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45.) Kijön minden szombatok (Januar’ 3-kán 3835.)

A z  a m e r i k a i  B e l é n y .
( ’Bonasus. Bős americanus.J

Ez az állat hajdan nagy sokaságban talál
tatott nyugoti Penzylvaniábán, Kentuckybím, 
Ohioban , J u tó b a n , Illinoisban és Michingan-  
bán, de most az indusokkal együtt visszavo
nnia túl a’ M isziszippin , hol a’ terjedt réteken 
ezen folyó ’s a’ hegyszirtek közt, 3 —5000 da
rabból álló csordákban legelget. A ’ vadászok
tól hajkorásztatván, vagy kedvencz eledelét, az 
erdőégések után felcsirázó gyenge füvet, ke
resgetvén, szünetlcni vándorlásban van. Télen 
elkaparja a’ havat lábával, hogy fűhöz jut
hasson.

C urief vizsgálatai szerint az amerikai pú
pos ökör az ,  a’ mi a’ németek’ b e l é n y e ,  
Aristoteles’ B o n a s u s a ,  Pausanias’ és Plinius’ 
b i s on j a  és Caesar’ vad ökre ( u r u s ) ;  csak- 
hogy egy nagy kinövés a’ vállán egészen fe
jéig, melly hosszú borzas szőrrel fedeztetik, 
sajátja. Többi szőre finom és gyapjas, nyár
ban sokkal rövidebb és simább mint télben. 
Kivévén a’ borzas szőrt, mellynek vége sárga- 
barnaba játszik, szine feketebarna, úgy hogy 
másféle szinü belény igen nagy ritkaság. A’ 
folyatás’ ideje juliusban vagyon, melly után a’ 
tehenek különválnak a’ bikáktól, az ellés apri- 
lisben történik. A’ belény’ húsa igen jó izü, de 
különösen nyelve ’s azon része, melly a’ kövér 
kinövés alatt közvetlenül esik. Egy derék be
lény 900 fontot nyom. Bőre gyakran szőrös
tül csereztetik ki, és Ejszakamerika’ hidegebb 
részein takaró gyanánt használtatik. Ha na
gyon szép, 3 — 4 guineán (30 — 40 ezüst fo
rinton adatik el.

A’ belény természeténél fogva félékcny, ’s 
ha ember közeledik fe lé , szaladásnak ered. De 
ha ingereltetik , nagy dühösségbe jön ’s ellen
ségét nagy bosszuszomjal ’s állhatattal üldözi. 
A’ fiatal indusok leginkább úgy szokták öldösni,

hogy sebes lovakon nyargalódznak a’ csorda kö
rül , ’s a’ legkövérebbet nyillal elejtik. A ’ lo
vak osztozni látszanak ülőikkel ezen mulatság
ban. De szokottabb a’ lövődözés’ módja, szél
mentében igyekezvén a’ vadász hozzá bejutni. 
Mikor valami tavan vagy folyón mennek ke
resztül, nagy sokasággal ejtetnek el.

Legelés közben messze kiterjednek; de^ha 
nagy útra indulnak, csapatokra szoktak oszlani. 
Menetelökben semmi akadály által nem hagyják 
magokat feltartóztatni. Ha folyamhoz érnek, 
ugyanazon rendben úsznak á t,  mellyben oda 
érkeztek. Ha valami közelgető ellenség elől 
szaladásnak erednek, tolakodásuk ellenállha
tatlan ; és bár mily veszedelmes örvényhez jut
nak i s , nyakrafőre ugranak l e , úgy hogy az 
egész csorda elvész. Az indusok ily módon 
gyakran igen nagy zsákmányhoz jutnak. Ha 
felteszik, ugyan is, hogy ilyeténképen egész 
csordát megzavarjanak, ’s a’ belények törté
netből épen örvény’ szélén legelnek, egyik fia
tal indus úgy öltöztetik fel belénybőrbe, hogy 
távolról észre sem vehetni az ámítást. A’ be- 
lénybőrös ember ekkor az örvény’ szélére áll. 
Azután körülfogják az indusok az egész csor
dát, csak az örvény felé hagyván annak sza
bad utat. Adott jelre mindnyájan elordítják 
magokat. Az állatok megrettenvén ’s más utat 
tárva nem látván, azon kivül, melly a’ maskí- 
rozott indus felé nyilik, ki most elkezd az ör
vény felé tartani, utána rohannak. A’ belény- 
bőrös indus valami barlangba szalad az Örvény’ 
közelében, melly e’ végre jókor kikerestetik 
vagy elkészítetik. A’ csorda most már feltar
tóztathatatlanul rohan előre, ha visszaijednek 
is az elsők az örvény’ szélén, nem használ 
semmit, mert a’ benyomuló tömeg előre tolja, 
’s igy történik a’ másodikkal harmadikkal ’s a’ t. 
az utolsóig, mellynek aztán a’ választás marad, 
vagy a’ többinek utána ugrani vagy az indusok’
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nyilától elesni. Természetesen alig használhat
nak az indusok ily nagy csordából egyebet a’ 
bőrnél és nyelvnél, ’s hogy ily vadászati rend 
mellett szemlátomást fogy a’ belény’ száma, 
könnyen elgondolhatni. Igen hihető, hogy az 
utolsó indus az utolsó belényt fogja elejteni.

