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I. A’ könyv’ használása elött a’ híbák’;megjobbitása kéretik. Errare humanum est; _’ '
‘ II. A’ mértföldek, melyeh néha mértf. v. m. rö
vidite'ssel írattak, mindenü'tt négneß тёп

lföldeket tesznek. Elöttök, e’ jegy: [l Dégy- '

szeget jelent. ’ ’
l' 1
III. A.’ folyóvízelme'l газа; jobbrólf,l hîbálról.
IV. А’ városok nagyságolá~ S‘zerénti‘ sórban ‘Iren

deztettek, hépes'ségçkh'ez liépèsf në'gyî Osz
tályban , melyclnet a’ hülömbözö ńyomtatás

A’- mód
nagyobb
tüntetliezdö
szembe;
hetükliel
il. m.nyomottaknëpes
‘f "f "l ‘_
sége 'felyůlhalád 200,000-ét.

jA’ nissebh kezdö 1.65114@ пуошъщьёящьоо _
~---1_00,000-ig valów
A’ közönséges betül/.hel’nyomottàk v106,000+
` 50,000-ig Уа16_пёрсззё5йе1‹.
›— г —
А’ ritka hetültlkel liìvìlömböztetett' Yärosbk' Vég

re`,50,000-në1 lfevesebb lakókßal bírnàlì. .

(Az "Aqstriai ‘városnevek u'tán tétt' ts_‘z’árn’o'k la’

Provintzîát jegyziB ,» mel'ylien 4ëâw. illetö vá;

ros fekszik).

— ’-

f

—

»

V. Az idegen helyesîxiásu tulájdoñ ñeveli'csQiI
laggal jegyeztettek-megg» kimondásokat д’
hátúl toldaléliúl Vtett lajstromb‘ól, lièll me ``
tanúlnî. A’ déákos v. látínos szók melle

semmi jegy nincs; ezcket o_lyqssaj kiki-‘a’ ‹
mint szokta.

‚

‚ .

. -

VI. A’ hosszaság (hossz.) grádusai mi‘ńdég a’yfer»
róî elsö mérîdiánuqtól‘számláltattáli.
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BEVEZETÉS

A'vil-ä'g'röldgés зьашз’ьта ‚
'*'ESMERETÉBE'

` ELSŐ RÉSZ.
VILÁGLEÍBÁS mu COSMOGRAPHIA.
1. g.

Világnak vagy Egyetemnek nevez
ziìk az öszveségét mindazoknak, a’ mik létez.
nek, ’s a’ mik a’ mindenható Isten által kez
demben teremtettek.

'

A’ világ áll külömbféle testekből.

Testnek neíezünk minden valóságot vagy
lényt, a’ mit érzékenységeinkel megfoghatunk.
A’ testek= háromfélék': u.' m. világló «tes
tek, homályos testek és átlátszó testek.
'
Még másképpen is külömbömetjülimeg4 gz
egyetemben létező testeket: “mm. a’ földön ta

láltató testeket f ölddi testeknek, azokat pedig;
melyeket az egen látunk égi testelmek hívjuk.
Mii a’ földön élünk és égnek nevezzük
azt a' roppant boltozatot, mely minket minden
felől Ьё1‘ег1г,‹ és a' melyen látjuk ragyogni a'
napot, a’ holdat a’ csillagokat és más égi tes
`

1

2
4

tezkct, melyek az eg’ mérhetetlen üregében вза
ЪадЗй lebegnek és nehézlenclí.
Nehézlenvi ‘аду Ёгёуй’сёфпй annyìt tc
szen, mint a’ nchézség erejénél fogva valamì
más testhez vonszódni és egyszersmind e’ kö

rül keringeni. Ebben az értelemben а’ mü la
lkó földünh is égì test, minthogy az ég üre

gében lebeg és a’ nap liörůl nehézlik.
yAzt а’ tudományt, mely ez égì `testuvk es
meretére ‘еще: т11ё51е1гё$па11 vagy cosmo

gráphìának печати‘.

Az égi testeli ltözůl némelyeli eilá'glók

mások homályosok.

A’ nap vìlágló és súgárzó égî test, mely
a’ maga saját melcgével és világával :magy „а.
mu liörůlette nehézlö homâlyos testeket mele

gitA és világosit. E’zelket a’ nap liörül- nchézlö
homályos testeliet nevezik plánétáltnak,
asteróí’dáknak, és' cométáknalx. ‘l

'~'- Akármely égì testïlelt‘ más égî testV körül
keringö utját òrbît‘áńa‘k v. ůtkarikának

hfvián. А’ fölà útkarin'ájánan még van egy 1m
lön neve: eclî'ptìea.

'

A’ Iplánéták szinte tökéletesen liereli út
liarikákban keringenell а’ nap kön'il: az aste

roídál'mak is olyanak az útkarikái,~~ csak hogy

ezek az égi testek a’ plánétáknál` soklial 1113
sebbek és pulszta защите], nelr'vlv lá'tliaytóli. A’ `

cométák ‘аду üstökös csìllagok шипы pe»
dig igen hosszan elnyúlt ellipsis formájuali. ì
2.

'

Csilrlag'leirás. (Uranographia v. Astro
E

g r a p h i а.)

Minden más égi testek, melyeket a’ plá~
nëtákon asteroídákon és comc'tálwn liivůl lá

_t’unk a’ méxjhetetlen üregben álló csillagoknali

‘аду’ fixâlmalt neveztetnek , nerd mintha azok
magokban egy helyt állanának , hanem mivel
egymáshoz képest semmi mozdulással nem lát

tatna'k bírni, mindég egyenlö és változatlan tá- `
volságra lévén egymástól.A
_
Ezek mind megannyi napoli, melyek ’sa

ját világolthal ragyognak, ’s a’ melyek körůl

Plánéták, corńétáli ’s a’ t. nehézlenek. Öli та‘
gok viszont hihetölqg más égì теней 1‹б1‘й1 grá

vitálnak, de a’ melf’yeliuek helyzete elöttünk
esmeretlen.

'

Hogy az ég úgylátszó boltozatját jobb mod

dal vizsgálhassuk, és az álló csillagokat kön
nyebben rqegesmerhessükz három részre vagy'

'zónára oszthatjuli a’z égboItot: a’ lsözepsöt a’
legkeskenyebbet zodiacusnak, az az állat

körnek h’ívju'k; a’ plánétáli soha sem térnek
Ы ebböl a’ körböl.

_A’ más hét zónát „így kapjukmeg: ha а’

Álßllwllö lnappal `:.zelgbe állgmk, jqhbpnk felöl
_

.

l *t

‚ _

l;

az'gészalii `2611%ЁЪАЬШК ’Ге1б1' ‘ё’ dell' ze;
na"le'éud.
I
" ‘ ’
A
`
Az ezen három zónában találtató csillago
kat könnye’bbsrég okáért ujra bizonyos cs‘apor

tòliŕa OSztOttákfeI, melyelset csillaglié'p eki
та}; neveznelg, és minthogy lehetetlen lett vol
.na> annyì számtalan csillagnak külön külön ne

i'et adni, rcsali a’ csillagkëpelgnek adtak 'neve'l
liet. Ezen nevel/«et vettéli töhbnyirefa’ mythol
log‘iából, az ujabbakat Pedig à’ tudomám-yolsf
vlizsgálást' elésegitö szerszámokról. Mindezek

heli rlajzolatjait is гей зиоШёКаЩЫшаМаЪпЁ' а’
çsillagkép‘ekre.
I
"
Az ég‘boltorl összesen mintegy «100 csil'

lagkepet s_zámlálxlak; ezek l‘iözül a’ zodiacusg
bah van 12, az ëszaki zonában 45,'a’ déli zo
nában 43._
` "
Ezek llözůl a’ издается jött által 48 csil
lagltép, ezekhez adott Hevelius hires csilla

gász 26-ot, *De la Caille frantzia c_sillagász

‘Рей; á’ déli zonában 1l+-et.\A."`thlöbbit az ujab
bak марок-{юным

Még másllép 'is felosztatnali a’ csillágoli:`
u.m. az úgy látszó nagyságokra nézve elsö,
második harmadik ’s a’ t. nagyságu csilla
gokra, de a’ melyek Кбит >a’ nem igen éles
szem csak 4 rendbeli nagyságuakat Ш. Soha

ságok, hozá számlálván azokat isi I_nelyeket
e,Sak a’ legnagyobb messze látó csöldual- lehet

.f

5

mçgkü‘lönilböztctn‘i. “Еще Iîmeggzámlálhätatla'n.
Во de csillagz’âlsz Aa’ .lajstromäbyan `50001161 гёьег
feljegyzett, melyeket az iger‘x‘géllgslgs‘zçmüçkqlvát'
h'atlxylali. -l
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r ‚д Á., nqiixq„gg,'„cpiliàgászńa_k , идём; ‘а’дыаыгдё
рдддлтёдэёвеэчьь fàsmerni 'af közevsë @me
‘râàllasäáélrëîh fsk'.az.pecliptifëát~jy¢s§ikkqrël<ás
alâlwtjé'kv a? «"rl идёт тдхтнёчё дтгггыегшё

usm, 'in'ifaßlwyhaff helymäqglaîfmilláskéœekî '

nek nagyobbára áll'alt nr‘evelgettgqltgk. Hívjálgìö.;
he», a;„12-,.¢.giaemek ism-,mim и emen- ’ `

'dfën‘ëk #2 yhí’nñpl'êt- дышит» a’ #IPP min:
dmhófìëpbw mba? 'másmáß iwbßlépâk élrë’».
‚г: 9{Uesveih s¿äoßuäöpapolslëëlßßsyütt Радует
bw ‚а‘ дав ёе1ё5;ед‹‚‚ lláh. îásy` lßëvßtlœwelf г. r. .5’
.s1-,H0~Swm1ïë4àrtíus ‘ч :Böjßmáaïhßvßf ‚ Ё: ‚ч
Арр111ё‚т.:’$;.@[уёг5у hava. ¿115.g
5. Kettös U Majus v. Pünköst hava. ‚ ‘i _

‚4,. дм‘? ÄJlulius-‘vJ-i,Sz.Íván hava.

v5F. мах-95314111 Д. Juliua y.,'Sz.AJakab hava. ,l _;

„bg-„SM1 me Начат v~, ддччётт .hm-Ä _‚
' ‚ъ Щ мы‘ 2%'. ßPPtembelr. М 82,-Mìhály flaw.
8-’ S1‘ 0‘Р i Ф‚т’ @when .‘мыши 1115?»,
gpNyilas 4+ N‘oyemAber v. „SLAgd'g-és havn;

1Q.l “Вам; ì'xfíDpç‘erpbelj y. Harácsonëhayla. ` ,Arm
11. ‘мама; дёццёгйив v. 13014933”; 111,"?
12. Halah j( .februar-ius v. BüineyiIl JWM l

`A’ "hat elsöï íjegyet hívják fe 1s ö 11 n eli
vag'y é s z a ki a knalt ',` a’ _hat utólsót als ó lmak
i ‘аду délielinek.
Megkell jegyezni 1-söhen: hogy a’ nap a'
holnapolmak nem az elején, hanem mintegy
20-dikár1 I_épik a’ megfîelö jegyrbe.

"

2-szor: hogy» a’ jegyek a’ csillïagképekkel

csak спеши: 2000 esztendövel egyeztekmeg,

most,J 'pedigegy 'egé'sz csillagképpefŕfelëbh var_n
\ nàli','úgy hogy milfor a’ n’ap a'1
ni "yïnonda'tik, `àldròr 'ì‘g‘azäba‘m
' `.

.
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Ч,

ì м еь‚1т‹1‹—"ё‹ёдёы&1’$"д"19 'régi '2f' esili
lág‘képbk‘: '- Af” n_a gîy -mß'e а v`ç= ‘качай; gy gö‘m
с 16131 e 119311533 á tk á‘n‘yî' 'Cfeŕïiénsi öìföf-f

pászwf; ¿hay? 1œ‘rf'¿nä-f,~-»‘Hf¢rku1es,

Lаn1:, ъ ац’у‘й , ‘ajc а’ ё‘ёйдо‘ё’ё га‘; Р’е'г s‘e as;
Р е gаs „в, ими; ‘дн gfw; "iii gg ói, ’Nyf 1,
s а s, Dе11'Ёт13д11‘1'Ё ' 1-15,‘ ‚ш ‚- om aa' à; há
rumszeg.'
l; ’
Ё‘ "д “Н "a
v «-»|'§~

,

\

'

А‘ Déu ‘ьрпьъёнен =4 с www 11; мы (к
Iegszehb cäîìlá‘giép'ì E'ŕ‘ì'da‘anůs‘; ůifù'ag‘y
kufy‘a, ’Msj «uw» —’ мёцчъ‘ащ Gë‘ìâaú
ты;- рыть; ъдп’в; »amig-ya; ‘наша,

опжёытёдё‘въ‚мы, м: #asi и: f "~ ‘ f
fw там‘ чшаьв' 15 $938 щуваёа msnm
gok ,
'S'aiätf fhë'vgéì' ç"y'ańndh', _Qzekif
‘1’. ïsmia‘s L‘ё: dag-y ыеуа" gz'áfmn: »if ~'
2. т @à ¿wm? a” инчатьуь’ ‘14511011. " »f ’

3. Hígel, `la’z Órîon’« lábában.
4. ¿B e t e i 'g eu z e , az Órìon" jobb ‘днём
5. А1 deba r a n, a’ biha’ szemében.

6. G a p е 11 a, -a’ lcoes’is’- ~vál‘l‘ám.
7.
8.
’ с).
10.

Ar c tu r u s , az ökörpásìztorban.
В е g u1u s , az oròszlány’ szívén. ‚
Spi ca', ‘a’ szüz’ kez'ébcn.
Antares, a’ skorpîóban.
-« »l --

11. wégág'a’ lantban.'

"

—: ..!E..:.-

12. Ath-air, a’ Asasban.
1J»
15. Fomahand, a’ délihaì- ’szájàbam

I

14. Alphard, a’ vízilkígyôban. «i _ ~ »hf-f
15. Den ebola, az moszlány’ farkábań'. _;

Meglmll jegyezni «még a’ his riIedvében` a’
polusi csilïagot. .

-

:i: 1. ..1

1А’ téút egy rendetl'en Рок-пищи feíéx‘ség,
mely az'eget mintegy löv' '1&бгй11‹еге1бшё71йй
szik, ,és áll számtalan sok'aságu/ tsillagokból,

melyelietl rendltivüli távolságok ésI siìrüségeli
miatt megkülömböztetve látni nem lehet. Ilyen

sürü’c'sillag csoportplua’Y téjúton l_kivůI is lát
‘атак és hívatnak néhulosìálmak -v. köclös

csil’lagzatoknak.

‘'

’ Vannali változó fényü csillagok is, kmint
p. o. M'i'ra a’-Czethalban.
:ì'r -

’ « v
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A’ napi- v. p`lánetai-alkotmány.
Az égi testelmeli egy oly csoportja, mely

l

‘ áll ogy napból és ‘körülötte mehlézlöqhomályos
„ testekböl napiy v. P-lfänétai-alkotmánynak
neveztetik.,

‚ ‚ ...n „ ‚

ll

`

yNémely plánétálßfkörůl ‘Ещё; nehézlenek
más kissebb homályos вещей, .ezeket .holdak

па!‘ vagy darabontoknali-hívják. ,_. .Ä

Mü csak еду plánétai alkotmányt вафе

гйпЕ, u. m. аж а’ melyhez' a’»-n1ür földünli tar
tozîk: yez áll 50 esmeretxes -útu сельдь; melyek '
liözül egy világló, а’ többi homály’oso'k és bi
zonytalgnmszâmu штатным; ‚А’ miil plánétai
alkotmányunk 4301).]:agjai ezek:

‚

’

1. Шар, mint, umlkodó középpont. i.

.'l.-«-P`lánéta`, ‘18 1101(1‹1а1.

i'

4. Asteroída.
„‚ «1f-iff I, —v I:
.@A’ cométák llözül сан!‘ еБупеВ; так)’ ket
töh‘ek az' útja'tudatik meghatározattvan.

‚ l

` Ahármely égitestnek, különösenoïplâné
táknak és asteroídáknak ltébliülömbféle moz

gâfsaß ‘капа u. m. '
' W..
„ l
,1 L/Forgó mozgása a’ mega slgjátj 1462611

poń’tjg'2. , Heringö
vagy inkábbwtengelye
mozgása ez körül.
alkotmány
‚:, kö
z'éppontja Мёд-111. YI,
l

l

‚

_'Megke'll jegyezni még azt is, hogy min
den általunk la'tható égi testnek gömb ‘аду
501у6 formájá van.
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Minthogy a’plánétáli mind a’ napjkflipůl..
mahézlçpqalfi,l villgágos, hog;r a" nap Áa’;
915116
mi allmtmányunli’ közép‘vïpontjáty, vagy',Á§..§7¢9.-,
rossabbanJa’ ‘körůlte ‚Кейпф cgi ltresteli’ СрРЬЁЁ
'tájiuakl tüzhelyép fçglaljq-el; Bçágli‘néqveßsak
egyféle mqzgása, u. m. a’ f 0,1‘„gó ,I épzrçgçl‘lçftö;
Mcgfordúl gegysvzer a’ pepgçlye liörůl '25g-.1,133
és 14 óra alatt és nagyságárqxnélzvg ьщодррсц
ёмюд'д

aff:

‘j ь“; ¿IMT

"‚

. А’ршпёг‘г‘д а’ .ńaIPhQzßl lesköëßèäbbiiáël 'ëeñ‘ê-.f
vs .ezßlßf A .

f- А ~,

~

‘

‚1„ Ivre-mmm., ä ,.mçgkfnüü al ¿naw
88 nap alatt, és` me'gfordúl a’lt'qńgelyßë’l‘iörůl
24 óra îfminuta àlaçt. Egy ïgß-ödl rész дщфщ’

шЁпЦаЁ2. Vénus,
íöld. î útját lelvéézi
‘,‘r '‚225 napffßs
y'
fqrgáfsát 25 _órg 22 rgńnlgtaJ-Laîŕa‘çt," lïitsipnyel
liissebb a’ földnél.'

x

„M _à ‚;‚;„ v §51; n.

n
u

3. Трпймш É y. yagy~ д’; ŕ.mf .lakföldîíêplll
megjárja да, ççliptícát `",Qäfxgçxp ¿5„óra 4,8 mi;

nutalazt‘az,
nìegfordul Муфта
вы‘ esztendô
56 ,д119щд.‘Дать„а1дфр.,tengelye
l _Y, _ I, к
ï 4‘. Márs, ‘о’ 111pg14e1§|‘i_1_i._.fagg’Uxlaprot` `1 ggz
tendö 522 nap alatt ’s а’ гогёёзадйдйедд/‘фгё
40 minuta. Ё nagyságu mint a’ föld.
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5. Jupiter, 21. elvégzi keringésît 11 052
tendö 515 пар alatt, fordulását igen rövid idö,
u.m. 9 óra 56 minuta alatt.- 1555 akhora min:

a"föld.
` '6, Saturnus,
` _útkariháját’ ' megjárjà 29
esztendö 166 nap alatt. Рок-(111165611! `11е11 10 ó-'
ya 16 minuta. 928 aliliora mint a’ föld.

` "'1. Uránus,

'melyl‘fet xHex-'scheel csak‘

1781-Ъеп fedeze-fel. ßlpesztendö 8 nap alàtt

lîerüli a’ n'apot. Fordulása ideje 11. óra. 86 al1
láora mint a’fölcl.

~ f“

‘д "

V ’l

А’ plánéták ваш Merkùŕhfß 'iegnözelebb
váńqa’ vnaphoz, Uránus Íegt'zh'mß'bb 1,-','Jupiter a’
legnagyobb, Merkurius legkissebb, Venus а’

legfényeseßb, 'S‘at'ù'ì‘nus legcsùdá'latosäbb, тех-1:
ogy kettö's’ gyůrüvel’va'gy- lapos karikával van
'leei-itve, mely kemény homályos test és sajái:l
fordulása van, melyet elve’gez 10 és fél óra
alan.

Ä"

‘

`

Plánétákat könnyü megliülömböztetńi

az álló csillagoktól, niivel a’uhelyet szüntelen
vál‘toztatjálx, ’s"világl'áso11, mely nem egyéb a’
úä'I) sugár‘ainak‘Íìfissìáverödéàénél sokkal csen-'

desebb és e yenlölib mint az álló csillagokéf
mclyeli szìntugy szikrázva és reszketve ragyog'
nali. Ez a’ szilirázále~ а’ levegöben lévö párák
álral okoztatik.

'

' 'I

-

1I

6.§.
Az

asteroídák.

Az asteroídák is plánéták сваи hogy igen
kicsinyek és puszta >'szemmel nem láthatók, a
zéŕt‘is сваи а’ jelen század elején fedeztettek
fel Piazzi‘Olbers és Harding csillagászok

áital.' Négyen vannah, és Márs és Jupitei‘ 116
zött nehézlenek a' 'nap körül. 'Neveilg azon'

liezd've "a’v melyik legközelebb van a’ naphoz,
-Sox‘ban e‘zeli:

‘

« \- ’

.

‘1. .Vesta ,` Ü keringése ideje 3 ~esztendö
224 najpfilgen It-icsin'y. ’ ‘
'
~z-~‘V ‘ у
2. 'Jì'1'nó, i' -lieringése 4 eszteùdö 151

nap. Hissebb mög Ve‘äìáńá‘l is..l~g

'Hi

''

3.."Céres, Q'Heringése 4 esztemìö 220
пар.‘ Nine. ты a'kkora mim а’ mü '110121.151..
’lrwî’afl‘láß l liè'r’ingése 4 esztendö '221

napä'VaÍainivel liissebb lmint a"`ìni holldunk.
` Forgások id’öszaka'esmeretlen.
Lás'snll már а’ plánétákat és az asteroídá

llát'ëiäèzè Vë‘ife, mílyen távelságra és mily sor-ì

han `vannala
Merkur-iusa’ пари“.
8,000,000 ném’et темам.
Vénus

15,000,000

~-

`---

Föl‘dïß'f-

21,000,000 ¿-'---'-- lil-»ß

Máis; 'j

52,000,000L~ .5.. 13.01.), ' '

Vesta
Jima

50,000,000
55,000,000

-——

"
«
_ ---

'l2

Ceres

57,000,000 német mévtföld.

Pallás

` ugfjfan annyira.

Jupiter: ‚= йоаюоощоо

_..- ‚‘.——

‚. ‚а. Sapurnus ‹‚ 199,000,000
‚- „Uranus

400,000,000

«QW-„A
‹——

3 _, „

‚.

törvénytfedezLek-fel
_A’ plánéták’ távolságára'
a’ csillagászokL-t,
nézîyeßigßß".i.;ha а?
Merl/.uxfius’ ‚távolságát y4 gészreÁ 4osztjgllc; a’ _`Ve
AIxus’,tz'gmlsága а’ naptól _4 meg ¿.‘ílfyen rész,
a’ Földé '4 meg 2-szer 3 az az 4~.l-,-6;LA ,a’Mársé

4 meg 2-szer б az az 4-l-125 аи- аыеюЩаЦ‘ё 4
meg 2-szer 12 az az 4 meg 245_§’,_Jupi_tpré 4
meg 2-szer 24 az az 4 _meg 4_8 ;_¿.a’„S_a,turnuse'

4 megj2-szer 48 az-xazj4lmeg 9_6‘;„az.LU_ranusé
végre 4meg 2-szer ‘96 ащаи 4 шеёдд9гъдо1уац
rész. _EgyßlyenI rész ценен 2 millìoqmértföldet.
__A’ 'holdakI közülv egy lu’sçiri a’,£üldet,_ ,4,
kiséri Jupitert,t 'l Saturnust és 6 Uránustz Leg
nagypbb‘közöttök a’ Jupiteré'~ а’ 5-‘111‘, ше1у‚
csak Ё rész’ akkora mint а" föld.

_ _

' A’ mü földünk darabantjáról. Yagy a"tu~
lajdonk’ép úgy пешие"; holdról külön çzilrihely-f

ben fogunk beszéleni.4

_

‚А.

-l

_

_

n. n, ‘

i. §.

Holdleírás v. Sel’enographjm;

A’ hold homályos tesi/z, mely világát a*
naptólI höltsönözi.

’‚ l

_, , .
‚

n

"и

'
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- ^ ‘l Aëqîìlů’ nagyságánall сайт x15 rés‘z'étï'tes-zi,
531,000'ménföldnyiïtáwöîsììgŕaßwmz tôle, ‘éá út

j‘uát è‘lvégz‘i> hör‘ülte 27 ¿napf és' 8 ёзгёыш ez
az úijáâpeïrioduéikéŕíiigësnëk

аё-йдё‘пъец

alatt elvégzi periodusi »hdnápriak высшей‘.

‘д’

îm'ìht'hògy az ala'tt a`"f`óld‘ {девы} ha

lm‘ia’dotn'u‘'t a ЗаКап‘
’- rhagahogy'útjáhan,
a’ naphoz
a” holdnak
liépest h'elébhi'h‘éä
lyére viszsza kerüljön. ЕМ зуподизйщейиё

вёзпеидёъдаф eïrre¥1£ívánt idö synod‘ú‘sä hô
napnak‘ńgvfeztetik. M M- —
‹
Ё; i: f“ ^
f ’ A35A ьыа шяпашаьд '1‹а1втьд„а^=аьща—
‚ tokban tůnili szemünkbenns ezen külömhözö

jelengêseft hòld'változásaînal( vagy holdfértályai
nah hívjuli.
y'
~
с Ezekn'e‘k' megértésére szükség Её: dolgot

waůiámöhen, hogy mmm a" hold .apap és
{вы kazaa-tam шипы-1 im твари’ hogy'a’
hold a’ 'nàppfal öshŕei'ô’vé’shbn vanl "Inïkor Ре
dig a’ földkörüli orhitáíának általellenhen lé’vö

pdntjánv'vár’x-¿Üakkòr elle'ntállâshan lenni mon
datilhfzàszor, hogy aliármely gömbölyü testet
_ csak félig lehet egys’zerr'e mind látni mind
' rhegvilágositni.
-’ ’
A’ föhb holdváltozáshok еще!“ а’ h-j'old

fogy-t‘a, áz elsö f-elrt‘ály, a’ hol`dtölte

és az utólsó fèrtályl ` _ y
A Hol'dfo‘gyta van, minor a’ hold öszvejövés
-hen van: ekkór nem láthatjuk, mert -a’ vrilágos

14’

fgleß’ дар felöl Ivan. Tsak másod _vagy har
mad `nap estve felé liezd látszani mint egy vé-l
Дону sarló balra forditott szarvaklial, а’ Imi-kon -.ujholdnali vagy ujságnak hívatik. A’ hold
fogyta jegye ez: ф, az ujságé: i).
Az‘után mintegy 'l nappal meglátjuk a’ vi
lágos oldalánek felét, de már most késöbbre
megyle, és ezt elsö fertálynak hívjuli. A’ jegye ez: 1).

-'

’

v

Ismét ‘а nep múlva, a’ hold, a’ naphoz ké
`Pest a’ földön túl, а; az ellenben állásban van,

_elikor az egész világes‘ oldalát `látjuk és hold-i
tölténeli mondjuk. Jegye О.
Eddìg még mind távozék a’ hold a’nap

tól ’s holdtöltellór éppen szemben és általef- '
lenben van vele; de. most már ujra llözeledni
liezd vfeléje és ’Z nap `mulva ismét csak felét
látjuk a’ világos oldalának jebbra álló латви
kal. Ezt máx` csall reggel felé láthatjuk ’s 11161
só fertálynali hívjull. A’ jegye ezr@

Innen öszvejövésbeI siet a’ held és 1 nap
múlva holdfogytával ujra kezdödik a’ fertályok
sóra.

`

.

'

í

.

Milwr valamely égitest világosságától mú
lólag megfosztatni látszik,A azt az esetet fo
gyatkozásnalí hívjulî. Ennek olía valamely
homályos testnek liözbejövetele.
'llapesztaljuk nella hogy fényes nappal a’
napnak kissebb vagy nagyobb része egyszerre

`15

сан!‘ megsetétedik minden felleg nélkiìl. Ezt
napfogy‘atltozásnak некий‘ és сваи ösz
szejövéskor történhetik, ha a’ hold éppen ь

gyenes Vlíneában talál állani a’ nap és {бы
liözötj. f `

`

. Мёэзио; ugyan csak вены:- idöben hold-tölteliór a’ holdnak szemléljük hasonló elseté

`tülését: ilyenkor а’ föld áll egyenes líneában
a’ nap és hold liözött és a’ nap’világát a’ hold
tól elfogván ezt költsönözött világosságától meg
fosztja", és h'ol'dlfogyatlfozást csinál. « .
A’ többi plánéták holdjain is történnek

lhasonló` fogyatkozásoli, nielyek Кбит а‘ Jupi-‘
teréinek soli hasznát "332111.`

Minthogy a’ hold egyszeri lierîngése alatt

csali egyszer fordúlmeg a’ tengelye körůl; te-Y
hát` mindégy ugyanazon oldalát forditja felénk.
s. `g.

Az üstökös csillagolu
(Cometographia.)
'
A’ -plánétákon ШИН , a’ melyeliet szinte

mindég'láthatu'nli, tartoznali még a’ mü pláné
tai alkotmányunlihoz más égi testek is, a’ me
1уе1т111гъе1епзё55е1 megielennek és ném soká

ra люфт; eltünneli és vagyi edgy "Идёт. farliat
`húznak magoli után, vagy üstököt hordoznak
magok elött. Ezelt oométálu'lak vagy üstökös
csillagolinak neveztetnelíf

"i5
А’?

-\ Ezeli feletfe hosszukó ellipsisekben kerin
дети-а’ napliörül', még pedíg mind‘elöre mind
'hátnay és a’ zodiacuson ШИН belöl- keres'ztül

ïlfosúl; holott a’ plánéták esak a’ lzbdíacmson
belöl és elöre, az az, a’ 12 jegyek rendiben
' A’ „мы száma meghatározhatatlan me
Iyek hözůl csak‘mintegy 100-naka‘z útjá van
hozávetöleg -felszánfútvá; jól pedig csalt kettö
Iesmeretes.

' Ä

-I 'Y

’

`

‘ :.Azfüstökösöknek az öket megvîzsgáló és`
út'aikaf'felszámitó
esîlla g ászòli’l „мы
swkták ‚
l
‚

adni. ~Megjegyzésrev méltóbbak ezell:
' i 1A" *Newton-é, mely еду а’ legrìagyob
bak közül és utóljái‘a 1680-ban jelentmeg. En

nek а’ keringésére több kell 500 esztendönél \
’s legközelebb járul a’ naphoz.
A’ Copernieusé, mely Vénus orbitáján
belöl jár, millor hozánk jö, 1661-ben jelent-meg
’s azt tartják hogy 129 év alatt végzi-el egy
szerì keringését.

’

A’ Kepler cométája, melynek az orbitá

jának innentsö vége u‘gyancsak Vénuson belöl
van 1556-ban Миассе: és várják 1848-ra.

А’ *Halley-é, mely millor legközelebb
van a’ naphoz a’ Vénus ésl Mercurius út-kari
káik közt jár , mikor legmeszszebb pedig 35 ‘
annyira tázozîk a’ naptól mint Uránus. 75 esz
tendö alatt végzi-el Мех-11156561. Ez az egyikjól
esmert cométa; mert a’ mint Halley ат elöre

1'!

Ígbzámìtottais megjöveńdöltß.; 1759-'beń рой‘
ЁОЗоЦЁШеЁЁеЕрДЁЁПЁгА váratih 1835-.-re.
A’ Laìńbex'tv-é, ШЫХ Ёзац a’ {бы orbitáá

ìán j'ár h_eÍöÍ ',.nm'i-ko‘i‘` megláçogatj, ugy'ancsak
¿75g-ben мат, da '100. 'esztendöne’l "több
hell` a’ lie‘rin‘gésére.

>l

y

À’ *Fláugergues-é, àz 18‘11-.bél-i szëp
ès пая‘)? й$ъб1{б$-с$111а5, -ezeń égész véleményé
Szerént 510 езтейдё ala-tt futoìta-meg` pâl'yájá't'.

` А: 'O‘lbe'ŕs-ë',y 18'15;bé'n`_>jéle1:ítmeg5 `’s 'IÓ

*eme-naam 'föbbfkelì а’ këî‘ingës'ëré':
' Legńe'v‘èzeì‘yèsèbh az
è'omvétáìáî;

may 'nem «Баден нштзяььь îfà" 'näptóffmin'r
Jupîiîer', ’s "Í'Í’ikèŕińg‘ëse ‘ídejënäl És"féllesz~tóńdlh

А’ сошёсёъгдг 'regen' hìbäsoń' azi так

hogy ä'zo‘lìîïïa‘lámçky bag); És, brs'zâgös', `szeŕeńâ

véliàsët'ekedt
lenèe’gèl
ëkï воду‘
mëk* '¿Sak
elöpo'vvalstájia‘дmimások
ïf'nu'l éko'Рей;
ny 'mé'téó‘

ИК; m’el'yek a’ 1ёЁ’еЗбЬепТ0гшё16апа1ц lCsak

'minte'gy 10Q êvelttöl lfo’gva -várlmali à’ òsilla§á-

`s`zók< mè‘ggyözödve‘ ~arról дhogy Va’ comëtá‘li’is Ы‘

запад és hipetöleg hbmályo‘S-„égi mmh, melyek
:ai-nap höfülnehézl'enelf. _

‚

.

Ai cómëtâk állanak еду heÍsö hissehh go.y
¿ilmefÍyqtLal’yh eléńekl ń`evez'ńe1f, és еду àzi:
дщуёидгд Рёщжщщ; ЬогЕЬёЬЬЫ; с; ‘a’ bori
_téìkìgiglgmizgt .az .wäh is bly 557,615,u hog'y ai csil-f
,Iggqk ‚дуэта дегщыц .Lfitgazgzrńakff;ajimk.~
._h,

_

2

‚
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An hell hinnünk hogy an ’Istennek ‘jósâé
5a és bölcsessége а’ Ieírt roppant égitestellet’ia
Iüressen és pusztán nem hagyt'a , hancm meg
каша а201‘а1 is érzélietlen és érzö, olltalan és

okos teremtményellllel, 11111 életelmek öl-ülnek
is a’terexntönek bölc'sességót bámúljálí. y
9- §`

Véleményeli a’ világalllàlzmányáról.
Az cmbcrek mlnden idöben llülömb 1111
lömb liépzetet fermáltall magolinak a’ világ al
llotmányáról es nehezen tuiltali annyira menni,
\ hogy inkább ih_igyjeneli ollosságo‘kn‘ak, mint ét*
xékcnységeik cslalódal'xsának. »

~/

_ ‘Leg‘közönségesehben úgy ‚11132111,г hogy` at’
föld mezdl'lllatlanúl áll egy- helyben. Thales
a’ legelsö. esillagász Europába„ а’ 11i ~Hrisztus '
szület'ése elött ~600 esztendövel élt, már-,gya
nìtotta, hogy a’ föld fox-og.

Azután Ру tha g or áls is ат állitotta , de
lßeůés követölire'talált, noha a’ Sámosi Aristar
ehus világosan megmútatta a’ földnek mind hét
rendheli mozdulását.

Végre ez a’vélelledés egészen felerléllenyls’é’g».A
be ment j. miután a" Р t ole mà e u s Egyiptomi

alexandriailtudós eléállott az általa kigondolt al'
kotmánnyal. O ат: állitá, hogy а’ föld 111031111
latlanúl áll az e‘evetem’ llöze'pnontjában. ЕМ

’19

rùlöt'te kerengenek a‘z‘eg‘ësz éggel egytittl a’ ’l
plánéták ily rendel: Hold,l Merkurius', Venus,
Nap, Mars, Jupiter, és Sáturnus. A’ pláne'táń
Imn felyüLvan az álló osillagok kiteŕjesztettà
Aerösség'e vagy íìŕmamentum'a, azután a’ lu‘istályr

holtozat; továbbá az elsö inozgó ég; melynek
forgásaI ragadja-el magái'al a’ többi égi teste»
let is', végtére liövetkezik az empyr'eum ég‘.

Hoszszas tudatlanságl és valioskodás utárì’.y

onelöti: -500 esztendövel Co p e 1in ieu s meguji‘
totta~azï1Aristarchus `és P'ythagorás véle

liedéseliet és 111111п1е11е`Тап' az egyedül igaz àl#
kotmányt, 'melyet mi is 1ап111шп1«"з a’ melyet
ö 1’61а‚Со pe r'nicus alkotmányának „жми.
Ez a’ tudomány ujŕa “sok ellenkezö'kre ш

lált; nevezetesen T'y c ho - Brahe hires Dán
csillagász nem tudván megegyeztetni ezt az а1

116ш1ёпу1 n’ Szent-Irással, maga gondolt-liî еду
csudálatost, a’ mely ehböl áll: a' föld mozdúlat~

lanú’l àll a' világnali ’s a’ nap' és hold 111112111
Iiájinak középpontjában , a’ többi plánéták pe
dig, ú. m. Merkurius, '_Vénns, Márs, Ju‘
Piter és Saturn-us a’ nap körůl keringenek,

mégpedig' a’IMerkurius és Vénus orhitáji a’lföld
és a’ nap között menneh-el, ’s a’ rńás'â plán'é#l
táé a’ földön kivů'l. . 1 .

-

:vy

ber. tökéletesitette
А’ Copernicus alkotmányát
találmányaival.5nevezet»G аeï1s’-fl éî
.

2 *
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\

olasz nemqetbeli vembex' a’ _meszszelátó 035.18

talála'lsával ’s azzal {вы szàmos észrevételeivel.

Kepler bízonyos готов törvé'nyek felfedezé
se által -, ’melyeliet a’ plánéták lie‘rlpg'ëseiltben
liövetnek. Végre *N 'e w -to n' azen Aeröliìxeli ’sl

еиеКь törvén'yein'ek liirhútatása által, melyelillel'.
а’. bölcs lte're‘mtc'l à’ -világ feńnâllásá't yállaudójrál:
tet‘te, ’s ‘az -égitestek útjaíì: és mozg'ásái't; 'eli-cm1
деда. l ` l ,L I
‚ ».'.'f,«„.à.'' l
Ezek az erök: аа nellézsëgvagy 'a’fxi'ó’mu

n

>s_'zó _exjö és a’ tangentiális vagy щиты.’
131919191‘ ьёшыёагцщёйб egybeköttetés'éböl és

ellen "s még iS/egy czélrà,dolgozó eröl

kö¢lé§éböl матрицу jaÍgnagy egyetenyînzép al-1
‘éql ‘tántqçitatlen rendje.îl._-. '
.
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lyfŕls

А

»v il’l-lü " Y'
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_
,ß

iА’? földleífâs
` l 1О"$'
На)’ зедёгйрщадщ;
1т„‘‚:;. Р’: . ‘al

t‘ldqmány, mely mínliet‘ a’ földńekénazgïemfbeg,
_.
\
_
_
l `
rek’ közös lakhelyének mivoltával és: iniïnëmüńv

-ßll-gëvel megesmertet.._¿_ _‚ _

.‚ в '

A’ lfföldgŕjx'nlzä't` négy‘fltellintetber’l Ísz’e‘mléle '

heini:

\

l

2l

phen Úgy mint az egyetemnekv ’s a’ mi
‘Plánëtai alliotmányuńknak еду tagját.

ä-szor: Mint ltülömbfél‘e ányagokhól ¿1116-`

testet.y

'â-szor: Mint földvílz‘höl álló felszínt.

11-зъег: Mint omberek lakhelyét.

Ezen négy teliintethez képest a’ ведёт
Phia is négy издавна oszlilt; u
1-ben Mathematica geográphiára, mely
a? földnek` nangyságáról,v alalq'áról és mozgásai

'gól tanit-`
_ Y
'
22m: Physica geographiára, mely ai' $61
det ‘alhotó anyagolmak és., a’ {ВЫ termélieinek
çsmérésére mútat `útat._

5-szor= Tula jdon geographiára, mely а
>száraznali és v_íznek elosztását, azoltnali 31:11‘.

fait és mértélteit adja-elö.v

¿p-szer: Politica geographiára ‘югу Sta
tisticára , mely a’ föld felszínénelt az embèri
társaságok által ген: önkényes felosztásait es
теней-те; A’ geographiához юноша!‘ még a.'

hövetkezök is: A’ chorographia mely вы
darab tartomány’ leírása .és

A’ topográphia mely egy helységnek,
(P. o. városnali) leírása.

A’ tulajdon Geográphiai könyvekem-tarto
mányok leírásán , útazók tudositásain ltivůl van

nalt még hizonyos segéd eszliözöli, melyek a"

/föld megesmerését navgyon elösegítili; ilyenek:

Q22

_

"

Af‘pex'eessezsv ‘д gy ürůs golyó; ez egyi
фу szerllezet, mely áll külömbféle egyberakott
llariliállból. ¿S 5.’ llözepén еду tengelyre füzött
his golyótsliából. A’ golyótslia llépzelteti а’ föl
det, az emlitett llarillák pedig alzolxat` a’ lsörö'q
liet, mel'yeket >a’t'földvön és az ég boltján a’ föld
mozgásainak könnyehben lehetö vmegértgéséw
gondolunlh

’

I_{ét mesterséges golyó ú.. m. az ё; és> föl’d

golyó. Az elsö ábrázolja a' esillages` еде: , a'
másedili a’ földgömb шить, mindenilt az oda `
llêpzelt l£ör`ölllie1 és pontolíkal egygy-ütt.

M'appák, chárták vagy annak darabját Y
papirosra rajzolva ábrázolják, еще!‘ vagy egye
temievli melyek az egész {бы fel'színét~ таз)‘
egészben ‘аду hét félgolyóra osztva llépezik;
' vagy k ö z ö n s é g e s ek melyek esak еду orszá
got vagy tartományt ábrázol'nalf.
Vannak meg „р os t a-.t e n g e rfi ‘а több más

над: ozélokra liészült mappák i‘s.

Eg)7 çsqmló fölc'lliépek öazsz'esêglél átlásnak
nóvezìk.

`
`

l

и

1I. 111352.‘
ELSÓ SZAKÃSZ.
Mathematica geográphia.
11.

‚

_;'

A’ föld, a’ töliìnli esmert plánétai alhotmány
nali 3-dik plánétája, megkerůli a’ napját eg)v
esztendö, az az .565 nap, 5 óra 48 minúta a- v

latt. Ez a’ föld keringö vagy esztendei moz
dulása.,

ì

I

_

A’ második mozdul’ása a’ földnek a’ maga
liözéppontja körl'il a"forgó vagy napi mozdu
lásánekhiva'tik , minthogy attòl van a' nappal

és éjjel külömbsëge; egyszeri megfordulása a'
fölldnek‘ a"naphoz kepest megesilt mintegy 24 '
óra alatt.
\
Formája szinte töliéletes golyóhis, esak
hogy hét felöl еду lievéssé öszsze van пуста
kodva.

Gömbölyüségét lehet megtudni `a’ lcövetlie
zendö hörnyületekböl.
i-hen. Az árnyéka aliármicsoda állásában
'is holdfogyatkozáslior Iserelmek látszik.
2-szor. A' feljövö nap a’ föld felszínét nem
egyszerre hanem egymás után elébb haladva
világositja-meg.~

24.

Seszor. A’ 11i a’fölclöu egy
darabot та‘
~ zik, az elött az égnek egyrésze eltůnili. ’s elw
lenben más nem_ látott- része tetszìkffel új esil-`

lagolgkalï

_

_’ A

I‚

4szer А’ föld son ¿Zhen ¿Sm-115mb n_ülömb iráríy.,
zatollban llörůl hajóliágzçatott.’ Ezen föld körül
hajóllázók liözzül a’ legnevezetesebheh ezelk:

Magellán F-epdlinárlcl a_’ XVL sz_ázad-.
Ьап,‘ a_’ lli legelsöla’eu tette-meg ezt ад útat.
‘Ч срок дана}; af XVI1I,_` Századhan, à'

lli három_
*Dumont
ízbeu d’UIj‘ville,
kexfůlte-meg á’lll
a’ föllegutóljära,
d`gö‘mböt._ й;
rń. a’ köz_elebb`elmúlt esteuflò’lábeu iŕégz'é-el föld-.

мамы; hajólkázgasár.’

` '_ _

' ‘_

A’V fölflnek naphoz való állásábólf a’ Benín-_

géséböl és forgásâból s_záŕmaznak lì’ï'zbujîbsláf
jali, p’or'ltoli` "és_ línéáll, melyeliet aìzüeg'gyete’xn-ben és a’ föld’ felsziuéu у, beljébeuis llép’zeà
\ lünli,

На cléltájbau а” napnalt- ~llátat forditunkl
szemben velünkl észak leénrl, jobbral a’ mer-‘_
xfe a’nap felkél, lielet,v ba'lra a’hol lenyug-.

szili- ny1_’1g0_t,_ és_ hátunlá megett (lél._ Ezt'a’
négy pontot vi lá g t á ai n_’a‘lijA n_eyezill._
На egy liört írunltv ’s ennek n'ég'y eg‘ymás-`
sal általelleubeu lévö pontjain ai”- mel'g'n’evïezetf
négy tájat‘ liijegyezzüli,` világoson lállxatiuk,
hogy a’ hör. kerületén még `soli òly'wp‘òntoliat
lehet kijegyezni; de közönsógn cseseali 52-töt

25

_szoktak egymástól eg'yenl'ö `távolságra felven-`

ni, melyelmeli öszszefségét sl z é l r ó z s á nal(
hívják. A’ fcjebb megnevezett 4 pontot {ё tájalmak, a’ többit mellélt шаман nevezik, e

mezelmek neveik a’ {ё tájakéból van- öszszctéve.

A’ világtâjai megtiidására altármi idö tájbanl
is szolg’ál az úgy ncvezett kompász, a’ moly
ben lévö inozogható mńgnesès tönek Vaz a’ ш
1а5ёопа , 11055?> mindég észalu‘a mútat. . Ez a’
szerszám а’ hajósoli’ vezére- a' sívatag tengeren,

feltalálójá Europában "_Giojja Flavio (цари;
A_z .a’ pont melyet az égbóltori .egyenesen

o’ fejünk felett liépzelünli z enithnek, идете}

gszemben llévö Jp‘onti Рейд ще1уе: а’ lábuillt` alatt

gondqlunlgcnádifilak шагам.

t t'

‚

Az ‚а‘ Вёг , nielyet. ад ёдьбщёц
xjül a’ zenithtlöl,` 90- grádusnyiivayagyjs eg); fer,
tály környire ltépzellünli horizo‘lnnalt xgagy
1_ á t h atálfn a li nevl'eztetik.A Ha föld’. _fglszí'nén
egyçnetlensé'gelt, hegyek, domhoh neto yolńä

nali, az a’ línéa hol az égbólt a’ föld.tángyé- .
rával öszszeérni látszila-- világosan Aés helyesen
áhrázolná a’ v1 á t h a t ár t.

`»

A’ horizon Бывший!‘ а’ fö és mellék vi

‘lágtájaltrm ’s ahoz képèst mondatik észahi (161`
’sat. horizonnak.

26

12. 9..

A’ föld’ fordulásából származò nnlëaît‘
és kariliáll.

`

Az az egyenes líneá, mely az egész föld
gömbön lleresztül annali llözéppontján által húz

va képzelmik, ’s а’ mely hören a'förd fowg>
föld-tengelynek hívatik. Ennek egyik vége

éppen észallra néz, ’s azért az вице!‘ m'egfele
lö pont a' föld’ felszínén észaliî s a rli nali
‘аду polusnall hivatik , a’ másill vége délre,
f А!’ honnan ez déli Sark vagy cléli polus ne
"в: visel: ezen М: sarlmál van a’ földgömh вы‘ _
kiàség ›бзязиепуоту‘а.
y

n' Ezen hét sarlitól egyenlö távdlságra kön'il
övedzì- a’ fölclgömböt egy Iegnagyobb 1‹6г,‘ш1!
a’ fôld’ felszínén gondolhatunli. Ezt a’ hört hiv

’ Íuk aequatornak vagyegyenlitöneli, mint
hogy a’ mint hésöbbre Рота!‘ látnî, millory a’
nap felette j_ár, a’nappal az "egésznföldön в
. gyenlö az éjj‘ellel.

A’ tengeren hajókázóknál csak line a a’ ne
ve ezen ваши ,A mely a’ fölclgömböt Её: egyen

lö részre osztja, ú. m.l és zaki fél go lyór a
ф‘ déli félgolyóra.

Az egyenlitö maga is` Бывший!‘ ,_ mint min
дед
hör , 560 gr á du sr-a-, minden. Зима!»
60. minutára, minden'minút-a 60 secunda

IYya., Ezel; Qsy'z‘tályokal; rövidsé’gért; jpgyellkel fe-f

Т!

jezik-ki: P. o. 26в '549 50“ azt tcszi: 111152011
` hat grádus, hàrminez négy minúta‘, ötven se
‚_ cunda.
l

Az aequatortól mind a’ 1161 polusig lehet y
gondolni számtalan köröket, melyek az aequa

tortól mind egyenlö távolyságra övedzéli körůl
a’ Iöldet, úgyhogy mindenilmell lcözéppontja a’
földtengelyéhen legyen. Ezek egyközü hö
r 61111 e 11, vàgy Р а ral l el 116161111611 hívatnali,
` 65 az aequatortól liezdve a'polusokig mind 1115
5еЬЬе11 11155ЬЬЬе11, mig végre egészen 611035’
nah. 13261115- mint ‘az egyenlitö.) т1пд1‘уё1а11 556%`
grádusra ’s minútákra és secundákra 0521а111а11,
de1 minthogy a' 1161611 11155еЬЪе11 tehát а’ grádu
561115 hissebbek. I(
‚
. А2 egyenlitön és е5у11б2й’1161‘611611 1161652

1111 ‚111З1г1111а11 `‚вош101а11ъап számtalain félkörök ,`
ше1уе1111611’ш1п6е11111е az egyik polusban ker”.
dödik és a_’-másikban végzödik.' 132611 a’ 1611161

1‘611 1116116161111501111511 vagy 1161111116611
11 а 11 neveztetnek ,ì és az egyközüliliel együtt
mint valami háló úgy fedik-bé a’ föld’ felszínét.
Ezek 1162111 egyet cls_öneli neveznek, 65 a’

hol ez az egyliözüeliet és az egyenlitöt kereszw

tiil vágja. onnan 116211111 számlálni .az egyenlitö
65 egyközüek grádusait , liövetkezésliép 01115
végzik. 135у51161‘те1у méridiánus minden egy
liözüt 65, ez, egyenlitöt is tehát ugyan azon 'gráf

$11.8. alatt vágja liexjesztůl, ée, 6261161 a’ gifáduspf.
\
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hat hoi; zszasá g’ grádusainali nevezlli. A’ mely'
holy a’ föld’ felszínén tellát az elsö méridiánus
Ъап van, az alíármelyik egyliözü alatt a’ hosz
szaságnali S60-dik lelkár О „штамп van.
' ’ Elsö méricliánus akárhol lehe‘t, de a’ geo

graphusoli és fölcllcép 111120161‘1с51‘б2бпзё3еэЬ-‚
ben a' llárom Il_övetkezök liözül vaflamelyililiel .
szolitak élni: ú. m.

vagy a’ Ferróival
vagy a’,I’ári’sival
vagy’a’ *Greenwiohîvel

А’ mérilliáhusok is mim félkörök 180 ‚дм
(lusra osztatnali , melyeli az egyenjlitötöl kezd

ve _az ész'ak'ì és déli- polusolgfelé Q0-ig goig
számláltatnali és ehgz lfépest é s zaki és déli
s z é le s_s é g’ grádusainak hívat'nalí.
4 Az egyközüek is, minthogy az aequatortól
egyenlö távolságra vannak, minden méridiánust
под egy grádusnál vágnak., úgyhogy a' men

nyi _helyse'g egy egyközü alam:- van, az a’ széles
‘ ségneli mind ugyan azon еду grádu'sa alatt van.
A’ szélesség és hpszszasàg grádusainál fog
va ahármely pom; helyze‘tét; meglehet határoz~-,
n_i a" £ö1d_ör_i._
`
'
Az egyenlitönell egy grádusa feloszlik 15
ném e t vagy 60. geographiái mértföldre;
ezeli a’ legliözönségeàbb mér‘laékelç` a’ {616161113
Ьап. Fgy német mértföld tészen tehát 44 geo-.

Sráphiai mértföldet,

I

'
\

39.
O

' 15..-§.

_

A’ та’ ьшёёезёьы sz árm'a zó Род;
v'.

.

t0n, 1«ari1aá1pégfzóńák.

\

на a’ мы’ orbitájá'ra из} `az.'¿'ecliptîfçá1fá
@gy lavot `sfmdohml" ‘а’. fël‘ìft‘ëngelyç "‘g-Y ¿HÃ
„Щ; lap@ Выезды ,` hggygä, ,és Ш gŕáçlußf
igi'r‘a van megdölvß ïhpzâ, _ëlS â'z’éń áIláSbëńQk‘ät ‚

11111 :al чан“. „ЕЩ‘ШОШ’ fha, az eçlill’itïcä’ßŕf
mure, lnapalm ¿hépzelíüfh’f e'äxPlY-,l‘öft Áëïá‘

zoland МОИ, melf az aequëtgrïíkétfgyńáié’ëli'i

lenében az az çgymç'istóî 1180 _gljádiishyi _távol

ság-ra ё11д‘родщ1щё1ётёвйщ ‘ту-411,21“

ik

‘(ёszéleеёуйбащ
az ésvzgilii.
4é‘xjsizélesség’l
nti, a’ másik
25,1* sïglîádussáëál
z‘ël‘é viszońÍ-_àï
ôé‘li szélessefgnßk vuäïa‘ncsal‘ 25: ì' gráduësîá’fát
léwö4 parallßláh!
' 'r- t
` f .ir 3415":
_ »A’hétîâtyâgúpcmtolç azeqifînoctiùqwlbß

‘1131911’ llétâ'éiínëöíïpontok„soisltí‘tîumdh nail i

hivatnalti'; ‘a’ 'èrnliŕetißï egy‘ltözüek rp'edig;, .t è! it ф
v. .Vf-o'rditó kf'írökńek',~ (tr’opìsbu-àdkngk) ng
„детище; Рей; az ëszahi 'rà-lt {мышцам

"а;_ `аёцьамхоьашыь
'l 'A' _ltée "pqlńsr‘çl' ‘2s g_‘gr‘ääáëriyî ‘выдаёт!
„- г:r `

гещщёгёдуиёар; garan-'isf'gäjátfifëvvér Bft-if
- mitigés днём зад-дн pglas‘ifkörfàkneuhwar-H

I_lèïltf ’Á’ ‘федуызёаеш ö‘й ŕе‘ vàg’y

maga _'qs'gygugw там‘ ГЁЬЫЁЁЕ‘ А’ штык‘
cús~1wzri--zana, inel'yhen az -egyérairö‘ìańf‘fòf‘f~ t
\

i

‚ l
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x'ó Övneli, a’ гонит!‘ és Polusî körölt llöztî Её:
zónaÁ észald ’gs déli mé r s élil e tt Övnek., végre

a’ polusok körůli Её: zóna l mely la’ llét polusi
hör àltal kerittetik-bé Yészalli és déli fagyos
övnell hívatill.

’

A’ mí’gl a’ feld a’ felyebh emlitett'ìnegdölt
` Ãllàsábau a’ паре: egyszer megkerüli‘, va’ nap a’

i'öldlje rajzolt ecliptieának mìnden pontjai felctt
sórban elmenyen ës az által olloztatna‘ll, a’ nap

pálnak `és, éjjelnek ll'ülömbözö hóssza, ’s az esz-v
fendö’ részeinell llülömbsége.4 '
A’ {бы útja lgy esili-’megz'

`I 4

"I,

.

Martins’ 21-1like’ tájan a’w’nap az elsö ae

lluînoetîunl,Y és igy ‘az aequator шеи Van és a’

llos’ jegyben штык. Ekkor a’ nap a’ földet az

északi sarlltól a’ déliig és mindenegyközüelmek

,felét vilàgositja-meg; ennélfogva nap éjjegyenlf'i-r

snéu'get, és az észalxì félgolyón tavasz’llezdetetcsinál.

