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Ö T Ö D I K S Z A K A S Z . 

Az Álló Tslliagokról, és Tslllagzatokról 

. ' 'Jlfirogntfa) • 

E L S Ő R É S Z . 

Az Álló Tslliagokról közönségesen. 

%. 133. zfz í̂//o Tsillagok' ifzonjú fokasága. 

mi Napunk, a' körülötte forgó Planétákkal 
együtt, 'egy világot . tefz ; a' melly ámbár c!]\ 
iízoriyó nagyságú, hogy az LTrán:is'Nap Köri'ií 
való útának nyóltz fzáz millió McrltfÖld az Át
mérője: de még-is, tsak egy kis réfzetskéje ez, 
ÍÍZ er éfz világ megmérhetetlen őblinek ; a' melly
nek minden rtl/eiben, rnegiz.-.ndáihatatian fere-
gé; bírjuk Éjjel az Alló-Tsillagoknak ; a' melly-
hez képest, a' mi Napunk, mint egy por fzem 
valamelly nagy Hegyben, vagy egy tsepp v í z , 
a' nagy üceanusban, egélzen eb nyéizik. A'ho
vá a pufzta fzem k i nem hatf a', mel'zfze iáid 
üvegek, milliókat fedeznek-fel minékünk; azo
kat meglzándájni tsupa lehetetlenség, Herfcheí 
a' Tej út felé fzegezett Telesccpiumán, egy fer
tály éra alatt, n ó . ezer áltaí-menÖ Tsillagokat; 
a' Tej úton kívül pedig, egy őra alatt 50. ezerét 
í/ándah-nieg : azomban ki volna az a' vakmerő, 
a' \\\ "•-A áiiiianá lenni a' világ1 határát, a' meddig 
nagyító üvegeken láthatunk. 

., §. 136. Az Álló TsillagoK véghetetlen mefzfze. 
.ségérol. • Ml-

Az Alló-T:úilagoknal'. véghetetlen mefzfze-
fégeket, abból k i lehet hozni , hogy azok, a' 



legjobb nagy/tó üvcgen-is, nagyobbaknak eg/ 
tseppel l'e tetfzenek, mint a' milyeneknek pufz-
ta í'zemekkel latjuk azokat ; és hogy azok a 
magok egymás eránt való helyeiket fólia fe vál
tozta t ják , akár a' Kosban , akár a' Fontban.lé
gyen a' F o l d ' , a' melly két pontok 40. millió 
Mértíiöldnyire vágynak egymástól. A ' melly-, 
böl következik , hogy ezen 40. millió Mértt-
földnyi köz , azoknak távol-létekhez képest , 
tsak l e m m i , ( a z a z , ha ezen 40. millió Mértt-
földnyi köznek két fzéleiról , gondolatommal, 
vaiamelly Álló - Tsii lagnak kózep. p-uija fe lé , 
két lineát húzok : míg azok oda cvp.ci! , ú';V o iz -
ve-mennek, hogy ezen Tsi l lagon t ú l , femrai 
fzegeletet nem formálhatnak) A ' honnan ezek
nek megmérésére, az ember elégtelen. Annyi t 
mindazonáltal leheí i>!zonyOírín t u d n i , ' hogy a' 
legközelebb Iévo -l.ló Trúilsg SUW'UÍ; a' melly 
legfényesebb minden Álló - Tsil lagok köztt , és 
azért legközelebb valónak tartatik: fok ez'e.rízer-
mefzfzebb van a' Tóidtól, mint Uránsis ; a' 
mellynek közép uiefzfzesége, 390. millió Mértt
főld. Minden Álló Tsi l lagok közzűl, tsak ez az, 
a' mellynek tetfzö Átmérőjét meg lehet mérni; 
és 4. tertia. Focijuk pedig , hogy az E g i Tes
tek , annál kisebbeknek téri'.;!;: r-k, menü-, i rneü 
í'zebb vágynak. H a hát fe! tefzfzük . hogy Siri-
us , o l ly nagy, mint a ' N a p , így könnyű ki-ta-
lálni az ö távol-létét a' Földtől ; ha tudnii l l ik 
az Ö tetfzö nagyságával, a' Nap' Átmérőjének 
íeü'ző nagyságát, 113- ezer, 30. Tertiát,"ei-oi'zt-
j u k ; mert így a' hányfz.-.r megtaláljak ez; ;;b-
ban : annyival lefz mefzfzebb Sir, 1- a' F-oJdíői, 
mint a' Nap. Jön-ki az eloí'ztás után, 2 8 , 7 ^ ?• 
E n n y i v e l van hát Sirius mefzfzebb. k z i íbkf.o-
rozván 20. millióval, vagy a' Nap ' távol-léié* 

fóldnyii 
S i n u s , ,591. ez 
a' Földtől. Ha n 
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Izerent, ez a' Tsillag, 24. óra alatt, a* Föld' 
korúi megfordulna: úgy két annyi lenne az Ö 
útának Átmérője, mint az ö távol-léte a' Föld
től j és az az út mellvet minden Nap' bé futna, 
több mint 3, billió. Ennyit kellene hát néki ha
ladni 24. óra alatt; egy Secunda alatt pedig iz. 
millió Mérttfóldet.- Egy ezen Tsillag felé I*ve
tett Ágyú golyóbis , ha mindég egyforma febes-
f-ggel mernie: 61 g'ezer 393 efztendök alatt érne 
oda-el. Ez a' rettentő mel^rzeség, a' mellyet 
alig lehet képzelni, mindazonáltal, 3* tobb Ál
ló - Tsdlagoknak melVzsségekhcz képest tsak 
tsekélység. Míg a' Siriusból a' Földre ér a* vi-
lá^o^ság, 139. Napok és 19. órák telnek bele; 
úgy hogy, ba minden világ' rendéi, akkor te
remtettek volna, mikor ez a' mi világunk : úgy 
az első pár ember, fik időre láthatta volna'meg, 
az Állo-Tsillagokat; és ha az egéfz világ' rop-
pantt alkotmánya , vagy minden világok'világa, 
nem volna idősebb hat ezér efztendösnél: úgy 
az úgy nevezett Téj útat még nem láthatnánk; 
a' honnan a' Móses' elo-adását a' Teremtésről , 
tsák erről a' mi Földünkről kell érteni. 

Hát még ha meggondoljuk, a' mit Bradley 
híres Anglus Egvisgaló, és Lambert állítanak; 
hogy Htigeniusnak ez a' régibb Galculusa, a* 
legközelebb lévő Álló - Tsillag mefzfzeségére 
nézve, felette igen tsekély ; és hogy erős okok
nál fogva lehet azt tenni 400. ezer annyira , 
mint a' Nap; az az többre mint 8- billió Mértt-
foldnyrre. Annyi bizonyos. Imgy ha azon fzc-
g eletet,- a' mellyet a' Föld' útának által-ellen
ben, és egvmástól 40. millió, Mérttfőldnyire 
levő két pontjaiból, a' Kosból és Mérőből, a' 
legk zelebb l-vö Alló-Tsillag felé gondolt line-
áknak azon TsUlűgűál való egyben-jövése for
málna, tsak egy Seeindára telzTzilk-ts: úgy 
ísalhatatlan caculus fzerént, a' legkvzelehb lé-



vó Álló-Tsiüag, tóbbfzrtr mint 210. ezerfzer 
van távolabb a' Fold tol, mint a' Nap; az, 
mefzfzebb van 4. billió Mért (földeknél. Úgyde 
a legpontosabb vis-álód.isok fzerént lé tefz az 
koránt-is egy Seeundat; és olly csekély, hogy 
a' leg jobb Efzközökkel, Inflrumentuinokkal , 
fe lehet azt megmérni: a' honnan bizonyos, 
hogy annak, még ennél - is fokkal mefzfzebb 
keii lenni. Ha a' Hugenius' Calculusa fzerént a* 
legközelebb Iévo Alló-Tsrilag tsak 28. ezer an
nyira volna mint a Nap: úgy az említett fze
gelet tj. Secundányi vóina. Ezen előadások hat, 
nem tsak gondolom fzerént valók ; és éppen nem 
nagyítottak: hanem bizonyos fundamentumon 
épültek. Ha fzinte, a z é r t , ' a z A f ó - Tsillagok* 
mefzfzeségét mi tolunk, vagy a'Naptol, eg-'fz 
bizonyofsággal, mint a' Planétákét, meg nem 
haiározhatjuk-is : de ezekből tökélletesen meg
gy Özettethetünk a'felöl, hogy az tsudálkozasra 
és bámulásra méltó. 

§. 137. Mitsodák az Álló Tsillagok. 

Mitsodák az Alló-Tsillagok'? A* midőn sz 
Ó véghetetlen mefzfzeségek ellent nem állván , 
olly eleven fénnyel tündökölnek: lehetetlen 
hogy azok homályos Testek légyenek; a' mei
lyek minta' Planéták, a' Naptól köítsönöznék 
a' világofságot. Melly bádjadt már a' Saturnus 
és Uránus' világa ? holott melly fok millióval 
mefzfzebb vágynak az Alló-Tsillagok. A' hon
nan ellene mondhatatlanul következik, hogv 
ezek faját fénnyel tündöklő Égi Testek. Egy 
ollyan Égi Test pedig, a' melly faját fénnyel 
tündöklik, Napnak neveztetik. A ' honnan kö
vetkezik, hogy az Alló-Tsillagok valóságos 
Napok; és a', mi Napunk egv Ádó-Tsi l lag; a' 
melly más- AUó-Tsillagokkal együtt, bizonyos 



Tsillagzatot tenne, hn mi azt valami más Álló-
Tsillagból, vagy a köröl forgó Planétából 
kémlelhetnénk. 

* Ha pedig egyfzer az Álló-Tsillagok Na
pok: azt - is meg kell fzükségesképpen enged
nünk, hogy azok kőről nvndnyájok körül, bi
zonyos fzámú Planéták vagy Bujdosó Tsilla
gok forognak , éppen ügy mint a' mi Napunk 
korúi, a'mellyek azrktol viiágosíttatnak és me-
legíttetnek: tsak hogy mi azokat az Ö véghetet
len mcfzfzeségek miatt, a' leg jobb nagyító üve-
geken-is nem láthatjuk, a' midőn az ö Napjaik-
is, olly kitsinyeknek tetfzenek. Hát teremtett 
volna-é az Iften Napokat, minden tzél és vég
nélkül? Senki fe mondja, hogy azok a' fok mil
lió Tsillagok, tsak a' Fold' lakosinak l'zemek le
geltetésére valók ; ez a' gondolat gyalázattal il
leti az lítent; ellenkezik az ö örökkévaló bol-
tselségével. Tsak igen kevés emberek méltóz
tatják a' Tsillagokai a' magok ligveimetel'ségek-
re;-és a' legeielsebben látó fzem-is, tsak igen 
kevés réfzét látja azoknak; és nem többet, ha
nem tsak mintegy két ezerét. Mitsoda hát ter-
méfzetibb, mint az, hogy ezek Planétákat vi
lágosának, melegítnek, azokat teí'zik lakhatók
ká, termékenyekké; a' honnan bizonyos, hogy 
annyi Világ-rendé vagyon, a' mennyi Álló-
Tsiilagok vágynak. Ha pedig azok korul Plané
ták forognak, azon okokból, a' melly eket lát
tunk a' mi Napunk körül forgó Planétákról, bi
zonyosan ki-hozhatjuk , hogy azok, mint ezek, 
élo és okos Teremtéseknek lakhelyei. Ha vala
ki P>.-;sben, Povinybíin, Győrben, Komáromban, 
Budán, *s így tovább, egy" egy meggyújtott gyer
tyát képzel, sazazok körül bizonyos mefzfze-
ségre, karika forma Lineákban úfzkátó apró 
por réfzetskéket képzeli: úgy képzelheti vala
mennyire a' \ ilág' megmérhetetlen óbliben lévő 

* V " meg-



megfzámlálhatatlan Napokat, a' köriilóttök for
gó Planétákkal együtt. Az illyen n « g g y u ) l o t l 

gyertyák helyett , ha valami nagy égö Teste
ket gondolunk; azok éjjel, ha a' Főid' hajlása, 
és más egyébb közben-lévó dolgok ellent nem 
állanának, kivált nagyító tsökön, igen nielzfze 
cllátfzananak; de a' k'.rülöltók úfzkaló kis por 
réfzetskék nem. 

Jegyzés. Uránusnak mintegy négy Seeun
da a' tetl'ző Átmérője: és még-is tsak ollyannak 
látfzik , mint egy hatodik nagyságú Tsillag; egy 
elsó nagyságú Tsillag pedig, koránt (ints egy Sc-
cundányi : a'honnan világosan kitetfzik , melly 
igen fellyúl- múlja ennek tündöklése az emii
tett Planéta' fényét. Innen az Álló-Tsillagokal, 
nem azoknak fzemünkbe túnó tetfzö nagyságok 
nál fogva látjuk; hanem azoknak hathatós é* 
eréls világánál fogva; a' melly tulajdonságok 
nélkül ezeknek, femmit fe tudnánk a' Tsillagok-
kal meghínizett Égről, és a' Teremtőnek ezen 
nagy világáról. 

§. 138. A' Téj Útról. 

A ' Téj út-is (Via lactea, Galaxia), az a' téj 
fzínú , fzéies óv forma, a' melly mint valanielly 
ö v , vagy fzéies Abronts , az egéfz Eget éppen 
a' közepe táján körill fogni láttatik, a' minta' 
nagyító üvegek mutatják, nem egyébb, hanem 
fok ezer miilio megfzámléihatatlan Álló-TsiUa-
goknak fokasága ; a' meilyek az Égnek ezen a' 
réfzén, megmérhetetlen inefzfzeségre vágynak 
egymás után; és azért tetfzenek azok egvr.i.'i. 
hoz közelebb , mint vaiamelly erdőben a'mefz-
l'zebb lévő- lak fúrúbbeknek latfzanak , mint 
a' közelebb valók; ezeknek egybe-jövö lén .:. 
okozza azt a' téj forma fényel'séget az Egeu. 
Miért állanak az Égnek r/en a' réfzén ezeji 
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l'zámtalan napok egymás után? az egy titok, a' 
mellynt- vegére nem járhat az emberi elme. 
Hihető, hogy a mi Napunk-is, ezen Tej útban 
lévő Napok közziil egy; e's hogy ezen fzámtalati 
millió Napok , egy Syftémát vagy egéfzfzet lefz
nek J a'melly valamelly véghetetlen nagy Nap 
körül, tám a' Sirius körül forog; a' melly ezen 
Tej útnak a' közepén vagyon. Az újabb.Eg 
vi'sgálóknak az a' tapaíitalása , hogy az Allo 
Tsillagoknak-is faját mozdulásaik vágynak; de 
a' mellyet a' véghetetlen mefzfzeség miatt tsak 
fok fzáz efztendők alatt lehet él'zre venni, ezt 
a' vélekedést hihetővé tefzi. 

§. 139. A Ködös Tsillagokról. 

Ezen kívül, hellyel hellyel az Égen, l « h e t 

még látni nétnclÍv lejérellb kodötskéket, a' mel-
lyeket Ködös tsillagoknak neveznek (Stella: 
nebuíosfe); a' mellyek mefzfze-látó üvegeken 
fzemléltetvén, fzámtalan egymáshoz közel levő 
Tsillagotskákból állani látl'zanak. Régenten tsak 
13-at esmértek Hlyet; de már ma 2000-nél töb
bet fedcztek-fel az Ég vi'sgálók. Hlyének a' B i 
kában a* Fiastyúk ; a' mellyben közé'plzertí mefz
fze-látó tsón, valami 60 Tsillagot lehet meg-
Izámlálni; a' Rákban az úgy nevezett Jáfzol (Pra;-
fepe); és az Orion kardjában lévő. Hihető, 
hogy ezek nem egyebek , hanem felsőbb Világ 
rendéinek Tej útai; a' mellyek a' véghetetlen 
mefzfzeség miatt, tsak úgy látfzanak , mint va
lamelly homályos fényefség; a'mellyekből a'vi-
lágofság' fúgári, ezer elztcndók alatt jutnak a' 
mi Földünkre. Hihető, hogy ezek tsak a' mi 
Tej útunkhoz legközelebb lévő Téj útak; és 
ho, j V ezeken túl, még fok több Téj útak vágy
nak , a mellycket mi a' legjobb mel'zlzelátó üve-
geken-ts foha fel nem fedezhetünk ; és a mel, 

lyek. 



lyekból a világofság' fúgári, millió efetend6k 
alatt juthatnak a' mi Földünkre. 

§ . H O . Enyésznck-tl Állá- Tsillagok^ Í újak 
tétszentk-jtí. 

Megjegyzést érdemel az Álló-Asillagokban, 
hogy némellyek ö közzúlók, néha egéfzen el-
enycf/nek, "s azután egy darab ido múlva is
mét előjöttek. Tán bujdosó napok lehetnek 
tz*k; a' meilyek egyfzer a' mi Napunkhoz kö
zeliinek, 's máskor ismét attól eltávoznak; 's 
P>zeft lehet őket néha látni, 's máskor ismét nem. 
Azomban enyéfztek-el Álló-Tsdlagok , a* mel-
iyek azoltától fogva foha fe láttattak; ellenben 
°Hy helyeken, a' hol ez előtt femmi fe volt, 
ujak tetfzettek-fel. A ' mellynek egyéb oka nem 
lehet; hanem hogy a' fok millió Napok közzúl, 
némellyek elenyéfzhétnek , mikor az ö általok 
erányzott tzél elérodött; mások pedig újra ál-
hatnak-elo. Egy Világ' rendében ugyan, az fok
nak tetfzik, ha egy nap elenyéfzik; de az egéfz 
Világ' alkotmánya, tsak annyit vefzt ez által, 
mint a* nagy Oceanus egy tsepp víz által. Ha 
vaiamelly Nap elenyéfzik : azért az femmivé 
nem lefz; tsak a' külső formája változik-el és 
ezt a' fogyatkozást, a' Mindenhatónak keze, 
könnyen kipótolhatja. De ezekről, alább még 
fogunk fzóliani. 

§. 141, Van-é a' Világnak Határai 

Hol van hát a' Világ roppantt alkotmányá
nak határa ? vagy vagyon-é valahol vége a* Te
remtések* világának ? Itt egy által - halhatatlan 
fedél borítja-bé a' halandóknak Szemeit; ezen 
határokat nem tudja a' rövid látású ember; a* 
midőn lem a 'Tért , (Spatiuin, Raum,a' mennyi-



ben az emberi elme kénfzeríttetik azt , nem 
tsak mint magában lévő Formát, hanem mint 
magán kívül valami t-is gondolni) a' mellyben 
az Egi Testek vágynak, minden határ és vég 
nélkül; fem pedig azt bizonyos határok-közzé 
fzorítva, tellyefscggel nem képzelheti, egy- ' 
formán felemelvén magát ezek ellen , akármel-
lviket állítsuk, az Okofcág. Ide teszszük d mit 
Bódé Berlini híres Égvi'sgáló mond ebben d te
kintetben. 

„ Vallyon úgymond, nem minden határ és 
„ vég nélkül követi-é egyik Világ rendé a' má-
„ sikat? egyik Tejút a másikat? Ez ellenkez-
„ ni láttatik a' teremtett dolgoknak végefségek-
„ kel. • A ' Testek' világának minden bizonnyal 
„ kell határának lenni; de a' Térnek határ nél-
„ kiil valónak kell ienni, az emberi gondolko-
„ dás' módja fzerént. Az emberi elmét ez a 
,, gondolat, hogy a' Tér-is a' Mindenhatónak 
„ munkája; és két véghetetlen, az Isten és a 
„ Tér nem lehet, cltsüggefzti; itt megkell az 
,, embernek a'maga erőtlenséget esmérni. Mert 
„ a1 T é r t , határokkal korul-véve tellyefség-
„ gel nem képzelheti. Az egéfz Teremtés, 
.., akár melly véghetetlen - is annak kiterjedése 
,, ehez a' határ nélkül való Térhez képest, a1 

., mellyet tsak az Isteni mindenütt jelen való-

fág tolthet-bé, egéfzen eíenyéfzik; a' hol 
„ a' Testek'világa meglzánik, és tsak addig 
„ terjed tulajdonképpen a' halandóknak a' Tér-
„ röl való helyes esméretek: ott kezdődik egy 
„ Uj Világ ; a mellynek kiterjedésének és 
„ mefzfzeségének elo-ati.isára nints femmi fzónk. 
„ Tán ott fúgároztk , túl a' Testek'világának 

a'kotmányán , a' Világ* közönséges Szer^Ö 
„ okának ditsősége , valamelly fokkal nagyobb 
„ Fenyefségben; ott kezdődik a' Felsőbb ren-
„ 4ü tökclletesebb Lelkeknek világa. Vagy tán, 



, „ a Teremtmények' halál* nélkül való Térében 
„ vagyon c gy pont, a' mellyre vitetnek min-
,, nen Alló-Tsillagi Systemák, és Téjútak. Ki 

. „ tudja, ha nem fúgárzik-é ezen pontban, na-
j „ gyobb mint vaiamelly Földi Nap; és nem ott 

,-, van-é az Isteni erőnek közelebbi lakhelye ? 
„ Ezen pontból adattatnak a1 Valóság'egél'z Or-
„ fzágának eleibe közönséges Törvények , és 

P „ a mozgásnak első rugói innen tétetnek mun-
„ káfságba. Innen formálta az Örökkévaló-
i , nak keze, minden dolgoknak kezdetében, 

* .- M ama' fzámlálhatatlan Napokat; a' meilyek az 
. •*•» 6 lehelletétöl lelkesítelvén, millió Eí'ztendök-

t n t o l , a' magok megmérhetetlen Karikáikban 
i? forognak ; ' innen tartatnak - meg azok a' ma-
i , gok rendekben. Ettől a' ponttól fogva, a' Te-, 
y, remtményeknek legvégső határáig, a' hol a' 
» legfzélsö Napok fénylenek, és íúi a' Testek' 

világán, egy határ nélkül való, és ezen cm-
i , berektói nem képzelhető Téren orfzágol a' 
„ világ Monarchájának mindenütt jelenvalósá-
.., ga; a' kit az Ő'okos Teremtésekkel tellyes 
„ miilio világi, és minden Lelkek'világi, tsu-
„ dálva imádnak. Vaiamelly fzent irtózástól el-
,, fogattatván, mégyek-vifzfza gondolatommal 
„ arra az időre, a' mikor mégfemmi ido nem 
„, volt; a' mikor femmi nem volt az Iftenen kí-
.,, vül ; a' mikor e' világ teremtetett. Egy örökké 
,, való zűrzavar fedezte bé az egéfz Terméfze-

let. Telizett az Istennek teremteni e' vilá-
goM.aiz ő böltsefsége, a'lehető világok köz-
zíii válafziott.?. a' legjobbat; az Ő (zajának le-

„ hellése valóságra hozta azokat; azÖrökké-
„ való vetett a' maga lábainak thronusa kó-
„ rül fzáma nélkiU való Napokat; ki fzabta 
„ mindeniknek a' maga útát. 

„ D e miolta vngyon az, hogy az Örökké-
való Valóság magán kívül kezdett munkal-

kod-
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kodni? a mikor legtlőfzor a' réfzre ofzoJha 

tatlan réfzétskék, az 6 lehelletitŐl eleveni 
tetvén, mozgásba húzódtak, és az eleikbe 
Íratott Terméfzeti Törvények fzerént, Na
pokká, Világokká kezdettek lenni? Az em
ber ugyan nem tudja az Isten ezen munkái
nak kezdetét; egy fzent homályofság elrejti 
azt ő előtte. Mindazonáltal azt tudja ö bizo
nyosan , hogy a' Világ nem öröktől fogva va
gyon ; a' midőn ez a' fzó: teremteni, már 
kezdetet tefz-fel. De avagy hihetőé, hogy 
minden a" mi vagyon, tsak ez előtt óooo. Efz-
tendokkel teremtetett, a' meddig a'mi fzám-
lálástink fel megy? Nem. Akkor rendelte-el 
a5 Véghetetlen, hihető tsak e' mi Napunk' fy-
ftemáját: vagy akkor töltötte-be a' mi föl
dünket lakofokkal; a' kiknek maradéki ter-
jedtek-el azonn a' -mi időnkig. Minden bizon
nyal Sugároztak mar ekkor véghetetlen idö 
fzakafztói fogva, ezernyi ezer efztendöktöí 
fogva, más Teremtményekből az Isteni jóság
nak és hatalomnak tökéíletefségi; és fokkal 
mi előttünk, a'boldog Teremtéseknek millió 
nyelvei által, magafztaló Énekek mentek-fel 
annak Thrónusához, a' ki az Egeket elrendel
te, és a' kinek keze Legio világokat terjefzt-ki. 

,. De ha az istennek véghetetlen Teremtő 
ereje, már véghetetlen fok ezer efztenclok ól-
fa világokat hozott elő: avagy egéfzen mun-
káísá^ néikü! vagvon-é Ő mostan? Megfzünt-é 
teremteni egéfzen? avagy ki meríttetett-é az 
bited Plánuma új világ' formálására? Ki gon-
dolkodhatik így ? vagy mitsoda fzínes okok
kal akarja ezt valaki állítani? Nem. Ha mi 
ebben a' dologban az Istenhez illendőképpen 
akarunk fzóllani, azt kell mondanunk: hogy 
még most-is, és különösen a' TereintesneJs 

6 le.r-



„ legfzélsö határain, az ö intésére, új Napok ál 
., lanak-elö, a' magok határaikkal és környéki 
„ ikkelegyütt; és legelöfzőr jelennek-mega'V 
M lág' néző piatzán. Más oldalról, avagy nem 
„ aludhatnak-é el , a Világ Urának fzabad tet-
„ fzése fzerént, a'kinek végzésit a mi véges el-
„ ménk által nem láthatja Napok? nem omolhat-
„ nak-é bfzve egéfz Világ' rendéi? a meilyek mii 
» *-gy matéríáji az Új világoknak; avagy nem á 
i» hatnak-é azok kiékesítve új formábanelo?,. 

, Jegyzés. Az a' kékellö boltozat, a' melly. 
a közönséges életben Égnek nevezünk; és a 
5 ! e % e n , a' mint oda fellyebb láttuk, az Egi 
lestek mind egy forma mefzí'zeségre függeni 
láttatnak (látásbéli megtsatódás által) nem 
e g y é b , a" mint már fellyebb-is mondottuk, ha
nem a' mi Foldunk golyóbisát körűi véví Le
vegőnek felső réfze ; a' melly leg fellyebb-is ki-
lentz vagy tíz Mérttföldnyire vagyon. Es nints 
femmi bizonyosabb mint az: hogy ha illy leve
gővel körűi nem volna véve a' mi Földünk, az 
úgynevezett Eget, vagy a' Világ' megmérhetet
len öblét, fzüntelen olly feketének látnánk, 
mint a' Szén. Mert azon öbölben, nints femmi 
a' mit láthatnánk; a' hol pedig femmit lé látha
tunk, ott fetétség és feketeség tűnik fzemünk-
be. Ez a' levegő okozza tsupán, hogy az Nap
pal kéknek; Éjjel fzíirkésnek tetfzik nékünk. 
Ugyan-is nappal, a' Nap' fejéreliÖ világa meg
világosítja a' Levegő Ég' réfzetskéit; a'meilyek 
mint vaiamelly vékony fehér fátyollal bevon
ják a' mi fzemeink előtt a' Világ megmérhetet
len öblinek feketesége! ; a' melly feketeség azon 
mint egy által hat; és együtt formálják azon 
tetfzö kékellö boltozatot. A ' tefméfzet éppen 

. azt tsinálja itt, a' mit az emberek mesterséggel: 
a' kik a fekete és fejér festékek' egybe - elegyí
téséből kélzítik a' le^ücbf l.tk fzii.'t. Elitben 
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Éjjel a' Tsillagoktól lókkal kevesebb, világot 1 
vefz a' mi Levegőnk, mint nappal a' Naptól; I 
a' honnan nem-is lehetnek a' levegő' réfzetskéi .1 
olly fejérek mint nappal: innen az Ég' boltozat- I 
jának-is, barnás fehérnek vagy fzürkének kell I 
látfzani. Innen a' magas Hegyeken, a' hol a* I 
Levegő fokkal vékonyabb, a.' legtífziább nap- I 
is , igen barnásnak , sőt tsaknem egéfzen fe- I 
kétének látfzik az É g ; égy hogy a' nagyobb 1 
Tsillagok , a' legfényesebb nappal - is megtér- f 
ízének. Ellenben Éjjel, a' hol femmi Tsillagok \ 
nem tündöklenek: valósággal-is tökélíetes féke- ! 
lének látfzik az Ég. Mások , az Eg'kékellŐ fzí- I 
nét onnan magyarázzák: mivel a' Levegő, a' 
hét küiömbözö fzmú Napfúgári közzűl, legin
kább a' kéket téríti-vifzfza. 

M Á S O D I K R É S Z , 

Á Tsillagzatokról. 

§. 142. Hogy eredtek d Tsiliagzatok. 

S o k okoktól ferkentetvén az emberek , mind
járt jó eleve kezdettek az Égi Testekre ügyelni; 
mint ma-is nálunk az Éjjel kinn háló mezei em
berek: és tsak hamar az Özön víz után , a' Cháí-
deusok , Babilóniabeliek, iEgyiptombéliek, és 
Phseniciabéliek, hogy azokat annál inkább egy
mástól megkülömböztethetnék, az egymáshoz 
közel lévő Tsillagokat, bizonyos Figurákba, 
vagy Képekbe fogfalták; és többnyire barom 
Fa Íz torok lévén, azokat valami állattól nevez
ték; a' fzerént, a' mint az állatok tenyéfzése, 
vagy az azokkal való majorkodás, és a' Tsilla
gok'járása hozta i.iagávál. Innen vették eredé-



tekct az úgy nevezett Tsillagzatok, (Aftel'ismi; 
fonftellationes) a' meilyek közznl némeílyik 
több, néraellyik kevesebb Tsillagokból, 10. 20. 
30. Í O . lót ha mefzfze látó Tsön visgáltatnak , 
100, 200, 1000, vagy 2000. Tsillagokból-is áll. 
í g y , az egy Orionban, mefzfzelátó Tson , mint
egy 2000 Tsillagok fzemléltetnek; e's így több, 
mint a' mennyit az egéfz Égen minden egyéb. 
Tsillagzatokban együtt véve pufzta fzemmel 
lehet látni. 

Leg első Hipparchus Görög híres AP.ro-
nomus volt, a'ki Kristns Urunk' fzületése előtt 
mintegy más fél fzáz Efztendőkkel élt, a' ki 
a' Tsillagzatokat rendbe fzedte; az 6 Laiftro-
mát megjobbította Ptolemteus a' második l'záz-
laan. Közönségesen a' Régiektől 48. Tsillag-
zat jott a' mi időnkre; a' meilyek közzűl 21. 
az Eizaki Fél-Golyóbison, 12. a' Zodiacusban, 
15 pedig a' Déli fél golyóbison vagyon; a' mel-
lyekben mind együtt mintegy 1026. Tsillago
kat fzámláltak, és azokat az ö tetfzö nagyságok 
fzerént, hat rendre ofztották; úgymint: első, 
második, harmadik 's a' t. nagyságúakra. Ezek 
pedig azok , úgymint: az Eg" Éfzaki fél golyó
bisán: a' nagy Medve, vagy a' nagy Göntzöl 
Szekere; Kis Medve, v. Kis Göntzöl Szekere; 
Sárkány ; Cepheus ; Bootes, vagy Ökör Páfztor; 
Éfzaki Korona: Hercules; L y r a ; Hattyú; Cas-
íiopea; Pcrfeus; Auriga; Serpentarins; Kígyó; 
N y í l ; Sas; Delphín ; Kis ló ; Pegafus ; Andro-
meda ; Triangulum. 

A ' Zodiacusban: Kos; Bika; Kettős; Rák; 
Oroí'zlány: Szúz; Mérő; Scorpio; Nyilas; Bak; 
Vízöntő; Halak. 

A ' Déli Réfzén .'Czethal; Orion, vagy Ka-
ízahúgy; Eridanus; Nyúl; Nagy Kutya; Kis Ku
tya; Argo Hajó; Centaurus; Pohár;'Holió; Vízi 
K í g y ó ; Farkas; G h á r ; Déli Korona; Déli Hal. 

http://AP.ro-
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A z ujabb Ég vi'sgálók nevelték fokkal 

ezen Tsiilagzatok' fzámát; a' mellyeket egybe-
fzí d e l i , és t)'aga-is i s újabb Tsillagzatokkal 
ÍV.-nporiíott i k v e i i u s , a' 17-dik Századvégén 
Dánízkaí híres Alironoinus ; a' mellyeket a' több 
Tsillagzatok köztt még elmaradóit egynehány 
iTiátodik, harmadik, negyedik , kivált pedig 
fok ötödik, és hatodik nagyságú Tsillagokból 
formált: a' hetedik rendbe tévén azokat, a* mel
lyeket tsak az igen élesen látó fzemú emberek 
iaghíitnak. A z ö Lajftroma fzerént ezek az új
já bb Tsilíagzatok , úgymint: 

A z Éfzaki réfzen: av Va.dáfz Kutyák, Mce-
nalns K e g y e ; Cerberus; R ó k a ; Gyék; Came-
lor-ardaltis , v . Teve - Párdutz ; Zobieski Paizsa; 
Kis Triangüium: Hiúz, vagy T i g r i s ; Kis-Orol'z-
láp. Szám fzerént tízen. 

A' Déli réfzen: a' Monoceros v. Egyfzar-
v ú ; Aftronomiai Sextar?: Galamb: Károly Cser
fája ; D a r u ; Phcenix, Szeretsen ; Páva; Para-
ditsom Madár; Légy v - M é h ; Cameleon; Déli 
Tr iangulum; Repülő H a l ; Dorado ; T u c a n ; 
Kvdrns . Szám l'zerént ló. Ezen 26 újabb T s l l -
lagzatokban l'zámiáltatnak mind öl'zve 319 Ts -
lagok. A z egéfz Lajstromában pedig De 
ezen Déli Réfzen l évő , és azólta forrnál tt újabb 
Tréliagzatokról, miólta az Európaiak a ' F ö l é ' 
D t l i félgolyóbisát gyakran megkezdették láto
gatni , azt jegyezzük-meg: hogy azok nékünk 
nem tetfzenek-fel, vagy mi azokat nem ladik
j u k ; mivel a' Horizonunk alatt esnek. Flam-
lleád híres Anglus Égvi 'sgáló, Heveliufsal tsak
nem ogy időben, a' maga Laiftromában 36 T s i l -
iagzatokban, 30,00 TsiJIagokat fzámlál. 

De la C a i l l e , Frantzia híres Aftonomus, ez 
elölt mintegy óo el'ztendövel fok ideig tartóz
kodván a' Jóreménység Fokánál Afr ika tsútsir, 
14 ' i sillagzatokkal nevelte ismét a' régibbek 



r máf a" mellyeket többnyire Physicum Inftru-
m e n t w ° o k t ó 1 nevezett-el. p. o. Cheimai Katlan; 
Pixis Nautica; Antlia Pneumatica; Telescopium; 
jrticroscopium 's a' t. és ekképpen a' képes Tsil-
lagok' fzámát mintegy Öt ezerre fzaporította; 
de ezek fe tetízenek-iel minékünk. A ' Tsillag
zatok' fzáma pedig mind ezekkel már ma mint
egy loo-ra megy: a' mellyekben Bódc U r a ' 
maga új Egi Állásában 5038 Tsillagokat í'zam-
lál; a mellyeket tsak az igen éles látó fzeniú-
ek láthatnak. 

De tsak ugyan vágynak így-is még-is hel
lyel hellyel Tsillagok, a'meilyek femmi Tsil-
lagzathoz nem tartoznak ; a' mellyek-is képet
len Tsillagoknak nevez/ctnck, (Sleibe infonnes) 
és tsak Görög, v. Deák belükkel küiömböz-
teinek-meg. 

A z újabb időben találtattak o'lv Ég vi'sgá
lók, a' kik ezen Régiektől formáin' Tsiilag-Ké-
peket egéfzen elakariák törleni ; és azok he
lyett , a' Bibliabéii es világi újabb Történetek
ből, másokat akartak behozni, azon tetl'zö Sz. 
fzin alatt: hogy az a* Teremtő*ditsösége'nek kis-
febbségére fzolgálna, a' Tsillagokat illy régi 
időbeli nagyobb réfzént Mesés Figurákban adni-
elö; azomban még azzal-is tartották, hogy ez, 
még nagyobb könnyebbségére lenne az emlé
keztető tehetségnek a' Ttullagok' esméretében. 
Schiller, Schickárd, és mások, az Egre tették 
által a' Bibliabéii és Romai A. Sz. E. Házbéli 
legnevezetesebb Személyeket; és az első p. o. 
a Zodiacus I Í Jegyeit, a' i 2 Apoftolokká vál
toztatta által. V/eígel ellenben az egéfz Hcral-
dical az Egre tette; és a' régi Képeket tstipa 
Európai Fejedelmi Tzimerekkel tseréhc-fel. De 
ezeknek igyekezete, és tanátsa, közönségesen 
megvettetett az Eg vi'sgálóktól. Az igaz, hogy 
némelly régi Tsillagzatok, igen különösen m-

X 8 ** dol-
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dolta»ak-ki; és kevés hasonlatofságok vagyon 
azon Figurákkal, a' mellyekkel kiábrázoltatnak: 
de ugyan ezt mondhatjuk az újabb Tsillagza-
tokrcl-is, a' mellyeket ezek béakarnak hozni; 
a' mint kiki megítélheti, p. o. Schiller a nagy 
Göntzöl Szekeréből isinálja a' Péter' Tsónak-
ját: Oafsiopeából Maria Magdalénát, Pegafusból, 
v. a' Mú'sák' l'zárnyas Lovából (Gábriel Angyalt: 
a' Kosból Péter Apoftolt; a' Bikából Andrást 

Ha meggondoljuk, mitsoda Zűrzavart hoz-
na-bé ezen régi Tsillag kepek nek eltörlése, az 
egel'z régi és - újabb időbeli Altronomiába ; to
vábbá, hogy ezeknek tudása, a' régi Clafsicus 
Auctorok' megértésére múlhatatlanul l'zíiksege-.: 
mártsak czek-is elégséges okok arra, hogy a' 
P.i g.ek/mxlleit maradjunk. A' 1'erenitÖ' ditsösé-
géi'e nfzve mind egy az, akár valamelly régi 
híres Vitéznek, v. valamelly állatnak; akár va
lamelly Angyalnak, vagy Apcítolnak, v . Feje
delmi Tzímernek képében adjunk-elo valamelly 
tboport Tsillagoí. Egyébaránt, az Égnek bizo
nyos Tsillagzatokra való felol'ztása, nem tsak 
az egéfz Aílrononnában: hanem a' Hajókázasra, 
Tengeren és Szárazon való utazásokra nézve, 
mindég igen nagy hafznú dolog marad. Ez 
könnyebbé tefzi a' TsiÜ3goknak egymástól va
ló megkülömböztetését; és legelső Fundamen-
toma a' Világ' roppant alkoimánya' jó rendbe 
Izeden esméretinek; ha azt a' nemes, es ártat-
lati gyönyörűséget nem emiitjúk-is, a' mellyet 
az Alironomia'kedvellöje erez, midőn az Iften' 
JjJgy munkáinak néző Piatzán , ezen érzekeny-
! l ••/'•'><• i.ilo Képekben, mintegy magát mulat
tatva vi'sgálódik. 

