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H O N I S M E R E T . 
I. F o l y ó k . 

(Folytatót.) 

5. V á g . Ámbár honunk czimerében nem ezen folyó, hanem a' Dráva foglal 
helyet, 's e' szerint elsőbbséggel bir , de ha a' hasznot tekintjük, mellyet egyik vagy 
másik folyó hoz, a' Vág folyót elibe kell tennünk a' Drávának. Ha e' két folyó egyen
lően szabályozva volna, a' Dráva tagadhatlanul több hasznot okozhatna; de vegyük csak 
ugy mint van. A' Vág Liptómegyében ered két patakbul vagy forrásbul, mielőtt a' két 
patak egyesülne, egyik f e h é r másik f e k e t e Vágnak neveztetik. Amaz Hovald hegy 
alatt az emiitett megyének éjszaki % emez pedig délkeleti szélén Vapenicza nevű hegység 
alatt ered, 's a' kettő Hradektül kis távolságra egyesül. Több kisebb nagyobb patakot 
magába fölvévén Rózsahegy (Rosenberg)'s a' róla nevezett Vágbesztercze mellett folyván, 
néhány apróbb szigetet képezve, főkép, Trenchin és bora savanyúsága miatt hiressé lett 
Beczko mellett, G u t a helységnél a' Dunának azon ágával, nielly a' Csalóközt képezi, 
összefoly, 's Komáromnál a' Dunába ömlik az ismert Vágduna név alatt. 

Honunknak éjszaki részét fenyves hegyek borítják; itt teremnek azon szép fe
nyők 's készül azon temérdek deszka, sindely 'stb. mit Budapesten lerakva látunk, 's 
mit az országnak különböző részeire főkép az erdőtlen sikságra széthordanak, 's mind 
ezen fanemü a' Vág folyón jő le hozzánk. Beh jól rendelte a' természet, hogy ezen folyó 
éppen onnét jő, 's hogy általa e'nagy szükséget az épületfa nélkül szűkölködők pótolhatják. 

6. D r á v a . Ez Tirolybul foly be hozzánk. Hol hazánk szélét é r i , tudnillik Va-
rasdtul néhány mértföldnyire nyugotra, mostani állapotában éppen nem alkalmas hajóká
zásra, hanem valamivel belebb Légrádnál, más folyó segedelmével; de itt is csak ugy ha 
rendbeszedetik; mert mindeddig szinte semmi hasznot nem hajtva a' mellette fekvő vi
dékeknek, folyt a' Dunába Eszékhöz vagy négy mértföldnyire. A' gabona melly e' folyón 
a'Dunáról szállitatik Eszékig, alig érdemli meg a' kereskedési nevet, pedig ha a' körül
mények kedveznének, milly szép kereskedési tít lehetne ez , a' terméketlen hegyes 
Stiriába k i ! — 

7. M a r o s . A' székelyföldön gyergyőszéki hegyekbül ered, és sok kanyarodás 
után, Regen '& Marosvásárhely mellett az e' folyónak még eddig hasznát venni nem tudó 
hazának egyik legszebb völgyén folydogál végig. Károlyfehérvár mellett több más folyó
val egyesülvén — mellyekrül alább leszen szó — Déva, Dobra, Radna 's Arad mellett 
elhaladva, Szegednél a' Tiszába ömlik. Az erdélyi folyók közt ez legjelesebb, nem csak az 
okozza haszonnál fogva, hanem nagyságára nézve is. A' só ezen szállitatik le az aknákbul, 
mellynek nagy része egész Szegedig j ő , a' mi tudnillik Erdélyben mint fölösleges el nem 
kel. Ugyan ezen folyón eresztik le a'talpakat i s ; egyéb kereskedés azonban rajta nem űzetik. 

8. S z a m o s . Az előbbivel Erdélynek két főbb folyója; ez éppen olly gyönyörű 
völgyön foly végig mint a' Maros. Az egész Szamos két kisebb folyóbul támad, mellyek-

40 



158 

nek egyike n a g y másika k i s Szamosnak neveztetik. A' kisSzamos két forrásbul ered; 
egyik Biharmegyének hegyeibül, melly h é v Szamos nevet visel, a' másik Kolozsmegyé-
ben fakad, 's h i d e g Szamos név alatt ismeretes, Gyalunál mind a' kettő egyesül 's Ko
lozsvár alatt és Szamosujvár mellett foly el, 's ugy tetszik hogy ez nagyobb, mégis ez ne
veztetik kicsinynek. A' n a g y Szamos Beszterczevidéknek Mármarossal határos hegyei 
közt több apró patakokbul támad, 's Décsnél a' másikkal egyesül; igen viszás kanyarodása 
után Szathmár-Némethi közt foly el ; végre Vásáros-Naményhöz közel a' Tiszával egyesül. 

