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B r i g h t o n i  k i r á l y i  l a k h e l y  A n g o l o r -  

s z á g b a n.

Brightonröl (Sussex’ megye délpartjain) meg
élők is emlékeznek, mikor csak nyomoru falu 
volt. Briglithelmstone vala neve, ’s ismeretlen 
a’ mívclt világ'  előtt, szegény halász lakóival 
együtt. Valami 20 év előtt a’ szerencse-isten
asszony egy irót, gyógy ászt ’s akkori napi 
jelhangadót (£ongcí>er) vezete partjaira, ki sú
lyos betegségéből egyszerű emberek’ ápolása 
mellett e’ vizet használva, ott kigyógyula. 
Londonba térvén vissza, mind szóval mind 
tollal dicséretre ’s dicsőítésre fakada e’ hálás 
Aesculap, Brighthelmstone’ levegőjének és viz- 
liulláminak éltető ereje, ’s alig kecses partinak 
szépsége felöl. Az uj babiloni előkelő világ, 
akkori uralkodó herczege után követé e’ hirt, 
’s a’ nyomoru rongyos halászfalu csak hamar, 
mint valami bűvész (Jctubev) vesszeje alatt, 
legelső ’s legfényesb fürdőhelyévé vált Britan
niának. Némely odajutott- (parvénu) ként, ki 
alacson származtát sz égy elve, az ősi nevet is 
letörli, ez szinte kicseréié magáét a’ símán ’s 
nyájasan kangzó Briyhton (olvasd Breit’ri) 
névvel. Most Brighton a’ gazdag londoniaknak 
kedvcncz mulatóhelyük, kik az év’ kellemesb 
részein seregenkint költöznek oda. Rövid idő 
alatt Angliának egyik legszebb városává lön,
55.000 lakót számlál, ’s nyáron át gyakran
30.000 fürdő vendéget gyűjt öszve. Gyógy idő 
(íluvjett) közben Londonbol minden 5 perezben 
12 külön állóhelyről 6 — 8 lovas gyorsszekér 
indul felé, mellyek7 mindenike 20—30 személyt 
visz el egyszerre. Ily kocsikon 5, sőt gyakran 
4 óra alatt 52 angol mérföldet (10 németen 
felül) haladhatni. Tavai gőzkocsikat álítottak 
útba, mellyek e’ tért félannyi idő alatt röpülik 
keresztül,

Brightonnek legfényesb kora volt, midőn 
az utóbb megholt fe'nyszerető IV. György király 
itt udvart tarta. A’ fürdő viz’ jótékony haszná
lata , mit több éviglen foly ta ta , e’ helyet meg- 
kedveltetvén vele, arra birá, hogy itt keleti 
stylben nyári palotát építsen, melly legtün- 
döklőbb Európa’ ilyféle épületi között. Leg
inkább hasonlit Kreml régi czaarpalotához 
Moszkauban; nem oly óriási ugyan, de külső 
alakzatára csinosb, és belsőkép sokkal fényesb. 
A 9 király több esztendeig jövedelmének majd 
felét épitésére ’s ékesítésére pazarlá, ’s a’ par
lament több ízben tetemes sommákat pótola 
hozzá: a’ költségeket öszvesen töbre számol
ják 3 miliő font sterlingnél, a’ mi körülbelül 30 
miliő ezüst forintot tesz.

Közlott kőmetszetünk tenger -  felőli (déli) 
alakzatát mutatja e’ palotának. Öszvesen egy 
közép épületből ’s kupfedelü 52 lábnyi átmérőjű 
trónteremből — rotunda — áll, melly ismét két 
65 lábnyi hosszú folyosón át mindkét oldalra 
kúpos és tornyos szögpavillonokkal van öszve- 
kötve, hol a’ királyi ebéd- és muzsikatermek 
helyezvék. A’ fölötte pompás fő bemenet 
nyugati alakzatán fekszik. Ez a’ híres chinai 
folyosón vezet á t ,  melly mintegy 162 lábnyi 
téren a’ chinai élet’ ’s művészet’ legdrágább 
tárgyaival diszelg. Nevezetesek a’ falakot éke- 
sitő chinai festmények, e’ távol ország’ leg- 
hiresb festészinek szerzeményei; oly gyűjte
mény, melly Európában maga nemében egy. 
A’ tágos palotának egyéb ékezete ’s butyor- 
zata is egész a’ legcsekélyebb öltöző-asztalig 
mind chinai.

A’ most uralkodó király Brightont alig lá
togatja meg valaha; de minden maga helyén 
áll e’ csuda palotában, mint előbbi birtokosa 
hagyá. Egy öreg palotásné vezeti a’ kiváncsit 
a’ szobák’ tömkelegén á t , mellyek mint valami 
egészen ismeretlen báj világ lepik meg az ál-
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mélkodót. Az udvarnokok’ raja eltüne; a’ pom
pás udvar’ örömzajgása helyett mély csend ural
kodik, milyet a'  király, e’ szobák’ teremtője 
is kerese, de épen mivel király vala, itt soha 
sem lelhete fel.

F é n y b o g á r .

