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KEGYES OLVASÓ!

MMindenek felett, és mindeneknek előtte, a’ mire 

alázatosan kérlek, egyedül ez : Nézd és ítéld ezt a* 

tsekely műnk átsk át tsupán, tsak azon VÉGBŐL , a' 

jneljel s a' meljböl írtam. Ez a’ Könyvetske, tele 

van ujj portékákkal. A’ ki a’ vásárban kirakodik 

a’ maga’ portékájával , akár komendálja azt 

másoknak , akár nem, már azzal, hogy kirakta 

portékáit, kínálkozik vélek. Ezek az én* portékáim, 

éppen nem ölj véggel állanak elő, hogy valaki eze

ket vegye ; főt, meg tsak nem is ölj véggel, hogy 

kínálkoznám vélek, nem-hogy tsak komendáló fzó- 

val is, de még tsak pufzta kirakásokkal fe : hanem, 

ki’ kellett őket raknom egyedül, ezért, ( és tsupán 

tsak ez máraz én’ Vegem;) hogy Ne'zze ki-ki, 

ítélje megy egéfz illendóféggel ugyan , de azonban 

ö’ legjzorossabb ítélésnek réguláji Jzerint, és ofztan 

gondolkodjon Jobbakról.

Én



Én azt jól tudom, hogy ezen portékák köztt, 

a’ kevés jó mellett, igen fok rojzfz van: de , ímé bi- 

zonyosfá téfzek kit-kit, hogy, nem hogy én, s má

tok vélem itten, azokkal élnénk , meljek ezek között 

rofzjzak y de még a’ jóknak-tetfzökVeX. fe. És éppen ez 

az, a’ mire már továbbá, Téged is, Kegyes Olvasó! 

fzeretettel, főt kérve kérlek. Függj vélem edjütt, 

és várj e’ réfzben is egyedül a’ Haza’ Nagy OJzlop- 

tagjaitól, s Annak akármi Karban s Hivatalban 

lévő Tudósaitól y és az egéfz Nemzettől.

Légy jó cgésfégben, és fzeresd a’ Hazát fzíve- 

fen és practice! — írta S. Patakon 1792-dik Efzten- 

döben, a’Gyümöltsös Hónak (Septembernek) 30-dik 

napj án.

Az ÍRÓ.



Első Cikk (paragraphic)

0 lógnak nevezem azt, a’ mi akár van 
valahol már akármiképpen , akár fehol finis 
fern edj’fém másképpen. — Amaz, /nZd- 
nak, való dolognak, való minek, Valaminek; 
Emez, Semminek neveztetik.

2. §.
A’ Dolognak az ö’ valaholottolásban 

foglalatoskodó tselekvése vagy fzenyvedése 
vagy vefzteglése, találásnak ( exiltitio ); 
Az, a’ mi ezen foglalatoskodásból vagy fog. 
lalatoskodás által, mintedj kikerekedettnek 
gondoltatok, találatnak (immediatum reful- 
tatum ex valólás — illud ipíum quod exifiit, 
quatenus illud, uno quolibet momento per 
fűimet ipfius valólás quali poni, pofitumque 
efle, concipitur); És az a dolog, a melj 

a’A



t.

a’ valaholottolkodásban foglalatoskodik, va
lóim (proprie’: occupari in effe vel exifl.ere — 
fimpliciter ejje vel exifiere^ ; s onnan az a’ 
dolog, valólónak (exifíens) mondattathatnék.

Jegyzet. Ezenfzóval exifiitio, s más il- 
jen majdan előfordulandó rofzfz deák fzók- 
kal — a’ mit is most edjfxer meg mindég ( fe
mel pro femper ) meg’ kell jegyezni — tsu- 
pán tsak azért élek most ezen munkátská- 
ban, bogy annál jobban kifejezzem annak 
a’ magyar fzónak tulajdon jelentési erejét, 
a’ meljnek az iljen deák fzó megfelel. így 
edjfzersmind az is megtetfzik, miijen fzegény 
nyelv a’ deák nyelv, hogy véle ezredik ma
gyar fzót fe tehetni jól ki.

3- §•
A’ mi valahol van, kell lenni valamijé

nek; mert ha femmije nem volna, nem vol
na néki mivel lenni valahol. Ellenben an
nak, a’ mi fehoi fints, femmijének fe kell 
lenni; mert ha volna valamije, ezen vala
mivel nem lehetne néki fehoi fe lenni.

4- §•
Azt, a'mije van a’ dolognak, az ö’ Pa- 

gi^onjának; a’ Vagyonnak, az ö’ mintedj 
öfzfzefégben gondolta tolt önnönmagafágát, 
Fagyon] ágnak-, Magát a’dolgot, mint Va

gyon- 
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gyonbírtokost, Vagyonosnak; s ezen ö’ bír- 
tokosfágát, Vagyonosfágnak nevezzük,

5* §•
Az a' Vagyonfága a1 dolognak, a melj 

nélkül ő’ nem volna az, a’ mi, az ö’ Mivól- 
iának ( EJ]entia); Az a’ vagyonfága, a’ mi
vel néki van hol lennie, — a’ miből ö önnön 
maga áll, Mifégnek (quidditas; & ín fpecie 
matéria), és ÁllatJ'dgnak (ipfa rei fubíian- 
tia) ; És a’ dolog, mint mifégbírtokos, Mi- 
Jegesnek ( Quidditatofus, materiofus) ; mint 
állatfágbírtokos Állatnak (ipfa res, quae fuae 
fubftantiae fubjectum élt) mondattathatnék.

A’ Valónak, mint tsak valónak, az a’ 
vagyonfága, a’ mivel néki van hol lenni, — 
a’ miből ő, mint tsak való , önnön maga áll, 
Valófágnak (entitás, exiftentitas) ; S maga 
a’ való dolog, mint valófágbírtokos, Való- 
jdgosnak, neveztetik.

Jegyzet. A’ Vas fának vagy Favasnak 
(ßderoxylon) még tsak az elzemben fints 
femmi valófágá.

7.
A’ Semminek, femmije fém lévén, az a’ 

vagyonfága fints, a miből ö önnön maga ál-
A a tani 
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lani gondozatnék. Mert így, ámbár femmi 
volna is az, a’ miből ötét állani gondolnánk, 
hangyán gondolhatnánk : még is mind- 
azáltal, minted] valaminek gondoltatnék az, 
a miből állani tartattatnék , holott pedig a’ 
Semmi femmiböl feni áll. A1 Semminek hát, 
femmi névü vagyonfága íintsen; és ez az 6’ 
femmivagyonfága, Semmijégnek neveztetik.

8. §.
Különbözni mondatik az a’ dolog más

tól, a’ meljnek nem minden vagyonfága u- 
gyanaz, ami a másé; Edjezni, ellenkező
képpen.

9- §•
Az a1 mi fég hát, melj nem mindenben 

ugyanazon vagyonfágú edj más miféggel, 
ettől különbözik. Az iljen mifégek, nevez
tetnek, edjik a'másikra nézve, Különmifé- 
geknek (materia diverfa vei heterogenea 
S magok az iljen mifégü dolgok, edjik a’ 
másikra nézve, KülönmiJ égúeknek.

Jegyzet. Ugyanazon edj dolog, maga 
is neveztetik Különmifégünek , ha az ö’ e- 
géfz mifége maga is, más meg más külön
böző milegetskekböl áll.

io. §.
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io. §.

Aza’ mifég ellenben, melj mindenben 
ugyanazon vagyonfágú edj más miféggel, 
ezzel edjez. Az iljen mífégek, ^zonmifé- 
geknek (materia eadem vel homogenea); 
és azok a’ dolgok, meljeknek az ö’mifégek, 
ugyanaz az edjiké , a’ mi a’ másiké, jfzon- 
mifégúeknek, neveztethetnek.

Jegyzet. Ugyanazon edj dolog, maga 
is AzonmiCégűnek mondatik, ha az ö’ egéfz 
mifége, ugyan azon mifégetskékböl áll.

ii.

Azt a1 vagyonfágát a’ dolognak , a' melj 
néki az ö’ mivóltán és mifégén avvagy ál- 
latfágán kívül van, ezt a’ vagyonfágát, mon
dom , anynyiban , a’ menynyiben ö ezzel 
más dologtól különbözik vagy nem külön
bözik, Módnak nevezem; és az iljen vagyon
fágát a’ dolognak, Módi vagyonjognak.

12. §.

Az a’ Módi vagyonfága a’ dolognak, a* 
melj különbözteti vagy nem különbözteti 
más dologtól ötét — I.) mint több vagy ke
vesebb vagyonfágát, Hányfagnak ( Quotti- 
las); — 2.) mint nagyobb vagy kissebb va
gyonost, Menynyifégnek f Quantitas); És, 
maga a’ dolog, amaz elfő tekintetben, Há*

A 3 nyas-
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májnak (qiiottofus); eme' másikban, 
nyinek (quantus) mondatik. És igya’ Hány- 
fágnak az ö’ alapja, (fundamentom, bafis) 
nem egyéb, hanem a’ Sokfdg (multitudo ); 
a’ Menynyifégé pedig, egyedül tsak a’ Tér éj 
(extenfio). Tehát a’ dolognak, mint há
nyasnak, a1 Sokfdg; mint menynyinek, a* 
Teréj az ö’ mivolta, Lásd az ydik §et.

Következet (Confectarium)
I.) Minden Hányas, fokfdgos; és: Min

den Sokfágos, hányas. — 2.) Minden Meny
nyi, tér éj es ( omne Quantum eít extenfum) ; 
és: Minden Teréjes, menyniji (omne exten
fum eft quantum). És így a’ Szám (nume
rus), nem menynyi, hanem hány, (non eft 
quantum, fed quot).

13.
Az a Hányas és az a’ Menynyi, a’melj- 

nek, amannak ugyan az ö’ Száma, emen
nek pedig az ö' teréjje, bizonyos határok 
között van, Cégesnek (finofus, finitus); a’ 
meljnek pedig nintsen, Végtelennek (fineca
rens, infinitus); És a dolog, az elfő tekin
tetben, végeim (occupari ín habendo fine 
— finitum eße); eme’ másikban pedig, vég- 
telenelni (occupari in carendo fine — infini
tum fje); Amannak, ez az ö’ foglalatosko
dása , végelésnek vagy vegZérnek (occupatio 
in habendo fine);emezé pedig, végtelcnlés- 

nek
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nek ( occupatio in carendo fine); Az, a’ mi a’ 
véglésből kikerekedik vagy refultál, Véglet
nek (refuitatum ex occupatione in habendo fi
ne — iliud ipfum, quod finitum efi); Az pe
dig, a’ mi a’végtelenlésböl előáll, Végtelen- 
letnek (infinitum quid) mondattathatnék.

14. §.
Az a’ Módi vagyonfága a’ dolognak, 

melj ölet*, lem nem mint hányast, fém nem 
mint menynyit, mástól különbözteti vagy 
nem különbözteti, Míljenfégnek ( qualitas ); 
és a’ dolog ezen tekintetben, Miijennek (qua
lis), és mint miljenfégbírtokos, Miljenféges- 
nek (qualitatofus) mondattatik.

15- §•
Edj dolog fints oljan, a’ meljnek valami 

vagyonfága köz ne volna , vagy minden > 
VAgy fok más dolgokkal; valamínthogy edj 
fints oljan is, a’ meljnek valami vagyonfá
ga, tsak néki önnön magának tulajdona, 
főt fajátja ne volna.

