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Á z a l é k - f é r g e k .

E’ nevezet alatt oly szerfelett kis nemű 
állatkák értetnek , mellyek puszta szemmel egé
szen láthatlanok , ’s mellyeknek létezetük egyedül 
nagyító üvegen át eshetik tudtunkra*, midőn ez 
nagyságukat minden irányban tágítván, minden 
tagotskát tisztán megkülönböztethetővé tesz raj
tok. Ily fegyver'  segedelmével’ a’ teremtmé- 
nyinek különféleségére nézve kimeríthetlen nagy 
természet’ ölében egy uj világra lelünk; ’s ez 
egészen máskép van benépesítve, mint az, a’melly
nek mi magunk egy részét tesszük. Egy pes- 
hedt víz-csepp , vagy mellyben valami növény
anyag ázott, levegő’ s világosság’ hozzájárul- 
tával ezer meg ezer ily parányi élő lényt ál
lít előnkbe, mindenike jobban vagy kevésbé 
kifejlett lényegzettel (organismus) ’s figyelem
re méltó mozgási' tehetséggel birván. Az itt 
közlött kőmetszet hasonló viz-cseppet képez , 
mellyben azonban az ekkép nagyított állatkák 
csupán válogatvák, ’s csekélyebb számra szo- 
rítattak, nehogy több alak’ öszvehalmozása za
vart okozzon.

Legapróbb faja ezen állatkáknak, mellyen túl 
a’ felfedezés még nem hatott, az úgy nevezett 
parány (monade). Neve e’ görög szótúl monos, 
egység származott, mintha utolsó elemrészets- 
keje (C*ícmetttavtf)etlcl;en) lenne a’ testek’ inin- 
denségének, ’s mintegy enyész-pontja az állati 
életnek. Ezen állatkáknak fövenykint elhintett 
képserege (©vupyc) a’ kőnyomatnak fönső jobb 
oldalára helyezve azoknak különféle fajait ábrá
zolja, mellyeknek egyes alakjai mindannyi fé
lig átlátszó gömböcskékhez (,ftűgeící;en) hason
lítanak. Sok ideig minden lényegzet-nélküliek- 
nek tartattak , ’s mintha magábaszivással csupán 
műlegesen (mcd;antfcl)) táplálódéinak. De a7 

nagyító üvegek’ tökélyesbítése, ’s a’ berlini 
Professor Ehrenberg’ eszes nyomozó eszköze,

más következményt szülének, ’s az sülé ki, 
hogy ezen állatkáknak, mellyekből több millió
nyi sem foglalna el 2/5 vonalnyi%^) négyszeg-fe- 
lü letet, nem kevésb mint négy egymástól el- 
különözött gyomruk van. E ’ nyomozásnak mód
ja igen egyszerű. A ’ folyadék t. i. mellyben 
az említett állatkái; léteznek, carminnal , vagy 
indigóval megfestetvén , belőle egy csepp va
lami tiszta üvegre helyeztetik, ’s mellé egy 
másik festetten tiszta víz-csepp; e’ két csepp 
vigyázva tűvel érintettje hozatik egymással , 
hogy a’ nyomozandó állatkák a’ festettből a’ 
tisztába ússzanak át. Ekkép a’ gondos szem
lélődő átúszott állatkáinak mind gyomraikat, 
mind egyéb beleit, mellyek a’ színes folyadék
kal már tölt vek , egyenkint láthatja.

A ’ képnek szintazon oldalán láthatni a’ 
görgőt (volvox), melly nagyobb a’ parány m ii , 
sőt némellyike puszta szemmel is kivehető. 
Egyik nevezetes különössége ezen állatkáknak, 
hogy szünetlen ’s nagy élénkséggel hengereg- 
nek egymáson, mint valami lejtérre (planum 
inclinatum) nagy számmal hintett apró gömbök.

A’ csere (protée) vagy változékony á za -  
lék féreg minden perezben máskép módosítgatja 
alakját, változásait a’ kör’ fönső részére hely
zeti ábrák (figurák) minden leírásnál jobban 
magyarázták. Látszik ott hosszas, négy szeges , 
gömbölyű, íves, csillagos és egyébféle.

A’ saklábu , polypes (két görög szóiul, 
polys sok, é spus láb , vette nevét; noha lábait 
inkább karoknak nevezhetnők) némellyike tömött 
testhez van kapcsolva, ’s hosszú karjait arra 
használja, hogy eledele után tovább nyúlhas
son ; más neme egészen szabad mozoghatásu. 
Első nembeliek a’ kör’ alján balra látszanak.

A’ kerekes, rotifer (két diák szóbúi) 
a’ körr közepe felé áll. E z  valóban csudálatos

# )  Egy vonal 1/12 része a’ hüvelyknek. 
<3f
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iüneménykint mutatkozik, a’ mennyiben elő- 
mozdulási lényegzetek e’ kereken látszott ala
pulni , melly a’ gőzhajóéhoz hasonló. Ezen 
mozgás azonban , melly a’ nagyító üvegen vizs
gálódónak sokáig foglalatoskodtatá figyelmét, 
nem vala egyéb , nagyítási áltatásnál (illusio), 
mire ezen állatkának sebes csáp -  (Fühlhorn) 
mozgatása adott alkalmat.

