzük. Mcllyből kö-
vetkezik, hogy ez a' sugároknak megtörette*
tésekből Származik.

105. §. Az is megesik néha, hogy több
napok és holdak látSzanak az égen. Az illye-
neket hívják vaknapoknak és vakholdaknak.
Ezek sem éppen magok körül ezek körül az
égi testek körül vágynak, hanem ide alább a*
levegőben; és valamint a' nap és hold udva-
rai: úgy ezek is a1 világosság sugarainak meg-
törettetésekből veSzik a' magok tételeket és
eredeteket. Tudniillik, mikor a' levegőben
ollyan fellegek állanak a' nap és hold előtt,
a* mellyek tele vágynak holmi apró lapos je-
getskékkel: ezekbe a'fellegekbe kittíkrözi ma-
gát mint egy a* nap és hold, és lerajzolja ben-
nck a' maga képét. Ennek igasságát a' látta-
tik erősíteni és bizonyítani, hogy vaknap és
hold után, jeges havak hullanak a' levegőből.
Ezt a' jelenséget is igen ifzonyu és rendkívül-
való dolognak tartják a' babonázók. A' hon-
nan félnek és rettegnek ennek látására, és
nagy Szorgalmatossággal tudakozzák, valyon
mit jelent ez. E' pedig a' mint látánk termé-
Szeii dolog, és ekképpen nagy eggyügyüség
ettől félni és rettegni. Ide is tartozik amaz
intés: ne tanuljatok a Pogányoktol^ és az é~
gen való jelektói ne féljetek, mert á Pogá~
nyok félnek azoktól. Jer. .10: 2.

Hajnalnak hívják azt a' gyenge vi-
lágosságot , és pirosló fényességet, mdlyet
nap felköhe előtt, és nap lement után is egy
kevéssel, napkcletenn, és napnyugotonn Iá*
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tünk. — Mikor a' nap reggel közelget a*' fel-
keléshez, de még fel nem költ egéPzSzen : már
a' felső levegőt megvilágositja, és fényesíi i ;
és ezt hívják Reggeli hajnalnak. Hasonlókép-
pen estve is miikor már lement a' nap, de
még nem mefzPze haladott: a' felső levegőbe
oda veti a' maga sugarait, és azt világossá té-
fzi; ezt ismét Esthajnalnak hívják. Ha nap-
keletre és napnyugotra tifzfa az ég; akkor a*
Irináinak fzókélió fénye van. Ellenben pe-
dig, ha a1 levegő gőzölgésekkel fele vagyon,
és azokban a' nap sugarai megtöretnek: ak-
kor a' hajnal igen piros. E' Pzerént hát a' Pző-
ke hajnal fzáraz tiízta időt, az igen piros pe-
tlig Szelet és essőt jelentene.

106. $. Nem tsak a* víz gőzölög kifelé
Szüntelenül, hanem a' fák, füvek, állatok és
eeyebek is. Annakokáért nem tsak vizes gő-
zolgések vágynak a* levegőben, hanem a1 tes-
teknek mivoltokhoz képest másfélék is. Ne-
vezetessen, találtattnak abban sok sós, föl-
des, olajps és büdösköves gőzréfzek is. Tsak
n testeknek megége'sek által mennyi mehet
fel illyen a' levegőben I Nem tsuda hát ha ezek-
nek egymással volt öfzve elegyedésekből olly
sok és kölömb külömbféle tüzes jelenségek
lefznek ; mir.émüek, az úgy nevezett tsillag-
Szaladások, a' repülő sárkányok vagy lidér-
tzek, és a' tüzes golyóbisok, mellyekről a*
babonázók mindenféle hiábavalóságokat be-
fzéllenek.

A' Tsillag-fzalaJás nem egyéb meggyul-
ladó levegőnél, melly valami nyálkás maté-
riával vagyon körül véve, és oPztán lobbot
vet a' levegőbe, 's külső tekintetére nézve egy
leeső tsillag formát mutat. Az illyetén tsillag

min-

159

mindenkor oldalaslag vagy háránték lövetik
le, mellynek ez az oka: hogy oldalra annak"
matériája semmi ellentállásra se talál; a' fel-
ső vékony levegő miatt nem mehet fel felé,
az alsó vastagtól ismét nem jöhet le egyene-
sen. Meg lehet hogy követi a' könnyen meg-
nyúló gőzöknek folyását is, 's mihelyt ezek
megeméPztődtenek, a' maga nehézsége miatt
azonnal leesik a' földre. — A* hová az Hlyen
tsillag esik : ott rendfzerént valami ragadós és
kotsonya forma nyálkás matéria találtatik,
melly sokfzor egy tyúk tojásnyi, 's meglehe-
tős nehéz. Méltán kérdhetni hát miképpen
függhet ez a' nehéz matéria, ollyan könnyű
levegőben? De meg kell azt gondolni, hogy
ez eíöfzfzör kijjebb van terjedve a' levegőben,
és akkor megyén öPzPzébb, *s úgy lefz kotso-
nyává^ mikor a' benne lévő meggyulladó le-
vegő egéfzPzen megeméPztődött. — Ennek meg-
gyulladását a' levegpben lévő' élektromi ma-
téria okozhatja; mert tudnivaló, hogy a'mes-
terséges élektromi PzcrPzám által, minden meg-
éghető levegőket meg lehet gyújtani.

, Az úgy nevezett futó tsillagokról azt hi-
fzi a' köz nép, hogy azok igazi tsillagok, és
hogy akkor esnek le az égből, ha valaki meg-
hal. Mert azt mondják, hogy minden ember-
nek egy egy tsillaga van, és mikor meghal
leesik az a% tsillag. De ez igen nevettséges
vékkedés; mert honnan tudják ők ezt, hogy
mindennek illyen tsillaga van? és hogy az ak-
kórtesik le, mikor az ember meghal? Holta-
nulj&k ők ezt? Ha ez igaz volna hogy ol-
lyankor tsillagok hullanának alá: ugyan meg
keJéett volna a' teremtéstől fogva a* tsillagok-
nák fogyni; mert hány milliom ezer emberek
haJtak azolta meg! Pedig a' mint látjuk, ma
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is" o l ly nagy Számmal vágynak a* tsiHágok ,
és azoknak isak egy híjjok síntsen. D e en-
nek az értelemnek lehetetlen voltát majd ak-
kor fogjuk világosabban által látni, mikor a*
tsil lagokról, azoknak mivoltokról, és távol lé»
telekről lefzen a' Szó.

Jegyzés, A* nagy Linné ezt <t' kotsonya forma fo-
her matériát, a' mellyröl cinlék ezénk,. egy ollyan plán-
tának tartotta volt, inelly hirtelen támad, *s azután ke-
vés idó múlva ismét elcnyeiiik; innen nevezte azt Tr*.
mellÁnak. Má<ok is ö manna glancának tartották ezt. De"
bizonyosabb az, hegy e' tsillae fzaladáskor esik alá,

. Ezt a vélekedést im e' következendő tapafztalások erősítik:
1. Hogy találtuk ezt a'matériát azonn frissen a' ízekor u-

-ton is. 2. Találták ezt az élófákon. 3. Leltek illyct
.raks kfivek^n, és a* mi több telben a* hó tetején. Már
f>eáig ha plánta volna az, lehetetlen volna annak az il-

. lycn helyeken megteremni.

107. jj. A* repülő Sárkány vagy Lídért*
\% tsak ollyan meggyulladasa a' meggyúló le-
vegőnek, melly hasonlóképpen valami nyál-<
kás matériával vagyon öfzveelegyedve, és a*
miatt nem alufzik el cgyfzeriben, hanem az
alsó levegőben odébb odébb megyén, — Ez
úgy Származik, ha * ' levegőben sok külömbö-
zö gőzölgések öSzve eggyesülnek, és a' ben-,
nek lévő meggyúló levegő, az elektromosság
és dörsölés által meggyújtatik. — A' repüld
sárkány vagy lidértz .hoSzSzan látSzik mikor
gyorsan megyén, és valami ve£zlzQ vagy rúd
forma sugárt mutat; mert minden világosság
mikor' tovább vitetik a' levegőben hoSzSzú Sor-
mát veh magira. Ha égő gyertyával vagy
fáklyával sietve megy az ember: hofzSzu vi-»
iágosságot hagy a' láng. maga után; így
nek a' rakéton is, — •

Alkalmaztatás a' Babonaságra.

108. §. Az Hlyen tüzes jelenségről, mefly
néha így jár a' levegőben, azt tartjak a* ba-
bonázók, hogy maga az ördög. És mivel úgy
tapafztaltatott, hegy ez a* Városok és faluk
felett a* kémények felé megy: innen a/i ál-
lítják, hogy a' kinek kéményébe lefzáll, az
fő boízorkány, és annak fzövettsége vagyon
az ördöggel. De e* tsupa hijábavalósőg. Mert
mi közi volna az ördögnek azzal a' terméfze-
ti jelenséggel? Miért cggyesítené inkább az-
zal magát mint egyébbel, nem lehet által lát-
ni? Hogy a* kémények felé siet, annak bizo*.
nyos oka van. Ugyan is, mivel maga tüz-
ből vagyon: tehát e1 felé a* matéria felé veSzi
útját. Így az égő gyertya lángja által megyén
az ollyan gyertyára, mellyet éppen akkor ol-
tanak el, és meggyújtja azt, ha illendő távol-
ságra tartják hozzá. Ezenkívül a' kéményben
megvékonyodik a' levegő a' nappali tüzelés
által: a' külső vastagabb lebegő nát oda igye-
kezik. Már ha az ú^y nevezett repülő sárkány
vagy lidértz azon tájékra megy: Szükséges-
képpen követi a' levegő folyását, és bekapó-
dik a* kéménybe; de abban a' vékony levegő
miatt tovább nem éghetvén, azonnal elalufzik.
Látni való tehát, hogy ez akárki kéményébe
is beveheti magát) és így ezért senkit sem le-
het kárhoztatni.

109. §. Hasonlóképpen vagyon a* g
a* tüzes golyóbisokkal is, mellyeket néha lát
az ember a' levegőben járni. Ollyan tsomók
ezek, mellyek valami nyálkás, és nfcdvcs ma-
tériából állanak, mellyekben a* meggyúló le-
vegő a' dörsölődés és a' levegő elektromossá-
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ga által felgyuitatik. KétSélék az Hlyen tüzes
golyóbisok. Vagy ollyanok a' mellyek min-
den pattanás nélkül enyefznek el mint a1 fu-
tó tsillag, és tsak Sényt 's világosságot hagy-
nak magok után. Vagy ollyanok", a\ mellyek
igen nagyot Szólnak, 's olly Sormán látSzanak
mint mikor a' bonibi Szélivel pattan. Nagysá-
gokra nézve is külömbözők ezek. Gyakorta
ollyan nagyok, mint egy hat Sontos ágyú go-
lyóbis, 's néha soká is járnák a* levegőben.
Azután mikor lefzállanak, mint valamelly rá-
két ollyan sebességgel jönnek alá, és sok tsii-
lagokra ugrálnak el. Ha az ember megjegy-
zi a' helyet a" hol leSzállanak: ott is valami
ollyan kotsonya Sorma fehér matériát lehet
lelni, mint a* millyenből áll a' futó tsillag. —
Jüyen tüzes golyóbis láttatott egy Pctersburg-
ban 1801 eSztendőben .Júliusnak 19 napjein est-
ve a' mellyről is emlékezet vagyon az azon
eSztendőbéli ujjságnak 244 lapján.

110. §. Valamint a* levegőben: úgy a*
fbldön is vágynak ollyan tüzes dolgok, mel-
lyek a* tudatlanokat megijjeSztik. Ezek között
legesméretessebb a' Fiitó tílz (ignis fatuus)
E% nem egyéb, hanem ollyan meggyulladt le-
vegő, a' minémü a' motsárokban 's más tiSz-
tátalan helyeken találtatik. Tudniillik, már
mondottuk oda fellyebb, hogy van egy bizo-
nyos neme a' levegőnek, meilyet meggyűlő
levegőnek hívnak. Ez igen könnyen meg Szo-
kott gyulladni, ha ezt az ember valami bu-
tellába ótzve Szedvén clektromí Szikrát ereSzt
reá. De magában is megesik ez a' meggyül-
Jadás, hi a' közönséges levegővel bizonyos
grádusban öSzveelegyedik. Ugy Származik te-
hát a' futó tüz, ha a' meggyűlő levegő kifza-
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badulván a* földből, hirtelen lobbot vet és eg
egy ideig. Ebből kitetSzik, hogy annak az
ollyan helyeken vagyon eredete, a' hol sok
megrothadt és veSzett dolgok vágynak, mint
a* motsárokban, potsolyákban, temetőkben,
és az olly helyeken is a* hol ütközetek estek,
mivel itt vagyon a* meggyúló levegő'legna-
gyobb bővséggel. — Távolról úgy látSzik a*
futó tűz mint a' gyertya világ; a* honnan
megesik néha, hogy ez után elindulnak éjjel
az utazók. De nem bátorságos ezt követni,
mivel igen könnyen megeshetik, hogy roSzSz
helyre vezeti az embert, úgymint posvanyok-
ba, motsojákba, temetőkbe, vagy akaSztó fák
alá.- A' Sutó tűz a1 legkissebb Szellőtől is 0-
débb hagyja magát fizettetni, minthogy igcu
könnyű. Ha az embep utánna megy vagy ker-
geti, fut az ember előtt; ha pedig megSzalad
előtte az ember, mindenütt utánna megy. En-
nek az az oka, mert ha kergeti valaki, ak-
kor a* levegőt megindítja vagy taSzitja ma-
ga előtt, és így ettől <)débb üzeítetik; ha
pedig meg Szalad előtte, kétfelé haj.itja a* le-
vegőt , és ekkor azt a* levegő folyását köve-
ti , következésképpen utánna megy az em-
bernek.

Noha azért tsalhatatlan igasság az, hogy
a' futó tüzek nem egyebek meggyúló levegő-
nél : mindazáhal azt tartják a* babonázók hogy
azok kísértetek, ezt pedig ezenn az okonn és
fundamentomon; mert azok a' temetőkben
fzoktak leginkább láttatni, vagy ha másutt
láttatnak is, de ha követik az emberek azok-
nak világodat, ezek őket a' jó útból kiveze-
tik, és sokSzor veSzedehnes helyre viSzik. 1-.
gen is , könnyen megeshetik, hogy eltévelyed-
nek «u utazók, cs vcSzcdelmes helyre men-

nek,
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nek, ha az illyen világosságra figyelmeznek;
de c' terméSzeti módon esik, és nem az ör-
dög vagy más egyéb .kísértetek által. Tegye-
tek le azért erről a1 babonáról, és hidjétek el,
hogy a' futó túz tellycsséggel nem kísértet,
hanem tsak meggyulladt levegő.

111. §. Vagyon még a' földön egy más
bizonyos tüzes jelenség is, melly néha olly
aagy helyet fog el, hogy egynéhány lépés a*
kerülete. E' sem egyéb a' már sokfzor em-
lített meggyűlő levegőnél, melly a' földből
nagy bővséggel Szabadul ki, de a' levegőbe
fel nem emelkedik. Erről a* tüzes jelenség-
ről azt hifzi a' köznép, hogy akkor pénz ve-
ti fii magát, és ha illyenkor az ember bele
vet valamit, minden baj nélkül felveheti a'
pénzt, mivel a' gonofz lelkek nem vihetik azt
így odébb .a' fold alatt. De ez igen goromba
értelem; mert tsupa ternicSzete ellen vagyon
az a* pénznek, és közönségcsen minden értz
nemeknek, hogy azok lángal égjenek; tsuda
által kellene azért ennek megtörténni; no de
arról még tsak nem is lehet itten gondolkod-
ni. Hát azt ki mondotta, hogy ha az ember
abba valamit vet, felveheti a' pénzt, ha pe-
dig nem, odébb vifzik azt a' föld alatt az
ördögök? Hol van e* megírva? Bizonyos art-
nakokáért, hogy a* kik ezen értelemtől visel-
tetvén pénz ásáshoz fognak, reménységekben
rútul megtsalatnak nem tsak , hanem azután
másoknak is kitcfzik magokat ncvettségül.

112. §. Erre a% kérdésre: mitsoda a1 meny*
dörgés, nem lehet helyessebben megfelelni
in int ha azt állítjuk, hogy az, az élektromi
matériának erőfzakos kiütése, a' mellyel az
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magát egyenlő állapotba vagy egyarányuság-
ba akarja helyheztetni. Hogy ezt megérthes-
sük meg kell tudni, hogy ez az élektromi ma-
téria mindenütt feltaláltatik a' világon; hogy
ez a'földről felmegyen a'gőzölgésekkel; hogy
ez a* felhőkben sokfzor rakásra gyűl;-<- hogy
az essővel harmattal és köddel a' földre is-
mét lefzáll; — hogy nem tsak a' terhes, ha*
nem egyéb fellegekben is tartózkodik; és vég-
re . hogy az nem tsak nyárban hanem télbea
is, nem tsak felleges hanem tifcta időben i s ,
nem tsak az essővel, hanem a% hóval és jég-
essővel is jelen vagyon, és a' maga munká-
ját kimutatja. Ez az élektromi matéria egy
igen igen folyó, és kimagyarázhatatlan híg
valóság, melly véghetetlenül vékonyabb a'le-
vegőnél is, és sokkal nagyobb kiterjedő ere-
je is Van. Mindenkor igyekezi azért valami-
képpen a' levegő a' maga egyarányu nyomá-
sát nelyre hozni, ha az egyfzer megháborit-
tatik, és kíván a' testeknek legkissebb héza-
gaikba is belé hatni, és azokat betölteni ha
azok üressek tőlle. E' rendfzerént erőfzak nél-
kül Szokott megtörténni, a' midőn az esső és
harmat által önti ki magát más testekbe, 's
ez által eléri ismét a' maga terméfzeti állapot-
ját. De ha a* Száraz levegő, mint eredeti elek-
tromos test, ezt a' felhőben öfzvegyült élek-
tromi matériának lassanként, való által mene-
telét meggátolja, és az ő egyarányu nyomá-
sának megháborodása igen nagy léSz: illyen-
kor iSzonyu kiütésekkel igyekezik azt ismét
helyre hozni, és ekkor menydörgés Szárma-
zik. Valamint a' levegőben, ha ennek egy-
arányu nyomása felbontatik, ifzonyu mozgá-
sok lesznek, a1 mellyek fzélvefzeknek nevez-
tetnek: úgy az élektromi matériában is,, illyen
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ifzónyu véSz, vagy háború ízokott esni. Mi-
kor már az ő erolzakos kiütésének idején a*
legnagyobb erővel lövi odébb magát, az ál-
tal egy fénylő sugárt okoz, melly villamás-
nak neveztetik. És mivel ez az ilaonyn nagy
mozdulás a' levegőnek nagy megrázatt.itásá-
val vagyon öfzvekötvc: abból egy igen na%y
tsattanas Származik, és ez az a\mit menydör~
gémek hívnak. A' villámás hát egy elektro-
mi világosság a' levegőben; a1 menydörgés
pedig annak hangja. Ha ez a' matéria vaU-
melly terhes félhőben sokkal bővebb mint a*
fzomfzéd fellegekben, vagy azokban a' tes-
tekben, mellyek a' földön hozzá közel vágy-
nak : ekkor nagy erővel lövi oda magát, és a'
maga bővségéből. által ád a' másik felhőnek
melly a* nélkül Szűkölködik, vagy a' hozzá
legközelebb lévő testnek a' földön. Látni va-
ló tehát, hogy a* terhes felleg, most más fel-
hő felé, majd ismét a' föld felé villámlík.
Mivel az is megeshetik hogy valamclly torony-
nak vagy egyéb testnek a' földön több illyen
élektromi matériája van, mint sem a' terhes
felhőnek: tehát az illyen test a\maga bővsé-
gét a' fellegekbe üríti ki, és ebben az eset-
ben a' földről mehet villámás a' felhők felé.

Hogy e' légyen a' menydörgésnek igazi
magyarázatja, sok próbák mutatják azt. U-
gyan is, menydörgé« idején élektromi mun-
kák mennek véghez a* levegőben, és akkor
minden SzerSzám nélkül is meg lehet élektro-
mozni a' testeket. Ha valami bádog tsővet
kék selyem sinorra felakafztunk, vagy egy
vas rudat Szurokba felállítunk; élektromi Szik-
rákat hánynak ki magokból, mikor menydör-
gés akar lenni. Ugyan ezt lehet éSzre venni
az ollyan emberen is, a' ki eredeti elektro-
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mos testeken áll, ha menydörgéskor valami
nem elektromos testei hozzá érnek. Ebből hát
világos, hogy az élektromi matériának egy ré-
fze kiönti magát a' bádog tsőbe, a' vas rúd-
ba, és az emberbe. E pedig meg nem es-
hetne, ha a' minket körülvevő levegő* és a*
felettünk lévő felhő nem volna elektromos.
Mind ezekből azt lehet kihozni, hogy a' meny-
dörgés valósággal az élektromi matériának e-
rőSzakos kiütése.

Je&yzés. Ha menydörgéskor az élektromi matéria
az essö tseppekben rendkívül bövön foly le: az által
néha aV tseppekben valami tifzta világosság vagy fé-
nyesség látizik, mellyct setétbe lehet éízre venni. Ek-
kor úgy tctfzik mint ha az essó tseppek tttzesek volná-
nak, A' regiek nagy tsudát tsináltak cbból a' jelenség-
ből, és neveztek ezt tűzcssönek, mint oda fcllyebb is
az cssörol f̂ óllván feljcgy?cítttk. De valósággal nem e-
gyéb az, hanem az élektromi matériának tündöklése az
cssö tseppekben.

TZdbonás vélekedések:

113. §. A* Menydörgésnek ezen magyar
rázatjából könnyen által láthatja most akárki
is , melly fundamentomon nélkül való légyen
tehát azoknak gondolatjok, kik azt hifzik,
hogy menydörgéskor valóságos kő esik le a?

levegőből, és hogy mit kelljen ítélni azokról
a' kövekről is, a' mellyeket némellyek meny-
kő gyanánt mutogatnak. Az efféle kövek í^
gen simák, és többnyire mint az éknek ollyan
a* forrná)ok, 's egy kerek lyuk van a' fejeken.
Már tsak ez a* formájok is azt mutatja, hogy
azokat af régiek kéfzitették , a' mellyekkel mint
valamelly fegyverekkel és késekkel úgy élté-
nek. Tsupa lehetetlen is az, hogy illyen ke.
meny és nehéz kő Származzon a* levegöbem

K 2 A*
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A' villámás bizonyos élektromi világosság, a1

menydörge's pedig annak erőfzakos kiütésének
a' hangja: hogy jöhetne hát kő le azzal? Ha
a* menykőtől megüttetett fákonn azokat a* ha-
sadásokat ollyan kő okozná: attól az ember-
nek darabokra kellene vagdaltatni. U%y de
a' megütött emberen a' sebnek Icgkisscbb je-
]ét sem lehet feltalálni. Azok a' titkos erők
is hát, mellyek az illyetén köveknek tulajdo-
nittatnak, önként elenyéfznek, mint példának-
okáért, hogy azt a' házat a' mellybe illyen kő
van a$ menykő nem üti meg; hogy a tehe-
neknek , mellyeknek elvették a* haSznokat, a*
tejek ismét megjő, ha az illyen kövei meg-
húzogatják a' tölgyöket; hogy az embereknek
és barmoknak elmúlik a' gugájok, ha azzal
megnyomogattatik, és ezek tsak a* babona*
ságnak SzüTeményi. Éppen illyen hafzontalan
vélekedés az is, hogy azt á' házat a' meny*
kő nem üti meg, a% nol ollyan fából raknak
ttizet, mellyet megütött a' menykő.

Némellyek úgy is gondolkoznak, hogy
mikor tüz e'g a' tűzhelyen: nem üt be a' meny-
kő a* kéményen, mert az innen kifolyó leve-
gő nem botsátja ezt bé. De ezt az értelmet
nem lehet helybe hagyni. Ugyan is, mivel
a' tüz rendfzerént füstéi Szokott eggyütt járni,
c' pedig az élektromi matériának vezetője: in-
nen látni való, hogy a' füst által, még inkább
alább Száll a' menykő, mint sem a' kémény-
ből kimenő levegőtől távol üzettetnék.

, Azt is emlegetik sok emberek, hogy a*
melly házat megüt a' menykő, azt nem egyéb-
bel, hanem tsak tejjel lehet eloltani. Nem le-
het ugyan azt tagadni, hogy mivel a' téj sü-
rübb, és ragadóbb a' víznél, jobb is volna a*
fíiz oltásra. De bizonyos és tsalhatatlan igas>
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ság az, hogy az ollyan házat vízzel is el le-
het oltani, ha egyfzer elégséges víz van, és
idejében. Hogy rendSzerént elégnek az ollyan
házak, annak inkább az az oka, hogy azo-
kon a* tűz nagy erőt vefz, és egyfzeribe e-

éhh elborítja.

114. §. Mivel a* menykő igen nagy ká-
rokat okoz; az élőfákat és házakat felgy ullafzt*
ja, a' legvastagabb kőfalakat öfzve rontja, az.
embereket és barmokat egy fzempillantásba
megöli: aze'rt is az okosság azt diktálja, hogy él-
jen az ember azokkal az efzközökkel, a* mel-
lyeket ajánl néki a* tennéfzet, hogy magát az
ellen bátorságban helyheztesse. De valyon in-
kább vágynak e' olly eSzkÖzök és regulák, a*
mellyeket itten elő lehet venni, és a' mellyek-
re lehetne figyelmezni? Igen is, és azok egy-
gyűleggyig ezenn az igasságon fundáltatnak,
hogy a' menykő élektromi erő. Ez így lévén,
valamit a' mesterséges elektromosságról tanít-
liak a" próbák, mind azt reá lehet alkalmaz-
tatni a' menykőre is. — Tudjuk hogy az élek-
tromi matéria az értzekbe vagy bányáfzatok-
ba önti ki magát legkönnyebben, és azok ál-
tal engedi magát tovább vezettetni. Éppen így
vagyon azért a* dolog a' menykőnek matériá-
jával is, mivel ez is élektromi erő. Ezt a*
következést minden kéttségenkívül valóvá te-
fzi a' tapafztalás. Ugyan is, mikor a* meny-
kő valamelly épületre leüt, leginkább azok
felé a' matériák felé veSzi útját, mellyek né-
ki legalkalmatossabb vezetői. Már pedig ezek
minden testek felett az értzek vagy bánya-
izatok, és így mindenkor is ezeket követi.
Ebből fzükse'gesképpen következik, hogy ha
valami vastag drót lógna le valamelly épület

tete*
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tetejéről a* földig, és a* menykő azt ütné meg:
így az épületnek minden kára nélkül a' dró-
ton egéfz a' földig levitetnék. És ez a* gon-
dolat adott alkalmatosságot a' Menykó've%etök-
re, mellyeket mostanság a' tornyokra és más
egyéb épületekre nagy hafzonnal fzoktak állí-
tani. Ez az efzköz igen eggyügyü 's kevés-
be is kerül. Tsak egy vas rúdból áll ez, melly-
iiek réz a' vége és hegyes, 's a' mellyet a*
ház teteie közepén állírnak fel, és egynéhány
lábnyival magossabbnak kell lenni a' kémény-
nél. Közel a' ház tetejéhez a' vas rúdra egy
vas vagy réz drótot foglalnak, és ezt lenyújt-
ják a' földig. Ez a' kéfzület igen bátorságos
efzköz arra, hogy valamelly épület a' meny-
kŐnek kártékony erejétől megoltalmaztassék ;
mert így a' menykő nem esik a' ház tetejére,
hanem az arra felemelt vas rúdra, és a' ve-
zér dróton az épületnek minden baja nélkül
Jefzalad a' földre. Melly nagy hafznot lehes-
sen várni és reményleni az Hlyen felemelt
menykő vezetőkből, bizonyítja a' tapafztalás.
Neuburiban ujj Angliának Városában leütötte
egykor a' menykő a' torony tetejét. Mineku-
tánna felépítették volna ismét, menykő veze-
tőt állítottak reá, mellynek a' lett a' követke-
zése, hogy ismét megintetvén nem lett benne
semmi kár is, mivel a' dróton lefzaladt a' föld-
re. Filadelfiában 1700-dik efzlendőben egy
ollyan házra ütött le a' menykő, melly veze-
tővel volt felkéfzitve; erre kapott azért egy-
fzeribe,- és a' drótonn tsendessen levitetett.
Sok más Orfzágbéli példák is bizonyítják, hegy
a' menykő vezető igen hafznos efzköz az é-
pülcteknek megörizésekre. Kivált akkor lehet
ez által nagy fzerentsétlenségekct elkerülni,
ha a' puskaporos házakra, vagy azokhoz kö-
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zel állítják fel. Egy bizonyos helyenn I7S3-
dik efztendöben egy puskaporos magazint ü-
tött meg a* menykő, melly mivel vezetővel
volt felKéfzítve, fzerentséssen megmaradott.
Lehet Hlyen példákat többeket is látni a* kö-
zönséges Ujjság Levelekben. Nagy tnfznok
van ezeknek a* tengeren is, ha a* hajók ezek-
kel vágynak felkéfzitve. Mert mivel a* ten-
geren a' hajók a* legnagyobb tzélok : nagyon
ki . vágynak tétetve a' menykőnek; de ezek.
által megoltaimaztatnak. Egy nevezetes pél-
dát mond erre Kók Kapitány ki az egéfz vi-
lágot körül hajókázta. 1770-dik efztendöben
azt mondja 10-dik Octoberben estve kilentz
órakor .egy nagy zivatar támadt Batáviában.
Felvonta azért a' vezető lántzot; a* menykő
reá esett, és a' hajó oldalán minden kár nél-
kül a* vízbe levitetett. Ellenben egy vezető
lántz nélkül lévő Hollandiai hajó, melly nem
mefzfze esett az Övétől, a' menykőtől megüt*
teteti. Bizonyos annakokáért, hogy ez íz efz»
köz igen nagyon hafznos, és ennek kitalálá-
sáért méltó hálákat adni az Istennek,

Úgy vélekednek némellyek, hogy az il-
lyen efzköz által a' menykő matéria még le-
vonatik, és azokat az épületeket üti meg in-
kább , mellyekre ezek fel vágynak állítva. De
a' tapafztalás ellenkezőt tanít; mert sokfzor
a* vezetők által a* menykő matériának lássa
levonása megyén véghez. Déli Karolinában
Karlestóban a* Sz. Mihály Templomában a-
zon időtől fogva a' miolta építtetett, majd
minden második, vagy harmadik efztendöben
leütött a' menykő: de miolta menykő vezetőt
állítottak reá, egyfzer se bántotta. Ez, és az
éhez hasonló példák mind arra mutatnak, hogy
azok az épületek bátorságba vágynak helyhez*
tetve, a' mellyekre vezetők vágynak felállítva*
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A' kik azt gondolják, hogy az illyen efz-
kőzökkel való élés az Isten jussába való avat-
kozás, és hogy az [Ilyenekkel vetkezik az
ember, tsupa babonaságot tselekcSznek. Mi-
nek avatják hát ezek migokat akkor is az Is-
ten jussába, mikor oltják az ollyan tüzet, melly
a' menykő által okoztatott? Minek vetnek gá-
tot az árvíz eleiben? Sőt minek vefznek az
esső ellen magokra köpönyeget? Mivel ezt az
eSzközt rnngá az Isten fedezte fel a' termé-
Szet által: látni való, hogy tehát akarja is hogy
mi azzal éljünk, és ha még sem élün«v: tehát
az ő tzélja ellen tselekeSzünk.

116. §. Mikor valamelly ház illyen ké-
ízülettel nintsen felkéfzítve: akkor más regu-
lákra kell az embernek figyelmezni, hogy meg
ne ültessék a* meny kőtől. Ebben az esetben
tehát azt a' helyet válafzfza a' házban meny-
dorgés idején, a% melly legtávolabb esik azoik-
tól a' testektől, mellyek az élektromi matériá-
nak igen nagy vezetői. Az illyen hely rend-

'fzerént a' ház közepe Szokott lenni: {azért is
oda vegye magát. Sokan menydörgéskor az
ablakhoz, falhoz és kályhához ülnek; de ez
igen rofzfz és vefzedclmes Szokás; mert a'
menykő élektromi matéria lévén, azokba a*
testekbe megy leginkább, a* melly eket nagyon
meg lehet élektromozni. Azért is rendfzerént
<V falakra fzáll; az ablakokon lévő ónba és
vasba kap legelőfzfzör is, és ezeket olvafztja
meg. — Továbbá, arra kell vigyázni, hogy
tegyen le az ember magáról mindenféle értzet
vagy bányáfzatott, mint példának okáért pénzt,
kalzát, kapát, fejfzét, ha illyenek vágynak
körülötte; mert a' menykő bizonyoson oda
Jövi magát a' hol illyet talál. Az atzél és e-
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gyéb értz gombok is vefzedelmesek, és mél-
tán kezdenek ezekkel mostanság felhagyni.
Ez előtt egynéhány efztendőkkel egy bizonyos
nagy Városban két ifjú. embereket ütvén meg
a' menykő, midőn megvisgálták volna úgy ta-
lálták , hogy a' ruháikonn lévő értz gombok-
ba kapott, és azokat mind elolvafztotta.

Éppen ezen okból jól tselejtednék'a'nagy
Városokban a' főbb emberek, ha azokat a% vas
drótokat, mellyek az ő Szobáikból kinyúlnak
a' tsengettyükre, eltörölnék, és azok helyett
spárgákat tartanának. Külömben igen félő,
hogy a* menykő leütvén a' há^ra, reá kap á*
drótra, és azonn bizonyoson a" Szobába bevi-
tetik, és ottan pufztításokat tefz.

•> ,

l l6. §. Ha az égi háború közelgetve^n a*
mezőn vagyunk, és ott mi vagyunk a' legma-
gossabb tzélok: akkor igen félő, hogy meg-
intetünk a' menykőtől; mert a' mezőn min-
denkor a' legmagossabb testet vonja maga fe-
lé, minekelótte az eredeti elektromos levegőn
egyenesen lejönne a' földre. Ez előtt egyné-
hány efztendőkkel itt a' savanya vizhez kö-
zel egy Aráts nevű falu körül két leányokat
titölt agyon, kiket a' zivatar utói érvén a' me-
zőben, nagy siettséggel Szaladtak haza felé.
Az illyen esetben semmi nints jobb, mint ha
az ember lefekfzik a' földre, és inkább kite-
fzi magát az essőnek mint sem a' veSzedelem-
nek. Kints veSzedelmesebb mintha az ember
fa alá megy. Ettől azért nem inthetem elég-
gé az olvasókat, és különösön a' mezei em-
bereket. Sok Szomorú példák vágynak arra,
hogy nem bátorságos illyonkor. a' fák alá raen-
ni. Itt nem rnehCze a Bakonyban az elmúlt
eSziendoben valamelly fa alá ülvén le egy em-

ber
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ber menydörge'skor: egyfzeribe agyon títte*
tett a' menykőtől. És nem sokkal azután o-
da közel más fa alatt két lovakat utótt agyon*
Kivált a'tserfák igen nagy vezetői az elek-
tromosságnak. A' mcnyko matéria tehát na-
gyon kíönti azokba magát, és többnyire eze-
ket üti meg. Mar ha az ember iDenydörgés-
kor illyen fa alá megy: annál nagyobb lefz
a' menykő matériának lefolyása, és bizonyo-
sabb az attól való megüttcíés. £1 lehet azt
bátran hinni, hogy a' melly tserfa alatt agyon

; ültetett az ember, nem Szállott volna le a*
menykő arra, ha az alitt ott nem lett volna
az ember, és annak matériájának a1 fára va-
ló lefolyását nem okozta volna. Ha tsak ugyan
esső ellen valami enyhelyre akar az -ember
menni: legalább is a' fa tövétől hűfz hufzon-
öt lépésnyire legyen, 's ott üljön vagy fekü-
gyön le. A' fa ágai és levelei Szélessen ki-
terjedvén, íily távolságra is vehet egy kevés
védelmet, és a* menykő leütvén a' fára, Je-
megyen a* Szár4nn.

117. §. Az JLfzaki hajnal az a' habzó vU
lágossag és veres fényesség az égenn, mel-
lyet néha kivált téli időben nap lemente után
efzak felé látunk, és a% melly a' mi látásunk-
nak határától fogva, igen magasra emelkedik
fel a' levegőben. Ez a' sugárzó fény nem e-
gyéb úgy látfzik, hanem egy gyenge élektro-
mi világosság, melly a* levegőnek és az ab-
ban találtató igen apró jég porotskáknak egy-
mással való öfzvedörsölődések által okoztatik.
Tudniillik bizonyos az, hogy a' levegőnek e-
redeti elektromossága vagyon; az éfzaki leg*
távolabb való réfzenn pedig, vagy a'Pólus a-
Iatt, az ottan uralkodó nagy hidegek miatt,

a*
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a' földről felmenő gőzölgések mind megjege-
sédnek, és mint valami sürü hópor úgy ufz-
kálnak a' levegőben. Már ha ezek egymás-
sal óhve dörsölődnek: ez által a' levegőnek
elektromossága felingereltetik; és a' napnak %$
holdnak a' sugári is a' jégporokban külömb
külömbfélo módon megtöretvén, és azoktól
vifzfzaverettetvén veres Színt hoznak elő. Ezt
az értelmet az erősíti meg, mivel úgy tapafz-
taltatott, hogy mikor éSzaki hajnal vagyon,
akkor a' levegőben élektromi munkák men-
nek végben.

Az éSzaki hajnal matériájából elfzakad né-
ha egy nagy darab, és az égnek azon réSzé-
ről a' másikra megyén által. Illyenkor a' ma-
ga további dörsölődése által mindenütt vilá-
gos fényt hagy maga után, melly egy nagy
világosság árkussá JeSz, és oSztán az égnek
déli réSzén jelenik meg.

Az éSzaki hajnalról, annak lobogó világá-
ról é6 verességéről külömb külömbféle ítélet-
tel vágynak az eggyűgyüek. Némellyek azt
gondolják, hogy azonn a' réSzenn valami nagy
tűz támadt, ez vagy amaz falu vagy Város
gyulladott meg, és annak a'lángja tsinálja azt
a' nagy verességet. Mások ismét valami kü-
lönös és rettenetes égi jelnek tartják, melly
hadakozásokat, vérontásokat jelentene. E' mind
a' kettő helytelen értelem. Ha gyulladás o-
kozná azt, ugyan nagy gyulladásnak kellene
annak lenni, és legalább is egy egéfz tarto-
mánynak égni, hogy annak világa olly ma-
gosra felmenetne, mint a' mennyire látfzik az
éfzaki fény; mert ez 30, 40, sőt sokkal több
mértföldnyi magasságra is felhat sokfzor a'
föld felett. Kihallott pedig valaha illyen tűz-
ről ? mitsoda tűznek lángja érne annyira fel ? —

Nem
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Nem is valami rettenetes és ve'rontást példá-
zó jelenség az még azért hogy veVes, ném je-
lenti mindjárt a* ve'rontást. Ha minden ve-
rességet az égen vérontásra magyarázunk: ugy
soha • sem lcfz vége hofzfza a' vérontásnak;
im-rt hány nap, vagy hány hét múlik el a*
nélkül, hofry az é^enn veresség ne legyen?
Jgy a' reggeli és estveli hajnnl is, vérontást
jegyezne: ezt pedig nagy oktalanság volna
állítani. Ne magyarázzatok azért mindent más-
ra, és a' mi a' terméfzetnek Szükséges követ-
kezése, attól ne féljetek, imádjátok inkább
az illyenekben a* Teremtőt, és tsudáljátok az
ő sok formájú böltscsségét.