T ö m l ö c z ö k .
(Folytatás.J

Térjünk vissza az európai tömlöczökre, 
különösen Howard’ fáradozásaira. Ugyan akkor, 
mikor az éjszakaraerikai gyarmatok ellen, rnely- 
lyekbe az előtt vétkeseket szoktak küldeni, folyt 
háború alatt megteltek az angol fogházak, jött 
vissza Howard első szárazföldi utazásából. A’ 
nagy törvény tudó Blackstone nak terve szerint 
1779. bocsátatott ki az első jobbitó törvény a’ 
parlamenttől, és Howard, ’s hires orvosi barátja
I)r. Fothergill, egy quaecker , és Whalley fő
felvigyázóivá neveztettek az ujont állitandó job- 
bitóházaknak. De közbe jött félreértések azt 
okozák, hogy sem ezen három ember, sem ezek
nek utóik nem voltak képesek azon törvénynek 
kivitelét eszközölni. Az ezen módon létre jött 
egyetlen egy jobbitó ház Gloucesterben vala, 
melly 1791. nyitatott meg*. Ez a’ szép, Paul 
parlamenti tag’ fő felvigyázása alatt álló intézet, 
melly később kézi malmokkal is ellátaíott és 
több mint 200 rabot foglal tiz osztályban, oly 
örvendeztetőleg sikerült, hogy Paul 1819, miu
tán ez már 27 évig állott, egy parlamenti kül
döttség előtt azt a’ bizonyságot tehette, hogy ezen 
jobbító ház felülhaladta foganatjában a’ rendszer’ 
eredeti alapítói által reményleít sikereket, és 
hosszú tapasztalás azt mutatta, hogy szelíd , de 
szorosan tartott vezérlés a a egyszer kibocsátott 
törvény szerint elég az őrizetnek biztosságára 
és hatósági befolyásának fenntartására , a’ nél
kül, hogy bilincsekhez vagy testi büntetésekhez 
kellene folyamodni. Ezen fényes példa és több 
hasznos parlamenti törvények ellenére is ,  bi
zonyos megállapodás kövekezett azon időtől fogva 
az angol tömlöczjobbitásban. Ez Howard’ igen 
korahalála után részint, a’ minden osztályrészt 
gátoló, de hajókon igen olcsó őrzése a’ nagy 
vétkeseknek, minthogy ez Angolországnak egy 
egy fejre nézve nem került többe 20 tallérnál, 
részéül azoknak Neusüdwalesbe gyarmatosokká

elküldésére vezérlett, hol fejenként 1000 tal
lérba is kerültek. Csak a’ munkás Sir Romilly 
Sámuel’ fáradozásai és a’ derék, 1818. megjelent 
és ugyan azon esztendőben kétszer újra nyom
tatott irománya Buxton  parlamenti tagnak azon 
kérdésről, hogy a’ mostani tömlöczfenyiték ál
tal a’ vétkek] és nyomor gátoltatik vagy elő— 
mozdittatik e , voltak képesek, együtt a’ jeles 
1800 — 13-kig buzgón igyekező Neild Jakób-nak 
egy hajdani londoni aranymívesnek fáradozásival, 
oly erősen hatni a’ közvélekedésre, hogy a’ 
parlament is elliatározá hathatósan hozzá fogni 
építéséhez, a’ jóllehet költséges és nem egészen 
hozzáértőleg állított miibanki jobbitó háznak 
London mellett. Jobb volt m ég, az ezen inté
zőiben követett karikatervnél a’ tömlöcztartónak 
lakásával középén, és a’ rabok’ viszonyaival 
körbe vagy négy szegbe körülötte, a’ példás, 
vallásos erkölcsi fenyítéket, foglalatoskodtatást, 
osztályozást, éjjeli elválasztást és gondos figye
lést és elhálást czélozó házi rende ezen inté
zetnek. De még jobban hatott, mint az épen 
említett intézet a’ tömlöczök’ jobbítására és a’ 
köz részvételnek ezen tárgy iránti felébreszté
sére , a’ nagy 1817. először alpolt tömlöcz- 
fenyitéki és jobbítási társaságnak fiatal vétkesek' 
számára felállítása Londonban , mellyhez csak 
hamar hasonló egyesületek csatolódtak, részént 
férjfiakból mint Dublinban és más helyein a’ britt 
birodalomnak, részént asszonyokból, kiknek lel
kek az érdemes Fry Elizabetlia vala.

De különös haszonnal hatott azon társaság
nak, és számos nagy tekintetű tagjainak, kik 
között Hoare, Buxton , William Allén, Gurney, 
Bedford, Crawford, Western, fíolford, Bennet, 
Venning és Cunningham Péter neveztetnek, 
munkássága, míg az nem csak a’ britt biroda
lomra , hanem számos utazók által az egésa 
miveit világra elterjedt, az eddig egészen el
hagyott , oly fontos ágára terjesztvén ki figyel
mét a’ tömlöcztudománynak. 1819. számos 
évenkénti tudósításaiban közre adott irománya 
által ez a’ társaság, akkor a’ Genti tömlöczben, 
azóta pedig kis változással minden megjobbított 
tömlöczökben behozoít körtervet ajánlotta, 
1820-dik észt, Ainslie György építőmester által 
gondolt, és sokkal jelesebb sugártervre mene 
által. Ez az azóta számtalan képekkel, leírá
sokkal , ajánlásokkal, valamint sok, a’ három
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királyságban a’ szerint épített tömlöczök, és a’ 
Genfben állított jobbito liaz altal ismeretcsse lett 
terv kétség kivül egyesíti, semmi más módon el 
nem crlieíö hat fö megkivántatóságát egy jó töm- 
löcznek. E zek: 1) A’ bűnösöknek őrizetbeli és 
kártékonytalan tartásbeli biztossága vagy azokra 
való gond. 2) Egészség, vagy a’ levegő újí
tásra, öltözésre, táplálásra, tisztasagra, moz
gásra , a’ mennyiben ez az egészség’ fenntar
tására szükséges, és betegekre való gondosko
dás. 3) Feltigyelés vagy ellátás, mellyet a’ több 
oldalú közép épületben lakó elöljáró onnan mind 
az egyenes sugárban kimenő fogolyosztályok’ 
épületein, mellyek közt és a’ közép épület közt 
15 — 20 lábnyi távolság van , mind ezen sugá
rok között classisonként elosztott sétáló udvarain 
a’ raboknak szakadatlanul tesz. 4) Osztályozás, 
nem csak a’ nem szerint, hanem kor, először- 
ség vagy a’ véteknek ismételése, annak neme 
és végrehajtása szerint. Ezen elosztásokon, es 
Zeller' javallata szerint behozott szemlélő, tartó, 
előre készítő vagy jobbító classison kivül lehe
tetlen köz elveket felállitni ezen tekintetben , a’ 
különségesnek azért a’ tömlöcztartóra kell bi- 
zattatnia. 5) Dolog es foglaiatoskodtatas, a 
henyeségnek elkerülésére mint szinte a’ tartási 
költség’ csekélyitésére, és a’ rabok’ képesítésére, 
a' felesleges kereset által, melly a’ jobbulásban 
előhalad ássál és a’ classisok’ lépcsőnkénti követ
kezésében gyarapul, elbocsátatások’ idejére ta
karék pénzt félre tenni. 6) Oktatás, még pedig 
kétféleképen, mind vallásos erkölcsiséggel, 
mint a’ jobbulás’ és menekedés’ fő alapjával az 
Igazság’ kezébe esett vétkesre nézve, mind ke
resettel, valami becsületes keresetmód ismére- 
tének megszerzésére azon időre, mellyben a’ fo
goly tömlöezéből eleresztetik.

