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A' sznnzö' :n.ößnszizmz.y 

A’jelen második kütet magában foglalja azon 
tanulmányokat, mellyeket egy falusi gyermek’ 
tükéletes neveltetésére, következó’leg boldog 
életére szükségesnek itéltem. Ezen tanulmá 
nyok’ tartalmét úgy tekintse a’ tanító, mint ol 
vasó-könyvet, melilyben а’ гапи1б1с‘, m.’ tanító’ l 
jelenléte, а’ tanulmányòk’ megkülönbü'ztetó’ fej 
tegetése ’s teljes megértése nélkl’íl egy betlî új 
ldfrlgot sem olvasnak, annyival inkább általáno 
san nem könyvnélkülöznek. 

Ha talán ezen munkámban ollyakat is érin 
tettem Volna, mellyek а’ gyenge elméknek né 
mellyek szerint nehezeknek látszanának, ment 
sen ki azon természetes'rend, azon lépcsó'jl'ív 
tanítás, melly után az elsó’ kütet szerint ki 
vánnám а’ tehetségek’ fejlését; mentsén ki а’ ta 
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nítónak azo'n ügyekezete, melly szerint а‘ ne 
velést a' látott terméezetes- renden és emelkedó 

lépesó’kön teszi, ’s azen szorgalma, minél Гоша 
semmi fáradságot nem kímél, hogy rendesen 
fejtett tehetséglî tanítványai által mindent leg 
világosabban felfogatni ügyekezzék; mentsen ki 
végre azen szíves szándékom, mi szerint én 
minden falusi embert, állás-köréhez aránylag» 
világbs eszlînek, tiszta erkôlcslînek, ’s boldog 
ságát szabad akarattal keresônek, vagy általá 
nos neveltnek lenni óhajtanék: és ezt ezen ol-_ 
vasó künyv’ tanulmányainak renddel ’s szor 
galommal leendó tanítása эта! látom elérhetó 
nek. 

'Ä szerzo'. 



szxvE'r ronMALó MoNDAsoK És 'rön'x-ÈNETEK. 

s 

1. Едим ‘пошива/г. 
Mindent az úr Isteń’ segítse'gével tégy, 
Hogy munkádból mîndig tiszta örömet végy. 
Imádkozzál, munkád’ ‚еда megf; 
Az úr Isten csak lígy áld meg. 

Nehe'z kezdete mindennek, ‚ _ 
Gyakorlás teszen iigyesnek. 
Ideje vagyon mirlldennek; 
A’ fák is idövel nönek. 

Az igaztalan keresmény, 
Szaporán múló tiinemény. 

Magadnak is a’ magade’t; 
De másnak is а’ magáét. 

Csak azt igérd, а’ mit adhatsz ‚ 
Mert különben hazug maradsz. 

Mindìg igaz: а’ гауазипай 
Ravaszsága, árt m'agának. 
Ай, а’ ki lop valamikor~, 
Tolvajnak ничей: mindenkor. 
A’ mi magadnak nem tetszik, 
Azt másnak' tenned nem illìk. 

A’ шапка, а’ szép vagyonnak 
Anyja, és a’ boldogságnak. 

вьвш TANí'l-Ás. ‚ ' 1 
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Nem szedsz fügét bojtorjánról, 
Sem szölôt csìpkebçkorról. 
A' ki mikint veti a'gyát, 
Akkint nyugodja ki magát. 
ri‘égy mìndent igaz lélekkel, 
Ugy nyugodhatsz csendességgel. 
Ад]; а’ mit az Isten adott, 

- A' szegénynek, lîgy lészsz áldott. 
Egymást mossák a' kezeìnk, 
Egymást segl'tik szx’veink. 
Ne irigyeld a’ más’ рт, 
Igy veszed Isten' áldását. 
Ki еду hazugságra fakad, - 
Az örôkre hazug'marad. 

A’ ki jól (Ш, sokáig élt; 
lKi roszul élt, semmit sem élt. 
Ama' hires Róma’ v_ára, 
Nem вы} nappalnak munkája. 
Nem repülhet, kinlódjék bär, 
А’ _tollatlan szárnyú madár. 
Gondatlanúl cselekedniÀ 
Annyi, mint kárba merülnì. 
A" tanácsot ki megveti, 
Azt senki sem segl'theti. 

Lassail járj, és továbbra jutsz; 
Eltikkadsz, ha sietve futsz. 

A’ bécsületes munkásnak, 
Meg kell lenni jutalmának. 
Minden hìbákkal születik , 
>Minden einher hibázhatik. 
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Légy másoknak védelmére , 
‹ Ok is lesznek védelmedre. 

Täplál ’s éltet a’ békesség, 
Вот ’s eme’szt a’ békétlenség. 
Níncsen rózsa tövi‘s ńe'lkül, 
De öröm sincs bánat nélkül. 

.Iobb a’ sovány megegyezés, 
Mint a’ gazdag pörlekede’s. 

Ne élj puszta 'reménységgel ‚ 
Mert mellette meghalsz éhhel. 

A’ gyenge Её: formálhatod, 
De a’ vénet nem hajthatod. 
А’ ki többet költ'mim Szerez, 
Az gyakran szükséget érez. 

ш cselekedj’, пет „мы, 
Bágalmazzon bär akárki. 
A’ szerencse egy golyón й", 
Н01 fel hol pedig alá száll. 
Az öndìcséret nem illik; 
Esztelen, a’ ki ke'rkedik. 

Jókedvl'í légy, de mértékkel 
Élj a’ уйдёт örömökkel. 
A’ veézély közt ne cs_üggedj el, 
Bízzál, az Isten nem hágy el. l 

2. А‘ hazug. 

161108- által, atyja egykor fontos `tm'talmu levelet 
külde azon helység’ lelki päsztorához, mellyben laktak. 
.Iános útközben találkozék Pistával, ki, mint б, pajzán 
vala ; rövid idöü barátságos beszélgetés után János, Pistát 

_ l* 



4 szxvET FoRMÁLó тбв‘п-Ёынтвк. 

meglöki, ’s ez lába megsìkamolva'n elesett, de hirtelen 
felpattan ’s János uta’n ered , kit elérvén meglök, ’s ez 
а’ tîszteletes tírnak szóló levelet a’ pocsolyába ejti, l'gy 
az egészen átäzván, olvashatatlan leve. Mit tegyen Já 
nos, kétes; ha atyjának a’ levelet vìsszaviendi , kônnyen 
büntetés érheti. Tiszteletes úrnak sem adhatja által, 
тег: azt nem olvashatja el; -—- azon legrútabb bünhöz 
folyamodott tehát, mellyet hazngságnak nevezünk; azt 
hivén, hogy ezzel hibás tettét el fogná palástolnì; holott, 
nincs ollyan nemtelen гей, melly elôbb utóbb napfényre 
ne jöne, mellyet sze'gyen, gyala'zat, sôt sokszor testi 
büntetés is követ. János hazugsäggal elkészülve, bátran 
haza megy. Atyja egyszerre Válasz után tudakozódik. 
„Kedves atyám! -szól János — tìszteletes úrnak most (бы) 
foglalatosságai lévén, nem válaszolhata; hanem kevés 
idö mulva, szol‘gája ‘Яга! fogja küldeni válaszát.“ János‘ 
тур, ki serény дама volt —- ki azt шпона; hogy a’ 
gazda legtöbbet Ы: а’ maga’ dolgaiban — épen a’ mezôre 
sietett, hova idösebb Бей is és szolgäjfít tavaszi vetés alá 
займам parancsolá; —- nyugtalan "árta a’ “пазы; el 
méje most a’ válaszon , majd a? mezön volt; mert világos 
rendelést а’ munkára »- maga igyekezvén kevés idö 
mulva utánok menni -- nem ada. Honn e'rte á’ dél а’ 

jó тут, ki, nem gyözvén már várni а’ választ, maga I 
mene, bär sajnálkozva, a’ tìszteletes lírhoz, azt hìvén , 
hogy б csakugyan szorgos foglalatosszígai mìatt, nem fe 
lelhetett. Mennyìre elálmélkodik, mìdön haIlja, h'ogy 
a’ tiszteletes úr sem Jánost, sem a’ levelet nem látta. 
Alig hivé; hogy fontes dolgaikat elintézzék, azonnal haza 
sietett, Jánost kérdôre veendô, ki a’ dolgot, mint 161‘ 
tént, megvallä. А’ jó atya nem volt kelnény a' rosz “поз 
iránt, hanem Жду szólott: ,.Lásd , ha a’ dolgot úgy, mint 
történt, megvallod, engem nem nyughatatlam'tasz, idöt 
tôlem nem lopsz, de biz‘onytalanságba sem ejtesz а’ me 
zei :nunka felöl, mässzor vigyázz, e's vigyázatlan tettedet 
öszillte'n valld meg.‘ Еще! зёесей а’ jó atya. a’ mezöre, 

ì 
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ott álmélkodva látá, hogy а’ szorgalmas munkálók, nem 
csak kiszántottak két darab földet, hanem be is vetették, 
de egészen máskint, mint a’ józan gazda fogta volna 
rendelni:a’|nellyìkbe tavaszi buzát kellett volna vetniek, 
abba zabot szl'l’tak, _és megfordítva. Az elhìba'zottdolgon 
segíteni nem lehete; hanem а’ ]б"еп6бге hagyni az е! 
szórt magvak’ kikelését. Наша jövén a' jó atya, most is ‚ 
Íìgyelmessé tette Jánost a’ hazugság mìatt elhîbäzott ve 
tésre; de а’ silány búzavetést sem mulasztá el láttatni 
János мы, mikor ö szégyenelvén és bánván tettét, fel 
годам, hogy soha nem hazud; nem is hazudott, hunem _ 
mìndent nyilván tett; а’ mit elhibázott, azt igazolnì tö 
rekedett: ’s ugyan ezt ajánlotta minden gyermeknek. t 

`Mi mindnya'jan János’ ezen радары fogjuk követ 
ni, mindnya’jan igyekszíink mindenkor és mindenben iga 
zat mondani, nehogy а’ hazugsägért erkölcstelen bélyeg 
gel jegyeztessünk, magunknak ’s másoknak ka'rt .oko 
zandó'k. 

3. А’ Мг toÍvajak. 

Kövesdi úr’ kertjében sok gyümölcs volt, különösen 
szépen sárguló körtvélyek ìngerlék Bánóczi szomszéd’ 
Бай: Gyurit és Miskät. Egykor ваше, iskolából haza 
jöttök után , a’ kis tolvajok gondoskodni kezdének más~ 
napi e'lclmökröl,az iskolában felcsemegézendökröl. Анд 
várták, hogy4 nz est szürküljön, azonnal ätsuhannak 
Kövesdi úr’ kerl’tése’n, megterhelve jônek vissza, ’s à’ 
lopott körtvélyeket az ereszbe «так, másnap iskn 
lába vîtték, 's ízelve elszegették. Kövesdi úr, mint jó 
gazda, korán az udv‘ar’ táját bejárvzín, e'szreveszi a’kört 
vélyfa alatt elszórt levelek és 'tördelt galyakról, hogy 
lopa's történt légyen; azonnal eltökélé magában , hogy 
a’ tolvajokat elfogja, elöre gyanítván, hogy azok Bánóczi 

чистый!’ vásott'gyermekei légyenek, kikröl nemcsak 
sok roszat, különösen lopást hallott, hanem ön tapasz- 
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talása által is meg volt gyözödve több roszaságuk felöl; 
ezért mindjárt estszürkületkor, egy si'írl'í bokorba rejte 
zelt közel a’ körtnvélyfához. A’ két rosz iskolás tolvaj 
gyermekek `alig „так, hogy iskolából is kìszabadulja 
nak , különösen pedig,hogy szürküljön; gzonnal keresì 
tül suhannak a’ sövényen, ’s egyenesen a’ körtvélyfára 
mzísznak. Kövesdi ńr is lábujhegyen a’ körtvélyfa alá 
megy, így szól :jôjetek le kistolvajok, ki’ engedelmével 
mentetek oda? Megrezzenve könyörgöttek engedelamért, 
а’ kis tolvajok, kérék- Kövesdì urat, hogy ne bántaná 
öket, ’s ne mondaná meg atyjoknak, scha illyest nem 
fognának tenni. Kövesdi úr ugya/n nem báriltotta а’ tol 
vajokat, hanem által vezette atyjokhoz, ki azen tettért 
illôn megfenyl'té öket. Nem mentek а’ kis tolvajok egy 
ideig a’ kertbe, hanem öszszel néhány gerezd szôlök is 
me't felìngerle'k ôket; de azokat lopni akarók, а’ teu’ 
kezdete'n rajta kapattak. Ekkor Kövesdi úr ismét által 
vezette atyjokhoz, 's fájdalmasan adta elé, hogy a’ kis 
tolvajok , nagy tolvajokká váltak; -fájdalmasan jósolta, 
hogy ezen gyermekek nagyon hozzá szokváu а’ tolvajsäg 
hoz, nehezen szoknak el arról, ’s nehezen kerülik el 
idövel a’ tömlöczöt. Be is _teljesíilt jóslata, mert а’ sze 
gény agg atya keserves könyezések közt МПа azt, mi 
dôn késöbb Hai, nagy lopásba keveredök, tömlöczre hur 
czoltattak.` [gy jár az, kia’ lopáshoz gyermekkorában 
hozzá szokik, l'gy szenved maga, l'gy okoz szíiléinek fa’j~ 
dalmat, rokoninak gyalázatot; így lesz embertársa által 
megvettetett. 

Ezen eset mindnyájunkat irtózással tölt el nemcsak 
a’ lopás, haneln a’ máse'nak ринга kivánása iránt is. 
A’ mi nem mìenk, вы csak ke'rnünk, ha megtagadta 
tik, szenvedm'ink, de hozzá nyulni semmi esetben nem 
szabad. 
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4. А’ leorñel в’: szorgalmas tanulo'. 

Puszta-faluban Nánai és Pörényi gazda embereknek 
volt három-három ñok. Mind ketten , mint messzire nézö 
atyák, úgy rendelék На“! jövendô sorsait, hogy. egyik 
gazda ember légyen, а’ szánta's-vetésnél maradjon; másik 
Ime'sterse'g által igyekezzék> ön „на: boldoggá, a' honét 
рейд tôle telhetôleg virágzóvá teuni; —— а’ harmadikat 
pedig Nánai, Sámuelt, Pörényi рейд; Istvánt а‘ tudo 
mányoknak szentelék; ezért a’ falusi iskolába is úgy já 
ratákôket, hogy ebböl felsôbb tudományok’hallgatására 
nagyobb iskolába menjenek, jól tudván azt mind kettö: 
hogy földmivele's , mesterse'g, és tudományos-fök teszik 
едут‘: a' társaság’ virágzó miveltségét; külön egyik sem. 
Nánai Sámuelnek, mint Pörényi Istvánnak, volt гейш 
ségök a’ tudományokra; -- de Nánai Sámuel egykor az 
iskolában a’ legmszabh tanulókkal csatolván össze ma 
gát, minden hajlandóságát alveszté a’ tudoma'nyoktól. 
На atyja iskolába küldte , a’ leghòsszabb úton kullogott, 
sôt sokszor napokat csavarga el, а’ nélkül, hogy az is 
kolát la’tta volna , lígy hogy Sámuelbôl sem szántóvelö , 
sem mesterember , annyival kevesbbé lehete tudomá 
nyos ember; haszontalan csavargó életet élt, egy ideìg 
mäsok’ nyakán élödött, utoljára lopásra adta magát , ’s 
tömlöczre került. Egészen másképen viselte magát Pö 
rényi István: ez a’ falusi iskolában is tanuló ta’rsaìnak, 
nemcsak a’ ‘tanulásban példa, hanem az erkölcsben is 
tükör volt; végezvén pedig a’ falusi ìskolát, a’ fennsöbb 
iskolákban is tíindöklött, ’s tudománya után érdemlett hi 
vatalokra emelteték, szegény görbedt atyjának egyedüli 
öröme volt, az egész emberiségnek hasznára élt: 6 benne 
valósult az, hogy» a’ valódi szorgalom és munka дуба 
me’g a’ nyomó szege’nység’ erös akadályain is, és hogy 
az érdem elôtt, a’ szegény szüléktôl szärmazottnnk is 

‘ virágos pálya nyilik. 
Mi Istvánban itt a’ szorgalomnak, Sámuelben рай; 

Í 
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а’ korhelségnek vila'gos példáit látjuk; eze'rt a’ szorgal 
mat követjük, a’ korhelséget pedîg kerüljük. 

'5. А’ becsiiletes gyermek. 

Szabó György kedves nôjétöl ’s gyermekeìtöl meg 
fosztatva; magányos özvegyì életet élt, egy kocsist tar 
tott, kìnek segítségével, kevés földjeit mivelgeté. Egy 
kor kocsisára -- ki a’ falutól rnajd еду negyed-órányira 
á' kertben dolgozgata — szerfelett nagy szüksége akadt, 
hìrtelen közdologban épen а’ föszol'gabiró úrhoz kellett 
vala mennie. А’ 52011152611’ ña, István, épen a’ kapuban 
ja'tszott, ’s azt igyen szóli'tja meg: ,Ugyan,édes gyerme 
kem! te tudod hol van az én ken/em, ép'en а’ tiétek mel 
lett, kérlek menj el oda, hl'vd haza kocsìsomat, haza 
jövetelére nagy szükségem van; de elöbb jelentsd meg 
meneteled’ kedves szüléidnek , nehogy azok ez által va 
lami hìányt szenvedjenek.‘ „Nagyon szivesen , kedves bá 
csikám'. reménylem, kedves' szüléim azt meg fogja’k en 
gedni, hogy lnásnak tôlem telhetôleg szolgáljak.“ Szüléi' 
engedelmével elindul István a’ kert felé. Alìg tesz hátra 
néhány le’pe'seket, azonnal találkozik Jánossal, ki hova 
menete't kérdé. Istvánfelel: ,Jó szomszédunk kért meg, 
hogy а’ bokroson lévô kertjéböl kocsisát, kire elmul 
hatatlan sziiksége van, haza hi'vna'mf „Ah, mi esztelen 
‘аду! illy tikkasztó llévben olly messzire mennì. Hagyd 
el, jöj ya’ temetôbe, ott vannak a’ sok gyermekek, ked 
,víinkre fogunk a’ 11115 helyenjátszani.“ ,Migondolat ez, 
János! gondolkozzál csak ‚ п1епп`у11’е megcsalatnék a'jó 
szomszéd lliedelmében; ôazon reménynyelvan, hogy ko 
csisa általam haza,fog hivatni, ma'st nem kíild e'rte. 
Ki tudja, mennyit veszthetne 6 ezen tettem által,meny- 
nyit veszthet a’ kö'l. íigy; mert, a’ mint értem, ebben fá 
ljadozik. Mennyit vesztenék én becsületemböl, mennyit 

l vesztene hilelem! nekem többé senki sem hìnne. Emlé 
kezze'l csak, tal-fín épen azon napon, midön szl'ínìdônk 

/ 

l 



szlvs'r FoRMÁLó TÖRTÉNETEK' 9 

4kezdödött, mondä szeretett tanl'tónk: a’ vigyzízó ember 
mindìg'azt igéri, a’ mit teljesíthet; a’ mit nem tehet, 
azt öszintén lnegŕallja. A’ becsületes ember az ö ìgére 
tét és adott szava'tszentül megtartja.‘ „Mit bölcselkedel, 
szól János ; menj utadra , én is megyek.“ --Istvän, János 
által nemcsak nem hagyta magát elvonatni czéljától, ha~ 
nem a’ kertben lnajd fél óráig várakozott a’ nap’ égetö 
hevén , ’s kajabált, mig az álmából felébredett rest szolga 
а’ SZOmSZéd lìgetes kertbôl elôva'nszorga. István а’ ko 
csist, a’ mint lehetett, lítközben sìetteté, ’s egész a’ sz0m-_ 
széd’ ajtajáig kìséré, nehogy a’ különben is elmulasztott 
idôt tovább vesztegesse. Nagyon szépen megköszönte 
Szabó György István’fáradságát;’s 6 l'gy felelt: ,Én öríi 
lök, ha szolgältam, mindenkor szivese'n teszek jót.‘ 

István’ nemes tette valóban követésre méltó, ô be 
csületes gyermek. 

б. А’ rágalmazásůoz szokott Мг lezing. 

Mária még anyjäról általvevé nzon igen 11111111’ 
mészetet, hogy mindenröl roszul szóltxmindent 1155111 
111а2011: ezt tevé az iskolában is. Ha valam‘ellyik leány 
társában, akár а’ 11111116, àkár más, valam‘elly nemes tu-v 
lajdonságot dicsért, 6 azt kinevette‘, és fekete szl'nnel, 
költött hl'rekkel ìgyekezék homályosítan‘ì; minden leány 
társának öltözetét gúnyolfí, mindennel veszekedék. Ezért 
a' különben, csinos Ma'rìát rút természete annyira осв 
шйпуруй tevé, hogy tanuló társnéi vele nemcsak nem ba 
rátkoza'nak, de me'g hozzá sem szóltak ; söt végre Май-На‘ 
emberszóló 's rágalmazó természete olly közönségessé 
lön , hogy az úton is , mìdôn iskolából menhének , minden 
а’ kiilön menô, rúttermészetů ’s ra'galmazó Máriára mu 
togata, még рейд; nagyon megvetve,I l’gy szólván: „Ez 
a’ rägalmazáshoz korán szokó kis lea’ny.“ 

Valóban, méltán vettetik meg a’ rá‘galmazó; mert 
az а’ becsületet, а’ legpagyobb kìncsét akarja elrabolnì 
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az embernek. Én emberbarátom’ becàiiletét nemhogy 
költött hibákkal rontamím , de még történt hibáit is men 
tegetni fogom. \ ' 

7. А’ takare'ko's. 

Szlïcs Péternek több gyermekei voltnk. Ezek közíil 
egy fia János, és egy leánya Zsuzsánna különösen kitün 
teték magokat az által , hogy akarmi bìzaték rájok, azt 
szor'galmgsan megörzék. Szl'ícs' Péter egy valódì` okos 
atya volt; azért, hogy János és Zsuzsänna, minden te 
kintetben jók voltak, jól tanultak, mindent megbe-- 
csíiltek , minden megbizottak ìránt hú’séggel viseltettek: 
nem ajándékqzgatá meg ôket; hanem ada nekik egy 
szer másszor egy-két krajczárt: valljon meg tudnák-e 
a’ kicsinyt k'l'mélni ‚А vagy tudnäk-e vazt haszonra 101111 
1а111. Ezen czélból ada 6 Józsinak, és Erzsìnek 15, 
ollykor-ollykor pénzt. — János és Zsuzsänna akármikor 
felszóll'tvák, meg tudák mutatni pe'nzöket, vagy azoknak 
haszonra fordl'tását: tentát ,Y penna't, papìrt, ‘s más hasz 
nos szereket vásá-roltak , és azokat mindig' elöhòzák. El 
lenben Józsi és ErzÀsi, mihelyt pénzöket kikapák, azon 
nal csereberëbe eredtek. Hä душ-1151611 а’ Га111Ьа, egy 
hitvány gyürl'íért, mit mások egy darab rongyért vettek, 
`ök azért’garast adtak, még akkor is, ha a’ pe'nz nekik 
'- mint vesztegetöknek — egyenesen papirra, tentára, 
's krétára vala adva. Ennek kôvetkezése' lett, hogy 
Józsi és Erzsì, a’ tam'tási eszközök’ sokszm'i nem léte miatt, 
nem haladhattak elé, úgy, mint János és Zsuzsánna; to 
vábbá, а’ szůlei bìzodalmat elveszték, mellyet Ja'nos és 
Zsuzsánna teljes mértékben bìrtak. Késöbben pedig 
a' leggyászosabb következést húzá maga után Józsi’ és 
Erzsi’ tékozlása; meri: felnôvén, midön magok’ дать“ 
kodására jutottak, Józsi а’ legvesztegetöbb gazda, Erzsi 
pedig а’ 1ед1611оъ1611Ь gazdaasszony volt: miböl szük 
ségesképen szegénység , nyomorńság ’s bajok származtak ; 
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végre а’ szegénység mind а‘ keuöt elvetemedésre; jobb 
karban létök, kíilönösen а’ testvérek’ irigységére, rágalma 
zására,’s czìvakodäsra vitte; midön Ja'nos_és Zsuzsánna 
takarékos tçrmészetöket a’ házi körbe is általvìtték, 
boldogúl éltek, ’s`örültek,ha irántok rosz indulatú test 
véreikkel jót tehettek. ц 

Iänos' és Zsuzsánna’ tetteiket minden tekìntetben 

követni, .Iózs'lét és Erzsiét pedìg szorgalmasan kerülnì 
tôrekedünk. 

8. A’ja' бани. 

Szin-vai Miklós úri rendü , Józsì рейда nagyon sze 
gény sorsu szül/éktöl szármnzott, ’s azoktól is megfosztat» 
ván a’ halál által, még nyomorúbb árvaságra juta, any 
nyi`ra , Воду azon gondatlansa'g miatt, mellyel azon falu 
ban az ügyefogyott árvák iránt voltak, häzról házrajárt, 
kevéé élelmét megnyerendö, 's éjt Yal'amellyik ha'z 
ban kipihenendö. Illy nyomorú helyezetben is, nem mu 
lasztá el Józsi soha is az liskolálz, mind addig, mig еду 
terhes betegség földhöz szögezé. Egy szegény einbernek 
háza'nál lett ŕoszul Józsi, annyira, hogy шубы) nem. 
mehete , ’s annak hideg kamara’jában feküdte terhes be 
teg ágyát. Miklós, a’ széplelkü Miklós, csak kevés na 
pokkal ez elôtt kezdéismerni a’ Józsi’ hason szép lelkét, 
’s csak ekkor kezdôdék összehangzani rokon érzelmök 
а‘ hl'í barátság' alkatására. Még azon estve felkerese' 
Miklós a’ szeretett Józsit, és másnap а“; várá, hogy az 
iskolából kijöjön , meglátogatá öt, az iskolán kivüli idôt 
mindig mellette‘tölté, beszélgetés és olvasás közt. Lindai 
János hasonlón úri rendl'i, észi'evévén, hogy Miklós а’ 
szegény Józsi теней, egy szegény házban töltené ide 
jét, kezde neki némelly szemrehányásokat tennì: „Nem 
szégyenled azon alacson kalìbában, azon rongyos gyer 
щей mellett ülnì ?“ Mélyen sérték Miklós’ érzô szivét 
ezen embextelen “так, 's “Катюша! telve igy szól: 



12 szlvET FoRMÁLó тбвтйывтвк. 

,А20п alacsony kalibában épen olly ember lakik mint te, 
-- а’ szegénység által nincs levetközve az emberìség,--- 
sokszor nemesebb szi'v ver egy alacsony vityillóban, mint 
a’ legmagasabbyalotában. Ezt mondhatom én az én sze 
мы: Józsimról , az én szeretett siege'ny barátomróL‘ Az 
emberséges Mìklós nemcsak nem hagyá magát lebeszélni 
a’ dölyfös Jzínos által; hanem kifejezvén szüléinek bn 
rátságos érzelmét Jó'zsi iránt ,"egyszersmind tölök ápolä 
sát ke'ré , udvarukba viteté , 16 szüléi orvost hivatának', ’s 
а’ beteg Józsi’ egészse'ge rövid idön helyreállott; az udvar~ 
ban nevelteték, ’s M'iklóssal egyiitt folytatták a’ tanulást. 
.Íózsi , Szinvai úrékna’l gazdasägi tisztnek képezteték,mìg 

I Miklós a’. maga pályájän végzé a’ tudományokat, ’s ké~ 
söbb Miklńsnak ritka hu”ségů tìszttartartója ’s barátja 
lett; de azért az 1116 tìszteletröl soha el nem felejtkezék; 
különösen pedig szívén viselé azen hálát, mellyel jólté~ 
vöje iránt tartozott. 

Szinvai Mìklós és Lindvai János közt a’ volt а’ 111116111) 

ség: hogy Szinvai Miklós azt tekìntette, mi az ember , és 
mi a' nemes lélek; midön Lindvai gögösen azt nézte, ki 
magasabb, ki alacsonyabb születésú', ’s ettöl mért 
mindent hibásan. 

9. A’ гид/036601111’: gyermek. ‚ 
Egykor télì napon a’ gyermekek iskolából mennek 

huza. Pista а’ pajkos, megpillantja а’ hidról, hogy а’ 
jégen а’ hóban embel'nyomok vannak, és ulatta sl'ma jeg. 
,Jertek, szól Pista, sika'rkozzunk.‘ A’ jó gyei-mekek, kik 
а‘ tanl’tó’ intése után megtanulák azt, hogy a’ jégre vi 
gyázatlan menetel könnyen »veszélyes lehel, és а’ kik 
ezen inté-st megtarták, szépen, mint, iskoláshoz illik, 
haza menének; de a’ roszak, Pista' hivxísának könnyen 
engedc’îk, a’ jégre nyomulnak.l Épen a’ hidon mene egy 
öreg, ki a’ jégen sikárkozó gyermekeket látvän, Еду 
szól:„Gyermekeim!a’jégnagyon vékony, könnyen be 
szakadhnt ;‘vigyázzatok, hogy meg ne förödjetek; nem igen 
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kedves lesz 'most а’ fôrdés, hagyjátok nyárra. A’ gyer- 
mekek megilletödvén az öreg’ intö szaván, vìsszavonulnak; 
egyedůl Pista marada a’ jégen, ki a’ sikárkónak 6111101 
épen erc’isen szaladó, nyakig esìk a' vl'zbe. A’ többi дует 
mekek megijedve szaladtak el, ’s Pista, ha a’ jószívx'í 
öreg, a’ sikoltást meghallván, 61 megmentendô vissza 
nem fordul, a’ vl'zben -hal. Félholt volt Pista, midôn az 
öreg 61 11611611 а’ legközelebb házba vivé, hol a’ magához 
jöttet illy szavakkal dorg'álá: „A’ szófogndatlan gyermek 
mindig igy szokott lakolni; gondolkozzál csak: ha én 
most történetböl nem megyek arra,te 11’ je'g 616 men'ilve , 
szerencsétlenül halsz el. Pista álll'totta, hogy 6 е2111611 , 
minden 11616 öregebb’ szavának engedni fog. 

Pista akkor kezdett szót fogadni, midön ön vesze 
deluxe tam'totta szófogaclásra; elöbb kellett volna szót f0 
gadnia , különösen a’ tanító’ tanácsának ’s intésének en 
gedelmeskednìe. Mi az öregebbek’ és tanítónk’ intését ‘ 
szentül megtartjuk. 

10. A’ ‚пяти/1026. 

Szivesi és Hidegi urak téli idöben a’ szomszéd vá 
rosba menének mulatsa'gra. Kemény hìdeg volt, 6’ 116 
cSlkOl'ga, a’ 52611 SIIlIOgS'a sl'mult a’ jeges 111011. Útköz 
ben megla'tnak egy embert, a’ 11611611 heveröt. Szivesi 
azannal megálll'tja а‘ 526111, leszáll, hogy а‘ fetrengöt 
megnézze, ’s rajta segl'tsen. Nem eszmélt 11161‘ а’ sze 
gény, de az életnek még némelly jelei mutatkoza'nak: 
165511 szl’vvere’s , és kevés melegse'g. Szivesì szárazra akará 
tenni , ’s a’ 16105116 magokkal vinni: „Neml felel 1161630 
51111 Hidegi , velem részeget egy szánra nem teszel , vesz 
szen ba részeg ; 161 hamar, íìlj fel, én itt tovább nem fáz~ 
16110т“; ’s elhajtat. A’ jó lelkü Szivesi hallván azt, hogy 
a’ 116 а’ meleget nem bocsátja el, mig szänért az oldalt 
fokvô faluba futott, a’ fetrengót hóval betakar‘ta, úgy 
hogy csak szäjánál hagya nyíláslt, mellyen lélekzetet 
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vehessen. ,Százszorozva 7011 jutalmazva Sziv'esi úr’fa'rad 
sága, 111111611 egy bérlett szánon visszatér, ’s a’ szegény 
félholtat kissé eszmélve találja, tovább is hóba takar 
gattn öt, a"fogadott ember’ házához vìteté: 1101 egészen 
magához. jövén, kiviláglott, hogy nem részegsége, hamm 
öregsége miatt gyengült el, a’ szomszéd városba ига‘ ра 
rancsolatjából 1116116. А’ Szl'vesi 111‘ által bérlett földmì 
velö, nemcsak 11261651 116111 vett, hanem a’ fele'bredt öre 
get а‘ szomszéd 76105116 15 elszánkóztatá, hol dolgát el 
végezvén , kapott alkalmon visszament szegény házához, 
’s öreg nejének esetét elbesze’lvén, mind ketten áldák 
az ìstenì bölcs gondvìselést, melly öt csudásan megtartä, 
’s hálásemlékezettel valának utósó órájokig jóltévôìk 
Szivesi, és а’ 1‘01‹0п501‘511 földmívelô iráut. Mig Hidegi 
a’ városi mulatságban kénytelve ~tölté idejét , Szivesi az 
alatt а‘ jószivl'í falusi emberrel jóltevöségben ‘081818105 
kodék, ’s egy embernek adák vissza az éietet. 

Minden , a’ ki emberséges akar maradni, Szìvesì úr’ 
és a’földmivelö’ példáját fogja követni. Ollyat tenui , mint 
Hidegì ‘1611, csak embertelen tehet. ' 

11. А’ jo' his lezing. ~ 

Nehéz- betegségben szenvede Lajos, Mária' testvére. 
Több éjeket virrasztamellette szegény anyja. Mária lát 
va'n a’ jó anya’ gyengülésél: —- részìntaz aggodalom miatt, 
mellyet érze kedves fija’ betegse'gén , részint az á’lmntlan 
ság miatt I_; kéré anyjät, hogy feküdne'k le, 6 521765611 
1652 mindent, a’ mi beteg testvérénekf szükséges; de a’ 
nya’jqs anya nem mex-é rábíznìLajost, nehogy elaludjék, 
’s а’ beteg valamìben hia’nyt szenvedjen. Végre, már 
több éji nyugtalanság után anyja isegyszer elszunnyada; 
’s ôhíven ápolá virradtig testvére’t, ’s örült, hogy a’ na 
gyon fáradt anya, maga't hosszas nyugtalansága után, 
csak részint is kipihenteté. Egyszer a’ jó anya 15 elgyen 
giil; az orvos azt rendelì, hogy kevés vìzes bort innék. 
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Örömest engedett volna a’ beteges özvegy az orvos” ren 
delésének, de - különben is szegény sorsú lévén-Lajos 
fla’ betegségére sokat vala kénytelen költeni; ezért épen 
semmi pénz sem vala házánál. Tudta ezt a’ jó Mária, 
fut valahol munkát keresni, mellyért legalább annyit ér 

, demeljen , hogy édes anyjának a’ rendelt borra elég le 
gyen; talált is, épen fát kellett egy helyen elrakni a’ 
padra: hamar elvégzé a’ munkát, ’s hogy édes anyján 
minél előbb segíthessen , futott , mintha semmit nem dol 
gozott volna, egyenesen borért siető. Ab! mi kedvesen 
vette ezen váratlan segedelmet a’ jó anya, de épen olly 
édes örömet érze a’ jó Mária azon, hogy munkája által 

' anyja” erőtlenségén segíthete. 
Bárcsak igen sokan lennének illyen jó testvérek, 

illyen jó leányok, mint Mária! 

l2. А’ ñála'tían tanítvány. 

Miska nagyon idegen vala az iskolától, szüléi sem 
sokat gondoltak vele, van vagy nincs az iskolában; ha' 
ollykor szólíták is, hogy menne fel: ő azt nem komoly 
intésnek vevé, ’s másfelé kószált. De а’ kötelességét 
érző tanító , annál inkább szorosabban kezde reá ügyelni; 
ha távol volt, felkeresteté: ki, kérdőre v-étetvén , azzal 
mentegeté magát, hogy szülei fogták el az iskolától, 
szántó földre, majd szőlőbe, ’s máshova küldék; holott 
ez még sem történt olly sűrűn, mint Miska az iskolát 
mulasztá. Egyszer történt , hogy а’ tanító épen a'csavar 
gásból hozatá elé Miskát, mikor ő bátran azt hozá fel 
mentségül, hogy többé nem iskola” tagja, ő már mes 
terségre menendő. „Ugyan hogyan mennél te, szól a’ ta 
nító; semmi mesterembernek sem szabad téged befogad 
ni, ki sem írni, sem számolni nem tudsz.“ Azonban,így 
szokta а’ jó gyermek az iskolát elhagyni, а’ nélkül, hogy 
a’ tanítójának valamit szólna. Miska azt. felelte, hogy 
ez szüléi' akaratja. A’ tanító nem akará hinni, hogy 
volna olly hálátlan szülő, ki a’ nélkül, hogy a” taní 



16 ,szn-E'r Ром/151.6 тбвтЁывтвк. 

l 1 

tónak, ña ìránti fáradozásait megkôszönné , mintegy el 
lopja azt az iskolából; de fájdalmasan vala kénytelen 
tapasztalnì, hogy a’ dolog úgytörtént légyen. Igy Miska 
ha'látlan maradt el, ñzetetlen szökék el az iskolából : ’s ezen 
sziilléktöl örökült hálátlansägban nemcsak megmaradt, 
de mélyebben fenekült meg; тег‘ mint tudatlan , теме: 
ségre csakugyan fel nem vétetvén, bonn csavarga: mi 
dôn a’ tanl'tónak mind becsülete’t veszteni törekedett -— 
szìdalmazá, rágalmazá, hamìs híreket költe гей -—;ш1п‘1 
pedig, ha valaki’ juhät ‘аду más Шах-112116: megláttá, 
azokra hajigált ; gyiimölcsfáit letördelé, szóval mindenütt 
kárára ‘Нм. 

Miska nemcsak hálátlan tam'tvány; hanem valóban 
roszlelkü gyermek volt. Illyenné leszen mind az, ki az 
iskolát vakmeröen múlasztja, e’ mellett szüleitôl is rosy. 
рада: lát ’s hall; ezért mig rendeltetésünk az, hogy 
iskolába járjunk, tegyük azt egész szorgalommal, ’s ta 
m'tónk iránt mindenkor ha'lásak maradjunk. 

13. А‘ becsiilet, ha lee'sá'n is , de megjutalmaztatz'k. 

Lajos, mig atyja élt is, szegény sorsú volt, ’s az 
elhalván, még szegényebb soi-sra juta; mert édes anyja 
erôtlen öreg , testvérei pedig nálánál kiskorúbbak voltak. 
Lajos a'jelent, anyjára és testvéreire nézve, szenvedhetô 
nek találá, mennyiben azon kevés keresményböl, mellyet 
atyjok hagya rájok, szegényül csak élhettek; a’jövendôt 
tekintve рейд, ollyan helyezetbe igyekezék magát tenni, 
hogy édes anyjáról ’s kedves testvéreinek nevelésökröl 
gondoskodhatnék; ezért a’ szomszéd városba ment $11 
gefhi nevl’í boltárúshoz, annál inaskodandó. Elsö tekin 
теме} megtetszett Lejos Szigethi úrnak , miután azon пе 
mes cze'lját elôadá, hogy 6 anyjának e’s kiskorú testvé- 
reìnek szegény sorsukon akar idövel segíteni. Befogadta 
Lajost Szigethi úr, ’s igyekezék kitanulni, valljon meg 
felelne-e valóban azen szép léleknek, melly belôle elsö 
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tekintcttel kitündöklék, 's méltó lenne-e bizodalmára. 
Ezért bizonyos vásárlott dolgoke'rt több pén'zt külde általa 
a’ szomszéd boltba, de elöre beszélt а’ boltárus lege'ny 
nyel , hogy a’ szándékkal felül adott pénzt adná vìssza , 
és intené arra, hogy tenné el, jó lenne az illyen kezdö 
embernek. Ezt a’ boltárus legény meg is tette; de bá 
mulva la'tá, hog)r Lajos az illy ösztönözésekre magát 
mélyen sértettnek érzi, ’s nyîlván jelentiyhogy ura't 
semmi esetben megvsalni, ’s elò'tte hìtelét elveszteni, а’ 
világ’ minden kìncseért sem fogná, és válóban vissza is 
adá urának a’ felesleg pénzt. Mäskor ugyancsak egy 
zsacskó pénzt küldött ига В. urhoz, olly móddal, hogy 
Lajos számolná meg, minthogy bizonytalannak mondá 
magát a' felôl, valljon a’ pénz nem többet tenne-e , mint 
a' kìvánt summa. Ezt, mi elött a’ pe'nzt elvinné, hl'ven 
teljesl'té Lejos, és a’ summán felül me'g Мг arany ma~ 
radt, mellyeket a’ мышка hasonlón felszóll’tott legény 
nek mutatva'n, ez i'gy szól: ,Vedd te egyiket, én a' má 
sikat, jó lesz ez nekünk.‘ „Az aranyat egyikün'knek sem 
szabad eltenníink, viszonzá; mert ez uramé, ezt neki_ 
vìs‘szaadom: és ezt teljesŕté is. Tölibször is tétetett ki 
Lajas illy kìsértéseknek; most kötelessége'nek elmulaszt 
hatására nyittaték; й: elôtte, majd -más alkalom nyujta 
tott, a’ ház’ kärára járandónak. De Lajost, a’ hu"se'g-tôl 
’s kötelességérzéstôl, a’ Szigethi úr’ házairánti in 
dulattól semmi sem сайты-1:6 el. Ezért Szìgethi úr La- ‹ 

’jost úgy tartotta, vmint becsületes gyermeket, egész 
bizodalommal vìselteték iränta, és semmi gyermeke nem 
lévéii, örökösévé годам: midó'n Lejos alkalmat nyert, 
топ becsületes érzést, melly szìvébe vala oltva, mill. 
den ember iránt inkább kimutatni, --- alkalmat és szoro 
sabb kötelessëget пуег: Szigethì tir мм rílég hálásabb 
szívvel lennì, —- alkalmat és módot t'alált Szìgethi lír’ 
engedelmével, szegény anyján, e's még neveietlen {ещ 
vérein segíteni, Szìgethì úr’ halálával, öket magához 
venni, ‘s teljes gondjokat visclni. 

ELEM! TANlTÁs. 2 
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Igy jutalmaztatik meg elöbb utóbb a’ valódì be 
csület; igy jutalmazhat az mäst is: mint Lajos’ рада! 
jfíban látjuk. 

И. A’ Íiá‘tò'z/ió'dó’. 

Kálmän gazdag szüléktöl származott, kinek Буйн 
szíga mindenben kìelégl'tetheték. Még iskolában járása 
elôtt, a’ пух-51115 nnyai szeretet, mindent kész v'alaltenni. 
Ha valamellyik a’ cselédek közl'íl nem teljesl'te’ azt, a’ 
mit Kálmán там, az keményen leszidaték, sôt sok 
szor meg is vereték.' Igy Kálmán Ine'g honn megszoká 
аж; hogy folyvást különbözöket там; ha egy Шуба 
sága teljesíteték, mzír másra köté lnagát, melly 52111: 
ségesképen az elégedetlense'get és makacsságot fenekl' 
tette meg Kálmánban. Innen lett az, hogy ha й] ruhát 
kapott — pedîg édes anyja ezeket szükség felett is csi 
náltatá _ egygyel sem vala elégedett; hol а’ 'posztó’ 
‘аду szövet’ „мы“, hol a’ gomboklran;A ho'l a’ hosz 
szusfígban , hol rövìgségben kötözködött, annyira, hogy 
édes anyja ke'nytelen vala, csakhamar az и] ruhát más ила! 
felvältani. Illyen kötözködô természetteljött Kálmán az 
ìskolába, hol ha а’ tanulás-idö eljött, az neki tetszése 
ellen vala; ha játszás következett , az iránt elégedetlen 
ségét mutatä; ha ваша mentek, azonnal visszatérni 
щит; ha valamellyik tanuló társa, akár tanulásra, 
akár j'd'tszásra ‚ akár sétälásra hl'vá, az iránt komoly, ha 
ragos, söt goromba vala. A; illyen megrögzött tex-mé 
не: az iskola’n kivül is megszokott maradnì; megmaradt 
ez Kälmánban, ki egész életében sorsával elégedetlen, 
kötözködö, mäsok elött kedvetlen emberx‘é lön. 

lgy hätráltatja а’ kötözködés a’ gyermeket танцы 
sában, igy akadályozza minden a’rtatlan gyönyörö‘k’ él 
delésében, igy teszì megvetetté tanuló társai, kedvet 
`lenné tanl'tója, ’s lítálatossá minden ember'elött: mint 
ат а’ kötözködö Kálmán’ példája'ban -láthatjuk 
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15. Ällatlsz’nzo'. ` 

Ferencz nagyon kegyetlen természetú', ’s könyò’rü 
letlen vala. Mìhelyt valamit meg tudott fogni, azonnal 
kìmutatá шага“ Ъеппе a’ kegyetlen természet. Anyja’kîs 
csirkéinek , ka'osáinak ’s libáinak nyakkitekerésén kezdé 
kegyetlen terme'szetét gyakorolni, mellyért mìután зай 
léi keményen megvfeddcstték,- alattomban is gyakorolta 
azt, úgyhogy anyjának a’ kegyetlen gyermek miatt na 
gyon bajosan lehete baromñakatnevelnì. Legînkább egy 
ЮЗ |п1гуа volt, mellyet legtöbbször ’s legkcgyetleneb 
bül kx’nza, ’s ezen kínzásban legnagyobb gyönyörét ta 
lálá. Nevezetesen , kötelet kötött a’ szegény kutya’ egyik 
hátulsó lábára, azt most az udvaron ‘опыты, és ezért 
ha мамы, kegyetlenül ütötte; majd a' fára köté fel, 
’s majd ismét a’ sövényen veté keresztül, ’s gyönyörködék 
eröködö kinlódásában. На atyja’ birkái az udvarba haj 
tattak, azonnal azok között termett, ’s a’ szelíd béketl'írö 
állatokat agybafôbe veré, ostorral börüket kihasgatá. 
Hasztalan kérte Ferenczet egészen ellenkezö természetl’í 
testve're , а’ mud jó Elek, hogy az állatok’ illy ember.. 
telen kinzásával hágynn fel; végre bele fámdvän , ege' 
szen elvoná magát tôle , ’s шрам, hogy testvére'vel csak 
igen ritkán lehete. Ferencz’ kegyetlen természete az ok 
talan állatokról az emberek iránt is nem különben m11 
та magát. Mär kìs korában a’ почти“, kocsist, cak 
hamar kezdé verni; ezt tette a' szomszéd’ gyermekivel 
is, мкм vérengzés nélkül nem is mulathata; illy em 
bertelen viselete volt‘ìskolában is, hol sokszor bíintetést 
álla ki, illy tettiért. --- Illy kegyetlen volt legényko 
rában is , midôn szüntelen a’ korcsma'kon veszekedett, 
mig ve'gre több csonkítások utän egy embert agyon üte, 
mellyért gyalázatos tömlöczre keriilt,- ’s a’ törvényszék 
halálra ìtélé. ` 

llly gyászos kîmenel'ele lett Ferencznek , igy lakolt 
ö kegyetlènségeért, melly az шагом" kezdödve folyvást 

. 2i \ 
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növekedett, Еду bíintette szégy’ennel; gyalázattal ’s Ы] 
dalomnlal jó sziile'it ’s jó testvérét.` Valóban, а’ ki az 
állatok iránt kegyetlen :az kegyetlen embertársai iránt is. 

16. A’ czz'vakodo'. 

Károly legkisebb a’ testvérek közt, nagyon kényen ‚ 
nevelteték; ezért a’ több testvérek tôle nagyêon sokat 
szenvedtek. Ezekkel ö szüntelen czivakodott,játszóhesz- 
közeiket elvevé; ha megharagudott, azokat összetöre'; 
mellyért midön а’ testvérek panaszra mene'nek,` a2 édes, 
anya, láttaték ugyan l'íárolyt dorgálni; de lígy, hogy, 

~midön дол-361.4, едузяефшйш! e'desen csókolgatá (it: ki 
ez által а’ czivakodásból mìtseni hagya fel, s'ôt napról 
napra öregbedett ez utálatos természetben , annyira , hogy 
csak az atyja’ jelenléte csendesl’theté 'le ollykor a’ сай 
vakodót. Innen, mihelyt а’ ЗЪЁЦЁЕ ЫЬЦЁарЮ‘ЮпЩс, az 
egész Ми felfordult, a'y veszekeclö Károly azonnal kezde 
követeléseket tenni, mellyet midôn a' többi testve'rek 
teljesíteni vonakodnának, erôre került a' dolog, hol 
kétségkivül Káruly, mint gyengébb, sok kemény ütéseket 
is szenvede. A' szomszéd' szegényebb sursu gyerme 
keivel `épen l'gy veszekedett Käroly; kik ezért öl: sokszor 
kikeríilék, ’s vele társalkodni vonakodának; de midön 
egyszer még is erövel köze'jök elegyedett , 's ott а’ játék 
ban lökdösni, gáncsot vetegetni, ’s többeket ütögetni 
Кате, egy erös gyermektöl olly iitést kapott, mellynek 
bélyegét ege'sz életében vìselé. De ez öt semmivel nem 
tevé jobbá, czivakodó természete lnegmaradt , sokak elött 
utálatos le'tt, mások által pedié,r többször megveretett. 

. Illyen volt iskolában is, hol senki nem szerette, a’ ta 
nítónak hozzá semmi bizodalma, elômenetqle felöl semmi 
reménye nem volt: а’ mi beíis teljesültn mert az isko 
lzibóli kiszabadulása után is, mìndennel czivakodásba 
élt, ’s egyszer kevésbe került, hogy tömlôczbe nem 
hurczoltaték. 
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Igy teszì az embert utälatossá a’ czìvalèodás, l'gy 
tehetì sokszor bénává, de l'gy teheti egészen szerencsét~ 
lenné: mint ezt Károly’ példájában látjuk, kit minden 
útált, kit másokis viszont megvertek, kit czivakodó 
természete majd а‘ tömlöczbe vitt. 

‘11. A’ jamba". 

Gábor és Juliánna ba'r közép rendl'í szegény szülék 
tó'l sza'rmazók is , különösen kitünteték magokat, a'mä 
sokkali jótéteme'nyben. Ha 11011111 jelent meg nálok ,6k 
azt a’ legkészebb szl'vvel segl'te'k. Ha égettek, ‘аду más 
károsítattak jöttek, azoknak а‘ legtisztábl) szl'vvel se 
gélyt nyujtának, nem úgy mìndazáltal, hogy ezt vagy vesz 
tegetésnek tartani, vagy talán maga~mut0gatásra magya 
rázni lehetett volna; inert 6k er1-6l senkinek mit sem 
szóltak, azonlían a’ segëlyt is szegény környülményök 
höz aránylag tevék. ---- Ha szüléi elöttök valamelly szo 
morú esetet , akár kzirvall‘ástßkár egészse'g-romlást, akár 
gyermekeknek árvaságrajuta'sa't beszélék , azonnal köny 
za'porok omlának szemeìkböl. Egykor épen olly megégett 
csala'dról beszéle atyjok, melly а’ tl'íz által mindenét el 
veszté, azon öltözeteken kiviil , mellyekben az atya e's 
anya, gyermekeivel együtt késö öszkor, а’ kolomp‘e'r 
köriil dolgozának. Házuk ,» élelmök, takarmányuk а’ tl'iz" 
martalékává lön , igy maradtak mindenöktôl megfosztvà, 
magok élelem és ruházat, barmok takarmäny nélkíil,a’ 
már-már beköszönö télnek menendök. — Könyezve hal 
lák Gábor és Jnliánna ezen gyászos es-etet , mellynek’el 
beszélése után Gábor i'gy szól: „Kedves apám, valljon 
nem lehetne~e azen öt forintos talle'rt —— mellyet én mi 
nap N. úrtól az iskolában kapék -- ezen szegény család’ 
felsegélésére ajánlanom’l“ ,N. úrmaga, azt hiszem,nemes 
czélodat helyesleni, én pedig távolról sem ellenzem ат,‘ 
felel а’ jó szn'vli atya. --- „Hát nekem, édes atyám! вза 
bad-e a’ selymeìmért kapott négy forintot az érintett 
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kárvallottaknak ajándékoznom’ë“ szól Juliánna is@ ,Sza 
bad, kedves leänyoml‘ vìszonzá а’ jó atya‘. Igy segélték 
fel a’ forintokkal Gábor és Juliánna а’ Vßlóball minden 

jó szivü által segítségre méltó kxírvallott családot. 
A' szege'ny sorsú Gábor’ és Juliánna’ illy tetteik, 

sok jobbléti'íeknek valóban követésre méltó példák. Há 
nyan käromolják el a’ szegény ügyefogyottat küszöbök 
e161, kiknek módjok volna a’ segélésre! 

18. A’ szófogadatlan.“ 

A’ шайб mindig azon ìntéssel bocsátá el i'skolából 
tam'tványit, _hogy mindenütt, különösen az úton mago 
kat szepen viseljék. Ha kit elôtalálnak, azt illendôen 
köszöntsék, ne hajigáljanak, ne pajkoskodjanak,magok 
közt vagy mäsoknak alkalmatlansa'got ne csináljanak. 
Mind ezek a’ szófogadatlan Gyulának, csak elrepülö 
hangok valának, ki már az iskola’ udvarán elkezdé а’ 
pajkoskodást; tanuló ta'rsaìt lökdöse', csufolä, ’s illetlen 
szavakkal érdeklé. Az útczán, ha egy kutyát vagy más 
illyen ‘Шато: meglätott, arra nagy lärmával hajigált, _ 
több libáknak eltördelé lába't, egyet рейд egykor úgy 
eltallílt, hogy японца! felfordult; mellyért a’ liba’ gaz 
daasszonya, egy szege'ny özvegy, mind a’ szüléknek, 
mind a’ tanl'tónak panaszt tévén, Gyula illendön meg-v 
büntettetett, szüléì pedig a’ kárt megtéri'teni tartozának. 
A' gy'alázatos büntetés, a’ szüléinek okozott kár, nem 
jav'l'ták meg a’ szófogadntlant; тег: ö ezután is olly paj 
kos maradt; sôt annyira ment, hogy alkonyatkor, az 
мы" az ablakokat kezdé verdesni , mellyért csakhamar 
keményen lakolt meg. Mert egy csizmadia’ tábláját egy 
szer estve megvervén, az más estve inasát lesbe állítá, 
ki а’ pajzán Gyulát, mihelyt egyet iitött az ablakon, 
azonnal ‚диода, а’ häzba hurczola’, hol a’ csi'zmadia a’ tábla 
verôt illendöen meglábszl'jazta. y 

Igyjárhat minden , ki а’ tam'tó' smvát meg nem tartja. 



szIvBT FolmÃLó TÖRTÉNETEK. 23 

Minden vszófogadatlan a’ pajkosságba és hibába mélyeb 
ben тех-111, mellyek kárt és gyalázatot szoktak okoznì. 
A’ tam'tó’ паи“ szentül meg kell tartanì , azok csàk jóra 
inthetnek bennünket. 

19. Az Isten’ ладу/зайди. 

А’ tam'tó egykor tanítványival, egy tavaszi estvén 
— mikor а’ пар nyugodnì kezde- iskola utän a' mezöre 
ment. Egész elragadtatással nézék a’ gyermekek а’ le 
szálló napot, elevenen hozák vissza elméjökbe annak 
nappali utját, melly szerint az, most egészen ellenkezö 
tájon nyugszik le, mint reggel felkölt. А’ tam'tó Vilá-q. 
gosan гарем azon jóltévö hatást, mellyel yan a.’ nap’ 
melege földiiukre : hogy a’ nap’ melege ne'lkül ezen semmi 
állatok nem élhetnének, a’ növények nem tenyészhefné 
nek, e’ ne'lkiil minden élô és érzékeny teremtmények 
lennî megszünnének; kietlen ринга és rideg magány 
lenne földünk. Egész lelkesedéssel ne'zék továbbá a’gyer- ` 
mekek az emelkedö halmokat, és messze а’ fellegekben 
elveszö mages hegyeket, a’ szépen terülö rónákat, azon 
a’ zöldelö vetéseket‘, a’ sarjadozó réteket, és a’ még 
munkás kezekre váró szántóföldeket. A’ nap’ elhunyta 
után, csakhamar meglepetve állának a’ gyermekek; а’ 
Ьа1атйпу hold’ feltünése, a’ millió csillagok’ ragyo 
ga'sa, ’s azqknak egymásután a’ láthauír alá szálla’suk 
által. ,Ezek —— szólt а’ tam'tó — itt alant а’ földön és' 
Тем az égen , mind azon teremtönek munkái, kit Isten 
nek nevezünk, ki ‘nagy és imádandó.‘ „Valóban nagy, 
ki mindezeket teremtette; és örökké‘ìmxídandól“ szó~ 
lának a’ gyermekek. l 

20. Az laten’ bò'lcsese'g . 

Józsì’ atyja megkérte a’ tanl'tót, lwgy iìára kü 
lönösen íigyelne. Egyszer szl'ínidön а’ szölöbe "те ki 



24 szwß‘r ‘FoRMÁLó rö'n'ráNE'rEx. 
magával, épen egy rontó szélvész és esô utän. A’ buza’ 
nagy része -- mellyen keresztül vezete az lit —— földre 
vala terülve; а‘ réten a'letìport kövér füvet áros iszap 
voná be; а’ gazdag termésü szölötökék särban haver' 
tek; mindenütt veszélyt, pusztulást és kzírt Ню. Józsi. 
,Mi okozta ezen károkat édes tanítóm? szól Józsi; a’ 
leterült buzát aratni, az iszapolt fiivet kaszálni nem 
foghatja a’ gazda; a’ ledöntött szölötöke’kröl nem fog 
édes gerezdeket szedhetni а’ fáradó munkás.‘ „Ezen ká 
rokat- felel a’ tanl'tó-a' tegnapi 'szél okozta.“ Цвет‘; 
де hät a’ szélnek ki az oka ’l‘ „Mint mindennek e’ [61 
дбп, az Isten, ki mindeneket bölcsen teremtett, és böl 
csen rendelé el azokat bizonyos czélokra. Lásd, milly 
tiszta most a’ Ив‘, csak- tegnap elött is porfellegekben 
kellett itt járnunk, a’ kiilönbözö gözök és testek által 
`meg lévén terhesülve nehe'z volt szl'vni, félni lehetett 
a’ tüdônyavalyától, mellyból száraz nyavalya származ 

|batik, ennek pedig következete a’ kora hala’l. És ez 
minden emhert érdekelt , nemcsak minket itt helységünk~ 
ben. Valljon llogyan gondolkozol: ezen részint leterült 
búzák, ezen beiszapolt füvek, és ez'en ledöntött 32616 
tôke'k okoznak-e nagyobb kárt, vagy az emberek' ладу 
részének a’ megromlott le'g miatt elbetegedése, és siet 
tetett halxílal“ ,Nagyobb kár lenne az emberek' egy ré 
szének elhalása — viszonzzi Józsi -; valóban bölcsen 
van |ninden,a’ mit az úr teremtett, még az is, a’ mi a’ 
véges embernek veszélyesnek látszìk, hasznára va’n ren 
delve a’ végetlen által. Ezért e'n nem zúgolódom sohn 
is az Isten've'gzése ellen; inert az mìdön sajtolni Ищи“: ‚ 
akkor is a'ld , legbölcsebb czélja szerint. 

21. A2: Идеи’ jo’sága. 

János atyjával ìskola utän"rétre ment ki, mellyet 
egy halakkal bôvelkedö folyam mesa. А’ lekaszált ré 
ten maradt füveket ökrök és lovak legelte’k. `Több harem- ‘ 
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nyomokban talált János széttapodott állatocskákaz, ’s 
száuakozván rajtok, így szól atyjához: ,Ugyan atyám! 
miért nem laknak ezen állatocskäk ama’ magas fákon, 

. hol a’ bal-mok’ lábai által nem tapodtattak volna szét’ë‘ 
„Édes fiam! —-— szól az atya -—- már hallottál arról,hogy 
az Isten mindent bölcsen teremtett, az Isten а’ mellett, 
hogy bölcs, jó is; ő minden teremtményeit, annyi 
és olly jókban ’s boldogságban részelteti, а’ mennyik 
nek és fnillyeneknek felfogására azok alkalmasok. Lásd, 
azon apró állatocskáknak a’ magas fákon élniek nemle 
hetne, Y6k itt alant a’ füvek közt élik azon jót, mellyet 
nekik a' jó Isten rendelt.“ ,lgen atyám , de itt széttapod 
тайна!!! „Igen, azon barmok által tapodtatnak el, mely 
lyek, hogy a' teremtő által rendelt jókban részesülje 
nek, itt а’ füveken tartoznak legelni; különben az Isten 
irántok jó nem lenne , valamint azon ríllatocskák iránt 
sem, ha azok a’ magos fákon. lennének; mert ott azok 
nem élhetnek. Ezen állatocskák nem mind vesznek el 
a" széttapodás által, azonban nem olly hasznúak az em 
bereknek, mint а’ barmok; mert különösen az ember 
iránttú'nik ki_az Isten” jósága. Figyelmezzzakarmit fo 
gok nevezni, az, közvetve vagy közvetetlen, az ember' 
javára van elé alll'tva. Hogy az ökör és ló, az emberek” 
javára vannak teremtve, világos; mert a' szénát millor 
daná haza, hanem ha az ember lenne kénytelen a’ sze 
keret vonni. 'Hogy fü nő, mellyet a’ lovak és ökrök 
falnak; hogy lombos galyak zőldelnek, mellyeket az 
ökrök rágnak: az közvetetlen а’ barmok” javára, köz 
vetve pedig az ember' hasznára van; mert az ökrök és 
lovak, az embernek elmulhatlan szükségesek.“ ,Nemde, 
atyám! а’ halak, mellyek itt a’ folyamban изданных , 

A 

egyedül a’ vízben érik el azon boldogságot, mellyet a' ‘ 
teremtő számokra rendelt; az ember pedig úgy része 
sül azon jókban, mellyeket az Isten neki adott, ha а’ 
teremtett dolgokat okosan tudja hasznára fordítani.“ 
„Igen is, édes fiam!“ ,Való ban, édes atyám! а’ mellett, 
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hogy nagy és bölcs а’ teremtő, egyszersmind jó minden 
élő teremtményeiiránt, de különösen jó az ember iránt, 
kit a’ földi teremtmények' urá vá rendelt; ezért őtimád 
ni, örökké imádni tartozunk. 



\ 

Az ERKÖLCSISÈGNEK MEGGYöKEREz'rE'x-Èsn. 

i. Тагил]: fenn ege’szse'güuket. 

Sok embert látunk, kik az étel- e's italbani mér 
téktelenség ’s dobzódás által egészse’göket annyira el 
vesztették, hogy ez által minden munkára alkalmat 
lanok, tehetetlenek lettek, semmì kinézésök nem lehet, 
mint az, hogy minden órán várják magokra a’ testi éle 
tet bezárandó halált. -- Valóban az illyenek a’ legna 
gyobb vétkeze'st “так; mert а’ mellett, hogy a’ magok 
iráńti kötelességet, az ön {ваты-11181, megszegik, 11195529 
gik a’ mäsok iránti kötelességet is: alig lévén ollyan 
ember, kinek valamelly összeköttetése, szüléi, testvefri, 
rokoni ‘аду baráti ne lennének: kik iránt mind kiìlö 
nös kötelességgel tartozunk. De `megszegik az illye 
nek az Isten vìránti kötelességet is , ki az eletet egyedül 
azéri: adta az embernek, hogy élvén dicsöl'tsék az б 
mennyei atyjokat. Hát még az olly rett‘entô vétkesekrŕil, 
.kik önke'nyt egyszerre oltják el életöket _ az 61183111 
kosokról — mil mondjak! Lehet-e ennél nagyobb bu"n, 
melly olly vakmerôen te'pi ‘лёг, maga, embertársa, ’s 
Isten iránti kötelességeit! 

Uram! ki mindeneket bölcsen igazgatsv. , ìg'azgasd 
minden lépézgünket úgy, hogy soha ege'szségünknek, éle 
tün’knek kárára ne járhassunk, hogy magunknak, ’s 
embertársunknak itt ìgazán élve, {будет szentůl (1115611 
hessünk ming addig, mig teneked jónak tetszik. 
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2. Ne'zzüls minder» emberben, Ízogy amber. 

Alig lehet gondolni nagyobb vétket , mint azokét, 
ki‘k emberbarátjokkal embertelenül bánnak , kik azokkal 
mint eszközökkel úgy élnek. Valóban az illyeneknek 
vétkök égre kiált. Azon szörnyetegeken kìviìl, --- kik 
embei' barátjok’ életét akarva oltják el , va gy gyilkosságba 
esnek, -- ezen borzasztó ve'tekkel fel'tézik el Iiiagokat , 
mind azok , kiknek midôn akár törvénysze’ken, akár más 
módon módjok és alkalmok vala nyomott embertársukon 
segi'teni, azoknak panaszuk elött bezárjäk füleiket, zä 
por könnyeik elôl elfordi'tják szemeiket, ’s mély 80119] 
tásaikra megkeményl'tik szíveiket. Ezen rettentö bůnnel 
fertézik be magokat továbbá azok, kik embertársuk’ 
mu-nkabérét elfogják, kiknek nem vérzik szivök, em 
bertársuknak jutallnazatlanul omolt véres veréjtéke fe 
lett. — Illy égre kiáltó bú'nbe esik minden , ki ember 
társával akarmi ürügy alatt is embertelenül bánik. 

Boldog! а’ ki tudja: mi az amber, és a' ki ember 
séges uton ja'r, ki megörzi embertársa’ életét, ki az zii' 
tatlan elnyomottat védi, és шипы-111!ешъепёгзйъбциидош 
nélkiil nem kivánja. 

3. Keríiljiik a’ тьмы e’. jólsve’nysefget. 

Tékozló az, ki szerzett javaiŕ пишущий! ki 
` adju; fösvény ellenben, ki a’ szükségesekre sem tesz il 
lendö kiadxísokat. Az egyik mint a’ másik vétkezik maga, 
mások és Isten ellen; mert a’ tékozló nagyon könnyen 
el vesztegetvén javait, szegénységre ’s nyomorúságrajut, 
melly alacsonylhelyzetben , a’ más’ javait épen olly kc 
vess'é becsiilvén mint à’ magäét, könnyen а’ mások’ ja 
vait sértô bůnbe bukik, midôn az Isten’ parancsolatja 
ellen cselekszik. A’ fösvény pedig, m'idön az ege's'l. vi 
lág’ pénzét összehalmozni törekszik , magát lealacsonyl'tva 
éhezik, i'ongyoskodik; zlígolódik, ha egy pénzt ki kell' 
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ad`nia. Ha szegény kér tôle segl'tséget, azt elfásulva ta-_ 
gadja meg. Midön mások Isten’ dìcsöségére forrón ада 
koznak, 6 ezen szent czéltól is hidegen vonja el pénzért 
reszketö kezeît. Mindeniitt alkalmat és módot keres, 
melly általjavát folyväst öregbl'tse ,’s1'gy könnyen a’ más 
javát sértô bi’ínhe esik.- Illyen bl'ínökbe es’nek a’ tékoz 

\ 

lók és fösvények. 
Boldog az, ki igazán tud keresni, ’s azokknl böl 

csen tud maga', embertársa’, jóbarátja’ ’s Isten’ dicsö 
sége're élni! Ai illyeket áldja meg az úr folyvást neve 
kedö gazdagsággal, megelégedéssel ’s boldogsággal. V \__ 

и 

g 

Nem csak az а’ lopó , ki más' akárminemü ńagyobb 
vagy kisebbjavát alattomban elveszi; hanem az is tolvaj, 
ki a’ más’ megtalált jósza'gát urának nem adja vissza, 
табу ha urát nem tudja, közönséges helyen , templomban, 
vagy falu- avvagy városháznál azt nyìlvánossá nem `té 
tetì; annyival inkább, ki a’ lopott dolgot elpalástolja. 
Az is rngadozó, ki a’ más' reábizott javát ìstentelenül 
elrontja, ’s а’ kárt visszatërx'tenì vonakodik; kìváltpedig 
rettentö a’ bú'n, ha ki tú’z ‘аду ‘ más veszély'kor, a’ hú 
ségére bl'zott dolgot elrontja, vagy talán azt el is tulaj 
dom’tja. Az illyenek, mint gonoszok nem láthatják az 
laten’ országát, itt nyugottan ném élhetnek; тег: mar 
dosó lelkìismeretök háborgatja öket, ha szìnte a' külsö 
törvényszék’ büntetését bizonyos ìdeig elkerülik is; de 
hogy örökre titokban maradjon a’ gonosz , az nem tôrtén 
hqtik meg; mert a’ mindentudó Isten azt, elôbb vagy 
utóbb nyilvánsägra bozza. Azonban, az illy gonoszul 
пашет javak ‚ épen olly gonoszul szoktak elveszni. 

Ha megmaradnánnk is a’ gonoszul пены: javak, 
mit használ a’ világ’ mìnden kincse, ha a’ léléknek nyu 
galma ninos. Az Isten" országa а’ gonosz elött el van 
zárva! 

4- Ne [ар]. l ` ' Ä 
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5. Деду/‘171111 alázatosah. 

А’ kevély, mindentöl becsñltetést ’s tiszteltetést 
kìván, mellyet másoknak nem ád meg; olly tulajdonsá~ 
дока: képzel magában , mellyek nìncsenek meg, vagy ha 
vannak is, azokat nagyl'tva nézi, mìdön más’ jqles tu~ 
lajdonságait nemcsak nem ismeri, de minden jót másban 
ócsáról; kinevet, kîgunyól'; ezért nem hogy a' kl'vánt 
becsiiltetését megnyerné, sôt mindentôl тёмный, 
megvettetik, csak azok' társaságában vehet részt, kìk 
hozzá hasonló kevélyek; innen , ha nyomorúságra jut, 
rajta ki sem segít. Ollyanokban keresi a' dicsôséget, 
ollyanokért követel megkülönböztetett tiszteletet, melly 
a' változó szerencse’ és vaktörténet’ munkája, mint a’ 
gazdagság és fényesebb házból származás. Ellenben az 
alázatos ezen vaktörténet’ játe'kaiban nem `helyezì min 
denét, nemes tetteiben alázatos, mások’ szép tulajdonsá 
gait megìsmeri, azokat becsüli , semmì becsültetést má 
soktól nem követel; de épen azért becsültetìk, szerette 
tik és tîszteltetik; minden ember örül, ha vele тыква 
batik; ha betegsége ‘аду más veszélye akad, mìndenki 
örömest nyujt neki segéd kezet , minden szándékában bol 
dogul, cze’lja elôl önkényt ha'rulnak el az akadzílyok. 

lgy teljesíil be, hogy az lsten az alázatost felma 
gasztalja, а’ kevélyt pedig megalázza. Távoztasd el tö 
lünk, Isten! a’ kevély nagyravágyást, az ostoba bíisz 
keséget; tégy alázatosokká, hogy mìndennek övét meg 
adjuk; igy nekünk is, a’ mit érdemliink, megadatik. 

6. Ne leêgy (ЭНД/10:16 e's rágalmazo'. 

Még nyìlvános МИН: iS felebarátunknak', egye 
dül azon czélból tartozunk bejelenteni az illetö (216115 
róknak, hogy а’ hibázó megjobbl'tassék; és szánakozó ’s 
jobbítanì vágyó indulattal tartozunk ezt tenni. ~--~ На 
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’akármelly más czéIbÓl’s más indulattal teszszük ezt,` 
könnyeu az árulkodók’ és rágalmázók’ bi'ínébe esünk. 
Árulkodók vagyunk akker, ha 1111111- tanulótársunknak 
a’ tam'tó —-, akár testvérünknek sziilénk -—-, akár más 
embernek illetô felsöje elótt olly csekély hibáját emle 
getjük, ’s úgy szólván, azoknak ollyanokkal alkalmat 
lanek vagyunk, mellyek sem a’ hibáról vádolt szlemély 
nek, sem másnak kárára ‘аду gyalázatjára nincsenek. 
Ha pedig talán az ìllyen csekély hibát valamivel, csak 
legkisebbel is megtoldjuk --- a’mi az árulkodásból köny 
nyen е16 állhat _, azonnal az igen rút rágalmazás’ 1111 
nébe esünk, mellynek magasabb fokai a’ bmás‘jó hírének, 
nevének ’s becsületének fekete szl'nnel festése. 

Uram! adjad, hogy minden hibázót szeretettel és 
szell'dséggel hozhassak a’ jó útra;ör1'zz meg , hogy 112111111 
kodásból — honnét nagyon könnyu" az esés a’ becsüle 
tet ölô ra’galmazásra- ezen leggyilkolóbb bünbe ne essem. 

' 7. Tò‘lae'lesz’tsd magari’. 
Sokan a’ gyermekek közül, hidegen megvetik a’ tu 

doma'nyokat, a’ tanítóknak minden färadozásaìk mellett 
is tudatlanok maradnak; l'gy a' tökéletesedés’ pályáján 
haladni nem akarván , sem ismeretök , sem érzelmök , sem 
jó szl'vök nincsen. Alig lehet gondolni, mi szörnyů vét 
kesek az .illyek. Ezek a’ mellett, hogy magokat önkényt 
esaknem az oktalan-állatok’ sorába taszl'tják le , ’s igy sze 
mélyöket alacsonyl'tják , — nem tudván azt is, mi az is 
тех-ей, mi az érzelem és szx'v; a' tudományok iránt ké 
sôbb is bidegekke', e'rdeketlenekké, lehetô gyermekeik’ 
nevelésökkel nem gondolókkálesznek; l'gy jövendô neln 
zedékeik’ boldogtalanságát is megalapl'tják. Vallj mi 50 
kan vannak illy szerencse'tlen szülék ma is! А’ tudomá 
nyokkal' nem gondolók, továbbá embertársaìk iránt 15 
e'rzéketlenek. Istent és az 6 hatalmát, jósa’gát és kegyel 
mét nem ismerhetìk. lgy a' kegyesse'gre ’s szent életre 
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nem törekedhetnek. Illy nagy következetei vannak а‘ 
tudományok’, mint a’ tökéletesedés’ egyedüli eszköze’ el 
mulaszta'sának! 

Isten! kinek segi'tsége ne'lkül mit sem tehetiínk, 
segíts, hogy a’ tudományokat felfoghatvän, józan isme 
retet, nemes érzést,tiszta szivet szerezhessiink, mellyek 
által а’ valódì töke’letesedéshez tovább-toväbb közeled 

jiink. 

8. Ne le'gy írz’gy. 

Nincs szerencsétlenebb teremtmény ai irigynélä 
mort ez, nemcsak az embert leginkäbb ékesítö tiszta 
szeretetet nem gyakorolja, nemcsak idegen jót tenni em 
berta'rsával; hanem, ha azzal más jót teszen, ‘аду ап 
nak szerencséje ’s boldogsága máshonnan növekedik , az, 
ôtet betegse'gig bántja, haragos, bosszús és nyugtalan 
embeiitársa’ elömenetele'n. Valóban sza'nakozásra méltó 
szerencse'tlen az irigy; meri: ôt bántja az, ha a'jó Isten 
embertärsát boldogl'tja; 6 azéri: nyugtalan, inert feleba 
rátját boldogulni látja. Igazán, nincs nagyobb kx’nzó esz 
köz az` irigységnél, melly lelki és testi nyúgalmat rabol 
el , egészséget ront, mást marczangol , az isteni végzések 
ellen zúgolódik. . l 

_ Irtsd ki. uram! azért, а’ fondor ìrigység’ lelkét a1. 
emberek közül; szánd meg az irigyeket, könyörülj raj 
tok, ho'gy magoknak veszedelmôkre пе járjának, ne vét 
senek Isten és felebarátjok ellen. 'Adj minden embei‘be 
a’ más’ boldogulásán örömmel résztvevö szivet! 

9. Tz'szteljed sz'iile'ídet. 

Ад Isten életünket szüle’ink áltnl adta, kik minket, 
midôn csecsemôi tehetetlenségben valánk , nyájasan 51101 
tak, minden szükségünkröl gondoskodtak, ruházattal 's 
egyéb sziikséges dolgokkal elláttak, tápláltak, neveltek; 
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’ .nost ‘iskolávba järatnak, azért hogy emberek le-gyünk , 
hògy tudatlanok ne maradjunk,V hogy` jövendöben is tu~ 

-datlanságunk által magunkra kárt ’s veszélyt ne húzzunk. 
Igy szüléink’ gondpskodása reánk nézve nemcsak а’ 
multra terjedt és a’ jelènre tei-jed ki; hanem a’ jöven 
dôre is eszközöket igy'ekeznek kezl'inkbe adni, hogy 
azokat használván boldogok legyünk. Ki lenne hait olly 
rosz gyermek közi’ílünk, a’ ki sziiléi iránt tisztelettal 
nem viseltetnék 'Gy Ki lenne 'olly elvetemedett, a’ ki ввё 
le'je’ jó szi'vét engedetlenség által szomoríta‘má meg? Ki 
volna olly kemény szív1’í„a’ ki talán a’ tehetetlen‘agg 
ságra jutott szüléknek, vele közlött fáradozását, a’ leg 
hálásb szi'vvel ne viszonozná az által, hogy azoknak sor 
sukon segi'tsen’ê _ 

Isten! örök mindenható Isten! ha tiszteletlense'g 
akar benniink támadni szüléink iránt, verd vissza ezen 
gonosz indulatot, ’s töltsd el szl'vünket tisztelettel; i'rtsd 
ki az engedetlenség’ legkisebb magvät is szìvünkbôl, ’s 
segits, hogy szüle’inknek irántunk megmutatott jóté_te- 
'ményöket hálás „мы viszonozhassuk; gyökereztesd 
mélyen szivünkbèn ezen szent parancsot: Tiszteljed és 
becsüljed szüléidet, Alégy irántok engedelmes és hálás 
mindenko'ron. ' Y 

10. Szeresd fel‘ebarátodat. 

Az ember nem magának` és magáért van teremtve; 
hanem a' szeretet’ kötele tartozik ôt embertársával össze 

kötnì. Erre int minket az , hogy mi mind egy mennyei 
atyának ñai vagyunk ,x ki rólunk kegyelmesen gondosko 
dik, jósága mindenikünk ìránt nagy és kibeszélhetlen, 
a’ nélkül hogy ат: а’ me`nnyei atyának, а’ háláada's és 
ilnádásonfkivül, valamivel viszonozhatnók. Ezért mi is 
embertársunkat szeressük , legyünk emberségesek mindern 
iránt, legyünk nyájosak а’ kisebbek, tisztelettelvék а‘ 
nagyobbak, könyörülök és szánakozók a’ szege’ny nyo 

ELEM! TANÍTÁS. 3 ‚ 
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morú, jóltévôk a’ szükölködôk iránt, ne azon haszon 
lesésböl, hogy azok a’ közlött jótéteményt visszaa-dják, 
hanem egyedül tiszta felebaráti szeretetbôl: mint jó, kö 
nyörülö és segl'tó az Isten mindenikünk ira'nt. 

Adjad жён, nagy Isten! belénk a’ szeretet’ lel 
két; adj olly szl'vet, mellyetla’ szeretet’ édes kötele csa 
toljon felebarátjához; melly embertxírsa’ boldogságán 
örüljò’n , szerencsétlenségén szomorkodjék, 's azon век! 
teni igyekezz'ék. Ird mélyen szìvíinkbe azen nagy tör 
vényt: Val‘amit akarsz, hogy emberbnrátod cselekedjék 
veled; te is и: cselekedd azzal. У 

11. Leggimi: be'keszeretó'lá. 

Ha felebarátin'kat szeretni tnrtozunk, magunkat 
sem szabad rongálnunk. Midön ш amber, maga szerez 
magának nyugtalanságot, maga táma's‘zt magában har. 

Vczot —- те11у vére't ’s egészségét rontja-Q igen nagyon 
vétkezìk. Pedig a’ ki mással visszavonásban él , az mì'n- ‚ 
dig haragos, mindig nyugtalan; ìrîgy szemmel nézi тёп 
nak boldogulását, {А} neki, ha valakînek elömenetelét 
látja. Ellenben, a’_ békeszeretö, clendes önm‘agá‘val és 
mással, rendes kötelességét teljesn’ti; csak örömmel vé 
szen részt embertársa’ bnldogságában, szerencse’tlensé 
gében pedig fájdaîommal , és ha lehet, egedelemmel. A’ 
veszekedö nem „для а’ társasa'gos életben embertärsát, 
'söt annak veszélyére törekszik; midön а’ békes , jószivlî 
Vsegedelemre mindìg ke'szen van. Innen Iazon házne’pen , 
mellyben a’ vìsszavonás" fekete lelke uralkodik, nîncsen 
az Isten’ áldása, szomoru /inségre és vég pusztuläsra jut 
az. Azon helységben, mellyben az emberek viszálkodó'k, 
sèmmì sem virágzìk, minden legszomorúbb képet mutat. 

Uzd el azért'tôliink, nagy Isten ! a’ békétlenség’ fekete 
fellegét, ’s derl'tsd fel a’ иена béke’ boldog'l'tó нашей, 
ho'gy mindenekkel csendben ’s békében élhetvén , ma‘gunk 
és тайно]: iránt jók legyünk ’s fì'aìdnafk „утешить. 



\\ 

n EnxöLcslslácNEx мврсубкввштвпёру 35 
12. Евы/521111 engedelmesek. È 

Ha valainiko‘r vél: ellenünk embertársunk, ne le 
gyünk azért az ellen engesztelhetetlenek, haragtartók, 
’s boszúállók; 561 inkább békeli'irök, engedelmesek, ’s 
hibáit feledök. Az áltai mutàtjuk meg igazán, hogy 
felebarzítok идущий, ha az elleníinkA vétöknek meg 
engedünk; 561 , ha azoknak javát "s boldogságát 
épen ligy igyekszünk e1öm0zdi’tani,_mint akárki má 
sét; ha jót cselekszíink azokkal, ra’ kik ellenségünk; 
ha áldjuk vagy jót mondnnk nzokról , kik minket átkoz 
nak , vagy rólunk roszul szólnak; lia ìmádkozunk 
azokért , ‘аду azoknak jólétökért könyörgünk а’ minden 
ható elött, kik minket javainkban háborgatnak, és 111 
‹1б211е1:. На е2е1:е1 megteszszük, akkor értük el а’ földi д 
tökéletességet , akkox' hordozzuk itt a’ fôldön az Istennek l 
képét. 

Adjad, Isteneni! hogy azon végetlen tökéletesség 
bez, me'llyel te bi'rsz, valamennyire közeli'thessek e' 161 
dön, hogy а‘ 1е képedet a’ ifalódi emberszeretet által 
viselhessem, mig itt e’ földi testben élek, 'hogy igy te 
hozzäd majd közelebb jutllassak az egekben. 

1.3. Leggimi: ólle'vá'k. 

Nein azért áldott meg az Isten némellyeket böséggel 
és nagy gazdagsággal , hogy azokkal egyedül magok’ ja 
vokra ’s kényelmökre éljenek: hanem hogy azokból 5211 
külködô embertársukat segítse'k. Valóban érzéketlen az, 
ki szükölködô felebarátját segély ne'lkiil bocsátja el 

‚ magától: az illye'n vét az Isten’ rendelése ellen.---Az úr 
azokat, kik jólfévök, meggazdagítja, mert ezek 112 6 
akaratját teljesi'tik, 111111611 a’ szegényen segl’tenek; meg 
szege'nyl'ti pedig azokat, kik az ô akaratja ellen ваша 
gok, kik segéd kezöket elvonják a’ nyomorultaktól. 

Adjad , kegyelmes laten! hogy a’ te akaratod szerint 
3* 
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gazdagodhassam meg, hogy semmi szegényt, semmi 5211 
kölködôt, semmi nyomorultat segedelem, 16 téteme'ny 
’sv vigasztala's 116111111 ne bocsássak el magamtól; még 
pedig ebben is ~közelíthessek tehozzád: hogy valamint 
te, minden teremtme'nyiddel ìn`gyen kegyelemböl te’szesz 
jót, én is minden viszo/nti jótétemény' reménye, vagy 
akármelly haszonlesés’ reménye nélkül tehessek 161 em 
bertársammal. 