Jegyzés. Az éfzaki hajnalt 1716-dik efztendótöl
fogva visgálták legnagyobb fzorgalma?os$ággal a' Tcr-
inéfoctvisg.Uó'k • nem azért min.ha az elött ncih lett vol-
na, mert emlékeznek crrdl a' regiek is; hanem hogy
akkor igen na^y volt, úgy hogy Kuropának nagyobb ré-
ízeben megiáttatott. É' hát fagyon fclcbrcfztettc a Tcr-
incfzct visgálókat annak okainak kikeresésére. — A* ini
az éfzaki hajnal világának magosságát nézi: a' bizonyos
hogy annak sok mértföldnyi magasnak kell lenni. An-
nál kevésbé lehet erről kételkedni, ha meggondoljuk,
hogy noha ez az éfzaki pólushoz közel esik .•• roCg is
mindazonáltal Magyar Orfzágban a' Pólusnak 48, vagy
kevesebb grádusa alatt is mcgláttaúk. Tulajdonkeppen
való magasságát ncra lehet meghatározni bizonyoson.
A' mclly 1726-dik elztendöbcn Petcrsburgban látfzott és.
Lisbonában is: annak 55 mértföldnyi magasra kellett
lenni. Más éfzaki hajnaloknak magosságok a' Tenné-
l'zct visgálfSktóJ fzáz 's több ménföldekrc is rá tétetik.
A' bizonyos, hogy annak ma^ass^a nem mindég egy-
forma , hanem hordozza azt az clektromi matériának ki-
folyása, niclly hol növekedik, hol kissebedik.

Az éfzaki hajnal igen nagy jótéteménye az Isten-
nek azokra az c&aki tartományokra nézve, a' mellyek-.
ben veízi eredetét. Ugyan is az éfzaki legtávolabb valcí
j-éfzcn, vagy a' föld tsurtsáníl fél efztcndcie: Izüntclen
iTtló nappaK és félig fzlintclcn való éjicl vaeyon. Az
éfzaki hajtiai immár ezt a% hofzfau ejtkakác inegvilágo

sic*
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sftja, figy hogy annak világánil mind az utazók kfin-
nven iua7hatnak, m»nd pedig egyebek követheák fogía-
latosságaikat. • '

1 IS. 5. Nyári időben mikor tifzta az g
vaíiy ha felleges is látni ne'ha estve, hogy va-
lami fényes világosság vet lobbot hirtelen az
ég allyán, és azután ismét elenye'fzik, mel!y-
pek a' villámással igen nagy hasonlatossága
vagyon, és attól tsak az 6 gyengébb világos-
sága által külömböztetik meg. Ezt a1 vilá-
gosságot közönségesen hívják Száraz villámás-
nak. Ez is a' levegő elektromosságának a*
munkája, és tsupán tsak azzal* külömböz a*
tulajdónképpenvaló villámástól, hogy a' leve-
gőnek semmi erős megrázattatásával nintsen
Öfzvekötve. Hogy az illyen villámkor semmi
dörgés nem hallatik, tsupán a* levegő gyen-
ge, és mérsékelt kiterjedésének tulajdonithat-
m,. Ofztán, néha tőlünk mefzf&e valóságos
zivatar is vagyon. Minthogy ekkor senua'
tulajdonképpenvaló villámást nem láthatjuk ,
hanem tsak a' fényét vehetjük fel, sem a'meny-
dörgést nem hallhatjuk: tehát ezt a' fényt is-
Száraz villámásnak mondjuk.
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TIZENHARMADIK RÉSZ

Az Égitestekről.

119. §. t\z Égitesteken értetnek itten azok
az iSzonyu nagyságú fényes golyóbisok, mel-
lyek az égnek megmérhetetlen üregében igen
igen meSzfze függenek egymástól. Ezeket hív-
ják közönséges nevezettel napnak, holdnak,
és tsillagoknak. Hanem ide tartozik ez a' mi
földünk is, melly nyilván vagyon onnan, hogy
ez is Szinte úgy az ég üregébe van, és úgy
függ abban valamint a* többek.

120. §. Az égitestek között a' napot méí-
tó leginkább megjegyezni, mind azért, hogy
ez legnagyobb fényességgel és ditsősséggel tün-
döklik az égen; mind azért, hogy ez a' kút-
feje minden világosságnak és melegségnek.
Az a' nagy és tüzes égi golyóbis ez , melly-
nek magának van tulajdon világa, és a' melly.
e* világ alkotmányának Szinte a' közepén van.
E' körül forognak a' több homályos égitestek
a* magok holdjaikkal egyetemben, és ettől
veSznek magoknak világosságot és melegséget.

121. §• Nem kell mindazonáltal azt gon-
dolni, mintha az égnek véghetetlen üregében
tsak ez az egy nap tündöklene. Ingyen sem.
Egy éjtfzakai tiSzta idő olly sokakat fedez fel
előttünk, hogy lehetetlen azokat megfzámlál-
ni. Mert azok' a' fényes pontok, mellyek az
e'g boltozatján olly rezgő világossággal tün*

dök-
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döklének, és a* mellyeket mi tsillagoknak hí-
vunk tsupa napok. Szükségesképpen napok-
nak kell ezeket tartanunk, mert az olíyan e-
levcn világosságot a' millyennel tündöklenek,
a' naptól ok nem vehetik, hanem azzal egy-
átallyában magoktól kell bírni.

122. §. Ha.estve az eget tifzta időben fi-
gyelmetessen megvisgáljuk: úgy tapaSztaljuk
a' ísillagokon, hogy azoknak nagyobb réfzek
mindenkor egyformán és egyenlő meSzSzeség-
re lárSzanak egymáshoz, más kevesek pedig
a' magok állásokat más tsillagoKra nézve vál-
toztatják, és az égnek hol eggyik hol másik
réfzénn mutatják magokat. Ez a' külömbség
árra adott alkaímatossáeot, hogy a' tsillago-
kat ké» rendekre oSzSzák, úgymint Álló-tsil->
lagokra, és Bujdoso-tsillagokra, vagy Plané-
tákra. Álló tsillagoknak azok neveztetnek,
a* mellyek állandóul egyformánn maradnak,
és egymáshoz mindenkor egyenlő távolságra
vágynak. Példának okáért a' Fiastyúkban, Ka-
fzásban, Göntzöl fzekerében mindenkor egy-
forma mefzfzire van eggyik tsillag a' másik-
hoz. Bujdosó-tslllagoknak vagy Planétáknak
pedig azokat hívják a' mellyek a' magok állá-
sokat mind egymás között, mind az álló tsil-
lagokra nézve is változtatják, és most itt majd
másutt látSzanak. Semmi sints híít könnyebb,
mint ezeket a* két rendbéli tsillagokat egy-
mástól megkülömböztetni. Az álló tsillagok
mindenkor egyformánn látSzanak egymáshoz;
a' Planéták pedig változtatják állásokat. Az
álló tsillagoknak Szikrázó és tsillámló világok
van; a' Planéták világossága pedig tsak gyen-
ge és halavány. Tulajdonképpen való érte-
lemben fzóllvau a1 Planéták nem is tsillagok,

hanem '
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hanem fzinte ollyan setét és homályos égítes-
tek mint ez a' mi földünk, és tsak azért ne-
veztetnek tsi Hágóknak, mivel fényeseknek lát-
fzanak mi hozzánk mint az igazi tsillagok. •

123. §. A* régi Égvisgálók hét Planétá-
• kat Számláltak mind öhvc^ úgymint a' Nap,

Hold, Merkurius, Vénus, Mars, Jupiter, és
' Saturnus Planétáit, mellyek még ma is ezzel

a' rendel vágynak feltéve a' közönséges Ka-
lendáriumokban. De a' napot nem lehet Pla-
nétának tenni, mivel ennek magának van tu-
lajdon világa, nem úgy mint a' többieknek.

- Az ujjabb Égvisgálók tehát az Alló-tsillagok-
hoz Yzámláltak ezt, és a' földet a* Planéták
közé beiktatták. Méltán is megérdemli a* föld
hogy Planétának neveztessék, mert ez homá-
Jyos égitest, melly a' naptól véfzen világos-
ságot és melegséget.

124. §. A' Planétákat nagy Planétákra,
és kis Planétákra Szokták felofztani. A' nagy
Planéták azok, mellyek a' nap körül járnak,
és forognak, és ezek mind Öfzve heten vágy-
nak illyen rendel: Merkurius, Vénus, Föld,
Mars, Jupiter, Saturnus, és Uránus. A* kis
Planéták pedig azok, a% mellyek a' magok nagy
Plánétájokat bizonyos időben kerülik meg, 's
azzal egyfzersmind a' napot is. Neveztetnek
ezek holdaknak is; mert éppen ollyanok a'
magok nagy Pláné'áik körül, mint a' hold a*
mi földünk körül. Hlyen kis Planéták ismét
tizennyoltzan vágynak, úgymint: Saturnus kö-
rül hét, Jupiter körül négy, Uránus körül hat,
és a* Föld körül is"egy, a' hold. És e' fze-
rént hufzonöt homályos égitesteket, vagy föld
golyóbisokat világosit és melegít mind öfzve
a' mi napunk. "

Jegyzés. Az Uránus Plánétáját, mellyet az Angliai
Királyról Györgyről György tsillagának is hívnak, 1781-
dik efztcndőbcn találta fel egy tíerscbel nevű tudás Ég-
visgáló Angliában. , Ugy lzintén annak hat holdja-
it is tsak hamar azután. Hasonlóképpen Sa'.urnus kö-
rül is Wt kis Planétákat vagy holdakar fcdczerc fel. Az
előtt tsak .hat nagy PláneAitat» és \\z kicsinyeket fcáin-
láltanak. Ki tudja móg hányat találhatnak fel idővel
az emberek? Az elmük 1801-dik efztcndóben ismer cgjr-
gyet talált fel egy Piazzi nevü Palermói Égviígáló Szi-
cíliában, mcllyról öriánit Majlandi, és Bódét Berlini hi-
res Egvisgálókat tudósítván«.és azokkal megegyezvén,
Ceres'Ferdinándnak nevezte azt, Ceres lév^n §zicilia Pa-
tronája, negyedik Ferdinánd pedig niostanLKirályaNcá-
polisnak ottan lakik, 's az Egvisgáló tornyot is ez é-
pittettc.

125. §. Hogy következzenek egymás H-
tán a* "Planéták^ és mitsoda rendel forogjanak
a' nap körül'onnan lehet megtudni bizonyo-
son, ha figyelmezíink azokra az elfedezések^
re, riicliyeket azokon éfzre vettek. Ez az el-
fedt-zések abból áll a' Planétáknak , mikor a^
eggyik a' másik ellenében ol'y formán megyeit
el, hogy azt egy ideig él fedezi. Már mivel
az ollyan tsillag m e l l y é másikat tőlünk el-
fedezi Szükségesképpen közelebb van hozzánk,
mint az a' nielly elfedeztetik; azért is ezea
tapafztalásokból ezt a% rendét tsinálták ki, hogy
a' naphoz legközelebb vagyon Merkurius,, a-

^után van Venus, azután ismét a* Fől<),; ofz-
tán Mars, Jupiter, Saturnus, és végre! az. uj-
jonnan feltalált Uránus, — Merkurius és Vé»
hus a' nap és fold között mennek által, mert
ezek közelebb vágynak a' naphoz, mint sem
a* fold. És innen van az, hogy egySzer u-
lánna, máskor ismét előtte iatlzanalv a* nap-
nak. Az első esetben, mikor azok 'későbben
jőnek fel, Esthajnál tsillagok; a' másodikban
mikor azok harnarébb feljünck Reggeli haj-

L nal



nal tsillagoh Sokfzor látjuk ezeket a' tsilla-
gokat sonfzor pedig nem. Ezt az ő különös
állások és járások okozza; mert mikor eggymt
kelnek fel a' nappal: az által azoknak vilá-
gosságok , mellyc t a* naptól vefznck, megho-
malyosodik, és azokat nem láthatjuk.

126. §. Az Egvisgálók eleitőlfogva igye-
keztek azonn, hogy; azt kitanulják, mitsoda
proportioju távolságban légyenek a' naphoz a*
Planéták. Ki is találták azt már jó ideje és
végére jártak bizonyoson. Azoknak távollétek
e* Szerént van: Ha feltefzfzük, hogy a.' leg-
első Planéta Merkurius 4 egyenlő réfznyiré e-
sik aV naphoz: tehát Veniis. 7 bllyán réXznyi-
re esik hozzá; a' föld lo,-re; Mars ifcrá; Jm
piter 52-re; Szaturnus 100-ra; Uránús pedig.
196-ra. És, így ha az. ember tudja, hogy e-
zek a 4 egyenlő réfzek Merkurius és. a* nap
között hány mérföldet tefznek: a* Regula Dé-
trin vagy Hármas Regulán igen könnyen fel
lehet vetni a* több Planétákat isvJi<íny mér-
földre légyének a' naphoz.
• • •

jegyzés. Ez a' proportio ú$y nev.ekcdik a' mint
látni való, hogy az első Planétára vagy Mcrkuriusra fel
vert 4 fzám, hárommal fzaporödík, az azután következő
Plánétára nézve, mellyct annakutánna mijidenik Pláne--
tánál meg kell kettöztetni. így tudniillik: Merkurius
a' naptól 4 egyenlő réfznyiré van; Vénus már 4-re és
3-ra, az az 7-re; a' föltí ,4-re; is 6-ra, az az 10-re;
Mars. 4-re és 12-re, az az., ló-ra. — Itten a' proportio
fzerént következne a 4 és 24 W)'» a z az* a' 28>" de ez,
mind eddig üres helynek tartatott volt, banew*ép\>en ide
tartozik az az ujj Planéta'melbet iSol-dik ejztend'íben P<-
azzi talált fel,"és a mtllyrtfl emlékcztitok a 124-dik í-
nak jegyzésében. — Jupiter 4-re és 43-ra, az az 52-rc;
Szaturnus 4-rc és 96 ra, az az 100-ra; Uránús 4-re és
192-re, az az 196-ra.

127. §.

127. §. Hogy a* Planéták sete't égi tes-
tek, és a naptól költsönözött világossággal
ttíndökienck: abból eléggé által lehet látni,
hogy azoknak világok hol elfogy, hol megne-
vekedik. Igen is, ha ezeknek tulajdon vilá-
gosságok volna: lehetetlen volna nékiek most
elfogyni, majd ismét megtelni. A' Holdnak
külömb külömbféle változásain fogom ezt meg-
mutatni. Kiki tudja, hogy a' világosság a*
gömbölyű testnek , vagy gollyóbisnak minden-
kor tsak felét világosítja meg, még pedig;
tsak azt a' felét, a* melly felőle va'ii. A' nap
is tehát mindenkor tsak félig világosithatja
meg a\ hold golyóbisát. Az 6-dik Figurán
könnyen fel lehet ezt venni. Ebben a' Figu-
rában az N. téfzi a' napot, az F. a' földet,
f H. pedig a' holdat, melly a' HMNOPOR
TUXVZ. karikában napnyugotró! Napkeletre
a' föld körül forog. Minthogy a' hóid 27. nap,
és egynéhány órák alatt végezi el a' maga fu-
tását a' föld körül: tehát ezen idő alatt által
kell néki egyfzer menni a' N$p., és Föld kö-
zött is. Mikor ezek közt a' H. betűnél által
megyén: akkor az ő Naptól megvilágositatott
fele réfze egéfzfzen el van fordulva á' föld-
től, és tsak a* setét fele van mi felénk; ezt
hivják Holdfogytánaki mivel ebben az álla-
potjában a' földre éppen nem süt. ilfyenkor,
a' nappal edgyütt kél fel, és azzal eggyütt
megy le, és nem láthatjuk. — Midőn a' ma-
ga karikájába a' föld körül bal kéz felé, vagy
napnyugotról, napkeletre az M. felé elébb nyo-
mul : két nap múlva azután ismét kezd lát-
fzani mindjárt nap lemente után, de tsak ol-
lyan formán, mint egy Sarló, mivel ekkor az
ó megvilágositatott félgolyóbisának tsak az a1

keskeny réfze vagyon felénk, és ezt Holduj*
L í sag-
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Ságnak hívják. — Ha a* hold a* naptól mint*
• *Rgy n e ^ n a P múlva a' maga karikájának ne-
gyedréfzéig eltávozott, és az O. betűig jutott:
az ő megvilágositott félgolyóbisának felét, lát-
juk, és ezt a% világát Első fertálynak hívjuk,
lllyenkor, mikor a' nap le megy, délen lát*
fzik. — Ha továbbá a' maga kerületében ia?
föld körül mindég tovább, tovább megyén: tC
világossága is hova tovább, mindég neveket
dik , míg nem hét nap múlva az Elsőfcrtáfc?
lyon kezdvca a' Számlálást, félig elment .a!
maga karikáján, és az! R. betűig eggy fél ka-
rikát haladott a' naptól. lllyenkor akkor kél-
fel, mikor a* nap lemegy, és a' fold- golyóbi-
sa a' nap között, és ő közötte közbe vagyon.
Az ő naptol megvilágositatott féigoiyóbisa ek-
kor a' föld felöl van, és ebben az áHapótjá«-
ban tökéletes világossággal látjuk tündökleni,
a' mellyel is Holdtöltének hívnak. —̂  Az ő ke-
rületének másik felén ismét közelitt a' nap-
hoz. Ekkor az SLZ Oldala, a' hol a' világossá-
ga nevekedik, lassan, lassan elfordul mi ló-
lünk, és a' setét oldala fordul felénk";, .és így
oí'ztán kezd elfogyni a* világossága. — Ha to-
vábbá hét nap múlva az ő tölte után a* nap-
felé az X-hez közelebb megy: tehát az ő-meg-
világosittatott félgolyóbisa tsak félig van for-.
dulva a' fold felé, 's ezt az ő állapotját hív-
ják Utolsöfertálynak. Ekkor a1 hold Éjfélbe
kélfel, és mikor a' nap feljŐ, éhez jobbfelől
esik délre, és a' bal megvilágositott réfzevan
felé fordulva. Ha az ember akkor figydmez
nappal az 6 naphoz való állására: úgy vefzi
éfzre, hogy éhez mindég közelebb megy, és
a' világossága annál inkább elfogy. Kevéssel
napfelkölte előtt úey látfzik végezetre, mint
egy Sarló, mint a' Z-nél és .ekkor két nap a-
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iatt az ó megvilágositott félgolyóbÍ9a egéfzen
elfordul a' földtől. E' mintegy hét nap múlva
esik az ő utolsó Fertállyá után, melly idő a*
latt elvégezvén a* maga kerülő futását, ujjo-
lag a* H-hoz a1 nap, és föld közé megy, 4s
ismét Újságnak neveztetik. Ebből nyilván va-
gyon , hogy a* hold változásának, vagy az ő
megtelésének, 's fogyásának tsak az az oka,
hogy mikor kerüli a'földet, a'naptol kulöinb
külömbféle állásba van. Ha egy nagy golyó-
bist, és egy kissebbet vefztink a' kezünkbe,
és ezeket az afztalon álló gyertyavilág' körül
meghordozzuk: a' holdnak külömb külömbfé-
tt változásait a' kis golyóbison egéfzfzen lát-
hatni. Tudniillik a' kis golyóbis a' hóidat, a*
nagy a" földet, a' gyertya a% napot téízi.

128. §. Az sC> karika, mellyen a* hold a*
föld körül forog, nem tökéletes kerekségü,
hanem tojásfzabású; vagy hofzfzúkás. És ez
annak az oka, hogy eggyfzer közelebb , máfz-
fzor ismét mefzfzebb van a* földtől. Mennél
nagyobbnak látfzik; annál közelebb kell an-
nak hozzánk lenni; és mennél kissebbnek tet-
fzik; annál mefzfzebb kell annak lenni. Azt
a* helyet, a'hol a' hold, legraefzfzebb esik a*
földtől: hívják, Föld távola, azt pedig, a'hol
legközelebb vagyon hozzá: Föld közele. A*
Földtávolán leglassabban: a' Földközelén ismét
legsebessebben megy. De e' nem mindenkor
így van, hanem változik is.

129. 5. Valamint a* holdra úgy vagyon
a' nagy Planétákra nézve is a* dolog. Ezek is
fzinte úgy elfogynak, és megtelnek. Jó mefz-
íza látó üvegeken éfzre is lehet venni Mer-
kuriuson, Vénuson, és Marson az illyen váU

tozást*
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tojást. Jupiteren, és Szaturnoson ugyan, mint
hogy ezek igen meCtCze vágynak, semmi ol-
Jyast nem lehet tapafztalni, hanem ezek min-
denkor tellyes világosságuaknak látfzanak:
mindazonáltal, hogy ezek is homájos égi tes-
tek, abból tsalhatatlan igaz, mivel árnyékot
vetnek magok után, melly az ő holdjaikat meg-
homajosítja, mikor azok abba lépnek. Hogy
vethetnének pedig árnyékot, ha . magoknak
volna tulajdon világok. Tapafztalni ezt is,
hogy ezeknek a' holdjaik, mikor a' magok ut-
jókba aloi mennek, és azoknak ellenekbe es-
nek egyenesen, árnyékot vetnek a' magok
nagy Planétáikra, mellyeket mefzfzelátó üve-
geken mint valamelly apró, homájos motsko-
kat úgy lehet rajtok látni. És ez a* kis meg-
homájosodás mutatja ismét, hogy Jupiter, és
Szaturnus, homájos égitestek, mellyek a' nap-
tól kóltsönözött világossággal tündöklenek.

130. §. Valamint a' több Planéták, úgy
ez a' mi földünk is homájos égitest, és vala-
mint azok, úgy ez is az égnek üregébe függ-
vén a' naptol véízen magának melegséget, és
világosságot. Ha a' földet Vénásból nézhet-
nénk: ahoz épen hasonló fényesnek látfzane'k
ez. Mert midőn a' napsugárok a' földről vifz-
fzasugároznak: Szükségesképpen világosnak,
és fényesnek kell néki látfzani az ég üregébe,
valamint a' több planéták. Éppen ollyan vi-
lágosságbéli fogyást, és nevekedést is venne
az ember rajt' éfzre, ha ezt a' holdból Szem-
lélhetné. A% Föld' világossága* illyen változá-
sainak oka hasonlóképpen azon ő külömböző
állásától vagyon, a' mellyel áll a' naphoz, és
a' holdhoz. Nézd az <5-dík Figurát, a mellyen
az F. betű a' földet tefzi. Mikor holdlölte van:

akkor
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ah kor a* nap, és hold között van a* Föld.
Ennek megvilágositott félgolyóbisa hát el van
fordulva a' holdtól, és ez a* holdba Földuj-
ságnak látfzik. — Hét nap múlva, mikor ne-
künk utolsó Holdfertállyunk vagyon, a'Hold-
ba az első Foldfertály tetfzik fel. Más hét na-
pok múlva i«mét, mikor nekünk Ujholdunk'
van, a' Földnek megvilágositott Félgolyóbisa
a' Hold' felé van fordulva, azért is a' holdba
egéfz világunak látfzik, vagy akkor Föld töfc
te van. Mikor végre nekünk első holdfertá-
lyunk vagyon: akkor a' holdlakosai az utolső
Pöldfertállyt látják. Annakutánna megjelenik
a' Föld nékiek hét nap múlva ismét a' nap e-
lőtt, és ekkor ő nálok ismét Földujság van.
Valamint már a' hóid a' maga naptol vett vi-
lágát a' földre veti: úgy a' föld is az ő, naptol
költsönözött világával a' holdra süt. És ez a'
Földvilág annyival nagyobb a' holdba annál
a* világosságnál, melyet most a' mi földünk
6 tőle vefz; a' menyivel a' földnek hine na-
gyobb a' holdnak felső fzinénél. Mivel már
Holdujság' idején a* föld a holdat egéfz vilá-
gossággal besüti: tehát ebben az időben a?

holdnak egéfz tányérját, mint valame.'ly ha-
mufzin világosságot úgy látnánk, ha azt a'
napnak erős fénnyé meg nem akadállyoztatná.
Mihelyt hát naplemente* után a' hold esthaj-
nalon valamelly sarló formába jelenik meg:
a' több egéfz hold tányérját valami hamufzi-
nü gyenge világossággal láthatjuk meg. Ezt
a' gyenge világosságot a' hold a' földtől ve-
Szi, melly ebben az állásban arra majd tellyes
világossággal rá süt.

131, J. A* Planéták nem egyforma idő a-
latt végezik el a* magok futásokat a' Nap kö-

rül,
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rtil, hanem eggyik elébb, másik utóbb, ahoz
képest, a'mint ahoz vagy távolabb, vagy kö-
zelebb esnek. Így Merkurius, melly a' Nap-
hoz legközelebb vagyon 87. napoK, és 2«"5. ó-
rák alatt kerüli meg;. Vénus 224. napok , és
ló. órák alatt. A' Fold, 365. napok, 5. órák,
és 4S. minuták alatt. Mars, eggy efztendő,
321. napok, és 22. órák alatt. Jupiter tizen-
e£Zy efztendők, 315. napok, és S. órák alatt.
Sznturnus hufzonkilentz efztendők, 164. na-
pok , és 7. órák alatt. Es végre Uránus, mint
a' melly legmeízCzcbb vagyon a' Naptol, nyoltz-
vankét efztendők, 299. napok, és 4. órák alatt.

132. <$. A' Planétáknak ezen mozgásokon
Jwvül a' Nap körül, bízott még reájok a'bölts
Teremtő egy más mozgást is, a' magok'ten-
gejek1 körül* az az, önnön magok körül. Ez
a' mozgás arra való, hogy az által a' Plané-
tának egéfz fzine egymás után a' naptol meg-
világosítassék, és megmelegittessék, és azönn
a* nappalnak, és az Ejtfzakának vifzontagsá-
ga feláll ittassék. Némellyeken azokból a* mots-
Jíokbol vagy foltokból lehet ezt éfzre venni; mert
úgy látfzik, forognak azok körül, és bizonyos idő
múlva ugyan azon hellyen mutatják magokat.
Hlyen módon Jupiter 9. órák, és <5Ó. minutu-
mok alatt fordul egyet.a'maga tengője körül.
Mars 24. órák, és 40. minutumok alatt. Vé-
mis 23. órák, és 20. minutumok alatt. Mcr-
kurius mennyi idő alatt forduljon, nem tud-
hatni; mert ezen semmi ollyas motskot nem
lehet éfzre venni, mellybpl az ő Hlyen moz-
gását meglehetne határozni, mivel nrMJd min-
denkor a' nap fénnyébe rejti el magát. Sza-
turnúson valami ötf/örös vonást jegyezvén
meg Herschel, ennek fordulását 10. órákra,

és
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és 16. rninutákra tsinálta ki. Uránus sokkal
mefzfzebb vagyon, mintsem annak a' maga
tengeje körül való fordulását mefzfze néző
tsőkkel is fel lehetne venni. Mindazáltal nem
lehet arról kételkedni, mivel külömben annak
fzinének minden réfzei a' naptól-meg nem vi-
lágositathatnának, és melegittethetnének.

133. §. A'Planéták ifzonyú mefzfze vágy-
nak a* naphoz. — Hogy, és miképp' mérték
meg az Égvisgálok azt a' mefzfzeséget, híjá-
ba is próbálnám veletek megértetni, mivel a1

Mérés mesterségét nem tudjátok.' Mindazáltal
néni kételkedhettek annak igassága felől, ha
meggondoljátok, hogy ezek a' nagy emberek
olly igen értenek az égi testekhez, hogy a'
nap, és holdbéli fogyatkozásokat, sok ei'zten-
dókkel előre megtudják mondani. Ha ebbe
nem hibáznak^el lehet hinni, hogy a' Plané-
ták' távolléteket is jól feltudták vetni. Nem
valami lehető okokból, hanem, bizonyos, és
tsalhatatlan regulákból tudják ők ezt kilsinál-
ni. Hifzem, ha ők egy olly toronynak, melly-
hez nem mehetni, a' magosságát mefzfziről
is jól felíudják vetni: miért ne tudnák a1 Pla-
nétáknak mefzfzeségeket, és egymástól való
távolléteket is meghatározni í A' ki erről ké-
telkedne, a* maga tudatlanságát árulná el ab-
ban, a' mit a' mérés mestersége mindennap
mutat minekünk. — A' legtökéletesebb fzám-
lálások fzerint a1 holdnak a' földtől való kö-
zépfzerü távolléte 60. ezer 7Ó7. mértfóldekre
megyén, melly 30. egéfz fóldnyi vastagságot
téfzén. Ha azért az ember gondol 30. eggy-
másra rakott föld golyóbisokat, tehát az utol-
só a' holdig érne.

134. §.
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154. J." Akár millyen nagynak láttassék
i$ előttetek a' holdnak a* földtől való távollé-
te: mindazáltal a% nagy Planétáknak a' Nap-
tól való távollétekhez képest tsak igen tse-
kéllység az, A' ki ért a% tsiü.igokhoz, tökéle-
tessen tudja az, hogy a' földnek a'naptól va-
ló távollétének tíz réCzel (§. 126.) 20. millió
«5Ó0. «»zer 999. mértfóldeket tefznek. Már most,
könnyen fel vethetni, hogy illyen négy ré-
fzek y mitsoda mcfzfziséget tegyenek mertföl-
dekben Merkuriusbao; oét réfzek Vénásban;
tizenhat réfzek ismét Marsban *s a* t. Ha az
ember a' Planétáknak a' naptol való középfze-
rü távollétekre néz: tehát geographiai mért-
földekbeiu melíyek valamivel nagyobbak a*
mi mértföldtinknél, az ő naptol való távol-
létek e' következendő léfzen :

ezer. mért föld.
224. — ,'599.
392. — 699.
ÓÓO. — 999.
897. •— -Ő96.
$17. — 187.
609. — 97<5-
996. — 661.

Alkalmaztatás a Babonaságra,

Merknrius —
Vén us —
Föld —
Mars ~
Jupiter —
Szaturnus —
Urán us —

millió.
8.

14.
20.
32.

106.
20 5..
402.

...... §. A' mit a' hold világának köíömb
külömbfélo változásáról, és annak a' földtől
való távollétéről mondottunk: már most kön-
nyű abból megítélni, mit keljen tartani an-
nak a' növevényekbe, és más dolgokba való
bcfojásárol. Minthogy a' babonázók nem lát-
ják annak az okát, hogy a' hold világossága
így változik : tehát valami titkos dolgokat ke-

res-
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restek ők itten, e's a' holdnak nem]ttidom mi-
tsoda különös erőt tulajdonítottak. így azt hi-
fzik közönségessen az emberek, hogy hold
töltekor tellyesebbek a* rákok, tsigák, és e-
gyebek, mint holdFogytán; hogy a' hold tol-
tén elplántált virágok telyesek Tefznek; hogy
a' fáknak holdtöltekor több nedvességek van;
hogy a' holdtöltekor megöletett állatoknak kö-
vérebb , és jobb izü húsok vagyon; hogy a*
sárga re'pát fogytán kell elvetni, mert ktilöm-
ben mindenkor felmagzik; hogy Újságon nem
jó búzát vetni, 's más több illyeneket. De
mind ezek tsupa hafzontalanságok, mellyek-
kel a' tapafztalás ellenkezik. Igen is, a* hold-
tól semmi ollyas réfzek nem jőnek a' mi föl-
dünkre. Az a'világosság, melíyet hozzánk bo-
tsát, maga a* napvilága. Minthogy illyen vi-
lágosságot mindennap eleget vefz a' naptól a*
mi földünk: tehát a' hold gyenge világának
a' megnevezett dolgokba nem lehet semmi be-
fojása. Nem lehet ugyan, azt tagadni, hogy
a' levegőbe valami váliozást tsinálna, és hogy
az ő külömböző állapotja fzerént ez az ő mun-
kája kölömböző lehetne, 's akkor, mikor Új-
ságnak neveztetik, ez által a' napnak mun-
kája nevekedhetik: de ez igen tsekélly, és
nem is ollyan, hogy az által az állatokba, és
novevényekbe a' fellyebb elő hozott változások
oldoztathatnának. Ha 3zért próbát tefz az em-
ber, úgy találja, hogy a' holdnak a* földre
való befojása a* tapafztaláson éppen nints fun-
dálva.

1.36. §. Mikor a' Planéták a' nap körül
futnnk, hol ez, hol amaz réfzén láttatnak az
égnek, és ekképpen külömb külömbféle állá-
sok vagyon a' más planétákra >, és a* napra

nézve.
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riézve. Ha kettőt vagy többet látni az égnek
ngyan azon réPzén: ez az ő álfapotjok nevez-
tetik Conjunctiónaky.vagy Öfzvejövésnek. Ha
ketten egymásnak ellenébe állanak, nevezik
azt Oppositiónak y vagy Ellenbeállásnak.— A*
Planétáknak illyen külőmböző állásoknak kü-
lönös erőt tulajdonittanak a* babonázók. Az-
2al tartják, hogy ezeknek nagy beí'ojások van
az időknek változásaiba, a* föld termékeny-
ségébe, az Orfzágoknak fzerentséjébe, és min*
den embereknek történeteibe. Ha példának
okáért ÍC hold Jnpiternél, vagy Vénusnállát-
fzik, azt mondják, hogy ez az öfzvejövés a*
gyermeknek Születésébe Szerentsés lefz. Ha
pedig Szatnrnus, vagy Mars van a' holdal
ÖSzvejövésbe: úgy eTzerentsétlen Születést jelent.
De ezek mind hijábavalóságok , mellyre okos
ember nem firyelmez. A' ki meggondolja, melly
iSzonyú mefzSzire vágynak egymáshoz a% Pla-
néták, még az ő úgy nevezett ÖSzvejövések*
idején is: az o Ily in soha sem fog az illyen'
hitvánságon építeni. Igen nagy eSztelenség hát*
mikor némelly Kalendáriomokban a' Plané-
táknak hidegség, forróság. Szárazság, és ned-
vesség tul.ijdonittatik ; mikor azokban jó, és
rofzPz aspektusokról vagyon emlékezet, és bi-
zonyos jegyekkel kijegyezik, mellyik nap le-
het eret vágatni, köppöllyöztelni, orvosságot
venni, fát levágni, vetni, plántálni, 's a% t.
Mind ezek a' Planéták Öfzvejövéseikből tett
jövendölések tsupa ámítások. Az úgy neve-
zett Száz eSztendős Kalendáriomban mindenik
Planétának bizonyos eSztendöbe való uralko-
dás tulajdonittatik , és a' mondatik , hogy min-
deniknek különös befojása van az azon efz-
tendöbe Született gyermekeknek terméPzetek-
be, és Szerentséjékbe. De mttsoda eSztelenség

ez,
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ez, vagy amaz gyermek sorsát abból tsinálni
k i , ho&ry annak Születésekor miképpen állottak
a* Planéták? Ha a' Planéták illyen, vagy a-
mollyan: állásoknak valami befojások volna az
emberek dolgaikba: úgy a' kettőseknek, és
mind azoknak, a* kik ugyan azon tsillagzat
alatt Pzüiettettck, azon egy sorsoknak, és ál-
lapot jóknak kéne lenni* - De avagy, nem a'
tapafztalás tanítja e*, hogy ezek egymástói kü-
lömböznek? Ugyan miképpen képzelhetni hát
a v .-Planétáknak befojásokat az embereknek sor*
saikba, és mitsoda cHztelenség valamelly PJá-
néuirol azt mondani, hogy ő uralkodik? Az
ollyan égi test, a' melly semmit: sem tud a*
iriaga léteiéről, uralkodhatik e* okos teremté-
seken? Avagy az által a'testeknek nem ollyan
tulajdonság adatik e', mellyel azok nem bir-
tatnak? Nem utálatos dolog e', az ülyen bo-
londságokra fígyelmezni, és az embernek a*
fnaga áílapotjának igazgatásába eggy élét' nél-
kül való matériához fojamodní, holott tudjuk,
hogy eggy az Isten, a1 ki a' maga jósága, és
böltsessége Szerént visel gondot az emberek-
re. Ez a' babonaság megfő ízt ja az Isrerit az o
legfőbb Uraságától, és igen vefzedelmtís kö-
vetkezései vágynak a' ,Virtusra nézve.

137. §. Az égi testek* Tzörnyü nagyságok-
nak megmérések ugyan azon törvények Sze-
rint megyén véghez, mellyek Szerént azok-
nak a* naptol való távol letek megfntározta-
tik. Minthogy azok, mindnyájan gömbölyű-
ek, vagy legalább, igen közeiitenek a'golyó-
bis formához: a* golyóbison pedig annak át-
mérőjét, kerületét, felső fzinét, és végre te-
sti foglalatját lehet megmfcrni: innen az égi
testek körül is, ezen négyféle nagyságokra

íigyol-
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figyelmeztek az emberek, mellyeknek mér-
tékjeket a' mindjárt következő tábla elő ad-
ja. — Hanem azt jegyzem még itt meg, hogy
az ollyan térség, a* mcllynek a1 hol'zfza is, a*
fzéle is eggy, eggy mértfóld, négyfzeg mért"

földnek neveztetik; az ollyan kotzka pedig,
mellynek a' hofzfza is, a' fzéle is, a' magos-
sága is eggy eggy raértfóldet teSz, kubikmért-

földnek hivattatik. ',.'

Az Égitestek nagyságoknak megmérések geo*
graphiai mértföldekben.

Égitestek.
A t m é r ő j ö k j K e r ü l e t e k
mértföldekben. | mértfóldekbcn.

Nap.
Merkurius.
Vénus.
Föld.
Mars.
Jupiter.
Saturnus.
Urán us.
Hold.

Égitestek.

191 ezer 760
- - 700
1 ezer 650
1 - - 720
1 - - 140

19 - - 370
17 - - 170

7 - - 644
- - - 470

Felső fziriek 4-
Szeg mértföl-

dekben.

602 ezer 96
2
5
5

60
53
24

1

19S
ISI
400
579 6/10
821 Sf

002
475 8/10

Testi nagyságok
Kubik mértfól-

dokben.

Nap.
Merkurius.
Vénus.
Föld.
Mars.
Jupiter.
Saturnus.
Uránus.
Hold.