Ezen hat fő megkivántal óságon kivül, mely- 
lyek a’ sugárterv’ követése szerint legkönnyeb
ben éretnek e l , Nagy-Britanniában a’ yorki, 
knutsfordi, glasgowi, carleslei, newcastlei, 
huntingdoni, leicesteri, és most a’ westminsteri 
és derbyi ’s több irlandi tömlöczökben, a’ szá
razon pedig eddig csak az egyetlen genfi jobbító 
házban utánaztatott, még e’ következő feltétele
ket kell szorosan szemügybe venni, a’ bűnösök 
valódi megjobbitó rendszerének alapítására, melly 
^  megérdemlett büntetés’ végrehajtásával igen 
könnyen összeegyeztethető: 1) Egyedülvaló

sága tömlöczbejutásakor minden bűnösnek, a’ 
rosszabbakra és romlottabbakra nézve pedig kü
lönböző, esztendőn által elosztott idő pontokban, 
valamint mindjárt az isteni szolgálat után vasár
nap rövid időre és az intézetből eleresztés előtt 
kevéssel, mint hathatós magábatérést eszközlő 
mód, a’ kültárgyaktól elválasztás és a’ lelki 
isméret szava által a’ vétek’ kigyó szurásinak 
leküzdése. De különbözik ez a’ magánosság% at
tól , melly a’ tömlöczökben sovány kosztal bün
tetésül használtatik, valamint a’ hosszasabb be
zárástól és dolgoztatástól is. 2)  Mint törvényes 
szabály, melly csak jutalmazó módon és a’ jobb 
vétkeseknek engedtetik el néha, az együttlétcl 
alatti hallgatás, mint a’ már említett éjjeli egye
dül valóságnak egy nappal tovább tartása. 3)
A’ kézi malmok, rövid idei bűnösöknek, ország- 
futóknak, naplopóknak, kiknek a’ dologtalan töm- 
iöcztartás hideg téli időben csak kívánatos lehet, 
mint szinte büntető módja a’ hosszú ideig való 
raboknak a’ büntető intézetbeli hibázásokért fe
lettébb hathatós és hasznos találmány, előre 
tévén, hogy azt mindenkor orvosi visgálásnak 
kell megelőznie. Itt nem szükséges, mi a’ rövid 
ideig való bűnösökre nézve oly fontos, semmi 
tanító idő; az a’ dolgozók’ száma, a’ forgatás’ 
sebessége, valamint sokféleképen nehezítő , vál
toztató mód szerint minden osztályhoz megki- 
vántatólag szabatathatik; az az alatt dologra 
alkalmaztatandó erő, mint viz, szél, gőz min
den czélhoz kellőleg fordíttathatik. 4) A’ val
lásos indítványok által erősített bevevés’ és ki~ 
eresztés’ ünnepélyessége. 5) A’ tömlöcztartói 
érdemes és felelettel tartozó hivatalnak maga
sabb és tisztesebb helyhezetadás, hogy az ne 
tekintessék ezentúl, mint elébb, kiszolgált, 
élemedett, ’s nem mindig ezen helyre illő katonai 
személy’ hivatalba tételének. 6) Saját papok’ és 
oskolai tanítók’ behozása, hogy különösen az el
sők a’ házban lakjanak ’s a’ városi közönség’ 
lelki gondjától mentten minden idejüket a’ rabokra 
fordíthassák, és nem csak vasárnapi isteni szol
gálatot tegyenek reggeli és esteli imádságokkal, 
hanem egyenként is beszélgessenek a’ megtérit- 
hetendőkkel, azoknak aggódásaikat kihallgat
ván, kiváltképen pedig a’ meghathatás’ pillanat- 
ját használják, melly mindenkor ajánlkozik a’ 
papnak még a’ legkonokabb vétkesnél is, ha va
lami betegség ágyba sújtja. T) Illendő, gond-
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tiilan léteit eszközlő fizetés a’ tömlöeztartónak a/ 
férjfiakra, és ügy előnének az asszonyokra nézve, 
mert csak ezeknek jó karba állítása által éretik 
el a’ kikerülhetetlen pajkosság, mellynek durva 
tömlöcztaríók hatalmából, ügyes és inkább vagy 
kevésbé ingeres asszony foglyokra nézve kelet
keznie kell. 8)  Az öszves tömlöczöknek egye
sítése, mi a’ legtöbb statusokban vagy mellék 
dolognak tekintetett, vagy különböző miniszté
riumok alá osztatott, egy saját, egyedül ezen 
ctsélra rendelt hatóság*’ fő felvigyázata alatt, mint 
a’ würtembergi királyságbeli büntető intézeti 
biztosság*, és a’ tömlöcz tanácsnokok Franczia
országban ’s Németalföldön $ egy vagy több , 
ezen tömlöczi hatósággal egybefüggő ellenőr
ködő és átvizsgáló állandó tömlöcz generál in- 
spectoroknak felállítása, mint Irlandban és Fran
ciaországban ; végre tiszteletes és a’ hatóságok 
által elismert látogató férjfi és asszonyi egyesü
letek’ alapítása, mint az alsóbb tömlöcztisztek és 
a'  kiállott fenyíték idő után a’ fogságból eleresz- 
tendők’ gyámjaiknak jótékonyos ellenőrjeinek 
alapítása, és mint egy láncznak utolsó szeme, 
mellynek elseje egy tömlöczi egyesület, melly 
nélkül korunkban egy status sem lehet többé, 
akár nagy, akár kicsiny legyen az.