14. Legg/zink liála'sok. 

А’ ki sziiléitôl megszámlälhatatlan, tani'tójától igen 
Y sok, embertársától akärmi jóte'teményt vesz, 65 azokat 
akárminemüjótéteménynyel viszonozni nemcsak nem tö 
rekszik, sôt inkább azok 1111111 hideg, vagy talán 56116 
getö is, vagy még jóltévöinek egyenesen kárára törek 
szìk: az illyeu , mint hálátlan,`a’ leggonoszabb teremt 
mények kò’zé tartozik а’ földön. Ez, a’ mellett, ho‘gy 
jóltévöjét mélyen se’rti, hálátlansäga által ve't az 151611` 
65 maga ellen. Ve’tkezik az Isten ellen; mert az Isten 
minden embereknek legfç'ibb jóltévöjök, az 6 kegyelmé 
böl tehetnek 161 а’ 52111611 gyermekeikkel, a’ tanl'tók ta 
m'tványaikkal, emberta'rs embertárával. Ezért, a’ kiitt 
alant jóltevöje ìra'nt hálátlan, hälátlan az a’ legföbb 
jóltevô a’ mennyei atya îránt, kit pedig egyébbel, mint 
imádással, tiztelettel, dicsôi'téssel, nem haílálhatunk. 
Vétkezik-a’ hálátlan maga iránt, a’ mennyiben példája 
által méltatlauná teszi magát, az emberektôl veendö más 
jótéteményre, még akkor is, ha arra nagy mértékben 
szorulna. 

Umm! fávoztasd el tôlenl a’ ha'látlansägnak még csak 
árnyékát is, hogy szüléim, tanítóim ’s embertársaim 
iránt legkisebbé se legyek hálátlan. ' 
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'15. szeressíil: az Istent. 

Néha roszra ingerlö gondolatok jö'nek az elmémhe, 
néha négy falakv közt vagyok, вены sem látná lgonosz 
tettemet, — másszor á’ söte’t éj kedvezne rosz szándé 
kom' végrehajtásának; de valahányszor illy nemtelen 
gondolnt származik keblemben, mind annyiszor vìssza 
tartóztat az , hogy az Istent, mint legjobb atyámat tisz 
tán szeretni tartozom, melly Isten iránti szeretetemet 
azzal bizonyítom meg, ha soha roszat nem tezek. 7132 
szarezzent minden gonosztól lelkiìsmeretem, melly azt 
súgja mindenkor, hogy az 111- mindentudó,`a'f szi'veket 
egyedül ismeri , tudja minden gondolatinkat,' látja min 
den cselekedeteinket, és hogyazok, a’ kik gonoszt tesz 
nek, az тем nem szerethgtik; hogy az úr, a’ gonoszt 
mind itt alant, mind рейда’ jövô életben, szoros igaz 
séga és szentsége szerint -megbiinteti; ellenben a’ jót 
megjutalmazza. ' ` 

Éleszd és erösi'tsd , mindentudó atyám! bennem a’ 
lelkiismeret’ ezeri наш“, hogy a’ te irántadi вашем‘: 
mindig élve'n szivemben, soha gonoszra ne nyujtsam ki 
kezemet; hanem járjak а’ te útadon mindenkoron. 

16. Bízzunk az [лифт 

Akármi dologhoz fogunk, abban az Isten’ minden 
ható keze vezet , végrehajtásában ö вез‘! , segi'tsége nél 
kül mit sem kezdhetiink», mit sem tehetünk, mit sem ve’ 
дышат; е1. Ez'én minden d‘olèúnknak folyamatját bi’z 
Vlilik a’ bölcs és minde-nható Istenrc,~ki а" legna'gyobb 
akadályokon által segi’t', ’s a’ legszövevényesebb bajaink 
ból is_„ bölcsesége szerint jót bontakozlat ki; De, ezen 
Istenben vetett bizodalmunk mellett, magunk is a' czél’ 
eléréséŕe minden sziikse'ges eszközöket elé vegyiink; mert 
a’ ki пшп1саъ igyekezet ’s fáradszíg nélkül akarna czélt 
érni, mirídent az Isten' közvetetlen „пышным“, 
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az vétkezìk, és Isten-kl'sértésbe -esìk, ki azt akarta, 
hogy mi magunk kövessünk el mindent, és igy‘ekezetünk 
mellett is látván az akadälyokat, а’ mindenhatóban bl'zva 
ml‘xnkálkodjunk, àz akadályok' pedìg elhárulván, ‘11:1 
gosabban lássuk az б mindenhatósägát és bölcseségét. 
Tegyünk ‘meg magunk mìndent, úgy bizvást számolha 
funk elômenetelre. 

Az úr az ö benne bl’zó és hívö törekedöket megse 
gl't‘i, a' törekedö bizodalmatlànok pedig messze távoznak 
czéljailktól. 

47. Ima'djuk az Isteut. 

Ki mindenható ereje által a’ n-agy mìndent teram 
tette, ki ezt hatalma által Тенты-1511, és bölcsen igazgatja, 
ki az embernek — а’ legnemesebb teremtménynek --`- 
hasznára álll'ta elé mindent e’ földön, ki за embemek 
jövendô élete felöl is gondoskodott, az a’ mindenható, 
bölcs, kegyes Iten, nem érdemli-e meg, hogy ötet 
tisztán, lélekben és ìgazsńgban tiszteljük, dicsérjük és 
imádjuk’ê 

Igen is, te vagy,mennyeì atya! kire függesztvék min 
den gondolatink, érze’siink és cselekedetünk, tìéd vagyunk 
ege'szlen. Engedd , hogy reggel hatalmadat, nappaljóvolto 
dat, és eslve irgalmadat csodálva imádhassuk. Engedd, 
hogy magányos imádkozásunkon kivül, te hozzád, az 
isteni tìsztelét’ köz heljén is imádkozásunkkal járulhas 
sunk. Engedd, hogy szìvünk mindenkor és minden he 
lyen a’ te hatalmadat, jósa’godat ’s kegyelmedet imádó 
templom lehessen. 

18. A’ jo’ erkó'lcxu" с!‘ erkò'lcstelen gyermek. 

A’ mit nekem szüléim , tanítóim és más okos em 
berek, Isten, magam, e’s 11111501:1гёпг11сбге1евзёёет’йе1 
jesítésében tan'ácsolnak, az jó és hasznos; а’ mit pedlg 
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ellenzenek, az хоп és a'rtalmas; azért azt mindig tenni, 
ezt mindîg távoztatni igyekszem. 

A’ mit nekem szíiléim és elôljáróim parnncsolnak, 
az igazsa’gos; a’ mit pedig tiltnak , az igazsägtalamazért 
azt cselekszem, ezt elkerülöm mindenkoron. 

Okos vagvyok, ha sziiléimnek és tam'tóimnak tanzi 
csát követem; ellenben gondatlan, Söt oktalan, ha azok 
nak tanácsát megvetem 5 mert tana'csuk’ elfogadása erény 
re ‘аду erkölcsì cselekedetre, megvete'se pedig biinre 
vagy erkölcstelen cselekedetre vezct: mellyek közül az 
erénynek következetét édesen, a’ bl'innek рейд‘; káros 
hatását szomorún kelletik elébb utóbb éx'eznem. 

Becsületemre válìk , ha azt teszemfa' mit szíiléim, 
tam'tóim és más okos emberek szeretnek; gyalázatomra, 
ha azt elmúlasztom. 

Ha tehát én mindig azt teszem, a’ mi jó, erkölcsi 
és igazságos, a’ mi szüléimnek, tam’tóimnak és más 
okos embereknek tetszik, akkor én jó erkölcsii , nevelt -; 
ha ollyat теней, mi az okosaknak ellenére van, akkor 
én erkölcstelen, neveletlen vagyok. 

o 

19. A’felebarátz‘ ueretetre tò‘rekedó’ gy‘ermela. 

Minden ember egyenlô joggal bir e’ földön élni, 
minden ember kivánhat épen olly megelégcdetten élni 
magzíéval, mint én kivánok; ezért nemcsak мы: nem 
akarok jólléte'ben háb‘orgatni, ‘аду gyönyöreitöl meg 
.fosztani, de örvendenì fogok, ha ôrörneit jótétemmel 
öregbítenì foghatom. 

Ha valaki мы szíves szolgálatot mutathatok, azt 
örömmel fogom мы, а’ nélkül, hogy azért viszon smol 
gálatot vagy jutalmat várnék. 

Mindenembôl — а’ mi szükségen felíil leend-ré 
жмет fogom azon felebarátomat, a' ki ollyast nem 
bir, azonban гей szüksége vagyon; mert a’ ‘kinek sok 
van, az войн: tartozik anni. Hogy рейд; keve'ssel meg 
elégedjem, ап‘а is törekszem. 



40 Az .ÍERKöLcsrsr-EGNr-m мвссх‘бквввятвтъёзв. 

Ha látom, hogy más embertársamnak többje van, 
mint nekem: azt nem irigylem , hanem megelégedve 
kevesemmel, többre törekszem; mert а’ ki irigy , iaz em 
bergyűlölő, és az Isten' jósága ellen fondorkodó, mint 
hogy mindent a’ jó Isten ád. 

Ha látom, hogy valaki szükségben szenved, küsz-v 
ködik az élet' bajaival ; azon tehetségem szerint segíteni 
fogok, mert a' szenvedőt hideg vérrel néző ember könyö 
r-ületlen és embertelen. , 
v Ha látom, hogy valaki elesik , ka'rt szenved, nem 
fogok örülni annak kárán; mert a’ lnás’~kárán örülés, 
csak rosz ember” tulajdona. 

Ha valamit más emberekkel fel kell osztanom, 
ott nem fogom egyedül önhasznomat tekinteni; mert a' 
ki csak önhasznát vadäszsza , abban nincs felebaráti sze 
retet; különösen lnem fogom megcsalni testvéreimet ’s 
rokonaimat; mert a’ testvéri és rokoni szeretetlenség, 
a’ legnagyobb vétkek közül való. 

l Más eqmber' hibáját nem fogom kibeszélni, mert 
én is hibázom; hanem a’ hibázókat mentegetni, hibáju 
kat jobbítani, szoros kötelességemnek ismerem. Ha ész? 
reveszem, midőn hibázik, szeretettel és barátsággal a’ 
jó útra igyekszem hozni; a’ hol egyenetlenséget és kárt 
háríthatok el, azt örömest fogom tenni. ' ` ' 

Minden ember iránt barátságos és emberséges le 
szek, mert énis szeretem, ha más irántam barátsággal 
's emberséggel viseltetik. «- Ha mind ezeket egész éle 
tembenhl'ven teljesítendem, akkor leszek valódi fele 
barát, kedves Isten és az emberek előtt. 

20. Az igazságszerető gyermek. 

Minden” embernek megadom a’ magáét, a’ mivel 
másnak adósa vagyok, azt leüzetem; mert az nem 
enyém: és ez szükséges arra, hogy magammal, és más 

" sal békében'*s nyúgalomban éljek; következésképen 
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senkitől mit sem veszek el, hacsak azt nekem meg nem 
engedte.' _ 

На valaki mit haszonvételre kölcsönözött, vagy gond 
viselésem alá bízott: azt sel-elemtől őrzöm, és idejében 
visszaadom. I 

Ha valakinek vigyázatlansdgom által kárt okoztam; 
azt visszapótolni tőlem telhetőleg igyekszem; mert kár-l 
tékony nem akarok lenni. l 

Senkit nem akarok megverni, vagy testében kárt 
tenni; mert azt nem pótolhatom vissza; ugyanazért egész 
életemben gonosz adós maradnék. 

Ha valamit találok, annak mindaddig szorgalmasan 
gondját viselem, míg megtudom, ki vesztette légyen el, 
's azt megtudván, becsülettel visszaadom. 

Ha tudatlan vagy együgyü embert fogok látni, azért 
azt nem vetem meg, nem csúfolom ki; hanem meggon 
dolván azt, hogy e'n is tudatlan voltam , és még mindig 
lesznek ollyanok, mellyeket tudnom kellene: őtet, ha 
módomban lesz, oktatni fogom. 

Senkit azért, mert szegény, vagy rongyolt ruhát 
visel, meg nem vetek; mert a’ gazdag is könnyen lehet 
szegénynyé, és а’ szegény gazdaggá; e’ mellett, nem a’ 
ruha, hanem a’ jeles lelki tulajdonságok teszik az em 
bert emberré. 

Ha látom, hogy valaki igaztalanul cselekszik, azt 
semmi esetben sem segítem; mert ha a' segítő reszt ve 
szen a' gonoszban , szinte úgy büntetést érdemel, mint 
a' cselekvő; de azért az illyen gonoszt sem szabad gyü 
lölnöm; hanem szánakozva, ha. lehet, a’ jó útra térl'tem, 
vagy más által térítetem. “ 

A’ ki velem jól tett, az ira'nt mindig kész hálával ‚ 
tartozom vieltetni, ha a’ vett jótéteményt , minden igye 
kezetem mellett nem viszonozhatom is. Szüleim és taní 

tóim iránt À- kik velem minden emberek közt legtöbb 
jót közlöttek —- tisztelettel, hálával, és a’ jótétemény 
nek tőlem telhető viszonozásäval tartozom. . 
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Minden emhert jónak és becsületesnek tartok, 
mindaddig, mig ellenkezöröl biznnyosan meg nem gyö 
zödöm; тег‘ a’ gyanakodás sérli az ártatlant, azon 
han az emberek , sokszor gyanakodás által шине]: ro 
szakká. 

Ha. ezeket egész életemben megtartandom , akkor 
fogom megérdemelni a’ legßzebb uevet, melly az белый; 
szeretó', 11111101- leszek шашек ещьшащмы ‚’в áldott 
minden lépésemben az ìgaz Istentöl. 

21. Az egyenesszz'vů gyermek. 

A’ ki mindig úgy beszél, a’ mint gondolkozik, és 
úgy cselekszik ‚ ç’ mint beszél, az becsíiletes amber. Ha 
tehát becsületes ember akarok maradni, mdr most, úgy 
kell szoknmn besze'lni, а’ mint gondolkozom, és úgy 
kell cselekednem , а’ mint beszélek; a’ ki mágképen gg 
szen, az szl'nmutató, ahhoz ne bízzál. 

Ha hibát követtem el, и: szüléimnek, elöljáróim 
nakmegvallom, azért,hogy azok megjobbulásomra mun 

‚ käsok legyenek g те"; minden más gonoszságnak kezdete 
a' hazugság. 

v Soha a' roszat jónak álll'tani nem fogom , hogy azzal 
valakit megcsaljak; тег: а’ ki x’gy cselekszik , csalárd; 
а’ csaln'rdot pedig tolvaj gyana’nt tarthatnì. 

A’ ki mást valamelly ìgaztalan tettre reá beszél, 
azon hitegetéssel, hogy neki abhól haszna lesz , az свё 
bító és erkölcs-vesztegetô. Én soha senkit is igaztalan 
тенге csábítani нет/10301‘. 

Ha más emberrôl valami гола‘; beszélek , а’ mi nem 
igaz , akkor ón аж rágalmazom, ez által neki kzírt teszek, 
magamat az okosak elött шьют teszem; tehál; деп 
kirôl roszul nem fogok szólni, de ha szükségesnek látom, 
valaki’ hibáját felfedezni, аж‘: elóször magának mondom 
meg, azért, hogy hibáját щита, ‘в, ez nem használván , 
az elöljáróknak. 
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Ha valamìben barátom velem ellenkezö ve'leményen 
van , azt neki egyenesen'és nyilt szl'vvel felfedezèm , azért 
jó barátok mai‘adunk. 

Senkit megdicsérni nem fogok, hacsak igazán meg 
nem érdemli; mert az érdemetlent dicsérni annyi, mint 
hizelkedni; a’ hi'zelkedés рейд hazugság. 

Ha ezen erkölcsi rendszabályokat mindig megtar 
tandom életemben, egyeuesszsívů fogok lenni.*) 

") J e gy z é s._Ezen erkölcsì rendszabályokat , a’ hittudománynyal 
összekötendö erkölcstudományból ’s a' hibliai történetekböl, 
még me’lyebben igyekezzék meggyökereztetni а’ tgnltó. 
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l. A’ testi {Нашим}; 

На én mind azokat teljesl'tem, mel’lyeket az er 
kölcsìség kl’ván, Isten, mások ’s magam iránt: akkor 
kétségkívl'íl egyszersmind illendö dolgot is teszek. De 
vannak olly cselekedetek, mellyek szorosan az illendö 
ségre, a’ kiilsö- ízlésre tartoznak:ezeket, ha az emberek 
elött kedves akarok lenni , teljesítenem kell. —— Ezért 

Arczomat, kezemet 's‘egész testemet tìsztän ‘штат, 
’ mindennap megmosdom, megfésülködöm; ha hajam meg 

nô , el’va'gatom , zsirral nem kenem, hogy szeny, шт‘: 
lanság ’s büdösség által másoknak undorodást ne okoz 
zak. Rangomhoz és alkalomhoz illôleg, csinosan felöl 
tözködöm; de azéri: magamat idétlenül nem pìperézem, 
’s ha dologba állok, nem úgy öltözködöm, mint tem-l 
plomra , de azért mindig csìnosan. Ha príi'sszentekßélre 
fordulván orromat zsebkendôvel <eltakarom, orromat nem 
szortyogtatom ; hanem zsebkendômbe fuvom. A’ szobában 
nem pökdösök, hanem vagy pökládát keresek , vagy 
zsebkendömet szájamhoz tartván; abba pökök. A’ мы" 
kivíil is vigyázok, hogy más elébe ne- pökjek; hanem 
elfordulva kendömet vagy kezemet szájam elé`be tartom. 
Fülemet, fogamat ujjammal nem. pìszkálom, hanem e' 
végre készült .eszközökkeh elfordulva, szájamat kendöm 
mel eltakarva tîsztítom ymeg; fogtìsztítómmal тайм meg 
nem kínálok: mert ezek mind csömört e’s undorodást 01:01 

nának. Ha az utczán megyek, katonai feszességgel testemet 
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nem tartom , sem nagyon meg nem görbülök, nem ácsor~ 
gok , nem szaladok, nem hajl'tgálok; hanem szépen {Му 
vást megyek. Ken'te's’ vagy ha'z’ oldalára nem ñrkálok. 
Ha kiveltalálkozom, aztìllendöen kös'zöntöm: jó reggelt, 
jó napot, vagy jó estét kivánok; vagy ha fensöbb rangú, 
l'gy köszöntöm: alázatos szolgája. Az utczán a’ nagyobb 
elött keresztül nem megyek; hanem magam elött boosti 
tolu el. Ha utánam jô, bevárom ’s elöttem annak utat 
engedek. Ha vele megyek, jobb ke'zre bocsátom. És eze 
Кв: mind szorosan megtartom; mert ezeket az illendöség 
és külsö izle's parancsolja. ' 

2. А’ társaságz' z'llendâse’g. 

На látogatásba megyek, а’ nagyobbaknál, ‘пада 
mat bejelentetem; máshol az ajtón csendesen Восто 
gok, és ha engedelmet nyerek a’ bemenetelre, vagy 
„szabad“ вид: hallok, ìllendö köszöntéssel bemegyek; 
asszonyságoknál kezet csókolok, а’ nagyobbaknál 1:11 
lönösen soká nem alkalmatlankodom. Társaságban а’ je 
lenle'vôk elött magamat kalapvéve szépen meghajtom, 
kàlapomat kivül,kîvált ha mások is fedett fôvel vannak, 
felteszem. Ha ülök a’ nagyobbaknál, a’ tiszteltebbek 
nek helyet adok; ha szükség, a’ nagyobbaknak пошё 
latjára vagyok, ‘аду szolgálatról gondoskodom. Széke 
men -feszengve, magamat elvetve ‘аду ,feszesen mást 
megvetôleg nem ülök. A’ társaságbàn nyájas arczczal 
vagyok; de azért illétlen arcz- ‘аду tag-mozdulutokat 
nem teszek. Ha а’ társaság УКВ‘, azokkal egyíitt ‘Ква 
dok; de azért kitörö Кашира 's hahotára ner'n fakàdok, 
vagy — а’ mi talán legilletlenebb -valakìveI suttogva , ’sf 
másra ne'zegetve nem nevetek. На а’ társaság szol'noni, 
azokkal érzek; ellenkezö víg tárgyakkal az érzelmeket 
nem háborgatom. На halál, vagymás szomorú esel: a’ 
tárgy, tánczmulatságról ’s más illyekrôl nem beszélek. 
Ha а’ társasa'gban vak, sánta, ‘аду akármi terme'szel 
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hibájú van, ollyanról, még sajnálkozva sem 5261011, 
annyival kevésbbé megvetôleg ‘аду kinevetöleg. 

А’ társasa'gban megvárom, mig а’ nagyobbak be 
szélnek vagy beszédöket lígy intézik , hogy arra felelni 
lehessen. A' beszédet soha bizakodva ketté nem vágom; 
de folyvást sem hallgatok; különôsen , a’ mit bizonynyal 
nem tudok, azt nem vitatom úgy, mintha tudnám, sót 
inkább a' dnlog feiöl nya'jasan tudakozódom és tanulok , 
annyivnl inka’bb hazugságra nem vetemedem. 

Minden embernek a' 52011011 czimét, tiszteletét és 
becsületét megadom. Ha ezt nem tudnám, vagy mástól 
meg tudom,vagy magától egész illendöséggel megkérdem, 
l'gy: „Kivel legyen szerencsém beszélni’ê“-- Különösen 

a) Az öregek 116111 11521е1е11е1, gondolkozások irxínt 
szerény itélettel leszek ’s tapasztalásokból lanuiok. 

l b) Az ifjak ìránt nyájas leereszkedéssel , barátság- 
i gal, bizodalommal leszek. 

d) A' nagyobbak iránt, egész tisztelettel vagyok; 
de azérf a’ tisztelkedésben , szüntelen bókoläsokban, ha 
tárt tartok; magamat minden pilianati, különbözô 1111] 
togatások a'ltal nevetségessé nem teszem. Alacsonyabh 
sorsuak’ bizoda'lmát, szeretetét, nyäjasság, szelfdse'g ’s 
leereszkede’s által szerzem meg. Barátim ’s ismerösim 
iránt nem tartok ugyanszoros идут-1511801, те1‘1 ez bi 
zodalmatlanságra папаша; de azért Yigyázok, hogy az 
illendöség’ hatzirát älta-l ne hágjam; különösen,ha a’ 1111г 
saság nem mind barátokból áll, erre szorosan iigyelek. 
Hivatalokban рейд, vagy kötelességben,barátomat ’s 15 
111е1‘65бте1 is mint hivatalos szeme’lyt tekintem. Akár 
kivel beszélek , 501111 a’ magnm’ nevét а‘ máse' elött nem 
emh’tem így: ,én és ügyvéd úr‘; hanem így: ,ügyvéd úr, 
és én.‘ ' _ 

На a’ ta'rsaság eloszlandó, em megvetöleg a' 1111‘ 
sasxígtól el nem szakadok, sem szó nélkül el nem 
hagyom; hanem az egész társasägot iilendö `meghaj- 
lással köszöntöm ’ elválok; de fontos 0k nélkül tair-l 
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saságot nem b'ontok, hanem a’ nagyobbakra iigyelme 
zek. Jövett a’ nagyobbak'elébe nem tol'ongok; hanem а‘ 
йьшеиеъьейегтаёат elôtt bocsátom; sôt az alacsonyab 
lmkaty is elômenettel megkínálom, ki azt nem fogadván 
el, а’ menetben helyt fogok. Az ìSmerÖSebb, ‘аду kö 
zelebbi idösbeket, nsszonyságokat ‘аду leányokat az aj 
tóig elkisérem. ' 

Ha mind'ezekre Íi‘gy‘elmez‘ek, akker a' társasági il 
lendöséget nem sértem meg. 

3. Ne'melly külò‘nó's фей Шепдб’эеЁ. 

E v é s n é l-. Mi elött ételh'ez fognék , magamban fo 
hászkodom. A' kanala't, kést, villát marokra nem fogom. 
A’ leyest nem szörpölöm. A’ huis vagy »más ételli‘ez kézzel 
nem nyulok'; hanem villával vagy —— ha higalib- knnál-` 
lal veszek. A’ csontokat a’ tányérra rakom. A’ kenyeret 

. пет‘ш0гиз010ш szét, tányéro‘mra nagy rakást nem szeë 
dek; hanem inkább még másodszor ris. kérek. Torkig 
nem eszem, hogy szájamból az ételt kipökni ne kénytele 
nítessem. De ha valamelly harapat még is nem jól esik, 
azt,sza'jamat kezemmel vagy asztalkendf'immel eltakarva, 
kiveszem, úgy, hogy senkinek undorodást ne csináljak, 
’s kiadom, ‘аду pedig, ha nem nagy asztalnál vagyok, 
kiviszenl. Szájamat, ajkama't be nem zsirozoni,vagy, ha 
ez megtörténnék is , asztalkendômmel megtörlöm. Nagyon 
vìgyázok, hogy szomszédomat evés közben', akármi mó 
don ne keverjem el. Az ebéd’ végével imádkozvámillen 
dôen az egész társaságnak magamat meghajtom. Szüléim 
nek ’s a’ tiszteltebbeknek, különösen az asszonyoknak 
kezet csókolván, az ételt kedves egészségökre kivánom. 

T e mp l 0 b a n. A’ templomban a’ föhelyre nem 
vágyom. Ha szoros a’ hely, az ìdösebbeknek helyt enge 
dek , nem suttogok, nem kandika'lok, nem nevetek; 
hanem ajtatosan imádkozom, éneklek , а’ tanl’tásra figyel 
mezek. 
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I s k о 1 á ha n. Ha tam'tóm vagy más idegen az iskolába 
belép, annak megjelenését felálla'ssal tìsztelem, ’s Жду 
köszöntöm: „Isten hozta!“ Tam'tásban Íìgyelmezek, а’ 
mit a’ tam'tó mutat, arra nézek, nem feszengek, nem 
nevetek, illetlen torz-képeket nem „шпон. 

Temetéskor. Temetés' alkalmával, különösen 
vìgyázok arra , hogy aka'r szelességgel , akár nevetéssel, 
sem a’ gyászos ‘gyülekezeteß sem a’ mélyen e'rzö feleket 
meg ne se'rtsem; hanem ha tisztem a’ kikíse're'sben áll, 
azt mélyen c'rezve teljesl'tem; ha az éneklök közt va 
gyok , éneklésemet a' gyz-íszhoz illôleg, gyönge'den teszem. 

Ha én mind аж, a' mit ezen testi, társaságì, és 
más esetì illendôségek parancsolnak, teljesítem; akkor én 
mìndenek elött kedves leszek; ellenkezö esetben, az em 
berek hidegek lesznek ìrántam, ’s én durva’s neveletlen 
maradok. ° f 
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Ha еду földabroszt , kiilönò‘sen а’ két fél földgömb' 
abroszát, kezünkbe гений!“ úgy ШИНЫ‘, hogy а’ szá 
mz nem гений ege’szen egy harmadre'szé4,l (5g) földünknek, 

_ több mint két harmadrészt (39) azon nagy viz-sokasa'g bo~ 
n't , mellyet tengernek qevezünk. A’ шёл-аж föld feloszlìk 

4öt nagy részre: 1) Euro'pu. 2) Аза-ш. 3) Afrika. 4) Ame 
rika. 5) Amztrália. 

А’ tengerek hasonlón б: részre мышь; 1) Éjszakz'. 
Jçges-íefzger. 2) De'Íí-Jeges-tenger. 3) Atlanti-tenger. 
4) [тиф-‘виде’. 5) Az Üczeán. Ezeknek isme't több el 
ágnzásai танцы‘, nevezetesekà a) a’ lf‘ó'ld/ìò'zzlleuger, b) 
a’ Veras-tenger, c) а’ Fekete-teuger, d) a’ Kágpi. és e) а’ 
Bahá-tenger, 

l 

A. EURÓPA; 

I. MAGYAR BIRODALOM. v l 

Í 1. Ma агент ’s hozzá шпал; tartomán ok.' gy g .1l 

Európápak orsza'gai közt, illô elöször megismei'ni 
honunk' földabroszát. Ha Magyarországot megtekìntjük; 
gzemünkbe ötlenek az országot; éjszak felöl félhold-alaklín 
kerl’tö Kárpátok, mellyek'ebben szét a'gaznak. Neveze 
tesebb ágaiY a’ Тайга és Майн‘. Szemíinkbe ötlen‘ek 10 
vábbá a’ Duna, Tz'sza, Dra'va, Száva f6 folyamok.l A’ 
Майн‘, mint a’ két nagyobb folyamok a’ Duna e's Tz‘sxa 
hasítják honunkat; felosztatìkâ ez 4 kerületre: l) Dunún 
ímzem', 2) Нашёл túlz', 3) Tz'szán z'mzem' , 4) Tz'szán 
nih' kerületekre. A’ kerületek irsme't elosztatnnk тёт 
megyékl‘e. 

_ELEMI TANí‘rÁs. 4 
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Pe: l Pí I u' s е’: So It törvényesen egyesült vármegye. 
(Mi ezen lva'rmegyében, nevezetesen N. helységben la 
kunk *). Borral, buzával, marhával bővölködő megye. 
Nevezetes városok ezen megyében: Pest királyi város , 
a' Duna’ bal partján, általellenben Budával az ország' más 
nevezetes királyi városával, több mint 60,000 lakossal, 
a’ vármegye' gyülésének, egyetemnek, nemzeti museum 
nak, a’ magyar tudós academiának e's több nevelő inté 
zeteknek helye. Mellette van a’ hires Rákosmező, most 
magos irányzatú lóversenynyel. Удав püspöki lak, siket 
némák' intézetével; Сзади‘! , szabados Nagy-Kőrős, 
Kecskemét, gazdag és népes termékeny helyek, a' két 
utolsó a’ reformátusoknak lycenmaikkal. Kalocsa, ér" 
seki lakhely. Itt van Visegrád is, hajdan királyi lak. 
E' vármegye' terjedelme 191 [j mf. Nnépessége 390,000. 

Pest'vármegye' kebelébenlfekszik még a’ K z' s-K и n 
tág, 47 lj mérföldön 52,000 lakossal, Halat, Félegy 
Мин, Kun-Sz.--M'¿Ho’s nevezetesebb városokkal. 

B ác s vármegye , Pest Pilis és Solttól délre. A’ leg 
nagyobb gabonatára honunknak. Főbb helyei Zombor, 
hol a’ vármegye” душем tartatnak; Szabadka és Baja 
а’ katholìkusok’, (там; а’ nem egyesült görögök” gym 
nasiumaival; Szabadka, Ujvz'de'k királyi városok. Bács 
vármegyén alól van а’ Csajka'sok' kerülete Tz'ttel mező 
várossal, a’ Tiszának а’ Dunába szakadásánál. Itt van 
a’ Dunával összekötő 1354 mérföld hoszú Ferencz-csator 
na'ja. 170 E] mf. N. 344,000. 

Nógrád vármegye, Pest vármegyétől éjszakra. 
Hegyes, de azért mindent. kicsínyben termeszt. Neveze 
tes helyei: Losoncz, a' reformátusok” lyceumával, Gács 
posztógyérral. Balassa-Gyarmat a' vármegye” házával. 
Folyója az Ipoly. Itt ered a’ Zagyva is. 77 Щ mf. N. 
172,000. 

Esztergom vármegye, Pest’ felső és Nógrád.” alsó 
részétől nyugatra esik. A’ Duna kétfelé hasítja, inkább ' 
.___„_.__.. 

") Minden tanító kezdene azon vármegye'n ‚ mellyben lakik. 
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rónn, mint hegyes; azért а’ földmivelésre , de a’ borter 
mesztésrelis alkalmas. Viírosa Esztergom királyi város, 
а‘ Magyarország' primásának lakhelye , gymnasiummal, 
a' vármegye’ gyülésével. Pa'rliány mezöváros. 19 [I] mf. 
N. 60,000. 

H on t vármegye , Esztergomtól éjszakfelé, дама; . 
ércztermö helyekkel. ltt van Selmeczba'nya, bányász 
acaderniával, a’ katholikusok' és evangelikusok’ gymna 
sìumaikkal , Be'labánya, Bakabánya. [рой/603‘, az [poly 
vize mellett, a’ vármegye’ székévelAôE] mf. N. 102,000. 

Bar s vármegye , Esztergomtól éjszak,Honttól nyu 
до: felé esik. Itf van Kó'rmò'czbánya és [Идёт/и, egész 
Európában legszebb arany ásatik benne,Körmöczbányán 
verik a’ hi’res körmöczi aranyokat; Aranyox-Marót а’ 
vármegye’ székével. 49 [l mf. N. 117,000. 

Z ól yam vármegye , Маша és Honttól éjzakra. 
A’ Garan hasl'tja, б: királyi värossal: Korpona, Z0'~ 
lyom, Líbetbánya , Beszterczebánya e's Brezno’ba'nyával, 
mellyek közül a' három utolsó bánya-város egyszers 
mind. Besztercze'n van а’ vármegye’ háza, itt van az evan 
gelikusoknak polgári-iskolájok és gymnasinmjok, valamint 
a’ katholikusoknak is , nem különben Korpona'n és Brez 
no'öa’nyán 50 [I mf. N. 79,000. 

Turv’cz vármegye, Zólyomtól éjzak felé. Ezen 
megyét köriil övezik а’ Kárpátok, öntözik Vág és Turo'cz 
folyamok. Заем-мёдом, värmegye házzal , Stubna falu 
meleg fördövel hl'res. 21 Щ mf. N. 40,000. 

Li р t o' va'rmegye, Zólyomtól éjszakra, a' Kárpa'lok' 
magos ágai Тайга és Kriván közepett; földjét az itt fa 
kadó Vág öntözi; nevezetes helyei: Szent-Mz‘klo'r, vér 
megye házzal, Rozemberg katholikusok' gymnasiumával 
és Ne’met-Lípcse. 42%0 mmf. N. 64,000. 

Árva vaírmegye, Liptó felett, az ország’ szélén 
fekszik, magas hegyein semmi gabona nem terem, la 
kosai szorgulom által метит meg, a’ mit tôlök а’ termé 
не: megtagadott. ¿Mezôvárosaü Alsó-Kubz'n, vármegye 
házzal; Pelicula. 37%. E] mf. N. 85,000. 

4|* 
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Trencsz'u vármegye, Ãrva és Thurócztól nyugut 
fele', az ország’ szélén fekszik. А: Karpátok ken'tik, 
közepét mint еду kis völgyet hasl'tja a’ Í/ág, kiilönösen 
gazdag gyümölcs-termésben, juhtartäsban;nevezeteshe 
lyeì: Trencsin királyì város, a' vármegye’ székével, 
Tepl‘icz meleg fördôjével ’s várkastélylyal. Zsolmz, Рад/‘од. 
ss [j mf. N. 214,000. 

Nyz'tra vármegye , Trencsîntöl dél, Barstól nyu 
got felé, gazdag gabonatermö helyeit a' Vág és „уйти 
folyók öntözìk. Nevezetesebb helyei: Szakolcza , királyi 
város, Nyz'tra, püspökì lak, Prz'vígy; mind a’ katholi 
Живой’ gymnasìumaival. ..- 121 [j mf. N. 319,000. 

Pozsony vármegye, Nyitrától dél és nyugot felév, 
Ezen megyének éjszaknyugoti része hegyes, a' többì 
pedîg róna , különösen az a’ Duna’ ägai ältal formált ‚См! 
lóků'z’ szigete. Bövölködìk borral e's gabonával. Neve 
zetesebb helyeì: Роману királyì város, a' koronázás’ 
és országgyülés’ helye még most. А’ katholikusoknak iti; 
academìájok és gymnásiumjok van, az evangelìkusoknak 
pèdìg lyceumjok;vannak itt még‘polgári és leány-nevelö 
шашек; а’ Vármegye’ gyülésének helye. штаммы: 
királyi város , nagyobb nevelô-irftézettel , itt van а’ Du 
nán inneni kerületi törvényszék. Мода", Вашей‘; ’s Szent 
Gyà’rgy mind kìrályì városok. 827,0 [l mf. N. 240,000. 

Ezen .tizennégy vármegyék, mellyeket igy sorban 
a’ földabroszról mègtanultunk , feküsznek а’ Dumin z'lmem' 
Iseriiletbeu. 

 

Ha Pozsony штаты! а’ Dumín Евгении a’föld 
abroszon de'l felé nézünk, találjuk: 

M o z s 0 п у vármegyét. F ekszik ez a' Duna és Ferté' 
tava közt,- nagyon gazd’ag téreìt а’ Найди folyam áztatja. 
Nevezetçsebb helyei: Üvár, vármegye-häzzal és fôherczeg 

I Károly’ gazdálkodási intézetével. Моим?) gal10na--ke. 
reskedéssel. A’ Hamq'g bô széna-terméssel. 35 l] mf. 
N. 56,000. 
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So pron y vármegye , Mozsonytól dél és nyugot 
felé, egy a’ legszebb, legtermékenyebb ’s legne'pesebb 
vármegyéi közül az országnak, a’ тете‘: gyönyörködtetö 
rónás, hatalmas ésl hegyes tájokkal , mellyek gabonát, 
bort, kôszént és meszet adnak. Nevezetesebb helyei: 
Soproyy, naponkint emelkedö város, 12,000 lakossal, 
hol a’ katholikusoknak gymnasìumjok az evangelìkusok 
nak lyceumjok van; a’ värmegye gyülését benne tartja; 
van czukor-gyára. Kís-Márlon és Визы‘ királyi váro 
sok; az utolsó minden királyì vdrosok közt legkìsebb , 
1140 lakossal ’s hires box-ral. 57 l] mf. N. 165,000. 

дуб’ vármegye. Ezen borral bölvölködö megyében 
van Gyá'r királyi -város ,. а’ Rába _és Rábcza folyamoknrfíll 
gabona kereskedéssel, 18,000 lakossal, kìrályìaeade 
miával , piispökì székkel, árvák" és värmegye"lìázával,v 
nevezetes а’ francziák általi ostromlásróP 1809; Itt van 
SzenI-Múrlon mezö város, illy nevú hegy alatt, melly» 
nek tetején van а’ régi Beuedîctimls-apátság.v 2S [j mf. 
N. 79,000. _ — 

K о márom vármegye', Gyôrtöî` éjszak-kelet felë. 
А" Duna a’l'tal két részre osztatik, éjszakìra,lnelly tél’d 
ség, e's délire, hol а’ l/e'r-tea’ bérczei n'yúlnak; гений 
keny värmegye. Itt van Koma'rom királyi város, gazdag 
kereskedéssel , va'rmegye házzal, erös várral, а’ katho- ` 
lìkusok" e's refol'lnatusok’ gymnasiumaikkal. Almús vales 
márványnyal, Neszme’ly hires borával. 53 [l mf. N., 
120,000.' I ‚ - - ~ 

Ves zp r e'm va'rmegye , Györlöl'déh'e ,‚ ‘а’ rengeteg" 
Bakouy erdö közepén vonul el, róna r‘észén gaboná‘,h'e- 
gyes helyein hires bor terem. Nevcsb helyei: Vesxpé’m 
püspöki lak, vármegye-házzal, és Pápa a" reformátusok’ 
szépen virágzó coìlegiumával, porczellán-gyáŕral. Зои!‘ 
hires borral. 74 1:] mf. N. 153,000. 

Ее] е’г várme'gye, Veszprém va'rmegyétöl éiszak 
kelet felé. -Éjszaki részén hegyes, hol à’ Í/e’rtes bérczek 
határozzák; déli része róna, bol a’ али-т hasl'tja »gPest 
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vármegyétôl а’ Duna határozza. Bôvölködik borral, 
buzával , dohánynyal. F б hely benne Sze'Ães-Feje’rvár, 
királyì város, püspöki hely, vármegye-házzal és gymna 
siuxnmal, 1527ik évig a' magyar királyok’ koronázási és 
temetésì helye. 75 Щ mf. N. 141,000. í 

Va s vármegye , Veszprémtôl nyugotra, а‘ legne'pe 
sebb vármegye, bnr- és 1да!)она-йец’тевийёвыэ]‚ hasl'tja a’ 
Rába` vize, nevesb helyei: Köszeg, kinílyì város keríi 
leti törvényszékkel. Szombatñely püspöki lak, felsöbb 
tudományok’iskolájäval. 96 [j mf. N. 296,000. 

Szala vármegye', Vastól délre, termékeny vár 
megye. Keleti határán nyúlik el a’ gyönyön'í táju Bala 
ton tava, mellynekfogat halai nngynn hiresek, alió ré 
szét hasítja. а’ Mura, melly a’ Drávával а’ muraközì 
szìgetet formálja. A’ Balaton’ felsö részén ‘мы; Fii~ 
red, savanylí vìzével és fördöjével. Keszthely/en van а’ 
gróf Fes'tetìcs György által alapl'tott gazdálkodási inté 
пе‘. SzaIa-Egerszegen tartjaa' vármegye gyülését. 100 
Щ mf, N. 230,000. 

Somogy vármegye, Szalától dél-kelet fele'. Ezen 
vármegye, melly éjszakról a’ Balaton, délröl a’Dra'va 
folyam кант fekszik, видна bon-al és gabonával. Ka 
pos'va'ron van a’ vármegyeház, Csm'go’n а’ reformzítusok 
nak gymnasiumjok. Itt van Szz'getvár, melly Zrinyi 
Miklós magyar höst örökítì. 114 [j mf. N. 200,000. 

-To Ina vármegye, Somogyt-ól keletre, Vbon-al, bu 
závnl, dohánynyal gazdagon‘ мы: megye, nevezetes 
arról is, hogy itt а’ selyemtenyésztés meglehetös ipnrral 
íizetik. Sze/esza'rdon van a’ väl'megyeház , а’ katholikn 
soknak gymnasiumjok; nevezetes város veres boráról is. 
'Szent-Lörz'nczen az evangelikusoknak van gymnasiumjok. 
65 l] mf. N. 163,000. 
' Buranya vármegye, Somogy és Tolnától délre. 
A’ Duna és Dra'va közt, borral, buzával, dohánynyal 
gazdag megye. Nevesb helyeì: Pe'c: püspôki lak, чёт 
megyeházzal , különösen megyés piispök b. Szepesi {днём 

к 
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lír’ al'apl'tványán emelkedö academiával. Molaács gymna. 
siummal, nevezetes az 1526diki szerenc-sétlen hadról. 
SMM.. 9o П mf. N. 203,000. 

E'zen {иен-еду Vál'megyék, mel'l‘yeket а’ 1`б1да1)го— 
szon láttunk, és а’ bennek lévö feljegyzett helységekkel 
is neveztiink , fekiisznek a’ мы“ mh' Атлет”. 

 

На Baranyá'bol Bács vármegyén keresztül , а‘ Duná-n 
és Tiszán által jövüuk, akfi'r a’ F erencz-csatornán bajó 
kázunk: érjük 

Torontál vármegyét. Ezen megye egészen si'k,y 
és sok posványnyal van fedve; hasí'tja а’ Bega-csatorna, 
termékeny téreit öntözi'k a’ Беда és Aran/:a folyamok. 
Nagy-Becskerelsen van а’ vármegyeház; semmì neves ne 
velö intézet nincs benne. 132 [j mf. N. 210,000. 

Temervärmegye Torontáltól keletre. A’ Temes’ 
vize hasi'tja, nagy részint rón-a, molly gabonát ’s buzzït 

-böven tex-em; kel‘eti része pedig hegye-s. Helyei: Temes 
vár; kìrályi város, a" bá'náti‘ f6' liadi-kormány’ és a' 
vármegye’gyülésének hel'ye , katholikusok’ gymnzísiumá‘ 
val. Lz'ppa, Удиви, kîrályi' vzîros , riskása-termesztós 
e's зе1ует1503г1Т-гепуёз;160501. 116 [j mf. N. 246,000. ‘ 

Kra s: o" va'ì‘megye, Temestöl dél-kelet felé, ércz 
termö hegyekkel' van megrakva , mellyeknek oldalain sok 
bor terem. Nevelö-întézet nélkül szíiköl'ködik. 01011’ 

Lugoson tartatik a" vármegye’ gyiilése. Üravz'cza, ezüst 
és re’z-, D'ogua'cska re’z-, vas- és ón-bänyáikról neyesok. 

— ‚ 108 1:1 mf. N. 202,000. 
Krassótól del-keletre esik az ol‘a'h illyríaí ll’a~4 

tá r ó'r - v íde'k , hol van Karansebes ; Meha'dz'a , hires 
meleg fördövel; Orsova, Feje’r-lemplom, Ujpalánláa. 106 Щ 
mf. N. 165,000. ---- Temes e's Torontál alatt délre esik> a’V 
német b a’ n a' tz' ñ a t a' r ó'r - v б de'k , Рейна-отдай , melly 
erösi'tett város ниша-11011111 e’s divatozó selyem-tenyész 
essex. 10 ш mf. 30,000 lakossal , kik, mint al они? 
illyriaiak is , mid‘ön kivántatik, kamnaì szolgálàtof tesz"~‘ 
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nek. — Torontál, Temes, Krassó va'nnegyék a' németl'és 
oláhìllyrìai határörvidékkel Bána'tnak neveztetnek. 

Arad vzírmegye, Krassó és Temestôl e'jszakra a' 
Maroto/4 и", hegyes részén bor, róna’ja'n pedìg buza te 
rem, önt'özi a’ Feje'ráKórös. [и van Ó-Arad királyi egy 
szersmind görôg-püspökì väros , vármegye~hzízzal , melly 
ben a' raboskodó депозиты: posztó-készl'téssel foglala 
toskodtatnak. Aradon van a’ katholikusoknak gymnasium 
jok , jeles Arad hangászati egyesületröl is. В: vannak: 
Me’ue: hires boräval, Vz'lúgowár, Zuni/zd. 108 [j mf. 
N. 192,000. 

Arad vármegye'vel hatäros az 183%dikì 21. tônvény 
czikkely által Magyarországhoz visszacsatolnì rendelt 
erdélyorszzígi Zaráud vármegye’nek egy része is. 

Csau a' d _va'rmegye, Aradtúl- nyugot felé; Torontäl 
tól a' Maro: választja el; nagyon terme’keny helyeì: 
Mako', Vál'megyeàhäzzal. Magyar-Czanád püspökì várus. 
Mezzîñegyes a’ kìra'ly' ménesével. Nevelö-întézetekrôl 
még kisse' gondolkozó megye. 29 1:] mf. N. 36,000. 

C so ugra'd vármegye , Csanádtól éjszak-nyugotrn. 
Terme'keny földjét a’ Tirza hasl'tja. Neves hely Ьеппе: 
Szeged, kìrälyi vzíros a’ Marosnak a’ Tís‘zába szakada' 
sánál, katholìkuâok’ lyceumával, gymnasiummal ’s ke 
reskede'ssel. В: vannak мёд Csongra'd, Звали‘, Va' 
.ra'rhely nagy uépességl'í mezövárosok. 62 mmf. N.92,000- 

Be’l: e’s' va'rmegye, Csongrádtóly éjszakv-kele‘t felé, 
nagyon termékeny földje sok buzát terem, még’többet 
teremne , ha a' Feje'I‘-, Fekete- és Sebes-Ká'rò'ró'ls I‘Hjtß 
sok posványokat nem csinálnának. Helyei:l души, vfír 
'megye‘h‘ízlah Szarvas , llIezÚ-Bere'nyröl ide által tett‘s 
a' fôldesuraságok Юга! jól nlapx'tott gymnasiumával az 
evangelìkusoknak. И: van Сзади Európában legnagyObb 
falu.20,000_lakossal. 66 Щ mf. N. 140,000. 

,Bihar vármegye, ‚мыши éjszak, Békéstôl kelet 
falé. Kelavtröl hegyes', днём; borrel és ésványilïal s 
“Yugoti FÉSZeVrÓna, bôvölködik buzávai; bär a'ßeretlyo' 
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és Sebn-Kâ'ró't тайн sok posványokat csimílnak is. Ne 
ves helyeì: Debreczen, több mint 40,000 lakossal, a’ 
reformátusoknak colle'giumäval, kereskedéssel, nagy vá 
szírokkal, kerůleti törvényszékkel , salétrom- és szappan 
fözéssel hl’res, nagy, királyî város. Nagy- Уайт‘! katho 
likus és görög püspök’ lakhelye, királyi academiával, és 
vármegye-gyüléssel. Dío’szeg. 200 [I mf. N. 398,000. 

Bihar va'rmegyétöl nyugotra esnek, az 183%dìki 21. 
törvényczikkely által Magyarországhoz vìsszacsatolnì ren 
delt Kraszna e's Kò'ze'p-Szolnok erde'lyì чёт-ше 
gye’k, az elsö 19 l] mf. Krasznával és Bogdú/zñáza'val , 
mellynek arany- és ezüst-bänyái vannak. A' második 39 

‘щ mf. Tamád e'. zwak „атомы. 
Szabolcs vármegye, Bihar felett éjszakra‘, egé- ' 

szen róna, minden termesztménynyel ъбтб11‘бс1б1`б1д; 
nevesb helyeì: Nagy-Kálló штаммы, а’ mivelt 
ségben haladó szabados Nyz'regy/záza , .Nádudvar, Куй’ 
bálor. 115 [j mf. N. 135,000. ` 

Ezen megyében feküszik a’ 6 hajdú város: B0" 
szò’rme'ny, Dorog, Na'na's, Hadha'z, Szaboszlo' , Уйти: 
pe’rcs. 17 [I mf. 

Szathmár vármegye, Szabolcstól kelet felé nyú 
lik el, a’ Szamos hasl'tja , keletì részén ércztermö hegyek, 
a’ nyugotin róna térek nyulnak el. Helyei: Szafůmár 
„её/‘ей , királyi város ‚‹ püspökì székkel , nevelö-házzal, 
a’ reformátnsok’ gymnasìumával, kereskedéssel. Nagy 
Bányai1énzverô-intézettel. Nugy-Ka'roly a’ vármegye’ há 
za'val. 106 [j mf. N. 202,000. 

`Szathmxír vármegye'tôl délre esik az 183%dìki 31.1151‘ 
vónyczikkely aíltal Magyarországhoz vìsszacsatolni ren 
delt erdélyi Kó'vá‘rvz'de’k. 18 1:1 mf., hol vannak 
Кбайт és Kapm'li arany-bfínya'kkal. А ‹5 

l Ugocsu-vlírmegye, keletì része hegyes, nyugotì 
róna ;'a-’, Ta'sza két részekre hasítja. .Hekyèiz Nággrbszó’lhïa, 
“пищи-11422111, Tz'sza-Ujlale, Halimi sib. 22 [j ‚мы: 
36,000. \ › =— . — 
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Marmaros värmegye, Szathmártól és Ugocsától 
keletre , nagyon hegyes; azért csak burgonyát és kuko 
riczát terem; de van temérdek f'fíja e’s kîmeríthetetlen só 
bányája. Itt fakad a’ Tz'sza, Ro'uasze'la faluban van a’ f6 
sóbánya, melly maga évenkint több mint 160,000 mázsa 
sót ‘Ы, Szz'get szép mezövárosban pedig a’ f6 sótár ; van 
nak me'g Szígeteu a’ katholìkusoknak és református0k~ 
nak gymnasiumaik. Ники’, Visi: sth. 178 |:| mf. N. 
117,000. 

Ezen 12 --« Kraszuával és Közép-Szolnokkal~l4 — 
vármegye'k, és a’ Kôvári keríilet, mellyeket igyen a’ föld 
abroszon találunk , feküsznek a’ Tz‘szún túlz' laeriìletben. 

 

Ha a’ földabroszon Marmarostól ‘знай-путём felé 
nézünk, szèmünkbe ötlik: 

Вега; vármegye, éjszak felé hegyes, déli réze 
lapos és néhol posvänyos. F olyama a' Latorcza. Helyei г 
Munkácv, magas hegyen épült erös várával. Beregs‘záaz 
vármegye-házzal. 67 Щ mf. N. 84,000. 

Ung vármegye, Beregtöl éjszak-nyugot felév, he 
gyes, nyugoti része termékeny róna. F6 városa Ungva'f, 
vármegyeházzal, görög püspöki székkel és gymnasium 
mal. Szereduye, hires borral. 5.9. Щ mf. N. 78,000. 

Zemple'u vármegye, Ungtól és Beregtöl éjszak 
nyugot felé. Felsô része hegyes és sovány, a' Bodrog és 
Tis-za közt róna. В: terem Toliaj’ vidékén, a' hires tokai 
bor. Sáros-Palak , а’ reformatusok'collegìumával. 811101‘ 
alja-Uińely, vármegye-ha’zzal. 108 Щ mf. N. 232,000. 

Ab a и] va'rmegye, Zempléntöl nyugot felé. Egy ré 
sze hegyes és sovsiny,l másìkát hasl’tja a’ Немцы, melly 
еду gyönyörl’i lermékeny völgyön foly. F6 helye: Kana, 
királyi és felsö Magyarország’ f6 városa , királyì acade~ 
mìával, püspöki székkel, vármegye-ha'zzal, sok шти 
séget elömozdító eszközökkel, kéz- és mu"-gyárakkal, 
kereskedéssel; Szepsz' , Ja'szo’ prépostsággal, Бай/паб Stb. 
52 [j mf. N. 137,000. 
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S á r o.: va'rmegye , Zempléntöl nyugot fele’ , hegyes; 
'gazdag fäban , érczben , sóban , opálköben ; nevesb helyei: 
Eperjes , királyì város , az evangelikusoknak collegiumá 
val, kerületi törvényszékkel, va'rmegye-házzal; Búrtfa, 
Szeben, hasonló királyi városokkal; So'vár, sóforrással, 
mellyböl só fôzetik. 65 [l mf. 151,000. 

Torna vármegye, Abaujtól nyugotra, legkisebb 
vármegye az egész országban, kevés bora és gabonája 
van; Torna mezöva'rosban tartja а’ megye gyüléseit. 
Szelícze hires barlangjával. 10 1:] mf. N. 21,000. 

Sze р e а vármegy, Sárostól nyugotra. Itt tornyaznak 
legmagasabban a’ Kárpa'tok , mellyekben az éjszak felé 
futó Poprád folyam ered. Vannak ércztermö hegyei. 
Helyei: Lôcse és Ke’rmárk királyi városok; az elsôben 
vármegyeház és az evangelikusoknak gymnasiumjok, az 
utolsóban pedig lycenmjok van. Itt vannak még a’ 16 
szepességi szabad városok is , mellyeket hajdan Zsigmond 
király a’ lengyeleknek elidegenített, Mária Therésia pe 
dig Magyarországhoz visszakapcsoltjiôô [j mf. N. 152,000. 

Gömör vármegye, Szepestôl délre. Ezzel а‘ néhai 
Kir-Haat va'rmegye is egyl'tve van; hegyes; érczekkel , 
többnyire vassal gazdag. A’ За)‘; e's Rz'ma folyamok ha 
sl'tják, mellyek közül az utolsó a’ szép Rz'mavà'lgyet al 
kotja. Helyei: Rosnyo' püspöki lak, gymnasiummal. 
Лёша-820111511! а’ reformátusok’ gymnasiumával, 1101-03 
kedö város. Pelsó'cx, hol valamint Rz'mu-Szombatban 11151‘ 
megye-ház van. Cxetnek vasbányákkal e's dohánynyal. 
76 Щ mf. N, 151,000. 

Borrod vármegye, Gömörtôl délre; éjszaki re'sze 
ércztermö hegyekkel teljes , alanta‘bb hegyei jó bort te 
remnek, térei gabonával ’s búzával bôvölködnek. Jeles 
mezôváros benne Mískolcz vármegyeházzal, a’ reforma 
tusoknak lyceumával, folyvást növekedô miveltséggel. 
Szendró', Únod, Szeut-Pe'ter stb. 65 1:] mf. N, 159,000. 

Heve s vármegye , Borsodtól délre; éjszaki része'n 
a.’ Kárpálok nyulnak be Mátra nevezet alato, más része 
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gazdag róna föld. Itt van Eger e'rsekì város, рарпе 
veló-házzal, lyceummal, gymnasìummal, vrírmegye 
házzal. Gyò'ngyò's, Найти , Saal/¿ok kereskedö város. 
120 El mf. N. 212,000. 

Heves vármegyének dél-nyugotì részén van a’ J zins 
s ág: Jász-Bere’ny, Лёша-Ара” ’s Ároksza'llás mezöva'ro 
Sokkal. 17 [I mf. 45,000. Dél-keleti részén pedig tlíl a’ 
Tz'sza'n,a’ Nagy-Ku artig, ffardszsag mezö-várossal és 
5 faluval. 20 [j mf. N. 43,000: Ezek mind ketten a' Kis 
Kunsa'ggal egyenlö szabadsággal élnek. —- Ezen látott 10 
vármegyék feküsznek а’ Tz'szán ínaem' Íserülelben. 

 

Ez a’ tulajdon Magyarország’ földképe; де ha még 
Magyarország’ földabroszára tekintûnk , Szala és Somogy 
vármegyéken alól dél-nyugotra a' Dra'vú/z túl látjuk а‘ 
Magyarországhoz tartozó: 

Horvátország'o t három vármegyéivel: Va 
rasd, Ká’ró's és Zágrábbal; bor-, fa- , gyümölcs- és selyem 
tenyószte'ssel l-íldott föld. Különösen a’ dunai gôzhajó 
zásra ’s múgya'rî iparokra soket ìgérnek most felfedezett 
gazdag kôszén-bányáì. Nevesb helyeì: Kó'rò's egyesült 
görög piispöki la‘khely. Zágráb, ez is mint Kó’rò's királyi 
és píispöki város, királyì-academiával; Károlyva'r nem 

‘ogyesült-görög püspöki lak, nagy‘ kereskedést x'íz. 
‘ Horváwrszágnól dél-nyugotra' van а" ~ ‘ 

' Tenger т elIe'À z' v í de'k , 'Fz'uine, AB‘ulákaŕí és Por 
tore' Magyarország' kikötôivel, m‘e'lllyek '-ten'gel'ì keres~ 
kedésünknek, ba'rcsak többre nevckedhetô! "аду eszkö 
zei. A' két elsö kiráiyi város is'egyszers'mind. ‘- д 

Horvámrszägtńl délre nyúlîk‘még el csakugyan a’ 
Magyarorszfíghoz tartozó, borral, buzával , „наш! , 
hallal ...mékeny ` 
- T0' t 0 r .c z á g , Pozsega , Veró'cze és Szerem 7111‘ 

meg'yékkel. Pozregailly nevú‘kìrályi ‘фоны, A-Iegovich 
zágrábi püspök' 60,000 р. forìnmyi alapŕtvárryán emelkedö 
штаты-атм. Verzîcze ’s Esxe’k kira’lyi, és Díáho 
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mir püspöki városokkal; Szerem pedig Karlavz’vz nem 
egyesiìlt-görög êrsek’ lakhelye’vel, gymnasiummal. 

Ezeken kivíil látjuk még ezen a’ földabroszon а’ 
Hatúró'rzó'wz'de'keke t, kezdve Szerem’ szom 

s‘zédsa'gában a’ Tótország’ szélén: pe'l'ervárz't, brodít , 
gradis/init. Horvátország’ szélén pedig: másodiÀ-bám't, 
-elslï-òa'm't, szlzmz't, ogulínít, ottocsáuz‘t, „Май. ’ 

Е2‚Ма8уа1’01‘5265’ földképe, melly a’ hozzá tartozók 
kal, az erdélyi visszacs'atolni rendeltetteken kivül, 4989 [l 
mf.et foglal el ’s 12,000,000 különbözö vallásli, bárcsak egy 
nyelvl'í! lelkes lakosokat számlál , kikre a’ dunai gôzhajó 
265 anyagi , a’ honi nlyelv’ mivelése pedig erkölcsi erövel 
kezdenek hatni. — Е5 [gy határozzák: ‚ 

Nyugotról Stájerország és Austria; éjszakról Morva 
ország , Szilézia és Galliczia; keletröl Bukovina , Erdély-, 
65 Oláhorsza’g, mel‘lyeket а’ magas Kärpátok választa 
nak el Magyarországtól; délröl Szervìa , Bosnyákorszäg, 
Török-Horvátország 65 az Adriai-tenger. 

 

Miuta'n Magyarországot megismertiik, nézzük i 
l 

'2. Èrde'lyország’ 

földabroszát. Ha Erdélyorsza’g’ földabroszát megtekint 
jük, azon mìndenütt hegyeket látunk felemelkedni , 
mellyek közt a’ nyugotiak különösen aranynyal 3621111 
gok; nedvesítik a’ Szsamos, Muros 65 0l! folyamok. Fel 
osztatik: magyarok’, székelyek’ és szászok’ földje’re. 

A’ magg/a r ok’ _fò'ldje áll következö vármegy'e'k 
bö'l: Belsö-Szolnok, Doboka, Kolos, Torda, Alsó-Fejér, 
Küküllô, Felsö-Fejér e’s Hunyad vármegye’kböl; továbbá 
а’ 52652 föld közt F сданы-‘111611661; Kolosvár , Károly 
vagy Gyula-Feje’rvár, Nagy-Enyed, leginkább kitůnö 
városokkal, hol a’ reformátusoknak hires oollegiumjok 
van, valamint Kolowa'ron is a’ reformátusoknak 65 evan 
gelikusoknak egyszersmind. 

A' sxe'kelyek’ fò'ldje 611: Aranyos-, Maros-, 
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Udvarhe|y-, Csn'k- és Három-székì székekbôl. Neves he- 
lye: Marotva'sa'rñely a’ reformátusoknak collegiumával. 

А’ l z á s z ‘д’! d következö székekhöl :ill: Brassó- , 
K6halom-, Segesvár-, Nagysink-, Medgyes-, Ujegyház-, 
Nagy-Szeben-, Szerdahely-, Szász-Sebes-, Szász-Város 
székek, és éjszakon Belsö-Szolnok mellett Besztercze~szék. 
N нед város a’ sza'sz földön : Nagy-Szeben, katholìkusok' és 
evangelikusok’ gymnasiumaìkkal, és Brano'. Ezen 1109 [l 
mérföldnyi országban közel két millio ember lakik. 

 

Ha 
11. Az швтвин втошьом’ 

földképén Erdélytôl éjszakra tekintünk, látjuk: 
l. Gallícza'át Bukovínával. 

Neves városok benne: Lemberg, érsek’, superìutendens’ 
és egyetem’ helye; Brodz', nagy kereskedô väros; Wie 
lz'czka, só-aknáiról hires; Támopol, Czemovz'cz Buko 
vinának fövárosa, 1518 Е] mérföldje'n 4,000,000 ember 
lakìk. Nevezetes itt a' Ferdinand’ éjszaki vasúta. Ha 
Gallicziából a’ Kárpátok’ túlsó tövénél, nyugot felé me 
gyiink, találjuk; 

2. Morvaorlzágot ¿a Sn’leu'át 

a’ síidetì hegyekkel, Имидж, Auszterlz'cz, Brän, Olmíìcz, 
Troppau és Texchen városokkal; 2,000,000 szorgalmas 
lakosai, különösen vxíszon és gyapjú nemi'ikkel fog 
lalatosok , 504 [___] me'rföldön laknak. Morvától éjszak 
nyugotra látjuk ' 

3. Ccehornzágot. 

Az Ercz és Riesen ‘аду Orz'ás hegyekkel , az ‚ДМ: 
és Moldva folyamokkal, Pra’ga föva'rossal; Teplz'czczel, 
Karlsbaddal, mind kettö hires fördôjéröl. 956 [j mér 
földnyì területén majd 4,000,000 lakosok vannak, kik 



röLDLEmÃs. 63 

îöldmivelésben, kéz- és mii-gyárokban szorgalmasok. 
Cseh- 05 Morvaországon alól szemünkbe ötlik 

4. Austria [Ми-022510; 
részint hegyes, részint róna vidékkel. Ettôl 70521 az 
austriai bìrodalom neve't, mînthogy császára austriai ’s 
ennek f6 városában Be’csben lakik. A’ pompás Bécsen 
kivül jeles várnsok még Linex 05, Salzburg. 708 Щ 11101‘ 
földjén majd 2,000,000 szorgalmas lakosok élnek. Austriá 
ból dél felé lépiink 

5. Stíria Äerczegu'gòe. 
Ez nagyon hegyes, azért soviíny 488 [j mérföldnyi , 
majd 2,000,000 lakosu tartomány , hol Gre’cz neves 
várost találjuk és a’ karinthiai [Ладен/‘иди , melly tar 
tomány most Stiriához van kötve. Stiriából dél felé me 
gyiink 

6. Illírìaa' НИЦ/10560 ‚ 

mellynek közepén а’ karinthiai Havasu/a’ ágai nyúlnak 
el, еду 105201 az Adriai-tenger mossa. Itt találjuk Laj 

_balaot és Trz'esztet nagy kereskede'sü tengeri várost. llliria’ 
530 [I] mérföldjén alig van 2,000,000 lakos. Stiriától ha 
nyugotra nézünk , látjuk 

7. А’ hegycs Tl‘rols‘st 

Insbruls 05 Trie» városokkal. Tirolison alól délre esik 

8. А’ Lombard-Velenezez' лиц/„23, 

éjszakì részére a' tirolisi és svaiczì hegyek nyulnak be, 
mellyekrôl gyönyörl'í déli te'reit-.a’ többek közt-a' P6 
05 Ecs öntözik; neves városok benne: Малая‘! , Mantua, 
Velencze az Adrz'az°-tenger’ öblében, szigeteken épiilt 
szép väros. Ezen kira'lyság’ 867 [l mérföldjén több la 
kik 4,000,000 IakOSnáL-Még az austriai földabroszon 
látju'k 

9» Dalmáczia’t , 

_melly hajdan Magyarorszäghoz tartozott. Ez az Adriai 
tenger-Parton elnyúlt tartomány, áll szigetekbôl, mely 
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lyek közíil Arbe , Pago és Grossa legnagyobbak; és 
szárazból , Zára, Spalatro, Ragusa és Канат városok 
kal, melly utólsóban az Adriai-tengeren а‘ legjobb ki 
kötö van. 

Igy az egg uralkodó alatt virágzó magyar és austriaì 
birodalom , 12,204 [I] mérföldön 32 millió, nagy részint 
katholìkus, különbözö nyelvü , érdekü, törvényü, iparú 
lakosokat táplál. 

_ На Európa’ földabroszán az ausriai birodalomtól 
nyugot felé néziiuk, látható 

111. выововвъйс} 

Földje részint hegyes, részint róna, van bora, buzája, 
áztatják а’ Duna és Ilm folyamok. Fövárosa München. 
Neves helyei még: Passau, Regensburg, Spira. 1382 Е] 
mérföldjén 4,000,000 nagyobb részint katholikus, felvi 
lágosodott szorgalmas emberek laknak. Bajorországtól 
nyugot felé látható 

1v. A’ vün'rENm-:nc xmÁLYsÁG. 

Ennek földjét öntözi a’ Duna. F ôvárosa Stuttgard; je 
les városaì még Ulm e’s Tůbinga. 360 [j mérfôldjén 
másfél mîlliónál több, nagy részìnt protestans vallású 
mìvelt lakosokat számlál. 

Vürtemberg kirälyságnak nyugoti re'szén nyúlik 
el a’ jeles felvilágosodású B á den п agg ñ e r с z e g s e'g, 
Heidelberga , Karina/ie, Constams városokkal és Donau 
singen várral , hol Dunánk ered. 

Báden nagyherczegségböl , ha Ефим-82113’ azon ré 
szén, mellyben Spz'ra van, éjszak-nyugot felé tekintünk, 
a’ poro sz M'ra'lynak éjszakra nyuló u e'me to r 
s зад z' b z' r to k á t találjuk, mellyet a’ Reina hasl't , 
Aklzen , Kolom'a , Diisaendorf e's Münszter jeles ‘11110 
sokkal. Ezen birtoktól éjszakra látható ` 
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v. HANNovERAl xmÁLYsÁG., 

Fövárosa Han/Lovera ; neves helyei még: Göttz'nga, Lime 
burg, Qznabrü/i. 695 [:| mérföldnyi‘, többnyire téres 
földjén im'velt, majd másfél millió, nagy részint evan 
'gelikus lakosok vannak. Hannovera'tljl délre 

v1. A’ szÁsz xmÁLYsÁG’ 

szép térét, a’ csendes Elbe öntözi. F inom szôrú' juhai hl'-l 
resek. Fôvárosa Dresda, neves még itt Lz'pcse, ладу 
vása'raival ’s könyvkereskedésével; .Freiburg bányáival. 
272 Щ mérföldjén másfél millió jeles míveltse'gü több 
nyire evangelikus ember lakik. 

Ezen látottlnégy ország között feküszik me'g -a’ már 
Ним Baden nagyherczegségen kivül -- öt nagyherczeg 
ség : 1. Hassía, Darmstadt , Маши, Giesen , Worms vá 
rosokkal illy nevu" -nagyherczegségek. 2. Meklenburg 
Sverin, 3. Mekleuburg-Strelicz, 4. Oldenburg:ìlly нет’! 
városokkal. 5. Veimar, Vez'mar és Je'na va'rosokkal. Itt van 
Hassia fejedelemse'g a’ szép ‘ангелы. TOVFlbbá 8 {6119г 
czegség: Anhalt- Dessau , Anhalt-Bernburg , Anhalt-Kö 
then, Braunsveig, Nassau, Szäsz-Koburg, Szász-Altenburg, 
Szász-Maining; ezeken kivül 10 herczegség: Hohen 
zollen-Heching, Hohenzollen-Sigmaring, Lichtenstein, 
két Lippe, két Raisz, két Svarzburg, Valdek. Végre 
а’ Hessen-Homburg landgro'fság, ós a’ négy szabad vá 
ros: Menusi -Frankfurt, Lübek, Brema, Hamburg. 
винт jönek'még a’ majd ismerendô Dánìa’ hirtokai: 
Hohlstein , Lauenburg és а’ meg eddig Hollandiához tar 
tozó Luxemburg. 

Azon földek , mellyeket Bajororsza’gtól kezdveeddig 
láttunk, az austriai császärnak német és cseh birtokaival, 
Poroszországnak ismert részével, alkotja'k'a’ Детей-вид’ 
vetseget ‘аду Ne'metországot, melly 116001] mérföldön 
több mint 34,000,000 lm'velt, felvilzigosodott, nagy ré 
szint protestáns‘lakosokat sza'inla'l. ' 

aLl-:m TAM'TÁS. 5 
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Ha Europa' földabrosz'fín Ne'metorsza'gból 6152511 
nyugot felé megyüllk, van 

vu. A' ноьымл KmÁLYsÁG. , 

Ezen királyság’ földje lapály, a'A közel tenger benne töhb 
öhlöket mosott, mellyek szämos kereskedést elömozdl'tó 
cs'àtornákkal vannnk keresztül va'gva: ezek mellett folyói 
а’ Rajna és Schelde. F övárosa Amsterdam, jeles keros 
kedö város, Haga a’ király’ lakhelye, Rotterdam, Dort 
reht, Utreht, sth.. 661 Щ mérföldén, harmadfél 11111116 
nxil több református‘szorgalmas lakosi vannak. Hollan 
1116161 délre szinte a’ tenger mellett esik 

vm. BELGIUM, VAGY NÉME'r-ALFÖLDI xmÁLvsÄG. 

Ezen királyság 1830. óta áll Гена , az elött hollandiai tar 
tomány volt; róna, termékeny földjét a’ Mo'za és Schelde 
folyamok äztatják. Nevezetesek а’ müvészi ipart és szor 
galmat hatósan elômozdító, az orsza'gban ela'gazó vasutjai. 
F övárosa Brüssel , király'r lak; Antverpz‘a, Lüttich; Va 
terlo falu, a’ Napoleonon vett elhatározó 1815. ütközetröl 
neves. 498 Щ mérföldjén közel 4,000,000 többnyire ka 
tholìkus szorgalmas lakosokat számlál. Belgiumból dél 
nyugot felé nézvén , látható 

xx. FRANczlAoRszÁG. 

Ennek földjén a’Pz'relleí és Alpes hegyek’ ágai terjednek, 
termékeny téreit, töhb kisebb folyóival a’ Garonne, 
Loa'r, Sze’u, Schelde, Майя‘ 65 Rho'u öntözik; termeszt 
ményei közt nevezetes a’ sampániai és burgundia bor. 
F övárosa Pa'rís a’ világ’ legnagyobb ’s legjelesebb vxíro-k 
sainak egyike, királyi lak; neves va'rosai még: гении], ' 
Námzi, Nantes, Bordo, Marszelj , Talon, Lion, ‚41110: 
cu'o ,'Dz'zsou és az alsacziai Strassburg'. 10,050 l] mér 
földjén 32,580,000 nagyobb részint katholìkus lakosok 
él/nek, kik szellemì mn'veltségre és müvészi iparra a’ leg 
jelesehbek közůl vannak a’ vìlágon. -Ha Francziaorszzíg 
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tiil kelet felé nézünk, szemünkbe ötlenek а’ mages А! 
pesek, >mellyek Кбит van ` ‚ I 

x. uELvECzrA xöz'rÁnsAsÁG. 

Ehben mindenütt az Alpesek emelkednek fel; azen ré 
szén van kevés шёл-563, hol a’ Вера folyik д melly a’ Rho'nnal itt fakad. Nevesv helyei: Genf, Bern, Luczern, 
мм, Basel. 696 [j mérföldjén több mint 2,000,000 
részint katholikus, részint reforma'tus szabad lelln’í hel 
vetusok laknak. _ Па Hel vecziából Francziaorsza'gba visz 
szatérve délrè Щи! hágunk á' Píreuez'hegyeken , 

xl. sPANYoLonszÁG i 

találtatik. Spanyolország nagy részint hegyes, типа!‘ 
mindazonáltal gyönyörl'i termékeny térei, mellyeket 
а’ Miu/5o, Duero, Tajo, Gvadz'aua e's Ebro öntöz 
nek. Bora e's finom gyapjas juhai nevezetesek. Fövárosa 
és kirälyi lak Madrid. Neves va'rosai még: Toledo, Gor 
dava, Szevílla, Murczía, Valeuczz'a, Pampelorza,Burgosz 
stb. 8500 [j mérföldön 14,000,000 kirekesztóleg katho 
likusok laknak, kik, kivált az líjabb idökben, szellemi 
mivelôdésöknek szép jeleit adták. Spenyolországtól nyu. 
goti-a az Atlanti-tenger-parton nyúlik el 

xn. PoR'rUGÁLIA. 

Ezen orsza'g igen hegyes;az Ebrot hozzáadva, azon fo 
lyainok hasítják, mellyek Spenyolorszägot. Bora, olaja 
és gyümölcse híres. F ôvárosa Lz'szbona, királyi lak. 
Jeles värosai még: Koz'mbra és Porto тягу орт-‚0. 1928 
1:] mérföldjén 4,500,000 katholikus, az ujabb idôkben a. 
mìveltségben haladó lakosok élnek. - 

Minthogy Spanyol és Portugalia országokat minde-h 
nünnen tenger övezi, kive’ve'n Francziaorsza’g felöl, hol a’ 
vPirenei hegyek nyulnak el; „мы; nevezni nlindkettöt 
Pirenei fél szigetnek. -— На Portugaliából Spanyol e’s Fran. 

5'. 
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cziaországon Мнений! visszafordulunk, ’s а’ franczia 
szélekröl a’ _tengeren túl néziink, találtatik 

xm. A’ NAGY-BRITANMA: KmÁLvsÁG. 

Ezen királyság három országból áll: Angol, Slsóczia 
és Hibernia vagy Irland országokból, mellyek 
kò'zi'il Anglia és Skóczia együtt, Irland pedig maga, едем 
szigeteket alkotnak. Anglia nagyobb reszint róna, Ir 
land egészen, Skóczia pedig igen hegyes. Angliát, igen 
sok csatornákon kivül, hasl’tja a’ Temse. A’ müvészi szor 
1‘;а10111 e's kereskedés mellett , virágzik niég itt а’ 111аг11а 
tenyésztés, hiresek az angol lovak és juhok, külünösen 
a’ Valesi lierczegse’gben. Anglìának fövárosa London, 
Európában mind lakosaira, melly 1,474,000, mind keres 
kedésére legnagyobb. Hires várasok még: Birminkbam, 
(Hanford, Kembridzs, Liverpul, Мене/денег, Bristol, 
Pleimnthlfenterbri. Skócziának fôvároa Edinburg, Ir 
landnak pedig Dublin, mindkettö müvészi iparral és 
kereskedéssel. 5716 [l mérföldjén 23,000,000 nagy részint 
angol-református, de katholikus lakosok is élnek, kik 
zellemi miveltségben müvészi szorgalomban, külônösen 

a’ tengeri kereskedésben jelesek, kivévén Irland' 111110 
sait, kik ha egy oldalról nyomatásban élnek, másról 
magok is tunya restségben élök. Ha Nagy-Britanniá 
tól éjszak-kelet felé a’ tengeren keresztül hajózunk, 
elöttiink van 

xiv. A’ svÉcziA mRÁLYsÁG. 

Ezen királyság két részböl áll, tulajdon Sve'eziából 
és Norvegiából. Az ország’ nagy része’t la’ Kó'lzleni és 
Lapponiai bé_rczek borítják, mellyekböl sok vas és réz 
ásatik. A' keleti részére az emli‘tett hegyekrôl több fo 
lyamok Égaznak el. F6 és fejedelmi városa Stok/'zalm 
Svécziában. Norvegiában ред“; föva'ros Krisztiánia. 
13,700 П m'érföldjén köze14,000,000 evangelikus való 
din 'mivelt` lakos él, kik’ mivelödése’nek alapja még1223. 

l 
s 
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és 1504diki évhen van letéve. Svécziától délre, hav a' 
tengerszoroson keresztííl tekintíink-` látható 

xv. ВАША. 
\ 

Ezen tengerbe nyuló szigeteket alkotó orsza'g за: föld. 
_ Fövárosa Koppen/zaga. A’ német-szövetségi birtokaival, 

2842 [j mérföldön 2,000,000 evangelikus mivelt lakosokat 
számlál. Dániához tartoznak me'g Svécziától oldalt, az 
Atlanti tengerhen úszó Island, Hekla ti'ízokrídó hegyekf 
és Ferve szigetek is. -— На Svéczia’ alsó részétöl á 
föld-abroszon a’ Balli tengeren által délre tekintünk, sze-’ 
münkbe ‘бай: ’ 

xvi. Ponosz ouszÁG' 

azon része, melly nem tartozlk a' N émet-szövetséghez; sl'k, 
nem mindenütt termékeny fôldjét az Elbe, (Мета e's Vim» 
tala áztatják; a' mit а’ természet benne megtagadotßazt a’ 
müvészi szorgalom höven tudja kipótolni. F6 és fejedelmi 
városa Berlín , Európa’ egyik legszebb, legmi'veltebb 
városa ; neves värosai még : ßfagdelmrg, Stettin, Dánczz'g, 
Königsberg ’s Breslau stb. A’ német-s‘zövetségi birtokok 
kal, sò't a’ helvecziai Neafcñatellel 5054 [j mérföldjén 
12,726,000 emberek laknak, kik nagy részint egyesült 
evangelikusok, valódiml'veltse’ggel, müvészi szorgalom 
mal és kereskede'ssel. — На а’ nézö keleti Poroszország’ 
szélén megállván , éjszakra és дате néz ‚ а’ .leges-tenger 
töl a’ Fekete-tengerig шить elnyúlni 

XVII. AZ EURÓPAI OROSZ BIRGDALOM. 

Ez a' birodalom , minden tekintetben két különbözö 
részre oszlik , tulajdon 0 rosas - e’s ищут raz 123‘ 
ra. Nagy részint róna, а‘ keleti részén emelkednek fel az 
Ural bérczek , öntözi a’ Volga , kiilönbféle termesztmény 
nyel bövölködik. Az egész birodalom’ fôvárosa Маги/щи; 
második föváros és a’ császár' lakja Szent-Pe'tervár, 
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Európában egyik legszehb város; neve városai még: 
Riga, Wz'lna, Kiew, Aitrahan, Odessa. A’ hajdan vi 
rágzó lengyel birodalomból megmaradt Lengyelország 
nak fôvárosa Varso', nevezetes ez, egész Lengyelország 
gal az líjabh idöbeni azon küzdésrôl, melly szerint a’ А 
maroknyi ország a' roppant birodalom’ jármát már-már 
kiíité. Ezen ‘Európának több mint felét elfoglaló 111101111 
lomnak 96,000 Ш mérföldjén 54 mìllió , majd mind görög 
valla’slí különbözô miveltségl'í emberek laknak. Itt van 
‚КМ/116 szahad város is , austriai, orosz és porosz 76110 
lem alatt. --- Az Oroszbirodalmon alól a’ F ekete-tengertöl 
nyugotra látható 

xvm. Az EUnóPAl т6116к вшошьом. 

Е2011 mindenféle termesztménynyel bövölködhetö szép 
ország, mellyet a’ Hemus vagy Balhan ,hegy-a'gak, 11105 
völgyeket alkotva, hasl'tnnk, közelehbröl érdekel ben 
nünket, ligy, mint mellynek részeì: B o s л y áko r .l zág , 
Szervia, Bolgárország, 0la'h~ 65 Moldva-or 
szágok, hajdan Magyarországhoz tartoztak, majd attól 
ismét elszakadtak. A’ bìrodalom’ fövárosa és a’ császár’ 
vagy s‘zultán’lakja Konstantz'na'poly vagy Stambul. Szer 
viáhan neves város: Belgra'd, Szemendrz'a, Passarovicz. 
Ennek fejedelme Milos herczeg , a’ miveltséghen jeles 16116 
seket kezde tenni. Bolgárorszäghan föváros Sq/ìa, Vz'ddin; 
Уйти 1444. szerencsétlen ütközetrôl hires; Szín‘stov. 
Oláhországhan Buharest. Moldváhan Jani.Ezeken kìviil 
neves városok: Drz'mípoly, Szolom'hi vagy Tessalom’ha. 
Az Egeamítenger' szigetei közül még eddìg birja Kre’tát 
vagy катит 65 Lemmr. 8500 Щ mérföldön 8,600,000 
török vallású , a' miveltségben elmaradt lakosokat szám» 
lál.--Az európaì Törökországtól egyenesen délre a’ 1011 
gerbe nyúlik 

xlx. Az Ú; GönöcoRszÁG. 

Ez 1821-1830. vl'vta ki magát a’ török járom alól. Szép ’s 
igen terme’keny föld; álL L iv a d z' a 65 Mo r e и 1111-10 

\ 
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mányokból, több az Egeumí-tengerben vagy Archipela 
guson elszórt szigetekkel. ôvárosa Nauplz'a Mor'eában, 
Livadiában pedig At/leue. 800 Щ mérföldön 900,000 lel 
kes lakost займы]. Gürögorsza'gtól és Törökországnak 
alsóbb részétölv az Adriai-tengeren van elszórva 

xx. A’ JóNiAl szABAD xöz'rÁnsAsÁc’ 

7 szigete, az angel védelem alatt; Korfu, Заведит 
Maura, Czepńalouz'a , Zaute stb. termékeny szigetekkel. 
46 Ij'mérföldön 180,000 lakossal. Ha Törökországból 
az Adi-iai tengeren által nyugot felé tekintünk , szemünkbe 
ötlìk 

xxx. oLAszonszÁG. 

Ezen, a’ Földközi-tengerbe hosszasan benyúló, egész виде 
teket is formáló szép föld, több részekböl áll, legalsó 
részén van ‘ 

1. А’ Íae't Szz'cz ílz'az' kíra'lyság. Ezenkirály 
ság áll: Szicz ílz'a szigetbôl és а’ Na'p o ly Мину 
ságból; szép, termékeny, felváltva hegyes és róna föld. 
Az egész ország’ fôvárosa és király’ lakja a’ szép Nápoly; 
Sziczìliában neves hely Palermo: itt van az Etna, Ná 
polyban pedìg а' Vezuv tüz-okáùi hegyek. 1988 [j mér 
földjén 7,500,000 többnyire katholikus lakosokat számlál. 
Ezen >alól van Malta szigete, az Angolé. Nápolyikirály. 
ságon túl esik 

2. А’ Pa'p a' birtoka. Termékeny földjén, vala 
mint csaknem az egesz olasz földön, az Appeuuz'uus he 
gyek nyúlnak. F övárosa és а’ pápa’ lakja Ro’ma,a’ 1111] 
dan ‘Мёд’ ига. 812 E] mérföldjén csak 2,425,000 katho 
likus, szegény lakost „мы. A’ pápai birtokban Urbino 
mellett van 

3. A’ Saut-marinai ko'zta'rsaság, másfélC] 
mérföldôn tizenegggyedfél sza’zad óta áll fenn szabad 
ságában. _ A' pápai birtoktól nyugot felé van 

<\‘ 
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4. A’ To s há n a ладу lierczegs e'g, fövárosa 
Шут-глади. Elba sziget is ide tal'tozik. -—- Toskána mel 
lett a’ tengerparton van ` 

5. A’ Lnlil: а Íz e r cz еде e'g', Вид/за fôvárossal. _ 
E’ felett van ‚ ` 

6. A' Modena Ízerczegse’g, Modena fôvárossal. 
Ettôl nyugottra esik 
7. A’ Parma here zegs e’g, Parma, Piaczencza 

ее аишшлд városokkal. Pármától nyugotra esik 
8. A’ Szardin ia “мм/гад, hegyes tarto 

mány. Fövárosa és a’ király’ lakja Turin. Neves helye 
még Genna tengeri vzíros, és Marengo falu az 1800diki 
íitközetrôl hires. Ezen királyszíghoz tartozik ma'g a' F öld 
közi-tengeren uszó S za r d i n i a' szigete Kagliari fö 
`várossaL 1330 Щ 111ё1‘1`б1д611 4,420,000 többnyire katho 
likus ember lakik. — Szardiniától éjszak-keletre van 

9. A’ már ismert austriai birodalomhoz tartozó L 0 т 

bard- Velencze lairá lyság. е Igy tértünk vìssza 
a’ Lombard-Velencze királyságba, miután Európa’minden 
tartományaìt a' földabroszon sorban lilegismertük , melly 
hôl Illirián és Stiriának egy része'n keresztiil, ìsmét sze 
retett honunkban találjuk magunkat, honnan kìindul 
tunk. 