115,4.51,716,2.50
1,638,600
8,54S,660
9,289,000

4,080,244 6/ÍO
1,178,118,266

925,686,210
1S3,471,298

69.-5, 626

3,689,644,431

•2,662,560,000
775, M6,360

2,649)005,370,9.50
234,099,363,488
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138. §. Hány Szórta legyen nagyobb vagy
kissebb a1 Föld más vaJjmelly égitestnél, azt
úgy lehet kitalálni, ha as Földnek testi nagy-
ságával <más égitestnek testi nagyságát öfzvc-
vetjük, és mind a' kettőnek nagyságát egy-
mással "elofztjnk. E' fzerént a* Föld, 49-fzer
nagyobb, mint a'hold; 15 fzör nagyobb, mint
Merkurius; 9-fzer nagyobb, mint Vénus; és
majd háromfzorta nagyobb mint Mars. Ellen-
ben pedig 14. fzáz ezerfzer kissebb, mint a*
nap? Í400-fzor kissebb, mint Jupiter; 1000-
fzer kissebb, mint Szaturnus, és 87-fzer kis-
sebb ,«mint Uránus.

139. §. A' ki estve megnézi a' tsillagos
eget, úgy tetfzik ez annak, mint eggy nagy kék
boltozat, mcllyre a' tsi'Jlagok, mint valamelly
oranyfzegek úgy volnának oda verve. Vgy
látfzik, mintha ezek eggyforma mefzfzeségre
volnának mi tőlünk, és mintha mi ennek a*
nagy félgolyóbisnak középpontján állanánk,
és az egéfz Ég' gollyóbisa, minden tsillagok-
kal eggyíitt nipkeletrol, napnyugotra, min-
den 24. órákban eggyet fordulna a' föld' kö^
rül. Ez a' nappali forgások a* tsillagokoak ne-
veztetik közönséges forgásnak. De ha jól reá
figyelmezur.k, ugyan ekkor azt vefzfzük éfz-
re a' napon, holdon, és Planétákon, hogy a-
zok napnyugotról n(ipkeletfelé mennek eíébb*
<;s ez az ő eggyik álló tsillagról, a' másikhoz
való elébbmenetelek neveztetik az ő tulajdon
mozgásoknak. Ha példának okáért azokat az
álló tsillagokat mngunknái megjegyezzük, a""
mellyeknel a' hold, ez vagy amaz időben est-
ve állott: a' következendő estve, nem fog-
juk azt ott találni, hanem ekkor azoknál a'
tsillagoknál léfzen, mellyek tegnap napkelet

fel<í
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felé mefzSzebb voltak. És ez így megy to-
vább tovább mind addig, míg 27. napok, és
egynéhány órák alatt a' maga futását a* föld
körül elvégezi. U&yan ezt lehet a' napon is
éSzre venni, tsak hogy ennek mozgása nem
oliy fzembetünő, hanem 3Ó5. napok és majd
6. órák kivántatnak arra, mig 6 ezen látfza-
tó kerületét napnyugottól, keletfelé elvégezi.
Azt a* liaeát, mellybe a' nap az égen efzten*
dől által menni Iátfzik, Ecctyptikának vagy
Napútjának hívják. A' Planétákon Szinte azt
lehet.tapafztalni, hogy azok.küiömb külömb
időbe végezik el napnyugotról, napkeletfele
futásokat a' Nap körül. Azoknak útjaik a' nap*
injától tsak eggy kevés Szélesség által távoz-
nak el. Ha hát az ember az égen eggy fzéles
húzást, tudniillik mintegy nyoltz réf Szélessé-
gűt gondol, mellybe az Ecclyptika, vagy nap*
útja közénbe esik: azzal magának ollyan he-
lyet képzel, mellyben a' Planéták a' nap kö»
rül menvén, mindenkor ott vágynak, és a*
mellynek hafárát ők soha át nem lépik. Ezt

•a' Széles húzást AÜatos kerületnek (Zodiacus)
hívják, mivel az abban találtató tstllagzatok«
nak neveik töbnyire az állatoktól vágynak vé-
ve. A' Planéták' mozgásaikra való Szorgalma*
tos figyelmezés arra tanit továbbá bennünket,
hogy azok hol sebessen, hol pedig lassan men*
nek; hogy néha megállanak ; sőt vjfzfza is
térnek, és azután futásokat ismét előre kö*
vetik.

140. §. Rá nézve úgy tetfzik, mintha az
álló tsillagok minden 24. óra alatt napkelet-
ről napnyugotfelé a' föld körül eggyet fordul-
nának. De mivel a' Nap, hoíd, és a' több Pla-
néták egéfzSzen ellenkező utat tefznek, tudni*

illik
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illik napnyagotról napkeletfelé mennek elébb;
látni való, hogy ezen két mozgásokban ellen-
kezés vagyon, és ezek közzül tsak az egjfyik
lehet igaz. Ha az ember azt veSzi fel igassá-
gul, hogy minden álló tsillagok a' nappal, hol-
dal > és Planétákkal eggyütt mindennap meg-
kerülik a' földet: így nem lehet kimagyaráz-
ni, és megfogni, miképpen menjenek elébb
a' nap, hold, és a1 Planéták napnyugottól,
napkeletfelé, eggyik álló tsillagtól a' másik-
hoz, és miképpen lehessen az, hogy a' Pla-
néták hol sebessen, hol lassan, hol viSzSza
menjenek, hol megáljanak, és ekkor ismét e-
lőre napkeletfelé nyomuljanak. - Ezen ellenke-
zéseket , és rendeletlenségeket tsupán tsak ez
által lehet eligazítani, ha felvefzSzük, hogy a*
mi földünk önnön masa körül, vagy a' maga
tengeje körül is fordul, mint a' több Plané-
ták , és a' nap körül is minden efztendóben.
Hogy a' föld ekképpen forduljon, arra a! jó-
zan okosság igen erős okokat Szolgáltat. Lás-
sunk azok közül egynéhányat, mellyek is c*
következendők:

a.) A' nap, eggy milliommal, vagy töb-
bel is nagyobb a* földnél: képtelenség azért
azt mondani, hogy az a* nagy tüzgolyóbis
minden tsillagokkal eggyetemben 24. órák a-
latt e' körül a' kis fbldgolyóbis körül egyet
fordulna.

b.) A' nap a' földtől huSz milliom mért-
földnél távolabb van. Ha már az a' földet min-
dennap megkerülné: minden 24. órák alatt
eggy ollyan kerületet kellene néki a' föld kö-
rül tenni, mellynek átmérője 40. milliom mért-
föld volna. No de ez olly sebesség, mellyet
még tsak nem is képzelhetni. Hát még az álló
tsillagok' sebességeknek millyen nagynak ké-
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ne lenni, ha azoknak is 24. óra alatt megfcel-
iene kerülni a'földet? holott a* naprlak a' fóld-
tői való távolléte az álló tsillagoknak ifzonyú,
és rendkívül való távollétekhez képest tsak i-
gen tsekéllység.

c.) Mivel minden álló tsillagok egyenlő
mozgással láttatnak mindep 24. órák alul a*
föld' körül menni; a' melly mozgást tsak úgy
lehet megfogni, ha azt felvefzi az ember, hogy
a' föld minden 24. órák alatt napnyugotról,
napkeletfelé maga körül eggyet fordul. Mert
midőn ez így esik, a' mi Szemeinknek nem
tetzhetik küíömben, hanem mintha az cgéCz
e£* golyóbisa minden tsillagokkal eggyütt 24.
órák alatt napkeletről napnyugotfelé a' föld'
körül megfordulna.

d.) Mert azok a" Planéták is forognak a*
magok teagejek körül, a' mellyek meg na-
gyobbak ennél a' mi földünknél is.

e.) Mert ha azt fel nem vennénk, hogy
a' föld forog a' maga tengellyé körül; nem
lehetne megmagyarázni, miképpen esik tehát
az"> hogy a Planéták .minden 24. órák alatt '
Játfzanak a' földet körül járni, még is mind-
azáltal az ellen a' közönséges mozgás ellen
mindennap napkeletfelé nyomulnak elébb e-
lébb.

f.) Mert ez a' föld az álló tsillagoknak tá-
vollétekhez képest tsak eggy alig látfzó kis
pont; és így képtelenség voína, ha ezek az
égi testek, mellyeknek nagyobb réfzek látha-
tatlanok mi tőiünk, a* föld körül fordulnának.

141. §. Valamint a' földnek mindennapi
fordulását maga körül, ú%y annak efztendíi
mozgását is a' nap körül meglehet mutatni.
A' nap nem egyebb, hanem k\[6 tsillag, melly
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valósággal annak láttatnék az égen tőlíink, ha
attól ollyan távol volnánk, mint a* több álló
tsíllagoktól. Azért ez a* maga állásál is más
álló tsillagokra nézve nem változtathatja; ha-
nem azokhoz képest eggy forma távolságot kell
néki megtartani. A' föld pedig eggy Planéta,
és Szinte úgy van az ég üregébe, mint a1 több
Planéták. Mivel minden Planéták, mellyek
közöl némellyek fzáfzfzor, vagy ezerSzer is
nagyobbak, mint a' mi földünk, külömböző
időben az eggy hcllyben álló nap körül fo-
rognak : tehát a' földet is azok közül nem le-
het kirekefzteni. A' földnek ezen cfztendci for-
gása a' nap körül főképpen abból világos, mi-
vel az által minden rendeletlenség, és egye-
netlenség a1 Planétáknak tulajdon mozgások-
ban elvétetik. Ebből lehet az ő sebes és las-
sú elébbnyomulásokat, megállásokat, és vifz-
fzamenételeket terméfzeti módon kimagyaráz-
nt, és olőre megmondani. Mert ez a* mozgá-
sa a' földnek a$ több Planétáknak mozgások-
ba elegyedvén ez által úgy látSzik, mintha
hol sebessen, hol lassan mennének, hol meg-
állanának, és még viSzfza is fordulnának. A*
Földnek ez az efztendei mozgása a' fundamen-
toma a' napnak látfzató mozgásának is az ál-
latos kerületben.

Ez az értelem éppen nem ellenkezik a*
Szent írással. Noha ez a1 napnak járásáról em-
lékezik : mindazáltal nem határozza meg an-
nak útját, és módját, miképpen essék annak
feljövetele, és lemenetcle. Tsak úgy irja e'
ie a' terméSzetbéli jelenségeket ini előttünk,
«' mint azok Szemeinkbe tűnnek.

142. §. A' Planétákon kivül vágynak még
más homájos égi testek is, mellyek kiilöm-
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bözŐ, és igen hofzfzú idő alatt kerftlik inog
a* napot, a' meílyek Üstökös tsillagoknak ne-
veztetnek. Ezek ollyan égi testek , mellyck
eegv igen hofzSzú,' és magok felé viSzSza té-
rő' keskeny lineába járnak a' Nap körül. Fe-
zeknek tulajdon mozgások a' Planétáknak moz-
gásoktól sokakba ktílömböz. Magoknak vagyon
ezeknek tulajdon útjok, a' mellyben a' Nap-
hoz eggyfzer igen közel mennek, és azután
az Uránus határán túl attól eltávoznak. Ezenn
az okon igen ritkán lehet őket látni. A* Pla-
nétáknak minden útjaikon által mennek ezek,
és megkettőztetett sebességgel sietnek a* nap
felé, azt megkerülik, eltávoznak attól más
oldalról, és a' naptói vifzSza jővén, a'
Planétáknak útjaikon által, követik futásokat,
túl Szaturnuson, és Uránuson. E' Szerént hát
állandó égi testek. Az 5 járásaikat előre meg-
lehet mondani, útjokat felvetni, és vifzfzajö-
veteleket meg-határozni. RendSzerént holmi
hofzSzú, és átlátfzó világos sugárokkal jelen-
nek meg, mellyet Üstökének hívnak. De min-
den üstök nélkül is láttatik iIlyen tsillag. Nem
esmeri ember azokat az erőket, mellyeket az
üstökös tsillagok véghez vifznek; az a* fényes
üstök azért, melly milliom mértföldekre ki-
terjed a' világon, megmagyarázhatatlan titok
marad ő előtte. Talátn ennek formálására nem
fordit egyebet a* terméfzet világosság sugári-
nál: mitsoda erők által tsinálja pedig ezeket
ki, senki nem tudja megmondani.

Sok emberek között uralkodik még ez a*
bal Ítélet, hogy az üstökös tsillagok, nagy
Szerentsétlenségeknek a' postái, és hogy azok
hadakozást, pestis*, és más tsapásokat jelen-
tenek. De minthogy ezek tsak valami Planéta
forma égi testek: Játni való, hogy ezeknek.
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megjelenések nem jelenthet semmit. Variamint
a% rendes Planétáknak feltetlzések ez vagy a-
maz Orfzágnak semmi különös állapotját nem
jelenti: úgy nem lehet azt mondani valamelly
üstökös tsillagnak megjelenéséről is. ^ Innen,
bolondság hát azoknak megjelenésektől félni.
Az Isten mindenhatóságának és jóságának mun-
kái azok, mellyeknelk a' mi Sziveinket tsu-
dálkozással 's örömmel kell inkább betölteni.

143. § . A' nap, a' körülötte járó Plané-
tákkal, és üstökös tsillagokkal eggyütt ne-
veztetik Világalkotmányának. Éhez képest e-
asek forognak a' mi napunk körül: Merkurius,
Vénus, a' Föld a* maga holdjával eggytitt, Mars,
Jupiter négy, Szaturnus pedig hét holdjaival, és
végre Uránus, a' maga hat előttünk esméretes
holdjaival. A 1-dik Figurába meglehet ezt látni,
hanem abban a' kerek lineák, mellyek a' Pla-
nétáknak a' nap körül való útaikat adják e-
l ő , nem a* fzerént a' proportió Szerént vágy-
nak kikerítve, mellyet az azokon lévő Számok
kívánnának; hanem a* rajzolat kitsiny voltá-
ért tsak gondolomra. Az üstökös tsillagok iSzo-
nyú magasságról nyúlnak le sokkal túl az U-
ránus határán a' nap felé. Rendkívül való
mcrzfzeségre vágynak ettől a* tsillagok, ét
megmérhetetlen távolságba egymástól, mel-
lyeknek kéttségkívül mindenike körül, mint af

mi napunk körül egy eggy föld golyóbis forog.

144. $. A* Planétáknak igen nagy hason-
latosságok vagyon ezzel a' mi földgolyóbisun-
kal. Azokat is, mindnyájukat, mint a' földet
a' nap világositja, és melegíti meg. Mefzfze
néző tsőkőnn azoknak felső Színeken sokféle
egyenetlenségeket venni éfzre. Nevezetessen
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a* Hold* és Vénus igen darabosnak, c's he-
gyesnek látfzik. Ezek az egyenetlenségek mind
arra mutatnak, hogy azok kulömb kölömb-
féle réSzekből állanak, és hogy hegyek, völ-
gyek, kemény és fojó réfzek vágynak raj-
íok. A' Holdban ezeket a' külömb külömb-
féle réfzeket pufzta Szemmel meglehet esmér-
nj az ő motskos tekintetéből, mivel a' fojó
réfzek a' világosságot nem vetik ollyan na-
gyon viSzfza, mint az erős és kemény testek:
tehát a* holdban lévő homájos motskoknak né-
niünémü hasonlatosságok vagyon a' mi 'vize-
inkel. Az abban lévő világos hellyek pedig
tartományok, hegyek, és kőfziklák. Valamint
2L> földöm a' nap, és éjjel Szüntelen felváltják
egymást: a% több* Planétákra nézve is így va-
gyon a* dolog. A' földnek eggy holdja van,
melly az ő éjtSzakáit megvilágósitja: úgy Ju-
piternek négy, Szaturnusnak pedig hét ilJyén
holdjai vágynak. A' föld gőzkörnyékkcl va-
gyon környülvéve: úgy más Plánetákon i$
éSzre lehet ennek nyomait* venni. És ekkép-
pen igaz hát az, hogy a' Planéták, és a' mi
földünk között igen nagy hasonlatosság vagyon.
Mivel már a' földet eleven, és okos teremté-
sek lakják, tehát a' több földgolyóbisoknak
is okos teremtések* Szállásoknak kell lenniek.
A' ki ezt tagadja, Szint ollyan oktalanul tsele-
kefzik, mint az ollyanok, a' kik látják mefz-
Sziről a' városokat és falukat, mindazáltal ta-
gadják, hogy azokban lakosok volnának,mi-
vel azokat soha nem látták.

146. §, Estvéli tifzta időben, az égnek
kék boltozatján, megszámlálhatatlan seregü ál-
ló tsillagokat látni. Ezeknek sokaságok leírha-
tatlan nagy, Az egéCz ég úgy látSzik, hogy
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fezokkaí minteggy, bévan vetve. Sok milliók
mi előttünk láthatatlanok , és tsupán tsak mefz-
fzelátó üvegeken lehet látni. Negyven tsilla-
gokat lehet illyeneket találni a' fiastyúkban;
és az V fehér ú t , mellyet a* tsillagos égen lá-
tunk, és téjútnak neveztetik, megizámlalha-
tatlan, és pufzta Szemektől láthatatlan apró
tsillagokból áll. Az Ő látSzató nagyságok Ize-
re'nt az állandó tsillagok első nagyságuaktól
fogva, hatodik nagyságú tsillagokig ofztatnak
fel. Mivel azok közt némcllyek nagyoknak,
másoli igen kitsinyeknek látfzanak: tehát iSzo-
nyú távolságra kell azoknak egymáshoz, és
a' földhöz lenni.

146. §. Az álló tsillagoknak távol léteket
a* földtől nem mérheti ugyan meg az ember,
mert az elrejletett titok ő előtte: de azt bizo-
nyosan tudja, hogy azoknak távollétek olly
ifzonyú nagy, hogy ahoz képest a' Planéták-
nak a' naptól való távollétek tsak kitsinység.
Magok a' mi érzékenységeink is meggyőzhet-
nek minket erről. A' mefzPze néző tsővek által a*
Planétáknak tetSzető átmérőjök megnagyobbit-
tatik: de az álló tsillagokon legkissebb nagyítást
sem lehet éSzre venni; hanem tsak úgy látízanak*
mint valamelly kitsiny porok, meílyeken sem-
mit sem lehet megmerni. Mivel már tsak a*
Planéták is iSzonyú meSzSzire vagyuak: melly
rettenetes távol kell lenni a' földtől az álló
tsillagoknak!!! Abból is által lehet ezt még
Játni, mivel egymáshoz mindég egyenlő meSz-
Szeségct, és állást mutatnak, akármclly réSzin
nézzük is őket a' földnek. Ha a' mezőn eggy
élőfát néztek, melly a' másikkal egyenes lí-
neában van ; mindjárt változást találtok ezen
élőfáknak állásokban, mihellyt változtatjátok
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ál/ástokat. De ha az ember a' fbid golyóbisán
a* maga állása hellyét más olly hellyel váltja
is fel, mely amattól két ezer mérifóldnyire
esik: még is mindazálfal azokonn semmi vál-
tozást az o egymáshoz való állásokban nem
fog találni. Ebből hát nyilván vagyon, hogy
2000. mértföld az álló tsillagok távollétekhez
képest tsak semmi. Hanem inár ez bámulás-
ra méltó dolog, hogy azoknak távollétekhez
képest még negyven millióm mértföld is tsu-
p;i semmi. Pedig ezt kenteién az ember állí-
tani. Tudjuk* hogy a* mi földünk 20. milli-
om mértfóldnyire van a' naptól; már mikor
az efztendőnként a* napot megkerüli: fél efz-
tendő alatt a' maga hellyét az ég' üregébe 40.
milliom mértfóldel változtatja. Innen az em-
ber azt gondolná, hogy ennek a' külörabség-
nek az álló tsillagok' állásában változást kéne
tsinálni: de semmit sem tsinál. És így ebből
illy' következést kell kihúzni, hogy az álló
tsillagok olly rettenetes mefzfze állanak a' föld-
től, hogy ahoz képest 40 millió mértfóldek
tsak ollyanok mint a' semmi.

147. §. Ebben a% kimondhatatlan, és a-
lig képzelhető mefzfziségben lehetetlen volna
az álló tsillagokat látni', ha tsak magoknak
nem volna tulajdon világok, és azzal nem fény-
lenének. A' Planétáknak világosságok igen gyen-
ge * úgy hogy a' legmefzfzebbre lévő Plané-
tát az Uránust pufzta Szemekkel nem is igen
lehet látni. Már mivel az álló tsillagok sokkal
távolabb vágynak, *s még is azoknak a' vilá-.
gosságok sokkal tifztább, és elevenebb, mint
a' Planétáké; tehát tulajdon világosságoknak
kell azoknak lenni, és ekképpen tsupa nnpok-
nak» Ha az álló tsillagok tsupa napok; ezek

két-

' 185

kéttség kívül aze'rt teremtettek, hogy bizonyos
homájos égi testeket világosítsanak, 's mele-
gíttsenek meg. Annakokáért nem is lehet azt
tagadni, hogy mindenik tsillag körül bizonyos
Planéták, és üstökös tsillagok kerengenék. Már
mivel minden nap, a' maga Planétáival, és
üstökös tsillagaival eggy világot téfzen: követ-
kezik hogy annyi világok vágynak, a* men-
nyi álló tsillagok az égen. Minthogy továbbá,
arról sem lehet kételkedni, hogy a% mi napunk
körül járó Planétákban eleven állatok, és o-
kos teremtések vágynak r innen azt is elkeli
hinnünk , hogy minden fóldgolyóbisokon, mel-
lyek más napok' körül forognak, bizonyos la-
kosok vágynak. Mely megfoghatatlan nagy a-
zért az Isten minden ő munkáiban! Mitsoda
Istennek kell annak lenni, ki az eget olly vég-
hetetlenül kiszélesítette, és olly megszámlál-
hatatlan napokat állított elől, egymástól meg-
mérhetetlen távolságra! Mitsoda Istennek kell
annak lenni, a' ki ezen napok közül minde-
nik körül bizonyos fzámú főldgolyóbisokat for-
gat, mellyek lakóhellyek sok eleven állatok-
nak, és okos teremtéseknek! Oh melly igen
illő, hogy ennek neve ezen megfzámlálhatat-
lan világoknak lakositól ditsőittessék! í! Mi-
tsoda imádással, Szeretettel, és tifztelettel tar-
tozunk mi ennek a* mindenható Istennek, a*
ki az égnek megmérhetetlen üregében millio-
monként rakta és plántálta el a' maga napja-
it , és Számtalan világokat hozott e lő! !

149. §. Noha az álló tsillagok ollyan so-
kan vágynak, hogy azokat lehetetlen nieg-
izámlální: mindazáital az ollyanokat, a' mel-
Jyeket pufzta Szemekkel lehet látni, bizonyos
liépekb* rakták az emberek, és külömb kü.
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lönibféle nevekkel elnevezték. A* mellyékben
.valami hasonlatosságot találtak más dolgokkal,
azokat azokról nevezték. így p. o. némellye-
ket háronifzegletnek, másokat koronának, má-
sokat ismét Szekérnek nevezték. De vették a*
nevezetet a' nevezetes emberektől is, hogy az
által azoknak emlékezetek Senn maradjon. E-
zen tsiilag képek között kéltség kívül azok a*
Jegnevezetessebbek, mellyek a' Zodiákushan ,
vagy Allatos kerületben találtatnak. Minthogy
a' napnak napnyugotról, napkeletre való min-
dennapi elebb nyumulását igen régen éSzre
vették: nevezték azt a' linéát, mint már fel-
lyebb is megjegyzettem, mellyen a' nap az é-
gen menni látfzott Ecclyptikának, vagy Nap
útjának. A' napnak ezt az útját az eiztendo-
nek 12. holdnapjai fzerént egyenlő reTzekre
oSztották fel, ollyan formán, hogy a* Nap
minden holnapban egy eggy réfzen inegyea
által a" maga futásában. Mivel továbbá azt is
kitanultak, hogy a' holdnak, és a% több Pla-
nétáknak úljok tsak kevésre esik a% nap' tftjá-
tól: tehát az Ecclvptikának két oldalain két
lineát vontak elméjekkeí, mellyek azt a' hel-
Jyet határozták meg, a' mellyekben a' Plané-
ták mindenkor forognak. A' nap útja e*fzerént
ezen fzélcs vonásnak közepében vagyon, melly-
nek, mint erről is már emlékeztem, mint eggy
nyoltz rőf a' fzélessége. Azok a' Planéták,
mellyek soha ezen fzélcs vonásból ki nem
mennek, hol felette, hol alatta vágynak, az *
Ecclyptikának, és néha ezen mozgásaikban
által kell ezen menniek, vagy által kell azt
vágni. Mivel ennek a' hellynek mindenik ré-
íze eggy eggy tsillagzatot foglal bé magába:
tehát ebben a* vonásban 12 tsillagzatok vágy-
nak , mellyek ólJyan névvel bírnak, mellyek

nagy

r.agy réfzént az ő foglalatosságoktól vágynak
véve, a' mellyekben azok az emberek régen
forgódtanak, a" kik ezt az elofztást az égen,
tsinálták elöfzör. Ezt a' fzéles vonást állati ke-
rületnek azért hívják, mivel az ebben találta-
tó tsiliagzatoknak neveik töbnyire az állatok-
tól vágynak véve. Nevezik ezt 12. égi jegyek-
nek is, mivel ezen elofztással az eíztendőnek
12 réfzei jelentetnek. Ezeket a' tsillagzatokat
elkezdvén a' Tavafzon, így nevezik: Kos,
Bika, Kettősek (vagy eggy pár ketskék, a'
mint régenten neveztettek:) Rák, Orofzlán,
Szűz, Mérték, Skorpió, Nyilas, Vízöntő, és
Halak.

Babonás vélekedések.

149. §. Azokból a* nevekből, melfyeket
a'régiek a'Zodiakusokon lévő tsillagoknak ad-
tak , alkalmatosságot vettek , ofztán idővel a*
tudatlanok a' jegy magyarázásra, melly több
több babondságot vont ismét maga után. Ha
a' hold vagy a' nap valamellyifc égi jegy be lé-
pett: annak mindjárt különös erőt, és béfo-
jást tulajdonit toltak a* földi dolgokba, és az
embereknek történeteikbe. így p. o. azt mond-
ják sok átsok, mikor a* nap, a* rák, vagy
skorpió jegyben van, akkor nem jó épületre
való fákat vágni, mert azokba bele esik a'fzú.
Hasonlóképpen, ha a* halak jegye hárbmfzor
van .egymás után a' kalendáriumban, esőt je-
lent. De a' ki azt meggondolja, melly retten-
tő távol vágynak a' főidtől az* álló tsillagok,
nem tsak, hanem hogy a* tsillagoknak Szabad
akaratjok Szerént adtak neveket a'régiek, mel-
lyeket az ő holdnaponként való foglalatossá-
gaiktól vettek: az ollyan igen könnyen által-

lát-
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láthatja, azoknak bolondságokat, a* kik a% í2.
égijeleknek különös befbjást tulajdonitnak az
emberek* munkáikba, és történeteikbe.

150. §. Minthogy a* hold útja, a' nap, és fökl
között megyén által: tehát minden kerületé-
ben a' fold körül, kétfzer esik a' földel, e's
nappal majd egyenes lineába. Ezen alfásábol
Származnak már a' nap^ e's holdbéli fogyat-
hozások. Ha az njj hold, mint vagyon a' 6-
dik Figurában a* mi földünk közé; és a* nap
közé megy: akkor az elfedezr eggy ideig e-
lőttünk a' napot, és ekkor napbéli fogyatko-
zásunk van. A' napbeli fogyatkozás hál nem-
egyéb, hnncm a' napnak a* holdtól való el-
fedeztetése. Ha a' hold a* napnak tsak eggy
réfzét fedezi cl: hívják réfzfzerént való nap-
bei' fogyatkozásnak. Ha pedig annak egéfz
tányérját elfedezi: azt nevezik egéfz napbeli
fogyatkozásnak. Hlyen volt már 1793-dik efz-
tendőben 6-dik Septemberben * ezen a' mi ré-
fzünkön. Ez a' napbeli fogyatkozás itt nálunk
majd egéfz volt, és még nagyobb, mint az
1764-dik efztendőben lévő 1-ső Aprilisbélr nap-
fogyatkozás. Kezdődött ez 11. órakor, 31.
minutakor, végződött 2. órakor, 41. minuta-
kor, és ekképpen 3. óráig, 29. minutáig tar-
tott, a* midőn a' nap 10. hüvelyknyire seté-
tült meg. Minden napbeli fogyatkozásnak, a*
napnak mindenkor a' napnyugotti réfzén, vagy-
annak jobb fzélin kell elkezdődni, mivel a1

hold napnyugotról megyén napkelet felé. Mi-
kor a' hold a' *nap eleibe megyén, és ekkép-
pen eltakarja előttünk a' nap tányérját rákkor
a' hold' tányérja árnyéka a' földre vettetik.
Ir.nen a1 hold' lakosai földfogyatkozást látnak
akkor, mikor minekünk napbeli fogyatkozá-

sunk

•unk vagyon. Tudni való dolog, hogy a'nap-
beli fogyatkozást nem mindenült lehet a' föl-
dön látni. Ennek az az oka, hogy a' hold kis-
sebb a1 földnél, és így az ő árnyéka a' föld-
nek egéfz fzinét be nem fedezheti, a' honnan
nappal is lehet ollyan napbeli fogyatkozást
melly előttünk láthatatlan, mivel nem ott la-
kunk a' föidgolyobisán, a' hová a* hold a'ma-
ga árnyékát veti.

Je^yzér. Minthogy ezt a' mondást, hogy a vap en-
nyi?'s ennyi bilvclybtyire mtgsetétUl, nem mindenek ertik,
holott a' közönséges Kalendáriumokban is ezzel élnek:
tehát fzlikség léfzcn itten megjegyezni, hogy a' nap fo-
gyatkozásának mennyiségét hüvelykekkel, vagy a' mclly
mind egy, tzolokkal mérik meg. Tudniillik egy mcfz-
fzc nézd tsó által, a' nap' kepét, valami arra a' végre
kcfzittctett fzcrfzámba,. vagy valami setét házba tifzra
papirosra vettetik le, ineliycn a' nap képének átmérő-
jét (diamcícr) kiegyezik. Eat clofztják 12 egyenlő ré-
fzekre, mcllycket hüvelykeknek hívnak, és az ö közép
pontjából az ofztály pontokon által hat karikát írnak.
Ha már a' homályosság az első, második, harmadik,
vagy nyoltzadik ofztály pontnak karikáját éri: tehát a'
fogyatkozás, egy kettő, három, vagy nyoltz hüyclyk-
nyi. Egy hüvelyk, ismét 60 minutűmokra ofztatik fel.
Ha a' nap 12 hüvelyknyire setetül meg: tehát egéfz a'
fogyatkozás. Az a' napbeli fogyatkozás, mclly ebben az
1803-dik cfztcndobcn 17-dik Augustusban léfzen, négy
hüvelyknyi és 8 ininutumnyi fog lenni. Lásd. Fig. 8.

151. §. A* Föld hasonlóképpen, mint a*
6-d:k Figurában látni, árnyékot vet maga u-
tán, mivel ez is eggy setét égi test. Éz az
árnyéka a* földnek a' nappal mindenkor által
ellenbe esik az Ecclyptikára. Ezen lineához
tsak közel esik mindenkor a* teli hold, mert
ez akkor a* nappal, és földel majd egyenlő
lineát tsinál. Ez alatt az idő alatt tehát az 6
állása közel aVföld árnyékáuál vagyon. Ha
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ez az Ecclyptlkához olly közel van hogy a*
fold árnyékába bele megyén: akkor holdbéli
fogyatkozásunk vagyon. A' holdbéli fogyatko-
zás annakokáért nem egyéb, hanem a hold-
nak a' Sóid árnyékától való megsetétedése.
Ezt is Szinte úgy reSzSzerént valóra, és egéSz
fogyatkozásra Szokták feloSztani. Egéfznek ak-
kor hívják, mikor a' föld árnyéka az egéfz
hold tányérját beborítja. ReSzSzerént valónak
pedig ismét akkor, mikor a% holdnak tsak eggy
réSzét Sedczi bé. Ezeknek a' fogyatkozások-
nak mindenkor a* holdnak- napkeleti Szélén kell
kezdődni , mivel ez napnyugotról napke-
letSelé fordul, és így a' maga balrcfzivel
megy bé előSzőr a* föld árnyékába. A' hold-
béli fogyatkozás eggy jvalóságos megsetédése
a* holdnak, azért a* Söldnek minden lakosi e-
lőtt láthatónak kell annak lenni, valakiknek tsak
feljött a' hold. Mikor nekünk holdbéli fogyat-
kozásunk vagyon, akkor a' hold* lakosinak
Napbeli fogyatkozások vagyon, mivel akkor
a% mi földünk a' nap, és hold között vagyon,
és ezen állásával a* hold lakosi előtt elfedi a'
napot.

152. §• Ha a' hold útja éppen az Ecclyp-
tikában volna, úgy hojry éppen azon a' linc-
án menne a' hold, mellyen a' nap efztendőn-
ként látfzik menni; úgy minden holnapban
holdujságon napbeli fogyatkozásunknak, és
holdtöltekor holdbéli fogyatkozásunknak kel-
lene lenni. De ezt a' bölts Teremtő azzal gá-
tolta meg, hogy a' holdnak ollyan utat Sza-
bott eleibe, melly az Ecclyptikálól eggy ke-
véssé eltávozik. Már mivel a* hold járása nem
ezenn a' lineán megyén véghez, hanem etiől
oldalra eltávozik: tehát nem is tsinálhat min-

den

J91
den uj'hold a" földön napbeli fogyatkozást, és
minden holdtölte holdbéli fogyatkozást, mivel
töbnyire az 6 Ecclyptikától való eltávozása
nagyobb, mintsem nogy a* napot előttünk el-
fedezhetné, vagy a' fold árnyékától előttünk
meghomájosodhatna. Imé illy terméfzeti mó«*
don vagyon a1 dolog a* nap, és holdbéli fo-
gyatkozásokra nézve. Nem legnagyobb bolond-
ság e' tehát mikor az emberek az illyen ter-
méfzeti történetektől félnek, és ezejtról azt
állítják, hogy igen vefzedelmesek az embe-
reknek , és barmoknak. Ez a* hafzontalan vé-
lekedés riügyon uralkodott még a'fellyehb va-
ló Században is. Midőn l6v54-dikben 2-dik Au«
gustusban,^eggy nagy nnpbeii fogyatkozás tör-
tént voln.i,*igcn nagy félelembe^ estek az em-
berek. Valamint a' több fogyatkozásokat, úgy
ezt is az Isten haragja jelének tartották volt,
<*s a' következendő rettenetes ítélet' postájá-
nak. Norimbergába annyira megijjedtek, hogy
a' piatzon semmit sem árultak, a' barmokat
nem hajtották ki a1 mezőre, minden kutak be
fedettek, ne hogy azokba méreg huljon a' le-
vegőből , és a* haláltól való félelem miatt 2285
emberek Communioáltak előre a' Templom-
ban. Mire nem vetemedik az ember, ha já-
ratlan a' terméízeti tudományban ! Fél, és ret-
teg még attól is, a' mitől nem kellene! Melly
sokat lehet hát köfzönnünk a' Terméfzeti tu-
dománynak , hogy annak világa által ez a' ba-
bonás félelem elüzetelt.

153. §. Hasonló módon Merkurins, és Vé*
nus is; a' magok Htjaikban a 'nap, és föld kö-
zött mennek által: azért ezek is okozhatlak
napbeli fogyatkozást, melly néha valósággal
mez is esik. De mivel ezek az égi testek a*

t*



19*
6 földtől való nagy távoltételek miatt igen ki-
tsinyeknek látfzanak mi hozzánk: tehát tsak
valami fekete hiotskot látni ollyankor a* nap*
tányérján, mikor azok a' nappal, és a' mi Sze-
münkéi egyenes lineába vágynak, a* melly
motsok ollyan kitsiny, hogy tsak mehízt lá-
tó tsőkkel lehet azt éfzre venni. De az illyen
jelenségek igen ritkán Szoktak megtörténni,
és mivel ezek semmi éSzrevehetó" homájossá-
got a* napon nem okoznak: azért azokat nem
is hívják napbeli fogyatkozásnak, hanem tsak
Vénusnak, és Merkuriusnak á napeló'tt való
átmeneteleknek*

Jery%és. Merkurius, és Vénus igen ritkán jelenik
meg a* nap' tányérján, az elsó mind inkább, de Vcnus
néha fzáz efctendcig is alig. Annak az az oka, hogyc
zek a' két Planéták tsak akkor vágynak igen közel az
EcclvPtikához, mikor VcnCsnak a' nap elölt való által-
mcnetclc 5-dik Júniusban, vagy 7-dik Decemberben;
Merkuriusnak pedig 6-dik Májusban, vagy. 7-d»k No-

. .•••!_ x"_»A«.t, «nA<v VI4«> miiről «»•» wp.n ritkánvcmbcr tájján történik meg. .Már mivel ez igen rukán
esik tehát ieen ritka az említett történet is. Az elmúlt
1802-dik eíztendóbcn 9-dik Novemberben Mcrkunust
éopen Hlyen állapotba lehetett fzemclm, melly mivel a
Pcfti Kalcndáriomban a' nap és holdbéli fogyatkozások
laistromában így volt feltétetve: N B. Különös égt lK-
Sny léfzen ™ efztendfoeu, olly nagy lármát Kintit
itt koTülo'ttünk, hogy tsak nem mindenek az utolsó nap-
Íól és Ítéletről bcfzéllcttek. De c* fzerént látnivaló, hogy
ez tcrméfzcti történet volt, *s a' tapaf/talás is incgmu-
tattá annak lenni, ha ugyan nem volt semmi ollyas
várt következése.

TI-
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TIZENNEGYEDIK RÉSZ

Az ÁsványoK Orfzágáról.