16.

Gondoljunk abból a minden dolgokkal 
Közösből álló edj öfzfzeféget; az, a mi ezt 
az öfzfzeféget előadja, Némfégnek ( Genus 
Logicorum). Gondoljunk abból a fok dől 
gokkal Közösből álló edj öfzfzeféget; Az, a

A4 mi



8 
mi ezt az öfzfzeféget előadja , $elfégnek 
(Species Logicorum) neveztethetnék.

17-
Az a’Miljenfége a’dolognak, melj néki 

minden dolgokkal köz, és a meljre nézve 
Ö edj dologtól fe különbözik, Minémüfégnek 
( qualitas generica ), vagy Némfégi miijen* 
jégnek ; Az a’ miljenfége, melj néki fok dol
gokkal köz, Mijelűjégnek (qualitas fpecih- 
ca) vagy jelfégi miljenfégnek; Végre az a 
Miljenfég, melj néki edj dologgal fe köz, 
Tulaj dón jognak (attribútum ), főt Sajátfdg- 
nak (Pr< prietas ) vagy önnözeti Milj enfég
nek (qualitas individuális; Onnözet: Indivi
duum) mondat hathatnék.

Jegyzet, lulajdonfág az, a’ mit én tu
lajdonítok a’ dolognak, már az akár meglé- 
gyen néki valófággal, akár nem; elég az, 
hogy én úgy gondolom, hogy az, megvan 
néki, és éppen azért tulajdonítom néki, &?- 
d^ögpedig az, a’mi a’dolognak úgy az övé, 

hogy akár tulajdonítom néki akár nem, már 
A® néki megvan.

18.
Edj akármelj dolognak, az ö’mostani 

vagy már való'o állapatjából, más újj álla
potra való álmenése, Xmjnek (fiitio—ac

tus
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tus flendi); és a’dolog, meljnek más álla- 
patra esik menni, Lenni (fieri) mondattatik 
nemlegesen vagy generaliter. Jelfégesen pe
dig vagy fpecialiter, edj akármelj dolognak, 
a’ femmííegi állapatból, a’ valófág’ állapatra 
való átmenése , hívattatik Levésnek; és az 
iljen dolog mondatik lenni. Az ujj avvagy 
valéfiági állapatnak kezdete, Létnek (exiften- 
tiae initium, exifientia recentisfima, proprié 
fiitus); Az ezen kezdettel már bíró dolog, Lé- 
tesnek (exifientiofus); Ellenben , az újj av
vagy a' valófági állapatnak már tojásban fog
lalatoskodó Tartatja vagy tartó volta, Létei- 
nek (exifientia fluens, perfeverans ; proprié 
Haitis occupationis illius , quae confifiit inexi- 
fiendo) neveztetik.

Jegyzet. A’ Lét gyökértől formáltatnak 
ezek: Létélek, lét él fi 9 létéi, vagy Létlek, lét- 
left, létéi» Továbbá : Létetek, létetjz, létet; 
éppen mint étetek, étetfi &c. Nem különben 
a* Létes gyökértől vannak vagy léfznekezek; 
Létesülök, létesül fi, létesül &c. éppen mint 
nedves ülök, nedvcsüfi &c. Továbbá: Létesí
tek,létesitfz &c. Végre: Létesedem, létesedel, 
létesedik, &c. — Tudnillik : az újj avvagy a’ 
valófági állapatnak valólásában foglalatos
kodni— abban foglalatoskodni, hogy a valo- 
fági állapat valóljon vagy existáljon , Létéi- 
ni vagy Létlem ( occupari in exifiendo —w-

A 5 flere) \
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fiere); az ebben való foglalatoskodás , Lété
lésnek vagy Létlésnek (occupatio, confißens 
in exißendo— exißitio— exiftentia); az eb
ben foglalatoskodó, Létélönek, Lét lőnek (oc
cupatus in exißendo — exißens). Továbbá, 
az újj avvagy a’ valófági állapatnak kezdeté
vel mind jobban-jobban bírni kezdeni meg- 
meg kezdeni, Létesedni ( exifientiofum fieri 
paulatim ac paulatim ); az ujj avvagy a’ való
fági állapaf kezdetének mind jobban-jobban 
való bírásában foglalatoskodni vontatva vagy 
húzomosan, Létesülni ( occupari in exifien- 
tiofitate acquirenda — fieri Juccesfivé fub & 
cum mora infigni). Végre, a’ki vagy a’mi a’ 
dolgot, akár a’ már vóltt, akár a’ femmifégi 
állapatból, újj avvagy valófági állapatba téfzi. 
Letetni (fieri & eße facit); Az iljen más ál
lapatba tévő, Létetönek ( fieri & eße faciens — 
efficiens); és az, a’mit Létetés előállít, Létet- 
vénynek, Lététnek {Effectum), neveztethetnék.

AljEGyzet (Subnota). Az Istennek vó/t- 
ja Nnn,valólása, ésvalőjaga; nem pedig Léte, 
fe nem létei c. Ö maga Palólat; es Ö, való és 
vólt, nem pedig lévő, fe nem lett; és tsak va
lóim mondattathatik, nem pedig lenni vagy 
létélni,

19.

Az,a’mi most történ, fzintúgy fehol fe 
volt eddig, mint az, a’ mi most léfz. A’ tör

ténés
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ténés is hát tsak levés, és mind ez mind amaz, 
tsak a’ Létlök közzé való előállását téfzi az 
eddig nem vóltt dolognak; és tsak anyujában 
különbözik a’Levéltől, hogy a’ történő, min
dég a’ már lett és létlo dolgoknak munkás- 
fágok által állíttatik elő a’ femmifégi állap at- 
ból a’ valófágira, mégpedig mi reánk nézve 
váratlanul.

20.

A Lévő és Történő, a’ menynyiben a’ 
Levés és történés által a’ Létiök közzé elő
állott Lettnek és Történttnek ; és a’ dolog
nak, az ö’ edj öfzfzefégben gondoltatott levésí 
és történési környülállásos vagyonfága, Lett- 
fégnek és TörténttJ égnek; Az, a’.mi a’tör
ténés által előállott, Történetnek mondat- 
tatik.

«1.

Az a’ dolog, a’ melj talán tsak volna 
valahol , de azonban fe mifége avvagy ál- 
latfága , fe Módi vagy más vagyonfága, av- 
vagy vagyonfágánák valamelj foglalatosko
dása áltál, fein edj’ fém másképpen nem 
nyilvánítaná vagy nem mutatna ki magát a’ 
körülötte létlö dolgoknak; az, méltán tsak 
úgy tartattathatnék , mint Létnélkülvaló 
vagy Léletlen, és tsupán tsak pufzta mifégé- 

vel
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vel avvagy állatfágával különbözne a’ fem- 
mitől.

22. §.
Mikor a’ dolog, a’ körülötte akár közel 

akár tavai létlö dolgoknak, már akármimó
don nyilvánúl, akkor jelenni ( actu vei in- 
íiantaneé praefens fieri), és jelenelni (occupa
ri — diutius morari in fe praefentando ) mon
datik. Edj akármelj foglalatoskodása tehát 
a’ dolognak, a’ menynyiben tudniilik ő azzal 
nyilvánítja magát, jelenésnek ( actus fe prae- 
fentandi) és jelenlésnek (diutius durans fui 
praefentatio); és az, a’ mit a’jelenés és je
lenlés előállított, jelenetnek vagy jelenlét
nek ( apparitum quid, illud quidem actuíim- 
plici, hoc vero fub & cum mora infigni) ne
veztethetik.

23-
Jllelni és megilletni ( adficit. illet: at

tingit) mondatik más dolgot edj valamelj 
dolog , mikor amazzal ez , a’ maga’ jelené
sét vagy jelenlését már akármimódon fzeny- 
vedteti.

24.

A dolognak jelenése és jelenlése , a’ 
•menynyiben a’ körülötte létlö dolgokat meg

illeti.
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illeli, Tűnésnek ( adficiens apparitio actu 
fimplici) és Tünlésnék ( diutius durans adfi
ciens apparitio); maga pedig a1 megillető 
jelenet és jelenlet, Tünetnek és Tüntetnek 
f adficiens apparitum quid, illud actu fimplici, 
hoc diutius ,— Thanomenum ); Mind az vég
re , a’ mi mást megilletve jelen és jelenei, 
Tüneménynek és Tünkménynek ( qualibet 
res, quae actu vel diutius adficiendő apparet 
— ipfum Phaenomeni corpus) neveztethetik.

Jegyzet. Tünés és tünks e fi actus ipfe, 
ille quidem firnplex hic vero durans, qui fi- 
ßit id, quod Tünet et Tüntet vocatur.

«5- $•
Élőnek neveztetik az, a’ mi az ö létét 

vagy valófágát, az ö’ önnön maga’ állatfá- 
ga, vagy állatfágának akármi módú foglala- 
toskodtatása által, már akár meddig foj- 
tatja.

26. §.

Az a’ tetem az Élőkben, melj által ők, 
a’ magok’ valutásokra megkívántaié holmi 
edjetmást megfzereznek, és a’ meljel a’ Meg- 
fzerzettet a’ magok’ áliatfági mifégekké át- 
váltaztatják, edj Szóval, a melj fzer ez vagy 
ama’ foglalatoskodáshoz, Ssertetemnek ( or
ganum) mondattathatnék.

27. $.
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27- S.

Az a’dolog, meljnek jelenete vagy jelen
léte , a’ mi’ értő Szertetemeinket ( orgánum 
fentiendi) megilleti, az, cl menynyiben eze
ket megilleli, Testnek (corpus) ; Az pedig, 
a’ meljnek jelenete vagy jelenlete , közvetet- 
lenül ( immediate) magát a’ mi érző tehet- 
fégünket ( facultas fentiendi mentis) illeti 
meg, Nemtestnek neveztetik; iljenek a’ Lel- 
kék , ideák és minden abfiractwnoL

2g.

A’ Létlésben és jelentésben edjmást fel
felváltó dolgoknak öízfzefégek; FiZdgnak 
(Mundus); és nevezetesen az oljas testeknek 
öízfzefégek, Testvilágnak ( mundus corpo
rum vel corporeus) ; a nemtesteké pedig, 
Nemtestvilágnak (mundus incorporeus) ne
veztetik.

Jegyzet. A’ Lux, lehetne viliág különb- 
fégnek okáért, onnan ofztán Lucidus' vilid- 
gos; Luciditas: villdgosjág s a’t.; anynyival 
is inkább , hogy villog, villámlik, villongás 
s a’t. mind edj tseppig oda mutatnak.

29- $•
Ez a’ mi’ Világunk, három kitetízöbb 

Testekből áll: ^gböl, LebegÖM, és Födbök 
JÉgnek (ccelum) nevezem azt a’ fejünk felett 

keket- 



kékellö nagy boltozatot, a’ meljnek odván 
( odú: concavum quid ) minted]' oda fuggefzt- 
ve látfzanak lenni azok a’ fok ragyogó ’s csil
logó Gömbék (gömbé : fphaera) a’Csillagok» 
lőí/nek ezt a* nagy testet, a’ meljen mi em
berek és minden itt élő állatok, a’ Főj árok 
(fluvius) a’ Tengerek, sa’t. vannak. Lebegő“ 
nek végre azt a* testet, meljel tele van az a* 
nagy Tágasfág az Ég és a’ Föd között, és 
a’ meljben függve úfzkál a’ Föd és minden 
Csillagok.