Ez Európa"földképe és földismerete , melly 155,000 
[ш me'rföldön 215 miné 1.1.0.. 011.1811.- Európáfól мы 
Isle', hosszabban mint ez , nyúlik földünk’második része: 

B. ÁzsIA. 

1. Ázsìának e’jsznki részét, tlíl az Ural hegyen, az 
äzsiai 0 rosas orsz a’g foglalja el, mellySziber i a'nalk 
neveztetik , ’s 250,000 E] mérföldön alig számlál többet 
2,000,000 lakosnál. Ide szoktak számüzetni az orosz alatt 
valók. Nevezetesb városok: Tobolk/L , [Мин/е. 

2. Közép részén vannak: Ta “Этот-2113, Ви— 
cbara-, Mongol-, Jarlian- és Tibetfprszágok, 
Lassza kitiinöbb várossal ; az utolsóban van a’ föl 
dii nkön legmagasabb hegy , а’ Himmalaja , mellybôl az 



FöLDLEmÁs. 73 

Indus és Ganges nagy folyamok erednek. Ez az egész 
földön a’ legmagasabb hegyu” tarto/mzíny. 

3. Nyugoti részén van az A zsiai Tò‘r ò'kb iro 
да lam: Skntari, AkÍzalzi/t, Erzenum, Aleppo , Damas 
leus, Jernzsa'lem, Antioc/li városokkal e's Bethlehem falu 
val. Ázsia’ nyugoti re'széhez számi'tatik Ará bia: Mekka 
a’ Muhamed’ születéséröl , Medina temetéséröl hires vá 
rosokkal. Továbbá Pe „за ia: Telzeram, Ispakam és Tau 
ris népes városokkal. 

4. Déli re'szén van а’ Ganges által két részre osztott 
India. A’nevezetesKelet-India és 'Falso-India. 
Kelet-Indiában vannak a’ Katkattai, Миф-иди és Bom 
5.j.‘ f5 komìányszékßk. 05000 51.101. ш ...érföldjén 132 
millió lakost täpläl, kik közül 34,000,000 lakos,24,000 
E] mérföldön az angoloké. ' 

5. Keleti re'sze'n van Clzina és Jappania свё 
szárság. A’ chinai császárság legnagyobb e’ földön , 
250,000 l] mérföldön 235 millio lakosf számla’l, Pel. 
king, Nan/:ing külön több mint 1,000,000 lakossal, és 
Kanton szinte népes várossal. .lappania császärsa'g 12,000 
E] mérföldön 18,000,000 lakossal,' Jedelo több mint 
1,000,000 népl'í várossal. Ez а’ roppant Ázsiának föld 
képe a’ hozzá tartozó szigetekkehmelly 800,000Щ mér 
földjén 480 milliónál töhb,nagy részint pogány vallásu, 
lakosokat szämlál.- Arabìából a’ Suezsi-tenger-szoroson 
által еду nagy, csaknem egész Sziget tünik elönkbe, melly 
földünk’ harmadik része : 

C. AFRIKA. 

Afrikának csak tenger-parti részei ismeretesek, a' belsó 
részérôl csak annyit tudunk, hogy аж homokos puszták 
foglalják el. Egyébiránt az ujabb utazások itt is sok 
nevezetességekkel kezdenek ismerkedtetni. A’ Suezen ál 
tal érjük 1. Egyiptomot a’ „Лиз folyóval, Kairo’ és 
Alexandria népes városokkal; különösen mostani vieze 
királya, az egész tartománynak miveltségéröl, vasutak, 
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csatornák, kéz- és mügyárak' létesítése által jelesül gon 
doskodik. 2. Éjszakra nyúlik el Barbarz'a, melly áll 
a’ Marokko Császárságból, Algír, Tunis és Tr z' 
p ol i x nagyon termékeny országokból, mellyek közül 
Algír a' francziáké. Ezeket az Atlas hegyek a' Szahara 
pusztaságtól választják el. 3. A.’ Szahara pusztaságon is 
alól a’ tenger' szélén van Se u egambía a' Níger fo 
lyammal; beljebb 4. Sudan vagy Nígriczía; alól 5. 
Feltó'- Guinea; alatta 6. Ahá-Guinea; 7. a' Ho t 
tent o t ták” „földje; legals'ó csncsán a' Kap'v íde'lae; 
ezen felül 8. Mosambik; 9. Angvebar; 10. Abi: 
sinia; l1. Nubia és ismét Egyiptom. Ezen, szige 
teivel , különösen M a d ад а s Í: á rral , 530,000 lj mér 
földön élő emberek” számát 110 millióra teszik, kik nagy 
részint pogány vallásnak. -Ha akár Afrikából vagy En 
rópából, az Atlanti-tengeren által nyugatra; akár Ázsiá 
tól , a’ nagy Oczeánon által keletre tekintünk: látunk 
éjszaktól délre, egy nagy, tengerben úszó szigetet; melly 
fôldûnk' negyedik része: 

D. AMERIKA. 

Amerikának legfelső vagy éjszaki részén feküsznek: 1. 
az örökös hóval fedezett hideg Gr ó'lla n d és Sp icz 
berga , melly utólsót némellyek , helyesebben is , Eu 
rópához számlálják. 2. Ezeken alól van az A m er ilta z' 
Indusok’ ta rtofpa'nya, a' Be'llríng- szoros — 
melly Amerikát Ázsiától választja" — és a' Hudszon’ 
ò'ble körül. 3. Alább vannak a’ B r z' t t u s s z a k-A m e 

rz'haí tartományok. 4. A'y 25 egyes statust és 5 ' 
tartományt magában foglaló legnevezetesebb Ej l z a k 
Amere'kuí l: őz tá rcaaág: Columbia, New-York' 
Vaníngtrm , F “идей/га, Baltimore igen jeles városokkal. 
13,000 D mérföldjén 13 millio lakost számlál, kik tudo 
mányos felvilágosodásban , müvészeti szorgalomban , ke 
reskedésben , ha felül nem mulják , vetekednek akármelly 
európai országgal. 5. M e a: í h o-, 6. G v a t c' m a мыш 
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sok hasonló nevi'í városokkal. Ezek eddig ÉjszakAmei-ì 
kához számláltatnak Míazz'szz'ppí és Oäz'o nagy folyókkal. 

Közép-Amerikát «так а’ Bahar/lai , nagyobb és ki 
sebb Antillen' szigetek , mellyek közönségesen N y u go t 
I n d z' a' пай neveztetnek , Szent- Szalvador , Kuba és 
Guadaluppe jelesb szigetekkel. 

Déli-Amerikához tartoznak 1. Co ln т b ía: Koz'to, 
Bogotajeles városokkal, az Amazon nagy folyammal és а‘ 
Cn'mborasso megas hegygyel. 2. Pe r u, 3. B o lz' v z' a , 4. 
Peraguaj, 5.La~Pla ta, 6. K/zz'lz', 7. Patagon ía 
épen a’ csúcson, 8. Buenos-Aj rez; 9. Br asz'líaz' csá 
rzár sag, mellynek 413,000 1:] mf.jén 5 millio ember 
lakik , Rio-de-Janez'ro fövzirossal. E’ felett Columbiától 
keletre l0. G v б a n a- tar to má nya. Amerika’ ezen 
750,000 [l me'rföldjén 40 millio, nagyon különbözö mivelt 
.ségl'i ’s vallásu. emberek laknak. 

Ha Déli-Amerikából a’ földabroszon nyugot felé te 
kintíink, a' nagy tengeren több elszórt szigetek ötlenek 
elönkbe, mellyek földünk' ötödik részét alkotják, ’ ez: 

E. AUszTRÁLlA. 

Ezen 1egújabb`vi1ág-rész .01 24 nagyobb és kisebbszigef 
bôl, mellyek közlil Uj-Holland ía majd olly nagy, 
mint egész Európa. Keleti partja Uj-de'lí- ‚диета!‘ 
mondatik, mellynek Sz'dnez' városa több jeles intézetek 
kel kezd dx'szeskedni. Nagyobb szigetei még Uj-Gvínea 
ésUÍ-Szelandz'a. Nagy része Austráliának brittus birtok; 
250,000 Щ mérföldjének lakosa csak 2%', millióra becsíil 
tetett eddig; de az angel kormäny’ böles intézete által, azok 
kik ide mint gonoszte'vi'ík hordattak, megjobbulván, mind 
népessége, mind miveltsége nöttön nö; különösen пиву 
sikerrel tenyésztetnek itt a’ íinom és szila'rd szôrů juhok, 
honnan Anglia nagy mennyiségů gyapjiít fog nyernì. 

Ázsián keresztül ismét Európában, itt is szeretett 
honunkbàn találhatjuk magunkat. Igy järtuk be ’s ismer 
'tük meg az egész fôldet: mellynek midön hegyeit fo 

О 
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lyóit, termesztményeit stb. vizsgáltuk, akker terme’szeti 
fó'ldleirást tanultunk f, midôn pedìg a’ tartományok' lako 
sairól , azoknak vallásukról , miveltségökröl , iparukról , 
készítményeikrül szólottunk, kivált ha me'g több viszo 
nyaikat is ele'adhattuk volna: ne’pfò'ldleirást ismerget 
tünk. És ezen kettöt összefoglalva tanultuk. 

Minthogy miír a' földabroszon, két fél {БЫ-361111161 
láttunk; toväbbá a' nap és ё}, tavasz, nyár, бы és tél 
felváltásaiknak okát is szeretnôk tudni; sziikse'ges föl 
dünkröl ligy is mint égi teströl szólani, melly az emli' 
tett ’s más változäsoknak ìsmeretére vezet. És ezt teszi 
az e'gi ХИМИИ‘, те11у következik. 



ÉGI FöLDLEmÁs. 

 

1.0 

Hogy földíink olly gömb-alaku legyen , millyennek 
а‘ földgömböt látjuk és mint a’ két fél rajzgömbnek össze 
illesztése után ke’pzelhetjük, meggyöz bennünket 

1. Az, hogy ha sl'k téren `litazunk, a’ magas tárgyak 
nak , toronynakßvagy fa’nak tetöjét pillantjuk meg elôször; _ 
’s közpledvén hozza'jok, azok mindig magasabbaknak 
látszanák. Különösen tapasztaljäk ezt a’ hajósok, kik 
a’ sl'k tengeren a’ hajók’ árboozait pillantják meg. Ez 
más okból nem eredhet, mint abból, hogy földünk, bi 

_ zonyos ta’volra kerekült, ‘аду az egész görnb-alakú. 
2. Fôldünk mär töhb ízben körülhajóztatott, még 

pedig úgy, hogy a’ hajós mindig azon iränynak, például 
keletnek tartott , és arra a’ helyrejött, honnan kiindult. 
Ez csak úgy lehetett, ha földiink gömbölyl'í. - y 

3. Földünk, az aláhb látandó holdfogyatkozásmíl 
mindig gömbölyů árnyékot vet a’ holdra, mellyet a’ tánye’r 
alaku testek nem mindig tesznek. Ezt, a' szoba beseté 
titetvén , ezennel látni fogujuk. Azonban földünk nem tel 
jes gömb; hanem két félröl horpadt. Hogy földünkön 
hegyek látszanak, azok nincsenek а’ föld' gömbölyúfsége 
ellen ; тех‘: azok földünk’ nagyságához ugy vannak , mint 
egy kis kövecs , melly az alma’ oldaláha ragad. yFöldünk' 
illy nagyságáról ezennel világosan megfogunk gyözôdni. 

„ Ч 
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‚ n 

2. §. 

Földünkön, mint azt a’ földgò'mbò‘n és a' két Её! 
гау-ябтьб‘п is látjuk, különbözô vonalok "так Ьип’еь 
Azon egyenes vonal, melly dél és éjszak felé fôldünkön 
keresztííl huzatni gondoltatìk , neveztetik fò'ld-Iengelynek; 
ennek végpontjai éjszakì és délìgó'rzczó'lo'~knek. Az a’ gßrbe 
vonal , melly földünk’ kôzepét kelet és nyugot felé ke 
rl'tì, neveztetikfó'Id-egyenlz’tönek; ez földünket két egyenlö 
részekre szelnì итак. Az egyenll'töt két általellenes 
pontban vágó , szìnte legnagyobb kör neveztetik {614121 
nak. А’ földútat két félrôl határozó kisebb körök топ‘ 

datnak fá‘ldfordz’tólanak. Ezektöl két félröl , távolabb esô, 
ismét kîsebb körök, gó‘nczò'lkò'r nevet vìselnek. ‘ 

Azon 6, szinte legnngyobb körök, mellyek a’ most 
érìntett köröket va'gva a’ két gönczölökne'l egymást 7:55 
ják, de'lkörò'knek mondatnak azért; топ, midön azok a’ 
nap felé függôleges lapban állnak, mìndazoknak, kik 
annak egyik felénlaknak, delök---; kik pedig az általlel 
lenes felen ‘атак, éjök van. Innen läthatni, hugy annyì 
délkörök huzathatnának földünkön, mennyì рамой van 
nak. Ezért szoktak egyet állandóúl felvenni, mellylöl 
számlálják a' többiek’ „мы: is: ’s ezt Ferro’ szigete'n 
szokták húzni ez elôtt; az ujabb. idôkben minden hely, 
hol csillagász-torony van, ennek tetôjén húzza ezen f6 
délkört. Azon távolok, mellyek akármellyîk délkör’ mé 
retében, az egyenlx'tötôl, éjszak vagy délre vannak, éj 
szaki és de'li fó‘ldsze’lessefgnek neveztetnek. Azon távolok 
рейд, mellyek a’ f6 de'lkörtôl kelet газу nyugot felé 
esnek, keletì ‘аду nyugatifäldhosszaság nevet viselnek. 
Igy Budának 47° szélessége van, és tulajdon hosszasága 
lehet , minthogy csillagász tornya van., 

з. g. 

Mindenlkörök, mint a’ népszerü mérés is шайба, 
elosztatnak 360 egyenlô részekre, mellyek [ода/ЕЩЁ 
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mondatnak. Illy 360°-ra „так el földünk' egyenlítője is. 
Az is meg van határozva , hogy földünk' ezen egyik leg 
nagyobb karikája 5400 mérföld hosszú. Ez egy igen el 
més mód által határoztatott meg. Felvétetett az égen egy 
állandó pont, egy csillag, melly helyét nem változtatja: 
ezen pontra, az egyenlítő vagy a’ délkör’ mentében föl 
dünknek két pontjáról olly vonalak irányoztattak' egy 
szöglet-mérő által, mellyek egy fokot tesznek. Ezen távol 
megméretvén 15 mérföldet tett. Ha már 15 mérföld sok 
szoroztatik 360nal, ez lesz 5400. Minthogy minden kör' 
általója háromszor és jeszer kevesebb а’ körnél, könnyen 
kitaláltathatott földünk' általója is, melly 1720 mérföld. 
A’ földmérés után .az általló’és legnagyobb karika sok~~ 
szoroztatván , adja a’ gömb, felületét; így találák kif 
hogy földünk” felülete 9,288,000 [j mérföld; hogy ha 
pedig a” felület az általó' hatod részével sokszoroztatik, 
elő áll а’ föld' tömege, és ez 2,662,560,000 Ü mérföld. 

4. S. 
Ha mi, akárhol földünkön megállunk, а‘ föld mint 

egy lapos terület иду látszik, fejünk felett pedig félgömb 
láttatik kiterjedni. Ezen lapos terület neveztetik lát/ub 
tárnak; de ez tetsző láthatár, a’ valódit ezzel egyenkö 
zileg a’ föld’ közepén kell képzelni. Ha már földünkről 
azon vonalokat és köröket, mellyeket ennek felületén 
megismertünk, irányuket megtartva, kiterjedni képzel» 
jük: azok, a’ mi világunk' vagy nap-rend-szerünk' vo 
nalait ’s köreit ismertetik meg velünk. Igy a’ föld’ hosz 
szított tengelye a’ világ-tengelyt, annak két végpontjai 
а’ világ-gönczölöket jelelik. De a’ földtengelyt nem sza 
bad éjszak felé is akármelly magosságban helyhezni, ha 

_ nem egy mozdulatlan, az иду nevezett gönczöl-csillagra 
irányozni, melly а’ láthatár felett Magyarországra 
¿1m-50° terjed. Ezért földünk nálunk 45° fokon szokott 
állani a’ láthatár felett. А’ kiterjedt föld' egyenlítője , a' 
világ” egyenlítőjét, az ezt rézsutosan vágó fölemelkedett L 
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földút a' tulajdon földutat,“ a' földfordftök a' tulajdon 
főldfordítókat, a’ gönczölkörök a' világ” gönczölköreit, 
a” dél-karikák а’ világ” дышал-11:45:51: képezik. Ezeken 
belől kell képzelni а’ napot, melly körül földünk és a’ 
majd látandó rokon égi testek bizonyos törvények szerint 
keringenek. 

,. 5.5. 

Az, hogy földünk forog a’ nap körül, és nem a’ 
nap földünk körül, nagyon különösnek látszik, mint 
hogy így földünkről magunk fővel hallanánk le, más 
testek is lehullnának, а’ kutakból a’ vizek kiőmlené 
nek. De egy sebesen fordított abroncsba tett pohárvi'z, 
az abroncson sérületlen maradván meg; földünknekmind 
járt lätandó sebes forgása miatt is, a’ vizek a’ kútakból 
ki nem ömölhetnek. Egy szabadon bocsátott testnekle 
esése mutatja, hogy minden testek a' teremtő' bölcse 
sége szerint, a' föld’ központja felé annyira nehezkednek, 
hogy innen le nem hajítathatnak. Mi pedig a’ körülünk 
fekvő tárgyakkal együtt fordulván, azok reánk nézve 
folyvást azon állásban maradnak; így mi fővel lefelé nem 
lehetünk, sem le nem eshetünk. Hogy földünk forogjon 
a’ nap körül, az is adhat győződésünkhöz valamit, hogy 
a’ nap egy milliószor nagyobbföldünknél; és Еду köny 
nyebben leírhatja bizonyos idő alatt útját, mint a” nap. 

Még pedig ezen mi földünknek kettős mozgása van. 
A’ nap körül, a’ földúton, minden esztendőben, vagy 
365 nappal és majd 6 óra alatt; e’ mellett ön-tengelye 
körül, minden nappal vagy 24 órában nyugotról keletre 
fordul. Minthogy földünk a' naphoz 20,000,000 mérföld 
nyire van, és így ollyan kört ir le, mellynek általója 
40,000,000, ennek köre pedig több mint 131,000,000 mér 
föld; következik, hogy földünk minden napal 360,000, 
minden órában 15,000, minden másod perczben 250 mér; 
földet haladjon esztendei utjában. Ez már az a’ roppant 
sebesség, mellyet inkább meg tehet a’ föld, mint az 
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egy milliószor nagyobb nap. Nappali forgásában pedig 
minden óra alatt 225 mérföldnyire halad, а’ legnagyobb,v 
kör’ mentében. 

6. §. 

A’ földnek minden 24 órai'forgása okozza a’ nappalt 
és éjt. Földünknek azon oldalán, mellyel a' nap felé 
fordul, nappal van, az ellenkező árnyékos oldalán pe 
dig éj. Ezt egy gyertya mellett fordított gömb által 
könnyen előterjeszthetjük. Midőn pedig а’ föld a' maga 
föld-utjän esztendei mozgását teszi, egyszersmind minden 
24 óra alatt tengelye körül forog; okozza földünkön 

1. A’ különböző égaljakat, itt is: 
a) А’ fori-ó égaljat, melly van а’ két fordítók közt; 

minthogy itt, hol egy hol ma's helyt mindig függőlegesen 
esnek a’ napsúgarak, mellyek-nagyobb meleget állít 
nak elé. А 

Ъ) A’ mérsékelt égaljakat, а’ fordítók és gönczöl 
körök közt, éjszak és dél felé; minthogy ide márE ré 
zsutosan esnek a’ napsúgarak, következéskép nem okoz 
nek olly meleget. _ 

с) А’ hideg égaljakat, a’ két gönczöl és két gön 
czölkör közt, hova még rézsutosabban} esvén a' napsü 
garak, itt örökös hó és jegek uralkodnak. 

2. A’ földnek “mozgása a’ föld-úton, egyszersmind 
ön tengelye körüli forgása, okozza a' nappal és éj' külön 
ségét földünkön; ‘А’ földút nevezetesen tojásdad kör lé 
vén, mellynek kohäban van a’ nap; 

a) Az egyenlítő alattiaknak mindig egyenlő nappa 
luk és éjök van, minthogy a' forduló földnek, épen fele 
12 óráig világosítatik ’s másfele ugyan annyi idő alatt 
homályosítatik meg. Sőt az egyenlítőn kívülieknek, 
nekünk mérsékelt és a’ hideg égaljaiaknak is, egyenlő 
nappalunk és éjünk van, midőn a’ föld’ utja az egyenlí 
tőt két általellenes pontban vágja. 

ELEMI TANÍTÁS. 6 
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~b) A’ mint ринг az egyenlítö alól távozìk a' föld, 
а’ nappal’és éj’ különsége is szem'betünó, még pedig ne 
künk, mérsékelt ég-aljaìaknak, mìnthogy nyárban föl 
díink а‘ toja’sdad kerek uton_ta'.volabb van; a’ nap által 
több része vilálgosítatván meg, ön tçngelye körl'íli 101311311 
han többìdö alatt van világított része'vel а’ пар felé: ‘югу 
a' nappul hosszabb, az éj рейд rövidebb, mind addig, 
mig földiink az éjszaki fordl'tó‘által yìssza nem fordíta 
tik. Ellenkezöleg télben a’ tojásdad úton közelebb lévén 
földünk a’ naphoz , a’ пар által kevés része világosítat 
ván mcg, ön tengelye körl'íli forgásában több idö alatt 
marad homályos része árnyékban: vagy hosszabb éjek 
és röv'ld nappalok vannak, mind addig, mig a’ déli fur 
dl'tó ältal földünk útjából vìssza nem fordl'tatik. A Ezen 
változások képezhetôkké tétetnek az által, ha еду tojás 

-dad kör kohában, ogy égö gyertya letétetik, és egy go 
lyó 45° hajlásu tengelye köríil forogva, а’ tojiísdad kör’ 
menetében köriilvitetìk, 

I `с) A’ két gönczöl felé мёд nagyobb az éj’ és nap 
pal'` különsége, annyìra, hogy mîután ‚а‘ föld utjában az 
egyenll'töt vágta , 's innen az éjszakì gönczöl fele' balad, 
ezen gönczölöknél virradni--, midôn a’ délinél sölétednì 
kezd; ’s itt, mig а’ föld az éjszaki {ох-[11166 él nem érte, 
homályosodik, nz éjszakinál рейд folyvást világosodìk. 
Ellenkezô шаман; a’ föld’ visszafordulta'val; ugy hogy 
a’ kétl gönczölnél fél esztendeì éj és fél esztendeì 
nappal van. 

3. A’ föld' mozgása , а’ földúton, egyszersmìnd ön 
tengelye körú'li forgäsa szíili nálunk az esztendö’ négy 
különbözô részeit. Mig földünk azon‘ponttól, hol az 
egyenll'töt vágja, á’ tojásdadkör’ azon ágzín mozog, melly 
az éjsznkì fordítóig megyen: tavaszt okoz. Ezen fordí-- 
tótól azon pontig, hol az egyenlítôt isvmét vägja, ällítja 
elé a’ nyarat. Az egyenla'töt vágó ponttól, a' «161110161 
tóig öszt; ettöl ismét az egyenll'tôt vägó pontig, telet 
hoz ele’. ` 

l 
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7.y g. 

Valamint mindeníitt az égen kiilönbözö csillagza 
— мы‘: különböztettek meg a’ tudósok, mint а’ gönozöl-` 

szekér, vagy nagy mçdve, ökrész vagy bootes, iìastyuk, 
kakas stb., ezekben ismét tôbb elsô, másodìk, harma 
dik stb. rangú csìl_|agokat: ugy а’ föld-út köriil,4 külö 
nösen mînden 30° távolra еду, ёз igy 12 csillagzatot 
jelellek Ы , mellyek ezek: Kos ‘у’ , Bika 8 , IkrekU, 
Rzík E2 , Oroszla’ny S2 , Szú'z m) , Mérleg-Q=, Skorpion, 
Nyilas ‘Н , Bak ño, Vizöntö az, és Halal: X. Ezen ti 
zenke't csillagzatok jelelik ki az esztendö' tizenke’t re' 
пей vagy a’ hónnpokat:l Januariust vagy Boldogasv 
szony-havät; Februariust vagy BöjteIö-havät; Martiust 
vagy Böjtma's-hava't; Aprilist vagy Szent-Györgv- hava't; 
Májust vagy Pünköst-hava't; Juniust vagy Мат-[Уби 
havát ; Juliust vagy Szent-Jnkab- havät; Augustust ‘аду 

— Kìsasszony -hava’t; September: valgy Szenbl‘vlìhály - ha 
и“; Octobert ‘аду Minden-Szentek-havát; Novembert 
vagy Szent-András-havát; Decembert ‘аду Karácsony hava't.` ‚ 

Miàön a’ föld az érintett csillagzatok közül a’ Kos 
jelbe lép, akkor kezdödîk a’ tavasz, egyszersmînd nap 
pal- és éj-egyenlöség földünkön: és ez van 21. Martins 
ban; mìdôn a’ ВАШ: jelbe le'p, akkor van а’ föld' 
éjszaki vissza-fordnlxa'sa ‚ leghosszabb nappal e's legrövi 
debb éj, vagy nálunknyär’ kezdete: és oz van Junius 
han; —— mìdôn a’ ЕМ a\'\Mérlegbe jö, k'ezdödik av. ôsz, 
egyszersmind nnppal- és éjkekgyenlôség: ’s ez van 21dik 
Septemberben; mìdön pédig ài Bak jelbe lép, akkor van 
а’ föld’ (МН vîsszafnrduln'sa, legröi'idebb nappal és leg 
hosszabb éj, vagy mílunk tél’ kezdete: e's c7. van 21ìk 
Decemberben. Ezek viln'gosan mutatják ат, hogy minden 
esztendô-rész ha'rom hónapból ‘Ш. " \ 

o*L 
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s. s. 

A’ mint földünk_forog a’ nap körül; épen ngy for 
dul а‘ hold földünk körül, még pedig majd 28 nappal 
alatt. A' hold’ földkörüli forgásának okozatjai: 

1. A’ hold-változások, millyenek: az új-hold, első 
negyed , hold-tölt , utósó-negyed. Midőn új - h old van, 
akkor" n’ hold иду jő a' föld és nap közé, hogy vilá 
gosított oldalával egészen a’ nap felé van, néhány nap 
mulva fél-sarló alakban tünik fel világosított része, 
még hét nappal után félig megvila'gosítatik: és ez az 

l első-negye d. Ez után a’ felénk eső világosított ol~ 
dala a' holdnak mindig nagyobb lesz , 's egész karika 
nlakún megvilágosítatik, melly ismét hét nappal alatt 
történik: és ez a' h o l d-tölt. Ezt követőleg a' vilá 
gosított oldal ismét fogy, míg hét nappal mulva csak 
fele lesz világos: ’ ez az utólsósnegyed. Ettől 
ismét fogy а’ világosított oldal, mig egészen elfogyván, 
v." hold nekünk hét nappal' lefolyása alatt la'thatlan, 
vagy világosítatlan lesz: ' ez ismét az lijn-hold. 

2.A’ hold-fogyatkozás. Midőn a’ föld és hold, napkörú'li 
forgásaíkban' olly állásba jőnek, hogy а’ föld, a' nap 
és hold között egyenes vonalba esvén a'holddal, a'föld' 

к árnyéka a’ világoított holdat besötétíti, ’s ez a’ hold 
fogyatkozás. E'zen `}101(1-1"0;;уь\:!‹ошйзпй1 már, mindig ke 
rek alföld” árnyéka, mellyet fennebb, mint erősséget 
a' föld' gömbölyűségére hoztunk fel. ` 

2. A’ napfogyatkozás. Midőn a’ föld és hold,nap 
kön'íli forgásaikban‘ olly állást vesznek, hogy а’ hold, 
a' nap és föld közé egyenes vonalba jő, így a’ hold’ 
egészen homályosított oldala, vagylannak a' földre ve 
tett árnyéka, nem engedi a’ napot látni: mi látszik, hogy 
helyesebben föld-fogyatkozásnak neveztethetnék. A 

Azért, mert földünk , nyugotról kelet felé fordul, 
azon millió csillogok, mellyek e' nagy mindenségben el 
szórvák, kelettől nyugatra láttatnak földünk körül for 
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dulni; tulajdonképen pedigföldünk körül nem forognak i: 
igen is tulajdon napjaik körül. Ezeu égi testek közíil-l 
azok., mellyek egymás közt -helyöket változtatják, olly 
égì теней,‘ mint föld'ünk. ‘Azok fényöket napjaiktól ve 
ваш, mint földünk is nzon teremtményßknek,` kik talán 
azokban laknak, hasonlón viláïgns testnek látszi'k‘: melly 
világosságot n’ naptól kölcsönöz. Innen Iezek homälyosyggy 
nem tulajdon fényü égi testeknek, másképembujdoso'e-cs‘illq 
дадим‘, neveztetnek. Illyenek а’ mi napunk körül is $511 
ben fnrognak, mellyek távols’ägi renddel i'gy köver‘kez 
nek egymásután: Merkurius Q, Venus 2 yva‘gy az еще“ 
és hajnali csillag, földünk 3 , Mars ¿,Pallás~` 2 , Vesz 
ta È] , Juno i’ , Ceres Q, Jupiter Ц, Saturnus J9,-Ura- —‚ 
виз J: mellyeknek, mint földünknek, több ‘аду kevesebb 
holdjaik vannak. Еще!‘ teszik~ némelly nagyobb tojás'dad 
körben Ещё, igyritkábban jelenö égi testekkel иду 
iistökösökkel naprendszerünket, Az érintett égi testeknek 
hì-hetôleg szìntugy vannak lako’saik ‚ mint _ fr‘ìldünknek , 
kik veliink együtt mvaga‘sztalják вы az Istentvf ki ezcket 
tengmteue. ` l 

Азов .csillagok , mellyek egymás közt távolukax nem 
yáltozlatják, álló-csz'llagoknak питающей, mellyek ¿pen 

.,oll‘yan парой mint napunk: ’s ezek mint megannyipap 
_Iend‘s‘zßreket alkot‘nak , mellyeket azon bölcs és hatalmas 
le’ny’ keze igazgat, kit Istennek nevezünk’, kinek lé 
„мы; hatalmáról .’s bölcseségérôl különösen ezek után 
gyůzödhetünk meg. 

i 

9. 5. 

Ezeken alapul -a' mit már eddig is ismertíink--az' 
idôszámlálás és a’. kalendárìom, mellyhen az idö’jzírása'nnk 
jósolása ritkán teljesül; azért ez va’ józanabb kalendário 
Vmokból ki is hagyatik. —‚-‚: ‘ l " 

Mintliogy а’ парраДёз éj nálnnk különbözc'i : olìyan 
nappali és éji МЫ , melly 24 órát Года] magá-ban, neve 
zůnk tulajdonkép еду nnppalnak. Mi czen 24 órának 
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csak felét szoktuk folyvát számlálni, és ismét elől kez 
deni, minden órában n'e'gy negyedet vagy 15 perczet szám 
lálván. Ezen alapul az óramüvek' készítése, mellyek eló 
ször napórák voltak; de ezek minthogy csak árnyékban 
mutatnak, látszik, milly alkalmatlanok legyenek. Ezek 
után következtek a’ homokos vízórák, mellyek úgy 
voltak elrendelve, hogy bizonyos mennyiségü viz vagy 
homok egyik pohárból egy másodikba egy negyed 
óra alatt, ebből a' harmadikba két negyed alatt, ebből 

‘a’ következőbe három negyed alatt,végre az utólsóba 
négy negyed alatt folyt ki. Ezek árnyékban is mutat 
ta'k а’ negyedeket és óra't, de használásitk mégis na 
gyen szorított "s alkalmatlan volt: mig végre, Krisztus” 
születése után mintegy 500 évvel, а’ mai műszeres órák 
lfeltulál'tatváu, az ídőszámolás a’ torony és zsebórák 
által minden alkalmatlanságon felül van. 
l Minden hét nappal tesz egy hetet, melly nappalok' 
neveit régen ' ismerjük; 4 hét vagy 28 nappal tesz 
nek egy hónapot.» Minthogy pedig , ha minden hónapban 
csak, 28 nappal számláltatnék; az esztendőnek majd 
13 hónapból kellenék állania, melly az időszámlálás 
han nagy alkalmatlanságot szülne; ezért a' felesleg nap- , 
palokat, a’ 12 hónap közt иду szokták elosztani, hogy 
Januarius 31, Februarius 28 ’s minden negyedik évben 29, 
Martius 31-, Aprilis 30, Majus 31, Junius 30, Julius 
31, Augustus 31 , September 30, October 31 , November 
30, December 31 napokat számláljanak. Tizenkét hónap 
tesz egy esztendőt. 

Minthogy földünk - mint már tudjuk -- 365 nappal 
“és majd 6 óra alatt végzi forgását a’ nap körül, vagy esz 

tendei útját: a' 6 óra 5 év mulva 24 órát vagy egy 
nappalt teszen; ezért szoktak minden 4ik évben Februa-u 
riushan 29 nappalt számlálni: é az illy' év nevezte? 
tik вы?“ e'vnek, illyen 1836 is. Minden tiz esztendőt ősz 
szesen tizednek, százat századnak, ezret ezrednek szok 
tak nevezni. 
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А’ kalendárìombap а’ heteken ’s hónapokon kivül 
fel van jegyezve а’ tél', tavasz’, nyár’ és ösz’ kezdete, a’ 
hold’ változa'saì, a’ négy sa'toros iinnep, mellyek kö 
zül Kara'csony, vagy Krisztus urunk’ születésének iin 
nepe, mìndig December’ 25dìkére esik. Husvét, vagy 
a’ Krìsztus’ feltämadásának ünnepe, a' tavaszì holdtölt 
utánì elsö vasa’rnapra; következésképen 22 Martins és 
25. Aprilis közé. Pünköst, vagy a’ Szent-Léleknek az apos 
tolokra lett leszállásának íinnepe, mìndig hét héttel 
esik Husvét után. A' kalendárioxnokban látjuk а’ katho 
likus vagy protestans , görög és zsîdó idöszámlálást. А’ 
katholiklis vagy protestans és gö’rögv idôszämlálás közt 
12 nappali különség van most, vagy a’ görögök 12 nap 
pal számlälnak mi uta'gmnk. Ennek oka az, hogy {61 
díink- mint más említe’nk- nem 365 nap és egész hat бы“: 
alatt fordul. Ezen hìány sok ideìg tekìntetbe nem véte 
tett,’s folyvást 365 nqppalok szämítattak.---Maj_d többen 
igazítuttak ezen hìányon szerencsés vag')t Vszerencsétle 
nebb következettel; különösen igazl'tott ещё!) egy jeles 
pápa Nagy v'agyJXIIL Gergely, еду római fö’ember 
Julius Cezá‘r, ki Krìs‘ztus'qsziiletéss elött 46 évvel ат 
гепдеие, hogy mìnden negyedik év szökô legyen, ‘аду 
366 nappalból álljon; azonban ìgy is m'indeny négye~ 
`dik év lnásod perczczel kevesebhot Еда!!!“ ‘тйдф 
ban, 1500 év mulva а’ különse'g 10 nláppalllevè.- yEzetl 
10 nappalt lhagyáwel már XIII. (Ãr'e'xfgol‘yl ’pzíp‘àây ‘Ь. 
тепё még аж гепде1ё; hogy m`indeńl 400 'éŕi‘e 'e'sö 
100 szökô esztendöbö'l, ‘három _bär szökô év tartoznék 
is lenni -- maradjon rendesnvekgvagy 100 szökö e'vböl 
97 legyen. Ezl a’ GergeÍy-kàlendáriom, mellyet а’ gö 
rögök el nem fogadván, az Ídôszámlálzísban ha'tr'fíbb ma 

_radtak. >Mi `kexz‘esnfatyének.osgtendeinket а’ Кйшпг; szíi 

_ vìla'g’ tcrmnlésétl'îl 5598. 
*A . ‘Ц t-Ã 

let‘ésétôl sz‘ziimoljl’lvk',"mostL ÍÀSââïiat, a’ zsìdók‘ïpëdìg a' 

_‘ ‚ ‘ `- .' nur» farmi ;;Í~.„,: .I 

' ;‹‚‘-;-д›;‹ ‘ь , :Iorüzï ‘в mim ‚ ìlahlí'ñ 'In 

J4." \lh ....l'/ 
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( Önzekò'tvc a’ můtudomúnynyal). 
 

A. ÁsvÁNYoK’ oRszÁGA. 

1. _5. 
А’ terme'szeti testeknek , vagy a’ terme'nyeknek, leg 

alsó lépcsôje'n állnak az físványok; ìnkább ta'padäs-,vagy 
reájok külröl ható mint belerök által növekedö, élet 
mx'íszeretlen, vagy tulajdonképen élettelen ’s течёт 
talan testek. 

Az ásva'nyok a’ szerìnt, a' mint azqkra a" ‘Азией, 
légnek és melegnek bontó hatásaìk ~vannak, eloszlanak 
sókra, égényekre és érczekre, és azon leggyakoribb :ís 
ványra, mellyre a’ “щей, légnek, melegnek bontó ha 
tása nîncsen, t.ì. földre.' Innen az ásványoknak oszta'lyaì : 
1) sók, 2) égények, З) érczek és ezeknek leggyako_-~ 
ribb eléálll'tmányaik, 4) a' földek~ — Lássuk legelöszöi` 
is a’ leggyakoribbat _ a' földet. 

I. 0 s z t (Ну. 
Fò'ldelr. 

2. `§. 

Az elsö osztályt teszik а’ föld ek. Földeknek ne 
veztetnek a-zon físványok, mellyek vìzben feloldatlanok. 
A’ földektöl a’ kövek csak keménységök ältal kiilön 
böznek; innen ezen két nevezetet, itt, egynek-veszszük. 
A.' földek, mint a' kövek , a’ szerint a’ mint azokra a’ 
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légnek bontó hata'sa van, ‘аду elporonyósodnak, eloszla 
nak _- m é s z föl d e k r e; а’ mennyìben a’ ‘те! nagy mér 
tékben felveszík, a g ya gf ö ld e k r e; a’ mennyiben mind 
а‘ légnek mind a’ vìznek ellent állanak , a’ melegnek 
pedig bìzonyos hozzáadással engednek, k о V a Её 1 d e k r e. 
Mélyebb tudomänyos rendszerrel még többeket is lehetne 
megkiilönböztetni. Mi három rendét különböztetjük meg 
'a' földeknek, vagy köveknek: 1. Mészföldet. 2. Agyag 
földet. 3. Kovaföldet. Ezen rendek közt találtató földek’ 
ё‘: kövek’ alakjaira megjegyezzñk közönségesen azt, hogy 
р :il á k па]: szoktak nevsztetni minden átlátszatlan, elvá 
laszthatatlan rétegekböl álló äsványok. Spatnak шоп 
datnak minden ollyläsványok , mellyeknek három négy 
stb. szögú finomabb levell'í szövetei vannak. Végre kris 
t ál y 0 k n a k bizonyos szögletü tömeg-testek neveztetnek. 

.u 
l .f 

з. g. 

A’ földek’ elsô rende’t teszik azok, mellyek sava 
nyak által feloldatngk, légben elporonyósodnak, tiiz által 
összekôtö részeik tágulnak, ’s ezek neveztetnek m ész 
földeknek.` Ezen rendnek igen ’sok nemei vannak, 
mellyeket meg lehet ismerni az által, hogyha azokra akär 
mi savany töltetik, felpezsdl'ílnek. — Nevezetesekt `a’ 
krétaföld, а’ mészkô és márványkö. ' 

Ezeknek kitünö hasznok, hogy be‘lölök meszet l’ehet 
égetni. A' m'ege'getés következôleg történik: a’ me'szk'ô 
boglyába rakatik, kivülröl agyaggal megtapasztatik,fë- 
lül а’ fiist’ kitakarodása', alól pedig a’ fa- ‘аду más égény 
berakhatás végett lyuk hagyatik, a' tiizeiés elôször gyen 
gén , azután folyvást nagyobb mértékben történik, mi'g 
а’ kemencze fejéren vtiizel; és‘midôn máx' hi‘rtelen elenyé 
szöv szikrák'játszadoznak, а’ mész'kiégett. Az igy ele'állt 
mész oltatlan; hogyha рейд vizbe’ tétetik, oltott mészszé 
változik. ‘ А’ c s e р е 6k ô is a’ ‘niészkövek köz`é :tart'o- ~ 
zik. #- Hasznai a’ тёмной: az épl'tésnél, házfej‘érítésnél, 
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szappanfözésnél, az üvegcsinálásnál, festénél, börkészí 
tésnél вы). ` 

А’ mzírványok közíil mészégetésre azokat lehet inkább 
használni, mellyek а‘ Akénsnvanybnn egészen feloldatnak. 
Egyébiránt a’ keményebb lnárványok ._ szobrok- hasz 
nos e's мы eszközök’ faragására szoktak fordn'tatnì. 

A’ mészföldekhez tartoznak a’ gipsze k is, bär sa 
` vanyban nem pezsegnek. Ezek is, épen úgy mint a’ mész 

kövek, égete's által tétetnek poronyósokká; ezután meg 
örletvén , ‚фри lìsztet adnak , melly tisztlín ‘аду tôbb~ 
nyire mészszel keverve, vízzel felbocsáttatik: ’s ez а’ 
g i р s z h ig at adja , lnelly mi‘ntákba öntètvén , hirtelen 
megkeményedik, ’s a’ különbözö gîpsz-alakokat álll'tja 
elé. Ide tartozik шёёг az alabás t romkö is, mellynek 
kiégetése, örle'se, ’s hìggá váltnztatása épp'en az, mi a’ 
gipszé. Finomabb önte'sekre покой használtatnì. 

4. S. 

A' földek’ második rendét жен“: azok, mellyek sa 
vanyak ‘Яга! nem pezsdülnek fel, n’ vl'zzel különösen sze 
retnek összeköttetnì, a’ tůzben pedìg megkeményednek: 
e's ezek monda‘tnak agyagföldeknek. А? agyagföldek 
nek `kìtůnö hasznaìk következök: 

Ezeknek legalsó fajából ke'szí‘tetnek а’ téglák, és 
cserép-fedelékek; tìsztäbb agyagból a’ `cserép-edények; 
ezeknél is t'isztábból a’ fél porczellánok, pìpák, 1:6едёпуе1сЗ 
legtisztábból pedig az egész porczellánok. ' 

A’ tégla- és cserép-fedelek’ készítés-módja-röviâen a' 
következô: Az z’xgyagföld nyárban vagy öszszel kiása 
tik , hogy te'lben a’ hideg által poronyósodjék , a’ ncdves 

vlég által рейд puhuljon; tavaszszal szükséges viz Боны“ 
tatván гей, marha'kkal széttap0statìk.`Az elkészült agyag 
lnìntaíkbá üttetve , fövénynyel hintett deszkára borl'tatìk; 
innen „мы“ után fedett helyre úgy штык, hogy e' 
szél könnyen járjn: hovl teljesen kìszárnd. А‘ kiszáradt 
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Iégiák vagy cserepek arra készüit kemencze'be úgy га 
1‹аша1‹, hogy а’ láng közéjök verjen; ezért a' kemenczét 
felül betapasztani nem kell,' тег: a’ tüz senyvedve e'g. 
Mig gyenge tüzele’stôl fejér tüzességre nem emelkedik a' 

’ kemencze, addig a’ tégla nincs kìégve. Ez megle’ve’n, a’ 
kemencze' lyukaì betapasztatván, -lassan kihül, ’s а’ 
tégla kés'f.. Nagyon óhajtani, hogy az egészstêgtelen sa'r 
fallas, és veszélyes näd- "аду szalma- avvagy fafede 
le'kü épületek helyett, hazzínkban is, az ege'szséges “55111 
falu, és a’ bìztos cserépfedelii épületek divatoznának; 
ещё}: óbajtani egyszersmind Terrasson Fougeres iii" által 
Francziaországban feltal'rílt, azon tc’glavetö eszköz’ ìsme 
rését lés hasznzíläsát, melly еду óra nlatt 4000 téglät ké 
szl't, az eszköznek csak irxinytadó négy mnnkzis' és három 
gyermek’ Segl’tségével. 

A’ cserépedény’ agyagja is ôszszel a'satik ki, ’s té 
len szabad légen tartatik, tésztaija mindern kövecsektôl 
megtisztítatik, mell‘y utän minden gömbölyü edények 
korongon készl'tetnek. Ez взор két különbözô‘karikák 
ból áll, mellyek közül az a`lsón mint nagyobbon Íábbni, 
a’ felsôn pedig kézzel történik al dolgoza's. -- A’ 5263’ 
letes edények рейд‘; vagy kézzel ke'szi'tetnek, vagy a’ 
végre készült mintákba nyomatnak, árnye’kos helyen ki 
szárl'tatnak, az alacsonyabb nemiiek bemázoltatnak, ’s 
kìégettetnek; ---'-'a’ jobbak kie'gettetnek, azutän mázol 
tatnak Ье, és ilji'a, kiégnek. 

А’ fél porczellzínok’ készités~inódja épen ez -jobbféle ’ 
fejér agyagból -'- azzal а’ különbse'ggel, hogy mindìg égetc's 
után ’s ékesen rajzolva mázolják be , és minden edényt 
Vkülön tokokban égetnek ki. i " 

i A’ pipák is fejér agyagból készülnek, de а’ ше11у 
fßlhignawán többször lecsapoltatik, ’s а’ tiszta ülepedet 
dagasztás és gylíra's a'ltal készl'tetilc е1. Az elkésziilt 
agyag len-ol‘ajjal megkent ércz mintába srńfoltatìk, 's 
dróttal kilyukasztatik. Többen cseréplzídácskáhn “детей, 
kiégnek , és olajos posztóval kìfényesítetnck. 
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A’ köedények kovaporralvegyült feje'r agyagból olly 
módon készülnek mint más cdények , mellyek tüz által 
kiégvén,kevés idö mulva reájok`konyhnsó hìntetik, hogy 
üveg-alakot kapjanak; más szx'nt mázak által nyernek, 
a' feketéknek редйёаёуащаййьа‘душ-МН: а’ festô ércz. 

lA’ porczellän а‘ legtisztább fejér agyagb-ól ke'szül, 
melly soväny poronyós , a’ nyelvhez alig rngadó , tx'izön 
)nég fehérebb lesz. Dé ehhez йога és_ mész vagy фри 
is` adatik. Ezen részek megörletvén, vízben addîg pos 
lladnak, mig nehéz büzök ’s vhamnszx’nök lesz: ekkor vn'z 
által i‘smét fellágyítatnak, felkevertetnek, tìszu'tatńak. 
Az igy elkész'ült agyagból készülnek a’ porczellán edé- _ 
nyek, mellyek kiszán'tatván porczellán-tokokban kiéget 
tetnek, azután ìsmét porczellän vegyületbe mártatnak, 's 
a' fejérek végképen kiégettetnek, а’ szìnesek pedigmá 
zolás után harmadszor is kiégnek. 'A У 

Ide tartoznak a’ pecsét e's kalló agyagok, (0913’ 
lyeket Aposztó-tisztítársra` használnak. Sokan ide 315121111 
]вйса' drágaköveket is; de azok, mivel agyagne’sz 
,nmllett f6 állatórészök a' kova föld, inkäbb a’ kövfetkezó 
rendre'tartoznak. , )Mu 

l 
. 

f» §- . 
y ’ :1".!:“"‘;=‚ А’ földek' harmadìk rendét teszìkgzolgr m‘e’llçqk 

savanyak ältal nem oldatnak'fel, vx'zlzel xl'okonságnk n'gnçs, . 
a’ tüznek is magokban ellenáll'nalg, csak lugsóknak 
hozzáadása által olvadnallgfel, ’s ezek neveztet’uek kn 
vaföldeknek. „а; 

Kitiinô hasznok a’ kovaföldeknek az, hogy azokból 
líivegek és~ tiikr‘ök készl'ílnek. Az üvçglçészi'tés röviden 
következö: A’ tiszta Кот“: Walgír kvarczok Каши/(гег 
nek, hideg vl’zben kioltatnak, hogy görékenyebbek le 
gyenek; ezután összetöretnek, kiszit‘ältatnak, ’s hamu 
sóval az olvasztó kemenczébe töltetnek, hol а’ _vegyülék 
addìg olvasztatìk ’s иными: egyszersmind, mignyu 

\ 

\ 
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lzínkos nem lesz, —- midôn az üvegkészítô еду vasfejü 
csôn kivánt mennyiséget vesz, azt felfujja, és vagy min~ 
tába alkalmazza, vagy bizonyos eszközzel kivänt alakú 
üveggé egyengeti: ekkor hr'ítö-kemenczébe teszi, hol las 
зап kìhül, hogy nagyon törékeny ne legyen. Az üveg 
táblák is henger alakban fuvatmrk, mellyek kîva'gatvän, 
a’ hl'ítô-kemencze'be szépen kiterůlnek. Az üvegek közt 
a’ zöld, fejér és kristályns üvegek, а’ kovakönek tiszta 
sägától függenek.’ 

A’ tiikrök krista'ly-ñvegekböl öntetnek а’ végre ké 
szült rézmintákba, mellyeknek felsö része mi elôtt ki 
hülne, réz henger a'ltal egyem’tetìk ki, síml'tása Íìnom 
fövénjfnyeli dörzsölés által történik; ón és higany ve 
gyülékbe nyomás Щи‘! pedig beónoztatik; ve’gre rámába 
foglaltatik. 

Külön‘bözö tisztasägú Кота-5 hamu- és érczvegyüle 
tekbôl kl'ilönbözô szl'm’í üvegeket lehet önteni; igy a' 
tiszta kova, fejérón és csonthamu gyöngyszimî üveget 
adnak, ’s az illyek dra'gaságok gyanánt szoktak а’ zsi 
dók által árultatnî. Igy utánoztatnak illyen vegyületek 
által a’ drága-kövek is, melly csala'rd kövek által sok 
csala'sok történnek. _ 

А’ tulajdonképeni drága-kövek: az eleven piros ru 
bin, а’ kék saphir, a’ sárga topáz, а’ vila'gos-zöld- 
smar a gd; a’ kék, zöld ’s sokszl'm'í jáspis; a’ viola 
sz'uu'i a m eti sz t, a’ tejszinů k al c e d о n , a’ többnyire 
sötét-veres gr aná tok, a’ sárga opzíl Stb. mind a’ Кота 
földek közé tartoznak, ennek legalacsonyabb fajával a’ 
homokkal. Ezen dra'ga-kövek közül jaspissal, kalce 
donnàl , opällal, granättal stb. hazánk is bövö‘lködik 

II. 0 s z t á ly. 
S u' k. 

 .6 zA  ’koynízvsá  kidosám-  tízylátzso  kizset  ,koza ylem
lyek a’ nyelven sós ízt ébresztenek; a’ vízben felolvad 
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пай; Ц‘Шюп nem e'gnek, hanem átlátszó tömeggé olvad 
пай: és щей neveztetnek sóknak. A’ sóknak szerfe 
lett nagy hasznok van a' közönségcs életben. Konyha 
só nélkül mngunk fs barlnaink nem élhetne'nek; 59.161 
ro|n-, tim-, ga'licz- és szulnlnia-sók nélkül or 
vosì , festôi és sok lkézmx'ii szerek el nem lehetnek;lug- 
sók nélkiil szappan és üveg ncmîkészül; a’ kén-, sa 
létrom- és sńsavanyak nélkülnz érczekfelnem ol-_ 
“лампами; és ìgy sok, részìnt hasznos részìnt kényelmi 
lnüvek nem léteZnének. 

A’ kon y ha-s ó k természetì állapotlmn tnláltatnak, 
különösen hnza'nkban Marmaros vánuegyében. De a’ 
tenger’ vìzébôl és sóá kútakból is szokták ezt Íöznì, kö 
vetkezôleg: Elöször, а’ sósvìzet vagy'l fagyás ‘аду а’ 
nap.’ melege ál'tal megapasztják, hogy annäl kevesebb 
‘Не: kellessék majd fôznl. Nevezetes apasztás-lnód az, 
melly szerìnt a' sósvl'z födél alatt egymásra hálmozott 
tövìseken bocsáttatìk le, mindaddig, mig а’ пар’ melege 
által a’ sósvíz eléggé megapad. Az igy megapasztatott 
‘(и nagy üstökben тень, melly többszörì fözés után 
mîndenvíztöl megszabadúl, ’s ez kìszárítatva’n, fözött 
só nyeretìk. 

A' sal étrom-só is találtatik természetì ‘Шарм 
ban; de a’ sokféle nn'ívekrf’a elégtelcn le'vén,e'l'.t is készítni 
szoktálí, következöleg: Allat- és növény-maradvänyok, 
tisztátalan vìzeletes lïildek, hamu, ganéj, m`eszes föld úgy 
hänyatnak hnlmokra , hogy a' közéjök tett ves‘szôk miatt 
шока: а’ lég járhassa. Ezen halmok gane'j és ‘Мыс! 
lével gyakran öntö'ntetnek, hngy-a’ föld salétrommal ter 
hesedjék; egyébìränt, esô és napfény ellen ótalmaztát 
nak. A’ salëtrommal terhelt föld - hamu és kevés ol 
tatlan mész àdatván hozzá -- kádakba tétetìk, v’s vìzzel 
feleresztetvén nehäny nnpok mulvn snlétromlúgot ‘Ш. 
Ezen salétromlúg islnét й] kádakra töltetìk , hogy több 
salétromot vegyen fel, és lebocsáttatìk. A' megterhelt 
lúg, üstökben kifôzetìk: mìdôn a’ salétrom az iist’ fene 
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ke're, oldalára és а’ keresztben rakott vesszökre kristály 
alakban lel'ílepedik. Hogy ha nem tiszta а’ sale'trom, 
gyenge liigban ismét felolvasztjäk, leszl'írik, befözik és 
lekristályosítják. 

Különös haszna a' sale’tromnak: a' festékeken, üveg- ’s 
ma's készítményeken kivíil, а’ puskapor-készi'tésben,melly 
közönségesen 24 rész salétromból , 4 rész szénböl, 1 rész 
ke'nböl készl’tetìk, következöleg:`Y А’ megörlött _salétrom, 
sze'n és kén összeegyenh'tetnek, keme'nyen töretnek, és 
midôn porlani kezdenek; mìndenkor vízzel megnedvesl' 
tetnek. Az igy eikészült egyelék pergamen rostára té 
tetiii, ’s fakarikák által megnyomatván rostáltatik, a’ 
шаман porszemek üvegha’zakban, ‘аду nyárban a’ nap’ » 
melegén kiszárítatnak. ‚ 

Tim só is találtatik természeti állapotban, de na 
gyon kevés; innen ezt is készi’teni „оный, következô 
leg: Azon földek-különösen agyagföldek-és kövek, 
mellyekben timsó van, úgy rakatnak halmokba, hogy а‘ 
köztök rétegesen fekvö forgácsot ‘аду fa't meggyujtani 
lehessen, azért, hogy а‘ k6 gyenge tú'z által puhuljon, 
mig kézzel morzsolható iesz. A’ megpuhult kökádakra 
ha'nyatik, viz bocsáttatv'fin rá ’s felkevei'tetvén, m`inden 
24 óra mulva más kádba csapoltatìk, végre szalma хай 
pon megszüretik. Ezen lúgiistökben —- mellyekbe felül-f 
röl még folyvástvlúg cseppeghet ---- addig fôzetìk, mig 
egy fris tojäst megtart, akkor a’ tisztuló edénybe bocsát 
tatikm; abból ìsmét tìszti’tás végett [mäsba csapoltatik, 
hol 8 ‘аду 10 nap alatt kristály-alakban l'akodik 1е. « 
A’ tisztl'tzíst elésegl'teni lehet vizeleitcl, hamusóvnl , 1:11-` 
lönösen рейд tiszta agyaggal, mellya’timsót is szaporítjn. 
A’ tìmsónak lecsapolt ‘аду végsô anyalúgjából az orvosi 
haszńú keserxisó fôzetik. ' 

А’ tìmsń’ hasznai, mindelïféle festékek' késznésében, 
эта-дать“, papìr-csinálásban, orvossa'gban, szala 
mia-készítésben leginkább kitiinnek.` 

_ А’ gáliczsó. А’ zöld gálicz "ат, а’ kék réz-, n’ l 
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fejér czì‘nk-érczekböl Мишей, e'pen azon módon mint ' 
a’ timsó, azzal a’ különse'ggel, hogy' az érìntett ércze 
ket kìégetik, szabad légben halmokra ha'nyják, Нива! 
gyakran öntözìk, mig a’ gälicz magát kindja; ezutän 
lúgozzák, tisztl'tják, bef6zik,addig, mig kevés deszkára 
cseppegtetvén ‘тылу: nem ‘Ы; végre kristályosl’tják. 

Hasznaì a’ gálicznak, feste'k', kíilönösen а’ fekete 
festék’, tenta', orvosság’ és berlini ШК’ készítésében äll, 
melly utólsó а’ 1е51ютёпуеБЬ me'reg. l 

A’ szalamiasó húgyból fözetikfmellynek szesze 
lecseppegtetvén, tìm- és konyhasó adatik hozzá, befôze 
tik: ebbôl elôször krista'ly-alakban csudasó ülepedik 
le, következö befôzésnél pedig szalamiasó. Más módja 
is van a’ szalamìa-készl'tésnek, а’ vizelet-szesz elgôzö 
Мумия, felrepülés közben meghütetik, midôn kemény 
alakban áll elé. Hasznai festóknél, érczmìveseknél, 's 
nz orvosságban, nevezetes. ' 

A' sókhoz tartozik me'g a’ széksó, melly типы: 
sok helytt, tavas hélyekeu, nagy mértékben sepertetik fel: 
salétromot {баней belôle,_ serrel vegyítve szappant. Ide 
tartozik továbbá a’ hamuzsir vagy lúgsó, melly a' 
fák’ hamvaìból lúgozás, tisztítás ’s elpárologtata's ‘Яга! 
szokott eléállítatnì. Kitünô haszna van ennek az üveg 
készíte'sben. 

A’ saléltrom-- e’s konyhasóból lehet nyerni savanyú 
higtesteket vagy savanyakat,` ha azokra kénsavany 161 
tetik: mìdön a’ vegyülék e’ végre készült ede'nyekben 
felhevl'tetvén , a' gôzök vl'zbe leveretnek, ’s ‘Еще! 

' kisebb vagy nagyobb me'rtékben együlvén, gyenggébb 
vagy erösebb konyhasó- és >salétromsavanyat adnak. A’ 
kénsavany рейд, melly Qzeket ’s más savanyakat is elé 
älln't, nyeretik az égények. között látandó ke’nböl, ége 
tés ’s a' gôznek vizben felfogatása által. 

A’ salétrom-savanynak hasznai kitl'ínôk az érczol 
vasztásban, melly minden' érczeket feloszlat, sósavany'nyal 
‘едут/е, a'-- „мы: és aranyat is. Suk hasznai типа!‘ 
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még ezen savanyoknak a' rézmetszók, festók 's más 
múveseknél. A' gyenge salétromsavany választóvl'z név 
alatt ilmeretes. ' 

III. оный”. 

Égények. 

7. §. I' 

Az a’sványok’ harmadik osztályát teszik nzok, mely 
lyekre a’ savanyoknak hatásuk nincs, _a’ vízzel szin-tén 
nincs rokonszíguk, a’ tú’zben pedig изв, fügt, ‘аду la’ng 
által elenye'sznek , eze'rt ё; é n y e k-nek mondntnak. 

Az égények közt kitünö a’ minden ásványok’ legdrá 
gábbika) a’gye’mánt, melly а‘ tůzben egészeu elenye'szik. 
Ide tartozik a’ ke'la is: találtatik természeti állapotban, 
de legìnkább kénköves érczekböl szokott készítetni, vagy 
égetés vagy fôzés által. 

А’ ke’nköves érczek nevezetesen úgy rakatnak hal 
mokba, hogy köztük forgács-réteg, alattuk 361161- legyen, 
’s ebbe lyukak vezessenek , mellyeken az égés által ki 
olvasztott ke'n а’ gödörbe folyjék; közönségesebb 651132 
tább is а‘ ke'nyezés fözés által olly katlanban,mellybôl` 
több cserep csök ‘шишек vizzel megtöltött ón edénybe : 
hova a' kén áthajtatva'n, összeszedetik, megolvaszta 
tik, ’s kìtìszti'tatik. Hasznaì különösen kitünnek a' 
puskapor ’s más gyujtószerek" készítésében, gyapju- és 
selyem-‘feje'rl'tésben , stb. 

Az égények közé tartoznak még: a’ tüzelésre, kü 
lönösen a' gôzhajón tüzelésre olly hasznos Миф‘, a’tíi 
zelésre szinte nagy 'hasznu tuffa (gyep-tâzeg). Топ“). 
1111 a’ gyáuta, ambra, boroslyáukó' stb. 

:Ll-:Mx TANí'rÁs. - 7 
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Il’. Osztály. 
Èrczzk. 

8.5.` 
.\ 

Az ásványok’ negyedik oszlályát teszik azok,V ` 
mellyek kìtíinöleg slílyosak és fényesek, а’ lég’ és viz’ 
bonthatásának ellenállanak,tüzben pedig magukban vagy 
hozzáadással felbomlanak: és ezek érczeknek nevez 
tetnek. 

Az‘e’rczek-a’ szerint, a’ mint közůlök némell'yek 
a’ tüz által egyszerre érczmészszé változnak,vagy:nyujt- 
hatlanok; mások csak kelnény tl'íz által бане}: ércz 
mészszé, és igy nyujthatók; mások végre sohn ércz 
mészszé nem aljasulnak — nyujthatlan ‘аду félércz, 
nyujtható nemtelen, és nyujtható nemes ércz rendekre 
osztatnak. 

\ 

9. ç. 

Az érczek’ elsöyendéhez a' nyuj thatlanok tar 
говна!‘ , kitetszô hnsznukkal. 

A’ “вину (ke’uesó'), többnyire más érczekkel vegyiilve 
találtatik Selmeczen is. Tulajdon érczeiböl kifôzés ‘Яга! 
mkták nyerni. Egy e’ végre ke’szült vas edényból kevés 
mész is adatván az érczhez,egy más víztele edénybe М] 
tatìk elgözölögtetés a'ltal, hol tiszta higany áll elö. Hasz~ 
náltatik a' higany aranyozásra, ezüstözésre, lég- és he'v 
mérôk’ készx'tésére. A’ sósavanyos higanynak hasznai van 
nak az orvoslásbnn, kalap- és nyereg-készl'te'sben. A' 
festéknek különösen használt czinobriom is két rész 
kén- és tizennégy rész hìganyból készül' túz a’ltal. 

A’ laobalt külônbözô szl'nu". Tala’ll‘atik a’ magyar 
országi bányákban. Mivel többnyire egérkôvel vegyes: 
hosszú, hajlásos kéme’nyl'í katlanban szokott pörköltetnì, 
nzért, hogy az ‚дана a’ kélnény' hajlásaiban lelîlepedjék; 

t 

ъ 
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a’ kobalt pedig а’ katlanban tisztän marad. A’ megörlött 
kobalt kvarcz-porral vegyl'tve a’ fazekasok’, porczeilám, 
és üveg-készl'tök’ kék máznit adja; hamusóval, fövény 
nyel pedig az úgy nevezett smalta't ‘аду kékiiveget ál 
li'tja elé, mellynek a’ festésben és a' Íinomabb nemíik' 
keményl'tésében nagy haszna van; ìnnét kék kemé 
ny 1' tó 11 e k is szokott neveztetni. Ha 4a' kobalt választó 
vizben fam ¿1mi мышцами“ és'erre usm vizhen 
felolvadt só öntetik , az lígy nevezett k o ba 1 t ~ti n ta 
áll elé, mellynek tnlajdonsága' az, hogy vele lättatlan be 
tííket .lehet irni, mellyek' a’/ melegen zöld szl'nnel jelen 
nek meg, a’ hüvesen elenyészôk. v 

i A’ hir/:any (ege’rkö) fejér-veres e's sárga szinú'. Talál 
«tatik Magyar- és Erdély-országokban. А’ tìszta egérkö', a' 
kobalt-pörkölésnél lerakodott por’ kristályl'täsából пуеге 
tik.I Használják festékeknek4 egyszersmind, mint valódi 
mérget, az egerek’ és patka'nyok’ elpusztítászíra. Majd 
minden lassu mérgeknek ez az alapja, még az úgy ne. 
vezett tofána-_viznek is. 

A’ llorgany (czi'nla). Talállatìk nálunkis. Többnyire 
réz és ón érczekböl szokott kiolvasztatni: e’ végre az illy 
e’rczek' olvasztó kemenczéjében k‘íilönös hely van , hova a’ 
kiolvadt czink összegyül, melly megtiszti'tatván, sárgaréz~~ 

' készn'tésre‘ használtatik. A’ czz'nk/lamu fesféknek , а’ mm 
vz'rág pedig orvossägnak használtatik. 

A' bátrany (vz'smut). Találtatik nzílunk is. Vismut- és 
kolialt-érczböl olvasztatik, úgy, hogy az összetört érczek 
egy apró lyukú fazékba tétetnek, ez ismét egy más földbe 
ásott fazékba tétetik. A’ felsô mellett tüzelnek, ’s az 
olvadt vismut az alsóba cseppeg. Hasznälják а" vismutot 
az arany-, ezüst-tisztításban; czìnk-, sŕ'írgaréw, ón- és 
vismut-egyelékkel az óngyártók forrasztanak. 

A' pz'sholcz különbözö zinii. Tala'ltatik yMagyaror 
szágon. A’ tiszta piskolcz’ haszna az orvossa'gban és mii 
gyárokban sokféle. Többek közt az ércz tükrök, fekete 

7" 
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és fejér ón-,piskolcz- él 1-62- vegyiiletek; legjobb pedig 
platina-tûkör. 

1o. 5. 

' Az e'rczek’ másodìk rendéhez, a’ ny аль-«з 
`nemtelen ércßek юношей: 

Az o'n külônbözô fajaival, mellyek nagyobb részint 
Magyarországon is találtatnak. Az' ón mint könnyen ol 
vadó, tulajdon érczeìböl könnyen nyeretik, mellysnlak 
jától tisztítntván, még nz olvasztásnál tábláknak, ablak 
foglalékoknak ’s más czélszerů eszközöknek öntetik , 
különösen a' könyvnyomó betú'k P2 ónból , ‘А piskolcz, és 

Ъ‘, vasból öntetnek. Az ón, nyujthatósága теней is, mint 
A a’ félérczek ho'sszas tüzelés által ónhamuvá так: :nelly 

ha tnvább is pörköltetik, elôbb sárga, majd veres,ve'gre 
piros szl'nt nyer, ’s ez a’ mi ni om festéket ndja. Hogy ha 
az ónhamunak Bebes tú'z adatik, glétet állít elé, mely 
lyel а’ fazekasok ma'zolnak, igen nagy tx’ízben pedìgy 
sárga üveggé vá1wzik,mellyel a' porczella’nuk festetnek. 

’ Az óuból készül még az úgy nevezett fejér plajbász, ha 
savanyban az ón soká emésztetìk. Hogyha a’ plajbász 
eczettel felolvasztatìk és kristályl’tatìk, ónczukrot ‘И, 
melly а’ savanyú bornak is, az çgészség’ nagy kárzíval, 
édes (и szerez. 

A’ шт vagy feje'rón. Ennek isI különbözö fajaíta 
lältatnak hazánkban is. A’ czin-e'rcz elôször törés, pör 
kölés és mosás által tìsztŕtatik, azntán sebes tůzön meg 
olv'asvztatván, задача gondosan leszedet‘ik. A'czîn több 
nyire kevés ónnal van vegyülvè. А’ czinböl mindenféle 

А edényeket, üstüket, tälakat, tányérokat, kanalakat, kán* 
náka‘t sth. „ешь önteni. A’ tükrök ’s más штык’ 
bebon'ta'sára szolgáló czin-levelek ebbôl veretnek. A’ 
"в, réz's más edényeket kevés szalamia-,gya'nta~por- és 
czìn-vegyületekböl ke'szült olvadékkal „так а’ rongy- _ 
ból kötött ecsettel bevonni vagy beczìnezni. Ezeken 
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kîvül még igen sok hasznai vannak a' czinnek. A’ 110011 
szas hevítés után ez is hamuvá változvän , ezen hamu a’ 
drágakövek és üvegek’ tisztl'täsánál ’s köszörülésénél 
szokott használtatni. Ezen kivül a’ kvarczczal, 1101116 
sóval összeolvasztatván, a’ csalárd porczellánok' fejérmá 
zát adju. A' czin király-vizben ‘аду salétrom- és абза 
vany-vegyùlékben felqldoztntva'n, skarlát-szin f‘estéket 
111111: elé. Czinböl, higanyból , szalamiából és 111101416; 
ból fôlrepl'tás által készúl a’ {ещё arany, —- vismuttal 
és higanynyal vegyl'tve pedig a' {ещё ezüst. Mind 1191 
to'nek haznai a’ festékekben kìtünók. 

A’ vac. Kiilönbözö fajai nagy böségben találtatnak 
hazánkbnn. A' vas nyeretik таз-151021161 olvasztás által. 
De már ez keme'nyebb olvasztäst kiván, mint az ón e'i 
czìn; azért ezeket e’ végre késziilt 20-30 läbnyi kernen. 
ezébe-szénnel, néha mészkövel is r¿vegyülve --- hányják, 
mellyekben a’ tú'z mesterse'gesen készült flivonyok által 
élesztetik. Midön a’ kemencze' alja «Маты: vassal 
megtölt: kilyukasztatik, az olvadék fövénybôl ke'szült 
csatornákbu vezettetik, ‘аду pedig különbözö mintákbn 
bocsáttntva’n, kemenczék, álgyúk, kerekek, golyók, й: 
tök stb. lílll'tatnak elé; különösen ohajtani az illy módra 
készítendö vasúti vágányokat. 

A' kohból kìkerült vas, mint törékeny , a' xmivesek 
által nem használtatwín, 11’ vashámorbnn ismét megal 
vasztatik, nehéz pörölyök által --- mellyeket viz hajt--. 
kìkalapáltatik, megtisztl'tatìk, ’s rudakba veretik. 

A" ver( vasból készülnek " nzutn’n, e’ végre ké. 
szíilt gyámkban, a’ különbözô vesmüvek: pléhek, 111160 
gok ‘аду czinezett-pléhek, kaszák, füre'szek, baluík, 
kapák, fúrńk , drótok stb., mellyeknek hasznai ismere~ 
teâlek. Vasból készülnek a’ göz-erömůvek’ részei is, mely 
lyekre nézve, igen sok vasaink szila'rd készítése után, 
bárciak gyárakról gondolkoznánk. A’ vasnak még 10181111 
ját is haszmílják a' csìzmadiák és karton-nyomók, melly 
sörben vagy eczetben feloldoztatván, fekete festéket aid. 1 
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A’ vasból készül az aczél 15, két módon: többszöri 
olvaszta's , kalapálás és nyujtás, газу czementezés által, 
melly szerìnt a’ vas, vagy már az abból készült eszkö 
zök, szinporral és hamuvnl rétegenkìnt váltva tüzálló 
cserép-edénybe tétetnek, befedetnek és több napokìg fe 
jér-hevúlésben tartatnak. A“ legiìnomabb angol acze’l, 
svéczìa‘ì és яйцах-01121181 vasból 32 lat égett korom, 16 
lat sze'npor, 32 lat hamu 65 8 lat konyhasóból vegyült 
czementezés által ke'szül. Bárcsak magyar vasaink körül 
tétetne'nek illy tapasztalatok! 

Be’z. Különféle fajai találtatnak Magyarországon. Ez 
a’ rézkövekböl kvarcz’ ‘65 kövecs’ hozzáadásával olvasz 
tatik ki; а‘ nem gazdag rézkövek elöször pörköltetnek, 
a' gazdagok egyszerre olvadásba hozatnak , 's többszöri 
felolvasztäs ríltal tîsztl'tatnak meg. Az ìllyen rezek a’ 
rézhámorokbnn ismét kiolvasztatnak 65 különféle ala 

kokban veretnek, mellyekböl a' rézmüves üstöt ’s más 
eszközöket knlapál, a’ rézöntô különbözö eszközöket esz 
tergá/lyoz. A’ harangöntô réz- 65 czìn-, ne'ha sárgaréz-a 
sôt`ezüst-vegyülékb6l is harangot önt. A’ re'zhámorban 
készülnek azon мы“, mellyekre a’ rézmetszés történìk. 
Savanyú borral, eczettel 65 törkölylyel megemésztett 
нём-61 vakartatìk le a’ zöldfesték vagy grìspán. 

Ha a’ réz a’ zink’ еду bizonyos nemével, mellyet 
kalmár-zìnknek neveznek ‚‘ szénporrnl vegyl’tve összeol 
vasztatik , sárga rez et ád, lnellyek különbféle táb 
lákba alakl’tatnak. Ezekbôl -a’ gyárok különbözö 1-62 
munkákat készl'tnek, millyenek az íistök, pléhek, csa 
tok, drót sat. A’ dróthnzásnak bizonyos malom-készíi- 
lete van. A' ple'hek elöször ollók által keskeny szálakra 
vágatnak, ezek egy forgó 1161‘61;э nagyobb ’s kìsebb lyu`- 
kain fogók által keresztül huzatnak, mînden huzásnál 
fölhevl'tetnek, ’s bezsìroztatnak. Ebbôl ke'szůl a' gom~ 
bostô. A’ vas drótok is igy hlîzatnak. 



n'znczux. 103 

_ .-v-._^ у"а. i §. 
'Az-érczek’ harmadìk rendéhez в’ 11 emes érczek 

Inez számláljuk: 
A’ 1113151- ezíistò't és ‘а’ sárga aranyat. Mìndkettö 

találtatik természeti állapotban, de többnyire tulajdon 
érczeikböl szoktak olvasztatni. Találtatìk böségben 
Magyar- é Erde'lyországban. Mintán az ezüst- és arany- ' 
érczek, töre's, mosás és pörköie's által megtisztítattak, 
olvadásba bozatnak. Kůlönös szolgálatot tesz itt az ón, 
mellyv a’ nemtelen érczeket az olvasztás közben meg 
eme'szti, úgy hogy az ezüst- és arany-olvadék marad, 
meilyek egymástól választó vl’z és piskolcz által Válasz 
tatnak el. Lehet aranyat és ezüstôt nyerni higany ál 
tal is ‚ olvasztńs nélkülv Az ezüst- ésy arany-érczek би 
5ъегб1‘е111е1с, megörletnek, higanynyal vegyi’tetnek; ha 
kén- “аду` más savany gyanitatik , a' vegyülékhez vas 
por` is adatik. Ezen „душа; több órákig kevertetik, 
mellybenl az ezüst és' arany n’ higany által felfogatik, 
a’ savany pedig a' vas által. Az ezüst ~és arany a’ hì-‘ 
ganytól lecseppegtetés által választatik el, az ezüst pe-> 
dig az aranytól választóvi'z és piskolcz által. 

Az ezüst és arany a’ különbözö kényelmi szereken, 
a’ könyvkôtöknek és képiróknak szükse'ges arany- és 
ezüst-leveleken, а’ festô arany és ezüstön' kívíil, külö 
nösen használtatìk a’ pénzverésre, ne'melly országekbnn 
а’ rézzel együtt. A’ pénzverés röviden következö: а’ 
megtisztl'tott arany és ezüst kiméretik, ’s szabott mér 
ték szerint az aranyat ezüsttel, az ezüstöt rézzel ~vegyl' 
tik, megolvasztják, rndakba öntik, eröml'vek által ki 
lapítják , czélszerü karikákra vágják , törvényes mérték 
liez egyem'tik, és végre sajtó által -— mellynek alján ' 
e's feljén a’ ki'vánt körülírás és felség-kép vésve van 
kinyomják. у 

А’ nemes érczekhez számláltatik а‘ platina vagy 
Хе)!’ arany, lnelly mint legnemesebb zárja be az ás 
ványok’ országát. Déli-Amerikában , Peruben, és az 
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ázsiaì muszka tartományokban találtatìk, kevés arany 
nyal és vassal vegyítve. Az aranynál nehezebb, de nem 
annyìra nyújtható. Ez azbn ércz, melly magában a' leg 
keményebb tůzben sem она‘! meg, egyedúl а’ király 
viz oldozza fel. Használtatik különösen e'kességi sze 
тайны‘, de a’ mellyek ritkák, és épen azért nagyon 
drägák is. Különösen jelesek a' platina-tükrök. 

B. A’ NövÉNYEx' onszÁGA. 

12. §. 

A’ természeti ‘мафией, vagy a’ termélíyeknek, 
másodìk lépcsöjén állnak a’ nö v é nye k. Ezek bel erök 
által növekedö, életmůszere, e'lö, de önmozgás és ér 
zés nélkül'x штык. 

Mi a’ nôvényeket megkülönböztetjük a' szerìnt, a’ 
mint az‘okra, gyakran az ‚змею le'gnek, ‘Клей, és me 
legnek olly lmtásai vannak, hogy azok vagy ollyanok, 
mellyek a’ földszinröl kìssé emelkednek fel, ’s tula/jdon 
levelök nincsen , csak а’ gyökérnél maradnak; vagy tu 
lajdon levelet alkotnak , és gyenge шёл-а emelkednek 
fel; vagy , végre , izìlárd derekú növényekké erösödnek. 
Ezen kifejlési lépcsôk után három спину: fogunk a’nö~ 
vények’ orsza'gában szemiink elótt {ах-пай: 1) A’ дуб 
kéŕnövényeket, 2) szárnövényeket, 3) deréknövényeket. 

I. Osztály. 

Gyò‘ke'rnò've'nyel'. 

13. §. 
A’ növények’ legalsó lépcsöjén vannak а’ gyökér 

növé‘nyek, mellyek tulajdon levelekké és szárakká 
nem nönek. 

A’ gyökérnöve'nyek’ legalsó rendét teszìk a' p e n e' 
szek. Ezek Нищая]: összekötni az álvinyok’ огнё 

\ 
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git ‘а’ növények’ országával; minthogy ezek épen ollya 
nek а’ növényeken , mint a’ rosdák az érczeken. 

Fensôbb rendét teszik a’ gyökérnövényeknek a’ 
gombá k, mellyeknek némelly fajai kitiinöleg, mások 
kissé, пай-803011; ezért némelly gombák’ ételétôl 111111111 
nosan óvakodni kell: hova a’ penész- e's pöfeteg-nemů 
gombák tartoznak , különbözô fajaìkkal; másokat pedig 
erösen kimosva's kiáztatva lehet anni: hova a' сжатом’, 
úrc'-, kucxmm, keœrí'», tíno’orrú-, tò'vís-, peczerke-, ‘б 
lae~gombák iartoznak. 

Utolsó rendét alkotják a' gyökérnövényeknek a’ 
mohok, mellyek közlîl mÁr ne'mellyek vékony levelek 
ke' ’s gyengéd szárakká kezdenek alakulni. Némellyek 

.- nek hasznuk a’festékekben, másoknak-mint az байт 
di mahnak- az orvoslásban van. 

I I. 0 s z t a' l y. 
Szárnò've’nyek. 

14. §. 

A’ növények' második osztályára vìszszük a’ 11151’ 
növényeke t, mellyeknek gyökereikbôl le-velek, a" 
levelekbôl gyenge szárak , ezeken fell'íl virágok és шар 
vak emelkednek ki. Ezen osztály’ növényeì впадает 
megszámlálhatlançk. 

A’ szárnôvények’legalsó rende't láttatnak alkomi a' 
gyökeres szárnövények, hova ’tartoznak под 
kerti vetemények , mellyek leginkább gyökerek által 
használnak, millyenek a’ répák’ különféle nemei: :ár 
ga~, ‘Гербы, vere.r-re'pa ‘аду cze’lsla , czuhorre’pa , petra 
zselyem, seller, laolompe'r‘stb. 

А’ czukor-répából külön'ös haszonnal nyenetik a' 
czukor-szirup, ebböl a’ czukor. A' répa ezélszerů еп 
köz által apróra metéltetik, a' leve erôsen kìnyomatik, 
az éledés ellen rnézvl’z vagy llíg által ótalmaztatik , 
többször befözetik, többször vér és mészvll'z által tisztr'. 
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так, ml'g kúpokba öntetvén megkeményedik. Valóban 
a’ czukor-répa --- melly által nem csak a’ haza'nak adat 
hatnék elég czukor, de ‘вып keì‘eskedés’ tárgyává 15 
válhatnav --- a’ szorgalmas tenye'szte'st :nagyon megér 
demlené. A’ kolompér vagy burgonya — melly 1585ben 
hozatott Amerikából -- а’ mellett hogy belôle az ember’ 

i számára különbözö eledel, lìszttel keverve kenyér ké 
szi'íl, а’ barmok' hizlalására nagy sikerrel fordl'tatik; 
szeszes ital is fözetìk belôle. Ide tnrtozik а’ buze'r is, 
mellynek gyökere veres festékül használtatìk. 

A’ szárnövények’ második rende't teszik a’ lom 
bos*- szárnövénye k. Ide tartoznak, igen sok hason 
ló kifejléslî növényekkel, azon kerti vetemények, mely 
lyek înkább lombjaikkal hnsznosak , mìllyenek: nz olas: 
65 fejes káposzták,garliń`olok, saláta, spz'no't, датами, 
mellyek mindigen hasznos kertìvetemények. Ezek közůl, 
valamint az elôbbi rendúek közúl is, nem' mindenik hoz 
virágot 65 gyiimölcsöt vagy тазик azon-nyárorr; az 
ért azoknak gyökereit tavaszszal a' kertbe ki szokták 
tonni, mi által a’ gondos termesztö folyvást magra 
tellen szert. 

A’ szárnövények’ harmadik rendét teszik a’ gyü~ 
mölcs ös - szárn'övénye k , hová tartoznak az eddìg 
érintett kerti veteményeken kl’vl'il a' bala, borsa', ибо” 
lea, dimage , tò'la, 65 а’ lencse, bär mezön tenyésztetik 
is. A' dinnyékból, kíilönösen a' sárga (Бит/61:66], szin 
te nagy haszonnal lehetne czukrot készíteni. 

‘ 15. §. 

A’ szárnöve'nyeknek fensôbb ’s l'gy negyedik rendét 
alkotják a’ ta k nr n1 ä n -fü ve k , mellyek leveleikböl 
csomós és leveles sza'rakká emelkednek. A' re'lz' fñveken 
's viola, narczit, ja'czíut, лед/й, rozmarin, tuh'pa'n 
stb. számos virágokon kl'vül ide számláltatnak a’ mive 
lés által tenyésztett Мёд/‘дну, lo'ńer, luczerua , Inu/aar 
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stb., mellyek’ tenyésztetésérôl a’ gazdálkodás-tudomány‘ 
bnn szólunk. 