A’ Fénybogár, vagy Villámbogár (Ful- 
gora, Satcrntrager) egyik bogárfaj azon ötven 
féle közül, mellyeknek legkitűnőbb ismertető 
jegyük, hogy fejők rendkívül hosszú. A' test 
ezen részének alakja minden fajánál különböző. 
Némelyek színeik'  pompáját mutatják röptükben, 
de a’ legjelesbik úgy szólván igen szerényen 
van öltözve. Kevéssé zöld, halványveres, szür
kés alyzattal, két fakó sárga fo lt, ez mind, 
mit kiterjesztett szárnya nappal mutathat. Ma
gával hordja fénye' forrását, mellyet bővebben 
terjeszt kifelé akár mily hason nagyságú test
nél is. Azonban e’ világosság’ erején nem 
egyeznek meg az irók. Némellyek azt állítják, 
hogy egy ily bogár annyi fényt a d , mennyinél 
a’ legapróbb írás is olvasható lesz; de egy szem
tanú, ki a'  18-dik század’ elején a’ surinami 
fénybogárrol í r t ,  egyedül azt mondja, hogy 
nem lehetetlen e’ szövétneknél azon korbeli hol
land újságot olvasni. Végre tanult férfiak, kik 
jó sokáig tartózkodtak Guianában, mind annak 
mi ezen ország’ fulgoráinak világitó tulajdo
náról iratik, semmi hitelt nem adnak; mivel, 
mondják, soha sem vettek ilyes mit észre. 
Melly tagadó állitmány azonban nem erőtleníti 
meg nehány mély belátásu személy’ állításait, 
kik látóinak mondják ezen bogarak’ világát, 
így  például a’ 17-dik század’ végén ’s a’ 18-dik 
elejen Mencui Marja Sibilla, ki a’ bogárisme
ret’ tanulása végett egyenesen Surinamba utazott, 
’s igen ügyes rajzoló volt, ekkép beszél. „A’ 
hinduk igen sok ilyféle bogarat hozván nekem, 
egy nagy szelenezébe ( 0 d;rtd;teí) raktam, 's 
ezt hálószobámba helyzém. Éjszaka egy rend
kívüli hangnak hallatára felkelék, gyertyát ho- 
zaték, ’s írn, a’ hang a’ bogaras szelen- 
czéböl jőve. Felnyitám a z t , ’s egészen lángba 
borulva volt. Ijedtemben kiesett kezemből; a’

foglyok kirüpdüsének, egész szobámban élénk 
világot terjesztvén el. Végre oszlott alrnél- 
kodásom, enyészék félelmem, ’s a’ szerte röp- 
dezők öszvefogdoztatván, ismét a’ szelenezébe 
rakattak.44

A’ surinami fénybogár sokkal erősben vilá
git mint a’ mi szentjános-bogárkánk, ’s legin
kább granát-almafán éldegél, mellyel Európa 
ajándékozá meg az uj világot. Ennek fejébe 
ismét Európa’ granátalma-termesztő tartományi
nak fénybogárral kedveskedhetnék Amerika. — 
Itt is vannak ugyan szinte, valamint Chinában, 
fénybogarak, de nem oly fényüek mint a’ su
rinami. — —

M é r t é k l e t e s s é g !  e g y e s ü l e t e k  az  éj 
s z a k a m e r i k a i  s z a b a d  s t á t u s o k b a n .

1828-dik esztendeig sokkal kártékonyabban 
uralkodott az éjszakamerikaik közt a’ szenvedel- 
mes iszákosság, mint Európának némely tar
tományiban, mellyekben, fájdalom, a’ kolompér- 
pálinka’ olcsósága, más italoknak ellenben irány- 
lagos drágasága mindennap mutatgatja a’ ré
szegség’ fertelmeit.

Minden esztendőben maghalt az éjszak
amerikai státusokbeli 13 miliő emberből 30,000 
tobzódás’ következésében, azokat nem is szá
molván, kik a’ 2 millió fekete rabszolgák közt 
magokat ezen véteknek adák; az 5000 gonosz
tevők közül pedig, kik Newyork státusban több 
mint 2 miliő szabad népesedésből évenként meg
lakoltalak, felénél több olyan volt, ki részeg 
fővel követé el bűntetteit.

Minden bűn fertézi az embert, mindaz- 
által nem teszi egészen egy állati éldelet’ rab
jává: ’s mivel ez igy van, némely bűnben lé- 
lekző elébb utóbb erkölcsi rendre’s önuralkodás
ra térül vissza; de a’ részegeskedés minden 
nemes lelki erő’ használatától megfosztja az 
iszákot, ers legmunkásabb emberrel is unatja a’ 
dolgot.

Minden polgárosodott státusban szerfelett 
sokat tehet az okosság gyámolítottá köz vélemény. 
Ha tehát valamelly státusban fonák törvények, 
erkölcsök és szokások elég sokáig kinzák aa 
emberiséget, a’ visszaélésekből is szükség
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képen jobb állapot keletkezik. Minthogy New- 
yorkban a’ szabadságháboru’ időszakától fogva 
a’ dorbézolás kivált a’ hasonnevű 200,000  la
kosú fővárosban, ’s így a’ legnagyobb ame
rikai városban, elhatalmazott vala, először ott, 
azután mindenütt, eleinte ebben, később pedig 
más szabad státusokban is önkényes egyesületek 
tfzövetkeződtek, a’ pálinkáról, rumról és arak
ról egészen lemondok. 21 mértékletességi fő 
egyesületek támadtak 4000 fiók egyesülettel. 
Ezen társaságokban 1 1/2 miliő fej részesül 
jelenleg.