Jegyzés. Azon meleg Tartományokban, a" 
hol legOiöfzör kezdetlek az emberek lakni: az 
Ellátandó négy Fö réfze, T é l , Tavafz, Nyá" 
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és Örz, nem igen éfzre-v ehetőképpen kulöm-
böznek egymástól; a' hofzfzabb 's rövidebb nap
palok , hideg 's meleg egymást felváltó vifzmi-
tagsági, nem olly nagy mértékben tapafzta Iha
tok , mint mi nálunk : innen fzükségesképpen 
úgy kellett lenni, hogy az Etetendő' vaiamelly* 
idejének, a' másiktól való pontos megkülöm-
böztetésére , az 0 fog! datofsagaiknak követésé
ben, a' Nap' járásán kívül egyfzer'smind a' ne
vezetesebb Tsillagoknak a' Napra nézve való 
külömbözŐ állásira-is figyelmezzenek az Emór-
rek. Innen azt az időt, a' melly ben ez vagy 

Tsillag a' Nappal fellettfzett 
em külömben, a' mellyben fel-

elenyéfzett 
.megjegy-mikora' Nap felteífzcM, fzorgalmau 

zették; és ezen éfzrevételck az Ég< 
végre fzolgáltak a'Régieknek, a' 
minékünk a* Kalendáriumok v. 
gyanánt voltak 

und ; 
t i , P«Ig. 
tartozik, 
Iálva , és kitsinál 
feltaláljuk 

és Ekklésiai 
Ég vi'sgálóktó 

Idő 

n eppej 
ncllyre most 
Kalendárium 
.;ggel , hogy 
ii Terméfze-
imlálásunkra 
lore felfzám-
yebb módon 

kinek kinek Lji 
tzélból még elöfzör az Egen 
éfzrevételek, és Tsillagok' járása fzerér 
tározták Ök-meg, a' izámásnak, vetésnek 
tásnak, és minden arra tartozó foglalátofs 
nak idejét; így rcr,áel;ek-el , bizonyos m 

tifztelet'idejét; a Társaságos életre megk 
tató legfzükségesebb dolgokról való gond 
dást. 's á' t. Innen, hogy a' Tsillagok' p 
ból, a'Társaságos életre háruló nagy h; 
annál közönségesebbé tennék , és még mi 
ból-is : a' Tsillagoknak faját neveket 'adta 
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némelly egymáshoz közelebb lévőket bizonyos 
Ki-rm-nkba, v. Kepékbe foglalták. Ez az erede
te a' TsUlagzatoknak. 

A' legelső Eg vi'sgálók, a mennyire hiteles 
KútíóKból lehet tudni, a' Chaldeusok voltak, a' 
kik Rabilon'környékén, a' Sineári nagy Térsé
gen laktak ; és többnyire FÖldmivelok , Barom 
Páfztörok, Mezei emberek voltak, és ezen me
leg Tartományban leg-inkább éjtfzaka dolgoz
tak, és utaztak. Innen ofztán a' fzüntelen tifzta 
Éjjelek magokhan-is, mintegy öfztönozték őket 
az Ég' b •iioí.itján tündöklő Égi testekre való 
ügy élésre ; egyéb foglaiatofságaik, utazásaik 
meg kéni'zeríiették-is arra. A'honnan, Kristus 
Urunk' fzületése előtt már %oo. Efztendövel, 
nevezetes Észrevételeket tettek az Aftronomiá-
ban. Ugyan ez idő tájban , a' Babilouiabéliek-
is, fzorgalmatos visgálói voltak az Égnek, ök 
vették-éí'zré leg-elöfzör a' Holdbéli fogyatko-
zást-is, Kristus Urunk fzületése előtt 721 efz-
tendövcl. Tsak hamar azután az Égyiptombéli-
ek és Phocniciabéliek. Az Egviptomhéliek köztt, 
leg elsőben Thales Görög Orfzági Bolts raon-
dotta-meg előre a' Nap és Holdbéli fogyatko
zást Kristus Urunk'fzületése előtt mintegy 64.0. 
efz. Azután híres Egvisgálók voltak Alexandriá
ban, Hippirchus nevü Görög, és Ptolem'éus 
Egyiptomi fzidetés. A' Tengeri Hajókázásaknak 
a' Phoeniciaiak vetették-meg a' leg-elsö fúrnia-
inentomáta' Poláris Tsillag' és Éfzaki Tsillag-
zatok' fegitsége által, a'Thales' útmutatása után; 
a' midőn az előtt, a' Tenger Partoktól nemmé-
réfzeltek mefzfze távozni-

A' Chaldeusok, Babilóniabeliek, Egyiptom-
béliek után, leg inkább a' Görögök foglalatos
kodtak új Tsillagzatok'formálásával; a' kik a* 
már meglévő Tsillagzatokat-is a' magok Istene
ik' és Vitézeikről valő Mefés költeményeikre. 



1 nálok i 
1 Piá 

Rómaiaknak Ist 
gök köztt, Thalesen e's Hippa; 
vezetés Eg vi'sgálók voltak P-
lolaus. A ' közép Századokba 
tendütol fogva 1300-ig, midi 
datlansag boritotta-el; úgyhr: 
egyéb Tudományok, ügv az 
nem egéfzen feledek 
fok igen nagy érden 
Aftronomiában; a' mi 
nevezeti ma-is mutat 
boltozatján, a' nagy 
Királyoknak, Állató! 
vizeknek 
Dolgok fzeré 
jött 

íietíi 
nb. , 

mységbe ment: az^Arab-
et* tsináltak magoknak az 
nt fok.Tsiilagoknak Ar.ibs 
ák. így eredtek az Ég' 
Vitézeknek, Isteneknek, 
nak, Kígyóknak, Folyó-
esék vagy igaz megesett 
l i k . Ezen régi Népektol 
;k bizonyos Tsillagzatok-

L ebben ezek voltak , úgy-
Bgíteni az emlékeztető Te-

i. 2. így akarták bizonyos 
felol'ztani az Eget, réfzekre vagy 1 

hogy egyik Kornyéket a' másiktól annál kön
nyebben megkülömboztethefsék. 3. így akarták 
a' nálok elhíresedett Személyeknek tetteiket 

iket örökkévalóvá tenni ; de a melly 
tzéljokat nem átaljáb 
régi Vitézeknek és nt 
teit, a' kiket ezen 
nagyobb réfzént nen 
endékezetben hagyva, 
kel meglévénhomályc 
mar, még az akkori bardolat! 
fzott ide is a' Babonaság; melly Ize 
te fzabad tetfzés fzerént behozott 
nak, a' Napnak és Planétáknak az'jl< 

X 4 

erték-el; minthogy ( 
zetes Személyeknek \ 
:llagzatok kiábrázolta 
idjuk, nem lévén az 
gy Mefés Költeménye 

Azomban a. Tsak 1 
időben, béri 



ellenében való állása fzerént, bizonyos Jelenté, 
leket tulajdonítottak; á mellyböl lett utoljára, 
egy a z Istennek ezen nagy munkáival való igen 
nemtelen vifzfzaélés, t. i. a ' Világon megeső tör
téneteknek, az Emberek' torsainak , idők' járá-
finak 's minémuségcinek 's a' t. a' Tsillagok' ál
lásiból való kitanulásának, 's megjövendölésé
nek Mestersége, vagy az úgy nevezett Astro-
logia. Lásd feliyebb 131. A* melly leginkább 
akkor kezdett lábra kapni, mikor az Emberek 
nagyon el (zápor odván, nagy Városokban kez
dettek lakni; és fzokásaik, fzükségeik, fogla-
latofságaik megváltozván , az Ég körül való 
vi'sgálódást a' Papokra hagyták. Mi tsak annyi
ban hafználjnk a Tsillagzatokat, a' megvilágo-
fodott Józanokofságtói jobbakra taníttatván , a' 
mennyiben azok, a' Tsillagok' esméretét elöse-
géllik ; a' melly a' Napnak, Hóidnak, 's több 
Planétáknak forgásának, 's azzal együtt a' Vi 
lág' roppantt alkotmányának helyes esméretére 
vezérel. 

A ' Tsillagzatokat ezek fzerént, eredetekre, 
v. tdejekre nézve, jó móddal három Clafsisokra, 
v. Rendekre ofzthatjuk. Az első rendben tehet
jük azokat, a' mellyek még a' régi időben, a' 
Pogány tftenek' eredete előtt formáltattak. Hlyé
nek a' Zodiacus' Tsillagzatin kívül, a' nagy és 
kis Göntzöl Szekere, ÖkörPáfztor, Sárkány, 
Kotsis, Andromeda, Perfeus, Kafsiopea, Ce-
pheus, Lant; Hattyú ; .Orion ; Vízi kígyó; Tzet-
fial; nagy és kiskutya: ámbár ezeknek akkor 
egéfz más nevek lehetett, más embereket, ál
latokat ábrázolhattak; • de a' miről femmi bizo
nyost nein- tudhatnak , tsak a' környűlállásokból 
hozziik-ki. A' második rendbe azokat tehetjük , 
a mellyeket a' későbbi Eg vi'sgálók akkor for
máltak , mikor a' fok Iften tartás, v. a' Pogány 
Vailas közönségesen uralkodó volt. Az utólsó ? 
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ba azokat, a' mellyeket a' iejrktizeiebb múltt 
két Századokban, az Aftronoiniai Vi'sgálód.isok 
könnyítésére, az igazi, és leghíresebb Ég vi's
gálók hoztek-bé. 

Az újabb Tsillagzatok' megesmerésén nem 
fzükség felettébb fzorgaimatoskodni a' Tanuló
nak; minthogy azok réfz fzerént fel fe tell'zenek 
nékünk; réfz fzerént igen apró és tsak az igen 
éles látásúnktól látható Tsillagokból állanak ; 
elég ha valaki a" régibb Tsilhgzatokkal , és 
azokban a' nevezetesebb Tsillagokkal meges-
merkedik. 

$.143- A% Zodíacus Tsillagzati eredetéről. . 
A* Zodiacus' 12. Tsillagzati, úgy látfzik , 

hogy minden Tsillagzatok koztt a' legrégibbek, 
és a' ChaldtTUsoktól vették eredeteket, vagy 
még vaiamelly azoknál-is régibb Nemzettől. 

Ezek többnyire Mezei, FóldmivelÖ és Páfz-
tori emberek voltak , és nem lévén femmi Ka
lendáriumok , a' melly fzerént intéznék foglala-
tofságaikat,'s a'mint fellyebb-is, mondottuk, a* 
Nap'járása által-is nem igen különböztethet
vén meg az Efztendö' Szakafzait: már tsak en
nél fogva-is kénfzeríttettek a' Tsillagok' járási
ra ügyelni, hogy megtudhafsák mitsoda fogla-
latofságnak, mikor az ideje. Leg inkább pedig 
figyelmeztek azon Tsoport Tsillagokra, a'mel
lyeket minden Hónapban , kevéfsel Nap' fel 
költe előtt, a'Napkeleti Horizonban láttak,'és 
éppen ezeket foglalták legelöfzör bizonyos ké
pekbe, és ezeknek adtak faját Neveket. Ö né
ktek Tavafzfzal volt Új Ei'ztendejek, a' mikor 
a' Juhok, Tehenek, Ketskék, a' mellyekbcn 
állott az ö Gazdagságok, egymás uí;n ell.-ni 
fzoktak; és innen nevezték renddel a* három" 
Tavafzi Jegyeket, vagy azon három Tsoport 
Tsillagokat, a' mellyeket kevéfsel Naofelkollí 

W2 " aeit . 



előtt minden Hónapban renddel egymás után 
Napkeleten a Hórizonban láttak, Kosnak, Bi
kának, és egy pár Ketskének, a melly helyett 
ofztán a' Poéták Gádort és Polluxot'tették. T o 
vábbá, mikor látták hogy a' Negyedik Hónap
ban, vagy Hóid'idején, a* Nyár'kezdetivel a' 
Nap' feliyebb nem hág az Égeii Efzak felé , ha-
nem vifz'fza felé tér az ^quátor felé : innen ne
vezték azt a' rakás Tsillagot a mellyet akkor 
kevéfsel Napfelkölte előtt a' Napkeleti Hórizon
ban láttak Ráknak, a' hátra vagy vifzfza felé 
máfzó Rákról; az azután következő nagy me
legségnek jelentésére, a' melly hihetőképpen 
fokfzor elsütötte a' Mezejeket, válafztottak egy 
kegyetlen hevei pufztító Orofzlánt; az Ő nálök 
azután következő Aratási időt jelentették egy 
Arató Szűz'képében. Az azután következő egyen
lőséget a' Nappalnak és az Éjjelnek jelentették 
egy Mérővel: az azután következő egélzségtelen 
időt, egy mérges Scorpióval; az azt követő 
vatlafzó időt, egy Nyilafsai; a' legmefzebbröl 
viül'zatérö Napot, egy KÖfziklára felfelé máfzó 
Ketske Bakkal; az azokban a' Tartományokban 
azután bekövetkezett efsos időt, egy Vízöntő
vel : a* Tél végződésével beállott Haláfzó időt, 
két egybekötött Halakkal. 

Jegyzés, Nem kell gondolni, hogy ezen 
Tsillagzatok egy EfztendŐben , vagy egyne
hány EfztendÖkben megkéfzűltek volna; söt in
kább fok fzáz Efztendök teltek-el addig. Két-
íeg kívül, eleinte tsak némelly rakás Tsilla-
gokra figyelmeztek az emberek : p. o. a' Kosra , 
Bikára, Orofzlánra, Scorpióra ; a* mellyek na-
gvobbára fzép fényes és igen Izembetünö Tsil-
lagokból állanak. A ' Fiak "s Unokák azután az 
Attyatk ayomdokin tovább mentek; 's a' Zodi-
acus' több Tsillagit-is Képekbe foglalták; a' 
mellyenből mar több Aítronomiai és Gazdasági 



esméret-is tetfzik-ki. p. o. a' Rák és Bak Jegyek 
DÖ1 lehet látni, hogy azoknak formálói, por. 
tosan tudták azon határokat, a' melly ékig a Nap 
Efzak és Délfelé az JEquátortói eltávozik; a 
mi meg nem lehetett volna fok efztendei Aítro-
Somiai helyes Éfzrevételek nélkül.. Azt-is le 
het látni a

1 Zodiacus'ezen Jegyeiből, hogy ezt 
ket az Éfzaki mérsékleti Földövön lakozók lói 
niálták, és olly Nemzet, a' mellynél még £ 

lomívelés esmérstlen volt: mert ha esmére 
tes lett volna, bizonyosan egy Tsillagzatot i 
Szüreti Foglalatofságoknak fzentelt yólna. A 
meleg Föld övön, az El'ztendö'Réfzeínek nin 
tsenek'azok a' Vifzontagsági, a'mellyek ezei 
Tsillag Képeknek fundamentomúl fzolgálnali 
a' Déli mérsékleti Föld övön pedig, T é l va 
gyon, mikor nékünk Nyár. De ma már, a 
rniut a' feliyebb valókból világos : mi reánk a 
Éfzaki mérsékleti Föld övön lakozókra fe ege 
fzen illenek ezek; minthogy a' Zodiacus' ezen 
Tsillagzati azóita egy egéfz Jegygyei , vagy 
Tsillagzat'helyével elébb nyomullak ; ugyhoirv 
már ma, Nyár kezdetekor, a' Zodiacus'Tsil
lagzati közzül, nem a' Rákban, hanem a' Ket
tősben vagyon a' Nap; és az Ecclipticában a 
Rák Jegy, vagy az a' réfz, a' melly Raknak 
neveztetik, a' Zodiacus' Jegyei v. Tsillagzati köz
zül a' Kettősbe esik. Innen az Ég vfsgálók, 
a' mint már több ízben említettük, az ö írása
ikban, az Aftronomiában való zűrzavarok eltá
voztatására, nem-is ezekhez, hanem állandóéi 
az Eccliptica' Jegyeihez alkalmaztatják :\YÁ: c'--.:. , 
a' mellyek most-is azok és ott vágynak, a'miit 
és a' hol ez előtt 2000 Efztendövel voltak. 
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• §, 144. -Á Tsillagzatokban Iévo Tsillagok hogy 
osztatnak-el. 

Az ezen Tsillagzatokban Iévo Tsillagokról, 
azt kell megjegyezni: hogy azoknak fzáma több, 
vagy kevesebb, a' fzerént a mint az Ember mefz
fzebb vagy rövidebb látású. Az Álló Tsilla
gok ugyan-is, az Ö Fényeknek elevensége, és 
tetfzö nagyságok fzerént, hét, vagy némellyek 
fzerént nyóltz rendre ofztatnak, úgymint: elsÖ, 
második, harmadik 's a' t. nagyságúakra; nem 
azért, mintha valósággal illy nagyságúak vol
nának ; hanem mivel nékünk így látfzanak. Im
már a' kik nem igen élesen látnak; azok tsak 
a ' n e 'gy e ' s o n a g y s á g ú Tsillagokat láthatják , a' 
többeket pedig nem; az igen élesen látók, az 
ötödik, hatodik, söt hetedik nagyságúakat - is 
láthatják. A ' pufzta ízemmel látható Tsillagok' 
fzámát mind öfzve mintegy 2000-re tefzik. M i 
többnyire tsak a' négy első nagyságúakat fogjuk 
megnevezni a' Tsillagzatokban. A ' melly Tsil
lagokat pufzta fzemekkel nem lehet látni: azo
kat nevezik mefzfzelátótsös Tsillagoknak. (Stel
láé Telescopica:) A'Herfchel'Telefcopiumán, a' 
tco-dik nagyságúakat-is lehet látni.. Azomban 
azt-is megkell jegyezni, hogy az Eg vi'sgálók 
némelly magános , de kivált elsőbb nagyságú 
Tsillagoknak , ámbár azok bizonyos nevű Tsil-
lagzatokhoz tartoznak, tulajdon vagy. faját ne
veket adtak. í g y p . o . a ' nagyobbik Kutyában, 
a' legfzebb Tsillag, a melly egyfzer'smind", 
minden előttünk esméretes Álló Tsillgok köztt 
legnagyobb, és legtündöklőbb, és azért legkö
zelebb valónak-is tartatik. Sinusnak neveztetik; 
a" kifsebb Kutyában lévő legfzebb Tsillag pe
riig, Procyonnak; közou^esen pedig Őket Deák, 
v. Görög Betűkkel béllyegezik-meg. 

JeSX* 
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Jegyzés. Az élesen látásnak, egy jele, ha 

valaki a' Fiastyúkban lévő hét Tsillagokat vilá
gosan megkülönböztetheti egymástól; a' mei
lyek köztt j . negyedik, s. ötödik, és *. hatodik 

• n a g y s a g ú . 

§• M j . A' Tsillagok" száma az t Nagyságok 
szerént Hevelius után. 

A ' Hevelius' Laiftroma 75 Tsillagzatokban 
1870 Tsillagot foglal magában, meilyek közzül 
I096 az Ég" Éfzaki Félgolyóbisán, és 774 az 
Eg' Déli Félgolyóbisán vagyon; de a meilyek 
közzül, az újabb Tsillagzatokban lévők, a' Dé
li réfzén t. i. mint a' régiekben-is fokán, nékünk 
nem tetfzenek - fel. Ezek között mind öfzve 
fzámlálnak az Ég vi'sgálók 18 első nagyságú 
Tsillagokat, a' meilyek közzül 3. az Éfzaki ré
fzén , j . a' Zodiacusban, io. a'Déli réfzén va
gyon; továbbá: 68 második, 209, harmadik; 
4,53- negyedik; ,586. ötödik; és ,512. hatodik 
nagyságúakat; 24 réfz fzerént ködös, réfz fze
rént nagyságokat változtató Tsillagokkal együtt. 

A ' 18 első nagyságúak közzül, nékünk tsak 
15-en tetfzenek-fel; és ezek közzül Martius és 
Április Hónapjaiban, a' melly Hónapok és 0-
ctober, legalkalmatosabbak a' Tsillagok korul 
való vi'sgálódásra: egyfzerre eftvéli 8 és 9 Ora 
között 12-Őt lehet meglátni: mellyek-is ezek: 
Kigel, Beteigentze, Aldebarán, Capella, Sirins, 
Procyon, Regulus , Alphard, Denebola, Spica, 
Arcturus, Wega. 

Jegyzés. Ámbár pedig ezek fzerént, a' Tsil
lagok bizonyos képekbe foglaltának, és azok
nak fzáma, a' mellyeket t. i. pufzta fzemmel 
felfedezhetünk, néminémüképpen meghatározia-
tott: mindazonáltal igaz marad az, hogy azok 
megfzámlálhatatlanok. Már tsak a' faertefzél-

V-X . lyel 
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lyel Ic'vö Tnllagoknak íokasága, a mellyeket 
az élesen kiló fzemnek, bajjal kell felfedezni, 
híjábanvalóvá tefzi az azon való igyekezetet, 
hogy azokat mind mcgfzámláljuk. A ' mefzfze-
látó Tsók uedig. Milliókat fedeznek-fel, a' mel
lyeket megí'zámlálni lehetetlenség. Lásd feliyebb 
§• "3ó-

g. 146. A' Zodiacus Jegyei közzül, mellyeket le-
' het látni Marttus és Április Hónapjaiban? A' 

többeket mikor ? 

A* Zodiacusnak j 2. Tsillagzati közzül Már-
tius és Április Hónapokban, estvéli 8- és 9. Ora 
tájban, egyfzerre ezen Tsillagzatokat lehet lát
ni , úgymint: a' Kost Martiusban a' Napnyúgo-
ti Hórizonban; feliyebb Napkelet felé a' Bikát; 
feliyebb a' Kettőst; utánna a1 Rákot; azután 
az Orofzlánt; a' Szüzet; és Aprilisben a' Mé
rőt a' Napkeleti Hórizonban. Ha valaki ezen idö 
tájban, reggeli négy óra tájban fel kél, míg t. i . 
a' Hajnal meg nem homályosítja a' Tsillagokat: 
közel a' Napnyúgoti Hórizonban fogja látni a' 
Szüzet; feliyebb a' Mérőt, azután a' Scorpiót. 
Július és Augustos Hónapjaiban pedig, estvéli 
10. v. 11. Ora tájban, megláthatja a' Nyilast, 
a' Déli réízen alatsonyan, a'Scorpion alól , ép
pen a' Téj Útban; azután a' Bakot; azután egy 
kcvéfsel feliyebb Napkelet felé a' Vízöntőt ; 
végre a" Halakat; de a' melly Jegyet pufzta Izem
mel alig lehet látni, minthogy kitsiny nagysá
gú Tsillagokból áll. 

§. 147. A' Harmadik és Negyedik Tábla rövid 
Magyarázat/a. NémellyJziiksiges Jegyzések d 
Tsillagok körül való visgálódásra nézve. A' Zo
diacus" Jegyeiről renddel. 

Feliyebb megjegyzettük, hogy mimhogy 
•ai Eccliptica, vajy Nap'úta, 23: grádusra ha-



sítja az iEquátort, *s követkézéiképpen annyi 
grádusnyira távozik-el attól: innen annak Pó
lusai-is, 23-i grádusnyi távolságra esnek az 
^quátor' vagy világ'"Pólusaitól. Megmondot
tuk azt-is, hogy az Álló-Tsillagoknak , azon kí
vül hogy közönséges menéfsel minden 24- Órá
ban a' Föld' kerekségét Napkeletről Napnyú
gotra megkerülni, és ekképpen az egéfz Éggel, 
a' Világ' Tengelye 's Pólusai körűi megfordul
ni láttatnak: van még egy különösebb mozdú-
lások-is, melly fzerént azok, tsakuem éfzre ve-
hete flenül, Napnyúgotról Napkelet felé menni, 
és az Eccüptica'Tengelye 's Pólusai körül, az 
Ecclipticával parallelé forogni tapafztaltatnak; 
de a' melly , a' mint fellyebb megmondottuk , 
fzintúgy tsak tetfzö, mint az első. Lásd.§. 41-

Ha már e' fzerént a' fzemlélöt az Eccíipti
ea" Pólusaiba képzeljük : 'arra nézve az Eccíi
ptiea lefz a'Tsillagok' ezen menése által le-írtt 
Karikák között az Ég' boltozatján az jEquátor, 
a' melly az egéfz Eg' gömbölyű boltozatját., 
két egyenlő fél golyóbisokra, úgymint Éfzaki-
ra, és Délire oí'ztja. E' fzerént, a' mint a' fel
lyebb valókból világos, a' Zodiacusnak , vagy Ál
latos Ég' környéknek-is , a' mellynek éppen a' 
közepében vagyon az Eccíiptiea, fele az Eg' 
Eizaki fél golyóbisán, fele pedig a' Délin esik: 
noha az abban lévő Tsillagzatok, nem-is mind
nyájan egyenlő helyet, vagy Tért foglalnak-el, 
a' Zodiacus' határit-is pedig , nagyobb réfzént, 
mind Éfzakra, mind Délre jóval-is meghaladják. 

Immár a' Zodíaci^c-n innen esö Tsiilágyí
tok neveztetnek Éfzaki, a' Zodiacuson túl esők 
pedig Déli Tsillagzatoknak. E' fzerént, a' har
madik Tábla elö-adja, az Ég' Éfzaki fél golyó
bisán Iévo Tsillagzcncfcat, a' /odiacus'Elzak 
felöl eső réfzével, az Eccíiptiea' Déli Pólusából 
fzemléltetvén t. i . az E g í a'negyedik Tábla pe-



aig a' Déli Tsillagzatokat, a' Zodiacus'Dél fe
löl eso ••ci'zcvei. igy a' harmadik és negyedik 
Táblán, a' Tsillagzatokat körül kerítő íegfzél-
ső nagy Karika az Eccliptica, a' mellynek Pó
lusa Elzák felöl, a" Sárkány' első tsavargós fe
lén, Dél felöl pedig, az Arany Hal'méjjén lé
vő pontotska; a' honnan az Eccliptica' kerületé
ig húzott egyenes lineák, kimutatják az Ec
cliptica' 12. Egyenlő Relééinek, vagy úgy ne-
ve/eií jegveinek kezdetit és haiárit , a' mint 
az oda telt jelek vagy-béilyegeh mutatják. A ' 
Zodiacus'azon nevü jegyeivagy Tsillagzati, a' 
már tudva levő okból . egy egei'z jegygyei elébb 
állanak; úgy hggv a' hol az Ecclipticában a' 
Kos Jegy vagyon, otí a' Zodiaens' Jegyei vagy 
Tsillagzati Rozzi'ii a' Halak állanak, a' hol a' 
Bika Jegy vagyon, nit a' Kos Tsillágzat áll, *s 
í-;y tovább. A' Zodiacus'Jegyeinek tsak az Éfza
ki réfze esik az'Eccliptica' Éfzaki oldala felöl; 
a' másik .-e.yér pedig a' ÍV-dik Táblán, a' Déli 
oldal felel kel) heWsni. Így a' Halaknak tiak 
•;' kötöjéiick egy réfze esdi Dél íéiÖl ; a' Kosnak 
tsak az első és iu.adsó Iáljai; ellenben a' Biká
nak tsak a' fejéből valami, és egyik fzarva esik 
Éfzak felől 's a' t. 

Az Ecclipticát a' Kos és Mérő Jegyeknél 
hasító Karika fél kerülete, a' 3-dik Táblán, a' 
melly a' Szűzön iMaen3fus Hegyén Kígyósán, 
Antinouson, Tsikó és Vízöntő fejein, és a' Ha
lak közzül a' Délin megy kerefztúl, az iEquá-
tor' Éfzak felöl eso félkerölete; a' másik fél' ke
rülete pedig a'4-dik Táblán, a' melly a' Tzet-
halon, Kafzahúgyon v. Orionon, Egy Szarvún, 
Nagy Vízi kígyqn, Aíironomiai Sextansofl, az 
Orol/lany' hátulsó lábán' és a' Szüzőn megy ke-
refztüi, az -Equátor'Dél felöl eso másik fél ke
rülete. A ' harmadik Táblán , a' Rák Jegy-en ke
lt felül menő kifsebb Karika, a' Rák megfordí-



tói az Eccíiptiea' Pólusán hcrcfztül menő pe
dig az Eizaki Poláris karika. A' negyedik Táb
lán a' bak Jegyen kerefztul menő kifsebb Kari
ka, a' Bak megfordító; a z Eccíiptiea'Pólusán 
kerefztul menő pedig a' Déli Poláris Karika. 
Mind a' két Táblán, az Ég két fél golyóbisán, 
fzéies abronts vagy Öv formán kerefztul menÖ 
Téj fzínü fejérség pedig, az úgy nevezett Téj 
Bt (Galaxia, Vialactea). 

Ha valaki az Eccíiptiea' Éfzaki Pólusából 
egyenes lineákat húz gondolattal le felé a' Zo
diacus némelly Tsillagzati felé: úgy az egéfz 
Eg' Éfzaki fél golyóbisát bizonyos fzakafzokra, és 
a' Tsillagzatokat bizonyos Tsapatokra ofzthat-
ja, és akképpen a mindenikben esö Tsillagza-
tokkal való megesmérkedést könnyebbé teheti. 
Így ha valaki gondolattal húz egy Lineát az 
Eccíiptiea' Pólusából, vagy a' Sárkány' első Tsa-
vargós réfzébol a' Száz' Déii Válláig, és egy 
másikai a' Nyilasig: úgy lefz abból egy fzakafz, 
a*melly alólrol a'Szüz, Merő, és Peorpio Jegyek 
vagy Tsillagzatok, fi-llyül pedig a' Sárkánytól 
hatarozlatik-meg, és a' melly ben az Okor Pálz-
tor, Berenice haj;:, ól: nalus Hegye, Eizaki Ko
rona , Hercules, és a' Kigyós foglaltainak bé. 
Ha a' Nyilas' Tegezzéig gondolattal húzott li
neát megtartjuk, és a* megmondott Pólusból 
egy új lineát húzunk a' Déli Hal'farkáig: úgy 
lefz abból egy másik Szakafz az Egén, a'melly 
felülrőli hasonlóképpen a' Sárkány'egy réfze, 
alól pedig a' Zodiacusban . a' Nyilas , Bak , Víz-
Öntő és Déli Hal által határoztatik • meg ; a' 
mellyben vágynak a'Hattyú, Gyék , L ú d , Ró
k a , N y i l , Sas, Antinous , Zobieski' Paisa , 
Delphin, Pegasus, és Tsikó. Ha a'Déli Hal'far
káig gondolattal húzott lineát megtartjuk , és 
egy új lineát húzunk a' Kal'ztor' Napnyúgoti L i 
báig: úgy lefz az állal a' harmadik Szakafz . -j 
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melly alolról., a Halak' kötője , Kos e's B i k a , 
félly'iil pedig hasonlóképpen a'Sárkány állal ha-
tároztatik-nieg, a.' medh ben esnek a' F r i d r i k ' 
Tsillagzatja, Andromeda", Kalzfziopea , Ccpheus. 
Perseus,Medusafeje,Kotsis,7'evepávdutz, Légy, 
a* Nagy és K is A - Ha \ égezetre a' Káfztor' Nap
i r a , I ti i L 1 . húzott lineát, a' legelsőben a' 
Szűz Déli Válláig húzott hneával együtt vefz-
fzük: e' lefz a' Negvcdik Szakal'z, a" melly 
alolról a' Ket tős ,Rák , és Orofzlány, fellyül pe
dig a' Sárkány által határozatik - meg , és a' 
mellyben esnek a' Nagy és Kis M e d v e , T i g r i s , 
és Kis Orofzlány. 7 . W immitzvía T«Ma 111. 

Minekelőtte a' Tsillagzatok le-írásához hoz
zá fognánk, c' következendők'.! jegyezzük még 
i i t még előre, a' Tsillagok' visgálásában gyö-
iiyoiködok' kedvéért: hogy ázok a' Ts i l l agok , 
a' mellyek közelebb vágynak ^ Ff/aki Fóius-
hoz, a' világ Pólusához t. i . mint a' mennyi a' Pó
lus'magafsága , vagy a' Horizon felett való ál
lása; mi reánk nézve foha nem enyeiznek-el, 
vagy nemmennek-lc, hanem Nappal-is az Égen 
vagvnak, tsak a' Nap' eresebb fénye miau nem 
láitatnak. Azok pedig a' mellyek a" Déli Pólus
hoz fzínt olly közel esnek: nékünk foha se jő-
nek-fel,-vagy mi azokat foha fe látjuk, a' mint 
ez a' feliyebb megmondattakból világos. A ' töb
bek pedig renddel egy más után feljonek és le
mennek. Es azok a' Tsillagok ugyan , a 'mellyek 
mi reái.k nézve, a' Nap' háta megett esnek, a' 
a* Földről Izemlélvén t. u a' Napot , Nappal fel 
\ agynak, de a' Nap' erosebb i't nye e lnyom-
'•ai! azw.-.i.ak gyengéid) fényét, nem láttáinak. 
.Azok a' m t l h c k bal kéz felöl , vagy a' Napke-
í í ti oldala felől vágynak a' Napnak : Esti-e az 
Égmk Napnyúgoti réfzen megláttatnak: a' mel
lyek jobb kez felöl, vagy a' Napnak Napnyú
got i oldalalelól vágynak .-.reggel az Egntk Nap-
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keleti réfzén fze ml éltetnek. A" meilyek pedig 
a' Föld' másik réfze felöl éppen által-ellenben 
vágynak a* Niipp.il: Éjfél tájban, a' Déli réi'zen 
fzemléltetnek, és egéfz Éjjel láthatók. 

Továbbá a* ki a Tsillagok körQl vizsgáló
dik, fzükség hogy azokat a'mellyeket fellyebb 
§. 8j. az Alló Tsillagokról megjegyeztünk, el
méjében tartsa, hogy t. i. a' Napnak Napkelet 
felé való mindennapi elébb nyomulása miatt, 
azok minden 24. Oraban vagy minden nap, mint
egy négy minutával (és így egy Hónap miílva, 
mintegy két Órával) elébb '.cii'zcnek-fél, 's kö
vetkezésképpen elébb-is érnek a' Meridiánusba, 
mint az előtt való Nap'; úgy hogy ha valaki 
estvénként, ugyan azon egv i<iö tájban, a' Nap
keleti Horizonban álló Tsiliagokra figyelmez;va
lamivel minden nap' magasabban látja azokat. 
A ' melly Tsillagokat Martiusbán a' Napkeleti 
Horizonban Iát: három Hónap múlva, ugyan 
azon időben éppen a' Meridiánusban, és így leg
magasabban, hat Hónap múlva vagy Septem-
berben pedig már 1K0 grádusra a' Napnyúgoti 
Horizonban Játja azokat. Haiigyelmcz reá, hogy 
mitsoda Tsillagok állanak ellve Nap lementő 
után a' Napnyúgoti Horizonnál , vagy kevés
fel Nap' felköite előtt a' Napkeleti Horizonnál: 
ügy fogja találni, ha ezen vizsgálódást egy ide
ig folytatja, hogy azok a' Tsillagok, a'meilyek 
kevéfsel Nap lemente után, a' Napnyúgoti Ho
rizonnál állottak, utoljára az Eíthajnalbsn el-
enwi'znek , és mások foglalják-el azoknak he
lyeiket, a' meilyek az előtt távolabb Napkelet-
felé állottak; ellenben reggel. Nap felköite elölt 
azok a* Tsillagok, a' meilyek az előtt alatso
nyan a' reggeli Hajnalban állottak, errébb. fel
lyebb állanak, és a' Horizonnál olly Tsillagok 
jt-Jennek-meg , a' meilyek az elölt ott nem iát-
.tattak. De fzorgalmatos reá ügyelés által úgy 
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találja, hogy ezek éppen azon Tsillagok, a' 
meilyek nem (igen lókkal az előtt, az Eg' Nap. 
nyúgoti réfzén izemlél tettek- Ezt így lehet ta-
pafztalni rgélz Efztecdon által ; és Efztendö el
telve az Ég* Napkeleti és Napnyúgoti réfzén 
ugyan azon Tsillagok állanak. Úgy' tetfzik hat, 
mintha az Álló Tsillagok, Napkeletről Napnyú
gotra mennének, és minden Efztendöben a* Na
pot megkerülnék; de a' melly mozdulása az Ál
ló Tsillagoknak, a' mint mondánk, fzintúgy tsak 
tctl'zö, mint a' 24 Urai, a'mellyet a' papnak 
vagv a' mi Földünknek elztendei mozdulása 
okoz. Luid ftlljebb. 