A’ szárnövények’ lötödik rendét alkotják a’ gab o 
nanemü nôvények, mellyek a’ levelekböl kitünôleg 
csomóba emelkednek, ’s többnyire maggal terhelt 1:5 
1652Ъа tetöznek. Ide tartoznak а’ bu'za, мы, árpa, 
zal), kò'les, taltárlaa, kulaorz'cz'a; ide tartozik a’ mid is , 
különösen a’ meleg tartományokban termö отдам-„611. 
А’ gabonaneml'íek az embernek 65 oktalan állatoknak 
táplálmányúl szolgálnak. 

Ezekböl készül a’ lìszt, melly nem egyéb mint 
а’ gabona’ belének poi-rá' törése, а’ 111е11у 5261112 vagy 
vízi malmok által szokott történni. Némelly malmok'úgy 
vagynak intézve, hogy a’ legñnomabb porrá tört részek 
egészen külön választatnak: ezek neveztetnek pitlì-mal 
moknak. A’ lîsztböl, különfe'le eledelek és sütemények 
közt, készül a’ kenyér, mellynél vl'gyázni kell a’ 1652 
ta-kelésre, a’ dagasztásra, és,a’ kemenczefi'ítésre. A’ 
kelés - mérsékelt melegen -Í vagy savanyú kovász által 
történìk, melly nem egy'éb mint megsavanyodott búza 
korpa; vagy folyvást fris te’sztamaradvány áltnl , mely 
lyet kóborlónak neveznek; ‘аду а’ serfözésböl készült 
élesztö által. 

A’ gabonaneml'íek közül, különösen a’ búzából és 
rozsból nagy me'rtékben lehet nyernì a’ pálinkát. A’ 
gabona hideg vl’zben äztata's által feldagad , csirába kezd 
jönì, megszárad, vagy: szaladdá változtatik. A’ szalad 
m-egdara'ltatván meleg vízbe áztatik, midc'înV malátává 
válik; a’ maláta komló vagy jobban élesztô által for 
ráslm hozatik, 's a’ fözö iìstbe tétetvén, legalább két 
szer lecseppegtetik, többszöri cseppegtete'sáltal a’îpálìn 
ka erôs szeszszé változik , mellyet, mìnthogy törkölybôl 
vagy közönségesen minden czukros növénybôl lehet föz 
ni, borszesznek neveznek. На a' borszeszt ánis-V, 
fenyö-, vagy más szagos növényekröl fôzik le, akovi 
t а lesz; hogyha pedig а’ ke'sz bol'szesz — vagy csak pá 
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linka is -- némelly füszeres növényokkal (fahe'jjal, na 
rancscsal, szegfl'ível , czukorral stb.) идущий!‘ , ’s egy 
hónapig й", rozlo'h'at a'd. A’ riskásából arakot, a’ ай 
rupból рейд rumot lehet az e'rintett módon fözni. --- 
Nagyon óhajtani, hogy ezen немец itnlok, valamìnt a’ 
lerfôzés is -—- tu"z-szer-, ìd6-, és nagyobb mértékben -nye 
rés végett- göz által történnék; mi vógre négy nagyobb 
edény van: i) Katlan, mellyben a’ На gözzé mele 
gl'tetik. 2) Vl'ztal'tó, melly a’ gözzé и“: vizet nagyon 
ставил-110 ’s folyvást pótolja. 3) Azon edény, mellybe 
в’ maláta Юный‘: ebbe a’ katlanból, csavargó csöve 
kan takarodìk a' fözô göz. 4) A’ hütô, mellyben a' göz 
a’ nzinte clavnrgós csóveken meghidegiilvén, eseppek 
ke' válìk. ` ‚ 

А’ gabonn-nemüekböl készůl n’ ser, kíilönösen buzából 
`a’feje’r, a'rpából a'barna ser. A’ buza vagy ärpa egyelllö 
csìrázzísu „мама válwmtik; a’ fejér szalad napon, а’ 
Ьвгпа tú'z Щи! megaszaltatìk; ezután megdaráltatlk, hi 
deg vagy forró vl'zbe áztatik, a’ темпа jól kîfôzetìk, 
végre a' биты kádba «тень; mellynek az alját па! 
ma'val некий!‘ kìraknì: hol megtìsztulva'n, vil-ics ne 
‘гей kap, melly, mìnthogy édes, könnyen megsavanyod 
nék, ha azt Коты-16%] csakhamar nem fôznék be. Ezen 
Коты: viricset ‘два: ln'ítö-kádba eresztik , élesztôvel fox'. 
rásba hozvtín , gyántával beöntött hordókra húzzák, he 
dugják, ’s hüves pìnczébe teszik. A’ habzó ser nem 
egyéb mint fahéjjal, szegfůvel 's más fú'zerekkel még 
inkább éledésbeV hozot; ser, melly illy állapotban erôsen 
bedugva, köedényekben hüves helyre tétetìk. A’ serbôl, 
vnlamìnt minden czukros növényekböl , leñet eczetet ké» 
szl’teni , ha azoknak elébb eczet-ágy adatîk. Azon 
eczebágyakon kìvül , mellyek eczetes edényekben 
találtatnak, lehet ezt kapni 1) nagyon megsavanyodott 
rozskenyérbôl, ha az (бы) ízben eczettel megáztab 
ván kiszáljl'tatìk; 2) ha borkö virìcscsel felforrnltatìk; 
3) ha aszúszólô -kovászszal ôsszegyuratìk, ’s еще: 
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tel megáztatik. A1. illyen n'gyakra ha servirics töltetik, 
Бег-вещие: ád. — 

А’ búziíból készül még а‘ keményi'tö is. A’ lníza 
dagadás “Эдем: vizben hagyatìk addig, mig meglxígyul 
’s héja't könnyen ereszti; az igy meglágyult buza, sajtó 
vagy más eszköz a'ltal összezútatìk, rá На шить, ka 
vartatik; a’ “И többször leszůretve'n, leülepx'tetik; a' leüle 
pedet négyszögekre vágatván szabad légen kiszárítatik. 
A' keményítönek haszna a’ ruhanemüek' keményl'tésén 
kivül a’ könyvkötôk- ’s más miivészeknél а’ ragasztás~ 
ban kitíinö.l A’ hajpor vagy puder nem egyéb mint 
Наша száraz por-keményít6. 

A' szárnövónyek' hatodikI rendét teszik azok а’ nö 
vények, mellyek szilárdabbés tömöttebb sza'rakkal еще! 
kednek mint n’ gabonaneml'ík. Ide számláltatnak a’ 
len, kender , csalán, repcze, ma'k, sa'fra'ny, naprafurgó, 
rabarbara , stb. A’ lenbôl és kenderhöl áztatás, eltörés, 
ecsetelés, ’s {газу kölyük vngjr erös lúg általi puhává 
Юге], fonás és szövés ‘Ню! készül a’ vu'szon; vagy simán, 
mint a’ házi va'szon; vagy рейд sávolyosan, mint `nz ab 
rosz és kamok. Nagy része а’ vászonnak fejéren marad. 
A’ va'szon nagyon czélszerün feje'ri’tetik erös lúgozás és 
szabad légen öntôzés -- НИИ: ha a' v|’z_hamusóval ve 
gyült lenne -- és sza'rl'tás a'ltal. Nagyon fejér a; vászon, 
ha néhány бы“; elly ferdöben ázik, mellyhez savr'tott 
sósyvany járul. A' csalán’ héját vászon ~készítésre e’pen 
olly czélszerůn lehet használni mint a’ kendert vagy 
lent; hajdan a'rmuselinek csalán-szálból ke’szítettek, 
a’ mostaniak az ázsiai gynpotfa' terméséböl, mellynek 
vnd faja nálunk is talältatìk. 

Vászonból, vagy inkább ennek rongyaiból, készül a' 
papir. Lehet készíteni lninden növények’ sza'los rostjai 
ból is. A’ jobb rongyokból jòbb, az aljasabbakból ro~ 
szabb papirok késziilnek. A' rongyoknt deszkázott gö 
dörhe hányják; azután szecskametszôhöz hasonló eszkö 
zön összeva'gjäk, g‘ödörbe ha'nyják, kimossák, mindad 
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dig eresztve'n a’ vìzet, mig az tiszta’n folyik 16. Ezen 
kimosott anyagot, härom rendbeli küllôk által, mellye 
ket vl’z mozgat, vas vagy rézzel bélelt válukban össze~ _ 
zúzzák: az ."elsö küllö éles, hogy vágjon-;„a' másodìk' 
tompa, 1105’)г törjön; 6’ harmadik lapos, hogy zúzzbn; 
-mindenik küllô alá azonban folyvást viz cseppeg. Ezen 
igy ôsszezúzott anyag, íìnom papir’ készítéseért, még val 
pálczás hömpöly által töretik meg. Az igy elke'szl'tett 
anyag alulról melegl'tett hordóba tétetik, mellyböl midôn 
еду ember drótból készült négyszögíi mìntával kimerl't 
egy ivre való anyagot, 11165 ember azt folyvást lemezzel 
borítja be: mellyekbôl egy csomónyi sajtó 616 16161111, 
honnan kiszedetvén , zárt helyen ivenkìnt pórázokra füg~ 
gesztetnek 's kiszáradnak; így ujra sajtó alá tétetnek: 

' 111111611 azitató ’s nyomtató papir kész; az 11‘6 papìrnak pe 
digA enyves 65 11111565 vl'z adatik, kiszárad ,kisímíta’tik , 65 
sajtó ala' kerül. A’ szìnes papirhoz festék adatik megtörés 
kor; а’ tarkák pedig azutlín nyomatnak vagy rajzoltatnak. 

A’ kender , len , repcze, napra-forgó ’s 11165 igen sok 
növényeknek zsiros magvaìkból olaj készül. A’ magvak 
malomban kihéjaltatnak, xnegtöretnek ’s kisajtoltatnak. 
Az olajoknak, valamint lnìnden nedveknek, kisajtolá 
sára — millyenek a' czúkorfözésnél a’ répanedv, bor stl). 
-legnagyobb sükerrel használtathatnék a’ Bramah’ 0501165 
erejl'i viz-sajtója, mellyel két ember 3000 ma’zsa'nyit nyom. 
Ezen sajtó két, egyma'ssal közösülésben lévö, kiilönbözô 
általójú aczél hengerekböl 611. А’ `nngyobb általójúba 
vizzárólag `161‘ egy üres henger terült lappal, a’ kìsebbe 
pedig еду emeltylî; azonban a' kisebb henger' also része 
vizben vagy olajban 611, melly abba felemelkedik. A’ 
mint av. emeltyü mozog’, a’ víz vagy olaja’ nagyobb hen 
gerbe nyomul, ez а’ `1611111 lapú üres hengert felenleli, 
a’ terült lapra tett testeket egy gerendához csoda’s nagy 
erövel nyomja , melly 61‘6 а’ nedVeS testeket minden 
nedvektöl megfosztja. B6 65 51116111 vas’ le'tében, nagyon 
óhajtanì ezen 6161116’ 1611611016561 nálunk 15. 
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. Az olaj-iite’snél~,., örlés, törés és rostálás végett а’ 
Bramah’ erômüvével, . nagyon czélszerl'ín köttethetnék 
össze a’ csaknem minden emberi foglalatosságot szinte 
esodásan kipòtoló göz-erôml'í. Igy használtathatnék ez a’ 
vashámorokban, porczellán' 65 külünbözö szövetek’ ké 
szi’tésénél, hajózásnál, kocsizásna’l sat. Ezen erömlivek’ 
f6 `réiszeiz'a’ katlan, mellyben a’ vl'z gôzze' változik; a’ 
henger, mellybe a’ gôz .nyomul, ’s а’ bele 1116 1о1а11у111/ 

‚ fel ’s lenyomja; és a’ sliri'tö, mellybe'n a’ szolgálatját 
megtett göz, vizzé változtatik. A’ tolattyúyal összlekö 
tésben van egy központ kôrül szabadon mozgó gerenda, 
ennek másik végével pedig egy nagy kenék. A’ mint 

11161’ a’ tolattyú fel ’s le mozog, ezen nagy’kerékis foly 
7651 mozgäsban van. Ezen nagy kerékkel vannak össze 
köttetésben а’ különbözö mú'gyárokban'sok apró kerek'ek, 
mellyek forgásba hozatván, kalapácsok’, küllôk’ ’s 11165 
eszközök’ 611161656 611111 ezer- meg ezer-féle szolgálatot 
tesznek. _A’ gözkocsiknál és gôzhajóknál ezen nagy 
kerék’ helyettesei közvetlen а’ kocsi’ 65 hajó’ cze'lszerúen 
rendel’t kerekei. Mind a’ gôznek, mind pedig a’ Bramah' 
erómüvének okát, a’ természet-tudományban látjuk. 

A' dohány --- melly а’ XVI. században jött Ame 
rikából -- pipázásra, feste'sre, 65 tobákulhasználta' 
tik. A’ pipázäsra használt dohány’ ereje ’s vadsäga na 
gyon 02615261‘1111 véletik el páczolás által; bárez sokak 
nak elöször nem kedves is. A’ pa’czolás mìndenkor 
édességbôl, me’zbôl, édes gyümölcsök’ 16761161, édes 
borliól áll; némellyek hamusót, 52а1а111161, 561 ártal 
masb szereket 15 fordl'tnak р6с2о1651‘а_‚ az egészségnek. 
веду 116167111. A’ dohányt, mellyet .tobákul akarnak 
használni , tekercsbe ti'írik, száraz helyen érnì hagyják, 
’s megreszelìk, bepáczolja'k: ‘s ez a’ durvább toba'k; a’ 
fl'nomabbat р01‘1‘6 16111‘, megörlik, kiszitálják, hepá 
czolják. A’ kiszaggatott dohány-inakból is lehet tubá 
kot törni. Némellyeknek a’ megörlött, magában is ki 
e'rett lárgalubák tetszik. 

Q 
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IIL o’zfázw 
y Deréknò'véngek. 

16. §. 

A' növényeknek harmadìk. osztályát teszìk a’ de 
réknövények, mellyeknek gyökereibôl a’ szárak 
kemény derékká szìlárdulnak'; lombos leveleik, kñlön 
bözö иным‘; ’s gyümölcseik vannak. A' deréknôvé 
nyek’ alsó rendén állnak a’ „мы, mellyek kemény 
derekukkal a' gyökérröl bokrosan de nem magasra 
emelkednek ki. lA’ иен‘! cserjék közx'íl ide tartoznak 
a’ rz'b'z'zh'-, biìszke- vagy lsò'szme'te-fák, mellyek а’ ker 
tekben az a'gyak' széleìt díszszel ’s haszonnal foglalják 
el. Ide tartoznak me'g a’ szsó’líä- , czítrom-, narancs- és 
jìge-fäk, mellyek tulajdon meleg hazájokban magosabb 
ra is nónek. Едим/21, mellyböl szagos olajt és ‘биа 
vìzet haszonnal lehet nyernì; orgollafa, stb. A' Чад 
cserjék közůl a’ ko"l:¿ny-, galagonya~, kányw, cn‘pìlœ, 
fü», reÃeltye-_fák e's tó‘vz'sek. 

A’ legnemesebb ’s nálunk leghatalmasabb cserjék 
közúl van a’ szóllöfa. Ennek megért gyümölcséböl, a’ 
szóllôböl, kitaposás, Sajtolás ’s kiforrás után áll ele' a’ 
bor. A’ borforrásnak szükségesképen hl'íves helyen kell 
történnie; eze’rt a' must se kádon, se kitaposńs vagy 
sajtolás után a' szabad - különösen à’ rneleg-légen ne 
álljon, hanem, a’ milly hamar csak lehetö, pincze'bo 
tétessék; mert a’ szabad‘ lég x'zét és színét könuyen sér 
tì, különösen veressé teszì:él épen a’ fekete szöllôböl — 
szabad légen шубы) tartás által -ke'szül a’ veren bor. 
Hibául lehet kitennì, hogy Magyarorsza’gon a' 526116 
miveìök többnyìre под törekednek, hogy mìnél több, 
és nem mìnél jobb bort termeszszeuek; söt a’ megnyert 
bort sem tudják ’s nìncs alkalmuk szükséges forrásba 
hozni ’s eltakan'tanì. Ещё‘! nagyon óhajtani, hogy a’ 
jófajú egyszersmìnd terme'keny szöllök tenyésztetné 
nek, hogy mìnden szôl-lömives helységben еду, vagy, a’ 
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szükséghez aránylag két, közös, já készületii pincze'k 
lennének, mellyekben4 а’ borra hozzá értök ügyelné 
nek fel, hogy egy közönséges helyröl adatva’n el a' 
meg nem vesztegetett bor, annak hitele folyva'st meg 
maradna. Különösen kivánatqs lenne, hogy a’ pezsgö 
bor még nagyobb mértékben készi'tetnék, annyival in~ 
ka'bb, mert kelete nagy, és készr'tése könnyl'í. Többek 
Кап következôleg is készl'tetìk: formint vagy más jól 
megért fejér szôlö leszemeltetik, la'gyan kinyomatik, 
és a' magtól megtìsztítva kénezett hordóba szl'íretik; 
megszállva’n, nagyon tisztán lecsapoltatik, ’s más ké 
nezett hordóba szlîretik, ’s àzonnal, hogy forrásba ne 
jöjön, pinczébe tétetik le. A’ must csendesen lesz de-` 
cemberig, ekkor ísmét kénezett hordóbn' csapoltatik: ez 
tôrténik februariusban is. Martiusban, vagy aprilis’ 
elején, midön a’ terme'szet éledni kezd, buteliákra sze 
detik, minden butelìára 5 lat porrátört czukor aflatik, 
dugacs~fával és szurokkal - hogy hozzá le'g ne férjen -l 
elzáratik, „для felfordítva, arra ke’szlîlt vállukba té 
tetik; junius' végével a' pezsgôbor iható. Azonkívíil, 
hogy a’ szôllôtörkölybôl és borsepröbôl, поп módon, 
mint fentebb érìnlettük,i égettbort is föznek, a’ hordó’ 
feneke'n és oldalán lévö maradványból, forró vi’zben 
megolvasztás, tiszti'tás, krìstályl'tás a'ltal késziil а’ “81; 
ta borkö-só, mellynek különösen a' festôk nagy hasz 
mit „так. 

A’ deréknövények‘ második rendéhez síámláljuk 
az élöfá kat, mellyeknek vastag derekuk, nagy ágaik, 
leveleik, nagyrészint gyümölcseik is vannak, 's ma 
gasra nönek. Az élöfák közt megkülönböztetjük a’ не‘ 
lid és так! gyümölcsl'í, továbbá а’ tulajdonképeni gyü 
mölcstelen ‘Шин. A’ szelid gyümölcsů Мыши sza'mlál 
juk az alma--, Àö'rtve’ly-, лишь, eper-, csereszuye-, 
meg -‚ baraczk, son», berkeuye-, dz'ó-, mogyoro'-, деш 
1е"уе-,‚т0т1о1и-1`й1‹аг‚ mellyek keményhéjú gyümöl 
csö‘ket teremnek. Ум! gyümölcsi'íek a' cser-, bz'ìla- és 

вьвш TANí‘rÁs. . I 8 
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от! geutenye-fák. Tulajdon gyiimölosndlküliek a’ [е 
uy0"-, nyz`r-, jegenye-, [ай-б», nyár'-, uib, hárh, ju 
Ízar», e's едет-ИК. 

А’ gyümölcs, nyersen, aszalva, pálînkafúl és csü 
gön'il használtatik. Hngy a'gyümölcs nyersen elálljon, 
a' hìdeg e's mel’egtöl` ótalmaztassék, е’ végre af sza'raz 
pinczében száraz mohval betakarva legkönnyebben meg 
tartatik a' gyümölcs. A’ gyiimölos-aszalás vagy napon, 
vngy komenczében, vagy aszalón történik. A’ kernen 
czék, mellyek ezen czélra читай, nagyon czélirányo 
san Штаты: el'lyukakkal, hogy' a’ nyers gyümölcsböl - 
emelkedö göz kitakarodjék. Egyébìránt ìllyen kernen 
czében nagy haszonnal aszaltatnak kerti zöldségek is, 
hab, borsó, sala’ta sth., mellyek télben kedves izr'íek. 
A’ pálinka roha'dt, éledésbe jötl: gyümölcsböl, a' már is 
meretos lecsöpögt’etés által nyeretik. Al csügör vagy 
almabor, alma ‘аду körtvély - inkább alma --~ itt is 
oltatlan a-lmából készül. Az almák ka’poszta gyalúhoz 
hasonló eszkôzön meggyalultatnak,’s hol ez'nincs , ösz 
szetöretnek. Az ôsszezúzott alma kisajtoltatik, ’s szìtán 
által hordóba Szůretik , éledéskor a’ fejér haboktól foly 
vlíst tìsztl'tatik, ’s foly-vást Наша hordóba szu"retik: mi 
dön a’ fejér haboktól egészen ‘тайный, a’ csügör ké 
szen van. _ 

Azon kl'vül, hogy a’ gyñmölcstelen как, а’ vad és 
иен‘! gyümölcsü fákkal, házi eszközök’ készíte’sére 
fordítatnak az asztalos és esztergályosok által; мамы’ 

_ „И“, hogy száraz és vx'zi épületok’ tételére használtat 
nak: níég nagy haszonnal lehet nyerni eze kböl --- különö 
sen ott, hol sok leomlott fák rohadnak el- hamusót, 
melly szappanfôzésre , íiveg- és bôrkészítésre ’s festésre 
fordl'tatik. A’ fákkkülönösen az a'gosbogas és göi-csös 
НЕ, raka'srn hzínyatna'k, "s száraz ìdôben, vagy ott, 
‘аду le’ végre készñlt kemenczében lassú Мне! hamuvá 
égnek„ A’ ham'u szalmával vastagon beborított kádra 
szedetik, elö‘azör hideg, azután forró v1"zzel,vagy gyen 
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ge lúggal nedvesítetìk,l24 óra mulva a' kád’ fenekén 
lévô csapon leeresztetik, ’s ha a’ hamuban lévö zsírral 
eléggé nem rakodott meg, újra felöntik. А‘ zsx'rral meg 
terhelt hígot iistökben fôzik, kavarják, a’ vizes részt 
elgözöltetik, kitiszti'tják ’s megszán'tják. l 

A’ hol sok fenyöfa van , ebbdl lehet а’ könyvnyom 
mńknak ¿is timároknak jó áron eladandó fenyökormot 
készíteni. A’ {шуб-51115’, minél több füstöt дача, egy 
tölcsér alnkú katlanban égettetik úgy, hogy а’ füst 
po'króczezal ’s más'lomos ,dolgokkal a’ kéményben fel 
Гонщик, а’ meghůlt fiist adja `e’ fenyö kormot. Ugyan 
csak a’ fenyôbôl égetìk а‘ dohatot, úgy ‘hogy a’ tisztát 
lgn'dohat egy a’ tüzelö allí ásott edénybe (Муж, melly i ̀  
szl'írés _által szokott megtìsztítatni. ‚ Kormot és dohatot 
lehet nyerni nyl'r- és juhar-f'fíkból is. Ezen kivül а’ 
nyírfából 'nyi'rvizet ,csnpolhatnß a’juharfából рейд czuk 
rot is fözhetni. ` I . Y 

A’ deréknöyén-yek’ harmadik rendje't teszik, egy 
szersmind a’ növények’ országát-bezárják, azon mind 
magasságokkal, mind tökéletes gyíimölcsökkel Юге: 
szö fxik, mellyek a’ meleg ég-öy alatt tenyépznek. `Leg, 
kitiinôbb еще}: 1:626“: a’ Il'uenye’nfa. `Ennek Kgyümölese 
ollyan пищу _mint ‘еду gyermek-fej ,— ‘Ье1ве]е lynkacsos, 
mint a’ kenyér, melly az Kottani lakóknak, elébb kisse' 
megpirg'tva,/ kész eledelö‘k. ’ \ 

17. §. 

Így ,emelkednek fel a’ növények hz Íalaesop penész 
e's gombáktól a’ magas kenyérfáig, mellyeknek köze't а’ 
mindenható’ keze ezer meg ezel- növényekkel тайга meg ‚ 
az ember’ hasznára. Ezen növé’nyek közt ha vannak is 

‚ ollyanok, mellyek az embernek еду oldalról károsok, 
millyenek a' mérges növény'ek: а’ csudafa, o’szz‘ke, biz' 
rò'k, belladona, {едет Mayor, kulya-petrezselyem Stb.; 
más oldalról van ezeknek fegteki‘, sót bivzonyos _mérték 
ben lehet orvosi hasznnk is; mart a'bölcs teremtô mind 

8-1: 
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ezeket bizonyos végre a'llította elé, melly végeknek ki 
talälása egyedül az emberi lszorgalom- és ismerettöl függ, 
valarnint ennek köszönhetik megismert orvosì erejöket 
igen sok növények. 

1s. §. 

A’ teremtô' nagysa’ga, bölcsesége és hatalma vala 
mint eddig mindenütt kitiindöklött a’ növények’ fensöbb 
fejlésü lépcsôjén, épen úgy tiindöklik nz ki azok’ ‘1 
ra'gjainak vizsgálásánál is, mind a’ kifejlést, mind a’ 
tenyészö magvak’ eléálläsát 's magát а’ tenyészést te 
kintve. Ugyanis, a’ virägok a’ csészébôl mint gyökér 
bôl, bokrétává mint szárakká emelkednek, mellyek 
magukban foglalják a’ tenyésztö magvakat eléa'lln’tó 
ln'met és ‘вы. Így minden virágban 1) a’ cse'szén vagy 
vira'g’tokján, 2) a’ bokrétán vagy tulajdon virágon ki 
vu"l megkülönböztetjük 3) a' hl'met és nöt. A’ nöben 
ìsmét hxírmat lehet megkülönböztetni: a’ magzatot, 
mellyból a’ mag vagy gyümölcs lcsz; az anyaszá 

А ‘мс, melly némelly vira'gokban a’ magznt’ tetejérôl nö 
ki; ‘a’ bibét vagy porfogót az anyaszár’ tetöjén, melly 
а’ nemzô port elfogadja. A’ ln'mek a’ nöt veszik kön'íl. 
Ezekben is megkülönböztetnek a’ hl'mszál, a’ por 
hon vagy porzó, mellyból a' por а‘ bibére hull, és a' 
kihulló nemzö hímporok. A’ mint már ezen nemzô _ré 
szek’ száma és -növése kíilönbözö , в’ szerint, és l'gy in 
kább küljegyeket tekintve, osztotta fel egy hl're füvész 
(шт) а’ növényeket 24 seregre. 

C. Az ÁLLA'roK’ onszÁGA. 

19. 5. 

Az állatok а’ terményeknek legmagasabb lépcsôjén 
állanak, életml'íszercs, önkényt mozgó, érzô és élö lé 
nyek. A’ szerint, a’ mint az állatok я’ lég, vl'z és me 
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leg által az állati kifejlésnek alacsonyabb "avvagy ma- . 
gasabb fokán állnak, elosztjuk azokat hat òsztályra: I) 
férgekre, 2) bogarakra, 3) halakra, 4) kétéletüekre, 5) 
madarakra, 6) szoptatós-állatokra. 

I. 0 l :s t á l y. 
Fe'rgek. 

\ 

2o. §. 

Az állatok’ legalsó osztályán állnak a' fér'gŕek.' 
Az életml'íszerek közůl élöszálakat is ciak némellyek` 
bl'rnak, testökben fejér és hideg nedv van, fensôbb tö 
kélyl'í állatokká nem változnak által. Rendjeik: 

1. Az ázale'lz-fe'rgela, minden rolxadt nedvekben, 
a' napra Щит vl’zben , eczet‘ben milliónkint találtatnak, 
bár puszta szemmel nem шить. 

2. Az úllatnò've'nyek, nevöket veszik növény-ala 
kuktól. Akármelly elvágott részükböl й] a'llatocskák 
teremnek. Ide шпона]; a’ Найди/с.- ezekböl ke'szl'tik, 
a’ megszári'tás és kitisztl'tás által, a’ шашки. Ezen 
állatok láttatnak összekötni a’ növények' országát az ál 
маты. 

3. A’ csz'gále vagy ‚шаг/МА, különbözö nemeikkel. 
A’ közönséges csigák’ héjaikból теме: lehet nyerni. A’ 
tengeri csigák’ héjaikból pedig készítìk az úgy neve 
zett gyöngyházakat, gombokat. Azon kivül hogy né 
melly csigákat megesznek, nagy haszonnal lehetnezek 
böl enyvet nyerni, vl’zben föze's, ruhán átszl’ír`es, és 
gyenge niza.. párolás мы. 

4. A' be'lfe’rgels, a’ galand-, fonal-fe'rgeklael, és гида] 
don bëlfe'rgelalael, mellyek az állatì testekben különbözô 
nyavalyákat okoznak. À 

5. A' puhányok. Ezeken már a' legközönségese'nb 
életml'íszer, a’ láb is láthntó. Ide tartoznak: a’ [labur 
m'cza; a’ ‘сайт/‘дед, ha шаман, fekete тайге! bocsa't 



118.- mRmÉszE'r-LEInÁs. 

шагам, melly által a’ ‘не: megzavarja; tenger-cail 
lag. Ezeknek miuden elszakl'tott теней: kinönek. 

yIde számláljuk а’ fò’ldz°-gílísztálaat; pióczákat, 
mellyeket az állatì vérek’ kiszl'vásära, így gyógyításra 
ноша]: használnì. ’ 

11. 0 t z t a’ Iy. 

Вадим}. 

21. §. 

Az ällatok' fensöbb osztályán — mint a' férgek _' 
álla'nak a’ bogarnk, rendes életmůszereik mellett 
többnyire tapogató szarvaik is vannak; testökben mégv 
ezeknek is feje'res hideg nedv van; némellyek egy vagy 
tò’bh fensôbb tökélyů шансом: szenvednek. Illy át 
vzíltozást szenvednek különösen a’ közönséges Ízernyo'k 
és selyeml’zemyo'k, mellyek lepke'klse' és píllango’kká vál 
toznak: Ezek láttatnak összekötni a’ férgeket a’ hoga 
rakkal. Rendjeik: _ ‘ 

1. A’ szárnyatlan bog‘arák. Ide актива]: a’ бы? 
luik, tetvek, ezeknëk tojásai serke’knel: neveztetnek; _fá 
tetvek, po'kok, вод-МИН, мы , ikorpíók stb. ‚ 

2. Két szárnyúak , a’ legge/eikel, szsúnyogokkal, bô' 
gò'lgó'kkel. ` ` 

3. жду szärnyúak', a’ ‚тигр/ДАМ, ‚мышцы, 
különösen а’ me'lzelikel, mellyek a’ leghasznosabb boga 
га]: köze' tartoznak. Ezek 30 -40 ezeren laknak еду 
kaptárban, három fajtára oszlanak: laz‘rályne'ra, melly 
a’ társasägot korma'nyozza, ha ez elve'sz, eloszlik az 
ege'sz tärsaság; továbbá ñere'kre,ezek а’ hl'mek, fulánk 
talanok, nem dolgoznak , ezért ôsz felé а’ munkások ál 
tal megöletnek; — végre eloszlanak munkásokru, mely 
lyek а’ tärsasa'g’ minden dolgait viszik, а’ hatszò'gletl'i 
sejteket, gyomrukban viaszszai vált virágporokból csi 
nálják, azokat a’ virág’ nedveiböl gyomrukban 1640130 
zott me'zzel megtöltik; vizet hordanak, a’ királynét` és 
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a’ íìatal méheket etetik, ört állnak atb. Tenyészésök 
következö módon töxténik. A' kîrályné гола a’ tojáso 
kat, napjában 20G-at is, ezekbôl néhány nap шина 
nyx'ivek lesznek, mellyek nyolcz nap alatt szorgalmato 
san e'tetve'n, viasz fedelekkel bevonatnak, ’s 14 nap 
mulva, némelly átváltozásoli uta'n, mint méhek jönek 
ki, és egy királyne" vezérlése alatt kirepülnek, ‘аду 
rajoznak. Ha több királyné talál egynél lenni, az nieg 
öletik, —- csak egy uralkodót szenvednek. 

A’ méhek’ sejtes mézeibôl olvasztás által lesz а’ 
színméz, а’ sejtekbôl pedig, vízzel «Певица, fözéB, 
zsacskóba töltés ’s kinyomás a'ltal, a’ viasz. A’ ‘Заяц 
vagy sárga marad, ‘аду fejérre' tétetìk olvasztzis , hi 
deg különôsen jeges vl’zbe bocsáta's, ’s a’ nap’hevétënl.` 
eltakarva, а’ napon, vagy árnyékos helyenì szlíraztás 
által, mellybôl viasz gyertyákat, viasz szobrokat ké 
szítnek, ’s ma's kiilönbözö czélokra. fordítják. " 

Azonkivül hogy a’ méz mngában is eledeliìl 3201 
gál az embernek, és különbözô ételek’ ke'szíte'sére for 
итак, ebböl készi’tik a’ mézes kalácsot Нине! meg 

' g‘yúrva; ebböl a’ méhsert is, ligy hogy a’ méz három ‘газу 
épen nyolcz annyi vl'zzel is — a’ mint erösebhet vagy gyen 
gébbet kell készl'teni _ eleg’yl'tetik, fözés közben foly 
‘бы tisztítatik; olly hordóba, mellybe szekfü és szere- ’ 
csen-dió zsacskóba kötve tétetett , lezáratik, a’ pezsgés 
megszl'ínvén másba öntetìk által, ’s bárom hónapig a' 
pinczében érni hagyatik. ‚ i _ 

A’ bpgarak’ rendéhez izámláltatnak 
4. .Ne’gy recze-szárnyúala, a’ s‘zz'tákò'lâvel, Àe're'sz 

szel, melly mint bogár csak néhány órákig él, a’ На 
mellett lakik. 

5. Ne'gy pílalaely-ßzárnyúak. Ide {ах-говна]: а’ pil. 
lango'k és pílle'ń. Átváltoz‘fa ide számláljuk a’ sok hasz 
nú selyembogara/:at is, mellyek a’ toja'sból kikelvén, 
féreg alakúak, fehér eperfa’ fris levele által, száraz, 
mérséklett, meleg,'tiszta helyen tápláltatván, me'gnö 
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. nek, többször vetkeznek, végre magokat nz úgy neve 
же“ gubóba szövìk. Ezen gubók közúl egyenló szám 
mal hl'mek (mellyek kisebbek) és nök (mellyek ua 
gyobbak) további tenyésztés “Эдем kivńlasztatnak, 
mellyek pille-alakban kibúnak, nemzenek és 300-500 ‘ 
tojdst tojván, életöket a’ hl'mek és nök bevégzik. A’ 
többi gubóban lévô bogarak kemenczébe tétetnek, hol 
— nehogy magukat kirágják ~- megfúlasztatnak, ’s n' 
selyem rólok lematóláltatván, drága pénzen eladatik. 
Valóban а’ selyem-tenyésztés úgy is mint hasznos és mu 

_latságos foglalatosság megérdemli, hogy itt is 13110111 
ban, es majd iskolán kivx'il íizessék. 

б. Fe’líg keme'ny -száruyúala a’ Àabaczáklcal, a' nö 
vényeket különösen ранний sa'slaákkal, сайтам/11111, ро 
loxka'kkal, prù'cshò'kkel. 

7. Ege’sz Àeme’ny-:zárnyńah. Ide tartoznak a' свете 
bogarak. Ezek is a' fôld alatti féreg nlakú pajorokból 
változnak ziltal; különös ellenségei a’ gyíimölcs fáknak. 
Szarvas’-, tzentjános-bogarak ’s más szxímosak, mely 
lyeknek, valamint a’ többi csaknem felszámlálhatatlan 
bogaraknak-a' méh- és selyem-bogaron kivül _ kitünô 
hasznaik nincsenek; de az egészre hasztalanok nem le 
hetnek; mert a' bölcs Isten ezeknek nem adhatott vala 
lételt bölcs cze'l nélkíil. 

III. Osxtály. 
Halak. 

22. §. 

Az állatok’ fensôbb osztályán ---mint a’ bogarak --- l 
állnak а’ 11а1111‹, élet můszereìk mellett testökben nedv 
helyett ma’r piros hideg ve'r van, de lélekzetet Борт)’ 
tyújok által vesznek. A’ halak közt a’ következó ren 
důeket különböztetjíik meg: 

о 1. А’ has-azárnyúakat, hová tárt’oznak a’ heringek, 
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pulykák, отдай, ñarcsála; ezeknek húsnit megeszik, a' 
v heringekkel nagy kereskedést űznek. 

2. А’ melle'ls-szárnyúalaat , az arany-halakkal, sii 
ge'rrel, szórt-halakkal, szivárral, melly a’ sziklákhoz 
’s más halakhoz olly 'erősen szívja magát, hogy azok 
tól elválnsztani nehéz. 

3. A' torok-száruyúa/cat. Ide tartoznak a’ folyói' 
meny/lal, és igen sok tengeri halak. 

4. -A’ kopacz-äasu'akat, az ángolna'val, melly arról 
is nevezetes , hogy midőn az eddig látott állatok, a' ha 

’ lakkal együtt, tojás -- még pedig számos tojások által 
szaporodnak, ez eleven fiakat hoz. A’ rezgö-ángolna 
is ide tartozik, mellynek szìnte azon különössége van, 
hogy ha az ember hozzá ér, testében villányi rázkódást 
érez. Illyenek többen találtatnak a’ tengerekben. 

5. А’ porczogós-:za'rnyuakat- Ide tartoznak a'czá 
páli, az emberevő -czápával vagy fóliás-Lallal; nagy 
torkúak, mind eleven fiakat hoznak. Ide штырь 
a’ fürész-llami, там, vz'zsa't. Ezen halnak és más 
nagy halaknak hólyagjaiból főznek bizonyos enyvet, 
melly vizahólyag név alatt ismeretes. Nemcsak hó 
lyagból pedig, hanem minden más nyálkás, porczogós 
részekből lehet ezt főzni, meleg vízben áztatás, lassú 
főzés, felolvasztás, vékony táblákba öntés által. Hasz 
náltatik a’ vìza-hólyag az üveg” e's porczelán' összefog 
lalására, kávé- és bortisztításra, selyem” és pántlikák' 
kikeményítésére. Kocsonyát is lehet az illy főzés által 

' készíteni. 

IV. 0 s z t a' ly. 
’ Ke’tc'letůek. 

23. §. 
Az állatok” fensőbb osztályán_ mint a'haIak-áll 

пай а’ kétéletűek, vagy az ollyan állatok, mellyek 
szárazon és vízben élhetnek, rendes életműszereik mel 
lett testökben szinte hideg' piros vér van, mint a' ha 

t 
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laknak. De mdr a’ lélekzetet tiidejek áltol veszik. Csnk 
ke't rendet kiilönböztetiink meg köztök: 

1. A’ mászo’ láe't-e'letůeket, hová юноша!‘ а’ be’kák. 
A’ békák közú'l sokakat megesznek; kíilönösen jóizú'ek 
a’ teÀeuöc-öe'láá'k, mellyeknek tekenôibôl még különbö 
zö eszközöket is készl'tenek. A’közönséges béka’k’ tek 
nôiböl haszonnal lehot тезис: égetni. Ide tartoznak а’ 
gyz’kok, трём-53121011 vagy sa'rÀa’nyo/s, és az emberek 
nek ’s más állatoknak is veszedelmes krokodil, melly 
a’ Nilusban lakik. 

2. Az mxo’ Àe’he'letüeket. Ide tartoznak a’ Иду/611, 
igen sok nemeikkel, a' mérges csò‘rgó'k, az erös ММ: 
kigyókkal , a' legmérgesebb víperák. 

V. 0 a z t á l y. 
Madurai'. 

24. §. 

Az állatok’fensöbb osztzílyät-mint a’ k_étélt\‘1'ek — 
teszik a’ madarak; rendes életmüszereik mellett me 
leg piros vér van testökben, tiidô ältál lélekzenek, de 
me'g - mint nagyobb részint az eddig érintetl állatok 
.is —- tojlísok a'ltal tenyésznek. Mi a’ madarak’ követ 
kezö rendjeit kiilönböztetjíik meg: 
` 1. A’ mocxár-madaŕakat. Ide tartoznak: a’ „ш 

tyúk, шт, m’zz' Meß', Маша (tollai ékesek, ezért 
dra'gák), go'lya, dara, és а’ ge’m. 

2. Az иззб-тийатдш‘. Husaik, tojásaik, tollaik 
által használnak, millyenek a’ Май/1, 1-e’cze'}â,-ludalz, 
buva'rovls, e's ve'szmadarul: (mellyek a’ tengereken veszély 
elò'tt a’ hajókhoz közelednek ’s lesza’lnak, а‘ hajósok 
пай eledelül szolgtílandók). _ 

3. A' stMwz-uemzîeket, mellyek szůrazou élnek, 
газу igen nehezen, ‘аду e'pen nem repülnek. Ide tar 
ytoznnk av. afrikaz' és ázu'ai dmoz, a’ madarnk közt leg 
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nagyobb, -repiilésl'e alkalmatlan, sebes futású, tojásait 
homokban nap költi ki; a’ Миши-112201: Stb. 

4. A’ tyúk-nemú'eliet; tojásaik ’s húsaik ziltal hnsz 
nosak. Ide tartoznak а‘ Íaò'zò'me'ges tyúkok, [файла/е, 

páva'k, fajtyúkok, foglyola , csa'szár-madarak, уйду 
I_yúkoli, дяди/1601:, gerh'cze’l: sth. ’ 

5. Az e'nelslö-madaralaat; hová Фанаты; a’verebela, 
pintyek, csz’zsek, [видением kanári-madarak, “ММ/г, 
pacsz'rták, sa'rma'nyok, Мёд/с, fecske’k, ò'laò‘rszem stb. 

6. A’ szajkó-nemůelaet vagy ладу-штат‘; hová 
tartoznak a’ шайб, holla’ , varjú, :zar/ia, lia/inl: (melly 
гордый‘: а’ biuegetö által 'költeti ki), a’ табак-а}: közt 
legkisebb kolibri, a’ legszebb paradícsóm-madár, és а’ 
legmajmolóbb', szókat is megtanuló papagály. ’ 

7. A' ragddozúmadarakat. Ide юноша!‘ az éjjeìi 
baglyok, ‘(Щ/той, ka’uyák, ve’rcse’lê, завод; az ôzeket, 
kecskéket ’s bárán'yokat is elragudozó szakálas kete 
lyů'k Stb. 

у]. 0 s z t á l y. 

Марий-61141101‘. 

25. §. 

Az ällatok’ legfensöbb osztályán állnak a’szopta 
tós állatok, mellyeknek rendes e'letmi'íszereik mel 
lett testökben piros meleg vér van, tüdö által lélekze 
nek, de már mind eleven iìakat ихний. 

A' szoptatós állatok közt következô rendeket kü 
lönböztetünk meg: ‘ Y ` 

1. А’ „Орша: állafok' минут a’ madarakévai 
összekötö deneve'relaet vagy böregerehef. 

2. A’ szóptatós ällatokat a’ halak’ osztályával ösz 
шкала czet/lalakat, a’ tulajdonképi czethallal, melly 
legnagyobb minden állatok között; fogai helyett fel 
sô állkapczájában наш neml'í Изгиб!‘ vannak, mely 

.Í' 
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lyekböl а’ halhe’j készl'íl. Ide tartoznak az egy szarv-lí 
narváll, és debí”. 

3. A’ lo'fogu'aleat. Ide tartoznak a’ tulajdonképi lo 
vak, mellyek a’ tartományokhoz képest különbözö-ará 
Май, #puny/ol, ángol, magyar stb.lovak. A’ magyaror 
szági lovak‘ nemesítésére a’ pesti és somogyi lóverse 
nyek, mugasabb irányzatuk mellett is, nagy hatással 
vannak. А‘ нитей‘, ò'lzve'r, zebra, az idomtalan ш’ 
zí-Io'. Ide tartoznak a’ dz'szuóli is különbözö fajukkal, 
a’ ‘миф, vad-, pe’zsma-díszuo’kkal. 

4. Megkülönböztetjük a’ húsokkal, tejökkel, 151’! 
jokkal, szóríikkel, gyapjokkal, börükkel és szarvaik 
kal leghasznosabb rendet, a’ Íae'ró'dzó' állatokat, hová 
tartoznak a’ tulajdonképi ниш-17115 marháknak fajai: az 
ökrò'la, tehenek, bz'valok, a' különbözö julifajok, mely 
lyek közi'íl a’ spanyol és пиво! fajok legnevezetesebbek. 
Ezeknek fajai a’ juh-nemesítés által hazánkban is пё 
реп tenyésznek. A’ kecske'la, kůlönbözô fajaikkal, kü 
lönösen az angoraí kecske, mellynek selyem neml'i gyap 
jából а’ gombkötök az úgy nevezett teveször munkát 
csinálják. A’ взаимно/1, ó'zek, детсада/1; a’ nyargalo'cz, 
mellyet az északi lakosok kocsiza'sra használnak. Ide 
tartoznak me'g a’ teve'k és dromedárok, mellyek napke 
leten, különösen a' homokos tartnmányokban, teherhor 
dásra legalkalmatosahbak. Ide tartoznak a.’ leve-párducz 
.vagy giraf, és a' решит-1111111, ше11упе11 kódöke mel 
lettì zsacskóból szedik az orvosì pézsnlát. 

Ezen állatoknak -- különösen a’ juh’, kecske', te» 
hen', bivalnak - téjfölükbôl készl'íl köpúle's által a’ 
т], ше11у kevés timsó’ hozzá vetése által könnyebben 
összehuzódik; tejükböl рейд, порбзгьйгйпу' vagy bor 
jú’ beléböl készl'ilt oltóval --- mellynek mint savanynak 
összehuzó ereje van -- a’ sajt. Lehet az oltást 515-511 
-vany által véghezvinni, mellynek az a’ hàszna is van, 
hogy az illy sajtok nem nyu’vesednék me”. A’ savóból 

1 
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végre , befózés, szůre's és kristályoza's által, készůl a' 
téjczukor. 

Más a'llatoknak is, de kíilönösen ezen rend’ 111111: 
jainak zsirjából készx’tetìk a' gyertyg és `szalppan. A’ 
gyertya önte's ‘аду mártás által készül; márta's által a’ 
len-, kender~ ‘аду-а’ mi legjobb--gyapot-belek 501)’ 
vást еду válu alakú edényben lévô összeolvasztot {аду 
gyúba üttetnek; de а’ melly, hogy meg ne fagyjon, a’ 
mint szükség, hozzá meleg faggyú adatìk. Alkalma 
sabb, szebb is a’ gyertya íiveg vagy réz-tokokba öntés 
által, mellyeknek közepén a’ kanócz merevényen kìfc 
szl'tetvén , beléjök mérsékelt meleg faggyú öntetìk. Leg 
jobb gye‘rtya készül î@ juh, és Y; marha faggyúból. A' 
szappan következôleg áll ele’: Olly helyeken, hol szék 
só van, széksóból és oltatlan mészböl fôzés által lúg 
készül; hol pedig széksó nìncs, hamu és oltatlan mész 
vegyülékböl készl'íl 'erô's-, és másodszori vl'zöntés által 
gyengébb lúg. A’ tìszta lúghoz adatik ma’r a’ faggyú; 
а’ töpörtöt is használni lehet ezen czélra. A’ zsl'r és lúg 
fôzetvén, a’ vegyüle'kbez só adatik, melly ezt nyúlánk 
anyagga' változtatja, midön väszonnal bevont mîntákba 
öntetik, hogy а’ víz Юный-051011, ше11уЬеп megkemé 
nyedvén, drót által kívánt darabokba metéltetik. 

А A’ juhnak szôribôl készítetnek a’ posztók és a' 
különbözöszövetek. A’ posztó-készl'tésnek négy fokaì 
vannak- A' posztó-elkészl'tés, szövés, kallás és kicsl' 
nosl'tás. A' posztó-elkészítés а’ gyapjúnak egészen 1151 
tává mosäsa, szét-tépése, fésülése, a’festendôknek meg 
festése, a’ fejéren maradóknak kénnel fñstölése által 

.történik Az elkészült gyapjú czélszerl'ín ve'konyabb és 
vastagabb fonalakká húzatván, osztovátákon mint пчё 
szon megszövetik. A’ megszött poztó kallatìk, legkö 
zönségesebben kalló agyag által vagy meleg vl'zben fel 
онанизм szappam, Angliában hugy, e's sertés-, néhol 
juh-ganéj, árpa-, znb- e's bab-liszt`által. ‘мёд-е a’ ki 
csínosítás, a' posztónak megnyìrése és erös sajtolása; 
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némelly szöveteknél pedig a’ fiirtök' kisodrása által. _ 
Midön egyfelöl Magyarországon а’ juhtenyésztés meg 
lehetôs iparral nemesítetik, ohajtani, hogy gyapjunk 
hazánkban is nagyobb mértékben dolgoztatnék fel, kü 
Iönösen pedig gözeró'můvek általi készíte'se kiállhatná 
az idegen országì posztókkalì összeütödést. 

Minden állatoknak a' bóreìt lehet ugyan készl'teni, 
de fóleg lehet ezen czélra is az érintett rend’ állatjaiét 
használni. A’börkészítésnek ne’gy fokai vannak. Áztatds 
hìdeg vr'zben , melly után a’ Ь6г görbe késsel a’vértöl ésÍ 
kövérse'gtöl megtìsztl'tatik. Ezt követi а’ kopasztás,melly 
--- midön a' bôrök besózva és összegöngyölögve rakásra 
hányattak, 8 vagy 10 nappali izzadás шёл a’ szórt köny 
nyen eresztìk — ютрв késseli faragzís által törte'nìk. 
Ezek után j6 n’ degesztés, melly történik cserböl és vr’z 
böl készült savanyú fördóben. Ez által a’ bôr' rohadó 
nedveì emésztetnek meg, a' bör pedig megvastagodìk és 
felpuifad. Végre következik az összehnzó oserzés, melly 
аж, mit eddigl a' börön az áztatás,`kopasztás, söt még 
a’ degesztés is, szét течению gyengi'tett, a’ cserzés összè 
húzza vagy erôsl'ti: törte'nìk ez némelly összehuzó erejlî 
növényekbôl készůlt fördöben, millyen a’ fenyö’, fl'íz’, 
különösen a' cserfa’ héja, és fôleg a’ guba is. Ezen 
сайта lehetne а’ hamarább és jobb készítés’ tekintetébôl 
а’ kénysavany fördöt is használni. Ezért ohnjthatnì ezen 
savany’ nagy mértékbeni készítetése’t. 

5. A’ порций-61111101: közt megkülönböztetjük а’ 
rágo'-állatok’ rendjét, hová tartoznak az egerek, a’ ayú 
lak’ kíilönbözö fajai a’ varl- és tengerímyúllal, a' mo’ 
kusok , teugerz'-, tövz'ses - dz'szuo'k, a’ társaságos . ño'da/i 
‘аду ka’sztorola, mellyek emeletes lakhelyöket mestersége 
sen alkotják, metszö fogaikkal fákat vägnak le, ’s ezek 
böl emeletes házat építenek; fínom szöríik `kalapnak, а‘ 
saját zsacskójukban összegyůlt nedv pedig orvos выше]: 
használtatik. — _Ezen rend’ állatjainak , különösen` a’ 1166 
па1‹ ’s nyúlnak szöreìbôl, “пот gyapjubol is, készl'tet 
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nek в’ fl'nóm kalapok, a’ durvábbak pedig vastagabb 
gynpjúból, kecskef, borju- stb szörböl. _A’ kalap-készx' 
tésnek fokai: а’ ször- „шине; és -puhíta’s, melly külön 
bözô eszközök ältal történik -— a’ szôrnek еду kalapra 
kime'rése’ és beavata'sa meleg На által --; ezt követi 
a’ va'nyolás, boreczet'es vagy boŕseprös тема; vl'zbe 
mártás ’s kimángorlás; ezt a’ kalapnak alak-adása, 
melly az elkészült anyagnak a’ kalap-mintára ércz su 
lyokkali ledolgozása мы történik; végre a’ festes -ber 
zsenyforgäcsból, zöld gáliczból, gallisból, `gnmmiból, 
kevés `grispánból kés’zült festék által - és az enyves 
“пей kikeményi'té, ti-sztogatás, e’s felszegés. 
\ 6. A' szoptatós-állatok’ rendjéhez számláljuk a’- ra 

gadaisó ‘Шашки. Ezen rendhez папаша}: а’ macska-fa» ‚ 
fok, а‘ tulajdon мамам/$111, а’ vlegiszonyúbh ’s legke 
gyetlenebb állatokkal, az erös és bátor моими/ада’, 
a’ kegyetlen tigra‘sse( ,l parduczczal és Ín‘úzzal. Не‘ 
számláljuk a’ Àutya-fajokat, a"tu|ajdon kutyáklaahfur 
kassal, rólsával, sakallal, мадам! 5 а’ 'medve'laeß bor 
zakat, „geste/tet, vídrákat, zacsko’s dilata/iat, mellyek 
9езиё1у31де1ён kölykeiket hasukon lévö zsacskójukba 
szedik. Némellyek ide számlálják a’ va/loudalaokat és 
„мамам-15; Ezen rend’ állatjainak szörös, bôreiböl 
ke'sz'l'tetne‘k a’ szi'ics mùnkák, mellyeknél czél, hogy а’ 
bôrök puhák legyenek, a’ szörök pedig sértetlen ma 
radjanak; ezért а’ bör’búsos részét háj-zsíral bekenik, 
megtapodják, sós vizzel dörzsölvén, la’ hlistól és här 
ЦЕНЫ megtisztx’tják, i'smét néhänyszor sóval behintik, 
és kiszárl'tjäk» A’ bárány-böröket közönségesen еду‘ 
ìdeig korpából és sóból készüit csaáväban- {ах-‘1%, fii 
rész-, gipsz- és fövény-porral ‘едут: melegvízben mos 
sák,~a’ szört kifésülik, megszári'tják, ’s néha befestik. 

7. A’ szoptatós-állatokhoz számláljuk a’ metszá'- o 
' gatlan нить’ rendjét, hová „итак а’ legidnmtala 

nnbh битой, a’ rozsmar, szarvasorru', tapir, a’lrest ai, 
Laugya'sz, páucze'lo: , és a’ Iegn'agyobb szárazföldi állat 

Í 
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az de_fánt, kò‘nnyen szelidíthetö, némelly fogályukra 
tanítható állat, kiilönösen kitetszô része az ormänyja, 
melly 3 rôfnyire is kinyújtható: ezt szagola'sra, lélek 
zésre, vl'zmerl'tésre: az nbraknak szájbavitelére, 11116 
11111у111151‘а, ‘5 más dolgok’ végbevitelére hnszna'lja. 

8. A’ szoptatós-állatok közt megkülönböztetjük az 
emberhez testalkatra nézve legközelebb álló két ke 
211 65 1161 lábú majmokat. Ide tnrtoznak a' makz'k és a' 
tnlajdon жарко/1, negyvennél több fajaiklial, mellyek 
1162111 az orángutáng leginkább hasonlít az emberhez, 
mind külsôleg, mind pedig belsôleg, a’ mennyiben 
minden emberì cselekedetet leginka’bb ügyekszik 1116 
п02п1. 

9. Bezárja a’ szoptatós-állatok' rendje’t, sôt az egész ‘ 
állatok’ orszzigzit, a' minden teremtményeken esze által 
uralkodó ember, kì-midön a' többi állatok földre füg 
gesztett fi'ivel járnak, 16521111 az nlacsony por, göröngy, 
nedvek közt laknak --- felemelt fôvel vizsgálja a' tex-mé 
mé nagysa'gát; k'.- 111111611 a’többi áumk égaljhnz kast 
vék-a' föld’ minden részén él, hatalma alá hajtja a’ 
természetet; kit midön némelly állatok érzéki 11110111 
sággal, a’ sas 65 111112 láta'ssal, a’ nyúl halla'ssal, a’ ku 
tya szagla'ssal felíilmúlnak, mìdön ezek egyedůl testi 
indnlatjaiknak engednelq- 6 mindezeket észszel haladja 
felůl, ez 1111111 uralkodik magán 65 az egész természe 
ten, bär a’ különbözö e'galjak az ember szinén 65 test 
alkatján különbözö változást tegyenek is.Y 

26. §. 

Így emelkedik fel a’ természet az alacsony portól 
'a' ne'mes rendeltetésl'í emberhez; Еду fejlik lépcsôkön 65 

‘011011011 minden természet' országa; l'gy függnek össze 
a’ természet' mind 3 országai egymäs közt; l'gy kinál 
1102111 52011 1162111 mindenik rend, nem, sôt faj, haszon 
nal 'nz elnbernek: mint azt röviden láttuk. Mellyekre 
lha visszatekintüuk, nem lehet legerösebben meg nem 
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győződnünk arról, hogy ezen bölcs lánczolatot nem más 
fűzhette a’ természeti testekbe, hanem csak az a' bölcs, 
kit Istennek nevezünk; és azon számlálhatlan hasz 
nokat", mellyeket már ismerünk, és mellyek még fel 
fedezendők a’ természeti testekből, nem- más adhatta, 
hanem csak az а’ jó atya, ki az egész természetet al 
kotta, kit jóságaért, bôlcseségeért ’s nagysa'gnért ál 
danunk, lisztelniink ’s imádnunk kell, ' 

ELEMI TANÍTÁS.“ 
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1. §. ‘I 
Azon jeleneteknek ‘аду tüneme’nyeknek, mellye 

ket a’ természetben tapasztalunk, okai vagy olly erôk 
töl szärmaznak, mellyek a’ testeknek belsejébe íigye 
keznek hatni, ‘югу ollyaktól, mellyek a’ testekre kül 
s'öképen dolgoznak; végre vannak tünemények, mellyek 
а’ testek’ belsejére és külsejére dolgozó erökbôl magya 
ráztatnak. Ezért a' tl'ínemények’ magyarázása'ban ezen 
hxírmas okokra leszünk ñgyelmesek: mellyek ältal mi 
dön egy oldalról а‘ babonától öriztetünk meg, másról 
az Isten’ bölcseségére e's nagyságára vezettetünk, egy 
szersmind рейд emelkedett de szere'ny érzéssel telünk el. 

2. 5. 

На vl'z,szabad légen mozdulatlan sokáig áll , meg 
büzhödik; ha a’ bor bedngatlan marad, savanyúva’ vá 
lìk, végre büzhödésbe jö; ha vas nedves légen hever, 
megrozsdásodik. Különösen azt гарантией: a’természet 
buvárok, hogy légünk’ МЫ) álladékai, a' ванну-8:11, 
vizany-ga'z, szén-gáz és fojtó-gáz közt ‘a’ зачету-3:12 
az, mellyben a’ víz hnmar megbüzhödik , а’ Ьог megsa 
vanyodìk, a’ nenltelen érczek rozsdát kapnak. Ezértlé 
günkben _a’ savany-gáz az, melly különös hatással van 

\ 
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a’ mär ísmert salétronb, só-, és ke’n- stb. savanyok’ ele' 
álll'tatására is, melly egyszersmind mind maga, mind 
ezek a'ltal, a’ természetben különbözö gäzakat hoz lét 
re. 18у1ё3йп18 (бы) állató részei is kitetszöleg ie'tre 
jc’Snek, ha kénsavany különbözô testekre löltetik. Így 
a' légünknél nehezebb szénga'z bontakozik ki krétából; 
a’ le'gíinknél könnyebb Нину-дай, zinkbôl; a’ fojtó 
gáz salétromból. Egyszersmind azt is 'tapasztalták- a’ 
természetvizsgálók, hogy a’ savany-gázban az ällatok 
nagyon vidámon, de hamer leélik napjaikat,’s a’ gyer 
tya éle’nken, de szerfelett hamar elég. Ezen savany-, 
газу éltetö-gázt bontakoztatja’k ki Aa’ növénylevelek, 
midôn azokra а’ пар süt, melly gáz a'ltala'n ve've le'giink’ 
Zét ‘сей; а’ többi nem шею ga'zak рейд fejlenek min 
den életmú'szeres testekböl: ällatokból, rohadt testekböl 
’s növënyekböl, ha azokra nap пет’вйгЁ Különösen ölö 
szénga'z fejlik ki а’ mustból, bor-forráskor; eze’rt illye'n 
kor a’ pinczébe mindig gyertya't elöre tartva kell men 
ni, es ha a’ gyertya elalszik, ott az élet is elenyészik; 
ez bontakozikv ki a’ sze'nböl is; ezért e’ kályhák’ száját 
soha erösen nem kell bedugni, ‘аду. e'jszakfíra` а’ kály 
hába Щ! rakatni. Mi bölcsese'ge tündöklik ki már a’ 
teremtönek abból, hogy a’ nem éltetö léghez éltetöt is 
ада", me'g рейд hogy hamar ne élj'ük le különben is 
rövid napjainka/t, nem nagy méntékben adta аж, ‘5 egy 
szersmind annak helyrepótolásáról, a’ mit abból meg 
emésztünk ’s a’ kiilönbözö nem éltetô gázak megronta 
nak, a’ nò've'nyek és napfény által-folyva'st gondoskodott. 

3. 

A’ tesfek’ b'elsejébe bató savanyak meleget okoznak. 
Meleg âil elé a" szilárd- testeknek egymáshoz (15115616 
dése, üfé's, kalapa'iás álta’l. A’ nedves_növény-te'stek 
forrásbn jônek. A' nedvesen összerakott széna nem le 
hetetlen hogy meggylilj‘on. Leg'több meleget pedig a’ nap 
bontakoztàt ki földünk-ból, és az ezen talá‘ltntó testek 

.9 * 
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böl; de жён, hogy a’ щ; u'iz lenne, nem a'lll'tjuk. A’ 
testekben felébresztett meleg' hatását iigyekszik közölni 
más kissé meleg testtel, vagy közvetetlen e'rinte's vagy 
kisugárzás által, melly meleg-közlés körl'il a’ tapasz 
talatok következök: 

1. A’ kìizlött meleget, mindenek egyenlôk léve’n, 
inkább beiszszák a’ dai-abus felliletíi, fekete szinl’í testek, 
inint a’ sima feliiletl'i fejér szinl'ík, mellyek a’ meleget 
inkább visszapattantják, még pedig azon szöglet alatt, 
mellyen а’ meleg sugárzik. Innen érthetö а’ fekete föld’ 
nagyobb hevessége, a’ ma's пени“: — kiilönösen agyag 
földek — felett, n’ fekete `x‘uha’ melegsége a’ más szi 
miek felett, a’ fejérig. A’ kimeszelt ha'zak’ elsöbbsége, 
nem csak Ми, de melegségi дымом; tekimetéböl 
is, а’ darabos e's fekete falú hlízak felett. 

2. Hogy а’ meleget ìllyen felú’letů ’s szìnl'i testek 
su'gározzák ki — mások egyenlök le'vén -- több meleget 
sugároznak ki a’ darabos mint a’ sima felůletl'í, többet 
a’ fejér mint a’ fekete s’zinl’í testek. Ezért kìvánható, 
hogy a’ kályhák ne legyenek ugyan a’ durvaságig da 
rabosak, de szerfelett simák 'se, egyszersmind inkább 
a’ feje'r mint e’ fekete gzín felé huzók. Сидней!‘ a’ 
közép szl'm'i zöldek. 
' 3. Az érintett felůletek e's szl'nek azok maradván, 
a’ közlött meleget némelly testek hamai'ább beveszik, 
de hamarább is elbocsátják..l Mìndenek egyenlôk mai-ad» 
vän, hamarább beveszìk és bocsátják el a' meleget az 
ásvány- mint a’ növény-; ezek isme't hamarább mint az 
állat-testek. Ezek közt is hamarább a’ keme'nyek mint 
a’ lágyàk, u’ mereve'ny „мы; hamnrább mint a’hl'gak, 
a’ hígak köztI hamarább а’ csöppesek, mint a’ ga'zala'kúl 
hígak. Innen érthet'ô a’ vas kzilyhák’ hamar bemelegülé 
se ’s kihůlése, a’ drótos edényben a’ viz’ hamarább (‘оп-ё 
sa; a’ vason 'hamarább meghůl kezünk m'int a’ fán. 
Egyenlö kön'ilmények közt a’ fa épületek melegebbek, 
mint a" kôböl készültek. A' jógvermek czélzen'íbben 
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ke'szn'tetnek deszkából mint kôböl. A’ növe’nyek nagyon 
helyesen ótalmaztatnak hideg ellen szalma kötelek által. 
Az állatì puha szörök testíinkbölAkifejlö meleget nebe 
zen bocsa'tják el; ezért meleg ruhák a' bundák. A’ nyu 
galmas lég Её: ablak e's ajtó közt erôsen megtartóztatja 
a’ meleget; innen érthetö a’ téli ablak’ haszna és úgy 
alkalmazäsa, hogy közébe szél ne fújjon. 

4, 5. 

Midön a’ közlött meleg valamelly test’ belseiébe 
veszi magát, az által az a’ testeket kiterjeszti; midôn 

y I рейд a' testeket oda hagyja, összehúzza azokat: vagy 
a' meleg kìterjeszt, a’ hìdeg pedìg összehlíz mìnden tes 
tet. Így terjeszti ki a’ meleg a’ léget, mellyet egy pa 
тайн tůz felibe tartott hólyag’ kiterjedése, ellenben а’ 
hidegen összehuzódása vìla'gnsan mubat. A’ cseppes hi 
gakból, söt más nedves testekbôl is a’ meleg’ kìterjesztö 
ereje gôzöket АН“; elé. Itt alapul az egész lecseppeg 
tetés, melly szerint az éledö testekbôl tl'íz által göz, 
ebböl meghůlés által cseppes testek állnak elö. Ногу 
а’ merevény testeket is kiterjeszti a’ meleg, mutatja az, 
Ногу евуыдеё VHS golyó kissé nagyobl; lyukon mint 
maga átmeg'yen, Решайте pedìg nem. A’ nyers fvák’ és 
téglák’ kìszárítása -- melly a’ meleg által kìsebb héza 
got foglal el_-- a’ melcg által защитным: ’s ki 
hajtott nedvböl ered. A’ meleg’ ezen kìterjesztô ’s а’ 
hìdeg’ Qsszehúzó hatásán alapul a’hév-mérö. Ez еду bi 
zonyos lnngasságîg hìganynyal megtöltött gömbbe menö 
’s légzárólàg Штатив“ сзб, mellyben a' deszka'n 1610 
lelt fokok 0 felett a’ hìganyt kìterjesztö meleget, 0 alatt 
рейд‘; az összehúzó hìdeget mutatják. ’ 

5. §. 

Midön а’ meleg lés hìdeg Еду változtatják a’ testek’ 
álladalmaìt, nkknr azon testek is, mellyek a’ változa'st 
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szenvedöket környezik, meleg mérsékleti változásba 
jônek. Igy 

1. Valnmikor csöppes testté alakul a’ göz, mind 
annyiszor meleg szabadnl ki abból. Innen érthetô, hogy 
a’ kezünket megcsapó gôz, vŕzzé változva'n, вы kemé 
nyebben mege’geti, mint a’ gôzt eléállító forró vr’z; in 
nen magyarázhatń, hogy mikor fesni, jegezni vagy ha 
vazni akar, vagy mìkor a’ gôzök cseppé, hóvá és jég‘ 
gé vzíltoznak, akkor az idö havazás elñtt meglágyul, 
esó elött nagy meleg, jég elótt pedìg Гоп-65:13 van. El 
lenben valaha'nyszor a’ cseppes higak gôzzé vékonyul 
пай, azok’ ele’álll'tására meleg fordl'tatìk; ezért a’ kö 
rülálló testek nem éreznek olly nagy lneleget. Innen 
érthetö, hogy nyárban a’ szoba vl'zzel megöntöztetvén 
hüsebb; a’ korsók vizes vászonba takartatva a’ vizet 
frisen (ан-112% a' legnagyobb melegben is ; gôt vizes föld 
be ásatván, ha felettök vl'gyäzvav ti'íz rakatik, azokban 
а’ vŕz megfrisül. Innen e'rthetö a’ gôznek, a' fôzésnél , 
fůtésnél, szäríta'snál ismeret’es haszna; innen a'tulajdon 
göz-erômůvekben a’ gôznek _ mint a’ melly sok mele 
get foglal magában — feszl'tô ’s ez által mozdl'tó сага-10. . 

2. Valam'rkor a' csöppes test — kñlönösen а’ VIZ-T 
merevény testté alakul ‘(аду azza'. nlakulni késziil, min 
dig meleg bontakozik ki. Innen magynrázható, hogy 
a’ gyenge növények, dézsa’kban ‘аду teknökben közibök 
тайм: vl'z által, а’ fa'gytól megö'riztetnek; ez az oka, 
hogy az 1836-diki májusi hìdegben a’ vl'zlnelletti 526116: 
kertek nem fagytak el. A' savanyakban feloldott tes 
tek, lnereve'nynyé alakulólag mind-ig melege'k. Ellen 
ben midön n' merevény теней csöppesekké alakulnak, 
arra mindig meleg fordítatik, ‘аду köttetik meg; ezért 
van hideg még tavaszszalje'g- “аду fagy-Olvadäskor 21 
martiusban, midön még 21 septemberben forró napok 
van'nak; ezért -lehet hó’ és jég’ kavarlísa ältal a’ poha 
rat nyárban is az азиаты fagyasztani. 
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3. Közönségesen e's általa'nosan , „штаны a’ festek' 
aka'rmi erö _* példánl nyoma's — ähnl kisebb миг-163; 
lalékra szor|'tatnak,‘meleg feil‘ik. ki; ellenben a' tes-i 
tek’ kiterjedésére meleg llöttetik> meg. Az' elsö 0k nii 
att gyúl meg a’ tapló az úgy nevezett szél àczélokban, 
az utolsó miatt nedvesülnek meg a’ kilôtt puskák. 

в. 5. 

На a' testek annyira felheviilnek, hogy különösen 
~ l‘égünk’ savanyával belsö hatású összeköttetésbe j6nek,. 

egy'szersmînd a' testekben gyúlva'nyus részek vannak', 
akker at’ testek égn'i fognak; me’g pedig ha az el'repülö 
giizak mind b’ôvek, mind annyira felhevülvék, hogy a' 
sa'vanynya‘i különölen szeretnek egyesl'ílni: länggal ég- ` 
nek. Az elrepülö g'yulványtól megfosztott gäzak 1115 
töt-, ennek leüllepedettje pedig kormot iid. 4[Llogy az 

‚ égésre lég kivfíntntik meg, mutatja a’ bedugott káiî'ha, 
mel-lyben a’ tú'1z elalszik; és a' fuvonyok’ tíineménye, Ü 
melly által folyvást fris je’g járulván‘a’tliz'höz, ez élén 
ken eg. Innen a’ vl'zen kivül mind azon szerek ‘154111 
:а’ша’Ё tú’z-o‘ltásra, mellyek a’ lég'et' az e'g'éstól e’ltar' 
tóztathatja'k, mill-yenek а‘ nagy' mértékben' szóraîható 
homek, смет-11111 atb. 

1. 5. ' . 

A’ nap folyvást fényt bocsát ki, a’ tliz pedig sötét 
ben, vagy mikor földünk’ ezen része, mellyen lakunk, 
a’ парня е11’0п1111. А’ fénynek okozatja az, hogy mi a’ 
körl'ili'ink lévö tárgyakat látjuk. Különöien 

1.- Miïlö’n az átlátszatlan tärgyakról kisebb vagy' na 
gyobb mértéleben visszapattanó fény-sugarak hab`zó~moz- 
ga'ssal szemünkbe hatván , ezt megìiletik, a' ta’rgyakat 
látjnk. Hogyha az átlátszatlan test’ felülete si'ma, 
nem csak a’ tárgyat lát'tntják általunk a’ visszapattanó 
sugarak, hanem a’ rólunk esó sugarakkal ezen szöglet 
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alatt visszapattanók’ folytatásiiban magunkat is. Az ily 
lyen ima felületek neveztetnek tiikröknek, mellyekben 
a’ tárgy' képe mindig olly alakban és távolban jelen 
meg a’iükrön tlíl, mint elötte áll. 

2. Hogyha a’ fénysugarak a'tlátszó alapra esnek, ezek 
a’ sugarakat kisebb nagyobb mértékben átbocsátják». De 
ezen sugarak nem (ай-161: meg a’ kezdett irányt, ha 
nem mintegy megtöretve mennek, me'g pedîg az 15:11“ 
szó lapra húzott függôleges -vonalh0z, ha ritkább 6:15! 
szó testbôl megy ‘a’ fénysńgár si'ínibbe, példäul légböl 
íivegbe vagy vl'zbe; a'függöleges vonaltól töretnek mog 
рейд ellenkezô esetben. Innen'e’rth'etö еду viz-tele ро 
hárban., a’ feneken lévö testnek felemelkedése, tiszta 
vl'zben álln'tott pálczänak törött alakja; fáknak, tor 
nyoknak, а’ melegebb vidékeken felfordulva láta'sa stb. 

3. На a' fénysugarak szögletes átlátszó testre es 
nek-példa'ul háromszögi'í l'iveg-testre -- , akker he't kü 
lônbözô színekre oszlanak: veres, narancs, sxirga, zò'ld, 
vilrígos-kék, Май-1:61: és viola~kék, mellyeknek külön 
bözö vegyületök egymással még kiilönbözö уеду-ише 
ket adnak. Innen látszik, hogy azon теней, mellyek 
több szl'neket beiván, egyet `vagy többet vagy vegyest 
pattantanak vìssza, azok, поп-“(м játszlík; és hogy 

_ a’ szl’neknek valamint ele’álll'tására, úgy változására is, 
a’ nap' fényinek igen nagy befolyása van. 

s. §'. 
A' la'tás’ eszköze a’ szem. Ez áll hártya'kból és ned 

vekböl. Elsö hxírtya a' szem’ kiilsejét tevô feje’r ůártya: 
ennek folytatása a’ нет‘ elsô részén kiülô szaruůa’rtya. 
Ezeken belôl vana’ második härtya, az e'rlla'rtya :> en 
nek folytata'sa а’ szz'va'rváuy, ennek közepe'n van a’ fény 
luk, melly összehuzódható és kiterjedhetô. Ezeken is 
mét _belöl van а’ harmadik [её/{нашим lia'rtya , mellyen ‚ 
a’ tárgy’ ke'pe leíratik. A’ nedvek “Еще, hármanvan- ‚ 

'i 
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пай: а‘ vz’z~nedv, a’ szem’ elsö részén a’ szaruhártya 
alatt; ezen belöl van a’ krista'ly-uedv, molly domború és 
kemény; azért ebben legìnkább szenvednek törést a’ 
szembç esö sugarak, vagy вид! függ leginkább a’ látás. 
Ezen belôl legnngyobb helyet foglal az {Мед-леди. 

9. §. 

‚ А’ mìnt a’ tárgyról esö sugarak a’ szembe hatnak: 
1. A’ tán-gy’ képe a’ harmadik hártyán felfordul 

va дай!‘ 1е; de aze'rt a’ tárgyat а’ maga rendes állásá 
ban la'tjuk. l, ' 

2. A’ tárgy’~két végpontjairól esô sugarak szôgletet 
alkatván, a’ mint ezeu szöglet а’ távollal kìsebbedik, 
kìsebbnek látszanak a‘tárgyak is. Ez az oka, hogy а’ 
пар, bär rop'pant égi test, mégis minthogy tôlünk igen 
távol van, kicsinynek látszìk. y A’ hegyek megül, és 
l'gy kis távolról kelö nap és hold, mint nagyobbak, 
‘Еду tünnek fel. _ 

3. A’ vénséggel a’ domború kristály-nedv laposodìk, 
ezért а’ йгду’ képe az üveg-nedvre esik , melly csak a’ 
tárgy’ szemelöli távolítása által hátrál a’ legbelsö hár 
tyára. Ez az oka, mìért a’ vén emberek messzéröl ol 
vasnak, vagy рейд látásukon domború szemüveg álfal 
segítenek. Ellenkezöleg yannak némelly íìatal emberek, 
kik а’ kristály-nedv’ nagy domborúsága miatt közelrôl 
kénytelenek olvasni, ’s látáshiänyukon `völgyelt szem 
üvegek által segíten'ek. — Illy csodás szerkezete van а’ 

I 

szemnek, mellyet a’ felhevl'téstôl, tisztátlanságtöl‘, tul- ' 
sági vakító fényektöl, a’ mennyire lehe't, ótalmazni kell.I 

- A’ zöld szín legkedvesebb а‘ szemnek. 

10. `§. 

A’ testek’zb'els’eje'bçl ható „дым lehet számlálnì a’ 
villanyosságot is, molly szerint ha spanyol-viasz száraz 
видя-65‘ testekhez` dörzsöltetik, az a’ kìsebb test’eket ma# 

д 
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gához ragadja, és' velek mintegy megelégiilvén, elta- - 
szi'tja. Ezen villanyosság különôsen felébresztetik a' 
villanymú által, melly itt szìkra’zás által mutatkozik. 
E’ körůli tapasztalatok mutatjäk 

1. Hogy а’ különbözô testekben _ példáúl spanyol 
via‘szban és üvegben _ felébresztett különhözô villa 
nyosságok egyma’shoz nagy erôvel rohannak. 

2. Hogy az azon-nemiî (példaful íiveg és iiveg-, Буйн 
ta és gyánta-) villanyosságok egymást ellökik. 

3. Mind a’ két villanyosságot- az azon- és 11111611 
nemú't -- magokhoz матча“: az állati testek, növények 
és ásványok, vizek és gôzök; aze'rt ezek víllauy-veze 
to'knek is mondatnak. Mások — mint a’ selyem, üveg, 
gyántás ’s minden nemü száraz testek _ nem ragadják 
a’ villanyossägot, sôt megtartóztatja'k azt; ezért szige 
telö testeknek mondatnaik.v Dörzsölésen kivůl még két 
kiilönnémú' e'rczeknek, különösen czink és re'znek, erin 
tése által is felébred a' villanyossa'g, fôleg ha a' két 
ércz savas posztóval köttetìk össze, mellyek többen 
egyůtt alkotják n’ Volta’ olzlopát. Söt `törés ’s a’ test’ 
részeinek hirtelen egymástóli elszakl'tása által is feléb 
red а’ vìllanyosság. A’ villanyosságból érlhetö 56:61 
Ьеп a’ jó ló’ szörének , a' hízott liba' gyenge pelyhének 
szikrzízása. 

п. 9. 

Sokban megegyez a’ villanyossa'ggel, sôt az újabb 
tapasztalatok szerint az által eléállítható a’ mágnesesse'g, 
‘аду az а’ tulajdonság, melly szerint еду vas-nenni ércz, 
minden vasat, e's vasat magában foglaló testeket, xnagá 
hoz vonz. De ezt nem teljesi'ti mindeniitt; hanem kétl 
általellenes ponton kiilönöscn, melly pontok gò'nczò'ló'k 
nek .neveztetneln Nevezetes tulajdonsa'gai ezen mág 
nesnek 

1. Hogyha szabadon felfüggesztetik, a’ két sal-kai 
val éjszakot és delet mutatja: mi által különösen tenge 
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ren , a’ hajósoknak nagy> szolgálatot tcszen, mintbogy 
utána a’ világ’ tájait mindenütt tudhatják. 

2. Hogy az l’gy felfiiggesztett mágnestônek 11111611 
nemů gönczölei -- éjszaki e's déli-egyma'shoz vonatnak. 

3. Az azon-neml'í gönczölök рейд -—- éjszaki és éj 
zaki, vagy déli e’s délì -- egymäst ellökik. Illy 111118 

nest, ha еду mágnesünk van, többet is lehet könnyii 
móddal ke'szi'teni: illyen mód a’ dörzsölés; csakhogy 
azon nyomon, mcllyen húztuk a' mágnest, ne húzzuk 
vissza. ` 

Le’günk’ belsö hatäsú ereje: meleg, fény, villa 
_nyossa'g és mágnesesség, már azon okok, mellyeknek 
törvényei utf-in az érintett és más igen sok tünemények 
magyaráztathatnak ki. 

12. S. 

Azon kìvül, hogy а’ testek belsô erôi hatás által 
változa'st szenvedtek, а’ testek körl'íl vannak még oly 
lyan tünemények is, mellyek azok’ terjedô nehezkedésé 
nek kôvetkezetjei.' Így, hogy a’lég nehezkedjék газу 
az ellena'lló lapra slilyuljon, mutatja a’ leg-mérö vagy 
barometrum, melly nem egye’b, mint száraz higanynyal 
megtöltött üveg csô, olly móddal, hogy annak rövidebb 
ága nyílt ’s többnyire bú-bba megyen ki, felsö rész'én 
pedig a' csô lég-íireg. A" higany' oszlopmagossäga Inár, 
melly 28 hüvelynyi, ат; mutatja, hogy a’ lég'nyomása, 
annyi teriiietre mint a' esö' szelete, 2S hüvelynyi hi 
gany oszlop súlyú; ‘аду egy négyszög lábra, melly-l 
nél némelly karsze'kek kevéssel többek, 20-21 ma'zsa 
lég nyom. Hogy mindazáltal а’ szék illyI nagy teher 
alatt össze nem rogyik, oka, az alolról is illy erövel 
ható ’s a’ felsövel egyensúlyuló nyomás, minthogy a' 
légnek természete az, hogy minél fentebb van valamelly 
légterület, annál ritkább;‘alantabb pedig mint össze 
nyomhaló és rugós test sürl'íbb. Innen érthetö az, hogy 
а’ légmérô’ magassága kisebb а‘ hegyeken, nagyobb 
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pedig n’ völgyeken; innen érthetö a’ tiszta lég mellett 
a’ hegyen lakók’ pirossága, ’s a’ sebek’ nehezebb дуб 
gyulása mint а’ völgyeken; innen magyarázható , hegyen 
a' vi'znek -meleg által hamarább gôzzé változtatása, vagy' 
a’ hamarábbi víz-felforrás, mint a’ völgyhen. 

13. у. 
На ezen nehézkedô le'g valamelly helyrôl kihuza 

tik, arra a’ légnyomásnak azònnal következetei mu 
tatkoznak. Ezért emelkedik fel a’vi'z а’ vl’zpuskába mint 
Iégnélküli, vagy legalábl) megvéknyított légüregben; 
ezért emelkedik fel а’ Ьог а’ 1ор6Ьа; ezért lehet a’ vi 
zet 3'1-32 lábnyi magasra szivattyú ältal felemelni, 
Еду illyen magosságú h_almon általvezelni; ezért lehet egy 
egyenetlen szárú göi‘be csö által ‚а‘ bort egyik hoi-dó 
ból a’ másikba vezetni, úgy mindazáltal, hogy az a’hoi'- I 
dó, mellybe a' bornak kell vezettetni, alantabb álljon, 
és az abba menö csö is hosszabb le'gyen. Ezen alapul> 
a' szivattylis kútak’ tüneménye , mellyekben a’ tolattyú 
fel ’s le mozdl'tatván , az ezen ,le'vö , alulról felfelé nyu 
ló lepentyl'i által a’ leg folyvást ritkul, ’s e’ miatt a’ vl'z’ 
felületére nyomuló nagy sulyú lég a’ hengerbe nyomjaV 
a’ vizet, melly а’ nyilásnál kiömlik. A’ lég’ ritkításá 
nak, valamint sürl’tése'nek is, nevezetes eszköze a'lég# 
szivattyú , melly által még világosabban тред lehet дуб 

. zödni a’ lég’ súlyáról. Ugyanis a’ légsz‘ivattyú’ herang-` ` — >jzit --` ha az alól a' lég kihúzatik — nàgy erö által le 
het a’ tänyértól elszakl'tni. A' mint a’ megritkított lég 
be felemelkedik а’ vl'z, 'a' megsürített légl e'pen úgy hoz 
za` mozgäsba a’ vizet. Вы nyilvám'tja egy bizonyos 
magasìg vl'zzel megtöltött üveg, mellyböl eg)r csö emel 
kedik ki ̀ , ha a’ lég csak lehele's által' is megsürítetik, 
a’ ‘(и szökô kútat alkl'tva folyik ki. 