650 amerikai lobogójú tengeri hajó tiltá 
meg azon italozást, mivel csak ezen egyesület
hez állott kapitányok, kormányzók és mátró- 
zok vétettek fel.

Az italégető katlanoknak fele véget ért, 
a’ szeszes italok’ bevitele mind inkább csökkent 
havonként. Az okosabb szüzek elhatározák, 
hogy csak mértékletességi egyesülethez frigye
sült ifjakhoz mennek férjhez; az atyák csak tel
jes józanságu ifjakboz adák leányaikat. Ez an
nál foganatosb, hogy sehol sem nősznek korább 
az ifjak, mint a’ szabad státusokban, hol 
minden szorgalmas csaladatyának oly könnyű 
gyermekit ’s nejét eltartnia.

E’ rényes társaságok’ irányulag legtöbb tag
jai fiatal személyek, de sok italkórságos aggo
kot is visszaösztönöz lassanként a’ megvettetés’ 
szégyene, mellyel az ifjúság ily vétekben fer- 
tézkedő személyek iránt viseltetik. Legkevésbé 
kapcsolódnak korosabb mindkét nemű házasság- 
talan személyek' a’ mértékletességi egyesülethez. 
Ezen házasságtalanok közt legtöbb gonosztévők 
's enségesek is találkoznak.

Midőn arról volt szó , ajánlják e papok 
katedrájikon e’ mérsék -  egyesületeket, azok azt 
végzék, hogy nem csak tanitásaik által, hanem 
közönséges hozz áj áruitokkal például szolgáljanak 
megye ’s zsinatbeli feleiknek.

Ila élne még a’ becsületes Franklin, ki 
gyakran sikeretlenül ajánlgatá polgártársainak 
a’ mértékletességet, legtüzesebb dicsérő szó
noka lenne ez’ egyesületeknek.

Ez’ alkalommal magasztalható egyik poli- 
czia törvénye Norvégiának, melly csak legalább 
50 esztendős és köztudomásos józanságu özve
gyeknek enged csaplárságot falun és városon 
űzni. A’ törvénynek alapja a z , hogy a’ ke

resetek’ legkönnyebbike kizárólag az öregséget 
illeti. Ha nem csalatkozom, norvégi korcsmában 
özvegy asszonyok magok kezére nem is lakhat
nak. A’ norvégi storthing (rendek’ gyűlése) 
igen dicséretésen törekszik polgártársainak egy
szerű erkölcsét épségben tartani. — Örvendetes 
tapasztalás honunkban, hogy az iszákosság, ki
vált a’ felsőbb rendeknél, napról napra ritkább 
tüneménnyé válik, sőt a’ míveltebb társaságok
ban teljeséggel nem szemléltetik. Remény le
nünk lehet, hogy ezen dicséretes szokás mind
inkább divatba jövend az alsóbb osztályoknál is, 
mellyeknél általában amaz undok bűn nem oly 
közönséges mint más országokban.

Ma g ' y a r  o r s z á g ’ ez  í in ere.

Magyarország czímere hosszában kétfelé 
osztott paizsbol áll, mellynek jobbik részén 
négy ezüst vonal veres mezőn szemléltetik; 
balján szinte veres mezőn ezüstes dupla, vagy 
patriarchai kereszt arany koronábol emelke-' 
dik, melly hármas zöld halmon nyugszik. A ' 
mennyire tudatik, ezen vonalos paizs lege
lői Imre király pecsétjén kerül elő. Második 
Ulászló király oklevele és Verbőczy 1-ső rész, 
11. czírn, 3. §. szerint e’ négy ezüst vonal 
Magyarországnak négy fő folyóit, a’ Dunát, 
Tiszát, Szávát és Drávát jelenti. Lehet, hogy 
Imre király ezáltal azon négy tartományokra is 
czélzott, mellyeket czimzetében viselt. A ’ pa
triarchai kereszt valamivel későbben jelen meg, 
’s az hihetőleg emlékeül vétetett fel a’ keresztes 
háborúknak, mellyekben II. András szerencsét
lenül részt von, és talán a’ sz. János rendének 
jeleül, mellyel a’ király öszveszövetkezett. 
Azon idő, midőn az a’ hármos halomra, melly 
a’ köz vélemény szerint a’ Kárpátok három fő 
bérczeit, Tátrát, Fatrát és Mátrát jelenti, raka
tott, még nem bizonyos; de tudva van, hogy 
a’ tövét környező koszorú I. Ferdinánd király 
uralkodása előtt nem szemléktetik.



20 F I  L L É ' R T Á  R [Martius 15-kén

S z e n t  I s t v á n  m a g y á r  k i r á l y ’ v i t é z i  

r e n d j e .