£ Vége következik

E s z m é l  k e d é s  a’ v i l á g ’ a l k o t m á n y á r ó l .

A’ vizsgálódók különös módon különbözte
tek meg'  Mars planétán a’ tengerek’ és szárazok 
rajzát, melly planétának légköre, felhői, *s 
gönczöleinél két foltja, (kétség kivül nagy hó
én jégtömegek) vagyon*, rendes szine pedig ele
ven piros, mintha az egész Mars piros homok
ból állana. Nappala és éjjele a’ Marsnak a’ mi 
planétánkéitól csak valami fél órával különbö
zik. Azt higyjük talán ezen analógiának követ
kezésében , hogy a’ három planéta, Merkurius, 
Venus és Mars haszontalan létednek a’ planéta 
rendszerben? mi, kik tudjuk, mily nagy tenyé
szet és élet fejlőd zik ki ’s támad fe l , mihelyt 
levegő, v iz , melegség és fény egyesülnek ? 
Nem mindig munkásságban vagy nak e ezen 
egyszer egyesült elemek ? nem állítnak e a’ nap
sugároktól megsütött vizcsepekben nagy soka- 
ságu élő teremtményeket elő ? Hányszor nem 
gyönyörködött a’ természetvizsgáló egy közön

séges tő'  hegyén álló vizcsepben, ha azt egy 
darab kristályra helyeztetvén, nagyitóüvegbe 
tévé. A’ vizcsep egyébiránt oly kicsiny volt, 
hogy nem csak le nem futott a’ félszegen állott 
kristályra, hanem a’ kiszabott helyheztetésben 
maradt. A’ műszer’ ereje annyira megnagyobbi- 
tá a’ tárgyak’ körületét, hogy a’ parányi vizcsep 
tizenkét hüvelyk átmérőjűnek tetszett, 's benne 
különböző nemű és mindenféle nagyságú állat
kák szemléltettek. Gyakran oly számosnak lát
szott ezen állatnépség, hogy lehetetlen lett volna 
egy tő’ hegyét üres helyre tenni a’ tizenkét hü- 
velyknyi hézagon. Néha csupán egy tér síkság 
látszott apró élő állatokból, mellyek hirtelen 
tetszettek feléledni, egyik lencse másik tő foknyi 
nagysággal, míg mások tökéletesbek és nagyob
bak ezen uj származások közt játszottak. A; 
vizcsep’ lakosai, ha feles számmal valának, oly 
setét mozgékony tömeget képeztek, hogy a’ szem
lélő kénytelen volt egy más tiszta csepvizet 
hozzá önteni, ha az állatok’ mozgását könnyeb- 
sen szemügyre venni kívánta. Mily hihetetlen 
temérdek állatkák szemlél tettek ekkor ? ’s ezek 
hihetőleg'  ’s több még'  észrevehetetlen állatkák’ 
maradványiból élnek, mellyeket a’ napi nagyitó 
üveg sem tesz láthatókká.

Miért ne lehetne feltenni, hogy Merkurius, 
Venus, Mars, mellyek a’ léteinek minden nyil
vánosan szükséges anyagjával, ugy mint leve
gővel, vízzel, világossággal és melegséggel, 
tenyészettel, nappal és éjjellel, évszakokkal és 
éghajlattal bírnak, épen ugy élő teremtmények
től lakatnak, mint egyetlen egy vizcsep egész 
csoportjával bir az apró különböző nemű álla
toknak? Nem valósággal jó philosophiai okos
kodás lenne ez? Mi Jupitert, Saturnust és 
Marsot illeti, mellyek kimérhetetlen eszközök
kel ellátvák a’ naptóli távolságukból eredő vi
lágossági és melegségi hijány’ kipótlására, még 
erősebb bizonyságot szolgáltatnak ama’ feltétel
ről. Mert minden az egen ragyogó világtestek 
ugyan azon családhoz tartoznak mozgásra és 
anyagra nézve, minthogy pályájuk, fogyatko
zásuk , láthatóságuk és alakjuk hasonlít egy
máshoz. Miért ne mutathatná tehát belsejök, 
rendeltetésük és fajlagos eharakterök szinte ugyan 
azon hasonlóságot ?

pe mi itt csak a’ planétákról beszélünk és 
nem drabaníjaikról vagy mellék planétáikról,
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mellyek a’ fő planétának kisérői és arra valók, 
hogy a’ világosságot visszavessék, a9 vizeket 
egyirányban tartsák, és talán a’ világtestek’ il
lető mozgásait is , mellyekhez tartoznak, sza
bályozzák. így látszik nekünk például a’ hold 
lakatlannak, mert felületének minden része, a’ 
mennyire észrevehetjük, vulkános torkulatokkal 
borítva, mellyek közt némellyek szerfelett na
gyok. így nem veszünk továbbá semmi gőzt 
észre a’ holdon, rajta tehát nem lehet viz, leg
alább a’ napsugároknak bejutást nem engedő 
mely horpadásokban bizonyosan nincs, és igy 
következőleg atmospherája ’s felhői sincsenek ; 
a’ honnan azt kell következtetni, hogy az állati 
élet nem lehető a’ holdban.