Jo4. §. l\z t%é?z terméSzetet három Orfzá-
gokra Szokták felofztani: úgymint Ásványok-
nak — Növevenyeknek — és Allatoknak Or-
Szágára. Ezen feloSztásnak ez az oka és fun-
damentorna, hogy három fő külömbséget ta-
pafztalni a* testek között. Mert vágynak ol-
lyan testek, a' mellyeknek réSzei tsak úgy vágy-
nak egymással öSzveSzerkeztetve, de bennek
semrni nedvességek nem mozognak. Ezeket hiv-
jákÁsványoknak, miveJ a'Sóidbólásatnak ki,
és mind edgyült ezek teSzik az Ásványok* Or~
faágát. Vágynak ismét ollyan testek, mellyek
úgy vágynak öSzveSierkeztetve, hogy bizo-
nyos nedvességek is Sojnak bennek, meHyek
által azok nevekednek, és élnek, a' nélkül,
hoĝ y érző Lelkek volna. Ezek teSzik a' Nö-
vevények* Orfzágát. Ezeken kívül vágynak még
ollyan testek is, a* mellvek nem tsak az hogy
élnek, és nevekednek, hanem valami ollyan
Valósággal is vágynak öSzveköttetve, a* melly
érez, és a* maga testét tetzsése Szerént moz-
gathatja. És ezek a* testek tartoznak az Al-
iatok' Orfzágához. Ezeknek a' három orSzágok-
nak hoSzSzas leírásokra nem terjefzkedem it-
ten k i , mivelnints Szándékom TerméSzeti his-
tóriát irni: hanem tsak közönséges elmélkedé-
seket tefzek , és gondolatimmal tsak azok mel-
lett a' dolgok' mellett Sogok maradni különös*
S$Ü , mellyek kel a' tudatlanok babonaságot Szók*

N tak
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tak gyakorolni. Kezdem az Ásványok Orszá-
gán, ide tartoznak a' külömb külömbféle föl-
dek , kövek , bányáfzatok, és földi gyanták vagy
éghető testek, is.

165. §. Ezen á* fzónn Fold ollyan test
értetik, meüyet kalapáttsal nem lehet nyújta-
ni , sem pedig olajjal, vagy vízzé} öfzveol-
vafztani* — Sok, és kíUönab külömbfele .föl-
dek vágynak , úgymint: kerti-, homok, agyag,
és méfzfpldek. A' kertiföld, raelly rendfzeréut
a1 kertekbe. találtatok,. 's azért neveztetik ez*
zcl a* nevezettel. fekete ,; porhanyó, kövér,
és av vizet jój bétrzCza^.A' homokföldből xéfr
Iákat y^tBCjl, cs ége.tnek. Az agyarföldből a-
boz képest ja' .mint fainabh,, vágy .ajábbvalo,
ar fazokasok mindenféle edényeket készítenek,
A*! méfz/öldel, mellyhez. tartozik a'márga is,
u\$$ föjdekt-t meglehet trágyázni, és javítani.
AVméfzfóldek között taláím festőföldeket is.
Ezek között legnevezetesebb az Umber, és
az Okker. Az umber eggy barna,, az Okker
pedig éggy sárgaföld.

I5Ö« §lM Kövek? ollyan. kemény testek ,
mellyek közül némellyeket meglehet olv.aCzta-
ni, némellyeket pedig méfzSzé lehet égetni,
de eggyet spm lehet .nyújtani kalapáttsal. Ál-
lanak ezek fzorossan löfzveijypmúlt földréfzek-
ből, és úgy Származnak, ha a' föld réfzeí
egymáshoz ragadnak., és a' földnek valamely
cny.Yes;» v a g y sikere* _ny.á|kája által eggyüv*
köttetnek, a minthogy ki elébb, ki utóbb, va*
lami erő,ájtal apró réfzjekre eloSztatván ismét
földé is lesznek. Nem lehet tagadni nundazál-
tal, hogy nagy reTzek eggy idős a' világgal ̂
és megvolt annak kezdetitől fogva.

167.
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. §. A1 TermeTzetvisgálóktol felofztat-
nak a* kövek éghetetlenekre, üvegnemüekre,
és méfznemüekre.

Az éghetetlenek azok, mellyek a' Jegeró's-'
sebb tűzben is, vagy éppen meg nem vál-
toznak, vagy igen k«véssé. Ezek között leg-'
nevezetessebbek az ásbesr, a' fripolly, és a*
kígyókő." Az ásbest fzálká^s, réteges, és meg-
lehet fonni, mivel tsupá fzöfzforma rojtokből
áll. A' tripolly Szürke, vagy sárgás fzinü,
és valamivel könnyebb, és keményebb a*kre»
tánál. A" kigyókőből* melly kigyoforma fzi-;
néröl neveSztetik ezzel a' nevezettel', minden-
féle edényeket, patikabeli mozsarakat, piksi- .
seket, afztalokat 's a' t. Szoktak kéSziteni.

sAz üvegnemü köveknek ollyan tulajdon-
ságok van, hogy azok a' tűz által üveggé lefz-
nek. Hlyének a' tajtékkő, sifrikő, és kovakő.
Az tajtékkő igen könnyű, és Je'pes, 's majd
ollyan forma, mint a' spongyia. Ez a' tfizetoká-
dónegyek körül Szokott találtatni, és simítani,
*s pallérozni Szoktak vele. A'Sifriko valami mo-
tsárföldből Származik, melly aprodonként kő-
vé válik, és egymásra (Ülepedik. Küioinb kü-
Jömbféle Színei vágynak ; a' setetbarnát, vagy
fzürkéi könnyen táblákra lehef hasogatni,; és
sindelyt tsinálnak belőle. A* kovakő kemény,
és fényes Szikrákat'hány, ha attzéliai hozzá
ütnek. Ezek a' Szikrák apró vasporok, mel-
lyek megtüzesednek, mikor azok, az attzélnak .
a' kőhöz lett dörsölése által lcsodratnak.—Az
üveget a'hutákban kóvetsből, kovakőből, só.
ból, és hamuból tsinaljak. Némellyiket úgy '
fújják, némellyiket pedig úgy öntik , *s illyeh^
módon külömb külömbféle edényekét kéi/it-
nek belőle. A' nagy tuköröknek öntőt üve-
geket Ju is kell köfzörüiiy.
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Méfznemüköveknek hívjék azokat a* kö»
veket , mellyek a' nagy tűzben vagy. mindjárt
roeglágyúlnak, és igen apró porrá léfznek;
vagy mikor meg hűlnek, vízzel megöntetvén,
tnélzfzé omlanak. Ezek között legnevezetes-
sebb a' S p á t , és Márványkő. A' Spát lágyas, é*
tsak a" lassú tűz által isolly porhanyóvá Jefz,
hogy lifzté lehet törni. A' márvány közép ke-
ménységű, mellyet az efztergályozás és met-
fzés által mindenféle formákra, és figurákra
lehet venni. Magyar Orfzágban a% Tataiból fzép
afztai táblákat 's más egyéb efféle efzközöket
kéfzitenek.

Jegyzés. Néha a' méfzkő, nevezetessen a* Spát, ar

t'xiz vagy víz által felolvadván úgy öfzvcomlik, nogy a*
lifzthcz hasonlónak látfzik. Illyenkor azért igen kön-
nyen megcshetik, hogy ezt a' port a' tudatlanok lifzt-
nek tartván őfzvefzcdik és megcízik. Éppen c* törtónt
ez clótt mintegy 50. cíztcndókkcl Németh Orfzágban
egy Aucrstadt nevezetű helység körül. Egy fzcgénf
alzfzony a* fzoiiifzéd faluból ide menvén, talál egŷ  he-
lyen a' mezőben t holmi vakandok túráshoz hasonló fe-
hér rakásokat. Ezeket 0 lifztnck nézvén, és úgy gon-
dolkodván , hogy valami malomból menő ember nullat-
ta cl, fclfzcdi nagy örömmel, és bóviízi a' helységbe.
Minekutánna itten némcllycknck megmutatta volna: e-
zek kapván az ujjságon, kimennek arra a' helyre, és
midőn ollyan tsoportokat még többeket is leltek volna:
tehát clhirlclik, hogy az Isten az Aucrstadti mezőben
lifztbányát fakafztott. Ez a' hijábavaló hír ollyan nagy
erőt vett abban »az időben, hogy nem tsak a* köznép
adott ennek hitelt, hanem az okosabbak közül is igen
sokan; sőt voltak ollyanok, a% kik ezt, mint valóságos
i^asságot nyomtatott tudósítások által is kihirdették. Pe-
dig azután világosan kisült, hogy méfz matéria volt,
niclly onnan vette magát, hogy az az előtt való efztcn-
döben méfzfzcl trágyáztatta meg azt a' helyet a' gazdá-
ja, és az a' méfz az árvíztől felolvadván, úgy ülepe-
dett le imitt amott, minekutánna a' víz elapadott. Az
illyen tsitda históriáknak azért soha sem kell hitelt ad-
ni, annyival inkább meg nein kell próbálni, hogy at
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illyen képzelt lifztel éljen is az ember, mivel abból i-
gcn fzomoru következések fzármazhatnak. Azt írja Beck-
mann egy könyvében, hogy 1,597-ben az akkori nagy
drágaságban sok emberek illyen képzelt lifztel élvén,
attól vcfzcdclmcs nyavalyádba estek, sót sokan inc$ is
haltak.

158. §. Fel fzokták még ofztani a' köve-
ket közönséges kövekre, és drága kövekre. A'
közönségeseket épületekre fordítják, és alkal-
maztatják. Nevezetessen a* kipallérozott már.
ványkőböl ofzlopokat, és álló képeket kéfzí-
lenek. — A* drágakövek apró átlátfzó üveg-
nemü kövek; felette kemények, és igen fzé-
pen ttindöklenek, ha ki vágynak köízörülve.
Ezek között legderekabbak a* gyémántok. E-
zeket az emberek pompára fzokták fordítani.
Nevezetessen gyűrök be tsináltatják azokat,
mellyek a' gyémántoknak nagyságához ké-
pest, meUyekkel kivagynak rakva, egyné-
hány fzáz, sőt ezer tallért is megérnek.

159. §. Azok között a* kövek között, mel-
lyek a* földből ásatnak ki, eggy sints tsudá-
latossabb, mint a* mágneskő. Ez az Éfzaki vas-
bányákban fzokotttaláltatni, és köböl, 1s vas-
ból vagyon öfzve fzerkéztetve. Kívülről nem
nagyot matat; hanem ollyan különös ereje van ,
hogy a* vasat magához vonja. Ka fzabadon függ \
eggyik végével éfzakfelé, a' másikkal délfelé
fordul. Innen két pontokat tulajdonitnak néki,
mellyek egymás ellenében vágynak, oliyan
formán, hogy az e^gyik mindég Efzak felé»
a* másik pedig Délfelé áll. Ezek a* két pontok
a' mágnes pólusinak neveztetnek, és éfzaki,
ŝ déli pólusra ofztatnakfel, mivel azok a' vi-

lágnak ezen két réfzeit mutatják ki. Ha a<s
ember a" mugnes követ vaspor közé tefzi: sok

vas-
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vasporfzemek ragadnak annak pólusaira, 's éz
által ezeket a' kétpontokat kimutatják. Ha az
rmber annak két végeit, ahol a1 pólusai vágy-
nak , yasplchekbefoglaltatja, az által az ő va-
sat magához vonó ereje igen nagyon neveke-
dik. Ezt a' vasba való foglaltatást hivják a*
raagnesnok armatúrájának, vogy felfegyver-
kező résének. Vagyon példa rea, 'hogy'az il-
Jyrn felfegyverkeztetéssel az 6 ereje hárp_rn:L
fza/Szórta nagyobbra nevekedett. Rendfzerént
eggyjólflágnes, eggy, vagy legfellyebb nyoltz
font vasat von magához. De vágynak olly pél-
dak is, hogy eggy Mágnes, melly alig nyo-
mott félSontot, inéjj is hatvan font vasat ma-
gához tudott vonni. Ennek a' kőnek az árrát
a határozza még, millyen nehézségű maga,
és mennyi vasat von magához. Az ollyan mág-
ncskő, melly ef^gy latot nyom, és tizenhat
Jat vasat magához von, meg annyit ér, mint
az a' melly két latot nyom, és tsak tizenhat
lat vasat von magához. — Megjegyzésre mél-
tó az, hogy a mágnes a' maga erejét közli a*
vassal, ha ez hozzája ér. Innen, ha azzal eggy
töt megdórgölnek, és ezt kerefztbe eggy kis
fátskárahellyheztetik; az ő eggyik végével é-
Szak, a' másikkal délfelé fordúi. Hasonló mó-
don kéfzítik a' Kompáfzt. Áll ez eggy mág-
nessel megdörgölt atzél Szigonyból, melly eggy
a'végre alkalmaztatott skatulyában, eggy igen
hegyes tőn függ. Az illyen KompáSz igen hafz-
nos a' hajósoknak a' tengeren, mivel az abban
Jévő mágnes a1 maga eggyik hegyivel minden-
kor éSzak felé Sordúl, 's az áltál ezt a' réfzt
kimutatja. Mi legyen annak az oka , hogy ez
a' tsudálatos kő tsak .V vasat vonja magához,
és semmit egyebet nein: a' terméfzetvisgálók
még tökéletesben ki néni tanulták.

160.

160. 5. Noha vágynak ollyan rmigneskő-
veX, a' melyek sok font vasat magokhoz tnd-
nak vonni: mindazáltal hazugság az, hogy két
mágnesek, mellyek kevés távolságra állanak
legymástol, egy darab vasat magok közt a' Sza-
bad levegőégben függve megtarthatnának. Mert
minden mesterséggel sem lehet reá menni, hogy
eggy tő két mágnes közt a' Szabad levegőég-
ben függjön. Izetlen büzetlen mese hát azy hogy
Mahumed'Török Prófétának vaskoporsója Mek-
kában két nagy Mágnesek* között, a* levegő-
égben függene.

lói. §. A1 Földben találtatható testek közt
azokat méltó legkivált megjegyezni, a'mellyek
Bányáfzatoknak neveztetnek. A' Bányáfzatok
ollyan át* nem látfzó testek, mellyeket lehet
kalapálni, és a'tűzben meglehet olvaSztani. II-
iyenek: az arany, ezüst, ón, réz, vas* czink9
és kénesó'. Ez az utolsó tartozik tulajdonkép-
pen Szólván a' FélbányáSzatokhoz, mellyeken
clly testek értetnek, mellyek a' bányáfzatok-
Xiak némelly tulajdonságaikkal bírnak ugyan,
de nem lehet őket kalapálni. A' bányáfzatok
étXz korokban a* bányákból ásatnak ki. Ha e-
géfzSzen tiSzták, neveztetnek azok terméseknek.
Ve rendSzerént más matériákkal vágynak öfz-
ve elegyedve. Illyenkor apróra megtöretnek t
vizbcmegzuzaitatnak,és tiSztittatnak. Az illyen
tinztitá9* közben a'bányáfzat, mint legnehezebb v
leül, a* másféle materiák pedig a' víztől elvi-'
tétnek. Annak utánna tűzben megolvafztatik,
és a% salaktól megtifztittaiik. Minden bányá-
fzatok között az arany legnehezebb , és leg-
drágább. E' sem a' levegőégen , sem a* vízben
megnem rozsdásodik. Fonalokra ki lehet von-
ni, és igén vékony Uvelekre ki lehet verni.

Áz
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hz ezüst termesül is találtatik, e's igen fzép
munkát lehet vele tenni A' rezet tjstöknek fa-
zokakuak, és más konyhákon fzükséges edé-
nyeknek dolgozzák fel. Az aranyból, ezüstből,
és rézből pénzt is vernek, hoe^ az ember az
által, mint valamelly tserc által kfilómbkülömb-
féle jóSzágokat Szerezhessen. Minden bányá-
Szatok között a' vas leghaSznavehctőbb, és a*
gazdaságban legfzükségessebb. Ebből tsinálják
azokat a' Jeghafznossab fzerSzámokat, mellyek-
kel a' főldmivelésben élni Szoktak. Az atzélt
úgy kéfzítik , hogy a* vasat megtiSztitják , Szí-
vósságát elvéSzik , és nagyobb keménységet ad-
nak néki. Az ezüst, és a'réz, az erős, és sava-
nyú nedvességek által felrágodnak , és felol-
vadnak. Ezen okból, azokat az ételeket, a' mel-
Jyekben illyen nedvességek vágynak, nem kell
azokban soká hagyni, mert kulömben az azzal
való élés az ember égességének igen káros.
A' kik azért rézfazokakban Szoktak főzni, fzor-
galmatossan reá vigyázzanak, hogy azok meg-
legyenek jól tzinezve. A1 félbányáfzatokhoz
Számlálják a' piskohzot, a1 tzinket, a'vismu-
tot, és roznikát, a'melly eggy igen erős mé-
reg. Némelly bányáSzatokat öfzve is elegyí-
tenek, némelyekből oSztán más ujj nemek leSz-
nek. így tsinálják már a' sárgarezet veres réz-
ből és tzinkböl.

Jegyzés. Az elmúlt Század kftzepe táján lett még
esmérctessé egy bányáfzat, melly Platinának neveztetik.
Ezt a% nevezetes bányáfzatot a Spanyol Amerikai arany-
bányákból hozzák hozzánk, ínclty mind ez ideig tsak
ottan találtatik. Apró, lapos, ónfzínü, és len magnyi
fzemekbe lehet kapni, mellyek rcndfzcrónt még valami
idegen matériákkal, úgymint kö-és vas rcfzckfal vágy-
nak öfzycclcgycdve. Ha ezektol afc idegen réfzektól
megtifztittaJik a* Platina; nehezebb még az aranynál is;
De a' nehézségén kívül, még ennyiben is hasonlít a»

\ aranr-
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aranyhoz, hogy tsak a* válafztóvíz olvafztja fel, és a'

re nézve fellyiil halad minaenféle értz nemeket és bá-
nyáfzatokat. Másokkal ofzveelegyítvc derék compositió
lefz belőle Ha négy réfz arany, cg)- rcfz platinával
Ölzveclcgyittctjk: nem vcfzti cl a' maga hajlos voltát,
és- nem lefz olly halavány, mint ha az ember annyi e-
züsto't tet volna közibe. % Mivel azért az aranyat ez
által meglehet vcfztegetni: innen a'Spanyol Udvar a* Pla-
tinának Amerikából való kihozását tilalmazza, s éppen
ettől van az , hogy ollyan ritkánn lehet látni. Ha ez t*
bányáfzat jobban folyamatba jönne; sok hafznokat lehetne
ebból rcmónylcni a' kereskedésre t és mesterségekre néz-
ve. Parisban piksiseket, óralántzokat, 's efféléket tsi-
nálnak belőle, mellyeknek, mint az aranynak és ezüst-
nek, a* nehézségekhez fzokták az árokat fzabni. Mind-
a7r>ltal tsak ugyan mindenkor valamivel tsekélyebb en-
nek az ára, mint az aranynak. A' fzfne hasonlít az
ezüstéhez; de ezt fényességével és pallérozatjával sok-
kal fellyül múlja.

162. §. A* bányáfzaiokon kivül találni még
a' földben más küiömb külombféle ollyan ma-
tériákat is mellyek Sóknak neveztetnek. Eze-
ken azok a1 testek értetnek, mellyek a' vízben
elolvadnak, és a' mellyeknek izek is van. I-
de Számláitatnak: a' közönséges konyhasó, a*
gálitzsó, a* timsó, és salétromsó. A* közönsé-
ges konyhasót nem tsak a* földből ássák ki,
hanem sósvizekböl is főzik. Ez eggy a* leg-
haSznossab matériák közül, mert az eledelek
ez által megtartatnak, és megfűfzerfzámoztat-
nak. A* salétrom a'köveken, falakon, bolto-
zatokon úgy verődik ki, mint valamelly z ú z - '
maráz. Salétromfóldből főzik, meliy a* pin-
tzékben, istállókban, tsíirökben, és a' Szabad
levegőégen is találtatik. A* Salétromból tsinál-
}ák a' puskaport, '9 az orvoslásba is élnek véle.
Valamint a' Salétrom némelly földeken adja

ki
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lii magát, fs azokból főzetik: úgy a'gálitzsót;
és timsót is bizonyos földekből főzik. Mind
a' kettőnek nagy bafznát vefzik a* ruha fe-
stők , mivel azok. nélkül a' festék a' gyapjút
ííiegnem fogná,

1Ó3. §. Végezetre találni még a* főidben
ollvan matériákat is, a' mellyek meggyullad-
nak, és megégnek: ezeket hívják kénkövek-
nek , vagy kénköves matériáknak. Ide tartozik
a' közönséges kénkő, és gyantakő. A' kénkő-
vet vagy tifztán ássák a' földből , vagy kén-
köves követsekböl vonják, és olvafztják ki.
A* gyantakő, mikor ég, igen jó illatot botsát:
azért füstölésre is élnek véle. Kíilömb kíilömb-
féle Szinü, ki lehet metSzeni, efzt«rgályoznit
és pallérozni. Ezen okból külömb, külömb-
féle eSzközökre dolgozzák fel, és némclly aSz-
fzonyok tzifraságra élnek véle. Régenten hig-
nak kellett néki lenni, mivel Szúnyogok, le-
gyek , és más apró állatotskák találtatnak közte.
A' régi térméfzetvisgálók facsjpának, vagy
mézgának tartották a' gyanta követ, melly a*
tenger vizében keményedik meg : innen ofz-
tán ennek Származásának ezt tették okává.
De ezen gondolatnak hellytelen volta, világos
avagy tsak onnan is, niivel néha a' fzáraz
földón is-lehet találni gyantakövet, ollyan hel-
lyen, melly oO, 40, és több mértfóldckre is
esik a* tengerhez. így p. o. minteggy 20.
Efztendőkkel ezelőtt Forsfeldben, eggy bizo-
nyos, kertben, majd eggy tojásnyi darab gyan-
takövet találtak volt, melly valami veres ned-
vességgel , vagy olajjal volt körül véve. Ez a'
darab még ma is Braunschweigba tartatik a*
Hertzegi Naturálkabinétban. A* legujjabb ter-
mefzetvisgálók méltóbb jussal bizonyítják, hogy

a1
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á" valami tifzta fóldfzurok, a' melly a' föld
alatt való melegtől híggá tétetvén óí'zve me-
gyén, és a' sós nedvességek által megkemé-
nyittetik. Hogy ez előSzör híg lett légyen, a-
zokbol a' sok dolgokból meglehet esmérni,
mellyek benne találtatnak. Mert hogy az ola-
jok a* tsípős sóknak közéjek való elegyítések
által öfzvemennek, és kemények lehetnek tud-
va lévő dolog. Az a' veres nedvesség mellyel
a' gyantakő néha a' földben körül van vétet-
ye, hasonlóképpen bizonyítja, hogy az a'föld-
ben terem, és formáltatik. A' Kémikusok Íté-
letek fzerént áll ez valami olajos matériából,
és sóbo). Hihető hát hogy igy Származik: Az
olaj megalnfzik, és kemény testté léSzen, a-
zomba a' gálitzsó savanyuság vele öfzve ele-
gyedik. Az a'verhenyő olaj, melly még most
is gyakran a' kiásott gyantakő körül Szokott
lenni, nem egyéb hanem hig gyantakő, melly
riem tsak az hogy megaluSzik, hanem meg
is keményedik, és Száraz testté léSzen, ha a*
gálitzkő savanyúság hozzájárul. — Igen kü-
lönös, és tsudálkozásra méltó ez a* gyanta-
kőben , hogy ha azt ílanerhez, vagy poSzto-
hoz dörgölik: a% könnyű dolgokat magához
kapja, és igy eredeti elektromosság vagyon,
benne. Meglehetős kemény, könnyű, és ég,
mint a'Szurok. Mivel igen igen drága illatja van:
tehát ditsösségnek tartják a* Kínaiak, ha né-
ha valami nagy vendégség alkalmatosságával,
ezer vagy több tallér árú gyantakövet eléget-
hetnek. A' mi a* Színét nézi vagy sárga, vagy
fehér. Bizonyos Klarisokat is tsinálnak belő-
le; késnyeleket, és mindenféle apró edénye-
ket , meilyeket Európán által egéSz Napkeletig
elküldöznck.

: . 164.
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164. §. Vágynak földigyánták is, mellyek
a* tűzben nagyon gőzölögnek, és illatoznak.
Ezeket nem lehet a' vízben elolvaSztani, de
az olajban igen , haegySzertilzták. Némellyek
hígak, minta* naphta, és hegyiolaj. Mások
kemények, mint a% hegyifzurok, a' sidó fzn-
Tok vagy Asphált, és a' gagát, melyet kés-
nyelekre, és úgy nevezett kőfzén gombokra
dolgoznak fel. A' kőfzén, vagy valami ke-
mény, darabos, köves hegyifzurok, vagy va-
Jamelly földi gyantától általjárt sifriskő. A' ko-
vátsoknak igen hafznos Szolgálatot tefznek sok
helyeken a' kőfzenek, és a' fafzeneknél elébb
valók. A' törf, valami darados, és földes he-
gyifzurok, melly tövekkel, és gyökerekkel
van által nőve; könyen meggyűl, és ég. A*
honnan sok hellyeken fa gyanánt is élnek vé-
le. Néhol Szenet is égetnek belőle, mellyel
fcülömbségnek okáért törfszénnek hívnak.

20S
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T I Z E N Ö T Ö D I K R É S Z

A N'óvevényeK Orfzdgáról

165. §. A Növevények orSzágához tartozik
raincí az, valami a' földből nő ki, úgymint a*
Fák, füvek, és más akármi nevezettel neve-
zendő növevények. Mind ezeknek a' testeknek
életet Szoktak tulajdonyittani, mivel bizonyos
nedvességek fojnak és kerengenék bennek,:
*$ ollyan erővel is bírnak, ho<*y magokat ki.
tágíthatják és ismét öfzve húzhatják, mint az
embereknek, és oktalan állatoknak testeik. &•
zektől eléggé megvagynak külömböztetve az-
z.aj, hogy tetzSzések Tzerént magokat nem moz-
gathatják. De azért bizonyosan élnek, ha
Szinte semmi lelkek nints is. Mert az emberek-
nek , és barmoknak életek áll a' vérnek, és
nedvességeknek forgásokban, 's egyfzersmind
abban az erőben, hogy a' feieslegvaló nedves-
ségeket az izzadtságlyukakon kihajtsák. A*
Plántáktól tehát nem lehet az óletet megta-s
gadni, mert azoknak edényeikben is mozog-
nak bizonyos nedvességek, és azok is az iz-
zadtságlyukakon kihajtják azokat, a* mellyek
az ő nevekedésekre és megmaradásokra feles-
leg vágynak.

166. §. Minden növevények a* legnagyob-
baktól a% legkissebbekig magból vefzik a* ma-
gok lételeket, és eredeteket. Az illyen mago-
kat igen nagy bővséggel hozza elő a' teroié-
fzet, úgyhogy némelly növevényekben, mint

p. 0.



p. o. a' mákban sok ezer Szemeket Számlálhatni*
A' magoknak Hlyen sokaságok egy próbája
az Isten jóságának, és böltsességének, a* ki
ez által akart gondot viselni a1 piántáknak

- megmaradásokról, 's igy akarta kitsináloj , hogy
«ggy nemek is el ne vefzfzen, ha Szinte sok
magvaik elvcSznek is.

. 1Ó7. §. Minden növeVényeken hat kuiöm-
böző réSzekct lehet megjegyezni úgymint: a*
gyökerek, törzsoköt, bimbókat, leveleket,
virágokat e's a* magokat.

A' gyökér legalsó sréSze a' növevenéynek,
mellyel ez a' földbe ierőssen all. Ezenn sok
apró leieklyukak vágynak, mcllyek a' bölts
Teremtőtől arra rendeltetlek, hogy azokon a*
víz a';gyökerekbe bevehésse magát, ;és azo-
kon a' fáin tsövetskéken, mellyekből ált a1

plánta , felfele' mehessen. Innen azt mondják,
hogy a' gyökerek a' nedvességet magokhoz
vonják, e's azt a' Plántának áitaladják.' Maga
a' gyökér háronn fő rolzekböl áll úgymint: a'
héjjábol, fájából, és S/.ékjábol.

A' tör sók, rnelly az apró növevényeken
Szárnak, indának kórónak neveztetik, nem e-
gyéb, hanem vggy hoSzSzan felnyúlt gyökér,
's ugyan azon rél'zekböl áll ez is, mellyek-
böl a' gyökér, tudnillik , fájából, héjjábol, és
fzékjábol. A' tór'sök ágakra, ez ismét gallyak-
ra tcrjefzti ki magát, mellycken a* Szemek,
vagy bimbók vágynak. A' bimbók holmi ap-
ró gombotskákból álnak, mellyek a' növevé-
nyekhez vágynak ragaSzködva. Ezeket ugy le-
het nézni, mint az ágaknak, és gallyaknak
magvait, és levelekre feslenek ki. A4 Levele-
ken nem tsak a' nedvesség gőzölög ki a* nö-
vevényből, hanem a' reájok hullott harmatot,
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4$ essőt is béfzivják magokba., . E<z ollyan
dolog, mellyet éSzre yehe,t .ki k| aVfaipafzta-
lásbol. Mert ha az ember a' hervadt, leveleket
vízzel meglotsolja, vagy. abba belehánnyaÍ;is^
mét mergújjulnak. E' pedig, hogy mi^t eshet*
ne meg, ha a1 levelek a' nedvességet magod-
ba nem Szívnák? Azért hát soha sem kell a-
karmj. növevénynekj ?s minden le,yeleit l-Czag.-
í;atni. A' levél áll eggy igeu gyenge há?tyátsr
kábol r valami spongyi^s.matériából.9 és. még
eggy Szárból, melly a'-levélnek, alsó réSzét té-
fzi, 's ezenn, hoSzSzára végig m^gyen^ és a*
maga ágait a' levélnek Szélei Selé kiterjeSzti.
Ebből holmi apró agoiskák Szármoznak metyek,
valami retze formát, vagy eggy tsudálatos ,ge-.
rébet formálnak. A' levélnek ezen ajkotását
láthatja az ember ha. xavaSzfzal eggy gyenge
levelet estve a' gyertyának tart, vagy.nappali
a' napnak ellenében; ... f l i . , v . .

. Kwirágon valami gyenge port yepnjeS^-,
re. Ez a? magzó réSzekbe veSzi rn^gát,, és a««
zokat tenyéfzökké téfzi. : Mert a* -növevényjek
között Szinte úgy vagyai nembeli külömbse'g,
mintáz állatok' köz.Qtl. (Némelly plánták vagy-j
tsupa hitnek, va%y tsupa nyóstények» Áz il-<
lyenek, ha valahol tsak magokba; vágynak/
soha sem teremnek gyümöltsókct, iner,t a* vi-
rágpor által esendő közösülés, nem mehet raj-
tok tökéletességre, mint ezt a* kendereim éh-
re lehet venni. A' kenderJiözt a' virágok him,,
a' magos pedig nyőstén, és ha ezek egymástól
lávol vágynak, nem lefzmagja a' .kendernek.
A' virágok, töbnyiré minden fákon > himek
és nőstények nemekre nézve. Ezek Urréhbe
ejtetnek , és gyümöltsözökké tétetnek, mikor
a' levegőnek megmozdulása vagy valami gyen-
ge Szellő, és soKlzor a1 bogarak által is a'

mag-
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magpor a' him virágról a* nőstény virág* mé-
hébe által vitetik. Ez a' por mikor a' Szántó-
földeken virágoznak a' gabonák , mint vala-
mclly kőd úgy Szokott látSzani, ha gyenge
Szelek fúnak és nem essó's az idő; mellybői
az okos gazda ember azt hozza ki, hogy jó
termés lelz, és a' gabona fejek Szemekkel tel-
Jyesek leSznek. E' Szerént ha valaki előre a-,
karja tudni, mitsoda termése leSz ez vagy a-
maz gabonának és gyíimöltsfáqak, tsak arra
vigyázzon , mitsodás az idő, mikor az virág-
zik. Ha akkor tiSzta idők járnak, jó terme-
se leSz annak; ha pedig essős idő jár rofzfz
fog lenni; mert az esső lemosván és elrontván
a'himport, nem mehet tökélletességre az AZ ál-
tal lejendő közösülés.

A* magban annak a' bélit, vagy Székját kell
leginkább gondolóra venni. Minden magnak
két hegyi van, mellyek köziil, mikor elve-
tődik , az eggyik lefelé megy a' földbe, és
gyökérré leSz, a' másik pedig a' földből kife-
5é jön, és Szárat, indát, vagy tör'sököt for-
mál. Minden mag különös borítékokkal van
beborítva. Ezek közül némeliyek uollyvások %
mint a* búzán, mások fások mint a dión, má-
sok ismét húsosok mint a' gyümöltsökön, és
bogyókon lehet látni.

Je&yzés* Valamint az állatok között, a' mcllyck u-
gyan azon egy ncmück, de külömbözö fajtájuak (eiut-

lemás kortsokat ellenek: így vagyon ez a' növevények-
re nézve is. Ha ezek közül az egyneműek egymáshoz
közel esnek, és a' fzél által a' himpor az cggyikröl a*
másikra vitetik, igen könnyen megeshetik, hogy clfaj-
zanak, és felemás kortsokat teremnek, így ha a' fejes-
olafz-tsipkii és másfele kápofztákat egymáshoz közel
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rakják a' virágzásra, elváltoznak, és egymásról clfafc

vényenn rrienne végh
változása is, ha ugyan ez igaz volna7? Vigyázni kell
azért a* kertéfzckneK és gardaafzfzonyokipk, hogy int-
kor az egynemű plántákat kitcfzik taval/f/al a' vir'gl
zásra, egymáshoz közel ne helyheztcss^k; mert kü!ömr
ben igen könnyen megcshetik, hogy elfajulnak, cs el-
változnak.

1Ó3. §. Mind a.% négy Elementömok tuz,
víz, levegő, és föld Szükségesek a' plántáknak
nevekedésekre. — A' melegség, és levegő azt
tselekfzik, hogy kerengjenek és mozogjanak
a* nedvességek a' plántáknak ereikben, innen
a' tavafznak előállásával a* nedvesség a' me-
leg által felfélé Száll. — A* földben sok sós ?
olajos, és kénköves réfzek vágynak. Ezeket
a* víz felolvafztja, 's azokból ollyan nedves-
séget tsinál, mellyet a' gyökerek magokhoz
vonnak, és á' plántáknak által adnak. Mind-
azáltal a* viz a' legfzükségesebb eledelek a1

Plántáknak. Ugyan is a' Száraz földben nem
terem semmi is, és ha nyárban olly soká tart
a* nagy melegség, hogy megkérgesedik attól
a' föld: elSzáradnak a* Plánták, és növevények.
Az essőben és harmatban vagyon tehát a\ Plán-
ták tápláltatásoknak legfőbb oka. A' honnan
úgy tapafztaljuk, hogy a' növevények fel nőr
nek, ha tsak vizbe tétetnek is. De tsak ugyan
a* sós, és olajos matériák elmúihatatJanul meg^
kivántatnak azoknak nevekedésekre. A' soW
fzori próbák által megbizonyodott az, hogy a-
zoknak tulajdonképpen való tápláló eledelek
a' legfainabb olaj legyen. Ez öfzve elegyedik
a' sós réSzek által a' földben a' vízzel, behat
a* Plántáknak legvékonyább tsövetskéibe, 'sez '
által táplálja azokat. A'föld hát nem Szolgáltat

O tulaj-



tulajdonképpen Szólván eledelt a' Píántáknak *
hanem e'tsak az a'helly, a' hol azok állanak„
és a' magok; gyökereiket kiterjefz'ik, mellyek
ofztán az elkéSzült tápláló nedvességet magok-
ba, beSzivják> :Az ezekkel az olajos és sós ré-
Szekkel óCzve elegyedett viz, felmegyen a'
Plántáknak igen igen vékony tsövetskeikbe,
nríeDyekneli nihts nagyobb lyukok, mint eggy
hajSzalnak, 's ez által táplálja, és neveli azo-
kat. Az? i/lyetén módon a' plSíítókba felment
víz refzetskék kigőzölögnék azoknak likattsa-
ikon. A'mi pedig a' földes, olajos, és sós. ré-
fzetskéket nézi: ezeknek réSz Szerintel kell
maradni.ok, mert ragadósabbak , és nehezeb-
bek,, mkit^ víz réSzetskék. Ezek által terjeíz-
tetik ki iinnakutá/ina oSzián a' plánta, ezek
álul nő magosra, fzéíesre, és vastagra.

. 169. .§. .Azokból,' a' mellyeket eddig a'>
Plántáknak tulajdonságaikról, és tápláltatások-
rol elmondottunk, könnyű már most által lát-
n i , mitsodii Sundamentomokon álljog.az egéSz
földmivelés. A' földet mivelni, tulajdonkép-
pen. Szólván, tsak a nyit tefz, mint azt por-
hanyóvá, és kövérré tenni. Imé ezen kqvés
Szókban foglaltatik bé a% fóldmivelés. Mint-
hogy a* magbélinek, vagy fzékjának eggyik
he^yi a%.földbe megy, és gyökérré Ipf-s, *s. a'
vonja azután ^magához a* tápláló nedvességet:
tehát a'.Plántanak nevekedésére Szükséges kép-
pen m^gkivántatik:

j . ) Hogy a* föld puha, és porhanyó Je-
gyen, hogy ofztán azonn a' Plántának gyö-
kerei könnyen által bújhassanak. Az okos föld-
mi velő tehát a' maga földeinek elkéfzitésébm

1 főképpen arra vigyáz, hogy a* föld a* gyakV)-
XJL megfzántás által porhanyóvá, és puh£v4

légyen.

sttr
légyen. E* végre nem kell az illyen Szántás-
nak igen hamar esni egymás után, hanem ae
első után várakozni kell eggy ideig, hogy a' viz
a* földbe belefzivárogjon, és ott az olajos , és sós
réSzekkel öfzveelegyedjen; a* minémü réSzek
mind alföldben vágynak^ mind pedig a'levegőböl
is Szálfának le, és a'földet puhává, 's porha-
nyóvá tefzik. Erre az OSz ltgaikalmatossabb,
mivel akkor a' télben következő fagy által a*
föld porhanyóvá \t?z. A' Szántovetőnek azt
az időt keH: kiváltképpen erre kiválafztaniv
mellybén a7 föld se nem igen kémény, se nem i-
gen nedvek Mert ha 1 igen nedves, úgy nagy
göröngyei lefznekvniellyek ellent állnak, hogy
az essó általjárja. Ekkor a' föld öfzvegytjrat-
tatik minteggy, és nem lehet porhanyóvá. Ha
pedig a' fbld igen kemény: ugy ismét nem.
)árja az eke jól meg. Legjobb hát a' Száraz*
földbeli Szántás, «a .ez.̂ ácrá is vafró^ hogy a*
föld a' gaztól mcgtiSztittassék^ Eggy a' legjobb,
regulád közül, mellyre kell vigyázni a1 föld-i
Szántásában ez: hogy az ember ne Szántson si-
keren , hanem mellyen. Az értelmes Ssántóve-'
tö soha sem teSzi ezt "áV regulát félre Szeme
elöl, mivel a) mély barázda a' nedvességet to-
vább megtart ja y a' gyökerek is jó mélyen le-
mennek, és ekképpen magas .fzárakáty és! JioSz-
fzú kaláSzokat hozhatnak elei. Ebben a* réfz-
ben sok batvéiekidésben vagynak-még á' fóld«j
miveiők. Az ollyan hellyeken, a' .hol aV jó*
föld alatt mindjárt roSzSz van, azért nem a%
karnak jó mellyen Szántani, mivel azzal tart-
ják,- hogy úgy tsak a1 roSzSz földet fejtenék;
fel, és a' magok földeiket rontanák el. Min-
denkor megmaradnak hát a' siker Szántás mel-
lett. Ebből- a te£z, hogy a* föld soha sem ja-
vul, Is nem aratnak róla valami jó gabonát ,1

O 2 " hanem
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hanem rendfzerént hitvárit, mind Szalmájára,
mind kaláSzaira nézve. Bitka is lefz, mivel sok
plánták , m él Iveknek gyökereik nem mehetnek
le jó mellyen a' földbe, réSz Szerént télben
elfagynak, réSzSzerént nedves idő járván el-
rothadnak. De feltévén azt is, hogy a' mély
Szántás által roSzSz földre talál az ember: de
még azért nem kell mindjárt megijjedni. Tsak
arra figyelmezzen itt az ember, hogy egy Szerre
ne Szántson ollyan mélyen, hogy a' hitván,
és vadföldet felfefzíttse, hanem lassan menjen
a" Szántással alább, alább. Ha eggy eSztendő-
ben e£gy újnyit feSzitfei a' vadfóldből: ez a*
levegőn a' napfény által felfog olvadni, és a*
trágyázás, *s gyakori munka által Szinte olly
termékennyé fo^ lenni, mint a* jó : föld. Ha
így megyén az ember tovább tovább, mindég
mélyebben Szántván Valamivel, két, három
eSztendő alatt annyira fog menni, hogy a' por-
hanyó föld hat ujjnyi mélységű is lefz a* Szán-
tó földön, és a' vető ember, a* magot hint-
vén, bokáig járja a* földet. így leSz az em-
bernek jó porhanyó földje, mellyböl bő ara-
tást reménylhet. — A' ki a' maga földjét por-
hanyóvá , és puhává akarja tenni, annak a'
Szántás körül még arra is Szorgalmatossan vi-
gyázni kell: hogy azt ne Szántsák öregre,
vagy igen Széles, *s egymástol meSzSze álló
barázdákra. A' Szántó ugyan többet megSzánt
eggy nap, ha öregre Szánt: de ez igen nagy
ak ad ál ly .abban, hogy a' föld porhanyóvá té-
tessék , és a" hafzontalan gazoktól megtifztitas-
sék. Az illyen öregre Szántott földön a' mag
is ritkán esik, és apró káláfzSzai leSznek. A'
fzántóvasat tehát négy ujjnyi formán kellene
ismét a' földnek nékivetni, attól, a* hol az e-
lőtt el metfzetett. Vigyázni kell még az okos
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fzántóvetőnek a* maga földének elkerítésé-
ben azonn növevénynek mivoltára is, a' mel-
lyet abban vetni akar. Vágynak ollyatén nö-
vevények, mellyeknek apró és gyenge mag-
vok vagyon, mint p. o. a* lennek, és répá-
nak, nem külömben az őSzi, és tavaSzi búzá-
nak is. Főképpen az illyeneket puha, és por-
hanyó földbe kell vetni: mert az ollyan föld-
ben, a* melly darabos, és ófzve állott, a' gyen-
ge magok megfojtatnak, és a1 plánták soha
sem gyarapodnak, és nőnek jól meg.