Innen vagyon, hogy az Efztendőnek min
den Szakafzaiban, más'más Tsillagok tűnnek 
fzi'uieiiikfce a' Tsillagos Égen. Innen vagyon , 
hogy bizonyos időben, azok a' Tsillagok Éj 
félben ragyognak az Égen , a'meílyekakkor ép
pen alialelleiiben vágynak a' Nappal; azok a' 
Tsdíagck , a' mellyeket Estve és Reggel az 
Égen látni, a'Napnak két oldala felöl esnek; 
azok pedig a' meilyek azon a* tájékon állanak 
a' hol a'Nap látlzik , nappal feivagynak és nem 
láttatnak. Ka valaki hat Hónap múlva figyel
mez ezekre: akkor már azok a' Tsillagok, a' 
recllyck az előtt Éjfélben láttatlak, nappal iefz-
nek-fel, és nem láttatnak , és a' meilyek az 
előtt a' Nappal együtt vóltak-fel, és nem lát
tattak: most Éjjel jelennek-meg 's a' t. Innen 
azok a' Tsillagok , a' meilyek a' Téli hofzfzú 
Ejtfzakákon láthatók: Nyáron nappal vagynak-
fcl, és a' Nap' fénye miatt nem láttatnak; és 
a mellyeket a' Nyári Éjtfz?kákon az Égen lá
tunk. Télen nappal vagynak-fel. Azok a' Tsil-
lagek a* meilyek Tavalzfzal Estve az Ég'Nap-
rvűgoti felén tündöklenek, Üí'zfzel rcggelVnkmt 
az Lg Na?keleti réfzén, é s a* melheh Ófzízel 
Eflveiikéni Napn>úgotcn látfzanak ,"Tavalzfzal 



Nap'felkólte elolt az F.g'NarAeleü réfzen fwn. 
lehetnek. Ezen kulornbózo állások a' Tsilh-
goknak, azoknak fekvésében-is, mireánk néz-
ve, valami változást okozhat; tígv hogy most 
egymás mellett, inaid c ; ™ i s alatt', most jobb
ra, majd balra fzeiv.lél'iemck ; úgy mindazon
által, hogy azok egymás eránt való helyeiket 
állandóul megtartják." 

Ezen kívül még, a'.ki a'Tsillagok körilí vizs
gálódik, l'zükse'g egv diaijában , hogy tudja a' 
Világ' fzegcleteií, Táive'kait-is , a' mellyeknek 
megtudása' módjairól fzóilottunk feliyebb; A' 
több ízben említett KomDafzt e' végre jó móddal 
lehet hafználni , tsak a'Mágnes tó' elhajlása 
tudva legyen; a'melly nem - is minden környé
keken, sőt ugyan azon egv Helyends nem min
denkor egv. 'A ' T.dósok' iatulV Mlá = a l'zerént, 
most az egéfz Európában , Afrikában, Éfzaki 
Amerika' Napkeiíii r l ' zeben, és az ezen Tar-

dusnyi. Ha a' Fejér Tengertől Asián kerefz 
tűi, Napkeleti Ind,a felé egy lirío.át gondolunk 

kezd 
hajlani. Egy másik görbe 1 
melly Éfzaki Amerikából jón 
Szabad közönséges Társasági 
Atlanticum Tengeren Brafilia'r. 
re „ a z els8 Meridiánust hasítji 
femmi elhajlása nem tapafzt, 
Napnyúgot felől, az egéfz A10 
des Tengeren Napkelet felé 
tesd hát úgy a' Kompafzt, hi 
az Éfzaki ponttol . mint egy 
fon Napnyúgot felé: úgy a' K< 
lág' fzegeletoi l'zerént felőlitől 
megmutatja, a Világ'fzegelet! 
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gnes tő' hegyéből fzámlál j 17 grádust Napke
let felé: olt lefz az igazi Éfzaki pont; a' melly-
r ól a' Világ'több fzegeleteit megWidhadd. Illy 
Mágnes tőt maga-is könnyen tsinálhat akárki. 
A ' Mágnes ugyan-is egy Vás nemi'l értz, a melly 
némelly Helyekben bbvséggel találtatik, és az
zal a' különös tulajdonsággal bír, hogy ha va-
lamcify tzérnán fzabadon függ, az egyik és 
ugyan azon oldalát mindég Éfzakra fordítja; 
ezen kívül még a' Vasat magához húzza, és az-
zal-is közli ezen tulajdonságát. Végy elö hát 
egy valami négy. vagy öt tzol vagy hüvelyknyi 
hofzfzú vas vagy atzél fonalat, verd laposra, 
és igen vékonyra, az egyik végét refzelovel 
hegycsítsd-meg; azután tedd vaiamelly Mágnes 
ko mellé egynehány minutákig, vagy húzd-meg 
azzal egynehányfzor, és kéfz a' Mágnes t ő , a' 
melly ha vízbe lebegteted, vagy valami Sze-
getskén fzabadon jártatod, az egyik végével 
mindég Éí'zak felé mutat. A ' Nap, mindeu Reg
gel hat Órakor,' az igazi Napkeleti, és minden 
Értve hat órakor, az igazi Napnyúgoti pontban 
áll; akár a' Horizon felett legyen, mint Nyá
ron, akár alatta mint Télen. * 

A* Világ' Szegeleteinek tudásában jártas lé
vén a' Vi'sgálódó, azt tartsa-meg, hogy mikor 
vaiamelly Tsillag körül vi'sgálódik, már az 
akár melly réfzén álljonaz Kgnek, a* maga ál
lását arra nézve mindég úgy intézze, hogy az 
a' Tsillagzat éppen előtte légyen; és úgy ítél
heti ofztán helyesen-meg. az abban Iévo Tsi l 
lagok* állását, azen előadások fzerént: felfelé, 
aláfelé, felette, alatta, jobbra, balra* Napkelet-
re , Napnyúgotra , Éstakra, vagy Délre A ' 
Tsillagok egy Tető Karikában (Circulus verti-
calis) a'ianak, ha éppen egymás alatt; egy ma-
gafság* Karikájában pedig , ha éppen egymás 
mellett állanak. Magaf^V Karikájának nevezik 

(Ál-
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(Almucanlharat) azt a' Karikát, a' mellyet va
lamelly Tsillagon kerefztiil a' Horizonnaí paral
lelé gondolunk, és mind azon Tsillagoknak, 
a' mellyek azon Karikában esnek, egy a' magas
rágok. Azok a'Tsillagok az Éfzaki Pólus ko
r u l , a' mellyek íbha el-nem enyéknek, 21 óra 
alatt kétl'zer mennek kercl'/tiíl az Éfzaki Meri-
d.ánuson. A ' felsó Éfzaki Meridiánus'ban vagy. 
nak, mikor a' Pólus felett; az alsó Éfzaki Me-
ridiánusban mikor a' Pólus alatt mennek kerefz
túl a' Meridiánuson. Tudni kell ugyan-is, hogy 
az Altronomusok az ö írásaikban , a' Meridiá
nuson gyakran annak tsak azt a'réfzét értik, 
a'melly a' Zenittől megy a' Déli Horizonig; azt 
a' réfzét pedig a'melly a'Zenittói az Éfzaki Ho
rizonig megy, kiih nr^ebben Éfzaki Meridiánus-
nak nevezik.' Az e'féle mondások, t. i. hogy bi
zonyos Tsillagok , valamelly'rendes négy fze-
get , hofzfzúkás négy Szeget, egyenetlen olda
lúnégy Szeget vagy rrapez'mmot, egyenlófvagy 
egyenetlen oldala, egvenes, hegyes v. tömpe fze
gelet ú három fzcget'f••irmainak egviitt, magok
ból a' Nevekből könnyen megérthetök. Min
den Tsillag legnnga;,abban áll az jEgen, mikor 
a' Meridiánusban vagyon, vagy Culminál, éá 
minden Tsillagzatot akkor lehet legjobban fel
venni. Minden Tsillagzatot a' pufzta fzcmmcl 
látható Tsillagok fzerént írunk-ie. 

Mi többnyire tsak az Estvéli Órák fzerént 
írjuk-Ie a' Tsillagzatokat; minthogy akkor leg
jobb m ő dd. 11, e g é fz g vi'mvn r í'i s é 1.>; g e I , legalá b b 
minden unalom n dkál megeshetik az azok kn-
rfll való vi'sgálódás; de a' kinek kedve tarti 1, 
a' később órákban, sőt az Ejlfzakának minden 
réfzeiben-is hafználhatja azt, ha figyelmez azok
ra a' miket feliyebb mondottunk. Minih 
ugyan-is a' Fold,.minden órában I.Í gr.idn-: 
halad a' fordulás közben Napnyúgot ról Nap, 



keletre: innen minden Tsillagok a' meilyek Nap
keleten feljónek, és Napnyúgoton lemennek, 
minden órában 1.5 grádust láttatnak haladni Nap
keletről Napnyúgotra ; úgy hogy ha valaki va
iamelly Tsillagot, y. Tsiliagzatot, Eftvéli 8 óra 
tájban 30 grácl snyi magasan meg-ró a' Napke
leti réfzén az Egriek: 10 órakor már ez 60. 12-
órakor vagy Éjfélben pedig 90 grádusnyi ma
gasan v. éppen a' Meridiánusban áll, 's így to
vább; az elébbcni helyeiket pedig, azok a' Tsil
lagok foglalják- el , a" meilyek nappal a'Nap' 
jobb oldala felöl állottak és nem láttattak. így 
a' Zodiacus' Tsillagzatira nézve , minthogy azok 
30. grádusnyi helyet foglalnak-el, éjjelenként, 
minden két két órában, a mint egyik Napnyú-
goton elenyéfzik, úgy másik általellenben, 
vagy 180.'grádusra Napkeleten feltetfzik. így 
p. o. Februariusban. estvélt 8 óra tájban a' Zo-
diactts* Jegyei vagy Tsillagzali kozzül a' Nap
nyúgoti Horizonban állanak a Halak, a Nap
keletiben az Orofzlán : ugyan akkor to óra 
tájban már a' Halak elenyéfznek Napnyúgoton, 
és a' Kos áll a' Horizonban ; Napkeleten pedig 
feltetfzik a' SzÜz, és az Orofzlán jóval - is fel
lyebb áll; ia órakor vagy Éjfélben pedig a' 
bika lefz a' Napnyúgoti Horizonban elenyéfzó 
félben; a' Mérő ellenben Napkeleten feltetfzik, 
's így tovább. A' melly Tsillagok heliace le
mennek , vagy az Flü^jnalban a' Nap' fényébe 
merülvén nem láttatnak többé ellvénként: azok-
is egy, két v. tobb Hónap eltelve, ki elébb ki 
utóbb, a' nagyságokhoz és állásokhoz képest. 
Napkeleten heliaec feltetfzenek , vagv a' Nap' fé
nyéből, a' mellybeegy ideig bémerűlve voltak, 
k:nat,!.r.ak . és a' reggeli Hajnalban Napkeleten 
megaratnak, és azu an egy ideig a] reggeli órá
kon ..sEifcl elolt lehet okét látni az Egen. Láss 
erről ahbb g. 151. Nro. 8.. 9. így p. o. a* nagy 



Kutyában, a legfzebb első nagvsagú Tsillag az 
egéfz Égen a' fzen Sinus, 27-dik Áprilisben az 
EJlhajiialban eitnyéfzik es ax-dik Augi:lLuSÍ:?-'i 
Nap' fényébe lévén merülve nem láttatik ; akkor 
pedig a' reggeli Hajnalban megjelenik, és attól 
fogva egéfz December' utoljáig, a' reggeli órá
kon és Ejftl után láttatik az Eg'Napkeleti réfzen; 
30-dik Decemberben éppen Éjfélkor culminál, 
v a g y a* Meridiánusban vagyon, és Januáriustói 
fogva egéfz Április' utoljáig Éjf< 1 előtt ..z e l m -
H órákon láttatik, míg Április gr-dikén ismét 
elenyéfzik Efthajnalhan. így van a' dolog a 
'öbb első" nagy\ágú f-dllagokiu nézve - is ; sőt 
minden egyéb 'Tsillagokra nézve-is kevés kü-
lömbséggcl a' nagyságokhoz képest. Lásd alább 
nz első nagyságú Tsillagok' Tábláját. ? 

A' kinek nints módja benne, hogy maso.t 
által jufson-el a* Tsillagok' és Tsillagzatck' es-
méretére: legkönnyebben megesmerkedhetik a' 
Zodiacus' Tsiílagzatival, a' mellyekröl ofztán 
a' többeket-is könnyű megesmérni; hat. i. figyel
mez a* Nap' eüte;idei útára, a' mint az Elzten-
dőn által a' 12. Égi jegyeket be járja, neveze
tesen annak lfe - mentére Lásd. §. 30. és a' Hóid' 
járására, melly l'zerént az, minden Hónapban
mind á'' 12. .legyeket hej írja, a' mint az a' kö, 
zönséges Kalendáriumokban feltétetik. Tsak 
hogy azt tartsa-meg, a* mit feliyebb mondottunk, 
hogy mikor a' Kalendáriumokban a' mondatik, 
hogy a' Nap vagy Hóid, ebben 's ebben a'Jegy
be, p. o. a'Kosban vagy .ritkában vagyon : értse 
ezt mindenkor az Eodiprica.' jegyeiről , a' Zo
diacus' Tsillagzadra nézve nedig értse a/t ,x\W-
dég egy egel'z Jcgygyel hátrább, p. o. mikor a* 
mondatik, hogy a' Nap' 21-dik Martiusbao a* 
Kosban vagyon, értse azt úgy, hogy az i'.eely-
iica 12. Egyenlő réfzei kö/.dil a boán vagyon, 
a' mellyet Kosnak neveznek , azért, mert ez elöüt " 



2200 efztendővela Kos Tsillagzat éppen abban 
esett, és azzal egy volt, de a' hol már a' mi 
idönkb'en a* Halak Tsillagzatja áll. A' Zodiacusra 
nézve hát értse azt úgy, hogy a' Napa'Halak-
ban vagyon, úgyhogy még egy Hónap múlva 
lefz a'. Kos Tsillagzalban. A'Hóid'járására való 
ügyelés azért alkalmatosabb; mert az minden 
Hónapban feljárja mind.a' 12. Tsif lagzatokat^, 
azonban az Ö Naptól köítsönözött gyengébb fé
nye melleit, a' nagyobb Tsillagok-is meg-tetfze-
nek és láthatók, úgy hogy világosan lehet lát
ni miképpen járja a' bé renddel egymás után a' 
12. Égi Jegyeket. 

Az Ecclipticának, minthogy az egy a leg
nagyobb Karikák közzül, mindenkor éppen a 1 

fele van a' Hórízon felett, vagy felét lehet lát
ni : de minthogy annak Pólusainak fekvése, a' 
világ' pólusaira nézve, az Égnek mindennapi 
24. órai meg-fordúlása fzerént fzüntelen válto
zik: innen következik, hogy az Eccíiptiea és 
azza! együtt a' Zodkieus igen külömbö/Ö fek
vésben latfzik az Égen. Néha ennek Horizon 
felett esö felének legfelsőbb pontja, a' mi kör
nyékünkön , majd 66. grádusnyi magasan esik, 

^ r 1 inét tsak mintegy 18. grádusnyi ma-
napjaiban legalatsonyabb, Februáriusban pedig 
legmagasabb annak állása; a mikor estvéli 8-
ÓIVÍ tájban, ;i Rák ekö pontja éppen a' Meridiá-
nusban vagyon, úgyhogy mind a' Napkeleti 
mind a' Napnyúgoti oldala felöl éppen 90. grá
dusok esnek. Ebben a'Hónapban és Martiusban 
a' legfzebb Tsillagzatokat lehet látni Eftvénként, 
a' meilyek tsak a' téli hofzlzú Éjtfzakákon az 
Égen ragyognak. A' 18. első Nagyságú Tsilla
gok közzúl-is, a' mint már FeHyebb-is* mondot-
. .-• tőlünk látható 15. közzül, 12-töt lehet 
egyfzcrre látni Martiusban. Az ^qyiátornak-is 



mindég éppen a' fele van a' Horizon felett; a' 
melly fél kerület mindég éppen az igazi Nap
keleti és Napnyúgoti pontoknál éri a Horizont, 
és a' mi kornyékünkön, a' fzerént a minta' Pó
lus' magafsága 47. v. 48. grádus 42- v. 43-grá
dusnyi magasan megy kerefztul a' Meridiánu
son , vagy annyi magafságra áll a' Horizon fe
lett. Mitsoda f siMagzatokon és azoknak mitso-
du reTzein mennek kerefztul mind az Eccíiptiea, 
ni: i.d az TEqátor, meg-mutaíja a' 3-dik és negye
i k Tábla. Azon két pontok, a'hol az Eccli-
Fica hasítja az ^quátort, a' Kos és MerÖ első 

.1''i.tiainak; azon két pontok pedig, a'hol az éri 
a' Megfordító Karikákat, a' Rák és Bak első 
P"r.t)ainak neveztetnek; a' melly pontokon men
nek kerefztul a' Colurusok, a' melly két nagy 
Karikák e' fzerént az Efztendö' négy fö réfzeit 
megkülömböztetik. 

A ' Zodiacus'TsilIagzati után, nints könnyebb 
mint az úgy nevezett Téj vagy Orfzág útban 
lévő Tsillagzatokkal megesmérliedni; minthogy 
azt mindenek még a' Tudatlauok-is esmérik. 
Mitsoda Tsillagzatokon megy kerefztul, 's kö
vetkezésképpen, mitsoda Tsillagzatok vágynak 
abban, mint annak két féle, úgymint Tavafzi és 
Öfzi állását-is, alább elő-adjak. Az eféle Pla^ 
nisphferiumok-is, v. az Eg' Golyóbisának két 
egyenes lapon való élö adási, mint Tábla III. és 
IV. és az Ég* mesterséggel kéfzűltt Glóbusai, 
nagy könnyebbségre lehetnek a' Tsillagzatok' és 
Tsillagok' megesmérésében: tsak azt kell meg
tartani, hogy minthogy az e'féle Glóbusokon, 
az Eg' Golyóbisán kívül goiuiuliatik , és mint 
egy kívül tétetik a' fzemlelö ; tehát a' melly Tsil
lagzatok a' Glóbuson jobbra állanak, azokat az 
Égen balra kell keresni. 

Utoljára azt jegyezzük még itt meg: hogy 
tudni való dolog az, hogy a'mint már fellyebb-
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is mondottuk, a* mi látásunk' határa változik, 
V 3 g y az Egi Testek más tetfzó fekve'sben jő-
n e k a' Zenitünkre, és Hórizonunkra nézve , ka 
helyünket változtatjuk a* Fold' kínén, és má
sává megyünk. Ha valaki valamelly Meridiánus 
alatt t 5. Mérttfóldnyirc megy Délre : úgy a Dé
li Tsillagok, ez utolsó helyen, azon fzempil-
lantatóan, egy grádufsal látfzanak feliyebb a 
Déli Horizon felett, mint az elsőbb "helyen; 
ellenben az Éfzaki Tsillagok, ugvan annyival 
alatsonyabban jonek az Éfzaki Meridiani-sba. 
Ha pedig valaki vameliy Meridiánus alatt Éfzak 
felé megy 1,5. Mérttfóldet,, éppen ellenkezőkép
pen van'a' dolog. Tehát 30. Mérttföldek Éfzak
ra vagy Délre'a' Tsillagok' maga f/ságára , vagy 
alatsonyságára nézve, 2 gradus külömbséget; 60* 
Mérttföldek 4. grádust, 90. Mérttföldek 6. gra-
dust lefznek. Ellenben ha valaki a' Pólusnak 
asonmagafságára, vagy azon egy Parallela alatt 
az egéfz Fold'kerekségét megkerüli; nints eb
ben femmi külömbség; mert a'Tsillagok min
den azon parallela alatt eso helyeken, tsak ke
vés küSömbstggel, a'melly az egéfz Föld* kerü
letére nézve tsak négy minutát tefz, minden 
helynek faját Órája fzerént , ugyan azon időben 
és állásban jelennek-meg. 

Innen fzükség volna, hogy a'Tsillagok* raa-
gafságának, a' Horizon felett bizonyos időben 
való megjelenésének, vagy foha fel nem tetfzé-
sének meghatározására, valami bizonyos helyei 
és annak1 Pólusa' magafságát vennénk - fel.: de 
minthogy ebben femmi jó módunk nin.tsen ; e* 
mi H,izánk' Geographiai fzélefsége pedig, 's kö
vetkezésképpen Pólusa* magafsága-is, közönsé
gesen a' 44-dik grádustól az ötvenedikig téte
tik, és így mint egy 90. Geographiai Mérttfől-
dekig terjed, és így a' két fzéle közt mint egy 
hat gradus a' külömbség, a' mi a' Tsillagok ál-



lásaiban-is az Éfzaki és Déli Hórizonokra néz
ve ugyan annyi kiilömbséget o k o z : innen mi 
femmi bizonyos és meghatározott helyet, és an
nak Pólusa'magaf'ságát nem vehetünk-fel, ha
nem a' mi környékünkhöz képest, leginkább a' 
47-dik és 48-dik grádusnyi Pólus' magafságára 
fzollunk ; innei ia ' Tsillagok'magafságát, kivált 
Éfzakona' foha el nem enyéfzöket; Délen a'fo
ha fel nem tetfzöket a' Haza' külömbczö helyei
ben, praeter propter, kerül belől ahoz képest kel l 
é r teni ; úgy-is az e'féle útmutatásokban egéíV. 
Aftronomiai pontofságot fenki ftm kívánhat, és 
nem-is, fzükséges. 

Ezeket ekképpen előre megjegyezvén; lás-
funkmár a'Zodiacus'Jegyeiről renddel. Tehát : 
(Táb la III. IV.) 

1.) A ' K o s t , a'megmondott Hónapban, és 
idö tájban igen könnyű feltalálni és megesmér
n i , jó forma alstsonvon a'Napnyúgoti Horizon
b a n , két TzembetÚnö fzép Tsillagokról; a 'mei
lyek akkor éppen egymás alatt állanak. A ' icl-. 
:'• hb r k : ="-• L «-.::=. 
lag , és a' Kos ' homlokán vagyon ; az alsóbb pe
d i g harmadik nagyságú, és a' Kos'Napnyúgoti 
fzarva hegyén vagyon. E z alatt vagyon közel 
balra egy Negyedik Nagyságú T s i l l a g , a' 
mellynek Arabs neve Melárthim ; a' meilyrol 
az különös,, hogy jó mefzfze látó Tson Kettős
nek látfzik; vagy egy helyett két Tsillagot le
het látni. Regemen, éppen ez alatt a' t s i l l a g 
alatt esett az a' Pont , a' hol a' Nap' úta, es 
^Equátor egymást hasítják; a'honnan ez a' T s i l 
l a g , az E g ' vUgálóktéd ma-is elsőnek neveztetik 
a' K o s b a n ; de ez a Pont már moft a"'Zodiacus-
b a n , a ' Halakban es ik ; ez a' Tsi l lag pedig a' 
K o s ' képével, vagy Tsillagzaüa! együtt, 30. grá
dufsal elébb nyomult. A ' felsőbb, vagy máso
dik nagyságú fényes Tsi l lag alatt-is, igen közel 



vagyon egy kis Tsillag. A' több kifsebb Tsilla
gok, feliyebb bal felé, a ' hátulsó réfzen vágy
nak a* Kosnak. Mind öfzve ezen Tsillagzalban, 
7. Tsillagot lehet pufzta ízemmel látni ; Öte 
ezeknek negyedik nagyságú; az igen élesen lá
tók 27-et láthatnak. Melzfzelátn Tsön pedig 66-
tot fzámlálnak ebben mind Öfzve. A ' Kos Ápri
lis'elején, már Napnyugoton elenyéfzik ; vagy 
Eftvénként többé nem látható; és a'Bika lát
fzik a' Hórizonban, azon a' helyen, a' hol az 
elölt való Hónapban a' Kos látfzott; és nem 
elébb, hanem tsak September felé jelenik-meg 
eftvénként tizedfél óra tájban a' Napkeleti Hó
rizonban; azután pedig, azon időben mindég 
feliyebb feliyebb; a' midőn a' fején lévő két 
nevezetes Tsillagok egymás mellett állanak. 

A ' Kos alatt Dél felöl esik a' Tzethal' feje; 
Éfzakfelöl felette, a' két három Szeg,, vagy 
nagy és kis Triangulum; azok felett Persetts 
és Ándromeda; formáztatik a' Kos a' Tsillag-
zat Abrofzon, vagy Ég glóbusán termefzetesen , 
miutegv Kos, de nem állva hanem fekve. 

Hol vették a' Tsillagzatok, nevezetesen a' 
Zodiaeus' Jegyei a' Neveket, láttuk feliyebb; 
de a' későbbi időkben, kivált a Poéták, a'régi 
megesett és nevezetes történeteket, ezen Tsil-
Ugzatokra, vagy Égi Jegyekre, Képekre alkal
maztatták , 's magyaráztak. így a' Poéták' Me
séje fzerént, ezen Kos az , a mellyen Phryxns 
és Helie Colchisba utaztak, a' mellynek arany 
gyapja volt; a' melly ofztán Colchisban tarta-

2. A ' Kos felett mindjárt balra áll a' Bika , 
egv fzép Tsillagzat; a mellyben legelölzör-is 
l'zembettlnik az úgy nevezett Fiastyúk, v. Ple-
jades a' Bika' hátán; a' melly rakás Tsiliagban 
éiese.n látó fzemö ember 7 Tsillagot külomb?z-
tcihet-meg; mellyek közzül egy negyedik nagy. 
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fágú legfzebb, és Alcyonénak neveztetik, Átlás' 
legnagyobb Leányáról, a' kinek 7 Leányi te-
fzik ezen rakás Tsillagot, a' Poéták* költemé
nye l'zerént. 3. Ötödik, 2. pedig hatodik nagy-
fágú ; a' legkifsebb Meropénak neveztetik; a' 
kit nem mindenek láthatnak, mivel igen kitsiny 
v. a' Poéták fzerént a' több Teftvéri Iftenekhez 
menvén Férjhez, Ö pedig Emberhez: fzégyenl 
a' Testvéri köztt megjelenni. Jó nagyító üve
gen , többet mint 40 Tsillagot lehet ezen rakás 
Tsillagban világosan meg-küiöraböztctni egy
mástól. A' régi Görögök Plejadeseknek nevez
ték ezeket; mert Plejo Görögül annyit tefz mint 
hajókázok ; 's mikor ezen rakás Tsillag a' reg-,, 
geli hajnalban feltetfzett , akkor kezdették a' 
hajókázást. A ' Rómaiak nevezték Vergiliíek-
nek; mert mikor ez a'reggeli Hajnalban feltetfzett, 
nálok a* Tavafznak vége lett. A* Magyarok
nál, Alcyone a' Kotlóstyúk; a', többi a1 tsirkéi. 
Továbbá fzembetűnnek ezen Egi Jegyben, a' 
fíyadesek v. Efsos Tsillagok; mellyek a* Fias
tyúktól bal felöl esnek; és a' Bikának Fején 
elöl, egy V. formát formálnak. A ' neveket vet
ték a' régi Görögöktől, a' kiknél ezek, mikor 

•li Hajnalban feltetfzettek, a' bekövetke
zendő Elsős időnek elöljáró Postái voltak. Álla
nak ezek $ Tsillagokból; a' mellyek közzül 
négy harmadik nagyságú, egy pedig t. i. a* leg-
iúndöklübh első nagyságéi Tsillag, és Arabsul 
Aldebaránnak , v. Uralkodónak neveztetik. Ne
veztetik. Ökör-Szemnek-is; mivel a Bikának .il
lőbb , vagy Dél: Izemét tefzi. A ' Rómaiak ne
vezték Palilkiumnak-is ; mert mikor ez 20-dik 
Aprilisb. a' reggeli Hajnalban feltetfzett: akkor 
innepelték a' Páles' Innenét. Ebben az egéfz 
Tsiliagzatban , jó roefzfzelátó TsÖn, egynehány 
fzáz Tsillagohat lehet látni :de 1 5-öt pulzta fzem-
mel-is világosan meglehet külömböztetni; úgy-



mint i - első, i . második, 6. harmadik, és 7. 
negyedik nagyságút. Aldebnrán felett ba l ra , a -
Tej úi' izéiében igen fzembetűnö ezek közzül, 
két Ts i l lag görbésen egymás alatt. A ' felső, 

- i 1 mlített második nagy-
Iá gú, és vagyon a' Bika'Éfzaki fzarva hegyén; 
az alsó, harmadik nagyságú, és vagyon a' B i 
ka" Déli fzarva hegyén; a'többek a' B ika 'Fe 
jén, Nyakán, Mejién , és első lábain vágynak; 
mivel a* Bikának tsak az elsőbb rej'r.e formáz 
l a i i k - M , mintha valami Fellegből maizna - k i . 
A ' s.. '<••< •••:':<elején Napíiyúgoion cgéízcn el-
í- i iy" : : : 1 . , és az Eíivéli órákon nem eiéb hanem 
'••Cilii O; i!i'rb(-.n jc-.'eöik-meg a' Napkeieii Horizon
ban. A ' Bika felett Elzákra esik Perseus' és a' 
Kotsis ; alatta Délre az Eridanus folyó vize és 

:ii'..-j . . Í:,:ú'za.húp;y. A" Poriak' kiesője fzerént, 
cz a 'Bika a z , a'mellyé vált Jupiter , hogy E u 
rópát elragadhatja.' 

3. A ' B i k a felett vagyon mindjárt a'Kettős; 
a' mellyben 1 j . Tsillagot lehet jól mcgkül-m-
böztetni egymástól; a 'meilyek közzül három, 
második, három, harmadik, 9. pedig negyedik 
nagyságú. A ' második nagyságúak közzül ket-
iö , Caiior és Pollux igen nevezetes és fzépen 
tündöklő Ts i l lagok; a meilyek rÖl az egéfz T s i l -
lagzatot igen honnvii megesmérni. A ' felsőbb, 
vagy a' B ika felöl való Caftornak ; az alsóbb 
Poll::xnak a' fején vagyon; és mintegy 10. tele 
L u 1 ' ( J1 c i , úgy 

: 1 „ i i í [ i i i ind 
< •• •• :-••. i-,:áh(h;.- ojly közel ié'< ö ; | - ; - , M ii< [í 
kei látni. •'Arról-is könnyű ezen Tstlíagzatot 
mec.-esmérni: hogv éppen e' között és a' Bika 
fzarva között megy-ei a' Tejút. A ' harmadik 
második nagyságú Ts i l lag , fokkal alább vagyon, 
JNapnyiigot felé , Caftornak a' jobb lábán, ép
pen a Té j útnál, és amazokkal vaiamelly hol'z-



fzas Triangulumot formái; igen köze] pétiig , a' 
bal-lába elölt , a' Téj útban vagyon egy ne
gyedik nagyságú, mellynek Propus a' neve: a' 
melly azért nevezetes, hogy itt vagyon az Ég
nek az a' pontja , a' hol a' mi időnkben áll a' 
Nap Nyárkezdetkor. A ' Téj árnál lévő máso
dik nagyságú Tsillag felett, .jobbra lehet látni 
világosan három harmadik nagyságú Tsillago-
kat, /%, fzeg formában. Formáztatik két egybe-
ölelkezo Férjíi gyermek' képében. Felette va
gyon a' Tigris; alatta a' kis Kutya és Monoce-
ros» Caftof és Pollux Jupiternek Lédától való 
Fiai tefzik a' Kettőst. A ' Kettős után következik. 

4. A ' Rák; de a' mellyben nints femmi ne
vezetes Tsillag; mivel ez a' Jegy igen apróTsil-
lagokból áll; kettő van benne harmadik nagy-
fágú, három negyedik, 7. ötödik nagyságú, a' 
többi mind igen apró. De tűi rajta Napkeietfelé 
az Oroí'zlán, fok nevezetes és fzembetünö Tsil
lagokkal tündöklik. Innen, ha az e' köztt, és 
Kcitcs közét; levő kózöt fzemléljök:-könnyű, 
megtudni, hogy a' Rak' helye vagyon ott. De 
meglehet ezt abból-is esmérni; hogy ebben, va
lami kis homályos felhötske formát lehet éfzre-
venni; a* melly majd ollyan forma mint a Fias
tyúk, tsak hogy ezt nem lehet pufzta Izemmel 
ÚÍ;V megküíömböztetni, mint amazt; mefzfze-
látó T s ö n , mintegy 30 Tsillagot lehet ebben 
megküíömböztetni. Ez éppen középben <:.' Rák 
hátán vagyon, és Jáfzolnak neveztetik (Pr:ese-
pe). Az említett három negyedik nagyságú Tsil-
iagck közzül egy felette, másik alatta vagyon; 
melH ck-is Kis-b'zamaraknak neveztetnek. A 'két 
harmadik nagyságúak közzül, az egyik a' Rák 
Déli Ollójában; a' másik alatsonyabban a'Déli 
lábainál van, és a' Jáfzcllal egv A ízedet for
málnak. A', Rák felett esik a' Tig:.s; alatta Dél
re a' nagy vízi Kígyó* feje és kis K u t y a . 



Ez a' Rák az, a' melly a' Hercules' lábát 
az Ollójával mrglsípte, mikor a' Lcrnai Sark ám t 
megakarta ölni; a' mellyet azért Hercules fzél-
lyel tapodott. Jupiter pedig Juno'kérésére az 
Egre lett. Ezen barna rak hafznos fzolgálatot 
leitek Jupiternek, a' Gigásokkal való Hadban, 
vagy mint terhet hordozó állatok , vagy pedig 
orditátokkal. Formázlatik a Rák a' Tsillagza
tok''rendében terméízetesen, mintegy közonsé-

^ A ' flakon túl Napkelet felé van az Orofz
lán, egy poinpás Tsiílagzaí, 22 igen ízem bet li
nó TsÚlagokkal; a' meilyek közzül 2. első; 1. 
második; .5. harmadik; 14. negyedik nagyságú. 
Mindjárt elöl Izembe ötlik az Orofzíán*fzívéné!, 
egy első nagyságú Tsillag; a' meliyet Regulus-
nak, Királyt Tsillagnak neveznek: azért, hogy 
igen fényes. P.eguluson túl egy kevéfsé balte-
lé , vágynak három Tsillagok , hajlat vagy Ár
kus formában; a' meilyek közzül a' leg fény e-
febb a' közbülső második nagyságú ; a' többi 
pedig harmadik. Ezek közzül a' legfehöhbi 
jobbra, valamivel magasabban, egy harmadik 
nagyságú Tsillag, töhb kisebbekkel formázza 
az Orofzlán' fejét. Regulustól éppen Napkelet 
félt állanak két harmadik nagysagii Tsillagok . 
görbén egymás alatt, az Orofzlán* hátán, a' 
meliyekkel mintegy egvenes fzegeletü három 
izeg Figurát formál, az Orofzlán' farkában lé-

Ö eísö nagyságú Tsillag Denebola ; noha azt 
némelly rk a' második nagyságúak közzé fzám-
lálják. Az Orofzlán felett esik Éfzakra a' kis 
Orofzlán; alatta Délre az Aftronomiai Sexftans. 
Júliusban egéfzen elenyéfzik , és nem elébb, 
hanem Januáriusban tetfzik - fel eftvénként a 
Napkeleti Horizonban, azután fellyebb fellyebb. 
Ez az Orofzlán a' Nemeabeli dühös Orofzlán; 
a' rjellyet Hercules meg-bit, Ji'pitef pedig a" 
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Hercules' megesküdtt ellenségének, Junónak ké
résére az Égre tett. Ezen Tsillagzat' Figurája 
helyesen van válafztva ; futva ábrázoltatik - ki 
Napnyúgot felé. 

6. A ' Szüzet igen könnyű feltalálni. Az 
Orofzlánon túl , jóval a' Deneboía után, ala-
tsonyan Déli Napkeleten Izembe tűnik mindjárt 
egy első nagyságú igen fényes Tsillag. Ennek 
neve Kaláfz (Spica); a' mellyet a' Szűz kezé
bentart. Ezen fényes Tsillag, és Deneboía köztt, 
vágynak hat harmadik nagyságú Tsillagok a* 
Szűzben; a' mellyek közzül az Éfzak felé eső, 
Denebolától jó darabbal Napkeletfelé , Vinde-
miatrixnak, Szüretelőnek neveztetik ; mivel Szü
ret táján tetfzett - fel a' reggeli hajnalban. Ettől 
Déli Napnyugotra esnek három ugyan illyen 
nagyságú Tsillagok; a' mellyek valami görbe-
len fekvő három fzeg Figurát formainak. Ezek 
közzül Napnyúgotfelé, az utolsónál vagyon az 
Égnek az a' pontja.a" hol elmegy a' Nap Ofz kezde
tekor. Ez a' Tsillagzat, koránt fe közelít már 
annyira a'mi Zenitünkhöz mint a'Kettős, vagy 
Rák , vagy tsak az Orofzján - is; hanem a' Dé
li réfzen nyomói Napnyógot felé. Formáztatik 
fzárnyas afzfzony (ormában; egy Kaláfz a' ke
zében. Felette vagyon az Ökör Pál'/tor és Re-
renice haja; alatta a' Holló, a'nagv vízi Kigyón. 

Ez a' Szűz, Aftríea , a' ki az arany időben a' 
földön lakott; minekutánna pedig az emberek 
elfajultak a* Földet ide hagyta. 