Nem ismerek honunkban olly dicső vidéket mint a' millyenek e' két folyónak, 
tudnillik Maros és Szamos, mellékei. Olly szépvölgyek ezek, mellyekhöz hasonlók, nem 
tudom vannak e még más országokban. Kereskedés nincs e' két folyón mint fölebb mon
dám , 's némellyek azt fogják az olvasók közül mondani, hogy nem is leszen soha: mert 
mi oktalanság volna véleményük szerint a' kereskedést e* messze keringő folyókon foly
tatni , vagy akarám mondani, előbb kezdeni, midőn sokkal rövidebb úton történhetik az; 
ha tudnillik egyenes vonalban készítetik vasút— majd? ! — egyik városbul másikba 's 
végre a' fővárosba Budapestre. 

A' Szamos partján gyakran sétálva beh sokszor gondolám, milly szép volna Ko
lozsváron gőzhajóra ülni 's Budapesten szállani le. Ha csupán a' hasznot tekintjük ugy 
esztelenség volna, innét Budapestről Kolozsvárra hajón akarni menni, midőn szekéren — 
ha néha tengelyig gázolnók is a' sarat mint p. o. Szolnok és Karczag körül — egy negyed 
résznyi idő alatt oda lehetne érni 's viszont; de gyakran pénzesebbeink nem annyira a' 
hasznot mint a' gyönyörködtetőt kedvelik, mi lehetne pedig gyönyörködtetőbb mint ez 
emiitettem folyókon hajózni? De hiszen az izlés különböző, arról nem tehetni. Ha vagyo
nosaink külföldi nagyvárosokban több gyönyört lelnek, 's pénzüket ott költik, ki veheti rósz 
néven? nem áll e nekik szabadságukban ott időzni hol nekik jobban tetszik; 's ki az oka, 
hogy ez enilitettem folyókon hajózva, ezek mellékein elnyúló völgyek szépségeiben gyö
nyörködni nem képesek. Azon gyönyört, melly itt támad az ember keblében, a' termé
szet csak némelly kiválasztottai számára tartotta fen. 

De tekintsük meg közelebbrül a' dolgot, nem háromolnék e a' kimondhatlan gyö
nyör mellett haszon i s , ha e' folyók hajókázhatókká szabályoztatnának ? Tegyük hogy 
Kolozsvárról Budapestre vasút van, melly utat egy nap alatt igen kényelmesen megtehet
ni gőzkocsin, 's tegyük ezt i s , hogy a' Szamos Kolozsváriul kezdve szabályozva van 's 
gőzhajók járnak rajta; és ha a' gőzhajó legsebesebben menne is 10—12 napnál előbb alig 
érkezhetnék ide hozzánk, holott a' gőzkocsi egy nap; de gondoljuk meg, hogy nem csu
pán a' főváros teszi ám az országot; nem csak egyforma kapcsok vannak, tudnillik mellyek 
minden várost a' fővároshoz kapcsolnak, hanem vannak ollyak is , mellyek egyik várost a* 
másikhoz kötik; 's igy tekintve a' dolgokat, a' szamosi és marosi hajókázás mind azon 
helységeknek, mellyek most pártáin csak mind kisded faluk vagy városkák léteznek, de 
idővel nagyokká nevekednek, összekötő kapcsa lenne 's temérdek hasznot okozhatna. 

Ha körülményeinket 's a' fő dolgot szegénységünket tekintjük, ez nem egy ha
mar fog létesülni, de addig lehetne e' folyóinknak hasznokat venni; azt tudnillik hogy a' 
pártáikon létező rétek öntözésére forditatnának. Milly csekély észbeli és pénzbeli tehetség 
kívántatik egy olly zsilipmüszer kigondolására, mellynek segedelmével a' vizet felfogva 
szükség idején e' dicső völgyeket meglocsolni lehetne ! 1 

9. G a r a n . Gömörmegyében a' Király- és Fekete-hegy között ered, 's Breznó-
bánya, Beszterczebánya, Zólyom, és Újbánya mellett folyván el, Esztergámnál a' Duná
ba vegyül. Milly élénkséget fog még egykor e* holt szabad városokba önteni e' folyó ! 
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10. M o r v a . Olmücz felöl jő Morvaországbul, 's Szakolczátul fogva Dévényig 
határul szolgál. Ez jókora nagy viz, de belőle nagy haszon aligha háromlandik ránk. 