Jegyzet. Helyesen fzóllván, az egéfz 
Peremtettfégi határtalan nagy Tágasfág,Le- 
begövel van tele; és a’ Csillagok nintsenek, 
és éppen úgy nintsenek arra az Égnek ne
veztetett kék bóltozatra függefztve, valamint’ 
ez a’ Föd hogy nem azon függ. Mind ez a’ 
Föd, mind minden Csillagok, ki alább, ki 
feljebb , ki közelebb , ki távalabb tölünk, 
mindnyájan magában a’ Teremtettfégi nagy 
Tágasfágot betelő Lebegöben függenek súfz- 
kálnak ; és, a’mi’ Fodünkön kívül, tsak azért 
mondjuk a’ többi Csillagokat ( mert a’ mi’ 
Födünk is Csillag) az Égen lenni, mert Iá- 
tásunk által oda vitettetnek. Az a’ kékfég 
is 9 meljet Égnek nevezünk, nem valami öfz- 
fzeállott bor’ vagy váfzonfátor’ vagy mi il- 
jesforma dolog ; hanem az, maga is , tsak 
látásunk által bizonyosképpen módosíttatott 
Lebegő, s a’t.
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30.

Az Égi testek, vagy edj fzóval a’ Csil- 
lagok , kétfélék, tudnillik vagy Állók ( Fixae ) 
meljek femmi fzembe tűnő mozgásban Hin
tsenek; vagy pedig Mozgók, meljek bizo
nyos Karingoláslal (circulatio ) járnak kel
nek , és edj helyben foha fém állapodnak 
meg. Ezen Mozgók közzül, különösön Ür- 
ÍÖfcÖJÖfcnek ( Cometae) hívattatnak azok,mel
jek, bizonyos hofzfzan elnyúló villágosfágct 
botsátnak ki magokból, melj nékik mintha 
farkok vagy üstökök volna , úgy látfzilé. És 
így a’ Mozgókon értettethetnek tsak önnön 
magok a nem üstökös Mozgók, az-az, a’ 
Planéták , ámbár az Üstökösök is mozgók 
légyenek. Mert tsak nem tarthatni azt buj
dosónak , a’ ki a’ maga bizonyos kifzabott 
útján mégyen rendesen.

31.
A’ Lebegő két testből áll. Edjik a’ Vilió 

f^Ether), és ez az, a’ mi elfoglalja az egéí'z 
Ég és Főd között való nagy Tágasfágot (főt 
az egéfz Teremtettféget), igen nagy réfzint 
ugyan, tsupa tifztan minden keverek nélkül, 
éppen tsak a Fődtől fogva edj néhány mértt- 
födnyire felfelé , öfzfze' van keveredve a’ 
másik Lebegöi testtel, tudnillik a Leblével 
(Leble: aer),melj is hát a’ Fődtől fogva, 
tsak edj bizonyos határig tart felfelé*

3^ §•



32.

A'Födi testek, vagy Fojősok(fluidus), 
meljeknek az ö’ mifégek, ölj igen fikam lós és 
pereglös réfzetskékböl áll, hogy ezek rend- 
fzerint foha fe fogódzhatnak úgy öfzlze, hogy 
edjütt maradhatnának öfzfzefogódzva, min
den falak közzé való záródás nélkül. A’ 
fojós testek, edjfzóval Fojokányoknak nevez
tethetnének. Vagy pedig Nemfojósok avvagy 
Alamlósok vagy öfzfzeállottak ( conültens ), 
meljeknek az ö’mifégek, oljan öfzfzefogódzó 
réízetskékböl áll, hogy ezek,ha’ körülvévő 
falak közit Hintsenek is , még is úgy öfzfze« 
fogódzva megállanak*

33- $•
A’ Födi államlós testek, kétfélék. Vagy 

Szertetemesek ( corpora organica) vagy pedig 
Szertetemtelenek ( corpora inorganica). A* 
Szertetemes testek, £IÖ állatoknak (Cubitan
tia vivens) ; a’ fzertetemtelen testek pedig, 
Ármányoknak (id,quod foífum eft, vulgo Fos* 
file) mondattatnak.

Jegyzet. A’ Lelkek is élő állatok, ámbár 
fe testek, és így fzertetemjek lints is.

34.
A’ Födi élő állatok, kétfélék: Vágyéi 

ve élők, meljek az ő’ körülöttük létlő testek*
JB nek 
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nek illelésekre, ezen illelést kedvellö vagy 
nem kedvellö mozgást téfznek ; és ezek, ér- 
nő állatoknak vagy Erzenyeknek (animal) 
neveztethetnének. Vagy pedig értetlenül 
élők, és ezek, ZÖtéknek (Zöte: planta)nevez* 
telhetnének.

Jegyzet. És ezen háromféle Födi állam- 
lós testekből állanak már az úgy nevezett 
Terméfzet’ Orfzágai: Zsványorjzág, Zöteor- 
faág, Erzenyorfaág ( regnum fosíile, vegeta
bile, animale ).

35* 5.
Ezen jelenlö világi dolgoknak , a’ fem- 

trifégi állapatból a valófágira lett előállá
sok , tulajdonképpen Tereméinek vagy Ter
mésnek (fiitio rei creatae); és ezeknek abból 
erre lett előállatások, Teremtésnek (creatio); 
magok ezek az elöállíttatott dolgok, Teremt* 
vényeknek ( creatura ) mondattatnak. Mind
azonáltal , minthogy mint az is,a’ mita’Te- 
remtvények a’ magok’ mifégekből lététnek 
{ fieri & elfe faciunt) , mindedjik még eddig, 
mígnem volt, a1 maga’ femmifégi állapatjá- 
ban volt, és tsak most a’ létetés által állott 
elő a valófágira: tehát, ezeknek is az ö’elő
állások, Tereméinek , Termésnek, főt a1 Te- 
remtvényeknek az Őket előállító s létetö tse- 
lekyésekis, /ereméinek s Terűiéinek nevez

tetik ; 



tetík 'úgy hogy a’ teremét éttermét fzó, mind 
a’levest, mind a’ létetést téfzi, ( &tranfiti- 
vam & intranfitívam íigníficationem habet). 
Legnevezetesebben pedig, azok a’ világi dol
gok mondattatnak már ma teremni vagy ter
mem , még pedig mind levési mind létetési 
értelemben , meljeket teljesféggel nem az em
beri fzorgalom s munkásfág létet, ámbár fe- 
gíti is némeljiknek az Ö’ létesülését. Az, a ki 
azt a letesülést a maga’ fzorgalma és mun- 
kásfága által fegíti, Termefateni ( procreat); 
s az ekképpen létesültt dolog, Termefztvény- 
nek (procreatum quid )neveztetik. Továb
bá, a’ termésben való foglalatoskodás , Te
remlésnek; a’ termésben foglalatoskodó, Te- 
remiének, és ez ofztán Teremtésnek f natu
ralis); az, a’ mi a’ teremlés által előállott. 
Teremtetnek ( productum naturae, Naturale); 
mind az végre , a’ mi teremve előáll, Tere- 
ménynek, Terménynek (quidquid naturaliter 
provenit ) mondattathatnék.

Jegyzet. Teremlettárhdz, Teremény- 
tárház9 Terményt ár ház : Naturalienkabinet.

3^
A’ hol valami akár léfz akár lélesül, ott 

mindég kell valaminek jelen lenni, a’ mi lé- 
tesfe (fieri & eile faciat) a’ dolgot, ebben már 
akármimódon foglalatoskodván. Mert, feni

3 3 maga
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magától, fem magából, fem maga által, fo- 
ha bizony nem léfz femmi is. Az a’ Valóló 
( nem létlö ) a’ melj magától van , nem lelt, 
hanem van s volt mindég, úgy hogy hanem 
volt volna, foha fe lehetett volna. Mégpe
dig nem fzükfég azt is jelenteni, hogy ma
gától volt; mert, már az által, hogy volt 
mindég és nem lett, látni való, hogy az ö’ 
w/tja fenkitöl fe volt.

37- §•
Az, a* mi valamit létet, vagy valaminek 

létetésében már akármimódon foglalatosko
dik, némfégesen érőnek (vis) mondattatik.

Jegyzet. Azt, a' miben vagy a’ kiben van 
az erő, igen fzépen nevezi a’ Magyar arról 
a’ dologról, a’ mi körül az vagy ö, a’maga’ 
erejével foglalatoskodik, p. o. Méhéfz, Hálája 
KertéfaFüvéfz, ÜgvéJ'zs a’t. nem egyéb, ha
nem az, a’ kiben megvan az az erő, melj 
ezen dolgok körül foglalatoskodni, s körülöt
tük vagy berniek most edjel majd másat, a’ 
mini illik és fzükféges , létetni s előállítani 
alkalmas ( aptus eft), és arra való kéfzféggel 
bír.

38. $•
Az, a* miben van az az erő, a’ mi a’ 

termő körül foglalatoskodik, és a’termőben 
a’ tere-
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a’ teremést leteti, az-az , a* mi azt tselekfzi, 
hogy a’dolog teremjen, Terméjznek nevezte
tett hajdan. És így a’ Terméfz nem egyéb, 
hanem az, a’ miben van a’ termefztö erő. 
S miben van ez, az edjfzer már teremtetett 
dolgokban ? Egyenesen önnön magában a* 
teremtetett dolognak állatfágában, mifégé- 
ben. Szerkezetében ( fiructura ;s minden akár
mi névü vagyonfágainak öfzfzefégekben, edj 
fzóval a’ Teremtvénynek az ő’ önnön maga* 
mívóltaként alkatott s tulajdonfágasíttatott 
(qualitatibus praeditus) állatfágában ; mert 
ez az egyedül, a’ mibe a’ Teremtő a’ ter- 
mefztö erőt belé teremtette , és a’ meljben 
ezt, ma és mindenkor önnön maga fenntart
ja. És így hát már a’ Terméfi nem egyéb, 
hanem a’ Tér emtv énének az ö’ önnön maga* 
mívóltaként alkattatott J tulajdonjágasítta- 
tolt dllatjdga. Az iljen állatfágakból álló 
Világ, Terméfzvilágníik f mundus phy ficus) 
neveztethetik, és ez, önnön maga ez a’ je- 
lenlö s teremtett dolgokkal teljes Világ. És 
ennek , a’ KépzM világ ( mundus imagina
tus) egéfzfzen ellenébe tétetik.

Jegyzet. Minthogy hát a Termefzvi- 
hig, teremtetett dolgokból áll : lehetetlen, 
hogy a’Teremtő edj legyen azon dolgok köz^ 
sül, meljek a’ Terméfzvilágot téfzik. De azon
ban , ha fzintén ebben a Terméfzvilágban

B 3 fehol 
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fehol fints is a’ Teremtő mint ennek állafztó 
féjze ( pars confiituens componens) ; nem 
hogy innen a’ következnék, hogy tehát eb
ben fehol fints femmimódon : fát inkább 
egyenesen az következik, hogy, mivel ez a* 
Világ , miliotnnyi miliőm Terméfzekkel, az 
az, termefzlö erejű állatfágokkal, van min
denütt dugva tele; edj átaljában minden ál- 
latfág mellett mindenkor ott kell lenni az ErÖ- 
fenntartónak is, az Allatfágfenntartónak is. 
Mert,valamint fém magától, fém magából/em 
maga által, foha femmi nem véfzi, fe nem vette 
a’ maga Létét : úgy bizony fém magától, 
fém magából, fém maga áltál, azt nem foj- 
tathatja, az-az , fe nem létélhet, fe nem lé
tesülhet.