De akár mint legyen is a’ dolog, tartsa bár 
az ember pusztának vagy népesnek a’ holdat, 
minden esetre áll reá nézve az, mi a’ több pla
nétákra és őrjeikre nézvést. Mind ezek, noha 
lassan, kerülhetetlen utón közelednek a’ minden 
lénynek kirendelt czélhoz, az ennyészethez. 
Mily távol legyen még ez a’ czél, nem tudjuk, 
de azt igen, hogy egykor be fog teljesülni. Lát
tunk már csillagokat elveszni, ’s egykor majd 
észrevesszük, hogy azon végtelen kicsinységű 
rendszer i s , mellyhez mi tartozunk, hasonlóul 
enyészethez közelget.

A’ nap’ golyójának igazi átmérője, az azt 
körülvevő photosphaerat vagy fénybóritékot oda 
nem számolván, teszen 187,800 geographiai 
mföldet, magának a’ napnak testi tartalma pedig 
3468 billió kubikmértföldet. Következőleg tehát 
a'  11 fő 18 mellék planéta, a' Saturnus’ kariká
jával egyetlen egy tömegbe olvadva gondozat
ván , alig tenné háromszázad részét a’ nap’ 
nagyságának. Továbbá mutatja az alma, melly 
a’ fáról a’ földre esik le, és a’ levegőbe felhají
tott kő , melly szükségesképen visszaesik, a’ 
nagyobb tömegű anyag által a’ kisebre gyakor
latú szokott erőt. Ezen törvény szerint vonja 
a’ nap a’ tőle több mint 8 millió mföldnyire lé
vő Merkuriust magához ; de ezen húzó erő mind
az,által egy bizonyos pontig eresztetik, egy- 
írányban tartatván a’ Venusé ’s más planétáké 
által. Ezen pontosság tehát, mellyel minden 
öszvetett erő együtt munkálkodik, a’ napnak be
folyását a’ planétákra, és minden planétának be
folyását a’ többi planétára eszközölvén, eléggé 
erősen bizonyítja az isteni mindenhatóságot melly

ezen nagy egészet összetartja. Egy mágneskő és 
dörzsölés által megmelegített darab pecsétviasz, 
melly rövid ideig Villány szikrákkal b i r , más 
testeket magokhoz vonnak. Az égi mozgások 
azon behatás és hatalom által szabályoztalak, 
mellyel az anyagnak minden részei bírnak és 
kölcsönösen egymásra munkálódnak.

A ’ planétáknak ezen kölcsönös egyensulyo- 
sítása a’ nap körül futások alatt, oka némelly aka
dályoztatásnak a’ naprendszerben, melly aka- 
dályozat, ha szorosan vizsgáltatik, igen csekély, 
de több századok után nem olyan csekély lehet, 
így fut p. 0 . a’ hold most rövidebb idő alatt a'' 
föld körül, mint hajdan; ezt nyilván mutatja 
egy a’ chaldeusok által Babylonban Kr. e. 781 
esztendővel tett fogyatkozási vizsgálat. De ezen 
háborgás mindenkor egy számolás által megha
tározható oscillatio vagy ingadozás’ határaiban 
tartatik , mellyeket által nem hághat. A’ mi 
naprendszerünknek tartóssága tehát bizonyos 
időre rendülhetetlcnnek tartathatik; sőt azt lát
hatjuk , hogy az egész rendszer, mellyhez föl
dünk tartozik, ugy az álló csillagok és azoknak 
planétái is, öszvesen a’ mindenség’ középpontja, 
’s minden világok’ főnapja körül forognak, ’s 
ennek helyét sem az emberi szem észre nem 
veheti, sem az emberi gondolat el nem érheti. 
Miképen akarjuk észrevenni, hogy az egész 
égmenyezet mozog, mikor még azt sem érez
zük , hogy a’ föld forog ?

Gondoljunk most egy végtelen nagyságú ka
rikát, mellynek csak egy kis részét látjuk, egye
nes vonal formában. Ezen feltételnél minden 
napok’ és világok’ igazi aequator liniája a’ min
denség’ gravitatiojának középpontján menne ke
resztül; ottan lelné az ember örökös fényének 
mélyében az általános hatalmat és örök csendet, 
a’ legfőbb valónak trónusát! Minden erőködés' 
daczára sem sikerülne az emberi képzeletnek 
ezen jelenet’ ragyogó felségét és pompáját fel
fogni, melly számlálhatatlan, mintegy fényükben 
úszó világokból á l l , ’s kísértetvén planétáiktól 
a’ mindenható istenség körül forognak, melly 
ezen egészet teremté és felségességének közép
pontjából igazgat bennünket.
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T h e m s e  -  T ű n n é l .
Már 1802. azon meggyőződésre jött egy tőke