Ettöl llezdve az egyenlitötöllészallfelé lab) _

l s'zik távozni a’ nap, mig a’ föld az út'jának mint

egy negyedrészét '-elvégzi. ú. m.~Juniu§’ 21-di1».l

lie-körül a’ nap a’solstitium, az az a’ ráli for»~

`ditó felett van és a’ rali jegyben Миша‘. Ilyen-.

llor a’ nap a’ földet az -egyili polusi llöry szé

litöl'a’ másik polusi hör széléìg vilz'agpsitja-meg,`

még pedig úgy hogy az észalli fagyes бурый‘.

azen benne van a’ világosságban, a’QÉIi'PBQÃgi, egészen llivl'íl azen; az észalii ìegyllözüeluflel(v i@ _.:
nagyohb része világos‘ságban, a’ délielmek _na- t

5l

gyobb része setétben vagyon. Ezért az északî

fe’lgolyón a’ nap leghosszabh ez éjjel legröví~ i
debb lesz és nyár kezdete vagyon.
Innen Бездна a’ föld ismét megfutja вкуси

litö felé `és‘September 21-di1ie tájän ismét vaz
egyenlitö zénithjébe a’ yî-dili aequinoctium fe
lében esyén a’ mértélc jegyben штык, éppen

ů'gy 'tiil'ágijsäîçjé'a’ földet mint az elsö aequino
c'çiuin‘lxeìxí‘l'é'sr xiiäèbdszór csinál napéjjegyenlösé

gef ¿e e'eife‘e‘eemfelge~lyóe вы liezdetét.
_

To’ir'áßh folytatván 'ůtját a’ föld а’ nap dél

’ felé шашки egyeeueöeöl, December 21-61
’ he táján a’ másodíli vagy a’téli`solsti‘nium, az

az 'a’ bah {шайб felihe érlfezili ’s a'ibak )'egy
hen` штык. Е1‘1‘01‘П‘15у viiágeeitje- e' felder,
hogy ‘az 'északi fagyos zóna ivan' egészen’v'kivůl
’s a' déli regészenv belöl' à’ világossâvgon, az é#
szaki parallelák nagyohb'része setétheń, ‘à’ dé.
lielié 'i'ilágosságban van; ennél fogvafqz északi`
félg'olyó’n legrövidebb nap, leghosszahb éjj` vaev

_ gyon ’s’a’ tél мешает‘ ‘›:

_

_ i ‘ „г

A' déli félgolyón éppen ellenliezöleg. -van

‘ a.” nap'ejj hossza’s azï‘eáztendö'r‘iszeli. «M_

ŕ.

Lás‘suli utóljára a’föld mértélieit:
A’ földtengely ‘hosszae -1119 német mértföld.

A’féltengelyé: 860` niéntföld.

i _ 4

A’ föld’lierülete az aequatornál 5400 méntfölde

А’ гвш’ыьще 9,232,000 [j_méeeföla, l.
l

.

'

"'

к

`
_ D

' 'MÁSODIK NRÉSZ' g —
п. SZAKASZ.

_ '

Physica Geographie.

14., 5‹
A’ Physica gcogŕaphi'augly

. ___ _. _
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de_t_, mint hülömb дщёщцаруадыфы431116 @es_tfet.)

‘ Meli -aßyagol‘ß .Wely-.61.1551 à’ föllds'ëfqb #11‘
négy ruçgliülözuljözteteçŕ _;_àlàlxohhen _;_üuueli sze‘-i
mü_r;l1ben;_»_ugyań is» ázold Yagy" suljylfalŕ’nall
‘завтчдурз 0 kf ‘а’ $111УОёЧК vasi"- .k‘îfményel‘

vasîí Mask., '-a’lhigal‘ i’smët ту. г ч‘; 5 Sil-„1"
‘fa'ßíylcß 2P eeh et öl." Eëëŕl. néäy] fer máîffŕësï
‘Мёд 10J- a’ .lesiéëìbh' _i‘lölsrölfßQßvë‘ al?? é Sy
ele@ е 15д1е1‹ _(elegp’enguruokńall) _._ne_vezçél1_`. 3А

¿_g, ‘A’jjjzen klvül mindeufföldi testelç ,és mpyál

meg‘ggjrçznelg abbau hogy' 1i c_h ez' _yagy
"1316 slak, az az a’föld középpqntláfelelîúäódi

nah,
gheу’:Lё-грБЪеК’
mégA
pedi
1
$е\
’
g
ё
$1)
a’
1
)
ё
töm'
;
{
‘
а
’
‚
ö
1
1911113“
t-e‘bhelf,
_mmh
i
u
l
u
êbb,
Не‘
ebbek >s u1yo` sa bbalŕ; ,ßníezèk ттуфдеде
A’ tüz' :sulytalań апуа5‘,„ше1упе1‘ az ._3’. ÍÉ’I’mé"

„все; hógy 'a’ testelu rósze'tskéit egy‘másîól. вы?

lyé] nyomja és így a’îte‘stellet lnteqesz'tl, gye-J

riti-"4'A’" tüz у_az`egész földgömbön
\ ‚és` 1ЮШ1ОЁ1=е
s el-van terjed'v'sß még .Pedig V‘Ègy k ö t ve es

3%

‚"é r c z' h et e t lenůl mimien testheń ; vagy ’azaha-~
don és érezhetölég, néha- I_átha'tólag'.

А’ testekben lévö érézhetö шар: nl_elçgSég-î
nek д hévségńek, „так nem létét hidègäégnek;A
a' níëiègség ltülömbözö mëttélfét és me'kkóra-i
ságát à’ желе!‘ te mpe'raturájának печей!“

és еду hiz'onyos szerszám seg'édjével 'mél-ik 'moly-y
nek th è'ŕmometŕum à' паче.

`

`

A’ tüz sok és rémitö 'változâsohat l`v'iszi‘ixi

„едим а’ 1`б1‘1е1, az ö mun’kálati közë‘lszâ‘ün‘lá'l
iuk а’ tüzokádó hegyeket ,'ï fà? fôldteàìgéàeket,
а‘ ГбШёЁёзеКеЕ, ’s a’ melég‘ foi‘i'á'sokiiië.i 1165
szenibétůnöbbfhataimát gyalt'orolîax a’ tt'iz' a' vi
zen; ezÀ ilgyan is' á' hón'nè lévö meilegsêg- mek
korasága szerént , hol _kemény és' nehéz mint

jég, h'ol folyó és osepeghetö , mint viz , hol
rugós, vélion'y ¿s köhnyü mintpára, melyhöl
a’ meleg velos‘zlász'iv'al ujjmwlíz és ъ#5 Елец.
A’ tůzn'emů anyagohf'liö‘zt vaù¿egy ‘igen ne
. vezetes , z_nelyet. ele t r i с h' газу g er е‘ anyag
«nah ncvezneli: ennek a’ tüz‘nek штамп és

még részszerént esméretlen hatásai és mux‘lká
latai vannak a’ földönâés 'földhen'g legesmere
tesebb és legszembetügöbb еще!‘ lfiözöttrag- égi
háboru, а’ lwilla'nmlás, а’ ëörgés és a’menkö h'ullás.

Ezen tü’n‘éménye‘k'oliänakîèlfodezését "Frànkf
Нила!‘ Жбэабпййд.
.1w-_

al.

15.§.

A’ levcgö.

`Második elem a’ “уезд, теЧЁЁёЮдбщ
hör llörö’sllörül bébu‘rliolja? de annali' üregei
ben ie Italáltatxl‘.’ Вы a’ burli/ot l„á t'líno'sphae
rának vagy gözllörnyc'ltncli nev‘czli’ll,l
_
ц Milyen vascagságra bun‘lloljaTb-_él Äa’ gözllörr
nyéli, a’ földgömböç, szorosan meghatárpzni nem
lehet, annyi bizonyos hogy magosabbra 10 né
те! шёгхГбшпуйпё}. C'sallugyan némclycls csak

azt'a' részét печей!‘ átmosphacránall, melyben
.af földböl felm'enö párák , „fcllcgell ’sat. ты
!ашаВ, mi~ nem több egy német mértföldnyinél.

Az -egész gözllörnyélc all lcöz-vagy atmosf
phaerai levegöhöll, inelyben csali'a’ földs'zíné
hez llözel vannalcl némely‘más lcvegö és gáz
nemelk igen llìcsiny' mértéllben elcgyitve. eMa
ga az átmosphaeraidevegö hét lu‘ílömbözö 562
Ь61‚“ап- összeelegyedve, ú..m. *oxygène és

:'rz'ó t -gázollbóL Vvagy. is savanyit'ó és fojtó le'
vegöllböl 5 még lpedig úgy hogy minden 100
rész'zátmosphaerai' levegöbcn 21 rész oxygène

¿si ’lgfrész ázót gáz Vagyon.

` "f —-

l

“НА? több levegönem'ek' Кбит legnagyobb mére»
-tékben van a’ gò'ìll‘önnyéll alsó részeiben s 2:6 n-savany.

waa.;A

A’ levegöneln mint mindcn más testnelil hi

zonyos sulya és nchézsc'ge van. Enne'lffogvar

l

sà

nyomja a’ föld’ Ielszínët és az azón ftaláltâitó t'es'-l
'_telfet. Ez a’ nyomás alilioremintegv 2’1--28

hůvelyltnyi .magosságu liénesö oëzlopé.

n

A’ levegö nyomása ännali külömbözö ál

lapotjához, sürifl vagy- ritliia,r`nyirllloà vagy 5235
raz voltához liéPest “Шеф. Еёеп változást mú
tatj'a nelxünk az a’ szerszám , melyet b a r о‘
metrumnall hívnali‘.

_

‚

’ _ _

А’ levegö mint Arugós folyadell —
igyelkszill
magát örölllié egyonsulybàn tar’tan‘i , ’s ha az az
egyensuly megbomlilt, ад azonlial helyreállita'

hi. Mint'hogy pedig az, a’ nap és föld’ melege,
gözölgéseli ’s más esmeretlen olioli által еду
helyen sürübb másutt ritliább lesz, az egyen
suly mcgbomlása és annali helyreállása igen gyali`
ran mozgást olioz а’ gözliörnyékben. Ezt а’ moz
gást szélnelt решали‘.
_

LA’ szelek felosztatnali~ elsöben is a’ Szélrœ,
„так 52 fö és altájaihoz képest ugyanannyi fé

-le, P. o. észalii, déli, lieleti, nyúgoti,
észak‘heleti, d él 1i й goti ’S több efféle
szelehre.
‘
‚ l
Másodszor feloszlanali a’ ‘sz'eleli álland`ó
ós vá l t о z ó szelelcre.-

_.’

‘Allandó s_zelek >a’ p à s s z át szelek, me

]yelc az yegyenlitò mellett hét {6161ё$2а1‹-1‹\е1е‚|;-`
í‘öl és dél-keletrò'l fúnali'. Enneli olía a’ forró

zónábanuralkodó hévség, és а’ föld forgása. _á
5*
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Allandó szelelt a’ m o n s n ú n azelok is
melyek rendesen as csztendöneli egy résziben
_ogy felöl , a' másban más felöl fúnak; és a’
tengermelyélii .szelek , mclyek nappal a’ ten
gerröl a’ szárazra , éjjel a’ szárazról a’ ten
ger felé fúnak.
Va'ltozó szelek azolx melyek sem 111116301‘

han sem irányzatjollban semmi állandó vagy bi-zonyos rendet nem tartanalc. Nálunk leggyalio

ribbalt az északlleletieli, melyek híveseli, $26
razoli, és a’ délnyúgo/tiak, melyek melegell és
nedvesek.

A’ vszelek gyorsasága külömbözö, és ahoz
liépest neveztetnek szellölmell , középszerü és

erös szelelmeli, ’a ha еду secundânyi ‘аду per@
ezenetnyi idö al‘att 40 láhnál ‘была: haladnak
szélveszelmeli. Az igen kemény szélvész 0111611
. nali hívatik. Legdühös'ebb orkánok a’ forró ё"
ben uralliodnalf és néhol torn'adó a’ nevek,

erejek pusztitásaik minden ltépzetet felyülhzl-.ladnalu
_
ушам!‘ más ártalma‘s szelek is , melyek
nagyobbára a' `hév tartományolxban uralkodnali,
‘аду onnan aza'rmaznak, mínémüeli: а‘ s z á
mum, harmatán, káml in, *soir-ecco,

. *sola n o, {Щит-62161; vannak hidegek is, mint
s

a’ gallego ’s a’ nemere szele.

Van még forgó szél is , mely hét erös szél
összeütközéséböl származill.

‚

’

и

16. §.

A’ szelieken kivůl sok más változások tör

ténnck a' gözkörnyékbcn, mciyck n' tůz, viz,
gözölc világosság, napsugárai által olioztatnak.
A' nevezetessehbek közülök ezek:

A’ meleg szüntelen gözölögtetvén2a' $616
Ьсп lévö nedveket, azon párálíat а’ levegö là
tatlanúl magába veszi és maid azután 161161111)

féle látható álakokhan lerakja. Ilyen Тонны‘:

А.’ Вбд, felle-g, harmnt, h'óha'r'mat,
.zuzmai-a, esö, hó, dara, j_égesö. Az esö
не!‘ ШйбтЬбиб nemei vannak, ú. m. решит‘
te, futó esö, országos esö, zápor esö
és fellegszakadás'."Mindezeli úgy száŕm'az

nali, hogy a’ levegöben feloszlott párák valami
ok által melegségelttöl rnegfosztatván‘‘össze‘en'i-V
rüdnelt ésy megnehezedvén lehullanak.

lVannalli csudála'tos esök is, lmolyeàket a’ ha«
honàs ernheŕ csuda~ esölmelt tart; ilyenok a’

kénkö-es’ö, чёт-ей, homok-esö, bélia-esli,î
horsó-esö és végŕe a’ ltd-‘655.

‘

Legirtozatosabb jeleliet mikor a’ fellegeh’>
egy része mintegy oszlop lehoosátliozik, a’ 561
dön lévòl viz azzal szembe feltoi'nyozik és így

összekapcsolódva mintegy forgószél eléhb ho
ladnak; ez a’ tengexfen покой legtöbhször tö_r-"
ténni és vizi trombíta'nak цепной‘,

58
›

A’ világosság és a’ napsúgárai мы о1ю21
tatou jclenetell: a’ szívárvány, a’ r e ада“
és esthajnal, a’ s z ü r l1 ü l e t, a’ nap’ és
hold’ идти‘, a’- rnclléli-„napoliz m e l l, é l1-_
h old а k, a’ délihá‘ha, fata-morgana, a’
nap ví zh ú z á s ‚ шс1уе1ше1‹ olgai a’ nap’sugáraif
nali megtörésc és visszavex'ödésle.'

Az é s zakif-én‘ynzelx,l a’ délifényneli és
az

l zulk ör ifé n y nek ollai még сзпюгеЫепеВЁ

i Hogy а" tůz milyen hathatós változásollat
olloz az átmosphaerában a’ legolvasztóbb llév-ségtöl fogva а’ 1с5сз11юг56Ы) _т_1щ1_еп1; elfoj-_
tó, fagylaló hidegig közönrszégcecn tud Ya vagyon ,
¿le vannalt még más szembetünö de ritllább Ile-_
vezetes jelenetek is , melyelx tůzńi nnét‘éúgahnali
lńvaçatnak.

._

.

._

Ezek köztl els‘ö ll'elyel;> foglalnalg az eleçt‘çif
cal ‘аду gerje tůz liatásai, milyenck la’ villám
las, dörgés¿ menliö, Szent Elmó газе,

a’ niclyellblöl sz'ë'i’ïmazható '_karok és Yeszedclmelç
cltávuztatására çalálta Franklin az úgy nevezett

man_köfßgór.- ' '
`*
АI.Más nemü tůzmótéórák :_ a.’ Ь n d 0. s ó_,
l1_`ó„b ç_'rló lángetslgátli, a’ lüd‘é щи, tü z’es
l1 i gy’ólll, tü'z es sárli‘ány ol'.Él t‘ůz g olyóyli,
с s i_l la g fu t ás vagy s za l

ás; mindczell Вё

zül nc'rnelyeli a’llcvegöben‘taláiltçat’ó4 églleigö arlyël-l
gok , -és gázok meggyúladásából származnak, de

másoli hihetölióp, a’- föld’Í átmosplliaeráján I_«iyül
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az -e'gyetem nagy üregébcn-esmeretlen ollolkból.
штамп; Némely tüzi golyóli elpattanásalior
мышц hullani kö-esö, n’ milier néha'roppańt
nagyságu daraholi cimeli-le._` .e . . .,
A’ gözliörnye'lmelf felycbb clöadott _válto--l

zásait, ncvezptes‘en ~a’ melegnek éeïhidegnek,
esös és derült-idöneli, szélnelt és csendes idö

nek egymást' felváltásait idö'járásánali nevezilf.
Az idöjárása mi d a’.föld iliülömbözö zó#
náihan, mind az esztendö ltülömbözö részei

ben, igen _ltillöirnhfélc- ~

- ‘а .L

Maga az csztendö is azidì'ijárására nézve
más zónában'másltép oszlik-fcl.
_
l
A’ forróz’ónábariaz eszt'endö сваи 1‹ё1: rész~

höl àll: ú. m. egy szárazból és egy е s_ö s
böl; az egyenlitötöl _észalára az esös riesen-Már
tzius és September Кбит van, dé'lre September
yés Martzius ltözt, de дешёвый‘ , végelá ’s tartós
ságok nagyon Aliülömbözö.

A’mérsélilett zónáli nagyohb részében mcg
vagyon az elöttünk __esmeretes négyA része az
esztendönek,ú. m. tavasz, nyár, ösz, tél.
A’ fagyos zónák táján ismét csak hét езж
` tendö rész van, úgymint egyhosszu tél és egy
rövid nyár, de a’ mely soliszor felettébl) hév,
noha néhol alig tart б hetet..
g
A’ föld valamely tartományánali idöjárás
heli minémüségét a’ klimáj ánali nevezili 3 en

nek esmertetö jele részint a’ láözép temperatu
‘к

4_0

‚

n a’- dxermometrum szerént, részint as, ott ta,

lált'ató növények.
A’ klima szabja magát ugyau a’ geograq '
Phiai szélességhez is, mert egyátaljában az egyen-4
litöhez liözelebb mind melegebb uan, de azt_
sok más 011011 módositjáli és váltçztatják.
- v"7 Ezel; o_koli 1. A' földnek minérmîsége.Y _2.
A’A »tengerneli I_cözelsége vagy távolsága ; тег:
tengen mellett'szxelidehb ’s állandóbb az 106521
rása. 5. A' helynek felemellßedetsége; mert men
nél magassabb >anuáll hidegebh. 4.,'Az u'ralko-Í
cló szelek. 5. Ад hely felwése észalmak v. dél
nelt, vagy más ‘világtájainak б. А’ földnek er».
dös- vagy liopasz volta. 7. Ag’ heg-y lánczok 111111)’
zata és nagysága.

l

'

iAzv idöjárásáról szolló z_ucloinány météo-l ‚
rologiának‘ hívatik.

A

'11. §.
A’

ví ь

Harmadilt elem a’ viz, mely csepeghetö
folyadéli. Ez három formáhan találtatik: ú. m.
göz, folyó és kemény fońnában.
._‚ Göz formában так már az átmosphaex‘zfl--

han; folyó, formában a’ földgömb nagyobb ré
szét liülömbözö mélységre héboritja és t е n-.
ge'rnelt neveztetili.

'A' hol a' >tenger a’ szárazzal összeër, hü
/

4l

lömbôzö állásához képest külömböző neveket

kap. Néhol a’ száraz föld közé békerekedik és
öbölnek, kebelnek, golfnak hívatik. Néha
mintegy csatorna két szárazközé szorulva két
nagyobb tengert összeköt és t e n g e r s z o r 0 s
а’ neve. Egy oly darab tenger, mely nagyob
bára száraztól van kerítve f ö l d k ö zi tenger
nek neveztetik. А’ tenger' feneke nagyon egyen

рейса, néhol csak nem mérhetlen mélységü ,
néhol oly dombos, hogy csak kevg's víz fedi;
az ilydombokatfövénypadoknak," fövény

torlásoknak hívják. Egyes kőszálak, sőt hosz
szan elnyúló kőszirt sorok is vannak a’ tenger

ben , melyek ha csak a' víz színéig érnek ési —
abból ki nem látszanak vakszirtoknak ne-y

штате!‘ч
e
`
А’ tenger átaljában álló víz , és mint fo
lyadék ,l ha nem háborgattatik oly egyensulyban
áll hogy a’ felszíne, melyet t en g ertű k r é
nek mondanak a' föld’ középpontjától egyenlő;
távolságra, az az_,vizerányoson áll,
4
De ez az egyensuly, szelek és más okokv

által gyakran megbontatik, és külömbféle moz».
gásba hozatik
‘
Első rendbeli és legközönségesbb mozgáe
sa a' tengernek az úgy nevezett hullámzása,
vagy is a’ felszínének a’ szelek ’s Beléfolyó vi
zek által támadó háborgása, öblösödc'se és fel
tornyodzá'sa,

Nevezetesen a' meredeken kiálló,
‚

О
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partolihoz igen magy crövel csapkod , mclyct
B r a n d u n g nali hívnak.
Másod rendbc’li mozgása a’ tengernck azl
' áradás éslohaflás, vagy más szóvalza’foly
és viszfoly. Ez aban áll, hogy a'tenger min
(lcn 24 órában kétszer feldagafl és ugyan an
nyiszor megapad. Enncli olla a` hold' vonszç')
ercje. Az áradásnagyságallülönibözö helyellen

'

liülömbözö, rendszerént k10_20 lábnyit тезиса.
Földliözi tengereliben licvéssé éreztetìlf.
Harmad rcndbeli mozgása a’ tengcmek a'

folyamok, `melyck mint valami szàrazi folyók
a’ tcnger’llözcpében támadnalt. Ezek vagy kö
zönségcsell, mint a' polusi folyam, az észa
Iiì ’s déli 'sarlitól az egyenlitö felé, és az e

gyenlitöi folyam, heletröl nyúgotra az'e
gyenlitönél; vagy hiìlönösöli és helyl’aelielí.

Ha a' folyamok egymással, vagy tengerá
radással, vagy partolllial is szembe talállióznali
örvény támad , hol a’ víz laereken sodródik
és a’ mit magához kap elnyél a’ mélység'be.
A’ tengervize sós és keserü és azéri'. iha

tatlan. Snlyosabb a' köz e'des víznél. Színe lléll

és zöld llözi'itt változó. Néha a’ setétben ‘csìlq
lámlik, Щит ha mozgá'sba lj'ö.
A’ tenger’ temperaturája a' `lslirnáillhoz al~ '
kalmaztatja magát; azért is a’f'llét sarlmál teli
összcl'agyott jeg csomólikal- , melyell rengeteg /
hel-yeliet elboritnali, 1101 róna темы", hol fel

45"

штрафы h_cgyck formàjában. Èzen jé g me
' z ö 11 és j c' g h eg у c 11 1162111 пёше1уе11 cgj'helytl
I mcgszcgzödve állanali, másoli szélyèl úszliálnalt.'
‘18. 9.

A' tengerneli ellenébe téve,l a’többì vizeli
szárazi vizclmel'. hívatnali és ezeli Ya'gy f‘olyók
vagy 21116115 mind a’ hét rendheliclc f o r r á
ysy о 11 ból crcdneln.i

‘A’ Три-113011 a"y hegyeli ée halmoli 011181111

hel fenedeele, e’ belölöl. nifelyó viz petehee
11 at alliotî töhb patalioli összeszaliadván na-_
gyohb patalíoliltá , c‘zcla cgymásba vagy наш/0131)’

folyamhjel ezaliadva fol y 611116 1е52пе11, е2с11
végrc tengerbe ömölneli.
l
Еду folyó, minden más belészaliadó folyólb»

11а1 ,_y patàllolilml, forráso'lilcal cgyütt viz а 11101- '
1n á ny n а 11 hívatih , az а’ с1ага1э1`б1с1, melyct
egy vízalliotmány elfoglal v íz t c 11 n ö нет/13531111
vízallmtmány forrásait a’ másilgéitól-clvál'zilsztó _

ormó viz Iváila s z tol linéánalí. g
A’ fol'yó’ árltátá g у á nali, azt a’ részót,

a’ hol a’tengcrbe foly torliánelt yagy toroll-_
latjánali ne'vczili. i

‘

`

Néha a’ folyó ‘сбыт V1ágalc ra югу liaroli‘-J i
ra oszlik, melyeli ismét’egycsillnelfe, némolyclx
több ágalíban ömölneh a’ tengerlie ,› 15‘ az, ágai

l‘tözé foglalt-dàijab száraz deltánals hívatik..

И

A’ folyók al ágyaîk kîsscbb nagyobb lej
tösségéhez képest lassubb ‘аду gyorsabb folyá
suali; ha hírtelen meredellen hell lehaladniok

vizeséseliet vagy kataraktáliat formálnak.
Mikor a’ folyólmall а’ torliolatjolmál nines
elegendö esések , az ott megálló vízböl valami
tengeröböl forma tó allńotódili, ~mely lagun á
nak neveztetik.
'
Az esözéseli, hóolvadások a’ folyókat gyal1~
ran megárasztjáli 5 a’ {ох-‘6 zónabeli folyóklfal
ez mindern éven hizonyos idôben történili-meg.
Az álló бис!‘ tengetszemeknek, tóli

nali, posványollnak, mocsárolmak hívat
nah. .Négyféle tóliat külömböztetnek-_megz 1.)
Olyanokat melyelmeli nîncs semrnì látható bé

I газу llifolyások. (Forrás-tók.) 2.) A’ melyelmek
van bé és kifolyások. 5.) Olyanokat melyelmek
héfolyások van de kifolyások ninos. 4.) Olya
noláat, melyelmek kifolyások van de béfolyá~
sok ninos.

A’ források és так nem mind tiszta ¿des

‘фишек, hanem vannak ásványos vizek is, mi
némüek a’ s ó sliútak, szénsavanyos forrá
V_sok vagy~ borvizek, naftá s, kénköves,
éxczes hideg és meleg fördök.
Vannak oly források melyek temérdek for
ró vizet magasra llilövellenek ottan ottan, az

ilyenek çüzokádó. hegyek környékeín vannalc.

i5

Némely pomsválnyok ártalma; és döglclctos
‘lcvegöt gözölögnek-ki.
19. §.
A’

f ö l d.

_ Negyedik elem a’ föld , mely liemény test
e's a’ melyböl áll tudtunkra a’ földgömb na~
gyobb része.
’
Csakugyan a’ földnek alig egyharmada ninos
tengerrel boritva és ez a’ kiálló ’s nagyobbára

plántálilfal fedeft része neveztetilx sz á r a znak,
és enneli a’ tengerrel összeérö széle partolmak.
A’ száraz liissebb nagyobb csomókbaan áll

ki a’ tengerböl, a’nagyob‘bakat c ontin ens е!‘
nek , а’ kissebbehet szi ge t eknek hívják.
' Contine ns három van: 1.) egynagy a’fer

rói méridiánustól keletre, melyet világnak
vagy keleti contïnensnek neveznek; 2.) еду Ша
sçbb a’ fern-ói méridiánustól nyúgotra , me'lyet

Újvìlágnak vagy nyúgoti contînensnek hiv
`11211‘; <5.) egy solilial laissebh .az Ó УЦЁ8Ё616Ё1
keletre, melynek délivilág vagy Auàtrália
nevet так

'

Egy csoport ’szigetet együtt a r c h i p е 1
nek vagy а r с h ip elragus nali; egy dax-ab szá

razt rnely egyili végévely contínenshez vagy más
nagyohb дата!) szárazhoz van ragadva félsszi-A “
‘спит; egy а’ tengerbe jól bényúló Введен’

46.

félszigetet k ö n y ö kneli; cgy kcslicny darab
ваш-ат: , mely Её: nagyobb. szárazt összefogluî.

{Нашёл-0311111‘, isthmusnall, n y a l1 nali;
еду а’ tcnger'ben hegyesen liiálló földszeglctet
lfollnall,- cápnall, elöhegyneli nevezünli.
A’ száraz rcndszerént a’tengerpartjától 11026

ve mind felyebb fclyebb emellleilik, mely ernel
licdésénell magasságńt a’ tenger felszínétöl $201‘
161‘ mérni.

A’ száraz felszíne lapályos, rónás xfé‘szelld

vlilöl ée _lli’ll’örmbféle magasságra felemellicdctt daa
rabollból igen változólag van összeraliva.
i A’ fclernelkeclett darabokat h e g y e lineli

nevezill , ‚Её: hegy Кбит: lévö válu forma _lireà
get völgynell.

\

ТбЬЬ az ajollllal összeragadt hegyeli’ sórát
l1 e g yl á n c z nali, több összefüggö hegylámczod
hat hegycsoportnali és hegyalllotmány
nali hívnali.

I A’ hegycsoportolsban meg-hell külömböz
’tetni
a’ fö he gy sórt, a’ melléli sorokat ›
_
az ágakat, a’ bogot a’ honnan többfelé in
dulnall-lli hcgysoroll , a’ hegysor él é t va gy g e

rincze't, a’ kiálló h egycsupoliat, mclyek

’non lmlöm'bözö alanjokhoz liépest külömbféle
nevcllet adnali, mint: pic, s z arv, fi’rs ü, fog,
t ö , ’sat. To'vábbá a’ fö v ölg y e la e t melyek a’

fö hegysorok által allxottatnali , a’ xn elléli és
О1d al völgyeliet, melyeket az ágazatok 'formál
/

4r.
1

nali, a’ nyergclict és passusoliat, melyeli
a’ hegysor élénelt b_éholypadásail’s a'melyelien
által egy'ik völgyböl a’ másilsha át lehet menni.
. ‚ 20. §.

A’ száraznali azon részei, melyeli vagy ev

gé‘szen minden domborodás nélliül való róna
sággal bírnali, vagy csalt apró halmolilial vegye
nctlcncls, 1а рг11у011па11 n’cveztetneli. Ilaezell
csali lcevéssé vannali felemelliedve a? teugen
tůliör fclctt, allatti lapályolmali- hivatná1«._-4Né«
melyelt-lltö‘zülöli növény boritéliltal vannali fed'
ve, ’s aVhülöinhözö tartományoliban puszta,.
'"‘stc

fe"*Uanos
* =á=m'»as ß *savan-¿nez
ß
›
v

’sat nevet viselneli; másoh ellenben 610116516:

Vmélietlen'.homolilial ’s porondal horitta'tnali, és i
hom 0110 в‘ v.; s«i vast a g Риз z га‘ czímmcl illet
10111011: az ilyeneliben vannah imitt amott kis

sebb nagyobbfv termélœny, foltoli avagy ‘101131
"зо11.:

.--1¿'-i......

_ __

A’I száraznak némely nagy lsiterjedésü da
rahjai egêszhen magosan fel vannak emelked
ve ¿a’ tenger’ -felszíne felett: »ezcltet fö ldhátalt
nali ‘югу ""р‚1асеап11па11 hívjáli, még pedig ha
' i'elszineli egyenes , rónás , liülönösen fe n n la

р á l yoknali, ha pedig még magosahh 1105)‘
1111102011 сте111е11пе11-1`е1 rajtoli fe nn t a r t om á

п у011па11. ЫёЬоЪаа il)r fennlapályolt és fenn
»ell \.
.l

\

.w

`

tartományok grádits módjára emclllednelt-fel
cgymás megett.

.

.

Minthogy a’ mint felyebb láttilk mennél
magosabbra távozunll a’ föld felszínétöl, annál
hidegebb az átmosphaera temperaturája, ter
mészetes, hogy az igen magas hegyelt’ tetei söt

némely hasonló magosságu földhátalt és völgyelt
is öröliös hóval és jéggel vagynak fedve, me
lyek 6 g h e gyek’ és _*‘gletscherelt nevei
yalatl: esmeretesell, `’s a’miért a’magosabb hegy
lánczok hav‘asolmall is nevéztetnelt.

Az a’ magosság, melyen felyül _az öröltös
{аду ш’а11ю611‹ hòlinéának hivatik: ennek
magnssága a’ föld’ fzónàihoz lképesl: ltülömhözik,
а’ yforró zónában van 2500 ölnyire ís_a’ tenger

felszínétöl, a’ szélesség 50-dil1 grádusßánál már
csakÁOOO öl, ’s a’ 15° nál éppen -a"földszí-

»nén van.
A’ földgömb шт horitélij'a, annyirais a’
menyire esmerjüli , nem egészen tömött , hanem
nagyobb llisseblijlregell vannalll benne , melye
Не: Ь а 11 an gok nak nevezünk. Ezek nem csalt
nagyságollrmhanem természeti >minémüségeill- ‹

re és külsö formájokra nézve is nagyony 191116111
bözölt. Némelyek csali egy , 1116301‘ több lny‘í
lásualt, némelyek szárazolt, másoliban Palafkok
folyók folynak, némelyek ártalmas gázokat le~_
helnek , másoltßan ltöve'váló viz esepegi 63 _a’
legbámulandóbb alakokat, oszlopoltat ’sat. alltot,

A

А

lb

Solianiy isń’lét' :.‘ég'îQvîlägbeli àllatoli maradvl'áìnyi
val, csontjaivàl tèlyeseli; még olyanok is ‘Ещ
nak , a’ hol nyárban temérdek jég Ealiodilf, mely
télbeń megolv'ad,
"
ì 'I '
'
l

‚24.9.‘
А’ föld’ soli változásol'ion ìnen’f Iie‘reSz'ìül

mig a’ mos'tánxgformájáŕa iutott, e’zen -változá»
_s'o‘k 'nyomàinak 'felke‘resésex’é's a" hegye'lu'jçlíf’s

‘âìàlîáßan а’ földgömb’ szárei’z‘ì lior‘itélijánalk b‘cLîÍ

sö alliçtásánah vi’sgáÍása `g,e ò {и osiának és

geolzi‘giähah n’evezœfm.“ а ` ‘
'ii' м‹ ’ещщёй“йпюгёёышёф
nét гаu okót ш
: HH ~.~~."‘.
`V;;д

la1d0mmal‘;“' “1° ai ‘чае: es a' tu z et: az.

elsöne‘li mu'íìlá'álóöásai nagyobbájxla embcri em

lékezetet
telf-véghez,felyülmúló
c's à’ sz'á'régi
rmázatari'
hoss'zaxs-ń`êptúniaknall
_lidöben
hívatnak.

j

v

’_

"'m

А’ гвшъ’дьиёк"ьёьг%1ь„ _v‘alämi lœmény гад
шёЁЪЫ (фазыпгдбчп‘; mërye‘t I'zögz'imánanfhä;

ve'zünk; ez _h‘ol mélyebben Yan _a’_"fölm‘l’gy_dinrâ-`r
hany és el' v'an. feäîfe -láfgya'bbg 'pÍz‘ânta {e1-m5 $61

del, húmu‘äl‘sa'f, xvìlelyrìììg'yà'ig'ìcâák a’liö'sziÍ'Jállf'lfafli`
ńyîròlc .-:äl‘fá‘l’ ’rl‘étt‘ ‘êlŕ'c'ßtil‘lzàfri¿dt
ës mosíŕrrpálj
а’

V"Éi/_Úafol'i ЫёЗйдёдёзёБЫёёьёё

hòlmpedïìg màzggsra kij-van egnëllâjéà‘ve lai’ífè‘ìlldböl .
ёёё‘бйёёгнёёйёаёцэъръ ‘alliçitf
_ _l
_* _y",

‘ìfn‘wyl

)

‘‹ ‘f

г

:‘

‘ f А’ мышцы‘ ¿s à’ rajtolïïèuvö fölaef g'y‘àJ
4 .

_5_0

nitható régiségelu‘e ’s váltpzásailìranézve négy

__re'ndhélieláre 0sztiál1-fel Га’ földvi’sgalólq és h e gy
„п е in ek nek nevezik,
_
_ ` _
1.) Az erèdeti hegynemeli yagy a’ pri.
mária formatio а’ legrégibb, mely a’ leghe
ményebb köszililálxból àll , és semmi plánta v.
‘Шаг maradvány
ninos benne.
‚
’
‚
-v
Í
_ 2.) Atm enöi hegynemek vagy__se_c_1_1__n-

‘ПТУ!

liöszildából
dagr ila fo r_árnál __,_ t)ёiз_‘o_,Ё mármely_lhas_0nl
áezdenelóil1_nlép útatltozß‘i
alla; és planta maradványok h_enne.

3.) Elegyes hegynemçlt, (_Fllc’iîgzhhc'e’-A

gyeli) vagyjertiária for_5n.a1;_i.o_5___in_ely te

lyesfállatlu'J'szilés_l_g_1_`p_lárétegekböl
nernü
’nta maradványolilial
és _esgmddzásol
_és fhol
van összeraliodva.

_.

. _.. дн’,

__ _ 4.) F el rn"o_sott f_fìldré'te'gek, :nelyelg

mva'lr Isol( lágyföldel elegyeseli.
_‚ ___ A’ hét el_sö1_1 _alliotják .a’¿leg_nagy_obh és fö
h_egys0rokat,___a’ __töhhi azagaliat, `elöhegyeliel:Í

_é’s’l ’lapályollat
_
"-lf'

v

,'.

nu.:

.:.{q ._ ,

;\,

‚

nepti'rni._allîotásolgl nagyohbára. ré’tegenn

I_îént _feküsznel1_`_e_gyI_nás0n;_de_ a’ rétegeik _nem

fè‘l‘áëëńek iińä‘ìéèlïî‘âä‘ânyoâen„bennaml‘ŕaa

rézfsutoson;
_ _ _A’ tl’iz ált'_oldaa_lhokozqtt_valtpvzésai
_\_f)a_s_t_, vsö1_;_ elipen elel1за’1-_e__i_s.¿,_fs.z_ á_-_¿
r’a'z horitélijánall

rna'i_s___gyàl«_'ran_,_`de _yeletà-_j'

lenůl , b_izonytal~anê _idöszgkolihgiïes ‘пап erö

...l

.u

›

\

'v

и

/

.5l

szahkal ’s iszonyatos jelenetekkel >történnek»
meg.- ...‚‚ 1

Ugyan is a’ föld’ belsejében , kjohbára a"

tenger’ szomszédjában , de néha'lïa" continenselt’
:liözepette ismémi .éghetö anyagok felfori‘a'ńák,
meggyúladnak, "s a’ felettehi Yfölökérget erö-`
szalkkal megrèpeszçik. Ezen nyílásokból глазу
rakás’ mcgolvadott ásvány , melyet l'á v á nak

neveznek, шт, ködarabnk, hamú, olykor i
szap', viz `шё5^11а1а1‹ is ‘статей-111. Ezell a'
nyílás liö’rül -lehúlván egéáz magy hegye'lwtialé

1юша1‹ , melyelmeilitftetejéń «a’myilsás mirìt/i'ergjŕy
nagy gödör, megmarad és kráternelihívatili.
‚
Az ilyen hegyelmek liöz neve: vulkán,
`és ujabb ujabb lúütc'sek által hól nagyobbra

11е"е1‹е‹1пе1‹‚ hól szélyelp \»is Ylyânyatpak.

Némely vu'llîánoli VvagyA tüzoliádó hegyek
hosszas Май; megszünnèk dolgozni és 11121111:
1а1щд1‘ látszanak 5L de.-,ìanx„1ak-_`n¢m‘,lehet -hinni,
lxiváxlt` a’ tenger? szomszédjá-ban. д .- ‚ —‚..‚‘
YMikcpry а’. föld’. gycnmrábarpf~ háborgó anyagok
nem‘ronLhatâpak-ki, bizpnyps reszlietö és ingó '

nlozgásbán hozzák. a’ föld’_ felszinét , mely moz->
gás földingásnak vagy földçengósnek
neveznetik. „Aiyulkáno'k hiütései is,.-rend.szerént
—.
‚Ё “юга
'azza'll'járnalg- ~ '
.‚ ‚ц
А’ 161111115“ цбуешеъёвей ’is. gyeliran, :né-'
mitöl“ ` так!‘ „és hçlyséssl‘. sülyßdnek-èlë *ï

a. -‚ ‘

',f'; ‘г’ im'

g‘Á-*î

,

A“ i

'L

р

152

4h11» más hdlyi‘è tolyàtnalk, tók- folladnak, 1321
8813811 tengerbe omlanali, néha ujalt támodnák
Bink-Atl...I

П

1%.1'1‘

` l;

l

.5b. »ml'ùöylidé 8:63 ele -i's vannalt, xmiltor a’ föld’
fńlâuínál‘lezk llözlel> fellvö, Yp'ghelzê'mtest ralláso'lt
minémíì-'amlëöszênytůß törtënetbsen meggyú

ìzgdnaklißfde; ez'lloránt sem olyafUntos és‘nagy
ÃÄÖYGÚWÀÉBÜ eset, mint az elé-libíelt. '

ä. milâfiengen’ienelvén lévö szirtok nagy részint

’veleni-i' apró-x'rs-s/zemmel. alig látható állatotsliáli
Ihunliái.,i melyeliet :lflfá r i’s ‚р 6’1’уР113 o 11n a 11
hígmalt, ésïégesz’lszigetellet alliotnak.

~

'.ìlîjß'fir’. ‘lefV‘flî .1 ' 'i
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__, _TERMÉS'ZBT HISTORIA.
I ".11 ‘111 'Il .I “ i y) 220

i.. ц
e

A’ fölagömbm’még .'.gy is wkimhemi mintr

számtalan llülömbözc'i ininé'lnüségů érzö es’ ér-l
z'éketlen valósâgòkl‘vagy 161ёу‘е11’сегт611е1у6г.

Елец lénlyeltet fogjuk most r-öviden átnéznì. ‘ч
‹„3с‘. Neve‘ziklöket‘összesen term é’s'zlè't’ Pro1'

dufc'
me 1Min'
t'umäi‘fxïa‘ll
‘teŕmék’a’vagy
ek v- közültermé‘lt'
ném‘elell‘neln*
'yelmf'zkI `nini`
csenek sem organumaili, sem érzésel1"s`em"4’5n-"
lféntes'ïmez‘gásókt ezek az ásváiifyòk'.'
‘
1# Másókn‘ak lwianlŕl‘alt organumaik, ennél fog

Iva nevekednek, '~végétalnak vagy tenyésznek és

5s*

megisßalnak, (vaigyaelszáràdnaiqg de érzések
és vönlu’íntçsw'»nlpzga'nsòla' nincscn: ezek ~a’ plän
ták ‘(аду nölvén‘yek.
м „ ‚
м
-‚ »'Ismét mások organumokltal, és élettel, .ér
zéssel és önláéntçs~~mozgással1binña1iz 'ezek az
‘Шарм, „ше1уеШюя1аи `amber «i`s 'tartozilm
`
:— ~ Ezen hàrqmféle termékcket a’ tevmészet

há moin опят? дамам пеуеъ’ПСЁг Az elsö' te
hát az íásványd‘k’: országa;v máso'dik а’ plán-1
так vagy n'övényeli" orázágà', harmadi'k аъг

álla'toli’ orszáf'ra.'v '

‘ "

.

" »Hqgy a’nfœrmékek temé’nteleń‘ sokaságát

liönnyehben. észbe felfoghas'sál(` és I rhegtarb.
hassák, bizonyos. felosztásoliat. gondoltali az*
azz`a1-foglfalatosliodók, az az. a’ tïermészet

vsi’sgálók. l‘ Ugyanis ,1, akármi egye'sÍ terméliet,~~
a’ hozáia töhéletesen hasońlóvalV .e'gy fajunaků
mondják, p. o.,_a’i-farl£as a’ farkasàalg. a’ lQets-Jv
Ее а’ ketsliével a’ Тайм.
А’ külömbféle Районы, те1уе1‹ egymáshoz
többelihen lhasonlitnak еду »n'emüeknek'ehívják,
mintgp-.Qoß a’ rfaxrvlglam rók'a, kutyn ¿kiilön-'faj'olg
deffegy nemüe'll',-~~u.m'. liutya nemiiezk.Y ‘. l Á ч!»

Az egymáshoz hasonlitô nemclc еду г‚е:п-'
düelmek ‘Iragy famili'ajualmali mondatnak:
példáúl a` liutya nem ,_ matska` nem, a' vér'cn'g-~'

zö‘ál'latok rcndébe„ a’ réczc,‘. hóda,` az úszó»
madarak familiájába таможней‘. `
'

54
\

Végre a’ hasonlitó fami‘liák seregelihe
foglaltat'naklössze; ígyl a’ farlias, ‘a’ juh, négy
lábu állatoli, a’ sas és fiilemülel madarak.

A’ természet három országainali seregelk, ren
deli, ncmela és fajoll szerént elrendelt elöadását és

leírását a’ természet’ rcndszeréneli hívják.
A’ természet vizsgálók még lioránt sem
esmerneli annál lievésbbé {над le minden ter

mékelíet, söt azt lehet mondani, hogx'yt ezeli
nel( még nagyohb részel'fnincs tudva, ’s most

is naponliént ujabbali ujabhali fedcztetneli-fel.
. Az .eddigeléleírt fajoli száma menyen a’
növényeli orszá'gában mintegy 50,00Ci-re, a'z‘l

állatok
_ .Az orszàgábanftöbbre
ásványoli `az egész80,000-'
földfgömbön`csal1~=
néL ‘
nem ‘ egyenlöleg- vannak felosztva , a" "plántáli
és állatok inliáhb .bizonyos' _zónálihoz -vannak'
kötve, melyeliennlfivül nemìte'nyésznek. » '›

3f19

w 71,.:

‘

i

2.5’ §f i

Asvány’tudat v. Mineralogia.
Némely ásvzfmyoli tisztaegyszerü anyagok; ’
-de nagyobbára ltöbbféle anyagollból öszszeal»
Iwrtattak.

-'

‚

- \.«

‘ i“ Az'lösszetetteli ísmét llétfélék ,_ u. m. i‘zagy.y

belsöliép és _megkülömböztethetlenül' ös s z e ol- `
vad ott.al1,^1va'gy. esalrtéltúl es láthatólag еду. _
beralkocltali.

.Íl:-.-~

.‘

'

f

и;

'l‘ßll
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I'A’ ’t’is’zta Vqgyszéŕü és” áz Ic'gybeol’vauzlt ás-'ÄL
ván'yok nìináèń‘i’ké'ne'k 54132311‘ -m’e'ghatározotf ’s a’
többiehétöl külömbö'zö alanis van.' Az alyen ‘ат

12111011211 k ri s t á 1у fo r 11112111 A
lhívjáli. '
у"
Az összeolvadt ásŕá‘nyokat’egyszerů’fgìlfgo
tó részcihre v. anya'gjaìkra'vála'sztja a’ Chi'mia.
A’ tulçjdòń lminerâlogia a’ ‘‘ti`szta eg'yszê’ri’î

és 'az' össïcblvádt ásványbkäf 4éé‘m'mŕœti és" 113115"

1е. E'zek az âsványok ńégy `s- é'r e gŕe vagy l's z á- ‘
1L à s на озйъашаиэ‘ u. m.

F ö 1(1 è 11 r е "é's’

Kö vehre‘? 2.) Sólu‘a, 5.) Ё 'ghetö test'ëkr‘q,`v
L'l.) Érczekre.
ч'
3-19’: "i:

1. мы ek'. Tism földhèmelk ',_1 melyëkéů

ińhább csali ’Chimia’ lsègédje'ei'è‘l lehet hivállasz-Í»ì

tai1î"ezék:A Мёз z'-’Ag"yäï`gî’lîiyovífàts -Nçeìfé’z-î
és YHes e rl’i’ì-fölfcì , ÍneIyéÍ( à’» Iegnâgyohb’ me'Ij-lY _
nyis'égben` l’léïîéfz’l'l’elí.'
`talált‘at’na'k‘ és s
1

1

csak az ujab‘b' idömièq ъъкдадщыек ‘ему’ ‚Ё ё’“

Z i ŕ’c 0Iî-*S'tr'dnt i àn Ä-ä’fÈrIl'y'ŕn'i n è Чай’ Éífe’s’ì "

Yt‘ter ë’swflìörí’né-f’ö’läéfi.
’i a; fir-:as
'ì' A"‘közhas'znubb'elegyès` 1`б1дё111 gêêla
fa zékа és porczellán agyag; '.îä" Y? 11 „11163
£615. "á’î’márgá, -a’ hydraulica- m’ész'; ra’

plánta termöföldnek ’í'a'g'y hú mu snálk- 111111511“)
féle nem eij és az egész»y ладу tartományokat
haszonvehetl’enné tevö 110111 о k.

lv

Megj'ìëgyzés‘ŕe sgnéltóbfb’f’,liöveli: à’n 11151а K

p rób'aliö‘ß'i'h ös z È’i‘r’ů'k ö’;"“"’--~î а’ lm és’lz hö,Á

kréta, gyps, alábástrom, ‘иди/$115’ (хйед’
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lyelt шт nevezetes a’ párosi és carrárai);
--- tajték-liö, liovatsl/.Ö vagy béllasó, llo

va, jáspls, quartz., liristály; _ szap
panliö, szalonnakö, tálli, serpentin,
az asbest és a’ bonóniai hö.

l

Vannali rnég valami üvegmódra átlátszó ,
Ilemény tüzkiálló kövek , részint színtelenek

mint a’ tiszta víz , részint szép színekkel ékes

ВЫШЕ: ezeli d r á g a ll ö ve ltnell vhívatnalt, és
nem annyica hasznollért mint ritllaságoltért

igen nagy becsben tartatnak. Bccsell szerént

mintegy ilyformán liövetlieznek :_ gy é-m á и]; ,
(rnely _а’ le'gelsö és rpalléroztatásav nl_ódához ké

pest külöinbözö nevet kap , p. o. brilliant), ru
bint, *saphír, topáz, Smaragd, gránát,

i(melyeli Кбит а’ legtis ztább és ragyogobb nap

lleleti, ç_arbu n c ul _u‘snali hívatik), árnethist,

hyacintll, bexjy'lglfv, aquamarin, *chry
solnithgliárnéól,_egale-¿dom ágát, opal,
onyx, sardonyx,___l‘_az_urkö, пп‘таНпТ
А’_1а2ш‘1‹ё a’ leggyönyörübbsetéltkék kö

aran'y fqltòlflial.

_ “_

_

__

n

A' " ъудгорьапемуаьтй hqmályes hö,

mely` a’ vízben :.'itlzli’tszóvziL lessz.
\.....

-~

' ‘ *r‘ 1.: .....U'fß
~

'‚

,

A.

j

1;.“ Q4.
l

‘‹

д’

‘0|’

Inkl-u“

.

'Sóluialt nevezzük azohat az ásványokat,
-\

д‘

\

‚

J»

.

melyeli' a’ vl‘zben felelvadnali és sayátferezhe
tö izelt van. ¿_
l
»:w_
/

5T

II.

S k háŕromfélefk 5; s а‘(апуд‘д-Ы g

és közegp-sóß.
‘l
\ I
à _ ¿i
A’ savanyu-sók vagy savanyok nagyQlíbáraŕ*
folyóli , és trisztán magolira nem találtatnak. E
за!‘ megint háromféléli: á 1la t i a k , p1 á nt a _i
ak és àsványial'..

Asványsavanyoll: а’ ЕёпВё - s,a1étro rn-lionyha‘só és folyóspát-savany; gz

utólsó rágja-,meg egyedül aïlliovatsföldet, а’ `ffiiért üveg metszésre használtatik.

Pl á'ntasazvavnßyok;

-ecpízeç-czitlr‘om

fasos k a-ga lles- és nfáflmé'zsavanyoli ’s_ a’ t.

A’ galles-sayëuï `а’ v_assal fgxlfßìç fes`téket , tén
‚

tátád

f’.

’

‘

Апацдуапуоъ: ц’дёЁзачапу, 111153’
вауэпу ё `{11b-t. АПаъзгн‘апу` а’ ЪсЁКзаУ‘дпЪу

’ is , melyI‘gî'1ç5lfemépyebb~hglálos méreg. _

‚ ~ÍI`¿'Végrç Jm'çgkg'll jegyçzlylzglî;széïlsavanyt,i

mçly lë’ggx'e'tbgébb saïanx‘és‘tisztán csak leve--`

Её yagy: gáànfgg‘mábañí_találtanik Ez adja а’__
щёзффцещ агдёчзпёцуёёаеъ Ё; `а’ borvizelmèk af:
сйгёмщ; дёцёддщёч és fböyeln gözölög-ki
aïfq’ldlböLÄn-.s
‚г .,«g_‘ .‚1f.;.
f.
‚
Y ./-

f

.‚‚ ‚ `

‚_

I‘

nY

л‘ JJ ßßëfzlsfmëswèl*.allëhMmelyßlmel‘ eg#
tQ' _Sf‘iwä Qigßìsxvenß @zélf ,ae-ga’. ¿he mWS Óß (más` ‚

“QYVPI M11 щ ¿w1-_w а); ‘меж .6, (náhfon.)
"-—;@ч6‘1а)‚ёг @wiwwiêl‘flmëly tiwán’. lef ‹
УЁЁЁЧОПЧЁИЁ " f'.
‹ -` ¿efr‘f .‘ ..:.. ~§
мы)

«Mi-:m

‚

~-

n

ì.-

l.; -«„
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A’k liét elsôt á llandó- az utólsót rcp ü
lö lúgsónak hívjáli; ásványúl a’ földben csak
a" szc’ksó találtatilf.

"

'

'

l A’ liözé psók 'savanyból és valanú alapból
állanali; ez az alap vagy lugsó , v. fôld , vagy
ércz. A’ használalosabb liözépsóli ezek:
'
A’ 1‹ o n yh a s ó , ( mely- termésérè nézve
háromféle: l/.útsó, tengersó és kösó), sa

lé Í r o'm, (melyböl h_észúl a’ pusliapór), gl a u
1) er vagy c s ud a-só, Не 3erü vagy 'an go l-só,

ti'insó, szalamia,_` borax, réz -' vas - és
z í n ln- gálicz , ’s t.v ell’éle.
i

' III. É gh e t'ö уйду tü zli apó’ äsványok: a’
köolaj, földszuroli,.naphta, melyek híg
teátek 63 а’ földböl Гоп-111111‘, ne'hol tisztán', né

hol' vizzcl elcgy.' А А’ t6 r f és’ l1 s_zén, me
lyelt teméntelcn nicnnyiségb'en' álsäitnak és tüzii
fa h'clyctt Szolgálnall._ _.A’ `l1é`_nl('ö ‘аду hü
dö sk ö, a’ g r a p h it melyböl a’plajhászok lté

szittctneli,- a’ 'b ern s't e i'n és" ай ain'hra. Ég-l
hctö test a’ gyém‘ánt is, тег: tiszta’ szënanyagfA
IV. Az érczek nem’Í esah' az ásváh'yol’t
hanem miuden más földitestek között a’ leg-‘

ldllöŕnlikülömbféle haszonra és.-él1ességre `szol

gálnal1.'Saját fényelik'el éë nehézse'gelilkel 11ü-`
lijmböztetili-m‘eg'magoliat és felosztatnak egësz

és1 lfél-óx'czelire.l> Az egész érczèk vagy‘mé-"
tallumolk olvaszthatóli, nyujth'atö'li és —

lluilapálhatóli; név szeréntezeli: platina
l
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a’ legnehezehb . ércz , níely ‘az uj'abb id ökben
fedeztetett-fel, arany, ezüst, vas, réz,

feliete-ón vagy ólom, és fejér-ón vagy
tz'i n.

A’ három elsök ńeme's a’ töhbiek nem
t'elen c'rczclmek hivatnáli.

A’ vas bizonyos mennyiségü sze'n-anyag
gal összeliötve atzéllá válik, és az által sok

lial keményebbé és rugósabhá lessz. A"vasnak
tulajdonsága az is, hogy megmágnesesed

hetik, az az más vasat magához"híiz, és ha
szabadon füg'g egyik végével észaln'a, másik

lealkdélre fordúl.

Vannak termés és' készlitett

mágneselß@

'

A’ nevezetcsebb fél- v. töredélie’ny érczeli:
a’ zink, ar’senik v. eg’é'i'lu'iércfz,v l1óbált,
mángán,_*bismuth,~ pizsgoltz'és a’ l1é-'
nesö, mely a" levßgö rendszerénti temperatu
'rájában mindég megvan olvadva, és ígyy híg
test5-l1é n l1 ё“ е1 ЁйззяеВбше а’ tzin Obriumot
alkotja.
‘ '
‘д
Q5.î §l.

Az egyberahodott ásványoliról' a’ geo

gnosia
"A’ geognosia
tanit." tárgyai' 5‹kül’ömbê‘i
’‘zö 131111
heli ásvámyok: u. m. 1.) a’ tůzererdetüv vagyA
vúlliános ásvá‘nyoli'; 2.) a’ köszikla riçmek; ‘
Í

4|'
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5-) .9’ _P.etriíieat umek v.l1övé’vált állati
¿s_:növényi részek. a’ lávának liülömbféle ne
'_ ‚_ ._ Tüzéredetüeli

mei: u.m. a’ puz zelan-föld, a’ tu fa, a’ Кби

s lava, (vagy rajnai ma
a’ *basalL a’ tra
10m Её), az izlándi á gat,

1áva,_ a’ juliatso

chyt, obsidian ’s a’ t.
A’ basalt 5_6 szegletü oszlo pformálîban
egész hal
és rengeteg rallás ollban találtatik ,

moliat, töltéseltet, barlangoliat alltot.
Iiöszililanemeli a’ gr a nit, *gneiss, esil

lámpala, agyagpala, quartz, jáspis,
porphyr, *breccia, *syenit, porondkö
(каждым , malomlkö) tr aрp, a’ lkülömbféle
mészliösziltlali ’s a’ t.