39- §•
Valamint a’ haláfzat, vaddfzat,s a’t. 

immediatum refultaíuma a’ haldjzi, vadáfzi 
sa* t. erővel bíró állatfágnak ; és ez a’reful- 
tatum nem egyéb , hanem a’ haláfznak, va^ 
dáfznak s a’ t. az ö’ haláfzi, vadáfzi erejét fog- 
lalatoskodtató állatfágának egéfz munkásfá- 
ga: úgy a’ Terméfittt immediatum refultatu- 
ma a’ termefzlö erővel bíró állatfágnak; és 
ez a’ refultatum nem egyéb, hanem a Tér* 
méfznck , az ö’ termefztő erejét foglalatos- 
kodtató állatfágának egéfz munkásfága. Mi

ben



2.1 
ben foglalatoskodik a’ haláfzi, vadáfzi erő t 
Egyenesen a' halnak, vaa’nak megfzerzésében 
s előkerítésében. Miben foglalatoskodik a* 
Termé/z^ ereje ? Egyenesen a’ termésnek s 
termőnek előállításában s létetésében.

Jegyzet» Ezt így grammatice tsak azért 
akartam ekképen előadni, hogy megmutas* 
fám, hogy a’ magyar nyelv’ erejére vigyáz* 
ván, tsak grammaticé is arra és oda mé* 
gyen ki a’ dolog , a mire és a’ hová pHlla* 
fophicé^

40. §,
A’ Terméfzeten hát már, philofophicé is 

tsupán tsak e kettőt értem —I.) Edj-edj akár* 
meljik teremtetett dolognak, az ő’ önnön ma* 
ga’ mivóltaként alkattatott s tulajdon íaga- 
síttatott állatfágának , fzüntelen valami Te- 
remlösnekf rei cujuspiam naturalis) létetésé
ben foglalatoskodó, még pedig mindenkor 
maga’ tulajdonfágasíttatott állatfágának mi
volta fzerint foglalatoskodó munkásfágát; 
vagy rövideden : a’ Teremtvénynek, az ö’ 
Önnön maca mi-voltakent alkattatott s tulaj- 
donfágasittatott dllatfdgából kikerekedő 
munkás Erööfzfzefegét ( complexus virium). 
És ezt az, edj-edj akármeijik Teremtvény- 
nek az ö’ tulajdon önnön maga* terméfzetét, 
Önnözeti természetnek (individuális naturaK

B 4 Őrt-
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Önnózet: Individuum) nevezhetni. — s.)az 
egelz Világon létlö minden önnözeti termé- 
fzeteknek öfzfzefégeket (omnium individua» 
Jium naturarum complexum). És ezt, Terme- 
fz etözönj égnek nevezhetni.

Jegyzet, i.) A’ Teremtenek hát, midőn 
terméj'zetet tulajdonítunk; az, fzinlúgy tsak em
beri mód fzerint való fzóllás (anthropopathica 
locutio), mint mikor a’Szentírásban néki in
dulatok tulajdoníttatnak.— 2.) És így a’ Tér- 
méfzeten foha fe értek,—mint mások értenek, 
— s nem is érthetem magoknak a" világi dol
goknak öjzfz ej égeket, haneha tropicé.

41* §•
Fitggeni mondattatik az a’ dolog, a’ 

meljnek akár levese, akár létlése, meg’nem 
lehet edj más dolog nélkül. Ez a’ más do
log, a’ melj nélkül meg’ nem lehet amannak 
levese vagy létlése, némfégesen négy’, és 
tsak négyféle. Iljen — 1.) Az, a mi vagy 
a ki leteti a’ dolgot — a1 mitől vagy a’ ki
től véfzi a dolog a’ maga’ létét. És ez nem 
egyéb, hanem maga az Erő, vagy az ez
zel bíró, a’ 37-dik § fzerint. — 2.) Az, a' 
miből a’dolog’ mifége áll. — 3.) Az, a’ mi 
által a’ dolog’ léfz vagy már létéi. Ez, Ejz- 
töznek mondatik. — 4) Az, a’ mi végre vagy 
a’ miért a’ dolog léfz vagy már létéi; és ez, 
Tárgynak (fcopus, finis) neveztetik.
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Jegyzet. Ezeknek mindedjikjeket, a* 

jEröt, Mijeget, Ejzközt, Tárgyat, gondolhat
ni úgy, mint kissebb nagyobb, hathatós hat
hatósabb s a’t. más-más különös és magános 
erőkből, mi Jegekből, ejzközökből, s tárgyak- 
bői edjesültt öfzfzeféges Erőt, Miféget, Ejz- 
közt, s Tárgyat. Az a’ más különös és ma
gános erő , mifég, ejzköz, tárgy, a’melj a’ 
többi különösök s magánasok között leg
nagyobb vagy leghathatósabb , és így a' 
meljnek legtöbb réfze van az öfzfzeféges Erő
ben, Mijegben, EJ'zközben s Tárgyban, ném- 
fégesen jő erőnek, mij'égnek, ejzköznek s 
tárgynak ( principalis vei primaria vis, ma
teria, inftrumentum, Jcopus) fzokott neveztet
ni. Továbbá, a’ tárgy, fzokott lenni, vagy 
Köztárgy (linis intermedius);vagy Kégtárgy 
(finis ultimus); vagy Közeles tárgyi finis pro
ximus ); vagy mefzjzes tárgy ( finis remotus). 
A’meljek is mik légyenek, magokból vil- 
lágos.

43- S.
Az a’ dolog , a* mitől valami, akár a’ 

levésben, akár a létlésben, akár a’valólás- 
ban, már akármi módon függ, Obiak (caufa) 
neveztetik. A’melj is hat —négyféle lévén 
az, a’ mitől fúggeni fzokott valami, — lát
ni való, hogy négyféle. Van tudnillik —

v B 5 i.) Lé- 
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t.) Létetö ok ( caufa efficiens), a* mitől vagy 
a’ kitől; — a.) vagy miféglö ok(cau
fa materialis), a’ miből; —- 3.) Efzközlő ok 
(caufa infirumentalis), a’ mi vagy a’ki által; 
— és 4.) Tárgyazó ok (caufa finalis), a’ mi vég* 
re, vagy a’ miért a’dolog léfz vagy már létéi. 
Innen vanofztán: fő létetö, miféglö, efzközlö9 
s tárgyazó ok ( principalis caufa efficiens, ma> 
terialis,infirumentalis &cj. Innen léfz továbbá 
a tárgyazó ok, vagy köztárgy azó ok( caufa fi
nalis intermedia); vagy vég tárgy azó ok (cau
fa finalis ultima ) ; vagy közeltárgyazó 
ok ( caufa finalis proxima); vagy végre Mefz- 
fzetárgyazó ok ( caufa finalis remota).

44*
Az Oknak , már akármeljiknek, az a’ 

tselekvése, a’ melj azt ni Íveli, vagy a1 melj- 
nek Létetvényje ( effectum ) az, hogy a’ do
log függjön ö’ tőle , Okozatnak ( caufatio ); 
Az a’ függő dolog, melj az okozásból elő
állott , Okozatnak ( caufatum); az Okozatot 
előállító, Okozónak (caufans ) mondattatik. 
Ki-ki érti, mit tégyen ez : A mi vagy a' ki 
oka az Oknak9 oka az Okozatnak is, — To
vábbá, Okolni téfzen, az okozásban foglala
toskodva tartóin! (durat, perfeverat); az 
Okolás vagy Okiás nem egyéb, hanem az 
okozásban foglalatoskodó Variálás; az Oko- 

lat ,
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lat vagy Oklat, az okozásban foglalatosko- 
dó tartálásból előállott dolog, s a’ t. És így> 
okoz az, a* ki vagy a’ mi eít in ipfo actu, 
quo mediante effectus fiftitur; Okol az, a’ ki 
vagy a’ mi, eít in ipfo flatu actuum & occu
pationum, quibus mediantibus effectus lifti- 
tur. Mohát Okozat, eft caufatum unius cu- 
juslibet fimplicis actus ; Okolat vagy oklat, 
eft caufatum plurium actuum. Edj árok, 
meljet efztendö alatt mosott s vögyelt ki a’ 
patak * Oklat; ebben , míndedji k kis vb- 
gyetske s gödrötske, a’ mit edj-edj actussal 
tsinált a’ víz, Okozat.

Jegyzet. — !♦) Minden tartáló több 
actusokat, gondolhatni edj öfzfzefégben edj 
Hagy Retusnak ; s efzfzerint hát, minden 
Oklatról mondhatni, hogy ö Okozat. De nem 
fzintén ölj helyesen esik, tsupa edj actust, 
több tartáló actusoknak tartani; nohát,nem 
minden Okozatról mondhatni, hogy ő Oklat. 
És így, minden Okiás, okozás; de nem min
den Okozás, okiás; sa’t. — 2.) Okló tehet- 
fége az éfznek , eft facultas mentis , quae Ra
tio vocatur. — 3-) Az, a> ki °*kal bir> s an
nak vagyonosfa, tojnak (caufofus) monda
tik. Azéfz, a’ menynyiben 5 látja az okot, 
mintedj bírni gondoltatik azzal,és per tropum 
(f orda : tropus ) ofztán , az éfz , Okosnak ; 
s megint tovább per tropum, az iljen éfz- 

fzel
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fzel bíró fzemély, Okosnak (ratione praedi
tus); s az iljen Vagyonú fzemélynek, ez az 
ö’ elvonva (abftracté) gondoltt va^yonosfá- 
ga, Okosfdgnak (ratioíitas); végre, ezen 
vagyonosfági birtokkal való élés, az az, en
nek elő’ meg elövevése, Okoskodásnak ne
veztetik.

4V 5.
Vizsgálni valamit, téfzen azonn lenni, 

hogy a’ dolognak, most letető, majd mifég- 
1Ö, mostefzközlo,majd tárgyazó akát, mind- 
edjiket az ö’ Hozzálmánv^nivai (Accidens ) 
edjütt, kikeresfük. Megvizsgálni pedig, té
fzen, kikeresni, nem tsak edjféle akármel- 
jik okát, hanem mindedjiket, úgy hogy fem- 
mi maradjon kikeresni való. A’ ki tsak 
edj valameljik okát akarja kikeresni a do
lognak, az, végbe vivén a’ vizsgálást, azt 
az edj okot megvizsgáltat de a’ dolgot tsak 
vizsgálta,

4$-
Vizsgálni a" Terméfzetet, téfzen, mind 

annak, valami edj teremtvényben van , ki
keresni az 6’ levésének s munkás létlésé
nek okait, az-az : megtudni — 1.) ÁllatPá- 
gát vagy mifégét. — 2.) Szerkezetéi — 3.) 
Tulajdonfágait. — 4.) Erejit^ és — 5.) Mun

kás-
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kásfágát. És mind ezeket edjen - edjenként. 
Végbe menvén mind ez, annak az edj te- 
remtvényjek terméfzete, tneg' van vizsgál
va, a’ menynyire tudniilik lehetett ; mert 
mi ugyan foha fe jutunk oda , hogy tsak edj 
önnözeti terméfzetben is, valami megvizs
gálni való még ne maradna. Azonban, az is 
jó volna, ha’ tsak valahogy mehetnénk is ek
képpen végig minden önnözeti terméfzete- 
ken , hogy így ha’ tsak valamenynyire is 
efzünk* elibe állíthatnánk ama’ nagy Álla
tot a’ Tér méfzetozönj  éget. Ezt hát, mind 
Uii , mind pedig minden élendő emberek, 
tsupán tsak az ö’ edjnehány kitetfzőbb ál
lafztó réfzeiben vizsgálgatjuk, s fogják vizs- 
gálgatni.