pénzes társaság, hogy lehetséges lenne a’ Themse 
alatt egy boltozatos járást nyitni Rotherhité és 
Limehouse közt, ’s igy közel a’ Tunner mostani 
liniájához. Az ezen tervnek vizsgálatára vá
lasztott építőmester, egy bányász igazgató 
CornwallishóX, nehány fúrást teve a’ folyamon 
innen és túlnan, ’s azt nyilatkoztatá, hogy a’ 
vállalat nem kerülne oly sokba mint gondoltatik. 
Ekkor aláírás nyitatott a? Themse alatti boltos 
átjárásra. A’ vonal kiméretett, a’ rajzolat és 
költség-felszámítás megtétetett ’s a’ tervnek 
végrehajtását egy parlamenti akta megengedő. 
De a’ föld'  természete miatt sokasodott akadá
lyok kényszerítők a’ vállalkozókat, 42 lábnyi 
mélységre felhagyni a’ szándékkal; azonban 
megújított furás-próbák jobb foganatot Ígérvén, 
egy szomszédbeli vállalkozó tulajdonos magára 
vévé a’ 8 lábnyi átmérőjűre kicsinyített torkú- 
latnak 76 láb mélységre folytatását*, ennél mé
lyebbre menni veszedelmesnek tartatott. Ezután 
1807-iki augustusban egy második építőt kere
sett a’ társaság, kiről tudva volt, hogy nagy 
bányaépületeket szerencsésen állított fel. Mi 
előtt most a’ két építőmester megnyitotta volna 
a ’ Themse alatti valóságos já rá s t , megkeske- 
nyíté a’ szélességet. 76 lábnyi mélységben 
merő száraz homokot találtak, 's az ezen mély
ségből kiásott utat szelíden ereszték fel. 
1807 novemberben, midőn az átjárásból 394 
lábnyi készen volt, a’ 4 1 /2 esztendő óta mun
kálkodó első építőmester elbocsátatott az igaz
gatóságtól. Azontúl 1000 ft. sterlinget állapí
tanak meg a’ társaság’ főbbjei a’ második építő' 
jutalmául, ha a’ földalatti utat a’ túlsó partig 
viendi. Az átjárás 814 láb hosszúságot nyere 
a’ száraz földterület által. Mind a’ mellett 
megtartatott az előbbi elővigyázat, hogy az uj 
áf járás vastag fa fallal biztosítassék. Még 138 
láb ásatott egy 8 láb vastagságú mészköven ke
resztül , de december 21 . alig hatott az ut 2 

lábbal tovább a’ mészterületnél, midőn a’ föld
terület felülről darabonként beszakadt ’s egy 
ember magasságú üreget vétele észre , nem lé
vén 30 lábnál nagyobb hézag &z átjárás hegye 
és a’ folyam ágya közt, az építőmester azonnal 
betölté ismét a’ lyukat, de a’ mészköven tört alap 
oly tulajdonságu volt, hogy nagy m egáradáskor

1808 januar’ 26. az előbb betömött lyuk isméé 
kitöretett és a’ folyam nem sokára 25 lábnyi al
jat szakaszta át. Ugyanazon nagy áradás el- 
rontá a’ deptfordi és levishctmi hidat. Mindaz
által sikerült az építőmesternek a’ vizképezte 
áttörést ismét bezárni. A’ munkások visszatér
tek a’ dologra, de csak 3 lábnyi magasságra 
szóríták az átjárást, hogy ezen veszedelmes 
helyet egészen biztossá tegyék. Noha most már 
térdelve kellett dolgozniok, gyakran annyira há
borgattalak a’ viz’ és homok’ betörése által, hogy 
a’ túlsó partot el nem érhették. Az építőmes
ter megvizsgálá felül a’ földet, ’s azt adá hí
rül, hogy a’ két betörésnek lefelé összekötteté
sük van egymással, azért lehetetlen tovább 
előre haladni kőtámasz vagy oszlop nélkül 
1809 mart. jutalmat tettek ki az igazgatók an
nak , ki a’ legbiztosabb elfogadható tervet dol
gozza a’ munka’ folytatására. 54 javallat jött 
b e , meliyeket az igazgatóság hozzáértő em
bereknek vizsgálat végett kiadott. Ez a’ biz
tosság egyhangúlag azt határozá, hogy egy ut 
a’ Themse alatt sem az előterjesztett terv sze
rint, sem másképen nem lehető; azonban hozzá 
ragasztá, hogy csalhatatlanul még sem határoz
hatja meg ügyesebb bányász férjfiaknak nem 
sülne e el a’ kivitel. Egy harmadik építőmes
ter fogott még a’ próbához, valamivel feljebb 
egy utat ásott, de ez sem sikerült. Ezzel du- 
gába dűlt a' hét esztendei pénz- és időveszte
getés.

Néhány esztendő múlva W yatt ur, leg
buzgóbb előmozdítója a’ Themse alatti útnak 7 
felszólitá Eriinél urat, gondolkoznék a’ terv’ 
kivitelének tehetségéről, ’s átadá neki az előb-' 
beni tervek’ és munkák’ irományait. Brunel egy 
tervet adott be, melly szerint a’ kiásásnak és 
boltozásnak egyszerre kell vala történnie.

Az e’ végre a’ Themse alatt kiásott üreg 
850 lábnyi átmérőjű , következőleg nagyobb, 
mint az alsó ház’ terme. A’ legnagyobb dagály
kor a’ Themse’ medrének felülete valami 75 
lábnyira áll az üreg’ aljától, következőleg ez a’ 
földalatti utak közt egyik legmerészebb vállalat.