7. A ' Zodiacus több Tsillagzatival, legjob
ban meglehet esmerkedni Július, Auguftus, és 
September Hónapjaiban. Vagy ha az ember 
Aprilisben jókor felkel, míg a'Hajnal a' Tsil -
lagokat meg nem homályosítja: Napnyűgoton 
a* Szűz felett találja d Mérőt: azután a Scor-
piót ; Nyilast 's a' t. Vagy Aprilisben, de már 
a*hofzfzabbodó nap miatt-későbbi időben, mint-

. Z Z «£/ 



egy 10. óra tájban, a' Szűz után találja a' Mé
rni á' Napkeleti Mnrizonban; azután mintegy 
két óra múlva a' Scorpiót,, ' s így tovább; mert 

klzaki Jegyek renddel 
egymás inán elenyéfznek : úgy a 'Déliek alatso-
nyars az Egcn , renddel egymás után.feltetfzenek. 
L e s ' M c r c t és Scorpiót legjobban meglehet látni 
jüliesban es Auguíiusban; Septemberben pedig 
8 és 9 óra tájban ezeket lehet egyfzerre látni: 
úgymint, a' Napnyúgoti Horizonban a' Mérő
nek eg',- réfzét , azután az eleny éfzö félben lé
vő teorpiót, alattiuiyan Délfelé, még annál-is 
rdstscaryabbsn Délen a' Nyilast a' Horizonban, 
a' melly I'siiSagzat egéfzen léi se tetfzik minékünk; 
;,;;,;:.'•! rv <\:\-..ii :.Kot, fellyebb 
a' Vízöntőt, azután a' 'Halakat, .Koft, és a' 
féljövésben !évÖ Bikát. 

Á ' Mérőt a' Szúz mar, könnyű fehalálui , 
ts megeiTuéi'iii , kél második nagyságú tsillag-
r ó l ; a' meilyek Aprilisben a' Napkeleti H o r i 
zonban egymás mellett; Júliusban és Augustus-
ban pedig Napnyúgot felt egymás alatt állanak, 
jó távol egymástól , egy kevéfsé görbe lineában. 
A z Éizak felöl való a : Mérő R ú d ' N y e l v e ; az 
aísó és Déli a' .Napnyúgoti Serpenyő. Van még 
ezen Tsillagzalban egy harmadik, és négy 

i i igyságú 1 tii lag Felette esik Napke-
I i i li - ívig irí ' 

:" • - • • •• • . 
függve, hanem letéve. A ' Mérőt a 'Régiek 
hoz rendelték, mintáz Igazság'Isten Afzfzonyá-
h o z ; de jelentették ezzel az egyarányúságoi-is 
a' Terméí'zelben, a' Nappalnak és Éjjelnek 

8. A ' Mérő után nints könnyebb , mint a' 
D o r p i t fíi!;:la!ui alatsonyan az Égen, egy el-
LÓ nagyságú igen veres ténnyel tündöklő Ts i l -
Lvgrcl , a' melly a' Scorp i q n ak fzíve, és Anta-
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résnek hívatik; a' mellyhez igen közel minde
nik felöl, egy egy negyedik nagyságú Tsilla-
gotska vagyon. Antares felett vágynak még Nap
kelet felé négy Tsillagok, egy második, c's 
háromharmadik nagyságú, valamellv hajlat foj-
mába, a* mellyek a' Scorpióhoz tartoznak, cs 
a* mellyeknek mintegy közép pontja Antares. 
A ' Scorpio felett vagy -n a' Kígyós. Forrnázta-
tik terméfzetesen majd mint egy Rák; de • vé
kony hofzfzti és fúlánkos farkkal. 

£z a' Scorpio ejtett halálos tsípést az Ori
on nagy Vadál'z' farkán, a' Diána' parautsolai jára. 

9, Augustus és September felé lehet látni 
a' Nyilasban alatsonyan az Égen , egynehány 
Tsillagokat a' Nydán . éppen a' Téj útban; a' 
mellyről lehet ezt legjobban megesmérni: mint
hogy ezen Tsillagzatban tsak egynehány har
madik és negyedik nagyságú Tsillagok vágy
nak, a' többek mind igen aprók. Közel a' Nap
keleti izéiénél a' Téj úrnak, van egy harmadik 
nagyságú Tsillag :\ Nyilas' vállán. Ezen Tsil-
lagtól egyenesen Napnyúgot felé, majd a' Téj 
át közepén van az a' pont az Égen, a' hol a' 
Nap áll Tél kezdetekor. Ezen Tsillaggaí más 

.három harmadik, és negyedik nagyságú Tsil
lagok a' Nyilas'vállán es hátán, egv Trapeziu-
mot, vagy rendetlen JJ-et formáznak. A' Nyi
las Crotus a'Pánfia, a'ki igen jó Nyilasvólt; for-
máztatik mint Centaurus ; az eleje ember, a'ki 
egy Nyilat lö el felé ; a' hátulja Ló, az Ö nagy 
gyorsaságának jelentésére. Ezen Tsillagzat' há* 
túlsó réfze nékünk foha fem telfzik-fel, Feletis 
esik Éfzakra Antinous , és a'Zobieski' paizsa. 

10. Napkelet felé, magasabban egv kevéfseí 
vagyon a' Bak; a' mellynek l'zarvában két har
madik nagyságú Tsillagok közel egymás alatt 4 
a' Farkában-is két ugyan ollyan Tsillagnk, egv 
más mellett könnyen Izembe tűnnek. F.dev: e-* 



Antinous; alatta a' Déli Hal. Formáztatik az ele
je mint egy Ketske Bak, a hátulja mint H a l , 
fejjel Napnyúgot felé fordulva. A ' Bak a' Poé
ták' Meséje fzerént, a* Bak fejú P á - , a ki a' 
régi Mese fzerént Typhon Gigástul való félté
ben egy folyó -Vízbe ugrott ; és félig Ketsk.é-
v é , félig Hallá valt ; és illy formán Jupitertol 

11. A'Vízöntő már fokkal magasabban van; 
de ebben fints femmi első és második Nagysá-

* gú Tsillag, hanem négy harmadik, és hét ne
gyedik nagyságú. Legkönnyebb erre rá esmér
ni egy alatta íévo és a' Hórizonban fénylő el
ső nagyságú Tsillagról , a' mellynek Fomahánd 
-i'neve; a'melly a' Vízöntő korsójából kiáradó 
Víz Özön* végén, vagy azon Vízözönt bé nye
lő Déli Hat'i'zájánál vagyon. Ezen Tsillagtól, 
tsak nem egyenesen fel felé , mintegy 20. Te- . 
li Hój,d mefzfzesétíre vagyon egv harmadik 
nagyságú Tsillag a* Vízöntő'jobb lába fzárán, 
a' mellynek Scheat a' Neve, mint egy másik
nak a* Pcgasusban ; ettől valamivel nagyobb 
mefzfzeségre , Éfzaki Napnyúgot felé van ismét, 
egy harmadik nagyságú a' Bal vállán. Ezek kö
zött valamivel feliyebb, Elzák felé, vágynak 
a' más két harmadik naivság1.!ak ; egyik a'jobb 
vállán , a' másik a' bal hónalja alatt lévő vi
zes korsó" fülén. Formáztatik egy vizes korsó
ból vizet kiontó Férjfi formában. Felette esnek 
a Pegasus' és Tsikó'fejei, alatta a Déli Hal. 
A ' Vízöntő Dcucalion. 

12. A ' Vízöntőtől fogva 3' Kosig, a* Ha
lak foglaliák-el a' helyet; d« a' mellyeket igen 
nehéz megküíömböztetni pufzta ízemmel; mi
vel azokban femmi első, és második nagyságú 
Tsillag nints, harmadik-is tsak egy vagyon, 
negyedik hat. Az egyik ezen Halak közzül. 
Dél felé vagyon, a Pcgafusban lévő négyízeg 
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alatt; a' másik odébb Éfzakfelé, az Andromé-
da övén lévő Tsillag alatt, Mirach alatt, 
nagyobb réfzént kívül-a' Zodiacnson. Ha egy 
Lineát húzunk gondolattal, az Androméda fe
jén lévő Tsillagon, és Algeniben, a' Pegasus-
ban, és azt annyira meghofzfzabbíijuk, mint 
ezen két Tsillagnak egymástol való távolléte: 
az a Kos' első pontját az Eccliptikaban , vagy 
a* Tavafzi egyenlő Éjjeli pontot, a' hol t. i. a' 
Nap' áll Taváfz' kezdetekor kimutatja. A' Ket
tőt fok apró Tsillagok kötik-öfzve; a' meilyek 
azoknak kötőjének neveztetnek; és ennek a' kö
tőnek Tson-
dik nagyságú Tsillag, a' mellyet a* Kos fején 
lévő két fényes Tsillag alatt, jóval alább kell 
keresni D é l ' felé a" Tzethal' fejénél. A' Halak 
azon két Halak, a'mellyekké változtak Vénus 
és Ámor egykor, mikor Typhon megakarta őket 
enni. Forniáztannk íennéfzetesen egy tekergos 
pántlikával egybe-kötve. 

Jegyzés. Februariusban, a' midőn a' Zodi
acusnak legmagasabb az állása a' Horizon felett, 
az annak közepében lévő Ecclipticának vagy 
Nap' ulának magán" k iékvé?ét-is könnyű fel ven
ni^ a' Zodiacus nevezetes Tsiliagzati fzerént, 
A ' Nap befutja az ezen időben a mi Hórizo-
nunk felett eső fele réfzét a' maga tetfzö Efz-
tendei útának, t. i. a Hat Jegyeket, a' Kostól 
fogva a'Mérőig, 21 -dik Martiustói fogva 23-dik 
Septemberig , 's következésképpen 186. Nap 
alatt. 

A ' Horizonnál éppen a' Napnyúgoti .pont? 
nál megy le felé a' Kos első pontja , az Égnek 
az a'nevezetes pontja, a' melíynél az iEquátor 
és Eccíiptiea etöfzör hasítják'egymást , a' hol 
áll a' Nap' 21-dik Martiusban mikor a' Nap' és 
Éjjel egyenlő. Innen megy a' Nap' úta balra-,, 
fel felé, a' Halak kötőjében lévő némelly «e« 

V 3 4 S 6 ^ ' • 
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rryerlik nagyság1'1 Tsillagok közit, azután fcl-
Syebb a* Kos ?r\-n lévő Tsillagok alatt, a' hol 
áll a Nap' 21-dik ApriUsben, a' Bika Jegy el
ső pontjában. Azután feliyebb a' Fiastyúk és 
Hvadesek köztt. megy az Eccliptica, a' Bika 
TsiMagzatban, a' hol áll a' Nap 22-dik May, 
a Kettősök' első pontjában. Aldeberánnak 5̂  
grádusra megy el az Eccliptica mellette Éfzak 
felöl. Azután megy a' Bika fzarva'hegyein lévő 
két Tsillag köztt; úgyhogy a' Déli Szarva' he
gyin lévÖ Tsillag mellett legközelebb , és a*' 
felett tsak 2 j grádusra megy - el. Innen bal
ra megyén, a* Téj úton kerefztúl, igen közel a' 
Propus nevű Tsillag felett, al Rák* első pont
jáig, a' melly most a' Kettősök' lábai felett a' 
Meridianusban esik. Itt áll a' Nap 21-dik Jú
niusban Nyár kezdetkor, mikor legmefzfzebb 
távozik Ét'zak felé az -^quátortól, 23 grádus
ra, és 28*. és a' mi Zenitünkhöz legközelebb 
jő, mint egy (•>('•' grádusra. Azután megy az Ec-

•cJiptica, a' Kettős Tsillagzaton kerefztúi, a 'Rák 
Tsillagzatba, és a" Jál'zol felett nem mefzfze van 
az első pontja az Orofzlánnak, a' hol áll a" 
Nap 22-dík Júliusban. Innen megy a' Nap úta 
Napkeietfcié-., alá, balra, a' fzép Orofzlán Tsil-
lagzaton kerefztúl, Rtgulustól tsak fél grádus
nyira, vagy egy tele Hold fzélefségre Dél fe
löl. Ezen első nagyságú fényes Tsillag alatt 
három grádusnyira esik az Ecclipticában, a' 
Szi'iz első pontja, a' hol áll a' Nap 23-dik A u -
guflusban . Utoljára innen megy az Eccliptica 
az Orofzlán' h* túlsó lábán lévő külömbb kü-
lömb Tsillagoknn kerefztúl egéfz a* Horizonig, 
a' Napkelrti pontig, a' hol jő felfelé a' Mérő 
első pontja a' Szflz Tsillagzatban'; a* hol áll a' 
Nap 23-dik Septemberben , a' mikor a' Nap és 
Éjjel egyenlő Öfz kezdetekor. 

Mind 
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Mind ezeket meglehet látni a' 3-dik és 4-

dik Táblákon. A ' Nap' Járása az Eccliptica és 
Zodiacus XII Jegyeikben azon egy időben 

Az Ecclipticában. Zodiacusban. 

Mart. iY KOS — K Halak 
April. — •é Bika — V Kos. 

II Kettős — * Bika. 
g Rák — II Kettős. 

Jul. í l Orofz. — & Rák. 
Aug. '„ Itt Szúz — Sl Orofzlán. 

^_ ü Mérő — Itt Szűz. 
O a ! ' — rn Scorp. — £h Méri). 
Nov. .— £ Nyilas — m Scorpio. 
Dec. % Bak - t 

tís Vízönt. — y Bak. 
Febr. — H Halak — Vízöntő. 

A* Hóid egy Hónap alatt, majd éppen olly 
módon, és azon a' környéken, a' mint és a' 
mellyen a' Nap egy EfztendŐ alatt, befutja az 
Éget. A ' kettő* útát könnyű egybe-hasontitani. 
Minthogy a' Hóid a* maga útát' négy Hét alatt 
elvégzi, és e' fzerént 12-fzer vagy 13-fzorta. fe-
besebben megy mint a' Nap: innen van, hogv 
az minden Hónapban egyfzer a' Nappal egy-
be-jon, és azzal egy helyben áll az Égen , más
kor pedig éppen által-ellenben vagyon azzal. 
Hóid újság' idején, mikor egybe - jön a' Nappal; 
mindenkor egyenlő ideig van azzal a' Horizon 
felett. Az első fertályban 24 óra alatt, éppen azt 
az útat tefzi a' Hóid, a' mit a' Nap három Hó
nappal azután; megtöitekor éppen azt. a' mel
lyel a' Nap, 6 Hónappal azután; az utolsó fer
tályban pedig, éppen azt, a' mellyet a'Nap 
lett három Hónappal az előtt. Mikor p. o. Au-
guftusban Hóid Újságunk vagyon: tehát akkor 
nappal együtt áll a' Hóid a' Nappal az Egén. 
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Az első fertályban azt az útat tefzi, a' mel
lyet a Nap fog tenni Novemberben; megtörte
kor azon a* re'fze'n vagyon az Égnek, a' hol a* 
Nap lefz Februariusban; az utolsó fertályban 
pedig ott van, a hói a' Nap volt Májusban, 
A' 'több közben le'vo időre könnyű kitalálni a' 
Hónapokat , a* mellyekben a' Nap ugyan azon 
útat tefzi, tsak minden két napra, az Újság ide
jétől fzámtálván tudniillik, valami egy Hónap 
formával többet kell tudni; így p. o. négy nap
pal a' megújulás után, ott van a' Hóid, a' ho
vá a' Nap mintegy két Hónap múlva ér. 

Még egy példával világosítom ezt. Marti-
itsban Újság'idején , a' Nappal együtt a'Kosban 
vagyon a' Hóid az iEquátor táján. Innen felfelé 
indul a' Hóid az ^Equátor'felett Éfzakra, mint 
a' Nap Aprilisben és Májusban. Az első fertály
ban, legmagasabban áll a' Hóid a' Rákban mint 
a' Nap Júniusban. Innen ismét aláfelé fordul, 
mindég nevekedő fénnyel, mint a' Nap Július' 
Auguftus Hónapjaibán; míglen megtelvén, a* 
Nappal éppen által-ellenben, ismét az Ég' kör 
zepét foglalja-el a' Mérő Jegyben a' hová a' 
Nap Septemberbe jut. Innen fzüntelen fogyó 
fénnyel azTEquátor alá botsátkozik Délfelé azon 
környékekre , a' mellyeket a' Nap October és 
November Hónapjaiban fut-bé. Az utolsó fer
tályban legalatsonyabban áll a' Hóid , a Déli 
Égen a Bakba, a' hol a' Napot Decemberben 
látjuk. Azután mind inkább inkább fogyó fény
nyel ismét azon útra indul, a' mellyet a* Nap 
Februariusban és Mártziusban véfz magának; 
míglen ismét Aprilisben a' Nappal öfzve-jon , 
és meg-.újúl. Hlyen módon képzelhetni, a' Hóid
nak hónaponként való járását, az ÉfztendŐnek 
mind a' négy Fo réfzeiben. 

A' Hóid, a' mint fellyebb láttuk, minden 
ISap' 13- grádust megy Napnyúgotról Napkeletre; 



* * * * . 3«i 

az okozza, hogy az minden ETtve mintegy ,50. 
Minütával későbben ír a' Meridiánusba, 's kö
vetkezésképpen későbben jön-fel ís megyen-le. 
A ' Hóid átaljábaii l'zóllván, a' Főid' Lakofinak, 
különösen pedig a' Tengeri Hajókázóknak és 
utazóknak felettébb nagy hal'znokra vagyon: 
azonban a' Tsillagok kórul vi'sgálódót meg
akadályoztatja , kivált mikor tele fzínnel fény
lik, hogy a' Tsillagos Égnek pompás nézőpia-
tzát, a' maga egéfz fzépségében láthafsa, a' mi
nőn a ' maga fényivel többnyire a' Tsillagokat 
mcghomályositja, úgyhogy tsak a' nagyobbakat, 
éj a' Planétákat lehet attól látni. De akkor ez 
a" vel'zteség, a' fzép terméfzetet tsudálónak, 
magának a' Hóidnak fzemlélése által kipótolta-
tik, akár tsak egy réfze legyen annak megyi-. 
lágosítva , akár teli fzínnel fényijén az Eg' 
ke'kelló boltozatján, akár tüz forma veres fzín
nel lemenjen és feljöjjön a' mi Horizonunknál. 
Az 6 mérsékleti ezüft tlM világa, mellyet a' 
Fóld'Éjjeli oldalán elterjefzt, l'zenvedhetóbb az 
emberi fzemeknek, mint a' Napnak fzemfényt 
vefztö fénye 's a' t. 

%. 148. A Zodiacuson innen, vagy az. Ég Észa
ki fii golyóbisán levó Tsillagzatokról. (Lásd 
Tábla 111.) 

i- Ha valaki Éfzak fele fordul artztzal: mind
járt legelsőben-is" izemébe túnik , még pedig 
Aprilisben , igen magasan , tsaknem a' Zenit
ben, a' nagy Göntzöl Szekere, vagy nagy Med
ve, (Ursa maior, Arktós) a' legl'zebb Tsillagza' 
az Ég'Eizaki fél golyóbisán: a' melly az 6 tel
iző formájáról Göntzöl Szekerének neveztetik 
a' Mezei Emberektől. Napnyúgot felől, a 'Ti 
gris és Tevepárdntz : Dél felől a' kis és nagy 
Orofzlán ; Napkeletfelől az Ökör Páfztor , és 
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Vadáfz Kutyák; Éfzakra az Éfzaki Sárkány ve-
;-,;k kbrui. A ' Feje a' Tigrisnél; a' hátulja az 
Ökör Páfztornál vagyon. Áll hat második nagy-
fágú, négy harmadik nagyságú , és 16 negye
dik nagyságú , és [ők apróbb T°sillagokbóI. Ezek 
közzül, hat.második nagyságú és 1. harmadik 
nagyságú, tefzik a'Farkát és Farát a' Medvé
nek; és ezen hét Tsillagok éppen azok, a' mel
lyek valami Szekér formát mutatnak Rúdaítól. 
A' három Rúd forma , második nagyságú Tsil
lagok, tefzik t. i. a' Medve Farkát; ííárom má-
fodik, és 1. harmadik nagyságú pedig, vala
mennyire görbés négy fzeg formában, mint va
lamelly Szekér kerekek, annak Farát. Al Medve 
Farka végén, vagy a' Szekér rúd végin lévőt 
Bénetnnschnnk; a' középsőt Mizárnak ; az utó 1-
fót Aliothnak hívják, a' két hátulsó kerék köz
zül pedig a' felsőt Dubhénak, Úgy gondoltatván 
ezen Tsillagzat mint Medve: fokkal nagyobb 
kiterjedése vagyon mint a' Szekérnek. Ha hát, 
valaki a' farka végén lévő Tsillagtól, a'leg
alsó keréken egy egyenes Lineát húz, jó for
ma hoízfzúságra : ugy akad három harmadik 
3i3gyságt.í Tsillagokra; a' mellyek valamelly he
gyes három Szeg Figurát formáznak; a* mel
lyek közzül a' felsÖ a'Mejjén, a' két alsóbb, 
az egyik első lábán vagyon; a' Fejét fok apró 
Tsillagok tefzik. Formáztatik mint Medve tei-
méfzetesen. 

2. Mindjárt a* nagy Medve fzomfzédságá-
ban vagyon a' kis Göntzöl Szekere, vagy kis 
Medve. (Ursa rainor) Ez-is éppen ollyan Szekér 
formát mutat mint a' nagy Medve; és éppen 
azért neveztetik így. Ebben-is 7. Tsiliagokat le
let világosan megküíömböztetni; úgymint *. 
második: 1. harmadik és 4. negyedik nagysá
gút. A' két hátulsó kerék, vagy a' kis Medve 
Mejje, két Ts'illagból áll - a' felső Kocháb m i ' 



sodik; az alsó harmadik nagyságú Tsillag. A' 
Rúd, vagy a' Medve' farka végén vagyon egy 
második Nagyiágú fzép fényes Tsillag; a' melly 
Poláris Tsillagnak, és Cynosurának; (Ruccabah) 
vagy Kutya Farknak-is neveztetik. E' köztt, 
és a' két hátulsó kerék köztt vágynak 4. negye
dik , vagy mások fzerént, 3. Negyedik, és 1. 
Ötödik nagyságú Tsillagok; a' meilyek tefzik 
a* Rúd' több réfzét, és a' két első kereket. A' 
Medve' farkán vagy rúd' végén lévÖ fényes 
Tsillag, azért neveztetik Poláris Tsillagnak; 
mert minden Tsillagok közzül, ez leg közelebb 
vagyon a' Pólushoz, vagy azon pontjához az 
Égnek, a' melly korúi az egéfz Eg , minden 
Egi Testekkel, minden 24- óra alatt megfordul
ni láttatik ; az az , attól mint egy négy tele Hóid 
Átmérönyire vagyon. Ezen Poláris Tsillagra, 
mindég könnyű rá akadni; ha valaki a' nagy 
Göntzöl Izekére'két hátulsó kerekétől, egy egye
nes lineát húz gondolatjával balra míg tsak 
egy fzép második nagyságú Tsillagra nem akad; 
a" lefz a' Poláris Tsillag. Innen az említett két 
Tsillagok, Mutatóknak (Indices) neveztetnek; 
mint a' kis Göntzöl Szekerében, a' két hátulsó. 
Kerekek, Vigyázóknak, v. Strázsáknak (Vigi-
lei). A ' nagy és kis Medvének, éppen ellen
kező az állások egymásra nézve. A ' kis Med
ve' Feje, a' Nagynak Farka felé van fordulva. 

A ' Nagy Medvét, a' Régiek, az ö keringé
séről , minthogy az foha lém enyéfzik-el; hanem 
mindég a' Horizon felett Elzákon kering; egy 
nyomtató Ökörnek képzelték; a' Kitsint pedig, 
egy mellette vigyázó Kutyának; és ezek mellé 
rendellek, a' most-is úgy nevezett Bootest v. 
Ökör Páfztort. A ' Poéták, az Ökör helyébe, 
KaliJJot tették, a kit Junó Medvévé változta
tott ; a' Kutya helyett pedig, Arcast a* Fiát; a* 
kit Jupitertől fogadott és ízült. 



Jegyzés. A' Poláris Tsillag, a mi időnkben, 
még egV grádus és 52. minuta mefzfzeségre 
vagyon a'Pólustól magától; de ezen Mefzfzesé
gét attól nem mindég tartja meg; hanem az 
egyenlő Éjjeli pontok' elébb nyomulása miatt, 
minden Efztendoben valamit közelít ahoz; de 
tsak ugyan lőha a Pólusba magába nem fo* 
ni. Az Ég'Vísgálók felvetése fzerént, a' Polá
ris Tsillag, az 2102-dik Efztendoben, a' Pólushoz 
26 minatányira, legközelebb fog állani. Az után 
pedig attól, éppen a' fzerént eltávozik; és fok 
fzáz efzt'endók múlva, el jo az idó; a' melly
ben annyira eltávozik attól, hogy\ többé 
hívattathatik Poláris Tsillagnak. Akkor más Tsil
lagok , mellyek az 6 helyét elfoglalják, tarthat
nak fzámot ezen nevezetre; és minden fzembe-
tunó Tsdlágok köztt az Éfzaki Pólus körül, 
közelebb éri a' rend, a' Cepheus'Térdjén lévő 
harmadik nagyságú Tsillagot. Éppen úgy fel
lehet vetni, hogy Kristus Urunk fzületése előtt, 
mintegy 2800. eiztendrkk el, a' oárkánv' farkában 
lévő második nagyságú fényes Tsillag, a'melly 
a' nagy Medve'Farka, és kis Göntzoi Szekere' 
hátulsó kerekei között vagyon éppen az Éi'za
ki Pólusban állott. Azt-is megjegyezhetni, hogy 
tsak nékünk, a' Fold' Éfzaki fél-Golyóbisán la
kozóknak vagyon mo (tanság, egy illy fzembe-
tünö Tsiliagunk, az Ég' azon pontjának fzom-
izédságában, a melly felé a' Teremtő a' Föld' 
Tengelye Éfzaki oldalát meghajtotta; a' midőn 
ellenben a'Déli Fél Golyóbison .lakozóknak ,.• a 
legközelebbi harmadik nagyságú Tsillag, majd 
12. gradus mefzfzeségre vagyon az Ö Pólusoktól. 

3. A' Sárkány) (Draco) egy hofzi'zú Tsillag
zat, a'kis Medve és Lant között; a'mellyben 1. 
második, 11. harmadik, és 13, negyedik Nagysá
gú fsülagok vagyak. A ' ' F a r k i a' Nagy, es-



. Medve közzé nyúlik; a' mellyet három 
Earroadik nagyságú, és jó formán egyenes L i 
stában álló Tsillagok formálnak , fok több ap-
r 6 Tsillagokkal, és az említett második nagy
ságú Tsillaggal együtt; a' melly éppen a' kis 
Medve' első lábai alatt esik. Az első Kaskarin-
gós fele , a' kis Medve lábai alá esik; a' hol 
I harmadik nagyságú Tsillagok, kis három 
fzeg forma Figurában a' Fejét formázzák, a ! 

Hercules lábai alatt, vagy Efzak felöl a' Lant 
felett; a" mellyen túl, valamivel Efzak felé, 
lehet még látni, 6. hasonló nagyságú Tsillago
kat, a' Sárkány' elsőbb tsavargós réfzén; a' 
melly tájékon esik az Eccíiptiea' Pólusa. Augu-
ttis' elején, Eftvéli 10. óra tájban, legjobban 
meglehet azt látni; a' mikor a' Feje, tsak nem 
éppen felettünk vagyon. Ez a' Sárkány őrzötte 
a' Besperidesefí, vagy Atlás' Leányi' Kertében 
az arany almákat, a' mellyet Herkules ölt-meg, 
Junó az Egre tett. Mint a' Nagy és Kis Medve ; 
ligy ez fem enyéfzik-el foha. Formáztatik nem 
mint Sárkány vagy fzárnyas Gyék, hanem tsak 
mint Kígyó, fzárnyak és lábak nélkül. 

4 , í. 6. Bootes v. Ökör Páfztor, fejjel ép
pen a' nagv Medve farka alá esik a' Korona és 
Kígyó mellett; Délről a' Sárkány alatt; lábbal 
egél'z a'Szűzig nyúlik; a'meilyek közzül egyik
kel, a' Mfenalus Hegyéhez támafzkodik , a' meily 
fok kis Tsiílagokból áll; az egyik kezében egy 
Buzgánt, a'másikban egypárKopóttart; a' mei
lyek Fejjel éppen a' nagy Medve'farka alá es
nek és fok apró Tsiílagokból állanak. Az-el
sőbb nagyságú Tsiílagokból van benne í. első 
nagyságú, 7. harmadik, és 13. negyedik nagy
ságú. Az első nagyságú igen fzép Tsillag, ép
pen a ket tzombja közzé esik, és Arcturia a' 
Neve; a' harmadik nagyságú Tsillagok közzül 
egy a' Fejen , kettő a' két vállán , e « r az övén ; 
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Iiárom két t;ib ikráján esik; a'negyedik Nagy. 
ságúak ezek között vágynak fzerte í'zélJyel. A z 

'-vén lévőnek Mirák a' Neve. Booteft és abban 
a' íz ép Arcturust, Martiusban Eftvéli 8- v . 9. 
óra tájban Napkeleten lehet látni a' Horizon fe
lett; azután estvénként mindég fellyebb fellyebb 
látni'. Maius' utolsó felén, legmagasabban a " 
JVíeridianusban vagyon; azután mind inkább in
kább közelít a'Napnyúgoti Hórázonhoz. A' fe
je és egyik keze ugyan loha le nem taiegy; de 
a több réfze Octoberben már kezd elenyéfzni; 
és Novemberben már a' fzép Arctnrus eltűnik; 
de Februariusban ismét fel tetfzik estvénként 
Napkeleten; Martiusban pedig már az egéfz 
Trilla«;zat a z említett időben látható Napkele
ten. A" Vadafz Kutyák neve ARerion és Chara. 
Charának a Nyakán, az Orvén, fzembetünö 
egy második nagyságú Tsillag, Martiusban a' 
nagy Medve fara alatt jobbra. Formáztatik mint 
egy Páfztor, a' mint lé íránk. 

7. Az Ökör Páfztornak jobb keze felől, 
éppen az Arcturus és az Orofzlán' farkában lé
vő Denebola fényes Tsillagok között vagyon, 
a' Berenice haja, a' melly fok apró Tsiílagok
ból áll; de a meilyek között találtatnak ne
gyedik nagyságuak-is. Berenice volt a' Ptole-
m.L'tii Egyiptomi Király 1 Felesége, a' ki azt a' 
fogadást tette, hogy ha az Ura fzerentsésen 
vifziVa-iö a' Hadból, a' maga fzép arany l'zínú 
baját Ve'nusnak fogná fzentelni. Meglévén kí
vánsága: elvágatta a'haját; a* mellyen a' Férje, 
felette megbúsult, és tsak úgy vígafztaltatotc 
meg, hogy Conon nevű Egvi'sgálója azt mon
dotta, hogy a' Berenice' hajai az Égre tevődtek 
által, és ezen Tsillagzalban lévő Tsillagokká 
valtak. Formáztatik mint egy Fürt haj. 

; . Az líkór Páfztornak balkeze felöl, ép
pen a' Feje alatt, a' nagy Medve farkával altai-
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ellenben vagyon az Éfzaki Korona, a' meily-
ben tifzta éjjel 8. v. 9. Tsillagot lehet nteg-
híilömböztetni pufzta ízem mei; a'mellyek va
lami hofzfzúkás gyúrd fönn ár mutatnak. Égy ezek 
közzül fzép fényes, és második nagyságú Tsii-
lag, mellynek Gemma, v. Drág?gyöngy a' ne
ve; a' többek negyedik, 's ötödik nagyságink. 
A ' Poéták' Meséje fzerént, ez az Ariadné Pár
tája, vagy Kofzorúja-

9. A* Korona mellett, egy felöl a' Korona 
és Lant, más felöl a' K.gyó es Sárkány között 
vagyon Hercules; a' rmüy Fejjel a' Kígyós Fe
je felé alá; lábbal pedig felfelé cgéiz a' Sár
kány' Fejéignviiiik ; es egyik kezében egy Euz-
gán'yt, másikban a' Cerberust tartja. Sok kis 
Tsillágokból áll; a' mellyek közzül mindazon-
általg harmadik,*-!, 1,, negyedik i:ag\lugüak vágy
nak. . A'harmadik nagyságúak kozzitl, egy fenn 
a' lábán, egy alatt a' Fején, négy a' hátán, 
kettő azon a' karján van, a' mellyel a* Buzgányí 
tartja. Ez a* Tsillagzat Április'elein estvcli 11. 
óra tájban Napkeleten a* Zenit és Horizon köztt 
látfzik; és arról könnyű megesmérni, hogy va
lamivel tovább Éfzaki Napkelet felé, aíatso-
nyan, egy elsó nagyságú fzép fényes Tsillagot 
léket látni, a' melly a' Lanthoz tartozik, és 
"Wegának neveztetik. Hercules egy fok régi tet
teiről híres régi Görög Vitéz; es mint oíiyan , 
úgy ábrázoltatik-ki. 

10. Mindjárt a' Hercules' Feje alatt kezdő
dd; „• Kígyós , (Serpentarius, Öphiuchus) , és 
nyúlik lábbal egéfz a ' Scorpióig, egy nagy Kí
gyót tartván a' Kezeiben, a' mellynek Feje fel
nyúlik majd egéfz a' Koronáig. Magában a' Kí
gyósban van egy második nagyságú • 5. harma
dik; és 17. negyedik nagyságú Tsillag. A ' má-
fodik nagyságú a' Fején van; a' mellyhez kö
zel van egy harmadik nagyságú, a Hercules' 
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letsüggö Fején; a' vállain, és egyik kezén 's 
lábain vágynak a'több harmadik nagyságú T s i l 
lagok. A ' kezeiben lévő Kígyóban vágynak i„ 
második, 7. harmadik, és 6. negyedik nagysá
gú Tsillagok ; . a' második nagyságú a" nyakán 
v a g y o n : mindjárt a'felett lehet látni négy har
madik nagyságúakat, a' meilyek a' Kígyó' Fe
jét tet'zik, a ' K o r o n a alatt; a ' több harmadik 
íiPgyságú a1 Farkan vagyon, a' Té j útban for
ra l . Ez a' Kígyós /l'scniani;:- , a' ki egy nagy 
Orvos vo l t : ugy hogy a' H;.lr• i-iksi-ib íéilámafz-
lotta bizonyos Fű által , a' mellyet egy. Kígyó 
hordott néki. Legjobban meglehet látni ezen 
Tsillagzatot Július és Auguilus Hónapjaiban, 
11 éli Napnyúgoton a' T é j út mellett, mindjárt a 
Scorpió felett. Napkeletről a 'Té j útban, a' Sas. 
és Nyilas esnek mellette. Mindjárta' Té j út fe
lett Izembe tűnnek három harmadik nagyvas;; 
T s i l l s g o k , görbésen egymás alatt jobbra :• a" 
legalsóbb bal kéz felöl vagyona' T é j útban, a' 
Napkeleti lábán; a' közbülső a' másik tzomb-
j á n ; a' legfzélsö jobbra a' Napnyúgoti kezén; 
fé mellyhez közel egy negyedik nagyságú T s i l -
i *g vagyon. Ezektől fellyebb vágynak két ha-
Jonió nagyságú Tsillagok egymás mellett, az 
ery ik balra közel a' Téj 'útnál vagyon a' Nap-, 
keleti vállán, a ' másik jobbra a' Napnyúgot. 
vállán; mindenikhez közel van egy negyediti 
nagyságú Tsi l lag . Ezen vállain lévő Tsillagok 
í'eiett tsak nem egyenlő fzárú A formában va
gyon 3z említett második nagyságú Ts i l lag a' 
le jén, a' mellynek fias-Alhague a' neve; és e' 
íi ellett vagyon jobbra, a' Hercules' fejében Jé-
\ó hrrmadik nagyságú T s i l l a g , a' mellynek ne
ve Ras-AIgethi. 

11. Hercules felett, a* Sárkány feje alatt 
vagyon a' L a m ( L y r a ) ; a 'mellyben Martius
ban*, alatscny.ui sz tLti , l ízakt Napkeleten. 
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tündöklik egy első nagyságú Tsillag: a melly
nek Arabs neve Wega, Deákul Fidicula. Ez 
a ' Tsillagzat, egy eso félben lévő Keselyű for
májában ábrázoltatik-ki ( Vultur cadens); a* 
melly körmei köztt egy mellyéhez l'zorított 
Lantot, vagy Hárfát tart. Ez az Orpbeus" Lant
ja. Júliusban legnrtgasídman á l l a z E g e n , azu
tán alább alább látfzik Napnyúgoton. Wega 
alatt két kifsebb Tsillagok vágynak közel; a' 
mellyekrol könnyű megesmérni azt. 

12. A ' Lanton túl vagyon a' Hattyú (Cy-
gnus); a' mellyben egy második, 7 harmadik, 
16 negyedik nagyságú Tsillagok vágynak, fok 
több apró Tsillagokkal: a* mellyeket Auguflus-
ban, a' mikor ez a' Tsillagzat tsaknem Fejünk 
felett van, eftvéli 10. óra tájban pufzta fzeinek-
kel-is meglehet látni. Ezt igen könnyű meges
mérni a" Téj útról-is, a' melly éppen ezen megy' 
kerefztúl: és akkor igen fzépen látlzik; a' ma-
födik nagyságú TsilLg Deneb, a' Farkában va
gyon, a' Téj útban; egynehány harmadik és 
negyedik nagyságú Tsillagok, egyenes lineá
ban,, a* Téj útban , a- Nyakat ? meljét , fejét, 
és Orrát tefzik ; a' mellyéken más harmadik 
nagyságúak renddel kerefztúl mennek , és e' 
képen amazokkal egy i>nrbésen íekvö kerefztet 
formálnak, és fok apró Tsillagokkal együtt a' 
Hattyú'két kiterjefztelt S/arnyat tefzik.* Az or
rán lévőnek Albueo a' neve; a1 mellvtöl nem 
mefzfze van egy kis Tsillag, a' melly változ
tatja nagyságát, és Mira a* Neve. Ez a' Hat
tyú az, a' mellyé Jupiter.változott Léda' ked
véért. Repülve ábrázoltatik - k i , Cepheits és a' 
Róka között. 