AZ Organizalt testellnelt ásvány maradvéi-l

' *fo ssil eknelt hivatnali és vagy a’ Plan-

душ

_vagyaz állatolt országából valólt.

i; I. A’ plántáli országából _talaltatnak egész
hagyva; találtatnak egyes gyöltér törszök vagy

erdöl'. elsülyedve és egész formájoIlban-meg

\á_g darabok is Iiövé valva; némelyelmek ismét

csak a’ „устав látszanal'., bbára
az ilyenelt
den
oly plántá- '
d rit á la n alt hívatnalt , és jo

liat ábrázolnalá, melyeli ma többé nem ter'emneli.

II. Az állati részel'. liövévàlt maradváuyi

oly böségben találtatnali, hogy néhol egész

llalmok és' köszililálk belölök állanalt. ЕЩЕ iS

’nagyobbára oly állatfajolkéi, milyenelt ma ¿Ive
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',ńincse'nèl't; "söt la’ masta‘ni` a'ïllatokhózî liaac’r-l‘yló

‘mafadv'ányok' -is diy' liely‘el‘e'n áèama'ls à" hol

'most
‘пей’ ёЧЪёЪпЁНёВЁ'
р. О. ГогЁб(L. тёцфщёруг
`«'.
‚
`
'Èe'lïek- a’ ..'fa \ _0s ..‹‚
z'önakban
ten en cslV'ak tma»
gy 1’
' ’ g'
l д ‚д

ЗОЗ‘ЕЪЕЁУЙЮ'П ’s a" t. 'l

y

‘up „мы?“

Az csmeretlen állatf'ossïlek közt egsz‘áJ

mosabbak a’ csîgák »és ikagylók , e’ félék az

ammonitáli, belemitzìliJ encreniták ’sa’t.
Vannak tov'áb'bá .hal és rîtká'bban gyék nyom

dokok-is; legritkábban Lógarak és madarak.
Ellç‘nbçn ma st оа olj Н‘ ok" Ищу‘ nég'ylgìbuak
liövéïfá'lì bsòn‘tvázai` gyal'u‘a'nfés> néha báx'ńulang

dóalöánamkat
épwség'gbev‘n felyülliala‘an'
találtatnak4 és'aklöyiási
'r'iëìszîntnagygägëmâäŕ;
Ne'vaze1;ës`éb“ßel€ a’l‘nì aŕríniìith,

’
lr .. u 'n fr
‚
‚
A». ‘
‚ tól,
böröstòll szorostol
ege‘sz epscgben
1s‚Т! ì‘apï

tak,Í, a" к:maè'todon't,
rh’înoceros,
ltaprlfr,
—.
f
..
` I,‘-` "дм-‘Ё’;
megatlrerlum, hyena ’s'tobb шаров,

А’ жёзёдща „,èmèkai föla minaen zórïáih ‚

ёдуёыыед elosztvar Y
baii‘iltjak ‘i ia" ,föld‘gö’r‘fl'bö'ít ;l‘e

‚‹‚—‚„г.

zelÃ "lßö‘z‘öl‘ltl taîlálltatî'ntak' osztjc'u'll` _a’ ЪрсёдзёЪБЗё \
x Ц _ _ 'Y ‚_ „r
_.'
Y .‚ 1 «1u-nvm
lìî's‘Sëb'b'~menny1segü haszr'los- asvanyolf lho'lmç‘
ŕ'e'kbenés fe'szkekben',
mintn az éx‘zczalglhól
r
r
"ll"
‘_r’liv" H1
ljetçgekbçn es teruletekben mm1: а’ 5о‚,‚ ala,

мы“ am.; шт mágá‘s'gm ürggàçetî nel
lett yájniy a’ földbe, melyëkèt‘b‘ány'áknak ne.)

g v`èznek.

Н

-

I

›

nj,

ï

11..'.;!

Az érczekröl Anïégnrn'leglwl'l займы? hògy;
3 fçrmában ШИНЫ‘ öket'r 1.) tisztán a’ mi
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kor _is< termes érczéknek hívatnak 3
oxy
d á lva vagy elmeszesedve; б.) min er á l iz á lva
vagy 6161‘ c ze lve, az az
érczekkel és bü
dosköyel ’_szorossan összekötve. А: дрщпу _cs_ak
termésül-találtatili; az еще: 63 réz _néha, a’
ritkán, vagy soha sem.

аГ“ Аt‘adutynévöN
2.5.62
уеду

.

'B_otan.ica._
_
__ _A’ plánták (növényeli) organizált, érzéket

1_ë_1_i_‘,f ад vagy is inllább végétáló lényelßor- .
ganurnaik’këtfélél‘: helsök és líülsök. Bel
sö’k azoll а’ csövetshe'h, ede’nyllék, hártyikák,

s‘z’âla’tsliáli, melyeli a’ növény táplálására’s fenn
ta’rtaisara 1111651111’611112116 anyagolcaç hészívják.,
feldolgozzáli, plántarészeliké változtatjáll, és a’

s__zilliségl'felettiellenkipárologják. Ezek a’ kü

Iêì‘rnhö’zö"p_lantanenielxhen .mind külömbfélelcép
ian'rri'ah /elre’ndelve , ‘c_sal'. ugyan a’ P_lánták na;
gy..1.1._.és.èben мы találni külsö héjjat,
az’oii’belöl fás vagy szálas részt, és leghe

I’dïhëléf.

_—

__ _

l/.ülsö organumok, vagy is a’ _növényî
tagj’ai ezeli: a’ gyç‘iliér, a’ törzsöl’. vagy ko
CSâńy az ágalikal, a’ levelek, a’ virág
éS il’f gyümölcs a’ xnagvakkal.
,f

l

'»
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A’ y'irág’ lfész'ei melyek a’ tenyészés vagy
szaporogìás"oljganuiriîiiigh rilltlmda‘t‘ngik: a’ c’s‘é
sze, bokréta, p'il'is, a’ _hímszálnali fa’

porhò’n’o’flgkâl, az ariy‘h’s'lz’ál _a’ bihével'ïï's
l2'1" mzigzát` 'vagy a’l nia @15011,4 szém Vszerént
heten; de a’ melyek nincsenek minden növény

nemekhen telyes száinnihll. _ 4

`‚ _

Y

A’ nŕ'ìvévnyek legkön’xiyii’hh sz‘çrúlég' 11316??
tatnak fákra, cserjékre,"fi`ì'î'çkre é_s vi’rágtalań
plántákra, milyenek a’ IÍ‘liiifa'isztoh,gombáli, dè
a’ növéily'ek’ nagy sokáságának megesrrierhe'fë’
se hàitáro’z‘ottabb osztályò’katl’kiván, azéri; is'Ä’

füvészek ,_ 1.1‘é1; `ilevézetes reńdszerçc, vettel1-fel` ’21"

plánták fèlosztásában, az egyíliet mes’t’èrà’é’
ges-, a"_’x`r'x'ásil1at terxńészètes rendszerńéf‘
Iievézik'. a
Ч """3 Y
`
A’ mesterséges rendszerek közt most csalt

a’ Linné-ével élnek,l 11i is a’ növén'yqljet a’
hímszáléik'f'számánál és' riiiìr'lé'müsé'génél' fogvg a’
követke’zö’_$14V Ís’érègre -o’sfztîgf` '
` `
`
31.’ lSei'ëg Egyhímesek;> "Ä f- 111111111 1611111” f
2. -- Két‘hí'ŕn'esek’gm’ —— viféŕc'ln’lilia’x. т“;
r

[5f
‘4;

'p

l 'Há'romhí'mesèh’j " Lhúza".v
’Ш5уъ1те$е1‹;"""“——“101111.
Ó‘t’hime’seli;`

б.’

Hathím’eseh;

‘в’?
“f

"Üohâ’hT‘y’ímm ’X

tulîp'á'xi’.

"

-’2. -„--_ Héthírri’eseli;y
+- vadgeszŕeńyëf î
8. ~- '’Ny‘oitz‘hírńes'elí,¿l
Sár`gma fe/lfolyó.
.-., Y

'nH’il‘eń-tzhïmes’eh‘, _' Yvirägïo‘s {Каша1
7

ïrnz. „f

v if; .13jf
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.l

’

Y

__

1_0. :- _Tízhímesell;

_ szegfu.

12.l _

_

11._ _ l Tizenllétbímeseli; ---- rezeda.
Húszhímeseli;

szilvafa.

15. _ s_olthímeselt; _--_- ты‘.
_
щ __ Í Hétföbbhi'mçself; _- feiérholtcsaláa

15. _ Négyföbbliirnesek;_ repcsen;
1а‚‹ .__ Egyfauiásçk; ' —‚ mályva..
Ké'tl’alkáselìi'â

.. _

borsóvirag.

_--_- _Solifallu'îsr’qliì’ . ----_ ezitrom. A

_1, . _ Együttnemzöltjf

naŕlral'orgó._ .

20.1 A__ Anyahíinesell; _--- _farlias-alm’a.

„_- Egyglaltiaki '_ _’_ elierfa. _y

_;

‚‚.

n__Hétlellgiakâ ’_

_ .kenden

25. ___- _N_ösâözvegyeli5W_l __ _nérnet paréj.
24- -— Lopvanöszölt;

'f

,l ‚ '_ ‘2ï-"Ir

_ _A’ 4természetes ._

_

mohok, gernbalt

‚ .. _.

А
nem ¿seijegekŕ'

re hanem csak familiáltra osztiák, á’l’llövé;

nycket; a’ fannilig'iltu'száinaI batämez_atlan“,_,’xne’rtL
ottan ottan “дав lfedeztetneli-fel,_7s;î -azleddig
valók is »megwáhoztamakx_*Júéâgääl frantzia

füvész, Ш S0l5a1;_ fáradoz’qtb ezen rendszer tö
líéletesitésében, a"mult század végénO még 68.31€

10o-at e'smert, most Шаг ‚дььедштыпёш
15o-nel; ' '
°

_ ï ‚ПА, vneve'zetesebb familiál‘tezelí:

r

fels'é'gêe’îeîàpés-á‘l’nák’
‘a’ forró.iz?ná”’n7 a’ leg'
hasznosabb‘ novenyek, тете!‘
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sok 'népelmek minden testi szükségeit kielégi
tik. Formájokra nézve Анапа!‘ egy magos, kai:
ст, ágatlan szárból és ennelî tetején еду le
vél lioronából, lmelynelf. töve'n jöneli-lii csoporf
tosan a’ ‘Яд-515901‘. А’ szágó-bór-szilva-lia
téchu-lcáposzta-olaj-kólius- és mauri
tzia- pálmák azoli, melyekböl étel, ital, ru
házat és hajlék telnek-lii.
2.) A’ p iz ang-nemüeli, vagy múzák, me
lyeli a’ legízletesebb ’s táplálóbb gyümôlcsölá
kel kedveskednelt, hazájoli a’ forró ö'v.
'

5.) A’ szalma Ivagy ízék száru niövények
vagy р ázsit nemüek, a’ilegelterjedtebb. familia,
mely az~ észalii `szélesség 60° átol a’ déli 48311

liig meg-terem. Ezelthez tartoznak az _úgy- ne

vezett céróáliáli vagy galionamemek, i melyek

lönösen’a’
az embeti пеш‘
_mérsé'nagyobb
ldett öveliben,
részét u.táplálják,
m. a’ búza,
газе, Ё8П1981У, arpa, zab, törökbúza
v.- kukori‘tza, és a’ risliás-aga’ ké; utólsó

több mele'getflkíván. A’ gazdasági .álla’tok eie
dele is, a’ зиёшаЗ legi'nliább ebböl a’ familia?
ból МНЕ-Ы.
A_Y
A

4.) A’ nád v. hak a-nemüek az elébbiek
hez hasonlitnali és a’ forró zonában fai nagy

ságra nönek. A’ köz nád az óriasi bambus
лёд‘, a’ méz- v. czukoIj-nád a" leghasznos

sabbak. A’ papirosnádhól liészite'la a’ rég’ieli pa
pirosailia-t.

’’—›:‚.
ì5 i'
i

Iy
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lyeli közt nevezetes a’ párosi és carrárai);
-- tajtéli-liö, liovatsliò' vagy héliasó, l10
va, jáspls, quartz., ltristály5 _ szap
panlcö, szalonnakö, 111111,` serpentin,
‚11-

-

,

I

az asbest és a’ bonóniai hö.

i

Vannali még valami üvegmódra átlátszó ,
kemény tüzliiálló kövek , részint színtelenek
mint a’ tiszta víz , részint sze'p szíuelikel 61163

1‹е(161‹: Szell d r á ga l1 ö ve l/.nek vhívatnali, és
nem annyina hasznoliért mint _ritltaságol‘ért

igen nagy becsben tartatnak. Bccselt szerént

mintegy ilyformán liövetliezneli :_ gy é’m á n_t ,
(mely _a’ le'gelsö é_s.palléroztatása. rnódjához ké

pest liülönlbözö nevel; kap , P. o. brilliánt), ru~
bint, *saphír, topáz, smara gd, gránát,

N(rnelyeli- köziíl a’ legtisztább 63 ragyogobb nap

lieleti, c_arbu ne ul _usuali hívatili), ámethist,

hyacinth, berylJLv, aquamarin, *chry_
solnithïliárnéól, ç_ihalc'édon, ágát, opal,

onyx, sardonyx, lv'azurkö, turmalin.

A’lazurliö a’ 1655у6пу6гйЬ1у3ы61‘В6Ё116

aranyA"foltolalial.
hydrоp an__ e__s_ri‚valami hqmályo'
_ Ls_' 111:__5., _
mely а’ vízben átlétszóva lessz. '
"

f‘... ...nn-11::

„3:24,

____ _

.1,

Í

.

.'

d»

“i1-R.

l

.

.

_ Sólixlak nevezzük azokat az ásványollat,
'

""-

`À'

‚"“‚;

"‚

т61уе11 a’ vizben felolvadnali es 311121:-` ’erezhe
tö ízelt van._t‘
’
“fir
«

.

l

н

5T

п. ¿y Sók hëŕomfélefk: sа‘111319131 úg
és liözéìp-só’k.

y

‚ ‚у

-_ _~¿

A’ savanyu-sók vagy savanyok maáyov‘bbár’aE
folyóli , és tizsztán magolíra nem találtatnali. E
2е11 megint háromféléli: á 11_а 1ia 11 , p1 ánt a _i

а11 ésAsván'
ásványiah.
ysvavanyoli: _,a’ liénkö - salé
tro m-l1onyhasó és folyóspát-savan'y; 512

u_tólsó rágja-meg cgyedül a" kovatsföldet, a’ irii-F
ért üveg me’tsze'vsre haszr'iál’t’atik.
y
Plá'ntasazvainiyoliî 1:12` ес2е1-с2111‘0т
fas o s 11 a-galles - és nádmézsavanyok ’s a’ t.

A’ galles-s‘ayâux a’ vassal fçl’iet‘e festéket, tén- ‹
tát ад.

‹

.

. ‚

/

‚

‘

l All'attsagvanyolu a’wtéjlsavany, yl1}’}_gy~
sa‘vlany :s `51:11. Allatsavany> a’ héiksavzgnlyl
’ is , 111е1у _а:'1‹;511е111ё11уе1э11‚113121105 méreg. l g ,z

_‘Пётр mçgkç-u 165131111; ë’l, Szén sa vany’tai
ты)’ lëgg-y‘e’r’ßébk тапээёэ 'tisztán csak4 101‘3'7
l;

Ez adjla a» l
'
n
1
щдё21‘ях1е11у a` :igqglçvng's‘eg’et Is a borvizelmek а д
‘у

н

7

r

’

7

9

сайт; Nés@ „Jisztén

a’ïfq’ldxbögff’bi‘úi .l "'13

böwgn -gözölòîg-ki

r’

@asémgxfßik а1111;‚;‚„‹;1уы‹„‹э1ё11; l
‘9311195. -gßfìwenß W11 ,--- g. ¿1.15m .11? 0‚ (mas _
I'

u

'l

‘r

7

’

r

nggv’el _)kñ‘lby! {119111915 а); а . s zçjkhs о, (naiti‘onA
,Ã.~..

'v-_;,S_zÀÓç1a) l. és .g1g 5a.@ m0 1111111!‘ mçly tisztán, -le'- v

-vësëfqrmëm if.,

‹.

ç@ ""i‘ïxl‘ -‚‹—._‚_ in. ’ lr .

..._1
"In .»¿'(ï,
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"~'-“ía"két elsőt állandó- az Áutólsót repü
lő lúgsónak hívják; ásv'ányúl a’ vf'öldben csak
aí'v's'iéiisó találtatik.
'
"' '

’ ч`А" ЁбиёрзбК 's_avanyból és vala'mi alapból
állanak; ez az alap vagy lugső, v. föld ,"’va‘gjf
‚ ércz. A’ ha'sználatosabb középsóli ezcli:A

A’ l'. on y На 56 , ( mely _termésére nézve“
háromféle: liútsó, tengersó és kősó), lsab
l'é't‘ r o'ni, (melyből lkészül а’ puskapör), gl á u

“b e r vagy c s u d'a-só',l 11“ e s er ü vagy 'a'n go 1-36,‘`
tí'iûé'ö, szalamiä; bol-ax, réz -' «vas - és

z i n n —gálicz , ’s t, efféle.
` ’
' III. É gh e Её vágy t'ű zli a póIVA ásványok: a’
kőolaj, földszurohmaphta, melyek híg
téátek és а’ földből forrnak, néhol t'isztán', né

hol'i Viiz'ël elegy. ' 5-” A" _t ő r f ésÍ k за én, mé- n"
lyek texiiént'éleh ln‘lénnyisé’g‘lień'äèä‘t'nak és tüzi

fa Helyett Szolgálnak.“ ---»A’ ‘kléinlìiö vagy“ bü
diö éli ői," ' а’ g r a h it “melyből à ’Pl‘ajbás'zok "lié

sz'íttet'nek; îa’ 'b eт s't е Е‘п És ’`a`z ahi'b r a. Ég»
hető test а’ gyémánt is, mert'tí‘szt‘a‘ sz’ên‘anyagf'
' ГЦ’. Az "évi òf'z e k nem'J csak ' xaz ás'váh'yólí `

hanem Iminden más földi testek között a’ ‘le'gf
. külwör'nbliülömbféle haszonrá éseékességre‘szol
gálnah. '~Saját fényekkel ‘éä nehézségekkel 1m."
IQSmbÖZtetiR-m'egmagokat és fel'dsztátnak e gé s z

és“lfé‘l-érc‘zehrejv Az ye g é s z é‘r c z è li vagy mé- '
tallumok olvaszthatóli, nyujthätökés ‹

’1‹:;1арё1‘11а’с61‘; név szerént-ezek: platina
l
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a’ legnehezebb . ércz , mely laz‘ uj'abb időkben

fedeztetett-fel, arany, e z üst, vas; íféz;
fehete-ón vagy ólom, és fej ér-őn'vagy
t z-1 n.

V`

А’ három elsők n e m c s a’ többiek ne m
t'e l e n érczelcnelc hívatnák.

А’ vas bizonyos mennyiségü szén-anyag
gal összekötve a t z é l l á válik, és az által sok

lcal keményebbé és rugósabbá lessz. À’ ' Чаша!‘
tulajdonsága az is , hogy megm á gn“ e s e s e d

h вы‘, az az más vasat magáhofbűz , és ha
szabadon függ egyik végével északra , másik

Ical-“délre fordúl. Vannak termés ésA készített“
má g n e s e k. ё

'

'

А’ nevezetesebb fél- v. töredékeny érczek:
a’ zink, ar’senilc v. egei-kő érc-z}: kóbált,
mangán, -*bísmuth,4 pizsg olt'z 'és a’ lié

n e s ő, mely a" levegő rendszerénti temperatu
“rájában mindég megvan olvadva, és így" híg
test; =kénkővel 'xös'szekötve а’ tzínôbriumot
alkotja.
" . *i
`2-15’:

,

Az egyberakqdott ásfvänyokről'“ ä’ geo

gnosia
"A’ geognosía
tanit.“ tárgyai
“ " 3т"külömbíéző
‘д ‘sr-end»
beliasványok: u. m. 1.) a’ tüzered'étű" vagy
vlílk'án-os ásványok} 2.) a’ kötsz iki] ä' nemek}?
„5

r

.

nl9~

‚

v

.A

‘

'if

l
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5.).11’ petrificatumok v. kövévált állati
¿s_-növényi részeli.
i. ,_ ,_ Tüzéredetüek a’ l á v ánali liülömliféle ne

mei: u.m. a’ puzz elan-fold, a’ tufa, a’ 1162
láva, a’ juliatsos lava, (vagy rajnai ma
lom ltö), az izlándi á g át, a’ *b а salt, a’ tra
chyt, obsidian ’s a’ t.
A’ basalt 5_6 szegletü oszlopformálában
63 rengeteg ral/.ásoliban találtatik , egész hal
moliat , töltéselset , barlangokat alliot.
Höszilxlanemek a’ gr á nit, *g neiss, esil
lámpala, agyagpala, quartz, jáspis,
porphyr, *breceia, *syenit, porondliö
(köszörükö , malomltö) tr a р p , а’ liülömbféle

mészliöszililáli ’s a’ t.
Az organizált testelmeli ásvány maradvá-i
nyai *fo s sil elmek hívatnali és vagy a’ plán-«
talij _v_agy az állatoli országából valóli.
‚
‚

—' I. A’ plánták országából találtatnak egész
erdò'k elsülyedve és egész formájoliban'meg
hagyva; találtatnak egyes gyöliér törszök vagy
ág darabolt is l«övé válva; némelyelmeli ismét
csak a’ nyomaik látszanali, az ilyenek den
d ri t á li 11 al1 hívatnalt , 63 obbára oly plántá- 1
hat ábrázolnali, melyeli ma többé nem teremnek.
_ ' П. А2 állati részek liövévált maradváuyi

oly höségben találtatnak, hogy néhol egész
halmoli 63’ höszililáli belölölt állanak.

Ezek iS

nagyobbára oly állatfajokéi, milyenek ma élve

6i

’,'riincse‘n’el'ig söt a’ mosta’nil álla’cokhòzî h'âsó’à‘lö

"mà'ŕa'dsîzinyolf ’is 'o'ly’ heÍyeláen lásatl’láláÍ h’ihol
'most zierů' é’ìhètn‘ëiiëkf’ р. о‘. fori-’ón 'täpfçir‘n’áilï

’h'è'li'ek 'amfaèybsn'z’ônákhÀ-n, vtehgçxîji, csigákI

gosfshe’gyéhegn ’s ai’ t. 'y

§~1ì

y

2

Az esmerétlën állatfo'ssîlek közt e’ësza’f

mosabhalc a’ c_sigák és ,'_l1agylól¢, e’ félék az

ammonitálc, Ь eleinitáli, encreniták ’sa’t.
Vannak továhbá .haÍ
ritkáhban gyék nyom

dokok-is 5legritháhhan I’hu’óëaralßî és madarak.

Ellç‘nbçn гр а st оа оlfi'th pli” {'agyv négylábuak
hövé's‘fá‘lì ‘csón’tŕázai gyàl’çfap'~ "és néha y1)'_z51i'r1'111anï

dô'ëlöáuamhat
é'fi’s‘éghe’n 'ftaláltatnakèlyüllialaàn'ésa1lgáyiási
4rtslêszintnagygägënkäiâ
N'è‘Wze'tës'ébhelí
a’ `'n1 a{й
~‘
n n' п
п .. u l’

Í,

t l1'‚ , _melyèîti
‚
‚(31

i».

‚ tól, bprostol szorostol едва epsegbenjls
tak, a’mastodont, rhinocerosftàprí‘f,
.

‚‚

‹

\

\-

n. ‘_

nl»
A,

niegaŕhïerium, hyéna ’s több
. . ц
l
‚
.‚‚ f
A"l(ös'z1__l1ìl`a ждете!‘ a’ föld ymlnden, z_ónáln .
\:
-'
:l
- o g p~ :
.
. ` 1.‘ l
ègye'nlöleg
dogma“
ьогщап
ачыаёггтъёд,
ef

zeli fh’ö'z‘öt'îi~ tá’lâltàt’ilàk Osztár'll’y‘a’ bçc‘sésè’hßgës' .

ц
.
.
и ‚ l., ‚ц ‚а
‚ y ›‚
‚
" 'A' 1“ . `_
hissêhb
_mennylsegu
hasznos
asvanyolf
hol е
rekben
es fészkehben,
mint. az éx;cz¢l1„hpl.
‚
_ э
‘„s 1 ‘ъ i. Н ‘

ljetqgekhçn és terůletelxben mint a.’ ,s_o.,. ala,

Её sz’éì‘n ’s' á’ì.; azért vkiaisásokra üreè‘èhet’.' kel
\

.

.\

_‘

«1\"n..'«.

‚

:..Hy

:'.

‹‘‚е‚а';‘

lett'yámll a’ földbe, melyekçt ‘_b'anyalmak
ne
Ч '1.533y

t çèznelí.

Az érczelir'öl 'nïéghrh'eglíel'l jegy’ez‘n’ifhogy
YE', fqrmában тайны‘ öket: 1.) tisztán a’ mi

62

lu_)`r_wi`s"|Ã tçxjmçîs é‘rczél‘mek hívatnak; f2.) оду

дё'йа vagy elmeszesedvç; б.) mìneyrálizálva

vagy le‘yléîrczelve, a'z:a~z¿m§'1,s= érczekkel és bü

1_cllcîìvslu'ilyelîzszoärçqssenl ö_sszeköt\_'e. lAz ,çlrqnyßsîàk
termésül találtatik; az ezüst és lu'éz néha, а’

többieh lritkám vagy goha sem.
‹.‚‹‚‚

‘.»\\k

L.

_J Ñövépytwudait`
56.*@ '
'."ÍM‘ '
.

A A

‚ д

` vagy

`В.0га11.1(>а._
I
pl’ánták (növények) organizált, érzéket

‚

дед; ‘ёш vagy is inkább издавна 1ё„уе1‹.„0‚—
гёёщёаш ВёъГЫёЦ; Ье1.зё1‹ és külsök. Bel
sôrli до)‘ a’ csöv‘etsìk'lé'kq, edénykék, hártyikák.,
r'nelyeli af gövény táplálására_’s fenn
taj’l'îvt’ásfíli'a4 r“rtjevglgů'ç'mtaîó anyagoliaîf bésxzívjávk,
féldòlgbz'z‘ák, pláptgrészekké változtatják, ésva’
s'çQl'isëgu-'felèttieketqkìpárolqgják. Ezçk a’ kü

lröjrrnlrgíîj‘zö‘hplántanemçlibqn Ymind _külöm‘bfç'lîçkép
Aiìïgn'qrai'lçr''if'flrre‘r'lde'lvèv,__ 'csak ugyan -a’ pláln‘táh na'

gy0`íab,r¢§z"èben мы ‘találni мы yhéjjatï

ziz‘oillHbelöl> fáá vagy szálas részt, és leghe
гаё‘ьёш.
`;, ‚
’
'

"MV‘Ä’ `liülsö organumok, vagy is à’ rnövényl
‘задай-Бай‘; à’ gyökér, a’ “5115611` vagy lio-Yl
csâńly az ágakkal, a’ levelek, a’ ‘Яга;
és a’zgyümölc‘s а’ magvakkal.
I
,r

f.
..

.

‹‚‹

l

. »

A

Y»

Г“.
.

Í

*
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A’ y'irág’ xjészei melyek a’ tenyészés vagy
szaporodás organumainak r'nòndátriàli = а’ с’зё
н ц
_‹‚и‚‚7‚.‚
.
r. ~ I
sze, bokréta, Pulls, а’ >hlms'zalali a’

porhònoklgal, az anyaszál д’ ЬЁЪётеГёз

а’ magzát, Avagy a’ mag`tok,_sz'a:1m szerén't

Ínfètengude a’ melyek ńîńcséńek 4m'in‘den >növé'ny
nemeklíen telyes

‚

А‚

l

A’ nê'ìvé/nyek legkörinyů'bb sçïerúlégfelósázi
tatnàli f'álli’x'á, cserjékre,"fí`ì'ìfçkre és vi'rágtalan

plántákrg , mîîl'yenek a’ ‘Jägs‘z-toli," grombák; dè
a’ ńövépy'eli’ ладу заВёёёёёйаВ теёезтегьёйёд

з›е ЬёйЪЬЁрцёЫз озмыубварпщчёп 5A azért is'á’

füvészek >'lztkéit‘nevèzetes reńdszer?, vetteli-fel` Á’
plánták ŕéló'sztásában, az Aegyíliel: rńesì'erâ‘é;

gies’-, a'lì‘ni'ásikat terrf'léjsîîèlteè rendszern'éfi
nevezili.

` '“

'

A’ mesterséges rendszerek közt most сваи

а’ Linné-ével élnek,`_ ki is a’ növényçlfet a'
hímszálàli'f'számánál és mijne"'rn1f_ìse"g¢=5nély Гор‘? а’

ВбуеШеёёёЁ
31; ISei'ëg'lêlgyh‘íёёгёвге
meselì'g63%}?!
- "Y" ' ll{í’z‘i сliâ'í'ai‘lf;i Ё‘
_- Réthíin‘esekg’*

I5:

_

r

тетка.

lI'rá'ŕomhímes'eif;l " Г- ’bůzaf'

‘I "im

‘4;в???‘
‘il‘èmwëgyhiineéek-,
О‘ЁЁйЬеёеЕ; L"""‘___”¿Ómfà
и; 'Hol'lâilïf'rf‘fr ' “'
патийтъзён;

"l, _--, liéthírnpself;`

а. ._-=Ny¢1tz`ìńmes¢n;

tulîp'áń‘.

"

»- vadges'gt‘eńyèi i

sárvg'@ feuolyó.

gf"i'nffileńtzhímesek;
è `_‘Эх-$505
МВ;
‘Ч! „4r“ .In
, ~ .Hf „13'
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:.11 e.
‚ _ . :
10.
_
Tizhímeseli;
‚и‘
l "MVSV'
‚- l

__
__- szegfii.
_

_
_

11. __ Tlzenliethlmesek; _ rezeda._
12.. __ ll-Iúszhimesek;A _ _szilyafm

_ _

__ Spllhixnesekà‘ .__ '_ináli.< _
il... ___- _îliéçföbbhlf‘mgsçig _ 'fejérholtcsaláä

15. ~_
—— f-NEgégyl_v_'i a‘lö_bl£á\as_l0il1n_gl;_ eLs_el_- e-__l__ m„реза;
álylya.. _. ’y

17'. ‘т; Hétfalllasoh; ‚. _ ’_ horsóyiràga _
_18._ `_ __Sokfalltasoh 5' ‚
621110111.
‹

_a

. `-_--_ _Anyahíinesek;

_farl
nanralâas'’orgó.
alma_

_w

_..

3.1‘: -\-_;:_»_Eg§glakî@lis__ ‚——‚ @gdb-__ _ _.
22.-. ——- КёйаШаВ; _ _- hander.
nérnet ран-61.
9116

24n9‚г‘!

‚Ё‘Ы63ё2‘ю5у611Ьч; _
-- Lopvanöszölt; _- i mohok,g_ombák
.

lr »QW -_
_idw-1
. _ Ъ . ‚. ‚ 21.
§.
‚д

‘

‘;

'1

_

‚ц‘ n и.‘ ,

‚

_ МА’ —’с61‘т63261е3‚1‘611д32е1‘11611 nem ._seijegeli..
re hanem csak famlil ia ra o_sztjàk awnövé';
nyel‘çtf а’ -Íïatnilialtu
határozatlalrgujnerl;
«1

ottan ott'an _ujalx 1‘е‹1е2и;111е1‘71:61‚1 ’si yazîeddig

valók is 'megvŕ'xltoztatnaltïn *J_us_s___i_._qu frantzia

fíì_vész,_

soliat fáradozott _ezenrendszer tö

keletesitésében, a’wnult század végé_x_x~_mé_g_csak

10o-at esmert, most már. töbhetîiszámláln’ali
15o-mél.' . _1
“.'îf
’
‚ «vg» if _

fel.s«é~g~.мА’'§¿)S-nevezet
eî;)_esp_á_hasznosahb`
leŕnsehhál4, _a’faomir növények'
óliá,zifonáhar
ßzçii.,n melyek
a’ leg

`
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sok népelmek minden testi szükségeit kielégi
tik. Formájokra nézve állanak egy magos, 11an
csu, ágatlan szárból és ennek tetején egy 1e
vél lioronából, Vmelynek tövén jönek-ki csoporf
tosan a’ „идём. A’ szágó-bór-szilva-ka
téohu-lcáposzta-olaj-kólius- és mauri
tzia- pálmák azoli, melyekböl étel, ital, ru
házat és hajlék telneli-ki.
2.)A’ pizáng-nemüek, vagy múzák, me

lyeli a’ legízletesebb ’s táplálóbb gyümöl'csök
kel liedveskednek, hazájok a’ forró б".

'

5.) A’ szalma ~vagy ízélL száru Iïövények
vzìgy pázsit nemüek, a’legelterjedtebh farlnilia,
mely az- észalsi -szélesség 60° átol a’ déli 4851i
165 meg-terem. Ezekhez юноша!‘ az _úgy ne

vezett cérc'áliák vagy gahonamemek, melyek
az embeti nemjnagyobb re'szét táplálják, ilgìi-v
lönösen a’ mérséklett öveltben, u. m. a’ húza,

ro'zs, tenli‘e'ly, ~árpa, zal), törö’kb‘ńza
v.- kukoriltza, és a’ riskás-a; a’ ké; utólsó

több meleget «.ltiván. A’ gazdasági Aállatoli ele
dele is, a’ szénaiz legi'nkább vebböl a’ familiá?
hól telik-ki.

v __

.

4.) A’ nád v. ВЫ‘ a-nemüek az elébhiek
hez hasonlítnalf és a’ Гоп-6 zonában fa’li пазу
Ságra nönek. A’ köz n á (1 az óriasi hámhus
n á di, a’ m é z- v. c z u l1 o xj-n á d a’ leghasznos
sabbak. A’ papirosnádból liészitélc a’ régiek pa

Pirosailiat.

a .5 '
l

‘

c

.

_.

J

i

’у

`@o

5.) А’ l i1 i о т nemiìek l'iözé tartoznak a’
legpompásabb virágoli , de a’ llagyma is.
' Ó.) A’ t s u t s or-nemüelihez tartoznall. sek»
ártalmas és széditö nedvů növények,- mini; àz'
ebszövlö, natragulya, farkas cser-esz-j

nyc, holyagcseresznye, pukliantó, a’
dohâny, de ide való a’y jóltévö pityólia v.liorompély-is.

`

_* 7.) Az a ak as-virá gu ali Кбит’; sols jó
szagÍx. lierti és orvosi plánták vannak , mint a’
levendulb. , zsálya, menta "э а’ t.

f8.) À’ lx e re s zt e s vìráguak hözé sok 14er
ti vetemények tartozmak,` mint a’ k др о s z t а ‚

répa, retek," torma, mustár ’s а’ skor
bú't hathatós gyógyszere a’ lk al á nl e vе 1ü fü.
y Q.) Ernyös virágu a ki ezek .réssze-rént
115521105 llfertî >zöldségek, mint a’ mur 0 k k'a-l

рог, pen-@ZS elyem, czeller ’s a’ t., rész#
Szerént' mérges növények mint а’ b ü r ök ’sa’t.

10.) A’ mál уvanerqüek Мы: vannak sek
gyönyörü ‘Эх-$191 növények', ' mint ~a’ ehin ai
r ó z s а, `0rvosi plánták `min't a’ fejé r má lyva.y

Ide tartozik a’ legoriásibb fa: a’ b áób á b ius ,
meÍyneR néha 15 ölnyi kerületü törzsöke van,
hazája a’ forró zona.

b

f. 11.) A’vpillangós virágu plánták az úg
nevezett hülvelykes veteményeket és plántákat

foglalják-magokban. Ide tartoznak a’ mi mó

_sál£, ákátzoli, eistusoh (melyek egész

ó'z

tartományolmak saját ábrázatot adnak) a'- len
cse, borsó, yfuszgjka ’s a’ t. a' lóheré

nek külömbféle -mem-ei'.

I

n

12.) A’ észkes v-iráguak, melyeli mind
a’ Linné lg-dik sergébe tartoznak és több fa
milíákra osztatnak, liülömb külömbféle ékes

ségre, orvosi és más hasznokra szolgáló növé
nyeket foglalnah bé, Az дамы‘, georgín a,
Us mások szép virágjokért, a’ na’praforgo 0

`lajadó magV-áért ’s a’ t. termesztetnek.. A „
1’

Még vannak oly plánták melyelmek vagy
.éppen semmi észrevehetö шаржи ninos vagy
virágjaik nem olyan töliéleteselty mint а’ >töh‘
bieké. Еще“ 4 familiána osztatnak: 1. Harasz

tok, egy lcveles дБ vagy levélforma növvéńyeli,`
melyelmek termése a’ levél hátán apró sömö

rög formában van. 2. Мohok apróle'iryelů [Лёша`
ta forma növényelí, virágzás foŕmájok liülöń

száronvan, és hét félék „leyeles mohok éà

màj-m0711014. A25. Mosëatork'," vmyelyvßkÄ nem is

plántaßqrmlájuak, :oságli ya'laińgìl sz‘nlê'lj'félltlervl'ilì'i.l 4Ie

vélformansggyaähól, мы fogal'aliból- v. bibi!"

csókhól ,álla’nalh Ezeli liöztgok tenge‘rî 'terxr'në-A

Reli vannak és fèstékxgelç, néfmelyek ,ételnrç'li `is
használtatu'ak. 4. БруфёВ, а’ ЬБЫЭФЬБ пе
mü növények, némelyelÁ mérgeseli, mäsiòliämégl»

ehetök', mint a' csipe r Rev-'1_1 e? ny’é r.; s@QR fil#
k‘eserÄů-süzveg-sz a'rvßs gombák.
‚

5*

Ilm.

‹

“д
К

Us

‘men’ мы гепаыпев а’ föidnèk leg-é:
sza’li‘ibb ’s legmago'sabh. täjáig elhatńál1`,' a’ leg;

дюращьь nösziklán, Sovány 'fag'yö's‘ffölaön é
lelmetl Варна!‘ és elrothadván terinö fôldë vál

nàlg, melyekben osztán ‘más felsàßrb-nel‘h'ü' Plìán- '
tálì gyökereznek.
1

‘;“

.‘

l

‚

a

,28.

А’ ni‘ìvények lrlasz-nälta’tások áinuerén’ì‘ßis fel'Á
osztamall gazdasági ~’és drvosi Iïlâri‘tä'lü‘a. f
‘А’

баиааэёфрйшыц

‘ Ú' " "

Az ennivalók, minémüek a’ kenyérhe

lyeft szolgálók, u. m. -a’ már emlitétt gabona
neme‘ke/n- ’s a’ pîtyólcán liivůl a’ hatatász,
áron gyökér, *yám-gy'ökér, a’ lkásszáva
vagy maniok gyökér, a’ durra, af'k'enyér

gyûmölts-fa; mind a’ hév `tartomány0lc tei'
méliei.

,i

' ‚

‘ l*

"

_2.) A’gyümölcs-termök, mint‘ázf‘àna

nász, *òhirimQyaJ piìá'ng, _di‘ń‘ń’yéß e
per, m'álnaèls'z-ederj ’s a’ 'g/yüîmölcs-Ífák,
xńelyek -déli vagìr ne'vmes és liöz’gylümöìcsök
re oszlanali; этаж!‘ á’ czitr'om,"ń'àŕancs,

granátalma, íìg'efl’sa’t. emezeli alma,y vl'iört
vély, cseresznye, baratzk,"szilva’s töbh
eü'élék.

‘

_ 3.) Hertivetemények, mint a"mon-ůottalmn ШИН az úgorkafparadìtsom alè
ma, papriká ’s a’ t. '
'

69

l4,) _]§‘1'i_s;_ze,rszálmqplántálí,` minémüek
a’. hors,-s_z_e_gf_ü-, f_ajliéjj, s_zer_ecs_e_n_dió,

gyö’mbér _’s-a’ìg. az _ó v\g_il_ágl_m1f1, a' var_iília
az ujban; mind a’ 'forro zónában.
5.) A’ _gummi és kzimfor штат, а’
hév tartományokban.,
_
_ _ _ _
О.) А’ meleg italokat adó nöyények:

а’ _ltáli'ác_í-, kávé-, th-éa-_i’âlb ugyan ott.

ï.) olajadó рыть, az'olajfa, ь’ dió
flaz, impose?, ты‘, len, naprafor’g’ó ’s
a’ t. а’ viaszfa, a’ vajfa a’két utólsó ‚дм‘
zónában.. - _ _
__
чJ
\

,L a.) _Az içaladó plántál1_,__minémüel1 az ó

yilághan a’ szö‘flö tö, :al h’olfypálma, az ui
_világbanßz áloé.

‚гр

_ ___

_ y

ёцфдарадбка’ len, kender és

al syßpo'vìf' _

1 ‹

_

’ 10.) A"fest_<_ê__l1-ado növények~: Р. о. az
ßxjléán vagyruli-u-fa,'kámpétsé-fa, szan

_talum-fa, ар, ind_i_gó,___v_ájld, krapp vagy
buzér, rezeda, sáfrány, *o_rseille’sa’t.
11.) Az идей-$131‘, melyek tůzre, épüle

tekre ’s as_ztalosmlinliŕ'xra _szolgá`lnak, két-félék,
u.m. tölevelüek és lo'mbleveliìek.

'Tölevelüekf a’lih ánusi ozcdrus, а’ kü

lömhféle feriyök, a’ tzirholïfa fenyö, a,
veres fenyö; fa’ Наша-Рад _Ezeli `a’ hidege!

негры‘ azért termö helyeill. a’ leg’maggsahb
hegyek és északi. zónák.

l

‘

n.

z

-_

_

_l

l

'n

1.11.1!

‘70

'Lomblevelüek’e 'A’ tölgy‘fa,v cserfa,
d ug óli'ér'gü tölgyfa, bih lcfa, зап fa, gyer
t’yánfa, laörizsfa, juharfa, nyárfa,
e g e rfa, füz fa. Mind ezek hideg és mérséli

lett“ Щиты kívánnali. A’ р 1á t á n u s már me
legebbet, а’ bccses m ahog ál‘ìi és é b é nfák
p-edîg épp'en melegét.

_

’òŕ'vos'i ’plántáli yliözt "сайт а’ kin Ы,

ЭЁёЪёЦшёпёЪ, vrabarharlá't ’és *ginsen- ’

gеt ‚сыщик,- meint ¿legliiferjedœbb használa
t'uaka-t.

`

"

'

"

'

A’ mint az ember a’ Polusolitól az egyen‘

mah-az мышки, мы ipkább =szaporodnak а’
РИШЪа ;пете1‹ g xievelxedneli a’ fòŕrñál'i , 'pompál

sodnak a’ vípágok а becsesednëli' a’

ánták ned

i'ei , és .ìzlet'eseänekya’ Jg'yü‘möl'esök’. ХА.’ liée fer
ditó lxör lxvözt `legszeblz) , leggazdaáább és' legi
füszerszájńosalgb' а" yégéçäfie.’ " f ‘ ’

"' Еду fàïfomfá'fiy' гиды; ъдыъзёдеъ,’ ¿zbfn/

fa’ì't’ôrpár'ly. fl‘or‘â‘jïá’ña'k ńèlvèziyf‘"
-\_’~.t-`«

‘

‘l’

‘s

' ’ ‘ 'ŕ"\ '

hij»

.Q1-13.1.1.. afa.
tllçl

¢`

-|^-«

fzwlqgiáv

"f :"41- álïlatolgÍorgàmzált, ç'l‘öfz'érzö ¿seh-hé'.
’n’yfese‘n mozgó valóságoli. Аз l:.'Jlatlbk"shâ’rńtálan
’ll'î‘ìl-é’ö' és 'Bèls’ö órgánumaîŕiaK-:leíi'á’s'a 'az aná
tomia’ és physiolog'ia’ dòlgä.
/

"

т“

ы „Аж anatomia az organumoliat felbonczçld'g‘ y
és ‘hülönválasztjm a’ physiologîa pecligI azolç
hah, nl_unliálódását >és . az fállznti _élfeç _fglyásjit ma
мыши»

‚ёдд

~

' —

_

iig; рак öt ncvcz‘ctesebb -liülsö (orga

пища: „етЩйрКду melyelg az érzés külömhözö

nemeiqek szolgálnah,
lásnak.,
tapintásnak!
u. m. _..aÁ_íz‘érz¿s_zxehngâg,
’ :lfá и; sn_ak,`
видимый“ éxjzöfesglgözölńneh vagy

é r z el 1¿ihn cflghhlfafnalitußzekva’ sz em, f¿ů_l,
érzöböxylggryégs nyelv‘: d_qninçseneli min
den állatban- tçlyes száxpmal...l_. ‚ ‚ ‚ A_ ‘мы:

`

Az organumoh gfitaljg'xhägì~némelyh~állgme‘

han
meliben
_bainmlligen
‘aigwla,Alièveselt
méltó xmestÀ:és _.ßn‘qgyszfqrí
séggrmlìeéslil2 s’zÀôvevé
_x;yeßséggel. alkottättak _è_ìssze.; ham'azokat. =töké
_ldçltleiiçbb, фена: töliélétèslíbállàtoknalc _neve~
zik, mindnyájoknali` lioronàjap az amber. ~ ,pr
Legtöhéletlenebbek j a’. férge В, melyek
.nek 11.1с1е5х _fejép vérek van és sommi lábqilç,

úgy hogy néme‘lyelt közúlöh meg sem mO-zdul
nak soha hclyehböl.

‚

l ‚; ._ ‚ „Г

А’ bògarak már sukkal felyebbísqqgglf,
,_ugyan csak `>hideg pîros vérpli- és llegalábbniß
hat _lábok van, föbb érzellöjöli a’ cs_ápjokqvagy
_érzö 1заагусш. Többnyire töbh-rendbßli aìall
változásokon mcnnek által.. ‚ _ ’ ¿__

»_

‘ A’ Halalcńak piros de h_ideg чёт!‘ van,

kopotyukkal .vagy oldaljulcakka'll lehel_l_1__ok, ,viz

’l2

lien élnéh és azéri: lábok helyett ůszószáŕnyaik
vannak. I
y
‘A’ ltétéltüek azért hívatnak így», mivel
hól vízhen, hol szárazon, igen solían mind

ketföbeń élneli. Ezelmek is piros hideg vérek A
van, ’s l1161 lábasoh 1161 111113113110111 А’ halamól
'abb'an isA liülïömbö'znek, bogy a’ 'szájakon‘~ és

tüdö általïleheucnek.

-- 1

У_

Àи l

З"- A’ шаман meleg' pîŕos' É'êñìek', toll-a
'sm'lï'l'tx’ kéflábua‘lâ tojás által szaŕòröd’n'akf ' 'K
‘"Ã‘“ Ай c_'r'nlös‘á'llatoli isn-lét‘m'èle'g'pîros véab
rüeli,V inkább vagy 'lien'fésbbéi szörösv téstüell',
"è'fè‘éën èkéf- fîà'äznak д‘ёэ тазиац’ай-йаг 'Y s'zóptatják.
Mß‘ŕlyíré'négyllábuák.
` l'
‘‘
f"'m'ŕßieńèó‘áëeïŕégre oszt‘javLinn'é ат állá>
'îîc’óiìät 5^' rxn'áàok` "m á's‘liéppen у Aldlßfkîözöëftï légn‘évë

“z'Müéŕèsbß‘
¿CRN-i655' fra‘ñtéia tbrrńészyeïwi'z’sg‘äîlů.
Limlé'vel мамам.”
f
|

v-11~n

‚«1: 1‘ ‘А’ fé'llgen» ìenaei y115mm'‘,ëfnègjegy;éndök=

„хм ш àfp 1àпw 1; ,‘ „дым 'sà/¿mennen
fëg‘z‘mf а’ vphmeä111151'fav;` шьют; 1‘ в‘ ‘мышь’

p о ly p‘u s olf , melyek сваи

’.îe'gysz'è‘ŕů ‘$85

dïets‘këböì °s "»ëgiwènàñy'lgarbßl w.; `ágbla’l áua.
Am41. ш гаы’ырыуртьъ ‚мы; lî'fëméhy‘îkö
*ńéŕhl'ïì‘ìíláààt ralt’iìàk‘î, ’melyçk vëgŕef na'gy 5h3
дышат’ "тё1па1ь д.) 1A? lá'g‘y féfr‘ge 1r, lmiŕu;
а’ t e n t a f é r е g , (sepia) I'rneiy'"fe‘kci‘Íe Разъём:
ád.- 3f) A’ c Sig á k" és hëa g‘y'ló k', ŕnelyelmeli
@gy v‘ag‘y kéìfèìë mjf'íló kèmény há’z‘áìlí' «так;

z5

nevezetesek az ori-ás :c_sig'a, melynek húsából '
20 cmber, ~jóllal1hatil15 azfausztriga .és _a’
>lu’iz ‚Вены csig a is enni valók; a"l1öz- _es

ljóféle g y ö n gy - c s i g а, gyöngyöt _teremnek5
schlau' h‘ázaik szépségéért'becsůltetnek és Буй]
teményekbnn гадать, mint az admirál `ç_siga
îs a’ft. SQL-_A’. bélfér‘gek, mint a’ geîleszta,
.más 'állatohban i5'_t‘eremn1el1." f, _ ` ' ` 1_. .
A’ bogarah szá'mmalan» sohasággal vannak
az egeszföhiön ._eherjedvß„. Ieginkábh; детей!‘

-а’ melcg мат Шйшёг. Vannali. szúrny9sa‘l£__.és
Szárnyatlanok , az elsöbbeket _SZál:nyQl_1",.n}Ím§-

müségénél fogva osz'tja Linné rendekreß' `
—` Hasznos bogaralf: A’ megehetö первый. .és
folyóvizì r áliokj., (ezek ‚дат a’ riiqlugkhai

-r áli Ёа’: legnagyobb bogál: a’I уйдёт‘ ,_~ me'rt’jî
singnyire is r'xö)\a’ méheli., melyek társas'ág

ban .ëlnek, _mézet és viaszat adnakj а’ Se'
lyemho‘gár, mely az eperfa leveleivel-él és
~à’. selymet késziti; a’ k ат m az 51111` vagyv l1 e r
mcs-.bogárv `és a’ *ooßhe‘n.i1le, mely_a’ са
ctus Plámtán öl, drága piros festéketladpëß;
a’körizshogár ‘аду spanyo'l Iégy зуба)’
szerül szolgál; a." szentlános bogán’s. hü

lönösen a’Íl'ámpásbogár ójjcl világitnak.
Artalrhas bogarali a’ гена, Ь‚а1Ьа, ра
1аш1Ц`ёге5, lóbçgár; némely meleg tar
tományi pól-xol1,1mint al’tárántula; a’ sh0r
pió, a’ vándor han‘gy'ák és a’ termiták

М

‘

emfuŕrö eîövben, a’ßv á n d o 131s ás lea', a’ ‚с s`e1
ŕe

g âŕ‘; faz' ember'elmela ’à ïállatoknak allaal

t’úatläi'ń”b‘¢’5gölyö1{,!§1'cgyek,szûuyogoli,`
таз-киви, darázs'ok ’s a’t. ‘ ß

‘

-' ' ‚~’«Némely bogaráli gyönyörü s‘zínekkel és

ra’i‘zolikal V'ékeskcdnell ,» ńevezetcsen» 9a" р} 1l ап
g 6‘ n elm ü e hjmel‘yeli háremféléh'h a p р alia li,
е st vé 1iek és éjjeliek: va’ legpompásabbak> е
Vzeli' Кбит is a’v ‚Гоп-6 zońában laknak. `

’ \ `>»Fontes állati sereg -_a’ halah, melyekneli
fogása», «ada'xsa-vevéseféss.fhúèal számtalan embers@
'ń'e'lá élelmet ád. »‘ ’ I ' '
А’ halak felosztatńak elsöbe'n

sz`á1lia és

‘рогшоёдг сзопшаъ‘га 5’ a’ szálliélsok` úszó szár

ny’ai'k helyzeténél fog-va ismét több rendekre.
A" hal tojás ikrának neveztetili és némely ha
lakbari-~temérde-li mennyiségben találtatik.

fNevezetesebb halak a’ czápàlt,> liöztök
'a’ Иди-югу emberevö ezápa; a’- l1:01'. és a’
v i z a , melyelmek . húsa jó ízú , illrájokhól li á

v i á'r , holyagjokból h al e n y'v hészittetik 5 a’
háb'elîavu , mely hésozvak lab erdánnak,
szára'ztva t ö'li e h al nali hívatîk; a’ 11 e r in g ‚

т;е1упе1‹ fogása több ezer hajolmah dolgot ‘ád
évenként, a’ félszegúázó, tinhal, szár

de 11i , la z a t z; ‘сотый а’ fo1yóvízi~ és tói
megehetö halalá, u. m. ‘а’ ts ulia, harts а,
тёгпад pozsár- «аду potyka,l ángolna,

4pifsztrang», orsóhal ’Sa’h'
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más -Ném
láülönös
ely halalil
minémùsógellröl
cs_udâlfätos ‹l'nevezetesek:
formájolmók fp_o.
a’ р öröl`y-k ard orr‘u-fürész‘ot'ru-tezng'fey
`— гаьёьа fés'repülö-halafk; а’ gályag'ánlrs'-,
a’ureszliettetö rája, és 'reszlièbtotö'ßánf
golna.

›

-

‘

.._: ш.

А’ *chinai `аг'а‘пу11а1' Szépségié'rt tar
tatik'házakban és kcrtelsben.
Í

‹ "gm
l-

50.,

‚

ï

«ff . Í n ~

_l

‚ Hétéltük legkissebb s'zámmàl vannalLaz
állatok Кбит: és ‘fkét’ réndre~-osztatnàk :::.1ábá-

sokra és ‘lába'tlanokra

f“ ’ ""'

r.

‚

‚ '`

_ Lábasok а’ gy’élleli'ìyj ymelyefli közt ‚пече

zetesek a’ liŕofltofd í l`u э), а’ lég uánlgyé-k;
az u'tólsëe‘mèg‘eszin.- Шьем“; mim a’fkaw.
_na- z öld- sz'ïá'i‘ŕas ¿- 'pïpîa’ és vfaras-èbéka.
A’ t е n е ш; в é м к, тыуы; шт; ‚хбЬЬ má
zsáhyîak‘ftaláltátńrák g’húsolnaì ¿megeszi'h ‚ teluiö
jöket "mamgmák ìif ~* »ma f —‚. ’ i _

` Láßadan’òn —
»at hä „ы ; @ummm „kan
mérgëselï д‘ ‘mîńt' а” Vi p'er'á -ï‘la'rsä'p-i‘sïß-l c‘s-"öw` gö
és 'páip‘afs z_eme s-kígyóleń -Az oria'skigyó

.több ölnyi ńagysâgra' n'evelicdili) éìfnag'y ál
‘latoliat megfojtván egészbèn elnyél..‘

.'

A’ nagyobb és mérgesbb liétéltük ‘Ёэча’

hév ldímát szeretik.

_ *y

= j'

'

_ A’ madarak Íïétfëlék’: -ivíziëk 'és'sz‘á‘n а
ziali, melyek megiñt‘több rendekre vâgy‘ fa

16

‚

щШгШга ’оэяъаша1ьа’щёте1уе1‹ ál'l‘andg’gl'agf‘bizo
nyçs tartományokban -ё$‘щбцё1‘1щр„1а1ща1‹, má?
solvzazf .esztÀendö 4nïß'ghata'u‘zottI részébe‘n ,más

helyekrev és ismét -v'i's'sza költözödnc‘k. 'Solian
Pompás tollakkal dis'zlex‘lelinkiválp: a’ufçljrg') ttar-,.

tomÉ'myíak; átaljában pedig évenként mçrgved»
»l‘enelc az ат uj tollat cserélnek. ‘ f ‚‚ l
Bagadozó madarah а’, ёбгьеддщй` $‚а$01‹‚
solymok, baglyok és keselyük külömb

féle fajai. A’ kondor v. ámérikai lieselyü a’
legn'agyobb‘ köztök. Ide tartoznak a"l1icsiny de
-hamis : éh it s e lQ,'(tQ1vajszàrliáli) is. ï
A’ Р а p a g á jok szép to11ai1iról n‘evezetveqek,

a’ forrój‘mpnäbamJahnakfy ’s némelyek megta
núlpçk, embed штаты utánfnazni» f1 щ
‹
--u 11; rAîfS Zßllw Qiß‘iiïuës‘ìb Qlïfäe Yëmmëdarak

lette änagyorroklialqküílömböztçtih ша5о19ат.‚ .