14. §. 
Nevezetes a’ légnek azon külsô en'itl'íl származot’t 

l mozgása, melly ältal az, ha légnélküli üvegbe nyomul , 

»v 
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hangzîk — millón azt mondjnk _hogy üvölt —- egyszers 
mind a’ hangothabzimozgással vezeti. Más testek is 
hozathatnak illy rezgô mozgásba. Hogy a’ hangzó tes 
tek ifezgö mozgásba jönek , csak az is me'ggyözhet, hogy 
ha egy mozdulatlan cséngöt , mellynek oldalán еду 16 

’ knny fonalról ércz függ, hangza'sba hozunk;` mig` a’ esen 
gô hangzik, addig >nzA ércz felszökdel, melly n’ csengö’ ' 
rezgô mozgását mutatja. VA’ hangzó testek által eléállf-~l 
tott illyen hangot máx-'más testek is vezetìk a’ légen 

' kivu"l, millyenek a’ vas és víz; eze'rt lehet tiszta'aczélë 
drót ältal meghallani az óra-perczenést olly távolról, 
honnan a’ légben meg nem lfallanánk. Ezért hallatszì'k 
vizen messzebb a’» hang. De azért a' lég legközönsége 
sebb vezetöje a’ hangnak, ámbár nem legjobb is; még 
pedìg valamìnt minden- hangzó testek minél rugósab 
bak, annál jobb hang-okozók; úgy а’ lég is minél ru- ` 
g'ósnbb, annál jobb hang-okbzó, egyszersmind pedig 
-vezen’í Innen érthetö, hogy a’ magas hegyek’ te‘tején 
a’ puska csak suttyan, midôn а’ völgyben durran. _ 
Minthogy a’ lég rugós test; lmint hangvezetô ha vala 
melly'lapra esìk, arról мои-52681111; alatt pattnn vissza. 
Innen magyaráz’çatik ki a’ visszhangok’ tüneménye. 

15. §. 
\ 

A’ vn'zì részeknek egymäs felept simulé nehézkedë 
se különbözö tüneményekct ád, mellyeknek törvényeìt 
ismernünk kell. Illyen törve'hyek: valamelly edénybe 
zärt víz-rénzek, azon felületre ’s egyensulyra törekesz~ 
nek. Illyen állapotban а’ viz-részek’ könnyen simulha 
tása miattl', az ede'ny’fenekére csak a’ függöleges irányú 
vi'zrészek súlynlnak. Innen érthetö, hogy két egyenlö 
magasságú de különbözö feneků kádak közl'íl~ kevesebb 
súly nyomja- annak fenekét, 'melly felu”1 szélesebb. Ez~ ~ 
ért nem csalc azen okból vannak ezek cze’lirányosan ké 
szítve, hogy nagyobb felülettel .hamaráhb gözölöghet 
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nek , vagy éledhetnek bennek a’ hl'g testek, hanem egy 
szersmind n’ fenekre nincs annyi nyoma’suk, mint a’ 
keskeny felületůeknek. 

16. 5. 

A’ vl'zi részek nem csak elzärt dézsa alakú edény 
ben törekesznek azon-felületre; hanem akärmelly kü 
lönbözö általójú görbe csókben is. Ebból érthetô, hogy 
görbe csök által völgyeken 15 lehet vezetni a’ vizet, 
csakhogy a’ halmok' magasa nagyobb ne legyen, mint 
11‘ 11е1у, honnan a’ vl'z vezettetik: ez az eredete a’ ter 
mészetes szökô kútaknak, mellyekben e.’ vl'z mindig 
magasabb helyrôl uezettetve szökik fel. 

На két különbözö xíltalójú közlö csôkben, a’ kis 
csô’ vr'z tömege egyensúlyban tartja а’ nagyobb 056’ 
víz-tömege't: а’ kisebb óltalójú csö’ felületére nyomás 
történvén, ez a' mäsikat mozgäsba hozza, még pedig 
olly nyomással, mint а’ nagy csô'víztömeg-súlya; egy 
szersmind рейд minden pontra kiterjedö hatása van, 
de a’ melly egészen oda lnunkrílódik, merre könnyeb 
hen mozoghat. Ezen törvényböl e'rthetö a’ Bramah’ 712 
sajtója'nak igen nagy nyomása. 

17. S.' 

Ha a’ vízbe fát teszünk, az a' vízben felül uszve'n, 
bizonyos mélységig abba'lemen’íl, midön a' vl'z-részek, 
e'pen iigy mint azelött, nyugalomra jönek : т1Ь61 
látszik, hogy- minden bizonyos hézagig' vízbe merült` 
testnek súlya annyi, mint az a’ vr'z, mellyet helyéböl ki 
nyom. Az ollyan testek 11161’, mellyeknek súlyjok t'öbb 
mint a' vr'z, melly helyéböl kisrzorl’ttatik, а’ vl'zbe le 
szállnnk; ellenben azok, mellyeknek srîlyjok ki'sebb, a' 
fenékrôl 15 felemelkednek. Bizonyos súlyú testen, melly 
а‘ vÍzbe leszáll, lehet olly hézag-foglaléki változást ten 
ni, melly áltul annak sálya könnyebbé lévén n’ helyé 
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ból kinyomandó vízénél, az a’ vízen felül úszik. Így 
egy darab vasból kilapított csolnak felül nszhatik а’ 
vízen. Ezért кант, kákútvagy más könnyü testet 
kötvén hátára, az is, ki különben a’ vízben lesűlyed 
ne. Mig pedig minél ritkább valamelly híg test, annál 

` mélyebben merűl abba akármelly szilárd „test, és minél 
sűlyoabb a’ szilárd test, annál mélyebben ügyekszik 
sülyedni. Ezen alapul a' borkereskedők” azon eszköze, 
mellyel a’ borok' sürűségét; ezután jóságát is akarják 
megtudni; valamint itt az alapja annak is, hogy kü 
lönböző szilárd testeknek, azon-hígba merítetvén, 
tulajdon siílyjokat meg lehet tudni. Így határozták 
meg már csaknem minden ismeretes testeknek tulajdon 
súlyját, viszonyítván azt a’ tiszta esővíz' cseppje'hez. 
Így a' platinänak tulajdon súlyja=2l , az агапуё=19, 
а‘ hìganyéziß, az ezüstté: 10, a’ vasé=7. 

Nem csak merevény testek usznak pedig vagy i'íle 
‘ì pednek lena' vízben, hanem a' higak is felül usznak 

azon , ha könnyebbek. Ezért üzik minden zsír а’ vízen. 

18. s. 

А’ szilárd testeknek lefelé“ siílyuldsäról csak az is 
meggyőzhet, hogy,wha' egy követ kezünkbe veszünk ’s 
kezünket alóla-kihúzzuk, a' kő lefelé esik. Ha már 
a’ testet azon központnál , mellyben minden súly együl, 

feltartóztatjuk, a' test sem egyik, sem másik oldalra 
nem hajlik, vagy: egyensúlyul. . Illyen. tömeg-pontja 
van minden egyenesen [álló testeknek. Ezen tömeg-pont 
már valamelly álló testben minél alantabb van, mi 
nél szélesebb alap közé esik , és maga a' test is minél 
súlyosabb, annál állandóbb, vagy annál nehezebb he 
lyéből kimozdítani. Innen érthető, miért dülnek ha 

'marább fel az ollyan kocsik, mellyekben talán a’ de 
rekon felűl is könnyu” széna, e' felett pedig búza len 
ne rakva. Innen magyaráztatik, ha valaki meg akar 
lökni, miért fogunk lábaink közé nagyobb hézagot. In 
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nen érthetö, miért könnyebb egy üres hordót fellökni, 
mint azon-magasút, melly buzával tele van. Ezen ala 
pul a’ kötélen játszók" mestersége. i 

19. §. 

Hogyha valamelly szìlärd test ._ példálil egy fa ., 
láthatárlagosan az érintett tömeg-ponton felfü‘ggeszte 
tik, annak két szárai egyensúlyulnak. Minthogy ínár 
az iilyen fa ál-tal, ha ennek végére valamelly teher 
függesztetik, vagy pedig valamelly teher alá ‘юный, 
másik vége’n pedig em‘beri erô dolgozik, bizonyos erö 
kimélést lehet tenni: nevezik ezt erömůnek, különösen 
pedig emeltyůueli. Minél nagyobb távola van xpxír az 
erö-alkalmazásnak a’ nyugponttól, ara'nylag a’ teher' el 
lenállásfiru: annál könnyebben le'het az erônn’ŕvel emel~ 
ni, hajítani, vagy akärmelly ellenállást elhárítani. Ez 
ért járntlansxigát árulja el az ezen ta'rgyban , ki egy kö 
vet eineltyü által akarván felemelni , közel a’ könél al 
kalmazza ereje't._ A’ köz életben igen sokat számlálha 
Vtunk az emeltyl'íhöz. Ide tartoznak a’ ke'sek, ollók, 
borotvák, fogók, dohány- e's мешка-“113611, csépek, 
mérlegek, „пять, az állati tagok; ezekkel az embe 

_ŕi kar is, mellyben egyébiránt bìzonyos teher’_1`el 
emelésére , ha ezt markunkban tartjuk, mindig _több erc'i 
kell, mint a’ teher, — és ez az, a’ mi nagyon bölcsen 
tanit egészségünk’ és erönk' megkim‘éle'sére. 

Az emeltyúk’ törvényén alapul a' csigák’ haszná-'~ 
lása is. Ezek közl'íl azok, mellyek a’ teherrel nem 
mozdulnak, az erön nem segítenek, egy font tel-het egy 
font erövel emelnek fel, csak irányt adnak: ’s ebben áll 
nagy ‘единый hasznok; azok pedig, mellyek а’ teher 
rel felfelé hengeregnek, épen két annyit segi’tenek- az 
erôn, vagy egy font erövel két font tel-het lehet fel 
emelni. Hogy lla az illy csigák tö-b‘ben egyma's mellett 
lwzatnek'mozgásbe, az erön annyit segl’tenek», Ymint az 
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egyes csigák’erô-arányi sokszorozatjaìk; l'gy ha három 
oiga mozog felfelé egyma’s mellett, egy font ero'vel 8 
font terhet--, ha -négy mozog, еду fonttal 16-0t lehet_ 
felemelni, ’s l'gy tovább. Az ollyan összetett 05131111 
ban, mellyek ~egymäs alatt mozognak, vagy az úgy 
nevezett tokos выданы", еЗу fonttal annyi font terhet 
lehet felemelnì, mint а’ kerülö kötelek’ sza'ma. 

Az emeltyl'ík’ törvényén alapulnak a' forgó kere 
kek is, legyen a'zoknak tengelyök látlxatxírlagos , mint 
a’ kerekes kutaknak; vagy függôleges, mint a’ 5215 
rpz malmoknak, és az épx’tésnél leginkább használt' 
forgó kerekeknek.' Ezeken anhál kìsebb erövel lehet 
valamelly terhet felemelni, minél nagyobb n' küllö' 
hossza а’ henger’ видах-1101111. Innen minden olly kere 
kes kutak czélszen'ítlenek, mellyekben a’ henger vagy 
annak tengelye aránylag nagy, a’kerek pedig kicsiny. 
A’ köz életben me'g lígy használjuk n’ korcsolyát, mint- 
erômüvet. Ezen akármelly terhet annál könnyebben föl 
lehet hengeríteni, minél nagyobb a’ korcsolya’ hosszal, 
aránylag annak magasságxínál. 

Az éket a’ testek’ részeinek szétfeszítésére hasz 
na'ljuk, me'g pedig mînél nagyobb az ék’ hossza, arány 
lag annak szélesse’génél: annál jobban lehet vele basl' 
tanL 

A’ srófot is az eró'můvek közé lehet szrímlálni, 
mellyben minél kisebbek a’ sodratok aränylag а’ hen 
gel-re: annál könnyebben lehet 111311111` szorítanî. Ezen 
egyes erômůvek részint азот, részint külön~nem1îleg 
te'tetnek össze, mellyel az erön ekkor ìnkább segíte- 
nek. Azon-nemlîleg la'ttuk összetétetni a’_ csîgákat, kü 
lön-neml'ílegk látjuk а’ bor~sajtókat , hol csiga és emeltyů 
vannak összetéve. 

20. 5. 

М11111еп kiterjedt `testek tulajdon nehezkede's által 
is, annyîval înkább, ha me'g ero” ja'rul hozzäjok, a' 

ELEM: TANí'rÁs. 10 'i 
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gyengébb és könnyebb testet elhárítván maguk elől, 
mozgásba jőnek. A’ kezünkből elbocsátott kő lefelé 
esik. Ha ma'r az útat, mellyet a’ mozgó test leír, és 
az időt, mellyben leírja, vizsgáljuk: a’ bizonyos idő 
alatti leírt út adja a’ mozgás” sebességét. Így minden 
szabadon bocsátott testnek nehezkedése 1 másod percz 
alatt 15 láb. Ha valamelly testre bizonyos szöglet alatt 
két erő dolgozik, a’ test а’ két erőből összetett átszö 
gelő irányban mozog. Ez az oka, hogy a’ hajó vagy 
hidas а’ folyamI egyik partjáról a’ másikra mindig ré 
zsutos szöglet alatt hajtathatik. Hogyha a’ két erő közül 
egyik mindig egy pontra hat, midőn a' másik attól tá 
vozni törekszik, a'lel'rt út görbe lesz; még pedig, mint 
a’ köz pontra dolgozó erő különbözőleg hat, a' görbe 
lit i különböző. Érdekes az égi testek” mozgását te 
kintve, а’ tojásdad ’kön Hogyha két mozgó test egy 
másba üt, ott mozgás-változás áll elé, különböző, mint 
a’ test rugón és rugótlan. Két egymásba ütő elefánt 
csont golyók felváltják sebességöket visszarugäs miatt, 
midőn két fagolyók a' két egyentelen sebesség” külön. 
sége'vel mozognak. 

Valamelly'mozdnló testnek sebessége, sokszorozva 1 
tömegével , adja azon mozdító erőt. mellyel a’ test akár 
melly lapra hat. Ezen mozdr'tó erőnek két sokszorozói, 
а’ sebesség és tömeg, sokszor kipótolják egymást. Ezért 
lehet az ajtót gyertya által keresztül lőni, mellyben a' 
gyenge tömeg” erő-hiányát pótolja a’ sebesség. Egy nagy 
kő lassan is nagyot iit: itt а’ sebes-ség, hiányát pótolja 
a’ tömeg. A' mäzsákmíl és mérlegeknél az мкм se 
bes hajítása hamarább elrontja az egyensulyt; azért 
erre vigyázni czélszerű lesz. 

21. 9. ‘А ’ . 
А’ testek” mozgása különböző változást szenved a' 

dörzsölődés miatt. Minél darabosabbak a' dörzsölő és 
a’ dörzsölt testek, anna'l nagyobb а’ mozgás-akadály. 
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ha mind a’ két testek egyenlön és nagyon sl'mák, áz egyen 
lô völgyek és egyenlö leu"lepedetek szinte erôsen 
megkötik egymást; ezért ragadnak egymáshoz két egyen 

Alön kig'yalult deszkák. Ha a’ dörzsölôdô testek azon 
nemlïek, некие]: egyenlô szerkezete a’ mozgásnak na 
Бусы) akadályul szolgál; eze’rt vas és réz, tölgy és 
nyìrfa sth. kevesbbé dörzsölödnek egymáshoz. 

Akadálya me'g a’ mozgásnak a’ köz test; és рейд 
minél nagyobb а’ mozduló test’ sebesse'ge és lapja , mely 
lyel a' köz testet hasl'tja, annál nagyobb az akada'ly; 
ezért a’ lógben könnyebb szaládni mint a’ vl'zben. Ha 
¿lassen megyünk, nem fa’radunk annyira ,l mint a’ futás- ' 
han, шеи sebesebb futa'ssal több Идет keH elhárítani; 
innen érthetö a’ sebes'reptl'í madarak’ ve'kony nyakú 
bölcs alkatása, a’ halaknak a' ‘Не: hasl'tó lapos test 
alakjok. 

’ 22. §. ‚ 

Vannak 'az eldszáŕnlálfakòn Буй! még olly tüne 
mények, mellyeknek okaît кбайт: beható, részint kiilf 
s6 , ’s itt lis inkább behafó"e`r6ben kell keresni. A’ le'g 
valámelly helyen aka’rmelly ok-~különösen meleg-ál. 
tal megritkx’tatvän, a" m‘egri'tkult le’g’ helye're sürúbb 
nyomúl: ez a'llítja elé a’ виде‘. 

Minden 'e'lô teremunérryek, állatok, növe’nyek, ezek 
nek mamdványaik, vize‘k, а’ melegältal gözzé Итог 
tatván , a’ légben fehmelkednek, ott n’ szelek által би 
szehajftatván, alkatj'zík а‘ fellegeket. Hogy ha a’ вид 
а‘ ЩедгШшЦ le'g’helfye're illyen felÍegeket hoz, és azok 
ott meghl'ílnek, ищу еПеп-Еешё szél a’ltal összészorítat 
nak: szükgségns képen cseppes'alakban leesnek: ’s ez 
az etó'. A’ hegyes` tájakoń lgyakol'ibbak lévén mind a’ 
kìgôzöîgések a' szét-terjedö nö-ve’ny élet miatt, mind 
ред; а’ feHegek' könnyebben Штатам" össze, az 
esözések gyakoribbak é‘s nagyobbak: mellyek ha szo 
katlan nagyok, [вид-видимым}: mondatnak. Minthogy 
. w * 
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a’ légmérö а’ le’g’ ritkulására leszzíll, mellyet 121111115 
gesképen szél követ: ezek a’ déli és délnyúgoti 11111111 
ról, a’ tengen-ek felôl ‚ gôzöket hozhatnak; ezért a’ lég 
me'rö' megas vagy köze’p állása , állandó-, leszállása ре 
dig szeles idót mutat, 's gyakran déli és délnyúgoti 
széllel esöt következtethetni utána. Innen n' légmérôt, 

’ mint idöja'rást mutató eszközt, minden fìgyelmes vizi 
gáló haszmílhatja. Ha a' kigözölgések a’ meleg által 
nem terjesztetve'n ki eléggé, magasra nem emelkednek: 
kó‘dò't álll’tnak elé; ezért gyakoribbak öszszel а’ ködök. 
На a’ kigözölgés a' növényeken meghlil, mielôtt fel 
szállna: Лампа! lesz. Ha a’ harmat megfagL, ‘М’ áll 
el'é. Ha a’ felemelkedett gôz fent a’ le'gben megfagy', 
és leese's közben meglágyulva kiterjed: hónak monda 
tik. Ha a’ felszált göz fent megfagy, de leesés köz 
ben nem olvad fel: je’g-esó' 1111 elé. Annak oke, hogy 
a’ lrígyabb hó te'lben, a’ kemény jég pedig nyxirban esili, 
úgy látszik következö lehet: a’ felsza’llt `gözök télben 
és nyárban megfagyhatnak légíinkben, melly {ем hideg. 
Te'lben légünk boi-últ, ködös, kivált havazás elôtt, mi 
dön meleg van abban megkötve, minthogy köd meleg 
nélkiil nem lellet. A’ fent je'ggé vált gôz már süni 
ködben kisebb sebességgel esvén, több ideje van а’ lä 
gyulásra. Ellenben nyárban rendesen tisztább légíink, 
azonban a' jeget elözô rendes esö még is hi'íti a’ léget; 
l'gy a’ jég sebesebben, egyszersmìnd hlilt le'gen esvén, 

l nem olvadhat fel. Innen nem egyéb babonámíl 681111 
rang-koptatásnál a' jégesö elleni harangnzás; mert a' 
hang által megreszketett légnek kevesebb hatása van’ 
mint az a' jég-terhes fellegeket szétoszlatná; поп b6 
ható erôkre, mellyek a’ jégesöt álll'tják elé, lsemllli 
hatása: valàminì minden olly eszkc'izök siikeretlenek, 
mellyek nem arra munkálódnak, hogy a' felszxillt göl 
fent a’ le’gben meg ne fagyjon; vagy arm ‚ hogy ha ma'r 
megfagyott , leesés közben annyira a’ mennyire is „а: 
oszoljon; 
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д 23. §. 

Esözéskor több tüneményeket tapasztalhatunk lég 
körünkben, ìllyen a'villa'mlás, menydò'rge'l, és hibásan 
úgy nevezett meuykö-leüte's. Franklin egy papi‘r-sárkány 
által-mellynek fejében ércz t6 volt, és ettôl ércze fo. 
nnl vezete le-megmutatta, hogy a' légben épen azen 
ellenkezô vìllanyosságok'vannak, mint a’ millyenek a' 
vìllany- eszköz által felébresztethetnek. lInnen n’ 111111111 
lás nem egyéb, mint illy különbözô erövel terhes fel 
legeknek egymáshoz csapása , a’ menydörgés pedig nem 
egyéb, mint az a’ hang, melly az illy ellenkezö villa 
nyú fellegek által törte'nt rezgése légûnknek. A’ mi 
böl látszik, hogy a’ villámla’s és menydörgés egyült 
szoktak 161160111. Hogy azonban minden villámláskor 
menydörgö nem hallatszik, annak oka vagy a’ 11116111 
Iás’ nagy txívola, vagy a’ lég’ kis rezgése. Azon 1116 
köz, melly a' villámläs és menydörgés közt folyìk el, 
bátran _enged következtetni a’villámlás’ távolárn, mint 
hogy a’ hang mìnden másod perez alatt 1040 lábat, a’ 
fény pedig 40,000 mérföldet hnlad. Ezért látjuk min 
dig hamarább a’ villámlást, ezt követöleg halljuk a' 
menydörgést. A' le'gi vìllanynak épen az a’> terme-_ 
szete lévén , mint a’ máx' ìsmert villany-erönek, ez is úgy 
igyekezik mngzít összekötni a’ vezetö testekkel; eze'rt 
csnp le a’ lég-villany leginkább megas tornyokba, 616 
fákba, kazalokba, vl’zbe; ezért nem jó menydörgés és 
villa'mláskor szaladni, különösen kocsìn, molly aíltal a' 
vìllany-felleg a' légritkulás után nyomulhat, e’ mellett 
a’ kocsi’ Vasa, a’ gözölgö lovak, a’ villany-terhes fel 
legek könnyen összecsapódhatnak. A’ìmìnt az érintett 
testek vezetik a’ le'g-vìllanyt, épen úgyy eltartóztatják 
az íiveg, selyem ,` gyäntás testek. Ezeken alapulnak 
а’ villnny-vezetök. Ez nem egyéb, mint az épíilet’ leg 
magasabb részén felemelt ércz nid, melly az épület’ 
csúcsán áll, ’s valamelly földalatti pinczébe vagy kútba 
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vezet; hogy mìndazáltal a’ vezetô ércz rúd valal‘lol a.' 
‘шину: az épülettel‘ne közölje, gyánta’s üveg lábak 
által покой az épületektól kevés távolra elszigeteltetnì. 
Ha a’ lég~villany könqyen gyuló testbe csap, megœ'êg; 
különben csak romboló erejének nyomai látszanak. Ногу 
ezen rombolásokat azon kövek tennék, mellyek meny 
köveknek szoktak hibásan дивизий. csak az ezekben 
‚дай-ванной hìszik. 

24. §. 

Ha ezen fellegekben, mellyeket n’ földrôl felemel 
kedö gôzök alkatnak, a' fénysugár megtöx'etìk, kíilön-h 
bözö tüneményeket tapasztalunk: x'gy az esti és reggeli 
veresség nem egyéb, mint a’ láthatáron elterült Тепе 
gekben а’ lesza'lló nap’ fényének megtörése ’s vìssza 
pattanása. А’ hold' udvarát a’ holdról jövö 's a’ felle 
gekbe elhajlott`-ha szín is látszik, a’ megtört -- fény 
sugarak okozzák. A' szivárványnak oka a' láthatárhoz 
nyúgot felé közelgetö _napsugaraknak, a’ keletfelé hul 
ló esôcseppekben megtörése, mellyeknek мы: alakját 
a’ nekûnk völgyelt félgömbnek látizó e’gboltozat okoz 
za- Nem egyéb tehát tudatlan beszédnél az, hogy 
a’ szìvárványok valamelly tóból vagy folyamból ‘Щ: 
szívnának fel. 

a “i 25.5. 

Anon gözökkel, mellyek földünkröl felszállván 
meghůlnek ’s esö alakban lehúllnak, emelkednek olly 
vékonyabb gözök is, mellyek rondes hl'ílés’ utján свер 
pá nem változnak; ezért èzeket gázaknak nevezzük. 
едва!‘ közt типа!‘ ollyanok, hogy ha le'günkben egy 
mást ér'mtik, azonnal meggyúlnak: ìllyen а’ vizany 
gáz és phosphor-gáz, mellyek leìnkább a’ rohadt'áL 

‘ lati `ésnövéxanyi maœadvänyokból bontakozván ki, 611116 
- t6., дозу. leginkább a’ temetón jelennek meg. Elek az 

úgy nevezettlidérczek vagy bolygó tüzek, mellyek elótt 
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ha szaladunk, a’ медными légen nyomunkban követ 
"к. Innen látnì, mi tudatlanság és hasztalan munka 
olly helyen, a’ hol illy gyúlások látszanak, pénzt ke 

„ resni. Ezen és ezekhez hasonló gázak fölebb is emelked 
nek légünkhen, hol meggyúlván az ligy nevezett lég 
köveket úgy állíthatják elé, mint látjuk, hogy a’ ké 
mény"füstje meghl'ílél által adja a' kormot, annyìval 
inkább, hogy a’ szelek le'günkbe elég port is emelnek 
fel, mellyek az illy gázak’ mnnkálatához vegyülhetnek. 
De ezen légköveknek а‘ nehézkedésen kivůl semmi ha 
tások a’ földre; azért a’ hìbásan úgy nevezett menykö 
veket швы nem kall összezavarnî. A’ légbeu külö 
nösen be'káknak bßreìk a’ felemelkedett porokkal gôzök 
közé vegyülvén, életre jönek, ’s az esôvel mint állatok 
esnek le. Ezért n’ békák’ esését légünkbôl lehetetlen 
nek , ‘аду valamelly szomszéd égì testböl hullónak tar» 
Mani, ezen tárgyban járatlanságot á‘rulna el. Ezen ok 
ból érthetö esö után az apró ВЫШЕ‘ igen nagy szaíína 
földünkön. ‘ 

26. '5. 

A' földlinkrôl felszállt g6sök`f~meghülés` uta'n e‘sö 
Машин: leesvén, földíink.’ lyukacsain ennek belsejéhe‘ 
nehezkednek le, honnan тягу a’ НИМ-0361:; törvénye 
snel-int önkint Топ“ ЫаЬЪап buzognak ki; ‘аду ren 
des klit ásatván, abba тыкать fel а’ vizek; vagy 
v'égre némelly rétégek —- mellyek alatt rejteznek a’ vi 
zek --- lieresztl'íl töret'vén, artéziai klit-alakban szökìk 
fel a’ víz: mìbôl шить, mìért hìdegek, tiszták, (же! 
lenbk, иду az ivásra legalk'almatosabbak az ártézìaì 
kút’vìzeì.r A’ föld’ felůlçtére‘ visszaemelkedett Гоп-ё 
Bokból рамкой, ezekböl fqlyamok lesznek, ezeknek 
összezete “Его alkotja a’ tengereketzàmellyekból is 
niét gözök emelkedvén-fel, aan'~ ‘МЫ: körbe menö 76110 
zásai vìlil'gbsalç földíink‘ feläletén. A’ vizeken kiv'ül 
‘НИМ: még földiink’ felíiletén hegyeket: ezek közú'l né 
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mellyek nagyobb víz-torlásoknak okozatjai, millyennek 
. mondatik az özönvl'z; mások vizi leůlepedetek; másolc 

ismét — millyenek a’ magasan emelkedö sziklák —— tü 
21 változa'soknak következetjei- Illyen tlizi változásokat 
a’ vulka'nok vagy tüzokádó-hegyek még ma is okoznak 
földünkön, mellyeknek okádékjai egész hegyeket al 
katnak. Földünk’ belsejében igen sok módon állhat elô 
'meleg; t. i. minden savanyok meleget okoznak , a' kén és 
vasas részek vîzzel vegyülve felheviilnek, melly hevii 
lések gözöket állatnak elé: ezek a’ föld alatti üregek 
bôl kisebb ’s nagyqbb hata'ssal kiíitnek, fiistöt és ké 
nes gözt bocsátanak ki ’s földindulásokat is okoznak. 

27. 5. y 

A’ mint egy szabadon bocsiitott test lefelé esik , ’s 
földünk’ felíilete'röl 13 ennek köz pontja felé nehezke 
dik, úgy nehezkednek ennek minden egyes részei a’ 
központ’ felé, melly központi nellezkedésnek követke 
zetje földünknek gömbölyii alakja. Valamint a’ kisebb 
testeknek tapasztaljuk egymáshoz vonzalmokat -egy ро 
hár vx'zbe tett könnyů testnek a’ р011111” oldalához, a' 
vasnak a’ ma’gneshez _,ńgy vonatnak а’ kisebb e’gitestek 
а’ nagyobbakhoz: földíink ’s az ezzel rokon planéták a’ 
naphozz, ebbôl e’rthetö a’ tengereken is az apály és a’ 
dagály, vagy a’ tenger’vizének minden 24 órában kétszer 
lel'ílepedése ’s kétszer felemelkedése. A’ 1_’öld’ egyes 
részei' nehezkedésének a’ tulajdon központja felé, egy 
szersmind а’ nap’ földünk iránti vonzó erejének 11617121 
kezetje földünk’ mozgása; inég рейд, minthogy fôldiink 
híg tömeg volt, ezen ln'g tömeg állapati mozdulásnak 
okozatja az, hogy földünk. az egyenll'tök alatt emelke 
(lett,~ a’ két gönczölök felé pedig be van horpadva. A’ 
пар п1пс3 mindig egyenlö vonzalommal földünk' iränt: 
ennek oka lehet talán, mert a’ nap ismét más nap ál 
tal vonatìk. A’ napnak ezen nem mindig egyenlö, de azért 
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állandó arányú vonzalma okozza aztt hogy földünk’ 
útja tojásdadkör, melly tojásdadköri útjából földünk 
nek n' nap körűl, egyszersmind ön-tengelye körüli moz 
gáséból, az égi föld-leírásnál különböző tüneményeket 
magyaráztunk ki. ' 

28. §. 

Illy bölcs, illy tanúlsa'g-tele, illy csodés a’ ter 
mészet' alkatésa, mellyet nem lehet hogy az a' végetlen 
nem alkatott légyen, ki a’ mi javunkra mindent böl 
csen, tnm'tólag és csodásan szerkeztetett. Valóban! ha 
visszatekintünk a' természeti tüneményekl‘er ’s azoknak 
ismert törvényeire, nem lehet egy oldalról alázatos sze 
rénységgel el nem telnünk, kik magunkat is a” termé 
szeti tünemények' 's azok” változásai közt találjuk tes 
tileg; más oldalról pedig nem lehet magunkat lelkileg 
nem éreznünk, kik a’ természet’ törvényeit részint is 
merjük, részint ismerni törekszünk,'s így a’ babona” szol 
gúi nem lehetünk; minden esetben pedig nem lehet azt 
a' végetlent nem imádnunk, tisztelnünk és magasztal 
nnnk, ki a' természetet alkotta, ennek törvényeit ren 
delta, ’s minden törvényei után hasznot áraszt az em- _ 
bene. 

n 
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1.5. I . 
А’ ЕаъййПюдйв-Еидотёпу, a' földnemek’ ismerete 

után , a’ hasznos növények‘ termesztése't , a’ hasznos hä 
zî állatok' tenyésztését tam'tja; innen látszik, hqgy 
а’ gazdälkodäs-tudomány, mint a’ természet-leìrás, há 
rom részre oszlik: 1) a’ föld’mivelésére, mellyen a’ nö 
vények termesztetnek; 2) a’ növén'yek' termesztésére; 
3) a' hasznos házì állatok’ tenyésztés-módjära. 

I. FöLm/nvnmâs. 

2- 5 

Mielött a’ föld miveltetnék, szükség megismerni 
annak tulaj‘donsaigát.y A’ földmivelésnél három földne 
met különböztetünk meg: ' 

1. A' fehér , poralaklí mé'szföldet, melly ritkán ta 
láltatìk magában; hanem más földnemmel vegyülve, 
mìdön mdr ga паче: vìsel: így van agyagos és homo 
kos máx-ga. 

2. А’ köve’r tapintatú nedve agyag-földet, melly 
a’ tüzben cseréppé keményedìk; ezért lehet az agyag 
földböl, téglát, cserepet stb. égetni. 

3. A’ лёг-05216 kovás vagy homokos földet, melly 
száraz meleg természetü és ritka; ezért az éjì harmatot 
’s csekély esôt is magába szl'ván, szárazságban is meg 
lehetôs termékeny. 
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з. 9. 

Az érintett földnemek közűl magában egyik sem al 
kalmas a’ növény-termesztésre. А‘ homok magában ösz 
szeállással nem bírván, egészen alkalmatlan a’ növény. 
éltetésre. A’ nedves hideg agyagban а’ növények nem 
tenyésznek. A’ tiszta mészföld magában porosága 's 
hivessége miatt szinte alkalmatlan a’ hasznos növények' 
termesztésére. Ezért az érintett föld-nemeket összeke 
verés által lehet termékenynyé' tenni; а’ száraz és mo 
leg homokot, nedves és híves agyag-föld éltal, és vi 
szont; .a' mész földet hasonlón agyag által. Egyébiránt 
ezen földnemek a’ természet által is kisebb vagy nagyobb 
mértékben össze vannak keverve. Legtermékenyebbek 
a’ televények, vagy a' növények' és ällatok' rohadt 
maradványai által meghatott földek. 

4. §. 

Mind a' zorgalom, mind а‘ természet által kevert 
földek, sőt magok a’ televények is, a’ növények' foly 
tonostenyésztése által vesztik éltető erejeket: miből 
következik, hogy a’ föld elvesztett éltető erejét trágyá 
zás által vissza kell adni; úgy hogy azok a’ földre ki 
hányatván, kevéssel azután szántasanak le, nehogy, a' 
nap' heve által minden erejektől megfosztassanak. 

A' trágyák között legközônlégesebbek az állati 
trágyák, millyenek: az ember-ganéj, de a’ melly, bár 
legéltetőbb is, az undorodás miatt nem használtatik; 
a’ szarvasmarha-trágyák, mellyek mindennemű földek” 
javítására legnagyobb sikerrel fordítatnak; а’ ló-tra'gya, 
ez tüzes természetü, azért a’ hideg és nedves agyag fől 
dek' keverésére,-valamint meleg-a'gyaknál is sikerrel 
használtatik; a' juh- és kecske-ganéjok' is tüzesek, de 
a’ lóganéjnál zsl’rosbak, azért vi tvalamint az agyagos 
úgy a’ homokos földek? javítására is lehet velek élni; 
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hogy ha ‘давший lehet azonlian, a’ homokos fôldek 
inkább száraz sza’rvnsmarha-trágyával javl'tassanak; a’ 
sertés-ganéj hìdeg természetü lévén, általa a’ meleg ter 
me'szetü {вы haszonnal mérsékeltetik; n’ baromiì tŕá 
gyák a' uövényeket, mint nagyon éledôk, kie'getik, 
azért сан!‘ gyéren hintessenek sze't а’ fôldön. `, Hogyha 
az érintett найдут“: rekásban szalmával vegyülvék, sziik 
“В, hogy egészen mege'rjenek; mert a’ szalmás éretlen 
trágyänak az lesz következetje, hogy- az csak gazt és 
наши‘: fog nevelni; ещё‘: a’ ganéj-dombokat gödörbe 
kell ásni, és a’ hi'dlás alóli ganéj-lével öntözni. Egyéb 
iránt a' ganéj-levek a’ (выше vagy rétekre is igen 
nagy haszonnnl hondatnak ki. 

5I 5. 

Az e'rdeklett állati trágyán ШИН lehet még a’ $61 
det javi'tani a' ‘пай’ fen'eke'röl szedett iszap, az útczá 
kon összeszedett stir, gyep- és zsombék~föld által: mely 
lyek, ‚даешь a' földön szét-ten'tetnének, hányassanak 
étés végett rakásra; igen hasznos ezeket is'ganéj-lével 
öntözui. A’ növényekkel bujálkodó föld is haszonnal 
мышь alzi trágya’zás’ tekintetéböl is, de az illy trá 
gyäzás’ ища nem nagyon tartós. A’ hamu sôt a’ mész 
által is ingereltetik a' föld' tennékenysége; különösen 
a’ mohos rétek haszonnal hintetnek be hamuval, 1111151 
tal а’ mnh kivész; szinte a’ szníntóföldek' tarlója és az 
avâr' haszonnal gyújtatnak meg, mi által az égésbôl elé 
állt hamu termékenyíti a’ fôldet. 

6. §. 

Nem elég а’. földnemet ismerni, a’ kisoványodott 
fôldet trágya által javl'tani; hanem a’ hasznos növé 
-ny’ek' tenyésztése végett azt jól is meg kell mivelni, az 
Неве!‘ növények’ gyökereitól megtisztl'tani, hogy azok 
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a’ hasznosaktól az eledelt ne szívják el, vagy шока‘: 
el ne nyomják; továbbá az álló föld’ alját Гены-8113111, ' 
hogy az is a’ МВ‘ terme'kenyl'tö ereje által mintegy meg 
terhesiiljön; az egészet porhanyóssá гений, hogy a’ ki 
sebb mértékú nedvek is leszivárogván, a’ növény' éle 
(ё: е1ёве5йЪё1к. А’ föld' illyen mivelése szántás, boro-. 
nálás, kapálás és ásás által történìk. Kapa'val a' виб 
16s», ásóval a’ veteményes-kerteket szokták mìvelni; 
a' nagyobb terjedésů földek felszántatnak: még рай; 
itt Íìgyelmezni kell 

i. A' növéuyek’ természetére. A’ melly növények 
mélyebben a'gaznak (mint a’ répa), me'lyebb--; a' bn 
za’, gabong’ “Ь. gyökereí рейд közönségesen felsóbb 
szántást kivánnak. ‘ 

2. A’ mi a’ szántás' számát illeti, annyìszor kell 
szántanì, ml'g a' föld egészen porhanyós nem lesz. Az 
öszivete'sek alá rendesen háromszor, а’ tavaszìak вы 
egyszer ‘газу ke'tszer szoktak szántanì; még рейд az 
elsô штат! azon kell törekedni, hogy az eke lulle 
tö mélyen hasson le, mélyebben a’ másodiknál, fölebb 
а’ vetés alá szeíntáskox'.4 A’ második szántás nagyobb 
terjedelml'í földnél czélszen'íen történik keresztben. A’ 
négy hüvelyknyì szántás fent- , az б: vagy hat híivelyk 
nyì mély-szántásnak mondatik. _ 

3. Mindezen eseteknél tekìntetbe kell venni a’ ter 

шб földet. A’ terméketlen föld javl'tás nélkůl hasztalan 
szántatik fel; azért a’ kevés mélységů term6-, valamint 
a’ kövecses-földet is fent kell szántanì; az utolsót az 
ért, mert a’ kövecsek n’ zìros nedvet könnyen 61521115 
rogtatják. Ha vìzes a’ föld, szükség ан felhátalva szän 
ytami: mi áltnl а’ vl'z a’ borozdákra folyik. A' földnek 
minden szántás utáni megboronálásn a'ltal valamint a’ 
föld poronyítatìk, úgy a’ hasztalan Ы és dudvu gyöke 
rek еду részröl kîtépetnek, másról a’magok betakartat 
ván kikelnek, а‘ kò‘vetkezö szántáskor alászántatván 
kivesznek. Ha vìzes a’ föld, mìelött mìveltethetnék, 

i 
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vagy nyílt ‘аду vak árkok ‘Ива! csapoltatik le. A’ vak 
árkokba nagy kövek 's vesszôk hányatnak ’s felül {БЫ 
del betakartatnak. Ez által kiìlönösen a’ чад vizes he- 
lyek szárítatnak ki. 

Il. HAszNos NövéNYsx’ 'rEnMssz'rÉsß. 

1. §. 

Hasznos növényeknek mondjuk azokat, mellyek 
az embernek táplálmányúl szolgálnak; innen Лед’лбшгс 
nyeÃnek is neveztetnek: illyen a? buza, roza, árpa, kö 
leê, zab, {вид-Ка, hajdina, Виды-Бега , paszuly, bah, 
lencse, borsó. A’ hasznos növényekhez „мышцы; 
továbbá ной, mellyek a' barmoknak táplálmányt ad 
nak; miért takarmány-nò've'ny nevet viselnek, illye 
nok : а’ kolompér ‚ sárgœ, kerek~, burgundì-répák, ещё}: 
lák, bükköny, mnhar, lóher, Позы-па, vadzab, petje, 
mellyek közůl az elsöbbek -- a’ kolompër, re’pák ’s ká 
poszta — egyszersmìnd az embereket is táplálja'k. Vég 
re а’ hasznos növényekhez számláljuk a’ kereskede'sí nò'- ' 
ve’nyeket is, mìllyenek különösen a’ len, lender, do 
hány, repcze, buzér, sáfrány stb; valamìnt a' gyümökzs 
termô- e’s az erdei ‘Яд-{Шин is, mellyeknek gyümölcseì 
részìnt az embereknek részìnt az oktalan ällatoknak 

táplálmányúl ношения!‘ , részint kereskedési tárgyak. 

s. §. 

Az érintett hasznos növényeîl: csak természetöknek 
megfelelö földben tenyésznek. Igy 

A’ bu~za a' sün'í szìvós és kövér földet szeretì, a’ 
rîtkább homokos és kavicsos trzígyás földben is megte 
rem; башне! szokott vettetni három szántás után. Van 
tavaszì buza is , melly tavaszszal еду szántás шёл szo 
kott vettetnì. Jobbak a’ Её: згймёдиай. A.' tavaszì 
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buzának fajai: a’ közönséges, [ох-86, a’ még ha 
zánkban eléggé el nem terjedt nápolyi és szìczili 
ai buzák; az öszinek fajai a’sza kálla s és tan-b uz a. 
A’ buzának faja a’ tenkely, szemei tokokkal vannak 
benöve, soyányabb földdel is mégeléglzikmint a’ bu 
za: van ôszi éà tavaszi. 

A’ топ megterem a’ síirü kövér földben, de a'rit 
ka soványban is`, két ’s három szánta's után szokott 6:1 
szel vettetni, fajai: a’ közönsé ges, a' bokros ga 
bona, mellybôl jó földbe félannyi elég, mint az ellô 
bô] , a’ sz. -j a' no s - gabo n a, mely junìus' végével vet 
tetvén, szärban emelkede'se elött lefkaszáltatìk,.más esz- \ 
tendöben arattatik. Haszonnal lehetne ezt szl'ík széna’ 
idején termeszteni. Van tavaszi gabonais, mellynek 
tenyésztése, az Aöszi vetések’ különbözö veszedelme mi 
а“ is ajánlható. Az érdeklétt öszi vete'sek’ termékeny- ° 
sége nagyon elömozdítatìk, ha а’ kövér földön buján nò‘- ’ 
vôk megarattatnak ‘аду le is kaszáltatnak, mielött дай: 
ba mennének; továbbá„ ha tavasz'nyiltával könnyl'í vas 
boronával megboronáltatuak. Ha az öszi vetés, mi elôtt 
megfagyoît volna, hóval beborítatik, a’ hó marhák ál 
tal tapodtassék szét, melly mìatt a' megvékonyult vagy _ ’ 
eltapodott hó alatt a’ {вы megfagy, ellenkezövesetben 
pedig kivész. Az íiszög’ elhárítására, valaminltI közön 
`ségfqsßp n’ növények' tenyésztése’re legbiztosabb óvszer 
a’ száraz és egészséges m'agvet’és, a’ mennyire lehet nem 
nedyeá földbe, e’ mellett é'rett ganéjjal trágyázottba. 

>¢ 9. §. 

A' >tavaszi vetések közé számláljuk `az árpát, bär 
ôszì faja is van. Szereti а’ mérsékelt kövérséglî földet; 
azonbań megterem a’ rozs-földben is; гений‘ egy vagy 
két szántäs után. Ha jó a’ föld , öszszel выйти“: meg, 
tavaszszal új szántás nélkl'íl is nagy haszonnal lehefúye/'fÍ 
vetnì. Az árpa’ fajai: а’ ké Ь, négy-, és hatsz 0108 
árpák. ‘ — —‘ I n 

i 
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A' znb legjobban terem a’ kövér földben, de a' 
soványban is tenyészik; egy szántásba чет‘; az би 
szel szántott földben gazdagabban terem. Az érìntett 
tavaszi vetéseknek ellense'gei a’ csigák, mellyeket kön 
nyi'i hengel-rel éjtszaka, midôn n' leveleket emésztik, 
legczélszerlibben lehet elöldösni. ' 

A’ köles is ‘пацаны vettetik, fél vékn vagy va 
lamivel több egy holdba, midön már a’ dértöl nem le 
het юный; Ьбуёг földet kiván, legyen sürii vagy rit 
ka, sok tápláló részeket kiszív a' földböl; innen az ôszi 
letaknrás ntánì vetése nem nagyon ajánlható. 

‚ A’ tatárka megterem a' kövér és sovány-földben 
is; juniusban vetik;.de vettethetik másodszor is az ôszi 

,tarlóba nagy haszonnal (kivá'lt szi'ik széna’ ideje’n ). A’ 
mellett, hogy magvából egészséges eledel készlil, virá 
gziban lekaszálvn a’ juhoknak kedves eledelt ád. 

A’ k uk о i' i c za tavaszi vetemény , megterem n’ sii- ` 
n'i és ritka dejó erejú földben. Midön 5 vagy 6 hü 
velyknyi magos, megkapáltatik, késöbb megtöltögettetik. 

1o. §. 

Az érdeklett öszi és tavaszi élet-növények köziil а‘ 
tavasziaknak kordn vetése mindig tanácsosabb; 'az 6821 
eknek korán vetése is njánlhatóbb a' késöinél, a’ kön 
nyi’i és homokos fôldet kivévén.` A’ vetendö mag’ meny 
nyiségének egy negyed részét jól m'ivelt föld és henge 
l‘ezés- által ~-- mint alább Мышцы: -- meg lehet kimél 
ni. A’ letakarl'täsa pedig az érintetteknek'- a’ kuko 
riczát kivévén, melly letöretik --- többnyire kaszálás ál 
tal покой véghezvitetni; még a’ buzáé és rozsé is, 
kivévén talán olly helyen, hol ezen vetések a’ munká 
ló kezekhez aránylag kevesek: ott a’ buza és rozs sarló 
által takarl'tatik le. Miután a’ magokat csép мы ki- 

х Увггё1‹‚ vagy lovak által kinyomtatták, különösen kell 
arra gondoskodni, hog) azok szárazan és portalen tôl 
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tessenek el, száraz helyre; különben zsìzsékes és do 
hos lesz; szintén a’kukoricza` is haja'ból hirtelen kitisz 
títatván, szellös helyre rakasse'k, különben keserl'íséget 
és rohadäst kap. 

1 

11.§. 

Az élet-növe'nyek közé számla'ljuk a’ híivelyes ve 
teményeket, millyen а’ paszuly (néhol баб-пай nevezik). 
Köze'pszen’í `földön in megterem. Legkeve'sbbe' a'llja ki 
а‘ hideget, azért csak-akkor моча": vetnì, midön a' 
дек-‘21:16! már tartani nem lehet. A’ kapáläst megkíván 
ja. Fajai a’ gyalog- és futó-paszuly. Ezen utolsó а‘ 
kukorîcza közt is h'aszonnal tenyésztetik. 

A’ borsó középszen'í földdel is megelég’szik, а’ 
dér ennek kevésbbé ärt; ezért korán is lehet vetni. 82:11 
mája — hajó idôben takan’tatik — takarmányúl szolgál. 

` A’ lencse középszenî földben is megterem, korän 
vettetìk tavaszszal, midön még a" földnek téli nedve 
van. Szalma'ja jobb takarmány a’ borsóénál. 

A' bak vagy dìsznó-bab, magában is, de ko 
]ompér és kukoricza közt is подо": teremni. Magvait 
az emberek és lovak megeszik, а’ sertések pedig ‘Шн 
luk meghl'znak. 

12. Ё. 

Azon takarmány növények Кбит, mellyek emberek 
nek és barmnknak ta’plálma'nyúl szolgálnak , печные 
Sek: a’ kolompér; megterem a’ süru" söt ritka földben 
is, csak ez ta'pláló esôt nyerjen. Vagy barázdäba eke 
utän, ‘аду fészkekbe течёт‘. Az _ala'bb Штаты tôl 
tögetö- kapa'vali feltöltés végett, annak megfelelö távol 
ra kell vetve lenni. Kikelése után csakhamqr kapál- ' 
зашёл kíván, mellyet --- idöt .és dolgozó kezet штат 
akarván -- vas borona által épen ollyan sikerrel lehet 

ELEM: TANÍTÁs. 11 
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végbevinni, mint kapálás által, a’ töltögefést ‚рейд; а‘ 
látnndó töltögetö-kapa álta'l. 

A.’ sárga répa, mélyen feläsott, ìnkább rìtka, 
de azért jó erejû földet >szerret, tavaszszal szokta’k elvet. 
ni magvait; az ôszi vetés, bzír tavaszkor kél is ki, ‘бь 
bet tel-em. 

A’ czékla szînte mélyen ásott kövér földet kl'vän; 
tenyésztetik magvetés ntaín, de lehet átültetés által is 
сегменты, mìdön a' gyöke'r’ végét czélirányos lesz 
kìssé elcsìppentenì, ’s ennél is (valamìnt minden illy 
дышат!) a’ földet jól a' vgyökérre nyomni, az 5:1! 
tetést esôs` idôben tenni, ‘аду öntöznì пи’; megfogan 
snik. Közönségesen minden öntözést a’ nap’ hevénél 
el kell ken'ílni; mert ez által a’ növe'nyek elasznak. 
Ha már dértôl félni nem lehet, jobbak az estveli mint 
а‘ reggeli öntöz'ések. . 

A' burgundì rép a szìntollyan‘földet szex‘et, xígy 
lehet tenyésztenì, mint a’ czéklát, csakhogy nagyra nö 
vén másfél la’bnyira vettetìk egymástól. Ezen répa-ter 
mesztésnél aligha van .jövedelmesebb tárgy; mert а‘ 
mellett, hogy taknrmányúl szolgál leveleivel едут‘ 
(mellyeket azonban nagyon lekopasztanì ártalmas), egy 
szersmìnd belöle czukrot is fôznek. Еду hold földben 

-500 mázsa is megterem. Az árnyék'os helyet nem sze 
retì, azért csak a’ ritkäbb fájú szölökben lehet tenyész 
teni, azon kinézés теней is, hogy a’ gazda minden 
heverö talpnyi földjét ezzel szúrja be. Ohajtani, hog! 
ezen hasznos répafaj’ te‘rmeszt‘ését Schüzenbach német 
tudós’ új felfedezése a’ czukor-gyártás körůl, még ill 
kzíbb mine'l elébb elömozdítsa. ' 

A’kerek répa vettetik juniusban az ugar földek 
be, mellyeket _ a’ kerek répa kiásatván --- me'g 6:11 
vel is be lehet vetni. Egy holdba Ы: és- fél font mag 
vettetik , melly 20--100 mázsáig is megterem. 

A’ káposzta kövér ’s jól mivelt földet нет; 
¿mums által tenyésztetik meleg vagy hìdeg ägyról. 
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‚ Ezen növények‘ magvait következöleg kell szedni. 
A’ legegészse'gesebbek ültessenek‘ki тишины, úgy 
hogy а’ különbözô fajtájú'növények egymástól távol lé 
gyenek; тег: a" szél á' nemiö porokat összevegyítvén, 
könnyen elkorcsosodnak, ’s a’ kitisztn'tott magvak Szel 
lös helyre tétessenek el. А’ 

13. §. 

Az érdeklett hasznos növények közt vannak azok, 
mellyek még hazánkban kissé használt eszközök által 
idöt e's erôt kimélöleg mìveltethetnének, illyen e‘szkö 
zök: 

А‘ jegyzá’eke. Ez az eko' gerendelyén keresztül 
álló öles vagy hnsszabb gerenda, mellybôl többnyire öt 
egyenlô gerendácska'k állnak ki, olly czé‘lból, ,hogy a’ 
megszántott földön sorokat jeleljenekf, mellyekbe а’ ka 
páló- és töltögetô-Yekék által mivelendô növények ‘3261 
szçrůen vettessenek. 

Az z'rto' ehe, mellynek gerendelyén két kis geren-~ 
däcska van erösítve, mindenik gerendäcskában vas sor 
lábak, ezeknek végén két élů szántó vasacskák vannak. 
Van 3, 5, 7, 9 vasú eke is, mellyek közúl a' hät’ulsók 
mindìg szélesebbek, az elsök egygyel kevesebbek, ’s 
egyma'snak megfelelôleg van'nak rendelve. Czélja en 
nek a’ már egyszer megszzíntott földet másodszor és har 
madszor megs'zántani; еду пар 4_.5 holdìg szánt fel, e’ 
теней a’ gyökereket k'u'rlja. ‚ 

А’ kapálo’ еде. Ennek gerendelyén egy rövid kö 
tésü vastag fa van, mellybölngyanilly vastagságú fák 
nyúlpak ki a’ föld felé, ’s ezen fáknak végefn alkal 
mazvák а’ lapos kapa - alakú ekék. A’ kapáló ekével 
az elsö és második kapálást szokták végezni a’ jegyzö 
eke után тетей növényeknél, még pedig annyira idôt 
és erôt kime'lôleg, hogy két ember és egy ló, еду пар 
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60 napszämos' munkáját viszì véghez. Ezen eszközt ta 
lyigával lehet irtó-eke gyanánt is használni. 

A’ tâltò'getó' elae. Ennek kétélů szántó ваза van, 
és két kormány-deszkäja, mellyet összébb vagy szétebb 
lehet ignzl’tani, hogy Еду keskenyebben vagy széleseb~ 
ben ha'nyja balra és jobbra а’ földet а‘ nôvény’ tövére. 
Ezen eszközzel annyit lehet egy nap feltöltögetni, mint 
70-80 napszámos. 

A’ äenger egy lá-bnyi vastag e's egy ölnyi hosszú 
köln'íl vagy fából készült eszköz ,I melly két vas tenge 
lyeknél fogva Ток-05. A’ nehéz hengerek a’ l‘ögök’ ösz 
szetörésére, a’ könnylik a' beboronált földön а’ föld 
nek a' magvakra nyomása végett, szokott hasznältatni: 
1111 által minden egészséges magvak bizonyosan kike] 
nek, midôn a.' rögök Кбит igen sok таз’ megpenészedik 
’s el-rohad. 

14. §. 

Azon takarmány-növények köze', mellyek kizáró 
lag а‘ bal-mok' táplálására fordn'tatnak, sza'mláltatik: 

A’ biz'kleà'ny, melly középszeni földdel is megele’g 
iszik; árpávnl vagy zabbal szokott tavaszszal vettetni , 
egy holdban 6 véka, mellynek fele zab vagy árpa. Mag 
szedés végett bizonyos rész tisztán vettetik, А’ földet 
javítja , innen ugar-növénynek is mondatik; utána a’ bu 
za és rozs megterem. 

A’ veres virágli Идет. Inkább >szeretì a’ mérsékelt 
síin'i, mint az igen ritka földet. - 16-20 fontig vettetik 

-.egy holdba tavaszi. élettel. Egy vete’s 2_3 esztendeig 
_tai-t, szénzinak akkor kasza'ltatik, midôn1 legjobban vi 
~r|'t. A' magotv tenyésztö rész а‘ virág-lombok’ megszára 
"dása utzin kaszáltatik le. Nevezetes vnd-lóher-faj 
а’ Somkó ró, melly а’ legszzirazabb idöben, ritka , ho 
_mokos földben is tenyészik. Ez nagyon méltó, hogy 
szorgnlinasnn termesztetnék. ’ 

la 
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A' Ад]: virág'ú luczermz, Yeröfényes, jó eröben le'vö 
földet szeret, lxol g'yökerei egy ölnyì mélységro vìzet 
nem találnak; különben kìvész. Зайти idöben is te! 
nyészìk, midôn más takarmány-növe'nyek kìvesznek. 
Vetése плавный történìk, mint a’ lóheré, 15-20 fon 
tìg megy еду holdba; kedvelt helyen 20-30 esztendeig 
is eltart. 

A’ :árga vz'rágú ‚нажатии, mellynek tenyésztése 's 
tartóssága az, m`ì az elàbbié. Különbözik mìndazältal 
attól abban, hogy gyökereî llamar ‘Кате akadván sem 
vesznek ki; továbbá, hogy ettôl a’szarvas marhák olly 
hìrtelen nem fuvódnak fel, mint a’ kék virägú luczer 
nától e's veres virágú lóhertöl. 

А’ Inu/:ar kövér földet azeret, a' ‘вы’ zsl'rjzíl Мне 
di, aprìlisben vagy májusban vetìk. 

A’ baltaczim a’ sovány kréta-földet szereti, mely 
lyeken megörökl'íl. Úgy vettetik, mint a' lóher és lu-’ 
спеша; egy holdba hat pozsonyì mérö kivántatìk. 

A’ vadzab a' rìtkás földet inkäbb иен-ей , egy vetés 
után öt esztendeìg tart, szénát böven ád, de nem na 
gyon jó ìzůt. ’ 

А’ csalán. Ez azon helyeken is megterem, hol a" 
többi takarmány-n'övények nem tenyésznek; a' tehenel:- 
tôle zsíros tejet adnak, е’ mellett kórói kender gyanánt 
haszna'ltatnak. Egyszerì vetés után megörökl'íl. 

Minthogy a’,lóher-, bükköny- és luczernának kö 
ш szárai ritkän száradnak ligy meg, hogy kevés ned 
vôk ne maradjon, azért könnyen éledésbe ’s rohadásba 
jöhetnßk; мы: az illy takarmányt úgy kell rakni, 
hogy ha félölnyì vastagságra széna rakatott, egy 1251) 
nyira выйти szalma rakassék. Az x’gy rakott szalma iskk 
jó izů lesze. 

15. §. 

Ezen szorgalommal készült takarmányon Нине’ 
természetes rétek is takarmányt adnak, mellyeknek ter- 
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mékenységét lehet és kell elémozdítanì, öszi ‘аду ta 
vaszì trágyázás, vl'zzel'megfuttatús ältal; de a’ melly 
ha tajtékzani kezd , bocsáltassék le; mert ekkor már a’ 
fůvek' gyökereit rohasztja. Nagyon czélszerů а’ ViZeléSt 
úgy tennì, hogy az trágya'n bocsáttassék keresztůl, melly 
nek zsl'rosító és nedvesítô haszna egyszersmînd világos. 
A' termékenységet legközönségesebben elömozdító esz 
közhöz tartozik, ha a' marhák tavaszszal, midôn a' 
növény-élet legnagyobh, a’ rétekbôl általánosan altil 
tatnának, nem az ôszi'legeltete’stöl, melly még használ. 
A’ természetes rétekrôl дары: szénánál is nagy gond 
fordítassék arm, hogy a’ széna szározan rakassék ösz 
не; különben robadäsba jó. l 

Az érintétteken Шах камне" táplálmányt пущ 
tanak batmoknak a’ legelêk, mellyekre nézve elmulhli-v 
tatlnnul szükséges lenne az, hogy a’ szarvasmarháknak 
és lovaknak külön )'eleltetnék legelö a’ birkákétól; min 
dcniktöl isme't külön, ugaron, ‘аду tavus erdöshelyen, 
a’ sertéseknek. Szükség lenne továbbá, hogy minden 
különös legelô osztályoztatnék a’ körülményekhez ké 
pest, hogy egy helytt levágatván a’ fü, más fris 052111 
lyon legeltetnének a’ barmok: ez alalt a’ lelegeltek 
bnjábban nöne'nok. Valóban a’Klegelôknek szabályo 
zäsa is épen~ olly szíìkséges ’s talán sürgetösebb, mint 
a’ szántóföldek’ alább látandó szabályozása. "‘ 

16. §. 

A’ kereskedési növények közé -- mellyekböl köz 
vetlen pénz jö be — tartoznak: 

A’ leu. Inkább a’ kövéŕde ritka földet szereti, va 
lamint inkább a’ hüves és nedves égaljat, mint a’ mele 
get és ‘szärazL Tavaszszal vetik, egy holdba ne’gy ро 
zsonyì méröt; a’ hol az élet korán leérik, még a’ tar 
lóba is lehet vetni. 

A’ )lender a’ legkövérebb , méÍyen mivelt földet sze 
reti. ‘Lehet aprilisben , ‘аду késöbb pünkôst könîl vet 
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11611, mint a’ 516116. 

ni, 7-8 vékát egy holdba. A’ vira’gos szálak eléhb пуб 
Vetllek ki, 116561111 a’ magvasok. Mind-a’ 1.е11- 11111111 а’ 
kender-áztatásnál vìgyázni kell, hogy nagyon el ne 61 
zanak. ' 

A’ doůány inkább porhanyós mint sl'írii , 116 16 ere 
111 fôldet kl'ván. Meleg ágyróli átültetés által szokott 
tenyésztetnì. Inh trágya zíltal kövérebb, de kellemetlen 
füstl'í leveleket h’ajt. Két vagy há'rom kapálást ’s еду 
töltögetést kl'ván. Midön a' leveleken sárga {0111111 lát 
zanak, az illyen levelek letöretnek , egypár napra 

raka'sban vagy fl'ílöben hagyatnak; felfú'zetvén, "аду 
a’ szabad ég, ‘аду 61651 alatt -» а’ 111110111) -- megSZa'f' 
rítatnak. ' 

A’ repcze kövér sl'írii földet jobban szeret. Van 
6511 65 tavaszi; az 6511611 1бге11е11п616Ы1е11.„ Egy hold 
Ъа 10-12 font vettetik. Magvaikból készítendö olaj na~ 
gyon 11616‚ А’ csigákat, mellyek а’ repczéket emész.. 
tik,mészszel, gìpszszel 65 te’glás hamuvàl ki lehet 
765116111; ha még a’ hengerezés a’ szäraknak nem 61111 
na, könnyêbb mód lenne a’ hengerezés általi elnyomäs. 

A' kol/llo’ tenyészik leginkább a’ hegyek’ oldalán, 
hol а’ szelek és ködök kevesebbet ártanak; de а‘ lapá 
lyokon is megterem; .kapálást, karózást, kötözést 111 

А’ szelz’d' vagy jo’fe'le ада/‘1111131 1›01‘о11у65 16 erejü , 
veröfényes fekvetl'í földet szeret. Ez nem magról, 1111 
116111 4 hüvelyk tůivolra és 6 hüvelyk mélységre ültetett 
hagyma’k után szaporodik. Egy ültetés 116111111 ’5 négy 
esztendeìg is eltart. 'Télen ät zöldel, aprìlisben és má 
jusban szárad- el, 111111611 а’ szaporodó dudvák kìgyom~ 
láltatvzín, augustus’ végeig fönten megkapáltatik. Octo 
berben szedetìk a' sáfrány; ’s ‘аду паров, vagy 1651611 
ra feltámasztott‘szîtán száritatìk 111, melly alá parázs 
tůz tétetett. Végre skatulyába záratik, hogy ereje el 
ne menjen. Еду hold föld 8-10 fontot terem, de a’ 
mellyért több száz forintokat adnak. Ohajtanî; hogy 
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ezen kissé ismert kereskedésì ág hazánkban szaporod 
nék. Az elsö lnagot magkereskedôknél lehet venni. 

A' ‘мы kövér földet lszeret; szorgalmas gyomllilást, 
egy vagy két kapäla'st kíva'n. A’ sl'írün vetett mák ke 
vés hasznú lesz ; Iegjobb, ha egyik szár a’ másiktól majd 
egy lábnyira 1111. 

A' buze’r. Ezen festék-fů а’ homokos földet szereti, 
ha öszszel nz jól megtrn'gyáztatntt ’s felszántatott. Ta 
vaszsznl kortín szokta'k iiltetni, martiusban vagy apri 
lisben a’ letördelt szárakat isme't ledngdosni két 11111 
пу1 távolrn, többször‘gyomlálnì ’s kapálni; a’ gyökere 
liet pedig öszszel liiásni. 

п. §. 

A' gyümò'lcsfák is , 'n’kerti vetemén'yekkel —- a' fen 
tebb érintett azon takarmány-növényeken kivůl, mely 
lyek az embernek is tn'plálmányul szolgálnak — a’ ve 
res- 65 foghagymával, saláta'val, ugorkával, dinnyével, 
petrezselyemmel stl). а’ liasznos nôve'nyek közé tartoz 
mik. A’ gyümölcsfák tenyésznek vagy magvak vagy 
pedig oltás által; nemesl'tetnek szintén oltás a'ltal, va 
lamìnt átíìltetés által is. A’ magróli gyñmölcsfa-tenyész 
tés következôleg törtéhik. Az а1та-, kôrtvély-, és cse 
resznye-magvak tavaszszal egy hüvelyknyi vastagság 
ra földdel betaknrtatnak, ’s a’ föld’ szinére poronyós tra' 
gya hintetik. A’ szilva-mag csak а’ föld’szinére tapos 
tatik le öszszel, tavaszszal pedig fél hiivelyknyire hin 
tetik' meg földdel. A' dió 65 gesztenye tavaszszal, a’ 
mondola pedig me'g öszszel hat hüvelyknyì ta'volra egy 
mfistól vettetnek, mellyek három vagy négy esztendö 
mulv'a íiltettetnek kirendelt helyökre. Az alma, kôrtvély 
és cse'resznye pedig a’ következô tavasion -- Кий-дуб 
kei-eik , valamint hajtott galyaik is, középen elva'gatvän» 
kiültette'tnek vagy rendelt helyôkre , vagy pedig az olt 
ványosba. I 



lLHAszNos Növ. TERM. . 169 

l \ 

1s. §. 

Mind az illy magról költ csemeték, mind рек“; az 
erdöben összeszedett 's elíìltetett ñatal мы tenyész 
tetnek ’s nemesl’tetnek oltás által. Az oltásnak 3 faja 
van: a’ szemzés párosl'tás és hasítás. 

A’ метке’: lígy történik, hogy egy names fa’ Май 
növésérôl a’ himbó héjastól lemetszetik, úgy hogy a’ 
szem’ gyökere ott ne maradjon. A’ beoltandó csemetén 
egy T alakú vágás tétetìk, a’ lemetszett нет ez nlá 
tolatik, fl'íz- vagy hársfa-héjjal beköttetik. A’ Sz.-Jzí- 
nos-nap elött és мёд 8-10 napi olta's, vz'gyázo' szemze’s: 
melly által nyári gyümölcsfák oltatnak; a’ julius’ kö 
„рам augusztus’ közepéigi -pedìg alvo’ :zemze’meh mon 
datìk, melly által télì gyiimölcsfák tenyésztetnek. Mind 
a' két esetben a" beoltott csemete az olta'son felül веду 
vagy б: levélnyìre elvágatik. 

A’ párosz’ta’mál megkivántatìk, hogy a’ beoltandó 
cs‘emete és oltóa'g azon-vastagságuak légyenek, mely-` 
lyek egymfísnak megfelelôleg rézsutosan elmetszetvén 
’s összeillesztetvén fahéjjal vagy szatyinggal összeköt 
tetnek; a’ szatyìng’ belsö oldala czélszerün kenetìk be 
oltó'vìaszszal (ez összeolvasztott fe'l font viaszból, ne 
gyedrész font fejér szurokból a'll , melly vaslagîterpen 
tinnel feleresztetvén, még egy kevéssé a’ tüzön hagya 
tìk). Az oltóág két vagy három szemnél hoszabb ne_ 
légyen , тег: minél több szem hagyatik az oltóiígon , an 
nál nehezebben, fakadnak; еще": а‘ hosszú ägokat el kell 
va'gni. 

A’ hasz’tás ‚ими olta's tavaszszal fakadás elött tör 

ténik. Az oltóágok а’ fának déli oldaláról, az eszten 
dös növésekböl vétetnek, három vagy négy Aszemnyìl'e 
elmetszetnek, alsó részök ék-alakún megfaragtatik, úgy 
hogy az elvágott és simára faragott beoltandó csemete' 
nek-héjával az ék‘ egyìk oldalán mal-ndt héj összeill 
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jék: miután nltóviaszszal vagy agyaggal bekenetìk 's 
rongygyal beköttetik. 

19. §.v 

Közönse'gesen ñgyelni kell az oltäsnál arra, hogy 
az oltó és beoltandó fák azon-természetl'íek legyenek. 
Az ültetésne'l pedig- legyenek azok oltva'nyok vagy 
akármelly más fák — а'1`а’1`е136 részén az ágok vágas~ 
sanak el, csak néha’ny szemnyire maradjon meg min 
den äg; hasonlóan az aka'rmelly módon megse'rtett vagy 
a’ többinél hosszabb gyöke’r падать el, a’ gödörhe a’ 
föld' kövérebb részéböl annyì kapa’ltasse'k be, hngy 
V3-4 hüvelykkel essék mélyebben a’ fa, mint az 03110 
iäban vagy más helytt volt. A’ gödörbe ällított fa’ gyö 
kerei lígy illesztessenek el, hogy а’ f‘old azok közé v0 
gye maga't; e’ végre czélira'nyos а’ gyökérre hányt ke 
v`és földet lígy megöntözni, hogy az egész iszappá 111 
je'k: és е2 iszapolásnak mondani., muy kétségkivlîl 
jobban a’ gyökerekhez illeszti a' földet, mint bármìlly 
megtapoda's is. Mind a’ ñatal, mind a' mdr a’llandó fák 
nak tövénél igen hasznos öszszel a’ наше: bizonyos “í 
volra mélyecske'n felásni, hogy a’ zsiros nedv a’gyö‘ 
kérhez lehasson. 

Az ültetés után is szemesnek kell lenni а’ gazdá 
nak gyümölcs~fäi kön'íl. Ha valamelly galy sza'rad, az 
azonnal vfígassék el az elevenig, és oltó-vìaszszal 1161 
tessék be: ezt kell tenui akármelly esett sebbel is. HB 
a’ fák mohosodnak, meszeltessenek be, a’ сзегере’з hé: 
jàk pedîg vakartassanak le. А’ gyümölcsnek dér ellen’l 
ótalmazásära is legyen Íigyelmes a’ gazda. Dértôl a 
fákat dérvezetök által meg lehet óvni következöleg: 

A’ virl'tó fának legfelsô a'gáról, szalma'ból Vagy 
csepíibôl font egy vagy két kötél bocsáttassék еЬ'У vl?" 
u1 tele dézsa'ba. Еду de’zsába több fákról összejövö ko“ 
teleket is lehet kôvel lenyomtatni. 
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20. §. 

A' szällóffa. is a’ gyümölcshozó-fák köze' гад-‘0211:. 
Ez inkább szereti a’ száraz és mérsékelt erejl'í földet, 
mint a’ sl'írüt, ,kövl'éret és nedvest; toválìbá szereti a’ 
meleg égaljat. A’ szôllö tenyésztetik ültetés által. A’ 
jó fajú venyigék öszszel levélhullás uta'n, ‘аду tavasz 
szal fakadás elött, 3-4 hüvelyknyi távolra leültettet 
nek. Nagyon jó a’ gödörbe gyep ‘дым rakni; a’ be» 
пробок venyìgék két szemre elmetszetnek, a’ követke 
zó második és harmadik esztendöben szorgalmasan дует 
la'ltatnak e's kapáltatnak, a’ „думы; esztendôben шёл’ 
a' vesszöket bujtás ‘аду homll'tás véïgett is meghagyja'k, 
’s úgy bánnak vele mint kész szôllôvel: tavaszszal ki 
nyitják, megmetszik, a’ homli'tandó vesszöket meghagy 
ják ’s elhomll'tjäk, felkapáiják, némelly vidékeken ka 
rózzák, felkötik , még kétszer megkapálják, szüret után 
befedìk. 

21. §. 
`Az так’ mivelése is, az azokból (kerülö tiizi és 

épületi hasznok miatt, f6 gondjai közé итог": a’ gaz 
dáknak. Tenyésztetik az erdô ‘аду magról, hol мёд; 
azelött erdö nem volt, szoros tilalomban tartás által; 
wig)r csak tilalomban tartás által, ott, hol az elpusztl' 
tott crdônek maradvänyi vannak; ‘аду végre vizenyôs 
helyen eger- és fl'íz-fa ültete's által. A’ felnött erdö vá 
gatik osztályoza's által; a’ tüzelésre használt erdök 25 
-40 szakaszokra osztatnak, az épületìek 50-60, az 
еще: és fu"zes erdôk i2-15. A’ va'gott erdôk pedig 
{вписан-(атак, ha va'gás közben magfák hagyatnak és 
tilalomb`a vétetnek. A' levágott fenyveseket станет’! 
helylyel be is '_vetnì. 

22. 5. 
А’ hasznos gazdálkodás végett nem elég csak a’ l 

‘бы’ és növény’ természetét, mivele’s-módját ’s eszközeìt 
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ismerni; hanem szükséges lenne ezekhez még az nga» 
rok’ általános eltörlése, és 11’ földek’ egytágítása. Az 
ugarok’ eltörlése azért, mert a’ trágyázott 65 mivelt 
ugar 4, 5, 6 annyi takarmányt is ád, mint pihene’s ál 
tal ‚’ ezután pedìg a’ ним-11611 bô 65 zs'íros trágyát. Az 
egy'tágítás pedig azért szükséges, hogy'minden gazda, 
mást kizárólag, kényelmesen, idöt 65 eröt kimélöleg 
mivelhetné földjét. Az egytágl'tás után czélszen'íbben, 
de e’ nélkül' is , egye’důl az ugar’ eltörlése által, lehet 
ne а’ gazdálkodást nyomások után rendszerx'teni, a’föl 
deket józanabban haszuálni; kivált ha minden nyomás 
han lenno kinek -kinek földje. Leginkább ajánlhatók 
а‘ kisebb gazda'lkodäsra nézve a’ 3 65 4 nyomások. 

О 

Három nyomású rendszer: 

18.38. 1839. 1840. 

Öszi vetés, tarló- Kapáló vetemény, Tavaszi vetés,ló- 
jában kerek- ré- kukoricza , ko- herrel. 
pa. lompét stb. 

 

Kapáló‘veteme'ny, Tavaszi vetés,ló- Öszi vetés, 15116 
knkorlcza, ko- herrel. jában 116161016 
1отр61’ stb. pa. 

 

Tavaszi vetés, ló- Ószi vetés , a’ tar- Kapáló vetemény, 
herrel. lojában kerek- kukoricza , k9‘, 

repa. l lompér sth. 
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Négy nyomású rendszer: 

1540. 
   

 

’l 3 3 8. 1 8 3 9. 

‚‚ _ ‚ Kapáló ve 
Oîzl "с? ’ temény , îiu- Tavaszi-ve- Lóher, bük 'tarlo-lahm’ e' koricza , ko- tés. köny. 

гей-Гера. lompe/r. 
  
 

Ka'páló "е ‚ 1 Oszi vetés , temeny , ku tarlójában ke 
Tavaszi ve Lóller , bük 

 

korìcza , ko- tés. köny. rekqepa. 'lomperl 

~ l —— Öszi vetés Kî’páló ve' 
Tavaszl ve- Loher, buk- ta lóäbankeî temeny , ku 

tés. köny. tell.: ¿é а korìcza , ko 
Р ' lompe'r. 

е ” ‚- f Kapáló "е- _ Lóher, bük- tagäŕáblen’iìf temény , ku- Tavaszì-ve 
köny. rek _ìépal {коп-йога, ko- tés. 

omper. 

_ III. uAszNos ÁnLA'rox' ’rENYÉsz'm-îsß. 

23. §. 

A’gazdálkoda'sra nem ещё ismerni a’ föld‘ és nö 
vények’ term’észetét, banem1 a’ földet mivelni, а’ nö 
vényeket tenyészteni, állat és állati tra'gya пены“ nem 
is lehet. Ezen hasznok mellett még az állatok 1:65“: 
tetlen hasznokkal is kina'lják magukat; ezért a’ ваты 
nak, hogy gazdasága teljes légyen , elmúlhatatlamíl 52111: 
séges némelly állatok’ tex‘lyésztése: hová a’ lovakat,A 

¢ 

szarvasfmarhákat, bìrkákat; sertéseket, baromñakat, 
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és a’ bogarak közűl в’ selyembogárt és méhet számlál 
juk. . ' 

24. §. 

Minden állatok' tenyésztéséue'l, így a' lovakénál 
is, megkívántatik a’ nemesítés: melly jófajú ménlovak 
által történik , akár a’ nagyságot, akár a' tüz‘et tekintve. 
А’ legjobb faj is elkorcsul, ha erejét haladó kanczákra 
bocsáttatik a’ mén; 30 kancza egy mén alá mindig elég. 
A’ munkás lovaknál legczélirányosabban történik a’ há 
ga'tás vagy télben vagy juniusban; mert így 49 hét 
mulva, vagy tavaszi szántás után vagy télben csikóz 
nak: midőn ellés előtt 's után is megkiméltethetnek. 
A' csikókat első, második és harmadik esztendejó'kben 
gazdagon kell táplálni, mert ezen időben leginkább nő 
nek. Ezen 112116 növekedés nagy hibásan Veretik vissza 
akár befogás, akár hágatás által; ötödik fűves k0ruk~ 
ban lehet befogni 's hágatni, midőn minden csikó-fo 
gaikat elhányták: melly foghányás után lehet a’ lovak‘ 
esztendejét megtudni; úgy hogy a’ ló két és fel eszten 
dős korában a' hat kapa-fogak közűl kiveti а’ két kö 
zépet; három és fél korában a’ más szomszédV kettőt; 
végre négy és fél korában a’ hátra lévő kettőt. Ezek 
után a' lovak” korukra а’ fogak” közepén mutatkozó fol 
tok' nagyságáról lehet következtetni. Egyébiránt a’ lo 

`- vak, а’ melegebb ’s kopár mezejű ég alatt kisebbek, 
de tüzesebbek, inasabbak ’s tartósabbak. A’ nedvesebb 
és hidegebb ég alatt pedig, a’ kövérebb mezőkön, na 
gyobb, de kevesebb tüzű lovak tenyésznek. A’ lovak 
megeszik a’ tói savanyú fűvet -és ebbôl keszült szénát 
is, de а’ száraz réti apró széna jobb eledelük. 

25. gl 

A’ “szarvasmarha-tenyésztésnél is fő gondja légyen 
а’ gazdának а’ jobb fajták' tenyésztése, még pedig n’ 
mennyire lehet azon- vagy hasonló vidékről; mert a’ 
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hegyközì marhák a’ lapályon, és megf0rd1'tva`, sl'nleni y 
szoktak. A’ `tenyészte'snek itt is egy oka a’ jó fajlí bi 
ka. De e’ mellett is elkorcsosulnak a’ marhák а’ kora 

párosodás miatt, газу ha yaz elôbb történik háronì esz« 
tendôs koruknál; továbbá, ha egy bikához 30-40 ’s 
több tehe’n bocsáttatik; ha a" borjúk и elsö 'esztendö 
ben sanyarúan tápláltatnak, legyenek azok aka'r ökör 
boJ'júk — mellyek Szent-György паркет heréltetnek _, 
akár íiszök. A' szarvas-marhán'ak á‘llában 8 kapafogak 
vannak, mellyek közůl а’ két középet másfe'l, a’ köze 
lebbi köze'peket harmadfél, а’ hátralévô 4 fogak közl'íl 
kettöt negyedik , ismét kettöt ötödik esztendó’s koruk 
ban váltnak ki: ezentúl a’ fogak’ kopásából itélhetni a’ 
szax‘vas marhák’ kox'ára. A’ szarvasmarháknak azon igen 

x nagy hasznok is van , 4hogy mìdön ~megkorosodnak , hiz 
laltatni szoktak, még рейд vagy zöld takarmány által 
istálón шагу legelön; ‘аду száraz takarmäny, szecska 
és abrak által, millyeu a’ zab, ärpa, rozs,v bükköny 
mag,h vagy végre sze'na és pálinka- vagy ser-moslék ál 
tal. Tizenkét, tìzenöt >hatekìg a’ marha m'fír faggyaso 
dik; de a’ hizlalás’ teljes ideje 20-25 hét. 

Mind a’ lovak, mind a’ -szarvas-marhák szoktak 
nyárban is istálón tartatnì, különösen hol a’ legelö csekéiy, 
‘аду az ugar el van törölve. Еду ló napjában 10 font 
sze'nu és S itcze abrakkal, ‘аду е’ ne’lkül 18--20 font 
szénával, zöld takarmánynyal pedig 60--80 fontig érì 
be. A’ szarvasmarha 20-40 font száraz, газу 70-100 
font zöld_takarmáhyt emészt meg. Két ló egy javított 
holdról bejövô takàrmánynyal kinyaral; legelôböl pe 
dig -— kivált ha szaba'lytalan, és e’ mellett még sovány 
is — több holdakat elemészt. ` 

26. §. 

A’ házi állatoknak leghasznosabbika a’ juh, kíilò' 
nösen a’ birka. A’ birkát olly kosok által, mellyeknek 
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gyapjok siirű tömpe végű és egyenlő habzani, nemesí 
teni fő gondja legyen a’ gazdának. Egy kos 40--50 
anyát is megterhesit ugyan, de az által a’ kos, vala 
mint а‘ bárányok is gyengülnek; 25-30 anya elég egy 
kosra. Még pedig czélszerű ezeket is úgy ereszteni, 
hogy ha egy nap 100 anyára két kos bocsáttatott, azok 
pihenjenek, más nap más kettő bocsáttassék az anyákra. 
A’ birkák másfél esztendős korukban párosítatnak el. 
Életkorukat épen olly fog-váltás után lehet megismer 
ni , mint a’ szarvasmarhákát. 

A’ juhok’ legeltete'sénél, különösen nedves eszten 
dőben, vigyázni kellenék arra, hogy legelőre harmat' fel 
száradása előtt ne eresztetnének; ezért szükség lenne, 
hogy a’ nagyobb-, ’s némelly helyen - úgy szólván - 
vad juh -tenyésztésnél is, legalább nedves esztendőben, 
a’ szabad ég alatt is rekesztetnének be а‘ birkák, és 
harmat után bocsáttatnának legelőre. Egyébiránt a’ bir 
kák száraz természetü, apró fűvet termő legelőn tenyész 
nek, a’ vizenyős helyek általánosan roszak a'juhtenyész 
tésre. A’ takarmányok Идиш is inkább а’ szározat és 
aprót szeretik а’ birkák. Tiszta szénából télben 2 font 
számítatik egy birkára: elég,ez úgy is, ha negyede ta 
vaszi szalmaä őszi szalmából pedig 3 fonttal „думы; 
1 font széna. А’ sarjú а’ bárányoknak ’s az esztendő 
söknek nem egészséges. Lehet a’ juh-takarmányt hasz 
nosan fűz-, eger-, mogyoró-, nyír-fa” szárított levelei 
által is pótolni. Nagyon ajánlható takarmány-kíméleti 
tekintetből a' rácsokból etetés. 

A’ jobb fajú birkákat egyszer, а’ durvábbakat két 
szer szokták nyírni. Egy nyiréssel könnyebben kiáll 
ják a’ telet, e’ mellett nem is szokták azokat fejni; a' 
két nyiretűek' fejését is augusztus' közepén el kell hagy 
ni, hogy így annál nagyobb erővel mehessenek a’ tél 
nek. 
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21. 5. 

А’ sertések, llúsok és zsírjok a'ltal nagyon megér; 
demlìk a’ gazda’ gondját. Többfe'le' fajok közt leghl'z'é~ 
konyabbak a’ mangalìczák és az apró fajú chinai 11152 
nók. A’ sertéseket az által lehet nenlesl'teni, ‘аду in 
kább nagyítani, ha egy kocza alatt több malaczok kö 
zül csak egy kant ha'gy meg a’ gazda, ’s illyek láltal 
tenye'sztet. A’ Sertések 6 köböl szemmel -- millyen az 
árpa, rozs, kíilönösen a’ kukoricza- meglehetôsen meg 
hl'znak. Teleltetnek pedig kolompe’rral, pelyva-, zah 
liszt-, korpa-keverékkel, parékkal, és ser-moslékkal, 
törkölylyel, ’s legäzolt ‘аду hordóra taposott szç'illö-le 
véllel is. ’ ‘ 

А’ baromñak is a’ hasznos házi-ällamk közé tur 
toznak, hlísok e's tollaìk állal; de a’házi hasznon kivl'íl 
a’ nagy yárosòk’ szomsze’dsägában érdemlik meg lég 
inkábbV~ a' tenyésztete'st. 

2s. g. 