Az előbbeni próbák nem igen szerencsés 
foganatot Ígértek a’ Brunel’ még sokkal merészebi) 
vállalatának; de ő megmaradt azon vélekedés
nél, hogy ha a’ bolthajtás előbb mereven száraz 
homokon ütetik által, ’s a’ Themse’ agyagaljá-
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hoz közel eresztetik , ahoz elég hézag'  vagyon, 
akár mily porhanyós legyen is némelly helyen 
a’ Themse’ ágyának alja. Brunelnek minden bi- 
zo nyit ványai megegyeztek a" helyeztetést és 
földnemeket ismerők’ véleked ésével, hogy a’ leg- 
kevesb akadályok fognak ellenszegülni, ha a’ 
csatorna minél közelebb vezettetik a’ Themse’ 
ágyának fenekéhez. Ezen szándékhoz az első 
ideát egy hajőteknő adá az építőmesternek, 
mellyet a'  furdáncs féreg'  félivben lyukasztott 
által ’s ő egy paizs oltalma alatt egyszerre több 
üregeket ásatott egymás mellett. Ez a’ paizs 
olyan mint egy kő almáriom, füg*g*őleg*es irányba 
helyeztetvén, nem mérleg*es irányba. All tizen
két egymás mellett felállított befogialó rámából, 
mint a’ könyvek’ thékája. A’ paizsnak három 
emelete van, mindenik emelet csaknem 22 lábnyi 
magas, ’s minden emeletnek 12 osztálya vagyon, 
következőleg az egész paizsnak van 36 nyilasa, 
vagy kamarája. Ezen kamarákból vájják a’ mina- 
ásók, mint a’ furdáncsok, az előttök álló földet, 
míg mások hátuk megett a’ boltozatot rakják tég
lából, Hogy előre lehessen mozogni, mindenik 
rámának két érős lába van , mellyek hasonlóul 
erős havasi czipő forma alapon nyugosznak. A’ 
iábok tagokra osztvák, hogy a’ rámák előre 
nyomulhassanak. Már 600 lábnyi hosszaságra 
haladt a’ paizs és ugyan olyan hosszú bolthaj
tást hagyott maga után.

Ezen építménynek és kivitelének külső alak
jára nézve átlátják az olyan munkával ismerete
sek, hogy leghelyesebb forma a’ négyszeg, és 
azért ez választatik minden erős alaphoz ; a’ 
honnan a’ Themse’ ágya épen ugy alá van építve, 
mint a’ londoni vámház, mi előtt az az által 
megerősített felületre elkezdetett volna az 

építés.
Ilyen föld és viz alatt teendő munkánál 

természetesen tekintetbe kellett venni az elgon
dolható nagyobb szerencsétlen eseteket is, mely- 
iyeknek a’ legnagyobb elővigyázat sem veheti 
elejét. Erűnél’ tervét Wellington herczeg sze
mélyesen ’s a’ nagy természetvizsgáló Woltás
ion ’s más épitők és dologhoz értők is megfon
tolok, elejökbe adván azt Brunel, és kétségeiket 
megfejtvén. Azok helyesnek találák kivitelre 
történetes eseteken kivül, jóllehet mindig kép- 
zeltetett lehetősége a’ folyam’ egy része’ erő
szakos betörésének ’s a’ pusztítás’ kiterjedése

a’ már szinte bevégzett munkában nyilvánosait, 
de az oly lehetőségre és az elleni eszközökre is 
kiterjesztő Brunel figyelmét terve’ dolgozásakor.

Az emlitett férjfiaknak kedvező vélekedése 
mellett elébe terjesztetett 1823. a’ publicum- 
nak egész terv és 1824-diki februariusban már 
annyi aláiró volt, hogy 1825. a’ még oly 
nagy kiterjedéssel soha fel nem fogott te rv , el
kezdethetett, a’ még az előtti esztendőben kiesz- 
közlött parlamenti oklevél’ erejénél fogva.