47. 5.

Mikor hát a’Terméfzetvizsgálásban fog
lalatoskodunk ; látni való, hogy akkor, egye
nesen a’ világi dolgoknak helyes megesméré- 
sekben foglalatoskodunk: hogy így őket he
lyesen észérvén , vélek helyesen is élhesjünk, 
az-az böltsek, s a böltsesfég-bírás által ből- 
dogok legyünk. És így a Terméfzetvizsgá- 
lásnak köztárgya a BÖHses/cg; végtárgya 
pedig, a’ BóldogJ'ág,

48. S.



33
48- S-

Edj akármelj dolognak megesmérése. 
bizonyos léptsökőn ( gradus ) mégyen , s ek
képpen esik meg : Rá fuggefztjük elménket 
a’ dologra ; — Gondolóra vefzfzük rendről 
rendre, most edjik, majd másik vagyon fá- 
gát;— Vigyázunk fzemesen minden legkis- 
sebb változásaira, foglalatoskodásaira, főt 
vefztegléseire is; — s Ezen vígyázás alatt 
s közben , most edj, majd más miljenféget, 
erőt, kéfzféget, alkalmat ( alkalom: aptitudo. 
Alkalmat: refultatum ex aptitudine, az-az: 
Commoditas), vagy ellenben hibát, fogyat
kozást , alkalmatlanfágot ( ineptitudo ) s 
egyéb effélét jegyzőnk meg benne.

49*
Az elmének az a’ tselekvése, meljel 

magát edj valamelj dologra, s annak akár- 
melj tekintetbéli vagyonfágára ráfüggefzti, 
/7gi/f/wmj,nek(Adtentio);az a’tselekvése pe
dig, meljel a1 figyelmezés alatt, ez vagy ama’ 
vagyonfágát jegyzi meg a’ dolognak, ^Jzlelés- 
nek (Obfervatio) mondatik. Innen ofztán az, 
a’ mi az éfzleíésböl az elmében előállott, ÉJzle* 
létnek ( ipfum Obfervatum) neveztethetik.

Jegyzet. ífielni vagy ej 2 élni az mon
datik, a’ ki efzével foglalatoskodik (zana* 
ízéit, minden bizonyos Júóxményen ( obje

ctum)



ctum) való megállapodás nélkül; valamint 
fzemelni az, a’ ki ízemével ide s tova kalan
dozóig foglalatoskodik. Efzlö vagy ejzelö 
az, a’ ki fzanafzélt foglalatoskodik efzével; 
Efzelős ( proprié : occupatofus in agitanda 
mente) efzével felette igen foglalatoskodó, 
innen ofztán fordásan ( tropice ) delirus, 
amens. ÉJzlel az tulajdonképpen, a’ ki ak- 
körül foglalatoskodik, a’ mi körül az efze 
foglalatoskodik , és így a1 ki egéfz ráadott 
akarattal foglalatoskodik azon előzmény 
körül, meijet az éfz, maga’ foglalatoskodá
sának előzményiéül felvett; valaminthogy 
Jzemlélni az mondatik , a’ ki edj bizonyos 
előzményre függefzti fzemeit, és azt jól kő* 
íül’ meg körülnézegéli.

Továbbá , az a’ tselekvése az éfznek, 
melj a’ már véghe mentt éfzlelést felváltja, és 
az éfzleletet mintedj megbélyegezi ( chara* 
cterizat ),hogy így minden más éfzbéliLét- 
löktől különbözzön, Képezésnek vagy Kép
zésnek ( Ideatio ) mondatik. Az, a’ mi a’ 
képzésből előáll, az-az, maga a’ megbélyeg
zett éfzlelet, Képezetnek, Képzetnek, s Tűn- 
Képnek is (Idea ) neveztethetnék.

43- S.
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43. s.

Végre, az a’tselekvése az éfznek, meL 
jel az előtte jelenlő képzetet látja, Emérés
nek , Értésnek, Tudásnak (cognitio, intel
lectio, fcitio)neveztetik. Az, a’ mi az elmében 
az esmérésből, értésből, tudásból előáll vagy 
kikerekedik, Esméretnek, Értetnek, Tudat
nak (ipfum Cognitum, intellectum, fcitum, 
az-az , az esmértt, értett, tudott dolgokból 
álló Vagyon az éfzben, nem pedig az a’ kí- 
vülöttünk valóló dolog, meljet esmérünk,ér
tünk , tudunk ) mondatik. És nevezetesen 
vagy jelfégesen (fpecíaliter) az oljan Értet és 
Tudat, meljben néminémü különös és kitet- 

faöbb valamit lát azéfz, és a’ melj mintedj 
magát jobban kimutató módúan jelenei az 
éfz’ látásának, Értéknek és Tuddknak (edj 
bizonyos különösebb és kitetfzőbb Értet és 
[Tudat — fpeciale & diftinctius quoddam 
Intellectum & fcitum ) neveztetik. Már 
most, az Esméretekböl, Értetekből, Tuda
tokból, Értékekből s Tudákokból álló Va- 
gyonfága az éfznek, Esmeretfégnek, Értet- 
fégnek, Tudatfdgnak, Értékjégnek, Tudák- 
fágnak ( exißentium in mente Cognitorum, 
Intellectorum, Scitorum, diftinctius Intelie-, 
ctorum , difiinctius Scitorum, complexus, — 
Scien T i a ) mondattatik. Mind az végre, 
a’ mi akármi módon esmértetik, értetik,

tudatik.
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tudatik, Vagy a’ mi esmérni, érteni, tudni való, 
Esmérménynek, Tudománynak , Érteméiig 
nek neveztetik, s neveztethetnék.

I. Jegyzet. De vájjon mi lehet az, a’ 
mi a’ tuddkot és értéket különösebbé és ki
tett ízöbbé téfzi más Tudatnál és Értetnél? 
Azt nehéz mindjárt meghatározni az íljetén 
nemtesti Létlökben. JDe könynyü nyomába 
akadni annak az dk ék foglátsi toldalék’(fyl- 
labíca adjectio; fogldts : íyllaba} erejének a’ 
testi Létlökben. Mert p. o. Fonáknak> azt 
az óldalát híjják a’ ruhának , a’ meljen a’ 
varrás vagy öfzfzefonás esik. Miért? hifzen 
azaz óldal is tsak ízintúgy refultátuma a’fo- 
nási varrási tselekvésnek, valamint az az 
óldal, a’ meljen nem esik a’ varrás. Igen 
is , de amabban , az a’ különösebb és kitet- 
fzöbb van, hogy ottan mind megtetfzenek az 
ötegetések; és éppen ez az, a’mivel ez a’ 
varrott óldal különbözik a’ másiktól; úgy 
hogy ebben több van* a’ mit tsak edj fzem- 
rávetésfel is mindjárt különülhetni ( diftin- 
gvere quis poteft); és így ezen az oldalon 
fokkal jobban és diftinEtébb megtetfzik a ru
hának öfzfzefzerkeztetése. S ebben a’ na
gyobb diftinftiósfágban s kitetfaöbbfégben 
áll hát már némfegesen annak az dk ék fog- 
látsnak az ereje. Mar most, az, a’ mi az 
Érteteket és Tudatokat nagyon megkülön-

G bözte.
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bözteti, és edjiket a’ másiknál diítinctébb 
és kitetfzöbben jelenelteti az éfzben, nem 
lehet egyéb, hanem egyedül tsak az, hogy 
edjik Tatainak s Értetnek, véle magával 
Öfzíze’ van kötve az Ok is, a’ miért ez vagy 
amaz, így vagy amúgy van; löt fok ludat 
s Értet nem egyéb, hanem tslipán magok
ból az Okokból öfzfzefüzölt elozményje az 
éfznek: ellenben, fok Tudatnak s Értetnek, 
nints femmi véle járó oka, a’ miért ez vagy 
amaz, így vagy amúgy van; hanem a" pufz- 
ta Tudat s Értet, tsak magát a’ dolgot állít
ja az éfz’ elibe, tsak úgy tudnillik, a’ mint 
van vagy lett, minden ok nélkül, miért van 
Vagy lett úgy. Ez hát, látni való, hogy 
egyenesen oda vifzen bennünket, hogy az 
Értékfégen és luddkfágon, nem más Tudo
mányt s Érteményt, hanem tsupán tsak ólja- 
kát s azokat értfwk , meljek okokkal s De* 
monftrdtiókkal foglalatoskodnak, és így tsu
pán tsak filozofikumokat, ezzel a’ különbfég- 
gel azonban, hogy az Értékfégen in genere 
filozofikumot, a TuddtjdgQn pedig különö- 
fen és tsak mathemdtikumot. Ellenben, aza- 
kat a’ Tudományokat, meljekben az úgy 
nevezett fzorossabb Demonítratioknak s O- 
koknak nintsen helyek, és így a’ nemfilozo 
jikumokat, jó volna Esmeretfeg, Értetjég, 
l^datfág nevezetekkel, promilcue jelentei^ 

V égre
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Végre, akårmelj Tudományt, légyen az a- 
kár filozofikum, akár nemfilozofikum, igen 
helyes volna némfégesen Tudománynak s 
érteményuek mondani.

II. Jegyzet. Ha tehát annak az edjütt- 
tartó vagy cimborád (meljet is jól meg’ kell 
tartani, a’ mint mindjárt látni fogjuk) dhiak 
és éhiek az ö’ ereje, a különösebb' és hitet- 
jzöbbjégben áll; azonban, minden mesterfé- 
ges kéfzület, nem egyébb, hanem edj külö
nösebb és kitetfzőbb refultátuma a’ valamit 
letető tselekvésnek, mint fém az, a’ melj 
rendfzerint minden oljas mester leg nélkül 
kéfzül s áll elő : Látni való, miijen helye- 
fen fooná tenni az dk és ék foglátstóldalék« 
kai ( fyllabica adjectio) fönnállt fzó, mind 
azon edj edj akármeljik r'efultátumot s pro- 
ductumot, a’ meljet a’ mesterfog létet s elő
állít; és az iljen fzókat ofztán, tévén (per 
tropum effeSti pro caufa) önnön magokért a’ 
niesterfégekért, látni való, miijen tágas me
ző nyílna itten egyfzeriben minden mester- 
fégeknék igen helyes magyarfággal és köny- 
nyen s rövideden való kitevésekre. így 
lenne már p. o. Mondák — tulajdonképpen 
a’ mondásból s mondás által előállott ki- 
^tfiöbb, és más rendfzerint való Mondat
ul (Dictum) MÖnbb Mondat. Onnan ofz- 
Ián Mondákfág (proprié : abftractus comple-

C ff Xtfí 



xus Dictorum talium, quae fe prae aliis di* 
fiingvunt). Tévén most per tropum a’Mon- 
ddkfágot magáért azon IVlesterfégért, melj 
a’ Mondákoknak létetö okok: fogna helye- 
fen lenni Monddkfdg ( ars oratoria). így len
ne ofztán már p. o. Betűirdkfág (Orthogra
phia); Szipirákfág (Calligraphia); FÖdirák* 
fág (Geographia); Kőmetfzékfég (Liíhotomi- 
a); Festékjég (ars pictoria), Szinmártdkfdg 
(ars tinctoria); ítékfég (ars critica) s a’t. 
Ezekből esne ofztán mondani : Mondákos, 
Kömetjzékes, ítékes, sa’t. Orator, Lithoto- 
tomus, Criticus, &c.