Végre a’ kör’ hal oldalán különféle féreg
fajok közt a’ legnyulánkabbakat vehetni észre, 
mellyek eczethen tenyésznek. A’ legvastagabb 
faj pépangolnának (ííletjtevalcfyen) neveztetett 
e l , a’ varga-péptől, mert ebben szaporodik. E’ 
miatt űzött Voltaire, kinek hihetőleg nem vol
tak jó nagyító üvegei, Nedhamjesuitánakrend
szerével annyi tréfát, ki úgy látszik, legelső 
vevén ezeket észre, furcsa philosophiai rend
szerét származtatá felfedeztéből. Nevezetes kü
lönösségük, hogy csaknem mindig egész testök 
hosszán dugaszvonó alakú test látszik. Ha 
ezen angolnafaj nagyító alatt két üveg közt 
öszveszorítatik, láthatni, mikép fog kanyarog
ni , dugasz vonójának gyürüji mint fognak ki
nyúlni , ’s végre temérdek apró angolnává szét
hullani, mellyek öszvesen szint oly elevenek 
lesznek, mint anyjok. Innen világos, hogy 
ezen állatkák több még apróbb állatotskákból 
vannak egyé alkotva.

Helytelenül vélné valaki, mintha e’ körben 
lerajzolt állatotskák mind ugyanazon egy állott 
víz-csepben találtatnának. Némellyek csak bi
zonyos évszakaszban élnek, mások csak né
hány tartományban; és csupán különös gond ’s 
türelem által számolhat a’ természetvizsgáló a’ 
nyomozottak’ felfedeztetésére, míg más fajok 
üveg-fegyveres szénié előtt hemzsegnek. így 
p. o. a’ kerekes egyedül esz tér haj’ csorogta ál
lott vizben terem.

Nagyítás alatt pedig nem egyéb értetik, 
mint a’ vizsgált tárgy’ lencseüveg-általi tágu
lásának (helyesben áltatásának) hasonkorú hatá
sa, mind hosszára, mind szélességére, sőt né
mellyek szerint vastagságára nézve is. Ha pél
dául azt mondjuk, hogy valamelly tárgy ki- 
lenczszer nagyítva tűnik szemünk elé, nem azt 
akarjuk értetni, mintha ugyanazon tárgy ki- 
lenczszer hosszabnak, kilenczszer szélesbnek 
’s a’ t. látszanék, hanem az egészet véve, ’s 
minden irányban tekintve, jelenik meg kilencz-

szeres nagysággal; az az háromszor nagyobb, 
háromszor szélesebb ’s háromszor vastagabb 
alakban, mint nagyító üveg nélkül.

Alkatából e’ nagyító üvegnek, melly e" 
hatást szüli, következő lapjainkban többet köz- 
lendünk.

A’ h é v m é r ő.

Nem ereszkedvén a’ hévmérőnek részletes 
leirásába, melly a’ physicának kezdetbeli isme
retei közé tartozik, egyedül annak fejtegeté
sére szorítkozunk: hogy ezen műszer, melly 
eredetét — kitől, bizonyosan nem tudni —■ a ’ 
16-dik század’ végén vévé, nem mindenütt osz- 
tatik ugyan azon szám szerint fokokra. Eddig 
3 féle hévmérő lé tez: százfokú (centigrade), 
mellyet Celsius nevű svéd, Reaumur-é (80 fokú) 
és Fahrenheit-é (212). Két elsőbbikben a’ mér
ték (33iaa(5jíab) a’ jégolvadási ’s vizforrási 
mérsék közé foglalt tér; melly köz a’ százfoku 
hévmérőn 100 részre, Reaumur-én 80-ra van 
felosztva. Innen kitetszik, hogy Reaumurénak 
20 tér-része a’ szászfokun 25—öt teszen.

Fahrenheit’ hévmérőjén, melly kivált Angli
ában , Hollandiában és Németországban diva
toz , a’ mérték’ szélső pontjait egy részről a’ 
vizforrási, más részről oly mesterséges fagyásé 
feszi, melly hónak hason mennyiségű salétrom
mal öszveegyelitéséből ered, ’s következőleg 
tetemesb szokott lenni a’ tiszta hóénál. Ezen 
két szélső pont közötti tért Fahrenheit 212 rész
re osztá fe l , ’s a’ jégolvadási mérsék’ pontja 
a’ 52-diknek felel m eg; honnan világos, hogy 
a’ fenmaradt 180 rész a’ vizforrástol a’ jégol- 
vadásiglani mérséket jelenti. Ha most Fahren
heit’ hévmérőjének fokait celsiuséival, vagy 
reaumuréival akarjuk egybehasonlítani, minde
nek előtt a’ Fahrenheit mértékéből ama’ 32-töt 
kell levonni, mellyel ennek mértéke a’ hideg- 
mérsékre nézve amazokénál magasabb (a’ jég- 
olvadástol t. i. a’ mesterséges hóig) ’s igy 
azt csak 180-ba venni. Ezután minden felszá
molás könnyű ’s egyszerű lesz. Ha például 
azt akarjuk tudni, milyen arányban van Fahren- 
heitnak 45 térrésze Celsius-és Reaumuréhoz:
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meg kell gondolni, hogy ezen szám az egész 
mértéknek 1/4 részét teszi; következőleg a ' 
többieknek is 1/4 részét, az az Celsiusén 25, 
Reaumuren 20 számnak felel meg. Vagy ha 
azt akarjuk tudni, mily irányban van Celsiusé- 
nak 40 része Reaumuréhoz és Fahrenheitéhez: 
arra kell figyelni, hogy 40 szám egész Celsiusi 
paránymértéknek (scala) 2/5—ét teszi, követke
zőleg ugyan azon irányban kell emezeknek is 
megfelelnie, az az Reaumurnél 32 — ’s Fah- 
renlieitnál 72-nek ’s a’ t. —