A’méhek,~ erdös, lìgetes, rétes helyen tenyésznek, ` 
ìnkább szabad mint zärt helyen. А’ méhesek inkább 
dél--keletnek feküdjenek; különösen ha zárt helyen van 
nak, úgy ne legyenek, hogy häzak felett füstön kény 
telenítessenek a’ méhek röpülni. A’ méhesek elött ha 
szonnal tenyésztetnek a’ méh-virágok és mások, mely 
lyeket a’ méhek szeretnek. A’ me'hek mäjusban már 
kezdenek rajzani, egy köpl'í 3-4 rajt is ereszt; egyéb- 
iränt az illy rajzást meg szoktäk méz-szaporíta's’ takin 
t`etéb6l akadályozni, a’ rajnak az anya-kas’ helyére 's 
ennek máshová tétele által. ‘A’ kasoliat tanácsosabb 
folyvást kitoldani, mint a' méheket nagyobb kasokba 
fognì: mìtöl, különösen szl'ík idöben, megijednek. 
Legjobbak а’ szalma kasok,l mellyekben közönségesen 

ELEMI TANí'rÁs. ` ` 12 
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tisztán kell mind fogni а’ méheket, mind az alan би 
tán юный. 

А’ méheket mézökért megölni lnem teljes видне 
n'inek látván némellyek, több módokat gondoltak ki а’ 
méz-elszedésre, egyszersmind a’ méhek’ megtartására. 
Legalkalmagabbak ezen czélra a’ íìókos köpûk, mely 
lyeknek egyik osztályából a’ ma'sikba a’ méhet ‘аду 
dobolás ‘аду gyengén аноним fůstölés Щи)! fel lehet 
hajtani, Еду bizonyos mennyiségx'í me'zet a’ méhek’ meg 
fojtása ne'lkůl kiszedni. A' gyenge méhet “Нева által 
mézzel, ‘аду mézzel jól bekent söt átázott gyenge kap 
pan-pecsenyével is, ki lehet teleltetni. Alkalmas méhe 
sekbenA czélszenibb a’ méhkasokat mindig helyben hagy 
ni, mint bolygatnì. 

29. §. 

А’ selyem-bogarak, mellyek eperfa-levéllel , tiszta, 
száŕaz légů helyen tenyésznek, igen megérdemlik a’ 
ваша’ íìgyelmét; különösen ohajtanánk, hogy az ìsko 
lákkal köttetnék бане a' selyelmtenyésztés és bxínás 
mód, mellyre minden iskolában еду ерх‘е, egy сидяще 
ni szoba, osztälyok és papir-skatulyák — mellyekben 
а’ bogarak tenyésznének -- маты: Stb. kivántntnának 
meg. A’ selyem-bogarak fris, harmuttalan eperfa Леге 
lekkei tápláltassanak; különôsen ajánltatik körúlök a’ 

` tisztaság, különben könnyen betegségbe (sárgasägba) es 
nek. Tenyésztésök tojás után történìk, melly tavasz 
на! вгоЬа- vagy nap-melegen költetìk ki. 

30. g. ‹ Y 
Az állat-tenyésztésnél, a’ шинами‘: jó га] mel 

lett, iigyelni kell a’ gazdának arra, hogy barmai egész 
ségesek legyenek: a’ mi jó és elég tápla’lmány- , ’s azon 
állatoknak, mellyek ecejökkel használnak, erejök'meg 
kiméléle ‘Щи! töne'nik; továbbá ha a’ gazgn a’ barmok 
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tól kíilönösen а’ sót nem vonja meg. Mindezeknek 
megada'sa mellett is állhatnak elé а’ barmok körül nya 
valyák, mellyek vagy gyúlndások, a’ vérriek nagy b6 
ségébôl származók; vagy gyengülések, rohasztók, a) 
testben el_széledt savanyú nya'lkákból eredôk. A’ gyú 
ladások, ha még kezdetben vannak, a’ h6 takarmány 
nak megtagadása 's folyväst fris vizzel itatás 111111101‘ 
vosoltatnak; a’ gyengülés’ kezdete pedig jó széna‘ ’s 
zab' rendus ndása által. Ha рейд a’ gyúladás nagy 
mértékben vali jelen, a’ vér' böségét érvágással kell 
fogygsztani ’s hivesítö szereket adni. На` gyengülés 
van nagy mértékben jelen, a’ gyomrot az abban lévö 
savanyú nyálkáktól kell битый, lágyító de egyszers 
mind erösítö шаге!‘ ältal. Az érvágás a’ gyengülésnél 
halálos. 

т‘ ‘ 31. §. 
A’ lovaknái, különösen, а’ tiidó' gyu'lada'snak jele: 

az elsö lábaknak szétvetése, mozdultakor elöször 'is a’ 
hátulsó lsíba'val lépe'se. Orvosoltatìk érvágás, а’ két 01 
dalaknak fél fontY terpentin olaj és еду lat kôrösbogár 
ból késziilt keverékkel bekenése, е’ miatti seb ele'állí 
tás, ’s ezen is a’ hasztálan nedveknek kihuzása által; 
továbbá sós, különösen salétromosvízzel hůvesn’tô itatás 
által. Ezen nyavalyában a’ sza'raz ganéjla's, három lat;l 
tárnics-gyökér por (gentiana )-, ugyan ennyi dupla-só-, 
és egy lat salétromból készült vegyl'íléknek a’ lóba 161 
тёве'111га1 szûkségesképen megakadályoztatik, ’s Иду 
hast okoz. ` ‹ _ 

A’ máj- e’s le'pgyúlada'mala jele: hogy a’ száj , és 
szem’ fejére sárgás szinú'ek, ’s ha az ällat" bal uldala 
nyomatik, fájdalmat érez. Ezen nyavalya is orvosolta 
tik érva'gás ’s az yérintett szerböl következö 111154113“ 
his, és gx' máj ‘аду lép шеи а’ bôrön seb-eléálh'tás ál~ 
tal, melly> tüzes vassai történhetìk. ` 

А’ „мат“ vagy `Гена‘ jele: az ‘Шаг’ börének resz 
` 12 1: 

¿ff 
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ketése, ’s az egész‘test' borzadó rázkódása. Orvosol 
пай!‘ erôs érvágás és dz érìntett Маг-Идут; által, még 
pedìg ismételve, ml'g foganatja van. vA’ vértályog két 
ség НИИ ragályos nyavalya lévén, a’ vértályogosak a' 
többiektöl azonnal külöm'tessenek el ç az istállóba, те"? 
ben voltak, klór-mész tétessék; ha. megdöglöttek, вызы 
nak, sôt még börük’ véres része is mészszel kevert 
hamuval hìntessék be. 

Az agyvelä-gyúladámak jele, hogy a’ lovak nem¥ 
Итак, falnak is nekì-másznak, homlokukat dörzsölik. 
Orvosoltatìk érvágás, a' ló' homlokén s'mór-húza's ‘аду 
tüzes Jvasssal seb-eléállítás Щи“. Beadatik ogy lat tar 
nìcs-gyökér-porból, egy lat duplasóból, Y, lat ваши-ош 
ból, И lat hánytató borkôböl Мне! és mézzel Иду ‘682: 
tává készl'tett keverék. 

A' псы-1413105‘ azon résznek kìvággísa által опо 
soltatìk, mellyen а’ tályog megielen; ezenkìvül биде: 
hajtó szer adatìk be, két lat fenyô-mag, ogy lat dupla 
só, fél lat salétrommal összekeverve. 
‚ A‘folyo’s kelaesse’g’jele az orrból folyó sárgás anyag, 

az elfojtottuak pedìg az állkapcza’ húsának megdaga 
dása. A’ folyós kehesség Шуба legelés által атом! 
tatìk, az elfojtott ред“; körös bogárral vegyl'tett ter 
petin-olaj által fakasztatìk ki. K 

Az egereze'mek, tulajdonke'pen kóh'ku’uak jele: а’ 
vérnek, közel a’ иным, вы’ ege’rnyi nagyságxi össze 
душе“, а’ ló’ nyugtalansága, nem vizelhetés. ,Ezen 
nyavalya csak akkor orvosoltatik érvágással, ha gym 

` ladás van jel'en, :nelly а’ szem’ tüzességéból, а’ száj’ 
és nyelv’husánnk kékes-veres szinéböl tetszìk ki. vEgy 
maroknyi köménymag, két annyì sóval összekeverve, 
lágy “не! feleresztve, a' lóba töltçtvén, a' bajon segl't. 

' Hasznos a' lovat дышит, juh-nkolba álll’tani, melly 
böl felemelkedö gözök a’ умы“ elémozdx'tják. 

A’ ñaxmene'a megakadályoztatìk, ha egy lat fehér 
kre'ta~por , ‘Еще! elegyílve, a’ lóba штык. 
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i A’ cza'rax laeñene'g oryosolhatlan; de aze'rt e"mel- 
lett tiszta takarmány által huzamos ideig élhet a’ ló. 
A’ rok/lands, po'kosság és laapták szìnte orvosolhatlanok; 
tlg azg'xt kiméltetve'n a’ lovak, ezek теней még soká 
szolgálhatnak. . 

A’ мы következöleg orvosoltatik: kevertessék ösz 
sze еду lat fehér gáliczkö, ennyi fekete hunyor-gyö 
ke'r, fél lat kñrös-bogár-por, két lat ke'n-vìrág, fél lat 
poris-olnjjal, ’s а’ rühes ló ken'essék be, ma'ísnap mo 
sassék meg zappanos vl'zzel,l1armadik nap kapa-dollány 
lliggal. Ez isme'teltessék ezen renddel, mfg a’ rüh el 
vész. Abrakkal napja'ban Н, lat kán-port tana'csos be 
adnì , molly n’ rosz nedvet a' börre hajtja. 

A’ gz'liszta és vegrbe’l-pondro’ is elha'rl'tatnak fénylö 
. koromnak, ürömnek, tarnics-gyökér-pornak az abrakba 

keverése ’s beadása által. 

А’ szem az elôfordúlt gyuladós vagy rohasztó nya 
valya’kkal szenved, ’s а’ fö-nyavalyák' orvoslása által 
orvosoltatìk. Hasznos a' душам: .rzemfájámál a' ló' 
nyakát zsinórozni, vagy eret vńgni, mi által a’ rosz 
nedv lefolyik ’s a’ нет is kitisztul. 

Ezen kivl'íl nyavalyái a’ szemnek: a' `felcel‘e és fe 
je'r ha'lyog. A’ fekete gyógyíthatlan; a’ fejér. czukor 
pornak a’ szembe fuva'sa, шагу egy árpányi nylílhájl’lak 
a’ szemhéj alá tolása által eloszlik. 

32. §. 

A' szarvasmarháknál, а‘ tüdo"-, le'p~ e'l пай]- ’s ngel: 
gyúladámak, le'pfene’nek, vz’zíJályogna/l, haamene'mek, 
Íw'h'laának, .rzem-gyúladámak azon jelei vannak , mellyek 
a’ lovaknál; hozzá járulván az is, hogy ezek nem Мг“: 
nek; azért azon módok és висте}: által is orvosoltatnak. 
Vannak még ez'eken kìvl'x'l a’ szarvas marháknak saja't 
nyavalyájok is. AIllyen -— 
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А’ nyelv-fene vagy ñalhólyag. Jele e’nyavalyríniak az, 
hogy a’nyelv és nyelvalatti száj-re'sz sötét-vçres; késöbb 
мы“; vált llólyag támad azon részen,‘ molly a’ mar 
Ы: egypár óra mulva megöli. Ezen jelek mellett még 
а’ marha’ nyäla folyik, szäja't feltátva le'lekzik, ’s nyel 

`ve даёт“. Orvosoltatik a’ nyelvhek kihuzúsa, é’s a' 
hólyagnak ‘аду élcs késsel, ‘аду csak körömmel le 
vágása, a’ nedvnek erôs kinyomása, és sós ест: vàgy 
sóval dörgölése által. Vigyázni kell, hogy n’ marha а’ 
lßvágott halhólyagot el ne nyelje; тег: ettöl megdöglik. 

A' lrò’rò'm ё; szájfa’ját. Jelei , az elsöńek az, hogy 
a’ köröm’ húsa megdagad; az utolsónak pedig jele, bng'y 
а’ mai-ha’ nyála folyik, szája rbhadásnak indúl ’s nem 
ehetìk. A’ körömfäjás orvosoltatik eleìntén eczettel УЗ‘ 
gyült agyag-sárral beköte's, liésôbb _j ha már meggyůlt 
-~ kìvágás, a’ genyedség’ kinyomása, Иду meleg ‘111 
zel mosás, és seb-balzsammal bekötés a'ltal. A’ 52:11 
fzíjás ред-13 gyógyl'tatik, ha egy itcze erös eczetböl ’s 

,ennyi vi'zbôl lmz’szl'ílt- szerhez fél maroknyi só és két иб 
kanálnyi mész, szinméz adatik, ’s a’ mal-ha’ szája nap 
jában kétszer mosatik: e’ mellett la'gy takarxmányt kap. 

A’ felpufadás. Ezen nyavalyät kapják a' тайн“: 
a’ gyenge növények’ ételétôl, különösen a’ lóherńek né, 
melly fajaitól: kevesblié ártanak ezek teljes kivirításuk 
ůtän. Опытный: , ha еду messzçly gabona- vagy 5211 
va-pálinka két lat "ereskö-olajjal relegyítetik 's ez a’ 
marhába töltelik. Ha ezen не!’ nem lenne, mész-vìzet 
kell a’ marháha tölteni: mellyet úgy is lehet készl’teni, 
ha egy tetôzött kávés kanyälnyi fris oltatlan mész 
porra еду itcze vl'z öntetik. Ha ezen szerek nem hasz~ 
na'lnak, akkor a' marha' bal oldalán, a’ vékonyán, szli 
ra'sl: szoktak tenni, melly által а’ gözök kitakarudnak. 

A' ve’r-ńúgyoza'st, valamint a’._ teheneknél a' vérte 
jelésr-mèlly a’ gyenge növe'ynyek’ ételétôl származik 
(„70501111 lehet az által, ha a' marha' ivóvizébe fél lat 
salétrom «так, többször is' ilsmételve.- 
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Legveszedelmesebb nyavalya’jok a’ szarvasmarhák 
nak a' gyomor~száradás, melly sajátlag Магда-6631101: 
nevemfik. Ezen nyavalyät megismerlletni arról, ha az 
elesett marháknak százrétl'í paczalja közt a’ ganéj meg» 
szárad.- Ha az illy nyavalya kiüt, a’ gazda' 3 dologra 
iigyeljen: 

1. Ha még marhája nem beteg, az óvszerrè. Nagyon 
jó, ha mindon mal-ha’ ivó vìzébe egyV lat sósavany ve 
gyl'tetik, és hetenkint illyen vízzel itatîk. Hnsznol 

' e' végre a’ salétro‘mos ézibere-, sôt а’ káposzta-lé il; 
tovzíbbá fenyö-magból, fénylö-koromból és kén- kóböl 
egyenlö mértékkel készült szer , mellyböl fél maroknyi 
tömetik еду marhába, hetenkint kétszer. ' 

2. На már a’ mai-ha beteg, ez azunnal a’ többitöl 
szorosan kíilöm'tessék el; minden óra'ban 2 ìtcze fris ` 
vízbe kevert 1 Y2 lat sósavany öntessék n' mnrhába. Az 
ember‘, ki a' betegekkel bánik, az egészségesekhez ne 
menjen; тег! ruha'ja által is elterieszti a’ ragályt. 

3. Ha valnn'lellyik marha elesett, annak hlîsa lisas 
sék el; mert bebizonyuli, hogy a’ kutya ganéj által is 
elrágadt ezen nynvalyn; -—- börének húsos része pedìg 
oltatlan >mész- e's hamu-keverékkel hintessék be, ‘аду 
ásassék el ez is. 

33. §. 

A' juhok’ egézzségének jelei: ha jóizlin esznek,y 
fejöket felemelvén bátran néznek, a’ feléjek menöktôl 
megìjednek, szemhéjaik .felhúzatván golyóik‘pìros erecs 
kékkel vannak beszöve. A’ juhok' egészségének fenn 
tartói: a’ gondviselés, alkalmas helyen legeltetés, jó te 
lelés, és sózás а‘ шт idôkben. Ezel: mellett is vannak a’ juhoknak nyavalyái. Ily- l 
lyenek: ‚ 

A’ тётя‘; betegse’g; jelei: n'oványsa'g mellett a' 
száj’ belsö részének fehér nyálkássága, a’ ‘нет’ znva 
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ros könnyezévse’, a ganéjzat’ lágysága. Orvosoltatik 
ara'nylag а‘ juhok’ számálloz készült 4 font fenyö-mag- , 
2 font kénk6-, 4 font tarnics~gyökér-por-, egy font 321 
tált hamu- és 8 font só -keverék által , mellyböl az öreg 
juhoknak mìnden nap két tetézett~, az esztendôsöknek 
egy evô-kanálnyi , a' bárányoknak egy kávés kanálnyì 
adalìk be. 

A’ me’tely testvére a’ rohasztó betegségnek, azzal 
n’ különséggel, hogy а‘ juh’ májában széles, pìócza~ 

_ alakú férgek tala'ltatnak, mellyek a' sáros és vìzenyös 
helyen legeltetés mìatt nz epe’ neclvébôl állanak elé' 
Jelei a’ mételyesae'gnek: ha a’ juh szokatlanúl és min 
denkor sokat iszìk. Néhány питания!‘ mételyesse'gé 
böl az egészre következtetnì nem lehet. Orvosoltatîk 
‘Еду, hogy a' rohasztó nyavalya’nál Ню“ orvosságból , 
3 nap alatt mìnden juhnak két evö kanálnyì por adatìk; 
a’ negyedik napon рейд 4 font varadics-fů, ‘аду e’he 
lyett ennyì üröm, 4 font fenyô-mag, 6 font korom, 1 
font oltatlan mész összekevertetvén adatik be, minden 
juhnak két evö kanálnyî. ‘ E’ mellett a' negyedîk napon 
kezdve mìnden 100 juhnak a’ vìzébe 2'lat дымка ke 
vertetik, ’s а’ nya'j — mint a' rohasztó betegségben -- 
ebben il abrakoltatìk. 

А’ szârfe'reg. Ez а’ tüdó' üregeìben Куб czérna vé~ 
knnyságú 1 -472 hüvelyknyi hosszú fereg. Jeleìla’ 1:6 
högés, tüdô romlás. Bär a' megállapodott ideju" julio 
kat is meg szokta lepni , mindazáltal legìnkább а‘ bárá 
nyokon uralkodik. Orvosoltatik, ha 4 font fenyölnag-, 
'4 font fe’uylô korom~, 2 font kénkö-, 4 font каналов-дуб 
kén‘-, vagy e’ helyett ennyi örvénygyökél'-, és 1 font sa 
létrom-keverékböl, melly a' juhok’ számához aránylag 
készítetìk': az öregeknek egy tetözött evö-, a’ bára’nyok 
nak pedig kávés~kanálnyi adatik naponkint. А’ bete 

_ ge'k`abrakot kápnak. Hasznosnak (пышной az is, ha 
egy sörétnyi ваши-1:6, kenyér bélbe nyomva, minden 
harmadìk nap а’ szöi'férges juhnnk adatìk. 
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A' Ín'mló', melly kétfe'le: найти: e's nedves. Mind 
kettö lehet jó Тай, mellyet a’ juh könnyeu szenved. A’ 
jó fajúak kezdetben pirosak, és rìtkän vannak a’ testen 
elszórva; a’ rosz fajúak összefutók; a’ kék himlök pe 
dig halálosak. A’ hìmlönek egyedůli orvossága a’ be- 
oltás, még pedìg minél többször oltatott a' hîmlö, an 
nál szelidebb; ezél‘t> а’ jó дама gondoskodìk, hogy 
szénporral megtöltött, kátulyába tett, jól bedugott ’ 
bevìaszolt üvegecskében mìndenkor légyen hi|nlö~anyag-' 
ja, mellyböl juhaìt, mihelyt hirnlôsödnek, aznnnal be 
oltja. Egyébira'nt ennél is józalfabb gazda az , ki mill-` 
den esztendôben , majusban , szaporodásaìt beoltja: l'gy 
még nem is félhet а’ himlötöl. Hogyha pedig a’ ваша 
sem szaporoda'sait folyva'st nem oltja, em eltett nzelìd. 
hìmlôje nìncs: akkor kénytelen a’ пи! himlôbôl is olta 
nì. Minden esetre szükség, hogy a’ beoltott juhok mind 
a’ nagy forl'ósa’gtól,A mind a’ nedves idötöl óvassanqk: 
e’ végre nyárban, a’ hôl lehet_, erdôs helyen legeltes 
senek; télben рейд mérse'kelt melegl'í akolban tartas 
Sanak. 

A' ril/l -- mint a’ hìmlö -- леди: és sza'raz.' а‘ 

juhnak ege'szségét is rontja,`de kiilönösen becstelenné 
teszì а’ gyapját. A’ rühesek az egészse'gesektöl külön 
választatván, következô szerrel orvosoltatnak: 10'itcze 
erös hamu-lúgban 3 font Кара-дома)’ Mzetìk, leve ki 
facsartatîk; ezen lébe tétetìk 1 font terpetin-olaj, fél 
font “Наций-На, és 2 font só: melly keverék 10 perczìg 
fózetvén, az orvoság készen vàn. Ezzel mìnden har- 
madìk v_agy negyedik nap bekenetìk a’ rühe's juh. Ezt 
mcgelözöleg a' riìheseknek V, lat sóból , Y, lat kénköböl , 
Y, fenyömagból .készůlt не: adatik nyalfísúl, melly a' 
rñhet kìhajtja. 

A’ kerengó'se'g. Ezen baj (melly az „душам“ 
találtató máknyi férgek’-, vagy a’ homlok’ üregeiben 
eléállt nagyobb pondrók’ okozatja) orvosolhatlan; ez 
e'rt az illy juhok vágassanak le. 

l 
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A' Ia’pfme vagy „ниш, vagy ve’rnyavalya: папу 
ben a' legegészségesebb juhok is hin-telen elvennek. Ie 
le enlek a' lenyúzott bôr’ veres szl'ne, a'lép', máj', 
ve’gbelek’ ’és hátgerincz’ rohadásba menö állapotja. 0r 
vosoltatìk ezen nyavalya kövatkezöleg: ha egy a’ nyáj~ 
ból megdöglött, axonnal venni kell 2 font kénköve't, 4 
font fenyömagot, 1% font salétromot, 4 lat klórmeszet; 
ebbôl minden juhra egy Лат, fél lat sóval kavel-ve, 
kell nyaläs vógett adni; ha több hull el, az едем nyá 
jon eretl'vägntnì, ’s a’ megdöglötteket elásni kell; de a' 
nyúzó ember ne bocsa'ttasse'k hamarjában а’ juhokhoz; 
тег: ezen nyavalyáról is bebizonyult nz, hogy ragályol. 
Hasznos az ivó vl'zben minden 50-re 1 lat sósavanyat-ve 
gyl'teni. 

A’ Àörò'm-_fájást kezdetben lehet шеи-‘11191 meg 
locsolni és pòrrá tört иен-ы“! behinteni; ha pedig a' 
köröm már genyedséges: a' sebet lfígymeleg “не! ki 
kell mosni, terpetinbôl és seb-balzsalnból ke'szült l'rral 
bekenni. ' ' 

A’ felpuß'adá: vagy ko'h'ka a’ juhoknál következö 
leg orvosoltatik: egy Pßhárba fél‘ kávés kanálnyì mész 
tétetìk, erre еду теп‹1е5 pohárhoz aránylag 53 VII'L és и 
pálinka абы": ‚ felkevertetvén a’ juhokba töltetik 
Hasznos e’ ‘еще köménymagòt vagy ürmöt is, 2 l“ 
копию-567111 összetörve ’s lágymeleg vl'zzel felereszt 
ve a' juhokba tölteni. 

A’ bárányoknak veszedelmes nyavalyzíjok a' Las 
meue'x. Némellyek orvosolják ezt, egy kävés kanálnyi 
keserl'í pálinkának a’ bárányba naponkint.tölté8e által. 
Hasznosabb не: , ha 8 lat tiszta folyóvlzben -- meuybe 
még egy'egy negyedrész lat legfl'nomabb borszesz is ke 
vertetìk - egy gra’n felszállx'tott rágó»higany olvaszta 
tik fel : ebbôl mindenik betegbe napjában egy kávés lla' 
nálnyi öntetik. 

A’ gwdg@ bárányola’ la’baínak megneró'xó‘de’u» u’ 
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anyák” kövér legelőjöktől származik; azok tehát illy 
esetben soványabb legelőre fordítassanak. 

Az iszapos legelőkön, 4a’ fris szántásokon, különö. 
sen a’ bára'nyok’meg szoktak gílíaztásodní; azért az ily 
lyen helyen legeltetést kerülni kell. Ha pedig a’ bárá 
nyok már gilisztások, a' métely' orvoslásänál, a’ negye 
dik napon kezdett szerből mindeniknek egy kávés ka 
nálnyì adassék be. 

34. §.' 

А’ sertéseknek veszedelmes nyavalyäjok a” torok 
gyt'k; a’ melly sertés ezt megkapta ‚‚ nehezen lehet rajta 
segíteni. Hasznos mégis nyakának mindkét oldalét 
tallérnyira {elsütni ’s а’ gyuladást kihozni, azonnal 
eret vágni; ha ennék a’ beteg. egy lat salétrommal ke 
vert aludt tejet kell neki adni. À' többi még egészsé: 
ges sertéseknek pedig egyre fél lat salétrom- 's ennyi 
antimon- és aludt téj-keveréket adjon a’ gazda. Ha nagy 
a' nyáj, aránylag azon keveréket lisztes habarékban' 
kell megetetni. y 

Ezenkivú'l a' На’ szükétől származott nyak-gyula 
dá: és Мадам‘, lépfene valamint fehér hnnyor-por 
vagy annak leve által, úgy az előbbi salétrom- és an 
timon-keverék által is sikerrel orvosoltatik. 

35. §. 

Az érvägásra szükség megjegyezni , hogy az a'lónäl 
és szarvasmarhákna'l nyakon történik: mi végre az ál 
latnak nyaka egy csatos szíj által megszorítatik, hogy 
ezek neki-duzzadjanak. A' sertéseknek fültövük vagy 
nyelvök alatt a’ száj’ álsó része szokott késsel megvá 
gatni. А’ juhoknál, szemeik és orrlyukaik közt gyak 
ran szemmel is látható avvagy kitapogatható e'r мёда‘: 
meg, a' szem alatt 2-3 hüvelyknyire. A'- sertések' és 
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juhok’ vére magában is eláll. A’ ló’ és szntvasmarha’ 
vérfolyása megszůntetìk a’ szon’tó zíj' levétele ’s a' vá 
gott helyen a’ börnek tůvel Евгении szurása által, 

" melly késôbb kivétetik, 

Ezeknél ‘была: lehet látni Balásházì’ 0M: даты 
jában. . 



natszsÈa-'runomANr 
Y 

(elbeszélésekben), 

és 

EMBER-TUDOMÁNY. 

1. 5. 

Kerüld a’ felńeväle'st ’a Ín’rlelen „датам. 
Szombaton délután engedelmet kaptak az iskolás 

gyermekek játszana. A’ játékban különösen czélzással 
volt a’ tanító arra, hogy a' test gyakoroltassék; ezért 
először csendes, azután sebes lépést engede a' gyerme 
keknek, végre futniok kellett. А’ tanító mindig intet 
te a' gyermekeket, hogy futás közben тьмы“, is 
mét lassú lépésekkel jöjenek vissza, míg egészen ki 
шить; különösen pedig előterjesztvén, mi veszélyes 
legyen felhevülés közben vizet inni, azt keményen meg 
tiltá. А’ gyermekeknek engedelmes ás magokat mérsékel 
ni tudó nagy része megtartotta a’ шайб’ parancsolatját, 
csak Ja'nos és István voltak engedetlenek, kik futás közt 
épen egy hideg forráshoz érvén, abból jót ittak, é nem 
hogy a” többiekkel visszajöttek 's» ez által ismét moz 
glist él felmelegülést szereztekvolna magoknak a' lli 
deg vl'z’ itala után; hanem a’ gyepre heveredtek, ’s ott 
annyira megbetegedtek, hogy magok laíba'n nem mehet 
tek vissza az iskolába; János beteg ágyából soha többé 
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fel sem kelt, hosszas köhögésfs vérköpes után elhalt. 
István ugynn ember-kort e'rt, de mindig 1дуепае, erö'te 
len ’s száraz-betegségre hajlandó volt, mellyben szinte 

lkorzín elhunyt. llly hamar bomlìk meg az egészség; 
olly igen kell tehát arra vigyäznì. Mi mìndnyájan öriz 
kedünk, hogy felhevülvén hideg vizet ne igyunk, és ha 
ezt kis mértékben tettük is, testünknek azután egy 

,szerre mozgást szenünk. 
‚ l 

2. §. 

Tedellet lùzla'u tarttd. 

Gyuri már maga is meg tudott mosdàni, kinôtt 
a1. alól , lmgy édes anyja mosdassa; még 15 mindig szeny 
nyel volt, arçza' 65 keZB mocskos , feje borzas, annyìra, 
hogy а’ többi csinos, tìszta tanuló társai k‘özt, mint 
ìjesztô rém'tünt ki; ha ruháját szege’ny липа magma- 

- кота, helytelen ’s vîgya'zatlan viselete által hzonnal el 
ezaggatta вы. Tìsztaságra haszontalan éhreszté anyja 
65 tanl'tója. А’ tanl'tó meg 15 Ьймше, sze'gyen-székbe 
íilteté, mint ollyat, ki szennye által a’ ‘быт elmocs 
kolja;kezét téglával mosatla: ’s ez mind hasztalan volt; 
Gynri szennyes mnradn. A.' ronda Gyuri nemcsak a’ta 
nulásra volt alkalmatlan, hanem aka'rmelly más munká~ 
ra reet, söt lelke is szennyes, erkölcstelen vala; azért 
anyja’ halála után más l.segx'trségére szorult, koldulásra 
jutott; koldulása közt lopott, tisztátalansága miatt el 
egészségtelenedett, elnyomorodott, annyira, hogy kére 
getés közbe'n ha könyön'ílö szivre _talált is, de a’ 52:11:11- ‚ 
kozóben tìsztátalansága, rondasága, ebböl szärmazott 
elnyomornllsága ’s ismert erkölcstelensége mìatt, utála~ 
tot ébreszte maga iránt,’s a’ legnyomorúbb helyezetben 
élt. Így fúgg össze a’ testi tîsztátalansa'ggal а’ 1е11:1 
szenny; l'gy kôvetkezik a’ tisz‘uítalanságból 616565256; 
telenede's. -- Tiszta le'lek csak tìszta testläen lnkhatik. 
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3. §. 

Az e'telben tart: idät e's me'rle’lâet. 

Móricz néhány garnet kaputt ajándékul kereszt 
atyjától, 's olly rosz volt, hogy azt szüléinek meg sem 
штаб, Ьапеш egyenesen пани!‘ n’ kofaíhoz_` körtvélyt, 
Штаб‘, „um , dinnyét összevása'rolt ’s шока: mind ösz 
szeette: mellyeket gyomra meg nem emészthetvén, has-, 
és föfája'st kaputt; ege'sz teste gyuladásba jöve, annyì 
ra, hogy Mórìez kénytelen volt több napokig ägybah 
feküdni , ’s doctor szàbadl'thatta meg nyavalyájától. Ke 
véa Май; mértékletes тих-ай: 6:, de végre mértékletlen 
вылетают halállal lakolt meg. Ugyanis, anyjának 
kemény parancsolatja’ ellenére is, forró vajas kenyeret 
не", erre hirtelen hideg jeges ‘Не: ivott. Kevés órák 
mulva fö-fájást, 'gyomor-émelygést e'rze,'óránkint ro 
szabbúl lett. А’ doctor, ki baján segíthetett volna, ott 
hon nem volt, ’s Móricz másnap eslve halva feküdt. 

Illyen következeteì lehetnek a’mértéktelen ételnek; 
l'gy lehet az embel- engedetlensége által kônnyen halál’ 
áldozatja,'kìvált akkor, ha baján ahhoz értö оно: nem 
„ваш. ‘ ~ 

4.5. ,l 
Órízd mugadat a’ re'szeg'z’to" italo/ddl. 

Istvxínt különösen a' kedvezö anya korán ‘папе: 
italra szokiatá. Az asztalnál szabadon ìtta a' bort, a’ 
csele'dek is örömmel иди“; azt nekì, ki tôbbszörözölt 
mértékben viszonzottu вы a' csele’deknek: annyira , hogy 
Iltvän még alìg volt 12 esztendös, máx- а’ víz-italról 
egészen lemondván , egyedůl részegn'tö itallal élt, ’s olly 
igen hozzá пока" ehhez, hogy attól шага‘: többé meg 
nem штаммы. Mi következete lett Istvánra azen ve» 
szedelmes természetté “Ш szokásnak, könnyen gondol 
hatnì. A' баса! kiilönben is tüzes “ё: tiizesebbé, az ё! 

n 
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tal sün'íbbé lett, úgy hogy ruit fekélyek lepék meg ko 
ra'n István’ “мы, mellyekbôl ki nem gyógyúlhatott. 
Ezen egészen. elromlott testben lelke is változást szen 
vedett, úg'y hogy Istva’n kábulttá is lön;’s ezen lelki és 
testi szomorú helyezettel 15 esztendös kora'ban elhalt. 
Ez a' következete а‘ részegl’tö italoknak, kíilönòsen а’ 
gyermekekre nézi'e, kiknél a’ kiilönben is t‘üzes test 
fris vl'z által me'rséklendö. 

5. 5. 

Le'gy mnu/nia, в’: tested/Lek adj mozgást. 

.Íános mindenkor a’ mngänosságot kereste. Ha ba 
ra'ti ’s tanulótársai játszani ‘аду járkálni hn’vták, hi 
vásukat megveté ’s henyélô iiléssel ’s heveréssel tölté 
el napjaìt; mellyeket, az ifJúi erö elött, úgy szóiván 
égô munkának kellett vala szentelnie. És mi követke 
zett ebbôl Jänosra? Vér-romiäs; vére t. i. az egés'l. testben 
mintegy megsavanyodott's megbüszhödött. Valaminta’ 
vi'z, mig folyìk vagymozgásban van , fris és eg'észségesä 
ha pedig folyásában felakad, bíizhödésbe ’s rolxadásba 
jö: l'gy a' ve'r is, ha munkássa'g által folyásba tétetik, 
fris és egészséges; henyeségváltal рейд ege'szen eirom 
lik. De a’ henyeségnek még más borzasztóbb 116111111‘: 
zése is volt Jáiiosra: a’ legerkölcstelenebb, a’ legundo 
kabb blin- az önfertöztetés, melly ôtet kora'n ifjú ere 
jétöl megfosztá, csontjait elgyengl'té; szemei beestek, 
arcza elsárgult, félénk, bús, beszédében hebegö, 80!‘ 
dolkozásában zavart leve: mellyek mind kora hala’ia't 
ìetteték. 

. Illyenek származnak а’ munkátlan henye életbôl, 
így lész az ember швейных _- midön munkátlanság ál 
tal kedvezni aknr --- leggonoszabb ellensége. Valóban 
a’ mérsékelt munka szükségesképeni fentartója az 61111 
nek. 
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‚ 6. §. 

Ne aludjál sokáz'g. 
Kärol és Józsì igen sokäig szerettek alndnì. Édes 

anyjok háromszor is költötte öket, т‘; nehezen felnyi 
и“: szemeiket; lassan öltöztek föl, ’s így csaknem min 
dig késön тетей iskoläba is: m‘iért többször kellett 
büntetést kìállanìok. Anyjok hasztalan inte' (Идет, hogy 
szoknának el а‘ hosszas älomtól , mert most is sokszor 
elmulasztják e’ miatt a’ tanulási órákat; más re'szröl, 
mivel egész nap tunyák, restek, álmosak, félö hogy 
vérök egészen elromlik; e’ mellett mint szegény sorsú 
ak, kéz-müvességre menendök, hol mind korán fel kell 
kelnìök, mind рейд а’ munkähoz testi erejök' 'gyakor 
lása ’s nagysága kivántatik meg: штаты; tehät ma 
gokat а’ korán felkel‘ésre ,_ egyszersmìnd ez által fri 
sítenék, erôsítene'k testöket. Kárólnak és Józsìnak 
sokszqr eszökbe jutott` явной’ ìntése; шеи mìdôn a’ 
ke'zml'ívességnél a’ mester‘ parancsolatja'ra egyszerre ko 
rán Мене“ felkelnìök ’s dologba állniok, nehezen esett 
elôször: de azután egyszersmind érezték аж, Ьоёу а‘ 
korän felkelés frisse', egészségessé ’s a’ munkára alkal 
matossá tészen. ' 

/ 

7. g. 

‚Самец/еде! tz'sztán атм! e's szelló'ztesd. 

Kerészdie'k’ szobája mindig tìsztátalan volt, a|ma-, 
körtvéiy-, szölö-csutkák ’s‘má illyek szét-tapodva 'he 
vertek annak padolatja’n, honnan -k1`ilönbözc'ì~l'ohasztó gö 
zök emelkedtek fel. Ajtajok, ablakok télben nyárban 
folyvńst zárva volt; mìért a' szoba’ falai nedvesek ’s pe 
nészesek valának. A’ mellett hogy sem télben sem 
nyárban nem szellöztették szobájokat, télben a’ még ай; 
elégett parázsra szokták bedugnì a’ kürtöt. Mindezen 
tisztátalanságnak , a' felemelkedö gözöknek, а’ berekesz 
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tett romlott légnek következte a1. vala, hogy az egész 
család szánakozást e'rdemlô nyomorú kinézésl'í volt; inin 
deniknek arczán sápadó sárgasäg, haragos Коты-5115, 
elégedetlen kedvetlenség ült‘, 's az egész ház folyvást 
beteg volt. Egykor pedig télben a' még egészen el nem 
égett parázsra keményen bedugva'n a’ kürtöt, az égö üsz 
kökbôl kibontakozó széngäzban az egész család elhalt 
volna, ha knvács szomszédjok-ki csaknem minden 
reggel megla'togatá öket -— az ajtót rájok nem nyitotta, 
’s fris léget bocsálván be hozzájok, öket félholtakat 
szabad »légre ki nem hurczolta volna. 

Illy könnyen szerezhet az ember egészségtelensé 
get a’ szoba’ tisztátlansa'ga, nem szellöztetése ’s vigyá 
zatlan tüzelés xíltal, melly 616 széngáz a’ kályhäk’ lla 
sadékaìn is kifejlik, kivált ha azok erösen be чаши“: 
dugva. 

s. 5. 

Iluñázkorljál az idâlzò'z е? ege'szse'gí (Широта/10: 
aránylag. 

Kálmán a’ ruházatban nagyon különös volt. Nylíl' 
ban posztó nadrágban, posztó melle’nyben , posztó kön 
tösben 's meleg sapkában járt, nyakán meleg kendöt 
hordott; ezért szíintelen izzadásban vala, melly nii 
att nagyon elgyengült. Ilideg ôszszel kezde könnyebb 
ruhát ölteni, mi által а’ sok izzadásban elgyengŕílt 
testhez az öszi nedves lég járulván, Kálmán a' 111631111 
165 т1а11 náthás, köhögôs, ¿hasmenös lévén, gyengůlé 
se folyvást nagyobb fokra ha’gott, mellyet különösen 16 
bainak nedvesen 561 sárosan tarta’sa nagyobbl’ta, annyi 
ra, hogy ha a’ télnek meleg ruhával nem ment volna, 
egészség-vesztése olly magas fokra hágott vala, melly- ` 
böl ôtet kîgyógyl'tanì lehetetlen lett volna. Mindezen 
bajokat könnyebben elkeríìlé vala Kälmán, ha nyárban 
könyů ruhát viselt,'s hívesen, födetlen fövel, és mez 
telen nyakkal jaírt, ’s l'gy szoktatta volna magát а‘ ned 
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ves ó’sz’ hidegéhez ’s a’ tél' keményse'géhez. Ki egész 
séges akar maradnî, az korán szoktassa magät n' fô’hi 
(legen, a’ has' melegen, a’láb’szárazon tartásához. АН}; 
gondolhatnî, mi sok nyavalyák származnak a’ lábak' ned 
vességétôl, a’ has' meghülésétöl , a’ f6’ felhevülésétöl. 

9. §. 

Vz'gyázz, дозу más’ egefrzsege’wek árlulmára ne leçg'y. 
Ferencz mìnden cselekedetében tüzes volt» Ha ta 

nulóy tärsaival iskolából kìjött, a’ többiek közt pajza'nko 
даты rá lehete ismerni: tanuló társait lökdöste, 31511 
csot vete lábuk elébe. Ha játszottak, nemcsak azon 
parancsolatját szegé meg tanítójxínak, hogy tiltott МИН: 
eszközöket használt, millyen а’ take és csiirök, mellyek 
a’ játszók’ szemeit is könnyen kiütik; hanem azoknál is 
tüzes, vl'gyázatlan volt, semmit sem örizkede: minek 
következete a’ lett, hogy` Ferencz' arczät közel a' sze 
méhez а’ csürök annyìra megüté , hogy arcza sok ìdeig 
давай, szeme kék volt, ’s kevésben так, hogy висте’ 
fényét el nem veszté` Még ezen szomorú eset sem ta 
m'ta’ meg Ferenczet vigyázóságra. Egykor Кий: közt 
sebesen szaladván, arczát annyira а’ falba ütötte, hogy 
annak minden höre lement 's Ferencz örökre nyomorult 
lön; mert nemcsak csl'nos arczvonatjait veszté, hanem 
а’ nagy ütés miatt hallása is elromlott. Illyen követ 
kezete van- az engedetlenségnek ’s vigyázatlansa'gnak. 
Legyünk csendesek és идёшь mindenben, semmit tüz 
zel, mindent engedelemmel 's észszel tegyiink. 

10. 5. 

01:08 emberre bz’asd ege'szse'ged’ Ízelyrea'llz’tám't. 

Pali nagyon könnyen hivô, söt valóban babonás 
volt, a’ ne'lkül hogy megvìzsgálta volna: valljon ez 
‘аду amaz okozat sza’rmazhatik-e szükségesképen ez иду 

13 " 
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amaz okból; különösen pedig eifogult volt a' 7611-1152 
51611у1 `kuruzsolások iránt. Egykor lábszärán mérges 
pattanás támadt, mellyet 6 nem orvosnak — bär a’ falu 
ezzel dicsekedhete --, hanem egy kuruzsoló vénasszony 
па!‘ mutatá meg: ki azt javalá, hogy ha sz. jános’ nap 
ján töx‘t orgona-jövéssel napjában háromszor érìntendi 
a’ sebet, az teljesen el fog múlni. Erôsebben hitt Pali 
ezen ajánlásnak, mint száz orvosnak; ’s ezt teljesíté 
is. De fájdalomnlal vala kénytelen tapasztalni az 1111111 
lott szer' foganatlanságát; mert a' pattanás tovább ter 
jedt, végre az egész lábszárat e'lfoglalta, annyira hogy 
а’ 1165611 1117011 doctor az elharapódzott bajon nem 50311 
hete másképen, mint csak az egész lábszár‘ elfürészel 
tetése által. 

Nenn illyen babonás és könnyenhivö volt (душа, 
ki tudta azt, llogy minden baj' orvoslásánál annak ere 
detére, ’okára kell menni ’s megfelelö szerrel 01705111 
111; a’ bajokat ‘5 annak megfelelö orvossrígát pedig egye 
dül e'rtel'mes orvos tudha‘tja. Ezért 6, különben is, gyen 
ge meghü‘lés ál'tal betegségbe esve'n, azonnal orvost hi' 
vatott, ki ötet furró beteg'se'géböl — mellyben olly sokan 
elhalnak -- egészen helyreállítá. Illy nagy különség 
van az értelmes orvos és ku'ru'zsoló vénasszony közt. 

Nem ele'g pedig egészségünk' 'bizonyos helyreáill' 
tásá végett orvost hivatni, vhanem szü'kség ennék minden 
cselekedetinket felfedezni, melllyekbôl a’ betegség’ oka't 
inkább megismerjék; szükség továbbá, hogy a' rendelt 
orvossággal rendelés szerint éljünk, béketürôk 's nyu 
galmasok' legyíink. Mort könnyebb az egészséget elron 
tani, mint azt helyreállítani: az pillanatnyi lehet, ez 
hoszabb idôt kíván. 
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11.5. 

Hogy egészse'günk лицу-0111111: ‚ de megfelelö опоз 
lás által vìszont helyreálll’tathatik, meggyözödhetünk, 
ha a’ test’ részeit , a’ részeknek összeköttetése't, egymäsra 
hatzísát megismerjük. Az 'emberi test a'll részint híg, 
részint hlísos részekbôl, részin‘c csontokból. 

А’ hl'g részeket teszik: - 
А’ te’jnedveŕ., mellyek az eledelektöl elvlílván, a.' 

különbözö téjedényekben мы: 1е magokat, ’s a' test' 
legnemesebb táplálmänyát alkotják. Innen látszik,hogy 
a' tej- és növény-eledelek, mellyekben legtöbb czukor 
nedv van, legta'pl'álóbbak. 

A’ неё‘, melly az egész testben el van terjedve, 
folyvást körben kereng, ’s ezen keringés által élteti a' 
testet. Vér nélkl'íl nem él az emberi test, ege'szséges vér 
nélkůl рейд csak nyomorog; ezért a’ ver' frisíte’se’t, 
rendes táplálmány'mellett, rendes mu'nka ’s mozgás 
által kell eszközleni. n 

A’ vz’z , melly az eledeltöl elválván mint szükség 
telen sós re'sz hagyja el a' testet, vagy izzadás vagy vi 
zelet által; innen az izzadás , bìzonyos mértékig -- csak 
rá hirtelen hideg ne következzék -- szükse'ges, valamint 
a’ vizelet’ hajtása is; ezért megbecsülhetetlen ital a' 
fris egészséges vl’z, mellyböl miné] többet iszik valaki 
annál egészségesebb. 

А’ nyúl, melly n’ fogaknál lévö hús-golyókból foj 
lik ki, aze'rt hogy a’ меча! nedvesen tartsa, n’ нош 
júsägot oltsa, ’s lenyeletvén а; étel’ emésztésél elômoz 
dx'tsa. Ege'szséges nyál csak tiszta szájból bontakoz 
batik ki. Azért szükséges a’ szájt és fogakat reggel 's 
étel után kimosnì és kìöbll’teni. Kiilò'nösen pedig ещё! 
szenî ezt éjtszakára ì‘s tenni. A’ takony, mellyaz оп" 
4ùregeit foglalja el, nedvesen tartja ez мы az оно‘, ’s 
а’ szaglzísrn alkalmasbbá teszi. . 

’\ 
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A’ kó’ny, melly a’ szemet nedvesíti, és tisztítja аж 
a’ bele eshetö poroktól; innen van, hogy а’ szem, bär 
mi kevés illete'st szenved is, azonnal könnyezik. 

Az epe. Ez az epe-hólyagban elva'lasztott sárgás 
nedv, melly az emésztésnek веду eszköze, kûlönösen 
némelly természetünkkel ellenkezö savanyak’ feloldója. 

12. 5. . 

A’ test’ nedvei a’ test' hlísos részeinek következö 

ml'íködései által állanak elé: az eledelt a’ ‘мёда’; nyál 
lal vegyl'tve шар-1535111‘, a’nyeló' ge'ge’n lenyeljük, melly 
ez a'ltal a’ 2З’уотт-ба megy le. A' gyomorban n’ lenyelt 
eledelhez bizonyos gyomornedv vegyx'íl, melly a’ gyomor’ 
mozgása a'ltal es'zközöltetik , nzért, hogy innen az ele- ` 
del már hl'gabb alakllan adassék által а’ beleknek. In 
nen értlletö, miért nem kell a' gyomrot, akár ugyan 
топ, akár kíilönbözó eledelekkel megtömni, mellyek 
miatt a' gyomor mnzgásba nem jöhetve'n, az emésztést 
elömozdító gyomopnedvet nem eszközölheti. А’ gyo 
lnórban meglágyl'tott eledel a’ gyomor’ másik nyilúsán 
a"belel:be nyomúl , mellyek hatszor hosszabbak az em 
bernél. Ezen egymásba tekerödzô, folyva'st mozgó vas 
tagabb ‘s vékonyabb belekben, а’ gyomor ‘Щи! elkészí 
'tett pép az epével is összekevertetvén, még higabbá 
les-z. Innen érthetö, miért szükse'ges a’ belek’ mozgását 
test mozgás ältal is elésegl'teni. A’ vastagabb és véko 
nynbb belekhen kidolgozott táplálmányból-különösen ‚ 
midôn az a’ vékonyabb belekbe nyomúl-a’ téjedények 
kiszívja'k a’ legtáplálóbb téjnedvet, melly чём-ё változ- 
va'n, az egész testen szétömlik. A’ kiszívás után meg 
maradt táplálmány, mint máx' a’ táplálásra alkalmatlan 
rész, a’ vefgbelelien az alfelen kitakarodik. Mennyi‘re 
légyen veszedelmes ezen hasztalan részt "Языка(ах-Миши-` 
ni, ’s a’ testet, mikor kl'vánja, ki nem üríteni: köny 
nyen gondolható; ez által t.i. a’ ganéj megkeményedik, 

i 
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a’ következö můköde's felakad. ЕМ lehet mondani a’ 

vizelet’ feltartóztatásáról is, mellyböl már sok nyava 
lyák származtak. Minthogy a’ belek sziintelen mozgás 
ban vannak, hogy az egyma'shoz dörzsölödés ne ártson, 
`bölosen kötötte ezeket össze а’ terelntö a’ kövér fodor 
Идти/(111111; az ege'sz ‘neleket рейд mintegy zsacsko'ba he 
]yezte, mellyet bò'ndò‘r/uirlyáuak neveznek. A’ na'gy ug 

_ nis , ese's, nagy terhek' emelése által ezen gyenge bön» 
dörhärtya megreped , melly mìatt a’ belek leszakadnak, 
az embex- sérülést kap. Innét, hogy ezeket távoztatni 
kelletik, mindenki Штаба. 

13. §. 

А’ téjnedvekbôl elváltozott ’s az egész testre elha 
‘от: vér különbözô nn'íköde'sen megy által; különösen 
megfrisííl a’ vér'a’ lélekzés vagyis a’ fris lég’ beszivá 
sa által. Tudniillik, az orrunkon és szájunkon benyo 
muló lég, a’ lélekzö ge'ge által --- molly а’ nyelô gégé 
tôi egészen különbözìk, mind ki-sebb nyilása, mind fe 
dele által -- a’ Мёд/еде vimik, mellyek szivacsos tes 
tek, különbözö le'g-edényekkel vannak ellátva, felül a' 
melliiregben feküsznck —- egyik jobb-, másik bal-oldalon-- 
a’ gyomortól a' keresztlzártya által választatnak el._ A' 
lélekzés által már a' vér а’ tüdökben megfrisl'il, egy 
B‘zerimind a’ tisztátlan és hasztalan gözöktöl, mellyek 
léiekzés мы a' szájon kijônek, megszabadul. De ez 
mind csak ott történhetik, hol az ember fris Идет szl’v 
be; a’ gc'ízös tîsztátalan lég мы а’ Vél‘ nem frisül 's 
nem гашиша: meg. Ezért veszedelmes а’ tisztátlan gö 
zös szoba. Ezért sziikséges а’ szobákat szellóztetni , kö 
zönségesen рейд tìszta légül'lelyen járkálni. Eze'rt me; 
szedelmes 'poros léget vbeszív’ni, mellyhöl á' 'por à’ tü 
dsikbe Марий: le.` А’ lélekze's, minthogy a"herela Мг 
lgát --,--fmelly Маг: a’ gyo'mor так“: --- штык moz 

J ‚ 
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gzísba hozza, egyszersmind а‘ gyomor’ mliködésére is 
hata’ssal van. 

А‘ tüdôk között van a' szz’v, mellynek rendelteté` 
se az, hogy n' tíidök által megtisztított ve'rt az egész 
testben elterjeszsze. А’ szl'v áll két nagyobb _jobb 
és bal -- üregekböl, mellyek szzfv-kamurá/iuak mondat 
nak ;,mindenik kamara vàlamelly välasztófal által ismét 
két üregekre van osztva. А’ Vél' a’ szl'vböl elöször is 
а’ nagy e’lete'rbe folyìk, ebböl két kisebb erekbe ömlik, 
ezekböl isme't ma's kisebbekbe, mellyekkel az egész test' 
erei összefüggésben vannak: mig ̀ végre az úgy nevezett 
fl'nom ve’rereken isme’t a’ szív’ jobb kamaräjába ‘Евпа 
Íçerůl; innen útját isme't nz egész testben (Мутанты. 
Ezt nevezzük ve’rJaerenge’me/a, mellynek útja mintegy 
150 lábat tészen, `és ezt az-egészséges vérforgás 5 perez 
alatt elvégzì. Mindjárt a’ gyomor-/aa'rtya aiatt a’ дуе 
mor' jobb oldalán fekszik a’ máj, melly az epének a’ 
vérböl készl'tésére', l'gy a’ ve'r’ tìszti'tására szolgäl. Ez 
zel szoros összeköttetésben van а’ le’p, a’ gyomor' olda 
lán, elésegítì az eledel’ emésztését, vért viszen a’ тё 
ba, azt az ep‘e’ elválaszta'szíra alkalmassá teszì: l'gy ez 

is a’ vér’ tisztl'tását mozdr'tja ele’. ' " ' "" Midön a’ vér a’ ген-11101568 ’s munka által `sebe- 
nébb'kerengésbe jö, a’ test Знай: 4miböl vilägos, hogy 
5i 4izzadszíg -- ezen sós rész -qa’ vértôl välik ё1‚;:\13урч; 
ettöl‘vâlik el мамы is , hamarább, ha a’bte'st mozgáß-L 
Ъа jö. Ez'ekböl vilägos; mennyire légyen‘ fnegkivaaíntátó` 
âvt'ést-mozgäs а‘ vérkei'ingésre, a’ szükség'es izzalllísl'aI 
’s a’ivizelet-hnjtäsra. ’ ' 

14.§. I ’ д 
Testiinknek érintett h-úsos részein ШИН, külônö 

sen‘alkatják ezen re'szt, a’ tzdajdonke’pení Ínisok, mely 
Пей különbözt'i атомы, ezek ve’konyabb ’s vastagnbb" 
egyes гало/ЕМ! vannak összeszöve, mellyek közé сел-„йод 
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el a’ vér. Innen акт-шеи)’ húsos részt szon'tás, ütés 
által megse'rteni , ’s l'gy a’ vért szabad menetelében meg 
akadályozni ’s elrontani legveszedelmesebb. A’ 1111801: 
Ъап a'gaznak el a’ test közt а’ különbözö e’rzâz'nak ‘аду 
ídegelt, mellyek mind párosan vitetnek részint a’ М! 
gerz'nczre, részint az agyveló're. Az agyvelöre, testünk’ 
ezen legnemesebb részére, tizenkét pár, a’ hátgerinczre 
pedig штаты: pár vitetik, mellyek ingerelhetösé 
günk’, érze'kenységünk', mozgásunk’ eszközei. Innen 
érthetö, miért а’ . tapintás’ Нашей. az egész testen 
elszéledvék, különösen összecsomózvák az ujjak’ vé 
gein; és hogy a’ testet, a’ mennyire мы, nem ke1le~ 
tik eldurvl'tani,’s l'gy az érzésre alkalmatlanná `tenni. 
Innen érthetô a’ шумы", és hogy azen-¿tel némellyekf 
nél kiilönbözöleg izeskedik, mellynek oka az ízle’s’ íde 
geíuek különbözö fogékonysága; eze'rt kell a’ sza'jat ’s 
fogakat tisztán tartani. Innen érthetö az оп" szaglása, 
mellyet а’ teremtö bölcsen a’ пай’ felìbe rendelt, hogy 
а’ szagla's által is mfár undorodást ébreszszen némelly` ár 
talmas eledelek нём, mellyekböl-emelkedö gözôk a’ 
szsaglás’ ídegez't megérintik; ezért kelliaz orrot is 11:1 
ta’n tartani, hogy a' szagla’s-idegek fogékonyok legye~_ 
nek. Innen érthetô a’halläs, melly szerint a’ fül' doôf 
ja -.- mellyy gyenge hártya -- megillettetvén, а’ Лидйь 
ídegels а‘ hangot a’ kò'z-e'r-ze’lire, az agyvelöre, viszík‘.: 
hol minden idegek központulnak. Ezért kell eltávoztat 
ni az embertelen pofon- , agyon- ’s fültövön-csapást, ты)“ 
lyek мы а’ fül-dob könnyen megre'pedhet. Innen ¿u 
hetö a’ lätás , melly вид-Вт: а’ szem’ belsô re'sze'nekìdœ 
ge а’ fény által megillettetvén látás eszközöltetik. A' 
természet-tudományban Iáttuk, hogy a’ szem’ härom ned-A 
veit, három £6-, és két [Мумий ha'rtyák kerítik, melly 
ha'rtyák köziil а’ legbelsön танца‘: a' legfínomabb 145158 
idegek. Ba'r a’ teremtö’ bölcsesége gondoskodott is'f a' 
szempillák ‘Яга! -arról, hogy a’ szembe szerfelett sok 
fe'ny ne tódulhaason; a’ нет-М] által рейд arról, hogy 



202 EMBEn-TUnOMÁNv. 

a’ föról lecsorgó sós ìzzadság a’ szembe ne vegye та 
gát: mindazáltal nekünk is tisztünk ezen legérzékenyebb 
részünket ótalmazni az által, hogy -- a’ mennyire le 
het-a’ nagy fénybe nézést kerüljük el; a' napba ’s 
tíizbe néznì а’ szemnek ártalmas; leghasznosabb zöld 
Szl'nen legeltetni a’ szemet; távoztassunk minden feltü 
zesedést, ’s kůlönösen illyenkor a’ szemneli hideg На 
általi megmosását távoztatni kell; mindjárt étel után 
-egyébiránt tüzesedés nem le'vén jelen —- а’ szemet 
fris vl’zzel fördetni a' legczélszen’íbb. ` 

15. S. 

y Az érintett На és húsos részeket feltartják a’ me 
revény él keményw‘sohtak, mellyek támaszai a' húsnk 
nak, ’s a’ testet az összerogyástól ótalmazzák. A’ eson 
tok ctulalo'l’a által vannak összekötve, ezek рейд nedves 
porczogo’lakal felkészülve, hogy egymáshoz keményen ne 
dôrzsölödjenek. A’ свете!‘ —- mellyek testünkben 161 
l‘e szäml'tatnak ’s velâkhel vannak ellátva -- eloszlanalc 

вез-гад, dere’lz~ és fejwxontokra. A' végtagokat alkat 
ják a’ kar’ és láb’ hármas csontjaì: a’ felsó' Isar’ és czomö’, 
a’kur' és lábszár’, a’ Àe’z’ és Лёд/е)’ csontjai, a’ Íee’z- és 
Iáb-ujjaklaal. >A’ derék’ csontjait „пацан: a’ gera'ncz’, 
mell’ és medencze’ csontjai. A’ гейши egy oszlop , melly 
24 {мёд-“01111161 a'll, ’s a’ fejet tal-tja; legfelül van 2 
nyala-gerz`ncz„ azutdn kôvetkezik 12 Íza'tgerz'ncz, végre 
5 ágye'k-gerz'ncz. A’ hätgerincz-csontba vannak még e 
темпе 7 oldal-bordála, mellyek a' mell-csonttal együtt 
a’ mell’ íiregét Мех-((11: ’s a’ mell-csontokat alkatják. A’ 
többi 5 oldal-bardál: nincsenek szorosan a’ melllxez kap 
cßolva; azért fattyú. oldal-csontoknal: is mondatnak. Ott, 
hol a’ gerincz végzödik, mindkétíoldalról csz‘pâ-csontok 
állnak: ezek már a’ esontokkal едут: mintegy meden-y 
czét alkafnak; ezért темноте-овощами]: neveztetnek. 
A' ‘0j’ отцы: alkatják, a’ Ãaponya-csuntok, mellyek 

\ 
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bär egy darabnak látszanak is, különbözô részekböl 
танца!‘ összetéve , mìllyenek а’ Лот’оЬ, fzyakszz'rt‘-, fal 
csont-, halánte’k- és тона-схемой. Ezek közé helyezé 
а‘ bölcs teremtö testíinknek legnemesebb részét, az agg 
velót: hova minden e'rze’k-ídegek vìtetnek, ’s itt van a’ 
Ãá'z-e’rze'k. Az emberì test' érintett csontjai elôször por. 
czogo' nemú'ek, lassankint lesznek keményekké, annyi 
ra, hogy némelly ñatal embereknél 15, másoknál 20-ik 
életévben lesznek a’ csontok teljes kemények. Innen‘ 
érthetö, miért kell a’ Íìntal testet mozgás és munka ál 
tal gyakorolni, test-gyakorlat és hideg vl’zben fördés 
a'ltal erösi'teni, minden erôködéstôl megkimélni, ‘kíilö 
nösen pedig a’ nemi ösztönök’ korán kielégítósétöl min 
denek felett ótalmazni. i 

A’ test’ híg, húsos és csont re'szei bârrel vannak 
bevom'a. A’ bôr’ gyengébb részeì забив! vannak be 
növe. A’ börön megsza'molhatlan lyukacsok vannak , mely 
lyeken bontakozik ki az izzadás; innen érthetö, meny-. 
nyire szükse'ges a’ hört gyakori mosás által tisztán tar 
tani, n’gy az izzadánnak szabad menetet engedni, 

Ezek testünknek alkotó részei, ezek azoknak egy 
ma'sra viszonyzó hatásai. Honnan la'tható, hogy testün 
Же: a’ hirtelcn felhevíiléstôl ’s meghüléstöl ótalmazni, 
rendes munkásság ’s mozgäs által gyakorolni, a’ gyn 
korlott testet étellel , ìtallal ’s álommal meguji'tani МЫ: 
séges. De egyszersmind az is világos, hogy testünket 
m’gnden rendetlen munkától, rendetlen italtól, ételtôl ’s 
más rosz hatástól Мышцы)! ._- ;V és, ha csakugyan egész 
sége megbomlott', еще!‘ helyreálll'tását, ahhoz értö or. 
vosra bl'zni kell. ’ 
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A’ történel-tldolmínyt, melly az emberek közt 261’ 
tént változásoknak „мёда, el szokták osztani 1) haj 
dan-, 2) közép-, 3) jelenkorra. A’ kajdankor terjed a’ 
legrégibb idöktl’íl а’ nyúgoti római bìrodalom’ elpusz 
tuläsáig, és {Ну 0-476-ìg Krisztus utzín. A’kò'ze’plwr ma 
gában foglalja a’ nyúgoti romai birodalom' leromläsától 
elfolyt idöt Amerika’ felfedezéséig, és i'gy 476-1492 
Krisztus utän. A’ jelenkor iel'jed Amerika’ felfedezé 
sétöl‘a’ mai idôig, és n'gy 1492 --maig. Ezen nagy idó 
zakok isme't kisebb idöszakokra osztatnak némelly ne 

vezetesebb események által. "r ‘ 
‚ i .‚ 

HÀJDANKOR» l 

Krísztus 1â'ló'tt 0-2400. l’ 
A’ hajdankorban az elsö embex‘ek minden 111111560!! 

képeni társasiíg nélkl'il e'ltek, erdei gyümolcsöket ettek, 
véres тайна‘: Vala f6 foglalatosságnk; шаг! barmokat 
szelìdl'tettek, mellyek ha egy helytt a’ legelöt elemész 
tették, tovább vonúltak; végre föltaláltäk a' szelid föld 
mivelést, melly az embereket Iársaságba voná össze. 
Közöttök , ki a’ pöröket leginkább eligazi'thatá, ‘аду’ 
különös ügyességgel ’s erö’vel kitetszett , f6 vala 
a' társaságban. Ekkor éltek az ligy nevezett даёт‘: 
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elötti hosszú életideji'í patriárkák, kik között Mózes, 
a’ legre'gibb iró, elsönek mondja Adämot ’s ennek nejét 
Évát: kik az egész emberi-nem’ törzsök szülôinek 
mondatnak, Azsiának legkiesebb helye'n laktak, melly 
innen paradicsomnak vagy éden-kertnek цепные“. 

v2400 --- 2300. 

Ezen idöszakra esìk azon ладу vízáradás, mellyet 
özönvl'znek neveznek, ebböl --- mint Mózes irja -csak 
Noéh szabadult meg nyolczad magával, ki egry bárkát 
e'pl'tett, ebbe vonult családjával, és minden állatokból 
egypárt Vitt be; végre apaäván a’ vl'z, a’ bárka az Ara 
и‘: hegyén megálla, ’s Noéh családjával a’ szárazra lé 
pe ki. ‚ l 

21200-2200. 

Azsiäban Nimrod 'vadäsz alapl’tja Babilont, Assur 
Рей; Assyriát:`ké`s6bb щей Medeáva'l a’ nagy Assyriaì 
birodalommá olvadtak; majd ismét elváitak. Nevezete 
sebb kìrályaì woltak: Мин; a’ hatalmas Ninusz, a’ füg 
gö измены .pompázó Semiramis, Ninus' felesége, ki 
Ninia's ñának neve alatt uralkodott; az alacsony Sarda 
napalul , ki nagyon hitvány ’s rosz uralkodó volt. 

2200 «2100. 

A’ mellett 'hogy az egyiptomìak Afrikában virágoz 
takì,nÁzsìában Chinának >már выход: volt császárja; a" 
csìllagokat tudományosan fliezdték vizsgálni., ‘Нашёл! 
а’ khaldeaiak is. A’ .lphön-iczìaia‘k pedigí, kik #Közáp 
tenger mellett laktek, mái- kereskedést Клёвый-ушед 
járák hqióik Angliát ónért, .Spanydlorlzúgot ставит, 
Arábiát Майки-стыда, Poroszomágot думай"; й!‘ 
jaikat a’ tengeren csillagok után ìra'nyzák. 

MOO-2000. 

Q Môris, hires kìxálya Eg-yipmmnak, быта а’ ‘Мё 
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ris tavát, azért, hogy a’ Nn'lus’ vizét felfogja, és a’ 
szíikség’ esetében Egyiptom’ földjét áztassa. Ez azt mu 
tatja, hogy az egyiptomiak már ekkor polgárosodott ’s 
zorgalmas emberek voltak. Hogy különösen az épl'tés’ 

honja volt Egyiptom, mutatják a’ roppant piramisok és 
obeliskusok. 

2000-1900. ` 

Ekkor élt Abrahám , ki Ó-Mesopotaniából 5611191 
„мы, a’ zsidók’ törzsök-atyja; mindenek közt elôször 
eltörölvén a' bálványozást, az egy igaz Isten' tiszteleté 
re ta'ni'tá а’ 231061111‘. Mi által a' zsidó nép az ó vila'g’ 
nevezetes népe lön. Ábrahámnak Sárától született fla 
volt Izsák, Ismael рейд Hfígár` nevl'i szolgálójától. 
Izsáknak ña volt Jákob vagy Izrael. 

1900 -- 1800. 

Ekkor élt Jákob vagy Izrael, kinek 12 iiaì voltak: 
ezektôl származtak az Izrael’ tizenkét nemzetse'gei , mely 
lyek közůl nevezetesebbekké lettek a’ Levi és Juda nem 
zetségek; a’ Levi nemzetségböl szärmaztak a’ papok, a' 
Judából pedig soka'ig а’ leghatalmasabb királyok, söt 
ebbôl sziiletett késöbb а’ Mesiás vagy Krisztus is. 

1800 --- 1 700, 

József, az Izrael’ tizenkét ñai közl'íl а’ legkiseb 
hik, kit atyja leginkább szeretvén, testvéreì elôtt irl'gy 
iégbe esett; ezek ótet eladzík Potifárnak Egyiptomban, 
hol f6 méltóságra jutván, testvéreit Egyìptomba hl'vja 
’s Gosen termékeny földön megtelepx'ti. Egyìptom már 
ezen idŕíben igen virágzó ország volt; kiilönösen 111111 
nik Sesostrìs törvényei ’s hódításai által. 

1700 --- 1 600. 

A' zsidók Egyìptomban laknak, hol nagyon meg 
szaporodván, különösen Farao kìrály által тамады“ 
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kemény munka által terheltetnek, söt minden Ей gyer 
mek vízbe vettetik: kik közůl Mózes a’ Farao’ lánya 
által történetbôl meg‘szabadulván , a’ zsìdóknak az egyip 
tomi nyomorúságból kiszabadl'tója lön. 

1600- 1500. 

Mózes a’ zsidókat Egyiptomból Kanaánba vezeten 
d6, szerencse'sen vezérlì által ôket a’ Veras-tengeren. 
Menydörgések és villämlások közt éd nekik engedetle 
neknek törvényt g1’ Sinai hegyen, de а’ Kanaánba 40 
esztendei vándorlás мёд sem vezetheti be; тег: útköz 
ben meghal. Ezen idôszakban Cekrops Egyiptomból jö 

’ Véll e’pi'ti Athene't; Kadmus pedig Phönicziából , alapl'tja 
Thebét, egyszersmìnd а’ betl'íkkel irást beviszi Görög 
országba, honnan majd késöbb a’ tudomzínyok terjednek 
az egész földre. 

1500-1400. 

Jozsuè 40 évì bujdosa's után bevezetì a’ zsidókat az 
ìgért Kanaánba, hol különösen a' ñliszteusokkal мы 
hadakoztak „а: egy igaz Isten’ tiszteletétôl sokszor bál 
va’nyozásra hajlottak. Minos, Kréta’királya és törvény 
adója , mär ezen idôszakban nevezetes. 

1400 — 1300. 

А‘ zsìdók birák alatt élnek, kik közůl elsô volt 
Othoniel, utolsó Sámuel. Ceres és Triptolemus a' szán 
tais-vetést beviszik Görögországba, mi által Görögország 
különös vìrágzásba jut. 

1 300 -- 1200. 

Troját, 10 évi kemény ostrom után, fortélylyal meg 
veszik a’ ravasz görög‘ök, mire alkalmat adott Mene 
laus spar'taikii'ály’ nejének (Helenának) Paris пор! 
király általi `el`ra`g`adtatáa. Thezeus' király alátt ke'zů 
Athene tekintetbe jöuißf f' 
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‚.‹- ` 1200--1100 

I’ A' görögök részint víz~áradás',`_ xjészint nagy nél-)es 
ség, részint Peloponnezusnak a’ heraklidäk általi el 
foglaltatása miatt kíilönbözô helyeken telepeket анан 
nak, millyenek: Jonia, Doria, Eolia. 

‚ ‚з _ 1100‘- 1000. 

"' A' zs'idók a’ birák után királyok alatt élnek, kik 
között elsó volt Saul; ezt követte a’ zsoltárokat l'ró, 
egyszersmìnd Zsidóországot nagyon szélesen kiterjesztô 
Dávid; utolsó volt a' béke't ’e kereskedést szeretô, a’ 
jernzsálemi templomot épl’tô bölcs Salamon. 

t 

‘ 1000 __900. 
‚ЧЦ 

Zsìdóország Salamon után Juda- és Izrael-országok 
ra oszlik. Az elsö áll а’ Juda és Benjámin nemzetségé 
böl; a' második a’ többi Ни nemzetségekbôl, Samariá 
val. Athene Kodrus után arkhonok alatt van: mi мы 

a' kevés Май; vìrägzó görög köztársaságnak tétetik 1e 
alapja. 

900 -- 800. 

Lìkurgus Spartának testi keményse'get 's hadako 
zást eszközlô törvényeket ád. Karthago a' phönicziai 
Dìdó által épl'tetìk. A’ phönicziaiak’ hajózása, kei-es 
kedése legvirágzóbb állapotra jut. Tyrus és Sidon h1' 
resrvárosok. Az assyrusok a’ vz'lág’urai. Az indus brah 
minok vagy papi bölcsek Indiában uralkodnuk. A’ Scy 
так már ekkor мать, egyszersmind мышцы _ 
millyen Anacharzis -- «díszeskedöh V 

- mt im; Y "4." - 
l 

...I 

' Roma, ш аиупшвй, perzsák, glïròîgò'l: ими a’ vi 
lág’ „ширмы: {Большие és Remus áital (753); kóbor 
ló emberekböl áll össze. Izrael’ отзыва, miután ben 

800 -- 700. 
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ne 18 Нину uralkodott, Hoseas alatt Salmanassar áltgl 
lerontatik, a’ zsidók Assyriába fogsa'gra vitetnek. A' 
roppant Assyriai-birodalom Uj-Assiria-, Uj-Babilonia 
és Media-orsza'gokra oszlik. Babilonnak legnevezetesebb 
kira'lya lön Nabukodonozor. 

700 —- 600. 

Judn-ország, mìután 20 király uralkodott benne, 
Zedekiás alatt Nabukodonozor által elpusztl'tatik, a' zsi 
(ШК а’ babiloniai fogságra vitetnek. Roma' csekélj Кви 
dete czélirányos >intézetekkel növekedik , királyai közůi 
Romulus -— testvérét видим“ _ badi törvéuyeket ада“; 
Numa Pompilius hitet _, Tullus Hostilius „ищем had 
:_íltal —-, Ancus Martins hatás-körét hodl’täs és épi'te's 
által --, Tarquìnìus tiszteletes, hasznos e's izléses épü 
letek által -, Servius Tullius‘ nép-erôt, ennek osztá 

щ lyozása által -- alapl'tanak. \ 

600 — 500. 
‘Ж . 

Roma а‘ királyi hatalomtól a’ kevély Tarquinus 
(7ik király)ralntt megszabadul, mire egy Lukretìa nevl'i 
asszonynak a’ királytól megszeplôsítése adott alkalmat; 
.’s köztársasággá válik. Zoroaster a’ perzsák, Confutius a.’ 
chinaiak, Pythagorás а’ görögök közt bölcselkednek. 
A’ perzsa'l: az assyrusoí: atún a’ vz'la'g" nmz' , Cirus —— а’ 
Harpagus által megöletendö-alapítja a’ Perzsiai-biro 
дышат, Babiloniänak is ш‘а lesz~ Kresus Lidia’ kirá 
Iyát meggyözi, meg akarja öletni, dea’ Selon' szavait 
eléidézönek —- hogy „вены halála elött nem bold0g“--- 
megkegyelmez. А’ zsidókat 70`évi fogság uta'n haza bo 
сейфа, kik a’ jeruzszílemi templomot újonan fel akar 
ják épl'teni; de a’ munka nem sikerůl. A’ zsidók mind 
inkább szélednek a’ földön. Solon az atheneieknek em- — 
berìbb törvényeket adott, mint. elözöje Draka, ki csak 
büntetni akart; Solon egyenlô jogokra 'és tartozásokra 
_ñgyekszik alapítani törvényeit. 

ELEM: TANí'x-Ás. ` v14_ 
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- ’ 500— 400. 

Roma a’ kevély ‘ГМ-‘111111115’ kiú'zetése után köztán 
sasággá lesz , ’s consulok által igazgattatván legvirágzóbh 
állapotra jut. А’ perzsák Göx'ög-orsz'ágot hódítandók, 
több izhen Thermopilénél, Salamisnál--; különösen a’ 
marathoni mezôn Miltiades vezér alatt, a’maroknyi lelkes 
atheneiek által, Xerxes királyuk alatt megveretnek. 
Athene’. lńitiinöse’ge miatt had ta'mad Athene és az irîgy 
Sparta lkwîzt, ’s ez а’ peloponesusi hadra ád впадина‘, 
niellyben 'az'atheneiek elnyomatva 30 kényfuraknak vet 
tetnek alája. Socratest az athenei bölcset is az еду igaz 
Isten’ tiszt'elésee'rt высок káŕhoztatták méregi'e» 

400 ---'30`0. 

Az Athenét elnyomó Sparta ellen Thélíeft'líniadt, ’s 
Epaminondas ennek szerzé meg az elsö's'égetf' A”h'ajda'n 
mivelt görög köztársaság' ‚шахматы, e' l'gy gyen 
geségén, alapl'tja Maczedonìèfna‘k --- Görögország’ egy ré 
szének --- királya Filep, azután vennek ña'Nagy Sándor, 
roppant‘ biròdalinát, melly az Adrìai-tengertöl szìnte In 
tliáig terjedt. Sándor folytatja a’ görögök’ hódl'täsa't‘. 
A’ Perzsiai-birodalom N. Sándor által ledöntetik Darius 
Kodomannus alatt. Igy bär a"görög kôztársaság is пё 
lesen ищем, még lszélesehben terjede az N.:Sándur alatt: 
mi váltnl ‘a’ gò'rò'gò'l: a’ ремни: uta'u и’ vílág’ „мы lesznek. 
De Nagy Sandor’ halála után azonnal а’ birodalom 41mi» 
cedoniai, egyilitomi és kis-ázsiai kìrályslígra oszlik. --~ 
A’ 'zsiil'xik Antiochus 'alatt üldöztetnek, 

‘300-900. _, 

'_A' тьма: ъьгдеьмыыа ьащёъгёзё ‘a’ ‘ешь. 
„anni“ eill‘eîiz'ésie ‘1111111: 2111361 ^ ‚газеты; juf ‘hä'r'am 
karthagoi ‘аду рё1111в1"11а‘‹1‚'1111;11у1ё1: 1:61111‘11111111111111’ ‘й 
te'zse'ge által, hárfaz elsöhen'ßegůliis Aniégxxàllïztîa‘tik ‚Ъ‘ 
másodikhan Kannánál _v’ëgv‘égìëlyì "gì'enge’än‘èk -a' ero. 
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maiak; mindazáltal a’ детеныша!‘ Kapuában опиши!! 
Bága ‘На! nyit Scipionak Zamána'l gyözedelemre, melly 
böl а’ harmadik penusi hadban Karthagónak földig 

‘ lerontata'sa következik: ez által а’ romai hatalom нег 

felett növekedìk; 's а’ göró'gò'k „м“ a’ romaìak emelked~ 
nek vílúg' uraívá. l ‘ "4 

. . 

. 1.1* '‚ 2H ‚и,‘ 

‹’ -- ъ 20o-@160. ч ’‚‚!"›‚. „u1-Ã' ‘ui ч 

l î ’Karthago -es ‘aflponiipiías.Koriiitlnusïii’I elŕna‘ìtí'la'tńak. Maoe'do'nia és' "Syri-ia ,A vèlek‘a‘~fzsidók, 
~.: l«=..-" | ‚-‚ ‘r ‹’›)-—- :‘-›-; А :‚ romai‘ liatnlom ald amok. Romában а" ,nagyok fgf‘nér’ 

uarlóivá lesznek; o'zért> a’ À'nép minden„'polgâgif'këtgléàí 
tetés alól kivonván magát, _az Avgínllus: `liegygef yong] è, 
_da visszahl'vatik. A' nagyobbak lneg'_'is¿zlsqljltikzh kv'i‘k‘çi. 
len midön a’ két Grakhusok mint népszónokolcf'a’: ,minet i 
ótalniaznák, megöletnek: ez az elsô polga'rfvé‘iîmßogaa.' 
erkölcse ege'szen megromlik; az elöbbi brut‘gxsi, cocleai, 
scevolai ’s fabiusi erényeket részrehajlásc, félé‘nkrslég’ 
egyenetlenség ’s megvesztegettetések válták fel. 

100 - Krz’aztus’ „мышц; ~\\" l‘ 

_ Ezfell Százàdban a’ veszély'ea polgár'hadiak lgyàenlgí; 
tik , _söt Дед-отдай!‘ а’ :omai köztzírsaságot ; hatallme, ‘maux 

az ismeretes világ'három .részire terj'ed, hanyatlik; la a’ hazánól jeleůl ~érdemelt Marius ellen 11919191, 
дуба, ’s kegyetlen dictator lesz. »Pompeju_s, Julius ,Gel 
sar és Crassns szövetkeznek, mi Cesannak/a’ pharsaligai 
ütközet után (48) örökös dictatorságra' nyit útat. 
Antonius Lepidus és Octavins szövetkeznek, melly Iszö 
Шьем unía az aotiumi y_gyöze.«1«»,1.mq1m,1„ (31E) Qqlavius 
császár lesz. ‘ .I ‚ 

‘а 

Krz‘sztus’ :zülete'se'tú'l- 100. 

Ezen szézadban kezdi a’ romai császárságot A _ 
stun, a’ jeles trónrabló, ki mint romai polgár Octavia: 

14 * 
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nevet visel. Ez alatt született Krisztus, az emberi nem 
zetnek a’ keresztyén vallás által legnagyobb jóltévöje; 
30 éves kerában fog tam'tói hivatalähoz, 33 éves Котё 
han megfeszítetik; halála után tanítványai a’ legnagyobb 
iildözések ‘Магда юхйевжйк a’ keresztyén vallást; a’ 
két Jakab, Péter és Pál npostolok megöletnek; elsö 
keresztyé'n 'ekle'zsia Jéruzsálemben. A’ чад _- kü 
lönôsen a’ keresztyének ira'nt kegyetlen -Domitianus, 
a’ s’zórn‘yeteg Galba, Otto, Vitell’us, a' kegyetlen Ne 
rQ-f-,ki anyjät,'nejét, 's féltestv rét `megölette, Romát 
felgyujtatta «- Caligula ’s Tiberius csás'zárokon li’ivůl 
(kik min'd gyilkos kezek âltal vesztek el),v ezen иди-“Ъ ‘ 
kan a" romai császárok közt uralkodott’az'ìgazságos és 
'ei‘ënyes Traja'nus; az embert szeŕetö'Titus'g‘l'ki 'ha vala 
'nlelly nappa‘l jól nem tett, estve’így kiâltoìtt`ifel‘: „Ba 
râtor’n! ‘e’ nappalt е1‘1езиёт.“—--УезразЁайпЖаГйЁЁ"Шта 
tak' -fel a’ zsidók; ezért 'ña Titus által' Jë’rn’zsäl'emet 
elfoglalta'tta‘, _és a’ zsidók végképen "slzétsz'c‘iŕattak a’ 
mman.. ‚ t 

-"‚ь дм"; I _1' _i Lu'. 

Ezen században volta‘k és'_ölettek meg a’ zsarnok 
csa'szárok, mint Commodus és Pertinax; de volt Mar 
дав Aureliu` is 'jeles példája az uralkodóknak’;z volt An 
tonius valódî phìlosophus uralkodó'iy volt Adrianus ügyes 
császár. lEzeek‘után a’ штык‘ гёЫмыЫзЩфЬ el 
„а“; hogy ‘а’ zsoldos каюта‘; а’ l«ibm .'g‘ëeqńëk так 
'el'a’ 'csríszaírságon A’ roppàn't Romai'- biroxltìlf'mi` „по! 
'fáîtaì' rongáltalva önterhe által ~kezd'ö'sszerogyńi. ' 

;‚_ ‚—‚:‚ 'nu/1» ‚. 

- ‚, ‚1, 8|.' ' 

Diòélètianus a’ szélesen ‘Ничем! e's z'abolätlan bî« 
rodaloinban szükségesnek talälja Maximìanus sege’d- свё 
szárnak felvételét, mind ketten egy segéd-uralkodót 
neveznek: melly мы midön a' romaì hatalom’ erösítése’re 
czéloz, akker gyengülésének `_kezdete Дева. КШбрбз ha 
talmat gyakorolnak a’ zsoldos кают“: а‘ сдйвзёг-гё 
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lasztásban, önkényök szerint választjälc és ngyonverìk 
azokat. Nevezetes osászár ezen idöszakban Probus, pen 
noniai fi; a’ gallusok, репы“: ésaz egyiptomiak ellen 
folytatott hadai által dicsöse'get метит magának. Ö is 
a’ katonák Юга! választamn és öletett meg, azért , meri: 
beke' idején velek dolgoztatott. Probus elött ezen 166 
szakban a’ Юнона]; által tizenegy ocsmán‘ijr császár Öle-' 
ш: meg.A Thébei Рай! és Egyiptomi Antal --- sanyzeu'gó1 
remeték -- eledetet дана‘: а’ barátoknak. 

3m —400. 