Aljegyzet (Subnota). De nagyon is 
megtetfzik az egéfz magyar nyelv’ mivoltá
ból, hogy annak a’ cimborái vagy eájütttartó 
ákmk és éhiek, az az ö’ kitetjzöbbfégben ál
ló ereje van. Ugyan is, van a’ magyarban 
még edj ék foglátstóldalék ( meljet is én most 
közönféges vagy magános éfcnek nevezek), 
Ez a’ magános ék, nem tsak az, hogy fe
lette igen fokfzor fordái elő, mint fzófor- 
máló foglátstóldalék, hanem azonban foha fe 
is jár véle edjütt az dk, melj néki megfelel
ne. És így ez, villágos jele annak is edj r éji
ről, hogy a’ cimborás ék éppen nem az, a’ 
mi a magános ék; és annak is más réjzröl, 
hogy tehát ennek a’ cimborás é^nek bizo
nyosan van, és tsak néki van az a’ kite- 

tfzŐbb-
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tfaöbbfég álló ereje, nem pedig edjfzersmind 
annak a’ fokfzor előforduló magános étnek 
Js. P,o. hogy magános ék légyen az, a’ mi 
ezen fzókban előfordul, maradék, akadék^ 
haladék, moslék sa’t. igen könynyű átlátni; 
>nert , mivelhogy ezen fzók , marad , 
akad, halad, mosol 3 a’t. mindnyájan felran
gú fzók, az az, van bennek ezen Önnöngö- 
fők vagy Vokálisok közzül a, 0, u már ha’ 
tsak edj is: látni való, hogy azon fzóknak, 
egyenesen a’ cimborás ebiek megfelelő ák- 
kal kellett volna formáltatniok ekképpen: 
maradák, akaddk, haladok, mosták sa’t., ha 
tudniilik annak a’ kitetfiöbbj égnek kellett 
volna jelentetödnie. Már pedig ez nem úgy 
van; és így 0' bennek az ék nem cimbords, 
hanem tsak közönféges vagy magános ék, 
úgymint a’ melj, akár felrangú, akár alran- 
gú (a’ meljben edj fints az a, 0, u Ön- 
nöngösök közzül) légyen a fzó; mindég tsak 
ék testével ragafztódik a’ fzó’ végére, nem 
pedig ákra változva, ekképpen: maradék, 
fteledék', haladék, töredék; s a t,

44- §•
De van még is edj tselekvése azéfznek. 

Tudniilik, minekutánna már fok Esméretek, 
Értetek , Tudatok s a t. gyűltek rakásra 
s jeleneinek az éfzben: ezeket mindnyájon

C'3 kats



3$
kat, edjiket a’ másikkal öfzfzeveti, s azt 
az edj Módot, meljben 'vagy mindnyájokat, 
vagy legalább edjnehányjokat edjezni látja, 
tolok mintedj elvonja (abßrahit) ; és ezen 
el-vontt módot ofztán , edj önnön magában 
külön álló éfzi Létlőnek téfzi. És már, ez 
az Esméreteknek, Érteteknek, Tudatok
nak, s a’ t. edjezö Módjokból elvonás által 
különíttetett s eloállíttatott éfzi Létlö, 
dérnek (idea abftracta); és az éfznek ez a* 
tselekvése, Tündéritésnek (Abßractio) ne
veztethetnék. — Minekutánna már fok mi- 
liomnyimiliomtündérek lebegdétselnek benn 
az éfzben; látni való , hogy ezeknek a’ lét
lésben és jelenlésben edjmást az éfzben fel- 
felváltó tündéreknek az ö’ öfzfze fégek , edj 
Tündérvildgot (mundus melaphyßcus) ál- 
lítnak az éfznek elő. És így a’ Tündérvi- 
Idg, éppen oppofituma a’ Terméjzvilágnak 
(Lásd a1 38 dik §et ). Amaz, fehol (ints, 
tsak az éfzben ; eme’ pedig, valófággal van 
az éfzen kívül.

Jegyzet. Ne is mondja fenki, hogy a’ 
tündér tsak az éfzben lévén, néki az éfzen 
kívül fcmmi valóíágos Létlő nem felel meg 
az egéfz Teremtettfégben; és így, az Isten* 
ideája is tündér lévén, ennek az ideának fe 
felel meg femmi valóíágos Valólat a’ mi’ e- 
fzünkön kívül. Mert, azért hogy a* tündér

tsak 



3?
tsak az éfzben van, és nints febol egyebütt! 
ugyan következik é, hogy tehát annak fem- 
mi valósággal megfelelő Létlö nintsen az é- 
fzen kívül? Mind az, a’ ki ezt meg1 akarná 
mutatni, mind au, a’kinek ezt meg’kelle
ne mutatni, edj átaljában megkívántatnék, 
bogy ezek mind ketten kiláthatnák az egéfz 
Teremtettféget; •— mert, ha tsak az edjik 
láthatná ezt ki, a' másik méltán nem adhat
na hitelt az ö’ altatásának: — hogy ki-lát- 
hatnák , mondom, és Szemlélhetnék edj va- 
lamelj me&terféges mefzfzelátó tsovel, a* 
meljnek az ö’ másik végének legalább is ef 
kellene a’ Szíriusig érni, hogy ekképpen 
tudhatnák meg, hol mi légyen az egéfz Te- 
remtettfégi határtalan Tágasfágnak minden 
legkisfebb pontjában. Hifzen! mi emberek! 
tsak itt körül belöl magunk körül tapoga- 
tódzunk, s éppen úgy tselekfzünk, minta’ 
melly ürge felüti a’ fejét edj dombtetőn a’ 
Kótaji pu tatán, s végig nézvén valahogy a* 
mezöfégen, azt gondolja, hogy mind tsak 
anynyiból áll az ürgéknek haza jók a Föd1 
hátán , s túl azon már femmi lints 1 Úgy le
het mondani, hogy a’ egéfz Teremtettfégí 
Tágasfágnak végeden Kiterjedt! fégéhez ké
pest, nekünk tsak itt a fzomtaédfágunkban 
van az Uranus; s ímé még is, tsak a’ mi- 
$ap tudánk-meg, hogy ott is van Lakos*

C 4.
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és az a’ hely fints üresfen ! Az igaz, hogy a* 
meddig tsak tapafztolásunk ez ideig elért, 
addig fehol fints valami valófágosan valóló 
Valólat edjetlen Edjen kívül, a’ mi ez vagy 
ama tündérnek megfelelne; de hátmár azért* 
a’ mi’ tapafztalásunk’ határán túl fe léfz fe
hol ? ! bizony a’ mi tapafztalásunknak hoz- 
zájokig nemérhetöfégéböl, nem következhe- 
tik az ö’ valaholotti létetlenfégek. ímé, a’ 
meddig tapafztalásunk elér, találunk is bizo
nyosan edj oljan tündérnek meg felelő Való- 
figosra ! p. o. Sapientia, az, látni való hogy 
tündér, és mint iljen nints is egyebütt hanem 
tsak az efzemben; de, hogy ennek meg’ is 
felel edj efzünkön kívül valóló Valólat, jól 
tudjuk, mivel tapafztaljuk a’ teljesTerméfz- 
világban a’ munkásfágait, és így tapafztalá- 
funk által egéfzfzen mintedj hozzáig érünk 
Tapafztalásunkon túl mi légyen , — teljes- 
Jéggel nem tudjuk.

És így abból, hogy az Isten’ideája tün
dér, tsak a’ következik, hogy ez az idea , 
nintsen a mi’ vagy más okos Teremtvények’ 
efzeken kívül, nem pedig hogy maga az Is
ten nem volna. Ö fe volna fzmtúgy, mint’ 
más tündérnek megfelelő Valólatok hogy 
Hintsenek, a’ mi’efzünkön kívül, mihelytt 
tapasztalásunkon éppen úgy túl vólna, mint 
más tündérnek meg-felelhető Valólatok. —

De



•
Be továbbá, hifzen edj Tünkép vagy Kép
zet Tints egyebütt, hanem tsak az éfzben; 
’s hát már edj Tünképnek fints magán az 
éfzen kívül megfelelő Valólat?! Ha úgy; én 
az oljan embert, a’ ki mindent tsakKépzet
nek tart, — mert tsak megengedi, hogy 
nékem is hát tsak Képzet minden, — én az 
oljan embert, mondom, s minden objectióit 
is, tsupán tsak Képzetnek tartom, s vala
mint képzettem, úgy kiképzem ötét minden 
objectióstúl edjütt az efzemböl.

45- §•
Ekképpen áll hát elő, az éTznek Figyel- 

tnezése , EjMése, Képzése, és Elérése által 
a’ iTidomdny; a’ Tudomány által a BŐI- 
tses/ég, s ez által végre a’ Bóldogfdg*

46. S»
Kétféleképpen esik pedig nekünk a’dol

gokat tudnunk, vagy tsak úgy mint Leiteket 
avvagy Eörténtteket ( Lásd a’ 20-dik §et), 
vagy pedig edjfzersmind/ett/égeknek avvagy 
tört ént tfégeknek már akármi névvel neve- 
zödendő (nominandus) okaival edjütt. És 
így minden mi Tudományunk tsak kétféle»

C S 47- §■
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Az a1 Tudomány, melj a’ dolgokat mint 
tsak letteket vagy történtteket adja elő, 
Történetes mér etje gnek , Történetértetjeg- 
nek, Történettudatja gnak, Lett fi g vagy 
Történttjégtudomdnynak ^Hiftoria), aziljen 
tudás, Lettjégesmérésnek f Történttfégesmé* 
résnek s a’t. (cognitio hiftorica ) mondat* 
tathatnék. A’ honnan, Lettjég' vagy tör* 
ténttfégértö vagy esmerö vagy tudó s a t. 
fíistórikust fogna tenni; és mondanánk p. 
o. írd vagy befzéld le a’ dolgot lettjegesen 9 
történttjégeseu, — hißoric^

48. $♦
Az a’ Tudomány, melj nem anynyira 

a' Lettfégeknek s Történttfégeknek, mint 
fém ezeknek az ö’ tevéseknek s így vagy 
amúgy valólásoknak okait foglalja magában, 
és így a’ melj Ótokkal s Megmutatásokkal 
(Demonítratio ) bánik, Okértékfégnek és Ok. 
tudománynak (Philofophia); Aziljen tudo
mányi! , Okértékesnek, Oktudomdnyosnak 
(Philofophus); és az iljen tudás , Okértés- 
nek, Oktuddsnak (cognitio pbilofophica) 
neveztethetnék. Lásd a’ 43-dik §. Isö Jegy
zetét a’vége felé.