Ezen Fahrenheit födözte föl azt is: hogy 
a’ viznek korábbi vagy későbbi felforradására 
nem csak a’ nagyobb vagy kevesebb hév-mérsék, 
hanem annak csekélyebb vagy erősebb nyomá
sa is hat 5 hogy következőleg az hegytetőn, hol 
a’ levegő vékonyabb, korábban kezd forrni, mint 
völgyben. Az ide mellékelt képen a’ leirt 3 hév
mérőnek parányméríéke (Scala) ábrázoltatik. —

A z a n y á k ’ b e f o l y á s a  f i a i k '  g o n d o l 
k o z á s m ó d j á r a .

Igen nagy hatás, melly az apának gyerme
kei iránt mutatott komolyságában ’s szelídsé
gében rejtez, úgy annyira, hogy ezeknek jö
vendő életük’ sorsa nem ritkán annak nyájas, 
méltóságos és okos viseletével határoztatik eh 
Nem szeszély, nem indulatoskodás javítja a’ 
gyermeket, hanem character’ szilárdsága, csen- 
desvéröség és meggondolás. Ki a’ lehetségig 
állhatatos, ki a’ vallást és az ész’ szabályait kö
veti , az alapítja meg gyermekeinek szerencsé
jét , az teszi őket jámbor, jó erkölcsü embe
rekké.

De különösen jeles befolyása van, kivált 
fiú-gyermekeire, az anyának, ki ha nyájas, 
nemes gondolkozásu , ajtatos , fiai már ifjontan 
sokat magokba sziván erényeiből, azokat egész 
éltükön át megtartandják. Az anya szelídségé
vel ’s jóságával nemesíti fiainak szivét, melly- 
be nem csak vallásos elveket ü lte t, hanem ama’ 
elhatározottságot is beoltja, hogy mindég jók 
’s becsületesek legyenek. Soha se feledkezzék 
arról, mennyi jót eszközöl gyermekeiben, jele
sen a fiúkéban, saját ajtatos életpályája, iparja, 
rendszeretete, csinossága ’s takarékossága;

mert a’ fiú anyjához inkább szít mint apjához; 
amannak szelíd módja jobban hat sebes érzetire, 
’s fékezi vad szenvedélyit; tanácsa, vigaszta
lá sa , intése mély gyökét ver szivében, s nem 
felejti, mit javára mond ’s teszen.

Mennyi befolyása nem volt (hogy csak egy 
két honi ’s külföldi példát hozzunk elő) 1 -ső 
Mátyásunkra édes anyjának a’ nevezetes Szilágyi 
Örzsébetnek — kinek nagy fija hazánk’ évköny
veiben mint hős vezér, jeles kormányfi, bölcs 
törvényszerző, és tudós örökíté nevét — mennyi 
Goethére, ki maga beszéli édes anyja felöl: 
hogy mindig vidám, takaros, a’ könyvolvasás’ 
kedvelője, mások’ javára segédül törekvő vala, 
’s mindezt fijába is eleve beoltá. Klopstokra 
öreganyja hatott különösen, kinek kedvencze 
vala, ’s kiről maga bizonyitja, hogy először is 
ő általa serkentetett ajtatos életre. Vallásos 
érzelem nemesíti az asszonyokat; szánakozás 
és jótékonyság sok szép erénynek kútfejei. É r
zékeny szivvel ’s józan ésszel képesek ők egész 
nemzetséget boldogítva feltartani.

K e c s k e - ü g y e s s é g .

Clarké utazó Jeruzsálem és Bethlehem közt 
útjában egy Arabsal találkozók , ki pénzért kü
lönös ügyességü kecskét mutogatott. Mialatt 
t. i. ő egyet dalolt, a’ kecskének több egymásra 
álított henger (cylinder) vagy inkább teli fa
gyott pohár alakú fatuskók hegyébe kelle föl
másznia. ' Először a’ legalsó tuskóra állott, titán
ná egy másodiknak lapjára, azután a’harmadiké
ra, negyedik- ötödikére, a’ mint ezek t. i. egy
más után rakattak, míg több láb magasságra 
emelkedett a’ föld sziliétől; mind a’ négy lábát 
oly feszesen rakván a’ tuskók’ csekély széleire, 
hogy egyike sem mozdúlt ki helyéből.

Látni lehet, mennyire tanulékony ezen 
állat; sőt innen az is könnyen megfoghatóválesz. 
mennyire tud a’ legmeredekebb sziklákon ’s azok
nak hegyes ormain legelni, hol lábainak alig 
van helyök megállapodhatni. A ’ legfönsőbb tus
kó , mellyen Clarké e’ kecskét látá, csak két hü- 
velyknyi átmérőjű ’s mindenike e' hengeralaku 
fadaraboknak 6 hüvelyk hosszú vala. Utoljára
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tehát 36 hüvelyk magasságon, és csupán 6 hü- 
velyknyi kerületen álla, mellyre a '  legnagyol)!) 
könnyűséggel ’s biztossággal kelle ugrálnia.