13- 14- A' Hattyú alatt, a* Delphin felett 
a' Téj útban vágynak, a* Róka a' Lúddal, és a' 
N y i l ; de a mellyek tsak apró Tsulagokból ál
lanak. A Róka és Nyil új Tsdlagzatok; a* 

A a a Nyil 



N y i l a' Hercules' N y i l a , a' mellyel megöli a' 
Prometheus'májját evő Sa-dt. 

1,5. Alább a' T é j útban a' Delphin mellett 
mindjárt, az iEquátor felett a' N y i l után, a' mel-

• lyet három egyenes lineában, és egy oldal félt 
lévő negyedik nagyságú Tsillagok formáznak, 
vagyon a' Sas ( A q u i l a ) ; a' mellyben egy e l 
ső nagyságú Tsi l lag va.avon, éppen a' N y a 
k á n , a' mellynek Athair'í' neve ; telette, gör-
bésen 1. harmadik, alatta pedig t. negyedik 
nagyságú Tsi l lag vagyon; a' mellyek egyenes 
lineában, meglehetős közti vágynak egymás
hoz. Athaírtól egyenesen Napnyúgot felé , le
het még látni egy harmadik és negyedik nagy-
fágút a Farkában. E z a' Jupiter' madara. For
máztatik repülve. 

16. 17. Balra a' T é j útban, a* Sas és kö
zép Linea alatt vagyon Antinous egy felvonít 
Nyíllal; a' melly hez 3. harmadik és 6. negye -

íjjyságú Tsillagok tartoznak. Antinous 
Hadrianus Tfzáfzár'Udvari kedves TseJéde volt ; 
a' k i igen Ifjú korában meghalván, az Ura 'pa-
rautsolaíjából tétetett az Égre. Alatta vagyon 
a' két ágakra ofztott Téj üt'kö/c-pén Antinous 
es Kígyós között, Éfzak felöl a 'Nyilas felett, 
a' Sobieski Paizsa , egy Kerefzttel , a' melly 
egynehány apró Tsillagokból á l l ; a' mellyek 
kczzúl egy negyedik nagyságai kitctfzö. Sobi
eski János Lengyel Király , a' Tudományoknak 
nagy előmozdítója v é l t , a' kinek tiizteletére 
formáltatott ezen Tsillagzat az Eg vi'sgáióktói. 
Ezen T é j útban lévő Tsillagzatokkaí legjobban 
meglehet esmerkedni, Július és Auguftus Hó-

iáiban. Antinous, egy térdepelő gyermek' 
i(irmájában abrázóhatik-ki, felvonít Nyíllal. 

iü. A ' Sas felett Napkeletre a' T é j útnál 
vapyou a' L e i p h i n , vngy Tengeri Diízmi h a l ; 
a'nUdhet öt harnja.dik nagyságú, közel egy-



máshoz álló Tsillagokról meglehet esmérni. Né
gye ezeknek vaiamelly résútos négy fzeget for-
tkái; az Ötödik alattok vagyon. E' vette Ari-

° n t % - 20. A ' Vízöntő, Halak, Delphin, Hat
tyú, és Andromeda köztt vagyon a' Pegasus, 
és a' Tsikó. A' Pegasusban vágynak 3. máso
dik . 3. harmadik, és 7. negyedik nagysága 
Tsillagok. A ' három második nagyságú Tsil
lagok, egy negyedik hasonló nagyságúval, a* 
melly az Andromeda'fejében vagyon, egy igen 
fzernbetúnö négy Szeg Figurát formálnak, a' 
melly Afztalnak neveztetik; és a' mellyről ezt 
a' Tsillagzatot könnyű megesmérni. A ' két fel
sőbbek közzül, a' Napkelet felöl való -., 
meriá fejében vagyon; a' Napnyúgot felöl való 
a' Pegafus'egyik Tzornbján vagyon, és Scfteat 
a'neve; az alsóbbak közzül a' Napkeleti a' fzár-
p.yp.' végin vagyon, és Algeníb a' Neve ; a' Nap-
nyúgoii n Szárnya" ióviben Marhabnak nevez
tetik :. ettől jobbra alá felé, egy harmadik nagy-
fágú Í\ Nyakán, JM.oét egy harmadik nagyságú 
az orrán vagyon, faff. Marhab akit! egy ki; YJ. 
Szeg van apró Tsiílagokból. Pegasus a' Poé
ták' fzárnyas Lova; a" melly lett a' Medusa'el
vágott Feje' véréből. Tsak az elsőbb réfze 
formáztatik-ki; Júliusban és Auguíuisban Napke
leten láthatni; Novemberben legmagasabban áll, 
Februariusban Napnyúgoton elenyéfzik. 

A' Delphin' és Pegafus'feje között vagyon 
a ' T s i k ó , vagy kis Ló (Equuleus); az jEqaá-
tornál, |í.fzak fr-Iöl a' Vízöntő, felett: a' meílv 
ben 1. harmadik és valami 4. negyedik r.iír 

fágú Tsillag vag on Ezt Merem" j n 
ta Caftornak, mint jó Lovaglónak. Tsak a' Fe
je és Nyaka ábrázóltatík-ki. 

21. 22. A' Pegafus, Cafsiopeja, és Andro
meda között van a' Fridritfi tisz'elete v 7xiU 
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lagzat/ai a' melly egy borostyán Koszorús, e's 
Pálma ágas K a r d , a' melly felett egy Korona 
lebeg: fok kis Tsíllagokból á l l . 

E z előtt mintegy 20. efztendővel, a' Nagy 
Fridrichnek, a' Burkus Királynak megtífztelte-
te'sére formálta, az ö halála után, Berl ini híres 
Aflronomus Bódé, Decemberben éppen Fejünk 
felett lehet l á tn i ; mindjárt alatta, a* Hattyú 
felett van a' Gyeik , melly új Ts i l lagzat , tsak 
apró Tsíllagokból áll. 

,23. A ' Fr idrich'Tsi l lagzat ja felett, Napke
letre tündöklik, a' Pegafus, Ha lak , Perseus, 
Nagy Három fzeg e's Cafsiopeja köztt, Androme-
d a ; a' mellyben 3. második, ke't harmadik, e's 
10. negyedik Nagyságú Tsillagok vágynak; e's 
egv homályos Peíhötske , a' mellyet pufzta ízem
mel megleliet látni. Decemberben Eítvéli 8-óra 
tájban, tsak nem Fejünk felett vagyon. A" há
rem második nagyságú Tsil lagok ekkor ,cgye-
nes lineában állanak De'li Napnyúgotról Éfzaki 
Napkelet fele.; ezek közzül a' Napnyúgoti a' 
Fejében van , ós éppen az, a' melly a' Pegasus-
ban lévő hárommal formálja a' feliyebb emlí
tett négy fzeg Figurát ; a' közbülső az övén 
vagyon, és M i r a k a ' N e v e : a' Napkeleti A la -
mák a' lábán vagyon. Mirák felett görbésen 
vagyon egy is írniadik nagyságú T s i l l a g , és mind-
járt e f iú i t , Éi'zaki Napkeletfelé lehet látni , 
tifzta Ej'jeF, a/ emidelt homályos Feíhüfskéí, 
Martiasban a' Napnyúgoti, Májusban az Éfza
k i , J'd;:;;éüan a' Naukeleíi Hórizonban; azután 
feívebb fcLyebb látfzik. Egéfzen foha el nem 
enyél'zik. Formáztatik fekve, mint egy lántzra 
tett Afzfzony Személy. 

24. Andromeda, Cepheus, és a' Teve pár-
durz között vagyon Cafsiopeja; a* mellyben fi. 
harmadik, és negyedik nagyságú Tsil lagok, 
jó forma közei állanak egymáshoz. Erre igen 

kön-



könnyű rá esmérni; mert éppen a' Táj útban 
vagyon, és a benne levő .5. harmadik nagysá
gú Tsillagok, egy Ypsilont, vagy Görög Lamda 
formát mutatnak. Decemberben tsak nem Fe
jünk felett vagyon. A' leg felső jobbra Schc-
dír (Martiusban a leg alsó balra)- a' Mejjén 
vagyon: a ' mellette való alább a' Thronusán, 
a' több hármak hajlat formában a' lábain vágy 
nak. Formáztatik mint egy Thronusban ülő K i 
rály Afzfzony. 

25. Cafsiopeja' után Éfzaki Napkelet felé 
vagyon Cepheus, a' Téj úton kívül ;• lábbal egél'z 
a' Poláris Tsidlagig, fejjel a' Téj útig érvén; 
a' mellyben 3. harmadik, és 9. negyedik nagy
ságú Tsillagok vágynak. A ' három harmadik 
nagyságúak közzül, egyik vagyon a' lábán, 
másik az övén, harmadik, a' V ' ,:! ':i:i., A:á\j.; :-
vagy Hajlat formában; a' mellynek ki-vájott 
réfze. Cafsiopeja felé van fordulva. A' negye
dik nagyságúak formálják a' Fejét: a' melly a' 
' > T ilo Koronájával, egéfz 
a' Téj Útig ie nyiiüJ'- , a' Hattyú, és Caisiopej-i 
Í".I>:-Ö'L ?," Sárkán.v i-.3varrói háta rnegett. For
máztatik mintegy Régi Király, Koronás fővel, 
és Királyi páltzával. 

26. Az Andromeda' lábai előtt Napkelet fe
l é , a' Kotsis, Bika, Kos, és Cafsiopeja között 
vagyon Perseus, egyik kezében a' Mecíusa'Fe
jét tartván, a' másikban a' Kardját feje feleit 
villogtatván, éppen a' Téj útban. Van benns 
2. második, .3. harmadik, és 11. negyedik 
nagyságú" Tsillag. Az egyik második nagvságü 
tündöklő Tsillag, Algeníb, vagyon a' hatan, 
a' Tej út' közepén; a' mellynek mindenik fel-d. 
egy harmadik nugy,igú van mellette, a',másik 
második nagyságú Tsillag pedig, Algeníb alatt 
balra, (néha jobbra) vagyona'Medasa' fejében, 
a' Téj úton kívül, és AÍgol a ' Neve; a' melly* 

' . A a 4 röl 
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ről az a különös, hogy minden két Nap alatt 
hol hftmályosabb, hol fényesebb- a' három har
madik nagyságúak közzüí , az egyik a' Napke
leti vál lán, a' másik az ö v é n , ' a ' harmadik a' 
Napnyúgoti tzombján vagyon. A lgo l három kö
zel alatta íévo kis Tsil lagokkal egy kis négy 
f'zcget formál. Formáztatik mint egy régi Vitéz, 
úgy a' mint mondánk, és fzárnyas lábakkal. 

Ezen négy Tsillagzatok együtt, a' Poéták' 
meséje fzerént, egy Famíliát tefznek. Cephe-
us volt ./Ethiopiai Király ; a' Felesége Cafsio
peja ; a' Leányok Andromeda, igen gyönyörű
séges Királyi Heigzeg Afzfzony, a* kit Perse-
us í'zabadítort-meg a' Tengeri Tsudától vagy 
Tzethalto l , a 'Medusa 'Feje által köve változ
tatván azt , 's azután úgy veíte-el Feleségül ma-

27. Perseus előtt. Napkelet felé vagyon a* 
Kots i s , (Auriga) a ' B i k a , Kettős , T i g r i s , és 
Kaínelopárd között. Formáztatik térdepelve; 
zabolát és ké'igy.dt tartván egyik kezében, egy 
Ketske a' h.iar, , kei gödölyével együtt. Van 
benne 1. e l ső ; 1. második, 2. harmadik, és 6. 
negyedik nagyságéi Tsi l lag. A z első nagyságú 
&>pe!la, vagy A rab iái Aihaióth. vagyon a' Kets-
ke' hasán; a' melly Algoi lal és Aldebaránnal 

nagv három-fzeg Figurát formál; a' má-
;.-:íik nagyságú távolabb Napkelet felé vagyon 
a' Kotsis'jobb vállán. Éppen e' között, és a' 
Bika ' Szarva k'v.ott megycn-el a' Té j ú t , a' 
Kotsison kerefztúl. A ' két harmadik nagyságú 
Tsil lagok közzúí , az egyik vagyon a' Napkele
ti válla alatt , a' másika" Nspnyúgoti lábán a 
Capella és Aldebarán között. Közel a' Capella 
alattvan pediga' T é j útban , két negyedik nagy-̂  
sá^ú Tsi l lag, a'mellyek a'két Ketske Gödölyét 

lbi .. V. • , '• •:• . ,. .; : g") • }, . . • 
gasabbaii , és'tsaknem éppen Fejünk felett va-
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„von. Eza'Kotsis, egy Erichtonhis nevii Athe-

»héli Király, a' ki találta a' terheknek lovon 
v 5 ó hordozását. A ' Ketske a'hátán az, a melly 
Jupitert fzoptatta. A Capclla Auguftusban. Éfza
ki Napkeleten alatsonyan, December felé már 
ió magasan , Januariusban legmagasabban áll, 
tsaknem fejünk felett; Martiusban Napnyiígo-. 
t-on Júliusban legalatsonyabban Efzakon lat-
foik; el foha fem enyéXzik. 

A' ii.igv' -elve és Rotsis köztt, 
mindjárt a Kettős felett vagyon a'Hiúz, vagy 
Tigris: (Lynx) de a' melly ben tsak egy har
madik nagyságú Tsillag vagyon, a'többi apró. 
A' nagy Medve'lábai, és a'nagy Orofzlán kö
zött van a kis Orofzlán ; a' meilyben 3. har
madik, és három negyedik Nagyságú Tsillag 
vagyon. A'Kotsis, Cepheus, Cassiopeja, és Per-
seus , és a' nagy Medve' feje köztt Iévo helyen 
fok apró Tsillagok vágynak ; ezek formázzák 
a' Camelopardalist, vagy Teve Párdutzot (Griff 
madárt); egynehány negyedik Nagyságú Tsilla
gok találtatnak közttök. A ' Medusa'feje és a' 
Kos között vagyon a' L é g y , és a' kis három 
fzeg Figura. A ' Légyben , két második és egy 
harmadik Nagyságú Tsillagok, igen közei ál
lanak egymáshoz. A ' kis három fzeget, három 
ötödik Nagyságú Tsillagok tefzik. Ezeket az 
itt említett Tsillagzatokat az újabb időben He
velius nevű híres Aftronomus formálta, több 
másokkal együt. 

A ' régibb időben formálnak közzé tartozik 
a , h á r o ™ Szeg, mindjárt a'kifsebb felett; 
a mellynek három tsútsán, három negyedik 
Nagyságú Tsillagok vágynak. Ez"a' három Szeg 
formájú Sicilia termékeny fzigetét formázza: 
a' mellyet Jupiter lett az Egre, a' Ceres'kéré-
T ' r e *- T ^ V r . ? k W f t n ö « n tifzteltetett, vagy 
ha a Mesét felre-tefzfzük , ide való Királyné 
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vóít, a' kiről neveztetett a* nem régiben Siet-
liában felfedeztetett Új Píaneta-is Ceres] Ferdi-
nandea. Lásd feliyebb, 

§. 149. A' Zodiacuson túl, vagy az Ég Dé, 
li fél golyóbisán léim , V nékünk fel-tstfzo TszU 
lagzatokról. (Lásd Tábla IV.) 

1. Az Ég Déli fél Golyóbisán, a' Zodia-
puson túl, legfzembetűnobb Orion, vagy a' 
mint a' Magyarok nevezik, a' Kafza-húgy , vagy 
Kafzás Tsillag; a'melly egyfzersmind az egéfz 
Égen a' legfzebb Tsillagzat. Éfzakra a' Bika' 
fzarvai, Napnyúgotra a' Bika, és Eridánus 
vize, Napkeletre az Egyfzarvú és Kettős , Dél
re a' Nyúl hatarozzák-meg. Formáztatik mint 
egv régi Vitéz, egyenesen fenn-állva; jobb ke
zében vagy a' Napkeletiben egy buzgány, bal
ban egy OrofzlánbÖr, vagypaizs. Vagyon ben
ne két első nagyságú Tsillag, négy második, 
négy harmadik, és 9 negyedik nagyságu; jc 
mel'zfze-látó Tson pedig, ebben az egyetlen 
egy Tsillagzatban, többet meglehet fzámlálni 
két ezer Tsillagnál; és így többet, mint a' meny
nyit 3' legélesebben látó ember pufzta fzemmel 
az egéfz Égen láthat. Elöí'zör mindjárt fzembe-
tiinö Orionnaka' jobb vállán egy első nagysá
gú Tsillag, Beteigeutze, a' bal vadán egy má-
födik nagyságú Bcllatrix. Azután három eg/. ••• 
mástól egyforma mefzf/el'égre álló második nagy-
fágú Tsillagok az övén, görbésen fekvő egye
nes íineába ; a' mellyek közzül a'Napnyúgoti 
felett megy-el az jEquátor, és különösebben Há
rom Királyoknak neveztetnek. Ezen az Övén 
függ a' Kardja, melly fok apró Tsíllagokból 
áll ; itt vagyon azon homályos Felhő forma-is, 
a' mellyröl feliyebb emlékeztünk. Ezen Öve 
és Kardja alatt a' Napnyúgoti lábán, a'mellyet 



felfelé húr., hogy a' paizsával ahoz tániafzkod-
jon, tündöklik ismét egy első nagyságú Tsillag 
Rigel, eSy harmadik nagyságú pedig'a' mási
kon Rigelielegyforma magasan. A' Beteigeutze 
e's Beilatrix között, jobbra fellyebb lehet látni 
három kis Tsillagokat, a' meilyek formázzák 
a' Fejét és Diónak neveztetnek (Nux). Beteigeu
tze felett közel van egy negyedik nagyságú 
Tsillag a' Napkeleti karján ; fellyebb a'kezét 
és Buzgányát apró Tsillagok tel'zik a' Téj 

..Útban. 
Orion egy régi Vitéz vagy Vadáfz volt; 

mások fzerént Libiai Király. Ezen Tsülagzat-
ban lévő Tsillagok üfzveséggel, olly terméfzer 
tesen kiábrázolják ezen régi Vitézt vagy Va-
dáfzt, mint lététben a megvilágosítás (illumi-
natio) által, ez vagy amaz képet kilehet áb
rázolni. Óriont egéfz Martiusban és Aprilisben 
fzépen meglehet látni estvénként; Májusban el
enyéfzik, és nem elébb, hanem tsak Novem
berben jelenik-meg értve az Égen a' Napkeleti 
Horizonban; azután ugyan azon időben, vagy 
órában, mindég magasabban magasabban lát
hatni ; Februarius elein legmagasabban áll, g. 
v. 9. óra tájban; azután mindég alább alább 
látlzik, míg végre Májusban elenyéfzik. 

2. Orionnak lábai alatt ül egy Nyúl; a' 
melly mintegy Vadáfzás Tzímerül tétetett a' 
régiektől Orionhoz,'mint nagy, Vadáfzhoz; a' 
mellyben két harmadik nagyságú Tsillagot egy
más alatt, közel a Horizonban lehet látni a 
mejjén ; más két negyedik nagyságút balra 
azoktól, éppen ollyan formában a hátulsó lá-
í f " a ' a l a t t ' B a l r a eSy negyedik nagy-
fagut a Fejen. 

3. A* Nyúl alatt, igen alatsonyan a' Hori
zonban, lehet látni Februariusban a' Nóé' Ga
lambjában, két második és egy negyedik nagy> 
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fágn Tsillagot, Formáztatik repülve, olaj ág a ' 
í'zájában. 

4. A ' Nyiíl e's Galamb mellett, Napkelet 
felöl Orion, Dél felöl az Egyfzarvú alatt, Nap
nyúgot felöl az Argó hajónál vagyon a' nagy 
Kutya (Canis maior), a' két hátulsó lábain ül
ve, olly formán, mintha fzolgálna, és Órion-
ra nézne felfelé; a' ki mellé, mint Vadáfz mel
l é , egy Kutyát-ts fzükség volt rendelni., Ennek 
éppen a Szájában vagyon az egéfz Egen a' 
legditsoségesebb első nagyságú Tsillag, a' Si-
rius', a' melly Arabs név annyit tefz mint tün
döklő: hívják ezt másképpen Canicuíának-is; 
és éppen ezen Tsillagtól neveztetnek a' Canicu-
lai meleg napok, a' mellyek akkor kezdődnek 
mikor a' Nap az Orofzlánban vagyon , és ez a' 
Tsillag a'Reggeli Hajnalban tetfzik-fel; a' melly 
idő a' közönséges Kalendáriumokban , Július 
20-dik napjától fogva, Auguftus' 20-dik napjá
ig tétetik: a' honnan a' Babonások ezen Tsillag-
nak tulajdonították, az akkor rend fzerént, de 
tsak ugyan nem mindenkor uralkodni fzokott 
forró melegséget. A ' Síriuson kívül vágynak 
még a' nagy Kutyában, ,5. második , 1. harma
dik, és $ negvedik nagyságú Tsillagok; a' hon
nan ez a' Tsillagzat, fok fényes Tsillagaiva! 
igen fzembe túnö, és egy a' legfzebb Tsilíagza-
tok közzül. A ' második nagyságú Tsillagok 
közzül, S,irius alatt, a Horizon felé kettő a' 
hátán, egy pedig a' felfelé kondorított Farka' 
végin igen fzembe tüno A f z e g Figurát for
mál; egy pedig a' hátulsó lábán vagyon; eg\ 
isinét a' felett, éppen a' -Sinus előtt, a' kinyúj
tott első fél lábán; egy harmadik nagyságú pe
dig, a'melly Isisnek neveztetik, Sinustól balra, 
a' Kutya fülénél, egynehány kifsebb Tsillagok
kal együtt, a* Kutya fejét formázza. A ' nagy 
Kutyát , és abban a' Siriust , Februárius és 
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jtfartiusban lehet látni leg-jobban es'tvénként. 
Április' végével egéfzen elenyéfzik , és nem 
elébb hanem Januariitsban jelenik-meg eftve 
Napkeleten. Formáztatik terméfzetesen úgy a' 
mint leíránk. 

5. A ' nagy Kutya felett, és kis Kutya alatt, 
az Orion' hátamegett vagyon az egyfzarvú, (Mo-
noceros) tíz negyedik nagyságú, és egynehány 
apróbb Tsillagokkal; de a' millyen állat a' Föl
dön rohol fem találtatik. Fz egy az újabb idők
ben formáin Tsillagzatok közzül. A ' Téj út az 
elsó réfzén megyén kerefztul. Formáztatik mint 
vaiamellv L ó , egy Szarvval elol a' Fején. 

6. Az egy Szarvú felett, Efzakról az Mquá-
tornál, a'Kettős és Rák alatt, a' Téj út mel
lett vagyon a'kis Kutya, (Canis minor) a melly-
ben igen fzembetúnó egy ízép elsó nagyságú 
Tsillag , Procyon , Sirius és Pollux között 
majd középben : tsakhogy egy kil'sé Napke-
lett felébb valamivel; Éfzaki Napnyúgot felé le
het látni egy harmadik nagyságút a' nyakán. 
Ez is Orion mellé rendelletett mint Vadalz 
mellé. 

7. 8- 9> Procyontól balra vagyon a' Nagy 
Vízi Kígyó. (Hydra) Ez egy igen hofzí'zú Tsil-
lagzat; a' feje vagyon a' kis Kuíya mellett, a* 
Rák alatt ; onnan tsavarodik az Orofzlán és 
Szúz alatt Napkeletre ; és végződik a' Méró* 
kezdetinél. Ebben a' Fején vaiamelly négy Szeg 
Figurát lehet élzre-venr: negyedik Nagyságú 
1 siilagokbol, Januarmsban és Februariusban 
Déli Napkeleten, Régulus és Procyon között, 
Martiusban éppen a' Meridianusban; és azok 
alatt a' Szíve táján Hevelius fzerént, egy elsó 
Nagyságú, de homályos Tsillagot a' Horizon
ban; a mellynek Alphard a' Neve - a'mellyet 
az ujabbak helyesebben második Nagyságúnak 
tefznek. A Vízi Kígyó'hátán vagyon az Ivó 
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Pohár; a mellyben egynehány negyedik Nagy. 
ságií Ts i l lagok , valami Gyuri i bírnia; mutatnak-

-a' Pohár felett Napkeletfelé a' Vízi Kígyó' Far' 
ha fele áll a' Holló; a' mellyet, három egymáshoz 
közel lévő harmadik Nagyságú, és két Negye
dik Nagyságú Tsillagok formáinak. Ezt a* H o l . 
lót a Nap küldötte vólt-el Vízért egy Pohárral; 
de a' Holló a' Forrás mellett lévő éretlen Fíge' 
megérését várván, fokáig járt a' Vízért; a 'mel
lvért arra büntettetett , hogy ezután örökké 
fékeié légyen , az előtt egéfzen Fehér tollú 
lévén. Menteni akarván pedig a' Holló magát, 
azt mondotta, hogy a' Forrásnál egy nagy Ví
z i Kígyó v o l t , 's a' miatt nem meríthetett v i 
ze t , míg az onnan el nem ment. De ki-fül ven, 
hogy hazudott,' a'Nap újra arra büntette, hogy 
•A/. Égre tette egy tele pohár mellé; de a ' m e l l y -
bol nem hagyja inni ez a' nagy Vízi K i V y m 
Ezen Tsillagzat Apriíisben tetí'zik-fel egé
fzen; az Ivó Poharat és Hollót Apriíisben is 
Májusban lehet meglátni legjobban; a' Holló
ban az említett három harmadik Nagyságú C s i l 
lagok, egy A Szeg Figurát mu'atnak. 

10. A z Orion' Napnyúgoti lábánál, a' hol 
R ige l vagyon, kezdődik az Eridánus Folyó 
v i z e , és megyén elöfzör Napnyúgot fe lé , a' 
B i k a alatt a' Tzeíhalig, azután tsavarodik Nap
keletfelé; a' honnan ismét Délre fordul , és a' 
Hor izon alatt tovább megyén. Van benne egv 
eUö nagyságú Tsil lag , Achernar, éppen a' ve
gén; a' melly hát nékünk foha lé telizik fél : 
g harmadik Nagyságú, 29. negyedik Nagyság:!.. 
A ' harmadik Nagyságúakból hetet, a' neg\ ed k 
Nagyságdakbol pedig fokát láthatunk. Ebbe bu
kott Phaeton. 

11. A z ' E r i d a n u s , és Vízöntő között va
gyon a 'Tzethal , a' mellynek Feje a' Kosig és 
Bikáig terjed: a' több réfze pedig a ' K a i a k a l a u 

' . ' egéfz 



éfz a' Vízöntőig nyúlik. Két második nagy-
JJL-d Tsillag van benne, egyik a' Torkkánál, a7 

másik a' Farkában; a' többek, többnyire ezek 
Köztt vágynak, tudniillik o. harmadik és io. 
negyedik Nagyságú. A ' Torkánál lévőnek Men
kár a' Neve; a' Farkában lévőnek Deneb— Kai-
tos. Menkár mellett jobbra vágynak két harma
dik nagyságú Tsillagok görbén egymás alatt. De
neb—Kaitos felett-is vagyon egy harmadik Nagy
ságú Tsillag ; balra pedig tündöklenek négy 
harmadik Nagyságú Tsillagok, a' Tzethal' ha
sán; a'meilyek vaiamelly egyenetlen oldalú gör-
bés négy Szeget formálnak: túl ezeken ismét, 
balra négy Tsillagok, egy kifsebb négy fzeget 
formálnak; a' meilyek közzül kettő harmadik 
Nagyságú. Ezek felett balra tündöklenek külöm-
bözö fzembetüno Tsillagok, a' Tzethalnak, vagy 
ennek a'Tengeri Tsudának Fején, a' mehyek 
közzül egy Menkár; a' mellytÖ'I alá felé esik 
egy nevezetes Tsillag a' Tzethal'nyakán, a' melly 
változtatja Nagyságát, és nem mindenkor lát
ható; innen Mira a' Neve. Ezen'Tsiilagzatot 
Decemberben ' estvéli 8. órakor lehet leg
jobban meglátni, nem magasan a' Horizon fe
lett. Septemberben feltetfzik, Martiusban elenyé
fzik. Ez akarta meg enni Andromedát. Formáz
tatik mint Tengeri Tsuda; elöl Napkelet felé 
feltartott fővel, és két első lábakkal, hátúiról 
Napnyúgotfelé mint Tzethal. A' fején megy-ke-
refztül az jEquátor. Dél felől nagy pufztaság 
vagy Tsillagok tói üres hely vagyon alatta. 

12. A' i\'agv Kutya ahtt Napkeletfelé va
gyon az Argó nevÜ Hajó, a' legnagyobb Tsii-
lagzataz Eg Déli fél Golyóbisán (Argó navis); 
a' mellybÓJ egynehány harmadik, és negyedik 
Nagyságú Tsillagokat lehet látni, alatt a' Ho
rizonban , Mari epe táján 8 óra tájba; 
Noha ebben a' TsilJagzatban egy első N 
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ságú, es az utazók' állítása fzerént, Siriusho2 

tsaknem hasonló Tsillag vagyon, fok második 
és harmadik nagyságúakkal, de a' mellyek né
künk nem tetfzenek-fel; ellenben Egyiptomban, 
Arabiában, Görög Orfzágban mind láthatók! 
Ezen a' Hajon utaztak azArgonauták Cholchis-
ba az Arany Gyapjúért. Az ebben lévő első 
Nagyságú Tsillagnak Canopus a' Neve, van a' 
Kormány lapát végén; 10. grádusnyi mélyen 
áll a' mi hoi'izonnnk alatt; 16. Minutával elébb 
ér a' Meridianusba mint Sirius. 

- 13. Igen alatt a'Hórizonban , a'Bak és Víz
öntő alatt, lehet látni November' elein, a' Déli 
Haiat-is, (Piscis Aufiralis) a'melly a' Vízöntő
től kiöntetett vizet torkába vefzi; a' mellyben 
egv első Nagyságú Tsillag vagyon, t. i. Foma-
hand, éppen a' Szájánál, a' melly már Septem-
berben eftvénként feltetfzik. 

14. A ' Centaurus' felső réfzéből-is lehet lát
ni Április' utolján egynehány harmadik és ne
gyedek Nagyságú "í sülagot, alatt a' Hórizon
ban, a' Scorpio' után; de a'hátulját nem látni. 
Noha abban fok fényes és egy első Nagysága 
Tsillag-is vagyon. A*Centaurus, Cl i ; ron a' Satur-
nus' Fija, félig Ember, félig L ó ; a'ki a ' H e r 
cules' TegezzébÖl lábára esett Nyil által vefze-
delmesen megsebesíttetvén, és nagy fájdalma
kat fzenvedvén, az Iitenektöi az egre tétetett: 
a' hol azon Farkast, mellyé változtatta Jupiter 
Lycaont Arcadiai Királyt, öli-meg. 

15. A ' Nagy Vizi Kígyóban , Alpliard és 
a' nagy Orofzlán között van az Aftronomiai 
Sextans; a'melly apró Tsíllagokból áll, és nem 
igen látható. Ezt Hevelius formálta az újabb 
időkben, azon Aftronomiai efzköz'örök emié
kezetére , a' mellyel élt a' híres Tycho Brahe 
a' Tsillagok' vit 'g uasában, a' Hűen Szigetében 
maga költségén e/ítctett Tsillag visgáió Tor-



U Ezen itt lc-írít Tsillagzatokon kívül, még 
fok, leginkább az újabb mokben fomiáltt T s i l -
Ire-zaio'k vágynak az Eg' Déli lel Goi.y úb = s..1,. 
Z ^ / Fellyebb, és 2Jí£/a / ^ ; de azok nekünk 
foha fem tetlzenek f e l ; hanem mcgüfinés r. -
kúl a' mi Horizonunk alatt forognak, a' Déli 
Pólus kórul. 

Jegyzés. 1. A ' Té j út, v a g y a ' mint a ' M e 
zei Embereink nevezik, az Orfzág útja, ezen 
Tsillagzatokon megy kerefztúi, úgy m i n i : (-•-••-
[iopeján , Peiiei-ison, a' Kotsis egy réfzén , Or i 
on Napkeleti vállán, és buzgányán, a' Kettős' 
lábain, E g y fzarvún, Argo Hajon, a' hol leg
elevenebb a' fénye. Azon túl a' mi Hórizcnm.k 
alatt Délfelé a' Centati. uson, KerelV.ten, Déli 
Három fzegen, a' honn • .. isméi Elzákra fordul, 
és az Oltáron, Scorpio' Farkán, a ' m i Horizo
nunk felett, a' Nyilas' Tegezén, a' hol mint 
egy két kidömboi'o eg-, ü-ás melleit Iévo águk
ra ofzük, a' Kígyós'Napkeleti réfzén , íugyo'-
Farkán, Sobieski Pajzsán , Sason , N y i i o n , Piá
k o n , Hattyún, a' hol ismét egygyé le fz , Ce-
pheus' Fején megy keref/.ii'il, míg isméi Cafsio-
pejáig ér. Lásd mindezeket a'HI-dik és IV-dik 
Táblán , az Ég'Éfzaki és Déli fél Golyóbisát 
fzéies abronts, vagy Öv módjára kerefztul in
gó Té j fzínü F e j e W g e n : melly is a' T é j útat 
adja-elo , az abban lévő Tsillagzatokkal. A ' k i 
a' Tsillagokat nem esméri, a' Té j útban lévő 
Tsillagzatok k a i , minthogy azt minden esméri, 
igen könnyen megesmérkedhetik, a' fzerént 
a' mint azokat már le írtuk. 

így állanak pedig azok Martiusban: Déli 
Napnyúgot felöl alatsonyan az Egen láthatni, a' 
T é j útban, egynehány harmadik nagyságú T s i l -
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lagokataz Argó Hajó hátul.ó r tízében; a'melly 
Tsillagzat foha fem utfzik tél nékünk egéízcéi. 
Ezen feíiyül lehet látni, a'Sirius és Proeyon kö
zött a' Monocerost; a' felett fodorja a* Téj út 
a' Kettős'lábait , a' mellyek alatt csík az Orion' 
jobb válla és buzgánya a' Tej útban; a* fzéíe'n 
lehet látni a' Bika' fzarva hegyein lévő két 
Tiillagokat, gorbésen egymás alatt. A ' felett 
éppen Napnyugoton, a' hol a' Téj útnak legma
gasabb az aii.isa, iehet Látni a' Kotsis'Déli vagy 
hátulsó réfzét, a' Bika' Etzaki Szarvában lévő 
második nagyságú Tsillag, és a' fzép Capella 
között; főt az említett második nagyságú Tsil
lag, némeilyeklöl a' Kotsishoz f/ámíaltatik , an
nál ütközvén egybe a' Kotsis" Napi*életi lába, 
és a' Bika ÉVzaki Szarva. Ezen tiil Éfzaki Nap-
nyagoton látfzik Perseus, éppen a' Téj útban. 
Túi Perteuson jobbra tündöklik Cafsiopeja; Cas-
liopejátol jobbra alá felé megyén a' Téj út a' 
Gépiiévé' fején, és az után kövei :;ezik éppen Elza-
kon a' Hattyú, alatsonyan az Égen, a'mellyben 
tündöklik a' farkában levő második nagyságú 
Tsiüag Deneb, több Tsillagokkal együtt, a* 
mellyek akkor legmagasabban állanak, és foha 
el nem enyéfznek. 

Augustusban és Septemberben, a'mikor a' 
Téj útnak a legfzélesebb rél'ze esik a* Hórizo-
nunk felett; így állanak a' Tej útban lévő Tsil-
lagzatck. 

Déli Napnyúgoton, alatsonyan az Égen lát
ni a' Nyilas'eisö réfzét, feliyebb a' Kígyós'és 
Kígyó' egy réfzét; más oldaliéi az Antinous' 
egy réfzét, a' kettő közölt a' Sobieski Paizsát. 
A ' felett fzembctünö a' Sas, a'mellyben tündök
lik Athair, a* Téj út' fzélén ; felette a' Nyil és 
a' Róka. Ezek felett legmagasabban éppen Dé
len vagy a' Meridianusbau tündöklik a' Hattyú. 
A ' Hattyútól megyén a' Téj út valamennyire 



balra ÉT/ak: Napkeletre, és fodor ja a' Cepheus' 
feiét: túl rajta atabb tündöklik Casílopcja; alább 
perser, legalatsonyabban a Kotsis; a' melly
nek a' Horizonnál Iévo Tsillagzaiival együtt, 
a' Téj út elenyéfzik fzemeink elöl. 

i, Fellyebb le-írti.k azon Tsillagzatokat, 
a' meilyek az Eg' Déli fél Golyóbisán nekünk 
fehelfzenek ; a' mellyböl meglehet tudni azo
kat a' meilyek fel nam tetfzenek. Az Eizaki fél-
Golyóbison, e' következendők minékünk foha 
Te enyefznek-el, úgymint: a" nagy és kis Med
ve , a' Sárkány, Cepheus, Catítopeja, G y é k , 
Kamelopárd, és Tigris.— Pcrseusboi tsak ke
vés Tsillagok menneit-le ; a'.Kotsisnak , Andro-
medának , Hattyúnak , Lantnak, líouide.-..\;;k 
és Vadáfz Kutyáknak tsak a' Déli réfze enyé-
fzik-elaz Éfzaki Horizonban; a' kis Orofzlán' 
fe[e, és Ökör páfztor' feje, 's egyik kezeis min
dég a' Horizon felett maradnak. 

§ . M O , Némelly megjegyzésre méltó dolgok az 
Égi Testek korul, az első nagyságú 'j egy-
ne/lány nevezetesebb Tsillagok' járásának, mint 

fzintén a' Fo Plánetáknak-is , az l\\\ts,-dik 
lW\&-dik \%if,-diÁ es \<jl7-dik Efztandvbai d 
lst. Égi Jegy ékben vagy Zodiaais' Tsiílagza-
tiban való állásinak, és járásinak elc-adasaval. 