4<h S.
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49- §.

Mind a’ Történetértetfég, mind az Ok* 
értékfég , elágazik ofztán anynyifelé , a’ 
menynyifélék vagy az Előzmények ( ob
jectum) a’ meljek körül a’ Tudományok for
golódnak; vagya’ Tárgyak (fcopus finis), 
a’ meljeknek elérésekre vagy megfzerzések* 
re arány aznak a’ Tudományok, mert tsak 
ezen kettőre nézve fzoktak a’ Tudományok 
elneveztetni.

50- §•
I .) Történetértetfég ( Hiítoria )

A’ 'Történetértetfég, az ö legnagyobb 
Előzményiére nézve, melj is e Világ, Fi- 
Idgesméretfégnek, Fildgértetfégnek (Cosmo- 
logiahiítorica) neveztetik. A1 Tárgyra néz- 
ve, a’ Történetértetfég, nintsen tudttomra 
elnevezve.

Jegyzet. Az a’ Pilág, melj előzmény
ié a’ pildgértetfégnek , látni való , hogy tsu- 
pán tsak a Testvilág; mert a’ Nemtestvilá- 
got nem lehet lettfégesen vagy történttfége- 
fen (hiftoricé) hanem tsupán tsak okért ék- 
{égésén vagy okértékesen (philofophicé) tudni.

51. §.
Állván a’ Testvilág Égből, Tengőből 

és Tődből, a’ Bp-dik §. fzerint; ezen három 
főbb 
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főbb előzményekre nézve, a* Pilágesmeret- 
fégnek ezen három főbb réfzei vannak —

I .) Égssmet'etfég (Uranologia hifioríca). 
Ez, előadja a’ Csillagoknak nevezeteket, 
bizonyos Rekentzékre ( Clasfisokra) lett fel- 
ofztatásokat, a’ Csillagzatokat (conltellatio), 
helyeket, fekvéseket (fitus), kisfebb na
gyobb villágúfágokat, hafznokat, s a’ t.

2 .) Lebsgöesmeretfég (Aethero-aérologia 
hifíorica). Ez, le írja s előadja a’Lcbegö- 
nek minden Vagyonját, állafztó réfzeit, Tü
neteit, hafznait, s a’ t.

3 .) FÖdesméretfég (Geológia hiftorica). 
Ez, tanít mind arról tettlegesen, valamitsak 
van, történik, terem, él, változik, mozog, 
vefztegel, s a’t. a’ Fődön , bődben, Föd- 
alatt , Főd’ hátán, s a’ t.

Jegyzet. Minthogy a’Fődön lakunk, és 
ezt leg-hamarább hafználjuk; a’ Fődről leg
többet tudunk. És ez az oka, hogy a’ Vi- 
lágesmeretfégnek ez az edj réí'ze, igen nagy, 
és fokfelé ágazik; a’ többi két réfze pedig, 
tsak némelly apróbb réízetskékre ofzlik, és 
így azokat itten nem is említem. Láshik 
hát a’ Fődesmeretféget —

52. s.
A Fődet, kétféle’ és tsak tsak kétféle

képpen esik s kell tudnunk, tudniliik , edj 
ré&-
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réfzről mint termöst, azaz, mint oljat, a' 
mi terem, s termő helye minden teremény* 
nek. Más réfzről mint Lakóst, az-az, mint 
oljat, a’ meljen Lakó (habitans) van, és 
Lakhelye ( locus habitationis ) minden em
bernek. ( Mert a’ Lakást tsak emberekről 
mondhatni helyesen ). És így a’ Födesméret- 
Jégnek ezen két nagy réfzei vannak —

i .) Termös Fódesmeretjég. Ez, leírja 
a’ Fődet mint termőt, minden tereményjei- 
vel edjütt.

2 .) Lakos Fódesmeretjég. Ez, leírja a’ 
Fődet mint Lakhelyet, minden Fődlakók- 
kal edjütt.

Jegyzet. Ezen két réfzek, mindketten 
igen fokfelé ágaznak nevezetesen —

53- S-
Először. Termös Födesmeretfég. A1 

termös Fődet egéfzfzen esmerni, kettőt, és 
tsupán tsak kettőt foglal magában; tudnillik: 
Esmérni a’ Fődet mint termő fundust, és 
így magát a’ Födgömbét (Gömbé: Sphaera), 
avvagy magát a’ Födtestet, a’ melj termi 
mind azt, valami tsak terem, él, mozog, 
vefztegel, s a’ t. rajta, benne, s a’ t. és to
vábbá , esmérni a’ Fődet mint tereményist, 
és így mind azt esmérni, valami tsak a’ Főd
ben s Fődön terem. Innen hát már a’ lcr~

mCs
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/nős Fődes mer etfégnek, ezen két nagyobb 
réfzei vannak —•

I .) FŐdgömbeesméretfig vagy Födtest- 
tsméretfég. Ez előadja s leírja az egéfz Főd- 
gömbét, ennek állafztó réfzeit, ezeknek 
fekvéseket, hafznokat, s a’t. de tsak ném- 
fégesen.

2 .) Födtereményesméretfig, vagy Tere- 
ményesméretfég (ez az, a’ mit Hiftöria natu
rálisnak neveznek). Ez, nem tsak megner 
vezi, hanem le’ is írja mind azt, valamit 
tsak terem a’ Fodgömbe teremlösen vagy 
naturaliter magától s magában.

Jegyzet, Ezen két réfze a’ Födesméret- 
ßgnek, mindedjik íokfelé ágazik, tudnil- 
lik —

f4
A.) a* Fődgómbeesméretjégnék (állván 

a’ Födgömbe Szárazból és tízből) ezen 
két réfzei vannak —

I .) Szárazesméretfég. Ez, leírja a’Szá- 
razt mint fundust , állafztó réfzeit, ezeknek 
fekvéseket; megnevezi, hol mit terem (de 
magát a’ tereményt nem írjale); mitsoda 
változásokat fzenyved vagy fzenyvedett te« 
remlősen, s a’ t.

2 .) Fizesmeretfég (Hydrologia hiftorica)’ 
Ez, leírja a’ Tengereket, Javakat, Főjáro- 

kat 
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kát (fluvius), forrútokat (Fons), Csevi- 
tzéket, Z/őmeket (Thermae), Fiziukato^ 
kat (cataracta ), r^ömnj;eket (gurges ) , 
s a’ t.

Jegyzet. A’ Szár azt egéfzfzen esmérni, 
e’ kettőt, és fsak e’ kettőt foglalja magában: 
Esmérni a’ Föd' hátát (dorfum vei fuperhci- 
em terrae), és a’ Föd' gyomrát (vifcera tér* 
rae ). És így —

55- §•
a.) a’ Szárazesmeráfegnek ezen két ré

fzei vannak —
a.) Fődhátesmeretfég. Ez, előadja 

az egéfz Fed’ hátát, ennek béhorpadtt, fel
domborodott, lapájos réfzeit, ezeknek fek
véseket; megnevezi, hol mi terem teremlö- 
fen , ( de magokat a’ tereményeket nem ír
ja le); mitsoda változásokon mégyen vagy 
ment átal teremlösen; hideg, meleg, heves, 
mérséltt (temperatus) //o/tagjait (Clima) 
Barlangjait, Köfzikláit, Homokfzikláit, Fö- 
venyfzikláit, Hófzikláit, Jégfzikláit, s a’t. 
— A’ Födhátesméretjégnek tsupántsakezen 
három réfzei vannak —-

1 .) Lapájesmeretfég* Ez, leírja a’Föd’ 
hátán találtató Síkfágokat, Térfégeket, Me- 
zőfégeket, Rétfégeket, Pufztafágokat, sa’t. 
megnevezi, de nem írja le tereményjeiket» 

le-
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leírja termékenyfégeket, PoványPágükat, fi- 
vatagPágokat, agyagos, fövenyes , homo
kos, követses , PzékPós, kopáros, gyepes, 
gyapáros , motsáros , posványos , ingová
nyos , furjángos, burjángos, kies, kietlen, 
s a’ t. voltokat.

2 .) Mélyfégesméretfég. Ez, leírja az e- 
géPz Födháton létlo minden, akár vízmosta, 
akár aláfiiljedtt mélyPégeket, ezeknek fzé- 
lesPégeket, hoPzPzaPágokat , vadonPágokat; 
meg-nevezi, mit termenek ; leírja büdös, 
dögleletes , s a’ t. vóltokat, iPzapjokat, kö- 
vetsPeiket, fövenyjeiket, s a t.; megmond
ja, mikor füljedtek alá, hogy s miképpen, 
s a’ t. — Ennek, tsak két réfzei vannak, 
tudnillik —

.) drokesinéretfeg; és —
:) Gödöresméretfég.

3 .) Tetösesméretfég. Ez, leírja az egéfz 
Eödhátnak minden kisfebb nagyobb fel-emel
kedett, felnyúltt, dombosodott, tornyoso- 
dott, s a’ t. réfzeit, edj Pzóval minden Tg. 
tőjfeit; ezeknek magasságokat, terülttPége- 
ket, meredekfégeket, lejtősPégeket, bértze- 
iket, ólmaikat, tetejeiket, aljaikat, felPú- 
gárlásokat, hegyesPégeket , tömpePégeket, 
kopáros vagy termös és mit termös vólto
kat, s a’ t. és a’ hozzájok tartózó s általok 
létlo Vógyeket, s ezeknek minden Vagy ón

jai-
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jaikat. — Ennek, ezen két réfzei van
nak —

.) Hegyvögyesmeretfég, főt helyeseb
ben Dombesméretfég; mert tulajdonképpen 
a’ domb fe kisfebb fe nagyobb felemelkedett- 
féget nem téfzen, hanem téfzi akármeljik 
rendesebben s formásabbanfeldomódott vagy 
domósodott réfzét a’ Fődhátnak.

•9 SziKlaesméret/ég. Sziklának nevez
tetik az a’ fel-emelkedett testöfzfzefég a’Föd- 
háion, meljnek itt ott néminémü formátla
nabb s rendeletlenebb tornyozottfága, ki- 
tsutsorodottfága, fzegelezettfége; edj fzóval 
mintedj fzanafzélt gyülemlett s hozzá-hozzá- 
tapadtt lompos darabokból álló testesülttfé- 
ge van.

b) Födgyomoresméretfég. Előadja a’ 
Fődgyomornak fzerkezettíégét, rétesfégét, 
a1 rétlő (liratum faciens ) réfzeknek fekvé- 
feket, porhanyósfágokat, tsontosfágokat, s 
egéíz testesülttíégeket; továbbá, a’ födgyo- 
morban létlő üregeket, odúkat, útfzákat, fi- 
kálorokat, gödröket, padlanokat, edj fzó
val minden akármi nevű főd alatt s fődben 
létlö Hiúzagokat (vagy rofzíz magyarfággal 
/fúrókat), a’ meljek is edj fzóval itt mi’ 
körülöttünk edjnehány Vármegyékben Ba- 
radláknak neveztetnek. És így a’ Födgyo- 
morejméretjégnek tsupán tsakezen két réízei 
vannak —

D .) Föd-



.) Födbélesméretfég; és —
:) Baradlaesmeretfég.