T a k á c s  -  m  a c s o n y a. 

(í)ipascua fullonum.)

E ’ növény, melly máskép csápóecsetnek vagy 
szom jazó lapunak is neveztetik , minden közép 
mérsékli földiájon művelés nélkül vadon tenyész, 
különösen, hol a’ föld agyagos (miilyen nálunk 
kivált a’ felső vidékeken találtatik) — Angliá
ban már I l i .  Eduard óta erősen termesztetett, 
még' inkább pedig Francziországban és Flandri
ában. Az utolsó évtizedekben Németországnak 
nagy fapasztalásu földbírtokosi annyit tenneszté- 
nek belőle, hogy csupán Meklenburgbol neveze
tes mennyiséget lehet Sz. Pétervárába kivinni, 
hol szinte posztó -  bojtozághoz használtatik. 
Mennyi macsonya fej használtatik el évenkint 
a’ posztó-gyárokban, képzelhetni, midőn min
den vég’ kikészitése mellett *2000 darab romlik 
el. Ez okból törekedek már több lángeszü erő- 
müvész (50íed)antfer) e' növényt valami mestersé
ges készítménnyel pótolni, de minden eddigi 
próba sükeretlen vala 5 mert a’ természeti tüs
kék azonnal eltörnek, mihelyt valami csomóba 
bonyolódnak, a’ nélkül, hogy a’ posztót meg
sértenék : a’ mesterségesek ellenben lyenkor a' 
posztót kilyukasztanák, ’s gyakrabban okozná

nak benne kárt*
Hasznuk abban á l l , hogy a’ szabadult 

gyapjú-szálakat a’ szövetből kivonják, ’s föl— 
szinét kisimítják, úgy, hogy sem szabad szá
lakat sem görcsöket nem találni ennekutána rajta, 
és minden csomó ’s fonál sima szőrrel takartaíik 
a’ posztón. Egy ép macsonya -  fő több virágból 
á l l , mindegyike egy hosszú, meredt, polyvaféle 
kamós léteg'  (Substanz) által különöztetik a’ 
többitől. Több ilyen tüske egy rámába foglal
va vonogattatik a’ posztón, mig minden szabad 
szálak ’s kiálló végek kifősültetnek, ’s míg a’ 
posztó akadály nélkül minden irányban átfősü- 
lékennyé lesz. Ha a’ tüske valami csomóba 
bonyolódik, vagy egyéb akadályra ju t, eltörik 
a’ nélkül, hogy a' posztót megsértené; az aka
dály pedig más módon mellőztetik el.

A ? macsonyának fejei Július és Augustas 
hónapokban bújnak ki, mellyek lemetélve rúdra 
akasztatnak. A’ nagyobbak ’s durvábbak csu
pán darőczra használtatnak, ’s fél árán kelnek 
a’ legjobbakénak. 9000 darab képez egy pa- 
matot (25alíen). Legdrágábbak a' szár' dereká
ból kinőtt fők. Ha az idő megesősödik, a’ Ala
csonyak elromolnak, ’s néha leesnek, mert az 
esőt magokba szokták színi. Csomókban, mint 
gabna azért nem rakathatnak fel, mert a’ nyo
más elrontja tüskeit, és csupán szabad levegőn 
’s fedél alatt száradnak: a’mi azonban szegényebb 
sorsuaknak hely szűke miatt alkalmatlan, ’s így 
csupán gazdagabb ’s kedvezőbb sorsuak fogla
latoskodhatnak vele. A’ nemesebb féléből 10,000 
darab képez egy pamatot. Közép ára egy pa- 
matnak közönséges esztendőben 40 ezüst forint 
szokott lenni.

A’ mesterségesen ’s gonddal termesztett 
macsonya nem egyéb a’ vadon termettnél, csak 
hogy az a’ mivelés által finomabbá lesz, ’s eme’ 
finomabb faj gyógyászatban vizellet -  hajtó szer 
gyanánt használtatik; valamint azon nedvnek is, 
melly szára körül a’ levelek között (lásd a’ ké
pen) szokott öszvegyülni, némelly szem-betegség 
ellen gyógyerőt tulajdonítának. Nem érdemel
né meg e’ lapufaj, hogy jobban figyeltessék ? 
-------Milly könnyen szerezhetnének mezőgaz
dáink a’ honnak egy uj kiviteli termény-czikket!

G a z d a s á g i  é s z r e v é t e l e k .