-m ¿LHarik-ádynçîmîüelv ‚а! haxkályalfoń
а’ Lk!)

l‘filí: iëízfmelyßl‘. igfënìipafápyí 1d@

gyönyörü tollu madárliáli a’» hév. Ãarmmányok»
:han ,A1,1bziìdîisbanlia1?. jégmadlágimé‘hész
mfçd ¿1.15 is_¿ а} harkály «,nìemüeyldlezí `taptozuak
`Varjl‘xfélék а’ társaságos va r a k, 11 o l 1ó 14,
c‘ysókák, эдак-ВЫ“. továbbá а’ таз ajkók,

s ár garigóli5 osztán a? kulidlík ymely soha
vfészliet nem rak ’s a_’ tojását más madaralióba
тона, ’s a’ jup u jaba, mçlny ba'yrn'ulgîîsraß méltó
.meaterségcs- fészliet ¿osilnál..jA’ mézkulfukk és a’

p'bmpás tolluî drágapargd‘ìçsom _mgdg'm c: ‚

’Z7

Vere'bnemůek v. éneklömadarak: a’ pa
сайта, rigó, a’ jóízü húrosmadár, a’pin
_ tyek, kánárimadár, a’ veréb, a’ legke'd
v'esehben'énehlö fí’ilemüle, а’ csíz, lien

детям, а’ czinegék, fetskéli (ezelé‘lìözt

a’ szálángán, melynek ‚а’ -fészlie kedvesnya
lánkság) ’s több mások.

А’ külömbféle galambol. швы meg
kell jegyeznì a’ vándor ygalambot: és a’
posta-galamhot.
A’ tyúknemüek a’ mezön ’s háznál jóízü

’s tápláló elefiell'il szolgálńak az emhernelxz' e’
félék a"f‘ü'rj`, fogolymadár, császárma
dár, nyirfajd,`hófajdyfaîtyuk, gyöngy
tyńk, házity-úli, pujlia, fáczán (melyek

közt a’ *chínai arany-ezüst és árgú'szifà
czánok a’ -leggyönyörübb tolìuak), a’ szép pá
va és a’ túzoli.

'

»

ч

‹‚ `

A’házuár ’s az óriäsi strutz-nem гид;
nah repülni, emennek tollai éke'sségül Навыки
ЁаЁпаВ. _
`
д /'`

` A’ vizir’nàdaràli уеду hosszú gázló lábuak,
vagy rövid úszó lábuak, és némelyek rend

kîvüli sokaság’uak.
'

_

_ ._

Gázlölábuak: a’ libutz, a’ sńeffek, í

bis, nádibika, a’ golya, gémek, daru,
kótsag, kalános gém, kardon-ru vagy
ávozetta és a’ veres flámingó.

1sl

Úszólábuakv a’ pingvinek, húvá‘
rok, 1a’ liülömbféle» réczéli, lúdakrezek
líözt -a’ lágy' pìhéjü *cider-ludak., a’ fekete

es fejér hattyu, a’r zatskós orru gödény v.
PeIIikán, ‘а’ tengeri fregát- és szélvész-y I
madarak és az ál‘bátrosz.

51. g.
Az-emlösállatoli hasznokra nézve fon
tosabbah az emberelmeli mint a’ többi állatse

’regek öszvesen,~és a’ lábaîk minémüségénél
{от osztatnak rendekre és familiákra.
A’ czetnemüelmeli semmi láboh ninos,

liülömben is‘ egészen hàl alaliual'. ’s mindég
vízben élneli: e’féléli a’ czethalak, a’ finn
hal, a’ kaselót,l melyeket a’ zsírjoliért sok
száz hajólikal fogdosnak; a’ nárvá'l v. tenge
ri unìcornis és a’ delfineli.

‘ ’ A’ffóliá'le a’ hideg tengerekben ’s a’ Szá- y
razon. is lalmak, de ezeknek is a’ lábai o_ly
rövidek és otrombáli hogy a’ szárazon ан;

tudnak váns`z'oro'gnj velek‘és- inliább osait úsz

ni valók: ide 'tartoznak' a’ bornyu- v. 1162
`fóka, aliár ten/gerilŕutya, a’ m'edve-o
roszlán-és ormányos v. éléfánt fokák

és a’.rozmár vagy tengeri~ló.
ì Ezelikel atyafiasok a’ vidrák, a’ mester

séges hajlékokatepitö fínom szörü hódali v.
liásztorok és a’ csudálatos alliotásu réeze

‚

"9

s и á u .is ‚ annyiban ,A _hogy ök ís többet a1
vízben' l‘alinali.

а

’

'

_

A’I4 nagy' otromba barmolç mint az yé l é

fá n t , mel)T a’ legnagyobh száyazi» á‘llat, a’
sza rv or'rú, a’ viz i-l ó és az и] Világbßli ta
Р í r , а’ forró öv lakói. _

' А’ а i s,z n ó, mim vháziáuat , а’ föld min
den részeiben el-van‘ szaporodva , .a’f köz va d
disznó mérsélilett zónát, a’ b a-Íin'russ z a v.
szerecs'en disznó és a’ t a a s vzs _zu v. pézsma
dis z n ó4 pedig hév- ldímát kedvelneli.
A’v h a sa d tkö r m üeli liözé tartoznalç a’

leghasznoebb háziállatoli: ebbe а’ familìába va-»l
МВ а’ púpos hátu t e v e, a’- pusztáli’ hajója , az
ujvilágbeli *l l a m a és legfínomabb gyapju „’ *v i-y
cuna, a’ pézsma állat, az öz, вып-‘215,.
dámvad, a’ taránd az északi fagyos öv la

мамы egësz gazdagságok , a’ á vo r' szarvas ,
\ а’ magoss *giraffe lvagy tevepágr‘dutz; to
vábbá :а’ *sylhetán il ölçör, mely .aî mi эта:

x'ras marháinli eredeti vadfajtája, a’ közV _sarai-_
vas marha vagy a’ bilea, ökör, tehén; az
ůrus. vagy vad ökör, a’ bízon, a’ -b~ihaj,_
az o'riáshihajya’ pézsma- és r'öfögö ö.
МН‘; —- végre e’. zergék, a’ kellemçtes ala-f
ku gazella, a’ legsebesebb fútó gnu-zer‘geg;
a’^hézoarketslie melytöl származtak hihe
“Не; à’ mi házi lietsliéinli, a’ fìnom gyap-A
ju liásmiri ketske, az úngora_i ketskemely
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a'z ůgyzn'evezett tevcszört adja, a’ ‚мата.
ketske és a? uh, melynek lLülömbféle 1121
sonfajtáji vannak, mint Р. 0. а’ liövérfarku júh
a’ hév tartomf'myokban.1
7
A’ merökörmüek lcözül emlitjük а’ ne
mès lovat, a’ szamarat ésra’liettötöl szár

mazó liórcsot az öszvért; a’ tzebra vagy csi
lios-ló is megjegyzést érdemel.
Az ujjas emlösállatok több familiálu‘a 0

$201па1‹: úgymînt: lua'ssulábuakra, mini; a’
lajháro1i,(az ái és az únau) a’ hangyá
szok és a’ földi disznó vagy kápi hàngyász;

fedelesb'örüekr'e,l míńt a’ pánczélos

‘Шаг vàgy armadill'ó, a’ IJJiklielyes állat`,
és a’ tövisdisznók; egérnemüelire v.

rágókra, mińt a’ köz egér, a’ vándore

gér,- murmut’ér, mólius, pele, iìrge,

hölïcsökLnyúl, tenge‘ri vagy házinyúl,
a’ czicz'liányok; l(ezekv közt a’ szìbériai a’

-legkissebb- emlös állatt a’ földön) a’ z a t s kó s
állatok, a’ kenguru mely csak hoszszú há
tulsóflábain ugrál m'int a’ sáska, а’ 1211101 és
genet‘macsliák, az íchneumon v. farao’
egere, a’ nyes't, menyét, göŕény, her
melìn ’s a’ flegdrágább béllés' bôrü czoboly;
húsevökre vagy vérengzökrc,-mint a’
kutyanemüek: a’ házikutya számos hason
fajtáival, farkas, róka, sahál v. dzsakáL
hiéna, а’ macskanemüek: а’ házimacska,

81

vadmaesl1a,'l1aral1ál, hiuz, gépárd,

111181151’,]-й5иг1‘г‚1е6раг‘1‚ párdutz’s a’
leghaitalinasbb hét vérengzö l állat a’ tigris és
olf’oszlán; ezehhez számláltatnali а’ medve,
borz és mosó‘ medve is, ámhár nem'húsevök.

A’ szárnykezüek „аду denevérek közt
nevezetes a’ v_érszopó vámpyr.

I A’ négy liezüek vagy majom nemüeli
négyfamiliáre oszlanak, malxilira, hoszszu
farkuahra v. _màcskamajmokrzb kurtafar

kiiakra v. pzíivi’ánohral és farkatlanokra vagy
tulajdon majmokra; nevezetcsebbek, a’ repů- '

lö-m a l1 i, a’ z sid ó-majom, a’ szakállla~ 1) ö gö
majom, a’ mándrill, à’ màlsák, az 0111115
utáng és a’ pongo ‘аду jóhó, mely hét
utólsó leginkábh hasonlit az emberhez.

MÁsoD'
Ш. SZAKASZ.
IK RÉSZ.
- »_
TULAJDON GEOGBÁPHIA~=
s2. §f
V‘ilág mappá‘j’a. l` 1

"

Ha szemeinket egy oly fölfiiajzra ’vétjülg
Ó
l
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melyenlaz egész föl’d’ felszíne -áb’r'álzolva ‘т,
legottan szemünkbe шип‘ `k’éê’n’àg’y; cor’ltîñ’en's‘,l
melyeknek egyike a’ ferrói els'ö inéridîánu’s’tó’lIl

jobbra vagy kelet're, a’ má‘sik halr’a -avagy n’j'ů
gotra Радий‘; amaz ó világnak, ei ujvilá‘g’nàk
hívatili.

`

‘

ì Az ó viláàr tengerek által ismét liét ¿tavoli-fY
ra látszik szakasztva, melyelf.< liözůl a’ liîsseb
hik félsziget forma délnyúgotrá feliszik a’ ná;r
gyobbikhoz, és csak egy nagyon keskeńy isth
mus, által van hozzá ltötve‘, melyet *suezi
földszorosnak hívnrak._ i` r

Az ó ЧЕМ; здфшгёёце .'o’szlili.l
Az északkeleti nagyobb> ‘Öaráhnali nyúgotì
része, mely soldial liissebb a’ rn'ásì’lmál‘ és teri

ger öblölikel osalmem mînden felölx bévan vag
dalva, az egyik földrész, és o’ neve Europa.
Ettöl Её: hegylántz (az Ural és a’ Baukä

zus) és вы’ tó, ’(a’ Háspi tenger) választja
el a’ lieletre fekvö nagyobb földrészt, mely-`
nek a’ neve A’sia'.

v '

‘ ’«

A’ délnyúgotra lévö', emlitett félsziget ala
ku darab a’ harmadila földraaaa Afrika.

Az uivilágnak Amérilia‘a’ neve ’s ez is
Её: szinte egyenlö darahra van szakadva, me
lyeket a’ panamai isthmus kö/c базис; az é
szalii darabot Észaliámérikának, a’ délit

oéliamérilaaaala мы.
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Végre az ó világtól délkeletre fekvö ki
csîny continens, a’ töle északra 's keletre lé
vò' szigetekkel együtt , vagy is` а’ déli ‘11:53

*Australiá_nak, Polynesiának, vagy O
céániának is hívatìk.

Ezen elöszámlált б: földrésznek nagyságát
és hozávethetö népességét a’ következö tábláts
kában láthatni.

A’Földŕìfeszeh |
Europa
A’sia
Afrika
Amérika
Australia

Felsz‘íne

Ñepessévge

| 115,000 Штй‘.
l 815,000 —
540,000 ——
690,000 -160,000 ~-

Summa 2,587,000

|
|
|
|
|

—

227,000,000
450,000,000
110,000,000
4з‚000,000
2,000,000
852,000,000

Ha ezon summát az egész földfelszínéböl _

kiveszszük, marad a’ tengereknek-6,895,000I:1
mértföld, melyböl kitetszik, hogy a' tenger’felszíne öakkora mint a’ száraz földé.v

`

’

Továhbá meg-Rell jegyezni hogy a’ ferrói
méridiánustól keletre lévö félgolyón több szá
_ raz van mint a’ nyúgotîn, és az északi 125130
lyón megînt több mint a’ délin.
A' tenger б: nagy részre vagy oceánra
oszlik.

1-sö Az\északi lT_eges tenger, mely

ege'szen az északi fagyosy zónában van.
6*"
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24111‘ А2 А11211111'си111 "0061111; mel);
Europá; és Áfrinát машут Ãmjéri1cá1-ó15~é-szaki és déli határaî a’ Íiét Pélus'ik'lliöröli.
5-11111 Az I'ndiai' ò‘céán, Afrika, Á’Sia',

az australiai continens’és n’ (1611 polusi höry
Ваши.
. _l'
’ "
‚ `
/1-dik A’ Negy oeéán, mel)r déli vagy

csendes tengernek is hívatik, és- A’sia, az
austráliai continens, Améril1a,ì’s a’ déli p0lu-'
si hör közt fekszilc.

i

5-dik A’ déli IÍeges tenger, a’ déli'

fagyos zónában.
..
.Y
_
Nagyságokra -nézve -ígyi követlieznek- egy
másután.

`

а’ Nagy océán

„

5,550,000 Щ mértföld.

az `Atlanticum océán 1,655,000

az vÍîn’diai eeeán

-—

1,580,000

00a’ dél’i- .leges tengç’;

п

y550,000'

--'-"

yaz észálci-Jeges tenger 200,000 " ’ __:’ l
‚
"А
--.'s--

‚53.

'‚:::1

L

)

Tre n g e rl e 11’ l'e-'Í'f'á’s'a Y
‚

V(001331101511111lphi‘a)i

^

A’ tenger a’ szârazföld 'höze bévágván szo
rossakat, öblöket és földhözì tengereliet allxot;
v‘ezelc azon océán’ tag‘jainalt neveztetnek, a’

melyik által f0rmal_tattal{. _ÑА
I. Az 65221111 Jeges’teńg'er (аду а’ ро
lus Rörül fellvö földhözi tenger, mclyct Euro
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_p_a’ A’sia

Amérilia
észahiszélei'keritriek.A’
.wrnl‘ll ъ
_.. _.~.’ _ ,

„Nagy тёгччгд. ёёгёг‘йдтёёц a.' eh‘Í‘ Í’ ä SÍ?"
rossa, az Atlanftl‘çix’xpgiíal.
a’ G«„,w‘ìl
r o nl à n‚ i {ейl
’HHK-s

sóhbi
.gçgj‚ »_ _ált_a_l,‚ mely
utól_
_ _"iiyílásat
‚ ‚ ‘
.‚‘ " ‚
1 ‚

_* Ísl‘an
d
i
.

t

.§_z_1get_e__l1et__ f_’ele _o_szqa A__.Tcgestenger m1_n_deg

_ teli ‚341359133 „щ! 935)! Ьдёцёьььп íárha‘tatlan,
_vinljiáhlit csali Ы ozpthal fo’góli la'iìo'gatiáli. Ben

ne Avannah a’v Sipitzherwgi archipel es’No»
- vaja-_Ze__mlja _szigete is. Továbhâ‘ Grönlând’s
_a’ Gi'önlamilgöiîůli oíont'ahan >talz'altiné'g as_me'-

.reden
‚ маги
11H91? s_záŕawlffflß,"
más '§z§é1é_«i
. _`'="f2`11’A’--F`éi
'j éf
_tengen . egy»

‘бы; àiiróhb’- l¢’)’lilö_l1l1èl.

2;.A211paaiëzbffiáiés .fîélàè'èf ¿v_.âia-Zémlia

‚,’$;а’—.9чт5пеп$‘Мёд. slfA’z Oîhwöblef’u’ `

____._Az_1_1jvilag észal’iî'sziêleinég l¿mgńeret

len lévén, _ezen tájon csah _a’_*B afiì i1 öblétiia‘gy

-inkáhb
fölëdkozj ‚_tengeifét ńévez‘zült-’r'negfmely
1
_.
__

nF” dé” lr-észe ai *_Di'iWlS csatorn_á]a altal az

I -____ . -

_

—. Плi1

___a,_t_lantic__um_ ‘рейд’. :аг'.к1ёёёэшё1‘е

`_te_sehb_¢_ês j_áratosabb tenger, a"l1°ét"`i1agy con-`
_,_tineïlsï
es_zalu’ìol 'délfe'ii’ůlili

»és шт“
,. _‚у:_’ m.._ész?l1l
_ i _ iis'i déli __
_res_z1‘e__ oszlili
mérséldett és
1_‘<_î'a`szre._`___Eszallról

Qrëiilanflihtonger __által 'fiìgg’föîsfzszë’a’ '.Te’ges.v
‘_‘tgog__c_r_1;e_l_,»_a’_<_i__éli,
ya’ _más l5 lcice'ëinokluil'
„_
.
M_- »nl Ну mx! . l;
э‘ротзредоым
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Tagjai igen számosak, kivált az “északi
“részében, és az ó világ szélén északról kezd
ve a’ következő rendel vannak:

1. Az Északi tenger, egy sok nyílásu
földközi tenger, melyet „уйдет! egy nagy
sziget: Nagybritannia, délről és keletről Eu

ropa szárazfölde határoz. Az Északi tenger ö
blei a’ *Zuyder-see é's' a’ Dollart.

2. Az északitenger két csatorna u. m. a’
Skagen-ack, és Háttégát; és a’ *Sqnd,

a”, nagy és kis Belt szorqssak által összefügg

egy nagy földközi tengerrel, mely Európa é
l szaki részébe rmélyenl bévág '.és Balti-tenger

nek hívátik. Énnek déli része a’ Keleti ten
ger, az észak/ta nyúló nagyobb öble a’ Bot
niai- a’ keletire nyúló két kissebbek a’ Fin
vniái és Мёд: öblök.
3. .А’ Doveri va gy *Calaisi szoróss a és
a’ Kanalis v. *La Manche által délfelől is l

az Atlanticumra nyílik az északi-tenger.

4. AzIrl a n di [tenger vagy Szent György
I{áná1issa 'N a g y b r i t a n nia ’s “egy ettől nyú.
-g'otra fekvő kissebb sziget (Irland)'közt van.
5. A’ ‘тамада tenger az előbbiektől .
délre egy széles nyílásu öböl.
6. A’ kűlönösön úgy nevezett Földközi

tenger, Europa és Áfrilca közt, a’ legnagyobb
tagja az Atlanticumnak, melynek tagjai külön
leírást érdemlenek: a) А’ Gibráltá ri szoros

`8'(

mely összeköti az Atlánticummali b.) A’ Lyo
ni öböl. c)A; *Génuai öböl. (1.)A' ""Toscá

In nil tenger, 5 nagy sziget *Corsica, “Sár
dinia és *Sicilia és egy félsziget közt, mely
nek szélén vannak a’ Nápolyi =l'“Salernói

fsa?. Aöblök 5 ezen tenger” szükebb két nyílásai
l'a, ~B o ni fa c ius szorossa és а’ *Messinai

I

szonoss v. F. á ŕ ó Adi Messina. Ezen utólsón
átmehetni e.) a, „J ó ni a i tengerbe, ymelynelt
tagjai nyúgotról a’ Tarentői balról az össze
(függő Patrási és Lépántói öblök. f.) Az
~Adriai tenger egy hosszan benyúló öböl .az
előbbitől északra à’ *Triesti és ценах-ваты

flöblökkelg' g.')' Tovább 'keletre Európa ’s Á’Sia
közt van`r egy tenger rakva szígetekkel; a’ ten
ger A e g a e u m tengernek, à' szigetek” öszsze
Ísége G ö r ö g tárchipelagusnak neveztetik. En
nek ‘a’ tengernek számos öblei közt említjük
lEurópa felöl а’ Naupliai, az Aeginai v. At

h énéj öblöket, Aa’Tálantéi és Negropon
t éli csatornákat ezen nevü sziget és a’ száraz
közt és a’ Saloníkii és Hontes'szai öblö

ket. Mind ezen tagjai a’ földközi tengernek é
szak felé vannak, délről csak az egy *Sídraì
öhöl észrevehető Afrika szélén:

'

l 4_Az` Aegaeumi tengerből a’ Da r d a n сна!‘
szorossa vezet a’ kis M ár m от а tengerbe ’s
ebből a’ Honstántzínápolyi szoross a'Fe

Ik ete tengerbe, mely mint egy tó egészen föl
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del van keritvve anz emlitett szollrossan kivül; a’
Fekete tenger öble észáliról az *Azow tenger

vagy inliább lagúna. ’y _ A/l `
i ‘l
7. A’ liözép tengertöl délre Afrika 111111111
nak egy béhajlása az egyenlitö alatt teszi az
utolsó tagjátwaz Atlantícumnak, ú. m. az Aet«
hioÍJiai v. S zerecsen tengert , melyhez
tartozili a’ Gvínéai öböl és ehben a’ B é 111

‚111 es Biafrai tcngerlceblek.
'
í
Az uj világ’ szélán -észalu'ól kezdve követ

kezö tagj’a'it látlíatni az Atlanticumnak:
y 1A.) A’ A=NIHudson’ öble, mely nagyságára
nézve földközi tengernek mondathatik , ’s a’
v,H u d s on’ >szorosszëmád a’ Dawís csatornájába

nyílilu ——-

y ’

Y Al ‹ ‘У

y'

*Fo_2.)undla-n
A’ -Szent-L
d’y sjz’igeteörinczí’ìöble,
zár-bé. Ezen sziget
melyet.intel
lett van 4a’ legnagyobbjfggenyŕed a’ ценят-111311.
3.)‘ А’ *Мех1с01 61161, ше1у11е1(‚ nyílâsát

1111 felöl nét félszigct 1;.' 111. észanról 11611
`du délröl *Yucatán zárja-bé"` ezenv 1110196

‚i1’01‘111ё11а A’henne
,_I{ а_1‘a’albi
*Са111рес11е
vagy Antillai
быт. ‘_tîelngel:A
az elébbinek tö szomszédja -lneletre, melyet еду

д iv` formára ‘hosszan clnyúló nagyobb li’is’se'bb

- szigeteliböl lálîl'ó агс111ре1, Nyúgo t-In día.. 11:
з1111521 el az' Altl‘a'nticumtól. A’ Haraibl tenger’alf

-. tagj‘ai (161120, 112110 11 (111111 sz és Dárie‘n öhlei
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és a’ *Ma r a o a`y'b` o' '"öböl 'és" azo‘ń ‚нет f
laguhà’.' ¿_

-' " 'Toâfább' dél‘re дым; „mi nagy’bbb' üble
иду tagja' az ‘_Atlápticuxńnak; es* ¿a'z'

világ’

_déli végënßl egy‘s'zorosâ‘melj’fet _felfede’z’öjéröl
1Magellan’ szorossánalà hívnak. '

" 5

_N'e‘v'czetes az Atlánticumban egynagy ten
geri folyam, mely egy‘v‘reridctlen hör formaban

- anriak magy részit megkerůli. Ez Afrika’ part
jától‘ "az egyenlitötöl nem messze nyúgotnak

tart', Ámé‘rikaparfjaiba beléütközvc так nyú
got felé Ífordúl és a’ Mcxicoi'öblöt megkerůlig,

Flqriä‘â/t'iól észalu'a‘imenve Uj‘-Foundland táján
-(l'lele'tfeléb veszi irányzatját, _Europà’ partjához
érkezvén délre csap ," és azután ujra‘ liezdi kerin

Ngés’ét. Ezen nagy örvénynek a’ neve Golf

fòl’yam' (”“Gulf-stream). Felvan számitva,

__ h__ogy'valami tárgy Afrika’ Partjaitól ezen folyam

_ ältalelliapatva hét esztendö és 10 hónap múl

‘o_d_z1"_"ismét vis`szatéme. Еду а'‚Кага1Ы ten~
gerben elégett hajó darabjai Nagybritania’ part
_találtattak-meg", ’s ámérikai fa törzsököli

'inerti ŕitli'án' hajtatna'lt az Afrika’ partjától mesz
fekvö Háná'riai szigetckre.
_54.§._

_ `In. Az мам Oceánnak ¿mm felétïAfrika»
>ńyúgoti-primati herum. ’A’ да; felét @Sak gon
` doláthan választja-cl a’ hosszaság ¿iO-dik' grátlu

Q0
`

Isánál дыры: тёгйдййпцз az Atlánticurntól, a’ dé
li pólusi hör a’ délì Jeges tengertöl, és a’ 140° hosz
szaságnál vont méridiánus а’ Nagy Océántól.
lflilnnél года öbleit és más .tagjait is csak az
.észvaki felében lieressük. Elsö és legdélibb tag
ia nyúgotról Afrika ’s egy ehez hözel», fekvö
lnagy sziget Кбит а’ Mozámbilii csatorna.
2..) Innen északra menve egy nagy öböl
szabásu földliözi tcngert találunk, mely Ar á
biai "аду Persiai tcngernek hívatili, és sok
liissebb öblölset сайт“; ú. m. а.) Az Arábiai

öblöt v. Veres tengert Áfrilia ’s Á’sia Íliözt;
ez a’ Suezi szorosnál а’ Suezi és А c a 1) ai

hét tenger liebelre válik, délre ped‘ìg Bab-el
Mańdeb’(Haláll£apuja) szoross által nyilik az
Arábiai tengerbe. Ь.) А’ Pe rsiai öblöt az 0r
mu sirszorossal. с.) а’ Huttsi és d.) à’Hám
báji hét his öblöket.

, _ 5.).A’ Bengáli öböÍ, az elébbitöl lielet
_re 3 melynek részei: a.) Palk szoross 115111561:
ról a’ continens és Ceyle n szviget liözt 5 Ь.)
Martabán öböl keletröl.

’1|.)„А’ Heleti tenger ismét keletfelé;
az elébbitöl a’ Malak ai könyök által Válasz

mik-C1; En a’ гаммы; tengen egyfelöl A’sia,

más fclöl вы’ rengeteg sziget csoport (az Á’siai
a г c l1 ip el alg u s) rekeszti-bé. Legnagyobb része
D óli *C h i _n ai tengernek hívatik, melyhez
tartoznale a’ Siám i_ és Tunkini öblök. Az

„6.1

említett .arehipelagus között vannak а’ Mind ó
rói, Celebesi és S z un d ai tengerek, és

számtalan tenger szorossak , p. o. 4a’ Ма 1akkai
Szundai- Mákásszári-Formozai és Fó
k i e n szorossak.

.

IV. A’ Na g у Ос é á n, melyet első felfe
dezőjí C s e n d e s tengernek nevezének, hason
lólag az ó és 11j világ közt fekszik, de az At
lántícummal általellenben lévő oldalán a’ föld
nek. Délfelé egészen nyitva van ’s az Indiai
Ócéántól a’ már mondott sziget-csoporton ’s az
Australia continensén kívül, a’ nevezett méri

diánus csak gondolatban választja-el.
A’ déli Jegestenger felől а’ pólusikőr a’ ha
tára ’s az `Atlánticumtól egy~ az Amerika, leg
délibb pontjától ú. m. a’ * H oorn foktól dél
' felé húzott, méridiánus külömbözteti.

Tagjai ezen roppant terjedtségü Océánnak
általjában csekélyek és keletről a’ Hoorn ' fok
nál 'kezdve a’ következők:

1. A’ M a g e l l á n’ szorossa , mely közös
az Atlánticumm al.

2. Trinidád *Pennás és *Guaíteca

öblök az elébbitől északra egy sorjában.

x 5. *,Guayaquil, *Choco- Pan amai
és T é h u a nt e p e k i- öblök/ а’ két fordító közt.
1.. A’ aliforniai öböl vagy *Cortez*
tengere a’ rák forditónál C al ifo r nia félszí
get és Amérika közt.

Q2

" 5: Az ész. szél. 60°'nál Amerika’ partjánali
га’ béhajlás'a ègy4 nagy öblöt formál , mclyet
nérn'elycli ‘-"‘ C oo k’ tengerének внешней, cbben

‘và’n' a’ Wilhelm Hertzeg’ Szundja és .a’
Cook’ bémcnete.

—Legészaliibb szeglcte a’ Nagy Océánnali,

Á’sia Amerika és еду sor sziget laözt Ha m
ts alli a'i tengernek , másolitól *B e h rin g ten
gerének hív‘atik, ’s a’ Behring szorossa által i
az >éfszaki Jcgestengcrrel van összelïötve. A’ Ham
“ tsatkai tenger- rés'zei> *B ris t о l-À és N о r t о n- _

'öblölx lieletröl’sñÁn'ád‘ir- öböl nyúgotról. _
A’siaï felöli vagy nyúgoti tagjai a’ Nagy Océ
ßánnalk:

l

’

1. Az. Ochotz ki vagy L am uti tenger,
melyet Н а штаты‘ а félsziget választ-el az eléb
beni tengertöl. Innen alxár a’ Tatár Szundon

akár a’ *La ÄP érous e’ szoròssán átmenyünk
/ ádélre.
ŕ ‘
i
2. a’ J a p 0 n i tengerhe , melyet a’ Ró
`r é ai szoross összeliöt.

‚

:

‘

5. а’ Keletl *Chínai tengen-el. Ennelc

fa öble а’ Sárga-tenger.
I(
4. A’ Karpentáriai öböl, a’ Torresz.’
ésf’*B a s s’ szorossai ат Australiaí Continens —
„ВёгЫ, amazola, az észalîlheleti, ez a’ délkeleti
szeglété‘nél.4
-~.
.
Y
1

‘ ‘ V.' «A’ Dëïli'Jegcstenger, melynek hép
zclt határa ltöröslcörül a’ (lélipólusi hör, min»
’

A

9 5.

denfele- nyitva van és így semmi tagjai nincsenek.
Szigetet is csak két kicsinyt esmernek benne,
ús. m. a’ P éter, és Sand 0r’ szigeteit.

A’ FÖLDEu5 ;rRÉSZEK.
врач‘ .»
Európa az ó világ, észak-nyúgoti szegletét
alkató nagy félsziget, következőleg egészen az

északi félgolyón .fekszik a" Ieg estenger, az
Atlantieum, а’ Földközi-tenger és Á’sia'közöttß
Á’siától a’ Hauhauzusl hegylánez , a’ Káspi
tenger és az Ural hegyláncz és víz válas'zjak-el.
Ha a’ Hár ai öböl, legbelső pontját , g1’ Ha s
lpi tenger’ északi végét, és a’ *B is cáy ai öböl”
szegletét egyenes línéákkal góndolatunkhan ösz
szekötjük, az ez általlformáltháromszegbe esik
Europa tulajdon continense; a’ mi ezen'kivül
esik csak nem fnind félszigetekből áll, melyek
Europa’ tagjainak neveztethetnek.

" ai

Ezen tagok а’ liövetluazendf'ik:y
f '1.) A’ Ha n í ni félsziget, egy könyök a’
Fejér tengertől keletre.

2.) Iíóla v. a’ Lapp félsziget a’ Jeges-Í
és F ej ér-tengerek közt, emettől nyúgotra.

5. А’ Skándináiiai félsziget а’ Grön
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la‘ndi- Északi- és Bálti - tengerelf Кбит;
ez a' legnagyobb tagja Európának.
/
A’ nyak mely ezt a’ félszigetet Európa’
continenséhez kötî, еду negy földszoros szabá
su darab tartomány, mel)r a’ Botníai, Finniai
öblök és a’ Fejér-tenger közt feliszik és Finn
landnak hívatili.

4.) Jütland félsziget, az Észalii tenger,
Skageracli, камеди és a’ his Belt Кбит.

_

5.) A’> Holland; his félszigct az Északi
tenger és а"2\1у‹1е1‘-›зее liözt.
l 6.) A’ N o rm anni félsziget, egészen а’
Hánálisban.

’

'2.) A’ *Bretagne-i félszíget a’ Hánális
és a’ Bíscayaî tenger'közt.
8.) A’ Hesperiai v. Pyrenaeusi fél
sziget, Európa’ legvégsö tagja délnyúgot felé,

a’ Biscayai öböl, az Atlánticum és а’ ГбШВбзЕ
tenger Кбит.
g.) Az Olas z félszîget a’ Toscánai és Adxjj
ai-tengereli Кбит; gz a’ déli végén Её: könyök
re hasad, a’ keleti az Apúliai, ‚а’ nyúgotî a’
Calabri 'ai 5 kettöjek Кбит van a’ Tarantói öböl.
10.) *I s t r i a az Adriaî tenger’ lègbelsö
szegletében a’ Triesti és Quarnerói öblök Кбит.
11.) A’ Töröli - görög {Найдем az Ad
riai - Jóniai - Aegaeum - Marmora - és Feliete

tengerek liözt. Észak felöl a’ tövénél legszélesbb,
délfelé mind keskenyedili. Ennek apróbb fél
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szigetei közt említésre méltó a’ legdélibb , Mó
rea У. Péloponésus, melyet a’ Korinthusi
Isthmus4 köt a’ szárazhoz. '
Í~ l
12. КМ mia а’ Fekete 'és Azow tengerek
közt; af P e r e k ó pi keskeny földszorossA által
köttetik a’ continenshez.

ï

Európa fokai: 1. A’ Nord - Hap (Észa

11i-fok) egy szigeten , a’ legészakibb foka lEu-'
rópának; de a, száraz” legészakibb foka a’ N o rd
H yn. 2. *F als t е rb 0 fok a’ Skándináviai fél

sziget, legdélibb pontja. 5. * S k a g e n s-- h o r n _
Jütland’ legészakibb foka. 4. *La Hogue a’

Normanni félsziget” legkülső szeglete. 5. ‘Ч? i
nisterre- 6. La’ Boca-(mely EurópaÍlleg
nyúgo'tibbl szeglete) és 7. Szent Vin'c-ze fó
kok, mind a’ hárman a’ Hesperiai félsziget, nyú

goti partján. 8. T’árífa fok, a’ Hesperiai- fél
szigeten” Európa' legdélibb pontja. 9. Sparti
ventó fok az Olasz félsziget, legdélibb pontja.
10. L e u ca fok az Apúliai könyök, végső“ szeg
lete. 11. Mat a p á r fok Móréa' legdélibb pont

ja. 12. 'Honstántzinápoly azon nevü ten
ger szorosnál.
Európához tartozó szigeteli: 1. Számtalan
apró szigetek а’ Skándináviai félsziget' északi
's'nyúgoti partja mellett hosszára. 2. A’Britt

árcbipelagus az Atlántícuni ’s az Északi tenger

közb, mely áll két nagy szigetből ú. m. Nagy
britanniából és Irlandból és sok aprókból ki
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vált északfelé , melyek az Heb rid i- , 0 r lt á

d i és * S he tl a n d 1 csoportokban foglaltatnak,
bé. 5. A’ Fáröi árchipelagus ,azl elébbitől é- ‚
szakra. 4. A’ D á n i ali. árchipel Jütland ’s a’
Skándinávíai félsziget közt. 5. Az Alan di cso

port, Dagö, аи‘ёзе1, Gotlan d, Öland, Bü.
g e n a’ Balti tengerben. б. N o r m a nni szige

tek а’ Normanni ’s Bretagne-i “félszigetek közt.
’ ».A’ "Földközi tengerben vannak: Т. А’ Bá:
léári „szigetek, nem messze a’ Pyrénaeusi fél

szigettől, *Mallorca és Menorca a’liét na
gyobb. 8. Sardinia. g. Corsica és 10. Si
cil'i a a’ Toscánai tenger körül. 11. Elba ’s

'töb aprók az Oläsz félsziget nyúgoti partja mel
lett. 12. A’ Máltai csoport Siciliától délre. 15.
А’ D al m át iai szigetek a’ Török- görög félszi
get mellett az Adriai tengerben és 14. ‚ а’ J ó

n i a i szigetek ugyan azon félsziget mellett a’
Jóniai tengerben. 15.l A’ Görög árchipelagushoz

tartozó sok szigetek, melyek közül a’ nagyob
bak: Negroponte, *Naxia, Andr-ó, Lem
nó Tassó; de Aeg ina, Hydra, *Spezia
is megjegyzést ézdemlenek. 16. Ca,ndia vagy
Cré ta az Aegaeum tengertől délre jókora szi
get. 17. *Azori v. *T e r c e ir ai szigetek, ma
i' gában az Atlánticumban. T e r с e i r a és *S a n

Miguel a’ nagyobbak.
Európa minden szigetei összesen mintegy
8000 E] mértföldet tesznek.
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Európá'nak mindeu viztclmöji folyójikat ltét

océánbá,- két fölc/lliözî tengen-be` és 'ogy tóba'
'ürîtîh , mi szerént vmü is б: osztályban года!‘

a’ nevezetes‘ebb fö és mellék folyóliat mcgne
v‘eznî. =— ’

A

‚

.

I. Az' Északì Jcgestengerbe szaliarînalu- L Регэогаь‘тыу az Uralt mellékclvß ‘
`даты észàkì-a'foly.

’ i

2. Dwîna, a' Fejér tengerbc. ц‘
II. A"B`a-l ti tengcrbc a’Kaltcgáttal (‘души

l

ад“.

1. Gl o'm т‘ e n, és 2. G ö-t‘arE 1f> а’ Wençr
tó kîfolyása a"f{attegátba. 3. M nt ala- El f ip'

Wetter tó"luàfòlyása, 4. A’ *M ä l а r-tó llíf'o
lyása, a’ Báltî tcngerbe. `>>5. `Sak-màs apr-(j_¿fm _

lyóli, rzn'elfy'êh hö‘zt` utólsóßa? T01-nea а‘ Bot
ńîaî öhöl’be.- Mîndëzelmckvízteknöji a’ Shandi~
'ná'vîai félszîgeteń “запад.

.- fg‘»

I- -u

` б. N'e wà fа’‚1е5гб"1‹1еЬЪ‚па5у fpryà’Eu.

rópába'n , a» вата-ы ' öbölbe, _i?. „D ü па, . а’ вы.
gai öbölbe. 8.›Ы1—е‘т c n Avagy М é m el, (_).

УЗ s з@и’1'а“"(“7е1с11ве1)’ а’ Szán ós Búg

méllélx’ folyókiml, és 1'0. Ódera a’keletì ten
,gerbe szalcadnak. A’ 6--i0. számok alatti fo

lyóïr‘ мышца Eun'ópa‘ tör‘zs‘öll continfmse'n
ta‘lältatnak.
~ ,n 5..

'

mf, .
nl..

pp
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III. Az Atlántícumba és ennek tagíaiba а’
Gíbráltárí szorossíg а’ következők :A

‘ " 1. El b e (Albi s) melynek mellék folyó
ji jobbról а’ ”“ H a vel a’ belé folyó S p r e e v9.41,
balról Moldau “és *Saale, 2. *VVeser, 5.

*E ms, 4. Bajna,- melynek mellék folyój'i

а’

ЫесЕёг és Májn (Maenus), b. az *Aam

*Ma a s és *S c h e‘l de, az Északi tengerbe. (А’
Bajna a’ тамада; fele’ több ágakra szakadvän
egy nagy deltát formál.) 5. *S eine,

*Maxf

n e és * Oi s e ,' b. ~'*Yonn e mellék folyókkal
a’ 'Hánálísba. б. *L oi r e és 7. *Ga ro nn e mely

f4af' *D o r d о gn eual összeszakadván ‘l’ G i r on d e

v`hevçt kap, a'-Biscayai tengerbe'.
Az v1.--46. szám alattiak víztelknőjí .Európa'
'tulajdon contínensén.
,

l 7. *Mi n e (-"a' .tengerhezközel~ Minho),
'aríDuero (D Ouro) 9. 2*Tajo (а’ tenger felé
*'Ге1о)‚ 10. ="Guadiana és H. ="Guadalqui
nbi1', egyènésen az Atlántícumha szakadnak, ’s

víztelm öjîk a’A Pyrénaeusi "félszigeten vannak.

IW." A’ Földközi tengerbe: ‚ y
‚
(í. Ebro, 'víz'tekn'öje а" Pyrénaeusi félszi

f

"getan, tórkolatja ‘a’Báléári „здешние! át-ellgn

‘ЁМЁ’"j"ЕЧ- 2.Q*Rhone
' ‘ (lîìho'
A danus),‚ mely a’ Gyp
rh
g

5113: által folyja, mellék folyójával a’ *Sao-fri e
“а! `а’ Lyoni öbölbe szakad és vízteknöje Eu
rópa' törzsök continensén yan.

/
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5. Arno, lsji'Ombróne, 5. Tévere
(Tiberis) б. *Garigliano ’2. Volturno

nem nagy de megjegyzésïe méltó folyók а’

‘Toscánai tengerbe. 8. Ро, `ìrlelynek mellék f0-A
lyóji b. а""Г1с1по‚ 'Add a, *O g l io, *Mín
cio , mind tók’ liifolyásai, az Adriai tengerbe.

9. *A d i g e *( E ts c h) ugyan oda. (Va'lamint a’

B r е n ta ’ több kissebb fnlyólk is az Adige Íor»
lxolatjától északra.)
A’ 5-9 szám alattiak „татар: az olasz
félszigeten líell keresnî.
‘

10. Várdár `és 11.

Maritza

a’ Török

Görög félszígetröl az Acgaeum` tengerbe вза
kadnali.
_
12. D un a , nagyságára nézve mászídik `fo
lyója Európának, melyneh mcllék folyóji. L é ch,
Inn, *1311s, В á ha, D r á‘v a (а’ Murával)

Байта; b. March, Vág, Garan , Tils-za
(а’ Szamos sal ’s`Marossal), Olt és Pruth.

15. *Dniesten 14'. Dnieper (a’ Berezi
n á v a 1) а’ Feliete-tengerbel 15. D o n (Т а n ais)
az Azow tengerbe.

A’ ' 12--- 15 számuali víztelmöii Euróyllïa tu
lajdon continensén van‘nak.

`‘

V. A’ Háspî tengerbe: _'
1. U r á 1, mely Eurónpát választjav Ä’sîától.
2. Wolg a, а’ leghatalmasbb folyója Európá

па!‘ , melynek sok ymcllc'li fqlyôji Íiözül csalt az
.Z =и=
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Olfát

és a’ ката: b. emlitjük. 5. Huma.

4. T e réli 5. Hú i'. Minäèze‘l‘mek víztelm'öjì Eu
rópa’ törzsòkv con'tír’l’ènjsén feküsznék. A’ 5215г
tek’ folyóji lsözül csali- Nagìfbritaniából nevez

zük-mcg а’ TT h è rn sk è t, *Humberb *Tayt
melyeh az Eszahi tengerbe ’s a’ *S e ve ŕnt és
*Clyd е- ot melyek az Irlandî tengerjbe szakad

nali. Irlandnak legnagyobb ‘Еве а’ *S h а п п о n.
Legnagyobb vízteknöliliel bírnak a’ ltövetkezö folyók: VVolga, Duna, D о n, Dníe
per, Dwina, Baina, melyek közül az el

‚ söé H50,000, az utólsóé 4000 Штёмгёшеъ fog
lal-el.

Deltáî vannak a’ BaÍnán kivül ‚те‘; a’IDu
nának, Wolgának c's Pónal'. is. Làgunákat 125:

_hatunli a' Pó’ és Adige’ torkolàtaîknálfTováb
‚ bá a-’Mémelénél és Oderáénál mc‘lyek Fr'îs'che
Haff és Hurísche Half név alatt esmerete-

_sek A’ Don’ lagunája az Азот Vtenga-f'

Legnagîobb tavaî Епгбрёпад 1. A’ кат
I pi tenger, n'ïelynek nag'yobb része A’sîáhóz tar
tozîk. 2. A’Ladoga, Omega, melyck a’ Ne

Wa’ víztolmöiéhez tartoznak. 3. А’ VV e n в},
Wetter, Mälár a’ Slcándînáviai félszl'geten

4. A’ *Hostnitzi tó> melyen a’ Bajna átfoly.
5. A’ Balaton a’ Duna és Dráva közt. 6. A’

G e nfì tóuá’ Rhone’ folyásában. 7. А’ Lago

*Maggior-e, Como, Garda a‘- Pó’ ‘шен
»f nöjében.
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Átaljában számos tókkal bövölltödnek а‘
ЗВёпдЁпёуйай félsziget és ennel‘ isthmusa vagy
Finnland, a’ Ladoga’ és Oméga’ könyéke, a’
Mémel’, Visztula’ és Odera’ telmöjilmeli alsó
része, Nagybritannia’ északi’ része és Irland.
Mesterséges vízcsatornák kötili-össze Nagy

britanniànak mindcn- hajókázbató folyój‘it és ten- ‘
gefeit, a’ Sl/.ándináviai fólszìget tavait és né
mely folyójit, a" Balti - Fejér - Fekete - és Háspì
tengereket, a? Biscayai és Lyoniöbölbe szßlm
dó vizelLeLìSzámos‘kánálisoli hasogatjáli végre

az Északit tenger’ melyéliét а’ Bajna» és Ems
hözött ’s а’ lî’ó’> teknöjét.

l

57. §.

Hegy

alkotmányoh.

Eùrópa’ гады igen kevés liivétellel hegyekÄ
ltel telyesek; a’felyebb kíjelelt háromszegü tör
zsölt> continens pedigl nagyobb részében alatt
felwö, -és kevés felemellcedésselbír a’ tenger’
tükre felett.

A’ hegy-alliotmányok és nevezetesebb hegy
Ищет!‘ ezek:

I. А’ Hesperiai hegymlkotmány egészen

а’ Hesperiai félszigeten van és 5 nagy ¿soport
ból áll.

'1. Az észahi csoportot alkotja Её: fö hegy
sor: a’ Pyrénaeusok, melyek а’ félszigetct
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választják-el a’ continenstöl ’s a’ С а nt a b r i ai
havasok, melyek акта!‘ északi szélén nyúlnak
a' Finisterre fokig.

2. А’ ЪбйЪйЬё csoport az Ebro, Duero és
Tajó folyók liözt van 3 {б hegysorai az Ib é
ri ai havasok az Ebro mellett délnyúgoti irány
zatban, ’s a’Dueró ’s Tájó’ telmöjiket elválasz
tó *Serra *Guadarama és Sierra
”* E s t r е 1 1 а.

Ё 3.‚А’ déli csoport melynclc hegysorai: Si
erra *Guadalupe a’ Tajó ’s Guadiana liözt,

az *Andalusiai hegyláncz (Sierra Moré
na) а’ Guadiana ’s Guadalquibir között ’s а’
G r a n a d ai hegyláncz (Sierra Nevada) a’

félszige’t déliszélén.

Legmagossabb так: *C е r r o de Mul- '
ha c e n a’ Sierra N_evádán (1800 öl) Mal a d et
ta v. Pic *Nethou és *Montperdu a’Py

rénaeusolion , mel yeli lievéssel ala/csonyabbak.
II. A.’ Loire , Garonne , Rhone és Bajna
közti elszórt hegyàorok, melyeket összesen F r an
c z i а hegy-alkotmánynak nevezhetünli; neve-l

zetesbb lán'czai a’ *C c' ve nnek а’ ЬуоЫ öböl
melyékén, az *A u v e r g ne-i hegyek a’ Dor
dogne erede'tinél ’s a’ * W a s g a u ( les ’x‘ V 0 s

ge s) a' Bajua танец; balrol. Hevés emelkedé
_sek van, 'S а’ legmagosbb tetö sem ér 1000 ölnyire.

Ш. Az Álpoli, legnagyobb és nevezetesbb
\
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hegy-alhotmány Európába , melyen erecïneh a’
Duna, ßajna, Rhone, Pó ’s több másoh.

A’ {ё hegysor a’ Föliìláözi tenger’melyélién
hezdödih a’ Génuai öböltöl nyúgotra. Elemten
„уйдешь tart, azután a’ Rhone és Pó' viztek
nöjihct elválasztva északfelé menyen, a’ *Mo nt

blanc hegy’ táján keletnel'.l fordúl ’s egyfelöl
а’ Рб’ és Adige' teknöjih, másfelöl а’ Rhone',
Bajna’, teknöjik ’s az Inn’ völgye liözt Вануа
rogva kelet felé vonúl а’ *D r ey H e rr n S Pitz

l hegyig. Ez a’hegysor Tengeri- Cotti- Szür
ke- Pennini-Lepontini és Bhetiai- Al
Pok neveliet visel.
_
Mellék sorok: a’ B erni Alpok а’ Rhone

"mellett hosszára e'szahról; a’ J ú r a, mely a’
Gcnfi tótól észali nyúgotrá vonúl; a’ Nóriai
Alpok az Inn', Ens és Dráva’ telmöjik Вам; a’

Harnìai és J ú l i ai Alpoh a’ Drávától dél
‚те; több ágah és’mellék вот-01‘ az Inn és Baj
na, a’ Bajna és az Aar Iiözött; végre az Ap en

nínek, melyeli a’ Tengeri- Alpoknál kezdöd
vén az egész Olasz félszigeten végig vonúlnak.
,Az Alpohon találtató sok magoss tetök és

osúpok köziìl a’ legnevézetesbbeli: a’ *Mont
Ь 1 а n c melyx a’ legmagosabb tetö Európában

(2460 öl), a’ Monte- *Bosa a’ Pénníni Alpo
kon, a’ F in s t е r aai‘horn, Jungfrau a’
Berni Alpollon, az *O r t el e s (2010 öl) a’

Bhaetîai Álpohon. Passusok vannak a’ ”“ Ce nis,
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Iíis és Nagy Sz. Bernárd, Sz.’ Gottháx-d,
" Sim p lo n hegyeken ’sat. Az Alpok а’ hó li
yxléán fclyül e'rvéri számos jéghegyekkel és 519:
1зегёМю1 Ыгпа1‹.` Az ártalmas láv i n Ы‘ yagy

lauví nálá is gyalu‘an heñgeregneli-le rólols. »

_

1V.1icleti .Álpolinakw Szláv-Gö‘

rö g lwgy-alkotmánynak ncvezzük a’ Török- 66
rögY félszîgclcn felivö hcgysorok összesc'gét. A’

vfö hcgyso;` `а’ Quarncrói öbölnél lsezdödili és
Dy n a riai Alpok név alatt dél Iielct‘re vonúlv;
a’ "VI‘s árd ág hegynél hét ágra oszlili az egyik
délnek tart, а’ тёзШ 1ю1еше1ц emez ìsmétkét
ágra, az északi, Bállaán, а’ délì, Despoto ne»

vet vî'scl.

y

Y VА

д

. V. A’ Hçrcyniof Harp áti hegy alliot
mány а’ Duna melyékén ész'alu'ól feliszili és
Bzámos hegysorohbúl áll. Legföbb és legmagos»
‚ мы) а’ tulajdon Hárpátok’ sora, mely a’ Du
na mellett a’ March béfolyásánál hezdödik, a’

Duna’ tc-linöjcÁ liöriìl 'egy nagy ívet formál, ’s
mint Erdélyì hegyelk -a’ Szamps’, Maros’ és vOl't’
fOl‘rásailiat meglierülvén а’ liosszaság lsû-dì'h grà
диваны isméta’ Duna mellé bélßányarodik. A’*S u
d e t eli’ láncza ар Odera’ és March’ forrásai вы:
`

ö'ïszehöti а’ uárlìáwmwl ‘az 0 ‚- i à sv l. e’ gye het,
l могил! hcgyehct, a’Cseh-crdöt és Értzhiè
gycliet, melyek az Elbe tclmöje felsö részét

körül kcriti‘k. A’ hol az Értzhegyek a’ Cseh-er
‘lövel öss‘zeémck, ott van egy nagy bog, a’
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темы-жду, melyböl ¿gama-e1 az Elbe,

‚Баржа és Duna l'iözé több élszórt hegysoŕol'.,
Inelyçket ö‘sszcsen Német hegyelmek lèhet hiv
ni,

о. Thüringi-erdö, Тайные-спад,

Hart z ’sat.

Csak a’ Hárpátolxon vannak 1000 ölet fe

]yůl halac'lól так, mint а’ L 0 m n i t'zi tetö,
Ii ri Wá n ’sat. A’ Ném`et hegyeli 50o-ra sem
manneh-fel.

`

ì

Európa’ törzsök continensének keleti
része nagyobbára egy keyéssé emelkedett föld
hát, me‘lynek cseliély magosságu ormóji Wal

дай hegyelmeli hívatnalt és а’ legnagyobb 161.5
)'ök sem ér 180 ölnyire.

-

VI. A’ S l1. ándi n á'viai hegy-alkotmány a’

Nord-Ryn готы а’ Skagerrackig az egész fél
szígetcn végíg vonúl; ’s észak felé Н] ölen ne

vetyvisel. Légmagossabb tetö a’ *Shagstöls
'Find (1313 öl.)
VII. A’ szîgetelfen lévö hegy alliotmányok
Кбит а’ Nagybritanniai (G r á mp i á n- ‘x‘ Ch е
viot- *W al е si- Skotziai- hegyel'.) és a’

Corsicai- lSardiniai a’ megjegyzésre mél
tóbbak.

l

—
yFöldhátai Európának: a’

u sz k a Országi

а’ VVolga, Düna, Dnieper ésDon között, vagy az

emlitet-t ‘Valdai hegyelß; a’ H es p е r` iai félszi

get k‘özepén lévö , a’ Helvétziai a’ Júra és Al
ро!‘ Ебибп: д те1у a’ legfennebh feliszik , az

l
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*Auvergnei, az Erdélyi , fenntartományoli
’s a’ t. -

Vulkánoli: Az Etna v. Monte Gibello

Siciliáhan; a’ V e мы’ az Olasz félszigeten a’
Nápolyi öböl mellett;- Volcano, Volcanel
lo és S t r o m b oli azon nevü szigetelien a’

Lipari árchipelagusban az Olasz félsziget ée Si
cília Кбит.

А’ М ас а 1 u bla Siciliában levegö

Vulkan.

Európának van еду rengeteg lapálya, mcly

a’ continensi háromszeg’ északi szélén, az Észa
11i és Bálti tengerell’ melyékén a’ Seine folyó
tól liezdve az Urál hegylántzig terjed külömbö
zö szélességre. (10--500 mértf.) Hissebb lapa
lyok vannali a’ Duna közép és alsó folyása me
lyélién , és a’ Pó melyélién. Haszonvéte‘tlen
puszta kevés van Európában, mint p. o. a’ pos

ványos L á n d oli a’ Biscayyai öböltöl keletre fekvö
Parton , a’ posványok és homolios lapályok a’
lDuna és Tisza melyékén, ’§ a’Muszlia országi
*steypek a’ Pruth és Wolga között.
58l§|
Klima

és

termékek.

Már a’ `‘felwéséhc'îl Európának szembetünö,
hogy az észald részének hidegebl» ltlímával liell
ч bírni 5 mínt a’ délinek; úgyhogy a’szélesség’
ÓO-dili gráditsán túl esak hét esztendö részt

10'(
l

esmer, ú. m. telet és nyarat; a’ legdélibb szé
le ismét csah kettöt, de ezeli már»a’ tavasz és

a’ nyár, ’à esak az ezek közt fekvö zonában
tapasztalják minden változásait az esztendö’négy
részeinek.

`

Megkell jegyezni még, hogy а’ hideg A’sia’
szomszédsága miatt a’ keleti részben a’ hideg

és meleg hülömbsége sohkal nagyobh ’s a’ hö

zép temperat'ura átaljában hívesebb; ellenhen
az atlánticumra felivö tártományokhan а’ ten
ger mind a’ tél’ keménységét mind a’ nyár’ hevét
solmt szelidití.

Hogy az egyes tartományohban a’ phì'sica

geográphia’lban elészámlált ОКО!‘ a’ hlimáhan még
sok külömbséget osinálnak, tudnivaló.

A’vdéli tarmìányohban az Afrikából án
fúvó forró szelek gyakran álhalmatlanoh. Ilye
nek a’ Hesperiai fálszigeten a’ *Solano és
Medina, az Olasz félszigcten a’*Scirocco,
mely F ö h n szél név alatt az Alpolt liözé >_is
el-hat.

Legfontosabb terméliei Európánah az ás
vànyok országából termöhelyeihkel együttŕ
1. Ar any az Uralban, a’ Hárpátolt’ délí

ágaiban, az Erdélyi hegyekhen, itt ott az Al
poliban.
y
2. Ezüst, a’ Hárpátoh’ délí ágaiban , az
Erdélyi hegyehben, a’ Harzban, a’ $133"- Görög

hegy-alkotmány’ nyúgoti soraiban, a’ Wasgau
2
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han, Cevennekben, Brqtagne -félszigetben, Nagy
britanniáhan ’sat.