{Folytatása máskor.) 

J É G E S Ő H Á R I T Ó K . 
A ' H a s z n o s M u l a t s á g o k f . 2ik félévi 5ik számában megjelent „ Jégesőháritók" 

czimü czikk névtelen közlője azt vitatja, hogy az általa érintett jégeső hárítok ama' tért, 
mellynek oltalmára azok kitüzetnek, tellyesen megőrzik a' jégcsapástól; a ' t á rgy — 
úgymond — valóban sokat igérő és kevés költséggel j á r , következőleg méltó figyel
met érdemel. — 

Közlő ur alapelve saját nyilatkozása után ez: „az egész adat, (?) úgymond, 
abban áll , hogy a' felhőkbeni jég-dara alakitása (? ) meggátoltassék , ezen czél pedig el
érhető, ha olly módot találnak föl, melly által az villanya (Electricitása) legnagyobb ré
szétől megfosztatik; —azon különbség van tehát a' villám-és jég-hári tók között , hogy 
az előbbeninek tulajdonsága a' menykövet elháritni, az utóbbinak pedig, a' jég-dara, a' 
jégzivatar alkatását (ej-ej)vagy leesését a'vetésekre és űltetményekre megakadályozni"(?) 

A' nélkül, hogy mély physikai fejtegetésbe bocsátkoznám, röviden megjegyzem, 
hogy a' jég a' levegőben nem ugy terem elé, miként egy gyümölcsösben p. o. a' baraczk, 
melly ugyan azon fa alá hull , mellyen termett. —• A' jég-terhes felhő addig kóborol ide 
's tova, míg, nem birván terhét, azt elhullasztja, miből az következik, hogy az emii
tett jégháritók, ha bár a' jégdara származhatását képesek is meggátlani, — mindazon ál
tal elégtelenek a' más tájról elétőluló jégzápor lehullását megakadályozni; — mert, — miu
tán ezen jégháritók minden erejök ama' réztőben rejtezik, melly bár melly póznára azon 
czélból tűzetik, hogy a' levegő villanyát r i tk í t sa ,— igen természetes dolog, hogy, ha a' 
kóbor jeges felhőben villany vagyon, a 'hárítok, réztőjökkel,— az érez és villany olly 
szoros rokonságánál fogva — azt leszijják; — hogyha pedig villany nincs az emiitett jég
tömegben, a ' réztő azonnal hatásnélküli, 's a1 zápor természeti sullya következésében alá 
hull; — mind a' két esetben a' csapás kész , 's az érintett jégháritók czélszerütlensége 
tűnik e lé , mert azon támogatások, hogy a' jég körül-belül a' vidéket rútul elverte, ama' 
kis foltocskát pedig, mellyen tán épen jégháritók is örködének, elkerülte, nem nyomnak 
többet a' tapasztalás világában azon jelenetnél, — melly azt tapasztaltatja néha, sőt igen 
gyakran, velünk, hogy az eső tiz düllő földet kétfelöl gyökeresen elmosott, középen pe
dig 1 vagy 2 düllőn a' port sem áztatta föl. E' féle esetek a' természetben épen nem rit
kák , — 's miután minden esőháritók nélkül történnek meg az illyesek , vallyon lehetetlen 
e ez a' jégnél, — mellynek rendetlen 's darabos járását mindenki ismeri ? 

Midőn tehát egyfelől oda nyilatkozom, hogy ezen rézfejes őrpóznák futó jég
omlások elakasztására csupán csak babonás talisman erejűek, nem lehet másfelöl Dingler-
nek amaz észrevételét föl nem hoznom, vallyon nem ártalmas e a' növény, de tulajdon életünk
re nézve i s , ha az érintett jégháritók ércztőjökkel a' levegőt villanyától megfosztják1? 
Hic Rhodus. — 

Ám közlő ur történeti lehozása iránt is van egy észrevételem, 's ez : hogy szí
veskedjék k. u r , — több anonymizáló urakkal együtt, — megnevezni azon kútfőt, melly-
ből adatait meríti, — ez fölötte szükséges, midőn kivált valaki, mint most közlő ur, igaz
talan adatokkal is elé áll. — Ugyanis közlő ur a* fen leirott jégháritók föltalálását Éj
szakamerikának tulajdonítja, — holott ezen dicsőséget sajátjakint tekinti Le Normand 
ur , azt hivén, hogy a% „annuaire Statistique du Depart. du Tarn l ü k észt. dar. 1802, 6 