2.) A' földnek jól elkéfzi réséhez tartozik
még, hogy az jól megtrágyáztassék, mert a*
föld nem tulajdonképpen való táplálójok a*
Plántáknak, hanem tsak hellyek, a' hol áll-
nak. Az ő nevekedésekre tartoznak azok az
olajos, és sós matériák, mellyek a v vízzel
öSz veelegy ednek, és azoknak táplál tatásokra
való nedvességgé leSznek. Már mivel az il-
Jyetén matériák a' trágyában találtatnakfel:
tehát az illyen tápláló nedvességet is egyedül
tsak a' trágyázás által kell Szerezni a' Szántó-
földnek. Szerzi pedig ezt az ember minden-
fele barmoknak ganéjaik által. Mindenik ga-
néjnak különös tulajdonsága vagyon. De öCz-
ve is lehet ezeket egymással elegyíteni, mi-
vel ez által az elegyítés által is jóféle trágyá-
ra tefz az ember ízért. Hogy pedig a' ganéj-
ban feltaláltató olajos, és sós matéria megtar-
tassék, arra kell vigyázni, hogy az az udva-
ron neheverjen Széllyel: azomba se nagyon
nedvesen, se nagyon Szározan, 's hogy a' le-
ve is felettébb le"ne fójjon. A' ki ezeket el-
mulatja, azt a% kárát vallja, hogy a' ganéj-
nak a' legjobb ereje elvéfz. Némellyek úgy
Szoktak tselekedni, hogy a' trágyát jó előro
kihordják a* Szántóföldre, '$ ott rakják kupo>
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tzokban. De (ez igen káros fzokás. Mind a'jó-
zan okosság, mind a' tapafztalás meggyőz
arról mindent, a' ki tsak a' bal vélekedések tol
el nintsen foglalva, hogy az általa' trágyá-
nak legjobb ereje kigőzölög, és el repül a*
Jevogőbe.

Vágynak még másfélé módjai is a' trágyá-
zásnak, illyenek a' márga, az ifzap, a' mö-
tsáros tófóld, és az utfzafzemét által való trá-
gyázás. A* márga sok efztendeig tefz egymás
után hafznos Szolgálatot az agyagos, nedves,
és hideg földben, a'mennyibe az a'maga meg-
fórrása, 's apródonként való felolvadása által
a' Szántóföldet porhanyóvá, és puhává tefzi.
Hanem ezt nem lehet mindenütt találni. Az
ifzap hasonlóképpen hatalmas trágya, mivel
sok olajos, és sós réfzek találtatnak benne,
melJyek a'PJántáknak tápláltatásokra Szolgálnak.
Ez által a' föld leginkább porhanyó lefz, és
megtiSztúí a' gazbktól, tsak hogy kevés ide-
ig tart. A' motsáros torold, és az útfzafzemét
hasonlóképpen eggy módja a* trágyázásnak.
Nem kell ezt megutálni, sót inkább a' homo-
kos földben hafzuosan lehet véle élni.

170. §. A* mezei gazdának, a* ki a* ma-
ga földének illendő hafznát akarja venni: e-
Icgendő Számú barmokat kell tartani, hogy
a' maga földjeit jól trágyázhassa. Erre nézve
kiváltképpen a' takarmánynak termeSztése ál-
tal kell néki a' baromtarlást elősegélleni, és a'
maga barmainak a' legjobb takarmányt kell
beSzerczni. Ezeknek a' takarmánynak való fü-
veknek legjobb nemei ezek: A' Spanyollóhe-
re , a' Lutzerna, és a' Burgundiái répa. Ezen
füvek, tcrmeSztéseknek elmulatása igen nagy
kárára vagyon a' baromtartásnak, és a' föl

mive-

mivelésnek. A* takarmánynak való füvek'Sza-
porítása mindenkor fő dolog, ha az ember a*
baromtarrást, és földmivelcst akarja jav/tani.
A' maga barmaiból alig vcCz minden mezei gaz-
da annyi trágyát, hogy azzal a* maga földeit
gyümöitsözökhé tehesse, és az alkalmas ara-
tásra elkéfzithesse. A' trágya fzükvoltárol va-
ló panaSzkodás már nállunk is közönséges.
Annak ez az igaz oka, hogy nintsen jó táp-
láló takarmánnyok a' Gazdáknak. Ez a/ Szük-
ség kénfzeriti ofztán őket arra, hogy ee,éfz
téien által Szalmával tartsák nagyobb réSzént
barmaikat. Melly miatt azok el&oványodnak,
és erőtelenednek, és gyakran még Mártzius-
ban kihajtatnak elfogyván a' takarmány. Hlyen
környülállások közt azért nem lehet külöm-
ben, hanem hogy a1 gazda Szükséget lásson a*
trágyából. Semmi sem Szükségessebb tehát a*
mezei gazdaságnak megjavítására, mint a z ,
hogy az ember azon mesterkedjen, hogy a*
lovaknak, teheneknek, ökröknek, juhoknak,
difznóknak, és egyéb barmoknak elégséges
takarmánnyok legyen. Illyenkor a' Szalmát az
allyoV megvetésére lehet fordítani, követke-
zésképpen több trágya is takarodik öhve,
hogy az ember a' földeket illendőképpen meg-
trágyázhassa , 's ez által azokat a' bőv ara*
tásra elkéfzútse.

171. §. Hogy az ember af 'takarmánynak
való fíivek Szaporittása által elősegéllye a' ba-
rom tartást, :gen igen hafznos a'lóherének ter-
meSztése. Azokonn a' Szokott kerteken kívül,
melly eket némellyek annak termeSztésére for-
dítanak hafznos volna, kiilönössen ha azt az'
ember aVtavaSzi földbe az árpa közé vetné.
így ofztán az azt követő eSztendőben az u«"

gnroa
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garon ebből a* főnek neméből igen derék ta-
karmány béli aratást várhatna a' barmoknak.
Fzennkívül, ez a' földet, a'maga gyökerei-
vel , nem tsak puhává, és porhanyóvá tefzi,
hanem ezek trágya gyanánt is vágynak néki.
A* takarmánynak ezzel a' nemévei azért hagy-
nak fel mind ekkoráig az emberek, hogy töb-
jnyire az ugarokban lévő gabonáknak sohol
sem kedveznek, hanem megetetik.

J72. ($. A* Spdnyollóhere (Hedysarum o-
nobrychis) hasonlóképpen derék takarmány-
nak való fu a' barmoknak. E* nem tsak a'jó
földben nő meg, hanem az agyagban is, mint
f/inte az ollyan földekben is, a' mellyek ap-
ró kövekkel vágynak öfzv.e elegyedve. Ha*
nem a' jó földben vetettet, efztendőben há-
romfzor a* más rofzfz földben lévőt pedig leg-
fellyebb kétfzer lehet megkafcalni. A' földel
megelegyitett homokban igen meggyarapodik,
a' motsáros helyeken pedig nem megy sem-
mire is. Eggy fzóval a* melly földbe akarja
ezt az ember vetni, jól meg kell munkálni,
a' pörjétől fzorgalmatossan ki kell tifztogatni,
és mint a" len alá való földet, porhanyóvá
tenni. Mivel a' gyökerei igen mellyen men-
nek le a' földbe: tehát olly földének kell len-
ni, mellybe azokat egéfz három lábnyira le-
nyújlhassa. A' vetésének legjobb ideje a' ta-
vafz. Az első Efztendőben arra kell leginkább
vigyázni, hogy mindenféle gaztól kitifztitas-
sék. A' másodikban nints Szükség többé erre
a' vigy ázásra, mert ekkor. elnyom ja a' gazt,
's e' többé benne kárt nem tefz. Mikor már
látfzanak a* virágjának bimbói: akkor el lehet
zöld takarmánynak kafzálni kezdeni. Mert a'
barom mind addig megefzi jó izüen míg ma-
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gosodni kezd. A' Spanyol lóhere fzáraztásá-
nak legjobb ideje az, mikor töbnyire ki nyíl-
tak a' virágai, minekelötte a* magvai kezde-
nék magokat kimutatni. A1 kafzállás után ren-
den kell hagyni, és tsak megkell forgatni fzor-
galmatossan. Nem ízükség petrentzékbe rak*
ni, mivel az öfzve rakás, és elterítés által a*
levelei lehullanak, a* raellyböl pedig legjobb
takarmány lefz. Semmi kárt se tefz az esső
benne; legalább három hétig kiálja a' nedves
időt. Mihellyt a' virágai meghervadnak és a*
levelei egéfzfzen megfzáradnak: minden gon-
dolkodás nélkül belehet vitetni* Ha az ember
addig várokozna utánna, mig a' fzárai, és
virágai megfzáradnának : úgy a' levelei egéfz-
Pzen lehullanának. A* fzarvas marhának eggy
ez a* legtáplálóbb takarmányok közül. Ettől
a* tehenek, több, és 'sirossabb tejet adnak,
és az ebből kéfzitett vaj, a* Hollandiaival ve-
tekedik. A' juhoknak hafznossabb, mint a* fzé-
na. A' lovaknak Szinte úgy lehet adni zölden,
és fzárazan, Szalmával elegyítve. Szalma nél-
kül nem igen jó nékik, mivel úgy tartják,
hogy könnyen megvakulhatnak tőle. Egyéb-
aránt tizenöt, és több efztendőkig is terem min-
den további mivelés, és trágyázás nélkül.
Mikor az igen igen nagy, és tartós Száraz-
ságban a' fü, és más takarmánynak való nő-
ve vények elfzáradnak; a' Spanyol lóhere ak-
kor is megtartja a* maga nedvességét, mivel
ez az ö mélyen álló gyökereivel mindenkor ta-
lál a" földben nedvességet. Ez a' mezei gaz-
dának igen nagy hafznot hajt, annyival in-
kább kellene hát néki ennek a' hafznos takar-
mánynak terjefztését előmozdítani.



-:. ; l?£.s$.' A* Lutzernát' (Medicagb sátiva)
jó kövér c's porhanyó-földbe kell vetni. Első
efztendőben hasonló.. módon megkell ezt is
minden gaztól tifztítani,. külömben attól har-
madik efztendőben már megfójtatik. Há ezt
megtartja >.a* mezei gazda, tehát bóvebh ta-
karmányt várhat ebből, mint a' közönséges
lóheréből, és háromfzor négyfzer meglehet
kafzálni. A? Luczerná eltartana.harmintz.efz-
tendeig is a* földben :• de annyi ideig aern fzok-
ták- ^meghagyni, hanem tsak kilcritz tíz eíz-
tendeig; mert azután- igen megvastagodik, és-
megfásodik b' Szára*, v.v

-:< 174. §. A' Burgundiái répa (Béta cida al-
tissima) tcrmefztése hasonlóképpen if;en hafz-1

nos a* barom tartásra.- ~. Ennek a? magvát még
Mártiusba elvethetni melegágyba, vagy vala-
mi jó kövér vfóldbé ; hanem mikor hideg éjtfza-
kák járnak, akkor hé kell fedni. A' Plántáit
Április végén, mikor négy levelei, vágynak ,
inint a* veres, répát, el kell.rakni. A' földbe
méj.:.barandákat lehet vonni jeggy singnyico^

. egymástól, Fellyül á'<felemelkedett föld .-kö-
zepére úgy kell plántálni ia" répát:, hogy ;leg-
alább,.fél singnyire tegyeaék egymástóli- Mi*
kor eggy. kis ujjnyi vastagságnak a' gyökerei,
megkell, azokat, kapálni; A' földet el kell mel-
íőlök' hárítani, hogy tsak eggy kevéssé áljá-
nak abban. így a* répa igen vastagra nő. En-
nek legnagyobb hafznai közül eggy a?, hogy
az ember el'ztendőt által háromfzór négyfzer
is iefzedhcti a' leveleit., mellyeket a' marhák
cs dilznók tartásokra fordíthat. Haaem mikori tartásokra fordíthat. Haaem mikor
Jevelezik, a1 .négy középső l<íyeípj) megkell
hagyni. Magoknak a' répáknak a' jó földben
igen bő fztíretjek van, mellyek közül minde-
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nik egynéhány fontot -nyom. Ebből a* tehe-
neknek tápláló egésséges, és 'siros té) fzerző
eledel leíz. A1 pintzékbe kell elrakni, és a*
hidegtől, 's ki tsirázástól megkell oltalmazni.
Egyébaránt darabokra elapritják, vagy meg-
törik váluban, és zölden etetik meg.

Alkalmaztatás a' Babonaságra.

175. §. Azok között a' nevettséges véle-
kedések között mellyekben vágynak a' babo-
nások, vágynak ollyanok is, mellyek a1 ve-
tés idejét illetik. Ezen bolondságok közül már
emiitettem némellyeket, és azokat a* világi
testekről való tudományban, megtzáfoltam.
Most tsak e' következendő hiábavalóságokat
fogom még előhozni.

1.) Azzal tartják sokan, hogy újságon
nem jó vetni. Még pedig némelly Gazdák azt
állítják, hogy ez éppen nem babonaság, és
ezt a' holdnak a' növevényekbe való befojásá-
ból akarják kimagyarázni. De kerekdeden ki-
mondva: hazugság az, hogy a' növevények-
be a' holdnak , éfzrevehető befojása volna. An-
nakokáért bolondság azt is hinni, hogy ha
valaki újságon vet, a' hold a' maga ellenke-
ző erejét mutatja ki. A' próbák mellyeket er-
re a' végre tettek, ellenkezőt bizonyának.
Soha azért magatokat, mikor földeiteket mi-
velitek, és vetés alá kéfzíttitek, a' hold' ide-
jével el ne tsábitsátok; hanem főképpen arra
vigyázzatok, hogy vetni való magvakokat
mind őfzfzel, mind tavafzfzal, mikor a* föl-
det jól elkéfzitettétek, a4 legjobb időben ves-
sétek el.

2.) Némellyek illyen hafzonulan véleke-
déssel is vágynak, hogy ha a* gabonát azután

való
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való nap vetik, a* mikor Szent MihálJy' hava
töite vagyon, meg nem ragyásodik. E1 fzin-
te" olly alávaló babonaság, melly minden ta-
pafztalással ellenkezik. Szent Miháily napja
Szinte qUyan nap, mint más egyéb napok. Félix
Pápa rendelte ezt a' napot 4S0-dik efztendő-
ben Mihály Ark Angyalnak emlékezetére. De
initsoda..fcözi van a1 ragyának azon hoJd töl-
tivel, melly ezután a' nap után esik? Ha az
Ekkiesia azt rendelne', nogy az a* név nap
rnás napon tartassék: gondoljátok e', hogy az
által változás esne az egéCx TerméSzetben ?
Ne legyetek tehát olly ostobák, hogy az ol-
lyan dolgot elhidjétek, meíly a' józan okos-
sággal , és tapafztalással olly világossan ellen-
kezik. Ennekfelette, vetkeztek az Isten ellen,
a' k? a* napválogatást keménnyén megtiltotta.
S» Mös. 18. JO. i

3.) Szinte olly képtelenség az is, mikor
azt hifzik némellyek: hogy a* gabona úgy meg
nem ragyásodik, ha az ember akkor veti, mi-
kor a' 'hold a* föld alatt van. Minthogy en-
nek az égi testnek semmi éSzrevehető beírá-
sa nintsen a* Növevények' OrSzágába: ebből
elég könnyű által látni ezen babonaságnaít
semmire kellő voltát. A\ gabonában lévő ra-
gyának külömbkülömbféle okait adják ugyan
a* TermeTzet visgálók: mindazáltal bizonyos
az, hogy arra a' hold semmit se teSz, akar
alatta, akar felette légyen a' földnek; akár
ujja légyen, akár töltte.

176. §. Mínekelőtte a' Növevények' Or-
iiágát oda hagynánk: a' gyümöltsfákról mon-
dok még valamit rövideden, mivel azoknak
nagy befojások van a' gazdaságba. Gyümölts
fákat magról lehet legjobban, és leghamarcbb
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terniefzteni. Illy Szándékkal lévén, kéfziltsen
az ember a' kertébe egy különös ágyat; rak-
ja el ebbe őfzizel a'magot fzép sorjába, melly
mindjárt a' tavafz kezdetével ki kél, és két
lábnyi magasra fel nő. Már őCzfzel felSzedheti
a1 fiatal fátskákat a' földből, és más ágyba
plántálhatja elvágván előfzfzör lenyúló petz-
kes gyökereket. Már második nyáron úgy meg-
vastagodnak , hogy ax azt követő tavafzotvbé-
lehet oltani ízemre, és közösíteni lehet. Ezen
könnyű módon igen sok fiatal gyümölcsfákat
nevelhetni a'legjobb féle gyümöltsökből, '*
a1 kerteket ezekkel méglehet rakni. Öt, hat
efztendő alatt lehet is enni azoknak gyümöl-
csökből. Mikor az ember elplántálja a' fákat
arra a' hellyre, a 'hol kell maradniuk: min*
clenik mellé eggy eggy karót kell leverni*
hogy egyen essen felfelé nőj jenek. Ennekfelet-
te a' 'nyírés által jó terebéllységet lehet azok^
nak tsinálni, melly a' fáknak fzép tekintetet
ád. A' gyümöltsfák ezen neveléíek' módját c-
géfzfzen elmellőzik a' közönséges mezei gaz-
dáit! Ök rendfzerent az erdőről hoznak vad-
fákat oltani, és azt gondolják, hogy ezzeileg-
hamarébb gyümölts termő fákra kapnak. De
nagyon megtsalják magokat; mert mikor ki-
ássák a' földből a' vadfákat, mellycknek lei
nyúló gyökereik igen mélyen vágynak, töb-
nyire a gyökereiket igen megsértik. Ezek a-
sérelmek nem olly könnyen gyógyulnak hé%
hanem arra sokfzor egynéhány efztendők ki-
vántatnak. Ez alatt az idő alatt azért tsak nya-
valyog az illyen fa> és igen sok idő télik be*
lé, mig jó gytlmöltsöket kezd teiemni. Sőt
azt tanítja a1 tapafztalás, hogy az illyen fák
egynéhány efzlendŐk múlva, ha Szinte már
gyümöltsöt termettek is, el veSznek , és kU
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Száradnak. A' legjobb és leghamarébb való
gyümöltsfa termefztés módja tehát az, ha az
ember azbkat magról neveli.

Babonás Vélekedések*
i." !•

177. $•--'A*-köznép között még most is
uralkodik sok hellyeken az a' HiSzontalan fzo-
kás, hogy Ujj Eíztendő éjtfzakáján megbabo*
názzák a' gyümöltsfákat* Némellyek ekkor
semmit se fzóllanak, mások pedig holmi ál-
dásokat mondanak a' ftkra, .és bizonyos Tzc-
remóniákát követnék el azok körül. Mind e-
zeket olly véggel tselckfzik, hogy a'fák a'
következendő nyáron annál több gyíimöltsöt
teremjenek. Nézzetek \ mire nem viíei az em-
bert aV babonaság.' Az Isten tette syttmöltsö*
zőkké a" fákat, azoknak terméfz etek ben be-
oltván azt, hogy előfzör virágozzanak és azu-
tán gyümöltsöt teremjenek. Ha azért könyör-
géstekkel ő hozzá fordultok, 's őtet hívjátok
segittségül az áldásért, igen okosan és keréfz-
tyéni niúdon tselekefztck. De hogy e' hellyett
a' fákhoz fojamodtok, ezekhez az értelem'
nélkül való teremtett dolgokhoz, hogy azokr
hoz befzéltek ; ezzel elvonjátok a' Tereniiő-
töl az ő néki tartozó tifzteíetet, és az érte-
lem nélkül való teremtett dolgokkal némüné-
mü bálványozásban estek. Hát olly vakok vagy-
tok e', hogy azt hifzitek, hogy az Isten er
zen babonaság által arra fog indíttatni,; hogy
az illyen fáknak terméfzeteket megváltoztass
sa, 's azokat mások felett termékennyé tegyed
Ha valamellyik fátok terméketlen: nem kell
egyéb, hanem tsak kapáljátok meg a' tövét,
és trágyázzátok meg. Az illyen munkából re-
mény lhettek hafznot, és nem a' babonából,

Ofztáa

225
Ofztári mieYt kellene ezt éppen *ttff: Efztendő
éizatká)án tselekedni, és nem egyébkoT? —i
Más.; forma nap e1 ez'mint más nap az eCiU
tendőben." Az emberek rendelték azt, hogy az>
efztendo Januárius' első napján kezdődjön fzám-
láltatixi •» melly napon édes Idvcz îtonk kör-
nytílmetéltetvén vért öntött legelőfzör. De et̂ i
töl nem vehet ez a' nap semmi olJyas*eró'tV
melly bizonyos bahonaság alatt a' fák* gyü-
naöltseir.e is kiterjedne, l'öbb az, hogy néni
is tudni azt bizonyossan, mellyik légyen a*
Krifztus' környülmetéltelésének a' napja, mi-
vel az ő Születésének nftpját nem lehet meg-.
mondani' világosan. Hogy -a' Kerefztyének elíi
ső Jánuáriuson kezdik fzáml̂ ilni az Efztendőf^
a- tsnpa Szabad akarat fzerént való dolegv
melly a' terméfzetbe semmi változást nem ö^
kozhat. Régenten Mártiusnak 21-dik napján
kezdődött az efztendőv mellyen a' nap a1 kos
jegybe Tép, 's el kezdi a' Tavafzt.

: ;
•»••• I7S- §. Az ollyan gubákban , a% mineműe^
a' tsei fan és tölgyfán találtatnak, és a' mel-
lyek eléggé csmdretesek előttetek, láthatni
sokfzor, ha az ember megtöri azokat, vagy
legyet, vagy. pókot, vagy kukatzot. A* babo-
nások azt tartják, hogy ezek közül mindenik
valamit jelent. A' le'gy az ő gondolatjok fze-
rént hadakozást jelent, a' kukatz Szükséget*
és drágaságot, a' pók pestises nyavalyákat;
De valamiilyen eggyügyüség volna azt mon-
dani , hogy a* tserfa törzsökébe lévő férgek
jövendőket jelentenek: fzinte olly alávalóság
azt is hinni, hogy a* gubákban találtatni fco-
kott külömb külömbféle bogarak ollyan fze-
rentsétlenségeknek postái volnának. A' ki tud-
ja, miképpen Származnak a* fákon V gubák,

és
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és hol vefzik magokat az azokba lévő férgek,
a* nem fog iIlyen képtelen gondolatokba esni.
Tudniillik a' galles, gubabogár (Cynips quer-
cus folii) a' tserfa levelére és gyenge héijára
rakja le a* maga tojásait; a'fullánkjával, melly
a' hátuljába vagyon, kifnrja a' fahéjját, vatyr
levelét egéfz a* fzékjáig, 's ebbe a' kis lyu-
katskába bele tojik. E' miatt az Hlyen helyen
a* tápláló nedvesség mozgásának vége fzakad,
vagy valami zavarodás esik rajta, úgy hogy
nem mehet többé a' maga régi utján: ettől olz-
tán a* hol a* gubabogár megfúrta a1 levelet,

,és fahéjját, és bele tette &% tojását, ott egy
kisded golyó támad, melyet gubának nevez*
nek. £ ' Septemberbe, és Októberbe fzokott
esni. Ha már a* gubát ezekben a' hónapokban
megtöri az ember, tehát talál abban eggy kis
kukatzotskát, melly a' tojásból máfzott ki.
Ez a' kukatzotska azután bábbá léfzen, ol-
lyan bábbá, mellynek a* pókkal némünémü
hasonlatossága vagyon; a* honnan ofztán tél-
be a' gubában póknak látfzik. Ebből a' bá-
botskábóJ, eggy légy forma bogár léfzen,
melly Májusba találtalik benne. A' kukatz, a'
pók, és a* légy tehát a* gubába ugyan azon
eggy bogár, melly illyen sok változásokonn
megyén által, és ekképpen tsupa bolondság
ennek a' bogárnak változó formáit a* gubá-
ban a' jövendő fzerentsétlenség híradó postái-
nak tartani.

179. §. A* tölgy és magyalfáknak a* makk-
jaik némelly efztendőbcn igen nagyon kifor-
ranak és repedeznek, niellyek ofztán megér-
vén gubatsoknak neveztetnek, és a' tobakok,
tímárok vefzik hafznát a' bőr kéfzítésben. E-
czékről a' makkokról illyen Íz6 foly a' közép
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között, hogy azok a' menydörgéstöl repedez-
nek úgy ki. Eggyügyü gondolát! ezt a' meny-
dörgés soha sem tselekfzi, hanem egy kis
Szárnyas bogaratska, melly 'guba*.^bogárnak
(Cynips quercus calicis) hivattatik. Ez a' bo-
gár megfurkálja a' makkopántsokat még gyen-
ge korokban, azokba bele tojik , és ez okoz-
za azt a' kiforradást. Az illyen bogár isin ilja
a' vad rósa vagy bitskefánn is azokat a* boj-
tos kinövéseket, a* raellyeket azon sokfzor
látunk. Hogy ez így van valósággal abból tud-
ni, mert ha az ember vigyázva felmetfzi a-
zokat a* gubatsokat, mikor jól megérnek , a*
közepibe egy kis borítékba ott találja a' bo-
garat. Minden igaz ok nélkül hát semmit se
kell hinni.

180. §. A* Vasvirágokról (Xerantheinum)
mások fzerént ismét a' Csaba Íréről ollyan
tsudálatos dolgot befzéllenek a" tudatlanok,
hogy ha ez a' fü a' lovak lába* lévő békót
tsak illeti is a' mezőben: azonnal kinyilik tői-
le a' békó. Úgy ha a' rabok ezt a' füvet meg-
kaphatják , ez által elfzabadúlhatnak ; mert ha
ezt tsak hozzá értetik is a* vashoz lábaikon ,
mindjárt leesik róllok a* vas. — Valóba ha ez
Jgy volna, ugyan áldott fü volna ez, mind a*
gonofztévőkre, mind közönségesen minden
emberekre nézve, és méltán megcrdcmlené
hogy ezt még a' kertekben is termefztenék ;
meri a' gonofztévők tsak erről viselnének jó
előre gondot, úgy minden zár alatt lévő dol-
gokhoz könnyen hozzá juthatnának, és nem
kellene nékik félni a' rabságtól és büntetés-
től ; mások pedig kultsok helyett tsak ezzel
élnének, és soha se kőkénének a* lakatosok-
ra. De ki nem látja a' kinek efze van, hogy
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e' tsupa hijábavalóság, hafzontalan niendenion*-.
da, a1 mellyre vagy valami rofzSz békónak a'
ló lábáról való véletlen leesése a* mezőben
Szolgáltatott alkalmatosságot, vagy pedig a*
mellyet a' hazugok ónként a1 mások ámítá-
sokra költöttének; vagy meg lehet az is, hogy
ennek a* fűnek nevéből tsinálták ki, azt gon-
dolván, hogy azért neveztetik az vas virág-
nak , mert a' vasra nézve valami titkos ereje
van, holott ezt a1 nevet az ő virágának erős
volta adta néki, mellyet nehezen lehet ketté'
fzakafztani. Örökös igasság az, hogy a' kis-v
sebb erő soha sem győzi meg a' nagyobbikat.
Ugyan hogy vehetne tehát erőt egy kis fű-
nek tsak illetése a* kemény vasnak mestersé-
gesen öCzve tsatolt darabjain? Hogy nyitná
áz ki a' békót? £' tsupa képtelenség: annak-
ok áért elő sem hoztam volna ezt a* babona-
ságot , hanem ha igen közönséges volna a' mi
embereink között.
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TIZENHATODIK RÉSZ

Az Állatok' Orfzágáról.

s
181. §. i * z állat egy olly valóság, melly test-
ből és leiekből áll, a* nielly érez, 's a' testet
Szabadon mozgathatja. Az állatok OrfzágáJio^
tartoznak hát minden testek, valamellyek nő-
nek, élnek és éreznek. Az állatoknak küUo
formájok nagyon sokféle. Igen nagy böltses-
séggel alkotta azoknak testeiket a' Teremtő.
Minden réfzeik úgy vágynak elintézve, a*
mint azt az ő megmaradások, 's az a* tzél kí-
vánják a* mclly végre teremtettek. A' vízi
madaraknak példána kok áért tenyeres talpú lá-
bokat adott, hogy annál jobb módjával úÓv-
hassanak, és Széles orrokat, hogy a' vízben
annál inkább haláfzhassanak. A' mezei mada-
rak körmökkel vágynak felkéfzítve, hogy a*
földben vakaráfzhassanak, és hegyes orral,
hogy a' magokat és férgeket a' földből, és
fákból kivagdalhassák. A* ló isméi patákkal
mint meg annyi sarukkal van felöltöztetve a*
futásra és hoCzhu utazásra. A* ki annak okai-
ról tudakozódik és visgálódik miért vágynak
az állatoknak kolömböző réfzeik így vagy a-
inugy és nem másképpen: mindenütt egy vég-
hetetlen böksességnek nyomait fogja azokon
találni.

182. §. A' Terméfzet vísgálók az álla-
toknak sokaságát, hat külömböző seregekre
Szokták felofztani, úgymint: Szoptató állatok-
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nak, Madaraknak, Amphibiumoknak vagy Két*
éitüeknek, Halaknak, Bogaraknak és Férgek-
nek seregekre. Ezek közítl mindeniket yiletni
Sogjuk rövideden, és mindenik után a1 neve-
zetessebb babonaságokat megemlítjük.

183. §. A' Szoptató-állatoknak veres me-
leg vérek vagyon és tüdejck. Ezek mind ele-
venen hozzák fiaikat e\ világra, 's azokat úgŷ
Szoptatják egy ideig. És éppen e* külömböz-
teti meg az állatoknak ezt a* seregét a" több
seregektől, *s ez az oka, hogy azok Szopta-
tó állatoknak neveztetnek. A' madaraknak is
veres meleg vérek vagyon ; de mivel nem Szül-
nek eleven fiákat, hanem tojásokat tojnak:
tehát ezek egéízfzen más külömböző sereget1

téSznek. '

184. §. A' Szoptató állatoknak lakások
fcülömbözó. Azoknak nagyobb réfzek a' fold
Színén tartózkodnak. Némellyek az élőfákori
laknak, mint a' mókusok; mások lyukakban
mint a* rókák és borzok; mások ismét a' víz-
ben mint a' czetek. Némelly keveseknek kö-
zülök patájok vagyon, mint p. o. a* lovak-
nak. Sokaknak hasadtak a" körmeik mint av

Szarvas marháknak, juhoknak, ketskéknek,
*s a* t. Nagyobb réSzek tsak a' lábai hegyén
jár; némellyek pedig mint az emberek , a' maj*'
mok, medvék , 's a' t. az egéfz talpaikon.

185. §. A' tüdő a' Szoptató állatokban leg-
inkább a' lélegzésre Szolgál; de az által han-
got is tudnak magoktól adni. Mindazáltal né-
mellyek köztök némák, mint a' vakandokok*
mellyek tsak a' legnagyobb fzorultságban fzóll-
nak. Az embernek ellenben nem tsak hangja
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van, hanem befzéde is. Ezt a* kettőt jól meg
kell egymástól külömböztetni. A* siketen Szü-
letett embereknek, és azoknak a' kik vadul

-nőüenek" fel, tsak hangjok vagyon: a' beSzéd
ipedig'fsak annak tulajdona, a' kinek lelké-
nek világos képzeled., vagy nak azok felől :a*
dolgok felől, mellyeket az emberi nyelv meg-
tanul kimondani. Innen hát a* fzóliast az em-
berben úgy kell nézni, mint az ő okosságá-
,nak . követkcze'sét. Minden teremtett állatok
közt az ember a' fő. A' legnagyobb ajándék,
mellyel őtet a' Teremtő megáldotta, az okos-
ság, mellyel ő minden más állatoktól még-
Külömböztetik.

18Ó. A* Szoptató állatoknak igen sok és
liülömb külömbféle hafznait veSzi az ember.
A1 lovak, ökrök, bivaJok 's aV t. munkálód-
-nak néki, és a' fóldmivelést 's utazást azok
•$ltal vifzi véghez. A' kutyáknak haSznokat ve-
Szi a' vadáfzatban, és házőrzésben. A' mats-
kák, sülöké 's más illyenek arra valók, hogy
-az egereket, 's egyéb kártévő állatokat elpuSz-
títsák. A' tehenek, ketskék, és juhok» tejet,
vajat, és sajtot adnak néki. A'marha-difznó-Szar-
vas-nyúlhús 's a' t. eledelére Szolgál.- Sokan azok
'közül meg is ruházzák őtet a' magok bőreik-
kel, Szőrcikkel, és gyapjaikkal. , .Némellyek
-faggyút és 'sirt adnak égetni. így a' czetnek
az ő soványabb húsa és bőre között.sok Sza-

lonnája van, mellyből égetni való 'sírt olvafz-
'tanak, 's benn <aT korkában lánnái, vagy úgy
nevezett hahsontjai vágynak. Más állatok az
embert orvossággal ajándékozzák meg sok kíí-
lömb külömbféle nyavalyák ellen.

Baba*
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Babonaságok.