Nagy Constantinus vette fel elôszò’r a.' romaîi. взб 
Szárok közt а’ keresztyén vallást, 6 vette Юга! a’ csá 
szári széket elöször Bìzantiumba; innét lett e’ varósnak 
„так neve K onst а п tin á р oly. Elsö bucsú e.’ Krisz 
tus’ keresztje'bez. Идёт Constantinust követték Бай (Con 
stantinusJr Constans és Constantius), kik elett már sza 
kadások voltak a’ keresztyén vallásban, millyenekl: az 
arianusok, kik а’ Krisztus’ istense'ge't tagadták, de a’ kik 
kárhoztattak a’ niceai zsinatbnn (325); továbbá, d’ -dana 
tisták. Julìanus kegyetlen ellensége a’ keresztyéneknek, 
maga is megtapodta а’ keresztyën vallást (Apostata); Jovìa~ 
nus a' keresztyének’ pártfogója. A’ vándor nemzetek közlîl 
a’ gotbusok beütnek а’ Romai-birodalombn, Valens az ezek 
ellen folytatotthadban esik el. Nagy The_odosius , két Бай 
Honorius és Arcadins közt, медовый}: (Ьйгодайпай, ugy ~ 
hogyArcadius napkeleti,Honorius pedìg napnyugoti csäszár 
legyen (395.) melly „мы“ jairulván a’ vallásos- ей 
vóda's is: ìnkább gyengl’il a’ birodalom, ’s könnyebbú'l 
az lit а‘ vándor nemzetek’ betörésére. 

400 — 500. 

Az мы, hogy Nagy Theodosius а’ romai'birodal' 
mat két Бай közt megosztotta, ezen században utat nyît 
a’ vándor nemzeteknek a’ Romai~birodalomba ütésre, ki 

l - 
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ebhen dulva’n nemcsak a’ roppant birndalmat osztják 
több apró királyságokra; hanem, a’ szu"ntelen fegyverfo 
gástól idegen lévén a' szelid tudomäny, egyszersmind a’ 
hom‘älyos évszakba mern'tik ege'sz Europát: minek alap 
jául már a’ csásifírok alatt elfajult интима romai nép 
igen sokat мы; Illyon vándor nemzetek voltak a’ longo- 
hardusokon és hunnusokon kl'vl’íl a’ visigothusok Alarik 
alatt, az osztrogothusok Theodorik vezérôkkel, a’ van 
dalusok Genserikkel; alanusok, sve'dek; burgundusok ‚ 
és a’ hetulusok, kiknek Odoacen nevl'í királyok fosztá 
meg Romulus Augustulust-a’ nyugoti birodalom’ utolsó 
császárját ~- országától (476.): mi után a’ nyugoti Romai 
hirodalom több apró orsza'gokx'a oszlik. 

KözÉPxon. 

500 -- 600 

A’ vándorló nemzotek által sze'tdarabolt és риса 
tl'tott Romai-birodalomban Justinian napkeleti császár 
tartja fön valamenyire a’nyugoti birodalom' me’ltósa'gát is: 
ez, a' késôbh koldulásra jutott Belizar f6 vezére által, 
gyôzedelmeskedik lltaliaíhan és Afrikáhan; de ezen sze 
rencse csak‘hamar elenyészet't, тег‘: követöje II. Jus 
tin alatt Alhoìn a’ longobai-dusok' kirä‘lya e'lfog'lalta 
Italiát. A’ napkeleti hirod'alom gyengél'kedô ïállapot» 
han 1F453-ig fönmarad ’s a’ keresztyén vaHásban táma 
dott keleti és nyugoti eklézsiára 'szakadás mia’ft-mìnt 
hogy itt a’ ‘görög vallás lett uralko'dó — ‘56115201- görög 
cslíszársägnak is mo‘ndatik. Tö`hb német eredetl'í va'ndor 
népekkel vetélkedtek Imsztl'tásban a' hnnnusok Attila 
alatt, kinek bìrodalmú Ellak, Dengesich és Irnak íijai 
között semmivélett. -Itt már a’tudatlanság annyira tet 
jedt, hogy a’ papok közi'il i's csak némellyek tudtak 

f' olvasni. 
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600 «- 700. 

Ezen- idôszakban leginkább a' saracenus ШИНЫ: 
küzdenek Syria'ban, Palestinában (а' Szent-Földön)_, és 
Afrikában; innét gyôzedelmeskedve Enropába `Мне!‘ , 
Hispániában а’ gotliusok’ országát lerontják. Ezon sa 
racenus kalìfa’k' követôje Muhamed, ki kel‘eskedésA és há 
zassa'g ‚ты meggazdagodván , arra a' gondolatl'a jött, 
hogy таза“ Isten' prófétájänak adja ki, ’s й] va'llást ‘ПИ: 
son fel (612), melly nagyon eszesen a' nép’ terme'szeté 
hez lévén alkalmazva, sok kôvetöje volt; de- ellen 
‚вы és. tamu , kik ¿nal Muhamed штамп ‘мены. 
ból Medinába futott (022). Innen ysza'lnlálják e‘sztendei 
ket Muhamed’ követöi a' mnhamedánnsok (kiknek utód 
jai а’ mai törökök), mint mi számláljuk Kristus' vszií 
letésétöl. Maga Mnhamed hadvezér és profeta lvolt, köve 
töi szînte a’ valläs ùn'igye alatt vila’gv-hódl'tók lettek: 
utódjai, kik magokat Àulzffq’lcnnk neyezék , az ege'sz ke 
ien bimdalmm késöbb hmlmok вы hajtották. omár ka 
lifa Jeruzaálemet is rneghódl'totta, az alexandriai nagy 
becsü könyvtárt (az egész i'ilág’ kára’ra) felégettette. 

700 -— 800. l 
Pipin (Nagy Kxíroly’ atyja) frankoniai király, a' 

pentapolisi exarchatust a’ romai pa'pänak ajándékozza, 
mi által аж magához e's ñjfíhoz lekötelezi. Nagy Kä 

-roly a’ nyugoti birodalom’ romjain alapi’tja a' frankok" 
országät, ’s romaì csa'szárrá kenetik; а’ longobardusok 
országa’t Olaszorsza'gban elfoglalja, a’ spanyolorsza'gi 
saracenusok’ földjét elnyeri, Saxoniät elnyomja, egész 
Németországnak urává lesz, abba а’ keresztyén „на“ 
beviszi. Bär a’ romai pápa nagy befolyással van hatal- 
ma’ növekedésére , mìndazáltal nem ba'bja a’ pápának.. 
A’ tudományokát kedvelte, meglett korában tanult irni. 
Nagy Károly alatt kezd a’ négy századon Кении“. 
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borongó homály után a’ tudományokra kedvezö fény de 
rl'ílni, melly e’ homályos századokon által csak az arab 
’sok közt maradt meg, kik közt különösen a’ ŕszám-és 
csillag - tudomány „идёшь“ voltak. 

800 д- 900. 

А’ magyarok ázsiai helyöket elhagyván, Etel’ köze’t, 
a’ mai Bessarabiat és Moldvát elfoglalják; innét a’ kio 
viai oroszokat meghódi'tják. Almus i-sö Vezér alatt a’ 
Karphtokon ät jônek Magyarorszägba, Ungvárt beveszik, 
Munkácsot felépi'tik (889.) Almus, mi elôtt а’ magyarok 
széles foglalásokat tettek, meghal. A’ magyarok 2~dik 

Y vezére Arpád (Almus’ fija) alatt elfoglalják Ménnl/arót 
túl a' Szamos, Maros, és Tisza vizek’ közét; a’ mai 
Bánátot, Gádtól; a’ Tisza Duna és Garán közt lévö föl-' 
det a’ Karpatokig , Znlántól ; а’ Väg és Morva vizek’ közét, 
Zvatupluk moldvai fejedelemtöl. — Nagy Károly' gyáx'a 
maradékai közt feloszlik a’ birodalom , kik királyi ha 
talommal több örökös uraságokat ajándékozgatnakmeg: 
ez eredete a’ sok függetlenhatalommal bíró fejedelmek 
nek (vasallus). Nagy Károly’ összeomlott kirodalmából 
emelkedìk a’ N émet-birodalom , mellynek csa'szárai —- а’ 
mai austriai császárigi-nagy tekintettel birnak az euro' 
pai uralkodók közt. A 

900 — 1000. 

Arpád 2~ik vezér alatt Velenczét tömlökön támali 
ják meg a’ magyarok; de visszaveretnek. Arpád elfog 
lalja a’ mai Dunán túii kerületet, Pannoniát (900). AI 
magyarok Zoltán 3-dik vezérök alatt а’ görög ‘аду пар 
keleti császárnak sok pénzért engednek 50 évi fegyver 
szünetet, béke’ jeléül adják Gyulát és Verbulcsot, kik 

`1111111 majdan a’ görög vallás terjed elöször Magyaror 
szágon. A’ mngyarok rabolnak Németországban Alsatiá 
ig, Olaszországban Kapuáig; Merserburgnál I. v. Ma 
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ñarász Henrik мы keme'nyen megveretnek (933). Tak 
Ysony 4-dik vezér alatt terjed a’ keŕésztyén „же Hie~ 
x'otherusA Konstantinäpolyból az országba Gyulával és 
Verbulcscsal jött fö-pap által. Taksony alatt Lechnél 
(955) szörnyen megveretnek a’ magyarok I. Otto наше: 
csäszär által; a’ fogoly Leel és Verbulc felakasztätnaki 
Geiza 5-dik vezér legelôször keresztelkedik meg. Pil 
Iigran passaui píìspök sok térítôket küld М országba, 
kik a’ nyugoti vegy romai vallást terjesztik azország 
ban. Az eröszkos téríte'sek miatt háborognak a' ma 
gyarok. Geìza olly végzéseket hoz, mellyek szerint ki 
va'nja, hogy a’ magyarok a’ rablässal hagyvän fel, a" 
polgárosodáshoz, kereskedéshez fogjanak, а’ szomszéd 
országokkal barátságbaméljenek. Ezen idöszakban Ist' 
ván két évig ligy uralkodìk mint 6-dik vezére a’ ma 
gyaroknak. Rabszolgaság’ terhe alatt parancsolja a’ 
magyaroknak a’ keresztyén vallás’ felve’tele’t. A’ ne'met 
császárok iigyekeznek meghódl’tani Olaszországot. LRO 
bert, norman ember, normandiai király. 

i000- 1100. 

Ezen században már kira'lyok kezdnek uralkodni 
Magyarországban; közu”lök elsô Sz. I s t v á n (1000-4038). 
Ez a’ király kiilönösen шамана“ а‘ keresztyén val-` 
Из’ terjesztése által, több piispökségeket ynlapi'tott; kü 
lönösen alapl'tá az esztergomi éx‘sekséget születése be 
lyén (melly vallásos buzgalmáért nyerte ‘a’ pápától az 
apostoli /iira'ly nevet, mellyel me'g ma is élnek a’ ma~ 
дуэт kìrályok). De a’ polgári dolgokra is Íìgyelemmel 
volt: az országot 72 megyére osztotta, ’s mindeniknek 
fö-ispánt adott. A’ tudatlanság alatta olly nagy volt, l 
hogy csak а’ papok мы írni; innen könnyen értbetô 

-azoknak nagy befolyásuk a’ polgári dolgokba. Gyulät 
Erdély' kapitánját megverve'n , Erdélyországot Mágyar 
országhoz kapcsolta. vIs'stvánnelk ña Imre meghalván, 
testvérének iìa Péter követte ötet az uralkodásbàn. 
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Péter 2.411; király (1038-1041), Ezra" 11195” 
rok -- minthogy minden jószágokat ’s ,tisztse'geket ne' 
meteknek ’s olaszoknak adott, e’ mellett az országot 
nagy adóval terhelte -f- nem szenvedhetvén, az o_rszág- ' 
ból kiüztélc. Alat‘tß az elkeseredett magyarok а’ ke 
resztyén vallás’ és szahadsa'g' dnlßát двум-71111 a’ pogány 
vallás mellett buzogtak. A’ kiilizetett _Pétert követte az 
lurnlkoda'sban Aha ‘аду Samuel. 

Aba Sám nel 3-dik király (1041-101115). Sem 
mivel sem volt johb a’ kiüzött Péternél; а’ magyaro 
kat üldözte, töbh .mint 40 f6 emhei't felnyársaltntott. 
Ill. Henrik német császár. Aba Sámuel’ megverése és ki 
!Uögzése afán-Pétert visszahelyezte g` de a’ magyarok a’ 
kegyetlenkedni meg nem` szünö Péternek szemeit kitolák 
„'s tömlöczhe záník. ` 

I. András 4-dik király (1046-1061 A’ béke és 
keresztyén hit’ visszaállításán iparkodott; de az elötte 
uralkodńk miatt elvadult nép között nem lehete nemes 
munkásságának elég sükere. III. Henrik ellen szeren 
csétlenúl hadakozott. Fia Salamon' megkoronáztatása 
miatt Béla testvérével az uralkodäs felett összeütközésbe 

jött, ’s Béla -- gyözvén —- király lesz. 
I. Béla 5-dik király (1061-1063 Ennek rövid 

idejl'í bölcs uralkoda'sa alatt a’ pogányság végképen ineg 
szx'ínîk, a’ va’rmegyék ké't-két követek úgltal jelennek 
Vmeg orvzárggyiilésen; а’ pénzügy ezüstböl pénz-veretés 
által megjobbítatik. 

у salam n _ca-.dik .király _(1063 —— 1015). Ez «uen 
Be'tla’lìa‘i ‘Багдад L_ászló és Lambert) fegyyert fogtak; 
_megegyeztek lgésůbb iigy, Íhogy Salamen király marad 
jon, e’ herczegeknek pedig az ország’ harmadre'sze adas 
se'k; de e’ béke _nem tarta sokáig , _inert Salamonhan Gei 
za iránt bizalxnatlanstíg támadott, mellyböl had lett; — 
a’. megzveretett Salmon vándor e'letet élt, hasztalan ke' 
rese segítséget a' német cs_a'szárokuál. 
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‘ Geiza 7-dlk király (1075- 1077); egyedül az or 

azág’ boldogságán munkálódott, a’ szomszédokkal fri 
gyet kötött; a' hadak és pusztítások miatt eléállt éhsé 
get ügyekeze enyhl'tenì, Bölcs kormányozásaért Ducas 
Mihäly görög császár, tîsztelet’ jaleůl arany koronával 
ajánde'kozá meg, melly még ma is a’ magyar koruna' ogy 
resze. 

l 

Szent László 8-dik király (1077 —- 1095'); a’ 
keresztyén hitet és a’ földmüvele'st terjesztette, népét 
törvények és hasznos rendele'sek ältal igazg‘atta, de egy 
szersnlind fegyverben gyakorlá, l'gy béke’ ésAhatl' em 
bare volt. A'magynr hont háborgató Мишка! (мы a’ 
nindor‘Salamon ìzgata fel) гладкие, .Croatiát _él Dal 

_ matiát Magyarországhoz kapcsolta. A’ “Свети? 111!” 
lálával neki ajánlott koronát el nem годами, 6105861! 
tartván a' magyar baza’ boldogsägán munkálódnì. 

Kálma' n Q-dik király (1095 — 1114). Ifjuségtiball 
papsägra készl'tendö jeles tndományt мене, mellye'rt 
könyves Kálmánnak mondatik. Törvényeket magyar 
nyelven adott. А’ szent földre zarándokoskodó német, 
franczia és olasz békés seregeket országunkon átbocsíl’ 
tú, a’ liékételenkedöket рейд; szétxteré. Orbán pápa' 
felszólítäsára a’ заем földre nem ment el. 'Tudományß 
mellett kegyetlen volt; hogy flának Istmínnak a’ koro 
na't biztosl'tsa, Almust és ennek 5 éves fiát Bélát sui 
meiktôl megfosztja 's tömlöczbe папой. 

4Ezen мамы"! a’ ne'met császárok viszik a' f6 
l szerepet Europában; >«le mìml köztük pártoskoddsdk 

támadnak (millyen ‚а‘ Gvelfek’ és Gibelenek' pártja, 
mellyre alkalmat -adott gaz, hog-y Bajos »Henrik ILL 
dik Conradot., a’ hohenstaufeni nemböl, a’ némol: 
uónra lépôt mem @akarta «elismemih mind medig `60k 
bajnk volt îa’ világi dolgokban is ktsoljes hatalmnt 
тайм-16 római pápákkal. Hildebrand v. VII. -Gergely 
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behozza a’ papi nőtelenséget. A’ pápák' - különösen 
II. Orbán' - hatalma által kezdődnekla' keresztes ha# 
dak, mi szerint csaknem egész nyugot, >vak huzga-y 
lommal tele, mindenét elhagyván a’ szent földre in 

dul, azon földet, 'mellyen a’ Krisztus és tanítványi 
. éltek, a' hitetlen saracenusoktól elfoglalandó (1095)) 

Ezen időben elterjed a’ keresztyén vallás éjszak felé is; 
Lengyelországban, Svecziában és Norvegiában. 

1100- 1200. 

Ezen században Kálmánon kivűl- kinek uralko 

dása erre is kiterjed még - szinte 9 király uralkodott." 
II. Is tván 10-dik király (1114-1131 A'knnok 

на!‘ a’ Tisza és Duna mentében lakhelyt engedvén, sok 
nyughatatlanságoknak szerzője lett. ' 

II. v. Vak Béla, a’ vak Almus’ ña, 11-dik' ki 
rály (1131 — 1141). Ezen beteges uralkodó alatt neje 
Heléna vivé a' kormányt bölcsen és szerencsével ,W vala 
mint Geiza ña’ kiskorúsága alatt is, bár Borich (Kálmán' 
természetes fia) nem kevés alkalmatlanságot tett is ural 
kodása alatt. 

II. Geiza 12-dik király (1141-1161). Ennek 
uralkodását nevezetessé teszi az, hogy alatta jöttek a’ 
szászok Németországból Erdélybe és a' Szepesi városok 
ba, kik más mesterségeket is gyakoroltak ugyan, de 
különösen a’ bányászatot üzték; városokban laktak, ’s 
a’ király által bizonyos szabadékokkal ajándékoztatának 
meg. Ez eredete а’ szabad királyi városoknak. 

_ III. I stv án 13-dik király, Il. L ászló 14-dik ki 
rály, “IV. Isti/á n ib-dik király (1161 _1173). Ezeknek 
uralkodásaik kül- és bel-háborgások voltak, mellyeket 
okoza Commen Manuel görög császárnak azon régi szán 
déka, hogy Magyarországot hatalma alá hajtsa; e'vég 
re az érintett királyokat egymás ellen izgatá és segl'té 
az uralkodó székre. 
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III. Béla 16-dik kiräly (1173- 1196). Ennek a' 
Magyarorsza’gra vágyó Manuel l‘eányát igéré; de ña 
születvén ige'r'etét megszegte. ‘ Béla aliitt áll fel -rendes 
cancelleria. Tótorsze'g és Galilia Mag'yyaŕor’szághoz kap 
csoltatik. Eszes és vitéz ’fej'edelemnekf‘hirét‘ hagyja ma. 
ga után Béla. ’ - ц ‚ь. 

Imre mail: kifály (m6-_1904). Andrä@ acs 
esével fo‘lyvást vìllongäsban él, végre Andrást ineggyö 
zi ’s fogságba teszî. Bosnìaiés Servia Magyarországhoz 
k'àpesoltatnak. Imre és Andrés îgéretet tes'znek Зайди‘; 
libgì initrd ketten a’ нём földre me'ńnek: mi a' pápák' 
nag`§‘"befolyását mlt'tatja a’ ki'rályokral w31. .e O 
’ :.l Едва „matin kíilön‘ösen' n," keresztesbad foglàlŕi 
el. eg'é’fszl` I_ìhirópát. yT'ö’bb apró csapatok mellett Buurendeé 

test vezettetettr‘ekkor af нет; ГбМгё. ` elsöt ve 
wett‘e Bouillon Godofrid , lotharìngiai herczegy , 200,000 
einher qe‘zteséègel egj éyigïtarltó jeruzsälemi király leve ; 
a’lnésodik rendes itestine# vezetöi voltak VII. Lejos franczin 
шину ¿s щ, Conrád @met császár, kik hasonlóan „agi 
veszteséggel romlékony állapotbe‘n el Jérnzsá: 
lenxet, mellyetSaladin Sultán bevett; a’ `ha'rmadik ke 
res-ztes badra mentek I. Fridrik csász-ár, Filep francziá 
kirá'ly e’s Richard angolkirály: Fridrik minden‘sikei' 

tért. vissz'à', Richard pedîg >és Fil'ep`b`evették' 
Ptolon‘lnïst ,' lMelli' k'ère’s'zte‘à' hadak'iî‘végéig. meg'r'nára‘ill: 
a’ keresztye’heknlefk lkeresz‘te bádakból több bai-siltl 
viti'ëz-'rendek‘ erednekf, ymillyene'k а’ ternplàriusok 'vá‘gy 

' ЁюгпЪаЁёфЁ; а’ yjoannita’k vagy szent ‘Лион’ vitéz'ei‘; 
ée a' Лёша‘: vit'ézi. rend'. A’ keresztes hadak is mutathatí 
jerk, mennyire tévesztedirányt máx'r e'zen idöszakban'a" ‹ 

Krisztus' tiszta tndománya,lmellyet a’ balite'letek visszaélések megzavartak: ezek adtvak. okot a’` valdense' 
sek és albigensesek’ elszákadására F rancziaországban.> 

` 
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. ì _ _ 'moo-1300. _ _ 
‚д‘ Ezen s'zxizadbau Imre' három évil uralkodásán ШИН 
mág (i ,király gialliodott.- _ l ‚ 
-‹— - III. Lxí's z'ló.AA 18-diik Нину (1204 --- 1205 ).4 »16g 
atyja' életében megkoronáztatott. ‚.; ‘2 h l, ‚1. 
.@«5 Ц. A _nd rags 19vdik király (1205 *1235); nejçól és 
a’ Pßßßkßól. fiisgöœyßngß .embemfwltv .En mvfntjálßë 
МН lz wfersomi „érsek’ kinevsmtéińt. a’ вёвёд‘чеъ: 
gedé Щи]; :ощ5‚ЬЬё„ hogyaz,.osjszág’pqgy'káráqasztegt 
földre ment. a’ @www heddßiuhevnße ‘Щи т; 

l ereklyékkel visszatéxó, oi‘széggit a’,leg lohhezagap 
han щ`1й1ё.‚/Е:шуагра]: oka föle'g' az ország’ ëzegénysége 
yoltßia'zéŕt'ßëlà а‘ koi-ena ötc‘îk'ôs h aztjavalä ьодущодщ 
Íániil 'bi’rt Ij’ószií‘go’k' a’ f6 nagy‘ok'tól lszedessene‘k el': melly 

., мы“ мы: azonhanellen’kézésbe‘jötìén mind ат! niimi 
a’ neniessté'ggelf'kiadá az ú‘gy'nevezett aráìly'l’uflläf', 

mell'yl'ren a’ mellet‘t‘ho’gyy ya"'n’e`me'sek’ min‘eń пледы-65111, egyszersmind jogòt ád'ininilen nemeslfék à’ 
kiriíly ellen fe'gyverfoghatäsra , 'ha ‘az 'ttö‘ŕvérnyr elle'liîhi’ 
lamit cselekednék'; de ezen utolsó feltétele az ’arañ'y 
h'ullänak a’ felséges austriai lház’ örc'îkösödésekbr "e‘ltöl 

удивит. ' d ' ` ""Iv.Bé1a zo-dik király(1235-|1270‘). Ez“, .5,1m 
az ors‘zág a’ legszomorúbb állapotra jutott: ugyanis-’áx' 
lnongolok 500,000-en beiitvén ‘az 'orrszärgb'af azV orszëigl' 
állapotjával és kii'álylyal elégületlen ,.'s Еду. arhtaitll'av 
kedvetlau magyarokat kegyetlenù'l inegyerték, annyii'a ‘ 
hogy Bela .u ammi Fńdrikhez menhjkiqél lgegfts‘e’. 
get nem találván, ke'nytelen vala Dalmatiába szà'laiini; 
majd a’ mongolok ‘(аду tatärok, .es'ztendei pusztjtlá'fu'tÉí/p 
önkényt kivonulvän az ol'sza'gból,- visszajött:t holI .veil-'o1 
sok’ ’s helységek’ düledékeinél, szomorú puSztnsxígna/l 
’s néhány lézengö lakosoknäl egyebet nem talált; e'ìzeke’t 
is éhség, 'döghalál 's vad ‘Зимой pusztl'ták. Az ország’ 
ezen baján Béla', német gyarmatok’ behívása ‚(мы iigye 
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кбшёшши;` ‚ ‚‚ мы: iàŕgàgů'teni: mi .nel мышцы rifvia‘iaçh e165 vi'. 
‘_äll'ap'otlm h'elye'ze, annyïra, hogjy az á'u’s'riai Fri‘d# 

ты. (rrì', ‚мазь ‘à’ ‚мы; рмашты;,_ш отёё’_ ш 
`1011: h'zi‘ßorèa't'ri) iixeá'verhette., Al`leve'z'ëte's 'az б uralkodäsä 
¿rima , mg, àf мамы verewigt/¿ws 131m' 
801111131011211369;` ' " ” ` ` : « J.. . 

st v ai n kil-lily 1(4‘1'7270- 1272) ; Béla" ña. ' 
È'z -szi'uvesen munkálódqtt vala a’ rne’g gyenge 032113101 
dogsjígän, ha Опыт: oseh király nem háborgatta vol 
nat'e‘z egész Soproůyig lpusztŕtáaz orszà'got, kinek tar 
tományát Morvzíban lsitván vvisizont puszti’totta. ` l l 

IV.ALászló 25E-dik király (1272-1290). Еда‘ 
habsburgi Rudolf német császärral szövetse’get kötvén, 
Ottokar meggyôzetìk. A’ ‘мёд-01: ujonan puszti'tanak 
az országban: e’ miatt -- valamint а’ Ikunok’ zendülése, 
vagy a’ belháborgások miatt is --- az ország nagyv sze 
gényse'gre jut; László рейд, mivel a’ kunoknak külö 
nösen мате“ (a’ miërt Kún Lászlönak is mondatik) 
а’ magyarok elött kedvetlenségbe jö. Végre is kicsa‘, 
pongo élete mìatt a’kunok általöletìk meg. 

III. A ц drás 22-dik király v( 1290-1301 ). Ez Il. 
Andrásnak unokája volt, utolsó az Arpád’ ìvadékából; 
Martell és Robert Käroly verseny királyok miatt kevés 
boldog napokat e'lt; végre is méreg által öletett meg ’s 
vele ./Írplid’ стыд-[(1 kìhal a’ magyar î'királyì Vaze‘ltrc’îl. 

Ezen sz'ázadot viis vmég а’ keresztes vhadak ’s “1111 
nos zavawk'jerlelik ki. 'Ekkor шаман az аду „м. 
zett inquisitie, “аду af vallásban а’ Íx'oinai egyháizal 
külö‘nbözxôleg értöknek. ti'izzel"s vassalpusztítiisa. `Ezen 
`kol'lian vezétte a’ negyedik keresztesÀ hadát An‘drd‘s 
magyar lkil-:ily a’ miért J eru zs‘älemi -mell‘ék Benet 
kaputt); az `ötòìdiket 'a’4 pápa'tól Ikiild'ö‘tt Fri‘drik nii-~ 
xŕrfélt"’(:Äá‘szärflf‘követkèìöt’DL y. Síéntaliajds,"kivelf‘a.’ ‘ 
шеьвшгьаадш -‘vfèzçt‘ö ‘нить’ ‘крыш 'vége ~v_a‘n‘; 
ыыша‘тпаыьь 2iig' — meningen» aeso'pa'rtòk а’ шт ma. 
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Ire , azoknak egyéb következete nem volt, mint az, hogy 
az eddìg elfoglalt tartományokat tôlök a' вш1сйпо1с1аё 
sankint vìsszaszodték, 's 12M-ben megszünt azon :ajos 
zarándokoskodäs: mellynek ha egy oldalról a’ sok vér 
ontás, ’s az uralkodók által elhagyott országokban ele' 
állt rendetlenség lett is a' következete; de más oldalról 
hült valamennyire a’ vallásos rajoskodás. Ne'n-letország 
ezen idöszakban zavaros állapotban, söt 20 esztendeig 
valódì csäszár nélkül volt: mìnek oka volt, hogy azon 
f6 urak, kiknek jószágokat ada'nak, függetlenségbe te’ 
vén magokat, a' császárok ellèn ’s maguk közt is hadat 
vîseltek. Мн}; végre e’ fejedelmek kivl'ván maguknak 
a’ császár-választásì jogot, а’ habsburgi Rudolfot vá 
laszták császárul, kitôl sza'rmazik a’ma is dìcsôségesen 
uralkodó felséges austriaì ház. Norvegia már ekkor olly 
állapotban Yolt, hogy a’ parasztok’ követei is megjelen 
tek ország-gyülésen. Az orszäg nélküli János kénytelen 
Anglìa't mint pápa’ birtokát elismerni. A’ ne'met ‘71:61 
rend Burkusországban letelepedik. Francziaorsza'gban 
a’ vallásos üldöztetések forrnak az albigensesek ellen. 
А’ kolduló barátok szaporodnak. А’ hét sacramentomok 
felvéíetnek. Napkeleten Dzsengìskán alapítja széles bi 
rodalmát. 

1300 --- i400. 

Ezen században a' vegyes házakból választottkiraí 
lyok uralkodtak; közl’x'lök Vin сие y24-dik király (1301 
’_1305) «seh herczegfs unina от 25-dik kirälyuaoß 
_1310) bajor herczeg választattak a' -magyarok által 

,kìrályúl, annak ellenére, hogy a’ pápa Robert Károlyt 
akará- kìrálynak: kit (miután Vincze Cseh- , Otto Bajar 
orsza'gba -- megunván а’ sok zavart - visszamenének) 
a"magyarok szabadon választának királyúl. _ 

R ob вы K ár o l y 26~ik kìrály (1310--1342).Felkelt 
ellene Trencséni Máté; de az meghalván, békében ural 
lkodott. Olasz szokásokat ’s pompát hozott az országba; 

‘а 
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` 

valamint ünnepeket , ’s harczjätékokat щит, meliyek 
által a’ magyarok’ kedvét megnyerte , ’s általuk az illye~ 

' ket megkedveltete'; 6 veretett elöször aranyjaénzt. 
I. Nagy v. Lajoe 27. Нину (1342-1382). Lajos' 

bosszas отмены sok teszi nevezetessé. О alatta az 
igen szélesen terjedö magyar haz'a (melly magában fog 
111111 Serviát, Bosnyák-, Dalmát- , Tot», Moldva-, Oláh-, 
Magyar- és Erdély-orszägokat; továbbá: Podoliät, Ka- ` 
simir’ halálával Lengyelországot, Olaszország’ еду ré 
sze't) vìrágzó állapotra kezde jôni; ügyekezett a’ kézmi'í 
veket, kereskedést, tudományt vira'goztatni, mì‘végre 
Pe'osett academia't alapl'ta. Azon utazása által, mellyet 
Nápolyba András testve're’halálát megbosszúlandó tett, 
kiilönös hatässal volt Magyarországnak miveltsége're, a’ 
kézmivekre ’s kereskedésre. Lajos halálával, mivel 
1i maradékai nem voltak, sok zavar következett ap 
orszxígra. ' 

` I. Maria,I Lejos’ îdösb yla'nya, 28. Нину (1382 
1385). Ennek királylyá választatásában ha többen meg 
egyeztek is a' magyarok közül,de férje Zsigmond ìránt 
idegenséggel valának; ezért ne’mellyek a’ napolyi ki 
rályt, Károlyt, hivják а’ trónra. 

Il. Károly 29. Нину. Ez csakhamar Magyaror 
szägra érkezése után, Maria és anyja Erzse'bet által 
szinlett barátsa'ggal fogattatván, 1Visegra'don a’ kirzilyi> 
várban Forgács Balás által megöletik: miböl követ 
kezett, Ногу a' dalmatiai bán Horváth’ vezérlése alalt 
sokan sereget gyüjtöttek, a' királynékat elfogák, Erzsé-I 
betet megfojtzik, Мёд-Ы: pedìg tömlöczbe veték, honnan 
férje Zsigmond szabadl'tá ki. ì 

zsigmond 3o. király (1387-1431). штампа}: 
az uralkodásban igen sok bajjal, kelle kiizdenì. Ugyanis 
a’ törökök mind inkább elényomulván а’ magyar fôldre, 
Bnlgariába is beütöltek, kikkel Zsigmond, Nicopolis 
‘mil (magyar, nél'net és oláhokból álló seregével) a' 
segéd franczìák' heveskedése miatt lcgszerencsétlenebbxil 

вьвмх TANíTÁs. ` 15 
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iìtközék meg; annyira., hogy maga is a’ Dunáról a’Fe 
`kete-, innen а’ Közép-tengerre futván u'szó hajón alig ve 
tôdhetik vissza hazájába. Itthon is zavarba jöve 24113 
mond, mellyet nevelt az által, hogy német császár~ 
ságra `vágyvzin (mellyet el is ért), sok pénzre vala szük 
sége; ezért (бы) jószágokat, különösen a’ иерей 16 vá 
rost elidegem'tette: e' miatt a’magyarok (Не: elôször Vi 
segrádon, majd Siklóson tömlöczbe veték, de ismét впа 
badon hocsáták; bär Zsigmond ezen tekintetben Киеве: 
javúla is. A’ tudományokat kedvelö fejedelem volt. Alatta 
kíildtek a’ városok követet orsza'ggyülésre. 

Ezen sza'zadot valamint a’ vallásos úgy а’ polgärî 
dolgokban is nevezetes eseményekv jelelik ki. IV. Fìlep 
franczia Нину megtiltja a’ püspököknek a’ Romába me-> 
netelt, söt magukat a’ pápäkat kénysze‘rl'ti, hogy Avig 
nonban (Francziaországban) lakjanak. A’ templárìus ba 
rátok eltörliltetnek. А’ cseh reformatornk ekkor kezdék 
tam'tásaikat. A’ morok és a’ zsidók íildöztetnek Spanyol 
országban és Portugalliában, Ekkor kezdödik`a’ sza'z 
esztendönél tovább tartó had Francziaország és Anglia 
közt, mellybôl az orleani szüz' lelkesedése szabadi'tjn 
meg Francziaorsza'got. A"német csäszárok vetekednek a’ 
pápákkal némelly olasz birtokokért. A' szabad helvetu 
sok köztársaságának itt van kezdete. A’ törôkök ekkor 
lépnek be Europába,-’s csakhamar nagy részét elfoglal 
ják а’ `gyenge és szakadozó napkeleti birodalomnak. A’ 
hires Timur vagy Tamerlán ekkor kezdi azsiai véres 
hodi'tásait. Ekko: ké‘szl'íl legelôször papl'r rongyhól. 

— . 1400 — 1500. 

Ezen s-za'zadhan még Zsigmond’néhány évekre tarje 
dö országlása mellett öt király uralkodott Magyaror» 
szágban» 

A l h e rt 31. Нину (1431-1440). Albert, Zsìgmond’ 
тега, ki egyszersmind német császár és cseh kira'ly volt; 
midôn a’ törökök ellen .menne , utjában meghal. A’ törö 
kök alatta elfoglalják Serviát. 
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I.„.Ulä_szló 32. kìräly (1440-1444). ЕМ а’ mai 
gyarok Erzsébet királynénak(ki Albert' hala'la nta'nszl'ílte 
Lászlót) fe'rjül ajänläk, de б ezt elfogadni' nem akartaá 
azonban а’ magyaroknak férii kira’lyra léve'n s`zükségök 
a’ közelgetô törökök ellen , királyul válas‘ztzík а’ lengyel 
Ulászlót; Erzsébet pedig Íiával és a’ korona'val Fridrìk 
csäszärhoz szaladt. A’ törökök azon közben Murat Sultán 
alatt Erdélybe is becsaptak, kiket vetéz Hunyadi'Ja'nos` у 
(akkor erde'lyi vajda) 10 e'_vi fegyverszl'ín‘ésre, e's a’fog 
lyok’visszaadásära kényszeríte. De а’ szentůl fogadott 
frigy а’ pápa’ fölmentésével elbontatva'n , a’magyarok "111 
na’nál megütköztek a’ törökökkel: melly hadban, ba'r 
Hunyadì Jänos az ellenséget _visszaveré is; de a' kirzíly 
vigya’zatlanul az ellenség közé keveredve'n, lováról le 
lövetett: mi а’ sereget zavarba hozá, ’s a’ 30000 embe 
ren va'särlott gyözedelem a’ törökò'ké leve. 

V. László 33. király (1444-1458). Ezt Fridrik 
császär sok igéretek ’s fenyegete’sek шёл bocszitá 11011150 
Ьа, kinek k'iskorúsa'ga alatt köz akarattal Hnnyadi Já 
nos välasztatik az ország’ korma'nyzója'nl: ki iránt a' 
gyerm'ek László, mint illett, tisztelettel és szeretettcl vi 
selteték vala , 11а а’ fondor lelkr'í Czillei gróf gyaniíssá 
nem ügyekezett volna ôtet tenni a’ kirzíly elôtt. De min 
den illy fondorkodások sem csüggeszték а’ nagy Hunyndi’ 
lelkét, ’s nem ta’ntorítzík el a’ haza’ ‘ szeretetétöl; ô agés?, 
életében bástyakint álìa a’ törökôk elött, {611115261- meg 
veré azokat; különösen megverte Belgrádnál (1456) 
Kapistrán Ja'nos barát segéd társával, ki kereszttel bnz. 
dl'tá а’ katonákat: hol Muhamed 'sebóben elesett, ’s Hu 

_ nyadi is segéd ta'rsával csakhamar döghalál által haltak 
el.' Hunyadi János‘két fiat hagyott` maga uta'n: Lász 
lót es Mátyást. Ezek iránt sem zu”nt meg a’ gonosz 
Czillei’ áskálódása, söt életök utxíni törekedése, moly 
lyet mìdôn La'szló (Belgrád’ kormányo'zója) észrevett, 
a’ Belgrádra jött Czilleivel szóvitába eredvén, ezt La’sz 
ló’ hi'vei megölik, A’ király ugyan Lászlónak'- kit а‘ 

’ 15 w ‚ 
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gyilkolás’ gyanúja nyoma -—- megkegyelmezett‘, de a’ 
Hunyadì ház’ irìgylöjének Gara nádornak ösztönözéére 
lenyakaztatott; Mátyás pedig Prágába ‘Нант. 

Hunyadì v. Ko r vinus v. I. Mátyás 34-dìk 
Нину (1458 --- 1490 ). Mátyás , anyjának testvére 821111 
gyì Mìhály megx'éml'tvénI a' befngyott Dunán álló nagy 

`serege által a' királyt választó rendeket, Frìdrìk свё 
szár és Kazìmîr lengyel kìrály’ mellôzésével választalék 
kìrályúl Mìnthogy a' korona Frìdrìknél volt, nem ko 
ronáztaték meg azonnal; de azért koronáztatása elött is 
mcgzabolázá а’ nyugtalan ausztr'iaìakat, lengyeleket, 
tòrököket, és a’ hazában Gara Mìklós alatt pártoskodó 
kat, valamint a.' Giszkra vezér alatt pusztító cseheket 
is. А‘ visszakerült koronával 1463. koronáztatott meg. 
Podiebrad György ellen (elfelejtkezvén annak atyaì jó 
sa'gáról) több l'zben harczolt, 's Szìleziát és Morva 
országot elfoglalta; de Csehországnak birtokába nem 
зайти“. Ml'g Маты Podiebrad ellen harczolt, itt 
hon összeesküvós üt ki ellene; de 6 az >c‘ìsszeesln'irltß 
ket legyôzvén mìndnyájoknak nagylelkx'íleg rnegbocsä 
мы. Végre Fridrìk ellen fordl'tá fegyverét, ki а’ та 
gyarokat ellene felülte'tnì meg nem szünt; б: meg 
gyözve'n Bécset éhség által megvette, ’s mìnt kegyelmes 
gyözô vìselé шага“ iránta. Mátyás alatt történt a’ ke 
nyér-mezeì ütközet is ,' mellyben Báthori István Erdélyt 
a’ törököktöl megmentette. -- Nemcsak a’ hadban v0“ 
nagy Mátyás~, hanem a’ békében is: а‘ tudoma’nyokaf 
kedvelte, a' pécsì akadémia helyett mást alapl'ta P0' 
zsonyban, mellybe а’ németországì leglu'resebb tanl'tó- 
kat ln'vta meg; gazdag könyvtárt gyüjte össze; 1470' 
ben könyvnyomó ìnte’zetet is álll’ta fel, ’s népe’ шт‘: 
ségére az olasz izlések' behozäsa által jóltévôleg hatotf Valóban Mátyás korának legnagyobb fejedelmeì kôzůl 
volt. Még ma is szájon Того; a’ jó .király ezen jelel 
szavakban: „Megholt Mátyás kìrály, oda az igazságl“ 
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II. Ulászló 35-dik király (1490-1516). Ez a' 
gyiiva király a’ hatalme világiak és f6 papok által vá 
lasztete'k, azért, mert ez elett önkényökre élhettek; de 
az ország mind e’ kiil‘ ellense'gek miatt sokat szenvede 
(millyenek voltak Maximilian c'sászár, а’ lengyelek e's 
a’ törökök), mind pedig a’ bel háborgások miatt, mily 
lyen volt a’ Dózsa’ veze'rlése miatt dulongó paraszt had , 
mellynek tagjai kegyetlenůl biintettettek meg. 

Ezen szäzadban tartatott a'constanczi zsinat, melly 
ben Husz .Iános „нами mege'gettetik, valamint prá- f 

’ gai Hyeronimus is. A' „навык vauäsukért üldöztet 
nek. Ekkor rontja le ILMohammed a’ napkeleti biro 
dalmat Constantinus Paleologus alett (1453 Ekkor 
fedeztetik fel Amerika (1492) a’ genuai sziiletésli Co 
lomb Kristof által, ki а’ keletindiai utat egyenesen fel 
fedezendö induit nyugot felé: ö elöször Genuától ke'rt 
hajókat, de kérése megtegadtate'k; II. .Iános Portugallia’ 
királya is megcsalta; végre Izabella spanyol kìrályné _3 
kis hajót e's 90 embert ada neki olly igérettel, hogy a’ 
felfedezendö országnak alkirálya lesz ’s a’ jövedelemnek 
Z., rószét búzza. Több i’zben ment Colomb sok vesze'ly 
kò'ztAmerikába (melly nevét Americas leirójtitól veszi), 
’s több felfedezéseket tett; de munkássága’ jutalmáúl 
vason kisértetik Spanyolország'ba; --- végre csakugyan 
meg akarvzín tudni, valljon Amerikan k'eresztül nem le 
hetne-e Kelet-India'ba egyenesen hajózni, ez utjában 
Sz.l)omingóban meglial; ’s azon vas, mellyen Spanyol 
országlia kisértetett, rendelése szerint mellé temetteték. 
Colomb nem találhatván fel az Azsiába Ушиб útat, Vas 
co de Gama felfedezi. ezt (1498) Amerika felé: mielött 
ma'r Diaz a’ Jóremény~fokät (1486) feltalálta; (1500) fe~ y 
dezteték fel Brazilie, melly а’ portugallok’ f6 birtoke 
leve. --- Guttenberg János feltalálja a' könyvnyomtatlist 
(1436). Több föoskolák ‘Штаты: fel Europában, ’s ß 
a' tudomänyok kezdenek --- a’ véres hadak után +56 
tékonyan hatni az emberise'gre. 
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ne. A’ mohäcsi veszedelem útat nyit а’ töröknek Buda 

Úncon. \ 

' 1500- 1600. 

‘ Ezen idô alatt Magyarországon б! kira'ly uralk0~ 
dott; me'g pedig II. Lajos után (ki utolsó а‘ vcgyes ház 
hól származottak közt) kezdödik а’ most is diçsôsége 
sen “гамма austriai Ми , a' mellyböl származó kìra' 
lyok egyszersmind német császárok is, 

II. L ajo s 36-dik Нину (1516-1526 Ezen testi 
leg és lelkileg gyenge gyermek Нину alatt folyvást ща 
varogtak a' rendek. Zápolya János’ hatalma nö. A’ М! 
tenbergai Luther’ tanl'täsai mind a’ két hazában terjednek. 
Azonközhen Szulima'n sultan dtkél a’Dunán; az egyenet 
lenkedö magyarok 20,000 emberrel mennek elébe, kik Zá 
polyának sokkal erösebb seregét be nem várván,'l`omorì 
Pál püspök vezér Масс megiitköznek а’ törökkel Mohács 
nál (1526), ’s a’ magyar sereg vég veszélyt szenved; a’ 
király is futa's közben Csele helységben egy mocsárba 
fúl lovával , ’s holt teste 2 év mulva találtatik meg ben 

elfoglalására, mellyet több mint másfélszáz esztendeig 
bi'rt, ’s ez alatt a’ magyarnak a’ törökkel nem csak mint 
kül-, hanem mint bel-ellenséggel is volt baja. 

Zápolya .Iános 37-dik, I. Ferdinand (elsö 
az austriai ha'zból) 38-dik Нину, versenykedve ural 
kodtak (1527- 1564 ) ;l János halála után , ennek iin Ы 

П nos-Zsigmond kòk’vetelvén az atyai méltóságot. A'mo 
hácsi ütközet után sokak által királylyá választatik Zä 
polya “поз; és' megkoronáztatott; de az ellenkezök, 
‘(Лед Ba'torì nádor, az özvegy királyne'nak ‘вашей-6: Fer 
dinandot választa’k Минут. Ezt megértvén a’ kevély 
de félénk János, azonnal Szolimánhoz szalad _sege'lyértl 
ki bejôvén Magyarország-fra, ezúttal töbh mint 60,000 
foglyokat УЗИ elmagával. Ez idö бы: folyvfíst pnsztl'fó 
läbon állottak egymás ellen а’ nélnet, magyar-~ 'e's tö‘rök 
katonák ;y végre Ferdinand Zzípolyával és а’ törükkel be’ 
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két kötött,' úgy Воду Zápolya Erdélyt és Magyarorszá 
во: kirälyi névvel bl'rja; halála ntán Ferdinand maga 
legyen a’ király, ’s a’ szultánnak évi adót ñzessen. Ez 
а’ béke .Íános’ halála után felbomlott, minthogy Zápo 
lya Ja’nosné ñát János Zsigmondot ismét- a' török óta 
lom alzi bl'zá. Bär a’ protestansok ellen kemény “$8 
zések hozattak i ezen idöben, mindazáltalv az ország’ 
nagyjai is - Nádasdiak, Révaiak, Thurzók, Zrinyi 
ek _ elfogadák a’ protestans vallást; több templomok 
’s oskolák épültek, sok ifjak küldettek tanulásyégett 
Wittembergába. De ugyanekkor jöttek be a’ jezsuiták 
is Magyarországba. ç 

LMaximìlian 39-dik Нину (1564-1576). Ezen 
értelmes, embers‘zeretô ’s _vallásos türedelml'í királynak 
11 évi uralkoda'sa nagyon rövìd volt. Nevezetes ö alat~ 
ta az, hogy a’ зайдет-“5:1 hös Zrl'nyi Miklós 1500 ern 
berrel , 200,000 török ellen egy hónapig tartá fenn Sziget 
várät; midön katonáinak nagy része már vitévzül „мы“ ` 
mere'sz bátorsággal rohan néhányad' magával a’ törökök 
közé, 's puszti'tva maga is vitézl'íl hal el.` Az elc’ítt har 
та‘! nappal holt meg Sziget vára alattl Szolima'n, ki 
шёл gyengébb sultanok következtek, ’s a' török biro 
dalom’ fénye és hatalma enyészni kezde. 

I. Rudolf 40-dík'király ( 1576-1608). Maximi 
lian’ idôsb ña. Ez a’ spanyol udvarnál neveltetett, ’s 
Prágában csillagászattal foglalatoskodott Нину keveset 
gondolhata a' magyar dolgokkal; mind e' mellett is test 
vére M_aximilián Eger mellett megvere’ a’ törököket, 
Pálffi Miklós рейд és Schwarzenberg Gyôrt visszafogla 

‚ lák tölök, sôt Budát is ostromlák, de innét vissszavo-~ 
nulni kénytelenítettek. A' protestansok’ üldöztetésök 
magas fokra hágván Rudolf alatt, Bocskai Istvän erdélyi 
fejedelem sokaknak felszóli'tásära', egyesx'ílve a’ török 
kel, a' Dunáig nyomúl; kéàöbb az uralkodásra vägyó 
Нину" ФезйуёгёгеГМгйуёзза! alkudozásra lép, ve'gre 
megköti a’ hl’res bécsi békét (1600), mellynek ereje 
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поп-10: a’ protestansok’| íildöztetése'nek meg kellett s'n'ín 
ni, ’s szabad vallás-gyakorlásnak engedtetni. Ekkor 
köttetett a' törökkel'is 20 évi fegyverszünet. Bocskai 
adott lételt a’ hajdú városoknak. 

Ezen századot egész Europában a’ Luther áltál 
‘ел-раме“ vallás, ebbôl fejlö eléha‘ladások ’s háborgá‘ 
sok jelelik ki. Luther Ma'rton született Eislebenben Né 

ч metországban (1483). O elóször törvénytańuló, majd' 
bara't 1517-ben nyilvaín- kïkelt n’ v'allásba cslíszott viez 
lzaélések ellen, `azaz , elkezdte a’ refornmtiót.y Ó elle 
ne, valamint követöì ellen is V.Károly császár által iar 
tott gyíilésben Wormsban (1521) kemény végze'sek ho 
zattak: ugyanezen végzések Spìrában 15 megerösi'tettek 
(1529), mellyeknek 'midön Luther' kñvetôi ellenmon 
dottak газу protestáltak, Карп“: n' protestans neveze 
tet. i530-ban рейд hìtök’ ágazatát bemutatták az 51155 
hurgi gyülésen; innen ágostai hit-felekezetl'íeknek is 
mondatnak. Ugyanakkor, mîdôn Luther Németország 
han kezdte a’ reformatiót , kezdé azt Helvecziában 
Zwingl, ki midôn ne’mèllyekhen különböznék Luther 
töl, `követôì reformatusoknak, vagy helvecziai ‘511115 
tételůeknek neveztetnek. Az lij vallás csakhamar elter 

i jedt F ràncziaországban is, hol különösen az uralkodásra 
vágyó Gvise herczegek miatt tôbb vallásos hadak Vvisel 
tettek, mellyeket a'borzasztó párìzsi lakodalom, vagy a' 
protestansoknak-cslifosan hugonottáknak- éjjeli meg 
ölete'sök gyászoan fejezett be (1572). De az 1111616 
sek ezután sem szl'íntek meg, ml'g IV. Henrik adá a'nan 
tesi parancsot (1598), melly Franczìaorszägban a' prv 
testansok’ szabad vallfís-gyakorlása't biztosítá. V. Kä 
roly' halála után a’ Spanyolországhoz tartozó Belgium“ 
han is elterjedt a’ protestans vallás , mellyért midôn a' 
helgák kemény üldöztete'st szenvedne'nek , az oranìni 
Vilmos vallási e's polgárì szabadságukat alapítja meg' 
Anglidbau VIII. Henrik magát teszi Ia’ reformalt 981" 
Ы" fßìévé. Denia, Sveczia és Norvegia beveszik ß' 
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protestens vallást. Helveczin (mielôtt a’ reformatie ben 
ne elkezdetnék) szabed köztársasa'ggá alekult. A'trien~ 
ti zsìnat (1545) a’ romai egybáz' jogait helyreálli'tandó 
kezdödik. A’ spanyolok Amerikában fôlfedezik Mexi 
kot es az папу-ваша; Perut. Magellan Ferdinand spa. 
nyol feltalálja déli Amerika’ cslicse felé e’ kelet India 
ba vezetó tengeri útat , ’s köriilbajókázza a’ földet (1521). 
A’ spanyol-portugel keletindiaì birtokokat, а’ spanyol 
járom alól kiszabedúlt hollandok egyre foglalják 's Ke~' 
let -Indiiiban negy birtokokat szereznek. 

o 

1600 - 1700. 

II. Mátyás, lll-dik király (1608-1619); a’ be'csi 
béke’ pontjait törvénybe iktatá: a’ mire soket tett az, 
hogy Illéaházy e's Thurzó nádorok protestansok valtinak. 
A’ protestansok már ekkor gyl'iléseket tartottek, super 
intendenseik v‘oltak; de részint az ágostai és helvecziai. 
vallás-felekezetr'iek’ egymás каша egyenetlenségeik, ré 
szint a’ hires Pázmán Péter' iromänyai 's` ékes-szólása 
által, a’ föbbek elhagyván a’ protestans „мы, ennek 
sorse alább szällt. Csehorsza'gban nyomatván a’ protes 
tans vallas, a’ csehek felzendiilnek, V. Fridriket а’ 
rajnai palatinust választják királyúl. Ebbôl ered а‘ 30 
éves häború, mellyben a’ magyarok is e’ következö ki 
rályok alatt részt vettek. u 

II. Ferdinand 42-dìk király (16.19-1637). Ez 
elett egy felöl a’ felzendült csehek ostromlák Bécsct, 
más felöl a’ hazában vallásos nyomatäst szenvedök ál 
tal felszólitott Bethlen Gábor erdélyi fejedelem foglalja 
el Magyerorsza'gnak negy részét; sokak által királynak 
választatik, de ezt elfogadni nem akará, hanem Nìkels` 
burgben Ferdinenddal megbékélvén (1621), hét várme 
gyét e's Erdélyt kapje; majd ismét megsértetvén Beth 
len fegyvert fog, egész Styriáig balad; de visszanyo 
matván, a’ nìkelsburgi béke, a’ bécsi békére alapitva, 
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megerôsl'tetik (1624). Harmadszori felkelésekor az el 
lene ‘ИЗЮМ! “Ганепзгейм (a’ 17.0 éves hzíhorú’ hires hösét) 
fortélylyal kikerüli, ’s kevéssel azutrín meghal. 

III. F ег а i п a n d ¿t3-dik király (1637 —— 1657); ang 
lépe a’ trónra, yRákóczi György erdélyi fejedelem bele' 
elegyedvén a’ 30 éves háborúba, a’ svédekkel és fran 
czizikkal egyesülve Pozsonyig nyomult, kivel Ferdi 
nand — nehogy töhb ellenségeivel szorosabb_ kapcsolat 
ha jôjön -- Linzhen 1645-ben békét kötött: melly sze 
rint, a’ mellett hogy Bethlen Gábor’ birtokai mila meg 
maradtak, egyszersmìnd a’ pl'otestansok’Í szahad vallás 
gyakorlása megerôsíteték, ’s ez a’pozsonyi orszäg-gyù'. 
lésen törvénybe is igtattaték: midôn a’protestansok ‘бы’ 
mint 400 templomaikból 90-et visszanyernek. Azonban 
a' törökök, magyar birtokaikból több helyeket hábor 
gattak, mellyért a’ magyarok Щи“ többször megveret 
tek: Еду verte meg öket Forgács'Buda mellett; Рыб 
László {в} szabadítä meg Komáromot; Vezekenynél 
Forgács Adám négy Esterháziak' haláläval veszen дуб 
zedelmet az esztergami basán. 

IV. Ferdinand 44-dik Нину még azon eszten 
dôben , midön megkoronáztaték, elhalt; ’s testvére Leo 
pold lépe a’ trónra. - 

I. L e op old 45-dik király (1657-1705 Ez elött 
a’ rendek a’ német katonasäg’ behozása, a’ magyaroknak 
hr'vatalból kirekesztésökfvallásos szahadságok’ nyO' 
mása miatt panaszkodtak, ’s ezeknek orvoslásät ke'rékt 
mellyeket midôn a’ király sok körl'ílmények miatt nel“ 
orvosolhata, különösen mìnthogy a’ törököknek Szent 
Gothárdnál megverete'söket Montecuculi l vezér ’ alatt 
nagy részint németeknek kellett köszönni, a’ német~ ka' 
tonákat továhh is megtartá az országban; eze'rt войн" 
a’ fôbbek közül, millyenek Veselényi nádor--ki il' 
ещё!’ sikerülése elôtt meghal --, Náda'sdî, Zrl'nyi Рё‘ 
tel', Frangepán, Rákóczi Ferencz, a’ király ellen tà» 
madtak; kik elfogattatván mint felségsértók ölettek m96" 
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Rakóczin МИН, kinek a’ király, anyja’ ke’résére meg 
bocsátott. _Ugyanezen zendülésben részvéttel ‘МОИМ 
ván sok protestans papok, némellyek közdlök зайт 
ú'zettek, ma'sok gälyákra küldettek.` Leopold a’ többi 
ò‘sszeesküve'seket megakadályoztatandó, a’ nádori híva 
га]: németnek adta; de eze'rt а’ nyugtalanok ismét Tö 
köli’ alatt feltámadtak, ’s minthogy Leopold seregei а’ 
Rajnänál táboroztak a’ francziák ellen, ezek az orsztí 
got szabadon pusztíta'k: midön a' király Esterhfizi Рай’ 
nádorrá tétele, állandó katonaságnak a’ nemzetbôl ala 
pi'tása, a’ nemeseket nyomó adó’ eltörle’se, ’s а‘ láza 
dóknak megkegyelmezés által akara segíteni; de a'. 
Tököli által segélyre hl'tt törökôk az országba törnek , 
Bécsig nyomulnak, ezt keme'ny ostrom alá vezik, melly 
alól azt Szobieszky János lengyel király' vitézsége, а‘ 
tôrökök’ nagy vesztesége'vel, s'zabadi’tá meg. Ezuta'n a' 
lázadók! nagy része engedelemre térvén , a’törökök Bu 
dáról 1686-ban kiverettek; csak felsö Magyarországon 
maradtak még némelly lázadók, kiknek elnyomásám 
Karaffa császzíri vezér kemény törve'nyszéket tartott 
Eperjesen , melly által sok protestansok és 'l‘ököli’ h1' 
vei kegyetlen kínzások közt ve'geztetének ki. Ezen tör 
vényszék ellen 1687-ki pozsonyi orszäg’gyülésén panasz 
kodtak-a’rendek, melly el is töröltetett; ’s itt I. József, 
Leopold’ idösb lia, mint elsö örökös magyar király ko 
ronáztaték meg: midön a’ rendek az austriai háznak örö 
kösen általadák Magyarországot, a' feletti örömökböl, 
hogy a’ törökök Budáról kihajtattak. De azért ezntán 
is viseltetett háború a’ törökkel; ezután vétetett‘vissza 
Belgrad, ezután verte meg Eugen Zentánál a’ törökö 
ket, annyira', hogy ezeknek nagy'része rémülve szala 
(“Над a’Tiszába fut; ezen ütközetet követte 1698-ban a’ А 
karlovìczi béke, mellyet mivel a’ császár a’ rendek' 
tudtn uélklil kötött, lIuRákóczi Ferencz фа‘: ismétl so 
Кап támadtak ellene, ki miír Leopold alatt Pozsonyig 
’s Bécsig nyomúlt elé. 
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Ezen században Ne'metország ’s a’ hozzá tartozott 
tartományok igen sokat szenvedtek n' 30 e'ves háborlí 
miatt, mellyben a' protestansok elöször ve'zérůl- Válasz 
ták VLKri’sztiánt, Dánia' királyát, majd a’ svecziaì ki 
11115’: Gusztav Adolfot hívák segédl'll, ki a’ több mint 
36 ütközetben gyôzelmes Tillyt Lipcsénél megverte; 
szerencsésen ütközék meg Luczernnél is VVaIIenSteinnaI, 
hol maga is elesett a' svekusòk’ nagy veszteségére. 
Végre Torsztenszon svekus vezér F erdinandot 1648. a’ 
a' vesztfaliai beke’ aláirására kényszen'té, melly béke 
Németorsza'gban a' protestansok’ szabad vallás~gyakorlá- 
snit, egyszersmind egyenlö jogaìkat a' katholikusokkal 
alapl'tá meg igen sok pusztn'tás ’s szenvedés után. Ezen 
századra is terjedt Francziaorszägban a' nantesi paran 
csot kìadó IV. Henrik' uralkodása, ki felvevén а‘ katho» 
lika vallást, békét szerze.; 's az orszäghan földmivele's, 
selyembogár-tenyósztés 's kereskedes által l'igyekezett 
n' boldogságot elömozdl'tani. Követöje XIV. Lajns eltô 
rölve'n а’ nantesi rende'lést (1685), lnagy kegyetlenségek 
közt kényszen'té а’ protestansokat a’katholika va'llásrà, 
's e’ mìatt országából sok ezer -- még pedig népének 
legszorgalmasb része -- vándorla ki. Spanyolország'n'é 
pessége szìnte ezen század’ kezdetével fogy a' mórok' 
végke'peni kiüzetésök ánal. Cronwei h‘ajózási 101111016 
se ekkor veti meg Anglia' nagyságának alai>ja':'. 115311" 
15 azt rendelvén, hogy Anglia’ kikötôjébe csak tulajdßn 
készx'tményökkel vagy termesztményökkel terhelt idegßll 
hajók köthessenek ki, Holland’ kereskedését meg' 
csökkenté. Késöbb a' hollandusok’ keletìndiaì bìrtokaik 
is nz angolok’ hatalma alzi jöttek: mire ezelött még Erzsé 
het királyné, szövetkezése által a’ helga protestansokkal 
а’ spanyol kìrály ellen, tevé meg az elsô lépést. AZ 
Angliából kiköltözô üldözött puritanus reformatusokEj‘ 
szak-Amerikában alapi'tják új Angliát, melly a’ mostall 
legvir'ágzóbb éjszak-amerìkaì köztársaságnak kezdefe' 
Ekkor veti meg а’ Németorszägon., Hollandon és All' 
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glián ál-név elett lítazó, kiilönbözô kézml'ívességeket --- 
különösen bajó-épl’tést, még sebészetet is -- tanuló Pé 
ter czár a’ jelen roppant Orosz-bìrodalom' alapját. 

1 790 -- 1800. 

I. .Ió zs ef, Leopold'ña, 46-dik király (1705-1711). 
Ezen jeles fejedelem -- bär a’ Rákóczi- zavaî: akada'lyiil 
szolgált is-nagy hasznára vala az orsza'gnak. A’ lá 
zadókat, kik Magyarországot az anstriai háztól akarák 
elszakl'tani, inkább barátságos alkudozások mint vé 
rengzö hadak által iigyekezett engedelemre bl’rni: ’s sze 
rencsés lön; mert KárolyiSándor, Räkóczi' ellenére el 
fogadván Pälli'i .Iánostól a’ béke’ elsö czikkelyeit, ezek 
то alapult1411-ben a’ szathmäri be'ke, melly a’ belsö 
háborliknak Megyarországon véget vete: ezután Rákóczi 
ez országbó‘l eltávozik, József pedig hìmlôben még e’ 
beke elôtt 1711-ben meghal férfi magzat nélkúl. ' 

III. Károly 47-dik király (1711- 1740). 'József’ 
testvére. Ez alatt lefolyva'n a’ törökökkel kötött fegy 
ver-szl'inet‘ ideje, csakhamar had iitött ki: ennek 
kôvetkezete'ben köti a' gyözö Eugen 1i’ passaroviczi bé 
két, melly utän az országnak I. Lejos e's I. Ma'tyäs alat 
ti határai maradnak meg. De meghalvän késôbb Eu 
gen, a’ belgrádi béke szerint Belgrädis a’ többi 261111‘ 

l 4 
kal elvész. Károly a' törvényhatosa'gokrn nézve neve- l 
zetes le'péseket tesz. Aletta lett független a’ magyar ud 
vari cancelleria minden törvényhatóságoktól. A’ hét 
személyes törvényszék’ 7tamícsnokai helyett 15-öt ren 
delt. Ö alapl'tá a’ magyar` királyi belytertó tanácsot e's 
a’ négy keri'íleti táblákat. Aletta a’ protestansok soket ~ 
szenvedtek; a'miért Károly a’ mindeniinnen veszélylyel 
fenyegetett országot (1740) negy zaverban hagyá el,l 
mielôtt —— férfì magzatja nem lévén -- az ligy nevezett 
pragmatica sanctiót, "газу a' lrinyi örökülést e’ 
magyar trónon, leányának Maria Therézia'nak megszer 
Zeile. ° ` 

- ‚ \ 
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Maria Therézia 48-dik király (NM-_1780). 
Kdroly’ elhúnytával kezdödött az austriai örökülés mi 
atti háború,vmellyben Márìa Therézia ellen fegyverbeu 
lillottak Bajor-, Szász-, F ranczìa-, és Рамы-011211501‘. 
Illy veszélyes körülme’nyek közt а’ hi'í magyarokhoz fo' 
lyamodott Mária Therézia, ’s fél esztendös Её: Józsefet 
ölében tartván zápor könnyek közt ke're segélyt a’ po 
zsonyi ország-gyülésen, mellyre a’ hazäjához ’slkirályá 
hoz hl'í magyarok, illy szavakl'a fakadva: „Eletünket 
halálunkat királyunkért ’s kegyelmes asszonyunkértl“ 
azonnal harczra keltek, melly harczhan Festetics Мне!‘ 
Prágát, Batthyáni Kéroly egész Bavariát foglalák el a’ 
hajoroktól és francziáktól, мама Ferencz pedig az 
ellent a’Rajnzin túl l'ízi; l'gy az acheni be’kében (1748) 
Märìa There’zia az anstriai tartonuínyok’ törvényes örö 
kösének ismertetett. A’ hét éves porosz háborlíban is 
— mellyet Austria, Franczìa-, Mnszka- e's Szász~orszá- 
gok viseltek II. F ridrik ellen -— kimutatäk vìtézse'gökct 
’s hůségöket a’ "ждут-01: királyuk iránt; ebben Na'das 
di Kollinnäl gyóz, Hadik pedig Berlintöl adót csîkar. 
Ezen hadnak a’ hahertsburgi héke’vet уйдет (1763). 
Illy hl'í szolgálatjokért Mária There'zia is kegyes vala 
a’ magyarok iránt. F6 hl'vatalokra született magyarokat 
emelt. Az urhéri tartozásokat törve'ny szerint meghatä~ 
roztatja. A’ kegyetlen kínzásokat eltörölte. A’ magyar 
testôrzö sereget, Szent Istvzín’ ’s Therézîa’ ` rende't ala 
pítá. A’ protestansok iránt is kegyes volt, kiknek bol 
dogságát a' детища eltörlesztése ‘Яга! inkábh шипы! 
hatá. A’ jezsuiták’ jósza'gait a' katholikus oskola'knak 
ajándékozta. A’ nagy-szombati egyetemben'vila’gi ta 
nítókat rendelt, ’s ezt 1777-ben Budára viteté. Selme 
czen hányász akademiát alapl'tott. A’ Zsigmond ällai 
elzálogosított szepesi városokat visszavette. 

п. József 40am-many (1780-1790). в" nagy 
lelki'i fejedelem —- ki, „мы: uralkodnék, több tartu 
mzínyokut beútazott — uralkodńsát a' türedelmi törvény’ 
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kiada'sávalkezdi meg, mellynek ereje szerint а" pro-' 
testansoknak minden eddig bírt teniplomaik ’s oskoláik 
meghagyatnak; minden, 100 csala'dot felül mnló hely 
ség, az adózo' nép’ terhelése nélkl'íl templomot épr'thet; 
a'_hivataloknál a’ Vallés-kiilönség nem tesz akadályt. 
József, frigyesének Il. Katalin orosz czárnak “3115636 
re személyesen ment a’ török ellen, hol a' hadi élet' 
minden veszélyeiben re’szesi'ílt; végre elgyengülve’n Lau 
donra hagyá a’ vezérséget,~ ki Belgrádot több gyözelmei 
Titán vìsszafoglalä. Jdzsef ellen a’ magyarok'- kiknek 
régi alk'otmányät sértetlen nem hagyá '- felläzadtak; 
miért több rendeléseìt (а’ türedelmì és urbéri bìztosító 
rendeléseìt kivévén) visszavoná, ’s meghalt 1790» 

П. L eopold 50-dik kîrály, .Iózsef’ testvere (1790 
-1792). E’ fejedelem а’ nagy .Iózsef’I tiirödelmi ren 
delését uralkodása' kezdetében azonnal törvénykönyvbe 
igtatá, rövid idei uralkodása alatt mindent elkövetett 
a’ baza' boldogságára; а’ törökökkel, néhány hónapi 
harczai utzín, mevgköti a' sîsztovi békét, melly végképen 
bezárta a’ törökökkeli hadat Moldva , Oláhorsza'g, Ser 
via, Bosznia 's Horvátorsza'g' ne'melly részeinek >átenge 
de'sével.- y 

I. Ferencz, Leopold’ fia, 51-dik király (1702 
1835). Ez a’ jó fejedelem', а’ mellett hogy-a’ hazában 
a’ franczia szellemli 'összeesküvést _ melly az austriaì 
hä‘z’ leronta'sára czélzott - elnyomta, egyszersnlind а’ 

_ franozìa forradalomból keletkezett hosszas háborúk’ ter~ 
heit is ke'nytelen volt érezni, mellyek közl'i'l az elsöre, 
az 1796-diki ország-gyüle's - hol J ó z s e f- f6 herczeg ná 
dorrá választaték- hatalmas segélyt aja'nla. Ezen há- ‚ 
borrít Napoleon gyôzelmével a’ campoformioi béke (1797) 
zärá be. A’ többi hadak' terheit а‘ következö 19k $211 

zadban viselé I. Ferencz. ' 
A' XVIII században, a’ vallásos forradalmak he 

lyett ìnkább kezdének polgári változások uralkodnì ,— 
úgy hogy ezen idöszakkal az lígy nevezett polgzíri 52:1 
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zadok köszöntvöttek be. Мёд maguk n’ Spanyolok áltnl 
térítés végett küldött `102501101; 15 Amerikában polga'ri 
társasa'got alkattak; miért is, több visszaélésök 111011011, 
eltöröltettek (1773). 

A’ XVIII. szzízadoth megnyitá az e'jszaki háborń, 
mellyet Péter oza'r, 52бУе111е21‘еЬеп3уе101‘521138а1’051311 
nìával , vîselt a’ svékusok ellen. Ezen hadban sze’p sze 
repet ja'tszott az éjszaki 1165 XILKároly svékus király, 
ki Pétert több harczokban gyôzte meg; végre Pultavá 
nál megveretve (1709) Péteré leve a' gyözelem, ki a’ 

` Muszka-birodalom’ jelen állapotjának legelsö veté meg 
alapját. Ekkor kezdôdött a’ spanyol korona-örökülési 
11011010, mellyre ILKároly' ingékonysa'ga adott alkal 
mat. Ezen idöszakra esik az austrìai Киева-610110100 

harcz, mellyre Mária Therézia’ trónra lépe'se ada okot, 
hol -- mint la'ttuk '- fö szerepet játszottak а‘ magyar 
hôsök. Ekkor támadt az europai hatalmak közt most 
0156 `l'angú Poroszorszäg, hol I. Fridrik~Vilhelm 0156 
király, elödjeinek (mint még nagy-herczegeknek) Pél. 
dáját követve'n, 11021111’111’5021101352005001“; az orsza'got, 
’s ILFrìdriknek-a' nagynak — sok kincset hagyván, 
61 — az erényest, a’ vîtézt -—- külsöleg is 016550 tevé a' 
7 éves háború’ folytatására, mellyet Mzírip, Therézia 
szövetségeseivel indl'ta ellene. Ml'g a’többi europei ha» 
talmak itthon küzdöttek, Anglia inkább а’ vìlág’ 110105 
kedésére fordítá íigyelmét; így elkezdvén a' 110101411 
diai foglala'sokat Hollanldtól, az angol kereskedökbôl 
álló keleti társaságot álkatá, ’s ez által olly nagy 
birodalmat 52012011, melly kétszer is nagyobb az ango 
lok’ minden európai birtokuknál. 'Ugyanekkor fedezte 
fell Cook hajós-kapîiáuy (1768) a’ vila'g’ ötö‘dik 105201 
Australiät, mellyel kizárólag az angolok birtoka neve 
kedett, ’s most általuk -- bär gonosztévök kiildetnek is 
ide — tudomány-, kézmüvek- ’s minden polga'rosodással, 
а’ legvirägzóbb állapotra' emelkedik. De ugyaiiekkor 
veszték el a’ kivándorlott puritánok által alapított éj 
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szakamerikai gyarmatot is, mellynek midön az an'ya- 
országgal egyenlö szabadságát'nyomnák, minden nemii 
adóvel terhelnék ,_ (1776):.Anglìától függetlennek nyil 
vánítá magát; ’s igy шеф edának a’ föld~gômbön legví-v 
rágzobb éjszak - amerikai köztársa ságnak, 
mellynek kivi'vásában kitündöklöttek Vaschingtun és 
e’ villanyvezetôt feltaláló elôbb könyvnyomtató legény 
Franklin. Ekkor kezdödött az egész Enropzíŕa negy hete' 
sli franczia forradalom, mellyben a’ jó Lejos franczia 
kira'ly , ez elöttei XIV-.és XV. _Lejosok’ bíineiért lakoló , 
nem „гамма az ország’ negy szegénységén (a’ nemesség 
és papság adózni nem akarván) a’ nép elött kedvetlenségbe 
jött; elöször fogsägra tétetett , majd (1793) а’ franczia 
nép’ örök gyalázatjára nyaktilóztatott, ’s Francziaorsza'g 
köztársasa'gnak kiáltaték ki: mellynek Bonaparte elö 
ször consulja, шаг! 'császárja leve, ’s a" XIX. századot 
nevezetes változással nyr’tá meg és tölté be. 

1800- 1836. 

I. Ferencznek hadviselése Napoleonnal átjött a’ XIX. 
századra is: ebben viselte a’ második hadat, mellyet 
I. Ferencz lemondván az austriai Belgiumról, a’Rajna'n 
МН birtdkról, és Olaszorszägnak az Ecsen túl elsô részé 
röl-bezárt a’ Швей-Пей beke (1801). Harmadik hábe 
rúja kezdödött I. Ferencznek mint már (1804) austriai 
örökös csa'szärnak, Napoleonnal már mint császárral 
(1805), mellyet bezzírt а‘ posonyi béke még azon esz-_ 
tendöben, Ferencz’részérôl a’ campoformioi és lunevillei 
békékben elvesztetteken ШИН me'g Velencze’,Tirol’ ’s ma's 4 
német birtokok’ vesztésével. Legérezhetôbb volt az (1809) 
kezdôdött negyedik `frnnczia háborli Magyarországra , 
mellyben a’ francziák Magyarországra beütvén, Pápán 
által egyenesen Györnek tartottak: ezt -— bär a’ nádor 
és Janus f6~herczegek vitézül шашлык is -- bevették. 
E’ háborut bezárta még azon esztendöben а’ bécsi béke, 
I. Ferencz’ vréxszérôl 1885 [j mföld, e's több mint 

aLl-:Ml TANí'rÁs. 16 
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3,000,000 lakos veszteséggel. ’Az ezt követô esztendöben 
Napoleon összekelt I. Ferencz’ lányával Maria Luisával. 
Ez idötöl a’ be'ke tartott 1S13ig, midön I. Ferencz az 
ötödik hadhan, zövetkezve az orosz, porosz, angol és 
más hatalmakkal, Lipcse'nél 1813. a’ szövetségesek tel 
jes gyözedelmet vettek a’ már elébh Oroszországhan hi 
deg által megalázott francziákon: mit követett Napo 
leonnak Elba szigétébe fogsa'gra küldetéseghonnan (1815) 
kiszökvén', Vaterlonál Wellington angol e's Blucker po 
rosz vezérek által végképen megverettetett; Szent-Helena 
szigetéhe fogságra vitetvén, itt 1821. za'rá be valóban 
nagy dolgokkal foglalatos napjait. A’ Napoleon’ “дуб 
zetését követô bécsi congressus (melly 1814. és 1815. ип 
том) a' had által elbomlott egyensúlyt visszaada': 
igy nyeré vissza az austriai ház elvesztett birtokait, 
ugy _mint azokat ma is birja A’ ha'borlí’ ezen ‘Шах-ай közt, 
nem szl'ínt meg a' jó vfejedelem a’ haza’ javáról több iz 
ben tartatott országgyüle'sek által gondoskodni. Ó alatta 
ásatott a’ nevéröl nevezett Ferencz-usatorna Bács va'rme 

gye’ben; ö állította fel Váczon a’ síket-némzík" intéze- l 
tét; 6 alatta álll'tott Keszthelyen' gróf Festetics György 
gazdasa'gi oskolát; 6 vetette meg alapját a' magyar hadi 
oskolának, melly а’ királyné’ nevéröl Ludoviceanak 
nevezvtetik. A’ nemzeti museum gróf Széehenyi Ferencz’ 
ajánlzísából alatta létesůlt. Ó alatta alapl'taték a’ magyar 
nemzeti akademia, melly ветвей nyelvíinkre, a'tudo 
mányokra, ezek által a’ nemzet’ boldogsäga'ra kùlönös 
hatással van. Ö alatta kezdôdék a’ sok hasznot igérö 
dunai gôzhajózás. Illy лад}; hataísú élete't bezärá a’ jó 
fejedelem 1835. martius’ 2kán. Követte öt az uralko 
dáshan még _az 1830. országgyú'lésen megkoronáztatott, 
ma dicsöen orszägló V. lFerdinánd. 

V. Ferdi n á n d 52. király (1835 -- mxíig). Mennyire 
szl've'n fekszik виза-56 fejedelemnek népe boldogsága, 
megmutatja (az, hogy az 1832-1836 tartott hosszas or 
szággyúlésen mindazokat m/egerösité, mik az eddigì 

l a 



úxxon. ‚ 243 

tamícskozásokhól a' köz jót czélozhatók. Igy tevé tör 
vényes .nyelvvé- а’ magyar-ty megerösi'té a’ jobbágyokat 
bizonytalan birtokaikba'n; a? nemtelenek’ személyes pör 
lekedhetését ,megengedéla’ nemesek ellen; a' pe'nzbeli 
elmarasztalást magában foglaló bîrói ite'let’ végrehajtä 
sät megerösíté; 'a' birói `itéleteknek okokkal 100011616 
mogatásät behozá; az .,ország’ köz javrít tárgyazó ma» 
gános ,vállalatokat megengedé. Adja Isten, rhogy a’ még 
hátra lévô orsza’gos törvënyi,.;adói„ köz polìtikai, Vke 
reskedési,` bänya'sz'atiLtudonxányi ’s egyházî tärgyokat, 
illy jóltevôleg bev‘égezhetvénmigen sok ideig éljen né 
ре’ javára! , ‚ i .,. 

E’ században a’ franczia forradalom’ tüze nemcsak 

Austriát ’s vele Magyarországot e'ré; hanem egész Eu 
горб: lángba bonita’. Ugyanis а’ franczia nép’zabolátlan- y 
ságát, ’s királya iránt` mutatott kegyetlensége't sértônek 
látván az europaì fejedelmek, egymást követve mind 
felkeltek, ’s Nnpoleonnal háborúba keveredének; de а’ 
nagy harcfñ egész Europát megrázkódtatta, az uralko 
dókat trónjokból leszzilll'tá ’s rokonait helyezé azokra: K 
mint József testvéret a’ nápolyira, mostoha ña’t Eugent 
az olaszországira, Lajos testvérét а‘ hollandira, Jo 
zsefet (a’ nzípolyi kì'rályt) a’ spanyol trónra, ’s József 
helyett Muratot a’ nápolyira. A’ rajnai szövetségnek 
ótalmazójává tette magát, ’s Németországban királyok'at 
emele trónokra. A’magát ellenszegiilö romai pápát Fran 
cziaországba vìtette. De ezen hatalmas ellen is elkezd 
ven` 112` elemek dolgozni Muszkaországban, kénytelen 
valalen‘gedni a' szerencse' változóságának, ’s szélesen 
terjedô hatalma után Szent-Helena’ szdk körében zärá 
be napjait. 

A’ franczìa ~forradalom’ szìkrái ezután is ütögeték 
ki magokat Europában. Így szorl'tá a’ spanyol nép Fer 
dinánd’ uralkodói hatását korlátok közé (1820). Ezek’ 
példáját követék a’ portugallok, nápolyìak és szardiniai~ 

16 ‘I’ 



244 'röR'rÉNE'r-TUDOMÁNV. 

ak, kik közül Nápolyt ós Szardiniät az austriai ház, 
Spanyolországot pedig a’ francziák csendesíték le. Вы 
követte а’ görögök' felkelése a’ török porta ellen, 
kiknek függetlense'göket az angol, franczia e's orosz se 
regek kivn'väk, ’s Otto bajor herczeg leve a' gôrögök' 
kìrálya. Majd a’ francziák i830-ban a’ szabadságuknt 
sértö X.Károlyt так, ’s helyébe Lajos Filepet vá 
lasztják. 1831-ben a' maroknyi Lengyelország ‘Бабий! 
har`czol az óriás orosz ellen; de szétszóratván polgárai 
va'ndorolnak ’s számü-ze'st szenvednek. ` 

А’ jelenleg mindenütt feszülö viszonyok bizony 
talan jövendökkel foglalatoskodtatják a’ gondolkozó, 
sokíjót de гола: is sejtö elmét. ' 
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‚ . ' : и‘ z › r l ь " ,at i( .-. i' §’ t „i ~ 
A’ törvények közönségesen vagy személyre, vagy 

‘атома, Vßgy e’ személy e's vagyon körůl eléa'llható 
követeléseknek keresetmódjńra ‘тетей. Innen a’ ina 
gyar tôrvényben‘h’ár’mat fog’unk szem ем“ tarteni z’ 1) sze 
mélyi, 2) vagyoni jogokat; 3) ha “Наш akármellyikben 
is megsél‘tetik, ennek оптовым“, vagyis a’ töryényke~ 
zési rendet. De mielött ezekre mennénk, szükség is 
mernñnk a’ kíilönbözö személyeket törvényes tekintetben. 

`:_ 2. 

Midön a’ magyar-ok Ãzliából kijövén, itt megtele 
„мы: — minta’ törtónet-tudoma'nyból tudjuk — csak 
hamer Нину‘ választának maguknak.y Az elsö király 
szent lstván,--felvevén e' keresztye'n vallást, ennek szol» 
Её“, a’ papokat, jòszágokkal, kiilönös szabadékokkel 
és jogokkal megajándékozá. Ugyencsak szent‘lstva’n 
mzir tett az orsza'gban f6 tiszteket, ,kiktůl sza'rmazik а‘ 
mágnások’ rende.I A’ berczhoz szokott, de ez »'idék’ vi 
szonyai miatt is abban elni 'kénytielem'tetett magyar, 
földjét, mellyet királyától kepott, nem mivelhetve'ng 
ezt a’ rabszolgáknak а“ mivele's ‘феи, eze'rtl hogy 
maga katonáskodjék: ezen katomiskodókból szfirmazott 
a’ nemesi rend, a’ földmivelö rabszolgákból pedig a’ 
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parasztok’ rende. Csakhamar voltak az országban oly 
lyak is, kik tudományuk által különbözteték meg ma 
gokat: ezekhôl származott a' tanúltak' vagy ищем. 
hek’ rendje, kik ha nem nemesek is, személyöket te 
kintve nemesek gyanánt tartatnak. Késöbb sziikség volt 
ke'znu'ívesekr'e is , kik többnyire kiilföldröljövén, kiilö~ 
nös szabadékokkal ajándékoztatának meg , és városokban 
laktak: ezekbôl szármoztak a’ szabad kirälyi va'rosok. 
Ezeken kivl'il még a’ kìrályok némellyeket -- millyenek 
a’ kunok, jászok és a’ hajdlik -különbözö idökben 
különös jogokkal ajánde'koztak meg; máshol némelly 
helyek magokat az úri hatalom alól pénz ¿íltal kiválták. 

"i ‚ '‚ i 

l .ás gn’ n ‘‚ ` L. , -,.'|.. 
Ezek szerint törvényes tekintetben e’ következô 

személyek vannak a’ Ihazában: ` 'i ` y _ „A 
_ 1. A’ legfelségesebb _személy a' kirzíly,4 ki minde 
nek felett gill az orszägban. y — . 

_2. A’ romai `egyhrízi föpapok„,hova tartoznakgpzjél 
sekek, piispökök, apátok és prépostok, A’ töhbiek köz 
rendl'í papoknak mondatnak. \, d 

3. Mágnások , kik hiratalosaktés czl'mzetesek. Hi 
vatalosak` az ország’ nádor'a, ország’ ‘ hirája,` horvátar 
мёд! bán, királyi tárnok, pohärnok, asztalnok, 1610 
vász-mester, f6 “Магний; f6 Майн-(11116, fö kamarás, a’ 
magyar testôrzöïsereg" kapitánya; la’a pozsonfyi'lgl‘óf, 
a’ két koruna-6r; továbháfa’w‘ármegyék’ föispa'njai, kik 
orsza'g háróinak is neveztetnek. ‘ Czímzetes mágnlísok 
a’ herczegek, gŕófok es ha'rr’rki, \ ‘ l ""i ' 

4. A’ nemesekfń-A’ fôpapok’és mágnások mindazorl 
személyi és vagyoni jogokat:` bi'rják, melly'e'ket'bírnak 
a’ nemesek. Innen az érintett három személyzet 11118] 
don nemesi rendnek is neveztetik. 