ajánlotta legelőször a' sokszor e'rintett jégháritókat; — a* szorgalmatos Dingler azonban 
polytechnicus naplója 1823ki folyamatának lüik köt. 373 lapján megmutatta, hogy már Le 
Normand ur előtt Németországbankir. tanácsos Froidvaux hasonló javaslatot tett ISOlben 
„Einladung zu einem Versuche die Electricitát von den Wolken abzuleiten" (8. dr. Bécs 
1801. 20 1.) czimü munkácskájában. E'kint tehát Froidvaux és nem Éjszakamerika tette 
először közzé a'jégháritók iránti eszmét. Tollard Prof. a' dolgot módositá, a' mondott 
czélra 30 lábnyi magosságu póznákat ajánlván, mellyek fölső végeiken rézszegekkel el-
látvák, búza szalmából font kötéllel tekertessenek körül. Ezen szalma-kötélben villany
vezetőkép egy 10—12 szálból össze fonott lenmadzag legyen, 's az igy fölkészített póz
nák tűzessenek mező vagy szőlőbe 850 (mintegy) lábnyira egymástól. — 

Ugyan mi okbul cserélte el a' névtelen ur Tollard búza - szalmáját, zabfélével, 
— de miért ir olly határozatlanul i s , hogy t. i. a' póznákra kötözendő szalmatekercs go
romba fonállal (de minémü?) fogassék körül: holott Tollard név szerint len-madzagot ki
van, — a' kendert pedig, mint melly a' légből gyűjtött villanyt nehezebben bocsátja e l , — 
egyenesen kizárja; — azon botlást pedig, hogy közlő ur kivül kötözteti meg a' póznák 
szalma-tekercseit — minden czél és ok nélkül, — csak ama' szives készségének bocsát
hatni meg, mellynél fogva tapasztalatlan létére is kivánja oktatni embertársait ollyan 
dolgokra, mellyeket maga sem ért; — hanem néha: et voluisse sat est. — 

Egyébkint közlő urnák azon szép Ígérete . hogy t. i. a' mondott jégesőháritók 
tellyesen megőrzik jégveréstől azon té r t , mellyre tűzetnek, — igaztalan kecsegtetés; 
mert Rochegud ur bizonyitásakint a' jég azóta, hogy az ajánlott háritók behozattak, t á j 
aikon igen ritkán fordul meg, egészen azonban még sem őrzé meg a' csapástól földjeiket 
az uj óvszer, — mint azt k. ur minden igazság nélkül olvasóival elhitetni igyekszik. — 
Ide vágnak a' sorézei iskola több évi azon tapasztalásai i s , hogy, mióta jégesőháritókkal 
élnek, a' jégcsapások aránylag mint 1:5 vannak. 

Hazánkban a'féle jégháritók vannak Somogyban m. Festetics Lajos kamarás ur 
harságyi uradalmában, — ezen őr-póznákat láttam én is, de sikerükről csak Csorba gaz
dasági vezérében leltem egy jegyzést, mellyben Cs. ur azt vitatja, hogy azon tájon, hol 
háritók fölállitvák, a ' j ég nem okozott kárt , azon öt év alatt, mig ő ott lakott (?) Tsö-
tönyi ur, hirebukott munkájában ágyúlövéseket ajánl a'jégeső elhárítására! én pedig Traut-
mann 's egyebekkel együtt a ' j é g k á r m e n t ő i n t é z e t e k e t ajánlom, mint legbiztosabb 
óvszert. PLOETZ. 

E L E G Y . 
A' t e k e n ő s b é k a h o n v á g y a . Tulajdonítsuk ösztönnek, szokottságnak, e'r-

telemnek vagy bárminek, annyi bizonyos, hogy az állatoknak is van kisebb nagyobb mér
tékben honvágya, mint ezt p. o. lovak, ebek, galambok 'stb. igen gyakran bizonyítják. Ne
vezetes példáját adá e' vágynak egy tekenős béka is, mellyet hónukba térő angolok Ascen-
sion szigeten, többed- magával hajóra vőnek,'s minthogy csak három lába volt — N e l s o n 
nak neveztek. Késedelmes levén a' tengeri ut, elbetegesültek a' tekenős békák; néhány 
elveszett; a' többit, Nelsonnal együtt, teknőjének alsó felére meleg vassal égetett jel által 
megbélyegezvén, Angolhon 's Francziaország közt a' csatornába dobták. Ugyan e'rákok kö
zül Nelsont két év múlva ismét az Ascension szigetnél fogták meg, hova, ki tudja mi Ily 
csudálatosan 's milly rövid idő alatt vezeté ösztöne. 

B U D Á N , A' M A G V A K K I R . E O Y B T E M B E T Ű I V E L . 