1S7. §. Az ember, a' mint mondánk>
legfővebb és legnemessebb teremte'se az Isten-
nek , úgy hogy nintsen ollyan állat a* világon
a' melly őtet értelemmel és okossággal meg-
halladná. De valamiilyen nagyon kiválik az
ember az ő okossága által a' barmok közzül:
fzínte ollyan nagyon leSzállitja magát az ok-
talan állatok rendi közé, a* midőn ollyanokat
tselekeS^ik sokfzor, a* mellyek az okossággal
«gyenessen ellenkeznek. Hogy annál jobbari
hitessék a z , mennyire megalatsonitja az em-
ber magát gyakran, és melly igen felre teSzí
az okosságot: tehát eló fogok itt Számlálni né-
xnellyeket az ő babonás bolondsagi kóziil,
meliyeket mind beteges, mind egésséges nap-
jaiban el Szokott követni. — Mitsoda nagyobb
balgatagság annál, mint mikor valaki a* be-
tegséget, ráolvasás által akarja elűzni, vagy
elüzetni. Ráolvasni a* betegre annyit téfzen,
mint arra bizonyos czeremóniák alatt némelly
ízókat vagy áldásokat elmondani, hogy-a-
ioktól meggyógyuljon. Tetemes bolondság!
iSzonyu eggyügyUség! A* ki a'puSzta Szóknak

• :és áldásoknak terméSzeti erőt tulajdonít, az az
okosságot megtagadja, mivel ekkor ollyan
dolgot hiSzen, a* meílynek semmi fundamen-
toma nintsen. Mert egy testi nyavalyának meg-
gyófcyítása, és némelly Szóknak 's áldásoknak
elmondások között, nintsen telyességgel sem-
mi egybeköttetés is. Az illyen ráolvasást a*
barmokra -és kis gyermekekre nézve Szokták
leginkább gyakorolni. Ugyan is , megesik sok-
fzor, kivált nyári időben, hogy a' marhák meg-
Jtukatzosodnak, valami dögleletes nyavalyába
esnek. A* kis gyermekek pedig néha el fon*

' nyad-
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fcyadnak es elbetegesednek. Illyenkor azért,
nem hogy rendes orvosokhoz, értelmes okos
«mberek)iez folyamodnának, *t azoktól kér-
nének jó tanátsot, hanem az ollyan ámítok-
hoz mennek, a* kik a* más eggyügyüségébói
tsúfot űznek, és azzal kereskednek; azokkal
rajok olvastatnak barmaikra vagy gyermekeik-
Te, azt gondolván, hogy az által eltávozik
nyavalyájok: Ha ofztán azok történetből meg-
gyógyulnak, Szeműi hiSzik, hogy az olvasás
segített rajtok, és a' volt olly foganatos. De
bizonyos a z , hogy annak semmi hafzna nin-
tsen,* és magok azok az emberek a' kik ez-
zel kereskednek alattomban nevetik azt, hogy
illyenért ő hozzájok folyamodnak, *s olly ké-
fzek azt megfizetni*

Jeryzix, Hogy a* ráolvasás tsupa hijábavatfság —.
fcogy sokfzor tsak bolondítás —és hogy az ollyan a*
leire ráolvasnak, más okok által is történetből meggyó-
gyulhat, ez a* következendő história tanítja és bizo-
nyítja: Ez clott egynéhány cfztcndökkel elindul egy jó
tehetős parafzt afzizony egy kis beteg gyermekivel egy
bizonyos város felé hogy arra ott rcáolvastasson. Útjá-
ban betérvén egy helységbe a' vendégfogadóba pana-
fzolja a* gazdának hogy az ö gyermekét megrontották r
és most azért megyén ide *s íae, hogy arra reá akar
olvastatni. A' gazda látván tz afzfzony* eggyügyüsegét,
feltcfzi magában hogy azt ,incgtréfálja. Monda azért né-
ki nagy fzelid hangonn: Éppen nem fzükség, hogy az
afzfzony tovább menjen, mivel közelebb is talál segí-
tséget; itt .az én házamnál van most egy jövevény, a*
ki nagyon ért ahoz a1 mesterséghez, miképpen kelljen
»' megrontott gyermekeket megorvosolni. Az ember kit
«' gazda értett ott lakos ember volt, és régj jó barátja,
ki akkor éppen ott volt a* másik házba. Alig végezi eí
*' gazda a1 bcfzédct, mindjárt kéri az afzfzony remény-
kedve, hogŷ  az 6 baját adja eleibe annak az idegen-
nek, és kérje fzépen hogy a' fiát gyógyítsa meg. No
jól van monda a' gazaa, én mindent cl köve-
ek valamit tsak lehet. Bemegy azért az emberhez a*

másik

jó
te
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másik hátba-, és elbcfzélli neki az eg'Tz históriát,/s
egyfzersmind kéri, hogy legyen cfzköz a" dologbaiu Az
ember megígéri; és annakutanna béküldctvén hozzája
a-/ afzlzony,mindenfele ezeremóniákkal fogadja azt; né-
zi, yisgálja, és tapogatja a' gyermeket. Végre megígéri
néki, hogy azt meggyógyítja. Ekkor kap egy Corncli-
ust mivel egyéb könyv nem volt -jelen, és abból nagy
hatalmasan elolvas a' gyermek felett egy darabot, ja*
mlkül hogy tsak egy fzót is; értért volna; bcrckpfzti.e-
zen tsclekcdetcí egynéhány kcrcfztvctésckkcl, 's azznl
az aívf/onyt magául clbotsátja. Egy hét múlva hát megy
i'ifzfzá'az afzfzony nagy Örömmel a' gazdához, dítséri
az embernek tsudatcvö olvasását, mellynck az 6 beteg
gyermekire nézve olly nagy. ere;c volt, és háládatos
voltának megbizonyiuvsíra, küliimb külömbféJc dolgo-
kat is vitt néki ajándékba. — Itten már nyilván Iva-
gyon, hogy azon gyermeknek meggyógyúlását, nem a'
Cornéhus olvasása, nem is azok a' ezercmoniák okoz-
ták volt, a* mellyck a* körül végben mentek; hanem
hogy a* dolog fcry ütött ki, tsupa történetből esett. —
Tanuljátok meg cbból a' példából, mc.iy oktalanul tse-
Ickeíznck dz ollyatcn fz"ul(k, a' kik, ;mihelyt valami
nyavalyába esnek gyermekeik, mindjárt azt lármázzák,
hogy azokat megrontották; azokkal ide oda futnak; hó-
héroknál, tudákos afzfeohyoknai keresnek segedelmet,
es azokra rajok olvastatnak, holott minden nyavalyák,
terméken okokból fvármaznak.és rendes efzkfiznk,'s ta-
nult on^osok által lehet azokat elűzni, és meggyógf ítani.

. . §. A' hideglelést, fogfájást, körörri-
me'rget liasonló babonás ef*közökkel és ctt-
remóniákkal fzokiák gyó^yítnni a'babonázók.
De az illyenektól raegoítalinazza magát a' ki-
nek eCze van. Tsupa gyermekség az, jelek-
kel, és holmi értelem nélkül való Szókkal a-
karni gyógyítani. Ezzel az ember tsak a* ma-
ga tudatlanságát árulja el; e* mellett vétkessé
tefzi sokfzor magát az Isten nevének híjába
való felvételével. Mert ugyan mivel vétetik
fel inkább híjába az Isten neve, mint azzaly
mikor ezt valaki a' maga hijábavaló babonái
kcizé elegyíti, és ezzel akar azoknak tekinte-
tet adni? l$9. §.

I89. §. Sok emberek ú%y is vélekednek,
•hogy ha valaki babonaságból felvefzi a* lá-
bok nyomát és a1 füstre felakafztja: attól el-
fionnvadnak és eifzáradnak. Mások azt hifzik,
hogv ha a' ház ajtóra némelly Jelek leiratnak,
és bizonyos kenetek reá mázoitatnak, nem
i<ülőmben ha a% békák a' ház küfzöbc alá te-
mettetnek: ezek által az emberre és baromra
bizonyos betegséget lehet hozni, jmellybe a-
zok tsalhatatlanúí megdöglenek. — Nem le-
hét ugyan azt tagadni i hogy mikor a" gonofz
ember más embernek vagy baromnak vala-
mi mérges port, vagy egyéb ollyas italt be-
ad, ne lehetne annak vefzedelmes, sot halá-
los következése: mindazáltal azt mondom,
hogy mind azok a' tstidálatos tulajdonságok,,
inellyek á*' lábnyom felvevésének, a' leírt
jeleknek, lemázolt keneteknek, és eltemetett
állatoknak tulajdonittatnak, tsupa hafzontalan
Jtépzelodések. Ugyan hogy lehetne egy kis föld-
nek * mellyre az ember lábaival hágott ollyan
eréfé^ hogy az ő testében Száradást okozna?
Hogy lehetne halálos az embernek vagy ba-
romnak a" házra leírott akarmelly jel, vagy
a ! házajtóra mázoltt kenet? Hogy lehet az em-
ber beteg, ha az olly küfzöbön megy kerefz-
tfil, a' melly alá béka van elásva ? Ezek között
a* dolgok között, és a' betegségek között nints
semmi terméSzeti öfzveköttetés is. Ha azok
által illyen emberi erőt fellyűltfnuló tselekede-
lek okoztathafnának: a'gonoíz lelkek munkájok
által kellene annak véghez mermi. De mivel
ezek Hlyeneket nem tselekedhetnek: azért a*
hépzelf, és a' fellyebb mondott efzközök ál-
tal előhozatott babonaság is magában elenyé-
fzik. — De ez ellen azt vetik eiÓ némellyek":
A' mi a' lábnyom felvevését nézi nem lehet

azt
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azt tagadni > hogy azáltal az embernek betegsé-
get lehessen Szerezni; mert vágynak erre e<-
íég példák, sőt ezenkívül olly történetek is ,
melfyeket a' külső tifziviselők megvisgaltak *
cs igaznak találtak. — Az illyen esetek bizo-
nyos az, hogy igen ritkák, és mikor azok e-
Jó adatnak, mindenkor hamis Spinbe öltöztet*
nek. De tegyük fél, hogy volt valósággal ol-
lyan esett, hogy valakinek felvették a' lába
nyomát, és azután tsak hamar megbetegedett
vagy meg is holt. No de még azért nem le-
het azt állítani, hogy annak* a* lába nyomá-
nak felvevése volt az oka; mert két dolgok
következhetnek úgy egymás után, hogy az
eggyik nem oka a* másiknak. Ha példának-
okáért én Corneliusból egy darabot elolvas-
nék, és azután egynéhány nap múlva vala-
melly beteg gyermek meggyógyulna: még a-
zért ennek meggyógyulása, nem lenne az én.
olvasásomnak a níunkája. Hogy valakire az á
lábanyomának felvevése által betegséget le-
hessen botsátani, magában lehetetlen dolog,
és így okos embernek is illyeneket hinni nem
kefl. — E ' nem lehetetlen azt felelik erre, mert
ha Szinte a' gonoSz lelkek nem munkálódnak
is itten, de megéghetik ez Sympathia által.—
Ezek a' Szók sympathia és antipathia nem e-
gyebek, hanem tsak hangok, mellyek sem-,
mit se teSznek. Azok az emberek folyamod-
tak ezen sovány Szókhoz, a* kik rzégyenlet-
tek bizonyos nyavalyákat az eggyügyü vén
aSzfzony ok kai rontásnak, és az ördög mun-
kájának tulajdonítani; hanem a* dolognak le-
hetőségét, némelly vékony kigőzölgő réSzets-
kékből igyekezték kimagyarázni, mellyek az
ember testébe átmennének, és ő benne beteg-
fégeket Szereznének. De ezeknek a' dolgokból

kijött
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kijött vékony gőzölgéseknek, bizonyos távol-
ságra az ember testébe nem lehet semmi be-
folyások. Tegyük fel, hogy a' felvett nyom-
ba is vágynak az embernek vékony kigőzöl-
gött réfzetskéi: úgy de ezekkel a* már tőlle
egeTzSzen elvált réfzetskékkel nintsen ő többé
semmi öSzvcköttetésben. Hog-y térhetnének hát
viSzSza is azok a* vékony kigőzölgött réSzek
az ember testébe? Akarmitsoda babonás cze-
remóniával akaSzSzák fel a* flüstre a' felvett

* nyomott: de ez által a' változás által semmi
réfzek nem mennek az ember testébe. Egy
Szóval, a* lábnyom felvételének, és az a' kö-
rül véghez vitt tselekedeteknek semmi befo-
lyások nintsen az ember testébe, és néki be-
tegséget sem okozhatnak. Egy babonázó em*
ber se tud előhozni tsak eggyetlenegy példát
is, a' mellyből tsalhatatlanúl ki lehetne hoz-
ni az ilTyén befolyást az emberi testbe*

190. §. A* tsuklásrói, fültsendülésről azt
tartja a' babonázó ember, ,hoey az attól esik,
hogy valahol emlegetik. És különösön a' mi
a' fúltsendűlést nézi, mivel még a* legrégiebb
időkben is a* jobb oldal fzerentsésnek, a* bai
pedig Szerentsétlennek tartatott volt: tehát ezt
&% fültsendülésre is reá húzták. Ha azért az
embert valami jóról emlegetik, akkor a* jobb
fülének kell megtsendíilni, ha pedig rofzról
emlegetik a' balnak. De látnivaló, hogy mind
ezek nem egyebek, hanem haSzontalan talál-
mányok; mert hifzem a" fültsendülés nem kül-
ső, hanem belső okokból Származik a' fülnek
tekeruletiben, mellyet a'vérnek meggyülésében, •
é$ forróságábaa kell keresni.

191. $.



9 . J. Némelly embernek úgy telfzik né-
ha álmában, mintha.valami reá esaevés őtet
ollyan nagyon nyomnál hogy a'ímatthem tud
lékkzetet venni, se kiáltani, hanem tsak nyö-
fzörtfg; ezt hívják megnyomásnak. A' nyo-
másról külörnböző értelemmel vágynak a' ba-
bonázók, valaminthoey• külömböző efokozok-
kel is fookták magokat az; ellen oltalmazni.
Ki magának az ördögnek, ki pedig.a'boizor-
kánypknak tulajdonítja azt. De valósággal nem
egyéb dzs a' mejjben és lábakban v.ató görts-
ner vagy Szorulásnál,vmelly a'*vénrek sűrűsé-
ge és a' gyomornak változása által okoztatik.
A' melly emberek sokat eSznek és keve9et ifz-
nak; a- kik sokat ülnek, é&. kevés mozgások
van, azok vágynak leginkább ennek..a' go-
noSznak hitélet ve. H& a' gyomor gyenge, a-
zomba még is megterhelik eledellel: tehát fel-
fúvódik. Ettől af dinphragma, vagy áz a'bel-
ső hártya, melly a' mejj üregét a% has üregé-
től elválaPztja, nyomattatik, melly. miatta'vér
folyása megakadályoztatik., a*, léiekzet elfogó-
dikí és oliy nehézség esik az emberre, hogy
iigy tetfzík n.éki; mintha valami nehéz tereh
nyomnái És ez az a1 mft olly különös dolog-
nak tartanak a1 babonázók. A' ki hát a' nyo-
mást elakarja távo^tátni^ ha ez előtt sok ele-
dellel Szokott élniv! ezatán kevesebbet egyék,
és köhnyebben éméfztliető ételeket; ha sokat
"fiit, több mozgást tsináljon magának'; ha <ío-
logtalan tsende's életet élt, vesse kezeit a'mun-
kára , és mikor leSekfoik Sektígyön a' jobbol-
dalára; így bizonyoson kevés baja ; fog lenni
•al* nyomástól.

192. §. Az eddig előSzámlált és felhordott
bolondságokat akkor gyakorolják a* babona-

zók
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zók mikor.betegek: óé vágynak ollyanok is,
a* mcHyeket az ő egésséges napjaikban gya-
korolnak V hogy a' nyavalyákat elkerüljék. IU
lyenek már-ezek : hogy az elnyírt hajat el kell
dugni, mért ha azt a' madarak féSzkcikbe vi-
fzik, főfájást okoz az emberbe; hogy a' tojás
héjját mellyel főznek ófive kell törni, mert
ha abból hideglelős ember iSzik, elragad a*
hidegje, 's a' t. De ezek között a' dolgok és
betegségek között nintsen ismét legkissebb
öSzveköttetés is. Ezzel az ember ollyan tulaj-
donságokat ruház azokra a* dolgokra, a' mel-
lyekkel lehetetlen hogy bírjanak, és ekképpen
a* magav eggyügyüségét árulja el. !

Kiváltképpen azzal teSzi magát balgatag-
gá, hogy jövendő sorsát és állapotját babo-
nás efzközökkel akarja kitanulni. Az isten
bölts okokra nézve eltitkolta az embertől mi
következzen ő reája, elrejtette tőle az ő ha-
lálának idejét is; melly valóba nagy boldog-
ság ő reája né2ve. Mindazáltal sok hijábava-
ló efzközöket- gondoltak a* babonázók, hogy
a' magok jövendő sorsokat kitanulják. Folya-
modnak a* kóborlókhoz, alávaló tzigány aSz-
fzonyokhoz. Hol tenyereiken hol ábrázatjokon
lévő vonásokból jövendöltetnek azokkal, 's így
fizetik jó pénzel a' hazugság árát. De mitso-
da eggyességek vagyon mind ezeknek a* dol-
goknak" az embernek jövendő sorsával? Hon-
nan tudhatni azt, hogy a' kezeken lévő line-
ák által az embernek boldog vagy boldogta-
lan állapotja jelentetik? Miképpen lehet meg-
jövendölni az áörázatbő], mi következzen az
emberre ? Ez az egéh dolog nem tsupa kép-
zelődés e? Mit mondjak arról a* bolondság-
ról, mikor valakinek ónját öntik; mikor vi-
zét vefzik ys.&\M Ezek mind ollyanok, hogy

ezeket
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ezeket okos embernek fzégyenleni kell. — Ép-
pen ide tartoznak az á lmok és látások is. M i -
isoda egybeköttete'se vagyon egy véletlen tör-
ténetnek , vagy valamelly álomnak egy távol
lévő atyánkfiának, rokonunknak halálával,
v a g y akarmelly reánk következő fzerentsével
és fzerentsctlenséggel ? N e m éfz nélkül tsele-
kefzik e1 hát , mikor valaki i l ly dolgokat hi«
ízen. Példánakokáért nem eSztelenség e , mi-
k o r valaki valamelly álma által arra vefzi ma*
g á t , hogy útra induljon, kotzkára tegyen 's
a' t . Maradjanak hát az álmok és látások. Ma-
radjanak minden jövendőt mutató dolgok í
mondjatok le ezekről a* babonákról; he lyhez-
tessétek inkább bizodaimotokat az I s t e n b e n ,
és az ő bölts gondviselésében. Az Isten m e g -
határozta minden ember doigát, és az ő aka-
ratja nélkúi még tsak egy haj Szál sem eshe-
tik fejünkről l e . N e igyekezzetek hát jöven-
dő sorsotokat és halálotok idejét babonás tse-
lekedctek által kitanulni. Semmi álmok és lá-
tások által nyughatatlanságba n« ejtsétek ma-
gatokat . Adjátok által sorsotokat a' világ l í-
rának; bízzatok ő benne, és ő jól téfzen ti
ve letek.

Jegyzés. A1 mi az álmokat és látásokat nézi, sok
példákat hoznak ele mind a' régi, mind az ujjabb hii-
tóriákból, hogy azok bételyesednek. Noha az azokról
való históriák nagyobb réfzint hazugságok: mindazálul
némcllycknck hiteles voltokról nem lehet kételkedni,
ha fzinte tsudálatosok is, és nem lehet is világosan ki-
jnagyarázni. Felkel példánakokáért egy ember reggel,
és azt mondja a" feleségének; no a' mi gyermekeink meg
fognak halni, mivel álmomba az ölembe voltak, és úgy
láttáin mintha onnan kiestek és fzemeim elöl clenyélz-
tek volna. Már ha ez így történik, af mondatik, hogy
ez az ember előre megtudta az ö fiainak halálokat,mel-
lyel néki az w álma jelentett meg. Némelly azt álmod*

$a, hogy ez vagy amaz barátja megholt, és való:ággal
ugy' van. Néhai Hálái Prolcssor Simoni-: Úr halála clótt
negyed nappal, megálmodta a'maga halálát. Hasojüókcp-
pen cgyfzcr egy ember azt álmodta, mintha illyen fzót hal-
lott volna: Keljfel, tartsd mq eletedet. Erre hirtelen fel ug-
rik az ágyból *és megy másik házba. Hát azután kevés
idő múlva valami tsattanást hall, és midőn vifzfza ment
volna az clóbbcni házba, látja bámulással hogy lcfza-,
Jcadt a" -gerenda, és arra az ágyra esett, a' melybe ö feküdt.

Az illyen és ezekhez hasonló történeteket a* köz-
nép így magyarázza ki: hogy azok ollyan kü'önös je-
lentések, mcllyek az embernek álmába' tétetnek, és a*
mellyek által néki a* titkos dolgok nevezetessen az Ö
rokoni halálok tudtára adatnak.. E' fzerént a' képzclódés
fzerént az álmok vagy az Angyalok sugallásinak gon-
doltainak lenni, vagy az ollyanok lelkének bcnnünlc
fzerzett munkáinak, a' kikről álmodunk. De ez helyte-
len magyarázat, és ez által ezer meg ezer nehézségek-
be keveri az ember magát, mcllycket nem lehet meg-
oldani Uftya i t d k b á l l í á

g , y g
oldani. Uftyan mitsoda okos ember állítaná azt meg,
bogy valaki a' maga lelke vagy gondolati által mi raj-
tunk valamit véghez vigyen, és a mi leikünkben gon-
dolatokat támafzlzon? Próbálja meg a' kinek tetfzik, és
gondolkodjon a' mint tsak lehet, és a' meddig tsak le-
nct egy barátjáról, azután kérdezze meg töllc, vette c r

azt éhre, és tapaíztalt e valamit maga körül arra néz-
ve. Minden bizonnyal ezt fogia felelni, hogy nem. —.
Ne is mondja senki, hogy másképpen vagyon a* dolog
egy haldoklónak a' leikével; mert a' lélek mindenkor
lélek, 's az is marad, akar egésséges akar beteg test-
ben lakjon; annak munkálódásának mind a' két esetek-
ben egyforma a' határa. Tsupa képzelődesek vagy gon-
dolatok által senki nem munkáJódhatik bennünk. A' ki
azért így magyarázza a1 látásokat, az ollyan ember le-
hetetlen dolgokat akar megállítani.

A' kik az álmokat az Angyalok sugallásinak tart-
ják, hasonlóképpen hibáznak. Élt ugyan az Isten régen
a' végre az Angyalokkal, ho^y azok által az emberek-
be álmokban bizonyos gondolatokat öntsön, de igen
ritkán, és tsak akkor mikor igen fontos volt a* dolog,
és az egéfz emberi nemzetiség boldogsága azt hozta ma-
gával. No de ki hinné el, hogy az ollyan tsekely dol-
gokban is, a' mmémüek sokízor azok, a' mcllyckrc vi-
tetnek az almok, az Angyalokat venné fel cfzközül?

.A' halál óráját bolti okokra nézve eltitkolta az Isten az
ember-
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embertől: maga ellen, tsclekcdnc azért; ha azt néki a-
karmi utón módon is kijelentene és tudtára adná! —
Ofztán, ha a* látások az Angyalok sugallási, nrícrt nem
esnek tehát azok nappal, hanem tsak cjtfzaka? Ebból
világos, hogy a* látások, ollyan énclembcn mmt a'köz-
nép hifzi tsupa lehetetlenségek.

Mit kell hát ítélni azt kérdi valaki a' fellyebb em-
iitett esetekről? Az illyen töriénetck igen is megeshet-
nek, de azért nemi kell mindjárt tsudáról, sympatiztfó
barátokról, angyali jelenttsekröl gondolkodni. £zck
nem egyebek, hanem elöre való látások és óf«rc véte-
lek, mcllycknck az ember lelkének tcrinéizctlbcn va-
gyön az okok és fundamentomok, és abból kell azo-
kat kimagyarázni. A' lélek fziintclcnyaló munkába van,
itél, képzelődik, következéseket tsinál még akkor is,
mikor cizünkbe se vcizfziik. Sokfzor clorc való látások-
ra és gyanítúsokra ütközik, a' nélkül, hogy annak okát
tudná és általl3tná. Ha már a* lelek valamit úgy kitsi-
nál, hogy az világos és értjük; a' nem egyéb, hanem
tsak előre való látás.

Ipy lehet kimagyarázni sok* történeteket, bár azok
meg olly tsudálatosoknak lessenek is. Ez a' fcó: Kelj
fel, is tártul meg életedet, mcllyct az említett ember
vélt hogy hallott, nem egyéb volt, hanem egy olly kö-
vetkezés incllyct az ő lelke valami tapafotalásból isinált
volt ki, es a' mcllyct akkor ollyan elevenen érzett,
mint ha kivülröl valami fzót hallott volna. Meg lehet
hogy tudta már az előtt, hogy nem jó a' gerenda, ar-

Jck az álom közbe, és fzerentserc ckalálra. Innen cgy-
fzersmind azt is éízre lehet venni, mi annak az oka,
hogy a' lelek cjtfzakai tsendes idóben fonnál látásokat*
és nem nappal. -

193. §. Azok a" külömbkülömbféle beteg-
ségek é$ nyavalyák, mellyek a* Szelíd házi
állatokon, nevezetesen a* Szarvas marhákon
mutatják magokat, Szinte olly sok alkalma-
tosságot Szolgáltatnak az eggyügyü gazdáknak
és gazdafzSzonyoknak arra, hogy babonás tse-
lekedetekhez nyúljanak. Minthogy terméfzeti

okait
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okait nem tudják az ő barmaik nyavalyáinak,
és azonn nem is sokat törődnek hogy tudják:
tehát majd minden rajtok eső gonoSzt bofzor-
kányságnak tartanak. Ha valamelly tehénnek
a' teje elve'Sz vagy zavaros fele gyűlik; ha at-
tól a' vaja nem akar elválni; ha. a* tejen
kék Szeplők látSzanak; ha az vérrel elegyes:
mindjárt azt gondolja a' babonás házi gaz-
da és gazdaSzSzony, hogy ez vagy amaz
aSzSzony rontotta meg. Nem hogy ollyan eSz--
közról gondolkodna illyenkor, mellyel hafz-
nosan lehetne élni az ő barmának meggyógyí-
tására, hanem babonás czeremóniák, füstöié*
sek Sz. György fokhagymák, Német kápofz-
ták 's egyebek által igvekezi orvosolni. Nagy
boldogtalanság! hidje'tek el bizonyoson, hogy
azok az elöSzámlált dolgok, mindenkor beteg-
ségeket jelentik a' ti barmaitoknak. De nem ol-
Jyan betegségeket, mellyet valamelly boSzor-
kány okozott volna ő nékiek, mert e' tsupa
lehetetlen, mivel az ember a' sátán segítsége
által semmi emberi erőt fellyül múló dolgot
nem tselekedhetik. E' tsak terméSzeti gonofz,
mellyet meg lehet orvosolni nevezetessen:

^ Ha valameily tehénnek a teje elvéfa, leg-
elsőben is azt kell tselekedni, hogy valami
jó tápláló eledellel, vagy takarmánnyal kell
értetni. Ha e' nem hafználna, azután venni
kell: Fehér entzián gyökeret, fehér málva gyö-
keret, mindenikből égy egy fertályt; ismét
apró málvát, fehér niálvát, úti füvet, ló he-
rét mindenikből négy négy marokkal; Szabi-
na fát egy marokkal; ánist, köményt, min-
denikből egy egy fertályt, konyha sót fél fon«
tot, Szitáit hamut egy ittzét; ezeket óízve e-
legyitvén, és mind porrá törvén bé kell adni
a' marhának. Ettől elmúlik minden baja, és a*
teje ismét megjö. Q Ha



Ha az a' baja a* tehénnelt, hogy az r
ját ól nem akar d vaja elválni egyfzeriben, mint
rendSzerént Szokott; tehát venni kell: Sóskát,
fehe'r pöSzértzét, ege'rfark füvet, közönse'gcs
tsalánt, mindenikből négy négy marokkal; bü-
dös követ ejspr fertályt; ezeket porrá kell tör-
ni , és ebből napjában kétfzer háromf/or egy
pohár bor eczetben be kell adni egy egy ma-
rokkal a' tehénnek. Lehet a' köptíllőbe a* tej-
fel sokaságához képest SélrrieSzfzeJy vagy ke-
vesebb etzetet is tölteni. f

A* kék téj is, mellytől annyira félnek a*
gazda afzfzonyok, terméSzeti nyavalyájoktól
Származik a' barmoknak. Az ellen igen hafz-
nos, ha e% következendő porból adnak bé a*
tehénnek, napjában kétfzer vagy háromfzor:
Végy cserfa levelet, fzanikolyt egérfark fü-
vet mindenikből négy négy marokkal; tormá-
tilla gyökeret fél fontot, veres bolust, tinisót,
mindenikből egy fertályt, és ezeket mind törd
porrá. Ebből két két latot kell venni egy por-
tzióra, és eczettel vagy eczet nélkül kell bé
adni.

A* véres téjról külömböző módon ítélnek
a" babonázók/ Ki rontásnak tulajdonítja azt,
ki pedig azt mondja hogy ollyankor a' kí&yó
Szopja meg a' tehenet. Mindenik hijábavaló-
ság! mert hogy most ne fzolljak a' rontásról,
mellyről már többfzör is emlékeztünk, ki lát-
ta azt hogy a' kigyó megfzopja a' tehenet?
másutt tálam meg lehetne, de mi nálunk a'
hol többnyire mind aprók a' kígyók e' lehe-
tetlen. Ha megesett valaha és most is meg-
esik, hog-y történetből a* lábaikra találnak a*
teheneknek tekergődzni: még azért nem kö-
vetkezik mindjárt hogy azokat meg is Szop-
ták volna. Tsak az eggyügyü páfztorok talaU

ták
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ták e z t , hogy ők is mondjanak valamit, és
láttassanak tudni a' dologhoz. Valyon tehát
mitől esik a' véres téj ? néha megesik ez ói'
Ivánkor is mikor a' tehenek üzckednek, mert
ekkor bizonyos változáson mennek á l ta l : né-
ha ismét a k k o r , mikor már közel vágynak a*
borjazáshoz, 's még is fejik őket : de legin-
kább az eledelben vagyon annak oka és fun-
damentoma. Van egy bizonyos fü, melly egy-
gyik eSztendőben bővebben terein mint a* má-
sikban. Ennek ollyan ereje van, hogy a' tej-
nek a* vérből való helyes kéSzOlését megaka-
dályoztatja. Már ha ezt a' marha megtalálta
enni akar nyárban kinn a' m e z ő n n , akar tél-
ben a' Széna közöt t : igen könnyen megeshe-
t i k , hogy attól véres leSz a ' te je . Ez ellen hát
az az orvosság hogy az ember más takarmányt
adjon enni.

Jegyzés. Nem igen régiben, egy bizonyos háznál
megfordulván, a' fzó befzéd közt Kezdi. prmaSzolni a*
gazdaafzfzon)*, hogy a' múlt héten ez '$ ez leány nálfa
lévén tejért, a' tehenének elvitte a' hafznút, és azolu
alig tud tőle' valamitskét fejni. Minthogy a' dolognak
igaz voltát és lehetőségét nagyon állította: tehát reá adtam
magamat, hogy az aízfzonyt jó elmére hozzam. Próbál-
tam is egy darab ideig mindenféle okokkal megnyerni:'
de cgéí?jzcn híjába esett fáradtságom, inert njjabo meg
ujiabb históriákkal támogatta a' maga állítását. Végrcj,
midón fzorossan kitudakoztam volna a* tehénnek álla-
potját , és kijött volna hogy a* tehén az clótt jó cgéssÓT
ges takarmánnyal, okkor pedig pcnéízcs roízfz lzéná-
val élt; azt tan^tsoltam az afzízonynak, hogy tsak pró-
bának okáért is változtassa a' takarmányt, és adjon ol-
lyát a' tehenének mint az előtt, és meg fogja lát i ,
hogy viíziza jö a' teje. Az afzfzony megtsclckedte, é»
a' téi haza is ment, mcllyböl a' lett, hogy azolca nem
is hifzi az illyen dibdábságot. Imé illyen sokat tefz a'
tejre nézve is az eledel! Soha se várd azt * ' tehened*

' tói, a' mit az eledel által bele nem oltottál.

194. §•
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J94. §• A' Házi fzelid állatokon kívöT*
vágynak még többek is a* Szoptató állatok se-
regében, a' mellyekkcl babonaságot űznek a*
tudatlanok, és a' mellyck eránt babonás érte-
lemmel vágynak. Hlyének példánakokáért a*
többek között, a* gőzük , egerek, patkányok,
menyetek, vakandokok, medvék farkasok é»
egyebek.

A* Gözüről közbeSzéd az a* nép közo»t „
hogy annak minden nyáron hét rakás gabo-
nát vagy egyebet kell öSzve hordani, és ha
azt meg nem hordhatja, valami tövisre vagy
kóróra felakaPztja magát. — Addig igaz hogy
a' gözü egéfz nyáron munkálódik, miveJ i-
gen serény kis állatotska, és hordja rakásra
a' gabonát és egyebet a' mit talál; a* honnan
nevezetessek a* gözü hordások. Az is igaz
hogy néha felakafztja magát; de már az ha-
zugság hogy ezt akkor tselekedne, mikor hét
rakással nem tudott hordani. A' gözü nem tud
a' titkos hetes Számról semmit, hogy arra vi-
gyázzon; hanem mind addig hord valamig
tsak talál, és ha olly Szűk a' termés, 's oliy
sovány tájékon van a% lakása, hogy semmit
se takarhat; ekkor vetemedik oSztán némelyik
arra, hogy magát fclakaSzSza, és valami ág
között megfojtsa, így akarván a' lassú éhel-
halást megelőzni. Az efféle gőzüknek példája
nem ujjság némelly efztendőben.

A' vakandokot többnyire majd mindnyá-
jan vaknak tartják az emberek; innen van a*
magyar neve is. De bizonyos az, hogy vágy-
nak néki Szemei, és lát annyit a' mennyire
a* föld alatt Szüksége van; hanem igen aprók
a' Szemei, úgy hogy alig lehet azokat hirte-
len kinézni. Vágynak fülei is, noha azok se
látfzanak, sőt legjobb érzékenysége a' hallás.
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A' régiek után azt mesélik a* medvékről,
fiogy azok formátlan kölykeket hoznak a* vi-
lágra, és azután lassan lassan úgy nyalják ki.
E' tsnpa költemény; Akarmint keveredtek a*
régiek ebbe a' tévelygésbe, de tsalhatatlan ,
és a* tapafztaláson fundált igasság az, hogy
Valamint más Szoptató állatok; úgy egek is
eleven, és magokhoz hasonló formás kölyke-
ket ellenek. Sokfzor burokba hozzák elő sok
állatok a* magok fajzatjaikat, mellyeket nya-
lások által hasítnak ki. Igen hihető azért, hogy
illyet látván valaki a' medvék körül, úgy köl-
tötte róllok az egéfz históriát.

Néhol a' Magyarok között igen sokat em-
legetik a' fzakálias farkasokat. Azt mondják,
hogy ezek bejárnak a' faluba, ott az embere-
ket megtámadják, megsebesítik^ sőt meg ís
Ölik. — A* farkasok kéttségkívüí mindenütt
Egyformák, és ha némelly tájékokon az ég-
nek mivoltához képest a' Színek változik i s :
de a* formájok mindenkor ugyan az. Már mint-
hogy másntt sehol sem tapafztaltatot*, hogy
azoknak fzakállok lett volna: tehál mi nálunk
«ints. Azok a' farkasok, a* mellyek bejárnak
a' faluba néha, és ottan prédáinak; rendfze-

1 rént való farkasok, és semmit sem külömböz-
nek a* többektől. Hogy ezt tselekefzik, arra
a ' n a gy éhségtől kénSzerittetnek; mert külöm-
ben nem egy könnyen esnek az embereknek. —
Azt is beSzéllik még a' farkasokról, hogy ha
ezek előbb látják meg az embert az erdőben
vagy mezőben: tehát attól bereked az ember
torka, úgy hogy nem tud fzóllani, és kiálta-
ni. Ellenben, na az ember előbb látja meg a-
zokat: ők is elvefztík mind Szavokat mind bá-
torságokat. Emlékeznek erről a' régiek is, ne-
yezetessen ama híres Deák versfzerző Virgi-

iius:
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Jius: Lupi videre priores &c. De e* tsupa hi-
jábavalosag. Ho^y a%tsupa látás, me'g pedig itt
is az előbbi látás rekedtséget okozna, és mun-
kálódhatna, azt megfogni lehetetlen. Ha az
ember nem tud fzollani és kiáltani az illyen
esetben, annak keltségkívül nem egyéb az o-
ka, hvinem a' félelem, a' melly őtet zűrzavar-
ba hozta, viselje tsák magát bátran; inegfog-
j> tapafztalni, hogy nem áll el a' fzava, és
annyit kiálthat, valamennyit akar 's a' t.

Az egerekről, patkányokról és menyetek-
ről azt hifzik sokan, hogy 3zokat bizonyos
í'zók és czeremóniák által el lehet küldeni,
iígy hogy oda mennek, a* hová az ember pa-
rantsolja; a' honnan vágynak is némellyek, a*
kik ezzel á' mesterséggel ditsekednek. — A*
.kártékony és pufztító állatokat, bizonyos az
hogy némellv Szerek és efzközök által meg
lehet fogyasztani, sőt néha, ha nagyon erőt
nem vetlek, egéfzfzen is ki lehet vefzteni:
de hogy az ember pufzta Szóval, és holmi si-
keretleti czeremoniákkai oda küldje a' hová a-

rja, már a' lehetetlen. Valóba Uudálatos en-
l kb oktalan ál

kyarja, már a lehetetlen. Valób
gedelmesség volna az, ezekben az oktalan ál-
latokban, nogy ők valaki Szavára mindjárt
mozdulnának. Nem hogy fzóval, de néha min-
den mesterséggel sem lehet ezektől a% gonofz
vendégektől megSzabadúlni a* mint tudjuk;
néha pedig magokban eltávoznak, úey hogy
nem tudja az ember hová lettek. Meg lehet
hogy ebből vettek alkalmatosságot a* hazugok
arra, hogy ők azokat el tudják küldeni; de
e2t nem nékik, hanem az időnek, és más kör-
nyülállásoknak tulajdonithatni.

Jegyzés. Itt nálunk egy öreg emberről közönséjre-
«en azt hitték a' hclyscgbchck, hogy 5 a' patkányokat
és menyeteket cl tudja Küldeni. Égyfzcr közel esvén.
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hozzá, tudakozom tóllc, ugyan igaz c az, hogy Ő tud-
ja azt a' mesterséget. Az ember nem tagadta, söt sok
példákat hozott cíö, mellyckre tanukat is nevezett k i ,
hogy o ekkor *s ekkor egy fára küldötte fel a' menyé-
tet, azután ismét egy bizonyos ember pintzéjéhez, melly
mind addig ott volt, mig ujjolag inásuvá nem küldötte.
Jó; nevettem az ember befzédén, a mellyet 6 nem igen
ló ncven vévén: monda: No T . Uram megmutatom
hogy rövid nap oda is küldeni fogok. Én fzivessen be-
fogadom mondók, <Ls akkor el fogom hinni, hogj% azok
Jnind igazak, a* mcllyekct eddig mondott. Tör:émkegy-
Izcr valami egy hét múlva, kimegyek a* házomnál Ié-
vö kertbe, hát ott futkos egy menyét a' gyepü mellett.
<fondolkodóba estem mit tsináljak, és hogy fogjak ki
az emberen, mert azt tudtam hogy ó nem küldötte. Fo-
gom azért, más nap megfzóllKtom, mondom neki, hogy
miért nem küldi már a' menyétet, régen lesem várom ?
még nem láttam azolta így felele, de valósággal kül-
dök mihelyt fzerentsem lefz hozzá. Jól van mondek,
azt hit nem kend küldte úgy c* a' mi ott van, mert
tegnap láttam eggyet a* ház törül? Nem biz* én mon-
da, már av:t híjába állítanám, de tsak lássak, megmu-
tatom hogy tudok küldeni. így fogtam ki az emberen.
Azoinban az öreg kevés idó múlva megholt és a' rae~
ttyéttel adós maradu

195. §. Az .Illatok Orfzágának második
seregét a' madarak teSzik. Ezek egymással mind
ntegeggyeznek abban, hogy tollal beborított
testek, két lábok, két fzárr.yok, egy Szaru
nemű orrok, meleg vérek vagyon, és hogy
tojásokból leSznek. Az 6 Sormájok igen sok
féle, és a$ terméSzetnek Ura azoknak alkotá-
sokban .a' tziSraságra és Szépségre is nézett.
Sokaknak tollaik ollyan fényességgel tíindök*
lenek, hogy a' Szem nem nézhet eleget raj-
tok. A' Szárnyaik, mellyekkel a' bölts Terem-
tő azokat felruházta' arra valók, hogy mago-
kat a' levegőbe előbb odébb mozgathassák.—-
Vágynak mezei és vízi madarak. Ezeknek
az moMknaJi Széles orrok vagyon, és az ő

lába*
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lábaikon való njjaikon úfzó bőrök. A* mezét
madarak pedig körmökkel és hegyes orrokkal
vágynak felkéSzitve, mellynel* okait mindjárt
megfogjuk mondani. Némellyek a' madarak
közt eggyik tartományból a% másikba költöz-
nek, a' mint az eSztendő rc'Sze, és az ő Szük-
ségeik hozzák azt magokkal. Felette sok hafz-
jnokat vefzfzük a* madaraknak. Húst és tojást
adnak azok nekünk ételünkre; az ő tollaikból
ágyak lefznek, nem külómben írásra és tzif-
rasogra Szolgálnak. Az ő énekléseikkel gyö-
nyörKödtetnek bennünket. Némel/yek megtifz-
titják a levegőt a' bogaraktól, mint a' fets-
kék, és egyebek. A' Terméfzetvisgálók az o
orraikra nézvén küíömb külömbféle rendekre
oSztják azokat fel. A' kolibritől ettől a' min-
den madaraktól legkissebbtől fogva, melly tsak
akkora mint egy tserebogár, a* na^y Strutz
madárig, két ezer külöinböző nemeket Szám-
lálnak.