Nevezetes környülmény az, hogy a’ föld, 
mellyben bizonyos növény termett ’s gyökereit ott 
hagyta, ily nemű vagy hasonló növény’ termésére 
alkalmatlan, noha más nemüeket hizlalva te
nyészt. Az oeconomiában szerfelett hasznos fel
fedezés ez , mivel a’ vetemény’ rendsorának 
vagy aratás’ változtatásának egész rendszere 
ezen nyugszik. Ezt a’ fontos felfedezést hihe
tőn a’ belgák tették; lagalább az ő érdemük ezen 
rendszer’ első kifejtegetése. Az előtt az egész 
mezei gazdaságnak titka abban állani mondatott, 
hogy jól szántson az ember és jól trágyázzon; 
de most már ehez e’ harmadikat kell tenni: a’ 
vetések egymást gyarapítva következzenek, ha 
ugyan azon földről minden éven jó aratást ki-

1Z
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van a’ gazda. E’ szerint azon kárhozatos szo
kásnak vége szakad, melly hazánkban oly iszo
nyú kárral divatozik, hogy a’ föld szükséges
nek vélt pihentetés végett ugarban hagyatik, mi 
nem egyébb föld pazarlásnál, mivel szüntelen 
terem a’ föld, csak a'  vetemény változtassék 
benne. Ezen változtatásnak egész rendszere 
azon megbizonyosult tapasztaláson nyugszik, 
hogy minden növény rosszul teng oly földön, 
melly közvetlen az előtt ügyein olyan nemű, 
sőt ha csak ugyan olyan fajú aratást is szolgál
tatott. Nem kell rozst vetni oly földbe, mel
lyen ugyan csak rozs termett a’ legközelebbi 
éven, mivel úgy sovány aratás következnék. Ez 
pedig nem a’ föld’ kimentéséből származik, melly 
talán az elébbi vetemény’ benne termesztése 
által történt volna, hanem a’ földnek a’ növény’ 
gyökereivel összekeveredése által lett megromlá
sából, melly az ily fajú növénynek veszedel
mesebb mint minden másfélének. A’ tapasz
talás ellenben azt bizonyítja, hogy némelly nö
vény’ maradványa más különböző neműek’ neve- 
kedését igen elősegéili, p. o. küvelykes vetemé- 
nyek megjobbitják a’ földet szemes életnek, mint 
rozsnak, búzának, árpának. A 9 feljebb említett 
jelenetet inkább vagy kevésbé származtató 
okok többek is jeleltettek ki ; de azok csak mel
lék okok ahoz képest, melly a’ földnek tulajdon
ként megromlását eszközli, ha az az előbbi 
termék’ gyökereinek maradványával összeelegyül. 
Illő lég kell tehát az aratást változtatni ’s az 
ugar helyett bő nyereséget sz e r z ü n k .

A’ híres növényismerő Genfben , de Can-  
dolle, physiologiai alapokon nyugvó e’ fő elve
ket állítja fe l, mellyeknek követése gazdag 
aratással jutalmaz. Először soha se következ
zék uj aratás másik ugyan azon neműre, csak 
egészen különös esetben, p. 0. hol a’ föld éven
ként megújittatik, vagy hol természettől oly 
termő, hogy a’ megromlást, melly ama’ rend
szerből következik, kipótolja, mint nálunk a’ 
bánsági, bácskai, békési ’s más alföldi vidéke
ken. Másodszor ne következzék uj aratás vál
toztatva olyanra, melly hasonló nemű növényből 
keletkezik. Nevezetes kivétel erre nézve Fran
czia országban Garonne völgye és szinte honunk
nak boldogabb részei, hol a’ föld búza és kuko- 
ricza közt két két év után változtathatik. Har
madszor minden olajas és tejes nedvü növények

elrontják a’ földet, ’s ezeknek maradványait 
soha sem kellene aratás után alászántani. Ne
gyedszer édes, nyálkás nedvű növények jobbít
ják a’ földet más különböző nemű veteményeknek. 
Ezek közt legjelesebbek a' hüvelyekes növények.

(A’ szántásról ’s egyéb gazdasági mun
kákról későbbi számainkban értekezendünk.)

N y i l v á n o s  h á l ó h e l y  L o n d o n b a n .

Nincs város a’ föld’ kerekségén, hol a’ leg
nagyobb gazdagság a’ legnyomorúbb szegény
séggel oly mértékben járna párosán, mint a’ 
kidicsért Londonban. Dúsan, fényben él itt a7 

gazdag ’s előkelő, míg a’ szegény ’s pórnak 
alig van módja csak élődhetni. Ezerenkint von- 
szorganak este a’ nyomorúk éhhel kalibájokba — 
melly inkább szemétgödörhöz hasonlít — nem 
tudván, miből éljenek holnap; más ezernek a’ 
mostoha sors hajlékot sem ada, hol legalább az 
alvás’ rövid idején szomorú helyzetét feledné. 
Sok jő nevezetesen messze tájakról a’ városba 
élelmet keresni; azon csekélységet, mit magá
val hoza, rövid időn megemészti, ’s most a’ 
legsanyarubb állapotnak vagyon kitéve. E ’ 
siralomra méltók számára a’ jótékonyság háza
kat építe, mellyeknek termeikben hálóhelyet ’s 
eledelt kapnak. Est’ közeledtével százonkint 
gyűlnek ily hontalanok öszve, befogadásért 
esedezőleg. Ezek tulajdonkép rétegenkint hal- 
moztatnak öszve a’ nagy termekben, és csupán 
annyi hely hagyatik üresen, hogy a’ fölügye
lők rendet tarthassanak. Itt minden szegény 
e s t- é s  reggelenkint fél font kenyeret kap, de 
előbb tartozik megmosakodni ’s kitisztakozni; 
melly végre az intézet’ udvarán v iz , szappany 
és törlőruha áll készen. Azonban számos nyo
mom annyira érzéketlen a’ piszok ’s tisztatalan- 
ság irán t, ’s annyira fél a’ fris viztől, hogy in
kább éhhel fekszik le, hogy sem magát a’ tisz- 
takozásnak vetné alá. A’ fekhely csak szalma, 
melly minden nap kiújitatik. ’S nehogy a’ leve
gő dögleletessé váljék, azt gyakori füstöléssé) 
’s szellőzéssel tisztítják. A ’ férfiak ’s asszonyok 
nemök szerint termekre osztva különöztetnek e l.