$6. §.

) A’ Pízesméretfégnek ezek, a’réfzei — 
I.) Forratesméretfég ( Cognitio hiftori- 

ca Fontium ). Ennek ezen réfzei 
vannak —

.) Szinvizforratesmeretfég. vagy tsak 
tsupdnyosan (fimpliciter) Szinvíz- 
esméretfég. Ez, tanít az úgy ne
vezett édes vagy ivódható vizekről 
s vízforratokról.

Jegyzet. Szinvíz, éppen oljan 
mint Szinméz, Szinbor , Szin- 
olaj , s a’ t. az-az, tifzta, min
den keverék nélkül való.

:) Hövizforratesméretfég, vagy tsak 
tsupányosan Eövizesméretjég (hi- 
ßorica cognitio 1 hermarum )

•’) Ertzvízforratesméretfég, vagy 
tsak Ertzvízesméretfég C Hifiorica 
cognitio aquarum mineralium). En
nek réfzei ofztán: Csevitzeesmeret- 
fég ( hiftorica cognitio Acidula
rum); Sóvizesmeretjég f s a’t.

a.) Fojdresméretfég (kik- cogn. Fluvior.) 
3.) Tóesméretjég (hi^ cogn. Paludum, 

Lacuum).
4 ) Len-
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4 ) Tengeresméretfig (hiß. cogn. Marium)
5 .) Esfö vizesmér etfég ( hiß. cogn. aquce 

pluvia )■ És ez ofztán edjfzersmind 
tanít a’ patakokról (torrens) és dr- 
tízekről vagy helyesebben vizdrak- 
ról és vizözönökröl is.

6 ) Fizbukatesméretfég (hiß. cogn. ca
taractarum )

7 .) Fizörvénjesméretfég (hift. cogn. 
gurgitum)

57- $•
B.) FÖdtereményesméretfég, vagy tsak 

Tereményesméretfég. Ennek ezen há
rom réfzei vannak —

a.) /sványesmérctfég ( Oryctologia hi- 
fíorica )

b.) Zőteesméretfég ( Botanologia hi- 
Rorica)

c.) Érzenyesméretfig (Zoologia hifíori- 
ca). Ennek réfzei —
I ) Tsetses ér zemjesmér etfég > vagy 

tsak 7setsesesmeretfég (Zoologia hi- 
ftorica Mammalium )

2 .) Madáresmeretfég ( Ornithologie 
hißonca)

1) Bogdresmeretfég^ntomologia. hift.)
4.) Féregesmeretfeg (Fermium hißo- 

ria naturalis)
D» v)
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53 Halesméretjeg (Ichthyolcgia hiftor.) 
6.) Hüllőesméretfég ( Amphibiologia 

/ hifi. Hüllő: amphibium)

58. §
Másadszor. Lakás Födesmeretfég,vagy 

Lakfődesmeretfég^, A’ Lakás Fődet egéfzfzen 
esmérni, kettőt, és tsupán tsak kettőt fog
lal magában. Tudnillik: Esmérni magát a’ 
Fődet mint Lakhelyet; és továbbá, magokat 
a’ Födlakókat. És így, a Lakfódesmeretjég- 
nek ezen két nagy réfzei vannak —

I.) Lakhelyesmeretfég. Ez, leírja mind 
azokat a’ helyeket s helyfégeket, valamel- 
jeket az emberek építettek a’ Főd’ hátán; 
és így, felvévén mind az öt réfzeit a’ lakos 
födnek, Fait öp át, Ázsiát, Erikát, Amerikát, 
Polinéziát, leírja mindedjikben az Orízágo- 
gokat, Birodalmakat, az ezekben lévő Vá
rosokat, Várakat, Műhelyeket, Fanyaré- 
veket (Portus) s a’ t. És mind ezt kétféle
képpen tselekfzi, tudnillik, leírja ezeket 
mostani és hajdani állapatjokban; a’ hon
nan hát, a’ LakhelyesméretJ'égneh ezen két 
réfzei vannak —

a.) Mostani Lakhely esméretfég; és ■—
b.) Hajdani Lakhelyesméretjég.

2) Fódlakóesméretjég, azaz, a’ Föd* 
Lakóinak vagy Fődlakóknak esméretfégek.

Le-
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Leírja az embereknek életeket, jeles lette- 
wmi/jeiket (Adum; az Actákat), fzokásai- 
kat , törvényjeiket, vallásaikat, nyelveket, 
kereskedéseket, s a’ t. — Ennek kétréfzei— 

a,) Alostani FödlakóesméretJ'ég; és — 
b.) Hajdani Fődlakóesméretfég'

S9- S-
11, Okértékfég, (Philofophia).

Ez a’ Tudomány, elneveztetett kétféle
képpen, tudnillik : Köztárgyára, nézve, melj 
is a’ BoltsesCég a’ 47-dik §. fzerint, nevez
tetik Böltsesfégjzeretetnek; innen Böltsesjég- 
fzeretö az az Philofophus, és ugyan ez ka
texochen vagy méltófágosan BÖltsnek nevez
tetik. Előzményié az Okértékfégnek , a’Vi
lág; és erre nézve, FF ágér tékfégnek (Cos- 
mologia philofophica ) neveztetik.

Jegyzet. Az a’ Világ, melj előzmény
ié az Okértékfégnek, már koránt fem oljan 
keskeny határú, mintáz, a’meljet előzmény
iének látánk lenni a’ 1 őrténetértetjégnek az 
50-dik §ben. Már ide, ide tartozik nem 
tsak a’ Testvildg, főt nem tsak a’ Terméfz- 
világ (pedig ebben még a Lelkek is benne 
vannak), hanem még a’ Tündérvilág is, 
Lásd a’ 44-dik $et, És így —

S.
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6o.

Az Okértékfégnek ezen két nagy réfzei 
vannak —

Először. Terméjzvilágértékfég , vagy 
tsak Térméfzérték/ég , vagy Termé/itférték* 
fég ( Philofophia phyfica feu naturalis, fenfu 
latisfimo). Ez, tanít az egéfz Terméfzet- 
tel bíró Világról, és az ebben létlö minden
féle munkás állatfágokról, főt még magáról 
a’ Teremtöről is. — Minthogy pedig a mun
kás állatfágok vagy Testek , vagy Lelkek; 
tehát a’ Terméfzértékfégnek ezen két nagy 
réfzei vannak —

A.) Testterméfzértékfég, vagy Testier- 
méfzetértékfég, vagy Testvilágértékfég (Phi
lofophia phyfica feu naturalis Corporum). 
Három fő dódi vagyonfága lévén pedigmin- 
den testnek, a’ ndik és i2dik §. fzerint,tud- 
nillík sí Miljenßgy és a’ Hányig s Meny- 
nyifég; tehát ezekre nézve a’ Testterméfiér- 
tekjégnek, ezen két (mert a'hányj dg és meny
nyijég edjütt járnak ) réfzei vannak —

a.) T^tmiljenfégértékfég y vagy Testtü- 
netértékfég, vagy tsak Túnetértékfég (Phae
nomenorum mundi corporei fcientia phiiofo- 
phica, vei Philofophia phyfica .feu naturális 
corporum, ftrictiori fenfu, quantitate tamen 
excepta) Ennek réfzei —

a.) Testértékjég (Somatologia philofoph.) 
b.) Test-
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b.) Teítmágértékfég ( Stoechiologia, feu

Chemia, Testmag: elementum cor
poris )

c.) Födértékfég (Geologia philofophi- 
ca); Ennek réfzei —

i .) Födgömbeértékfég. Tanít a’ Fod- 
gömbéröl mint termo fundusról, ok- 
értékesen. Ennek réfzei —

.) Szdrazértékfég. Tanít a’ Száraz
ról okértékesen.

:) Fiz ért ékje g (Hydrologia philofoph.) 
2.) FÖdtereményértékfeg, vagy tsak Te* 

reményértékfig. Ennek réfzei —
.) Ásványértékfég (Oryctologia phil.) 
:) Zöteértékfég (Botanologia phil.)
7 ) Értény értéi fég (Zoologia phil.) 

Ennek , hat — 6 réfzei vannak. 
Lásd az 57dik §et.

d.) Lebegőértékjég ( Aetheroaerología 
phil.), Réfzei —

I .) Lebleértékfíg (Aérologia phil.)
2 .) Fillóértékfég (Aetherologia phil. ) 

e.) Égértékfég ( Uranologia phil. ) 
ß.) Eányfág s menynyifégértékfég, vagy 

edj fzóval Tuddkfdg^^^)- Ennek réfzei —.
a.) Tsupatudákfdg (Malhefispura). Ré, 

fzei —
I .) Szdmtudákfág ( Arithmetica) 
a.) 'l'eréjtudákjdg ( Geometria)

3.) Be*
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3«) Betútuddkjag ( Algebra.). Réfzei— 
a1«) Vé gl e ttuddkJ dg( AnalyfisFinitorum) 
b*.) Fégtelenlettuddkfdg (Analyfis In
finitorum ). Réfzei —
.) KülketudákJ’dg (Calculus differen

tialis )
:) Tellemtuddkfdg(Calculus integrális) 

Jegyzet. Külke: Differentiale, del
iem : Integrale. Tellemiteni: inte
grare.

b.) Erötudákjdg (Dynameologiamathe
matica). Réfzei —

I .) Mozgdstuddkfdg (Phoronomia)
2 .) Mojztonytuddkfdg (Mechanica ma

thematica )
Jegyzet. Mofatony: machina. Mofa- 

tol: machinatur.
c.) Testtuddkfdg (Somatologia mathe

matica). Réfzei —
i.jFődtuddkJdgtGecAogia mathematica)
2 .) KíztuddkJ‘dg(Hydro\ogiamathemaL)
3 .) Lebegötuddkjdg (Aethero-aérologia 

math.)
4«) Égtuddkfdg (Urano\ogi^maŰ\.)

B.) Léleterméjzértékjég, vagy Lélekér- 
tékfég (Philofophia phyfica feu naturalis Spi
rituum, Pneumatologia), Ennek három ré
fzei vannak —

i .) Baromlélekértékfég (Píychologia Zo- 
ologica), a) Enb
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«.) Emberi ét el ért él Jé g ( Píychologia an

thropologies ). Réfzei —
.) EJzírtékJég (Philofophía rationalis)
:) Erkőltsértékfég^h'úoí'ophia. moralis)

3.) Istenértékjég ( Theologia naturalis) 
Másadszor. Tündér vild gér tékfég, vagy 

tsak Tündér érték jég ( Philofophia metaphy- 
fica feu íupernaturalis vei transcendentalis, 
Cosmologia metaph^fica ),

Végjegyzet,

Mind ezen Tudományokra, leg-fzoros- 
fabban vévén is fel a’ dolgot, elmúlhatatla- 
nul 5Profefzfzor kívántatnék edj Kollégyiom- 
ban. Tanítana tudnillik az —

1 .) Tér mos Födesméretfiget.
1 .) LakfödesméretJeget.
3 .) Eg' s Lebegő esméretjéget és Tünet- 

értékféget.
4 .) Tuddkfdgot.
5 .) Lélek' és Tündérértékféget.

így virágosának of^án
a'

Tudományok!