I. Megjegyzésre méltó dolog az, hogy na
gyobb réfzét a' Tsillagoknak foha fe látjuk az 
ö valóságos helyeiken; vagy a világ' öblinek 
azon pontjában, a' melly ben azok vágynak va
lósággal. Ugyan-is, bizonyos dolog az, hogy az 
Egi Testekből a' mi fzemeinkbe jbvÖ fúgarok, 
a' világ öbliböl, a' melly vagy egéfzen üres, 
mint Nettton állítja, vagy pedig, Euler fzerént, 
a' mi levegő Egünknél 400. Millioí'zorta véko
nyabb ^ítherrel tellyes, a' mi vastag levegő 

Egünk-



Epünkbe érvén , a' Látás' tudománya' (Optica) 
törvényei fzerént, attól megfzegetnek, elébbe-
beni erányüáiukat elhagyják, 's a' mi ízeméink 
feié terűiéinek, elébb hegy feni mint azok k i l
lőmben azokba juthatnának; a' melly által azok
nak Képei elö-állíttatván, helyeik felemelődnek; 
úgy hogy azokat magasabban látjuk, mint a' 
mim vágynak valósággal. Úgyhogy ezen okból, 
majd úgy ízóllván egy Eg i Testet fe láthatunk 
a* valóságos helyén : tsak a' Zenit felé kiísebbe-
dik laí'san lafsan ez a' megfzegetés, míg a' Ze
nitnél magánál femmi megíiegetésnek nints 
helye; a' Hónzonnal pedig ez legnagyobb, a' 

Ir-VVgÖ )l ' í lgsál fi i • ' g 
SL-bb erányzáisaí jővén ott iurei'ziiíl a' Súgárok. 
i'.Özöüiégescn; az Egvi-gaióktól ez a' megfze
getés a' Hórizonnál, mint egy 30. vagy 32.ini-
rmtára vagy -J grádusra, és így olly forma nagy-
s-igúnak r lelik mint a' tele Hóid, vagy maga 
a' N a p ; az az annyival látfzanak a' Hórizonnál 
magasabban az Egi Testek, mint a'mint való
sággal állanak, ötgrádas magafságra pedig 10'; 
Tíz grádusra Ai; Hú íz grádusra 2.;'; Negyven 
grádusra Hatvan grádusra f ; onnan pedig 
a' Zenitig tsak egynehány oeeundány 

Innen mindég több réfzét látjuk az Égnek 
felénél; mivel ezen Mcgl'zegert fúgarok által, a' 
Horizon alatt félgrádusnyira lévő Egi Testeket 
látjuk. M i k o r . p. o. a' Nap az ó ahá izéiével 
le-mentében a' Horizont éri : már akkor az va
lósággal le-ment, és tsak annak a' Mássát lát
juk a' megl',:egett fúga r ok által ; így reggei-is, 
akkorkezd annak felső i'ztde fcl-bujiu, mikor má; 
annak a2 alsó fzéíét-is látjuk a mi ;i Hóidra su- < 
ve-is így vagyon. Innen nem-is fénylik egyik-is 
úgy mint egyébkor , vagy magafsan az Egei., 
és bátran beíe nézhet akár ki-is a' Napba. E z 
okozza egyik az t-is, hogy ezen Eg i Testek, ak-
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. a a g V ibbuknik t i'.n-üek ; a' mi hogy néni 
• y vagyon, tsak niman-is megtetí'zik . hogy 

mikor a' Nap 's Hóid nékünk a" Horizonban 
látl'zanak, akkor másoknak éppen a' fejek felett 
vagvnak. Azon egy időben hát nem lehetnek 
nagyobbak-is , kifsebbck-iR. Me!'zfzebbeknek-is, 
isak azért lálízanak ; nit: I nem 1 ündokolnek ak
kor úgy, mint mikor magasabban és fejünk feleit 
vágynak', a* Föld, fzínéhez közel lévő i'iírúbb 
levegő által meggyengítetvén azoknak fugári. 
Ez a' lügárok' megfzegetése tehát, fietteti az Egi 
Testek' feljövését, és késlelteti azoknak leme
n t é t ; a'melly ámbár a' levegő Ég' killombózo 
minéműsége fzerént hülömbözö; de átaljában 
(így tehetjük, hogy az által a' mi környékün
kön az Egi Testek mintegy 4. minutával elébb 
feltei Izének, és ugyan annyival később men
nek le; -a' melly által a' Terméfzeti Nap mint 
egy H- Minntával , és a' Nap' fel-léte az Égen, 
egéfz Efztendőn által többel mint két egéfz 
Nappal nevelkedik. 

A' Pólusok felé még nagyobb ez a' meg-
l'zegftés: de nem lehet eg.-l'/ bizony nWáí.*gal meg
határozni, fokkal nagyobb és változóbb lévén 
az ott, a' hideg miatt kifsebb "s nagyobb mérték
ben megfűrílett levegő fzerént. A' Pólusok' 
fzomfzédságában, kél vagy három Nappal tám 
hamarább fel-jön , és későbben megy-lea' Nap. 
Mikor a' Hollandusok 1,507.dikben Nova Zem-
blában a' 70-dik gndnson túl kéntelenítteitek 
telelni; úgy tapafziallák, hogy a' Nap negyedik 
Novemberben ment-le tökéiletesen, a' minek 
pedig az Aftronomia* Törvényei és a' Hely' Ge
ographiai fekvése fzerént, első Novemberben 
kellett volna megesni; és ismét hogy 14-dik 
Januariusban mar fel-jött, a' minek pedig tsak 
17-dik Januáriusban kellett volna történni. A ' 
Itigároknak a' Horizonnál va'ó megfzegetése 
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okozza a/.í-is , hogy a' Nap és Hóid a' Hóri. 
zoíinál tojás forma hcfzfzú kasoknak látfzanah ; 

mivel a' megfzegetés Csekély magafságra hírte. 
len kif'-ebbedvén, e' fzerént azoknak alsó Ízé
le feliyebb emelődik mir.t a' felső úgyhogy az 
által azoknak függő let; c-s Atmérőjök kiísebbnek 
i i e.áé.á, mint a' vizerányos vagy horizontális, 

::,:dly lém mi változást ntra fíenved. A z Aftro-
nonn;: ik kéfzíttetíek a' lúgárok' oiegfzegetésé-
nek bizonyos Tábláját , az Egi Testek' magas
lata ' grádusrd l'zerént, és mikor valamelly Ts i l -
i • .' magaíságó' megmérik, annak eltaíáltt ma-
gafság'bó! ki liúzzik mindenkor a' megfzegetés 
által okozott rc'fzetskét, hogy az igazi m^galsá-
gát mr-gliatározzák. Lár-d Vv'eidler' végén a' Brad-
ley T.ddaját, a' mellyben a' megfzegetés'nagy
sága a' Hó:-izonnaí Minutára , a' 89-dik gra-
diisnái pedig egy Secundára tétetik. 

Hogv a' mcgfzegett fűgárok általa' dolgok' 
he'vei f'r!en>el-'-dnrk; arr'd könnyffi in.eggyozóé-
hetik akár ki-ís a' tapaíztrdásVd. idssön-le p. o. 
valaki egy egyenes botot a' V ízbe : úgy annak 
a' vízben lévő réfze, a' vízen kívül lévő réfzé-
íoi riléreietíriek látlzik ; mivel a'töroöttebb ái-
taí-'átfzó Testből a' vízből, a' ritkábba a'leve
gőbe, a' bot' vízben lévő réfzétől jövő fúgárok 
m?g!z'-gettetnek, és a' fzemeink felé téríttet
nek, és ekképpen a' bot'vízben lévő réfze fel-
erredőéik, '-, a t bb réfz;öl ehöröttnek telizik. 
Vagy valamelly Tál'fenekére ragafzfz-Ie viafz-
{',-•• darab pénzt, 's menj olly távol' hogy 
azt a' tál'fenekén ne láihasd; töltsd tele víz
zel a' tálat: így ezen okból a' víz'tetején fogod 
lá;ni a'pénzt ; de az e'félékrd a' Dioptrica tanó: 

A ' Napnak a' mi levegő Egünktől megfzege-
tet: fúgári okozzák továbbá a' Reggeli és Eft-
vtdi Hajnalokat-is; ha a' Föld femmi gözkör-
nyékkei nem volna k ö r ü l v é v e : a' Nap'feljőve-



, . , e z v b e r r e egy r«pmj>illmiitfcm lenne vi-
! of'ág. e's annak Irn'.ciifleli-vcl f ! v>itrrTC, *gv 
ftfmp.uántjí.b.n rcs-'.:.**, é, ekképpen «' nii 
ly-meinknek nagy artalm u-.i, a leg %rfbbe.|l-
ÍSká e. a' legvilágcrsabb napfényc S — 
e r y fzempillantásban váltanak - lel egymást, 
rigya-.i, az Egvisgálók' t.-ip-ilH-il.isa f « r t y l . ' í 
Nap' luVarai nem érliclik többe-el a mi (j 'z-
k.irnvk'inket, ha a' Nap 18. grádusnyi inéiliíi 
álla Horizon alatt. lía már a' Nap ; > j el .izo 
fel-jövetele előtt, még ennyire áll a' Napkele
ti Horizon alatt: tehát kezdődik a' Reggeli llai-
nal, és jön fel felé Napkeleten vaiamelly kari
ka kerületi) fénvefség formulában, a'melly min
dég világosabb viiágoMbb lei'z , m/g a' Nap 
fellőve,elével tclIyesiNappalln váiik. Éppen i«pr 
mikor a'Nap' E,U-e le megy: .kezdődik az Est
hajnal, a' midőn annak fugári még a' levegőt 
megvilágosítják, és fiTon'oképoeii mint vaia
melly karika kerulettl f-kivelség ligv l-ití'zik Nap
nyúgoton , »• melly lsl'saii lafsan a' Horizon alá 
húzza magát, és ha a' Nap. a' ifi. gradnsnvi 
lm i.végei eléri, egéí'/cn elliintk Szemeink elől; 
a' mikor ofztán a' tellves erőben való ILjtl'zaka 
bé-kóvetkezik. A' Reggeli Hajnal' kezdetekor, 
és az Eftvélinek a' végéri, a' legkil'sehb Tsilla
gok láthatók; a' nagyobbak pedig és minden 
Planéták megtetfzeuek, azoknak ideje ,-.latt-is. 
» ' l'igvisgálók a' hatodik naüyságú Tsillagok' 
megjelenését, arra a; időre tel'zik, mikor a'Nap' 
in. grádusnyi mélyen álla' Horizon alatt; a'har
madik nagyságúakét, mikor 14. grádusra; aj 
első nagyságúakét, mikor 1 z. grádusra; Marsét 
c-s Salurnusét mikor 11-re, Merknriusét és Jupi-
trret, mikor 10-re; Vénusét mikor öt grádusra 
all a Horizon alatt; ámbár itt azok' fenve' erő«-
l'égének váitozandósága, és a' látás' élefségé-
nek külombsege miatt, femmi bizonyos Uegu-



lat nem l<-het fzabni. Vénust rend fzerént már 
lehet látni, mikor a' Nap' alig van a' Horizon 
alatt; főt gyakran pufzta fzemmel fényes Nap-
pal-is láthatni. Május' közepe tájától július kö
zepéig, a rövid Ejtf/akákon, tsak igen kis idő 
lévén a' két Hajnalok köztt, ez az oka , hogy a' 
Nyári Hónapokban, éjjelenként tsak igen kevés 
T:dü ;gokaí lehet iáüii. Azoknak taríófsaga mind-
azonáltal igen kiib^nböző, és fokát függ a' Le-
v.'.-/i minéndiségéíöi, Helyek f-kvésetőlr. hofz-
Tz-bbak az Eftvéliek mint a Reggeliek, a' Nyá
riak mint a' Téliek, és hova tovább a' Pólusok 
felé. a" melly relé a' Nap nyomói, annál tovább 
tartanak; főt Nyáron, mikor a' Nap a' .Nyári 
Nap' megállás pontja kör d jár. .<,?,. grádus í'zé-
lefség m túl, a' hol é Nap' Ejfé-brn ícWlX. grá-
dns mélységre a' Horizon alatt egéfz É j je l , a' 
Pólusoknál és körül pedig a' mint lellyebb lát
tuk g i . Napig tartanak. A ' Kajrrdok által tehát, 
a' Nappali megvilágosít ás .mind Napkeletre mind 
Napnyúgotra i K. grádufsal terjed túl a' világos-
far' határán, a' Naptól egyenesen meg nem v i 
lágosított vagy _ Éjjelt fél* Golyóbisára a' Föld
nek, 's következésképpen a Fold ' kerekségének 
l8of i 8 f 18— 2ió grádiisi réfzes ülnek cgyfzer-
re a* Nap" által okozott jólrévö világosságban. 
Ezen közönséges vagy Aftronomiai Hajnaltól 

'ki-:k kiibímböziotrú a Polgári Hajnalt; 
rne' iy-i i amannak a' réfze, és akkor kezdődik 
vagy végződik, mikor a' Nap'mint egy 6%grá
dusra áll a' Horizon alatt; mikor p. o. Nap le
mente után, a középfzcrü és nem egéfzen ízaöad 
kinézésű fzobákban g 

A' megfzegefeü; iúgarnk'játéki a' mi leve-" 
gnnkben, az úgy nevezett Hóid 'udvara i , vak 
Holdak , vak N a p o k , a' mellyek néha abban 
fzemléltetnek; de a' mellyekroí itt fzóílani nem 
tzélunk. 



A z úgy nevezett Zodiacus' fénye, (Lumen 
Zodiacile) vagy az a' T é j út forma fejéréi!o 
fényeftég, a mellyel iszonyos reizében az k ö 
tendőnek Eftve Nap' lemente után Napnyiígo-
tnn, reggel pedig Nap' f'elkölte előtt Napkeie-
i: n kdiet látni, a' Zodiacus' hofzf/ában , valami 
a' }\óiizo.-rra görbesen fekvő Pyr.nuis vagy To
rony Ofzlopformában, a' mint fellyebb-is meg-
jegy^rétuk, nem egyéb , hanem a' Nap' Atmos-
t aL v annak réfze. Nem mindenkor le
het azt látni, minthogy a' Zodiacus' állása l'ze
rént gyakran aíaUonyan a' Hórizonban, a' reg
geli ii Eftveii Hajnalukkal egygyé lefz, és a' Hó
rizonnál lévő gőzökben e hiúnk. Legjobban le
het látni Februárius' utolján és Marti 11 s' eleié:! 
ih':5Ivenként Napnyúgoton, mikor az Efthajnal 
már elmúlt, mint egv hét óra tájban. Fekfzik 
a' Zodiur.us'hofzízábai; léi leié, es megyén rend-
fzerént a' Halak' kötőjében lévn Tsi l lagokon. 
a' Tzethal ' fején, Koson kerefztöl, és a' leg-
fzélso hegyével , egéfz a* Hvadesekig nyúl, a' 
Bikában a' Fiastyúk és Aídebarán között. A z 
Ellhajnaf végződésével egy ideig legvilágo-
lábban megtetfzik; minekmánna pedig ezen Tsií-
lagzatokkal a' Horizon felé közelít," ivónrl in
kább inkáid-: megesmérhetetlenebb lefz, és utol
jára eltűnik fzemeink e lö l , még minekelőtte a' 
B ika a' Horizonba érne. Ekkor reggel a Zodi
acus' alatson állása miatt nem láthatni. Octobcr* 
közepe táján Reggel Napkeleten láthat-, ,V Ke? 
geli Hajnal előtt, az Orofzlán és Rák Jegyek-
ben. es nyúlik a' Kettősökig : F..\-.-e pedig üiyer-
kor a' Zodiacus' alatsony állása miatt nem lat-
haíni. Té l kezdetekor-is, valamennyire látható 
Ellve a Nyilasban és Bakban, és Reggel a' Scor-
pióban; Nyár kezdetekor pedig nem a' hofz-
fzas Hajnalok miatt. A z Afquátor korál egéí« 
Kfztendön által latható Eftve Reggel- ha tsak 



a Holdvilág, vagy felleges ido meg .nem ak a . 
dáiyoztatja, a' hoí a' De la Cailte és mások ál
lítása fzerént, a' kik t. i . azon a'réfzén jártak, 
gyakran íuggóleg áll a' Horizonra és igen ele
ven a' fénye. A' Zodiacus' fénye hofzfza igen 
változó a' Földnek a' Napra néíve vuló állása 
ízcrcnt; néha t oo. grádusnvira ekerjedhet az, a' 
Nap.ól fzámlálván ; maikor pedig ísak 4.5-re; 
a' Horizon iáján lévő fzéícfsége rí. és 30. grá
dusok között tapafztaltaiik. 

A z úgy nevezett Etfzaki Hajnal , (Aurora 
Rorealis) a' melly rendfzerént Ofz kezdetétől 
fogva Tavafz kezdetéig , és legnagyobb erőben 
az .^cpiinoc'áiimok' idején, rii'zta A: jel , és ka 
a' Hóid nem nagyon világít, Éfzak felé iátizik, 
lúKelÖképpen a' nv. levegő egünknek legfel-
f-'bb réfzében, az Ar.iher electrumos vagy gyan
tás erejű réfzetskéinek, és a' Palások körűi meg
gyúlt* Aia^n-'si M i t ér iának közös munkáfsága. 
A ' futó Tsi l iag nem egyéb hanem a' mi leve
gőnkben egybe-ts:;|.orcozott gyúlós gőz, a' melly 

bél'-Ö moz? Tg 1 .1 meggvuhd-
ván, egy derabon tovább fut, 's azután elalfzik, 
és \ a la mr Ily fen vés rt hágy maga után 
Í-F ekképpen v. ihmi !e- -so ésihafj formát mu
tat; de ezekről a' Phyfica, v . Phylica Geogra-
phia tanít. - • ;\• ; , 

N . B . Mennyire terjed a' mi levegő Égünk 
mag'sfsága, a' melly a' mi Földünket golyóbis 
." . ÍM ! uri ' i k 'M-OI-ee..::, iníajdonképpe'nnem tud
jak ; kétségkívül nem minden helyeken nem 
is mindenkor egyenlő ennek ma?;of:ág.-,: a./ $ <\<.v:>-
tornál a Föi;i ! fordulása mia;: b-;,;n>:-nniUabbnaU 
kell annak lenni ; a' Hóid'magához húzó erejr-
i i változást tsinál abban. Mennél fellyebb megy 
az Ember abban, annál ritkábbnak és líkatso-
fabbnak találja a j ! ; ka valaki 17. ezer lábnyi
r a , és így fellyül a' fellegeken megy a' légma-



393 
„ , , b b Hegyben , már fel annyi tömöüsegii-

k találja azt, unnia roiiloii, a hol raiva-

e.vétöl egeién eiv< r.ogyodik az. A J erme-
ízet u t a l ó k , a*Hajnalok*tartófságából, es így 
azon környéktől fogva, .V hol még .',/. a fúgá-
rokat megszegheti, rend l'zerént 8- Mérllfölei tol 
fogva lodg v. i i-ig tefzik annak magafságat, 
a* 'mellyen túl az némelly ek l'zerént úgy neve
zeit Aliherré válik, vagy azzal egy gye lefz. 

A ' legmagasabb Hegyek'teteji Í'zúntelen fe
lette vágynak fokkal-is minden Fellegeknek. 
Viár miu'ihr.gy az elfutunk címereié s legmaé.-:-
fahb Hegynek a' Föld kerekségén, a Cllimbo-
rafsónak Peruviában, mint egy 10500. lábnyi, 
vagy nem egéfzen J-ad réi'z . rig oblnyi a' per-
pendicularis vagv függő tii.ngafsriga : tehát in
nen következik, hogy a' legmagasabb Fellegei-; 
nem fokkal mennek el g e'Oirf fzíne feleit, fél 
Mérttföldnél magasabban , és hogy átaljáhan 
a' mi tulajdonképpen úpv neve/eit (ióz lií'-niv-
kőnk' egéfz magafságát, nem fokkal tehetjük 
annál magasabbra. S rmen mik. or valamelly egy 
v. Darab Felleget a' Hórizonnál látunk', és' az 
a'.fzelektfil errébb hajtatik, annyira, hogy az 
által-ellenben a' Hórizonnál ismét elenyészik • 
nekünk úgy tetfzik hogy ez ezen^menése köz
ben 180. grádust haladott. vagy az Égnek egél' 

" ó fél Golyóbisát befutotta; hololt pedig 
:gy igen lapos és kitsiny Arcus vagy Haf-

lly ha annak magalságd 
<, legfcljyebb-is tsak 90-ed 
iorgyedv' ezen tájékának, 

fz. Vagy ha »a-
ágra álló felle-

untia' Hónzcnrak valamelly tájékán: te-
meg valami 50. Mértföldnyire van to-
hatvanfzcr távch.bk ,Vjm mikor a* Ze-

'if. Idre i 
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ni tánkben vagy Fejünk felett ált. Dc tsak igen 
kevés Fellegek állanak i l ly magasan , é s ' l i a 

azoknak rnsgaísága tsak egy fertály Mérttföid-
n .V ' i u g y a " íínri.onnaj, aligvagvnsk tovább tő--
lünk 20. Mérttfoldnél; ha pedig alatsohyabban 
állanak , annál-is közelebb vágynak. 

Azt jegyezzük :nég ÍM meg , a mit a' T s i l 
lag visgáláíb-m gvönvorkötfiknek jói meg keli 
tartani: hogy a' Tsillagok, h':':á«béli meg! sala: a-, 
által, a' Hórizmihoz közel fokkal mefzebb lát-
fzanak egymástól, mint nagyobb magafságra; 

gv-ád-.:E'nk-i> az tgeii Sokkal nap; óbbaknak, 
tetszenek, aiais nr an az F.gen , mini nagyobb 
magafságra- : :gy ' T t i l a g , \ mel l - i , i gg 1 
i.í. grádiiíin-i m >g-, áll az Fgen, Í'okkal ma
gasabban tr izik r, Harci mint .hatod ref/e, egy 
másik a* melly ;-:.o. grád:;snyi magasan á l l , fok
kal magasabban Jáij'/ik •:! i ; .'• mint harmad ré
fze, egv negwen öt grádusra álló fokkal maga
fanban iatfzik mint fele & Tető Karikáknak a 
Horizon és Zenit között. E z onnan vagyon ; mert 
minékünk sz IíU' k.-'pze.r boltozatja úgy tutfzík, 
nem mint tökéüetes fél Golyóbis, hanem mint 
egy erősen bé n/yomott és lapos fél Golyóbis, 
- ; : . v mintha epy Í'okkal nagyobb Golyóbisnak 
tsak vaiamelly réfzét látnánk, a' mellyqek kö
zép pontja fokkal a lább, a' mi lábaink alatt 
volna; úgyhogy a' Zenit félé menő egyenes ! i -

. fokkal-is rövidebbnek tetfzik, mint a 'Ho
rizon felé gondola Linea. Innen ba a' Horizon
nál lévő két Ts i l lag felé , látás lineáit húzunk 
gondolattal: ezen lineáktóí fzemeinkhen f-.-rrnáit 
Ízegelet* nagysága határozza-meg, ezen kél Ts i l 
lagok' tetfzö m-í'zlzesé.^'.k egv-u IJLÜ!. Ha ezen 
Tsillagok fellyebb emelkednek: mi úgy hifz-
fzük, hogy közelebb esnek hozzánk, az E g ' 
képzelt; boltozatján; a' midőn a fzemeinkben. 
formáltt fzegelet változhatatlan marad , de a' lá-



• ' lineái, ott a' hová a' Tsillagokat alább tefz-
fíök, közelebb esnek egymáshoz . és megtial-

•ik bennünket, mintha a' két Tsillagok köze
lebb nyomultak volna egymáshoz. így vagyon 
a' dolog a grádusokra nézve-is. 

Ambárpedígmi minden Egi Testeket azok
nak erős fénye miatt, magafsan az Égen, kö
zelibbeknek e's kifsebbeknek-is tartunk : de még
is mindazonáltal, pufzta fjemmel minden fény
lő Testeket, valósággal nagyobbaknak látunk, 
mint a millyenek azok valósággal; minthogy 
azoknak a' mi fzemeihkben a' Hálós Hártyán for
mált t igaz Képeik köiúl, az Ö eleven fények 
miatt, még valami fzélíyel-ofzló Karika vagy 
gyiiril f-i-ma hamis fény-is vagyon, a* melly 
azoknak Képeit nagyobbakká teí'zi. A' mefzfz'e 
látó Ts'ök, a' mellyeken a' megfzegett fiígá-
rok által látunk, ezen hamis fényt elofzlatják, 
és az Égi Testeknek tökélíetes ; legalább vilá
gos képeit álhtjak-elö megnagyobbítva, innen 
a' régi Égvisgálok, a' Planéták és Álló Tsilla
gok Átmérőit. fokkai nagyobbaknak adják-elo, 
mint az újabbak találják ; mivel azok tsak pufz
ta Izemmel határozták-meg azokat, ezek pedig 
mefzfz'e laíó Tsökön. így a' tele Hóid, pufzta 
Izemmel nagyobbnak tetfzik, mint a' miilyen 
valósággal, úgyhogy ha annak Tányéra, a' 
fzemekben $i. minutányi fzegeletet tsinál, an
nak Átmérője jó fzem fi Embernek 36. minutá-
nyiiiak tetfzik, úgyhogy az említett hamis fenv, 
négy minutával tefzi azt nagyobbá. Innen van 
az a' nevezetes jelenés, hogy mikor a' Hóid, 
ket vagy harum Napi idős, annak fénylő Sar
lója, nagyobb Golyóbis réfzének látfzik lenni 
rabit a' tobb egyfxej-.mind latható homályos ré
fze lg> minden Plam-áak . mellyek "fokkal 
kifsebbekue* lutzanak a ' Hóidnál, de'ahoz ké
pest fokkal erosebb a' fények, pufzta Izemmel 

}:•'-' . • fok- . 
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Tokkal éfzre vehetöbben nagyobbodnak. M i k o r 
a' Jupiter' igazi Átmérője 38. Seeunda: .pufzta 
fzemmel 4| minutának, 's következésképpen hét-
fzer nagyobbnak látfzik az. A z Álló Tsillagok 

'fj.viir;' \ b b rm-i' látó Tsökön-is , tsak va
lami rei'zre ofzolhaiatat lan pontotsháknak lát
tatnak, és Tok okoknál fogva, azoknak Átmé
rőjét tsak egy Seeundára fe lehet tenni. De az 
]•>• r-galók' állítása izír-én!, egy elsó nr-.gyiáré 
T s i l l a g , pufzta Izemmel, és így tökélieiíen 
táfsal , négy 'minutányi fzegelet alatt látl'zik, 's 
következésképpen -uo-lzer nagyobbnak, mint 
arunk igazi A méi je . tokélletes vagv mei'sizí; 
látó TsÖn való látás által. Ha va-aki izemmel 
való látás által ínég akar róla gyözettetni, hogy 
a' Hold pufzta ízemmel nagyobbnak látízlk , 
mint annak igazi Átmérője a' Izembe k i formáz
v a : tsak visgálja-meg, hogy hány tele H c l d (ér
ne • kei egymáüój nem mef/ze b.-vö T~ : h -
gok köztt, a'meilyek nek egymástól való távol
léte tudva vagyon, úgy fogja tapaí'ztalni, hogy 
azok köztt nem férm--el annyi leié íbdi i , :•. • ní 
a' mennyinek a' felfzámlálás fzerént el kellene 
férni. Castor és Pollux p. o. 4 3 31' vagy 271. 
minutányira vágynak egymástól; ha már a'.te
le Hóid a* Kettősben vagyon, és annak igazi 
Átmérője 31' úgy 9. lett- íiokh sk kellene a' 
kettő között el férni; de a' fzem'mértéke fze
rént éppen nem látl'zik hogy annyi el férne kostök. 

%. Ha az Álló Tsiilagokst pufzta Izemmel 
nézzük: úgy láU'znnitk azok, iíóníha nind—-: • 
fúgárokkal, körös kerÖl volnának vétetve , 
üülámlanak, fzikráznak; ha pedig mefzi'ze iái > 
Tsön nézi azokat valaki , úgy ezen iilndó!' > 
i'úg.-irokból femmit fe vehet éizre: a* honnan 
azok lókkal fényesebbeknek, de jóval-is kii se. b-
beknek látlzanak mint pufzta Izemmel ; aiatso-
nyabb:m-is az Egen , jobban tsillámlai:ak, mint 



••ftabbaa, mint akkur-U, mikor fok gőzökkel, 
párázatokkal lellyes a' levegő. Ez világos jele an
nak, hogy ez a' rezgő fény, tsillogás és l'ztkrá-
zá«, nem magokban az Álló Tsillagokban va
gyon, hanem ez függ a' mi (> őzkor gvtk.nk* vagy 
Mmosrh;eránk' minémtbégétől. D« ennek meg-, 
ma • varázására í'/ügség elébb valamit l'zóílani 
az Álló T'sillagok' tetfzö Nagyságáról. 

Az Alió Tsillagokat, a' mint egy két fáé
val fellyebb-is említettük, nem azoknak Nagy
ságánál , hanem azoknak erős fényénél fogva 
látjuk. Mert azoknak Nagysága felettébb tse-
kély, és egy első Nagyságú Tsillag-is, alig 
foglal el az Égen egy í e, undáiiyi helyet, vagy 
annyit, a'mennyi a iKíid'Áiméröjénch i&oo-ad 
réfze. Ezt így tapafztalták vagy találták az Eg-
visgáíók négy első nagyságú Tsillagokon a'Zo.-
diacusban, úgymint Aldebaránon, Reguiuson, 
Azimechen vagySpicán, és Antaresen. Mert 
mikor a' Hóid ezen Tsillagokat bé-fedi: egy 
fzempillantásban mennek azok a* Hóid' háta me-
gé, mihelyt annak izéiét érni láttatnak; legalább 
nein telik bele egy Secundánnyi idő, míg a' 
Hóidtól egéfzen béfedetnek. Már minthogy 
a' Hóid egy Secundányi idő alatt, a' maga Ka
rikájában fél Secundámiyi hajlatot halad előre: 
innen következik, hogy ezen fényes Tsillagok' 
Átmérője koránt finis egy Secunda. A ' Planéták 
körűi mást tapafztalunk; mert azoknak Átmé
rője élzre-veheto Nagyságúnak látfzik. Venust 
néha jo. Secunda nagyságúnak látjuk; ha ezt ak
kor a'Hóld befedne: í j minuta telne belé míg 
az egélzen a' Hold' hata megé rejtené maga;. 
Ha a'legnagyobb Alió Tsillagok illy kis helyet 
fogluiuaa-e; az Egen: mennyivel kil'sebbet fog
lalnak hát-el a' kifsebbék ? 

De miéit látfzanak hát még-is némellyek 
íz Égnek ezen ragyogó fényei közzül pufzta 



fzemmel a' Planétákkal egyenlő Nagyságáiknak > 
Ennek oka kiváltképpen ez; mert az Aüó Tsií
lagokból ki fűgárzó Iáját fény lókkal eleveneb
ben megilleti fzemeinker, mint a' Planétáknak a' 

- Naptól költsönözütt es a'vifzfza téríté«-által meg
gyengített hozzánk . borsátott \ ilága. Innen az 
AÜÓ Tsillagok körül valanielly eltven világos 
fény terjed-el, a' mellyet, pufzta Izémmel a' 
1 siiiasrgai magázni cgvnek tartunk, és ekkép
pen azt rendkívül erősen megnagyobbodva lát
juk ; a' mi a' Planéták gyengébb világára néz
ve í'okkal kiiVbb mértékben nmemk, a' min; 
mar fellyebb mondottuk. Így vaiamelly meg
gyújtott Gyertyának a* Lángja, Éjjel, nagy 
meí/izeségre rendkívül nagyobbnak iátfzik, 
mintegy hasonló nagyságéi homályos test Nap
pal, lókkal kifsebb melzfzeségre. E' fzerént 
meg.telhetjük, hogy ha p. o. Sirius, a' legfé-* 
nyesebb A11 ó Tíiíbg Egen , Venuí'sal egyen-
lö nagyságúnak látl'zik, azt az Ö nagy mefz-
í, arégébói nem láthatnánk , ha tsak oiiy erős 
volna a' fénye mint a' Venusé az Ö tetfzö Át
mérője nagysága mellett. Az Álló Tsillagoknak 
cs Planétáknak pufzta látása e/i íanítja, azok
nak tetfzö nagyságáról és fények'1 erejétől; de 
a mefzfze látó Tsök, valami egéfz mást mu
tatnak. Azokon a' Plánénak, ei'./re vehető, a' 
mrfzfze látó Tsök' nagysága fzerént nevekedő 
megnagyobbodott Átmérő alaiv látízanak, és 
e;'.;, :''"rimind azoknak fénye b/ult,iátabb: ellen
ben a' legnagyobb Aüó Tsillagok, a legtökél
etesebb mefzfze látó Tsön Izemléltetvén-is, 
kis és réfzre ofzolhatatlan,fénylő pontoiskák 
maradnak, a' mellyeknek Átmérőit Microme-
•trummal meg mérni nem lehet: a' melly egy 
jele az ö megmérhetetlen mefzfzeségeknek. 's 
következésképpen pufzta izemmel ioitkai na--
g) óbbaknak láifzanak , mint a' leg jobb melz-
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fzelátó Tsön-is. így a' Gyertya1 lángja Éjjel mefz-
fzéről, főt közelröl-is, pufzta ízemmel nagyobb
nak látfzik, mint mefzfze látó Tsön; mellynek 
oka, a' mint már fellyebb-is megjegyzettük az, 
hogy a' mefzfze látó Tsök mind a* két esetben 
a'fénylő Teftet korúi vevÖ fényt elvakuljak, 
Azomban a'mefzfze látó Tsök az álló Tsillagok 
körül nem vefzlik - el munkáfságaikat és katio
nokat; azok ki-tágasítják vagy megnagyobbít
ják az azok köztt lévő Köztt v. T é r t , és a1 

• Tsillagoknak nagy fokaságát mutatják ott, a' 
hol a' pufzta fzem egyet lém lát. 

. Moll könnyű megfogni az Álló Tsillagok
nak tsillámlását vagy villogását. Tudniillik, mi 
ezeket a' fénylő Testeket, túl a' mi Levegőn
kön, a* fóld'ről fzüntelen fel-menö, és a' mi 
Gőz környékünkben meggyúló fok Gőzök köztt 

Játjuk. Mikor már ezen Gőzök a' mi fzemeink 
és a' Tsillagok köztt mozgásban vágynak : úgy 
azoknak fúgári külömb külömb megfzegetés ál
tal, valami rezgő mozgásba hozatnak, a'melly 
által magok a' Tsillagok, ininthogy azoknak 
tetfzö ÁtmérŐjök olly rendkívül tsekély, fztín-
telen való mozgásban láttatnak, mintha azok mo
zoghatok volnának. Mennél erosebb vagy na
gyobb valamelly álló Tsillagnak a' fénye: an
nál elevenebben tonik az fzemeinkbe , a' Le
vegő fajin vizes gőzeitől megrázattatván : és in
nen vagyon a Sirius* kiváltképpen való pom-

.pája. Hogy az Álló Tsillagok' fzikrázása, leg
inkább a' levegő'nedves gőzeitől függ, a' me
leg és fzáraz Tartományokban tett tapafztalá-
sok, p. o. Arabiában és a' Persiaí öbölnél, a' 
hol tsak-nem egéfz Efztendön által tifzta a 
levegő, megbizonyították; ott, mint a' magas He
gy eken-is, nem fzikráznak a' Tsillagok, hanem 
tsak tifzta és eleven fénnyel tündökölnek; Té
len pedig mikor nedvesebb a' levegő , valami 
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rezgések tapafztaltatik. Az ott való lakosok, 
az utasok' eló-adása fzerént, a' ízabad levegőn 
bálnak a' Házak* lapos tetejeín, és valahányfzor 
Éjjel fel ébrednek, mind annyifzor a' Tsillagos 
Eg a' maga egéfz tifztaságában tűnik fzemeíkbe, 
a' nélkül hogy fellegekkel vagy ködökkel be 
volnának fedve; a' honnan nem tstida, hogy Ásiá-
nak ezen környékei voltak valaha a' leg elsÖ 
Égvisgálók* hazáji. A ' Tsillagok kifsebb 's na
gyobb mértékben való fzikrázása függ hát a' le
vegő Eg' minémüségétöl. 

A' Planéták nem fzikráznak, mint az álló 
Tsillagok; a' mi kétségkívül az Ő tetfzö Át
mérőinktől vagyon, a' melly már éfzre vehctöbb, 
mint fem hogy a'levegőbeli gőzök'mozgási azok
nak lógárit, a' minden fzempillantásban válto
zó megfzegetések által olly elevenen megráz
hatnák: azomban fokkal gyengébb azoknak fat
tyú fénye, mint az álló Tsillagok' faját fénye. 
Merktirius, Vénus és Jupiter, Liferáznak ugyan 
néha , a' mit az Ö Naphoz való közel létekből, 

iryságokból 's a' t. lehet magyarázni ; 
de tsak ugyan a' Izemmel látott dolog bizonyít-

•\.c ö tündöklések éfzrevehetökép-
pen küíömböz az álló Tsillagok' ragyogásától. 
Hogy a' Nap 's Hóid nem fzikráznak, tsalhatat-
lanúl, az Ö jóforma tetfzö Nagyságoktól vagyon. 