Babonaságok.

196. §. Feles Számmal vágynak a' mada-
rak között is, a' mellyek körül babonaságot
mutatnak sok emberek. Rövidségnek okáért
tsak a1 nevezetesebbeket fogom itten felhozni,
és megemlíteni.

A1 Baglyak igen féleímes madaraknak tar-
tatnák közönségessen a' köznép között. Azt
mondják: hogy a' hol ezek lefzállanak és so-
kat Szóllanak: ott vaíaki bizonyosan meghal,
a' honnan ezeknek egy bizonyos faj jókat Ha-
lálmadárnak is hívják. — Azt nem lehet ta-
gadni, hogy a' Teremtő sok oktalan állatok-
ba igen eleven érzékenységeket adott, úgy hogy
•lőre sok változásokat ef/re vefznek azok a*
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terméSzetben; e' Szükség volt nékiek az ő meg-
maradásokra, így sok madarak előre megtud-
ják az idő változást; a" keselyük mePzlzire
megérzik a* dögöt. A' baglyak is hát mint ra-
gadozó éjjeli madarak megérezhetik a' dögös
testnek Szagát, és oda mehetnek, a* hol hal-
dokló bülzhödt beteg vagyon, 's Szólhatnak
ott; ebben nints semmi képtelenség: de hogy
mindenütt és mindenkor meghaljon valaki, va-
lahol és valamikor Szolidnak a* baglyak, már
a' lehetetlen, és a' tapnSztalással is ellenkezik,
HánySzor Szóllnak a* baglyak, 's még sem hal
meg* senki? ellenben hánySzor nem Szóllnak,
*s még is meghal. Az ő több vagy kevesebb
Szollásokkal kétségkívül vagy éhségeket, vagy
az időnek változását, vagy más egyéb álla-
potjokat Szokták jelenteni: ebből hát eggyü-
gyüség volna mindjárt halált jövendölni. A*
baglyak a% tornyokban, Templom tetőkbenr
kriptákban Szoktak nappal tartózkodni; eze-
kenn a* helyeken pedig a' mint tudni való
holtak vágynak, kivált a' régiek mind a'Tem-
plomok körül temetkeztek. Már, igen könnyen
megeshetett, hogy ezt a' két gondolatot öCz»
vekötötcék egymással, 's úgy költötték róllok,
hogy azoknak a* Szollások halált jelent.

A' Kakiiktól mint valamelly prófétától úgy
tudakozódnak tavafzSzal az cggyügyüek éle-
teknek hoSzSzu vagy rövid volta felől; ollyan
értelemben lévén, hogy a' hányat kukkant
kérdésekre, annyi efztcndeig fognak élni. A*
télen és tavafzon hoSzSzan betegeskedő embe-
rekről is úgy bcSzcllnek, hogy ha megérik a*
kakuk Szót, azután meg nem halnak abban
az cSztendőben. Innen, esméretes az a' példa-
beSzéd, mellyet mondanak a' nagy betegről:
JE' nejn ér több kakuk fzót. — E* mindenik

hijá-
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Mjábavalóság nocllynek nintsen semmi funcU-
roentoma. Az első még a' régi Pogányoktól
vette eredetét, kik a' madár SzoJlásra igen na-
gyon figyelmeztek, és abból mindent jöven-
döltek. A' másodikból annyi igaz, hogy ha az
elaggott öregek , és járvány nyavalyával küfz-
ködő betegek a' tavafzon kerefztül mehetnek
és a' nyár kezdetét elérhetik: mindjárt kezde-
nek'könnyebedni és meg is gyógyulni: mert
a* fáknak, füveknek, és egyéb plántaknak le-
veleikből ekkor feslik ki legbővebben a' nap
melege által az élet levegő. A' kakukkok pe-
dig mint bujdosó fázékony madarak akkor je-
lennek meg *s akkor kezdenek megfzóllalni.

A' Szarkák esméretes madarak mindenek
előtt. Ezeknek a* fzóllásokból vendéget fzok-
tak jövendölni, mellyre nézve cgéfzfzen fzo-
Jtássá vált ama mondás: Tsörög a fzarka
vendég lefz. — Az igaz hogy a' f^arkák az er-
dóben a' magok kiáltásokkal és tsergésekkel
a' rókákat, nyesteket és más oktalan állatokat
elárulják, és ekképpen hírt-tefznek a' f<előlN>

hogy ott valami jár: de hogy e* fzerént a'ven-
dég érkezését is hírré adnák a* faluba a* le-
hetetlen. Mert mitsoda Öfzveköttelés vagyon
a* fzarka fzollás, és a* vendég megjelenése
közt? semmi. Ezt hát hinni igen nagy eggyü-

ég
' Fecskéket, gólyákat, mint valamelly

fzent madarakat úgy nézik* sok emberek, és
azokat bántani, féfzkeiket lefzúrnj és elpufz-
títani nagy véteknek tartják, nem tsak, ha-
nem azt állítják; hogy a' ki azt meri próbál-
ni, az által bizonyos nyavalyát von magára
vagy barmaira. — A' madarakat, vagy akar-
meily állatokat is tsak tsalfaságból ,*és hijába-
valóságból bántani, nyomorgatni, tudnivaló

hogy
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hogy vétek: de akkor pufztítani mikor azok
kárt okoznak nekünk, abban semmi vétek nin-
tsen. A' fetskéket és gólyákat is hát meg kell
fzenyvedni házainknál valamig kárt nem o-
hoznak; és ez kötelességünk azok eránt: de
ha kárunk van azokban, elűzhetjük azokat
magunktól minden vétek nélkül, nem tartván
semmit is a' reánk következő fzerentsétlenség-
lől. így példánakokáért a' hol méhek vágy-
nak nem lehet a' Fetskéket megfzeny vedni,
mivel a' méheket elfogdossák.

A1 Rétzékről vagy Kacsákról némellyek
azt hirlelik, hogy ha soká élnek és megore-
^efznek utoljára béka lefz belőlök; ugy a' to-
jásokból is ha elássák a* ganéjban , béka kél
ki. De ki nem látja ennek a' befzédnek hijá-
bavalóságát? Az állatoknak által változások
tulajdonképpenvaló értelemben fzóllván tsupa
lehetetlen. A' Szaporodások is mindenkor azoo
egy törvényen megyén ; a* rétze tojásból min-
denkor rétze, a' lúd tojásból mindenkor lúd
léfzen. Hol vették hát azt kérdi valaki ezt a*
hafzontalanságot? A' rétzék a' mint tudjuk vi-
zi állatok lévén igen nagyon fzeretik a' béká-
kat; az orroknak is némünénpü hasonlatossá-
ga vagyon a' békák orrokkal: ebből hát kön-
nyen Ritsinálhatták a' tudatlanok, hogy azok
békákká változnak.

197. §. A* Szoptató állatok és a* mada-
rak meleg vérü állatok: által megyünk már
most a' hideg vérüekre, tudniillik a' Halakra
és Kétéllüekre, mcllyek között a' halak har-
madik Seregét téfzik az állatok Orfzágának.
Ezen állatok körül Szinte úgy tsudálni lehet
a' Teremtőnek böltsességét, hatalmát és jósá-
gát. Megszámlálhatatlan ezeknek sokaságok,

és
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és igen nníry réSzét téSzik a TerméSzeti his-
tóriának. Hanem mi tsak az ő közönséges tu-
lajdonságaikat veSzSzük gondolóra. Minden

•nalakna!: lába ff a n testek vagyon, e's veres hi-
deg vérek, melly tsupán tsak az ő hidegségé-
vel kílJömböz, a' Szoptató állatoknak, e's ma-
daraknak vérektől. Ezenkívül, nem tüdők ál-
tal lélekzenek , hanem a' kopónyujokon, melly
két felől a' fejek oldalán esik. E* nékiek tüdő
helyet Szolgál. E' Szerént hát az ő lélekzctek.
úgy megy végben, hogy a' levegőt a' vízzel
eggyütt befzívják a% Szájokba, és a' koponyú-
jokon kibotsátják. Tudnivaló az is, hogy nin-
tsen semmi Szavok, hanem némák. Annak ez
az oka, mivel tüdejek nints, melly által bizo-
nyos rezgést tudnának tsinálni a' levegőben.
A' halak vagy héjjasok, vagy héjjatlanok, és
valami nyálkával vágynak beborítva, mintáz
angolnák és egyebek. Az ő mozgásoknak leg-
főbb eSzközeik az úSzó Szárnyak, mellyekkel
a" bölts Teremtő őket felruházta. Ezek vala-
mi bőrrel vágynak egymással öfzvekötve, hogy
azok által n.int valamelly evezők által a' víz-
brn előbb odébb mehessenek. A' hasokban
e^y hójagjok van, melly bizonyos menetele-
ken által levegővel megtöltetik. Ezt ők öl'zve
húzhatják, és ismét kitágíthatják, az az, a*
levegőtől valamennyire kiüríthetik, és öízve
nyomhatják, vagy azzal folfúhatják, és meg"
tölthetik. Tzélja abban a' bölts Teremtőnek a*
miért illyen hójagot adott a' halaknak e'volt,
hogy azok által magokat most könnyebbekké,
majd ismét nehezebbekké tegyék, és annál
fogva az ő fel 's alá meneteleket a* vízben ki-
tsinalhassák. Mert a' halaknak a' vízzel majd
egyforma a' nehézségek, az az, az a' víz, a*
inelly egy halnak a' helyére megy, annyit
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nyom, mint maca a' hal. Ha hát azok az 6
ha&okban lévő hójagot öSzvehuzzák: kijssebb
lefz az ő testek mint annakelőlU, nem üz ci
annyi vizet a' helyéről mint a' mennyit nyom
maga: tehát nehezebb fzerü testé léfzen mint
a' víz, *s ennek a' fenekére leül. Ha fel akar
jőni benne, tsak aVhójagát kell néki kifzéle-
Biteni: ekkor nagyobb helyet fog el mint az e-
lőtt, hönnyebb fzerü test lefz a' víznél, és
ebben f< 1 felé jő. Ha az ember egy tővel ke-
reSztül Szúrja a' halban a' hójagot: úgy a* víz
fenekén fog maradni,, és fel nem tud jőni.
Mivel pedig a' hójag által oldalra nem tud
menni: tehát farka vagyon, méllyet úgy al-
kalmaztatott a' bölts Teremtő, hogy azzal a'
hal mint valamelly kormánnyal úgy igazgas-
sa magát.

19S. §. A* halaknak igen nagy a**hafznok
az emberekre nézve. Azoknak á' húsok igen
derék eledelek, és vágynak ollyan nemzetisé-
gek, a' kik tsupán tsak ezekből az állatokból
.élnek. Némellyeket, kivált azokat mellyek ten-
gerekben fogattatnak besóznak; másokat meg-
fzáraSztva hordoznak ide *s tova. A' nyőstéxi
halaknak tojás tartójok van, mellyekben ifzo-
nyu sok tojások találtatnak; a' hímekben is-
mét téj van, mellyel ezek megöntik a* tojá-
sokat, melleket ők kéttségkívüi akkor téfz-
nek tenyéfzőkké, mikor azokat a' nyőstének
magokból kibotsátottak, és a* mellyek annak-
utánna a' nagyoknak segítségek nélkül kóltct-
nek ki. Mindazáltal némellyek elevent Szül-
nek, mint példánakokáért a' tengerekben a'
nyalka hal. (Blennius viviparus) W halaknak
Szaporodások bámulásra méltó. Egy hering-
ben vagy potykaban tíz ezer Szem ikra is ta-

lál-
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láltatik. Ha már ezek kétfzer ívnak efztendŐ*
ben: tehát hűfz ezernél többet tojik eggyik
cggyik. A' tőke. hal eSztcndőnként többet to-
jik" egy milliónál. A* tengerekben, tokban, és
folyó vizekben hát ugyan pisegnek a* halak.
£s azoknak azon tsudálatos Szaporodásokat,
azoknak haSznokra nézve, mint az Isteni gond-
viselésnek bizonyságát az emberekre, úgy kell
nézni.

199. §. A' halaknak tápláltatásokra Szol-
gálnak a' vízben lévő bogarak, apró férgek,
vízi növevények 's a' t. Sokak lenyelik ezek-
kel eggyütt a' sárt is. Némcllyek más halak-
nak ragadományaikból táplálják, magokat, és
ezen az okon ezek ragadozó halaknak nevez-
tetnek. Lakó helyűi tsupán tsak a' vizet mu-
tatta ki nékiek az Isten, a' mellybeh ők úgy
járnak mint a* madarak a' levegőben. Nagyobb
réSzek a' nagy tengerekben lakik, mások a'

, folyóvizekben és tokban. Tsak kevesen men-
nek ki egy ideig mint példánakokáért az an-
golnák a' Szárazra, az ő eledeleknek keresé-
sére. A4 tengeri halak mikor ívnak rendfzerént
kijőnek a1 víz Szélire. Minthogy pedig az ő i-
vások ideje azoknak külömb külömbféle vol-
tokhoz igen külömböző: tehát majd minden
holnapban igen sok rendbéli halak jelennek
meg a' víz Széleken, a' mellyek mint egy kí-
nálkoznak magokkal az embereknek. De az i-

' vasok idején kívül is elköltöznek némellyel*
valamint a1 bujdosó madaíak, melly utjokat
az efztendó'nek bizonyos réSzeiben vefzik fel,
így példánakokáért a'heringek millióként men-
nek Júniusban az enyhébb Európai tengerek-
be, mivel a' czetek előtt az ő legnagyobb el-
lenségeik előtt Szöknek el a' külsőbb éfzaki
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réSzekről. De itten a* helyet hogy bátorságot
találnának: az emberektől megfogatn ik , bé-
sózatnak, és tonnákban külömb külömbféle
OrSzágokba elküldetnek.

200. §. Az ő űfzó Szárnyaikra nézve kü*
lörrtb külömbféle rendekre, nemekre és fajok-
ra ofztatnak el a* halak. A' tsukák, potykák*
káráfzok *s effélék a* halas tokban fzoktanak
tartatni. A* ki a' halas tokból jó hafznot akar
venni, Szorgalmatossan reá vigyázzon, hogy
sokat ne tartson azokban, és hogy az azok-
ban lévő halaknak elégedendő eledelek légyen*
Igen meg lehet a' halas tót javítani, ha az em-
ber Szárazon hagyja eSztendeig, és beveti ke-
rék répa maggal. Ha nagyok a' répák, akkor
bele botsát ja az ember a* vizet a* tóba, és ha-
lakat hány bele. Midőn a' répák megroíhad-
nak az az által oda tsalt vízi férgekkel eggyütt
olly bővséges eledelt Szolgáltatnak azoknak,
hogy rövid idő alatt iSzonyu módon megnő-
nek és meghíznak.

201. §. A' következendő negyedik sere-
gek az állatoknak magában foglalja a* Kétélű
titeket vagy ámfibinmokat. Értetnek ezeken az-
ollyan állatok, mellyeknek veres hideg vérek
vagyon, *s a* tüdejeken lélekzenek, és a'mel-
lyek vagy tsak a' földön a' Szárazon tartóz-
kodnak, mint a] gyíkok, vagy a' földben é©
vízben is egyfzersmind, mint a' kíeyók,^bé-
kák és egyebek. A' vérek minémüségére néz-
ve a' halakkal megegyeznek: de az ő tüdejek-
re nézve azoktól nagyon külömböznek , a' hon-
nan Szavok is varf, holott a' halak lüdcjek nem
lévén némák. Minden kétéltűek ebben egy-
mással megeggyeznek, hogy a' lélekzetet egy

ideig



ideig tartóztathatják, mikor a* vízbe akarnak
menni. Az ő külső alkotások pedig igen sok
féle. Nemellyeknek sima bőrök, másoknak héj-
jok, másoknak ismét paisok vagyon. A' hon-
nan a* Terméfzetvisgálóktól külömböző ren-
dekre, nemekre, és fajokra ofztatnak fel. Az
ó tápláló eledelek nem egyforma. Némellyek
eleven állatokból élnek mint bogarakból és hal
ikrából; mások más állatoknak ganéjjnikból.
Felette igen igen soká eltiidják fzenyvedni az
éhséget, mivel hideg vérek lévén kevéssé gő-
zölögnek ki. így peldánakokáért a' leveli bé-
kát az üvegben majd egéfz télen cl lehet tar-
tani vízben minden eledel nélkül, ha tsak né-
ha vet is az ember egy egy legyet nék:. A1

tekenős békákról tudnivaló, hogy egy efzten-
dőnél tovább el tudnak böjtölni. Ezen állatok
közül némellyek eleven fiákat hoznak a* vi-
lágra. Mindazáltal nagyobb réfzek tojásokat
tojik; de ezeket nem tudják magok kikölteni,
mivel hideg vérü állatok. Azért, vagy a'víz-
be tojjak azokat, vagy a' homokba, vagy pe-
dig még a' ganéjba is, és azoknak kiköltése*
ket bízzák a* nap melegére.

202. §. Majd minden Kétéltüeken, leg-
alább a' hidegebb tartománybelieken azt ven-
ni éfzre, hogy őfzfzel némellyek a' motsá-
rokba, mások a* bokrokba maiznak, 's ottan
téli álomra lefeküfznek. Mikor kikelnek a'to-
jásból, vagy elevenen béjőnek a'világra: nem
mind jelennek meg egyfzeribe mindjárt a' maj-
gok tökélletes formájokban, hanem előfzfzör
valami változás alá keü magokat vetni, míg
minden tagaikat megnyerhetik. Ezt főképpen
a' bébákon és gyíkokon tapafztalni. Ezeknek
mikor kikelnek a' tojásból igen kevés van a-
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j:on Formájukból, mellyre azután kiformál*
tattnak.

Némelly Kétéltűek az efztendőnek bizo-
nyos réfzeiben megvedlenek, az az, levetke-
zik felső bőreiket. Illyenkor a% kígyók meg-
lehetős vastag bőrt hagynak el. A1 békák és
gyíkok pedig tsak valami nyálkás hártyát vet-
keznek le, melly a' vízbe mindjárt fzéllyel
megyén.

Ezeknek az állatoknak sok hafznokat ve-
fzik az emberek, mert nem tsak az hogy sok
ártalmas bogarakat pufztítnak ezek el, hanem
némellyek eledelül is fzolgálnak , mint némelly
vízi és tekenős békák. Ezen utolsónak a" te-
kenőjét fel is dolgozzák egyre másra a' mes-
ter emberek.

Egyébaránt az állatoknak ezen nemek ke-
vés orvosságot Szokott fzolgáltitni- A' béka
tojásból flastromot kéfzítenek. Régen pedig a*
vipera hájból fzemgyógyító írt is tsináltanak.

Babonaságoh

203. §. A' Basilishis egy bizonyos fajok
a* gyíkoknak, melly déli Amerikában és Asiá-
ban az élőfákon és vizekben fzokott tartóz-
kodni. A' tarkóján valami korona forma ta-
réjjá van, és végi? a' hátán ollyan tövises és
tsipkés fzárnya mint sok halaknak, és külö»
nősen a' sigérnek, és süllőnek. Erről ig-n kü-
lönös dolgokat költöttek a' régiek, a' meJlye-
ket azok után sokan még most is hifznek ,
nevezetcsen, hogy ez o!ly rettenetes mérges
állat, hogy tsak a' tsupa nézésével és lehel*
létével is megöl mindenféle állatokat, vali-
mellyek hozzá közelítenek 's a t. — Valamit
a' rériek a1 basiliskusról emlékezetben hagy-
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tak, mind azok tsupa hazugságok és köfte*
menyek. Nem hogy ollyan ártalmasok volná-
nak azok, de a' mint az uijabb tapafztalások
bizonyítják még tsak nem is mérgesek.

A' Szalamandra egy fzcp feketével és na*
ránts fzínnel pettegettetett, egy arafznyi holz-
tzu^ és egy hüvclyknyi vékony kis gyík, melly-
rőJ azt mesélték a* régiek, hogy igen mérges*
^s a' tüzbe is megél," *s azt eloltja. — £zea
utolsóból a* mint az ujjabb próbák bizonyít-
ják annyi igaz, hogy a' gyenge párás tüzet
kevés ideig minden ártalom nélkül, kiálhatja,
a' midőn réfzfzerént a' Szájából réfzfzerént a'
testén lévő bibirtsókból valami téjSzínü maté-
riát fetskendez ki, melly által a' tűznek egy
réfzét lassanként eloltja és kissebíti: de a' nagy
tűzben bizonyos az, hogy megég.

A' Kígyókat mindenek gyűlölik és úlál-
ják, 's úgy nézik, mint igen mérges és ve-
Szedelmes állatokat: azért azoknak nem is ked-
vez senki, hanem valaki rajok talál, minden
irgalmasság nélkül, azonnal megöli * és agyon
veri. Tagadhatatlan dolog, hogy a* kígyók kö-
zött sok van mérges; kivált af mel?g tarto-
mányokban olly mérgesek vágynak, hogy ha
azok megmarnak valakit, kevés idő alatt, ha
rajta nem segítenek,-meg kell az ollyánnak
halni; de bizonyos az is, hogy áiallyaba vé-
ve, nem mind mérgesek a% kígyók 5 azért is
nem méltó azoktól ollyan nagyorrféíni és ret-
tegni. Magyar Orfzágonn, melly mérsékelt ég
alatt van, a* mennyire én tudom nints töbí>
mérges kígyó egyfélénél, úgymint az úgy ne-
vezett Kurta krgyó, melly Színéről kenderma*
gos — és lakó helyéről Pallagi kígyónak is ne-
veztetik (Coluber atropos) e' sem oilyan pedig,
hogy annak marása éppen halálos volna, hv.

nem

nem legfellyebb is daganatot, és gyulladást
okoz; a* többek nálunk mind ártatlanok, mint
p. o. a' legközönségesebb fehér kasa kígyó
(Coluber natrix) és a' zuzós,vagy töredékeny
hgyó (angvis fragilis) 's a' t. Ama nevezetes
kígyó porral való kereskedés tehát, mellyet
túl a* TiSzánn az Érmellyékénn és nevezetes-
sen Mihályfalvánn némelly vén afzfzonyok
űznek, nem egyéb, hanem valóságos tsalárd-
ság és vakítás , melly pornak semmivel sints
több foganatja a' kígyók ellen, mint ha az
ember más egyéb port innék. Kivált hogy
annakollyan nagy ereje volna, hogy az em-
bernek V-harmadik unokájára is által menne,
tsupa képtelenség. Én tudok példát reá, hogy
az ollyan port megitta egy valaki, még 1$
megtsipte a' kurta kígyó, a' többeket pedig ,
nem lévén mérgesek, ártatlanul megfoghatta. —
A% kígyókról majd közönséges és egéfzfzen be-
vett értelem az is a' köznép között, hogy a-
zok öfzvegyulekezvén, követ fúrtak. Innen,
az ollyan emberekről, a' kik alánomban va-
lamiről tanátskoznak, azt Szoktak mondani
közbefzédben: fújják d követ. E' tsupa köl-
temény a' kígyókról, mellyet az eggyügyüek
és tudatlanok költhettenek. Van egy bizonyos
kő a' mellyet kígyó kőnek hívnak, és a' mcily-
ről oda fellyebb emlékeztünk. Meg lehet hat,
hogy erről hallván a* tudatlanok, azt gondol-
ták , hogy azért nevezik ezt ezzel a' nevezet-
tel , mert a' kígyók fújják, holott az ő kígyó
forma Színe adta néki ezt a* nevezetet.

205. §. A1 fzoptató állatoknak, madarak-
nak,* halaknak, és Kétéltüekne* mind veres
vérek van, mellyek közzül e' két utolsó se-
rcgbeliek a' két első scregbeliektől abban kü?
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lömböznek, hogy ezeknek a* vérek hideg.
Már most azokra az állatokra megyünk által,
mellyeknek veres vér helyett, valami fehéres
nedvesség vagyon a' testekben. A' Régiek hív-
ták ezeket veretlen állatoknak. De a' fzoros
visgalódás megtanított arra, hogy ez a' ned-
vesség tsak fzínévcl külömböz a* veres vértől*
E^ek az állatok tefzik mind öfzveséggel az ál-
latok Orfzágának két utolsó seregét, a* mel-
lvek bogaraknak és férgeknek neveztetnek.
Mind a' kettőről tsak némclly közönséges tu-
lajdonságokat fogok elő hozni.

20Ó. §. Bogaraknak azok az állatok ne-
veztetnek, mellyeknek fehér vérek vagyon,
sok lábaik, és a' fejeken ízekre ofztott Szar-
vaik vágynak, mellyek tsápoknak neveztet-
nek. Ide fzámlálják a' Szarvas bogarakat, rá-
kokat, pilléket, legyeket és pókokat 's a' t.
Lakások helye az egéfz föld kereksége, mel-
lyen mindenfelé elvagynak Szélledve. Mind a*
fzárazon mind a' vízben élnek. Találni közü-
lök némcllyeket majd minden állatokon és
plántákon. A' Terméfzetvisgálók a' Szárnya-
ikról, és ezeknek fedeleikről külömböztetik
meg egymástól őket, és külomb külömb ren-
dekre és nemekre oSztyák fel.

207. §. Többnyire minden bogarak tojás-
ból Pzármaznak, és tsak némelly kevesek fzü-
lettetnek elevenen. Különös megjegyzésre mél-
tó ezekben az, hogy nagyobb réfzek azt a*
formát nem tartják mindég meg, a' mellyben
bejőnek a' világra; hanem az o életeknek bi-
zonyos fzakafzaiban egynehányfzor lassan las-
san elváltoznak. Ez az elváltozás állal nyert
ujj formájok, gyakorta attól a* mellyben bé«
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léptek a* világra, olly igen külömboző, hogy
egéfzfzen más állatnak tartaná az ember, ha
a' Szorgalmatos visgalódás által ellenkezőről
nem volna meggyőzettetve. Mikor á' bogarak
legelőfzör kibújnak a' tojásból: akkor kuka.
tzok yagy hernyók. Ebben az állapotban lár-
váknak neveztetnek vagy tökélletlen bogarak-
nak. Némellycknek vágynak lábaik mint a' her-
nyóknak és pajótoknak, másoknak pedig nin-
tsenek mint a* kukatzoknak. Ebben az állapot-
ban Szárny nélkül vágynak, és a' magok ne-
meket nem fzaporilhattyák. Tsupán tsak efz-
nek, nevekednek és egynehánylzor megved-
lenek, a1 mint ezt világosan lehet látni a* se-
lyemhernyókon. Mikor a1 lárvák az ő fzün-
telen való evések állal a' magok bőröket las-
san lassan levetkezték, és már vefzik éfzre
hogy az ő életek ezen fzakafzának mindjárt
vége léfzen: teháé' magokat elpólálják , vagy
bebábozzák, az az valami burkot kéfzitenek
magoknak és abba bezárkóznak. Bábnak hív.
ják ezt azért, mivel néuiünémü hasonlatossá-
ga vagyon a* bábbal vagy egy bé pólált kis
gyermekkel. Ebben a* burokban marad a' bo-
gár bezárkózva minden elevenség nélkül az ő
életének utolsó fzakafzáig. Némellyek ezen i-
dő alatt tudnak mozogni, és tápláló eledellel
élni, mások pedig mint valami halálos álom-
ban úgy töltik életeket minden mozgás és e-
ledel nélkül. Mikor már a* bogár báb korá-
ban az ő érzéketlen állapotjában, mint vala-
melly sírban eltemetve hever: azután illyen
változáson megyén állal, hogy a' lárvából iö-
kélletes bogárrá általváltozik, és a% Teremtő-
től kirendelt idő után bámulásra méltó fzép-
séggel jő ki a' maga sírjából. Mikor példának-
okáért a' hernyók vefzik éfzre, hogy az ő i-
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dejek elérkezett; általváltoznak valami befe-
dett bábokká. Ebben az állapotban elvefztik
a'magok lólábaikat. Ezekre többé nints fzük-.
ségek nékik, mert ekkor minden mozgás és
eledel nélkül élnek: hanem ezek helyeit há-
rom pár lábokat nyernek, de egéSzen más ter-
méPzettíeket, és két pár poros vagy pelyhes
Szárnyakat, és ebből a% bábból ofztnn egy Szép
pille kerekedik. Némelly pillék az ő általval-
lozások után is élnek még tápláló eledellel.
Az illyeneknek hofzfzu öfzve konkorodott
nyelvek vagyon, mellyel a% virágból valami
nedvességet Szívnak. Azután öSzve mennek»
és minekelőrte megdöglelének, ollyan helyre
rakják le tojásaikat, a' hol a' kikelő hernyó
mindjárt megtalálja eledelét. Másoknak az 6
elváltozások után, mint már tökélletességre
ment bogaraknak, nintsen Szükségek semmi
eledelre. Innen, még tsak fzájjok sintsen, mi-
kor burkaikból előjőnek. Ezek már mind evé-
seket, mind nevekedéseket elvégezték az 6
lárvakorokban. Ügy látSzik, hogy ezek már ek-
kor nem egyébre valók, hanem hogy öSzve-
raenjenek és megdögöljenek. És már illyenek
a' selyemhernyó pillék. Ezek nern tudnak rep-
desni a' levegőégben; hanem tsak remegnek
apró fzárnyaikkal az aSztalon vagy egyebütt,
a' hol burkaikból előjöttek. A* hím mindjárt
nyöstenyt keres magának. Az öSzvemenés után
a'̂  tenyéfzövé tett tojásokat egySzeribe kitojja
a' nyöstén, és mivel többé semmire sem al-
kalmatosok: tehát veget vetnek az ő rövid é-
leteknck, 's ekképpenn az ő utánnok követ-
kező maradékaiknak helyet adnak.

20S. §. A* bogaraknak igen sok hafznok
van; mert nem tsak az, hogy sokfele haSzon*

talán

talnn füveket mc'g tsirájokban megfojtanak, ha-
nem megakadályoztatják azoknak további Sza-
porodásokat is. Ennekfelette, ellentállanak a*
levegő megvefzésének is, mivel sokan a' ga-
néjban élnek és dögtestekkel tápláitatnak,
melly éknek kigőzölgő réfzetskéi külömben a*
levegőt könnyen megmérgesithetnék. Nemei-
)yek húsaikkal Szolgálnak a' mi tápláltatásunk-
ra, mint a' rákok és a'nagy napkeleti sáskák.
Mások viaSzfzal és mézzel gazdálkodnak mint
a* méhek, a' selyemhernyók selyemmel ru-
Jiáznak mez. Sok bogarak igen Szép festéket
is adnak. így az Amerikai biborbogár a' legí
drágább veres Színnel Szolgál; a' skarlát bo-
gár skarlát festékkel; az Európai bíbor bogát
bársony Színnel. Sok bogarak orvosságot is
adnak a* nyavalyák ellen. így a* Nünttkéknek
(Meloe prőscrarabccns) ollyan nedvességek va-
gyon, melly igen hathatós elzköz a' veSzett
kutya marás ellen. A" penéSz férgek hafznos
fzolgálatot teSznek a* fzemfájásban, a* körös
bogarakból pedig vcsicatoriumot vagy holyag
fzitatót kéfzitenek.

Kárt is tcfznek ugyan sok bogarak, mert
némellyek a* mezei, kerti és egyéb gyümöl-
tsöket elpuSztitják, mások az embereknek és
oktalan állatoknak alkalmatlankodnak; De az
a* kár, mellyet ezek a* magános embereknek
tefznek, ingyen sem hasonlittandó ahoz a'ha-
fzonhoz, mellyel az egc'Sz emberi nemzetre
nézve haSználnak. Tgen nagy ostobaság hát£
mikor az ember vádolja a'Teremtőt, ki azt
a* kárt és haSznot mellyet teSznek sok álla*
tok, megfontolta, és a' kártékony bogarakat,
az állatoknik többi seregével ollyan közbe
hozta, hogy az az által okoztatott hafzon, a*
kárt sokkal fellyül múlja.

Baho~



2Ó4

Babonaságok.

209. §. Néha, a* falban, gerendákban,
ablaktokokban hallani valami hangos kotogást,
roelly igen hasonlít a* zsebbeli óra kettyegé-
séhez. Ebből a' babonások azt hozzák ki, hogy
ott valaki meghal. Kivált ha akkor beteg ta-
Jál azon házban lenni: már arról bizonyossan
hiSzik, hogy megfog halni. De ez a' kettye-
gés nem egyéb, hanem egy kis bogárnak, mel-
íyet keíyegó termcfznek hívnak (Termes pul-
satorium) ketyegése, melly rendfzerént az ab-
laktokokban , gerendákban 's a* t. Szokott tartóz-
kodni. Ennek egy előre álló orra vagyon, mel-
Jyel a% maga terméfzete fzercnt bizonyos üté-
seket Szokott a' fában tenni, 's ezáltal tsinál-
ja azt a' hangot.

Sokan a' házi prütsköt is halál postájá-
nak tartják. Ha ez a* házba bevetődik, és ott
sokáig fzóll: azt mondják, ez azt jelenti hogy
valaki meghal a* háznál, vagy pedig valami
más aíyafi. De ez a* tapaSztalással világosan
ellenkezik, és ennek a' bogárnak terméfzeté-
vei is. A' vén házi prütskök néha estve ide
oda repdesnek, 's megesik oSztán , hogy illyen-
kor ollyan házba találnak berepülni, a' hol
olly jó eledelt és olly meleget nem találnak
mint az elébbcni Szállásokon. Ekkor a' hím
elkezdi a' Szóllást, és Szóll nagy soká keser^
vessen, kivált ha a' nyösténjét elveSztette. I-
gen könnyen megesik az is, hogy aratáskor
a' fzénával, gabonával vagy egyébbel valami
mezei prütsök is vitetik a' házhoz, a# melly
Szinte ollyan sokat Szokott Szólni. Igen nagy
fg&yü£V<iség hát azt hinni, mintha ez annak
)vl<i volia, hogy valaki akkor tájban tneg-
tog halói.

210. §.

266

210. §. Az állatok orSzágának hatodik és
utolsó seregét a' férgek tefzik s és már most
ezekről is Szóljunk rövideden. As Férgek egy-
néhány ezer félék. Ezek a' bogarakkal abban
megegyeznek, hogy fehér hideg vérek vagyon,
abban pedig külömböunek, hogy se Szárnyaik
niutsenek, se tsápjaik, hanem e' helyett né-
mellyeknek valimi lácy húsos és minden íz
n.élkül való tapogatóik vágynak a* fejeken.
Nintsenek lábaik is, mellyeket testeknek fel-
emelésére, és előbb mozdítására fordíthatná-
nak, hanem úgy mennek odébb, hogy most
ofzv© vonják, majd ismét kinyújtják testei-
ket, vagy pedig úgy ufznak a' vízben mint
a' halak. Fehér hideg vérek vagyon, és puha
nyálkás testek. Ncmellyck semmi tagokkal
sintsenek fdkéfzitve, hanem a' testek tsalc
holmi gyüretekből áll. Ide tartoznak a' földi
gelefzták , bélgeleSzták és nadályok. Mások-
nak vágynak tagaik és a* mezítelen kerti tsi-i
gán kiviil a' tengerekben élnek, mint a' bor-
zoskák. Némellyeknek az ő lágy testek vala-
mi méfz nemű héjjal van befedezve, és ezefc
héjjas állatoknak neveztetnek. Ha ezek egy
darabból illának, és egymásra vágynak hajt-
va vagy konkoritva: tsigáknak neveztetnek.
Ha pedig tsak egy vagy több héj jakból álla-
nak, és niutsenek meghajtva, kagylóknak hi-
vattatnak.

211. §. Többnyire ezek az állatok a'víz-
ben élnek, és a'nedves helyeken. Némellyek
tsak a' föld alatt tartózkodnak, sokak pedig
más eleven állatoknak testeikben*

212. §. A' héjjas állatok közül sokakat
még khet enni, mint p. 0. az ofztereket. Ne-
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mellyekben gyöngyök találtatnak, mellyek ki-
fogatván igen drágán adatnak-el. Az ezekben
lévő gyöngyházaknak á' mester emberek vefzik
hafznokat, és azok. dolgozzák fel«.

Babonaságok,

Ezen seregbeli állatok köziií nem tudok
egyebet á* mivel babonaságot űznének az em-
berek , hanem tsak a v métellyel, a* tengeri
tsigákban találtatni Szokott igaz gyöngyei és a*
földi gelefztával. ,

A' métely (Fasciola hepatica) egy hofzfzú-
fcás, dinnyemag nagyságú vefzedelmes féreg,
melly a\juhoknak és egyéb állatoknak máj-
jaikban, epetsőjókben taláítatik, 's azok«it gya-
korta megöli. A' Juhos-gazdák, sőt tsak nem
mindenek közönségesen úgy vélekednek a'.mé*
telyről, hogy ez valami bizonyos neintt fűtől
Származik, mellyct megévén a' juhok, meg-
tnételyescdnek; a* honnan mutogatják is az
efféle füvet, mellyet hasonlóképpen métely-
nek neveznek. Én nem tudom, mitsoda ta-
pafztalásonn fundálják magokat itten a' juhos-
gazdák : de megbizonyosodott, és már régen
megvilágosodott igasság az, hogy a' métely
nem bennek terem a' juhokban, hanem ki-
vülről vitetik beléje^ az ital által. A' métely
féreg, mint a* tapaSztalások megbizonyitoiták,
a' potsojás, motsáros réteken való vizekben
Szokott tartózkodni. Mikor hát ide hajtatnak
a* juhok, és itt ifznak, az ital közben lenye-
lik a' vízzel azokat is, mellyek ofztán a* máj-
jaikban féfzkelik magokat meg. Ennek igas-
ságát láttatik az is megerősíteni, hogy a' Szá-
raz és motsár nélkül való helyeken, soha sem
mételyesednek meg a' juhok. Orvoslása e z :

r Venni
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Venni kell mustárt két kávés kalánnal, égett •'*
bort fél pohárral (klázlival) és ezeket jól b£z^ ,
vekevervén egySzerre bé kell adni a' mételyes
juhnak; így kell tselekedni kétSzer egymás
után, és meggyógyul — Mételynek nevezik
közöntégesen azokat az apró, magyaró nagy-
ságú gömöket i s , mellyek tavaSzfzal a' Szar-
vas marhákon imitt amott mutatják raagoka*,
és ezeket a' marhákra nézve igen egéssége-*
seknek mondják lenni. De nem métely az, ha-
nem azoknak a' bogaraknak lárváik vagy ku-
katzaik mellyek nyárban üldözik a1 marhákat,
és a' mellyek Bögölyöknek neveztetnek (Oest-
rus bovis) Ezek a bogarak a' marháknak bő-
reikbe rakják le tojásaikat a* Szőr közé, mel-
lyek kikelvén egéCz télenn ott maradnak, és
naponként nevekedvén olíyan Uomókat okoz-
nak, és végre magokban kihullanak. Azért
Szállanak sok madarak a* marháknak hátaikra
is , hogy az Hlyen kukatzokat vagdalják azok-
ból ki. Nem lehet hát azt- mondani, hogy e-
zek egésségesek a' marháknak, sőt azoknak
bajokat jelentik, mert ezektől igen sokat Szen-
vednek a* marhák. Másféle állatoknak is va-
gyon illyen őket üldöző bögölyök, mint a*
lovaknak, juhoknak 's a1 t. A ló-bögely a'lo-
vaknak alfeleknek rántzaiba tojik mikor ga-
néjlanak; ott kikelnek a' tojásaik, és ott vagy*
nak egy ideig, mellyek Rosférgeknek nevez-
tetnek ; azután a* végbélen felmáfznak a* gyo-
morba, és ahoz jól hozzá ragadnak. Annak i-
dejében azonn az útonn ismét VÍCZ^ZSL men-
nek, kihullanak, és magokat elbábozzák, 's
ismét bogarakká leSznek. — A* juh-bögöly
pedig, a* juhoknak orrok lyukaikba tojik; ott
kikelvén a* tojásaik * az orrnak tsatornáján fel-
mennek a' homlok üregébe; ott maradnak bi*

zonyos



sós
zonyos ideig, es a' juhoknak Szédülést vagy
kerengést okoznak. Legjobb orvosság ez ellen,
ha a' juhokat istállonn délleltetik; mert T%y
nem férhetnek annyira hozzájok az említett
bogarak.