Hazánk feledhetetlen asszonya és fejedel
me Maria Therezia május 5-kén 1764-dik esz
tendőben alkotta ezen fényes rendet, hogy általa 
a’ polgári érdemekben díszeskedő férfiak kije- 
leltessenek. Ezen rendet minden nemes, ki 
arra magát erényei ’s érdemei által méltóvá tette, 
legyen bár mi nemzetből, különség' nélkül, sőt 
még az egyházi renden lévő is, megnyerheti. A ’ 
rendnek jegye egy nyolez -  szegletü , zöld szi- 
nü, veres czimmerrel diszeskedő kereszt. Ezen 
czimerben zöld halmon arany korona fekszik, 
melly felett a’ magyar apostoli kereszt lát
szik. A’ keresztnek két óldalán ezen betűik 
látszanak: M. T. (Maria Therezia) ’s a’ paizs 
körül olvastatik: „Publicum meritorum praemi- 
um.“ A’ hátulsó oldalán pedig veres mezőben 
egy korona v an , ezen szavakal: „Saneto Ste- 
phano Regi Imo Apostolico.u Ezen rendnek 
nagy-mestere, vagy is legfőbb vitéze, mindig és 
kivétel nélkül a’ magyar koronát viselő felség. 
Azért is a’ magyar cancellár egyszer’smind can- 
eellárja e’ rendnek is. E’ rendnek három osz
tályai vannak: nagykeresztesek, középkereszte
sek és kiskeresztesek. A’ vitézek’ száma össze
sen sz á z , u. m. 20 nagykeresztes, 30 kö
zépkeresztes, és 50 kiskeresztes. A ’ nagyke
resztesnek negyed izig fel kell nemességét vin
ni, hacsak ezen szabályról a’ király felmentést 
nem ad. Fizetése egyik osztálynak sincs, de 
vannak némelly jusaik.

A’ rend minden esztendőben ünnepet tart, 
melly a’ szent Imre herczeg’ napja után következő 
vasárnapra van állandóan kirendelve. Vannak a’ 
rendnek a’ kereszten kivűl még más diszékei 
(decoratio) és tulajdon öltözetei is. — A’ nagy- 
keresztes vállán és mellén keresztül széles, 
közepén piros, két szélén zöld pántlikát visel, 
melly a’ középkeresztesnél hasonló sziliekkel sok
kal keskenyebb, és csak a’ nyakat övezi. Öltö
zete papi szabású karmasin szinü alsóruha, 
melly a" nagykereszteseknél tölgyfa levellel van 
kivarva; ezen felül egy zöld bársony, bő, szé
lein tölgyfa levellel kivart palást, mellynek 
széles gallér, valamint a’ kótyagos kalpag is 
mennyét- bőr (hermelin) perémmel diszeske- 
dik. Ezen öltözet a’ vitézek által nem viselte

tik, csak a’ kereszt és a’ pántlika láthatók 
mellein azoknak, kiket a’ felség ezen fényes 
rendel megtisztelni méltóztatik.

Jelenleg a7 nagy keresztet ifiabb koronás ki
rályunkon kivül öt tagjai viselik az uralkodó 
háznak, kik között országunk szeretve tisztelt 
nádora is diszlik. A’ magyarok közül pedig 
számosán, névszerént

Gróf Reviczky Adám, cancellár.
Gróf Cziráky Antal, országbiró.
Herczeg Eszterházy Pál, londoni főkövet. 
Gróf Apponyi Antal, franczia főkövet. 
Herczeg Grassalkovies Antal, főispány. 
Gróf Zichy István, főispány.
Gróf Nádasdy Mihály, minister.

Közép keresztesek.

Almásy Ignácz, belső titkos tanácsos.
Végii István, koronaőr.
Gróf Eszterházy János, b. t. tanáncsos. 
Báró Mikos László, status-tanácsnok. 
Görög Demeter, kamarás.
Majláth György, status tanácsos.

Kiskeresztesek.

Boros József, tanácsos.
Gróf Amadé Antal, főispány.
Gróf Zichy Ferraris Ferencz, főispány. 
Nopcsa Elek, erdélyi udvari tanácsos. 
Márkus Ignácz, udv. tanácsos.
Gróf Bethlen Imre, bel. tit. tanácsos. 
Almásy József, főispány.
Szilasy József, főispány.
Kelcz Adám, ud. tanácsos és referend. 
Bartal György, ud. tanácsos és referend.

A z  e s ő  s z á r m a z á s a .

Bármily szokott legyen is ez a’ tünemény, 
származása módján, ’s azon, hogy miért esőz- 
nek némelly fellegek, miért nem viszont má
sok, borong egy kis homály. Rendesen úgy 
gondoltatik, hogy a’ ködöt szülő okok szerzik 
az esőt is , mihelyt nagyobb mértékben vannak 
meg; mert először felleg támad, melly semmi 
egyéb ködnél; apródonként megnevekedik,mind 
inkább meghomályosodik és szürkül, azaz, a’
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köd mind inkább megsűrüdik, ’s végre valódi 
csepek hullanak le belőle. Valami hasonlói 
látunk gyakran a’ földi ködnél is: ha ez meg- 
sűrüdik, szaporodik benne a’ nedv, ’s majd 
észrevehetni, hogy itt ott apró vizcsepek hul
lanak l e , mellyek lassanként sokasodnak. Ily 
ködben egészen átázhatik az ember, ha sokáig 
mulat benne. Itt a'  közönségestől csak abban 
különböző eső van, hogy a’ földhöz egészen 
közel származik, ’s magunk fellegek közt va
gyunk. A’ köd’ tulajdonsága azt is megfog
h a tv a  teszi, hogy ha a' hojagocskák, mellyek- 
hől áll, szétpukkannak, csepben kell a’ víznek 
leesnie. Miként tehát a’ vízgőznek vagy párá
nak összesürüdéséből köd támad a’ levegőben, 
úgy ered az eső i s ; és ha amaz mintegy 
első lépcsőnek, a'  szétosztás'  első szüleményé
nek tekintethetik, ez másodiknak. A ’ vizpára’ 
változása akkor kezdődik, mikor ez bizonyos 
mértéken felül, melly különböző hévmérséklete 
szerint különböző lehet, megsűrüdik; ez pedig 
részint nagyobb sokaságu gőz’ összetorlódása, 
részint annak meghűlése által történik. Az eső’ 
származtának okai tehát sokképen egyesülhet
nek. Ha két különböző hévmérsékletü légtömeg 
egyeledik össze, egyiket a’ másik meghüti, ’s 
az abban találkozó vizpára ezáltal előbbi ter
mészetét elváltoztatja ’s csepekben lehull. A’ 
bennők lévő vízgőz'  nagyobb vagy kisebb men
nyiségétől, ’s mérsékletüknek nagyobb vagy 
csekélyebb különségétől függ , hogy hevesebb 
vagy lágyabb, tartósabb vagy szálványabb eső 
következzék. Ennek különféle lépcsői, erejére 
’s tartósságára nézve, ezen okok’ különféle 
tulajdonságaiból könnyen megfoghatók.