3. Némelly álló Tsillagok, a mellyek Tsu-
dálatos vagy változó Tsiilagoknak neveztetnek, 
bizonyos icló fzakafzokban, bizonyos változást 
1/cnvednek az ö fényekben; úgyhogy most kis-
lébb, majd nagyobb fénnyel tündökölnek; né
ha egy ideig egéfzen - is eltűnnek. Illyen A l 
gol a'Medusa' fejében; a'mellynek fényében 
£9. Orák alatt, különös változás esik ; 62. Óráig 
tgyan-is ez, második Nagyiágú Tsillag; 3i 
Üiaig pedig negyedik nagyságúvá válik, és 
agyán annyi idő alatt, elebbeni nagyságát is-



mét vifzfza-vefzi. Hlyen van három a Hattyú
ban; egy a' Tzethal' nyakán, a' melly 11. Hó
napok alatt, harmadik nagyságú Tsiilagbói egé
fzen elenyéfzik egy ideig. , 

Tapafztalták azt-is az Egvisgálók , hogy 
némelly Tsillagok, a leg régibb Tsillag visgá-
lók' idejében , a' kifsebb Tsillagok kézzé i.ir
tóztak , ma pedig a' nagyobbak közzé fzámlál-
tatnak; és megfordítva. Athairt, Ptolemauis a' 
második Százbéli híres Egvisgálo, a' harmadik 
nagyságúak közzé fzámlálta; ma pedig ez egy 
az első nagyságú Tsillagok közzül. így a' nagy 
Medvében a' íó-dík Százban, volt egy máso
dik nagyságú Tsillag, a' melly most negyedik 
nagyságú. Néha, a'mint fellyebb-is mondottuk, 
egéfzen új T«illagok-Ís tetí'zenek - fel, és ismét 
el-euyéfznek. í g y , a'mint Tycho de Brahe be-
fzélli, íj/a-ben tetfzett-fel, Cafsiopejában egy 
új Tsillag i November' eiejin, a'melly fényével 
meghaladta Siriust, és Jupitert, úgy hogy fé
nyes Nappal-is lehetett látni ; i,574-ben Marti-
usb;<;] ismét eltúrit. így Keppíer-is látott egyet, 
3' Kígvot'ban, Octoberben 1604-ben, a' melly 
me^haiadm a;: cúsö nagy^tgú Tsiíiagokat; azután 
pedig lafsan lafsan fogyni kezdett, és a' követ
kezendő Efztendöben Octoberben egéfzen el-
enyéfzett. Ellenben a' Régiek' Laifiromában. ta
láltat nak ollyan Tsillagok fel - jegyeztetve, a' 
meilyek már ma éppen nem találtatnak az Égen. 
Lásd az ezekről való vélekedést fellyebb. 

Az-is külénös, hogy némelly Álló Tsilla
gok, jó mefzfze látó Tson kettősöknek látiza-
nak, vagy egy helyett kettőt lehet látni. Hlyen 
Mesarthira a' Kosban; Caftor a'Kettősben; 'Mi-
zár a' nagy Medvében s a' t. Az e' féle neveze
tes Jelenéseknek nehé* fundamentomos okait 

4-
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4. Ide tefzfzük az első nagyságú és némelly 

nevezetesebb Tsillagok' járásának vagy megje-
lenéí'ének Tábláját, a' Planéták' 1814-dik í81 j-dik 

•1816-dik és 1817-dik Efztendobéli járásával 
együtt. 

I. £ ' következendő Táblából egy tekintet
tel meglehet látni, hogy az első nagyságú és 
egynéhány nevezetesebb Tsillagok, mitsoda idő
ben és meilyik oldala felöl jelennek-meg az Ég
nek Éjjelenként. Megmutatja körííl belől a' mi 
környékünkre nézve, azoknak feltetfzését és 
lemenését a' Nappal; mint azt-is, hogy mikor 
kezdenek azok, vagy fzitnnek-meg, a' Reggeli 
vagy Eftvéli Hajnalban láthatók lenni: a'melly-
böi meglehet tudni, hogy mikor és meddig lát
hatók azok. A' Tsillagok' küiömbözö nagysági, 
és a'Zodiacus' alatsony vagy magas fekvése, 
a' Keleti és Nyúgoti Hórizonnál, igen éfzrea 
vehető külömbséget okoznak azoknak megjele
nésének idejében; azomban a' hoízfzabb vagy 
rövidebb Hajnalok-is okozhatnak még ezen meg
határozásban változást ; de a' mellyet azokra 
nézve a' kiknek ezen Könyvet írjuk , fzámba 
fe vehetünk. 

Jegyzés. Ezen oldal hátra lévő réfzének; 
mint fzintén, az ezt követő fél le vél ne k-i s, a' 
következendő Tábla miatt egéfzfzen ürefsen kel
lelt volna maradni; hogy hát az ne történjen, és 
a* Könyvben difztelenséget ne okozzon; úgy tet
fzik hogy nem íel'2 hafzontalan itt megjegyezni, 
hogy a' következendő Tábla a' mint kiki látja, 
igen könnyűvé tefzi, a' feliyebb le-írt út muta
tás fzerént, az első nagyságú és némelly máso
dik nagyságú Tsillagokkal, > következéskép
pen azon 1 sillagzátokkal való megesmérkedést-
is, a' mellyekben azok vágynak; mint fzintén a' 
Phrnetáknak, e' jelen való és a' következendő 
három Efztendoben, a' Zodiacus 12. Tsillagzati-



ban földről fzemlélt járásinak elö adása-is, a' F6 
es pufzta fzemmel látható Planétákkal való meg
ismerkedést. Az Álló-Tsillagok között, a" mint 
feliyebb megjegyzettük, Hevelius fzerént 18. él-
fő nagyságúak fzámtáltatnak; a* mellyek köz
zül tsak 15. tetfzik-fel minékünk; de ezek köz-
^ül-is; az Orofzlány Farkában. Denebotát, és a' 
nagy Vízi-Kigyóban Alphárdot, az újabbak heí-
lyesebben a' második nagyságúak közzé fzám-
lálják; tán nagyobbaknak tetfzettek azok régeb
ben. Az egy Denebolan kívöl^ ezen Táblában 
minden első nagyságú nékünk feltetfzo Tsilla
gok elő fordulnak; de arra-ls könnyű rá akad-
aiRegulusrél, a melly hasonlóképpen az Orofz-
lánban vagyon és jóval - is fényesebb 's itt elő 
fordul. A ' Tsillagok Rubricájából vagy Ofzlo-
pából, hogy a* több Ofzlopoknak, több helly 
ayerödjön-meg, ki hagytuk, hogy mellyik Tsil
lag mellyik Tsillagzathoz tartozik, meglévén 
már az úgy - is eléggé határozva magában a' 
Könyvben, tsupán tsak Algenib és Seheat mel
lett jegyzettük azt meg; minthogy az első ne
vén Perseusban, a' másikon pedig a' Vizöntö-
ben-is vagyon egy. 
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II. Mennyi ido alatt kerillik-meg a" Plané
ták a' Napot , vagy fatják-bé a' Nap körül a' 
mágÖk karikáikat, és mennyit haladnak Napjá
ban, láttuk feliyebb. Ha mi azoknak futását vagy 
menését, a'Napból, vagy azö Karikáiknak tsak
nem á' közép pontjából l'zemlélhetnénk: úgy 
fzÖntelen egy arány/ásíinak és jó formán egyen
lőnek látnánk azt, vagy mindég a Zodiacus'Je
gyei rendé fzerént, Napnyúgotról Napkelet fe
lé látnánk azokat menni; azzal a'külömbséggel, 
hogy azoknak menése a' Napközelében (Perí-
helium) valamivel febesebbnek tetl'zene, mint 
a' Nap' távolában (Apheltum) ; egyfzersmind az 
Ö tetfzö nagyságok-is, nem igen él'zre vehető
képpen változna. De minthogy mi ezen Égi Tes
teket, és ezeknek mozgását, a' Föld' Golyóbi
sáról fzemléljük, a'melly maga-is egy Pláneta, 
vagy Napkörűi forgó Egi Test, v. Bujdosó Tsil
lag Í és azokkal együtt forog a' Nap körül: in
nen könnyű által-látni, hogy a' Planéták'futá
sának az Égen , minékünk fokfzor igen rende
letleneknek kelltetfzeni. Mert valamelly Plané
ta fokkal közelebb van a' Földhöz egyi'zer mint 
másízor; most lafsan vagy febesebben egyfe
lé megy ázzál, és azután éppen ellenkező ól-
dalra vefzi a' maga futását, és mind ez azok
nak tetfzö nagyságában és menésében mi tőlünk 
fzemléitetvén, igen éfzre-vehetö rendeletlensé-
get okoz fzükségesképpen. Mikor a' felsőbb 
Planéták a' Nap' háta megett v. a' Napon tál ál
lanak: akkor leg mefzfzebb vágynak a' Földtől; 
Ök a'bal oldal felé mennek, a'Fold' pedig jobb
ra tart; a* mi azoknak Napkelet felé való elö-
ba!adását íietteti, vagy nagyobbítja fzükfégeskép-
pen. Máskor éppen által-ellenben vágynak a' 
Nappal, és Éjjel l'i. órakor érnek a' M'-ridii-
nusba. Ekkor legközelebb vágynak a' Földhöz, 
és e' l'zerént legerősebb fénnyel-is láttatnak tün-



di kölni; de az 6 vélek ugyan azon egy idő
ben egy környék felé eiö-nvomuló Főid, hát
ra tartóztatja az ö futásokat; az álló Tsillagok 
felé túl rajtok húzott látás' lineái Napnyúgot fe
lé esnek , és úgy tetfzik mintha a' Planéta Nap-
ív; úgot felé vil'zfza felé menne. Mikor a* Fold" 
egyenesen ezen Planéták felé tart, vagy azok- • 
tol el felé távozik : akkor azok Szükségesképpen 
az Égnek egy és ugyan azon helyében állani láttat
nak; és e' történik minekelőtte á' Planéta kez
dene hátra felé vagy előre menni. Mikor az al
sóbb Planéták túl a' Napon vágynak ; éppen úgy 
Vagyon reájok nézve a' dolog mint a' felsőbbek
re; mikor a' Nap és Föld között való réfzeiben 
vágynak az 6 utaiknak: tehát az ö febes futá
sok miatt, Napnyúgot felé egynehány Nap hát
ra felé menni tetfzenek; minekelőtte hátra felé 
kezdenének menni, és hátra menni megfzúnné-
nek: egy ideig egy helyben láttatnak állani; 
mivel illyenkor egyenesen a' Föld' felé tartanak, 
v. attól el felé távoznak. A'Hóid'járásában fem
mi e'féle rendeletlenséget nem tapafztalunk ; mi
vel annak menését, nagyobb réfzént az ö útá-
nak közép pontjából, melly-is a' Fold, fzemlél-
jük. 

A ' Plánéták-is hát a' Napból fzemléltetvén 
vagy gondoltatván, egéfzen rendesen futják-
bé a' magok Nap körűi való útaikat, és járják 
be a' Zodiacus' 12.Jegyeit, mintfzintén a'Nap, 
vagy-is inkább ez a'mi földünk ; és ez az Ö igazi 
állások vagy járások a' Zodiacusban. (locus v. 
motus Heliocentricus) M i itt azoknak Földről 
fzemléltt helyeiket, vagy járását, vagy azt ad
juk- el6 , hogy mikor niellyik Tsillagzalban lát-
juk-mi Föld' lakosi a' Planétákat a' Zodiacus' 

•i2.Tsiílagzati közzöl az 1814-dik i«M-dik 1816-
dik és 1817-dik EfztendÖben (Locus Geocentri-
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1. A Planéták járása az x^x^-dikE/ztendoben. 

a. Merkuriust' Januárius' kezdeteben a* 
Nyilasnál lehet látni a' Reggeli Hajnalban; Mar-
tius' közepe táján Eíthajnalban jelen-meg Nap-
nyúgoton a* Halakban; Június' ve'ge'n, e's Júli
us' kezdete'n Caftor e's Pollux mellett láthatni 
egynehány minutáig, Dél felöl Eíthajnalban, 
Auguftus' végén a' Reggeli Hajnalban látfzik. 
valamennyire Venus alatt az Orofzlánban. No
vember' első felén Naplemente után Napnyúgo-
ton látni a' Nyilasban. December' közepe táján \ 
a' Reggeli Hajnalban mutatja magát valamennyi
re Venus mellett. 

b. Venus Januariusban és Februáriusban 
Eftvénként igen fzépen tündöklik az Eg' Nap
nyúgoti réfzen. Januariusban a' Vízöntőn ke
refztúl nyomul a' Halakba. Februarius' végén 
kezd vifzfza felé menni, és közelít a' Naphoz. 
Martius' közepe táján az Efthajnalban eltűnik , 
és alsó egybe-jövése vagyon a' Nappal. Áprii 
lisben ismét megjelen mint Reggeli Hajnal Tsil
lag Napkeleten, és ismét előre kezd nyomulni. 
Májusban igen fzépen tündöklik Napkeleten reg
gel a' Halakban. Júniusban a* Koson kerefztúl 
megyén előre, és Nap felkölte előtt igen eleven 
fénnyel tündöklik. Júliusban megyén a' Bikán 
kerelztul, és igen fzépen tündöklik a' Reggeli 
Órákon. Augustusban és Septemberben be-futja a* 
Kettőst, Rákot, és Orofzlánt, és Reggelenként 
tündöklik. Qetoberben és Novemberben, a' Szü-
zön és Mérőn által, Jupiter és Márs mellett me
gvernél. Decemberben, a' Scorpióban meg fzún 
Reggeli Hajnal Tsillag lenni. 

c. Mars Januariusban, Februáriusban, és 
Martiusban a' Napnyúgoti Égen látfzik, és me
gyén a' Halakon és Koson kerefztúl. Április
ban megy a' Bikába, és tsak valamennyire le

het 



het raég-látnt az Eíthajnalban, Májusban ugyan 
ott eltűnik fzemeinh elöl. Augustus' vége felé 
a' Nap mellett áll. Or.toberben ismét megjelen 
Nap fel költe előtt a' Reggeli Hajnalban , ég a 
Szűzben áll. Novemberijén reggeli .5. Órakor 
feltetfzik, és megy előre a' Szűzbe. December
ben a' Mérőbe ér, Reggeli 1. Orakknr fel tet
fzik, és Nap fel költe előtt Napkeleten tündöklik. 

d. Cerest pufzta fzemmel nem láthatni. 
e Jupiter, Januariusban egy Órakor reg

gel a* Meridiánus ban vagyon, és az Orofzián
ban háira felé megy. Februárius' utolsó felén, 
által-ellenben áll a1 Nappal az Orofziánban, Éj
félben Dél felöl vagyon és egéfz Éjjel tündök
lik. Martiusban Eftvéli 1 o. Óra után Dél felöl 
látfzik, és majd egéfz Éjtfzaka fénylik Napnyú-
goton. Áprilisben Eftvéli 8. Órakor az Orofz
iánban a'Meridianusban vagyon, Éjjel a' Nap
nyúgoti Égen látfzik, és Reggeli 3. Órakor me
gvernie. Májusban ismét előre kezd menni az 
Orofziánban, Éjjel Napnyúgoton _ láthatni, és 
Éjjeli egy óra után megyén-le. Júniusban Est
v é l i ' 1 1 . órakor le-megy. September első fe
lén a' Nap mellett vagyon. October' kezdetén 
ismét megjelen Napkeleten a' Reggeli Hajnalban, 

Szűz' Napnyúgoti réfz ében. November
ben Reggeli 3. Órakor fel-tetfzik, és Napfel
kelte előtt Napkeleten tündöklik. Decemberben 
Reggeli i . Órakor fel-jön Napkeleten, és_ a' 
Szűzben látfzik Reggelenként. 

f. Saturnus Janua;ius' közepe tajána' Nap 
meliett vágyón. Februárius'utolsó felén Nap fel
kélte előtt a' Reggeli Hajnalban látfzik. Marti
usban Reggeli négy Órakor fel-jön, és a'Bak' 
fzarvai alatt lehet látni. Áprilisben három Ora 
felé fel-tetfzik; Májusban pedig 1. Ora tájban, 
és Nap' fei-köite előtt az Ég' Napkeleti réfzen 
fénylik. Júniusban a' Bak mellet hátra felé kezd 



menni, ésEílvéii n . Ora után fei-tetfzik. Július' 
*Közepe után, által-ellenben áll a' Nappal, Éj
félben a' Meridianusba é r , és egéfz Éjjel látha
tó. Augufttusban már Eltvéli, 10. Óra után Dél 
felé láthatni, és Reggelli 3. Óra tájban megyén 
le. Septemberben Éjjel Napnyúgoton látfzik, és 
Reggeli 1. Óra tájban megy-Ie. Octoberben is
mét előre kezd menni, és 11. Óra tájban megy- I 
le Napnyúgoton. Novemberben 9. Decemberben | 
pedig 7. Óra tájban már le-megy, és az Efztendö' 
végén az Efthajnalban eltűnik. 

g. Uranus Januaríusban Reggeli 4. óra-
kor fel-jön, és a' Scorpióban látfzik az Ég' Dé
li réfzén. Februariusban Reggeli, 2. órakor., 
Martiusban Éjfél után tetfzik-fei. Aprilisben a* ; 

Scorpiöba vifzfza felé kezd menni, és Eftvéli , 
10. órakor fel-tetfzik. Május' utolsó felén ál
tal-ellenben áll a' Nappal a' Scorpióban , Éjfél- | 
ben Dél felé, és egéfz Éjjel a' Horizon felett I 
vagyon. Júniusban 10. órakor a' Meridiánus-
ban vagyon. Júliusban Éjjel Déli Napnyúgoton 
látfzik, és Éjfél után le-megy. Auguftusban Est- ; 
véli. 10. órakor elenyéfzik. Septemberben tsak 
alatsonyan lehet még látni Napnyúgoton, és a* 
Hónap' végén láthatatlanná lefz. November* vé- ! 
ge felé a'Nap mellett áll, és még Decemberben 
nem lehet látni, 

a. Merkuriust Fehruárius'utolján él Mar-
tius' elején az Eftvéli hajnalban lehet látni Nap
nyúgoton. Június' közepe táján Nap lemente 
után az Eg' Napnyúgoti réfzén a' Kettősben lát
fzik. Augustus' első felén, Nap felköite előtt 
Napkeleten jelen-meg a* Kettősben. November* 
ntolsó felén és December' elején Nap felköite 
előtt a' Mérőben tűnik fzembe Napkeleten. 

NB, 



NB. Ezen Efztendöben November' 12-dik 
Napján lefz az a' ritka Tünemény, hogy Mer
kurius a' Nap' Tányéra alatt megy-el; a' melly 
által-menetel, még Nap felköite előtt. Reggeli 
más fél és hat Óra közölt történik; és azért 
tsak Asiában és Déli Európában lefz látható. 

b. Venus Januariusban a' Nap' háta me-
gett áll. Februarius'közepe után, Nap" lemente 
után, mint Efthajnal Tsillag Napnyúgoton is
mét megláttatik valamennyire. Martiusban már 
a' Halakban vagyon, és jobban lehet látni. Áp
rilisben és Májusban, a' Koson és Bikán kerefz
tul, a' Kettősig nyomul előre, és egéfz késő 
Éjtfzakáig lehet látni. Júliusban még igen fé
nyes fzínnel tündöklik a' Kettősben és Rákban. 
Júliusban és Augustusbaa lafsan lafsan alatso-
nyabban jelen-meg , és hamarébb le-megy. Be 
futja az Orofzlán és Szűz Tsillagzatokat, és 
Jupiter mellet megy-el. Septemberben az Eft-
hajnalban eltűnik, és hátra felé megy. October
ben a' Napon innen vagyon. Novemberben 
ismét megjelen Napkeleten Nap' felköite előtt, 
mint Reggeli Hajnal Tsillag. Decemberben is
mét előre megy, és a' Reggeli Órákon tündök
lik Jupiter mellett a1 Mérőben. 

c. Márs Januariusban, Februariusban és 
Martiusban Reggeli 4. Órakor jon-fel, és. megy 
kerefztul a' Scorpión és Nyilason. Aprilisben 
Reggeli három óra tájban tetfzik-fel, és megy 
előre a' Bakba Saturnus mellett: Májusban Éj
jeli 1. óra után fel-jön és vagyon a' Vízöntő
ben. Júniusban mar Éjfélben feltetfzik , és a* 
Reggeli órákon látfzik Napkeleten a' Halakban. 
Júliusban 10. Órakor, és Auguftusban már 9. óra
kor a* Horizon felett van és láthatni a' Halak
ban, Seplemberben hátra felé megy a' Kos mel
lett, Eftvéli hét órakor feltetfzik, és Reggeli 
a. órakor Dél felé látfzik. Octoberben által-

1 el-
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ellenben all a Nappal, Éjfélben Dél felé va
gyon, Napnyúgotra a' Kos mellett, és egéfz Éj 
jel tündöklik. Novemberben 10. óra tájban már 
Dél felé vagyon, és egéfz a' Halakig vifzfza-
ment. Decemberben ismét előre kezd menni a' 
Halakban. Eftvéli .5. órakor feltetfzik, és Reg
geli a. óra tájban le-megy. 

d. Jupiter Januariusban már Éjfél előtt 
fel-tetfzik, vagyon a* Szűzben, és reggelen
ként az Ég' Napkeleti réfzen fénylik. Februári
usban hátra felé kezd menni a' Szűzben, 9. óra
kor fel-jön, és Reggeli 3. óra tájban Dél felé 
látfzik. Maríius' végén, a' Nappal által-ellenben 
vagyon a' Szűzben , Éjfélben Dél felé áll , és 
egéfz Éjjel tündöklik. Aprilisben 11. óra tájban 
a Meridiánusban vagyon, és még majd egefz 
Éjjel fénylik. Májusban és Júliusban Éjjelenként 
a' Napnyúgoti Egen látfzik, és ismét előre me
gyén a' Szűzben. Júliusban tsak valamennyire 
lehet még-íátni Napnyúgot on, és to. óra tágban 
le-megy. Auguftusban Vénus mellett az Eíthaj
nalban el vonja magát fzemeink elöl. October' -
első réfzében a' Nap' mellett áll. Novemberben 
ismét megjelen Napkeleten a' Reggeli Hajnal
ban, és a' Mérő mellett Napnyúgot felé áll. De
cemberben Reggeli 4- órakor feltetfzik, és Nap" 
fet-költe előtt, Venufsal együtt látfzik a Mérő
ben, az Ég' Napkeleti réfzéh. 

e. SaturnusJanuarius' utolsó felén a'Nap 
mellett áll. Februárius' vége féle ismét meglát
tatik Nap' fel-kolte előtt a' Reggeli Hajnalban. 
Martiusban 4. órakor - fel-jön, és ismét Napke
leten tündöklik Nap' fel-jötte előtt. Áprilisben 
három óra után megjelen; Májusban a' Bakban 
vifzfza felé kezd menni, és Sjfél után egy órá
val tetfzik-fel. Júniusban már 11. órakor fel 
vagyon, és a' Reggeli órákon Napkeleten lát-
1'zhV. Júliusban Eftvéli 9. órakor feltetfzik, és 



Éjfél után i . órakor a' Meridianusban vagyon. 
Augultus'kezdetén, a' Nappal által-ellenben va
gyon a* Bakban, Éjfélben Dél felé áll, és egéfz 
Éjjel tündöklik. Septemberben már Eftvéli 9. 
óra után a' Meridiánusba ér, és Reggeli 1. óra 
után le-megy. Octoberben Eltvénként Napnyú
goton lehet látni, és 11. óra után elenyéfzik. 
Novemberben a* Bakban ismét előre megyén, 
és Eftvéli 9. órakor botsátítozik a Horizon alá. ' 
Decemberben még valamennyire láthatni, ity, 
órakor le-megy. 

f. Uranus Januariusban Reggeli 4. óra
kor fel-ietfzik, és a Reggeli órákon a' Scorpi
óban kell keresni. Februariusban Reggeli 2. óra
kor, Martiusban pedig már Éjfélben fel vagyon. 
Áprilisben a1 Scorpióban hátra felé kezd menni, 
és Eftvéli 10. óra után fel-tetfzik. Május" vége 
felé, a' Nappal által-ellenben áll a' Scorpióban; 
Éjjeli 12. órakor Dél felé áll , és egél'z Éjjel 
látfzik. Júniusban már 10. óra után a Meridiá
nusba ér , Júliusban pedig már 8. óra után ab
ban vagyon, és Éjfél tájban el-enyéfzik, Augus-
tusban a' Scorpióban ismét előre kezd menni, 
és Éjjel Napnyúgoton lehet látni. Septemberben 
Eftvéli 8. órakor le-megy, ésmégebben a'Hó-
napban el-tűnik. November' végén a' Nap mel
let áll, és még Decemberben nem lehet látni. 

3- Az \%\b.dik Mfztendóben. 

a. Merkuriust Januarius' végén és Feb-
ruarius' első felén Eflvénként a' Vízöntőben lát
hatni Napnyúgoton. Május' utolsó Napjaiban él 
Június'elején Nap'lemente után az Eftvéii Haj
nalban tűnik fzembe a' Bika és Kettős között. 
Július' utolsó felén, ésAuguftus* elején, a' Reg
geli Hajnalban látfzik a' Kettősben. November' 
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első felén Reggelenként, a' Szűzben mutatja ma
gát Napkeleten. 

b. Venus Januariusban Napkeleten tün
döklik Napfelkelte előtt mint fényes Hajnal 
Tsillag, és megy a' Scorpión kerefztúl. Febru
áriusban aíatsonyabban látfzik a' Reggeli Haj* 
nalban, és nyomul előre a' Nyilason kerefztúl. 
Martiusban, Áprilisban és Májusban, kevéfsel 
Nap' felkölte előtt még Napkeleten láthatni, és 
megy a' Bakon, Vízöntőn, és Halakon kerefz
túl egéfz a' Kosig. Júniusban még tsak egyne
hány minutákig lehet látni a' Reggeli Hajnalban; 
Júliusban pedig már eltűnik. Auguftus' kezde
tén felső egybe-jövésben (Conjunctio) van af 

Nappal. Tsak Novemberben jelen-meg ismét, 
mint Efthajnal Tsillag, Nap' le-mente után Nap-
nvúgoton a' Nyilasban. Decemberben már ugvan 
ott jobban lehet látni, és megy a' Bakon által 
a* Vízöntőig. 

c. Márs Januariusban Eftvéli hat órakor 
Dél felé látfzik., és nyomul előre a' Halakból 
a' Kosban, es Éjjeli 1. órakor le-megy. Febru
áriusban és Martiusban, a* Kosban és Bikában 
láthatni az Ég' Napnyúgoti réfzen, és Ejft-'-ben 
elenyélzik. Aprilisben és Májusban megy eb-re 
a' Bikán és Kettősön által, és 11. órakor el-.nyé-
fzík. Júniusban Eftve, alatsonyan az Ég' Nap
nyúgoti réí'zén még meglehet látni, és 10. órai
kor le-megy. Júliusban az Efthajnalban eltűnik 
fzemeink elöl, Octoberben a Nap mellett va
gyon, és az Efztendő'vége felé, ismét Nap' 
télkölte előtt a' Reggeli Hajnalban kezdi magát 
mutatni a' Scorpióban, Jupiter mellett. 

d. Jupiter Januariusban Reggeli 2. óra
kor tetfzík-fel, és vagyon a' Mérőben'. Febru
áriusban mindjárt Éjfél után fel-jón Napkeleten. 
Martiusban hátra felé kezd menni a' Mérőben, 
és Eftvéli 10. órakor jelen-meg a' Fíórizon fe

lett. 



.lett. Április végén-, ugyan ott a' Nappal ál
tal-ellenben áll. Éjiéiben Délre látfzik, és egéfz 
Éjjel tündöklik. Májusban 11. órakora' Meri-
dianusban vagyon. Jnniusban éa_ Júliusban az 
Ég' Napnyúgoti rél'zén limdokük l r jjelenként, és 
a' Mérőben ismét előre kezd menni. Augustns-
ban még tsak valamennyire lehet látni alatso
nyan a1 Napnyúgoti réfzén; September' elrjin 
pedig az Efthajnalban lathatatlanná lefz. Novem
ber' első felén a' Nap'melleit vagyon. Decem
berben ismét megjelen Napkeleten Nap' fel-köite 
előtt a' Reggeli Hajnalban, és a' Scorpio mel
lett Napnyúgot felé áll, és hat órakor jön-fel. 

e. Saturnus Januariusban az Eg' Napnyú
goti réfzén Jiíthajnaíban láthatatlanná lefz, Feb-
ruarius' első Napjaiban a' .Nap mellett vagyon. 
Mártius' vége felé ismét megmutatja maga! Nap' 
fel-köite előtt az Eg' Napkeleti réfzén a' Bak
ban, a' Reggeli Hajnalban. Aprilisben Reggeli 
három órakor feltetfzik. Májusban pedig már 
Éjfél titán i . órakor fel-jön. Júniusban a' Bak
ban hátra felé kezd menni, és már Éjfél eiott 
Napkeleten fcl-tetfzett. Júliusban Eftvéli o. óra 
után f'el-teti'zik, és Reggeli 2. óra tájban Dél. 
felé áll. Augulius'első léién a' Nappal által-el
lenben vagyon a' Bakban; Éjfélben Délre áll, 
és egefz Éjjel látható. Septemberben már Eftvé
li 10. órakor a' Meridianusban vagyon, és Ej. 
jeli 2. óra után le-megy. Cc'.oberben Eftvéli 8-
óra tájban Délre áll, Éjjel Napnyúgoton látfzik, 
és Éjfél után le-megy. Novemberben 10. órakor. 
Decemberben pedig' már 8- órakor elenyéfzik. 

f. Uranus Januariusban Reggeli 4. Ora 
után fei-tetfzik. és vagyon a' Scorpióban. Feb
ruariusban kei Ora után" fel-jón , és Reggeli hat 
órakor Dél felé áll. Martiusban , Éjfél után 
egy Ora tájban fel-jón. Áprillisben a' Seorpió-
ban hátra felé kezd menni, és Éjjeli 11. Ora táj-



ban a" Napkeleti Horizon felett meg-jelen. Má
jus' ve'ge'na' Nappal által-ellenben all a' Skorpió
ban, Éjfélben Dél felé áll, és egéfz Éjjel látha
tó. Júniusban 11. órakor a' Meridianusban va
gyon , és 3. óra tájban Reggel le-mcgy. Július
ban Eftvéli 9. Ora tájban Dél felé áll, és Éjfél 
után a' Deii Nyúgoti Horizon alá botsátkozik. 
Aaguftusban ismét előre megy a' Scorpióban, 
és Éjjelenként Napnyúgot i'cle látfzik. Szeptem
berben már 9. órakor le-megy; October' elejin 
pedig az Eíthajnalban el-tünik. December'kez
detén a' Nap mellett áll. 

4. Az \%\J-dik Efztendoben. 

a. Mcrkurius Januarius' utolsó felén Nap' 
le-mente után a' Vízöntőben látfzik Napnyúgo-
ton. Április' utolján és Május'első felén, hason
lóképpen Eftvénként láthatni Napnyúgoton a' 
Riítában. Július' első felén a' Bikában, a' reg
geli Hajnalban tűnik fzembe egynehány minu-
tákig. October'utolsó felén , a' Reggeli Hajnal
ban a' Szűzben jelen-meg. A z Ei'zteudö' vegén 
N-pnyúgoton az Eíthajnalban lehet fei-taláíni a* 
Nyilasban. 

b. Venus Januariustól fogva egéfz Má
jusig, az Ég' Napnyúgoti réfzen tündöklik Nap 
le-mente után mint fényes Efthajnal Tsillag. Ja
nuariusban vagyon a' Bakban és Vízöntőben. 
Februáriusban és Martiusban be-futja a' Hala
kat és a* Kosi. Áprilisben vagyon a' Bikában; 
Májusban a' Kettősben, a' hol hátra felé kezd 
menni. Ezen Hónap' ntólsó felén el-enyéfzik , 
és fiet a* Nap felé, a'mellyel alsó egybe-jövés-
be jón. júniusban ismét mcg-:eicn Nap' felköl-
te elölt mint Reggeli Hajnal Tsillag, és ismét 
eiöre kezd menni. Júliusban, előre nvomúl a' 
Fikán által, és a' Reggeli órákon a' 'Napkele-
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ti Égen ragyog mint fVrjy-rs Reggejj Hajnal Tsil
lag, egéfz az &fztei.idó'végéig. Anguíiusban és 
Septemberben be-futja a Kettőst és a1 Rákot. 
Octoberben, Novemberben, és Decemberben az 
Orofzlánt, Szüzet, Mérőt, és Scorpióí. 

c. Márs Januariusban Re«;. •.<•;< hat óra
kor fel-tetízik, és Nap'fel-kölie dóit a' Skor
pióban lehet látni Uramis melleit, Saturnustól 
Napkeletre. Februariusban Reggeli .;. Órakor / 
fel-jön, és megy előre a' Nyilasba. Mániásban 
és Aprilisben a' Reggeli órákon afa-íoiiyan iai.-
í'z'ik a' Napkeleti Égen, 4- órakor fel-jön és 
Saturnus mellett megy-el, Májusban reggeli 2. 
óra után tetfzik-fel Napkeleten, és vagyon a' 
Halakban, júniusban Éjfélben jön-fel. Júliusban 
nyomul előre a'. Koson kerefzMÍ, és M . . a 
után fel-telí'zik. Annuitásban Eáveli ÍO„ ór--.:-,- c 
fel-jón, és Éjjelenként az Ég' Napkeleti réfzén 
fénylik a' Bikában. Septemberben Eftvéli 8. és 
9. Orák, között a' Bikában fcl-tetfzik, és Reg
geli 3. Órakor a' Meridiauusban vagyon. Oc- -
toberben Éjjelenként a' Napkeleti Egén fénylik, 
vagyon a' Bikában, és Reggeli 3. órakor jut 
a' ívieridianusba. Novemberben a' Bikába vil'z-
fza felé kezd menni, és Éjjeli 1. óra után Dél 
felé áll. December' első felén, a Nap' áltál-el
lenébe jut a' Bikába, Éjfélben a' Meridiánus-
ban vagyon, és egéfz Kijei látfzik. 

d. Jupiter januarin.ban Reggeli 4. órakor 
megjelen a* Déli Napkeleti Horizon felett, és va
gyon a' Scorpióban. februariusban 2. órakor 
feí-tetfzik, és Napkeleten fényük Reggelenként. 
Marinkban Ejí'éib?!] jön fel, és a' Soorpió' kö
zepében áll. Aprilisben o'.t hátra felé kezd men-

; n i , és már Eftvéli 10. órákor fei-tetfzik. Má- . 
jus' vége felé által-ellenben áll a' Nappal, É j 
félben er a' "aer:dian;;,,:.,]. •.' í::

(ú;;>;óna, és eg-i'z 
Éjjel tündöklik. Júniusban Eftvéli u». órakor 



Délen á l l , és Éjjel a' Napnyúgoti Égen fzem-
léltetik. Júliusban még hatra felé megy a* Scor-
pióban, a' Déli Napnyúgoti oldalán látfzik az 
Égnek, és Fjleibcn Ic-im-gy. C ngniiusban ismét 
előre kezd menni , és ugyan ott látfzik Eftvén : 

ként alaisonyabban , és i o . órakor megy a' Ho
rizon alá. Septernberben még valamennyire le-
bei látni r-.apnyógoton az £íthatra:ivm a' Seor-
pi'ébr.n. Oeíobei-be.i r;. • an olt láthatatlan b íz . 
December' eisö leién a' Nap melleit áll. 

e. í'aturrtüs Jaituariusban még alatsonyan 
látlzik Napnyúgoion az íé.-.ha";nail:-an , es e/et, 
Hónap" utolján elle.nik fzemeiiik elöl ; februári
us' közepén a* Nap mellett áll. Április' kezde
tén ismét megjelen Nap felkölle elolt a' Reggeli 
Majnáiban,' ts négy órakor fel-tetfzik. Május
ban Reggeli LÍ. Ora tálban fel-jön, és a' \ izon-
toben Reggelenként Napkeletin láthatni. Juni 
usban Éjiéiben fel-tetfzik. Júliusban El i véli 10. , 
órakor a' Napkeleti Horizon felett megjelen', 
és a' Vízöntőben hátra felé kezd menni. Ajt-
g!:stus' vége felé ílt.d-édenben • a;j von a' Nappal. 
.fc.jii.r-n er a' "viej láiv misba , és egeiz Üjíei iái-
ható. Septernberben 11. Üra tájban Délen á l l , 
é; Reggeli 4- Ora tájban l e -megy . Cctoberbea 
Eftvéli 9. Órakor Délen láthatni, és Reggeli ' 
2. urakor megy-le. Novemberben i;méí cinre 
kezd menni a' Vízöntőben, Ejjelenkem: :tz Eg' 
Napnyúgoti réfzen láthatni, es Éjfél tájban le
megy. Deetnd'jcrben Ellve Napnyúgeton fény
l i k , és 10. Cra tájban megy a1 Horizon.alá., 

f. Uranus Januariusban Reggeli ,5. óra 
tájban jön - f e l , és vagyon a' bcorpióban. Feb
ruáriusban 3. Órakor t e t f z i k - f e l , Martiusban 
pedig Reggeli 1. órakor. Aprilisben u . óra 
kor jelen-meg a' Horizon felett, és Reggelen
ként Napkelt len lehet látni. Májusban hátra, fe
lé k( zd me; ni a' Scori ióbaiy é s E i r . t i i 9. Óra-
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kor fel-tetfzik. Június' cl só N.m i h=in , ált. [-el
lenben áll a" Nappal a' Scorpióban , Éjfélben 
Délen áll, és egéfz Éjjel látható. Júliusban már 
Eftvéli Q. órakor a* Meridianusban vagyon; 
Auguftusban pedig 7. Ora tájban ér abba, és 
10. Ora után le-megy. Septernberben még tsak 
alatson-yan lehet Napnyiígoton Eftvénként fel
találni ; és October' elejin el-tilnik. December* 
eísö Napjaiban a' Nap mellett áll. 

a' Nyilasba, a' mellynek Dec. 27-dikén a' 23-
dik grádusában áll. 

a. Satuvnusvan 1814-ben 1. Jan. a* Bak* 21-
dik gn'uiusában, 18-dik Ge'.ooerben ér a' Vízön
tőbe, a' honnan 1817-hen 10-dik Júniusban ér 
a' Hálákba: a' mell/éknek 27-dik Dec. a' hato
dik grádusában áll. 