Nálunk nem uralkodik oly nagy gazdag
ság , de annyi szegénység sem, mint London-
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bán, a’ világ’ nagy városában; ’s e’ tekintetben 
sorsunk tán boldogabb a’ némelyek által kelletén 
túl is magasztalt ’s irigylett brit nemzeténél. Ál
talán fogva minekünk azon eszközöket kellene 
csupán nagyobb iparral haszonra forditnunk, mel
ly ekkel Isten oly dúsan áldotta hazánkat; hogy 
alsóbb néposztályink közönségesb jóléte által a’ 
föld’ egyik leggazdagabb nemzetévé legyünk.

Ú j s c e l a n d  i.

Nagy érdekkel vizsgálgatja az ember — a’ 
teremtés’ büszke ura — saját nemének különfé- 
leségét. Ama’ távol magányos vidékeken, med
dig népleges lapjaink liatandnak, újseelandi la
kos európai öltözetben, mint Európa’ fővárosi
ban vala mutatványul kitéve, bizonyára még' nem 
láttatott. E ' folyóírás’ főczélja, legalább egy rész
ben a’ legutolsó falusi lakosnak is képekben látha
tókká tenni a’ várasoknak jóra intő éldezetüket, 
mulatságaikat, ’s ezekben őket így részesíteni.

Az újseelandiak még majd nem vad ember
evők , noha sok természeti észt árulnak e l ; 
mert a’ minden világosság’ napja, az Isten’ és 
lélek-halhatatlanság’ ismérete még nem hatotta 
meg őket. Ezen népnél szokás, arczukat és 
testöket színes, sőt gyakran igen mesterséges 
karczolatokkal ékesíteni (tatovirozni) mint a’ 
közlött képen látható.

Tatovirozás egyik szokásuk a’ hindu né
peknek , melly abban áll, hogy a’ bőr különféle 
rajzolatokkal ékesítetik, részint magasb rang’ 
je léü l, részint szépítés gyanánt. Abból, mi
kép van a’ test tatovirozva, *s a’ tatovirozott 
tagok’ mennyiségéből ismerhetni meg elsőbségét 
a’ személynek. A’ szegényebb sorsú hindu 
csak egy, vagy legfölebb két tagját ékesíteti, 
például karját ’s lábszárát; ellenben az előkelő 
nagyobb részét testének. Mivel a’ tatovirozás, 
művészetek közé tartozván, eszközlése bizonyos 
fogásokat 's ügyességet kíván meg, csupán 
bizonyos személyek gyakorolják azt dijjért, 
kik erre t. i. ifjonta készülőnek. Az egész rö
viden ekkép liajtatik végre. A ’ tervbe vett raj
zolatok kiköldécseltetnek vagy metszetnek az 
eleven bőrön, ’s az imigy sebzett tagokra kü
lönféle föstékek dörzsöltetnek, mellyeknek szinök 
a’ seb’ behegedte után is mindég megmarad.

Nálunk a’ veszélyes piperekórság 
fitcfyt) jobbára a’ ruházatban mutatkozik csak, 
mig az újseelandi vademberek hiúságukat 
testökbe vésve fitogtatják; — más tekintetben 
még is ez utóbbi divat annyival ártatlanabb, hogy 
a’ külön osztályok' jólétét ’s háziboldogságát 
sírba nem dönti. Ily vadember’ szemlélete egy- > 
szersmind arra is emlékeztet, hogy fájdalom, 
sok Európai vétkes kicsapongásival arczát nem 
kevesbbé rutítja el, mint ama’ vadak. Átalában 
a’ ki nem erényes, megérdemli, hogy vadnak 
neveztessék, lakjék bár Európában, vagy 
Ujseelandban.

. S e s h a l ,  

hindu szemfényvesztő.

A’ szemfényvesztési mesterség sehol sem 
teve nagyobb előmenetet, mint Hindostánban. 
Az európaiak, kik e’ mesterségbeli ügyességük 
által csudáltatást gerjesztenek, csak ujonczok- 
nak látszanának a’ hindu mesterekhez képest, 
vagy csak azok mellett i s , kik keresetü
ket kevesebb sikerrel, és csupán apró városok
ban ’s egyes házakban űzik, valamelly társa
sági kör’ mulattatásaul. Némelly ügyesen ki
vitt mesterdarabjok megfej illetlennek látszik, ’s 
valóban meg sem különböztethetni, valljon erő
nek e , vagy ügyességnek tulajdonítassék azon 
tehetség, mellyel Seshal bramin bír, midőn a’ 
földről nehány lábnyi magasságra felemelked
vén , a’ levegőben lebeg a’ nélkül, hogy gya- 
nítni lehetne, mikép tartja főn magát. E ’ ne
vezetes ember közép termetű, szikár és már 
idős; viselete, hosszú öltözet virágos gyapot 
szövetből, sárga turbán, széles öv, és nyak
ékesség, mellynek vége mellére függ. Egész 
alkata és magatartása valami különöset árul 
el. Madrasban gyakorta m úlat, hol mutatvá
nyai már többet hajtottak be neki, mint hasz
nos munkával kereshetett volna. Egy szemtanú 
ekkép irja le mestermüvét:

„Seshal nekem előbb valami 18 hüvelyk 
magos lóczát mutatott, mellynek fölszinén tal
lér-szélességű két rézlap vala bevésve. Miután 
e’ darabjának készületét megvizsgálám, két láb 
hosszaságu bambus csövet vön e lé , mellynek
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űré mintegy harmad fél hüvelyknyi volt; erre 
egy zergebőrt körülbelől két láb hosszút ’s több 
mint négy hüvelyk széleset. Ily szerekkel ’s 
egy nagy zsákkal felkészülve jó nagy sávi alá 
rejtezett, hol igen élénken dolgozók. Öt perez 
után kifödözte m agát, ’s ím a’ levegőben le- 
bege keresztül vetett lábakkal, azon helyzetben, 
mint a’ kép mutatja. Jobb karja az öszvesodrott 
zergebórön nyugvók, melly a’ bambus cső’ he
gyére vala feszítve, maga pedig e’ bambus’ 
fönemlített rézlapba sulyirányt szorítva. Fél 
óránál tovább ily lebegő helyzetben tartózko
dók fen , egy olvasónak szemeit eresztgetvén 
ujjain, a’ nélkül, hogy eroködésnek vagy fá
rad ásnak adta volna legkisebb jelét. Már hinni 
kezdém, bogy szokott helyzetében ül. Négy
szer láttam e’ csudafit előadott mester darabjával; 
mindannyiszor próbáltam titkainak fölfödözésére 
bírni: de sürgetésim ’s ajánlatim egyenlőn si- 
keretlenek maradtak. Ezen csudát igazán meg
fejteni nem tudván, ennyit merészlek mondani: 
a’ rézlapok alkalmasint aczélrudatrejtének, melly 
a’ bambuscsővön keresztül megy, ’s a’ zergebőr 
alatt más szintolyan érczvesszővel áll öszve- 
köttetésben. Az utolsó egy aczélkarikát tart, 
mellyen a’ szemfényvesztőnek teste minden erő- 
ködés nélkül nyugszik, ’s mit ruhája könnyen 
elfödözhet, Meg kell azonban vallanom, hogy 
mind ezen magyarázat mellett is a’ bramin’ 
ügyessége megfoghatlan marad. “

A’ j u h o k ’ é l e t k o r a .

A’ juhok’ vénségét megtudja az ember, ha 
első fogaikat vizsgálja. Ezeknek száma nyolcz- 
ra megy, ’s az első esztendőben bújnak ki; 
öszvelegesen nem nagyok. Második esztendő
ben kiesik a’ két közkülső, ’s helyettök két uj 
sarjad zik fel, mellyek azért könnyen megkülön
böztethetők, mivel nagyobbak. Harmadik évben 
más két kisebb fog búj ki, mindenik oldalról egy 
egy, ’s két nagyobb által pótoltatik ki: úgy 
hogy ekkor négy nagy középén, ’s mindenik ol
dalon két két hegyes fog van. Negyedik eszten
dőben hat a’ nagy fog, és csak két kicsiny ma
rad még, mindenik oldalon egy egy. Ötödik 
esztendőben mind kihulltak az apró fogak, ’s

minden első fogak nagyok. Hatodik évben min
den fog tökéletes, de hetedikben, néha jókorább 
is , kiesnek vagy eltörnek némelyek.

T u g r a ,

vagy a’ nagy -  szultán’ névjegye.

A’ Firm án, vagy helyesben Ferman szó 
több nyelven divatozik, és annyit jelent, mint 
parancs vagy rendelet. Némelyek a’ diák 
firmare szótul akarják származtatni, de hibá
san; mert a’ Persáknál szinte, ’s már régtől 
használtatik. Ilynemü rendeletek’ fölébe tétet
nek mindenkor azon bonyolás vonatok, mellyek 
a’ közlött képen láthatók. IVevezetök lúgra vagy 
nichan. Időnkben e’ névjegy (mivel az uralko
dó szultán’ nevéből tétetik öszve) úgy alakita- 
tik, hogy a következő szokat foglalja magában: 
Mahmud császár szu ltá n , Alidul -  Hamid- 
Khan szultánnak fija , mindenkor diadalmas. 
Rendesen aranyos különféle színű tintával iratik. 
Egy nichandji (niehan készítő) czírnű tiszt van 
a’ török cancellariánál, ’s tollának köszönik a ’ 
szerencsés muzulmánok és ráják (keresztény, 
vagy zsidó jobbágyok) a’ dicsőség’ és boldog
ság’ e’ jegyének szemlélhetését. Jóllehet nem 
oly igen könnyű ezen betű-tömkelegben ő Ma
gosságának felséges nevét megtalálni, alakja 
még is kevés munkával megismerteti azt; '» 
mind kicsinyje, mind nagyja tisztelettel bókol 
előtte, soha sem mulasztván még el pontos 
teljesítését annak, mit parancsok, E ’ jegy úgy 
szólván az egész parancs; magát az uralkodót 
képezi, ’s ezt látni annyi, mint engedelmesked
ni. — Legelső szavak, mellyek utána következ
nek, imezek; „Nézd, mit rendel e’ dicsőséges 
császári ’s világhódító jegy, e’ nemes és fen
séges jeg y , mellyet az Isten’ segedelme tegyen 
hathatóssá!“ Következik azután’ czímjeinek ’s 
birodalminak előszámítása, melly a’ franczia 
udvar és török Porta közt kötésnek elején ekkép 
áll: t