Nem is szükséges, hogy mindenkor két 
légtömeg egyeledését tegyük fel. A ’ levegő
ben szüntelen történő változások, mellyek azok
nak részint hévmérsékletükre, részint sűrűsé
gekre, rugósságukra, gyontáros és mágneses 
állapotjokra befolyással vannak, közvetlenül is 
okaivá lehetnek, hogy a'  vizpára megsűrüdjék, 
összeegyeledjék és csepegő alakban tűnjék fel. 
Akkor aztán hasonlóul a’ meglévő vizpárának 
sokasága határozza el az eső’ tartósságát ’s 
erejét ’s azon hévmérséklet, mellyben amaz okok 
ennek összesürüdésére hatnak. Mindazáltal 
igen nehéz lenne, egyes esetben előadni az 
okokat, mellyek az esőt származtatták; azért

meg kell elégedni azoknak általános kijelelésé- 
vel. A’ legtöbb más légköri tünemények’ magya
rázatával is csak úgy vagyunk.

De minél több vizpára sürüdik össze, an
nál több tódul ismét minden felölrül utánna; ez 
által a’ felhő uj anyagot nyer az eső’ folyta
tására. Ezen felül a’ szél egy helyről másra 
hajtván, újabb gőztömegekre akad, mellyek a’ 
vizzé változtatott gőzöket kipótolják, ’s kevés 
idő múlva szinte vizzé válnak. Onnan szánnaz- 
hatik, hogy egy középszer nagyságú fellegből 
apródonként temérdek eső záporozik le; mint 
nyárszaka az úgy nevezett záporesőnél gyakran 
tapasztalható. Ezen esetben nem mindig ugyan 
az marad a’ felhő, mint a’ földről tekintve látszik, ' '  7 
hanem szünetlenul meg meg ujul; ott, a’ hová 
megy, a’ meglévő vízgőzöket elrontja, ’s minél 
többek azok és minél sebesebb a’ megváltozás, 
annál szakadóbb az eső. A ’ felleg az által 
épen nem ürül ki, sőt inkább pótlékot kaphat, 
ha a’ vele egyesült párák töbre szaporodnak, 
mint a’ belsejében szétoszló mennyiség. Az eső 
nem ^.zért áll meg, mintha vizpára elfogyna a’ 
légkörben, hanem mivel vagy az annak vizzé 
változását okozó felhő elment, vagy magában a’ 
felhőben ’s azt környező levegőben változások 
esnek, mellyek a’ benne lévő vizpára vizzé léte
iét gátolják, és lassan lassan magának a’ fel
hőnek gőzét elszélesztik és feloszlatják. —

A z  ember’ r e n d e l t e t é s e  e’ f ö l d ö n .

Kevesen kérdik magoktól komolyan, mi 
végre élnek e’ földön? pedig oly sok függ at
tól, hogy az ember helyesen lássa a’ czélt, melly
nek elérése végett ide lenn mulat. Nagy és 
felséges bizonnyára a’ czél, mellyre bennünket 
az Istenség e’ földi tömkelegbe külde. Homály 
borijta az életbe jövetelt, homály az ebből ki
menetelt, ’s ha szorosan vizsgáljuk azt, mi a’ 
kettő közt fekszik, igazán mondhatjuk, hogy 
fáradság ’s munka volt. Ki fejti most már 
meg földi rendeltetésünket? Kihez folyamodjunk, 
hogy világot gyújtson, melly pályánkra süssön 
az élet’ bolygó utain? Az ész vagy a’ tapasz

talás teszi e ezt? Az ész nem mutat egyebet a’
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legfőbb tökély’, igazság’, szentség’ ’s más egyéb 
ideáljinál — előleges megfogásinál — ’s akár mint 
erőlködünk is, mi, pornak korlátolt fijai, fel 
nem érjük azokat. Erényesekké kell lennünk, a’ 
teljes igazságot kivívnunk ’s a'  végtelen szép
ségen örvendenünk; de mennyire hátramara
dunk, még hosszú életben is ,  az itt előnkbe 
tartott czéltól? Közeledünk ugyan a’ tökélyhez, 
ha igazán akarunk és semmi fáradságot nem ké- 
mélvink, de el nem érjük, mert az végtelen, 
mérték és határ által ki nem szabatott valami. 
Erre nézve betöltjük már tisztünket, ha bátran 
iramlunk a’ kitűzött czélnak, ’s derék férfiak
ként cselekszünk, ha semmi fáradságtól, semmi 
vésztől, sőt a’ haláltól sem félünk, mikor a’ jó 
's igaz forog fen.