5. Szahad királlyi városok, kik —-‚ mint 'a’nemesek 
_.- követeìk ‘Яга! az ország’g‘yíilésén megjelennek 
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6. A' kunok, jászok és hajdúk haonlóan két-két 
követ által jelennek meg az ország’ gyülésén. ’ 

7. A' szabados v. kiváltsägos helyek. Ezeknek la 
kosaì megváltott vagyonaikra nézve kíilönhöznek 035011 
bágyoktól, vagy földesurak alatt lévóktöl; személyö- y 
ket tekintve azokkal egyenlök. 

8. A’ jobbágyok, kik egyenesen földesurak alatt 
vannak. 

I. szEMéLrr досок. 

 .4 ’A  raygam  ’ylárik  zehéylémezs  ttötök :kogoj
1. Ö nevezi ki a' fö papokat, adhat azoknak 105211 

gokat: ’s tiszteltete'seket. 
2. Ö osztja a' fö hl’vatalokat az orszzigban, б neve 

zi ki az ország’ báróit , a’ nádort ésI a’ korona-öröket 
kive'vén; 6 nevezi a’ vármegyék’ fôispánjait. 

3. Ö tehet akármelly nemtelen ernbert nemessé, a’ 
nemes emhert báróvá, grólfá , hercze'ggé. 

4. А‘ király örökdl a’ mag nélkdl megholt nemes 
ember’ jószágában, valamint a’ lkihaatlt papi 105211801: 
ban is. 

5. Övé a’ pénz-verési, só-kereskedési, ‘puskapor 
készítetési, posta- és harminczad-jogok. 

6. Ó kegyelmezhet meg a’ halálos rabnak. 

5. §. 

Azon kivl'íl hogy a’ f6 papok és lmágnások mindazon 
személyi jogokat bl'rják, mellyek a' nemesekre 1011102 
hak, vannak ezeknek különös személyi jogaik is. Ily 
lyenek: 

1. A’ megyés píispökfik és az ország’ bárói saját- 
pecsétjekvalatt tesznek pöreikben iigyve'deket, ’s külö 
nös királyì lev‘e'l által hivatnak ország’ gyüle’sére. 

2. Mind a’ f6 papoknak mind a’ mágnásoknak 

Х 
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egész sérelem-díjn]: 400 forint; valamint az ország báró 
néinak özvegy-pénze is 490 forint. 

l3c Az egész papi rend nem esküszik, csak papi hi 
tére tesz bizonyságot. 

6. §. 
A’ nemesek' személyi jogaik: 
i. A' nemes embert személyében vagy jósza'gában 

megsérteni, letartóztatni vagy megfogni mielőtt törvé 
nyesen ell'téltetnék, nem szabad; kivévén a' követke 
zőket, kiket elítélés előtt is szabad: a) a’ felség-sértő 
‘КМ, vagy a’ felség” személye és az ország' polgári nl 
kotmán'ya ellen erőszakkal törőket; b) a'íhadilszökevé 
nyeket; c) a' sza'molni nem akaró vagy nem tudn tisz 
teket; d) а’ gyilkosságon, tolvajságon ’s gyújtogatáson 
rajta kapottakat; е) a’ nagyobb bú'nben részeseket,.raj 
ta nem kapás után is, ha nincs egyéb jószágok azon 
МИН, mellyen laknak. . 

2. A' nemes ember csak törvényes királyának van 
alávetve, ennek is csak а’ törvények szerint; még ha 
jobbágy is a' nemes ember, csak vagyonára van nz úri 
hatalom alatti, személye mindenkor-szabad; egész sé 
relem-díja 200 forint. ‹ 

3. A’ nemes ember réven ’s vámonv nem üzet, kn 
ища-‘08:45:61, szállásozástól ’s élelmezéstől ment; kiVŐ' 
vén azokat, kik az 1836-diki tôrvények' kihirdetésétől 
kezdve, jobbágy földek' használatát vásárlanák: Elek 
közt ’s a’ nem nemesek közt, egyedül a’ katona-élek 
mezésre van különbség. 
l _Az‘ev/sztergpŕnì érsek? és más pap urak’ nemesei. is 

révtől, vámtól, katona-fogástól és -tartástól szabadok, 
valamint szabarlok a' vzsímtól az esztergomi érsek, job' 
hágyaj is. ` 
‘ь. A - 7. S. 

А’ szabad királyi városi polgároknak is vannak Sa" 
vját személyi jogaik: 
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i. Réven, vámon, ha a’ maguk dolgában járnak, 
nem fizetnek. 

2. Sérelem-díjok -— mint a' nemesek' fél sérelem 
dl'ja --- 100 forint., ’ 1 . 

3. Saját birájok vagy tanácsuk ala' tartoznak , sőt 
ide tartozna-k а’ városon ШИН semmi jószágot nem biró 
és gyanús nemes emberek „is. 

8' §» - .~ ' ~ . I1.11! 
A’ jobbágyok, valamint a' kiváltságos nemtelenek 

is, mielőtt elitéltetne'nek, elfogatnakgföldesureik, ‘ВЫ: 
tulajdon községi bira'ik alatt vannak. De földesuraik 
a'ltal még az urbéri makacsságban is egytől három na 
pig terjedhető árestommal büntettethetnek, Egyébiránt 
a’ szoros urbéri tárgyakban az úri-szék", másokban a' 
vármegyei tisztviselők' hatósága alá tartoznak. Egészsé 
каст-(1601‘ 40 forint. A’ cselédek, nemesek vagy nem 
telenek, szolgálatjokra' а’ gazdai hatalom alatt vannak; 
a' nemes lcßéléd pedig személyére nemes 'oìrája alá tar 
tozik. r l 

9. §. 

VMielóttl akárme-lly-személy az érintett személyi , a 
még- l'r'ívtandó fvagyoni'és törvénykezési jogokra megérnék, 
más’ hatalma alatt van. Illyen hatalom. ` 

1; A'szűléi, melly alatt van a’ ñ',-akárhány esz 
tendős “legyen, míg magát ön emberségéből nem táplál 
hatja , vagy ősi örökségéből a’ részt ki nem kap 
ja ;v a’ lányok pedig, ml"g_1”ë'rhe‘zl nem mennek. A' szif 
léi hatalom magában foglálja а" nevelési fenyítéket ,"és 
nagyobb vétekben a’ tömlöczbe vethetésigjogot. ’ 

2. Ha szülék nincsenek, а‘ gyermekek gyámatyai 
vagy иной hatalom alatt vannak, még pedig а’ fiak 
12-dik évökig, a’ leányok pedig férhezmenésökig, melly" 
idő alatt semminemű szerződéseket nem tehetnek, még 
saját keresményekről sem tehetnek vég-rendelést“ ' 

\ 
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3. Védatyai vagy curatori hatalom alatt vannak a' 
fiak 24-dik évôkig; és az élemedett leány-személyek, 
kik már за“: keresményökről vég-rendelést tehetnek, p 
tulajdon nevök alatt perlekedhetnek , de kál'ul'rkal_mi|1-I 
den szerződésre alkalmatlanok. 

Gyám- és véd-atyák lehetnek: a) az életben maradt 
szülő; b) a’ vér-rokonok kőzűl а’ közelebbiek; c) kit a’ 
szülő vég-rendelésében hagyott; vagy d) mindezek” hiá 
nyában a’ nemes gyermeknek az, kit a’ vármegye _, 
a’ polgárnak, kit а’ va'ros -, a' jobbágynak, kit az 
uraság rendel. Az atya, ha gyám- vagy véd-atya, nem 
tartozik számadással; de az anya tartozik, ha másodszor 
férhezment. Egyébiránt a’ gyám- és véd~atyák, va 
lamint szoros számadás alatt vannak, úgy a’ jövedelem' 
hatodrésze övék. 

10. s. x 

A’ szüléi hatalom alól házasúläs vagy nősze's által 
kiszabadulandó személyek a' törvények által bizonyos 
szabályokhoz szorítatnak. Így 

1. Tilos a’ nöszés a’ romai katholikusoknál ne 

gyed-, a’ protestansokmíl ‘тайм-(11%, bezárólag; még 
pedig mind а’ vérségben, mind a' sógorságban. А’ PTO' 
testansoknál a’ másod-ízi „rokonok is összeházasodhatnak 
királyi engedelemmel. 

2. Ha vegyes a’ nőszés, azaz, ha egyik a’ felek 
közűl romai katholikus vagy protestans; akkor a' ka“ 
tholikus atyától származó mindkét nemű gyermekek ka 
tholikusok lesznek, a’ protestans atyától származottak 
közül pedig a' ü atyja', a' lány pedig anyja' vallását 
követi. ' 

A’ katholikus házasság feloldhatlan; kivévén ha a' 
nősze's ollyan volt, a’ mellyet semminek lehete tekinteni; 
millyen többek közt az, ha valaki más személylyel ma'r 
házasságban él. A’ protestansoknál több okok miatt el' 
válhatnak a' felek egymástól, 's más házasságra lép“ 
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hetnek;l illyen okok: a’ megengesztelhetetlen gyl'ilölség, 
megátalkodott elhagyás és а’ paráznaság. ` 

Il. мечом JoGoK. 

11.§. 

A’ király minden magyarnak adhat fekvô jószágot, 
mellyet adománynak hl'vnak: az illyen adomänyos ez 
által nemes emberré lesz. l Adhat рейд adományúl a’ 
király olly jńsza'got, 

1~ Melly valakinek hliségtelense’ge vagy {91363 
se’rtésbe esése miatt szállott ra'. 

2. Mellyben a’. király valamelly nemes embernek 
magva szakadtával örökiil. 

3. Ha valamelly jószágnak birtokában régen van 
valaki n’ nélkůl, hogy tudná mi módon szállott rá: az 
illyennek kira’lyi jogät adja a’ király. 

4. Uj adomány a'ltal olly jószágban erösr't meg va 
lakit, ki annak birtokában van, de nincs gyökeres joga. ’ 

5.»Királyi megegyezés ‚ты az adomány'os 1652118 
na‘k'örökös eladászít, jövendö magvaszakada’s’ vagy hü 
ségtelenség’. esetére erösl'tì meg a' király maga részéröl. 

А’ nádor is adhat adományt, de csak nexnes em 
-bernek, és 32 teleknél nem többet. 

Minden adományosnak magát egy esztendö alatt 
az adomány ira'nt nyilvám’tani ’s а’ jószágba beigtatni 
kell, azért, hogy uzok, kik a’ jószághoz tala’n jogukat 
tartják, ellen-mondhassanak, ’s a’ törvénysze'k ею": 
megmutatván elôbbi és gyökeres )'ogaikat, a’ jószágba 
visszahelyeztessenek. 

12. g. 

Minden illy adományhoz kötött jogok: 
1. Az adoma’ny, az adoma’nyosé e's marade'kaìe'; meg 

Ринг '- а’ mint az adomány~ levélben ki van téve -a' 
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ñ és Найду maradékoké együtt, vagy csak. а‘ fìake', 
vagy ezek' kihaltával a’ leányoké.~ A' melly yadomány _ 
csak й a'got illet: a) abból az elsö nemzedék’ leányaìt 
_ legyenek мой az adományosé vagy utódjaié -négyed 
illetì , a’ többi leány‘oknak"az illy jószágból a’ ñak tar 
tással e's kiházasítással tartoznak; b) ha az illy adomá 
nyon pénz fekszik, a’ pénz’ illetö részét a’ leányok meg 
kapják; e) шпона!‘ az adományos’ utńdjai özvegyi tar 
tássnl e's törve'nyes özvegyi pénzzel, 50 telektól 200 fo 
‚ямы. ‘ 

2. Az adományhoz vannak kötve: а’ ‚йогсзпиь, mé' 
szárszék~, kilenczed-, halászat-jogok; .iovábbá némelly 
szabadékok (de ha csakwilágosan ki vannak и!" az 
adomány-levélben), mint: a"¿vásár, vám és rév. 

3, Ha az adoma'nyos jószzíg jobbágyos: tement' 
ményi, szolga’lati és pénz-Íìzetésì használatok. 
.\ 

` 13. §. 

Veszen tehát az illy adomány vagy más czl'm ál 
tal is szerezlxetemlö jószágból az uraság: 

1. Minden termesztme'nyböl kìlenczedet (a’ belsó 
telkî- illetményt ’s a’ telekhez tartozó réteket ide-°nem 
e'rtvén), melly kilenczedet a’ bejelentéstöl sza'ml'tandó 
harmadnap alatt танец“: a1. 'unaság kìvennì, különben 
illetménye minden tová-bbì‘ követelés nélkůl a’ fölclön 
hagyaîìk. Mìndazältal ezen határozat alól шашек 
и) nz olly helyek, mellyekßen. a-z érìntett tartozások 
alcármelly szerzödés ищу kìváltsdg мы, vagy nem, 
‘аду kisebb mérte'kben divatoznak; b) az olly termeszt 
ményi egyes ta'rgyak, mellyek eddig pénzzel Идиш“: 
meg (mint sok helytt a’ szôlö, len és kender); c) az 
1836-dìki törvény szerint végképen elmaradnak minden 

х tartozások n’ méh‘rajokból, aprńmajorságakból, tojás 
ból, vnjból, мамам az összes jobbágyoktól adnî szo 
kott `borj1î is. -- Minden termesztme'nybôl Знай az egy 
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bázi rendet a’ tized, vhol 'ez sz'erzödés ‘аду s‘zòliás ‘Яга! 
másképen lnódosx'tva nìncsen. ` 

2. Veszen a’ jószágos minden jobbágytól bìzonyos 
szolgálatot. Tartozik minden egész telkes jobbágy he 
tenkint egy ìgás-, ‘аду е’ helyett (ha az urasäg akar 
ja) két napìgyalog-munka'val. A’Ifél‘telkësA fél, a' ne 
gyedrészes negyedrész Шу nemü szolgálattal. 'Továbbá, 
ha Ы: kap a’ jobbágy‘az uraságtól, tartozîk еду sze-k 
kérfa’ bevitelével, valamint a’ isellér eg'y napi fa-vá 
gással. А‘ házas zsellér 18, а’ házatlan 12 napi kézî 
munkáva'l. Kivétetn'ek ezen törvény alöl и) az olly he 
lyek , mellyekbet'l kevesebb s'zolgálat divatozott eddìg 
is; b) azok, hol az illy szolgál’atok pénz által мышь 
meg; c) 1836-tól eltöröltetik a' hosszú fuvar, 's helyet-4 
te еду telkes jobbágy két maì'hával két ńapì szolgálatot 
телец; а’ kisebb álományúnk ehhez aránylag _szolgälnak~ 

3. Veszen a’ jószágos minden háztól be'r’ fejében 
egy forintot. Itt is, valamint az elöbbi tartolzásoknál,` 
ha valahol könnyebb bér dìvatozott, а‘ fennlévö szo 
kás marad meg. ‘ ' Л 

A14. ё; ' ' 
Ezen jogoknak használata теней tartozik ‘Енот 

а’ jószágos, jobbágyának 
i. Minden belsö telki `állomány után annyi hold 

szántóföldet és` rétet .aulniymßnnyìV azon vármegyében 
az ox-zág-gyülésén határoztatott *). Ezen telki állomá 
nyokat, ha a’ jobbägyok’ nagyobb része kx'vánja,_g' 
rendbeszedés’ alkalmával mindeniknek еду tagban tar 
tozik liiadui'azh uraság', а’ mennyiben e-szközölhetô. 

2. Tartozi‘k megengedni a’ bormérést еду vagytöbb 
házakban, ha а’ helységnek _sajät szöllö-hegye‘vau, sz.~ 
mihály-naptól sz-györgy-napig; ha szöllô-hegye nincs, 
karácsonyig; a’ pálinka-égetést mìnden termesztménybôl, 

ñ) Ezen határozás, az ввёл urbéri tárgygyal ',îxminden helysé‘g’ „há 
zánál meglegyen. 
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gabonát kivévén; a’ bolt-nyitzíst, az elsó rangú bolttól 
(mellyben jelesb pusztók, selyem 's más gyárì mlî 
vek титан) 20 forint, a’ második rangútól 15 ft., 
a' harmadik rangxí fqlusi boltoktól l0 ft. évi íìzetés 
теней. ‚ 

3. Tartozik adni — hol az eddig is dìvatozott -— 
tůzi és épületi Ы: (а’ zsìndelyt és детка‘: ide nem ért' 
vén), na'dlást és makkoltatästz, de csak a' jobbágy' tu 
lajdon szükségére, ’s ezt is egy öreg darabtól 6 шт] 
czárért, n’ kisebbtôl 3 krajczárért. 

I 15| s. 

Az e'rintetteken МИН а’ nem nemes jobbágynak 
vagyonì jogaì a' kövctkezök: \ ' 

1. 1836-tól мы a'llományaikat az uraság' meg 
egyezésével ’s a’ helyse'g’ jegyzô-könyvébe irással, 
szabadon vehetik és adhatjäk akárkinek is, csak saját 
földelsul'oknak,4 a’ helybeli köz-bìrtokosoknnk ’s a’ köz 
ségnek nem; így az úrî szolgálatokat megte’vén, а’ föl 
desurtól elbocsa’ttatván, az alìspány’ ‘аду шею szol 
ga-bìró’ > levelével máshova költözhetnek. 

2. 1836-tól minden jobbágynuk tartoza'saira, 5101 
gálataira ’s adózásaira nézve szabad földesurával örö 
kös kötést tenni. De a’ канат adományból származott 
haszonvételek ezen örökös kötésnek tárgyai nem lehet~ 
nek. Így még tulajdonképeni bl’rhatásuk 's 'sajátságuk 
nincsen. . ' 

3. 1836-tól а’ jobbágyok akál" ingó akár ingatlan 
szerzett vagyonaìkról teljes végrendele’st tehetnek. Eze-' 
ken МИН а‘ nem nemes embernek vadásznì sem szabad, 
kìvévén a’ kiváltságos helyeket. На kincsety talál, an 
nak ‘д а’ királyé , Ъ; az urasägé, 73 a’ találóé. A' nemes 
embernek pedig me'g más erdejében is ìehet vadzíszni 
(kivévén azon résët, mellyet а’ birtokos eltìltott; a’vadak' 
парах-06651 idejét; és а’ saját haszonra tenyésztett álla 
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tokat). Halászni más’ vizében nemes embernek sem 
szabad, 100 «forint büntete’s alatt. 

16. §. 

Vannak vagyonijogok, mellyeket különbözô szer 
zód’ések által teszünk sajátunkká. Illyen szerzödések 
a’ közönse'ges adds-verás, а’ kölcsön, a’ bérlés, а’ ha 
szon-bérlés; melly szerzôde’sek hogy erôsek legyenek, 
megkivántatik: . 

1: Hogy a’ szerzôdö személynek szabad akaratja 10 
gyen. A’ félelem, csalárdság és kényszerl'tés által ki 
сайт": szerzôdések semmik. 

2. Hogy a’ személynek belsö tehetse'ge legyen а’ 
szerzödésre. Az esztelenek, örültek., elméjekben há 
borodtak, szerzödést n’em tehetnek, valamint a’12 évnél 
íìatalabbak sem. _ 

3. Ollyan javakról tegyenek rendelést, mellyek 
sajátjok. 

11.9? 
Az adás~vevés ollyan szerzödés, melly szerint va 

laki valamelly jószágát pénzért eladja. Ha valaki, akár 
melly meghata'rozott, felszámolt vagy felmért dologra 
megalkuszik, Abár'azt kezéhez nem vette, sem elöpénzt 
rá nem ada: az az övé, annyival inkább ha fölelôpén 
zezte. Következésképen az abból kerůlhetô hasznot ve 
szi, valamint az eléállható kárt is szenvedi; és l'gy ha 
történetbôLa’ dolog elvész, az a’ vevönek árt. Hogy 
ha az illy adás-vevés bizonyos feltételekhez van kötve, 
a'feltételek nem teljesn'tetvén, a’ dolog az eladón marad, 
а’ rajta fekvô felpénzzel együtt. 

18. Ё. 

A’ kölcsön olly szerzödés, melly> szerint’elkölthetó 
dolgot v`eszünk mástól, hogy ollyat adjunk vissza ka 
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mattal ‘аду a’nélkl'íl. Legtöbbszôr köleaönö'iünk‘pénzt 
100 forinttól 6 forint kamattal , mellynél ha valaki töb 
bet vesz, elveszti pénzét. A’ kanlattal tartozik az adós, 
a) ha az vilá-gosan kötelezve van; b) ha nincs kötelezve, 
de elfolyt a’ íizetési határidô; с) ha sem kötelezve nincs, 
sem határ-ìdö szabva, de az adós törve'nyesen megìnte 

’ telit., 

À’ ki biztosan akar pénzt kölcsön adni, и) nézze 
meg van-e az adósnak elég értéke; b) va'lamelly 16825 
got, melly az adósé, köttessen le magának: ettôl akár 
melly megvevôt „та“ eltilthat; с) az adós-levelet ne 
mes ember ellen a' vármegye’ —-, polgár ellen а’ váx'os’ 
jegyzö-könyvébe igtassa ‘аду ìntabuláltassa. Nagyobb 
bìztosl'tásért` Киев: is szoktak Akìvánni az adóstól, ki ч 

Y akkor (ах-‘0111: fizetni, ha az adósnak тёп- sexnmije nincs; 
ezért a’ kezes az adóst szemmel tartsa. 

19. §. 

A’ bérlés olly szerzôdés, mellyr szerint ingó javak 
nak bizonyos ideig használatában vagyunk Íizetése'rt; 
hogyha ingatlan az illy jószäg, jelesl'íl ñaszan-«be’rle'snek 
mondntik. Ezen szerzödés szerint ugyanazon dolgot 
штык visszaadni а’ bérlö a1. adónak. Hogyha az illy 
javakban, a’ bérlö’ hibája nélkl'íl, történetböl kár esik, 
az nem а‘ be'rlö’ kára, hanem azé, ki а’ jószágnak ura 
maradt. Ha ìngó vagy ìngatlan javak bér nélkül hasz 
nálatra adatnak, ezeknél a’ legkisebb vìgyázatlansági 
hiány is tulajdonítatik az ìngyen használónak. А’ le 
tételben valamelly jószágnak gondviselése bl'zatik más 
ra, mellyben ha gondvìseletlenségñáltal ‘történik kär, a’ 
gondviselö a' kár’ megtén'tésóre Ikiiteleaßs, a’ történetböl 
származott kár pedig a’ dolog’ uráé marad‘. 

2b. §. _ 
Yagyonijogok ,állnak elé: 
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1. Örök-vallás Щи“, mellyre megkivántatik, hogy 
a’ nemesi jósziíg az ország-birái ’s'azoknak itélö-mes 
tel-eik, convent és káptaljan elött vallasse'k be; a’ ki'raí 
lyi városi és kiváltsa'gos javak pedig ezeknek tamicsaik 
elôtt: különben az adás zálog marad. Minden ember 
keresményét szabadon adhatja el; de ha lig'y истец, ' 
_hogy az ôsijósza'got kisebbl’tette, ezt tartozìk elöször 
helyrepótqlni. Söt ôsì jósz‘a'got 15 szabad eladni örökö 
sen; de en osztályos atyañakat hiteles szeme’ly által 
neg kell kinálni, azután рейд а’ szomszédokat: kik a’ 
pénzl; letévén, а’ venni-akarót a’ vételben megelözik. 
Az örökösen eladott javakat v-isszaazerezhetik az utódok, 
az eladó’ halála után, ha az elada's nem volt szükséges, 
‘газу az egész csnla'dnak nem hasznos; ha ugyan a’ ve 
vö a’ nemesi jószágot 32, a’ városit 1 esztendeig _ai el 
adó’ halála után mìnden ellenmondás nélln’íl nem bírta. 

Hůséges szolgálatért is kaphat valaki örökös 165211 
got, mellyet,> ha а‘ szolgálat megtétetett, el nem lehet 
romani, hanem csak kìsebbíteni; bär ôsi jószágból té 
tetett'légynn is. А’ hüséges szolga'latért bizonyos ideig 
ада": javali lígy _nézetnek mint zálogok. 

2. Lehet szerezni elzálovgosl'tás által, magános pe 
csét vagy irás alatt, 32 ‘аду ennél kevesebb esztendök 
re. Eltelvén a' zrílog-idô, а" zálogns tartozîk а’ jószá 
got a’ ката fekvö pe'nz’ lete'teleért kibocsn'tani. Наду 
ha szabad épl'tésre volt a’ „гид, a’ zálogosnak minden 
тем ёрй1еге1г`1с111ирг1‘а’ váltó; ha ped'ìg meghatámzott 
volt az épl'tés, csak ezt; ha szabad épx'tés nélkül volt 
ndva, csak a’ legszükségeehbeket года ñzetni. A’ zn'. 
logos szerzôdést két párban kell _tenni, a'földet felmér 
ve, szomszc'djaìt kijelelve kell irnî, 's az egyik párt 
megtartanì. А‘ tékozló embertöl tanzícsosnbb zzílogban 
mint örökösen venni. 

3. Akármi módon szerzeltjax'at elcserc'lhet az ember ` 
mäsért,‘kényelmesebb használhatäs’ tekintetébôl; csak. 
hogy -ha a' cserélendö jószríg 651 _ szíikség‘, Могу 
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nnnyì e'rtékůvel cseréltetett légyen fel; küll’inben д‘ 
cserét az ntódok мышцам. A’ pénz-toldás a' свете: ere 
jét nem rontja el. 

21. 5. 

Az érintetteken НИИ síllnak elé vagyonì jogolc az 
idöítés által, melly szerint ha valakî a’ kìrályl 16315 
got 100, az egyha'zit 40, a’ nemesît 32, а‘ városit 1 еп 
tendeìg 's l napig békében bírta, a’ jószägnak ига lesz: 
‘пену vagyonî jogot el lehet rontanì ellemnondás által, 
a’ nemesi jószlígokra nézve az „Надым ‚ ka’ptalan és 
a' värmegye-, a’ va'rosiakra pedig a’ va’rosì tanäcs 
elôtt. Vannak mind személyek, kik ellen, Ymind idók 
és jószägok, mellyekben ninos helye a1. idöítésnek. Пу 
lyen személyek a’ 16 évn'e'l ñatalabb так, és ной, 
kik számüzött Мурка: а’ számüzésben követte'k. Nem 
folyik az ìdöl'tés háborús ìdôben, vagy midön a’ tulaj 
donos épen' harczban van. Nincs helye az idöl'te'snek a’ 
zálogban, a’ vér- és osztályos-rokonok közt, a’ lány 
'negyedben és özvegy-pe'nzben, a' haszonvételre adottés 
kôzönséges használatii jqvakban. ‹ 

22. gf 

Vagyon'l jog Евгений: végrendele's által is, :nelly 
szerint valnki а‘ más' jószxígá'nak ига lesz hala’l’ eselé~ 
ben, ha az életében akaratját nem “сну; vissza, A'vég 
rendelés hogy á'lljon, megkivzíntatik: 

а) Olly személy tegye, ki erre alkalmatos. Eze'r! 
rendelést nem tehetnek a’ 12 évnél fìatalabbak, az esl 
telenek, dühösek, zayarodott elméjl'íek. 

\ 

ь) olly jósz‘a'gról fétessék, muy végrendelés am 
eshetö. Nîncs ereje az olly ve'grendele’snek, melly ös'l 
jószágról шелк, vagy ollyanról, mellyben а’ végren 
delô testvéreìvel egyenlôn osztozott, az osztályos toko 
nok’ газу ezek’ мамаши létében; továbbá, ha а’ vég 
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rendelés szerzett jósíágról szól ugyan, de az ősi elvesz 
tegetett nincs kipótolva; végre, ha osztatlan jószág’jö 
védelméből tétetik végrendelés. 

‚0) Hogy a’ törvényváltal kiszabott módon tétes 
sék. А’ nemesek törvényes végrendelést tesznek az or 
szag-bírái, királyi személy-helyettes, káptalan, kon 
vent és vármegye, vagy ennek küldöttjei előtt; továb 
bá öt együttlévő becsületes embet" jelenlétében: kik 
hez, ha а‘ vég-rendelő írni nem tud, hatodik tami is 
járuljon. “Ha ki csak gyermekei közt teszen végrende 
lést, dög-halál” vagy had-veszély" alkalmával, annak 
két tanú is elég, yagy csak saját aláírása is. 

A’ vá'rosì ember а’ tanács vagy két tanácsbeli -,‘ 
а‘ jobbágy a’ helység' bírája 's esküdtek előtt, vagy 
ha más szokás van a’ helységben, szokás szerint teszi 
а’ végrendelést. Ha a’ végrendelés nem törvényes, a' 
végrendelés nélküli örökösödés áll elé. l 

23. §. » 

Az örökösödés is jogot éd, melly szerint a’ meg 
holtnak javai a’ következőkre szállnak: 

a) A' szülékről a’ gyermekekre. 
b) Viszont a’ gyermekekrôl (házas-társ” vagy mara 

МИ nem létében) a’ sziilékre. y 
c) Gyermek nem lévén, a’ keresett vagyon az élet 

ben maradt házas-társra. A' megholt nő' hozományát 
mindazáltal a’ férj visszaadni tartozik. 

d) Gyermek, házastárs és szülő nem lévén, az osz 
ta'lyos rokonokra, ha a’ kérdéses jószág ősi. 

e) Ha gyermek és atya marad: az atya a' törvé 
nyes idejű kiha'znsl'tott vagy férhezment gyermeknek 
anyai ősi jószágát tartozik kiadni. 

f) Ha gyermek és anya marad: az a-nya az ősi_jó 
szagban vagy bennemarad, vagy abból sorsához illő 
özvegyi tartást kap; a’ keresett javakban hasonlóan még. 

17 * 
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ńlarad», ha tetszik, vngy fejenkint а’ gyernlekekkel 
olztozik. 

g) Minden nemesnek ‘аду nemesi módon негаб 
nek javában, ha maradék ‘аду Végl‘endelés nincsen, 
öröki'íl a' király. , 

Il) Minden jobba'gynak vagyonában pedig, ha ma 
radék ninos ’s ve’grend’elés sem tétetett, örökíil az ura 
ság. 

24. 5. 

l Ha a’ Ню“ személyi vagy vagyonì jogaiban sér 
мы; meg valamelly magános személy más által, ez pol 
gári vétket követ el; illyen polgári vétkek а‘ nagyobb 
e's kisebb hatalmaskodások. — А’ nagyobb hatalmaskodäs 
nak esetei: 

а) На Уа1а1(1 а’ nemes embert megverì, fogsn'gba 
v_isziv ‘аду megöli, a’ nemesi udvarra tör, a’ nemesijó 
szágot elfuglalja. Y 

L) Ha valaki a' nyilvános hívatalban forgé быт 
selôket letartóztatjß газу megveri; vagy ha valaki a' 
felségi levél által biztosítottakat megba'ntja. 

с) Ki 'testvérét tŕagy más közel-rokonát megverî, 
megkl'nozza; a’ ki шёл készakarva megcsonlu't. Ezen 
eseteken kivl'ilakármelly rendx'i embernek személye'ben 

‘és „душам“ #- mellyet békében csak esztendeig Ы!‘ 
is --- ma's, hatalmaskodó's magának ìgazságot „щит 

Lili akaró’ cselekedete Щи] megse'rtése kisebb hatalmas 
kodäsnak neve'ztetik. -- A' nagyobb hatalmaskoda'snak 
bülntetése vagy n' fö’, ‘аду minden jószág’ elvesztése, 
e’ mellett а’ megbántou sérelem’ dl'ja; a’ kisebb hatal 
maskodásé pedig a’ nemesekre és városi polgárokra néz 
"в 100, a’ nem-nemesekre ne'zve pedig 40 forint. Еш 
kivůl a’ kár' és per-költség’ fìzetése. 

‚ 25. 9. 
A' polgfiri vétkek közé t'artozik a’ becstelenl'tés, 

melly valamelly erkölcsi véteknek vagy polgári hiälly' 
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nak szemrehányásai, ha azt az idő és szükség nem ki 
vänja. Ennek büntetése a’ nemesek közt `100, _a’ nem 
nemesek közt 20 forint. Ha ki az igaz nemes embert 
nem-nemesnek mondja, 200 forintot fizet. A'vér-tagadäs 
i ezen vétkek közé tartozik: ha ki t. i. osztályos roko 
mit meg akarja tagadni, vagy azt esztelennek nyilvá 
nítja; 'valamint illyen vétek azis, ha ki más család’ne 
vét el akarja magára ruházni. Mindkettőnek büntetése 
az, hogy a' sértő szolgája lesz a' sértettnek. 

\ 

26. 5. 

Ãllanak elé még illy polgári vétkek а’ levelek kö 
nil is: 

1. Ha ki hamis levelet vagy pecsétet csinäl,'s azzal 
él: az illyen ember becs-vesztett, vagyis az illyennek 
becsülete büntetlen sértetik, 's minden hivatalra alkal 
matlan. — ‚ , 

2. Ha ki mäs'levelét magánál tartja 's azt bírói in- ‘ 
tésre sem adja ki, 500 forintot üzet. 

k3.“ Ha ki más” levelét elfogja, letartóztatja ’s fel 
töri: annak büntetése 100 forint. 

27. §. 

А’ polgári vétkekhez számoljuk n' kártételt; ide tar 
toznak: ' 

I 1. А’ mäsok'nak kárt tevő malmok, gótok, víz-ár 
kok, mellyeket saját földön sem szabad tenni úgy, hogy 
másoknak ártsanak. 

2. Az erdő-pusztítások, {ах-‘15525501: és fix-hantások, 
gubacs-szedések. Az ezeket elkövetőknek, az erdőben, 
vagy az топ is követőleg, minden jószágukat el lehet 
venni, .de személyöket bántani nem szabad. 

3. A' vetéseknek ’s fl’íveknek ga'zola'sän ’s etetésén 
ért nehezen behajtható állatokat: meg lehet lőni, à’ be 
hajthatókat pedig (akár tilos, akár villongásos legyen az ' 
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e’ föld) be kell hajtani, ’s a' behajtolt m'arhát, a' kair 
tétel' m'egbecsiiltetésével, а’ behajtäs’ körůlményes le 
ira'sa'val, harmadnap alatt az alispán - ‘иду Szolgabin'a 
па!‘ ältaladnì, hogy n1. а’ marbát, a’ kárt kielégl'tö 
pénzért ‘аду zálogért kiadhassa. Ha villongäsos a’ 
föld, mellyröl a' lnarlla behajtatott, a' marha’ ш‘а nem 
tartozìk живёт hagynì, vagy pénzt ñzetnî; ollyan le 
vélre is kiknpja lnarháját, mellyben {даёт}, hogy kész a’ 
törvényt akármikur állani. А; al-ìspánnak ‘аду szolga 
bìrónak harmadnap mulva ‚так nem ndott marhától Íìzet 
a' behajtó minden napra 12 forintot. 

2s. §. 

Az érintett magános polgäri vétkeken kivůl vannak 
nyilva'nosak is, mellyek ‘Нм! а’ köz-bzitorsa'g, Кбит“ 
le't 's boldogság veszedelmeztetìk. ÍE'Lek kç'izůl а’ па 
gyobbak halállal, a' kìsebbek rövidebb vagy hosszabh 
fogsa'ggal, ’s a' nem-names emberekre nézve veréssel 
büntettet'nek. 

‘ A’ legnagyobb nyilvános vétkek közé tartoznak: 
a' felség-sértés és hůségtelense'g. Felség-sc'rte'sbe eSìk 
az, ki а’ király’ személye ellen összeesküszìk , vagy ar 
ra szzindékozik, ‘аду azt bizonyosan Инна ’s elhallgat 
ja. А’ híiségtelenség? eseteì:~ az ország ellen támada's; 
hamis pénz-csìnálávs 50 forinton fell'íl; eretnekség(vagy- 
is а’ x§omai-, görög- és két evangelika- törvényesen be 
vett, és a' zsìdó- elszenvedett vallásokon ШИН, aliár 
mi vallás a’ hazában); az ellenségnek vár-ziltaladää, 
.fegyver- és élelem-szolgállatás; а’ veretlen aranynak al 
országból kivitele; a’ török hittöl a’ keres'ztyénre térôk' 
háborgatäsa; a’ hiteles személycknek és helyeknek ha 
mìs pecséttel éle'sök. А’ felse'g-se'rtésnek és hl'íségtelen 
ségnek bíintctc'se а‘ f6’ es mìnden jószágnak- elvcsztése’ 

29. §. 

Nagyobb nyìlvános мы: még, n'gy halállal büntß 
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|endök: 1) nz Istennek harmadszori "s töbhszöri károm 
Ива; 2) a' sziilö-, häzas сайт, gyermek- és testvér-öliés, 
söt a' szüléknek csak megsebesítése vagy megverése is; 
3) a’ vérségben az elsö és másod l'zig -—-‚ és mostoha 
szülék- ’s gyermekekkel paráznaság; 4) a’ nyilvános hi' 
vatalbelieknek akkori megölése, midôn мой lu'vatalos 
dolgaikban járnak; 5) a’ gyújtogatás, rablás, tolvajság 
e's gyìlkossa'g; 6) a’ több-feleség-tartzís. 

зо. 5. 

A' kisebb nyilva'nos vétkekl'gy tömlöczczel és testi 
büntetéssel fenyl’tendök: 1)’az istennek elöszöri ’s má~ 
sodszorì káromla'saz, 2) а’ vérségben a’ harmadik és ne 
gyedik {zig-_, söt akármelly paráználkodäsok is; 3) а’ 
vígyázatlanságból történt emberölések; 4) akfirmelly cse 
kély dolognak lopása; 5) bordély-tartás; 6)_mìnden 161‘ 
vényes felsôség iránti engedetlenség. 

III. szBMÉLYl És иском досок’ зъЕкньмвшнк 
xEREsÉs - MÓDJA‘ 

31. §. 

Aka'rmelly вёл-ген, személyi vagy vagyani se'relmét 
keresheti az illetô törvény-székekcn maga, vagy (а' mi. 
kivált a’ nagyobb ta'rgyakban tanácsosb (iigyvédje Щ 
tal, kit az шею biró ешь ken vallanì. llletô törvény 
székei a’ nemes embernek, hol a’ nem-nemesek is Веге 
sik sérelmeik’ „мамы: (hacsak alsóbb -- úri ‘аду Уй 
rosì -~ bìrósäg elôtt nem tartoznak аж elkezdeni): 

1. А’ vármegye, itt is и) n’v szolga-biró és eskiìdt, 
kik elött orvoslást kereshetni minden adóssa'gì, Миф 
teli, örökösödésì , ziílogi ’s más illy nenni követelések 
ben, a' legkìsebb summa pénztöl 3000 forìntìl'r;~ la) al 
al-ispán, szolgabiró e's esküdt, kik elött folynak'az 
e'rìntett adóssági éssI ezzel rolmny terme’szetu" pörök ‚ 



264 'rönviîxY-TUDOMÁM'. 

200- 12,000 forintig z ezeken kivt'il an alispáni bi 
rósa'g elött folynak minden kisebb hatalmaskoda'si , еще‘! 
természeti'í visszahelyezési, а’ külsô álománynknak n, 
belsö telkek után arányza'si és határi pôrôli§` с) n'vár 
megye’ széke, hol, a’ tiszti ügyvéd’ minden polgári és 
büntetési követelésein vkivx'íl, kezdetnek minden nemes 
ség-követele'si, q' protestansok közt házassa'gi, és az 
urbéri törvényeket áthágó uraság elleni pörök. 

2. A’ négy kerületi törvényszék, hol minden adós~ 
sa'g és ezzel rokon természetú' követelések kerestctnek, 
1000 ft.tól akármelly nngy summáig; tova'bbá а’ szerzö 
dés- és végrendelés‘betöltési , végre a’ tiszla-adom-a'nyi 
pörök (ha ki t. i. az olly adòmányos jószágból, melly 
nek ellent nem monda, ki nem akar menni 

3. A’ királyi tábla. Itt kezdôdnek а’ felse'gséx'tési, 
hl'iségtelenségi, nagynbb hatalmaskodási ,' becsület-vesz 
tési, irér-lagadási, 's minden olly vagynn körül forgó 
pörök, mellyekben a’ szerzödéseknek, vagy aksirmelly 
leveleknek értékérôl ’s azoknak megerötelenl'te'séröl le 
het szó. Továbbá fôlebbviteli törve'nyszék a' királyi 
tábla mindazokban а’ pörökben, mellyekben valaki а’ 
kerületi törvényszék’ és värmegye~szék’ ìtéletével nìncs 
megelégedve (а’ nemesség és az urbéri pört kivévén’ 
~mellyek a’ helytartó-tanáês', innen а’ felség’ elébe vi 
tetnek'; valamint a' felség’ elébe ‘тетей az 111151141! 
tól a’ rövid útu visszahelyeze'si és határi pörök is). 

4. A’ hét szemfélyes törve’nyszék, melly elébe fölebb 
vil'etnek minden királyi-táblaì, horvätorszzigi-báni, és 
tárnoki pörök. _ 

32. ё. 

А‘ kìrályi vámsi polgärok minden kò'veteléseîket 
a’ városi tanács elött kezdik Вел-115111, melly tanács’ ha 
tzisa alá а’ nemesek is tartoznak jószágaikra ne’zve. In 
nét némellyek u’ tárnoki, mások а’ királyi 321111161)’ 
helyettesi tön'ényszókre viszìk fölebb pöreiket. A’ tdr 

'ik 
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nokì нашей felebbvîtelxl törvéyszéke а’ hét személyes 
tábla, a' kìrályi-személy-helyettesì видны nincs fö 
lebbvitel. 

\ l зз. g. 
‚ А’ kìváltságos együtt nemes‘személyt tevö kúnok, 

jäszok és hajdlík, valamint a’ kìváltsfígos 16 Szepçsî 
városok is tl'llajdon Цех-{Пей törvényszékök elôtt kezdìk 
követeléseiket keresnì: mellyektöl a‘jászok és kúnok a’ 
nádorì мы, a’ hajdúk a’ királyì táblára, а’ szepesi 
w’rosok (а’ házassa'gi és nyîlva'nos pörökôn kivül) а’ 
kírälyi-személy-helyettes’ lörvényszékére viszik fölebb 
pöreiket. 

34. §. 

Az úr és'jobbägy, valamint а’ számadó tiszt közt 
is, a’ jobba'gyoknak egymáë ellen, söt idegennek is 
jobba’gy ellen támadllató urbérì követelésekben, elsö 
bl'ró az úrisze'k: mellyet, a’ jobbágy panaszt tévén, azV 
uraság 15 nap alatt tartani köteles; különben az alis 
pa’nnál jelentés tétetvén, az ìntézi el а’ dolgot; vagy, 
ha kisebb e'rtékl'í földesurakra ne'zve valólag terhes 
Íenne as urìszék’ tartása a’ värmegye kiildöttjei «Щ 
nélkül tartoznak a’ dolgot elvégeznì. Az úrìszék’ ité 
letével megnem выведен: jobbágy felebb vìlletì pörét a' 
vármegyére, innen a' helytartó tanácsra, végre a' fel 
ség elébe. C 

Az urbéri _viszonyokon НИЦ mìnden nem-names 
jobbágy , vagy akármelly úri hatalomtól kiváltságos 
nem-memes, az 1836. orsza'ggyůlés megalapl'tvän а'пет 
пе1пезе1‹пе1‹_петё1у1 pörlekedhetését, mìnden nemü 
szemelyì és vagyoni sérelmeinek orvoslását kereshetì 
akármqlly шею törvénysze'k elôtt. 

за. 5. 

Az érìntetlt törvényszékeken kìvül, van még a' 
заем szék is , hol folynak a’ ve'grendelés' külsô inne 
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pélyeì körüli, а’ katholikus és .vegyes házassági pörök: 
mellyről felebbvitel történik az érseki, ettöl а’ prí 
mási székre, végre а’ király' engedelmével (i'pápa elé-k. 
be, ki a' pört valamellyìk magyar országi pap-kineve 
zett által végzi el. 

' 36. §. 
Az érintett illető törvényszékek előtta' panaszló 

ele'adva'n követelését, a’ bíró a' panaszlottat illető sze 
mély és irás által pör-be idézi, ki ha a' törvényes idő 
re, — melly rendesen 15 nap -- meg nem jelen, már 
azért is elítéltetik: melly itélet alól mindazáltal nagy 
okok — peldául betegeskedés, kocsi törés 'sat. - felment 
helik. Ezen kívül csak a’ követelés’ igazságának megmu 
tatása után ítélhet а’ biró. Megmutattatik pedig a’ kö 
vetelés' igazsága 

1. A’ bíró által megesketett , vagy hitelesített, 
becsületes, 12 éven felül lévő, legalább két tanúk 
által. \ 

2. Eiredeti, vagy pedig hitelesített másolat-levél 
által. Otnlmazni lehet az elveszettnek lxeliizonyított 
levéllel,nem pedig ezt szerezni;valamint a’ magunk írása 
által is magunk ellen, nem pedig mellettünk lehet va 
lamit mutatni. 

3. Bírói látás által а’ kártételekben, orvosi bizo 
nyítvány által a’ _sebes1'tésekben, anya-könyvi kivonat 
által a' rokonsági tárgyakban. l 

4. Ha más mód nincs, meg lehet mutatni Кбит‘ 
lésíink' igazságát a' perlekedôk közú'l egyik félnek meg 
exzketéseI által. 

37. g. 

A’ követelés' igazsága ezek által megmutattatvn'n 
(még pedig i830-tél minden 60 forint értéket felül nem 
Inuit kereset, csak szóbeliipörlekedés által), a’ bíró az 
ítéletet kimondja; szinte 1836-tól úgy, hogy minden Ы‘ 
róság és ítélőszék minden perekben hozandó ítéletét 
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okokkal ta'm'ogatni köteles: ezután az itéletet ‘régre-k 
hajtja; 1836. (На minden lehetö pe'nzbeli el marasztalá 
okban úgy, hogy a' nyerles egyenesen ke'sz pénzzel 

_ elégl'tessék ki: meliyért az elmarasztalt’ java árverés’ 
útja'n eladandó lesz. На az elmarasztalt az itélettel ninos 
megelégedve: némelly pörökben birtokon kivül, 1116501: 
ban birtokon belůl, va’ mzír ismert fölebbviteli tör 
vényszékekre felvìheti ügyét; sôt egésszen is ujra 
kezdheti pörét и] .okokknl lámogatandó, még pedig шё 
sodszor kirälyi engedelemmel, -- Еду akkor is , ha máx' 
a’ pör egyszer a' hét személyes täblän elveszett. 

3s. 5. 

Az érintett törvényszékeken kivíil vannak az 0132113 
V ban más hatóságok,|nellyek szorosan nem lörvényszékìek; 

ìllyen: a) a' magyar királyì udvari cancella’rìa, honnan 
jönek minden paráncsolatok a’ Нину‘ neve'ben az ország 
im; b) а’ magyar királyi helytartó tana'cs, hova a’ can 
celláriálról. küldetnek végre-hajtás végett minden nemi'í 
parancsolatok; c) a’ magyár királyi kamara, melly az 
orsza'g.' jövedelmeire vîgya‘z; végre d) штык minden 
harmadik csztcndöben országgyl'ílés, m'ellynek czélja, a' 
hnzn’ nyilvzínos e’s magánns viszonyán’ak tárgyaiban hasz- — 
nus törve'nyeket hozni. Az orsza'ggyl'íle'st мы} 1) а’ f6 

y rendek’ táblája, melly áll a’ nädm" elnökse'ge alatt a’ papi 
rend‘böl és magnásokból; 2) a’ rendek' tábln'ja, hol а’ 

’ királyi szemc'lyhelyettes’ elnökse'ge alatt а’ kzíptalanok’, 
vármegyék’, királyi városok’, kúnok’ és hajdúk' két-két 
követei mindnyájari tamícskozrink , ’s a’személyesen meg 
inem jelent' mágnzísok’ küldöttjeì ülnek. 
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1. ç. 

Azon tehetse'g, melly szerint mindazokat, mi 
ket eddig tanulánk, tudjuk, ueveztetik ísmereti te 
hetségnek; az рейд, те11у szex‘ìnt ezen ismeret után va 
lamelly tárgy iránt kedves ‘аду kedvetlen érdek támad 
bennünk, mondatik мы tehetségnek; melly szerint 
végre az ismex‘t és érzett tárgyat elérni'törekszünk, lu' 
váaa'n' tehetség поте: Viñel. Az az erö рейд, melly 
ezeket bennünk mivelì, neveztetik [Де/Мед. Igy a’ le'lek 
nek härom tehetségei vannak: 1) ismereti, 2) érze’si, 
3) kivámisi. ’ 

2. 

Ha mi azoln‘a,l miket eddig tanulán‘k, Едут! 
mezíink: vagy ollyan tárgyakat ismerünk, e'rzüuk, 69 
kìvánunk, mellyek közvetlen érzékünk alatt vannakv 
velg)r közvetve ismertetnek meg; példa'ul: 

1. Ismereln ezen könyvet, mellyböljelenleg olvasok; 
érzem azon hatást, melly ennek olvasásából most is 
rám hárul; kivánom ezen tudományt is, mellyet jelen 
leg kezdíink, teljesen megérteni. 

2. Ismerem a’most távol lévö , 11111‘ cak rajzolatból 
látott , de felfogott gözhajózást; e'rzek tiszteletet anni!k 
csak rajzban látott hatalmas elémozdítója gróf Széche 
nyì István úr iránt, ’s kìvánom ôtet ’s a’ dunai gözhajó' 
zást látni. 
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3. Van ismeretem az Istenŕôl, kit sem érzékìleg 
közvetlen, sem rajzban nem láthattam; érzem annak 
nagysa'gät, ’s hálás kivánok maradnì örökké, megsza'm 
lálhatlan jósa'gaért. Igy van lekemnek 
I. А) érzéki, B) visszahozólagos, С) alkatólagos ìsmerete; 
II. A) érzékl, B) visszahozólagos, C) alkatólagos érzése; 
III. A) érzékì, B) visszahozólagos, C) мытье“ kivánása. 

I. xsußnE'rl TEHE'rséGEx. 
Í 

A) Erze'laz "тега. 

з. §. 

Én látomjelenlévó tannlótársaimat. На anyám kün az 
ajtó elôtt megszólamlanék, megismerném шипы. На 
valaki rózsát tartana orrom ala', bär nem la'tnám is, meg 
tudnám mi légyen az. Ha “мы szájomba czukrot vet 
ne, szem-behunyva is megismerne'm аж; kisebb köny 
Vernet elfordulva is megkülönböztetem tapintás a'ltal 
a’ nagyobbtól. Ez a’ lélekben felébresztett benyomás 
neveztetìk e’rzele’mek. A' mennyiben рейд én ezen be 
nyomásokat tudom, látok, hallok, szaglok, izlek, ta 
pintok: ezen tehetségeket már mondjuk g'szreve’telnek; 
azt рейд, mi szerìnt n’ benyomó tárgyakat is tudom, 
vagy: мы", mit látok , hallok, sznglok, izlek, tapin 
¢0k : nevezzük elzme'le'mek. 1 

В) Vz'ssza/zozo’lagos ismeret. 
q) Viuzaemlékezéc. 

4. §. 

Lelkem igen sok valaha érzett benyomäsokat ‘Зва 
szahoz. Ez neveztefìk vísszaemle’keze'meâ. Igy eleve 
nen érzem azon fájdalmat, mellyet vigyázatlanságból 
ßzármazott, elesésem mìatt minap érzettem. Érzem a’ teg 
napi örömöt jó tanulásom felett. Elevenebben hozom 
vissza a’ többször elolvasott tanulmányokat. Igy 
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1. Mìndig elevenebben emlékezünk мои benyoma' 
sokra, mellyek külérzekünkre mélyebben hatottak. E1. a' 
tehetiég nz oktalan~ állatokkal is közös. Az ökör уш 
szaemle'kezìk a' jó legelôre, a’ kutya a' bot-emele'sre 
eléhozza az érzett fájdalmat. 

2..Elevenebben emlékezünk поп benyçmásokra is, 
mellyek belsö érzésünkre mélyen hatnak. 

3. Minél gyakrabban megfordulnnk nlnírmelly be 
nyomások érzésünkben, azokra nnmíl elevenebben em 
le'kezünk vissza. 

ß) Ele'terjeszte's. 

5. §. 

Lelkem vîsszahoz igen sok távoli benyomásokat, 
azoknak jegyeìvel egyůtt: ezt nevezziik ele’te'rjeszte'mek. 
Igy eléterjesztem a’ már rég betegeskedö N. tanulótár 
somat, ’ 

1. А‘ következö jegyekkel: 
a) Hogy 6 köztünk harmadìk. Ez nekì egyediilíu 

jegye. ' 
b) Hogy 6 szorgalmas. Ez többekre is illvén, н?‘ 

lete: jegye. 
с) Hogy ö iskolás. Ez mìndnyäjunkkal laò'zò's le'vén, 

мы is Àò'zò's jegye. 
Ezen jegyeket már N. tanulótársunk' ele'terjeszte’sé 

böl, mennyìség szerint hozom ele'. Igy minden Щёт 
jesztésben mennyìség szerint az érintett hármas jegye 
ket keressük. 

2. Eléterjeszthetek benne meg következö jegyeketis; 
а) Hogy ô jó erkölcsů és (‘едете hajú.Amaz le’nyeget 

emez mulńato' jegye. Y 
b) Hogy ó jó erkölcsl'í és szép magavìseletú'. Az 

aliado', ez olaozatos jegye; mìnthogy а’ szép magavìselef 
folyìk a’ jó erkölcsbôl. ` , 

с) Hogy iskulában mìndene renden van , és minde 
ne csinos. Ezen jegyek kò‘lcsò'nò'lek. 
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Ezen jegyeket már N. tanulótársom’eléterjesztésébôl 
egymáshoz viszonyítva hozom elé. Igy minden eléterjesz. 
мы)“ vìszony szerint az érìntett jegyeket kereshetjük. 

3. Мёд harmadik jegyeket is llozhatok elé N. ta 
nulótársom’ eléterjesztéséböl, millyenek: 

n) Hogy ö még lehet tudoma'nyos ember. Ez ne 
ki lae'tet jegye. 

b) Над)’ 6 valodi~ öröme szüléinek. Ez vílu'gol, 
kimulatott , azonnalz' jegye. 

c) Hogy ö mindennap ele'halad. Ez sziìkse’gelke' 
peni jegye 
i Az érdeklett jegyeket mlír N. tanulótársom' ele’ter 

jesztésében a’ bennem gondolkozó lélekre vive, vagyis 
módosl’tás szerìnt hozom söt mintegy álll'tom elé. Innen 
minden eléterjesztésben, módosl'ta's szerint a’ most érìn 
tett jegyeket/kell keresnünk. 

4. N. tanulótársom‘ elélerjesztésének Ню“ három 
rangú jcgyei közůl midön akármellyìket eléhozom, pél 
dzíul: _ ‘ 

n) Воду ô jó erkölcsů: ez [видам jegye akkor. 
b) Hogyö rosz erkölcsl'ílenne, uemlegeseu tôle elhá 

n'tom. Végre 
c) под)’ jó erkölcsii és nem gazdag, mint едут! 

álllcato’ jegyeket kell ele'hoznom. 
Ezeket a’ jegyeket millyenség szerint hozäm elé 

N. tanulótársom’ jegyeibôl. Igy millyenség szerint az 
e'rìntett jegyeket kell minden ele'terjesztésben keresni. 

y) Emle'kezo"-erâ. 

в. 5. 

Lelkem igen sok valaha látott eléterjeszte'seket bl'r, 
’s megkülönbözteti azoknak jegyeiket. Igy birom a' 
göz-erömú’, az irtó- ’s а’ kapáló-eke’ eléterjesztését; тег: 
azoknak jegyeit ’s re'szeit jól és huzamosan néztem, ’s 
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azok engem árdeklattek. Ez a’ tehetsége lelkemnek, mon 
datik „Идем-“дней. А’ mibôl világos: 

1. Hogy az emlékezô-erö inkább megtartja nz oly 
lyan eléterjesztményeket, mellyeknek jegyeit-’s részeìt 
jól iigyekezünk megkülönböztetni érzékíink által. 

2. Az emlékezô erô ìnkább megtartja nzokat az 
eléterjesztményeket, mellyeknek jegyei belsônkre in~ 
kább hatnak vagy belsóleg érdekelnek. 

3. Inkább megmarndnak emlékezetünkben azok nz 
eléterjesztmények, mellyeknek jegyeit huzamosnbban 
vizsgáljuk. 

6)]1`ogalom. 

7.5. 

Egyszerre több ele'terjesztményeket hoz vissza lel 
kem: eléterjesztem a’ baraczk-, alma- 'san fákat; а’ 
lovat, ôkröt ‘11111; eléterjesztem apámat, anyámat, az 
embert, ’sah És mindezeknek jegyeit (ugy mint fentebb 
la'ta'nk) megkülönböztetem. Midón én igy' a' jegyeket 
(például: a' bnraczk-, alma- ’sah fäkban) megkülvönböz 
tetem, találok а‘ jegyek közt ollyakat, mellyek egy 
mástól különböznek; például: а’ baraczkfában hosszu 
kás leveleket, vékonyabb a’gakat, vékcnyabb derekal, ke 
mény magú gyümölcsöt ’sat.; az almafában gönbölyebb 
leveleket, nagyobb növe’st, több e's gyenge maglî gl'ü‘ 
mölcsöt. De tala'lok egyezô jegyeket is; levelekehága' 
kat 'sat. A' különbözö jegyeket már elvonom , e's össze 
kötöm: ezt teszem az egyezökkel. Igy szerzék fogalma 
kat: a’ baraczk-, alma- 'sat. fákról külön , és az 1516 
fáról közönségeen. Ez, az eléterjesztésnél ma'r maga' 
sabb tehetsége lelkemnek, neveztetik fogalomnak. 

s. 5. 

Ha akármelly fogalmak felett, például 
1. E' felett: amber, gondolkozom. Ezen fogalmnban 

foglaltatnak 
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` kettót‘egygy‘üë мамы gonanloin. 

` a) Pc‘a’lt'er’l‘fál‘fsatfeg'yesek' külön. És' ez egg/è: fo.. 
gál'nm тягу е1ёсёг]евпшёпу. 

b)'Az ember fógalmat‘lehet feltalálni': apában, 
a'nyálmn; liban, nöben ’sah Ez mondatìk re'szletea foga 
Китай. ‘ 

" cî)“‘Az ember' fogalol'nban такта}: az állat és 
go nfd'd‘l k o'z‘ ás foga'lmai. Ezt nevezzük mindenes ‘газу 
kìïzò‘f fogàlomnak. 

Ezek шейки: az amber fogalmat mennyise'g sze 
tìnt течет tekìntetbe. Igy mennyiség Мех-Ям minden fo 
galomban azt nézzük: valljon ат: egyeaeknek, “Задае 
.'lelânek ’s míudènnek lehet-e tulàjdonítani’! 
` 2f. На tovább, több fogall'nakàt vetek egybe, például 

a) N. Pál és M. József fo'galmaliat: az ember 
fbgalmnt mîndikettöben le'nyegesen találom, a' fejér газу 
'szíirke kò’pönyeget pedig mullaatólag. l l 
` b) A' Го r r á!" és fo l ya m fogalmakban a’ forrást 
а’ folyamra nézve mint oleado't, а’ folyamot viszont 
mint okozato: fogalmat találom. 

с) А’ hegy és "ölgy fogalmakban mind kettöt 
mint egymáshoz Íaò'lcsò'nze'sben állo' fogalmakat. 

Ezen fogalmakat már viszony szerint пай!‘ gondo 
lóra. Igy‘vìszony szerint a’ foga'lmak kö'rül azthvizs- ’ 
gáljuk: valljon a’ fogalom le’nyeges так’ elmuMato’,-0Íiwdó 
‘(аду allozato; és Isó'lcsgïuzä-e@ „_ -д ‘г 

3._‚На végmßöbb fogalmakat a’ gondolkozóïés‘zm. 
viszek, példlíul l ‚ ` ‚ y . . . . ‚ › v . ` 

а’) В;- Jän-ds ¿i áz‘òvkosî gaz «In fògalìnak'alt,' 

Péterl u'ram e's n’ b-ìró fb'gaÍmakàt-'Nl’ 

kett'ö вышла! vill'ígosanV összeolvaa. _ “ Y " ' c) Hav a’ gy erme k fòga'ln'xat'gondelom nz "á'pìr’èëf 
szůkáé'g‘eskepen ehhez lx’ell'kötnôm.. _" ‘i’ _ ’ Y" ` 'k‘ 

’ И: а’ fogàlmakat mlódos'ítlís ‘на!!! ltekintet'lteym..4 "Igy 
nìöd‘osítás után `aztÈke’resßük: ‘англ! а’ fògalmàk le. 
Máx, mman# és mme'geske'peniéA-ez "’ ‹ ‘Щ М‘ 

ELI-:Ml TANŕrÁs. ’ . i8 
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4. Ha a’ most érìntett fogalmak’ vìzsgá'la'saî` uta’n 
még tova'bb is gondolkozunk, találunk a' fogalmak Кбит 

a) Ollyakat, mellyekben semmi más fogalmak nenl 
_ìiülönböztethetnek meg; illyen: а’ v er es, f ej é r, p i r о s, 
isnt. Ezek líxzla'knak mondatnak. 

b) 0llyakat, mellyekben igen sok fogalmak van 
nak egymás mellett, illyen а’ lóban, hogy tehe r-h uz ó, 
gyors sza ladó, büq z ke ’saL Еще!‘ külrïnbó‘ztetett 
fogalmaknak neveztetnek. ì 

с) Ollyakat, mellyeket egy vagy több fogalomból 
Aszvïxkségesképen festiink; igy az ember’ egészségének és 
állatisägrínak egymásl'a vìteléböl fejlik ki: hogy ö gon-_ 
дыма, eléhaladó, mages ìnínyú, a’ testìségen дуби 

‘дытевйедпй tartozó. Ezt nevezik teljex fogalomnak'. 
Az illye`n fogalmakat millyenség után tekìntjük». 

Igy az érìntett vìszonyokon kiviil még millyenség sze~ 
rìnt ezt keressük :~ valljon a’ fogalom Идиш, meg/s121511 
bò’zlelett és teljet-e? i 

\ 

' . , в) Ke'pzeIö-eró'. 

‚9.5. 

\ «'Azon kíilönbò'zö fogalmakat, mellyeket akár szoros 
lértelmi tndomn’nyok aklír egyes tnpasztala'sok вы: 
tìsztán gondolkozás мёд szereztem, lelkem magának 9131 
мышцы vissz'aidéz'em a’ tem’plnlhbfán mìnap \ Ню“: 
idegen úr mellett az atyámatg/M. és N.A’sat. так“: 
n’ mînapi vìllxímlás utän menyçlöçgé‘st, ezzel a’ v_illlanytñz 
lecsnpást,ezután Franklînt, ezuta'n azejszak-amerikai stai 
tusokat. jelen m'atáß` után is vîisszahozom quon даёш 
talnn jóságot, mell yet az Istentöl veszünk; n; Inten’ jód 
aága ut_án a’ МН‘, fisztelem, imádást ’sat.,_mellyekkel 
îránta tartozunk. Lelkemnek ezen tehefsége папаши"; 
ЬфяеМ-е’бяе/ь Innen a’ ké’pzelö-erônek természete az, 

1. hogy ez minden külsö viszonyú fogalmakat egy 
más танец ele'hoz; 

~\ 
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2. hogy а’ belsô viszonyú fogalmakafëglyriiásból 
keltve hozza elé; ' 

3. hogy részint szorosabb részìnt tágasabb vi# 
szonyú olly ~fogal|nakat is teremt elé, mbllyekrôl e'rzéki 
травмами!!!‘ nìncs. 

A’ képzelô-erö’ illyen munkässága мы küzelebb 
lépîink ` alkatólagos tehetségeihez lelkünknek; csak 
vigyáznunk kell, hogy az, üres fogalmakat ne idézzen 
elé; mert ekkor‘veszedelmes шт. Igy sokan a’ sötét 
ben üres képzelödésböl félnek. A’ gyérmeki üres Мёр 
zelöde'sböl származott, hogy közl’ílünk ‘вып sokan olly 
nagyon féltek u’ boszorkänyoktól. А’ rút kevélyse'g, 
pöffeszkede's, nagyravágyás szinte üres képzelödés' 51619 
ményei. 

10. ё. 

Sokszor midön alszunk, a’ kép‘zelö-erö némelly f0~ 
дымка: idéz elé. Ez neveztetik Летний. Az ‘Лот a’ 
képzelö erö munkn'ja lévén, következik: 

1. hogy az гнать“ a’ ke'pzelô егб, a1.. ébrenléti 
külsö viszonyú hata’sokat bozza elé. Többnyire azok 
kal társalkodunk álmunkhan, kikkel nappal ta'rsalkodánk. 

2. Az álomban olly) fogalmak jönek elé, -mellyeel': 
egymás közt belsô gondolkozási viszonyban álltak ébreh» 
létkor. Az álomból ha nem sziikségeske'pon is, de le 
hetôleg szabad következtetni az enlb'ernek characte~ 
rére. Ezért teljesednek be sokszor 4az Штык; nem egyei 

»bek lévén azok, mint а’ képzelö-erö дым sok esetben 
ébrenlétkor összehasonll’tott fogalmak’ folytatása. Hogy 
az ‘Итак sokszor ollyakfŕnellyek az ébrenléti képzelö 
erö' munkässa'gával semmi viszonybgn nem állanak, en 
nek oka a’ `test' rosz elrendelése. Inne'n van, hogy, ha estve 
sokat eszünk, hanyatt ‘аду a’ szl'v’ oldalära fekszíinkà 
nyugtalan álmunk van. Miböl Мышцы hogy az ‘Пот 
közönségesen a' nyugfalan ’s'nem egészen jól elrendelt 

l ‘вашей jele.` ‹ . _ r- ‘ ‘ 
18” 
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l: 

3. А’ képzelő-erő sokszor a’ külső és belső viszonyú 
hatások által olly nagy mértékben munkálódik,l hogy а‘ 
rosz elrendeltetésű test -_ a' kül érzékek aludván-nagy 
ingerlődhetésbe, ezután mozgásba is jő. Ez az úgy ne 
vezett Izádjárványosság. 

1;)‘Értele1m 
11.§. 

Midőn lelkem akár azok felett gondolkozik , mely 
lyeket eddig tanultam , akár új tárgyak ötölnek elmém 
be: mindig fogalmakhoz fogalmakat kötök. lgy értem, 
hogy a’ gőznek nagy ereje van; hogy minden terjedő 
testek az ellenállókat helyökből ügyekeznek kimoz 
dítani. Felfogtam, hogy az Isten mindenható, hogy 
felebarátunkat szeretnünk kell. Az a’ tehetsége lel 
küuknek, melly a’ különhözőleg meghányt-vetett fo 
galmaket összeköti: neveztetik értelemnek vagy ítélő 
eró'nek. Az értelemf fő' törvénye az, hogy ellenkező fo 
galmakat ne kössön össze. lgy midőn ezt mondom: „Péter 
jó ember“, ne ítéljem egyszersmind „Péter nem jó 
ember“: a’ mik elmondások. Sokszor nem illy világos 
a' gondolkozásban az ellenmondás, hanem több külön 
böző viszonyú fogalmakba van burkolva. Innen az érte~ 
lem mi módon köti össze a' fogalmakat, arra élesenkell 
figyelmezni. 

12. §. 

Az értelem, midőn fogalmakat akar összekötni: 
1. А’ fogalmak” terjedelmét tekintve olly fogalma 

kat talál, 
a) mellyek közűl egy vagy több fogalmak egy bi: 

zonyos fogalomhoz kôtendők; például: „N. N. köztünk 
legszebb író": ez egyedülíes ite’let; 
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Ъ) mellyek kò’zül egy vagy több fo'galom, (бы) fo 
galomhoz kötendö; р. o. „B.János e’s M. György пива! 
masok“ :' ei re’szslele:` шт; 

с) mellyek közül egy vagy több fogalom, a’ másik 
fogalom’ egész terjedelméhez kötendô; p. 0. „Minden 
ember halnndó“: ez kó'zò‘nsefges ИЛИ. 

Itt mennyiség ulán veszszük gondolóra az itéleteket. 
Igy mennyiség szerìnt az ite'letekben вы nézzük: vall 
jon egy vagy több fogalmnt, egyedíìlz'esen, re’szlelesen, 
’s u'indeuesen lehet-e egy vagy több fogalomhoz kötnì'ê 

2. A’ fognlmak’ egymásra hata'sát tekìntve, olly fo 
galmakat talál az értelem, ` 

a) mellyeket mìnden feltétel nélkül kereken köt 
бане; példaúl: „Ы. Pétert minden ember szereti“: ez _ 
általa’nos íte’lel; 

b) mellyeket feltételesen köt össze; р. o. „На N. 
József is jó erkölcsii lenn-e, mìnden ember эта} szeret 
tetnék“= ez мыши нем; 

c) mellyeket kétesen köt össze; p. о. „А' dér ‘аду 
olly nágy,V hogy а’ gyümölcsöknek árt; vagy ollyan, 
mellytôl ezek mentek maradnak“: ez Íaülò'm’tett ite’let. 

Itt az itéleteket vìsznny szerint gondolja az értelem. 
Ig'y viszony utän аж vizsgáljuk: valljon az ìtélet úll'ulá 
not, felte’leler és kiilò'm’lett-e ‘Ё 

3. A’ fogalmaknak n’ gondolkozó észre vìtetését 
tekìntve: olly fogalmakat találunk, 

a) mellyeket lehetôsen kötiinl: össze; p. 0. „Az 
ember lehet boldog e’ földön“: ez le/letâ: z'te’let; 

b) mellyeket elhata'rozottan kötünk бане; р. о. 
„Az ember eszes lény“: ez Ãz'mulatolt vagy шагов vagy 
azonnalz' z'te'let; 

c) mellyeket szükségesképen kötünk össze; p. p. 
„Az emberi nemnek szükségesképen eléhaladnìa kell“: 
ez szñkse'geske’pení íte’let. 
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Itt az értelem módosl'tás uta'n itél. Igy módosl'ta's 
цех-Ям azt ищешь: valljon az ite'let lehetâs, ‘ат-0:, 
és lzíiklegeslae’penì-e ? 

4. Mìndezen viszonyi'tásolmál. 
a) ‘аду állítólag kötünk egy fogalmat ma'sikhoz; 

р. 0. „Az erény megjutalmaztatìk“ : ez a'llz'lo' íte'let; 
Ъ) vagy elrhárl'tunk еду fogalmat másiktól; p. o. 

„Minden ember nem мы“ рез tagada' íte’let; 
c) ‘аду hata'rozatlanúl hagyunk némellyfogalmakat; 

p. о. „Péter ‘аду feje'r ‘аду nem fejér“: ez határozatlan 
{где}. ‘ 

ltt a' fogalmakat millyense'g szerint kötöttüklegy. 
mäshoz. Жду millyenség utánl azt шишек zÍ valljon a' 
fogalom álh'ló , tagada' és ñata'rozatlan-e! 

C) Alkato’lago: îz'lmer'et. 
u) Euerl'ede'l. 

1 3. §. 

Lelkemnek e'rintett jeles tehetségein ШИН az a’ 
magna tehetsége is van, melly szerint ez tisztán мы 
két adott itéletböl еду harmadikat; р. о. „En jól ta 
nnlok ’s magamat jól viselem: a’ tam'tom engem szeret; 
tehát a’ шайб а’ jól tannló és szép magavìseletú gyerme 
ket szereti.“ Ez a’ tehetség neveztetìk exzeskede'mek. 

моими! hogy az érdeklen мытье: ‚ншыад vagy 
tagadólag rendelhetjük egymás alá igy: „А’ jót minden 
vértelmemv becslili; az erényt minden értelmes becsůlì.“ 
„Az‘erényt minden értelmea becsůli.: az akal‘va hibázö 
nein becsú'li az erényt; és igy az akarva hìbázó nem 
`értelmes.“ Ezek mellett 

1. иду általános itélet вы rendelünk más`t, 's igy 
következtetünk: „A' tauulást minden józan gondolkodó 
beesl'ílì: a’ ki mit becsl'il, нм elémozdítanì törekszik; és 
Жду а’ józan gondolkozó a’ tanulást elémozdítja. Ez egye 
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nes etzer/tedd: Lehet az illyen eszeskedést röviden is 
kimondani: „Minden józan gondolkozó az erényt becsüli; 
és így az igazsa'got is.“ 

2. Vagy feltételes itélet alá rendelünk mást;A p. o. 
„Ha a’ fekete földön nagy eső esik, sár lesz: de fekete 
földü tanyán esett; és így ott sár van}!c Ez felte’teles 
eszeakede’s. _ 

3. Vagy különített ítélet alá rendelünk mást; p. o. 
„A' jót vagy jutalom' tekintetéből cselekszik az emberek, 
vagy a' nélkül: ugy de a' jutalomért tett jó nem erény; 
és Еду а’ jutalomért узами nem erényesek. Ez шаш 
nu elzeskede’s. ‘ 

Ezek szerint az egymés alá rendelt ítéletekben a’ 
fő ítéletek: általánosa/l , feltételnek és különítette/l. 

14- g. 

Sokszor hallunk vagy olvasunk illyen következetű 
eszeskedéseket: „А’ rákot megeszszük: a’ rék csillagzat; 
és igy a' csillagzatot megeszszük. Ezen eszeskedésben 
а’ rák egyszer állati, másszor csillagzati értelemben vé 
tetik. "Ezért 

i. Vigyázni kell , hogy az ítélet, azon-fogalmai sem 
különbözők, sem egyszer tágabb másszor szorosabb, 
egyszer bizonyos feltétellel másszor a’ nélkül vétessenek- 
‚ат. eszeskedésekben. 
l Hallunk illyen ezeskedéseket is: „Ha Péter olvas, 

tanult lesz: de olvas; és így tanult lesz.“ Pusztán az 
"olvasásból nem iszármazik tanultság: igen is az értelmes 
olvasásból. Ezért 

2. Vigyázni kell, hogy a’ feltételes következtetések 
nél az okozat az. okból szorosan és szükségesképen kö 
vetkezzék. ‚ 
‚ Hallhatunk illyen eszeskedéseket isi: ,",Az'emberek 
vagy földmivelők vagy kereskedők: ugy de nem mind 
kereskedők; és így а’ többiek mind földmivelők.“ Itt 

e Ü 

‘а 
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a’ f6 itéletben nìncs mînden osztályn az embereknek kùï 
löm'tve. Vannak мыши, gyárnokok és kézmůvesek. 
Ezért. ’ 

3. Vîgyázni kell, hogy a’ külöm'tett itéletben min 
den tagok elészámláltassanak. ' 

ß) Elveakede’s е’: e’lz. 
15. 

Van még lelkünknek olly tehetsége, melly több 
eszeskedéseket kötvén össze, tiszta, közönséges és „пь 
ségesképenì álll'tmányokat‘alkat, me-llyeket elvelanek 
nevezünk; p. о. „А' ki bìrka'ja' nemesl'tésére ügyel, az 
gyapjáért több pénzt kap: N. M. ’sat. urak 100-125 
p. pénzîg adtak gyapjukat, X. Y ’salu urak pedìg azon 
helyrôl 40-50 p. p.-ig; és igy N. bîrkájokat neme 
‘ШК, Х. Y. ига!‘ pedìg эта! nem gondolnak.“ „А. В. C. 
’sah gazdák a' földmivelésì jobbl'tó eszkôzökkel élnek 
’s gazdagon aratnak: midön V. J. Z. a’jobbíló eszközöket 
megvetik, 's most is sìlány takan'täsuk van; és ìgy A. 
B. C. gazdák clémennek, V. J. Z. pedig hátra maradnak.“ 
Ezeknek ’s (бы) illy eszeskedéseknek egybevetése ezen 
elvre vezet: Míndenben ax ele’halada'st lüzzz'ik cze’lul. Ez 

a' megas tehetsége lelkünknek mondatìk elveskede'snek. — 
Az a' legmagasabb tehetség рейд‘, melly a’ legkisebb 
benyomás’ eszmélésétôl, a’ vìsszaemlékezésen, eléterjesz 
tésen , emlékezö-erôn, fogalmon, képzelö - erôn , e'rtel 
men, eszeskedésen föl az elvekig, ezektöl vìssza mun 
Щиты‘, ’s maga'ban матча minden ismereti tehetségiin 
Не: , neveztetìk „так. 

II. éßzésl TEnETsx-EGEK. 

'16. §. 

A' Ним ìsmeretì tehetségekböl kelnek nekíink, 
mind az azon-neml'í érzéki, vìsszahozólagos és alkató 
lagos, mind av. azen-faja érzési tehetségeink. Igy az ér 
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zelésáltalfelébresztett benyomásokon (hangen, festmé 
nyen ’-sat.) szeretünk tovább maradnì: ’s ez mondatik 
ne’zle’sne/a. — Az észrevétel’ benyomásait, а’ galamb-tur 
békoläst, a' Щит hegyet és völgyet, bár nem látjuk 
is most, homályosan összefogja lelkiink. Ez neveztetìk 
ke’pzeleîmek. —- Az eszmélés után az atyát, anyát, házun 
kat ’sat. minden ma'soktól megkülönböztetjük. Ez mon 
datik lae’peze'sne/e. -— Az eléterjesztés után, nemcs’ak 
vìsszahozzuk a' tegnapi fesményen Щит csinos öltözetlî 
kész szolgálatú-gyermeket; hanem ügyekezünk azt kül 
sôleg e's belsôleg utánozni is. Ezt mondjuk Íae'pallsatáx~ 
wak, mellyböl kel ki az 'illedelem is. -- A’ fogalom után 
еду lelkes magyar dal’ halla'sára egész ellágyulva érez~ 
zük magunkat. Ezt nevezziik lsellemnels. -- Az érte 
lem után, vasárnap a’ felebarátì szeretetröl mondott 
beszéd által egész valónk elfogult embertársunk 
iránt. -Ez mondatik e'rzedelemnek. -- Az eszeskedés után 
megfontolván mind azt, mit gróf Széchenyi István’ ur 
a' haza’javára tett és teszen, a.’ magyar nemzetì acade 
miának legbövebb kezü alapn'tása,.a’ gôzhajózás körlîl 
mutatott fáradozása 'sah által; nem lehet, hogy bennünk 
iráuta ’s munkái iránt különös me’ltánylás ne szärmaz 
zék. Az illyet mondhatjuk nagye’rze'mek. --- Az elves 
kedés ntán,_a’l természetben mint az erkölcsì világban 
az Isten’ mindenütt látható jósága után, ennek meg 
felelô érzés támad bennünk. Ezt mondhatmínk глади‘: 
talo'dámals. Az ész után pedigközönségesen mindazon 
érzés, melly az emberiség iránt támad bennünk, nevez 
tetik lelkesede’meh: mellynek szüleménye az emberség. 

Ill. xlvÁNÁsl TEHETSÉGEK. 

п. «5. 

А’ Щит ismeretì és érzési tehetségekböl tartoznak 
kelni ‘Иду azok által határoztatni mind az azon-neml'i 
érzékì, vìsszahozólagos és alkatólagos, mind az azon 
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faju kivénási tehetségek. Еду az тамады" kel ben 
nünk bizonyos kívánás, a' látott étel, játék, hallott be~ 
széd után. Ezt mondjuk Митинг/а. — Az észrevétel és 
képzelés után kivánja a’ kis gyermek a’ különböző szí 
nes tárgyakat. Ezt mondhatnánk va'gyo’dámala. — Az esz 
mélés és képezés után kivánjäk sőt el is dugják némely 
lyek a' megszeretett tárgyakat. Az illy kívánás” nemét 
mondjuk testz'vágynak. — Az érzéki kívánás ezen ne 
mei jó és rosz irányúak, mellyek közül a’ jó irányúkat 
emelni, n’ roszaknt pedig elnyomni kell. E’ két iránynak 
kimutatója a’ kifejlett ismeret. — Az előterjesztés és kép 
„ниш után kívánnának sokan, még talán a’ tanulási 
időt is elmulasztva, szőlőbe , kertbe kocsizni, 's ez által 
a' ma'r érzett ottani gyönyöröket éldelni. Ez neveztetik 
hajlandóságnak; 

A’ fogalom és kellem után érzik igen sokan annyi 
ra a"tudomänyok’ becsét, hogy ennek magukat egé 
azen szentelniek fő kötelességöknek tartják. De a' hely 
telen fogalom után ellenben, ném'ellyek olly fel sem ve 
vőleg vannak a’ tudományok ira'nt , hogy azokat egészen 
elmulasztják. Az illyen kivánat' neme vonzalom nevet 
viseL-Az értelem után kel fel olly kívánás, melly sze 
rint ha tanulás közben játszás jő elménkbe, illetlen 
magaviseletre már-már kitörtünk, nemtelen tettre 
gerjedtünk, a’ tanulásnak, iiledelemnek ,'s nemesített 
nek megértése ’s fontolása eltartóztatott. Ezen , már jó 
irányú kívánást mondjuk érzelemnek. Látni,- hogy a’ 
vonzalom és hajlandóság legmerészebb kitörőkrazért 
különösen ezeket kell zabolázni 's utasítni a; helyes fo-l 
galom és értelemre. Csak így Инта‘: az érzelem nemes 
irényúvá; különben ez, és minden kivánási tehetségek, 
folyvást gonoszra törők. I 

Az eszeskedés és valódi'nagység után származik 
most is, és származhat üdővel sokakban nagyobb olly ér 
zelem, melly szerint némelly szorgalmasok a' tanulási 
пай, és jó' erkölcsüek; minden szép'mqgaviseletnek an 
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~nyîxja hozzá szoknak, hngy azokkal elhankezöt nem is 
tehetnek. Ez а’ xzenvede’ly. _. Az elveskedés és ша 
gasmlóda's ‘пёс kel fel azon érzelem, melly szerint Is 
ten ira'nt íìúi ‘Защиты, emberta’rgunk iránt minden 
gyöngédséggel viseltetünk. Ez a’. lzeretet. 

Az ész és lelkesedés után kel bennünk azon legha-f 
tósabb kivänás, melly minden kivánásinkat ’s cseleke 
detinket az emberise'g {вы hajtja. Ez a' ‘задай а/шгаг‘. 

Il 

18. 5. 

Ezek szerint a’ következò‘ rendszex'x'í hármas tehet: 
se'geink vannak: 

Ismeretiek. Érzésîek. Kîvána'siak. 
m M. m 

i. Érze'laleg el ek. 
Érzel'e’s. N ézlés. Ösztön. 
Eszrevétel. Képzelés. Vägyódás. ° 
Eszmél-és. Képézés. " Testìva'gy. 

2. Víuzañoza'lagotak. 

Eléterjesztés. Képalkatás. llajlandóság. 
Iîsgalom. Kellem. Vonzalom. 
Ertelem. Érzedelem. Erzelem. 

3. A'lkato’lagolak. 

Eszeskedés. N agyérze’s. Szenvedély. f 
Elveskede's. Magasztalódás. Szeretet. 
Esz. Lelkesedés. Akarat. 

Az e’rdeklett tehetségek’ termézetébôl folyik, hogy 
mìdôn az ismereti tehetségeket fejtettük, ‘s iskolán ki 
vül is (azokra épl'tve, mellyeket tanulánk) fejtenî fog 
juk , a' kìva'näsi tehetségek közl'íl a’ rosz irányúakat za 
boláztuk, а’ jó irányúakat emeltük, mind а’ kettöt pedig 
az ismeretì tehetségre utasl’tottuk; ezután is а‘ határozan~ 
dókat zabolázni, a’ jó iränylíakat emelni, ’s az ismere 
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ré ...v6 ¿misi fehetségek закат шпаги ад-вуыдадыъ 
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y Ha mdr mi illy `ki'i'ejlett ismereßî. 'ilrly“efŕll'elked`e`t`t 
más., my irányzm даты féhmég'pkker 1ë5an'iàki 
az isko'lából, ‘в дымка‘ körébeh .zekl‘zel çdyäbbpami 
törekszünk; nem lehet, hogy ia" Üànìí‘sn‘äl‘ë; 'h'azrílíxak ’is 
egész emberìségnek valódì 'polgäniî'n’e‘l legiůnk: 'n'íîre 
segítlen Isten mindnyájunkat! 
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