\

'

5, F e é r - O n Nagybritanniában és az
Ertz-hegyekben.
`
4. Hénesö a’ Hesperiai félszîgeten >"(Ман
cha) ésV а’ Juliai Alpoliban (Id‘ria)
5. Béz Nagybritanniában, az Uralban, а’

Hárpátokban, Noriai Álpokban, a’ Skandináè
viai és Töröl'. - görög félszigetelácn , az Értz
hegyeliberi ’sat.

r

‚

б. Vas Nagybritanniában, az Uralban, a’

Wasgauban , Jurában : a’ Sudétekben ’s ezzel
cgybefüggö hegylánczokban, a’ Skándínáviai fél
`szigeten, a’ катать“, а’ Nóriai és Hárniai

Álpolxban, Elba szigetén a’Toscánai tengerben,
a’ Hesperiai ’s Török- Görög Yfélszigetelien. ’sat.

Átaljában vasban más földrészeli felett вида;
Európa.

_ŕ

'

7. Fekete-_Ón Nagybritanniában, a’ Hes

periai félszigetcn , a’ Hárniai Álpokban, Hár
pátokban, Értz-hegyekben, Hartzban ’sat.
` 8. Höszén Nagybritanniában, az.Északitenger melyékén ,_ az Odera’ és Bajna’ /teltnö
,-jihben ’sat.

9. Honyhasó minden réssz'eibenlïlurópa'l»nah, legbövebben _az Uralban és a’ Härpátolt’

minden ágazataiban, és az Álpok keleti Веду
soraiban.

_‚ ‘
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A’ Növényeli’ országárar nézve 5 nfngyA tax»
tományra „так Európa: `
_
1. A’ pólusia tartomáńy a’fagyos zónában' ‘ё а’
_legmagn'sabh hegylánczok bérczcin. Ehbeh (ка!
1юд6'РатШёВ a’ moholi, moszatok és saxifraga
nemüek, ’erdeji` allan-ali tölevclü .és nyirf'álfból.
Vannah {мы ` füvci is -liivált‘ sás nemüek.
2. Hözöp Európa az elébbi tartomány

tól a’Pyrénaeusolfig, Alpokíg, Bálliánig és Hau
kázusíg az ernyös és keresztes virágoÍL tatto
mányához tartozik.

~

‚

Buja шеи ‚ ‘1отыете1й ìfákból a'illó4 y'evd ök:
melyek télire leveleilíet elhullatjá'k, sajátjai e
zen tartńmánynak. '

v

' -: - ’

з. DélìI Еигбра’ félszigeîçi ’s падет az
ajkas és' szekfü nemůV viŕâgok hazája.- А’
fészkes vîrágolc és d arótz levelüekis nagy
bösóggeftaláltatnak. ЕМ: a’ tartomânyt a’ hely
` emelkéńéséhez liép'est ńégy zónára oszůlatjuk.

‘А’ legalsóban‘ teremnek a’ sós‘ földet:A szeßretö

ритм , `rilint а’ sals ola; e ryn g ium'vïsat.
Ez a’ zóna nerri М; magossabbra 55l ölnc'l. A’
másodiliban nönek af n a ra n cs-, сайтом‘,

Бгёпёёа1та-Г6В, platanusok, a’ la'úrus
r ó’s á k , á s m in о k ’sat- A’harmadilcban talál

juk az olaí- fig é- és hab ér- fákat. Ve'gre a’
legfelsöben сваи fůszcrszámós csemeték r o ’s
Шах-11101‘, levendulák ’sat cis tus ok,

melyek a’ kösziklák hasadélíait is bétöltik te

11o'

1 \_/

nyésznekl Ataljában ezen tartomány’ növe'nyei
liülömbféleségelikel , és eleven színeilikel 136
jólják а’ szemet. Erdei telyesek mindég zöld

fáldial, ’s a’ plánta-növés soha sem szünik-meg
egeszen.

`

А’ gabona-nemek liözül a’ 2 а b. és árp a
termesztetik a’ 69° szélességig, а’ rozs a’ 66°
ig, Ь ú 2 а а’ 62°ig tenliely az 50-di1iig, a’
11 6 1е s és t 6 r 6 11 b ú’z a déli Európában ugyan
addig, a’ risllása déli Európa nyirlios vidéllei

ben csek a’ 45° ig míveltetik.
A’ krumpli v. pityóka is egész Euró
~pában el van terjedve és megtcrem a’ 70° ig..

Len, llender, 11011116, dohány, ller
ti-veteményeli, marha kóst és festö füvek
A(sáfra'my, Wajd, Hrapp) is ладу bövségben ter
mesztetnek.

`

.1n A’ llözönséges gyümöl'cs-fák közép ésa’ ne- i
mes- gyümölcsöli déli Európában vannali böség
ben 5 а’ gesztenye-fák délen sok embert 161)
lálnalf.
l ì
.
‚v
A’ sz 6 16-16 míveltetik a’ 48° ig. Leghíre
sebb borolf. a’ Porto-bor, *Xer es, Malaga

a’ Hesperiai félszigeten; L a c rim a C h r is ti,
`@Vin Gr ec 0 az Olasz félszigetcn; *Cham- y
pague-i, Burgundi, *Bordeaux-i, *Bo

ussillon, *Claret a’ Pyrénaeusolitól Észak
ra; a’ Rajnai, Toliaji a’ Tis'za mellett, ’s
a’ Görög szigeteken termö borok.

111
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Az' állatols’ országából találtatnak Európá
.han mindenféle hasznos házi állatok. Lovak,

Ímajd mindenütt, Szamarak, öszvéreh déli
Europában, te v ék délkeleten, Szarvas ma rha,
juholi, ketsliéli, sert’és minden tartomá
ny'ohhan; taránd csah legészakon.
"Majorságnah цитата!‘ tyi’lkok, pujliáli
és gyönygytyúkoh, néhol {ё с z á noli,
p'áif á li, vgalambok, lú d ak, réczéli és
h a'ttyuk. —-

‚

Vadállatok, melyelmek száma mind inkább
Году, ezek találtatnak а’ mü földrészünkben:
medve, farllas,A rólfa, hiuz; nyúl, szar
vas, dámvad, öz; északra чай taránd, já
vor, o‘zoboly, hermelin, ’sat.; z е rge,
vadketske a’ legmagosahb havasokon.
’=‘

Vadm'adarak az *Eîderlůdak, Vvadlú

d a h , vadrétzél( , vadgalamholi, a’ tú

zok, az erdei tyúholi’ nemei (fai-tyúk,
császármadár ’sat); a’ varjalx’, osókák’ ’sat.
számtelan seregei.
Vándor-madarali: a’ gólya, daru, {ева

ke, sneffek, f'ůrj némely éneklö клади-51‘)
mint a’ fülemiìle ’sat.

Az észahi tengerekben czethalat, he-l
ringet, a’földköziben szárde‘llit, tinh-a

latböven fognah. A’ folyói halászatoh Кбит leg
fontosabb a’ Volgai.
/

'
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.,A’ mvéh és s ely e mb ogá r tenyésztés is
szorgalommal üzetik Európában.
.l

.‹.
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A ’S l a.

4,

‘A’sîa,- a’ legnagyobb fóldrész és az gszakì
félgol'yón a’ Jcgestcnger, Nagy ócéán, Indiai
ócéán, és a’ Földlcözi-tcnger ltözt felßzik, Ец
rópávaì a’ Haukázus és Urál hcgylánczok’ hosz

ls'mìban, Áfrikával pedig csak a’Suezi keskeny
isthmus -által van összeragadva.

"Á’siában is megleHet liülömböztetni еду
>'töì’ì'áök‘ ‘cóńtińeu's't 'és lsennelç tagjait ‘аду félszi
'getèin f» ‘ 1
.
‘ v ‘А’ tö‘rzsök lcj'ontinens egyenetlen- oldalu

négysz'eg, melynek'négy sze‘gletéha’ Hárai ö
bö-lnél, a’ Selagszk’oi folmál (а’ Je-ges-ten

ger par'tián) a’ ’Tunhini öhöl -legbélsöpontjánál
és a’ Suczi isthmusnál -lxellflieresnL

Tagiaî:

I

f: - - ‚

1. His A’Sia v. Anatóliai félsziget,
nyúgofra a’Feh'ete-Aegeaum- és a’Föld
1‘ ö zi tenger keletil vége Кбит. Ez'emfélsziget
nyúgoti partía Lévánté nevet visel.
2. Arábiai ‘издает, délre'ya’Veres és
Ar á bi ai tengereli és a’ persiai öböl Кбит,
ehez ‘ах-$011!‘ az а’ félszigetetske is melyet a’
veres tenger Её: északi keble alkot.

5

.

11

5. Innensö India vagy'Elö-Iniiia az
A’r‘abiai tenger és Bengáli öböl Кбит; hozá tar#
tozili Gu z е r at e his félsziget a’ Kutta és Hlám~ " `
iiáji öblök Кбайт.
4. Túl-india v. Hátulsó India, a’

виды; öböl ’s déli chínai .enger 1.6.6..; eb..
ьы а’ магъа’ьапа és siámi öblök шт Шпуй
lili еду hosszú liönyöh:` ’a’l Malakkai fel

Szigét.

‘ “'îz‘f '

’ »ïï 1

5. Hórea, a’ törz’sök eontineńs’ ke'Ieti-'ol
dalán, a’ Sárga és Japoni tengerek Кбайт. Н
6. Нажимай‘ а, könyök forma félszigét
‘ á'z‘P‘Ochotzki és Hamtsatkai. tengere‘k Ми.
6. Tsuletsowféiszigete, a’-`dońtinens’ é
szaknyúgoti `szegletén a" Jegestenger, Behring’
szorossa és Hamtsatkai tenger`~ liözött.

" ’ A’ kéleti-'oldálon lévö 5 fël’szigetek sok
вы kissebbek а’ föbbieiméls- —

‘ "A’sia’ szegletfóliai: .1. Szjéveróvosztots
noi, a’ legészà’kibb 'folta nem esa'k ./Ä’siáinak,V
hanem az "engész :óÄ világnak. ‘2; S é l á g s z koi
fok a’ Tsulátsi vfélsziget tövén észaliról. 5. A’

lieleti-fo ‘li a"`~Beh-ring’ szorossánál A’siának
’s'laz ó világnalt‘ ilegiteletibb -s‘zegletfn 4. Lo
P'atka‘ fok Hamtsatka’. végén.y.5. Búru’fol'. a’

>Málaldiai félsziget’~végén,-'A’sia legdélibb еде};
lote, б. 'Bom ánia fok ugyan» azon félszigeten
az 'eiébbitöl ‚камне. 7. Hom'orin fok, 1315
‚

8`-

.
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India’ déli »sàegleta 8. Baz-alga l: aa Arahizxi

.félsziget’ lieleti ‚szeglete és 9. Baba `161121113

.Á’síában , Á’Sia’ legnyúgotibb folla.l иd ‚. .zwi
Á’siához tartozó szigcteli 63’ sziget psg
pórtolis l
‚
x_
l
I. A’ Jegestengerben; f1.. .NovajaZemf
На 63 2. U]'„Szígbéria.
А“:
А
II. A’ »Nagy Océánban 69 ___,nakl tagjaibalnl:
1. A’ Hurílelh, еду szigetsor, -mely'ß’
Lßpatlia foknál., kezdödili ’s _..azjOcllotzlu' ten
gert bézárja.,-

- -

_

.

Í .-'í;l«.?-

„if -'2.-"I{fa.ra,fta_v. Tarakíai aliár Szagalin
hosszufïl‘ies'kenysziget az Oçhowtlzki tengerbegq,
i »I
A"‘J»á‘pó.ni arolàipelàgum-Ia’.Húrilektöl y
Hóréa 'félszigetig ; 1е511а3у0Ы1г1Кфеш19 rNimm;
és Jesszróïszigetelt.
‘ ‘
4.. ‘Ь 1’6 u-Hëieu archipcla'gus ,., a’ ,Japonitól
délre apró szigetekböl -éill. „г A,. ‚:
гЁ im;

-«

5. For-mózaŕ vagy .Tairvá'll a’ szárazhoz

116261, а’ Р6-111е11’ szorossatî àllfotja.

ш, Az ‚мы Qßéáaban

melf „$511! l

ban': "
v “ ':.‹‘:›У ‘ l
I
'
1. IIaiù‘á-n a’ 'I'unkinii öbölben.

_'-, ‚‚„‚
‚-! ‘

‚ l 2. Az Á’siai vagy Iíe‘leìli-ndiai,archi-

pelagus,tengert
China‘i
Iegy nagy
b'é-relieszti
sziget csoport;
és all a)melya’ Filip’
да?
=р‚1пе111)61, те1ув11 Formozától délre feliüszî#
11611; legnagyobbxszigeteli 116211611 -Lúszon-v.

*Manillm és Mindánáo; Mindoro nevet
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ád egy his tengerneh. Ь) Molukkai v. Fü

s‘zerszám szigeteliböl, melyek Bandai, Am
boinai és Ternati szigetekre oszolnah 5l

Ceram, Amboina és Dzsiloló ‘пашет’
zendöli. с) Borneóból mely az egész Archi

pelagusban legnagyobh; d) Ce’lehesböl; е) а’
Iiis- és f) Nagy Szunda szigeteliböl; eme
zeh ketten vannah, u. m. Jáva ‘és Szumátra.
5. A’ Nikobári és Andámáni Её: szi

ge-tcsoport Szumátrától északra.
4. Ceylon egy nagy sziget nem messze
a’ `Homoriu folftól; a’ szárazzal еду vízalatti

szikla sór köti össze, melynek AdamÁ hídja
nevet adtaln

5. А‘ Láke-Díveli és нам-ищи nét

his szîget csoport a’ Hor’norin fohtól nyúgotra.
6. Ormus v. Hormuz a’ Persiai öböl'
bémenetinél.

V. A’ Földközi tengerben: Cyprus.

A’sia’ szigetei összesen mintegy 50,000El
mértföldn’yi тише: tesznek.

—

40. 5.

A’sia Íolyóji.
A’Sia’ oriási folyóji mi. az .Amérinaiamól
haladtatnak felyül »és a’ négy {ё tenger sze
rént, melyelibe vizeiket öntik, 4 озМаЦу yalá jö
nek; az 5-di1iet teszili a’ tók és beléjek sza
kadó 'folyó-k.
‘8*

I

x16

I. Az Északì ‘.Iegestengèrnek adózó folyók.
1. _Az 0b v. Obi, A’sia’ törzsöli рот!
_ ncnsének szînte liözepén ered, ’s а’ magánál

nagyobb Irtist magába fogadván a’ Hárai ö
böltöl keletre azon nevü öbölbe a’ tengerbe
6mm..
2. .Ienis s з ei, Vaz elébbítöl lxeletre; mel
lék folyója az A n gará, mely a’Bailiál tón
keresztül foly.
5. L é na, a’ Jenisszeitöl keletre, legna

gyobb mcllék folyója jobbról az Al d á n.
4. Jána, Indigirka, Holüma rövid
folyásu vizek.
II. A’ N a gy O c e á n’ uradalmához шпо
zó vízeli.

1. Amúr vagy Szagalin, a’ Bailiál tó
tól keletre ered és Harafta sziget’ északi vé
gével szemhe az Ochotzki tengerbe a’ Tatár

szundba ömlili; legnagyobb melléli-folyója

a’

S z o n g a r i.
_
2. A’ Hoangho vagy Sárga folyó és
3. A’ Ján-tze-kiáng v. БЫ‘ folyó nyú
gotról keletre folynak ’s a’ lieleti Chinai ten

gerbe szak’adnak.

\

"

III. Az Indîai Océán folyóji:
1. Mékaung vagy Hámbodzsa, a’ dé
Н Chinai tengerbe
`

2. Ménám a’ Siámi öbölbe, 5. Száluen

vagy Talain és 4. Íráváddi a’ Martabán ö

ll'î

hölbe ömölneli ’s vízteknöjili’ alsófele a’_Tulin(Бай félszigeten van, a’ felsö még nem eléggé
resmer‘ctes.
`
.
5. A"Brám.aputra, mely északheletröl
esmeretleu messzeségröl jön és б. А’ Gángcs,

melynek vízteknö'je délkeleti irányzatban felg
szik, torliolatjoknál ös`szeszakadnak, ’s számta
lan ágakban a’ Bengáli öbölbe ömölve az ó
világI legnagyobb deltáját formálják.
7. А’ Godavéri és Hisztna v. I{risna

Elöindiát hasitjáls lieleti irányzatban ’s а’ `Веп

. gáli öbölbefolynak.

ж

‚

8. Az Indus v. Sz-in d a’ Huttsi öhöltöl

északra ömlik az- Arabiai tengerhe; legneveze

tesebb mellék folyója a’ S z е tl e d z s v.. S’zutludzs.
Q. Eufrates és Tigris a’ His A’siai 11%1А
sziget tövénél erednak ’s a’ tengertöl nem mesz
sze összeszakadva a’ Persiai öbölbc beléfolynak.
' IV. A’ Feliete tengerbe szakad a’ КИН
Irmá li. _

V. A’sia’ ’s az egész föld’ Iegnagyobb ta
vába a’ Káspi tengerbe nem foly egy nagy

folyó is A’siából 3v az europaialiat Ищи!‘ felyebb.
Az. Ar’álî második nágy tava A’siánakhés
magába veszi a’ Dzsihont vagy Amu-Dár
ját és a’ Szihont v. Szíy-Dárját.
_
Hissebb Ю!‘ а’ heléjek szakadó folyókkal;
a’ Holt-tenger a’ Iíözép tengerhéz közel a’.
J о r d á n nal; a’ V,á n-tó a’ Tigris’ forrásai tá-~
)
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‚

ján; Tele Gul a’ 5261’6-32111’21162 Araltól
északkeletre; H áb á n H ul á 11 а’ Tsuj-jal nem
meszsze 'az elébbitöl 5 B álk ás nagyotska tó

ь az Ilivel; A’ Lop _A’sia’ llözepén a’ Tarim

mal ’5] a’ Нad é vagy Zerr á az Aráltól éppen
délre a’ Hirmendcl.

'

A’ másod rendbeli 1611 1162: legnagyobb
a’ Báiliál, melybe a’ Szelenga folyó sza
had és An g a r a név alatt llifolyván a’ J 61113
szeib e 61111111.

Legnevezetesebb vízcsatorna A’siában az
úgynevezett C s á 3 2 á r-csatorna, mely а’ J án

12 e-liiang és Нo a 11 g11 o folyóllat összeköti , ’s
még Ijó darahig északnyúgotra nyúlik. Egész
hossza 1 50 mértföld.

A

41.§.

— ‚‘

H’egyeli.

A’sia’ 11626116’ táján- az Aegaeum tengertöl
a’ Jáponi ’s Chinai tengerels’ melyélléig húzo-Í
`dill egy magass hegyalkotmányokból' ’s fenn
lapályokból àlló roppant földhát llelet-észalil‘e
leti irányzatban mintegy 1300 mértföldre. E‘z‘err
fenntartomány a’ Szír-Dárja és Indus;V forrásai
11621 isthmus forman összelieslienyedik 63 ezd

által egy nyůgoti kissebb 63 egy ' lxeleti во1111а1
nagyobbÍ _tömegre osztatili; amazl: E l 6 á’si ai
fe n‘nt artományn all ^, ernezt Tula’si'ai
fen nt a r t om á n y 111111 }11ече2111.

‹

'H9

'‹ Ã1.. A’ líeIct'i fe'nntartomán'y’rhegyláhtzai és

osoportjai még nem elegge’ e-smeretcselt, a’ lege
hizonyosabbak ezclx:
A’ neveze‘tt fenntartomány’ déli párlu'my-y

—ja, .mely a’ 55° szél. és 87“ hosszaságnál Вез
dödik és kelet-délkeleti irányzatban a’ Fo-Hien
szorossig vonúl. Enneh kcleti felea’ Brámapu
tra délre kanyarodásáig Himalájánalá híva
tik, mel'y több -egyliözü hegysorokhól áll és a’
földön legmagossabb havas. A’ legé'szahihh és
legnagyobb hegysor’ bértze 25001.61 hözép ma
gosságu, és még azon felyül 10.00-1500 öl
nyi csúpok emelhedneh гайка. \ -Legmagossabb
megmért csúp a’ DhaWala-Gír-.i (FejérhegyI‘

mely ¿i590 ölnyire emelhedili a’ tenger tůhre
шеи.
`
A’ Himalája'további folytatása kewéssé es
meretes, és a’ Mékaungig Színe-SánnaL-¿a-.î

zontúl a’ tengerig N an Ling-nah hívati‘k. ‘

Az észahi Párhány 'a’ Tsuj’ eredeténél Rez»
dödik, ’s lielet-északláeleti ’irányza'tban az Amur'
forrásaiig vonúl hülömbféle nevek alatt, me

lyeh közt a’ his és nagy Altai ’s lieletröl a’
Da-Uri havasolt nevezetesehbek.

'

A’ hét leírt hegylántzozat" nyúgoti végeit
összeliöti Её: összefüggö hegysór a’ Мин-Таз
i és B о 1о г-Т á g, melyèli amazohhoz liereszthen
lévö írányzathan húzodnali észaliról delre.
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A’ Musztágtól és Войн-$516] két hcgylántz

пути‘ még az északî és déli párkány közt 11e
letre; egyik a’ Tián Sán a’ Lop tótol é
szakra, melyen Её‘: Vulllán Pe-Sán és H0
tseu van; a’ másik a’ Hüen-Lün melynek

kelcti vége a’ ВЫ‘ és Sárga folyók` teknöjìnek
vízválasztó Líneája.
A’Tián Sán és Hüen Lün három ma

gossan fekvö fennlapályra osztják a’ keleti
fcnntartományf. Az északi Dzungaria és
Mongolia; va’ láözépsö, mely а’ lcgkíterjed
tébb, Bucharía, Magos Tatárföld és
Tángut; a’ Héli, Tibet neveket visel. Min
denikben csak a'~tóv és folyó melyékeken van
tcrmélœny‘föld, nagyobb részek homokoá vagy
sós termél‘etlcn sívatagakból és steppeliböl ё“.
A’ keletï fcnntartomány’ lieleti szélét pár
kányózó hegysorolg legkevésbbé esmertetneli
és a’fIiéln és'Sárga folyok liö'zt Chinai ha
vasolmak (J iin-Ling) а’ Sárga шумы аз A

múnvízéig ’s onnan a’ Jápóni teugerig Mán
с su' havasolmah hívatnak.

2. A’ ny-úgoti fcnntartomány scm трас
ségc're `sem he‘gyei magosságára nézve nem'.
mórklf'mhetih a’ lioletivel, ámbar magában ele'g
мы" és ‘5 csoportra отзыв: ‘

„13306 az Iráni fonnlapály az ё: párliá
nyos'..ìlwgysomkhal az Indus és Аню-Баба fó

lyólä, а’ Iiáñpi tenger, a’ Tigris, а’ Persîai- ö

/

.
’
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böl ’s Arabîai tenger Кбит. Párliányjai észak
ról a’ Paropamisus és Elbursz hegysorok
emez D é m ave nd magos- Vulkánnal 5 helctröl
az Indé-persiai hegysorolá, melyelien tornyozih
‘а’ Salamon’ thronussa, 2000 öln4Уi he gy сей)’
1’

A’ déli mely‘nek nincs közös neve, a’ Tigris
mellett felkanyarodik színte az Elbursz’ nyú
goti végéhez. Az egész hegyalkotmányt az е
lébbihez köti a’ Hind'u-Hu hegylántz.

`

Maga az ezek liözé szoritott fennlapály
nagyobbára száraz ринга, de annál kellcmes

ebbelt és termélienyebbeli a’ völgyek.
l
A’ második esopert áll az Azerbáidzsá
ni havasos tartományból, a’ Taurus hegy;

sorból, az Arméniai (Örmény-)k a’ »Hur-A
di’stáni hegyekböl. Mindezck az Iráñi föld
hat, а’ Fehete tenger líeleti _vége, ’s az Eufrát’

ós Tigris’ Гоп-55211 lcözt feküsznck. Az Örmény i
hegyek liözt‘van a’ 2700 Öl magasságu‘Ararát.

A’ liarmadilc csoportoty так az Anatóli _

félszigeten lévö hegyeli.A

tml"

A’siánai'. az a’ része melyet a’çleét leírt
r

földhát clfoglal H ö z é p - vagy Mа g 0`s S- АЗЕ
’ ёпаВ neveztetili.`

l

»

r

`Dé1i A’siában a’ követliezö hegylántzoii ta
]áltatnak :

1. A’ Libánon és eAntilibánon vagy

a’ Syl-iai. fenntartomány a’ Földliözi tenger és `
l

f.

1252A

Jordán melyélién; ehez tartoznali a’ Sínai és
Hóreh hegyek a’Suezi és Aliabai öblöli Кбит.
2. Az Arabiai földhát, me'g nagyon es
meretlen.

`

5. Az Elöindiai hegyek, u. m. nyúgoti
Gá‘tsz és Vin (Лица hegy-soroli.
v 4. A’ Túlindiai hegy-sorolf.

Magoss A’siától észalira vannak: 1. A’ Hau-g
liázus, melyneli fö bértze Európát Á’siától
elyálasztja, és a’ Fekcte és Háspi tengerek
„Кбит nyúgotról lieletre ifonúl." Leg-magossabb
cs'úpjai az Elbrusz (2800 öl) és a’llázbek
(2400 öl).
‘
2. Az Ural, nem igen magoss hegy-sór,
mel;r a’ Iíárai öböltöl délre húzódilc, ’s a’ déli
vége felé több ágallra oszlili.
~

з. А’ Jablonoi Hrebet, Alden he
gyel'., és Sztánovoi Hrebet, melyek `az All
múr forrásaitól a’ lieleti` ТОМ; пуй1па1‹.
4. A’ Hamtsatllai hegyek, azon цех/й

félszige’t‘f‘ï? sok Vulkánjailiról nevezeteseli; leg
magosabîfak az Avatsa és HljutsiVulkánok.
A’ Jápóni, Filippini és Szundai szigetek
is lliresclá roppant és gonosz vullíánjaillról,
mint р. 0. Szíra-jáma Niponban, Geclé Já
vában, Tomboró Szumbáva’ szigetén a’ his

Szundai archipelb’en.

.

Legrengetebb lapály’a A’siának Szibéria’,
a’ `leges tenger’ melyéllén az Ural’ hegylántz
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tól a’ Keleti fokig, mely nagyobh egész Euro

pánál. Azután a’ Turáni lapály az Ural déli
végétöl a’ Háspi tenger’ déli széléig. Hissehheli
a’ Chínai lapály u. m. a’ Heli és Sárga folyó
terei, a’ Túlindiai folyóh’ ds az Eufrates és

Tigris folyólk’ terei, ‘газу is a’ Syriai lapály
és Mesopotamia. Ezeli Кбит а’ Háspi és
Árál w1.’ mélyélœi néhány ¿nel ‚аыьь {6111151
nek az Océán tükrénél.
ц»
Homoláos sívatag pusztáh a’ Gobi wg
Sàm- ó, a’ keleti földhát’ lközepsö fennlapályán;
az Arabiai puszta azon nevîì félsziget észal
ki felén ’s a’ t.
O

42. 5.
Klima. Terméliek.

A’sia nagy kiterjedtségénél fogva minden
nemü zónáhha elnyúlik, ennél fogva ezekneh
’ “linden klímájiban és temperatúrájihan része
sedili; de mivel a’ mint felyehb mondtuk a’

zónálitól' függö klimát hülömhféle olgoh 1116110

Sitjált, ennél fogva Á’siát is öl'. külömbözö hli-.
mai tartományohra'lehet felosztani.

`

l-sö _Az észahi tartomány, mely magáhan
foglalja az egész Szíhériai lapályt. Ez mint
hogy földje észal/«nak ’s a’ fagyos tengernek y

feliszik, ’s közép A’sia’ hegyei a’ déli meleg
yszeleketr elfogjáh a’ leg-hidegehh és‘sanyarubbI
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tartomány, noha llicsîny része esili a’ tulajdon
fagyos zónába.
.
’
2-dik A’ liözép tartomány, a’Túlá’ai-aî'nagy
fenntartományt foglalja magában. Itt a’ tél hosz
szu és rendllivůl hideg, a’ nyár r'övid, de a’
száraz pusztállon lúàlhatatlan hévségü. ` Csak
némeIy alattabb felnvö völgyci bírnali jo-bb lili
mával, a’ hol a’ riskása, gyapott és bór mcg
terem.

ö-dik A’ nyúgoti tartomány, Nyúgoti-v.
Elöá`sia’ fcnntartományait ’s a’ Haspitenger’ me

lyékét foglalja magábaf.. Ennek mimája Afri
lla’ lâözelsége, lievés folyóvízei és földje’ mi
némüsc'ge miatt nagyobbára melçg és száraz. ‘
¿Mlili A’ licleti tal‘tomány, a’ nagy {6161
hár’ lceleti párliányától a’ tengerîg fellvö vidék.
Ennek észalú része hideg., délfelé mind mele
gcbb melcgebb, és klímája átaljában nedves
és változó.

‘

5-dili A’ l¿léli tartomány, mely a’ hét In

diából дн. Ez A’giánan legwrmékenyebb és
gazflagabb földje. Ш а’ telet nem esmerili, ’s
az

észtendönek csali hét részc van

esös

és

száraz, mclyelíct а’ Monszún vagy Musz
s з o n szelck réguláznah.

\,A’sia’ terméliehbeli gazdagsága' lcírhatat
lan, söt'Európa’ Ylcglna-szx1<f~sal3b és fontosabb
gahonáji ,.gyümölcseî, bora és házi állatai is
l
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mind onnan valóli. Emlitünk némelyeket a’ ne
vezetesebbek közül.

Á s v á n у о k , ltermö helyeilxkel:
Gyémánt, Indiában, az Ural hegy’ déli
ágaíban, Bornéobon. Más Drágaliövek, Túl-~
indiában, Ceylonban, Déli Uralban, Chínában,
Iránban ’s a’ t.

y

Ar'any, a’ Jápóni szigeteliben, Tíbetben,

az Úralbań', Túlindiában, Malaldia félszigeten.
Ezüst, Chinában, az Uralban, Japon

ban, az Örmény-hegyekben.'

a

Fejér-On, Túlindiában, Chínában.

Hénesö, Chínában, Tibetben, Jápönban,
Ceylonban.
`
`
вы, majd mindenütt.
Vas, ez is maid minden hegyekben.
Felici@ ón, chínában, az Uralban, ты. Y
indiában, Jesszo szi g etén.9 Iránban, Arabiában.

Höszén, Chínában, másuttís sokhelyt,
de nem ássák.

'

Só, Chínában, Elöindiában, Szibériaî déli
Ste PP]’eiben ’ Iránban a Anatoliban ’s a’ t.

'
A’ növények’ teméntclen soliaságából csak
né‘mely közhasznuabbaleat ’s A’sia’ tulajdonit
emlitjük. A’ fáli közůl a’ Libanus’ czedrusát,
a’ Bánián v. Indiai Figefát, melynek ágai a’
földbe gyölierezvén, еду törzsökböl e-gész ег- ‘
döt formálnak. A’ Szágó pálmát és Henyérgyü
mölcsfát, melyek egész tartorrìányoli lalióin e
l

126

gyedüli. eledeleli. Az ,arabiai-dragant- ’s más
gummiliat ’s a’ llámfor‘t’termö fáliat. Heleti In

dia’ saját drága ízü gyümölcsfáit. A’ füszer
'szám fáliat mint a’ falléj- szegfü fáliat, me

lyelmeli termöhelye leginliább az A’siai archi
pelagus. A’ bors és Béhen-olaj (ё: Indiában,

a’ Thea Cserjét Túlá’siában. A’ pizáng, a’ ga- "
bona наше!‘ közůl a’ durra és a’ risliása, tá

РЫБЫ‘ а’ meleg A’siát. Orvosi ‘szerei kijzůl a’
.Ginseng és rhabarbara leghíressebb. Az indigó

is A’sia’ зайца, valamint a’ füszerszám plan
táli’ nagyobb része u. mQgyömbér, paradicsom
ag ’s a’ t. Nem hell elfe'lejtenünli még a’ bé

tel levelet, melyneli rágása A’sia’ laliójinal'. pi
pázás és tubáliolás helyett szolgál. \
Az állatolira nézve A’siáha 5 zónát kü

lömböztetünk-meg.

.

Hözép vagy magoss 'A’siában találjuli. a’
ke't‘púpos течёт, а’ VadlOVat, a’, villám sebes
ségü dzsigeteit, a’ pézsma ós röfögö öllrö
liet.' faz argalit vagy Ivadjullot, a’ тех-561‘ liü
lörnbféle fajait, a’ péz'sma állatot a’ havasoli
Кбит; továbbá a’ sakált, „Рак-Ваз‘; ’s a’ rettene-l
-t'es-tigrist. Ezen zóna nyúgoti fele az Arabiai
félszigettel eggyütt hazája az egy púpos tevé
nek v. dromedárnali, a’ hires lovalmali', a’ ga

zellálmall, az onágerneli vagy vadszamái'nak;
de itt vérengeznelń az oroszlány, párdutz, ka
rallál, ваша is ’s a’ t.

12"(

» 'Észahi'A’siába .a’ tarándoli, jávorok, far
liasolf., rókák, prémhörü állatok csoportjai lio
borol-ják öss'ze Szibérìa, 'st'eppíein Legészalion
a’ )'ég'medve 111‘а11‹0(1111‚‚ а” tenger czethalahlial,
fólgákhál. bövölködik.

Vonó állatúl a’ taránd

szolgál, leglteleten a’ kutya.

Déli A’sia vagy a’ héty India leírhatatlan
»gazdagságáhól esálc faz éléfántat, a’ матом-111,‘
a’ púposhátu ölcröt v. zehut, a’ vadah közül a’
maj'molìat, a’ tigrist melynek itt az' igazi ha
zája, nevezzüh-meg. A’ pompás tollu számta

lan 'pá'pagájolg fác'zánoli, páváli hájoljáka’ sze

тег; de arlegóŕiásibb kétéltüken шамана“,
gáviált," telœnösbékát oriás liigyót 15 itt há
mulhatni. :Mérges kígyó ` nemek is számosan
vánnalí, ’s tengerei a’ 10511111б111Ь1`616Ь1)"а1а1‹11,

eleven 'színïi 65 gyakran

ízü halalktól nyü-|

n zsögnek.
‚ .
~
`A’ megehetö fészliü fetsliéneh 15 (1611 A

’sia а’. hazája.

‚

`

4s..> §.
Affina.

Afrika az ó világ’ nagy félszigete, az e
gyenlitö alatt és а’ mellett hétfv‘elöl fehszili és
alahjára nézve ogy ren'detlen négyszegböl ’s
>ogy eltompitott hároms‘zegböl van összetéve,

amaz az egyenlítötöl észalira emez délre feli
5211‘.
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Partjait az Atlantìcum és Indiai Océánok, »
’s ezelmeli tagjai a’ Földltözi és Veres tenge
rek mossák. A’ Földllözi tenger Európától, a’
Vel-es A’siától választja-el.
'

Afrika minden szembetünö kiálló tagok
nélkül szůkölködvén, csak а’ nevezetesebb sze

glet pontjait nevezzüli-meg.

i

Észallról: a’ Bon és 110161- foliok Sici
liával átellenben, az ntóbbi (Cabo Blaneo) A
frilla leg-északibb pontja. .A’ Spar-tel fok a’
Gìbráltálri- szorosnál.

’

^`Шу1150:1‘61: a’ Nun, Bojadôr„«Fei"ér

‘За-Ещё fokok, (emez Afrika’ legnyúgotibb
Pontja) Szierra Léóné foli, és a’Pálńrás

fok Eszalii Afrika délnyúgoti szeglete. \
Délröl: a’ Jóremé ny’ folla, mely сви
l,pán Cápnak is hívat'ik', es a’ Tö fok, mely a’
legclélibl) pontia ezen földrészneli.
Y
Heletröl: *Corrientes és Delgado fo
lioli a’ Mozámbiki csatorna’ déli'és északi vé

gçinél és а’ Gvárdafui fok, ’may Affina’
leglieletibb szegletpontja.

Szìgeteli kevesen tartoznak Afrikához', ’s
azol'. llözt is esak еду nagy van u. m. Mada
gasllár, melyet a’ Mozámbilci tengercsatorna
választ-el Afrika’ continensétöl.

Más sziget-csoportok’az Incliai Océánban:
а’ Homoró szigetek a’ Mozámbilli csatorna

északi végénél, a’ Szésell ‘аду Amiránt
\.

. i i9

ёз a’ Ma sz l1 а1_' n gzigetelt 'Madagasitńrtól е‘
szalilieletre. S z 0 k Qt 0 r a sziget a’ Gv árdafuit _
foldial sz‘e‘mben., К e r’g u_el e n földje meszszîeI
dëlre.

I

—Az Atlanticumban ‘ Avan'nai't a’ M a d é r ai

C'sòport ,` a’ Gibráltári 'szorosstol nyúgotra; A’
Нá n à ri =`szigetek , (mel-yeh llözt nevezetesebi
'belts Hánária, Teneriffa, ‘és Ferre. IE-zen utóbbin magy által az e’Ísc’i méridiánua.) a’
Bojádor foglskal, ’s a’ Zöldv f olii szigetek aii

'zon lflevül folikal szemben; Serbró szigetra.’
Pálmás foktól észali keletre; Anno Boli, Fei--` _

= nan-do Ро és Sz.Tamás sxtígeteir a’ Guinézii
öbölben; *Ascension e's Sz.Ilona szigetei

az egyeynlitö’töl délre; Végre *Tristan d’Ai Y
c u"n h a a’l Cáptól délnyúgotra.

Afrika’ esmeifetesebbmfolyóji a’ lten'gere’ll '
szerént ezelie

— х f», _

_

_

„L Az Atlánticum’ uradalma, déiröi e’sz'ak
felé тете: l

’

`1‘ Az. Oránjë v. Nar‘añcs ’folyôañieiyi Í
nek a’ legnagyobb víztelmöje van déli Afrika-f
ban, a’ Iíy-Garíp és Nu-Garípl összeszarl’fai-1
dásokból szarmazik, ésl nyůgotxv-a folyván a’ Jó ‹
reményfoktól észalira a’ tengerbe ömli’le
2. Hoánzo v. Huexiza és 5. Hongó v.

Z a i r e esmeretlen {оп-650111961 _eredve пудры‘

ra foÍynnÍt ’s az egyenlitötöl délire, a’ tengîrhe
‚ паКадпЦь

9

l -ŕ-S‘n’

L’if Dzs'o’li'bm’Quorra' v. 'l\Ii"'g"e1~,_’elevin«..Y
cameraman aan, шт délre rianyaraaik aa'
a’ Benini és Bîáfrai kebl'elxbc szaliad 'egy'nagljrj '
deltát formálva.

_

—"“‘

'_ ъ. nia Granda (Nagy шуб} a’ Ёж
folûtól délre ömlik a’ t’engerbe.' ` l '5 I в‘ ’—:
` ai.' А’ Gámbia a'a 1.' ‘sz'ën'gsga'l a’fzalà’
fokhoz közel, a‘m'az' délröl", ez ész'al'i'ról ömöl-f'
цецм’ Аййпйсцтьаь
` ` ’'

_‚. )‘п‚ A’ Földköziftenger' hirßtolk'zl’eèak еёуе‘ёд ‚

han- e'gy ладу folyót ’ńiút‘atvhatß n. m. a’ Пива};
ria'elf az esmere'tlen erede'tü ’s folyásu' B_ár-el-1

Дым‘. ге5ё‚—го1у‹з’ és a’ßaf .a1-Amen v.
Ilël( folyô’" összeszakadásoli‘ból"szárrnazik és a’
Знай погоёгы nen'rm'essze egy nagy és hires
deltát alkotva a’ tengerbe ömlika‘a‘ Vízte‘knöje,

niëlj' na'gyobb' ‘a’ Volgáénál, ‘а’ ‘Veres ‘видел-те!
egyllözůleg fekszik déltöl északraa ""‘J'
III: Az' .Indiai Óeéán’ ura'd'almában is сваи

egy nagy folyót ваты-11111‘; Ez a’ Zámbézé

wigy- Hnáma mely a" Mozárnliilti'vcsatornába.

‘ вйаВёд. ЕппеВ is 'credete ńeiif'tuilatik.'I

_ Áfrikának lievésyiîalva'iii vaniláli’j Avagy" lega
Iaisb'navaaań “меньшей: Lagaag‘yabn a' Taaa
as éazani Afrinában; melyha a’ Jau es вен
folyök szaliadnalg,À ','lamaz пу650п613'е2 délröl.

f1 A.' Raffua as, afan Amman ‘тает; aa
n’ то.‘ Hongö fdlyónak. ’ "’

1si .‚
.

A' Lailtlńa tú. a’ Földlgözi tengefjnelyéläï

i@_ A’van~Zавт
.'Srihhrelготы
l iragy délM_áráyi
re..y t_(ólgal'li` dél_i__A-'
гаммы niinri 1ére mind helyz'ege‘ még‘ybizpny:
talan:_ -_

_

„_

_

Viz ésàrómákaè csak ac. папа mé.. ¿ai

lálunk;

веду“. ьарыуокгищъыьд
Afrika’ belseje még nagyon járatlan és esi
meretlen lé_vén,"' hégylántzai’f hiterjedéséröl, í
rányzatjáról és màgoss’ág'áról még'_ majd sern
та: l‘sem’ tud'u'nli."v Legbiz'onyoàah'b, legalábhl 11i-"'

_ hetöbh az a’

következ'ili.

Az' еды. háfoms'zeg „вы nl. Affina

egy roppant földhát; melynek` párlçán'yai' inin->

denfelöl _egymás’ hátá megett grádics _módral
emelhedö h‘e'gyeliböl és' fennlà‘p'álìolihól Ы}; L' `
lyen4 heg’ye‘hl és, fennlapályoh délröl a” Cápí
hegyek és lcöztölà a’ Kárrl'i lapály; mely az

esztendö’ вещам ke'pest h'ól buiálláodó' füves
ás virágos rét'; hol Шаман; puszta.' Heletröl a’
Liu-pa щ (Világhâ'taì hegyeli а‘ Gvárdafui fok

tól ‚а’ Zámh'éz'é’ fol'yóigbÉszahról a’ na'gyoxi'es
meretleri Hold 'hegyek` Иудеи-61 а’ Biáfra `
öhöl melyélléri. az Am h ószok fenntartománya."
I A’ Hab es i1 hegy-alliotmány a’ Vex-es ten»

_ëeŕ' m'elyékén’ haso’nlólagl` ‘egymásra штуом‘:
9%

\
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hegycsoportollból áll, melyell lxözt grádics'osan
emelkednek az Amhara és Gondár fennla¢

pályok’ a’ Tzána v.-D'embea tóval és a’ Ti
g'ré fennlapály.
A’ Hong-hegyell a’ Szénégál’ és Dzsolìba’
vízteknöjik ’s a’ Szerecse'ntenger ltözt fellüsz
nek, hasonló grádicsozott alkotással, ’s а’ Fú~
lá és Mán ding ó fennlapályoltllal. Ez a’ fenn
tartomány Magoss Szudánnak is nevez
tetik.

‘

. Az Atlász egy egészen llîìlönvált 1103,‘

csoport, mely Afrika’ északi szélén, a’ Nun
folltól а’ Bon ‘foliîg nyúlîli és több rendbeli
he'gysorokból áll.
A’ Szidraî öböltöl lfeletre van még egy
111311011 elszigetelt földhát: a’ Bárkai fennlapály.
A’ ‘szigetekeni, ‚ nagyobbára vulkános hegyek
ll-özt'qlegnevezetesebb és legmagossabb a’ Pico
de *Teyde, Teneriffa nevü Hánári szige~
ten. (1860 öl.)

A’ délî Afrikai шагу földhát észald `pár
kányjával határozódik egy csekély emelliedésü
apró menedékes halmoldlal fedett lapály mely
A l~S z u d á n n a k hívatik , és la’ Dzsoliba víz-'

telmöjétöl az Habcsi fenntartományig terjefl.

Ennek a’ H_özepében van a’ Tsád tó. Terjed
tsége minteg)r 40,000 mértföld, kemellcedésse а’
tenger tůlire felett 180--220 öl.

,its

A’ s a alma Áfrikának legalmahb- мы;
lapálya és a’ földön legnagyohb sívatag-pusz

ta. Délröl az AI-Szudáni »lapály, keletröl а’ Ni
lus’ völgye,- északx‘ól az Atlász’ és Bárka’ fenn
tartományai, nyúgotról az Atlánticuxn мыши.
Területe több 100,000 l] mértföldnél. Felszí

ne minden.4 viz ne'llyn'il szx'iliölltödik és néinely

liiesiny .forrásos ’s azért ,planta-terxnö, folto’kon
vagy Oasisokon liiyůl átaljában terméketlen.
ÁIl_‘ïyugotfelc'il tökéletes lapály ’s aprórepülö ho
_malikal van fedve, melyeket a’ sdzél.; itqotthai
molira gyüjt. Oasis itt lievés van ‚. azo‘k‘is. Щ

csinyek. A’ vlielcti részében sokfelé liösziltla
ormók húzodnak-el a’ lapályon, 's az `O_asisqk
sürübhekv é_s némelyek jókora nagyságixak. A

так: S z á h е1пе1‹, eztL y b i а i pusiztánals hívjáli.
Ncvczetes Oasisolt a’ Lyhiai pusztában.:

F e zz án ‘g5? ész. szél.À és 54° hossz. .alatn `Bil

ma attól délre. `S’zivrá Yagy a’ JupiterA Am.
mon Oasissa Bárkatól délkeletre; a’Jiis Од
s i s az elébbitöl keletre; a’ ~nagy` О gsi s a’ .
_kiesinytäl délre. H о r d o f á n és _D à rf iin r jó
kora -darab tartományok vagy inkább {.:Oasis

csoportok Al-Szudán és a’ Habesi fennltsarto
mány‘között. _ _

‚‘A’ Nílus’~ „виде ’.is','Iinelyrrxeltl

,ï

r'é‘sze’

a’ Hábesi -hegyekcn alól Sz_cnn_áx;;_,Mié-r‘o.é,
Dongola és> —
Núbia Änevelietf'vislelwßalayhi»

egy jókora tért formal,.melyjgyißtqimnagk
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.

lnèafm'fëa‘nër manina-ann, an l.fnfabiai ,sa Ly.
ь

.

.

‚ -

.

l’ìàì We* 'Yan'íf‘islalyà-

l ‘ 'ß ¿i ~

a’ -l'nagyas Afrika’ pani fl'apalyas` ~"vi-mism.

I. Az 'Atlánticurn melyéken 5’ _e n е’; á nl:
‘bia видал-#61 S'zierra
'ßliig‘jill’els’ö‘ì
щ nani" G«я n ¿ai parajai ; fannanf'a’ mana-'5.

bang; '1n"a_n.fa”-ß`anfn pana," ‘го g1' yà‘ńieaana.
‘с 'a ОШ’ 'para ТА ya ny part , E‘B fe ‚шиъшдщ
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iré-1a a? Jaa. ngyanliaíaeä 5`f`= Aïfn’fn шагам finan.

щ ai'fbèaraafni'f'fámg';Varian' nag? @dal Ia'
швы: fami a’ Bawmnanaaùëfaaaig; _«L "
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-mj Áflrikaf legnagyobb réazgç' fordító}; közl
fskßzilﬂ ’ .azér-t “imája дышит ménéé

sőt ‚а’ы mérsélslett Iövelibe

aéamíneli; gemna

‚шага sem gqkntdlsülömbääik' M551-A "zs-P ,;
Az egyenlitätälw északnak az,» esőä çãﬂﬂmiiöf

‚шьют-шутят‘ mim/«mmm Oc
mlmisf mrt-.mâa'irmmárognlﬁ мы“ —›

Juan,“ a? s'folyókl kiáradn'ak: lmhlaévﬁéssel- —
Qsz
szçkötött nedvessége}! levggőnek' míndqgxxtgg

m, „általéztatg ég rothadással ,fqnyggqtg; allyalfna‘t
lau-...és Lárt-ffxl~ma Мята!‘ És 'tgyalirap. ,mudei
mesmyayalyákrhirlevél: az-mhﬂty
,~ fish
z~2 »M „бы-штат‘ minden; búnak .més-e

kég-lfidèrﬁl. és .leírmangtisga mi.

ínségben ragyog; is a’ mmal?“ màölwí Plág
ták onszéaa.’ miaden -,gazdas§ágá.v9!; iiíszleqelf
,Eﬂ- lassan lasssmw nemhiába” kmég». mely

Mármiusban, „Ámíligben .FÉSEWQQ »Ismar
.gyphh fofluf'a ghághflés ab 150143.

.hßlyel'tgglﬂa'

ç

lagutólsóxfűszálat'tiäíláagzalialgléíiáréväée alkal.
matlanságát nevelik ‚а’ rendkívül híves ﬁjan,

,lçálf,,__.mclyelcben mába a",vi_z,,_i§ mfghőrmödzík, 1
lém” 'Pusztákoh l'a ~,m».ok'eszoxggzédjpjhan „agre.

li‘ihﬁ 119.‘! гёщдтёы wasztóuxagy ;bádjñ'vzgß
5555131‘ aes z ázBHJNiIH ﬂzÉmQJ-FÉ .li fa ail”), 1 ._ ~.
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r» Az темным délre Novembertöl Aprili
sîg tart az esös-idö, ’s Марты Octoberig a"
száraz esztendö rész.

‘

‘

"'"m' A’ Гоп-ф "zonän ШИН eeö részelben Afri-.j
Даша!‘ az es'zt'endö osak tavaszból ’s a’ ладу

hévségü nyárból áll. Némely' helyelien, niint

a' Szaharában ’s Egyiptlam'ba‘n egész 'esztendön
által egy esepp' csö sem esili."

^‚

Termélleiröl Afriliának .ŕnég ńînedenel( ld

elégltö' tudôsìtásaink; ‘csak u’gyan a’v legneve
zet’esebbek 'esmertetnek ’s azok közfül mii is
megnev‘ezünk n'émelyeket.'
‘
f
- '2
Az ásrányok orazág'ábó'lv találtatnalt: arany

мы, réz, vas, fejér` éafekete ón, só, ‘ешь

mia (Égyiptombanß drága köveli', kivévén a’
'gyémántaß melyet meg eddig' nem шагам

`
Az organîzált természet’ ~-szüleményeinell
nem annyira hülömbféleségérel, mint erej'e'vel
’s tůzességével nevezetes еда" földrész.

"

A’ növényeli llözůl 'hiv' pálmańemelillel,

'_Itáréfával, ‘ïm‘éznädclal, 'gyap’olt osemetével;
‘ fával, áloéva‘lygummi кота гаммы," me...
szám plántáldlal, "indîgóral, {ещё 1`ё1‹1‹а1 "s-több
egyebellkel.

` ~ _ `

-
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мы

‘Y Élelemre szolgáló' 'n’f'y’venyeliben nag'yon
Багдад Afrika. A’ gabonanemek liözül ‘а’ 'bú'za

legközönségesbb' a’ Háptar'tománybanf- Égyip
tomban", Núbiában Lés Hábesben.` Az4 észalti

Parçolmn búza és törölc~ búza egyenlöleg ter»,

15'.’

m'esztetnek. Heleti s‘zélén. inltább- esák _мам“,

\ a" nyů’gotin'tïriskás'a és- I»törökbůza Штатам.
Más tápláló eszközöki a’ yszilvapálma, Pizáng,
durra, manioli, batatász ’s a’ t. Szölö‘ a’ ‘Вёр

tart’ornányhan mivcluetik bövebben',~;rme1yl_1ell
híresÍbora-van».
.‚ —._ _ è. ‘
‘\’\'
^
А’Жогдйбй Вбтй‘егедесй erdök’..siirìì :szů
_r

..

vevényeasëge ’s roppant ¿kiteriedése- leirlntat
-lan; legóriásibb fa -hennelfi a’. ‘Мамы а’
fák’ éléfántja, melynelt törzsöke v8 öl keriiletü.
Allatai а’ más continensekben talàltató го

lion fajoliat vadsà'igban ’s erölàen felyülhalad
vják.-V Az'áfriltai éléfálit szeliditetlen‘, »az áfrikai

broszl’ány rémitö nagyàägì'á nö.> `Hiénál£,y pár
dutzok, Sakálok; szm‘m'nàrixli,l мать, inai
mok, zergenemek, Iistrutzoli a’ тети’ бд’ййзйд
. ypapagájok ’s másv eleven- színeklfel ragyo'gó maf

-davakïne'pesitik faïpus'z'tá’kátffés vadòn ferdöket.
-' `‘Щ‘ >E_Azf’ éifx-ikáiV lirokodi'lds' a’ 'más-V fiildrîészek

hen találtató hasoiuievü vallattbliat jdvài ifelyůlr

haladja> nagysághan L’s’ig'onoszáágbani? _Nagy és
merges ' âliígyók 4is Tnafgy.r sz'ámnial‘ találtatùak: .f

- e" sàjátfnlatamfńuánal. a’. атак (giraffe)
'ai'> zehra,-quagga, a’ gnuzerge ’s az em‘galó
v. sz‘erecsen vaddisznó.: .

T Ч:

i

Vég‘re- nem ykell eI'felejteńiìnk a’ íinegheî»

esüihetetlen ‘пёс, .nìelynek `segedelme-y nélkůl
Afrika’ rengeteg'v pusztáji l»éppen járhatatlanûli
ielnlének.

fr» ‘.

\

15B

-"3:1?! Bérëliesztésülx выпить -1‹е11 .dzon ‚«retten

‚венец batnnaagn’ мыши: kann némnkynkat, lnk
szâmtáaglan' „ждать llözta,4 èzen hindú ‚ferhet
len lföfldrészt' _némiléuà-f.` megesinertették, ’s a’ kik
y‘llözx‘il ' vsol’aan ¿da is' теме!‘ ; ilycnek z.MM n до
Р á r lí , lmásodill útjában oda holt 1806.Í „C amp

‘hëàl li,'i:.~L a;i¿n' g, Hô rn eîmlan n , ‚‚ *.O‘n'd n e y,
*De'hh‘à m, ¿mila erton y *C ai__-1l.é,-.¿L а В’
y:d1”:l"ilfeslzvléfl'éli„'»ésI’Èlìo‘uìville; ` Zulia-»1 :al
,ufînëumf ы f! nf'Ua-iéït r'-_.1.- »Wm _, -`;„„!,{', if;

-0'1’ "efminifsî und Hinwil-@figo »"-vv 'r idx: l.'
".’hï'vn’w'j’íl‘i’î f'

m é лыйддга. "mi 'Én'l ‚ 'nl

Amerika 'wgäilar вмиг; 'az -fA-tlántîßílllì
-ésffNagyïzffo'déánòk közlöttl, ynyl'nlili- а’: щёйёйш
soli’ mientilien észalinólßxlélreì -mlntegy'- y2.000

méi'tföldnyü'ef; és liét‘csalmeìnrregyenlö nâg'yf
-ságd‘rháromszegz .Jsz'a-lza'nsn 'rdarabokbôlî ‚_ ёЦ-д n«me

IyeIi» ' »ltöz'iily az fészalii‘t' ’,Épsmálí im' éfnìiìll. ámßali»
a’ délit ’В ёЩй m ё r ŕkäh'alh 11115651‘? í: Aa’jllettöç
öàsze'fofglalja fa’rî'éPanam-ai istlrrńus». 11H’ »i ~ .