Ha tehát az ész egyedül meg nem isrner- 
kedtet világi rendeltetésüukel, megismerkedtet 
talán a’ tapasztalás ? Mit mond ez ? Ez arra ta
nít, hogy szüntelen boldogság után törekszünk, 
hogy minden vonzalmaink és kivánatink arra 
szegülnek, és hogy ohajtásink’ czélja kénye
lem; de hányszor dűl dugába utána esengésünk! 
Betegeskedünk, és csupa nyavalygás miatt nem 
juthatunk egészséghez. Vállalataink, akármily 
okosan meggondolva ’s fontolva kezdettek légye
nek is, megfeneklenek; ellenkezőjét aratjuk an
nak, a’ mit vetettünk, 's a’ helyett, hogy bol
dogokká lennénk, boldogtalanokká lészünk. A’ 
természet és az emberek ellenileg dolgoznak 
ránk, ’s gyakran legyőzetünk a’ mindkettővel 
kiállandó nehéz viadalban.

Ha szerények lévén nem kívánunk is több 
boldogságot, mint mennyit érdemleni hiszünk, 
azt látjuk hosszú fáradalmak és gondok után, 
hogy boldogságunk érdemünkéi semmi öszhang- 
ban nincs, és buzgó tiszt-teljesítésünk félre ismer
tetik, szorgos igyekezetünk a'  jóra hálátalan- 
sággal j utalm az tátik, ’s az erényes élet semmi 
kielégítő boldogságban nem részesül. E ’ lát— 
mány szomorúkká teszen, és talán még Vétségbe 
is esünk. De hát ha ez élet még épen nem 
kiegyenlítő időszak volna, vagy ha a’ rény’ 
jutalma még nem ide lenn méretnék ki jog és 
igazság szerint? Váljon nem egy csep e egye
dül ez alanti létei az élet’ oczeánjából, melly 
számunkra rendeltetett ? Hát mindennek vége 
van e’ földi élettel? — Nem, örökké fogunk mi 
élni, halhatlanok vagyunk! Nem az ideiglenség-

ben érjük el a’ szentségi czélt, melly előnkbe 
tűzetett, azért öröklét rendelteit nekünk, mint 
az Istenségnek, csak azon különbséggel, hogy 
mi, annak teremtményi, minden időn által a' 
rosszal való viadalra hivatattunk.

Ha most az észtől és tapasztalástól egy
szerre kérünk tanácsot, ’s mindkettőt kérdez
zük éltünk’ rendeltetése fe lö l: mire tanitnak 
földi lételünkre nézve ? — Iía lelkűnknek erejit 
vizsgáljuk, ha látjuk, mint hatnak reánk az em
berek, a’ természet, és mily viszonyban állanak 
hozzánk: felfejlik a’ rejtély ’s azt vesszük 
észre, hogy a’ földi élet folytonos képző oskola 
nékünk; hogy bennünket minden ösztönöz és 
nószit lelkünk’ kiművelésére ’s önnönünk’ nemes
bítésére, hogy a'  gondolkodásban és cselekvés
ben természet szerintes törvények után önmun
kásságra neveltessünk. Minden hajlandóságaik
nak és tehetségünknek velők született törvények 
szerinti kiművelése, munkásságuknak a’ helyes' 
és erkölcs törvényei alá vetésével a’ czél, melly 
e’ földön életirányunkúl előnkbe szabatott. On- 
akaratuakká ’s önállhatásuakká kell lennünk fej
ben és szívben; erre valók a’ rosszak, mellyek 
a’ bölcsötül sirig hatnak ránk; azért fenye
getnek minden nemű veszélyek; azért tűrünk 
szüköldödést: mert mint erősek ’s bátrak ju
tunk ki a’ viadalból, mellyet az emberek’ irigy
ségivei és szenvedélyivei, a’ természet’ szigorú 
irgalmatlanságával, szóval mind azzal küzde- 
nünk kell, mi életünket ellenesen ostromolja7 

’s mi rosszat az emberek’ félreismerése, hala- 
talansága ’s a’ vak természeti szükség könyö-' 

rületlen hárít ránk.

D a v y’ b á t o r s á g - l á m p á j a .