„En, ki az igen fölséges és igen dicsőséges 
Isten’ végtelen kedvezésének és jelességének se
gedelmével, ’s a’ próféták fejének kitűnő ’s ma
iasztal teljes csudái által (kinek nemzetségestül 
szinte valamint társostul a’ legtokéJeíesb üdves
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ség;!) vagyok a’ dicsőséges szllltánok, szultán
j a , a’ hatalmas császárok’ császárja, a’ tróno
kon ülő Cosroesek’ korona -  osztogatója, az 
Istennek mind a’ két világon árnyéka, minden 
városok, és helyek’ két legnemesbikének és leg- 
teljesbikének a’ mennyei sugárokkal világított 
Mekkának és Medinának szolgája; minden mu
zulmánok kiblája és m ihrabja , kihez a’ 
inindenség’ öszves nemzetei fordítják fohászi- 
k a t,  Jerusálemnek, a’ szent városnak, párto
lója ’s ura; három anyavárosnak, ú. m. Kon
stantinápoly nak, Bruzának és Drinápolynak va
lamint Damascusnak fejedelme, a’ paradicsomi 
illatúnak; Tripolisnak, Syriának, Egyiptomnak, 
a' gyönyorrul magasztalt század’ csudajanak, 
Cgész Arahiának, Afrikanak46 ’s a’ t. ’s a’ t. Itt 
következik még számos országok és városok 
eloszámlálása; a’ fermánnak vége pedig így 
hangzik : „végezetre számos városoknak és erős
ségeknek, mellyeket elészámolni és nevezni 
fölösleg. Én, ki császár, igazság’ menedéke 
és királyok’ királya, győzedelem’ közép-pontja, 
szultánnak szultán fija, N. császár’ N. szul
tán’ fija vagyok, én, ki hatalmam, minden bol
dogság’ eredete által a’ két föld’ császárjának 
czímjével ékesítve khalifaságom’ nagyságának 
tetézésétül a’ két tenger’ császárjának czímjével 
diszesítetem ’s a’ t. ’s a’ t.“

É l e t b ő l  e s e s s  é g .

A7 maga meggondolás bölcsesség, ’s a’ 
magával elégedtség’ ’s életboldogság’ forrasa.

A’ léleknek nyugalmáért nincs kímélendő 

áldozat.

# )  Mihrab egy neme a’ fülkéknek (Nische) a’ 
mecsetek’ azon oldalán, merre Mekka városa 
fekszik, hol t. i. a’ nagy Próféta van elte
metve. Ezen fülkében találtatik a’ kibla, 
melly azon pontot teszi, hová imádság alatt 
szokásuk fordulni a’ muzulmánoknak. így 
p. o. az Izraeliták mindig napkelet felé for
dulva imádkoznak.

Szívünkben az erő minden nemesre és 
nagyra; csak a’ sziv által vagyunk képesek a’ 
legmagasb felemelkedésre, abban nyomatott 
ránk az igaz emberi nemesség’ bélyege, ’s csak 
egyedül a’ sziv gazdag forrása minden valódi 
boldogságnak.

Szenveknek ’s üldözéseknek kell lenni, 
hogy a’ polyva elszórassék, ’s tiszta mag marad
jon a’ következő szükségre ’s legközelebbi ve
tésre.

Rend a’ közép kő a’ teremtés’ ékében.
Jobb az embernek viszsza térni, mint vesz

tére tovább menni.

\  a p 1 ó.

Martius 8-kán 1801. 17,000 angolok Abercrom- 
bie generál alatt Abukirnál kikötnek 
’s az erősséget tiznapi ostrom után 
magokévá teszik.

— 9-kén 1776. József cs. Kir. föhcrczeg,
országunk’ szeretve tisztelt nádora 
születik.

— 10-kén 1793. Felálítása a" franczia re-
volutionalis-törvényszéknek, és kez
dete a’ rettegés -  kormánynak.

— 11-kén 1811. Napoleon franczia csá
szár Márja Luiza austriai főherczeg- 
asszonnyal Bécsben proeuratio’ utján 
házasságra kél.

— 12-kén 1435. A’ budai országgyűlés
befejeztetik, Zsigmond király’ 5-dik 
törvényei erősítésével, mellynek czik- 
kelyei a’ hazának rendkivüli esetekben 
mikép eszközlendő védelmét ’s a’ ne
mesi fölkelést tárgyalják.

— 13-kán 1741. II-dik József eaászár
születik.

— 14-kén 1800. VIL Pius (Chiaramonti)
Yelenczén római Pápának választatik.
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