‚ - q_çÉà'zalaámërika. -egész'en faz' észalli 1félgblyńn
'.l'eliszi’ll',Í "s sdélei töl'Jbá helyelie'n 'li'iSrQńliib :ésa-1m.
‘усы: Тёдзйзе‘едге! тайшак- sńagg'átva.. 'j_.f'lßifrl'íleze 512,000 l] mértfna- Délámérìka,ßsákn kif
csiny részét nyujtja azïreg'yenlitötöl .éen-Bra.; l
‘ Pa‘rtjainall ¿zaak liéhajlásái- i'annak, -del semmi
mély hévágásai nińeseneli', .ennél fogna-mißt

Анны, aagnl. néun'ilf „дышат. @Nagyaaga
521,000 [l m.
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‘1:30

-‘ штаммы-‘гады;
Vpb/.ï
.f
' У1.-ï -Lŕâ b’r‘adïoŕ féisaìgetmìiîudsón ._ńfmgàŕ,

SzlLörih'çzï i¿551e _és Dàr'wis- bsaporńájaë tlk'ß'zt1 ‘QTÁDOO
'Úmérpföld-‘j
.
j
'_-»-.f«|1r-»:l ‘n

' 2.Ujs1«ótzia vagy Anádia щ вата;
1аш1|Ё61 аёшыеп‘е.
ц ' ' '~~
"
V.1‘

\\‘‚

-ï' "ß 5~.~1F'lórida :1"Me'xicói’ был és im, мы
1mi-Ä ':"*_..'îf-x:„-:.'¿ .1L-s in ..‚1‚

’Y

*Yxìrcátán a’ Campeche „és Honììui-'ás

f_öblök liözött. Mindfeîzek 5_kele'nfölv

‘Atláńxiçúm

'feiöl" lатак: ‘A’ ńyúgoti "'«jpnrçfÃ fegyïen'èsehh ‚ïs

‘mgjań‘'i5-¿1fig'sewek,:uë m.-

.

sum

öf‘Aîljg'Às'zkàlâ" Катанка; tengerî ’5 a’
Nägyp‘úëár; Мат, б. А’Ё$з›и$а1:$01\"$ё1зй
get‘eèO a’
‘_hémenete' f'sf Ё" Wilhelm >Hellweg

_lis’zi-l'ndjá ксшфдр ail i-fçrnfí‘à‘)y eg-y északról
délkelçtre rljyúlói nàgyqtska- Ãfé‘lsziget', mely az

gzonnè'v‘ů'öblöp жтщцф v' l ~' l
`
Ä" îfoko'lgé “1Q-Az Èsiíakijegeëteńger’ mel'yé»Y
@één , @il
fòk' Észaikám-éŕiliá’" északnyú‘go'ii
5mg1ete,”*r;z1sqf; ы Àmériha’ „давшие;
деёёэгащьц pantie: '
î` 1 ` `— . у
‚

*щмшёгпштеёаыыэьь
l 'f'ï 25- A@ Àçlantìcum felé;
pontjaIHáro’l'
Labradoxj
y fokIlia'nf,
Szent'v ‘Bochùfg'fï Délámépi'kának ’s —
az 'egé'sá
fôi‘drés'zn‘e'li ' ¿lëgkèl’etibb Szeglete., *C a b о I de,
llas vir gin es a’ Magellán’ szorossa keleti tor

ìiáńàl; Forwárd fok a’ Magellán szoross'ában,
1in’ contînens Alegìlélîbb pontja.

:U10

5. A’ Nagy océan' .felé, Victoria. f. a’
Magellan’ szorossa nyúgoti torllánál, smLuliáts
f. California végpontja, Walesi Hertzeg fok

a’ Behring’ szorossánál, Amerika’ legnyúgotibb
pontja.
`
Az Ámérikához tartozó szigetek’ felszíne
öszszesen t‘öbbet teszen 55,000 [l m'értföldnél,

de ezt 03:11‘` 'gyanithatóla-g lehet felszámitni,
mintllogy a’ Jegestengerbeliek közül sollan nem
eléggé esmere'tesek, -söt némelyeliröl abban sem

vvïagyïunl‘ bizonyosak szigetekŕé vagy félszige
tek? A’ szembetůnöbbelmek печей ezell.

‹

'L Jegcstenger'ie‘lu Grönland a’ Baf
На , Grönlandi és Jeges tengerek Aköztj, meg
nem mind'en .partjai,esineretesel1,‘ déli vége az

Atlantieumba ‘hényúlik5 legdélibbA pontja *F a

rewell fok; Észalii*Devon ésÉszaki György
ищете!‘ Grönlandtól nyúgotra, melyelmek сваи
4déli partjai esmertetnek 5 Bafíin' földje а’
Hudson’ és Baffm’ tengerei ,líôzltg 'erröl nem

/ftudatik félsziget-e' ‘аду s'ziget vagy éppen szi
„уговоры-г, дё11ю1ей vége шёл‘ пйпсэ’а“ leges»
tengerben; Északi *S о mme r s e t és *B a nli s
földje J'soi-ban az elébbitöl‘ kele’tre; *Disco
Grönland’ nyúgoti partía mellett; *Island,_
mely sokalltól Europához számláltatik; Gnöm
landtól keletre.

Y .

II. Atl ánigicumi szigetek: U1' .’*F oun-d

l a n d a’ Sz. Lörintz öböl’ torliánál 5. ehez közel

`

r4 r

‘бы: apróbb szigetell vannail , va/lamint a’ :fon
tos töllehal halászatról hires -`fövénypad is."“L o n g
Isl a n d , a’ continenshez llözel a’ 59~dìli egy

közü alatt; Nyúgotindia v. Amérifkai ár-`

chip е1аgus, a’ Mexícói öblöt ’s Haraibi tend.
gert hézáró temérdell sziget osoport , mell Ш
a’ llövetkezö csoportokhól: ›

. 1

а) *Luoayi v. B aha m ai szigetek, me~`

lyek Florida «lleleti pìrtj ától déllleletre vonúl
‘пак, ’s egynéh-ány százan vannall. Köztöli van
Guanaháni v. San *Salvador, melyet a’
llöz vélelledés szerént legelsöben {самец-Ее!
С 01 um h u s.

‚

ь.) А’ nagy Antilláll. acaba, Haj ti'
vali i s p a n iola allár *Santo Domingo,

Jamaic a és Porto Rico, egymáshoz llözel,

az elébbiektöl délre 3 együtt 5-850 E) mértföl
'det teszneli.

Y

A’ Hi s A n t ì'l l’â 1‘ Porto Rico’ lleleti

végénél llezdödnell és iv formálag délre Вануа
rodva Délámérilla continenséig , ’s innen nyú

gotra fordúlva a’ parthoz llözel a’ Marac'axho
öbölig nyúlnal'.. Nevezetesehbeh llöztök A пи
gua, “Знай е1оире, Dom'iniga, *Marti

nique, *Barbados, Tabago, Trinidad,
Margaré ta és *C_uraçao.

Továbbá Délámérilla’ dal; végémsl1 гена”;

nell , a’ T üz föld , melyet a’ Magellan’ szoros
sa választ-el а’ continenstöl 5 ettöl délre van

На!‘

egy‘ìliis найдет a’ Homń fòltl‘ßl, mßly tqndswë
nanwiinéaina’ Ylagdnlibb ‚романах tax-fam.. А"
Falda líá‘nd szigetekì,

v; Dé li 'G c o r g ia ,l

‘зашить’ földje.,- .Dali onl‘nad'nk .as Dali
Sana ma n.11'à angetan n’ Tüaföln' nenni гена“:
nek-¿Heini V»taja'nm
‚ ì
III. A’ Nagy Ocëanlnan találtatnak , az AJ
luc mi oIl; melyeli, AIy a s z ll a ’ félsziget né'gétöl

lIlla'mesatliáig> nyúlnialt- .ós a’ Hainosatlçai tengert
lléls'erit'ili.; Iiiistálà. sz.| a’ Coolë béinenete tor#
Ищи j È‘szalla'iŕnérilńa’j nyl'igoti рану‘ .melyéki
szi‘getellj ше1уеКЕбМ’1е5йа5уоЬЬ a’ Quadra;

és? ’“ Vancouver’ szigete; a’ бандит“
Csopo‘rt a'z'. тента: alatt; *C hiloe~ a’ (Знай;

teca ölJölhenyCâmpâna'es Madr'c‘de *Dios
szigeteli az' elébbitöl Дате ; mind a’ hároŕn kö-n
zel'a’parthoz.'
- . ' J'.
"' ‘
= ' 'Í

—
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1.

voizl¢kyf4

`l

’ ' fÃnnéfrika ыгддщуььныудш 1an-‘- лёг
dö’n';l 'mely'elme'lt-‘mind‘ llösszal mind’ î'izïelinf'îjîh’.l
mrafj'eaësa „дед aaffaaaf' arias; fniyóiéf ia- fa»
lyülhyalailj’a".~ ‘ ' ‹‘ ’ " f " 'y 14"" i '
`
l:

y.

›Ё$2акА+пёг1Ы"-те{:
A" Hudson
‘keletre‘ 'ée nj‹ì‘»ńgo’t
f -a
ra' (‘ещё тйд’ёЕ teli lsisiinlzalan' nagydlili’é’s" -arl‘aróbh
tókkal." Legnagyobßak és-'nevez’et'és‘hßék а’

14 5

gotra lfelcvőkvközül' az". Erdős,-~Wínip e g, --'
*A t h a p e s с 0 w ésgs lc l â v-tóli,l melyeknek mind,

beléfolyoik ‘"Ivánnak , mindn'yájokat vízfolyamok
lcöjik-össz'eegymással , ’s a’ mi nevezetes, vi

zeik folynak-el északrauís'aí Jegestengerbcl, lte
letre is ai Hudsonéba.» Az.észal(ra írányzottliíd
folyásók li'özt említjük à’.Ma'ckenzil’et,- mely
a’ legnagyobb ’s liülömbféle nevek- Май: .Íbly'
egy tóból a’ másikba, és а‘ * Co p pe r_ mí цд y..
В é Ы) á n y a .ï folyót. Jibletre a’ Hudson tenger-I
be folynak а’ *Churchill и *Missiníp.p._í,.
"“Ncl.7on, *Severn és *A_lban'y.„f ~__,
II. .Az «Atlánticumba-5 mégpedig a? Sz. Lőd
rincz öbölbe szakad ugyan azon nevü nagyfoq

lyó , mely néhány összefüggő'tólmak Q'Íliífbbád
sa. Ezen tó csoport áll a’ F els ő- Hú д o n-'

*Michigánf- Érié és 0 n t a r i 0 tavahból,
melyeknek vízterülete összesen 4600 E] mért-v

földre menyen. Az Érié és Ontáríó Кбит: „van a”;
földön legnagyobb vízeset: a'. Niagara. eset.
Más kissebb folyók Sz. Löríncztőldélreg, Ilona
nektikut, Hudson, *D‘ela Wa re, {"‘Sus-v

quehanna, Романы‘, *James, *Sivan-f
nah ’sat.

Щ

Ak y

III. A’ Mexicói öbölbe fóly északról
délre a’ *Mis s iss ip "p i; egy a’ legnagyobb ví

zek közül a’ földöm Melléli folyóji

a'U*M'i S’

a o u ri ésI “flit-kenus; h. iaz Illinois'éê'
О h io. ——
‘\

’

i {44

L' Ugyancsak ä-Mexicóiöböl' belső részébe
délkeleti irányzatban. foly a' Bio del Norte.
IV.` A’ Panamai isthmustól nyúgotra a’ Nagy
Océánhoz közel van a’ Nicaragua tó,- melyi
nek kifolyása a’ San *J uan (Sz. János” folyó)
a’ Haraibi- tengerbe szakad.
_.
_ I VHA” Nagy Océánba ömlenek: C ol u mi
h'ia, Colorádó és Bio Gii-ande, a’ *Chae

Pala tó“ kifolyása.
Délámérika' nagy fol'y'ójí mind az Àtlzïmtii
‘cumban szakadnak és északról délre sorban
ezek:

1.. Ma gd aléna folyó délről északra foly,
és a'_Panamai isthmus és Maracaybo öböl köd
zött a’ Karaibi tengerbe szakad.
2. Az Orinoco, mely Trinidád szí-get tád

ján ömlik a’ tengerbe egy nagy deltáv'al. Naa

gyobb mellék folyóji а’ Mé t a és Áp ú r e
balról. ‘

5. Az Amazon vagy *Maranhon folyó
mely“ a? Nagy Océántólz nem messze ered és

keleti irányzatban majd az egész földrészt/kee
resztül vágva két fő ágakban az egyenlítőnél
` nz Atlánticumba szakad.

Al` déli ága. Para

nevet visel , az ágai közötti sziget J о á n e s nek
bívatik. Az Amazon ‘а’ földnek legnagyobb foa

lyója, melynek mellék folyóji a' többi földrészek
heli “fő folyókkal vetekednek. A’ nevezetesbbek
ezek között az *Ucayale, Madeira, *Ta-.f
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payes, 5“Тосгтпйн s johhról, a’ Bio Neg
ró halról. Enneh egy два, а’ "‘Cassiqliiare
ńtfoly az Orinocoba, és így mintegy természe

tes csatorna, az Ain'azon’ ~és Orinoco’ víztelmö
jillet összëllöti. Az Amazon t'elmöje 88,000 l]
mértföldet foglal-el.
‘
4. Sa n *Fr an o'e s с о-ГоЁЁб, е1ёБЬ észali-ra , azután nyúgotra foly, ’à ‘a’ Rochus foll
tól délre s'zallad a’ teh'gerbe.

5. La- Plata и naast folyó à’ 226 déli

szélességl'alatt ered, és délfelé folyvän a’ 55° d;
sz. alatt ömlih ‘az Atlánticuinha. Melléli folyóji;
)'obhról a’„*Paraguay(a’*Pilcoma yoval ’s
*Bio vermejoval,) balri’ll az *Uruguay A’
i`ö folyó az Uruguay’ torll'olatjái‘g Р árána' ne
«от visel, ’s сваи ezen ‘alól hívatil'. Iia-Plátáä
nali. —-

’

y

_ о. Colorado és nib Negra a. èl'ébbi
töl de'lre;

Délámérilia le'gilagyobl) állandó fava a’ Ti
ticáoa tó, a’ Nagy'r -Océan inelyéllën, a’ 16° d.
szél. alatt

A.’ nagy folyóll’ tellnöjihen sz'olttali támad
ni az esös' esztendörészben nagy lliterjedósl'í tólí,
ŕnelyeli a" szárazsághan isinét lliapadnall, mint

а’ *Xarayes tó а’ Р á r a п а telmöjében. А‘
Maracaybó tót, mely az'on nevü öböllel ösz
Szefügg inliábh lagúnának mondhatni.
i
10
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Mesterséges vlzosatornák a’ Sz. Lörincirl fo
lyótól délre танца!‘ leginkább.

Hegyell.
i 48.L'apályok.
Egész Àmérìkának еду fö hegy-alkotmánya
van, melyhez Répest a’ többi mind kiterjedé
sellre, mind magosságolira nézve cseliélyeli.
A’ fö hegy-alkotmány Forward foktól a’
nyúgoti part /fnellett vagy ahoz liözel húzódik
végig a’ hét Amérikán a’ Mackenzie torkolaßjá
ig, a’ Magellan’ szorossától a’ Behringéig , és

*Cordilleráknak ln'va‘tili, melynek Ю sorai
délen kezdve ezell:

1. A’ Patagóniai cordillerák Chiloe $21
get tájáig.
2. A’ “C hi1ei*Cordilleras de los

Andes a’ bakforditóig.
5. A’ Pérui Cordil’leras de los An

des a’ Guayaquil öbölig.

l

4. A’*Quitoi Cordilleras de los An~`

des a’ Choco ÖbÈ/Sl’ tájáig.

\

5. Az П] Grana dai Cordillerák a’
Magdale'na forrásainál háromfelé ágaznak 5, a’
lieleti a’ nevezett folyó’ jobbján ="‘S ie r r a n e
v a d a d е‘ М е rid a név alatt a’ Maracaybo tóig,

itt nyúgotnak fordulván a’ part mellett a’ Mar
garéta sziget tájáig vonúl , és *V c n e zu е 1ai
C o r dill e r á li nali hívatik.

il'rl.K
À’ köz‘ép ág a’ *Quindiui, a’nyúgoti a'
(Ihocói Cordillerák. Ezen utolsó a’ Pánamai ’

isthmuson által menyen Északáme'riliába ,- a’ hol
такта!“

_ _

l _

_.

б: A’ *Guátemalai Cordillexjâkr, melyeli
'nek egy ága Yucatánba nyúlik és a’*Cat0cyhe
folm'ál végzödik.
_
‹‘
_
71A’ Mexicoí Cordillei‘ák az Anahùá

ki fennlapályal , a’ Téhuantepek‘i öböltlöl a’ 21°
ész. széle'sségig; И: а’ 11евуа11юстёпу háromfe
le' ágazik»
A_
'

8'. Az égyiii a" Ndrte ¿s Arkan‘sás ищи
щит által aélkeletre мы, "s (шаги не:
гусь 'nëv alatt a’ Mississippi’ és Missouri’ 632
_ 'szeszaliadásoknál végzödik; ezcn дБ’ nagy résine
T e’x ‘ají hegyelmek hívatik.

g. A* nözép sór заем; Madre ¿s Hö-l
ëzililàs liegyekneli „штык, ’s a’ Golorâdó
Goll‘xmbia Iés'. Mississippi telmöjik Кбит: északra.
nyúlván a’ Mackenzie folyótól nyúgotra._ a’vJe

ges tengerig ér. ‘I
10. A’ nyúgbti ág vag'y a’ T eńgei'i Cor

d ille r'á li a’ Nagy Océán’ partján nyúlnak> A#

l у a s zli a félszi’ge’tig“
_,
Miñdczen hegy sorok Кбит Íe'gmagossab
bak a’ Pér 1_1i, Quit'ói,- Guatemalai és Me
х icoi Cordillerák melyelmeli csúpjai- gyaliran

'vulllánok Legmagossabb tetövk: a’ N e/vad o d е
1 o*

f

МВ

àlkSorata (5648 б1)"'ПНтав1, *Chimbo

razo; az *Antisana, "‘Cotopax‘h *Arc
Чu ip a és *P ic hin с h a vulkánok Délámérilu'v
han. A’ Popókatépetl v. Puebla, Orizád
ba, Sierra Nevada és Toluca vulkánolt

a’ Mexicói Cordillerállon. Legtöbb vulhán van
a’ Guatemalai heg'yekben.

Alábbvaló hegyalliotmány'oli z A’ В r a s il i
ai , а’ Párána és az Atlánti'cum liözött , a’ *G и‘

у а n ai az Amazon’ és Orinoco’ torliolatjai kö
zött Délámérikában5 ай *Al le g h a ú i l1 а’ Misd

sissippi’ telmöje és az Atlánticum liözt Észali
ám'ériltában.
l

Amé‘x‘ika’
három lcgńagyobb fenntartomá-i A
.

nyai a’ Pér u i, mèlyen a’ Tit i ca ca tó 2000

'ölnyire emclliedve , 'a’Qui t ói fennlapály és а9

mât lemlitetf An ah u'á l'L-i fcnnlapály.
l
A’ главу АпйПЫюп és Island szig'cten lé»
"ё hegycli Ё emelliednek 1000 ölnyi magos-- A
ságŕa. Islándban vu‘llkánok is vannali; lfegfèsme'R
retesebb a’ Helila.

` Egó‘sz Ámérilia’ contineńsénell hét harma
да alatti ylapály, mclyböl több jut Délz'miéx‘ilia'la

ra mint Észaliira.
_
Délámériha lapályai czck: l
1. A" Patagoniai Steppe@ azon neviî

Cordillcrától keletrc. 2. A’ La Pláta’ toro am
elébbivel egyvégtiben, saját neve *Pampas

5.- Az Amazon? tere a’ legnagyob'h lapály а

wie

földön. l1. Az Orinoco’ tere az Orinoco’ hal

Partján. Ezl és az eléhbeni úgy hí‘vatnall: *'Lla
nos. 5. A’ *Guyan ai tenger melyélli lapály,

‘шов. ncvü hegyclt ’s а’ tenger llözötit, б, А’
lVIag'daléna’Y tere.

Észallámériháhan találtatnak:
_
1. AZ Atlánt-icurn melyékì‘ lapály az
' A llegh ani la tól Вещие, rnely délre _ai Mexi
çoiA öbölig tex-jed.~
è
2. A." Mi ss s i'ssip p i’ .és Mis souri’ te

re, melyet az> îOzarll hegye'kl -lietté _osztanale
l Ezen * S avannollilall печати lapályltl ogy ala
cson vizválasztó línéa (а’ F e lite _to dom-boli) ,

választja-el `
i
.A y _ _
5.'. Az Észallli lapálytól, mely a’.ß¿_(`_1'_§zî1íe
las hegyek és a’ Hudson tengere ,_ a’gSzJ, Lörinoz

folyç’), ’s az. Átlantieum `14621; fellszill ’s a’ .llt-dik
§'ben {ей-с tós vi‘déliet£0g1a1ja._magábap._Nag)¿-.

¿ás? 1000490121 mérrf-

_.

l

Y

á’g/Ífßif." ‘ "‘
Н 1 i“m а.

Т erm é 'k e=l{._

Amerika az egesz föld’ minden zónáin vé-'gig` ér a’ déli fagyos zónät llivéve, azért kli
mája is ezell szerént nagyon llülömhözö.
Az észalli szigetek a’ ’25° szélességig örö-_
Í

llös hóval vannak fedve , .onnan délfelé’ is a’

\

15o,
l

Ypolusi körig a' levegö sanyatusága osak moho-_
kat ’s apró’ plántállát enged teremni.
A’ мешают zónában az 59° ész. виден:

ségig `még niind hideg van, ’s cs-all ezen grá->

драмы delre teremnelli-meg az európlai‘ gabona
ваты‘. l

`

' `

`

` Éanakafnénika’ dan Véga, ’anélamérika’iaga
nagyobh része a’ Íorró zónában esnek, hol az ^
а1ац fellvö yidélieli nag-y hévse'güel'.- és gyaliran

egésségtelenek, nevezetÍesen а’ sárga liicleglelés-f-

nel'. же’ ~hazaija; a’ fennfekyö hel-)felgen a’ leg
panadiasnfnihb liliana nnalkadik.'

’

Meg-hell jegyezni Amérillálról átaljábanr,
1. Hogy liliniája rendszerént llíwges‘ebb' mint az. ‹

ó yila‘gé u_gyan'azon B_zélesség alatt és l‘xasonló

lí‘öŕrnyüïleteli

' '

" i l

I’

Hogy‘a’ŕïfc’il'iegyalkotrnány’- bézl‘ezei‘nv miL

öröllösfhó 'linéa Gsak nem szakadatlanúl 4végig
\

`hůzódill minden zó'nálllon- llcxî‘elsíztůl a’ legestßnj;
gertöl a’~T»üzföldig. l I l i
l i " n
5. Ногу itt vannak a’ legiszonyatosabb (Jr-_
llánok, melyeli аа КёЕ’ГОгдЁЫЗ közt , 'nevezetesen

nyúgopindiában példátlan gonoszsaggal dühös-i.
liö'dnielç. A’ földingásis‘~gyalgori. Mind. a’ Вена
cgész helységeliet és ‘(ах-мода: с1рпзцйрпа1ь.

` Asyányaira nézve hires Amérilla, rnertazt
lehet mondani, hogy az egjfenlitö Мёд-1111 vidé:
kei a’hazája az aranynak és ezüstneli. A’ neve-_
zetesbb ásványoll termö helyeikliel ezelx:
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D r á g a Её v e ’k : a’ Brasiliai hegyekben ,

hol gyé m ánt is bövön van 5 a' Quitói, Perui ,
Chilei Cordilleráliban.

`

Arany: а’ Quitói Cordillerákban, a’ Bra
siliai hegyekben , a' Mexicoi , Crhilei, Perui,
Guatemalai Cordillerákban , az Alleghanikban
is néhol.

Ezüst: а’ Mexicói és Sierra Mai-dre Cor

dilleráliban, hol a’ földön leggazdàgabb çzüst
bányák vannali; tová'bbá a’ Perui , Chilei
Guatemalai Cordillerákban,

FejérçÓn és Hénesö:` Perui és Mexi
còi hegyekben. Béz: a’ Chilei, Pcrui, Mexicoi
Cordillerákiian, az Alléghanik’ és‘zaki soraiban.
А 4It’eliete--Ónz az Alleghaanikban.
V‘as z" az Alleghanikban , Mexiçói , Brasiliai
hegyekben, Guatemalai Cord‘illerákban.

Höazfén: az Északi 'és A.tlá\nktio;:u__my mçlyé
ki lapályolgban 1';mmmérikábam.y

_S ó : Aa’ La- Plpta vtepzl'im'ijében, a’ Brasiliai

.-liegyèkben ,71' az Alleghaniliban, a’ Guatemalai,

Quitoí, Mexiooi Cordilléijákban , a’ Bahamai $21
БеБеЕеп ’sat. 4
A’ növények’ számára , külömbféleségére
és alalijára nézve minden más földrészeket fe

I y lyülhalàd Ámérilia. Máx' a’ mérséklett zónában
a’ miéinlihez nem hasonlit-ható szép. és nagy
virágojlikalY díszleneli mind a’ fálmah mind а’

füveknck számtalan nemei. Az `európai gabona

\
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pemek is a’flegnagyobb hösïégben tencmgek. Rég

готов plàntáńak pedig mely Európában is ai
l’egszerencsésbb
eltextjeszt‘eteçt,
m. а’ lirumplìoakliöveçkezéssel
és töŕölfgbúzának`
éppçn Amé;й:
{На az eredeti hazàja, Yalamìnt a’ dohànynak 1s_,_
De. leíŕhatatlan a’Á р1ёппгаге1‘тё$2

sa a’. {опыт mm. @1y növényßk, ‚
гагфтёпуыфап fádf‘káv
füveli nevekednçlç,
'‘газу csérjé А} 2
itt Cserjéhké ’s

ölnyì magosságu fákb ы мы „мы; @aan , .me-:_

lyelfeg: зона embexjiI` ltéz -még -- >111,611); »'êzs‘onkìpotvg
SOR szálzl mélîtföldeket.'foglalnaháçlà" i

‘Ezeì; aón‘a’ hâözhasznubb. ‚мы u__agtŕgókeïg

közüll‘megnevezü--k a’ çac’tìl's’»
II l'
cgyilke tàplálja; а’ qocheniugf, 'мат; чаи‘:

1iât„_ 1_1’ il‘ulïiu, campoohaés rńahog-áńì'» fakâtf a’ pi-l

Zángot', атбёэц , álóét‘-,~a’- y¿nhí'ńa'amä'-ipçoaquan»há? ’ ¿5' а’ тезъёсацшёъёйдц‘
_’аЕпаж\йъ%д ‘Í pálmát._
’ а’ hqgy utqyúg‘miam,l
эs a’»l Meg-„helll
mégjç‘gyé'’s l‘f‘‘Atláûtiçumnak fb'rditóî
Mcxicoi öbölnekf

'lcöz‘tïmelyéh‘ei ~a’1l'«Àvënàkf`Í-T¿S ńàdmáîlàèk'rmâf
‘so‘di‘lï‘ha'záj‘ává valtak, sölëÍ Cîèkfit‘t
V'sökkalïdçì
tetnekl fin'flitvïsàîátz \ `
gyobb -mcnnyiségbc-n terlîńeâz

‚(ч-(‘дай hazájokban; a’Í'lorlflîmhölöl'lösengyar1
.m Mil-v. сырым ъеьшёиемпыьычати
- Y'Ambar Ámérika' állataì'nagyságokrál’s ege-f
).(Íhre‘nëzve
alóh azЪЩЮШЬЁШЭЁёЁъей
ÓVilág 'hason‘nemüés
alìatamál , ‘dealábbv'
számban,

.f4l-_A
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gpymájolu sajatságáhan talán még felyůlhalaçlg
ják схема; ,_ l v
_l _
4
'l
A’4 fai-llas majmoll’, (*sap_ajoul4, ”“зап5ий1о1‹а
'bögö áluáttoli)1 és dencvérek’ számos nemei,ya’

llülömbféle zatsliós állatoll, a’ lláviáll, hangjfa

jszollflajharoll, a’ tapíroll, a’ vérengezö jaguar.
‚д? Rántzélesonttal ' fedett arrrladillók>
`-Èâl’at. népesitilt' Amérika’ for‘ditók llözt‘i ‘vadofnjait.
Az- фазы rnérsélllett‘v zgnában találtatnaltl

îëzarvás’lol( Y
frolla, 'ïeketg
'_fârl‘all» Èfß'ů‘éh'fêllfn ¿Pŕéfñbörü â11al9¥‘_».(.vi’sïŕfa3 '
Миф)"; 02615615’ ы‘ёёцбё ".sa'tÍ

a’fterèlf-'voiíò

E s z_li in;
ó- és a’ be'cse's ‚П j-F
o u"_n 'dl a n’h‘l’
di lm
`
’ P

«l.)"`

tyak.”"_1’ovzibh’északra’a’iâvorf és yitarand.) Veg;
_a’Jeges'ten erben és annali res'zeib'en’ 'g'.fg..
мы
éspze‘tlia
ай‘ штаммы , 'fnlelyel‘lïfélg
—
i~ ‘. ' .1 - l
iê‘l' .
i
’

iiëniszetelf” gaz’dagsá‘gánali Iliana-{_-`
,_datlafn forrásñ.
fogása egész

_PîgQPPëP? _kl‘ßliäflf‘b a’ Маг‘! Pap-gam@
’ \

“as ‘äbjlliaańy as: ‘llaùlpásl lljqlilârllmg

"‘

. _Awning-pana.; _maag klaag-ía _légaltälä
a’

es ‚Ь'ёЁаЁ-ЁВ ’tenyiê'szt’esérc,

'Jà‘Àrtn‘álxlerlyn‘òlelil> '"lIklöahz’il î`Asiloëlmelían y'_els’ziélY
î'sfëg'g’eyhlsá’l elgoll lí‘тli öaIl_‚nzhc‘ízíte_’

ёщдтеётадыщъ __` " ‚ I r
~

‘A_Ílílîß

'6

1:

"'!‚"

l',

Tengerei nevelik a’rînágíf' ’c'zápákàtgaëslí-ll. _

dás ,alallu rájáliat ’s töliehalallat , melyelmeli
fogá‘sa sok еще: emhernell élelmet ád.

'

15o

1_.) A’ *P e l c w v. P-á l á o sz szigetcli.
2.) C a r о 111191‘ lés стыд! észallra 5) M á».
' r'i-áno k v, L a d ro n i' akár 'E olv a szi’gcrek.
4.) Lord * M u l‘g ra v е’ árellipelagussa.

A’ dan son U; шамана ВездбШК, мы;

délkeletrc Yonúl ’s a’ lgövjetkczö csoportolt van-,„

nali` benne:

r

- -y1.) Az‘Uj B ni panniaizárehipçl, áii ¿llég ‘

чаяуьы nm. 111113.» 15mn’ nia ЬЫ ¿sulla
lámina ’s wlan' ar‘nólibói..A
—.
2.) A’ *Louisiadai csopprt.
3.). S al aim o n áreliipelagulssa. v ‚ ‚_
-a ’14) *Charlotte sz‘igeigek, v. *'S a n t a,

ß'mzi-.érnhipel- ï

“" ` ’ ’

- M): .Ui Hnbnfifnèl. aaazehßêïl’dß'lré
'Cà1f<‘-.~d‘ńniïa~-

‘l ч‘; .

t.' 1

.

l 1’ f.:

` Hajiógjfszjgeßek, rnelyeli együtj: B_„axtaátîsfág olsì
sz'igetelme-k hivatnall... .'
’
_.Q_ _‚ `
„l
Y. 'T á r s als á go s, szigeteli д melyeltl llözta

,legnagyobb TahitiV v. ‚О- Táhájgi.i ¿m31 __’. __

8. Az A 1a с s o 1_1- ищет!“ *QR-_iäçai rn,
sziget ‚едут laözülöll).
g. *Mendanna csoport.

.

|~

\..'\

‚‚‘

_

'i

‚

Ege'szen liülönïwillç’)l csoport a,’valli`_l:»rçlitÓ«.-.`
вы а’ *Sandwich нищеты‘, melyelineli leg-_.
nagyobbika Q- Vájhi.

-> f f д ~ .

A’ Dal; .néfaémcn nónabanaUj' saaland köln..
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ri‘xl elszórvá `vaî‘mali: a’ Hermadeli, *Cha-

tam és *Macquarie „язвы.
а
Mind çzeli’s’több más nem émlité’t’t'eli v.

‘ll‘egyes és magos v. alacson szigeteli. A’
'hègyesek Ещё: V.. eŕedeti hcgynet'nüeli , mint
à’ déli 'so‘rhelieh Ui Calcdoniáig éá Uj-Secland,
l'v. 'vulk'áni'ali az 'az tüz által származottali, me-í

lyeli lliözt a’ San’dwièh és Társ'aságòs szige-I
îelc legmagossabb‘ak. Mauna Boa vulllán O-`

Vájhì szigerén 2500 öl.
Az alacson szigeteli mind lilári’s eredctüek
es lilá‘ri’s állatoli házainali egymásra raliodäs'áä

ъы “ЫъаВ.
’ n
_’
_'
Аз apróbb “szigeteli ässzc'sèn a’ Van’Di'éa
-Iń'en’ szigetévcl együtt 8300 II] mértf. teszneli.v
Iílimájáról ’s termélieiŕöl Austrá'liánali еще‘
het mondhatjulœ

I. Ui Hollandnalf fele 'a’f0rró, {Не “a” mér
sélilett zónába esili, ‘de enneliis a’ mèl’egebb
részébe , -- a’ :mic'ri: lilimája vaz európal ga
bona ne‘meliy tenyé'sztéséi‘e igen allial'mas. Esz-l

tendö'részei a’ mic'inliel ellenlkf'zzc'ilegl vannali.
Az -áisvámyoli шт még ¿sali réz, felwtéa

ón 'és kösze'n гашиша Uj Déli VValcsben. '
Éllenben ńöve'ny és állatfòŕ‘rńáji a’ legcsu
dálatósabb ’s elò'ttünli szoliaflan alaliolilial kü

lömböztetnelL-meg, >’(‘B r 0 W n Bob ert ángol

{ЧП/(552 több mint 4000 uj fajoliat esmertetett
meg, de a’ melyeli-~ Кбит igen licvés hasznoa

на

plántak
röhbúza)vannak.
bor ’satAz._ bujan
európaiszaporodnalu
gabonanemek,
Saját днём; llözül meg'nevezz'üli a’ he п

8и1‘цц a’ rëqze'szájut, ińely négyìáßm Ször- `
>rc1 fcdctt ‘Шаг; de réczé drra van és tojást

tojïlx, az ujhollandl Ищут; az е mut v. ujhola
landi Ii a z u á r t, a’ fejér sasot, a’ felietc

hattyut, fe 1i e to kaliadut,l а: lpompás
m é núrát,y melyneh` farlia görög lanto't liépe‘z;
az aranyfoltos szárn'yu Вы‘ 5а1атЬ0ц aì f ö 1‘

di p apagáj t; Tengereiben az éléfánt- fóliát.
Az európai házi álla'tok is nagyon Kjól tenyészx4
nek, nevezetesen a’ juhok.

'

II. A; ищешь, van Diement,
See'lań-f
dat _.’s az ezeket környékezö Aapróliat kivéve
mind a’ forró zónában féhüsznelt; de a’ tenger*
közelsc’génél is hicsinysége-lmél {одна öröhös
tzelicl nyarak van.

Fö ë‘lelem adó ńö'v‘éńy'ek 'aì fordîtó Íu‘Èztî
szigetelmek a’ kólius pálma ¿s a; kérnyérgyüd
möÍcs-fa. vA" papiros eperfaì ÍláŕtyájábóÍ rul'lá#
маю’: liészitnck; Az Uj Seelandiak Уайт; мы

nemböl öltözeteu , saját liülönnemü lenjeliból
liötelheliet fonnak.

`

Emlösállat сваи keito tal‘ál'ta'to'tt a’ szi'gete-f

Àken u. m. liutya és disznó,` me'ly fnind lietd
{ё eledelül szolgál, harie'm most európai gabo-y

nanemekheÍ ’s gyarmati tërmékekkçl едут: soli>
I

helyeken, mînt a’ LadronÍ-Sandwich-Tf'm
/
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saságos- nigetellen európai háziállatoll is sze
rencsés ltövetlœzéssel elszaporittattak.

A’ magoss szigetelten erdölt is vannak, new
vezeteseu fejër szantalum fából, mely keren
ltedési tálrgyálV “Ш.

Uj Gvinéa’. belsöje ’s termékei még egé
szen esmeretlenek;

MÁSODIK BÉSZ.
` Iv. szAKAsz.

r'oLlT-IQA GEOGRAPHIA.
sigg.
Aa

einher.

Ethno Б ra Р hia.

Az ember a’ legtölléletesbb míve a’ terem
tönek, mely az állatolltól azzal l/.ülömhözteti-»~
meg magát- ,„ hogy ‘gondolliozill és gondolatjait
ártillulált hangolllcal az az nyelvel _vagy'
1) е s z é d d el llifejezheti.
Az emberinemnelt csak egy faja van , mely
—а’ földgömb’ minden részein el van terjedve.
A’ klima’ és életmód’ hülömbs-ége mindazáltal
_ \

16o

v

bizonyos' állandó kûlömbséget okozt'a'k az emI
ßér’ek liöz'ött, melyelmél Гоша Blumcnbach

öliet.: 6i: hasönfájra v. r ё: z á ra osztja. Ezek azol‘i:

_ 1.\A’1{aukáz|usi ‚мы. имен ъищаап
Ьёр úgy neve‘â‘ett test-sz'íñ börej,` Qmely сзади:

gyail a"dé1ibl) ìtmtf‘Jmányokbaml Íi‘aŕliára hajlik);l
liülöm‘bözö színü de átaljáb'sn hotssz‘u, tömött,

ИЗ)? és gyákrañ fjì'ì‘tölire kondoròdó llaja‘; nag'y
szakálay hosszudad ltet‘ek ábrázatja ŕendés vò#
násòhkal; _hereli llaponyája és vs‘zép erös‘ ter

mete van; Ered‘etilalija az` észalii félgolyón‘ az`
ó világ’ nyúgó‘ti i‘ë'sze, de lńivándorláŕ»` áltàl az '
Bgész /földszínén elteŕjedt.

2. A’ Mongol rátza, melynel‘ì búzaszín Sàrl
за vagy szennyes barna höre; gyér; этапе

mü feketè hàja és szàliála; rézsutoso'n állô,
'keshenyen hasitotf, liicsiny szé'mei; lapos Ы)‘

ŕázatja, laposp` szélés Orra; oldalvást lkiálló‘ áll-`
kapt'záji; nég'yäzegforma kaponyâja; z'ömök;

CäQiitQä ‚ 901481016! ylii‘dsiny -termete Мг}. Lak!Í
helye a@ ó ‚над мы; наш és; legészàkibb
Méli?.

`›

_‹

I—

З. Ai мам; fátza,ínl¿ább ‘аду kevésbbé'
sè'te't barná ЬётЬ tämä“, lágy, fürtös Рейка:

te мы; s-zélës wel, ладу sz'ájja15 feîyülr'öi
` boltos , oldalról öss'zeńyómúll; ka‘ponyával; já

de nagyob‘bálxja .kíësiny ‘éeńnettel-.l Lakhelye sitz*
ó világt'ól~ dé‘I-he'l'e‘tre felwö ä‘zige'tlek.

~

’

‚

’

ibi

4; м _Aem-mini v. Neger' мг sw
iïe‘cseii i‘ê’itza',Í nielyiieli` höre 1`е1‹е1;е;11а}а Re#~

inény,” i‘öviii; feliete (551301‘11011011061‘; szali'álá

ÈÖmÖÉtet‘SIie; örraiitos, àjaliai vàstag'oli; {eje-i
lágyja lapos,I állllaptzája eléáll. De i'am'iak né-I7

geren fén‘yeë szén'çfèkeœ Ьёььы egyëb'ai‘ä'nt
ëgészcñ lliauliaznsi teìmeite'l is.' Hàzâjoli âz 6
„иду а 61133 a’ aélivilag‘ ,el gy régie. Mine
i‘abs'zolgált az` uljëilágb’a is áltál i'it’eftelf'ŕ
y
S. Аз Ámérilia ŕáltza'; melynek vagyori
è'eŕes‘l-_éz vag’yfvas'rozs‘da szíń_ höre', sírna, dur-Í

ya, fényes' {еще Yhajai; ваш vagy Samui „а.
lnála 'szél'es de a’ ifa‘lisz'e'rnelmél ös’sze'nyoxnult
älu‘azàrtja,` inelyböl az oi‘r és az állliaptza éle#

sen’ lx‘iáll,- és è'le'g jó forma termet‘e. Lalihelyë
i {и ujvilá'g.

Ezen' rât'zálë líözött vannaliv niég más szá
inos‘ gráditsoza’toli vagy át’menöi yre'ltzáili, melyeliŕéëzińl; egyikhez" r’észinlt másilihoz has'onlitnalí;
ilyenek гид: а’ a' 1i lt á' z x1 s i - mongol, a’

liauRáz'usii má'la'j',l a’ liaukázusi- néger;
à’ mongol» mfáláj, à’ mongol- négel",

ì

а

inongf'o’l-ŕ-ämérik'ai , a’ mál ё} - négeŕ' rá

izák
„ем:’satisß штык,
a’ honn'antöbb
az elyrátzák'geographusok,
ra is osztjásk az
emheŕinemet'.

l

Egyih rátzánek a" másißklga házasodásábói
È’Lármazn'aik kotesol'i is, u. m. ВааКёииэ’Ё Зря’ és
I 1

o
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néger anya’ gyßrmelic m u l átnak, liaulxázusi l
apáé ’s àmériliai anyáé *m е s t i znck v. mé»
tisznek , néger apáé ’s ámérihai anyáé * z am
hónak v. *chinonak hívatik ’sat.

Az embereket liül'ömhöztetö nyclv felet
tébb külömbféle lévén , ezeket is több .osztúlyok

alá` szoliták felveńni. Vann‘alc ugyán is erefd’e
ti és elegyes nyelvek5 h o1t`és’élö-nyel»
veli; vannqli továbbá vóltakéf)` ltülön‘xbözö fö
nyelvek, és ezekneli egymáshoz ‚hasohlitó al
_osztályai, melyeket szó-ejtéselincli Nagy
d i ál c 1i t ek nek neveznelí. A’ l‘egnevezetesbbsk
«aléy fogn'ak számláltatni а’ földrészeli’ leírásában;

itt csmlik annyit jegyzünlkfmcg, hogy eddig- clé
felszámláltak mintegy 900 1`ё-пуе_1“ег >és .500D
dialektet.

. "1 ‹ '

` 52. ~§._
Az emberek átaljában társaságban élnelk;
. a’ le g kissebb társexsáv5 olcat mel Уelect. a

‘161116113
.‚

1е1 egXesi'tnelt, ‘(аду ig а’ melyek еду háznépé
böl állanali, familiáknali; több. familiáliat együtt
melyek egy çredetüeli ’s azoni egy nyelvet be
szélik törzsökö‘laneli , és ha sok ezerehböl

állanak n é Р е k nek, nem z е t e-lmeli-` neve’zik.
A’ törzsölaök és népek életmódjokra nézve _
felosztatnali la'ó Б 0 1‘1 ó 1‘ ŕa és m e g t c l-e P le d ст
teli re. Iíóborlóli v. n om á d oykl- azok `a’ 1111‘ szün

elen egy helyröl más helyre ~költözneli , ’s а
r

1

`'

"

'am 'ninnnnnnll is nllnnáó hnjléllnill, hnnenl ion.

hara sátorollhan lallnall.
_ Továhhá а’ népell vagy’egészen miv‘elet
lennll, _n_inllábl. én _llevésbhé miyellell. _

' Néinely törzsölrlöll csall v a d á s z a t bol v;

ha ászathl’Jl élnell , ezell rendsz'erent a’ leg--`
miveletlenehbell és otrombábball. _

_/

Valamivel elébb valóll a’ p a s z t o r-népell ,

melyell mind n'olnadoll es satraillllal vagy hor

dozhatóv hajle'llaillllal ’s marháillllal ide oda 1161‘

tözznell a’ hól barmaillnall jobb és lhövebh
eledelt llapnall;

_

_ _

_ _

Miv e lt nemzetell esall a’ megtelepedettell

llözt -találtatnall , melyek a’ vadászaton , halá
наши és marhatartásoil `llivül f öl d miv e l é s t д

llézmívellet,.1lereslledest,tudományo
llat és me s t ers é ge ll e t l'iznell és gyallorolnall.
Ezellnell állaxidó ha jléllai 11 áz all nall, éРü le t er ll

nell hívatnall , melyell rendszerént еду cso'por't
han szolltall едут‘; lenni ’s olya'nl'lor h е 1y sé g
a’ печей; A’ helységell fa lu llnell és v á r o s oll

nall neveztetnell. Az о1у helységellet , Ше1уе11а
ben más tarto'mányheli ищу éppen más fl'ìldrész-`

heli emb’erell vannall megte'lepedve , c o l o
niállnall v. gya'rmatollnall~ hivjáll.

Egy darab föld, melyen 'valamely embe-i

ri társaság meg van telepedvc, ’s a’ melyèn 116
velllezöleg soll fa'lull és- városoll vannall , tar
t o má n у nalll- Ileveztetill.l
_
1 1 "‘
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Ногу а’ rosz és nyugtalan emberek a’ 561‘
nali és magokat qsendesen viselöknek áttalmá

ra ne legyenek bizonyos rendtartásoka't állitotd
tak-fel magohközt ai emberi tár'saságok , és
поп rendtartásokat t ö ту é n'y elinek lhivják.
A’ törvényekre való ügyelet és azoknali végre

Аhajtása bizonyos személyekre van bízva, hiket
ti s z t v is e l ökneh hívnak. A’ tisvztviselök vala
mint az egész társaság is egy föhatalom alatt
vannali, a’mely kormánynak v. igazgatásd
nah mondatili.

Egy ‘газу több tartományok ,- melyck bif
xonyos töŕvényck ’s ugyan azon egjf k о rm á ny
Мат: vannak, egy s t á t u s t tesznelh
A’ mely státusnak igazgatása egyetlen egy
lzemélyre van bízva , az m о n ár c hi á nali híva-tik, és az ìgazgatója v. fejcdelme m oln á r с h á n'ak.A
A’monárchák liülömbözö ranguali ’s ahoz lxépest
а’ st_átusolt is többféle czímet kapnak : Р. o. а’

bírodalom’ fejcdelme. csás z ár', az ors z á#

g'é v. királyságè hirály, és így vannak hetd
tzegségek, fejed elemségek, grófságok,
tzultánságok, kánságoh , imámságok

’sat u-uelye'lmele fejedelmei h e r t z e g e В‚ f e e»
‘1 е1щей ’sah
Némely fejedelmek m'agokra és ö'nkények sze
l'ént hozhàtnak törvényeket, az ilyeneh határ
talen hatalmualmak mondatnak; másolt ismét ai'.r
országjok’ ńendeivel ’s hüldött'eivel‘eglyetévtöleg

-hozhatnaili и] _törvényeket egy gyülésben melyet
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országgyůlésnek hivnali, ’s a’ melyneli mindexœ
státusban más más neve van; az ily formán i,
`gazgat0tt státusok con s titutió s v. a 1 k o t.
ш án y o s státusolmak ncveztetneli,
Más státusoliban ismét az igazgatás вы‘
egész gyů 1é s re v. ta n á сага vaz bízva; ezek

a’ státusoli köz társa ságoli i'. respublieák:
ha az a’ tanáes csak bizonyos elöliel'ö familiák
tagjaiból áll á ris t o с r á ‘Её nali ha pedig min
den ember ( bizonyos meghatározásoli танец)
részt vehet benne, d é m o e r a ti á nali mondatik.

Némely s‘tátusoli elválliatatlan állandó зяб
vetségben- vannak egymással , söt bizonyos dol

golmali elhatározá'sára rendszerénti liözgyülést
is tartanali, ezek s _z övetsé ge s v. f’éderált
штаммы ЫУа’шаВ.

A’ tartományoltban és státusoliban megkell/

Vjegyezni azolmali kite rje d és é t„, fe livé s ét,
helyzetét, klírńáját, termélieit; miv
szorgalmát v. industriáját и, m. a’ ben
ne találtató laézmíveseket és g yá r о В at vagy
fáb‘x‘iliákat; liereskedését az erre meg->
liívántató útakkal , csatornáklial v. liánálisolikal,

hajókkal ’_s kiliötöhelyekkel együtt 5 lalióji’ szá-'
mât, ezelmek élet módját, külömbözö rangj ait,
melyhez képest azok para зной, p olgárok
v. nemesek, míveltségét az erre megkí

vántató tudományos intézeteliliel együtt, (miné
gnüek az iskolák, u'niversitáso li, tu dósf.

‚
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és szorgalom- t á rs a s á g ok, külömbféle
gyüjtemények ,) és v all á s át 3 végre a’ státus”
felosztását, ’s a’ benne találtató helységeket, í-:
gazgatása módját, hadi és tengeri erejét, jövee
delmét és adósságát.
_
Vallásokra nézve a’A föld? lakóji vagy Её y
Istent imádók (Monetheisták) vagy Több

_I s t e n e k et im á d ó k (Polytheísták, Pogányok,
Bálvány-imádók. )

l Több Isteneket imádók : i.) A’v f étìs-imá
dók , kik képeket , bálványokat , állatokat vagy
plántákat imádnak; _ide tartoznak a’ s áb e i s'

t ák is , ШК az égitesteket tisztelik. 2.) A’ Br á
ща2 imádójí. 3.) A’ B u d d ha' imádójì (Bí: д‘.
d h is t ák) kikhez tartoznak а” L á ma ist á k és
F ói s t á k is.

k

Egy Istent imádók : 1. A’l

.
sid ó В,’ kik az

egész földön más népek közt elvannak széledì
ve és vagy Horaiták vagy Talmudisták._
2. A’ Heresztyének, még pedig.
A.) B ó m ai cathol-icus keresztyé

nek, kik a' pápát esmerik az anyaszentegyház;
fejének.

B.) Görög keresztyének, oszolnak a)
egyesültckre és b) nem egyesül-telire.
Evangél-ious keresztyének, u.
m. a.) Lutheránusok, b.) Reformátusok,
c.) Anglieánusok, d.) Presbiteriánw-v
vslok vagy Puritánusok, e.) I n d e p e n d e n sse k,~
/
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f.)-Arminiánusoll, g.) Unitáriusoll, h.)
Metllodistáll, i.) *Quallefelg ll.)`Hcrrn
"hútia'll, l.) Mennonitáll’sat
f D.) Nestoriánusoll.
Monophysitáll.--.~

_

5.) A’ Izlám v. Mah om ed llövetöll. Ezel(
ismét több felellezetellre oszolnall, u. m. Sz un
nitállra, Siitálira, V á h* á 11 it á 11 ru ’sat.

Vógre a’ monotheistállhoz _számláltathatnali a’
Hon-fu-tzí’ (Confucius) a’ Zoroaster és a’
Nanell' llövetöji.__

M
53` §..

Európa mint Emberell" lallóhelye.
Egész Európát cgy rátza, a’ 11 au ll á z u si,
népesiti , csall a’ legé'szallibb és leglleletibh vég- ‘ ‘
szélein lallnall llevé's mongol rátzheliell , u. m.
Finnell és Lappoll..

Nyelvellre nézve a’ llövetllezö nevezetesehb
nemzetellet' llülömböztethetjüll-meg:
1. A’ S z 1 vá v nemzetell Európá’ törzsök
continensénell nagyohb rc’szét és a’ Töröll - Gö

rög félsziget e'gy darahját foglaljál’l-el. Ezell' kö
zé tartoznall 'az Oroszoll v. Mu szlláll, L et

‚ tell, Litthauiall,. Lengyelell, Tsehell,
Tótoll, Horvátoll, Wendell, Bozsnyá

11011, Szerviaiall, Bulgároll, О lá 110 lli
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de след utólsólmgk nyclve ~máx' nagyqn elegyg;

déák v. latán *_nyelvel.

'l

` i

l ` 2. A’ Német v. Germán nemzetek шт.
Tulajdon Némçtek, Hollaùdiak, Fr

i lek, вами, N_orwégialc, змеев. meI
tartoznak az n g ol o li is , no_ha nyelvek na-A
gyon megelegyedett, xllevezetesen déákl‘al. Mind-L

ezek észa'lmyúgoti Európát lalcják.
O
5. Bo máń_ цепные!‘ д kiknok nyc-Ive a’
hajdańi déák nyelv’ megelegyedetç maradványif
ból áll. Ilyeneli: а" В o r t u g a l 1 i alf, Spa@l
nyolok, Franvcziák, Olaszqli délnyúgo-~l
ti Európában , ’s a’ tulajdon В ó щ á nok lçöz/öt-f-

t‘ök elszórva ’s ax Álppk lxözött.
1.‘.

ö r ö g eredetü elegyes nemzetell a'.

tok,
Târölt-Albániaiak,
görög félszigçten,Ui mirrémüek
G_örögök..gz Arq a
I

l5. A’ Се lt a nemz‘çtek, Бах-бра’ legrégihh

lakójinak maradéki , de most csak g’ legnyúgo-4
tvìbb szélelgen találtatnak. E’ félék a’ *Ga е lek

v. C e 1t á k Irlandban ’s a’ Skótziai ,llegyçlçexnv ,

H i m b e r ek 1`Та5у1эгйгщгйа1 nyúgqti szélén ,I
B r e t 0 n Qk Bretagne félszigeten.
I
б. *F B a s ue 01‘. a’~ He'sperîai félsgigeten.'
'1 . М а g y a r о k.

ß.I T ö rök ö li «És T at árqk keletre.
9. F in ц - nemzetek legészakra a’ L a p p ok,

f keletre a’VOIga’ és Ural’ melyékén: à’ Tsereî
misszçli, Mqrdwágk, Yogulok ’sat.

1‘.
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10. Hálmukok és 11, Tserkásszok a"
liáspiiengei" гщз1уё1‹ёшг u
12. Zìaidóli, 15. О i- m e ny e lx és 14,
Т z i gáti y o k elszórva.
`
Vallvásoluza nézye Bómai C at h lo l icusok

a’ Bomán-nemze'tek , a’ nyúgoti Szlávoll, а’ de'
li ItnIajdon Németeli, a’ Celtáli’nagyobb része,
9s a? Magyarolmak egy része.

Nem _egyesůlt Göi’ögů-lt a’lceletiSz‘lág
pemzetek , ’s az elegyes Görög-nexnzetek. `

' ‹ rLutherzinu,soli az északi tulajdon Né-g
metck’ еду része, a’ Dánok, SvédelgNoi‘végiakì
a’- Magyarolt’ egyr része.
‘
'
i Reformátusok а! Hollandiak; és a;

_északi Németelmeli, Angoloknak és Magyarolig

pali egy része. l
A’ protestáns vallásnak minden az 52. ß.

ben emliteti; ágazaçai liövetölieç találtak az Anf
¿010k ne“,
I’ Unitáxyíusok vannan az Ángqlok ós
Magyai-ok liözt.

Mа hОт a d l‘övßrök è’ Töföl‘. és. Tëŕáë »

" pemzeteli.

`

Mó’ses’ töryényeit Юный‘ a’ Zsidók.

Európa átaljában a" legmivelfebb földrésß‘L
lévén, földie csak nem mindenütt szorgalom

mal miyeltetilt, és a’ lilezmívek, noha liülömbö- \
ф щёгфёцьеп ‚ mindrenI iartomanyaiban ůzetneli. -

‘
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'- 5 `Hůl- és bel~ kereskedése eleven és vìrágzó,
melyelmek elösegéllésére bír számtalan hajólh

kal, jó liikötö helyeliluel,- vízcsatórnáldial, hö
és- vas мамы, Ьёп1ю1‹1‹а1 ‚ ьётогёёёозйб vagy
kármcntö intézetékli‘el, 1‹егез1‹е‹1ё1гёгэаэё5о1‹
kal és iskolálikal.
`
-__ '
A’Tudományos intézetelßis legszámosabban
vannali henne: u. m. Tudós társaságok; acadé
ШИН, fö‘isliolák vagy universitásoll ‚100116511:
mok,- gymnasiumol( ,' al isko'láli; továbbá küv

Iömbfélé gyüjteménye'lc, u. m. bibliothécák v.
könyvtárak, régiségelt’ és rizliaságok’, állati, ás~
ványi és növényî termé'kela’ gyüjteményei, ‚Ш

vészkentek, képes és szobros galléríák ’sat. ’sa't.
` ‘Шахты népeli alig vanńalx Európában, ezek

`is a’ legészaliibh és' legkeletibb széleken. .
54.§._

Бах-бра Státusai.
I. Muszlia v. Orosz birodalom. Ennuh

európai része a’ törzsök continens’ lie'leti ila
I gyobb részét foglalja-el F’s а’ Bálti- Jeges- Fe
liete- és Háspi- tvengerek, a’Mémel, Prút, és
Urál folyók, az Urál és Kauliázus` hegylántzol(
Кбит felis‘zik. A’ Volga, Don, Dnìeper, Düna

Dwina è_s P'çacsora folyóli’ egész tekńöiibenfle
'vanr'íàk Ntagysága ls'zinte 100,000 [___] méŕtf- All
tulajdon Qrosz Országból, B áltî - te n g 'er
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melyél'li tartományokból, i'ifin’.

n nl a n db‘ól,

Е sth'lan d bol, Livlandból és Iíur'l'andból;Y
Bégi c's и} Lengyel Országhól, Bess zá
rábiából, Doni Hoz álloll’ földjéböl, Eri-_
mí á ból, Ii aull a z usi tartományollbol, ‘H á z á n
_és A s z t r a k an Országollból. Lallóji’ s'záma

58,000,000 kik közöt’t legszá-mosahhall az Oro

szok és Lengyelek. Igaz’gatása határtalan mo
narchia. `Felosztatill gubernátorságokra , melyek
között llirályságok , (mint П] Деп5уе1- О.) Her
tzegségek is (mint Finnland) ’sat vannall. ' Na

gyohb várossai: Sz. PÈTEBVAB, (az egész hi
rodalom’ Fövárosa.) MOSZHAU; wlnsó 3 (a’ Len
gyel királyság FV.) Iiiev , “Типа; К áz án , Bi

g’a, Asztrallán, Túla, *_Saratow, _Odes
`sza, `Iároszla'lw, Ar k h á n g el, Nizni
Novgorod , Do r p á t , Helszingforsz

(Finnland FV.) F от é а а’ legészallibb varas
Európáhan. Császár v. Czár I. Miklós.