Ezt Davy 1615 esztendőben találta fel, azon 
évenként szaporább szerencsétlen esetek nyújt
ván neki rá alkalmat, mellyek az angol szénkő
bányákban gyúlékony légnemek’ lobadásából ke
letkeztek, Sokféle ily légnem fejledez az el
hagyott bányákban különféle kő- ’s kőszén-ré
tegekből, ’s annyiból igen veszélyes, hogy kül- 
levegővel keveredve, mihelyt a’ bányaméccsel 
érintetbe jő, robogást okoz. Hasonló robogások
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gyakran egész bányanyulékokat öszveroskasz- 
tanak, mi által a'  mélyben dolgozó bányászok 
vagy megcsonkítatnak, vagy agyon ütetnek, 
vagy eltemettetnek. Mivel pedig a' bányász sem 
Imnyamécsét nem nélkülezheti, sem a'  helyet, 
lioi ilynemü lég gyüle össze, előre mindig nem 
tudhatja, azon kelle segít ni, hogy a'  világító 
lámpák minden kül levegőtől elzárva is égjenek. 
Pavy azt találta, hogy a’ robogás egyedül akkor 
történik, midőn a'  hő magas mértékre neveke- 
dik. Különösen azt tapasztalá, hogy a’ mi 
lámpáink'  lángja érczböl készült finom és sűrű 
sodrony- szövedéken (Sratljgewebe) át nem hat, 
ha annak nyitásai igen szükek; ’s ez még azon 
észrevétre is voná figyelmét, hogy ez akkor 
sem szűnik meg, ha a’ sodrony izzóvá lesz. 
Mivel a’ gyúlékony gőzök, a’ füst, *s gyúlé
kony légvegyület, mellyeknek lobadásábol támad 
a'  láng, a'  szöveten áthatnak, ’s az oda tar
tott lángtol meggyulnak, mind a’ mellett hogy 
a5 szövet túlsó oldalán levő láng azokat fel 
nem lohasztja: azt következteté Davy, hogy 
az izzó sodrony'  heve nem elégséges a’ lég- 
keverék föl-gyujtására, 's a'  láng'  visszatar- 
tóztatását nem máskép eszközli a’ sodronyszö
vedék , mint hüledezés által. Ebbéli nyomo
zásából keletkező nézeténél fogva, egy hengert 
készitetett sodronyszövedékből, melly a'  lám
pát egészen körül borítá, úgy hogy a'  kül— 
levegő a'  szövedék'  apró nyiladékin béhatha- 
tott, de át semmi egyéb utón a’ lánghoz nem 
férhetett. Lámpáját imigy egyenest ily ro
bogó levegőbe vivé, *s örömmel látá, hogy 
a’ robogás, a'  sodrony hengeren kül nem ter- 
jcde. Az ímigy készült lámpát oly légkörbe 
hozván, melly kevés gyúlékony légnemmel ele
gyített, csupán a'  láng nagyobbodik benne; ha 
a’ gyúlékony lég’ mennyisége az egész terje- 
deknek 1/12 — et teszi, akkor az egész sodrony 
henger egy kék lánggal telik m eg, mellyben a’ 
lámpa-tűz tisztább fénnyel ég; ha l / 5ét teszi 
az egésznek, akkor a’ hengerbeli is élénk vi
lággal leszen telve, de a'  felületen kül nem 
terjed. így találtatott tehát fel bányászati 
használatra e bátorság' — lampa. Hogy pedig' a' 
eodronyszövedék megfeleljen a? kitűzött czél- 
nak, ’s a’ lángot visszataszítsa, vigyázva ké
szüljön, *s ne legyen rajt sehol nagyobb nyila
dék; a? sodrony legfölebb 1/40 hüvelknyi vastag,

a'  hézagok pedig különösen legfölebb 1 /2 0  hü- 
velknyiek lehetnek, hogy a'  közibök tóduló láng, 
középen kevéssé hülve, a'  szövedéken át ne 
jusson.

Aljához e'  lámpának egy olajedényke van 
kapcsolva, melly olajjal megtöltetvén, hozzá 
csukatik, hogy minden küllég'  elzáratassék. 
Davy ezen találmányát igen drágán adhatta 
volna e l , azonban minden késedelem nélldil a ' 
közönségnek ajándékozá azt. Emlékezefes ma
rad válasza ezen emberbarátnak, midőn tanács-^ 
lák neki, hogy kiváltságért folyamodjék: Is
mer étimét *s nyomozásimat — úgymond — so
ha sem liasználandom gazdagításra; ha valami 
jót eszközölhetek, már elég'gé meg vagyok ju 
talmazva. Több vagyont birni annál mit birok, 
ram nézve csak tereh volna, melly kedves ta- 
nulmanyimban csak az ipartol vonna el; gaz- 
dagságom' gyarapodása nem növesztené híremet 
szerencsémet. Akkor ugyan 4 lovon járhatnék; 
de mit nyernék vele, ha a'  közönség azt mond
hatná felölem: Sir Humphrey most 4 lovat fo
gathat kocsijába? Annak, ki a’ gazdagságot, ’a 
kitüntetést legnemesb czéljául használja, meg 
kell bocsátani gyengeségét, ha mindkettőt felette 
nagyra becsüli.

X ö v e n y t á p l á l a t  é s  m a g á n o s  t ö  m- 
l ö c z ,  m i n t  j o b b i t ó  módok.