Az igaz gyöngyről azzal tartják ,-• hogy
ha valakinek elvéfz valamije, vagy elloptak,
ha azt a' tüzbe veti, annak a' ki ellopu, ki-
pattan a% Szeme. De én nem komendálom hogy
valaki ezt tsclekedje, mert ettől a% gyöngy-
nek kipattan a' fzemc, de a'tolvajé soha sem;
azonban könnyen megcshetik, hogy mikor a*
gyöngyöt pattogtatja, a% maga fzemét rugatja
ki vele, vagy ha e' nem történne is, kárt vall
a' gyöngyében, mert ebbe tsak egy Szt-m is
drága. Inkább reme'nylheti ellopott jófzágának
viSzfza kerítését, ha Szorgalmatosán utánna
jár, és mindent elkövet valamit tsak lehet.

A' Jöldi gelefztáról (Lumbrrcus terrestrs)
vagy kukatzról ismét azt mesélik, hogy ha
ezt a' tolvaj és egyéb gonofztévő is ruhájába
varja, és megfogják, nem megy rá a' törvény.
Hasonlóképpen na a' leányok a* pártájokba,
pintlijekbe rejtik, sok kérőik lefznek , és an-
nál hamarébb férjhez fognak menni. Képtelen
gondolat! ugyan hogy munkálodná .az emii-
tett féreg ezeket a' dolgokat? Nem tanátsos
«zért hogy valaki abbéli bíztába valamelly go~
nofzságot véghez vigyen; mert bizonyos az,
hogy a\ törvény nem halgat a' kukatzra, ha-
nem az igazságra, és ekképpen kimondják
reá a' sententziát, 's a' büntetést rajta elköve-
tik. Efzteleiiség a' Leányoknak is ezzel a' bo-
londsággal akarni siettetni férjhezmenéseket,
mert ez ugyan arra semmit se tefz, és e' mi-
att mind örökre a' pártába maradhatnak; ha-
nem ha férjhez akarnák jó idején menni, le-

2Ö£

gyének józanok, Szelídek, tiSztaéltüek és jó
ga7daafzSzonyok; így nem leSz Szükség a'ku-
katzra, és a' nélkül is megleSz kívánságok.
Az efféle bolondságok tsak a' Szerentse mon-
dó Tzigány aSzSzonyoknak találmányi, kik az
illyenekkei Szokták kitsalni a' mire Szükségek
van, a' könnyeohívő, és Szerentsét váró leá-
nyoktól.

v ***
A' ki azokat megfontolja é$ voltaképpea

gondolóra vefzi, a* mellyeket eddig elmon-
dottunk: lehetetlen, hogy akarmelly tebona
által is elhagyja magát tsalattatni. Fordítsátok
azrrt hafzonra ezeket; űzzetek ki Sziveitekből
minden hijábavaló képzelődéseket. Soh-i ollyat
ne tselekedjctek, a" mi ellenkezik az okosság-
gal és a' Kerefztyén vallással. Járjatok a' Ter-
méSzeti tudománynak világánál. így lefz oSz-
tán hogy á' babonaság setétsége mind inkább
inkább elüzetik, és mintegy új világosság tá-
mad közöttetek.

V É G E .



A' D O L G O K R A

M U T A T Ó T Á B L A ,

A.

Ablak, miért mennek hidegbe aa ablakra a1 gozölgé-
sek. 119.

Allatok Orfzág* 227.

Állatot kerület Lásd Zodiacus.

Alkalmaztatás a Babonoságra 6—iá—30-42—55—84—94

107—127—135—141—147—170—187—-219—222—

048—2,57—264—266,

/lmok vagy Utasok 238.

Amföiumok Lásd Kétéltűek.
Antipatbia 234.

Antlia PneumatUa: 60.

Arany 199.

/rnyékjáték (Chinai) 24.
Asbtst 195.
Asxányok Orfzága 193.
Atnosple;* Lásd Gőzkörnyck. '

B.
Báb. mit hívnak annak és miért 261.
Babonaság. Az embernek uktalanállattá való változásá-

ról 6. láthatatlanná léteiéről 6, két helyenn egyizer-
re való levéséről. 12. — A' megholtaknak előhívá-
sokról 19. — A' pénz viíifzaracnéséről 30. — A*
tolvajoknak, madaraknak, vadállatoknak, puskák-
nak megkötésekről 31. — Az embernek maga meg-
keményítéséről 34, — A' rost?, forgatásról 36. —

A' kötélen való járásról 42. — A'mcgölcítctett cm*
ber testének vérzéséről. 44. — A* vízenn fcnnáfzó
bofzorkányokról 33* — Az ollyan vízről, mcíly a'
holt testet kiveti magából 56.—Az ördögről,mclif
ízélvefzcket támafzt 84. — Az Üveg edényeknek
magokban való clpattanásokról 94. — A' Harang-
nak siket fzollásáról 96. — A* difznókon uralkod-
ni fzokott torok gyckról, & annak orvoslásáról 108.
A' betegek házokban homályoson égő gyertyáról.
107. — A' tüzes vassal való próbáról 109. — A*
napnak víz fcllzívásáról 122. — A' vér cssőról 127.
A* vérréváló vízről 128. — A* kénko essöről 128.
A' vak napról és holdról 137. — A'tuz essőről 129.
A' Szivárványról 135. — A* tsillag haladásról 138.
A' Udérlzról vagy repülő sárkányról 141. — A* fu-
tó tüzekröl 143. — A' pénz felvctödésről 144. —
A* mcnykövckről 147. — Az cfzaki hajnalról 155.
A' holdnak a' növevényekbe, és egyéb dolgokba
való befolyásáról^ 170, — A' tizenkét égi jegyekről
i87i - 1 Az üstökös tsillagokról 180. — A* vetés
idejéről, és ragya okáról 219. 220. — A* gyünifilts
fákról 222. — A* gubákról 223. — A' vasvirágról
vagy Csaba íréről 225. — A* ráolvasásról 230. —
A' lábnyom felvevéséröl 233. — A* tsuklásról és
fultscndülésről 235. — A* megnyomásról 236. -•-*
A' maga jövendő sorsának kitanulásáról 237. — Aa

ábrázatból, tenyerekből való jövendőlésről 237.

A' téj cl ve veséről 241. -7- A* gözüról és vakandok-
ról 244. — A' Medvékről, és Szakállas Farkasok*,
ról 243. — Az Egerekről, patkányokról, és menyé*

tek-



tékról 046. — A' baglyakról, és halál madarakról
248. — A' kakukról 240. — A* fzarkAkról, fctskók-
föl, és gólyákróL-250. — A' rétzékről, va^y ka-
tsákról 251. — A* Basilikusról 257. — A' Szala-
mandráról. 258. — A* kígyókról 258. — A' ket-
tyegő tcrmcfzröl 264. — A*. Házi 'prüLÖkról. 264,
A' mételyről 266, — Az igaz gyöngyről. 268. —

* A* fóldi gclcfztáról 263.
Bagoly* félelme* madaraknak tartatnak. 248.
Balaton 53. mit tartanak erről s6%

Balba kandits (monoculus pulcx) 1*8.

Binyájzatak 199-
Barometrm 62.,Az id6 változásit kimutatja 65.

Büiiliskus. 157*
Béka. Van c' ollyán fu, hogy kinyíljon annak illetésé-

től 225.
Béta cicla altissitua. Lásd Burgundiái répa.

Bodzafa puska. 68.

Bogarak 260.
Bofzorkányok 6. Endorbcli 26. Leülnek e' a* vízenn
Bot. A' vízben miért látfzik cltörtnck 135.
B'ógb'ly 267.
Burgundiái répa 218.
Bujdosó tsillag. Lásd Planéta.
Búvárok. Hallanak a' vízben 87«
BUdöskÚ csso. 128.

Ceres ujj Planéta 161.
Coluber natrix, 259.

C.

Con-

Conjuncthy vagy Sfzvejövés a' Planétákra nézve mitso-
da 17a. — Van e* ennek valami következése 174.

Csaba- ire. 225. mit befzél erről a' köznép, ugyan ott.
Cynips qttereus calicis. Lásd gubats bogár.
Cynips fiercus folii. Lásd Gallcs guba bogár.

D.
Vér. 130.
Verbum. A' hangról való próbája 89*

Drága kb'\ 197.
V'óg. megvcfztegeti a* levegőt 73.

E.
Ecclyptica. 176 — 186.

& 59-
Éterek El lehet c' azokat küldeni? 246.
Égi W*ora..Hogy kell megtudni mennyire van 88.
Égitestek 158. Ezek közt a' nap legméltóbb a' meg-

jegyzésre, 158. Meg lehet azokat mérni 173. mek"
korák 174. Hogy kell kitsinálni melyik nagyobb
vagy kissebb a' másiknál i75>

Égijegyek 187. különös erőt tulajdonítottak azoknak a*
régiek, és befolyást a* földi dolgokba 187.

Ekbó. 91. mibenn áll annak tcrméfzetc. ugyanott Tihany-
nál a' Balaton mellett igen derék van. 91.

Ékktromi Jzerfzám (machina electrica) 114. mitsoda dol-
gokat lehet ezzel véghez vinni 114; Az ember tes-
téből tüzet lehet vele kihozni 115. A* kávés akta-
Ion lévő findsákból, fzikrákat lehet vele kiugrál-
tatni 115.

Elektromosság. 112. elektromos és nem elektromos testek.
ugyan ott. Eredeti elektromosság, és úgy vett elek-
tromosság mitsoda 113.



Electropboruni vagy Élcktromtattó 116.
Elváltozás. E" lehetetlen 7. mi adott erre a' babonaságtt

alkalmatosságot, 8.
EssÚ 126, nemei, ugyan ott. Vtrcsső 127. kénkócssö 1*8*

Tűz, kö, béka, ón s a* t. essö 129.
ífzaki bajnál 154. mitsoda ítélettel vágynak erről azep,y-

gyügyQck 155. Igen magossan van 156. nagy jóté-
teménye az Istennek az éfzaki tartományokra néz-
ve 156.

Ezllst. 200.

F.
Fagyos test. hogy kell azt kicngefztelni ioo»
Fagyott ember, mimódon kell feleleveníteni 101.
Farkat. Vágynak c* frakállas farkasok 245. Bereked c" az

ember torka, ha farkast lát 245.
Tasciola bepatica. Lásd métely.
Fegyver. Van e' ollyan ember hogy nem járja a' fegy-

ver 34. A' kik magokon próbát tefznek mivel tsal-
ják meg a* nézőket 35.

Felb& 125.
Felbo' Jzakadás 126.
Férgek. 265.
Fetske. mit tartanak rólla 250.
fogyatkozás Lásd nap vagy holdbéli fogyatkozás*
Folyóvíz. 52.

ForgófzéU 83.
Forrás. 51. 52.
Föld. Et is égitest 1,58. Homályos 166. Ha C2t a' hold-

ból nézhetnénk, éppen ollyan világosságbcli fogyat-
kozást, és nevekedést vennénk rajta éfzrc mint a*

holdon*

holdon. 166. — A* föld fordul maga körül vary a.
maga tengelye körül 177. — A* nap körül is 173.
Ez az értelem nem ellenkezik a* Sz. írással. 179.

Földi gelefzta. 268. mit mesélnek rólla ugyan ott.

Földi gyanta% 204.
Földmkeiés. mibenn áll az, és mi kivántatik arra 210.
Föld nemei. Kerti-agyag és egyéb nemű földek 194.
Föld távola és kb'zek (Perigíeum et ApogseumJ 16$.
Futó t'hz. 142. miből áll. 143.
Fúvó. 84- mire való a tuz körül. 103.
Filhsendtilés. mi okozza ezt. 235.
FUred. Savanyu víz van benne, *' Balaton partján 50.
Füst. Vezetője az élektromi matériának. 148»

Gagát. 204.
Galles gubabogár. 224*
GarabontzÁs Deákok, nem támafethatnak fzclct 84*
Gól)a. Szent madárnak taruiik. 2,50. t

Golyóbis (tüzes^ 141.
G&zkörnyfk 71, Igen nagy hafzna van. ugyan ott.
Gózölgések. 118. mi okozza ezeket 118 Hogy maradhat-

nak fenn a' levegőben. 119. mindenkor a'hidegebb
helyre igyekeznek 119. Igen sokféle tcrinéfzetüek 13&

GózU. 244.
Guba. miképpen terem a' fákonn. 2^4.

Gnbats. 224.
GubatsbogáK 225.
Gyanta kú. 202. mindenféle*efzközt kéfzitnck belőle 203.
Gyertya, meg lehet vele próbálni a'levegőt 103. A'tiCt-

ta levegőbe elevenebben ég. 103. A* hol beteg fek-
Izik homályos. 107. S 2 GjU-



GyümoUsfa. 220. miképpen kell magról termcfzteni

Hogy fzokták megbabonázni, 222.

Gverike Ottó, 62.

H. v

Halálmadár, mit tartanak róllok. 248.

Hatolt. 251. hallanak a' vízben 87. mire való bennek a'

hójag. 252, Sok hafznai vágynak 253,

Halastó, mire kell a' körül vigyázni. 255.

UallöWrtök. 90.

H<w£. 86V A* levegő által jó a' fülünkbe 86. Más testek

is vezetői a'hangnak. 87. A'kemény testek nagyobb

hangot adnak. 87. A' Hang sebessége 88. Af gyen-

ge iVinte ollyan sebessen halad mint a t erös. 88.

Derhám próbái 89> A' hangot a' kemény testek vifz.

fzaverik, és erősítik, a' lágyak siketítik 89. A' hang

változása a* musikában. 92. A' sípban és furuglyá-

ban. 92. Az emberekben, és oktalan állatokban. 93.

A1 hang inegzendíti a' hangzó testeket 93. El isha-

• sícja azokat. 94.

Harang. A' harang siket vagy éles fzóllása nem jelent

halottat. 96.

Harangodat, nem üzi el a' fellegeket. 87. y

Harmat. 120. Mézharmat 121. A* harmat hafzoai, éská-

raí 121, . ,

Hajnal 137. Esthajnal, és reggeli hajnal 138.

HajnaJlsillag. ló i .

Héber. 69. f

Hédysarum Onofoycbis. Lásd Spanyol lóhere.

Hideg. 106. megtörni a' testeket 106. 107.

Hipp bopp birével járni, c' lehetetlen 12. hol vehette ere-
detét 13. . ^ -H-j.

Hó. 130.

Hóhér, hircssek a' kötésről. 32. mi tanátsot adott egy

hóhér egy barátjának 32.

Hold. annak változásai 163. Fogyta és tölte 163. nem

tökcHctcs kerckségü karikába forog a föld körül.

165. Van c* befolyása a% növevényekbe és egyéb

dolgokba 170. Fogyatkozása. 190,

Holdbéli fogyatkozÁs. 190. Nem jelent semmi vefzedcl-

met. 191.

Húr. A* musikában mi okozza, a' vékonyobb vagy vas*

tágabb hangot 92.

I.

Jgaz gyöngy. 268. Mitsoda babonát gyakorolnak vele.

ugyan ott.

Ignis fattms. 142.

ítélet. A' napbeli fogyatkozás nem jelent azt 191. ;

í. Az emberekbe és barmokba mint megy véghez 69.

Kagyló. 265. .
Kakuk. 249. mit jövendölnek a' fzóllásából. ugyan ott*

Kártétitií ördögei vagy búvárjai 67.

Kutsa, mit hifznek sokan felőle. 251.

Kénko, vagy büdöskö. 202.

KénkÚ essé. 128.

Képfaragás.- minn fundáltatik ennek mestersége 42.

Képírók. Miért festik a* távollévő dolgokat kék fzin<

ncl. 59.

Kenyér, miért nó meg a* kementzében. 106.

KeJztyU. nehezebben megy fel nyárban mint télben, 106*

Kétéltűek. 155. őfcízel téli álomra lefeküfcnck. 256.



'' termefz. 264.
Kígyó, nem mind mérgesek 258. Fiinak c' követ 459.
Kígyóké 195.
Kigyópor. 259.
Kisértet, vagy megjelenés. 12. 13. nem lehet egyátallyú-

ban tagadni minden kísérteteket 15, Ennek kifejte-

gctése és magyarázása, ugyan ott,
Kolofoninm. 115.
Kompáfz. 198.
Kovakő. 195.
Kováts. hogy keményíti meg a' vasat 107.
K$, va%y kövek. 1^4.
Köd. 12.3. Száraz köd 124.
KJfpölj, 64.
Kc/jzen. 204,
Kötélenjárók. Mit tartanak ezekről az eggyúgyöck. 43.

miből lehet kimagyarázni ezeknek tsclckcdcLciker.
ugyan ott.

Kötés. A' tolvajokat meg lehet e' kötni. 31. Hát a* vad

állatoka* és madarakat 33 Hát a' puskákat 34.
Kultslyuk. Azon bebíini az embernek lehetetlen. 7.
Kunigunda C»áfzárné kiállotta a' tüzes vas próbát. 110.
Kút. 51—52.

L.
Lábnyom felvexése. Tcfz c' ez valamit. 233.
Lánya. 126.
Láthatatlanad létei. Lehetetlen 6. mi adott erre a' babo-

nára alkalmatosságot. 8*
Levegt. 58. nem lehet látni. 58. átallyában kell e' ezt

ineni 59. nehéz 60. miképpen nurik meg. ugyan ott.
• Hójag-

Hójnggal nem lehet megmérni 61. mi a* kiifömbség
a* levegő és víz nehézsége között 61.nyomja a'tes-
teket 61. Az ember testén mennyi levegő tereh fek-
fz.k 63. nem mindég egyforma a' nyomása 64. Az
alsóbb síirübb a' felsőnél 65. Rugó erővel bír 66,
Az öfzvenyomott levegő sok dolgokat vifzen vég.
hez 67. Híg, vékony, és átlátfzó matéria 70- min-
denféle matériákkal rakva van 70. Külömböz a* pá-
rázatoktól 71. Legnagyobb efzközq az életnek 7*.
A' gőzölgések által mcgvefztegctódik 7*. Meggyft-
ló levegő Z4. mivel könnyebb ez, a' közönséges*
nél 75. Sokfele gőzök vágynak benne. 138.

cgéi golyóbis. 75- MontgoSficré és Charlcsé 77. mi-
képpen kell kéfzíteni 77.

Levegői látjzatoi. n a Háromfélék azok, ugyan ott.

Levi$Ú meríti. Lisd Antlia pneumatica.

Leoeltfa. (Aphis) 121,

Udértzy vagy repülő sárkány 140. mit tart erről a* ba-

bonás nép 141.
Linné, mit tartott a* tsillag fzaladásról. i4<>«
Lifztbánya. 196.
LiJ'ztbarmat. m .
Ló bögb'ly. 267.
Lopó tök. 169.

Uvagláf. minn fundáltatik ennek egéfz mestersége 4%

Lumlrieus terrestris. Lásd Földi gelefeta,#

Luczerna. 218*
M.

Madarak. 247«
Mágnes. 197. Két mágnes nem tarthat meg függve sem-

mi vasat is a* levegőben 199, Má



Márvány. 196.

Medicogo satha. Lásd Lutzema,

Medve, mit mesélnek erröl a' régiek. 145.
Megfázás, mint esik e' meg? 99.
Megnyomás, mitsoda ez? 236.
Megjelenés, vagy kísértet 12. 13.
Melegméro. Lásd Thermomemim.
Meloe prosebarabaus. Lásd nünüke*.
Menydőrgés. 144,
Menyét, el lehet e' küídcni 246.

Menykú. Kő e ez igazán 147. nagy kárt okoz. 149. mi-
vei lehet elhárítani az épületektől 150. mit kell a*
háznál tselekcdni, hogy attól meg ne UtcssOnk 15&
Hát ha a' mezőn vagyunk 153.

Menyko vezett 150. Igen bátorságos efzköz az épületek
megmentésekre a' menykö ellen. 150. Hafznosok a'
hajókon is 151. nem vétek ezzel élni 152.

Métely. 266—267.
Mézbarmat. 121. 122.

Mongolfer. 5 találta fel a* levegői golyóbist. 77..
Mozgás. 11. tulajdonságai 11. törvényei 28.
Must. Ennek fzeízi vcfzedelmcs. 731

N. ,
Nagyság közép pontja. 41.
Nap, előbb meglátfzik, mint valósággal felkel 135, ud-

vara-van néha 136. Vaknap 137. A' nap legmél-
tóbb a* megjegyzésre 158. nem tsak egy nap van.
158 mikor esik abban fogyatkozás 188. v

Napbeli fogyatkozás. 188. miképpen mérik azt meg. 189-
nem kell attól félni 191. Mcrkurius é$ Vénus is 0-

koz-

kozhatnak napbcli fogyatkozást, de kitsinyt, ésrit* '
kánn 191—192.

Kiipútja. Lásd Ecclyptica.
Nap víz felfzivása. 122.
Nehézség. 39. Ennek eránylineája. ugyan ott. mindenütt

kimutatja magát 39. közép pontja 40. minden álla-
tok járását abból lehet kimagyarázni 41. úgy a* lo-
vaglás és képfaragás mesterségét 42. kötélen való
járást. 42.

Növevények. 205. Hat külömböző réfzekctkcll rajtok meg
jegyezni 206.. Van közöltök acmbclikülöinbség 208.

Nünllke. 263.
o:

Oestrus bovis. Lásd bögöly. •
Ónas ido. 119.
Orból vagy hasból fzóllók CVcntriloqui,) 22. Hogy hív-

ták ezeket a* Görögök ugyan ott. Vágynak Hlyének
ma is. 22.

Orkánok 9 vagy dühös fzclek 82.
Oppositio, mitsoda ez a' Planétákra nézve 172. ,
Ő r l ő i t . Tehetnek c' azok valamit 9. köthet e* valaki

velck fzövettséget. ugyan ott. támafzthatnak e' fzél-
vefzcket 9. munkálódhatnak e' valamit az ember-
ben, ugyan ott.

Örvény. 52. Mi okozza aiokat. 53.

P,
Patkány, el lehet e' azokat küldeni 246.
Penéfz. 121,

Pénz. Meglehet c* azt úgy tsinálni, hogy valakihez vifz«
(za menjen ha elkölti. 30. Felveti cv magút 144.

Pillaa*



Pillangó, gyümolts pillangó (Papilio crataegi) \Vf.
Pintet, nem hidegebbek azok télben mint nyárban 106*.

Physica. i,
Vlánéták, vagy Bujdosó-tsillagok 59. Könnyű azokat az

álló-tsillagoktól megkülömbfiztctni. ugyan ott. A" ré-
giek hót Planétákat fcámláltak. 160. Nagy Planéták-
ra és kis Planétákra ofztatnak fel. ugyan ott. Mel-
lyck azok, és hogy következnek egymás után 160
Honnan lehet ezt megtudni. 161. Mitsoda propor-
tióju távolságban vágynak a' naphoz id*. Setét é«
gitestek 163, Szinte úgy elfogynak, és megtelnek
ezek is mint a* hold 165. Éfzrc is lehet venni raj*
tok ezt a' változást 166. Mennyi idd alatt végezik
el a' magok futásokat a' nap körül. 168. A' magok
tengelyek körül is forognak, ugyan ott. Honnan le-
het ezt mcgesroórni, 168. Ifzonyu rocfzfzc vágynak
a' naptól. 169. Hány racrifö'dro van ahoz mindenik
170. Van e' befolyások az emberek dolgaikba 173.
Lehet c' róllok mondani, hogy uralkodnak, ug)a»
ott. Nagy hasonlatosságok vagyon a* mi földünkéi
181. Azokban is vágynak hegyek, völgyek. 182*
Hasonlóképpen az éjjelnek és nappalnak vifzomag-
ságai 182. Okos teremtések lakják ugyan ott.

PUnta. Mind a* négy elemcntomok megkívántacnak a-
zoknak nevckqdésekrc 209.

TUnták vagy növevények Orfzága, 205.
Platina, 200.

Priltsöh. 264. "A* fzóllását halál postájának tartják ugyan ath

R.
Ragya, miből áll ez. m .

Ráoh

Ráolvasás, mit tefz ez. 230. Ennek lnjábavalósága 231.

Rétze. Lásd katsa.
Rikbárda Csáfzárné, kiáltotta a' tüzes-vas próbát. 110.
Rosta forgatás. Miképpen megyén ez végben, és mire

gyakorolják. 36. Tefc e' ez valamit, ugyan ott.
Hogy lehet annak fordulását kimagyarázni 37. Egy
história a' rosta forgatásról. 38.

Rozsféreg, 267.
S.

Salétrom. 201.
Sárkány Crcpüló) Lásd Lidértz.
Scbvédenborg és Scbröpftr, híresek voltak a* megholtak c-

löhivásokrol. 22. A* mit ok tsináltak, miból lehet

megfejteni 23. Miképpen tsalták meg az akkori Svéd

Királynét, ttgyan otí.

Szalamandra. 258.
Szántás, mire kell abban vigyázni 210.

Száraz-köd. 124.
Száraz 'villanás. 157.
Szarka, mit jövendölnek ennek fzóllásából 2.51.
Szél. 80. Miképpen támad 81. Hogy lzokták felofztam

82. Gyorsaságok Yagy serénységek 83. Egyfzerre
több helyenn is fúnak. ugyan ott. miképpen lehet
mesterséggel izeiét tsinálm 84. nem támafzthatnak
f^elct az Ördögök és garabontzás Deákok ugyan ott.

Szélpuska. 68.

Széngtiz. igen vcízedclmcs 73.

- Sifritá 195.
Siket, Ha a fejére befzdlnek jobban érti 88-
Síp. Hogy ízármazik abban a' hang. 92. *

Színek



Színá, mi okozza ezeket 134.
Szivárvány. 6% 132. mit hifz erről a' köznép 1&5.
Só. aoi.
Szó. miképpen megy véghez 93.

Szolló-kUrtök. 89-
Szopás vagy fzívás 69.

Szoptató állatok 228. KülömbözŐ lakások van. ugyan ott.
sok hafznokat vefzik az emberek. 229,

Szbkb'-kút. 68.
Spanyol lábere. 216.
Spát. 196. néha lifzté omlik, ugyan ott.
Sugár, megtörettetések, és vifzfzaverettctések. 134.
Szurok. 115.

Sütemény, miért nő meg a* forró 'sírban. Í06.
Sympatbia. ez a' mondás semmit se teü. 234.

Tttjték kb*\ 195.

Téglázó. 99. miért nem kell az abba járó tüzes vasnak
cgéfzfzen megfekUnni a' fenekét 100. miért nem kell
ismét olly vastagnak lenni, hogy egéfzfzcn bele il-
lyék 106.

Temitb': A* Helységekben, Templomokban* nem jó 74.
Tenger. 53. Annak járása 54.
Téj.. El lehetne vele oltani a' tüzet. 148. El lehet e'ven-

ni a' marhák tejét 241. A* kék és véres "s egyéb
fzínü téj mitől van. 242.

Téj út, az égen (via lactea) 183.
Termes puhatorium. Lásd ketyegő termefz.
Terméfzet. mi értetik ezenn a' fzónn 1.

Termi*

Terméjzcli tudomány, mitsoda ez, mi körül forgolódik 1.
Hafznai ennek, az Istenre né2ve i. A1 mi cgéssé-
günknck és életünknek fenn tartására 2. a' mezei
gazdaságra ugyan ott. a' tsendcsségre, él nyugoda-
lomra nézve. 3.

Tcrpentin. 115.
Tűt- Mit nevezünk annak 4- A* testeknek közönséges

tulajdonságaik, ugyan ott. Vagyon kiterjedések, 4.
Formájok v. figurajok 4. Elofzthatók 5. mozdíthatók
ugyan ott. Átláthatatlanok. 6, Egyf/crrc tsak egy he-
lyet foglalnak cl. ugyan ott. nehézségek 39,

Tbermometrum, vagy mekgmérb''. 107.
Tihany. Derék Ekhó van benne 91.

Tó. mit hívnak annak 53.
Torok-gyék, a sertéseken 108. miképpen orvosolják ugyanott*
Tbrf, vagy Tőzek 204.
Trágyázás. 214.
Tripoly. 195.
Tscrfa. nagy vezetője az elektromosságnak. 154.
TsengettyiL nem jó azokon a* drót a* nagy Városokban. 153.
Tsiga. 265.
Tsillag. Kétfélék azok. 159, Közönséges forgások 175.

úgy látízik mintha minden hufeonnégy órában eggyet
fordulnának a* fold körül 176, mcgfzámlálhatatlanok
182. Rettentő távol vágynak a' földtől. 183. Nem
lehet azoknak távolléteket megmérni 183. Minden
tsillag körül hihetőképpen bizonyos Planéták forog-
nak. 185. A' tsillagokat bizonyos képekbe rakták,
is úgy nevezték cl. 185> Legnevezetcssebbek a' Zo-
diacuson lévőfc. 186.

Tsilk-



o

Tsillagos ég. Úgy látfzik mint egy boltozat 175.

Tsillag fzaladús. 138- mit tart erről a'köznép. 139.
TsukUs. Az emlegetéstől esik e'? 235.
Tündérek. 6. •
Tito;. 97. Hafznai. ugyan ott. Folyó matéria 98. Legfőbb

törvénnyé, ugyan ott, roikóppen lehet tüzet előhozni.
102. Tápláló eledelének kell lenni > cs levegőnek
kell hozzá járulni. 104. vigyázva kell vele bánni'
104. Túz oltó fzerck. ugyan ott. Könnyen átmegy a'
vékony testeken. 105. a' testeket kitágítja, ugyan ott.
Miképpen lehet égető erejét megakadályoztam! n o .
Futó tűz. 142.

TÚz essb\ 129—147.
Tüzes golyóbis. 141.

Tüzes vas próba, miben állott régen. 109* Némcllyck ki-
állottak. 110.

U.
Vdvtr. A' napnak és holdnak néha udvarok van. 136.
Vstökös-tsillagok. 180. Ezeknek megjelenések nem jelent

semmi rofzfzat. 181,
Üveg. magában néha fzéllycl pattan 94. Széllyel lehet

kiáltani. 95. miért izzadnak meg, ha a' hidegről a'
melegre vifzik, 119.

Z.
ZÁfor tssú. 126.

Zodhctis. Mitsoda ez: 176-186—187. A' zodiacuson lé-
tsillagokból alkalmatosságot vettek a* régiek Á jegy-
magyarázásra. 187.

Zúzmara*. 130.

Járás.

©

Jiris. Miből lehet ezt Vtmagysrázni. 41.
jegessé. 131* Nagy károkat okoz 134. Szokott c' éjjel

esni. 131. Különös jelenségeket okoz. 131.
jegyzés. Az ördögökről, 8. A* mozgásnak fzükségcs tu-

lajdonságairól 13. A' kísértetekről. 15. Az Endor-
beii bofzorkányról. 26. A' rosta forgatásról. 33. A*
víz felforrásáról és ínegfagyásiról 49. Az ásványos
vizeknek mesterséggel leheiő kéfzítésckrőJ. 51. A'
levegőnek látható voltáról 59. Arról, hogy a' leve-
gőt nem lehet hójaggal megmérni. 61, A' levegő nyo-

' másáról. 64. A' Baromctromnak az idő változásit
megmutató jeleiről. 65. A' Teremtő böltsességérőf
a' levegő alkalmaztatásában. 66. A' Kártésius ördö-
geiről, vagy búvárjairól 67. A* gdzkörnyék hafzná-
ról. 71. A' Mongolfiér és Charles levegői golyóbi-
sokról 76. A* Hangnak vezetőiről a' levegőnn kívül*
•87* A' gyenge és «rös hangnak egyforma sebességéről
68. A' fagyos testeknek kiengefztclésekről 100. A*
levegő tifzta vagy tifztátalan voltának a* gyertyák ál-
tal való próbáiról. 103. Két hafznos fzerckröl, a'tuz
vagy gyulladás ellen. 104. A* Harmatról, Ragyáról,
és mézharmatról 121. A' fzáraz ködökről. 124. A'
Jégcssöról. 132. A' napsugárinak vifzfzaverctteté-
sekről, és mcgtörettetésekről. 134. A' tsillag ízala-
dáskor leeső kotsonya forma matériáról. 140. A* iiiz
essőről 147. Az Éfzaki hajnalról 156. Uránus Plá-
aéta feltalálásáról 161. Arról, roitsoda proporciójti
távolságban vágynak a' naphoz a' Planéták. 162. A*
napbeli fogyatkozásnak hüvelykekkel való megméré-

séről.



séröl. 189. Merkuriusnak, és Vénusnak a* nap előtt
való átmenetetekről. 192. A* Spátról, és méfekövek-
ről, 196. A* Platináról 200. A' Plántáknak elfajulá-
sokról 208. A' Ráolvasásnak hiábavalóságáról 231,
Az álmokról és látásokról 238. A* tehén hafznának
elvevéséröl 243. Az egereknek, patkányoknak, me*
nyéteknek elküldésekről. 246.

Jtib bb'göly. 267.

V.
Vakandok. Vak ef igazán 244.
Vabtap, és hold. 137.

Vas fazék. El lehet az embernek tartani a' tenyerébe, mi-
kor lcvcfzik a* tűzről. 99.

Vas virág (Xcranthcmum) 225.

Verem. Vcfzcdclmesek a* félbclieknck gőzölgéseik, 73.
Véresso. Esik c' valaha. 127.

Vezető'' (Conductor) 113. nemvezetö 114,
Világ. Számtalan sok világok vágynak. 184.
Világ alkotmánya, 181. „
VillámásJ 146.

Viz. 46. Tulajdonságai 47. Híg és általlátfcó matéria.
ugyan ott. nehéz 47. Kevés rugó ereje van 48. A*
hidegtől öfzvefzorúl, a' melegtől kijjebb terűi, ugyan
ott. Miképpen indul a' meleg által a forrásra, és a*
hideg által a' fagyásra. 49. Se fzínc, se íze, se fzaga
nints. ugyan ott. Ásványos vizek. 49. Sós vizek. 49.
Savanyu vizek 50. Réz és köves vizek ugyav.
ott. meleg vizek vagy Bányák 50. mesterséggel hogy
lehet ásványos vizeket tsinálni 51. Szüntelen gőzö-
lög kifele, ugyan ott. Forrás-kút folyó és tóvizek.

$2. Tenger vizek. 53. Mit vefzt cl a' vízben minden
test a* maga nehézségéből. 54- Vérré nem válik 128.

Vízi frőba. Hogy ment véghez rcgenn. 55. magyarázat-
ja, ugjan ott.

Jo bbitások.

A' Vissebb hibákat maga az Olvasó is taegjobbitbatja; a*

rogyóbbakat pedig így kell helyre hozni:

Cldal
4.

17.
78.

108.

138.
187-
206.
407,
224.
225.
229.
248.
2.52.
2.5.5.
236.

1.
1O.
3O.

1.
17.
4.

17.
8. é«

1.
•*•

Sor. helyet.
8. érzékenységeinek

28. pagy»
8. izgatni

18. helyeken
17. fzi vár vány okról

volt
az ő,
gyökerek
virágok
közép
vasvirágokról
korkaban
madarakról

é« 12. koponyujokon
helyet
bebákon

olvasd.
érzékenységcink,
megy.
igazgatni

helyen
fzivárványról
való
azoktól a* ,
gyökeret
virágos
köznép
vasvirágról
torkában
madarak közt
kopotyujukon.
helyett
békákon

A
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A Figurák' magyarázatjok.

1. Fig. A* Föld golyóbisát ábrázaló karika,
mellyen a' mutatódik meg, hogy a' nehézség
a' földfelé vonja a' testeket. Lásd Lev. 39.40.

2. Fig. Mongolfiér Frantzia Levegői-golyóbisa,
mellyre alól egy kerek faalkotmány van fog-
lalva, és a* mellybe ő másod magával bele ül-
vénn 1793-dikban November első napján,
úgy ment fel az által legelőfzfzör a' Leve-
gőbe. Lásd. Lev. 77.

3. Fig. Charles és Róbert Levegői golyóbis-
sok, mellyre kötelekkel egy kis hajó van fog-
lalva, és a' melly által ők i7S3-ban első De-
cemberben felemelkedtek a* levegőbe. Lásd.
Lev. 77.

4. Fig. Egy kis Fúvó, a* minéművel élnek a*
konyhákonn, és a* mellyel Szelet lehet tsu
nálni. Lásd Lev. 84.

£. Fig. A' Holdnak holnaponként való változá-
sai ; annak nevekedése, és elfogyása. Lásd
Lev. 1Ó3. és 166.

6. Fig. A' Holdbéli fogyatkozásnak kiábráza-
lása Lásd. Lev. I89.

.7, Fig. A' Planétáknak, a* mint rendel kerü-
lik a' napot, eggyik kissebb, másik nagyobb
kerületben. Lásd Lev. 181.

8. Fig. A' nap fogyatkozásának hüvelykek fze-
rént való megmérése. Lásd Lev. I89.
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