II. Svéd-Nolyégiai egyesült ország. A' "

Skándináviai félszige'tet foglalja-el. «Nagysága
15,800 Щ mértf. melyböl Svéd О. aoco-et fog
lal. Lallóji Svédek, Norvégiall v. Normannoll

és _Lappoll'g számoll 5,000,000. Svéd О. mely
a’ Hjölen hegyláncz és a’ Bálti tenger közt fell

szik *länekre, Norvegia, mely az Atlanti-_
cum felöl van arntollra osztatill. Mind -a’ Вег

tö llülön constitutiós'nlonarchia egy király a‘latt.
Várossai Svéd 0-han':~ Stockholm FV. 66:6

112 v
borg, “С а rl s k x o na, Geile, CálmárJl
*Ups ala, Falún- Norvégiában: *C'h1;is ‘1:1
nia, FV. Bergen, =ll'Drontheim.
III. *A u s t r'i ai birodalom, a’ Muszka bÉro

dalomtól délnyúgotra Benne vaimak a’ Kárpátok
egészen, a’ Sudetek, az Alpoknak, keleti része,
а’ Duna’ teknőjének közép-része az egyik nagy

lapályával együtt', ’s a’ Pó’ és Elbe’ teknöjiknek
egy darabja, valamint a’ Török- Görög félsziget'

nyúgoti szélének egy darabja is. Áll Német -0-.
lasz- Magyar- és Lengyel- örökös tartományok:
ból. Nagysága 12,156 E] mértf. Lakóji' száma
32,5oo,ooo. Ezek közt találtatnak csak nem min

den Szláv' nemzetek, továbbá Németek, Olaszok,

Magyarok, kissebb számmal Zsidók, Tzigányok ,

örmények, Görögök. .- Felosztatik 15i provin
tziára v. gubernátorságra , melyek közt több ki
rályságok vannak. Ezek: 1. =l*Ensen alóli és a,
Ensen felyüli A u st r i ai íőhertzegség 5. T y»

rol. 4. Stípia. 5.LájbaJ>hi és 6. Triesti
gubernátorság , mely kettő együtt * I ll y ri ai
királyságnak bívatik. "z. Cs e 11 ország. 8. Mor-v

ya és *Silésia. в. Galitziai királyság. 1o.
Lombárdiai és 11. Velentz ei királyságok
12. Magyar ország. 15. E rdély. 14. A’ Has
tonai határszél. 15. D álmátziai királya
ság. Ezeknek mind külömbíéle igazgatások van ,
de csak Magyar országnak ’s Erdélynek vannak

'constitutiojik.
városai:
BÉCS az., ‚ egész bix-odin_
.
W
.
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lom FV. (опцию v; Májland; FV.(I0`;) rńÁGA.
FV. (8) ‘вьвытив' FV. (11) Pest. Vér'öna. Liem
berg. FV.

Padua. Debretz en. *Triest

FV. (6.) Ро z s 0- n. Brünn. FV. (a.) Buda.
FV. (12.) *G r

t z.- FV.

Brassó. Sze-Í

ged. Ií'o‘lozsvár. FV. (13.) Lintz. FV. (2)
Lájbaeh.. FV.
In'sbruck. FV.
Zá
ra. FV. (15.) Császár I. Ferentz.
‹
` IV. Németiszövet'ség, Európa’ штаб!‘

continensében, a’ Bálti é's Adriai tengerek , a"

be’Maasteknöje
és Marchegészen,
folyókazkön-‘Beane’
Oderáé ’s Найти‘
van’ az ria- l
gyobb részint, és' a’ Dunáénak felsò' része'. All

kevés lcülömbséggel a’ volt Bómai-Német biro#
dalomból. Nagysága 11,500 [I] m. Laliosai‘száma
54,000,000. kik tulaj'don Németekból és lieve
sebh Szlávoliból állanalf. Vannali Franeziáli ,
Olaszok és Zsidólt is. —

{-

.

Eze'n szövetséget alkotjáliï a’ нашим egg/ß`
mâstól fi’ìggetlen státusoli, melyeknelc igazgatá-I
sai liöveteliet ltüldeneli a’ szöveltség gyl‘ilésbel'i;I
*Bundes-tag) Ennek határozatai minden státusè
ra nézvc kötelezö erövel hírnalï.>
f
1. Az Aus tri ai esászár Né'met tartomás

nyai. -~-

2. A’ Burlius király' Német t'artományai.
3. Bájor-Szász-Hannovera- és Wür

t e mb e r g - országok ‘у. királyságok.

ßm

4. А’ *H a s s i a i vá'lasztó fcjedclcmség:
*(Heseen- *Cassel.)

l

5.„Báden, Hassìa, Szász-*VVeimár,

“ё: Mecklenburg, Oldenbnrg~ és *Lari
xexnburg nagyhertzegségek.
_
,l
„ AÓ;~”“Nassau, fßraunschwei‘g., ._három‘

Sèzász, három Anhalt, és *Hol‘steinherë
tzegségelx.
. i .'
‚ 7.Három *Beuss,_l}é_t *Scbwartzr
b u- r g, Её‘: L ip p e, Waldeck, hét *H01

benzqlle-rn és a’fLriechtenstein fejedeë
lemségeli.

.

.

8. А’ Hassìaî Íßan'dgrófság..
_ -9.*Fran1`ifurt, Hamburg, Lübeck;
Brema szabad városok, v. köztársaságok.
10.- *Kniphausen uradalom.

Mindezqh az Austriai és Burlius birtoiioń
lxivůl 4282 Щmé'nföldet t‘esznek- ’s a’ négy ага‘
bad várost ldvéve mind monarchiált , még ре‘

dig nagyobbára çonstitutiósok. Nevezetesbb vá#
rosok: HAMBURG; München, *Dresda, Fränk

{шт а’ Májn mellett, hol a’ szövetség’ gyülése
Íä'rtatik; Lipsia, B ré m a, N ü r n Ь е r g,

а"ёвгаипзсьигейз, Máintz, *.A’ugsburg,
Stuttgard, Hannover, >*(Èassel, *Mann
heim, Lübeck, Darmstadt, *Carlsru
he, *Hei-delberg, штанга, *Weiman
gén@
'

l

_-

па

î ‚У. Èr'antzia orszàg _azeur'ópai -törzsök
eontinens’ nyúgo’ti végén, a’ Calais-i szoross és
a’ Lyuní _öb'ö1,; a"Biscayai_1;enger és a’Jura 11e-v
gyek Мы. Mßgáball fog’lalja а’ Gironde’, Loi- '
lre’e's Seine’ _viztollnöjilleb ’s a’ Rhone-_ét a’

Genli _tóti alól. Nagysága .10,000 ЩmértfÃCor
sica l звёздами} _együtt “_Lakóji esaknem mind
Frantziáll , ‘esall llevés ._Olaszoll, Iìománok , Né

тетей; Basque-ok e's .ßretonok vannak köztek.
Számokglössz'esen 52,000,000.

Felosztatik 86

"megy‘ére 1*(départament,)_melyek neveillet he*
_gyaktölf , темы v. helyzetöktöl veszik. _C011

stitutiós'- monarchia 3az -clrsz‘l'lggyülése állna’ipß‘
i111 ek’. ‘ésnal- n_ép Мёд; te К" v. ll é p yi s elö k3

knmnrájából , ш llülön tmjgâll «llléseillçn Да

rossai: PARIZS 5 FV. Lyon , "" MARSEILLE. 5 *B01*
deaux, fßouen, _* Nantes ,; ”“ Lille , ’* Toulouse ,
StrasbnrgyÍA» m ie n _s, M_etz , _*Orleáns,

"_“Nime.s,v * Caen, *Avign on, *T_oulon,
_Clem minut, _’*V elrsailles, *Angersgf (Ezek-y

nell mind több van 50,000 _.lallosillnál.) *N a n
e.y,‘.'l*'ß es‘ançon, *D on, _”_*T ourls’5v ï‘l’Ajalo
ci 0` Cursieában. I_{iréllyA : I. Lajos Filep.

.H- .4. .v

I

_

'~

_ VI. _S p_a n y ol ország a’ Hesperiai félszige
tet foîglalja-el _szinte egészen; csak or t u g all
van` _még _ott , az Atlánticum melyéllén és A n
do r r a. ‚а? Pyrenaeuspli _alja'ln.i Frantzia ország

116

w1 а’ ЁуЬепаеивоЁ‘ вы“; ФЫазЩёК-ы. Ан д;
hajàa'n'í *Castillîáíg Arragòn‘iäi éá Navarraild--

rá'Í-yságolfból és a" Báléäri _èziget‘ékböl.' 'Nagysá-l
ga' 8500 [j] m: L'akóssai шт 14,000,000; Ezek

Spanyolo'k ," Bomátioli; Basque-01( ës' Í-(è'îféà Тай;
gányoki “Fieldsztàtîk 34 ”'йшек1деп9й1(гё vagy
gubernát'qráágokra , Канта? иЫшеСЫт pedigi
' 12 hapitányságòkŕa. Ígaz'gat‘ás'a h_átá‘r't'alàń _moi
Ílarchia kivévén a" Basque-ok földiét.' Várqssa'iŕ
nimm) ,f FV. *BARCELONA 5’ *i S’e‘villa ; Grànáda'j
1"УаНзшсЁа, Cordova ,v *Сад12^, Маму; *Z àraì

goça,- *Хе1:еъ"де Ía' Fron'iìe'ra',- P‘ál‘maî
(Mallo'rçg‘ szïlgeténl.) *ySan't'i ing-0,' Colŕ‘u'n'n'a)

*E'Val’I'
s_ourl’iaì;
atìolicL-*Hde'
"'SafIaIh'
fónsoan-óa>
ëa‘ *A‘rŕa'
,\Tolédb.'
nï’iuéz' И;
fályi hîaszélydk lïireäekf _ __ д _ ‚__
щ т ö f6 к v'. o' s „за n@ Mmmm.' А” ты

rö'k-Görög féls'z‘igeteri fekszik a’ Шла és' an> Ae-'

gaeútn tenger, ai’ Äůŕia-î és Fe'lkete'v t'ènigè-réli‘
Мы. A’ Szláv- Görög ÄÍP-ùk‘nak ń`ag`y0bb‘- résine?

fôïdj‘én vftafhszik , melyńek t’erfed-táége ’Z650
r'nértlf.

Кбит а’ Törökv. Osméëzr a’ fö~ é§

—ur'alko'dó немец a’ t'löbbi‘ u: m'. Äŕnaut‘á-k, Ей

6614 д Ötmé'nyek , заказан ,— Oláhò'k és sok Eu-'

ŕópa'i ker‘eske‘dök ‚ v; Мат: valókÍ v'. csak meg-`
áze'mvedtetneìt'.- Számoä öá'áz'esen‘îly-'l'ñòßéoa Négy
É á~1etŕ`e` атаки ’s‘ еще!‘ isméìi S‘záńèzsů#

liokra
Ш, Bosnia,
таз)’ zászla-'
*S‘iiìs‘tria
a-liakfa. A'ésnégyDnezfáŕr van' '

i

l

’r2-'2

’s'zigefele I'Iatártalaii monarchia; _’töx‘vén'yes és

»"vauásos lm_nyve 'ain óда n. ‘изюма: копзтш;

lTzLNÁŕoLY yм keine; FV. „who“ Урду
Egréné, szélániki _(Т11ез$а10п10а ,) Ешьте:

gsi, ’sz дна, 1....., Fi1ii_.é_(`1ä1_.if1ippò1is,)
Vidi‘n, .I_eńi’ts er (I_.ai'iss'aò ’_G'allipoli. A’
I_iíres _A t h _o s_ _he‘gy ‘а’ H_lastrornaival. Császâr',
Szultán v. Padisall: ‘П. Mahmud. _
y’

VIII.

i' itt _oi‘szag egészen szigeielcen feliè

„щ _es ¿1_1 i) 4a.' Britt _archipelagusból,„ ‘ты; p
magabaf. fçglaljg. Áńglig, Маша: és I.: '
une ~ninalyságolmt és *We l è s hè'rtzcg'ségef

A2.) _A’ Normanni “_sfzigeteli’lìö’l
ue’i-ńse’y es
*.leŕsey.)
Malta, а"(30220 és C_om Ii: no
szigete’láböl. _ e l g_ol la szi-getéböl Jütlaml
¿pellets ь.) с Iib .E мы: váro'sából а’ H'espe'ria‘î
félszigeten. lNag'ys’ágoli xnindössze '5"¿5’0

ni.

`Lalgó’sai Angololi és Celtáli (Irlan’flban, VVales-ï
lien , É'sz._‘Sl£o’tvziál)an,) é’s nienneli 25,500,000

1ё1е1$гёк A’ hái‘om egyesült liii‘ályság gŕófságokjä
'na C_*shire v. *county) osz’tatilc. Cons’fitu’tios nioâ`l

n'árehia; _az bŕs'zziggyi'ilés parlanx'e'nine’k Щит‘
es áll felsö és alsó_'liázl)ól. Váijosok uÁngl’iàbań:

LoNnoN g à. ege... moflárf'chia FV. wbb ...inf
Í1,000,000 laliossal. *M_Aisreìiesîßnf4’. *LiyEnŕooL,

BIRMINGHAM; *lìristol *Leciis , *Sheffield , *Ply
nloutll, *Ne'Wcas'tle, *Norv'vichg *P o' r i s mo u _i;h,

тип, ‘годом; *Camlilridge.l _'_s’kefziáî‘
i2"

‚
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ban; *GLAsGovn EmNBUnG. FV. г- Irlandban: *DU
BLIN: совк; ЫттегЁсВ; *B e I fa s t, “T at c rfo r d,`

Мышь“: L а V al em. Hiráiy: 1V. Wilhelm.
‘l

IX. Burltus v. Porosz ország. Fclisrffi'li

Európa’ törz'söli ccntìnénsén hét hülön ¿arab
harí: a’ nagyohbili a’ ВАШ-панды‘ , Mémel, Visz

tula Áés Ódera те1уё1юй1юп, а’ ШззеЬЫК а’ Baj
na’ melyélién. АН á’ „еще: szövetséghcz сапо
26 ‘сагготёпуоЕЪЫ , "' ( Brandenburg , Silésia .
Szász-föld , Westphalia ’sa’t. meljfeh nagyòb'h
rëszét так), tulaj'flon `B urltu sv országhól, és
*P'o s e n Lengyel' hertzegségböl. Nagysága:
5050 m. Laliôsai, Icili ,Németelß выйти hevés

Z'sidóli ’s нашими , összesen‘l 3,000,000-t`tcsz
nek. Felosztatila provintziálira és ezcli igazga

tási lierůleteltre. Határtalan 'r'no‘r'u'ix‘chia~ Vá‘ros
sai: BERLIN,- FV. *Breslau, Königsberg, Köln:

Dantzig; 'Magdeb urg, Aa chen, *P0tsdam,

Stettin 5- *D‘üsseldöriu *Posen, Hála,
К 0 b l е n t z.- Hirály III. Fridrilk - vVilhClm , а’
1li-é l"‘N e u f-_c h á t el Kanton is Helvétziában.

` I ‘х. к é t `Sicilian’ Országa' az 01m fél
sizig'et ldc'li rc'srzc'n ós Sicilia’ szigctén. АН N á
poly országból vagy a`Fárön inn eni Ura

д almalshólfés Siciliá'ból v. a’ Fárón túli
uryadalmakból. Na gysàga 1080 Щ m. 7,500,000

lélel'iböl álló laltos ai mind Ol-aszolá. Felosztatili
intendenzáltra; Ha'tártalan monarchia. Várossai

Nápolyban: NÁPOLI; FV. *Foggizu Bá r i,

f _
.l

_.,¿-._..'.....'.
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*B e g gio, T a r c n t o. Itt vannall Hcx‘culanum

és Pompeji lava alá tèin’etett városollnall kia
sott maradványai isi f_l- Sieiliabanè PALERMO;

Catania, *Messina,l*Caltanisetta, Sy
r a с u s a. Ezen inoiiarelli’ábaxi _vannak Éurópá
nnk minden vnlllnnjai'. rli'rnly I; Fnln_nv¿.__ _
XI. _Р оr l n g'n nia ‘а’ `Hes'peri'ai вещью;
az Atlanticurn océán, ‘a’ Minho folyó ës Spanyol
orsz’ág шт. A’ Tejo’, Douro’ és Guadiana? te‘ll

nöjiknell lega'lsó `részei henne vann'aklÑa’gysága:
l

1820 [l in. All lnlnjdo'n 1’ n_r'lu „па-4 és' All
g a r v e lli'r’ályságokhól, és az *A z o‘r i szigc

tellhöl. Hat. tartoinányra szolltáll osztani , il. nl.
czcllre: Ent-'re D o uro e Minho, *Träz-os'
Montes, Beira, *Estrcinadurm *Aleni

’I‘ cj o és Algar ve, inelyell ismét ‘llerl‘ilctell
're osztatn'ak. - -- -- - Ь йюпагёЫа; Lällóji 52:1

lnn 5,500,000, ШК r'nnlngnrln'll. Varosai: LIS
ВОА v. Linsznbnjn, FV. Pour., Coimbra,
Braga, a’*1_É«lvas, Évora. Ilirály l- l l'i à- __

l XII. Oláh-ország az Erdélyi hegy'e'll é's a’
Duna Кбит; az Ólt keresztůl l'oly тайга. ìIklälgv-î
"ság'a 1550 [j m. мам 1,000,000 lallossal,“llîll
mind Oláholl. Függetlcn'nell esme'rt fej'edelein
seg, most Muszlla védelem Май.

Fejcdelme

H 0 s po d á r czímet visel. Föv'árosa zjßull‘arest.
XIII. *S a r (l í ni ai Iiiràlyság az Olasz fel-ï .

Szigeten az Álpoll és a’ Gcnuai öböl llözt és
12

*

/
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Sardinia’ szigetén.' Áll a’ Piérnonti .és *Savoye-É
’s némely apróbb hertzegségekböl , a’ vo‘lt Ge

nuai Идиш-3115135’ ЫпоМЬЫ és Sárdínia’ ’s a’A
his Cáprája’ szigeteiböl. Nagysága 1510 [l пай‘.
Lakói 4,500,000-böl этапа!‘ és mind Olaszolt.>

Intendcnzálu'a osztatik. Határtalan monarchia.

FV.
Városai
*Genom
ia’ száraz
*A1essandria,
lföldön; товшо
mima,
3(Turin
Asti,
*Chambéry Sardiniában: *Cagliari, FV.
*S a s s a ri.

.

XIV. Dá n ila Jütland féls zigeten, ’s a’ 1&6
rülte fekvö szigetelfen. АН а’ I_)ániai archipelböl
u. m. S zjellan d (Seeland), F í e n (Fünen)

La l a n d, F als zt e r ’s több apró szigetelfböl,
Észam Jütlandból, вы; заыапаьы {vagy
*S chl es wigi hertzegségböl, Holstein Lau

‘e n b

gi ‚hertzegségböl _, mely а’ Német siö

vctséghez штык ,_ és a’ F á r ói archipelagus

ból. Nagysága 1040 l] n’xérrf. 2,000,000 lakosi
Dánolx és tul'ajdon Németek. Amtolu‘a osztatili.
Határtalan

monarchia.

VárOSai :_

KJÖBENHAVN

_(Hçppenhâga); FV. Al tó n a, *F l e n `s b u r g,
*I{,í‘el, *Helsingöx'n _

за. ' g.
100g-_.500 Ümértföldnyì nagy'ságu
Stàtusok.

_

XV. Egyházi status v. a’-Páp__z1’„Ura_-

dalma, az Olasz félsziget’ közepén, ai Pó Го
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lyó, az Adi-iai ’s Tos‘cánai tengerell Жди; ben
‘nc a’ Tiberis’ telinöie. Népes tartomány, láltóji

Olaszola. Legatiolu'a és Delegatiokra osztatik.

’a

’Határtalan feje a’ Pápa, Ы: is a’ Iiárdinálisoli
magok liözl'il választanak. Városai: noMA 3 FV.

*Bologna5 *Perugia, Ancona, Гей-ага,
L о r é t o:

.

'

XVI. G ö r ö g ország , a’ Török-görög fél
sziget’ délirészében ’s a’ Görög archipelagus’

Szigetein. All Liv á д i a és Mór e á volt Töröli
szándzsálxoliból , E gr ìhos vagy N e gr op o n
te szigetböl, а’ Cycladi és Spóradi szige
Ytelaböl. Hevés lalióji П} Görögöli. Monarchia. ‘
Városai: Egri b os, Ati na (Athenae), Nau

plia, Korinth, Patras, Tripolitza ‘зап
XVII. M old o v a az Erdélyi hegyek , és
a’ Pruth folyó liò’zt. Fejedelemség, Muszka vé
delem alatt. Lakóji Oláhok. Fövárossa *J a s s у
(J ás). _
`
XVIII. Helvétzia v. *Sehweitz. Feli

szilt az Álpoli’ nyúgoti részén , a’ Pennini ál
pok" hérczei, a’ Lago maggiore, az Ortles hegy

a’ Hostnitzi-tó , a’ Bajna és a’ Júra között. All
22 Hántonokból , melyek mind megannyi füg
getlen liöztársaságok (egyen ШИН) 5 де egy
mással feloldhatatlan szövetséghen vannak és
együtt tartanak országgyülést *( Tagsatzung)
штык által. A’ 22 lIiántonoli ezels: *Z üri eh,

Bern, ‘Шипы, Uri, *Sehwyz, Unter;

18g

vvalden, *Glaru¿s, fZug, *Freiburg

*Solothurm *Basel, l*Schuffhauscn;

*Appenzelb Sz.Gallen_, Graubündtcn,
"Шах-зап, Thurgau, *'I‘Íessin'o,VYaad-`
land, munis, *Ne‘ufçhâten Genf. La;
ИЗ]; ЫёшегеВ, lůl‘antziáili,’Olaszo-lt,l Потапов.’
Vzìrossai:l Genf (Geneva), Bern, Basel (На;
silea), Zürich, ’_'fLausann_e, Lu’zx'ern.
' ‘ XIX. Belgium az Észalii tenger', aÍSchel->

dé és Maas folydli’ melyélién Frantzia orsnág
menen 65.231061. A11 9 Pmvimiábói, mayer.
nek nevei: DéliBrabant, ’Henne-gan, Куй
goti és Helleti Flandern, Antwerpen,
Limburg, Lüttich, Nárnur és fél Luxem-v

burg. Laliöji Vallonoh és Flamandolt.1
Constitutios monarchia. Yárossai: *ßnüssnr. ;_ `
F". Gent, Antwerpen , Lüttich; Brügge,

Doornik, Löwen, *Maastrichç '
`
XX. Szervia a’ Száva’ ós Duna’ öszrsz'ef'l
_szalcadásolitól délre , Bosnia és Silistlria Tâ‘rölg

Éjaleteh ltözött. Független fcjedelemség', de`
adót >fizet a’, Szultánnak. азы! eredetů nép`
lalija. Városai: Belgrad, (Nandor-fejérvár),

Svzern'ennd‘rin FV. Kragoîjevátzî.
‘l XXL-Holland v. Nómetalföld, az È
szalii tenger melyékén Belgiumt'ól a’. Dollartig.V
Nagyon alatt felivö lapály, úgy hogy a’ tengerl
elöntése ellen soli helyt roppant töltéseldiel (dü
пе) hell oltalmazni. 11, Provintziáji еще“: H01/
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land, Friesland, Gröningen, Drenthe,
а'О\’егузз‚е1, Geldern, Utrecht, Zee-_
land, észalli Brabant, Limburg és Lu-

x e mb_u r g lleleti fele. Lalloji Hollandiall- és `
мы. vnnnsnni'. AMSTERDAM, Rotterdam,
Haga, Lejda , Gröningen , Harlem,
L u x e m b u r g. Constitutiós monarchia.
XXII. T o s c а n a azon nevü tenger’ me

lye'llén. Földje magahan foglalja az Arno’ e's
Ombrone’ teknöjiket. Hatartalan monarchia ,

nagyhertzegség czimzettel. 5 compartimentóll

ra oszlill, melyellnell nevei Fi’i- en ze,_ Ar ez
zo, Siéna, Grossetto, I"Tisa, az'utólsó
ha такой!‘ Elba’ szigete. Várossai: Firenze,

(Florentzia) Livorno; Pisa, Siéna, Porto
Ferrájo, Elbahan.
100 ш mértföldnél kisscbb tcricdtségů '
Statusoll.

XXIII. Parma, az Olasz félszigeten a’
Pó, ’s az Apennínell’ bércze között, a’ Sardi

niai lliralyság mellett keletröl. All Parma,
*Piacenza és Guastalla hertzegségellhöl. Hatar
talan uralkodója hertzeg czimet visel. Várossai:
Parma, Piacenza. Lakóji Olaszoll.

XXIV. Modéna, az Olasz félszigeten, va’
Pótól délre, Parma és az Egy‘házi Status Кб
zött. Határtalan monarchia, czimje hertzegség.

Várossai: Modena, Reggio, M_assa, Car
rar a. Lakóji Olaszoll.
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nagyobb
XXV._ésJoniai
több apróStátnsoli,
s_zigeteliböl,áll'n_lelyek
anak af
'.'I‘öŕö'k-_gölfög félszigçt’ nyúgçti Ъ délì szélei_
_ жрецы: felIüsznek, a’ Jóniai és Földlŕözi ten-l
gerelIlIen. A’ hét nagyobb szîgetelg’ nevei: Kor-`

iu, Paxo, S_ant_a-Mau_I_-a, I__thaca v. The-_
álgi, Céfálónia, Идите, CéIjig9_._ Ezel(

езду ariatocratiai köztársaság-ot formalnak ,_ a"
Britt király védelme alatt, kf Iegy biztçst (Lord_
i_`ö_ commisèaríus) tart; Ш: állandólag. Váxfosai;
_z а me, II о »_,fu FV. Lakóii Görög'ök.
XXVI. Hralgkó, a’ Vísztnla n1ellet_t_ , а;
Ansztrîaî és OrOsgI bîrodalrnak es BurluIs or-_
szág lközött. Höatársaság , a’ 3 s_zenIszéd haral

masságok védelme alatt; Föváressa: K ral_£_lx_ó„_
Lakóji I_Iengyeleli és z_sidók.

XXVII.` Lucca, ад Olasz félszigeten, a’ —

Földközi tenger, Mgdena és Tos_can_a liözött.
Hertzçgaég; igazgatása constitntIóa monarchia_._
Fövárqssa: Lucca.
‚

XXVIII. A_ndfqrrë, @gy v_ölgyb‘öl ан aj
Pyrénaeusok’ dél_i` o_ldalán az'Ebró’ t'el_möjében._
Iíöztársaság, ‘a’ Franpzia király’ ’s az l‘*Urgeli_

saomszed líiispölů v_édelmeli Дан.‘ An_do_rra
várossa ’sl mc'g вы: falu van benne.

XXIX. Monaco az Ollasz` félszigeten a’-

ваша был I_nelyékén._ I_‘ejedeIemség af sardi._
n_ìai kírá__ly’ v_édeline alatt. Vároasaî: Monaco,

:Las

FV. Men' tone. Fejedelme rendszerént Pari’s
im lakil..

l

XXX. ASan-Marino, a’ legkissehb státns

sa Europának, u. m. I_násfél Е] mértföldnyi, az

IQlasz félszigeten fekszik az Egyházi st_z'itustöl
egészen körül véve. Höztársaság, a’ Papa’ vé.
дате alatt. Lakóji száma lZ000. San Marino
városból ’s négy falnból all.`
Ezen` Statnsok között kereskedésre "s _miv

szorgalomra nézve legelsö Britt-ország. Azutan
iönek Frantzia-ország, Holland, a’ Nernet szö-g
vetségbeli státnsok (Не s_zámlálva az Austriá
lgoz tartozókat‘). Muszka, Dán és Svéd огзтрёхёоЬ3
51. 5.

‚

A’sia’ lakóji ’s felosztása.
A’sia az emberi лет’ eredeti hazájanak
tartatik, és ат; gondólják, hog)r az , onnan
széledett volna-el a’ föld’ töbh részeibe.

А’ bizonyos hogy a’ Iegrégibb nemzetek,

' inelyekröl a’ `historial ernlékezik A’siàban lak_-`
tak , és hogy ,_ midön Európa’ földjét még чад

d_on erdök догнать, akkor mar Á’siábanl
rendbeszedett virágzó státnsok állottak fenn.
Az is hizonyos, hogy A’siában csak nem
' xninden ratzaheli népek, mint saját hazájok

han.,fcltalaltatnak és az európai nyelveknck,
gazdasági plánták’ mivelésének, gyíimölcsoknck,
I_Ínarhateriyésztésnek söt a’- városok épitésének,
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tudományolmal't, átaljában az egész mivcltsóg
nek eredetét A’siában hell lcercsni.

A’ Hauliázusi ós Mongol rátzáihoz tartozó

népeh foglalják-el nagyobb részét Á’siánali;
még pedíg amazolt inkább a’ nyúgoti és déli,
emezeli a’ keleti és északi tartományoltat lali
jáli. A’ Málájok a’ Malakliai félszigetre ’s az

Á’siai archipelagusra vannak szorúlva. Négerelt
csali némely apró déli szigetclien találtatnali.
Számos ésfkülömbféle voltolt miatt, сваи

némely nevezetescbb nep-familiállat
lunli elé:

számlá

`

1. Scmitáli, kilt jollbról balra írnalá. I
lyenek a’ Zsidólt és az Araboli; emezeli
az Arabiai félszigeten.
2. Gcorgiai familia, a’ Haultázuson ’s
annak melyéhón; p. o. Georgiali, Mingré
l_liali, Lázolt.

5. Ör m6n y e k a’ nyúgoti fenntartomány
liözép csoportján.
4. A’ P e r s a familia. Ehez юноша!‘ Т а

d zsilioli, Áfghánoh és Bilutsok az Iráni
fennlapályon , Hurd o k a’ Tigris mellett 5
В u la h a r о l( a’ Hindu-Hu, Musz-Tág és Bblor

Tág hcgyck, melyélién; Р á r s z o li v. G é b e
r ek elszéledve.
’ ' 5. А’ н i п d и familia az Elöimliai faszi

geten. Ebben foglaltatnali S z ille li v. S z e i

h ek, Bengáloli, Maharattohg--a’ S zin~

r18'.'

galézek Ceylonban. 4'I‘ziganyoll clszórva.
Mindezellnell nyelvcill a’ kiholt ncvezctes Szán

„мы: nyolv' .maradéllai

‚

А’ Mogolok az Indiát elfoglaló népell’y

Hindullllal _való elegyedéséböl szarrnazott nom
zet. A’ Hindull egymastól szorossan megllülöm
höztetett Kasztollra o_szólnak, uan. papollra,
katonállra, kereslledökre ’s kézmivesellre, és

Ifl'ildmivell'illre,I kiknell semmi` вып alatt egy
-massa] összeelegyedni nem szabad. A’ lli csa
pottakat p a r i á k n a ll hívjak; ezell a’ legnyo
morultabb és megvettettebb emhercll.

’ 0. Mnlnb anni визами; délirészót lnlljnll
es több népekre oszolnak__.1`
i

`

’2. Töröll familia, melynek ágazati az

Q’s m a n o

v. tulajdon T ö r ö k ö ll Hisa’siahan,

az Eufrát
tótól
délkeletre,
melyéllénu’. ’sSzíbériaiL
a’. t. UzhellellTöröllöll,
az
kik hihason Tatárollnak hívatnak; a’ Turk o

áno ll Iránhan es Turanhan , Hir g-i zell a’.
Turani ‘дач; lapályQIl, az Ural ós TsnjA folyólg
közt.
`
' I`
l
Mindezell a’ I_{aukázusi rátzához “11111161

tatnall; a’. llövetkezök a’. Mongol rátzahoz tar-1
устав;
'
’
4
8- A’. tulajdon Mongol familia a' lleleti
fenntartományt lakja , de lliterjed a’ Szihériai

llapályra is. Ágai a’ IialllaA és Sarraigól v.
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Tibcti Mongololi , а’ Н á l m u l1 011 és a’ В u ré@
t eli a’ Bálliás tónál.

9. Tibeti'ek ‘аду Bodoli és ВЫШЕ

Tibetben a’ Himálája Inelyélién.
10. С hin a i a

a' legnagyobb nemzet nem

csak Á’siában ,_ hanem az` еде“ földön. Legî'n».
liább a’- Chínai lapályt lakja.
1 1. A’ túlsóv Indiai népeli: Bírm án i a l1 ,

Peguiali, Siámiali, T-onkinok és C‘o-v
çhinchínaiak.

12. T u‘n gu z Familia az Ámúr folyó m01,

lyékén. A’ tulajdon Тún_g uzоl1 bárdolatlanoll,
a’ M á n t s u 11 miveltcli.

15. J ap ó nia l1 azen nevü szigctchcn.

14. НйЮтЫЦПбтЬ \ északi nepeli u. mint
Számojédek , Horjékell, Osztjáliolt,
Jaliutok, Kamtsatliaiall ’sa’t.

nAz Europai nemzetek liözül , legszámo

_sablJan vannak Á’siában: Mu s zl1 á l1, Án gol 0lì
és Hollan‘doli.
Vallásokra nëzve a’ Mongòl rátzabelieli na:

gyobb rés_ze Buddhát tiszteli külömlIféle пе
vie-k alatt (Buddha, Fo, Tsigumene , Lárha ’sat.)
A’ lcgészaliibb népeli na’gyobhára pogányoli. '
I z l á m v. M a h о In e d liövet'öli a’ Kauka

_zusi népek többnyii‘e I_nind. _
El ö in d i á b a n a’ Brahma’ vallása ural
I_wdik.
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Heresztyének és' Zsidókzcsak elszór
‘га vannak.

‘ x,

'

A’sia’ népcinek nagy része kóborló таз)"

nomadi élete;A él , úgy`hogy ész'aki, közép es
„азы; -A’s‘igean öl. “так а’ legszámosabh
részt. Arabok (Béduin‘ok), Török népek ,(az
O’smanokon kivůl), ivés Mongolok a’ nevezetc

.'sebb ykc’ibórló _,nemzetek," melyeknek a’ lo lés
't'eve elválhatatlan társaik. `Az északi nomádok
nak a’ tarand ée’ kutya Ieesgnieli_hasonló 9201
galatot. _ __ `
` l
' _
A’ megtelepcdet‘t nernze'tekjiözt legmivel--

t‘ebbck a’ Japoniak,__Cl1_inaiak, Hindult

ós a’ városokban' lakó Arah’o'k’. A’ belkerea-`
kedés Ha‘ravánok által iizetik, a’ külkere’s‘y
kedés föként az Európaiak kezében van. Az

á'siai népgl. мы Chínaiak, Hinduk és Bukha
rok a’ leg’szorgalmasabh kereskedök.
y
i Egc'sz A’siát politicai tekintetben 10 tar
ytományra oszthatjuk.

_ 1. A’siai T_örök ország, mely Anatolit,
a’ Syriai fenntartományt, a’ Tigris’ és Eufrat’
тег és a’ Taurus’ melyékc'nck -cgy részét fog

МПа-(51. Csak egy státust formál, mclynek feje
Európában a’ Iionstántzinápolyi Szultán.
2. Az Arabiai félsziget, melynek $261
tartományai Hedzsaz, Jemen,v Omán, :és

LászaI v. Hesszé lnevet; visclnck a’ tengerek
melyékén. Belseje kóborló Arabek tanyája, kik
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között legncvczetesebb törzsöh a’ Vlïcchabißáv
tali-é. A’ fennnevezett tartományok 3011 apró
státusolxra oszolnah.
_

5. Persia a’ Tigris’ és Indus’ telmöjih
làö‘zti ‘fenntartományból és tengermelyélaböl `all
és nógy státust foglalinagában.
4. Turliestân (úgy lnevez'ett szabad Та‘
tirság) a’ Turáni lapályon, az Iráni fennlaâ
pály, északi párkányja, a’ Háspi tenger, a’ Kiri

gizeh’ föl’dje, a’ Bálltás tó, a’ мази-1165 63 Во

lortág liözött. Benne van az Aráltó a’ belé fo’-l
lyó vizekkel. $011 apró státusohból lall, melycl(
Hhánságolmah hivatnah. A’ három nagyobbat
alább mcgfogiuli esmerni.
5. Elöindia az Indus és Ganges, a’ Hi#

málája hegylámtzs` és az 1щ11а1’0с6611 1162611;
I‘ÓSZCÍ: Hindostán, mely az Indus és Gan-1

'ges nielyélieit, és D eklián, mely az Elöindiai
valóságos félszigetet foglalja-el. Жен/63 függet
len státusolion liivůl a’ Britteh’ hirtolia. Hozzì

száinláljuh Ceylon szigetét is, 63 а’ több a#
próliat.
`
6. Túlîndia, azon nevü fc'lszi'getcn, З

függctlcn stáwsból és а’ Britt ыгшкьы nl. __'
lllalacca fc'lszigetén van néhány’ ap‘ró Мёд}
függctlen státus.

_

'

А ` I

i. C'hin'ai hîrodal'om', magába foglälja an

c’gësz ‘keleti fenntàrtományt, a’ Chína‘i lapályt~>
`а‘ Tankini öböltöl~ a’ Sárga tengerig, az Amur’

101

viztellnöjét és Hórea fél’szigctét. Formoza vagy
‘Тайны és Hainán szigctcit e's a’ Lieu-Rieu ar

nlnpnll,

f

` 8. A’siai Muszka hirodalom, melyhez
tartoznall a’ Haukaznsi fenntartomány, a’ Tú
rani lapaly és‘zalli része lvagy a’ Hirgizell step

jei, а’ Sziberiai lnpály, n’ Tsnlllnnlc és llam
tsatlla félszigetei, a’ Hurilell egy ré'sze.`
9. .I_a'póni hírodalom a’ Japóni szigate
llen és 'a'l Hurilell dóli részén.
~

î 1Q; Az A’siai archipelagus, melynek na

nîy'ohb’része Holland’ birtoll, do vannall hen
n’e soll független statusoll és a’ Brittellnell és
Spanyolollnall is birtokaik. l

‚ 58. §.^`
A’s i a

`

i ‘

I

s't’á't'u s ai.

A’siaban megllülömhöztetjüll a’ függctlon
statusollat és az’Európaiall.’ birtollait. A’ neve
zetcsebb független statusok nagysagoll szerént
rendezve ezell:

_`

_

I. *СЬ1па1 birodalom. Nagyobb 250,000

1:1 mértföldnél és all jobhagyl ’tartomanyollhóh
adó-‘iizetöllböl és chinai ’vé’dele'xn alattl valóll
llól. Az el'sö rendhe ниши; tulajdon Chí
na a’ Hoangho és Бытие-Шейх)‘; fólyóll melyé-‘
llén, mcly _18 pr‘ovintziára osztatill ós a’ Лёша:
llczö varosai vannall: PEHING FV. töbh mint

1,000,000 lallossal. HANGTSEU, SZUTSEU,
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FII'ISEU, IIANTON, I_IIANGNINGmanIIîńg);
SZIÁN». —— Továbbá Dzúńgaria ё; а’ `his'
B u k h a a ìneljT kettöt egyi’ìtt a’ Chinaiall `
Szin-Hiallg v. Ujhatárszélneh nevezneli; Ю;

уёгоёёш 1li v. Gouldzsa és Alxszu. Veg’re a’
Mántsuk tartománya az Amúr melyéláén, Ine

lyet еду 150 mc'rtföldnyi hosszu lxöfal' válaszi:
cl Cliinatól.
__
__ _ _

_ A’ másodilf rendhé tartoznali a’ Mongoâ

lola’ >tartoma'u'lya es a’ llirgizeli’ földjének egy
¿arabia-A’ harmádilf. rend'be мам ища
és ILieu-Rien llirályságoli, Tibet és Butári
v. Dehradzsa. Tíbet’ fövárossa: `Lasaza a’

Dalai Lama lalihelye.

_

y

Uralliodó nemzet a’l Chínai birodalor'nbaîi
` a’ Mantsull‘, melyböl való a’ Császári fami-“
lia.
A’ Ghín'aiali nyelve csak egytagú szólià
i

ból all és lIninden szónali lxílìlön jegye van az’Il

írásban 5 _tulajdon Chinában _csal_i_nem _az _egesz
nc'pesség belölöli áll. Az egész hirodalom’ lala?
iinali száma többre menyen 250,000,000-nál,

n_xely az egész föld’daliójinali ¿ét teszei.

y 1l. Persia v. Irán az Iráni fennlapályoń
és Azerháidzsáni fenntartományban. 11 provin--

czîára osztatilg‘Nagysága y21,000

m. 9,000,000

мы; nagyobbára'l‘ádzsiláolß А’ ъаъацаьп ha.' ‚

ta-lrnu urall/.odónak S a с h a’ czimje. Városai :`

темпы , TEHEIIÁN , FV. IIÀLFRUS 5 Távriz v. Te---

briz,Jczd5 Sirás z, Hirm áns ach, Ham adáń.'
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iii. Aem 'bifed'eie'm Túundieben, e’ Me.

llaung’ melyékin. Akkora mint a’ Skandináviai
félsziget; Lakósai száma 12,000,000: штате;
sebb теща: Tonkin, штаммы“, Le.

ósz ’sat Várossai: sziuoono; Hue', FV; Iiámâ
bodzsa

_

_

IV. Japón Birodalotn :,ázoñ мы 321312364
ken д hozá tartoznak: a’ déli Нашей és Haraf-ê
lta' szigetének déli шаге; m'elyek miñd едут:
akkora terůletef темпе!‘ mint az Austriai bi-ä
rodalom: Hét császárja van; egyik papi, ki

сваи nyu'gszik és dairinak hivatik,` a’ másilt
világ'i va'gy inkább katonai, a’ kúbó, a’ ki чад
lójában uralkodik.- Várossai JED() a’ liuhó’ lak

l'eelye, `.00h mie-e 11,000,000 101.00001. шшю
a’ dairi’ lakja.v Nangazáki‘, Matzmaì.
v. вата biro'dalom, 'růliediáhee ee I: s
ì‘a'váddi melyékén, kevéssel kissebb mint Fran`-`
tzia ország, de Ева!‘ egy kilentz'ed annyi la#

Дата]; Városa'i: Ava, Umerapúra, Száiä
gi`áin'g, Hikokzeitflìán'gun.

v1. siem e’ Túlindiei feleeigetee Anem
e‘e Вата közöu а‘ Meeem’melyeke'e. Heze ear:
to'zik Malakkának is egy rësze. Határtalan mo
Íeeeehie, mine ez elebbiel. is mind. Almere

fein-t Birma. Vár0seei.1s'ee1.01., se i j мы; a
V.' Siám, Sántibon;

VII. Sz eik e li t’artomáriyja az Indus’ tek-i
Еще’, ésaaki részén, hozá tartozik a’ híresIíasÈ
13
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mí'r tartomànyja is, mcly a’ legparadicsomihb
vídélmell mondatilt. Városai: LÁnon, FV.- 11113

1111; I’isauer._ A’ Szcilieli Náneli l-lövetöli.
VIII. Iiábúl ország az Ira-ni fennlapály

I nyúgoti szélén. Nagyobb Brittország-nál. LakójiAfgánolá. Városai: KANDAHÁP., Iíábúl’FV.
IX. Bilutsistán vagy а’ В1111130`11 szö
vetséges‘státussm‘líábul, Persia és az Arabîai

tenger liözt. Több lihánsá‘golihól

fliili-liö’zt

' elsö a’ Heláti. Várossai: Helát., Gánd áva.
X. К h í va , kbánság Turlcestánban. Lalió- Ё

ji В111111аг011, Ти1‘110т6по11 ’s а’ t. FV. V101m..
(VIII-X egyenlö nagyságualc).

‘

_ ’‚ ~ _

XI. Bulthara, legnépesbb 63 hatalmasabb

hhánság Turkestánban.. Félalthora _mint az e

.le'bbenL Várossai: Bulihara, Sámárhá‘nd; Hársi.`
XII. Hokhân, >~hhánság Turliestánban;
ltissebb az elébbiñél. Várossai: 1101111611 ,- Hod
цвет].
_
‹- c
`

Jegyze's: A’ Iiirgizeh’ nagy I-Iordája,A v.
a’ Hájzáh Hirgizeh-is függetleneli 63 földjök
Turltestánhoz számláltatili.

.

XIII. Herm, királyság »_saçhság _az ы.
ni fennlapályon, Irán, Iíábúl és Turliestán 116

zöwrV. HEnÃT.

XIV. Nipal, hirályság Elöin'diában, a’ Hi--'
malája’ déli oldalán ’s alján.-1 Félalkliora> mint
Burltuso'nszág FV. H à t m à n du.
_

l
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_

XV. Szind fejedelemség, az Indus tor

kolatjanal. Hét vagy harom, u‘mír ezimü feie
delmell _llözösen igazgatjáll. Fövárossa: Haj

‘d‘enábáa
_

д.

_

_ ,_ _

.Iémeni _Imá'msag,_ az Arahiai {61

îsziget’ `szélén, a’ veres tenger’ melyéllén, del
felé.`Városai:_ Szjána, Mollll’af.'

_

‘ _

XVII. Mann-kami ¿mams-ng, Arabia leg

`lleletihh -s_zegletén. Városai: Mászl'lat'; Bosz
láll nn I_mánn lnllhnlyn. _

_

__

Jegyzé s: _A’ Mekllai serifség, hól -all

Izlamitall’ sze'nt` vá'ros'sai Melilla és M'édirla ,van

nall, Hedzsázhan a’ Ve'res tenger melyéllén fell
Iszill, ’s az E_gyiptomi _Ba'sától fü’gg._ _ _
_ XVIII. _B o rné o királyság, azon nevü $21

get északnyl'igoti szélén; kevéssel. nagyohh -mint
rorlngnll,_1llálnj_nép lnllin. rv. ‚в o гn é n;

__ XIX. sn‘lndin, ln‘rnlynág Hindnnánàn'yn. ’
‘gna 'n_é‘snébén n’ vindhájn hegyel. llönnyéllén,
nllllnnn mint an: elébbeni. vn‘nongni. Uaz'nén,
Gnnliórî. FV.

`

_ __

:

_

_ _

_ XX. S z i á k, kiralyság Szumátra’ lleleti
szëlén," azon n_evü fövarosllával. Majd ak'llora
mint a"Sa‘rdiniai lliralyság.
_

A_s em, Szlímátra’ é’szalli végén; ak
Ной inint Dánia. Szultánja lallill azon _llevl'il
fövárosban. _; _
__
__ _
XXII. Min d á n á o , Szultánsá'g», azon ne
'

l 5*
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vů szigeten5 majd aliliora mint az Egyházi s1;zi«tus. Fövárossa: Szelángán.
XXIII. Szulu, szultánság azon ncvü :Ir
chipelaguson (Mindánáo és Borneó közt) és
Borneo’ észalilieleti szélén. Nagysága 500mm,

200,000 laliossal. _Béván a’ Szultán lalxhelyc.
Az Európaial'.’ bìrtokai ezel‘i:

I. A’siai Muszka biródalom. A’ Musz~
11a czar a’ Chinai császár man legnagyobb bir-A

_ tolios A’siaban, тег: uradalma 249300013 mtf.
mely vmagában foglalja Szíbériát, Kamtsatl1á~
_val, a’ Tsulitsoli’ félszîgetével ós az észalii liu-f
rílekliel; Turánban a’ Kirgizeli’ földjének na

gyobl) része't és a’Kauliázustól délre felivö tar
to'mányollat (Georgia, Armenia). Mindeze~
het számos liülömbláülömbféle népek lalijáli,
melyelmek nagy része nomad és száma mint-f

egy 4,000,000. Gubernátorsá'golira, provintzi
állra és tartományolu‘a osztatili. Várossai: ‘Го

130132’11, 11:1шш1‹, Tomszlx, Szil'lériában.
Tiflisz és Éri-ván a’ Haukázusi tartomá'
nyolabanf
'
II. A’ Britt birtok a’ felyebb 'megnevef
мы licvés független/státusoliat liivéve, cgésm
Elöindiáß elfoglalja, söt Túlindiára, Malahllára

>ésSzuzx'u'Itrz'Ira is lciterjed, és áll аки-1111501 lie-1
rcslicdö társaság saját földjéböl és"alattvaló.
tartományoleból. Emezcliet saját fejedclmcilz
llorm'ányozzál‘, ángel fclsöbbség és'felvigyázaä
Ü
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alatt. Ncvezetesebbck köztck M-á вzür, Aud,
D e k k á n királyságok és a’ S z e i k e k’ пиво

'. mányának egy része..Az ángol birtok Elöindi
ńban három Praesidensségre osztatik, melyek
nek печей Iiálkutta, Mádrász és Bombe

(Bombay). Legnagyobb városok az ángely bir
eekben. HÁLHUTTA, FV. BÉNÁBESZ, МА
DBÁSZ, DELHI, PATNA, БАНКА, MIBZA
PÚB’, ‘ветви, umnsmÁBÃn, szvni'r, PI'mA, .ux

mznABÁn; Agra. Az alattvaló tartományokban:
LUHNÓ, HAIDEBABÁD, NAGPUP., BARO
DA. A’ túlindiai Britt birtok ezen félsziget’
nyúgoti szélén, ’s Malakka déli végén fekszik
’s a' Halkuttai praesidenségtöl függ. Városai

Àrákán, Szingapúr (Malakka’ végénél egy
szigeten 181() épült).

Az egész birtokfkteszen

55,100 1:1 мамы 114,000,о00^1а1‹6эза1. Сеу
lon szigete nern a’ társaságé, hanem egyene'
sen az ángol királyé. Fövárossa: Colombó.

III. A’siai Török bírodalom. Az O’sma
nok sokkal többet bírnak A’siában mint Euró

pában, u. m. 54,000 [l mértföldetŕ 15,000,000
lakósokkal, kik O’smanokból, Turkomáß'
nokból, Arabokból, Tádzsikokból, Iiurdok-y

ból, Lázokból , `Örményekböl, Görögökböl,
Zsidókból, Tzigányokból ’sa’t. _állanak. Birtok

j_ok fekszik a’ `Földközi tenger és enneletagjai,
A’siai Muszka b.' Persia ’s Arabia közt. Éja
letekre ’s _Szánd’sákokra van csztva. Várossaia»
í

1
4.
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Anm», nÁnÃsz, snnuu, mnyzEnUn, вдовы), Tenir,

Alt-sécher, Basszorah, Musszel (v. Moss‘zulï
Dia'rbekir', Hútajeh, Trébizond, Еда-11133261‘;
Ог1`а1; Н6п1а, Маьп1332а1А115о1‘6; Skii-l
tari, *Tarsus, .Iéru’s’á’lenn `(E'zek közül
egynek sincs kevesebb -50,000 lakójá’nál.)
’
1v. А’ Holl-¿na Liman," 'mely ,1.1mm
mint az Austriai birod’alom’, rnajd `az egész Ja’
va szigetét, Szumátrának {Вт-116611311 és'Cele’
Ье32пе11 4déli 3261611: es’ a* Moiglikai ’s_ Bánka.

szi'gefeket‘ fóglaljá-el. Vár'ossaï'. Bátáviajrv‘.
Szârábá’ja, Jávában. I’ á d á’n g’ Szumát'rá’ban ’sah
’ V. A’ Sp a'nyolo’k a’ Filippínek’ n’agy ré.-l
Szét bírják. FV. *ln-ANIMA.
l’ `
’
t v1; ’А’. Poŕtuga 1-1'01. nlöindiában bifjálf.
Goa és Diu vâro'sait’; China’ széle'n Maca ót’.l
4- A’ Frantziák Indiábany *Po n d i c h 6 ry t5 a’.

Dánok ugyanott Tránquebárt.

j

59. §.

Afrika’ lakóji és státusai.
Afrika a’ fekete emberek’ hazája, 63 né.

peinek nagyobb réslze a’ Néger-rátzához tarto#
2111, kivévén az északi szélén lakókat, >melyek
a’ Haukázusihoz számláltatnak. -A’ széleken Eu’

rópaiak is vannak gyarmatokban meg'telepedve’.
A’ nevezetesebhl ’es esmeretesebb nyelvek,

az azokat beszéllö népekkel együtt ezrek:
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l. A’ B e rb er nyelv’ _szóejtéseit beszélik
a’ B erb erell, Hab ájlok az Atlász’ környé
lle'n, a’ Tuarilloll és Tibb ók a’ Szahara.
Oasissaiban.

2. Az A _ra b nyelvet az Arab oll és Mau
rok ешь; Afrikaban.

3. F ú l a nyelvet a’ F úl all , hatalmas és

ладу kiterjedésl'i nelnzet Szénégámbiaban él
nyúgoti Szudanban.

4. Mandingó’ ny. a’ Mándíngók, más
hatalmas és nagyon llereslledö nép a' Fúlák’
_ szomszédsagaban.

5. Volof v. .Iolof’ ny.\ a’ Joloffak",

kill a’ legfelletébb és lcgszebb termetü négo-_
reknek “турам, Szénégámbiaban.
б. I n t a ny. szóejtéseít az

Anil. ’snm F6155’ Gvin'énhnn.

s á n tik, F án

‘2. Foi v. Ardra ny. a’ D_ahomé né
gerek.
8. Н o n g ó ny. szóejtései uralllodnak _Al
só Gvínéában.
’
ч
9. К a ffe r nyelvet beszélnek a’ К á ffe

r ek, Bét zsu ano ll ’is a’ t. déli Afrikaban.
10. Hottentott ny. a’ Hottentottok,

Busmannoll ’sa’t.- ugyanott.

I

11. Gálla e's Szom auli nyelvek _ural
llodnak , hasonló nevü hatalmas népellllel a’

Il`1`_\_l.'«.'lrda_fu_i foktól a’ Hábesi fenntartományi'gl

т

I2. G_ézv. Tigré és Amhara nyelyeç
_beszélnek Hábesnek Haukázusi rátzaheli lakóji.

А’ Тбгб1‹б1‹ az észalii széleken és Égyíptomf

,tomban -’s _az Európaiali a' gyaI'Inatjaillban _sag
ját nyclveìket besze'llik.
Mindezelmek a’ népelinck nagyobb része

igen al foka'ml áll а’ miveltségnek; irás és olf
vasáe az Arab, Hábesi és idegen nyelyelteç kiq
yéye, a’ töbhinél esmeretlen.
Vannak csaliugyan az Európai gyarmatog

lion kivůl is, néhány miveltebb és jó rendbe

„еде“; státusoli, ncvezetesen észalii Afriliában,
llól liézmiyeli és liereslledés üzetnek, még pcf-

dig a"többi lgözött'u’ legutálatosabb lierçasliell

dés, az embe'r-vásá-r. A’ helkereslledés itt
is karayánolx elltal foly. Vert pénz nem igen
lévén, a' helyett szolgál папу-1161’, só, és gyaf
рой-„0113 _darabplq apró vagy valtó pénzůl
liauri çsigáklcal élnels.

VallásoliI-a nézve a’ nagyobb I-ész f é $131
imádó, de az Izlam is sok liövetölçet számlál,

Шин: északi Afrikáhan. Heresztyének az Eu:
I‘ópaiakon lliyül a’ HábeslieliY Zsidók ís elegen
yannalg Barhariában és Hábesben.