Nem mindenkor hordja szivén az ember, mire 
kötelessége in ti; igen is gyakran elfeledi élete' 
ez élj át, ’s dühödő baromként cselekszik inkább, 
mint okos teremtményként. Némelly ember, ki
vált ha büntetésül szabadságát elveszti, épen 
nem szelídíthető ; dühöng'  és dúl, ront és bánt 
mindent, mi hozzá közel esik. Miképen szelí
díthetni tehát az ily vad embert ? mint tétethe- 
tikjamborra, türelmessé? — Az éjszakameri
kai börtönhazakban van ennek bizonyos módja, 
mellynek sikere csalhatatlan. Az oly rab nem 
kap egyebet növénytápldlatndL töbnyire csak 
riskását, melly apródonként egész természetét 
megváltoztatja, engedékennyé’s oktathatóvá teszi. 
Legkevesebb húst sem kapván, mind addig ris 
az eledele, mig biztos próba által megbizonyitá, 
hogy természete tökéletesen megváltozott és
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jóra fordula. Váljon nem lenne e czélirányos, 
ezen módot pajkos és makacs gyermekeknél is 
használatba venni, sőt általában mindazon 
embernél, ki korlátlanul ’s kegyetlenül minden 
törvényt daczol ’s az emberiség’ minden köteles- 
ségit tapodja?

Éjszakamerika’ fogházaiban még egy más 
mód is van, melly a’ legfelségesebb foganattal 
használtatik nagy gonosztévőknél jobbító szerül; 
ez pedig a’ magános tömlöcz, melly az embert 
egészen magára ’s lelkiisméretére hagyja, min
den társaságtól különszakitván, és állapotjának 
’s lefolyt életének elgondolására serkentvé«. 
De ezen magános tömlöczözés ne sokáig tartson, 
mivel könnyen az ember eszét veszti benne*, 
több példa bizonnyitá ezt. Azért munkával 
köttetett össze, mi által az ohajtott czél szinte 
oly jól eléretett. Minden társalkodás megtiltatik 
eleintén ’s ha több rabokhoz vitetik a’ fogoly, 
nem szabad azokkal beszélgetnie, ’s mind ez 
oly jó gyümölcsöket hoza, hogy a’ javulás szem
látomást gyarapodott. De ezen mód természete
sen csak ott kivihető, hol a’ népnek kifejledtebb 
erkölcsisége miatt kisebb a’ gonosztévők száma; 
mert a’ hol egyes törvényhatóságok tömlöczei- 
ben több száz rabok tartatnak, ott az épületek
re ’s felügyelésre megkivántató költségek’ miatt, 
ily elkülönözés ez időben csak még a’ jámbor 
óhajtások’ sorába tartozik. Ily helyeken csak 
annyiban eszközöltethető az elkülönözés, hogy 
a’ már töbször béfogatott gyakorlott gonoszté- 
vő ármányos oktatásaival a’ csekélyebb vét
kek miatt békerültet végkép meg ne rontsa. 
A ’ munkálkodás, még pedig rendes munkálko
dás , gyökeresen kigyógyitja a’ megromlott em
bert , kiben e’ nélkül a’ gonoszság talán még 
mélyebb gyökeret vert volna. — A’ raboknak 
meghatározott bérben dolgozása honunk legtöbb 
megy éjeiben már jó sikerrel gyakoroltatik, de 
sok helyütt még nem szakadatlanul, vagy valami 
elhatározott terv (planum) szerint. *— Azonban 
Áradj Nógrád és Tolna vármegyékben rendes 
jobbitó- ’s munkaházok boldogító foganattal 
felállítattak. ■>*') Mert a’ munka, ha még okta-

Ezekről későbbi számunkban bővebben
értekezendünk.

íás is járul hozzá, töbnyire egész életére jobbá 
teszi a’ vétkest. Gondolkozását kell tehát ily mó
dok által megváltoztatni, ép, keresztényi el
vekhez szoktatni, ’s hasznos polgárjává leszeu 
a’ társaságnak, ismét szabadságához jutván. Egy 
csalad se tűrjön tehát henyét, a’ szülék mun
kássághoz szoktassák szülöttjeiket, ’s ez által 
boldogságukat örökre megalapítják. —

É l e t b ö l c s e s é g .

A’ szükség a’ súlyokat viselhetőkké, a’ szo
kás pedig könnyükké teszi.

Vessetek jótéteket, ’s az emlékezet’ fája 
felvirágzik számatokra.

N a p l ó .

Martius 15-kén 44. Kristus Urunk’ születése 
előtt Julius Caesar a’ pártütők által a’ 
senatus közepette meggyilkol tátik.

— 16-kán 1801. Angliának híres első mi
nistere Vitt lemondván hivataláról, ab
ban ajánlására Addinglon követi.

— 17-kén 1808. császári parancs által
Francziaországban a’ zsidó consisto- 
riumok felállitatnak.

— 18-kán 1314. Molay Jakab , a’ templa-
riusok utolsó főmestere, Guy baj tár
sával együtt, IV-dik avagy Szép-F i-  
lep franczia király alatt, ki a’ rend
nek javai után vágyódott, ártatlanok 
elégetetnek.

— 19-kén 1808. IV . Károly spanyol ki
rály, íijának VII. Ferdinándnak javá
ra trónjáról lemond.

— 20-kán 1792. A’ guillotine — nyaktilló —
mint a’ kivesztésre legalkalmatosb esz
köz, egész Francziaországban felálli- 
tatik.

— 21-kén 1815. X V III . Lajos és a’ ki
rályi herczegek Parist elhagyják, ’s 
azon nap’ este Napoleon mint csá
szár oda belép.

P O Z S O N Y B A N , 
ifj. S c h m i d A n t a l ’ betüjivel és költségén.