3, Uránus vagyon 1314-ben 1, Jan. a' Scor
pio* 28-dik g;'ád.;s:dain ; ti.-renegyenik Aprilis
ben ér a' Nyilasba, a' melly Jegynek 18:7-dik 
El'ztendö 27-Deeeaiberig még tsak a' ló-dikgrá-
dusáig megy előre*. 



H A R M A D I K R É S Z . 

<\. A*-. <-l<'r? rali JrzYzrxe/;s a követ. 
kelendőknek könnyebb meg értésére. 

ntjának nevezik , a° mint fellyebb-
is í ivnó-ííuk . A quáínrjiak azon pontját, a' 
hol az Eccíiptiea v. Nap' úta az .rEquátort elo-
fzór hasítja, vágva* hol a' Nap áll Tavafz kez
detkor, mikor a' Nap t-s Éjjel egyenlő; a 'melly 
ponttol kezdik az Egyisgátok az iEquátor' grá
dusait fzámlál ni Napnyúgotrní Napkelet felé, áz 
E g i Testek' helyeiknek és mozgásaiknak meg
határozásában. 

Az kgi 7esiekr,ek, Napnak, Hóidnak, Ts i l -
lakoknak JEqna.tortó! váló távol-léte Efzak va^y 
Dél felé , neveztetik azoknak Hajlásának v . E l -

ól .sanak (Deeiinaíio) ; a' melly-is hát két fé
le , m-;\ mint Elzáin éi i - a i . Mennyi grádus az 
elh.-sjias, vi'gv hány grádusnyira vagyon vaia
melly Égi Tesi vagy Tsi l lag az jEquátortól, 
azt a* Világ' Póhu-aitól azon Egi Testen vagy 
Tsil lagon kerefztul az iEquátorig pcrpendicula-
ri'ei- v. függnie;; húzott v. gondoltt legnagyobb 
Karikán vagy Mmdiannsnn tudni-meg; ha t. i . 
annak grádusait, az ^Equátortól fogva azon Égi 
Testig vagy T<i!!aaig nic••fzámláljuh; innen ezen 
Kar ika . Elhajlás' Karikájának neveztetik. (C i rcu
lus Declinationis.) -
A z elhajlás hát az iEquátortól fogva a' Póluso-
E 'g v .90.grádusig fzámíá!tatik; innen az iEquá-



tornál magánál nints femmi elhajlás, a'Pólusok
nál pedig az leg nagyobb. A ' Nap' elhajlása 
foha fem nagyobb 23Í grádusnál, e's a" K o s ' e l 
ső pontjától Éfzak fele' Éfzaki, e's a' Rák első 
pontjáig nevekedik; a' melly tol fogva a' Mérő* 
elsó pontjáig kifsebbedik, a' melly után De'íi 
"kezd l e n n i , e's a' Halak'utolsó pontjáig Déli 
marad. 

Tsillag'fze'lefse'gének (Latitudo Síeli-'/) ne
vezik annak távol-léíe't az Ecclipticától Délre 
vagv Elzákra: a'melly-is hát két féle, úgymint 
Éfzaki és Dél i , a' fzerént a' mini a' Tsi l lag az 
Ecclipticára nézve az Ég'Éfzaki v . Déli fél Go
lyóbisán esik. Mennyi grádus ez a' fzélefség, v . 
hány grádusnyira esik valamelly Ts i l lag az Ec-
ídipticatól Dé l re 'V . Éfzakra, azt az Eccliptica' 
Pólusából azon Tsi l lagon kerefztúl az Ecc l ipt i 
ca ig húzott v . gondol!t n igv Karikán tudni-meg: 
ha t. i . annak grádusait az Ecclipticától fogva 
a' Tsi l lagig mg.íúanilájjuk ; innen ezen K a r i 
ka , Szélefség' Karikájának neveztetik (Circulus 
Latitudinis) . Ezekből világos , hogy valamelly 
T s i l l a g n a k , lehet Éfzaki elhajlása" és Déli Izé-
lefségé egyfzersmind; ha t. i . a' Ts i l lag az Ec-
cíiptóva és Ai'-quaün- között v a g y o n , és megfor
dítva. Ts i l lag hofzfzúságának (Longitudo Stel-
lte) neveztetik annak !:h oi-léte a' Kos' első pont
jától ; a' melly távol-létei vagv h o í / S z e • -, 
dúsai az Ecclipticán fzámláltatnak, a' Kos' eisö 
pontjától, az Ecclipticának azon pontjáig vagy 
grádusáig, a' mellyet hasít, vagy a* mellyen 
megy kerefztúl azon Tsi l lag ' í'zélei'ségének Ka
rikája; de már nem folyvást és egvmás után, 
mintáz iF.quátor' gradu-iai , hasiéra az Ecelipt!-
ca' jegyei és gradusai ezerén!; Napny úgo; col 
Napkelet felé; p. o, a'Bika első grádusa, nem 
31-dik grádusnak mondatik, a' mint kellene 
mondani, ha az Eccliptica.' grádusait. folyvást 



egymásután f/árnlálnánk, mint az ^quátoré t , 
hanem elsőnek a' Bikában. 

A ' TsÜlagok'elhajlása tehát éppen úgy ha-
lároztabk-rneg az Égert, mini ;i főidőn a' Helyek 1 

Geographiai fzélefségc ; mert mind a' kettő az 
iF.quátortól fzámíaltatik Dél felé v . Éfzak felé: 
de már a Tsi lUydé O.xler.ége egéfzen kéíorn-
böz^ a főidőn lévő Helyek' Geographiai fzéles-

pi i I I 1 , és eUŐÍ fzáu 
láltatik. 

Az Égi Testek v. Tsil lagok áraljában fel-
j• rsi íVÍ!eífze.rii morubnnak , mikor az Ég
nek valamelly réfzen megjelennek, vagy látha
tók le lk iek : le menni v . eienyéi'/ni mondatnak, 
mike-r fzemeink elöl eltűnnek es iaíhaianannk-
|,á lefznek. Közönségesen az Égi Testek fel -
tetfzenek v. fel-jönek, a» :\'za.ki ponttól Napke
let felé körö^ köri'il a Deli pontig ; lemennek 
v . elenyéfznek a' Déli ponttól fogva Napnyú
got felé körös körűi az Éfzaki pontig. 

Kétféle pedig a" Tsil lagok' fel tetfzése v. 
feliövese, és elenyéfzése v. lemenése : úgymint 
A íirmiomiai, vagy luiajdfniképpen való, mikor 
a'Tsillagok' mozdulását a' i Iőrizni]ra és /!• ctuát^r-
ra nézve hatarozzak-meg, vagy azoknak H o 
rizon felett való feíteifze'.ét és i-íórizon alá va
ló ho!*áti\ozásátaz Aqi ta 'nr ' grtnlíissin határoz-
zuk-raeg, mint rendfzerént az Afironomusok ; 
és PiK-tai, mikor azoknak felteílzését vagy' el-, 
c nvéI'.ését, a' Hórizonra, és az abban vagy 
ahoz közel lévő Napra nézve határozzuk-meg; 
r' niiee ''igyeltek regen kiváltképpen a' Poéták, 
és mezei dolgoknak Irői, az idők' Sz-ikaízainak 
mee.k alömboztetésében, és a' mi mint egv Ka
lendárium gyanánt volt nékiek. (Ortus & . Oc-
easus Altronomicus & . Poéticus) 

/ , - Aftro-



Aftronomiai értelemben fel-jön hát és le-
niegyen a.' T s i l l a g , mikor a\ Napkeleti Hor i 
zonnál a' Horizon felett feltetfzik , 's azután a' 
Napnytígotínál á* Horizon alá botsátkozik;" a' 
meiiy felrjövés' és iemenéi' grádm.a va^'v heiye 
's ideje a z ^ q n & o r 1 grádusain határoztál-i k-m eg, 
az 'Equátor levén, mint legnagyobb i\a;:i Ka
r i k a , az Égi Testek' kó/.öra.,eges inoxdtiiasának 
inertéke, úgymint a' menyek parallelé forognak, 
*s írják-Ie az Egen a' magok napi Karikáikat az 
jlLíiuatorral ; úgyhogy a/ Egi To-Uek* fellövése 
v . íemenése e' fzerént nem e g y é b , hanem az 
-öEquatnrnak azon pontja vagy grádnsa, a' melly 
vaiamelly Eg i Testtel együtt jön-íél vagy megy-le. 

Két féle pedig ez az Egi Testek fellövése 
és íemenése, az Eg' és Főid'(.oivóbisamak ki l -
íömbozö Fekvése fzerént a' íiorizonra ne/ve , 
a" mellyrol íViíyebb ízoliouiink ; úgymint Egye
nes fel-jovés vagv le-menés, es górbe íel-jovés 
vagy le-menés. (Ascensio recta ;& Obliqua.) 

A z egyenes feljövése és Íemenése a' T s i l 
lagoknak neai egyéb , hanem az a' pontja vagy 
grádusaaz JEqná tornak , a' melly azon TsillaV-
gat vagy Égi Testtel e:-vim led'zík-íW. é- e,,-,.-
fzik-el az Egyenes Eg' Golyóbisán (In Sph-iera 
Recta , ) az az éppen az iEquátor akut lakókra 
nézve ; 's következéskénmni a' meny í-wat; 
megy azzal kerefztul ;é Meridiánuson. Vagy az 
Egi Testek', Nap ' , Hóid'. Tsilagok' távol-léte a' 
Kos'elso pontjától, az ./Equátor' grádusain fzám-
lálván , 'Naprt> ugotról Napkelet fe lé , 's követ
kezésképpen az a' grádnsa az iEqiiálornak, a' 
meliven azon Egi Test' N a p ' , Hóid ' , v. vala
m e l y Ts i l lag ' elhajlása' <\anKa;a kerel'/tiil 
p. o. ha vaiamelly Tsi l lag ' Elhajlása Karikája , 
az ^Equator' 30-dik grádusán. mégy kerefztul: 
úgy azon ' Tsillagnak 30. grádus 'az egyenes 



fel-jövése. Az egyenes fel-jövés és Iemenés min
dég egyenlő. 

Az Égi Testek', Nap', Hóid', és Tsillagok' 
görbe fellövése és lemenése, az a' grádusa vagy 
pontja az ^quátórnak, a' melly valamelly Égi 
Testtel együtt tetfzik-fel és enyéfzik-el a' gör
be Eg' Golyóbisán, (in Spha-ra obliqua) az az 
mindenütt az iEquátor és Pólusok között. 

Az egyenes és görbe fel-jövés és Iemenés-. 
béli kölömbség (DifFerentía Ascensionalis & 
Descensionalis), az a'hajlatja az iEquátornak, 
(Arcus) a' melly az egyenes és görbe fel-jövés* 
és Iemenés' grádusai között vagyon ; úgyhogy 
annyi grádus ez a' külömbség, a' hány grádus
nyi az iEquátornak ezen Arcusa, 

Az Egyenes és görbe fel jövés*és'lemenés* 
meghatározásának, az a' fö és kiváltképpen va
ló hafzna vagyon, hogy abból lehet meghatá
rozni valamelly Égi Testnek feltetfzésének és 
lemenésének és a' Horizon felett való mutatá
sának idejét. Lásd alább Nro. 4; de a* mi azAítro-
nomiában taníttatik, és a' mellyre tudni kel l , i 

hogy keli az ./Equátor' grádusait időre, és az ' 
időt hajlattá vagy az JEquátor' grádusaivá vál
toztatni; a' miből már feliyebb valamit emlí
tettünk. Rövid fzóval, minthogy a'Fold 24. óra 
alatt fordúl-meg a' Tengelye körül, 's követke
zésképpen az TEquátórnak 360. grádusai 24. Óra 
vagy 1440. minuta alatt mennek kerefztül a' 
Meridiánuson: innen az iEquátornak minden 
grádusa, tefz időben 4. minutát; és megfor
dítva, 4.-minuta idő, az iEquátorban tefz egy 
grádus hajlatot vagy Árcust. így í j . grádus az 
JEquátorban tefz időben egy Órát; és,meg for
dítva egy Órányi idő tefz az ^quátorban l j . 
grádust. Az Égvisgálók, mint minden egyébre, 
iíf;v e-re-is kél'zítritek bizonyos Táblákat, a' 
mellyek elő-adják az jEquátór'grádusait, minu-
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táit 's a' t. időre, és a' 24. Órai időt az ^Equá-
lór' réfzeivé által-változtatva. Lásd Weidler vé
gén Táb. S . 6. 

Ezekből világos, hogy a' hofzfzúság és fzé-
lefség az Eceliptirára nézve éppen az, a'*rai az 
iEquá torra nézve az egyenes fel-jövés és elhaj
lás ; a' kettő közzül akármellyik elégséges az 
Égi Testeknek vagy Tsillagoknak az Ég' bol
tozatján való helyeiknek meghatározására, és 
ekképpen a' Tsillag-Abrofzoknak, Pianifph;e-
riumoknak, és Glóbusoknak kéi'zítésére; éppen 
úgy a' mint a' földön Iévo Helyek' helyeinek 
meghatározására, és ekképpen a' Fold Abro-
fzok kéi'zítésére a' mint fellyebb láttuk, a' He
lyeknek Geographiai hofzfzúsága és fzélefsége 
elégséges ; p. o. ha azt mondjuk , hogy vaia
melly Tsillagnak 30. grádus az Egyenes fel-jö-
vése, az Éfzaki elhajlása pedig 20. grádus : úgy 
az egéfz Tsillagos Égen tsak egy hely lefz, a' 
mellyre ez a'meghatározás ráillik; és az'JEquá-
tor 30-dik grádusáig húzott elhajlás'Karikájának 
20-dik grádtisa, az iEquálortól fzámlálván, ki
mutatja a' Tsillag' helyét. 

A ' Tsillagok' Poétái feltetfzése és elenyéfzése 
három féle, úgymint: , 

1. Vaiamelly Tsillag Cosmice feltetfzeni mon
datik , mikor vaiamelly Helynek Hórizona fe
lett, együtt tetfzik vagy jö-fel a' Nappal; Cos
mice elenyéfzik vagy le-megy pedig, mikor a' 
Nap fel-jóvén, a' Tsillag ugyan ekkor Nap
nyúgoton által-ellenben elenyéfzik vagy le-megy. 

2. Vaiamelly Tsillag Ackronice feltetfzik, 
mikor Napkeleten fel-tetfzik, a' Nap által-ellen
ben Napnyúgoton elenyéfzvén. Achronice le
megy en, mikor a' le-menő Nappal elenyéfzik. 

3. Heliace feltetfzik vaiamelly Tsillag, mi
kor az, a' Nap' fényéből, a' inellybeegy ideig 



mintegy belemerülve léve'n nem látfzott, kí-ha-
t o l , elébb nyomulván t. i . minden napon, tsak-
nem egy grarhst a' Nap; és isméi megláttatik 
a* Reggeli Hajnalban, fhtiace elenyéfzik , m i 
kor egy ideig Eilvenként Napiiyúgoiori tündö
kölvén, a' hozzá minden Nap' közelebb nyo
muló Nap'fényébe egyfzer mint egy bele merül, 
és a' miatt egv- darab ideig nem láttathat'!*. 

A ' Napnak vagy egyéb Egi Testeknek tá
vol-létét a' Hórimnná! a' felkelés es iemenés 
közben, az igazi Napkeleti és Napnyúgoti pon
toktol hívják, azoknak keleti és nvúgiti fzéles-
fegének ; (Amplitúdó Oniva Oceidua) a' 
mellynek mertéke tehát a' Hórizonmk az a' 
hajlatja, a' melly vagyon az igazi Napkeleti és 
Napnvúgoti pántok, és a' HóHzormak azon 
pontja között, a' hol a' Tsil lagok fel- fetfzeaek 
vagv eíeuyeXmek. Két lei.;- hat ez. úgymint Éfza
k i és Déli. A z Álló TsÜlagoknak éz a fzéles-
fége, a' mellyek az JEquátortóI való tavol-lé-
ieket f ik efzí emlők alatt éfzre - vehetőképpen 
nem változtatják, azon egy Hór:?on felett fo
káig ugyan az marad; de a' Napra és Planéták
ra nézve ez változik, a' mint azoknak helyei 
változnak az Ecclipticában-. De tsak ugyan ezek
re nézve-ís, ugyan azon egy nap' , a' mennyi 
a' K e l e t i , annyi a' Nyúgoti f/éleí'ség-is. A ' t e n -
:• eri ii ; jökazákra nézve, ennek tudása felette 
natív Innloiságú dolog : ínég bizonyosabb ka
lauzok lévén ez tifzta időben, mint a" Kompafz. 

Verilcaiis vagv TeiÖ-karikáknak nevezik , 
azokat a 'Fertály vagy negyed réfz karikákat, 
S mellyeket a' Zenittől a' Horizon' minden pont
jai felé lehet húzni vagv gondolni függőlegesen 
alá. Egy iílvet, a' mellyel minden verticalis 
Karikák h"Ivett lehefben' élni , re/hol fzoktak 
a' Glóbusok mellé kéfzíteni, és alolról fel felé 
90. egyenlő grádusokra elofztani; és minthogy 
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a' tsillagok' nagyságát, egy illy verticális Ka
rika' grádusain hatarozzák-meg, és ezen rézből 
keTzitett negyed rél'z Karihával-is a'többek közit 
a' Glóbuson, t' végrc-is élnek, Quadrans Al-
titudini$nck-\% neveztetik. -

Az a' fzegelet, a' mellyet a' Meridiánus, 
vagy az egyenesen a' Déli pont felé menő Te-
ti) Karika, egy másikkal, vaiamelly tsillagon 
kerci'zíal menővel, a' Zenitnél tsmái, ne.\ezíe-
tik azon Tsillag Azimnthjának; a'mellynek mér
téke, az ezen ket verticális Karikák közit iévo 
hajlatja a' Hórizonnak ; a' mellynek grádusai a' 
Meridianustól, vagy Déd pont felé menő Ver
ticális Cire:dnstól iV írni áltatnak, Napkelet vagy 
Napnyúgot relé körös korul , az Eizaki noni'g, 
az az 180. grádusig. Tsillag' tnagaiságanak ne
veztetik annak a' Horizon felett való állása, 
vagy a* verticális karikának az a' hajlatja, a* 
meliy vagyon a' Tsillag és Hórizcn között; a* 
melly-is minthogy a' Horizontéi fzúndáltatik , a* 
•Tsillag annál magaí-abban a 11, mennél közelebb 
van a' Zenithez, és a' Zenitben éppen 90, grá
dus. A ' Tsillagon kerefztul, a' Kcrizonnal pa-
rellele menő karika, magal'ság' karikájának ne
veztetik, vagy Alftiucantharatnak ; és mind azok
nak a' Tsillagoknak , a meilyek azon KarikáLan 
esnek, egy a' magasságok. 

A' Tsillag calminalni v. Delelni mondatik, 
mikor a' Meridianusban van; még pedig a' f< -
ha ei nem envcizö Tsillagok, a' meilyek két
fzer mennek Kerefztul a' Mcridianusnu , a' mint 
fellyebb láttuk, mikor a' felső Mer.dianusban 
vágynak. 

A' Horizon alatt 18. grádusra gondoltt, és 
a' Horizonnál paraíleic meuö Karika, Hajnaf-
Karikáuak neveztetik; mivel úgy tapalzialta-
loti, hogy ha a' Nap Heggel tel költe elölt, 
vagy elhe le-mente után ezt a' Karikát vagy 

' mely* 



mélységet a'Horizon alatt el-eri, a'Reggeli Haj
nal'kezdődik és az Eftvéli elvégződik, és ek
képpen a' Nap világ és a' tellyes éjtí'zaka elkez
dődik. 

Ezeket előre megértvén, lafsunk némelly meg
fejteni való kérdéseket, vagy Problémákat. 

• i . Hogy kellefsék a'Glóbust jól helyheztet-
n i , mint fzintén a1 Nap'helyét-is a' Glóbus' Ec-
elipticáján feltalálni ? Lásd feliyebb, a' hol a' 
Fold' Glóbusával való élésről fzóllottunk. 

2. A ' Nap' Egyenes feljovését, elhaj;ását, 
Keleties Nyúgoti f'zélefségét (Amplitúdó) va
lamelly adatott napon megtudni. 

Megfejtés. Keresd-fel a' Nap' helyét a' Gló
bus' Ecclipticáján az adatott Napon , a' feliyebb 
már elő-adott módon; vidd a' Réz Meridiánus 
alá: úgy az iEquátornak az a* pontja lefz a' 
Nap' egyenes íéijövése, a' melly ekkor egyíz-r-
smind a' Meridiánus alá esik; ha az iEc|iiátor-
tói fogva a' Nap ' helyéig való grádusait a' Me-
ridiánusnak Éfzak vagy Dél felé, a' fzerént a' 
mint a' Nap' Elzákra vagy Délre áll, ir.ey 
láiod: a' lefz a'Nap' elhajlása az adatott na
pon; ha pedig a' Nap' helyét a' Napkeleti és 
Napnyugati Horizonba víí'zed, es :i Napkeleti 
és Napnyúgoti pontoktól fogva a' Nap ' helyéig 
lévő grádusait ;i Húri,:ónnak meglzániláíod : a' 
lefz a' Keleti és Nyúgoti fzéíefsége az adatott 
Napon. 

3. A ' Nap' magafságáí és Azimuthját az ada
tott időben megtudni. 

Megfejtés. A ' Nap' helyét a Glóbus' E c -
eiiuticáján '.idd a' Merid:anus alá, az óra ma-
tatot a' Déli 12-Öre: fordítsd a' Cdúlmst, míg 

verticalis C l 1° ^ "^V -edd 
ke-



kerefztul a' Nap' helyén a' Napkeleti vagy Nap. 
nyúgoti oldalon; akkor nézd-meg, hogy hánya
dik grádusa esik a' verticális karikának a' Nap* 
helyére: a' lefz a' Nap' akkori magafsága , vagy 
a' Horizon felett való állása; ha pedig a' Déli 
Pont és Verticális Karika' vége köztt lévő grá-
dusit a' Hórizonnak megí'zámlálod, a'lefz a'Nap' 
akkori Azimuthja. 

4. A ' Nap' görbe feljövését és lemenését 
vaiamelly Napon megtudni. 

Megfejtés. Vidd a* Nap' tudva lévő helyét 
á'Napnyúgoti és Napkeleti Hórizonba; jegyezd- 1 
meg az JEguátórnak azon pontját, a' melly 
azzal együtt áll a' Horizonban: a' lefz a' Nap' 
akkori görbe Íemenése és feljövése. A'már ki-
találtt egyenes feljövés, és ezek közzül vaia
melly ik köztt, t. i. vagy a'görbe feljövés vagy 
a' görbe lemenés köztt lévő külömbségböl le
het meghatározni a' Nap' azon napi 24. órai útá-
nak Nappali Arcusának felét; ha t. i. ezt a' ku-
lömbséget, mikor a' Nap' az Éfzaki Jegyekben 
jár, az ^ir|uátor' negyed réfzéhéz vagy 90. grá-
dushoz hozzá adjuk : minthogy t. i. a' Nap' Napi-
Karikáiból ekkor mindég többet látunk felénél; 
mikor pedig a' Déli Jegyekben jár, abból ki
húzzuk, minthogy akkor a' Nap' Napi-Karikái
ból kevesebbet látunk felénél; a' mi ofztán két
fzer véve a' Nap' egéfz Napi Arcusa. A', melly 
grádusait ofztán az iEquátornak, ha a' fellyebb 
megmondottak fzerént időre változtatunk: ki
jön a' Nappal'egéfz holzfza , vagya' nap Hori
zon felett való múlatása. Ha ezt a' Nappal' hofz
fzát ki-vefzfzük 24. órából : ki-jön az Ijtfzaka" 
holzfza. A ' Nap' hofzizai>ak fele megmutatja a* 
Nap' Íemenése' óráját; az Éjjel' fele annak fel
kelése' óráját. 

p. p; 



P. o. Légyen a' Nap a' Rák'első Grádusában 
A ' Pólus" magafsága — 4 8 0 12'. 
Az egyenes és görbe feljövés 

köztt lefz a' külömbség , 29° 21' ' 52" 
Ezt idővé változtatván, tefz 1 órát .56' ii1' 
Hozzá adva 6 órát, mint az Eijuátor'negyed réfzét 

időben; 
lefz a* fél nap — 7 óra ,56' i a " 

Kétfzer véve lefz % 
az egéfz nap' 

hofzfza =: t 1,5 óra „52' 24" 
Ezt kihúzván 24-bol, lefz az Éjti'zaka 8 óra7' 36" 

@ Ha a' Nap' hofzízának felét vefzfzük , le-me;;v 
a' Nap 7 órakor f lap 

Ha az Éjtfzakának felét vefzfzük, feljön a''Nap 

,;. Mind ezen 2-dik 3-dik és 4-dik pontok
ban fel-tett Kérdéseket, az AJ ló Tsillagokra, 
Hóidra, és egyéb Planétákra nézve megfejteni. 

Megfejtés. A' mi az Álló Tsillagokat nézi: 
vedd-fel magokat az Álló Tsillagokat a' Glóbu
son; és tselekedd mindenben azt veiek, a' mit 
a' 2-dik 3-dík és 4-dik pontokban a' Nap'helyé
vel: a' mi a' Holdat és több Planétákat nézi, 
azoknak a' Kalendáriumból, v. az Aítronómu-
sok' Tábláiból tudva lévő helyeiket, jegyezd-
meg a' Glóbus' Zodicrusán , és egyéb aránt, 
bánj azokkal-is ugy non! a' fellyebb való pon
tokban a' Nap' helyével, és mind ezeket nieg-
tudhadd. 

6. A ' Napnak, Hóidnak, Álló Tsillagok
nak és Planétáknak feltetfzését és elenyéfzését, 
Culminálását vagy Delelését, vaiamelly adatott 
Napon megtudni. 

Megfejtés. A ' Nap'helyét az Eccíiptiea' Gló
busán az adatott napon télkeresvén, vidd a' 
Meridiánus aia; az ora mutatót a' 12-öre, mint 



a'Nap' Delelésének mindenkori órájára; for
gasd a' Glóbust, és a'- Nap' helyét vidd a' Nap
keleti és Napnyúgoti Horizonba; úgy az óra 
mutató megmutatja a.) Nap' feltetfzésének és el-
enyéfzésének óráját. Továbbá, vidd az Alló-Tsil-
lagot, a' mellynek iélic tízese*, elenyéizése' és 
Delelése'óráját megakarod tudni, a' Meridiá
nus alá; úgy az Ora mutató megmutatja, hogy 
me!lv órában culir.mál az; vidd továbbá a'Nap
keleti és Napnyúgoti Horizonba: így az óra mu
tató hasonlóképpen megmutatja sírnak 
se'és elcnyéízése'máját, így bánj a' Hóid' és 
több Planéták'Iielyeivel-is ; megjegyezvén azo
kat Plajbáfzízal vagy Krétával a' Glóbus' Zodí-
acusán. Az órák köztt való külömbség, a' fel-
tetfzés és culminalás köztt, megmutatja azok
nak a'Horizon felett való múiaíása' uh jenek fe
lét, a' raellyböl az Egéfzet raegtudhadd". 

7. A' Tsillagok'hofzfzúságát és fzéiclségét 
megtudni. 

Megfejtés. Ha a' Tsillag az Ecclipíie itol 
Efzak felé vagyon: az Éfzaki Pólust emcld-fel 
66. és y grádusra; fordítsd a' Glóbust, míg a' 
Bak' kezdete Délre a' Meridiánus alá esik : így 
az Eccliptica' Éfzaki Pólusa, a' Meridiánus alá, 
a* Zenitbe, és az Eccliptica éppen a' Horizon
ba esik. Ha akkor a' Circulus verticalift a' Ze-
niíre akafztván , valamelly ik Tsillagon kerefziúí 
tefzed: az alsó vége megmutatja azon Tsillag' 
hoi'/l'ziiságát, vágva' Kos'eiso pontjától való tá
vol-létet a'Hórizonon; ha pedig azon megfzám-
lálod a' grádicsokat fel félé a Tsillagig: a' lefz 
*' izvlet's ége vagy az Ecclipticától való távol
léte a' TsiHágnak. Ha pedig a' Tsillag az Ec-
el.ptieátó! Dél télé esik: emeld-fel a'Déli Pó
lust a* Horizon feleli 66. és ; grádusra; {ordítsd 
a' Glóbust, míg a' Rák' kezdete a' Meridiánus 
alá esik Elzákra; így az Eccliptica' Pólu-a is-



mét a' Zenitbe esik; és maga az !?,edipíica a' 
i'iórizonba. Ekkor a' Circuius veriicaiifsal bánj 
úgy, mint az elébb. 

8. Az adatott Izélelségre, vagy akármelly 
helyre nézve, (el-taláíni azon Tsillagokat, a' mei
lyek. l'oha nem enyéíznek-td, vagy foha fem tet-
fzenek-fel; úgy azokat-is , a'meilyek a' Horizon
ban esnek, ésel-nem enyéi' nek: és azokat a'mei
lyek minden Nap' a' Zeniten mennek kerefztul ? 

Megfejtés. Émeld-fel a" Pólust illendő ma-
J I forg . es mind ezeket meglehet lát

ni. Az Éfzaki Pólus köríti meglehet látni azo
kat a' Tsillagokat, a'meilyek mi reánk, vagy az 
adatott helyre nézve, foha el-ncm cnyéíznek, 
vagy :\ Horizon alá nem esnek A' Déli Pólus 
körül pedig azokat, a' meilyek foha fel nem 
tetfzenek, vagy az adatott Hely' Hórizona fe
libe nem jÖnek. Ha az Éfzaki e's Déli Pontok
ban, a'Horizonnál, valami Flajbai'zi vagy Kreíaf 
az ember a' Glóbushoz tart: úgy az a' forgatás 
közben egy olly Karikái ír-le, a' melly az el
ső esetben minden foha eí-nem enyéfzÖ , a'má
sodikban minden foha fél nem tetfzö Tsillago
kat határoz-meg a' Pólusok felé. Ha a' Gló
bus' Zenitjéhez tartod a' Plajbáfzt vagy Krétát; 
úgy a forgatás közben ie-írtt Karika a' Zenitbe 
jovö minden Tbiiiagokon megy kerefztSI. 'sa't. 

o. Akármelly idö pontban a' Glóbust ugy 
heiyhetni, hogy az a Tsillagzatok'akkori állá
tat az Egén helyesen megmutafsa. 

Megfejt,^. A ' Nap' helye az Eccliptikában, 
vitettefsék a' Meridiánus alá, az Ora mutató, a' 
Déli i2-Öre; foid"i í 1 Glóbu img az Ora 
mutató az adatott időbeli órához ér: úgy a' 
Glóbuson iévo Tsillagzatok , éppen úgy állanak 
mii a t i K ben Hanem 
meg kell jegyezni, hnpy az Égen jobb kéz fe
löl kell kére-ni azon l's'dlagokat, a' meilyek a' 
Glóbuson bal kéz felől vágynak. i°-
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10. A ' Tsillagokat megesmérni az Eg' Gló

busa' fegítsége által. 
Megfejtés. A' Pólus emeltefs ék-fel illendő

en, és a' világ' fekvése fzerént alkalmaztafsék , 
a' mint feliyebb a' Fold' Glóbusán láttak. Ke-
resd-fel a' Tsillagzatot, a' mellyet mái* esmér fz 
p. o. a' Göntzöl-í'zekeré!; jfgyezd-meg a' Gló
buson a' nagyobb Tsillagokat, a' mellyek azon 
Tsiiíagzathoz tartoznak; így kömiven .feliedet 
azokat az Égen-is találni. Azután így báni a' 
kifsebb tsillagokkal - is a/'>n Jetben., l'.gy :d 
meg - esmérkedvén: vedd rendre a' fzomfzéd 
Tsillagzatokat. 

11. Megtudni, hogy mitsoda Tsillagok \eX-
fzenek fel vagy fnveíznek-el Poetice valamelly 
adatott időben. 

Megfejtés. 1. A' Nap' helyét az Ecclipticá
ban a' Napkeleti Hórizonhöz vivén: azon Tsil
lagok, a' mellyek ott fzemléltettiek, Cosmice 
támadnak-fel; mások pedig által-e dériben , a' Nap
nyúgoti Hórizonnál t. i . le-mennek. 

2. Ha a' Nap' helye a' Napnyúgoti Hóri-
zonhoz fordíttatik .* azon Tsillagok, a' mellyek 
ott találtatnak, achronice elenyéfztiek ; mások 
által-ellenben Napkeleten fel felé jönek. 

3. A ' Heíiaeus feitetfzés és elenyél'zés nem 
minden Tsiílagokra nézve egyformán történik; 
a' fényesebbek , a' mint feliyebb láttuk, tsak 
az igen közel lévő Naptól homalyosíttathatnak-
meg; a' kevésbbe' tündöklők a' távolabb lévő 
Naptól-is. Igy az Eg' visgilók' jegyzési fzerént, 
hogy a' Hórizonnál iévo Tsillag, a" Nap' í'úgá-
riból vagy ki-hatoljon és meglátialsnü , v.így 
abba bémerüíjön, és ne láttafson : fzűkség ímgy 
á Nap, Vénusra nézve 5. grádüssivi ; ,} ;piierre, 
és Merkuriusra nézve l o i ; Satürnusra'nézve 
11 2-; Marsra nézve 11S és '{; a* Hóidra nézve 
az első phasisában ; n . vagy is2 ; az elsa 

E e % " • nagy-
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nagysága Tsillagokra nézve i ; a1 második 
nagyságúakra 135 '$ a t.; a' harmadikra 17; 
a* Vb b bek re nézve pedig, j 8. grádusnyi mélyen 
álljon a' Horizon alatt. Ugy hogy mihelyt a' Nap 
a' 18-dik grádust a' Horizon alatt e l - é r i : 
akkor mindjárt estve minden pufzta fzemmel 
látható Tsillagok megláttatnak, vagy Heliace fel-
tetfzenek; mikri- pedig reggel ezen grádusnál 
fellyebb emelkedik, azonnal kezdenek eltűnni a' 
kifsebb Tsillagok W í . A'Nap' ezen mélyen va
ló állásának (Profunditas Solis) arcusát, a' 
melly re a Tsillagot meglehet látni, hívják: 
Arcus visionis veifulsionisl Ha hát ezen grádu
sok fzerént a' Nap' helyét a' Horizon alatt fel
lyebb vagy alább vifzed Napkeleten vagy Nap-
nytfgotöű-; úgy megláthadd , hogy mitsoda Tsil
lagok tetfzenek-fel vagy enyéfznek-el heliace az 
adatott időben. 

12. Megtudni,, hogy ez vagy amaz Tsillag 
vagy Tsillagzat, mikor tetfzik-fel és mikor 
enyéfzik-ei Cosmice, vagy Achronice? 

Megfejtés. Vidd a Tsillagot vagy Tsillag* 
zatot a' "Hórizonba; és ródd-meg az Eccíiptiea' 
grádusát, a' melly vagy együtt támad és enyé-
fzik; vagy által-ellenben támad és enyéfzik-ei: 
az ezen grádusnak a' fa Hórizonon Iévo Kalen
dáriumban megfelelő Nap, megmutatja a'fel-tct-
fzés' vagy elenyéfzés' idejét. 

13. Megtudni, hogy ez vagy amaz Tsillag 
H. Ince mikor tetfzik-fel, vagy mikor enyéfzik-el. 

Megfejtés. Vidd a' Tsillagot a' Napkeleti 
Hórizonba, a' Glóbust mindenkor illendően fel
em' Ivén ; és a' Zenitre frófoltt Circulus verti-
caiií'sal, ha a' Tsillag első nagyságú, kerefs a' 
Napnvugoti Horizonnál, 12. grádufsal fellyebb 
álió grádusát az ott lévő Jegynek az Ecclipti-
cában : az a' grádus, 6. Jegyet hozzá adván, 
megmutatja a' Napkeleti Horizon alatt azon idö-
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ben iá- grádusnyi mellyen álló Nap' helyét; és 
azzal együtt a' Hórizonon lévő Kalendáriumban 
azt a' Napot, a*mellyen azon első nagyságú Tsil
lag a* Nep' fénvéböi kí-hatol, és legelsőben a' 
Reggeli Hajnalban meglátizik. A' Heliacus el-
enyt izés' megtudására-is illy formán tselekedj, a' 
Tsdlagot av Napnyúgoti Hórízonhoz vivén. 

14. Mennyivel tetfzik valameliy Tsillag ha
marébb vagy később-fel, vagy mennyivelenyé-
fzik-ei hamarébb vagy később, mint valamelly 
másik. 

Megfejtés. Ezt megtudhadd az idő köztt lé
vő külömbségböl az órán; ha mind a* két Tsil
lagot egymás után a' Horizonba vifzed. 

1.5. Mitsoda Tsillagok állanak valamelly 
adatott időben egyforma magasan az Égen, 
az az, azon egy Álmucantharatb.-m ; vagy egy 
Tető Karikában, az az éppen egymás alatt. 

Megfejtés. Mind a' kettőt könnyen meg
tudhadd, ha a' Zenitre frófoltt Circulus vertica-
list, vagy Qaadrans Altitudinist, a' Zenit körül 
a' Glóbuson körös körül vifzed. 

Nyom-
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Nyomtatá sbéli hibák 's azoknak meg-jobbi 
Levél. Sor. Hiba Jobbüdi. 

18 — aa ki-vásott — ki-vájott 
>i7* — 17 ja 

54 — 13 Colurusok — Colurus 
186 — 3a jele IS ennek a jele a enn 191 — 7 ' ezek az i 

3* L B R X — L O R X -
320 — a.5 1817 ' — 1870 

18 
334 — a8 Maenelus' — Maenalus 
39" — 16 jár áll 