_A’ nevezeteshebb státusroli ezeli:
A) Függetleneli.y

I. Tripoli, Barbarie lieleti végén és a'~ i
Bárlíai fennlapályon, еду а’ legmiveltebb stà

_tnaai lçözül Afrili'ánalâ; akkora mint a’ Skandi
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naviai félsziget, a’ hoza tartdzó Fezßan tar

“тайма! együtt. Basa igazgatja. Fövárossa:`
Tripoli, Fezzánnak, Мигицй1
II. Mo lua birodalom, a’ leghatalmasblb

Status, déli Afrikaban , melynek belsöjében
fekszik. Nagysaga egyezik az Austriai biroda

_lomévaL Fövárossai .I a n vó és T an di- aVfl a,
v. Agattu Janvó, amabban a’ Szultan) eb-`
ben a’ Szultánné lakozik.
»
III. _Tigre királysag , a’ Habesi fenntarf

tomanyban ‚ kicsinnyel kissebb a’ Hespcriai
félszigetnél, Varossaii Antaló, FV. Sálikut

a’ kiraly lakhelye, Ado va.l
(Más státusa Habesnek, G o n d a r , azon
рш’й fövarossal a’ Tzána v. Dembea tómellett).

1V. Marennei 'biredeiemg Affile’ ешь;
nyúgoti szegletén , az Atlasz’ fenntartomanyaf
ban. Akkora mint Spanyol огзигйда és all Fez,
Marokko és Tafilet királysagokból. Városf
sai: Marokko, FV. Fez, Meknaza; Tetuán,

neben.

`

‹

```

V. M ad a g a s k ari birodalom, azon nevl'i

szigeten, melyet a’ mü idönkben alkota egyî
Щи vitéz, az он“; s__zultánja Radama. FV’.
Tananaríva.

_

V1. Áeeeti biredelem, Евы Gvieee’ bel
Söjében, a’ Hong hegyek’ környékén. Nagysá
ga feléri az európai Osman biroda’lomét. FV.

Кuma’s zi.

ч I

\
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VII. F ella t a birodalom ,’ a’ вззошщ2 ine

llyékén Szudánhan , kisscbb Burkus országnál.
Fölakóji Fúlák. Szultánja a’ hires Muhamed

Bello. Várossai: Szakatu, FV. Zárija; Iiánó.
VIII. Bornu birodalom a’ Tsád tó’ me»

lxékón; kissebb az elébbeninél. Fölaköji azon
nevů nép. Fejedelme Szultán. Várossai: A n

gornu, Digoa, Uj-Bornu v. ваша FV.
(Más nevezetes városok Szudánban T c m b ult

t u és D z s e nn i kereskedö városok).

IX. S á n g a mé r a birodalma , a’ hajdani

hires Mon omo ap a .biroflalomnakl egyrésze ,

' Déu Afrika мы; felén.' Ev. zimbaò‘e.

X. та n i ы, Barbariában fe'kszik, Trapo,
klitól keletre. Ваз; igazgatja.’ Várossai 'rmiisz 5
FV. H é r Wán, Hä b e s z azonnevl'i öböl mellett.

(J e g y z é s : аА’ Barbariai ~stá’tusok’ legha
talmasabbikának *A 1giran. am new гем

‘ rosát és környékét a’ Frantzizik elfoglalták es
gyarmattá változtatták).

XI. Futa-Tóró a’ Szénégál’ bal partján;
Fúla lakósokkal. Papi fejedelem (almami)
igazgatja, kit a’ föeinberek választanak és a’

ki ezeknek ‚ megegyezése nélkül semmit sem~
csinálhat. FV. Iiiélony v. Tsilony.

В) 1111556 státusok és gyarmatok:
I- Török Afrika, a’ Nilus’ mentiben,
nagyobb 25,000 1:] mértföldnél; uralkodója Меч

hcmet Ali Basa ki csak névvel

azI Ещё

2015~
pai Török Szultántól. All ezen status felsö,

közép és alsó Égyiptom-ból, Szennar, Dongola
es Núbia tartomanyollbôl, Hábesnek egy da
rabjából, Hordofanból’s több llissebb 06515011

ból. Égj‘iptomA egy nagyon nevezetes tarto
many, mely termëllenységét osupán a'` Nilgs’
lliáradasainall llöszönheti. Ali Ваза eglîsz ura

'_ dalmat Európai labra Виды: állítani. ‘Neveze
tesebb városoll: HAIR() vagy HAHIBA; FV.
Saint, Damien, ansia *(nnnnlln) Asn

szuán’v. Sziéné, Alexandria ’sa’t. mind

Égyiptomban. т- Szuall im , Sz enn ar, Don
gpla N_úbiában.

‘ ‘II. A’. Bort’u gallok'.. birtolla, részint dé

li Afrika lleleti és nyúgoti szélein, részint sai?
getelleu fellszill, és 5 Gubernatorsagra oszta
Lik: 1. A.’ Zöldfolli gub. azon nevl'i szigete

ken és a’ „ат falfl szembe llivö partian, 2.
A’ Sz. Tamás és d_o Principe szigetelli gub. 5.
A’ Madérai gub. azon nevl'i szigeteken, FV.

*F'unohah 4. Az Angolai g. alsó` Gvinéá

ban. Várossai:

o_’a n_d a, Ben gu e l a l's_a’t. 5l

A’ `M o z щ b illi g. Szofala és M_ozámbik par

tollon.

Moz a n_lbill.

`

III. Az Angololl Szénégambia’ és felsö Буй:

I_léa’ partjain` telepitettell gyarmatollat, Öyék to
Yäbbá
Ilona, Tristan- d’Aeunha, Ascension

es a’ Maszllarén szigetell. De lcgnevezetesebb
/
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birtokok a’ Há pl ar t omá n y Afrika dóli vé..
gén, melynek Kápváros а’ FV;
IV. Bírnak még Àfg'iliában Frantziák, Hol
landiale, Spanyololi, Dánok is , de mégcsali g1’Li

bériá't emlitjük, melyet az Észalai Ámérikai~
egyesült Státusoli alapitottall, megszabadúlt és
keresztyénné lett Neger rabszolgáls’ számára,
'a a’ mel)r legvirágzóbb állapotban van. Fckszik
felsö Gvínea’
’

szélén. —
6o. ß.

'

Ámérina Ianóji 63 státusai.
Amériliában több az idegcn bészármazott
nep, mint az credeti lakós’ ugyan is népessé
'ge áll
I _
ч'

'L'

17,500,000 Európából odaszármazottakból.
-15,500,000 Erledeii Ámériliából.

5,000,000 Négereliböl.

`

Í '1,000,000 Horcsokból, minémüek a’ Mu

lattok 'Mestizelg Zambok ’san

‚ Ezek liözůl Északámérikáhan, legszámosb

han „гитара: félélf, Délámériháhan „дм. ’
г11‹а1 féléli és Nyůgotindiában a’ Négerelx.

l _ Az Európai nyelvek és nemzetek liözül

legeltexjjedtebb az Angol és Spanyol. ' _
_` Az _eredeti Ámériliaiali 500 liülön nyelveik
ÍS 2000 xszóejtéseih közt a’ legnevezetesbbek
‚çzeli: `у
'
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i. E s z ki m ó луг!“ ‚ me'lyhez ‘ах-Юта!‘ az
Eszkîmók és Grönlandiak,'a’>Jeges, Baífin és
Hudson tengerck melyékén.
f2.. lg o nk i n, I r ó kéz és Flórida

nyelvet beszélnek a’ Hanadai tók’ és a’ ’Mis-ß
sissippi’ környékeiken lakó népek: Tsippuék,
lrókézek, Húrono'k, Mohákok ’sat _

` »

5. Azték ny. Északamérika déli részén,
mclyhez tartoznak a’ Mexicóiak.
4. A’ Iíaraibi familiahoz, mely Delante-t
rikában az Orinókó’ melyékét lakja, папаша!‘
Iíaraibok, erös és nagy termetü nép„ Gvarauä.
nók, Tsájmák ’sat.

_

l

5. A’ Gvára nok az Amazon folyótól del#
rc laknak egészen a’ Plátáig.
'
б. A’ В ot okud ok -gonosz lemberevö `nep,
a’ Brasiliai hegyek közt.
'
‘г. Otomákok azßrinóko mellett, kiki
földet esznek.
i ._

8. A’ Iiitsiual nyelv Péruban beszéltetik.'
9. A’ Puelts ek La Plata folyótól délre,
a’ Negro és Colorado melyékén laknak, Vitez
hadakozó nemzet.

`

‘.

10.› Az A r au kan ok, a’ legmiveltebb és
iìgyesebb amérikai nemzet, a’ nyúgoti parten
laknak Chilétöl délre.

п. Téhuel nyelv’szóejtéseit beszél'ik a'

nagy termetü P _atagono k azon nevü lapalyon.
és a’ nyomorúlt Pes e r é k а’ Ti'izföldön.

2’06‘

Egan Ámériha, legaélibb Véga, шум"
mind Európaiaktúl alapitott és európai rendt'ari

tásu státusolira van osztva, melyekben az ere;
deeti Amérikaiak részerént megtelepedtek, re'sz-`
sze'rént .mint e'ltürt .idegenek íïiggetlenül a’ va-ly
doiiokban lakn'a‘ŕ ‘аду lî'óborolna'k. A’ kóborlók
vadászatból élneh.
_
` ‘ ’_

A”Független státiisok nagyságók szerént
rendezve _ezek:

l

_

I.' *B rasilia Délámériká’ keleti fèlé'n, ma#

gáhan foglalja a’ Brasiliai liegyalkotmányt, ai
y.Ama‘mn’ telu‘iöjéñek legnagyobb 4részét, ésa’
Parana’ teknöjének északi felét Nagy'ságà 140,800

Elméi‘tf.' yde lakossai’ száma csali 5,000,000,`
melyne'k fele'nél több Néger-rabszolga. Uralko#
dó~népe _Poi‘tugall eredet-ü. Constitutiós csá-Ã
szárság. Provintziákra самый!‘ és ezel( Yisrr'xét
comárcákra. Váro'ssai: mo J'ANBino', FV. BÁ
вы vagy San *Salvádor5 Pernámbuco; Salí
*_Lniz, Belem v. Para, *Caclioeíi-a, San

Paule, *Alagoas, Villal ric'a, Aracat i.~ °

—п. ЁзиаВ-А’тёйьай egyesült мы“:

sok Èszakámérika’ közepén ‘a’ Sz. Lörintz’ ötz'
tavŕitól a’ Mexicói öbölig, a’ Nagy océántól az'
Atlánticumig terje‘dnek, és összesen akkora tar-Ãy

y_ltomámyt alkotnak, mint Európai Muszlta-ország,
mintegy 15,000,000 lalio'ssal. Ezekneklegnaá

Бусы) rc'sze Angol eredetü, de vannak benne
NémctclULHo'llandiak, Frantziák, Zsid ók, ш

I
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mos trab és szabad Négerek ,- és sok független
Ámériliai nemzetek , de a’ melyek naponként
apadnak; Ezen szövetséges köztársaság áll 24
státusból; 3 rendbe-szedett uradalomból és még
nem organizált roppant kiterjedésü földekből.

F1 1.. Atlántieum melyéki státúso'li: á) észa
kiak, *Ма ine, *New “"“Hamp Shire, Ver
mont, =“Massachusets, *Rhod e-Island és

à"'Connecticút; b) liözepsöli: New'-*Yorl>i,r
N e, w QJersey ,_ *Pennsylv_ánia,' *Delai
Ware;c)délieÍ1:*MarylaAnd, Virginia,
Északi - és Déli- Hárolina, Georgia és
F l ó r d a uradalom”, melynek níásik széle a’

Mexicói öblöt liörnyékezí.

‘

_

2. Mexicói öböl melyékí státusok : A l a

bama, mississippi és Luizááha.
_ 3. А’ Nagy océánt éri а’ még rendbe nem

Szedett Oregon föld.
4. Közép viv."

l

_

е ls ő státusok az Ohio és

Mississippi melyeken: О hí ó. Iu'äián a, Il

línoiszá’x‘Missourí, Hentu'clíy, *Tenues-’
s e e, és *Arkansas uradalom. v- *Michi

gán uradalom a’ Míchíg-án és Hůron tavak közt.

Mind ezen státusok külön és egymástól

nem függő igazgatásohkal, még pedig köztár
saságialilial bírnak. Az egésznek fő kormányos
_ zója а’ *Congress, mely választott Előlülőből
т. Praesidensből, sénátusból és. képviselők” kai

\

.

908

Шах-6161161 all.' Mina mk a'számsok álml Válasz:

. tatnak, а2 Elöli'ilö 4. a’Sénátoroli а. а’ 116111130‘
lölL 2 esztendölxre. A’ congress еду külön vi-`

déliben, Columbiában, Wash ingt'on’ vá--'.
rossában душ-632%.‘ —— А2 uradalmak a’ prac;
sidens által kinevezett gubernátorok által igazë
gattatnak és csak alikor válnak státusokllá', ha'
népe'sségell 60,000 re szaporodili. Legnagyobb
városok: *NEW-YORK; *PHILADELPIIIAg *Baltiä
more, а‘113031011, lll‘Nevv-Ür’leans, *C l1 a ŕ l e s-`

town , ß‘Qineinnati, *Albany, *Biehë
’ mond, *Pittsburghj ‘Washington, FV:
*Providence, "“Boel1ester.v

_

_

Ól

In'. A* мыла; egyésült' v. „вы:

ts 6 g е 8 Statusok az elébbenitöl délre fe#

liiiszneli és magokban foglalják a"Mexicói 601“
dillerállat ,l a’ Sierra Madré 63 "'Теха31 hegye-e
het; а’ nio del None’ 63 Colorádó’ wim-aimer
és *Yucatán félszìgetet.' Nagyságok 77,000 [jm:

Lal/.ójilt’ száma_l1öze_l8,000,000, melyeknel1~na-`
gyobh rés'ze Azték törzsöliböl való Ámér'ilcai
nem'zet, a’ többi 'spanyoleredetüek és» lxoI-c'so--

sok. All 19 Státusbö‘l 63 4 uradalòmból, I'ne-'
lyelineli igazgatása módja az északáméŕika‘iakéë
hoz hasonló. A’ státusok ezeli: *M c x i e 6,‘
*Quei-etno, *Guanaxuat0-, *Meehoaç
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can, *Xalisco, *Zacateeas, *Sonora-y
Cinaloa, *Chihuahuag *Durango, l“Cho
hahuila-y-Texas, N eu vo - Léon, *Ta- '
maulipas, *San Luis Potosi,*Vera Cruz,
Puebla, *Oaxaca, *C h i a pa. Az uradal
mak: California, Uj-Mexico, *Tlascala,
Colima. Ezekhez járúl még a’ szövetség’ vidé
ke, hól a’ föváros fekszik ’s a" congress tarta
tik. Varossai: "Чтиво; FV. Puebla, *Guana

xuato; *Guadalax'arzb *Oaxaca, *Que
retaro, *Chihuahua, Valladolid, *Za

catecas, Durango, 5“Aguas calientes,
*Vera Став, Mérid'a da Yucatan, Aca
pulco.

_

.

‘

IV. Colombia, Délámérika’ északnyúgoti
szegletén, a’ Nagy Océan’ és a’ Karaibi tenger'
melyéköken. Benno vannak a’ Quitói, Choco- ,
Quindiu- és Venezuelai .cordilleráL és az Ori

noko’ egész teknöje. Köztársaság, mely' a’ leg-_
ujabb idöben Ui Granada, *Venezuela

és E e u ad or szöv’ets/ég‘es ‚ищете eszlott.
Nagysága többre' magy .51,1000 П méŕtföldnél.
Több lakójì Spanyolok. Vńm'tsai: *Quitop 14.80

ôlnyi magosságen, Bogota, *C arnese,
*Guayaquih чппыуьо, ВЕОЬЁШЪЬ
' Cuenca, *Cart»agena,- выпад“ *Vas
lencia, Panama.

‚
y ‚14

210’

VJ'A’ L a Р 16 t a i egyesiìlŕA ’stát’usok, n’l
Chiléi cordillerák’ fö bércze.,î a"Parag1'1ay' és`
Uruguay folyök Кбит; délröl a’ Negro folyó a"
› hatârjok. Ezen tartómá'nyb'an' varinàk а’ temén-~
telen szarvasmarhákka-l és lovakkal gazdag pám-ï

pák. Nagysága 42,000

m. csak '200,000 iakos-">

sal; spanyoiokkal 'es Ámérikaiankál.. Ани’ ’
státu'sból v. .Provintziákból.-'Várovssahl *Buenos’

Ayres5‘FV. ’"‘Mendo-za,l San *Juan =de lat*
Frontera, T uc«uma1n,ÍC.ordo-v’a,
Corrientes. '5.21"

`

'

» ‘Ч

-

VI.' Péru a’ Nagy Océán mellettf,-a’-1:’é-l
rui cordillerákonrés az Ucayále melyélte'nybeni'

--ne ered az Amazon is. Majd csak félakkora;
mint"è Ь‘ a` I’ lát a» de népe melyn'ek t‘nagjfobb
része eredeti lI’eruiakhól azután'SpanyolokbóI-e
all harxńadfël-’fannyi is Ivan. _Höztársaság'fes :new
БуёКге*(с1ерёгъайвёш)’описи‘. Váî‘nssai: Limag`
FV. 5'“ С u zco r, -*A=r'eq`u i pÍa, "Hu-aman'gay

Рйпо'д"*'1’;"ихй11б‚*Н‘11НЬ6аЬеПСЁа.‚'-‘ j
д д‘ 'ï Vial. "-B ol i’i'li'a ,» Aiìekszik ‘'Péruy VLa .Plátä és#

Brasil-'iaí .'k'öztött; ycsak. a’ délnyúgoti‘ гвведете ‚ага
a’ 'Nagy îOcéan't.` вещь y'an -a’ Pér'uî Ifenńlapàly'

n'agy'obb' ré's'ze, a’A Titicaca’itónak- fele, esy Arne'
rika” 'leg‘nagïy'òbhlfolyójinak foŕrásai. _Félaklgo'ra'

’ miné ïiarzIfláta, ‘két' annyiy I_akt'ival,~ kik Amérià‘»
kaiak (M ó chó k és T s ik itó k)- éà Spjanyo-f
lok. Megyékre osztatik. Ig'azgatásra nézve köz
társaság, mely -nevét a’ hires B o l i vá r tiszte
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letére vette-fel.' Várossai: *Là Р az _d’l

y. а:

cuchcìnï’fçnchabambàï, *Po-tosirì'fChu
quis‘aca. FV. \

"

—

».„fî

vm. A’ H'özép Amérikai ¿gywült ‘

зНЗШзОЬЁа’ Nagy Océán ’s a’ Harai'bi tenger
közt nyúlnak Yucatán féls'zîgettöl a’ Panamai
szorossig , és» a’ Guatemalai cordillerálgati-î’s a’
Nicaragua tó’ tçlmöjét foglalják шагом“. Тщ
ljed'cségek..akkora mint Spanyol-országé , de
kevesebb mint 2,000,000 lakossal. SzövçtIséges

köztársa‘ság, az Északiámérihaianéhoz hasonló
alkotmánnyal 3- és' 'áll 5 státusból és а’ szöve
tsé'giY vidékböl. A’ státusok ezek: *Gua tem a

la, *San Sálvador, *Honduras, N ic `a

ragua és *C o s t a 'B ic a. Várossai: Nueva
Guatemala; FV. Nióaragua, San S á lv a
dor,- Léon-,1*C‘hiquimula, San. *J о s e

de `Caspa-Rica. f

'

IX. *C hil e, а’ Chíléi cordillerák’ fö éle és

a’Nagy océán között, Bolíviától шеф! а’ *Guai
tçca öbölig nyúlik. Iíözel. akkora mint Spanyol- \
o. de csail tízedrész annyi lakóval. A’ >"‘Chiloe
szìgetek is hozá ‘tartoznalh Höztársaság és pro

vinqtziálira osztatìlá. Várossai: * Santiago; FV.y
*V alp a r ais o, *Coquimbo, *Concep
cion. ---

`

Х. *Urugu ay, La Plata státus és folyó

’s az Atlánticum Каши. АККРга mint Nagyhri
`

1 l» *
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taunia , mintegy 100,000 lakóval. Köztársaság ;megyékre самый‘. FV. ’Мo nt e v i â e o. ‘
XI. P a r a g u a y, a’ Paraguay, Parańa folyók

és Brasilia közt. Akkora mint Uruguay;

Dictá

tor,- Di'. *F iü n o i a, volt Jezsuita ígazgatja hatát- _
tal'ań‘ ïhatalommal. FV. * A-s s um p cio n.

` '.XiII. `"Н ájt'i azon nevü egész szigeteil. `
Akkora mint а’ Sárdiniai királyság. Lakójí Né
gerek és kevés Franczíák. `Megyékre osztatik.

Várossá-i: *Port-'au-Prince, FV. Capi-Háj
ti, Szent-Domingo.

’f

XIII. Az `А r a u li ánvok’ Istátusa a’ Chilei

cordíllerák és а’ Nagy oce'án Iiözt van, Chílé-"
tői VHéli'e 3 négy szövetséges tartományból áll ,

melyeknek fejed elmeí' T ok i k n a kf hívatnak;~

` ’Èuräpai birtokok:
" ' ’‘" '
If Az“ Ángolok bírják `1) Ёзиаьётёгшёьёп ŕ
n

k"

az északi lapályt, melyben vannak Kanada, Ui

Braunschweig, és Ui Skótzía; ‘Ё Мo u t r е a l ,
„мы, *Halifax vámsokn'alg'Uimouna
land. szigetét ’I S a i 1i t- Jo h n FVS-sal; *Van

couver szígetét , ’s a’ Jegestengeri Aszigeteket.
1') Nyúgotindîában: Jamaicát , *H i n g s t Qn ,
*Port-Royal, *Spanish 1:9‘п1` városokkal;

Trinidad , Tabagó, Barbadoes, Sz. Lucy, Do:
minica , Antigua ’sa több más szigeteket, és a'
Lucayí árchipelagust. 5)~Délámérikában: Guyá
nának ny‘úgoti részét G y ö r g y - v á r о s (* Sta
broek) és П] - A m s t e r d á m városokkal. Ezen
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birtokok összesen nagyobb területet tesznek,
mint az Európai Muszka országé.
y _

II. A’ Dánok bírják ûrönlandobmlslandot
Reikíavik fő-várossal, és a’ kis Antillák közt

*Saint-Croix , ll“Saint-Thomas és =|"Saint-Jean

szigeteket.v
i _
III. А‘ M u s zik á k Északámérika” észak

nyi'igoti szegletét és va’ körül fekvő szigeteket
bírják; de csak kevés gyarmatjaik vannak ’s

nagyobb részét birtokaiknak Eszkimók, Holu
sok, Tsugatsok ’s több más népek lakják. FV.

Ui Arkhángel, egy szigeten.r
IV. A’ Sp anyolok' birtoka áll *Cuba és

Porto-rico szigetekböl és, egynebány aprókhól
Nyúgotindiában. Cuba akkora mint a’ két Sici
líák országa 5 várossai: HAVANA 5 FV. l"‘Puerto
Princip e, *Santiago de Cuba. Portoriconak
FV. *'S an *J u a n. Az egész birtok” népessége
1,000,000.

>

‚ V. A’ Hollándiaké Guyana’ középső ré.
sze, v. *Surin-ám, Paramaribo fővárossal,
és ‘Ё Curaçao És ’* Saint-Eustache szigetek a'

kis Antillák közt.
'
‘A
5 VI. A’ Francziák birtoka Keleti Guyana,
v. C a y e n n e azon nevü fővárossal; Marti

nique és Guadeloupe szigetek ’s több aprók.
VII, Svéd ország csak Bertalan (Barthe

lemy) szigetét bírja a’ kis Antillák közt.
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62.

_Auaträlia’ lakóji és státusai.

Australia lakóji мать“ а’ Málái rátaá

hoz tartoznak; de más rátzákkal való hasonló»
ságokért három szakaszra osztatnak.
1) A-u strál-Négere k, kik az Austráliai

continensen, Uj-GuinéaA és Diemen szigeteken,
az Uj Britanniai , Louisiadai és Salamon árchi
pelagusokon laknak. Ezek nag’yon hasonlitnak a’
Négerekhez, legmiveletlenebbek , halászathól,

vadá'szatból élnek , lakhely és öltözet nagyob
hára esmeretlen elöttök.

-

-’

2) Mongol-Málájok, kik az egyenlitö
‘ё! északra ’s a’ 18o-dik hossz. grádusától nyú
gotra fekvö szigeteket lakják. Ezek jóval mivel

tebbek az- elébbieknél , ’s az Európaiak, kik

‚legelöször látqgatták-meg, már állandó hajleko
kat'és földmivelést találtak nálok.

з) Hindu-Málájok, kik Uil-seeiandßt, `
’s ‘a’ 180о hosszaságtól keletre fek‘vö _szigeteket
lakják, és mind ugyan azon egy nyelv’külöm

bözö szóejtéseit beszélik. Termetekre n_ézxve jó
formák és igen egyeznek a’liaukázusi фиг/ад.

csak 1105)’` barnák. Legmiveltebbek a’ töhbi kö
абы és naponként haladnak-elé; ámbár régeh
ben ( meg most is némelyeknél ) ‚divatban
volt az ember evés. Az irás és olvasás a’ ke
v

-
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resztyén vallás és az európai státusolt' elren
delése máx' béliapott liözéjeli. Sandwich szige

teken már elevenen foly a’liereskedés `а’ kül
földieldœl.

Áustrália még csak hét független státusl:
mútathat-elö, mind a’ kcttö a’ Hindu-Málájolié.

1. Az Ó-V á j h ii hirályság а’ Sandwich
szigeteken mintegy 520 E] mértföldet foglal.
FV. Honorura Voachu szigetén, dex-éh ki
kötö-helyel. líirály: Hauihéuli, 150,000 alan
valóval.

d

II.` Ó-T a h it ii királyság a’ Társaságos ,
szigeteken. Constitutios monárchia, Iiirálynéja
Aimáta, III Pomárénak , ki 1821-1). holt

таз, testvére.

'

Az Európai gyarmatok közül legnêveze` tesbbek az Angolokéi , Uj déli >"‘VVale.<Iben az
Austráliai continensen. A’ lggnagyobbih 10 5161‘
ságra ‘аду megyére van osztva és Britt огней;
nak oda-küldött gonosztévöjiböl állittatott. Most
már egy а’ lçgvirágzóbb tartományoli liözůl va

ló а’ földön. FV. *S i d n e y, *Port IJackson
nevü szép kikötövel. Diemen’ szigeté‘n is vannak

gyarmatok.

\

Y

Vannak még Európaiak megtelepedve ré-I
зайди mint gyarmatosok, részint mint missioná

riusok v. keresztyén hitre téritök a’. Máriánokçn,
Rárolinokon, Uj-Seelandban ’sat.

‹
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Besançon

--

Bézánsz'on

Bìscaya`

—

Vizk-àia.

---

Bolonya.

Bismuth -..
Anlìszana Bologna
Àppcntzell Bordeaux

-—— Ar’ànchuesz
ч

ì
Bàff'en.' Y

Baltimore

1--~
—-

.Amiens

B.
--

Adidzsé.
liàlientesz.

Albany
Alagoas
Alemteìo

Ваши

Boston
Brasilia

---‘-

‘Читы, ‚

~--

Bordò.

----

Baszton.
Bràzilia.

,

Braunschweig --- Braunsvàjg

Arkansas

—-

Arnheim

-—

‚АгпЪЫш. Brcccia

f-

Brettsia.

Ascension

т

Asszenzs’n Breslau

——

Breszlau.

---

Brétâny.

——
---———
---

Brizbèn.
Brisztòl.
Braun.
Brüsszel.

Ayres -`

Vuenòsz

Assumpcion -— " Asszum
Bretagne
pszión. Brisbane
Athapescow -- Aszhapeszkò Bristol

Augsburg
Australia
Austria

Auvergne
Ayacucho

— Аыдырщд Brown
— 'Ausztrália. Brüssel
-—
Ausztria. Buenos

--—-

Óverny.
Àjàkursò. Bundestag

Аъои’

--

Ajaccio
Avignon

-— ‘ Ajáttsó.
— Avinyon.

Azoff.

Ajresz.
-- Bundesztág

C.

Cabo de las virgines
liàvò de lász virchinesz.

l
\
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Cachoeira
Cadiz

olv.
v’

Caen

--

Cagliari
Caillé

~--

Calais
Caltanisetta

—
—

Ilàtsoéra. Claret
K Щи.
Clyde
Em.

Hályàri.
Hàlyé.
l‘lálé.
пыта
Siena.

\Cambridge

Campeche

Carlskrona

1

olv.

Cochabamha-

_

—
—

Caracas

--

Hámpétsó.

sziòn.

Congress

Hongressz

Connecticut --

намеки

Cook

l

Coquimbo

Hárlszrù. Cordillera

--

Iiásztilya.

Catoche
Cenis `

—
--

Corrientes

Hàtòtsé _ Corsica
Cortez
Szénisz.

Sâmbéri. County

Champagne

—

Sàmpàny Cuba

Chapala ’

‘—

Tsapala. Curaçao

_- Tserlsztaun Cuzco
—
Sàrlott.
_' Tsettém.

Cuvier

-~
——-

Chiquimula

——

Choco

—

--~

Поп-Затем.
Horszika.

—

Rortész.

-—

Hoszta Rika
Hosztnitz.

- l

Tsiloé. ‚
Tsìmbo

Sina.
Tsinò.

Baunti.
Hùva.
Бах-515256.

--

Huszkó.

—

Il’üvié.

Département -——

Devv’n.v

Dizson.

Dios

-- ' ` Diósz.

Disco

--

-L
---

Disz’kò.

Dnj'esztr.V
Dordòny.

Douville

~---

Duvily.

Dresda

---

Drezda.

--f-

Dràj.
Dronthájm.

Tsòhahuila i Techàsz. Drey

-- Hrisztiània. Drontheim

Chuquisaca
Chrysolith

-— Tsùliiszàka.
-Brizolit.

Dublin
-Doblin.
Dumont d'Urville —

Churchill

,_

Tsortsill

Cincinnati

«-

Tzintzlin Durango

Clapperton

-

nati.

Denhem.

Dépártmàn.

-—

Christiania

Hlapperton

Delavér..`

Dijon

Irsirimòia. Dordogne
Tsòkò.

'

Dö “Ему.

Devon

Tsikimùla. Dniester

Chohahuila y Texas

Hotópachi

—
-Í
-'-

тьмы. De la Caille -Tsihuahua Delaware
—
Denham
`--Tsilé.

ràszó.

—
--

---~

D.

Тайна.

‚

China
Chino

Hordilyerász
de lòsz Andesz

--~ -

Chiloe
Chimborazo

Hordilyera

'

Costa Rica
>Szerró de Múlhâszen. Costnitz
Cévenne
—
Szévenn. Cotopaxi

_

olcimbó.

--

los Andes —

'Cerro de Mulhacen -

----»
--

--

Bârakàsz Cordilleras de

`Castil a

Cheviott
Chihuahua
Chile

kutt.
Húk. *

--~

Coppermine --- Ho permàjn

Hàsszikiàré

’

ё

krona.

'-

Chirlmoya

`I£onszep- '

‚ "

Harlan

Cassi uiare

Chiapa

Hotsabámba

Concepcion -—

Cartaîena
---- Hártâcliéna
Casse
Ràsszel.

Charlestown
Charlotte
Chatam

Iilàjd. _
Kosenily.

-- Bembridzs.

Cal‘lßruhe

Chambéry

[(làré.4

-Cochenille —

Diisseldori`

Dümondürvîly.
——Durango.
-f ›

Düsszel
dorf'.

i

Eider

Elson

ЕМ“

Ems.
ns .

Escurlàl

' E-

‚

olv. _ Ajd'er. s lGuadalupe — Gvadìlůlgä
_

‚ Elzn'

'_
_.

Emsz'
Ensz'.

""

’ Í Guadafßma — Gvadarâma.

Elvász'

,Guadeloupe —‘ GádlúP.

lGuadiana

—— Gvadiana.

Esztreiya. _Guayaquil
Esztre'maï Guernsey

— Gvájàkil.
—- Gernszî. ‚

.‚ Guaiteca
‘- Gvájtéka.
Eszkurial. Станица", ___ Gvànâchuatò

—-

Estrella
——
Estremadura-

Еrse h

"_ '

Falstcrbo

—-

Ens’ d‘1ra'É~Gulf-stream
——Golfsztrim.
‹ Guyana
‘—’ Gujána.

F.
l

Fife-we“
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' Guadalqu ibîrolmGvad‘ïk‘ ’

.
Falszterbó

_

'l

-

Ё М“- äzìiíî.’

Finisterre f --

H.
_

.
‘ '

_\ Ждём

Finîszterx‘. Ham ’shire ___ Hem ser

Finsteraar'hprn- _

-

Hassl’a

— Hásssia. .

Finszter'àrhornr‘Havel `

__ Нам:

Flaugärgues: FlFlozsìîx-g.
Hawkes-bury _ »Hakszbrî‘
\Flçns “rg
en.” urg' Heidelberg -- Hâjdclberg.
Flmd‘ers c» —‹-_

Flmdersz..Hel5îngör

_f_- Helzingör.

goggfl‘; _ ‚ goddzäa‘ Hessen
-- Hcsszen. ‚
Foundland —— Faundlend Hohenzollern Hohntlzgm
Francgsco _î‘
-— ъ‘гапдтгььшоыеы
__ Живи)“. ¢
‚ ггарсш
Fransma' Honduras — Honduràsz.
ossi

Frç‘burg
Frlcslana
Funchal

Gael.

——

l

_
_

osszi .

g

__

Funtsal.

G

“km

i Hudson
` i Hull

-- Hudszon.
—- Hull.

Guagnano '- oàrilyànalnumhe’

Garonne -genova :
cima i _
_
_

Glasgow

~

Gâronne. l
'
gzs‘înf’va‘@ Ildefonso
Gŕsem‘a‘ inumana

I
~--- Iltléfonszò.
_- nyimáni.

'__

Glâszgó.

Gletscher
G] ‘
ycme

—
_

вин-‚358

_

Glettser.
Кl
G1' '
_ _1e
‘ 01Ё$3Ъу Kingston
Gnà'jsz,

Greenwich

---

Grinits.

_

Goddzó,

Guadalaxara —

Iínîphansen
Königsberg

'

В

° .HW1.
— Bingszt'n.
—— liniphauzen
—- Hönigszperg
`

Gvadala`

L

chàra. Län

--«

l
‘L

_ Omb"

D’mŕf’ng‘ Illinois
._ minòisz.
Dzs‘ìlë‘f Inyria
_. nuria.
Zsizrsâëa v’ `Intendença --- Intcndensza/

,Glarus
Gironde —
--- Glárusz.
Zsirond. îîltîl‘adl
Guzzo

_

F‘Ía’burg’ Hoorn l
— Hórn.
Fnzlaf’d’ Huancabelica- Hnànkàve

--

63”?“15
от}?
"га e

‚

`
.

Lénu
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LaHo

\ Laingg“

`

с

olv. Lain', .

Mimi

-- Leng.g

La manche — Làmàns.
La Paz
— Lápíisz.

La Pérouse

--

Lz'ipéri'iz.

Lausanne

-—

Lozànn.

Leeds

— Lidsz.

Leuwinn

‚ —

)

.

Missinippi
Mississippi
i

Làivinn.

Lille

--

Liverpool

-- Livverpi'il.
`

Loire

Lily.

_ Miszinippi.
--- Misziszippi.

Missouri

---

Misszi'iri.

Montblanc

--~

Monblán.

Montperdu

--~ - Monperdü.

Montréal

---

.. Liechtenstein — Lichtenstàjn Mulgrave
Llama
Llanos

. '

Minho ) 0h' Mmyo'

Monreal.

--- . Molgrév.

`Murray

~-- Morré.
N.
--~ Наций.

_
_

Lyama.
Lyànósz.

Nancy

_

Loar.

Nantes

---

Nant.

Long Island -- Langàilend Nassau
Louisiada

—

--- Násszau.

Lucay

-- Lukâj.

Nelson

--- Nelz'n.

Luiz'

_

Nethou

Luxemburg _
_

Luzern
`

_

Luiziâda.

Luisz.;

Naxia

Lutzern.

---

Nàkszia.
Netix.

--- Nji’i.

burg Newcastle'

M.

--- такты.

'

Nîmes

--- Nim.

Nizza

~-~ —Мама.

мы.

Maastricht

_

lMasztricht. Norwich.

Macquarie

--- Mekkveri.

— Maddzsòre

--- Nòruitts.

Nuyt

--- Nöjt.

—

Men.

_

О.

Mälar

_

Mélàr.

Oasis

---

Mallorca

_

Màlyorka.

Oaxaca

--- Oachália

Manchester

-— Mántseszter Oise`

Mancha

‘Mannheim’
Manilla ‚

Maracaybò

_

Маты.

-- Mànliajm.

_

_

‚

New Orleans --- Njùórléánsz
Newton
~-- Nii'it’n.

_

Maine

'

Luliszem- New

Maas

Maggiore

--‹

Manilya.

Oglio

Orleans ’

`

Oâzisz.

--- Olyò.
---

Oàz

“

--- Órlëan.

Orseille

--- Orszély.

Màràkàjhò. Ortelcs

--- (‚р-Цен.

Maranhon

_

Maranyon.

Osel

Marne .

_

Marn.

Oudne

---

Marszeîlle

_

Màrszély.

Oxf’or

--- Aliszfard.

Martinique
Maryland

_
_

Martinik.
Mérilend.

Oxygène
--- Okszizsén.
Overyssel ‘ --- ОУегЗззиеЬ

Mechoacan ‹ _
Massachusets _

'

Métsoàkàn.
Màszsza-

--~ Ozel.

Udni.

~

‚

Р.

tsozetz. Pair

~
Per.

Mendana
Mendoza

_
Mendànya. Pampas
——— Mendòsza. Paraguay

--- Pàmpàsz.
--- Pàrâgváj.
---

Messina

_

Messzina.

Mestiz
Mexico

_
_

Mesztisz.
Mechico.

Michigan

_

Mitsigen»

Mincio

_

Mincsò.

_

Paterson

Pétersz'n.

Pelew
Y --- Peljù.
ÉPenas -`
` --- Penyász.

Pennsylvania -~-Pennszilvénié~

Perugia

--- Pe'rùdzsa.
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Philadelphia olv. Fàiladelfié. Sandy Cape

Piacenza

Pic'

--

'

Piàtscndza. 'Sandiwich

` --- Pik.

Pichincha

i--

---»

Sanguin

Pitsîntsa.

Szendikép.

Szenduitts.

-- Szàngen.

San Luis-Potosi --~_

I’ilcomayo ' -‘-- Pilliomájó.`

~“ ‘

'

-Szàn

’‘

Luisz Potoszi.

Pittsburgh --- Pitzburg.
Santa Cruz
Plateau
-J- Plàtó.
‚ Santiago
Plymouth I --'-"‘Plàjmau'snh-r Santo

--- Szùntakrùsz
-- Szàntjàgó.
--- Szàntò.

Pondichéry - --- Pondiséri. ' Saone
Portau Prince --Pòrto-- -' Sapajou Ё
'~ ""~ Í
prensz. Saphir

--- Szòn. '
-— Szàpázsu.
--- Szàfir.

Port Jackson --- Pòrdzsekszn Защиту ‘

---

Port Royal
Portsmouth

--- Рамы.
Sardinia
--- Partzmauszh Sassarò

--- Szàrdiniaw’
--- Szàsszàrò.

Posen
Potosi

---~~

Savannah
Savanna

~----

Potsdam

--- Potzdàm.

Savoye

-~-` Szávòj.

Providence

---

Pòzen. ’
Potoszi.

Providensz Schaffhausen ---

Puerto Principe ----

Szavanna.
Szàvánn.

Зашла“

И’

zen.

Puertó Prinszipè. Schelde

Q.'

падет

Száràtoñ'. .

"i ~-- Hvéker.

--- Seldc.

Schleswi

--- Slezvig.

' Schwartz urg --~ Svartzburg

uebec ‘ ‘ f --~
Rvibck.
Queretaro i \--- Bérétárò.
QuindiuI i ` -- Iiindìu.

Schweit'z
Schwytz`
Scirocco

--- Sv'ajtl.
-~- Svittz.
-»- Sirokkó.

Quito ` "‘

--- Ihtó.

Seeland

--- Zéland.
---

Szén.

--- Beddzsò.

Severn

‚-

Szevvern, ‘

’

"

В.

Reggio

Seine

Reuss
`..»'~»' Bájsz.
Sevillav
Bhode‘Islán'd --- Ròdàjlend. Shannon~

~--. Szévilya.
--- Sánnen.

Rhone

Sheffield

---

Ritsmond. Shetland

---

Setlend.

--

Szitzilia.

’

Richmond

Y --

f

-~°

Biovermejo- ~--

~

'

Rochester ~'
Bosa
Rosette
Rouen

‘ ------—

Roussillon
-

Saale '

---

7

Bón.

Rio ver-v Sicilia

méchó. Sidney

$-

----

‘Sierra
Silesia '
Silistria -

~-- Busszillon. Simplon`
' Skagenshorn

' -- Szàle.

Saint Croix'

---7 Szidni.

Rotseszter. SidrawBóza.
Bozen.
Buen.

’ .

~-- ' Зима-ой. ‘

'

Skagerrack

Saint Eustache --- Szentöztás Skagtöls
Saint-Jean
-~- Szenzsàn. Smyrna

Saint-John
--- Szendzsón. Solano
Saint-Thomas --- Szentòmász S’olothurn
Salamanca
Szàlàmánlta Sommerset
Salerno
--- Szàlernò.

Scfl‘ild.l ›

Szidra

~

--- Szierra.
--- Szilézia.
--- Szilisztria.

'

--- Szimplon..
--'- Szkàgensz~
horn.

~--

811613131‘

rákk.

—
--- SZlCàglîöISZ
--- Szmirna.
—---~

szoiànò.
Szoloturn
Szommer
же“.

Salvador olv. Szán.
San
Szàlvàdòr. Sonora ySzonòra
Cinaloa i Szinàloa.

\
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Serata

olv.

Szoràta.

-

X.

Spanishtown --~ Szpènistaun. Xalisco
Spezia _| --- Szpedzia. Xarayes

---

Stabroek

~-- Stàbrùh.

Steep Point
Steppe
Strontian

--- Sztippaint.
--- Sztepp.
--- Stromzìàn. Yam

olv. Jâm.

Sudetek
Suez

Szudétek.
--- Szuez.

Yonne
York

--- Ionn.
---' Jark.

v» Szund.

Yucatan

~-- Jukatàn.

Sund
Surinam

--

ш СЬёгеи.

Y.

займёт.

Susquehannah ---

Syenit
Sylhetani

Xeres

Chaliszkó.
háréiesz.

,

Szoszque-

henné. Zacatecas

‚

--- Sziénit.
Zambo
--- Szilheta'mi.` Zaragoza

T-

Zug

Z.

--- Szaliatékász.

--- Szambò
--~ Szaràgòsza.
---

Tzúg.

Tagsatzung ~~ Tagzàttzung Ziìriclx
--- Tziirich.
Tamaulipas -— Tamaulipàsz Zuyder-see -~- Szàjderszè.
Tàpayos

-~- Tàpàiòsz.

Tay \

°-- Té-

James

--- Tesszinò.
--- Tcchasz.

José
Juan

Tarsus

Ta)o y'
Tennessee
Tessino
Texas

Teyde

--- Tàrszusz.

-~- Tacho.
--- Tennesszi.

--- Teidé.

Telo

~-~ Tédzsò.

Ticino
Tlascala ‚
Tocantins
Toscana
Toulon
Toulouse
Tours

--›--------

Themse

--

Тетя.

Tiisinò.
Т1а$в1‹а1аTohàntinsn
Toszhäna.
Tulon.
Tuluz.
--- Tur.

J.

Jassy
Jersey

Jussieu
Valencia
Valparaiso
Vancouver
VanDiemen
Venezuela
Vera Cru!l
Versailles

Traz-os-montes ---

Tràzòsz- ,Vicuna
montesz. IVosges
Triest
~-- Trieszt.
l
Tristan d'Acunha
Wales

Truxîllo

IUcayale

Upsela
Urgel
Uruguay

--- Dzsemsz.

~-- Jâsszi.
--- Dzserszi.
--- Chòszé.
~-- Chuann.

Zsüssziö.

V.

~--~ш
----—
----

‘

Upszàla.
--- Urchel.

--- Urugvái.

Weichsel

.Weimar
Weser
[шпиц ‘

‚

шить.
Vàlpàràiszò.
Vánlu'iver.
Vàndimen.
Vénészuela.
Vérakrusz.
Verszály.

„- Viln'inya.
--- Убы
W.
Uelsr..

Tristan dâlu'inya. Wallis
Vallisz.
--- Truchillo. Wasgau
--- Vàszgáu.
UWashington --— Uasingt'n.

~-- Uh âjitlé.

l

Vàjhszel.

Väimàr.
Vézer
Uilz'n.
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III.

Némely Intések azokhoz, kill. ezen könyvets
két tanitások' alapjává teszik.
-

l

Dlinthogy ezen 'cosmoëraphico-geograŕhiai bé

vezetés egyenesen és lurekesztőleg tanitványoli'
kezébe van szánva”, egyszer’smind nem szol
gálhat a’ tanítónak-is esmeret-bányáúl hanem
csak rendmútató vezérül. Feltévén tehát hogy
e’ könyvben foglalt tárgyat nagyjában már tud
ja és érti ‚- bővebb esmereteY bijányját Рыб!
hatja az 1-«51 §-ekrq nézve a’ Katona” mathe

matica és Physica geographiájiból, és a’ Baß"
természeti históriájából, hól az említett czik
kelyekneli, ha> nem azon rendben is, bő és ’
világos magyarázatját találandja.
A’ 552-50. §-ekre nézve semmi előttem

esmeretes magyar könyvre nem tudom útasitni'
a’ tanitót. Német nyelven a’ H. F. V. Н o f f
mann’, H. Berghaus’, A. von Boon’ és
S c h a c h t’ geographiáiikat ajánlhatom.

A’ 50-62 §-ekre használhatja a’ С а п n a

b i c h’, L a s s и’, V. Do c z у’ munkájíkat ma
gyar nyelven.

` —
4l5

220

Mind ezeken kivůl nem lesz tal'án sikke
retlcn némely helyekröl )'egyzéseimet idetenni.
A’ foganatos tanitás megkiváiija, hogy az —
Oktató se állitást, se szót, melyeknek értését
bizonyoson fel-nem teheti tanitványánál ,
magyarázás, megmútatás és példák
nélki'il ne hagyjon. A’ mútatás a’ geográphiá
ban föként az illetö földrajzok’ szakadatlan

használásában all. A’ magyarázás-pedig addig
tartson ,n mig a’ tanitvány töb’b oldali kikérdez-1
tetése’re téjendö helyes feleletei által a’ tár'gy’
liclyes felfogását bé-hein bizonyitja.
Figyelmeztete's némely kifejezésekre és e
gyes helyekr'e.
i. lap. Egyetem szót a’ eggyüttöl $161‘
maz`tatva megértetni.

Létezni szó magyarázása

2’. lap; Nehézlés v. „машин megfogá
sát egy czérnán -fiiggö _golyotska’ keà
ringetése által példázni, hól a’ ещё?‘
n'a a’ vonszó eröt, a’ kéz által adotti
\

mozdulás a’ hajtó eröt képezi.

5. lap. A’ kör’ és ellipsis’ származás’át és mi-'némüségét rajz és alkotás által mega.

mi’i'tatni. A’ kört egy középp'ontba
szúrt gomli'ostö és ahoz egy czérnával

foglalt plajbász által kell rajzólni. Az
ellipsis’ alkotására Её: gombostöt kell
inintegy két hüvelyknyire egymàstól
l

22T

,

le szúrni, ezelire egy arasznyi czér
na’ Её: végeit liötvén а’ czérnába egy
plajbászt aliasztani, ’s úgyr a’ men
nyirè a’ czérna magát feszítni engedi, l
' a’ pappirossan a’ tök körül egy hari
liát rajzolni. A’ gombostök egymás
ho‘zi távolságát, lehet változtatní. .

A’ hét gombostö helye „штык tüzhely- `

nek, vnfocusn'ah;

t

3. ’s liöv. lapoli. A" csillagok, c'sillagliépeli és
ég’ zónáji’ leírását rajzolatolikal és a
igazi égbolto’zat’ szemléltetésével yés
gyakori mútogatásával világositni.

5. lap. Csillagász v. égészzastronomus.

o. lap. А’ napi alkotmanyt, а’ Plänen# ‚при,
aránylati nagys'áglokat ’s a’ t. raizola
tolilial magyarázni. A’ látható plané
tákat vaz egen megmútatni. Emlitni

valóli meg,` az orbitali egymást уйдё
sa; a’ bog (nodus).

"Z. Ё; A’ hold’útját, változásait rajzolatoli ’s egy
l laptán'ak a’ gyertyátoli világosittatása

A által megér'tetni.
’

8. 9. Ё; Az elöforduló csillagászoltról azolmak
életéi‘öl ’S munl/.álódásairól bövebben.

heszélni. I A’ Pt ol e maeus’ és Ty
с h oy B r ah е’ вёпёз2еге1пе1‘ helyte
lense’gétïmegmútatni.
v

15*
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II. Rész 1. Szakasz.

Mielött а’ mathema--

tica geographia’ tanitásához fogna az
olitató a’ legszüliségesebb geometriai
iìgurálmak u. m. egyenes, görhe és

parallel v. egyliözü línéálulalt, szegl'et- \
nek, lapnalt, ltörneli, é'sehez tarto

zólmali, (radius, peripheria. gradu
’

soli, ’sa’t.) golyónalt (sphaera), ezen
a’ leffna

obb hörölmek,

ólusolmali,

félgol’yólîrìiak, egyliö’zl'i körpölmek (cir
‘

culi paralleli) magyarázatját elöre llell
botsátni, rajzolatokban és еду golyón
v. laptán megmútatni. Ha csalt lehet

egy mes-terséges {бы golyót hasznzîl-l
Vni. A’ñchartáltat elöven'ni, ’s azolmali
alliotását: ’s haszonvételét megmagya
‘ rázni. А’ chártáli’ megértésére jó,_ ha

a’ tanitvány alött esmeretes kertelt
nell, házallnali, udvarolmalf bár mi

durva ichnographiáját liésziti a’ tani
tó, ’s azen a’ tudva lévö tárgyalt’
. ‘ llelyzetét fellteresteti.
I
21 lap. Eze-n hifejezéseltet anyag (materia,
Stoff) tag (membrum, Glied) re'sz

\

(pars, Theil) megértetni ’s a’ közte

ki külömhséget l'fimútatni.

\ Y4

Ugyanott. А’ szélrozsát megesmertetni

és az alosztályolt. nevezeteit-gyaltoróh

emi. (Lasa az 1. Toldalëhot.)
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12.

Az ezen czikláelyben’elöforduló línéá
Вас és körölièt chártákon és Aglobu

sôlion Àmegmúta'tni, а’ SZÖIGSSég, és
hosszaság’ grádusaî kikeresésébep ai
tanitványt- szorgalmasan gyal‘eoroltatni.
l 15.@ A’föld' lieringését és az esztendö 11552131

. :heh et'töl. származó külömbségét óŕtel
\

fuesen' megmàgyarázhatni а’ ‘Ъбх’ейю
ì Vzö egyszerü sz`crhezçttel.
‘ AEgîy Íó-l¢0`raïdarab vástag és kemény pap
-~pìr0sra v. pàppára rajzolunk egy el
\

i

'lipsisg ennek- e'gyìlg _tüzhelyére a’ na
1

pot. Azután egy laptába liötö-töt 3211г
' ván tcngely 'hçlyèth a’ szüks'éges _ha
н. _ rikákat'a’~ laptára rajzoljpkfés az e1
_. .ì :1'1" 'lipsisbey‘ mèly 4'am ecli’pticá't ltépezi,I
cgymástól egyenlö távolság'ra 4 kerek

u ‚ш .-,juuat vàgunk, ~alfkora `nagyságra mirnt
. ."»l'm' а’ lapta’ legnagyobb höre. vEzelibe a'
«'wf. ‚‚ »laptát beléèresztve, az egyen‘litö’ lap»
nuja’ elhajläsa az eclipticáétôl, a’ f'öld
ь‘ _: l l'tengely’ megdölése, ’s a’földgömb’ е
-~Í "И {мы miatti egyenetleń megvilág'ositta
tása, igen szépen, meg'mútatható. Ezen

i Ё)!

kpontra nem lehet elég sz'órgal'mat‘for
‘ dimi.

A7 physica gçographíában 1. a’ Rövetliezf'ì
"

kifejez-ések mcgmagyarázását ajá-nlom;
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Nehéz, hönnyi'i, suly, gyér, tömött, ha:
tás (actio, Wirkung) tömeg (massa)
réteg (stratum, Schicht) egyensuly
v. sulyegyen, (aequilibrium Gleichgef

Wicht).

I

\

2‚ Az elöforduló szerszámoknak thermo
metrumnak, harometrumnak, kom?
pásznak ’s a’ t. elömútatása és alkotáe
sok megmagyarázatja megkivántatik.

15. A’ liegysorvok’l és liegyalkotmányok’, völg
gyek’- vizteknök’s a’ д megértetésére
Szükséges, liogy a’ tanitó egy táblán
v. asztalon, porondból, agyagból v.
lisztböl, akár gypsböl valar'nely egyf

szerübb liegyalkotmánynak képét plas-`
tice kifo'rmálja és azt a2 chártabeli
rajzokkal összev liasonlittassa.
4g Az elö- forduló deiinitiokra `u. m. vif
zekre, tókra, öblökre, vulkánokra,
barlangokra , forrásokra , ‚vizesésekre
’s a’t. példákat mondîonés mutasson.

5, Ha mód van benne, a"Bertuch’ képes
könyvéböl az elöforduló tárgyak’ ké
peit `mútassa~me`g. ‘

6. Átaljában pedigv mindent a’ mit lehet
`

a’ természethen szemléltessen _és И:

trssen> észre.
_
A’ 1I. Bész’ 5-dik Szakaszában vagy tulajf

don geograpliiaban, a’ chárták’» s_oha

.2.51

Imeg _nem szůnö hasz‘nálásats'o't a’ ta'-i

nitványohlial -liészittetése a’ legsülicf i
resebb eszliöze, de azt mondom el

Ymel'lözhetetlen feltétele a’ földleíràsi
esmereteli’ megszcrzésénel'.. A’ дм“;

tált’
,csak>ltészitése
a’ szolgotta’ tanitványoli
kontár Jm‘ódraáltalmen
Inyen, hanem egy méridiánusolçhól
paralleláliból álló hálót készitvén,„a'__
szélesség’ és hosszaság’ ‘давший-6261;
gradusai sizerént ralq'a fel vonásait a’
rajzQIÓ, még реф; elébb úgysniëpgy».

az eredèeti chárta Szemei elött legyen,_
_Inásod izben реф; dictálás után lvagy't-A
emléliezetébf'il is. Továbbá minthogyy

itt a’ vizel’i, h_egyeli', lapályoli, fenn-`
tartományolt _csak röviden emlittcthct-i.

teli, mindezelineli hiterjedéséröl, feh
yéséröl, természleti minémiiségéröl, a'
hegysoroli liülömbözö magosságáról,
a’ vizeli’ folyásáról, telmöjiröl ’s 11a
nyargásairól a’ tanitó adjon hoszsza

Sahl) és a’ mennyiben /lehet a’ tanit
ványnala liépzelödését is, nem
csak értelmét ’s memoriáját, foglala
tosliodtató leírásoliat. E’ tárgyról maid

lkiadandó geogra’phiai’olvasó _liönyvcm
útmutatás‘úl fog $‚2015а11п1а addig a’
‘1
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`

`

~'fennehb emlitett némct könyvcli, -—

használta'thaçnalt; Hoz'ája'nlehet lmp
l.

‘tsólniz' 'So'm m e r’s vphysikalische Bc
S‘ch'reibuug -der Erdoberfläche.

A’ politica geographiában ‘ищу népck’ és
státusoli’ leírásában,‘ a’ liülömhözö _ne'mzetela, '
szoliáŕsaival, erliölcseivel, a’ státusoliban" talál

.taizó természeti ne'vezetessf'igehkel,4 a’ városoli

han lévö megiegzjyzendö tárgyak’ elbeszéllésé
vel elevenittsel a’> stàtisticai száraz csofntváza’b.

' ‘7A’ Státusolïi e’ könyvetsliéhen Ynagyságolt й
sz'erëln 1ё“ёпг‹Ыпзпдетщ1 vrifiegtanúlás~olt után
rend'éztesse-el a"ï'tàńitó"öl¢et tanitványaival a’

földrészeli’ tagjai's‘zerént, a* klima szerént, söt I
földje‘ill> minémüsé'gîe szerént îis. ^A"földrajzok
meg-nem szünög használasát‘~îti! is sůrgetöleg
ajánlom. . „")Livï 4:‘ u _La».ïzxêrm-‘t' =
e

‘и’

'

Y'.
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