Egy 50 láb átmérőjű torkulat, a’ gyalogok7 

le -é s  felmászkálására, 42 lábnyi magasságú, 
öntött vasból készült rámát is hozzá számlál
ván , melly a’ torkulatot két felé oszfá, karó
kon állítatott fel. Egy 30 ló erejű gőz erőmiv az 
építmény’ végére helyeztetett. Könnyen meg
foghatni , hogy a’ mint belől az alj tisztitatott, 
az egésznek leféle kellett hajlania. Ezen czél- 
ból valami 1200  tonnát nyomó erőmiv, 40 láb 
mélységre eresztetett le , 26 láb mélységű kö
vecs, homok és viz területtel, mellyben a’ mi- 
naásók csaknem győzhetetlen akadályokra talál
tak. Megjegyzésre méltó, hogy az egész Tűn
nél’ munkájánál nem vala az építőnek erősebb 
machinára szüksége, mint a’ torkulat’ kivájásá- 
nál. Midőn a’ tulajdonkénti bolthajtásos ut 40 
láb mélységre megnyitatott, a’ torkulat 64 láb- 
nyira folytatott, az oldaivásti hézagok a’ látirányos 
építményre szabadon hagyatván. Ezen torkulat' 
fenekén egy 25 láb átmérőjű kút ásatott, hogy 
minden vizet magába vegyen; de midőn a’ kút- 
káva leeresztetett a’homokba, szétrepedt. Ezen 
eset megerősíté a’ kutásók’ tudósítását ’s a’ déli 
Angolország’ egymásra következő földrétegei
nek ismerőiét, hogy 80 — 85 lábnyi mélységben 
erős homokrétegnek kell lennie. A ’ paizs, melly
nek a’ Tűnnél’ főmunkájánál elől kellett já r
nia, 40 lábnyi mélységben állitatott fel ’sl826. 
1. januariusban elkezdett dolgozni. Még nem 
ment 9  lábra előre, midőn a’ kemény földréteg 
kifogyott, melly eddig a’ munkát nagyon meg
könnyítő , ’s azontúl vizzel és folyó homokkal 
kellett küzdeni, 32 nap tehát igen lassan lehe
tett előre haladni, de martius’ 14-kén ismét ke
mény földrétegbe hatott a’ paizs. Ezen időtől 
fogva september’ 14-éig 260 lábnyi ut készült 
e l , midőn egy szakadás’ következésében , folyó 
állapotbeli földtörés fedeztetett f e l , melly a’ 
paizs f( lett üreget képzett. *s az építőmester
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jelenté az igazgatóknak, hogy ha az akkor kez
dődött dagály legmagosb pontjára hág, meg fogja 
a’ viz próbálni betörését a’ Tunnelbe, de ő egészen 
kész ezen berohanást meggátolni. Mit előre 
mondott, megtörtént, noha ezen körülmény előbb 
észre nem vétetett, ’s a’ dolgosok épen nem 
nyugtalankodtak, midőn a’ földet és vizet a’ 
paizsra szakadozni hallak. Az üreg nem so
kára betölt, ’s a’ munka annál nagyobb vigyá
zattal folytattatott. Hasonló történt october’ 18-kán 
is, de szinte oly szerencsésen elháritatott minden 
akadály. Januarius’ 2-kán 1827. 350 lábnyi 
vala kész a’ Tunnelből, midőn egy támaszfának 
elsikamlása miatt a’ nagy dagály ellentállha- 
tatlan erővel szakasztott be nehány könnyű föld
területet ; de az olyan esetre készen tartott du
gók’ segítségével megakadályoztatott a’ viz’ be- 
rohanása. A '  több mint 30 láb mélységű hullá
mok befolyása, oly körülmény volt, melly a’ 
nehézségeket szerfelett szaporitá. Természeti 
állapotjában kemény vala az alj, még ha fö
venyből állott is, de mivel a’nagy kiüregités a’ 
viz’ átszivárgásának uj ereket nyitott, nehány 
földterület felázott, más rétegek pedig megned- 
vesedtek, vagy legalább megereszkedtek. Ezen 
tapasztalások már tétettek a'  feljebb emlitett 
három próbánál, ’s a’ munkások annál fáradsá
gosabban haladhattak. Más földrétegek, göm
bölyű, simás egyéb állományokhoz ragadt kö
vecsből állván, gyakran oly porhanyósak voltak, 
mint a’ mogyoró száraz héjában. Ily körűlállás- 
ban nem hogy száraz lett volna sokszor az üreg’ 
a lja , hanem több lábnyi mélységre gyakran oly 
porhanyós volt, hogy előbb össze kellett verni, 
mi előtt az erős boltozat rakatott; egyszersmind 
pallókkal és mesterséges nyomással eszközölte
tett a’ szükséges merőség. Azon eredeti gon
dolat, hogy az alap 3 hüvelyk vastagságú ka
rikákba rakassék, ’s mindenik karika kőporeny- 
vel ragasztassék össze, legbiztosabb útnak lát
szott azon következések’ elkerülésére, mellyek 
egyes beszakadások és sérelmek által keletkez
hettek.

CBefejezése következik.)

X a p 1 ó.

Januar’ 3-kán 1117. Rettenetes földindulás dü- 
hösködik csaknem 40 nap egész Euró
pában, főképen Lombardiában. — 1648. 
Az angol parlament leteszi I Károlyt. 
— Az erdélyi lázadók Horka és Klotz- 
ka elfogatnak.

— 4-kén 1802. A’ párisi királyi kápolnában
mise tartatik, melly első a’ revolutio 
óta. — 1786. Meghal Mendelssohn 
Mózes nagy philosophus.

— 5-kén 1477. Merész Károly , burgundi
herczeg, elveszti Nancynál az ütközetet, 
megveretvén Benatus lotharingiai her
czeg által. Ezen ütközetben maga is 
elesik merész Károly. — 1797. A’ fran
czia követ Bernadotte parancsolatot kap, 
hogy 3 óra alatt Béeshel kimenjen. — 
1589. Meghal Medicis Katharina, fran
czia királyné, 1762 pedig Erzsébet 
muszka czárné.

— 6 -kán 1453. Austria főherczegséggé té
tetik III Fridrik által. — 1816. A’ 
franczia amnestia törvény kihirdetetik: 
’s mind azok száműzetnek, kik XVI 
Lajos felett halálos Ítéletet mondot
tak. — 1823. A’ törökök Missolnnghi- 
nál megveretnek a’ görögök által.

— 7-kén 1812. XIII Károly ismét kezéhez
veszi a’ svéd kormányt. — 1823. Erős 
földindulás Szigeten és vidékén. — 
339. K. e. születik Epikurus hires gö
rög philosophus, kinek mái napig sok 
követői vagynak.

— 8-kán 1784. Oroszország megerősitetik
Krimmiá-nak birtokában a’ portával 
Konstantinápolyban kötöttbékealku sze
rint. — 1817. A’ rabszolgákkal ke
reskedés megtiltatik a’ francziagyar- 
matokban. — 1545. Születik Don Cár- 
los II Filep spanyol királynak fija, kit 
Schiller a’ nagy költő a’ legtragikaibb 
személlyé teve hason nevű tragédiájá
ban. — 1641. Meghal Galilei m a te 
matikus, philosophus és természetvizs
gáló: ő találta fel a’ messzelátó és 
nagyító csövet. — 1715. pedig De 
la Motte Feneion érsek, a’ ielemak’ 
hires irója.

— 9-kén 1792. Békekötés Jassyban Musz-
kaország és a’ porta közt; melly sze
rint a’ két birodalmat a’ Dniester vá
lasztja el. — 1806. Nelson' ünnepélyes 
temetése Londonban. — 1648. Meghal 
Bethlen István erdélyi fejedelem.

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.




