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C z e t -  é s  Ma i n m u t  -  c s o n t v á z .

Két állatnak közöljük itten csontvázát; egyik 
a’ száraz földi állatoknak volt legnagyobbika, de 
már egészen kifogyván, most csak maradványai
ban csudálhatjuk, másik a' vízi állatoknak leg
nagyobbika ’s a’ mérhetetlen tengerben mai napig 
létezvén, bámulatra indítja az embert.

A’ föld’ különböző rétegei azt bizonyítják, 
hogy az több változáson ment által, míg mostani 
alakját nyeré, ’s a’ változás miatt mind a’ ter
mészet’ törvényei különbözők leitek, mind az ál
latok elvesztek, és minden ilyen változás után uj 
létegzet állott elő, hasonló talán az elromlotthoz. 
Az is látszik, hogy az ember egy ilyen elválto
zásnak sem volt tanúja „ hanem a’ legutolsó után 
jött létre, mert azon számtalan maradványok közt, 
mellyeket a’ változások hátrahagytak, soha sem 
találtatott még emberesont, egyébiránt is keves 
találtatván, mi a’ földön most élő teremtményekhez 
hasonlítna. Az élővilág’ maradványait nem csak 
lapályokon leljük, hanem a’ magas hegyeken is, 
a’ honnan azt gyaníthatjuk, hogy egyik revolutio- 
kor planétánknak azon része, hol most tengerek 
állanak, mélyebbre sülyedt, ’s a’ mostani száraz
föld úgy emelkedett ki, vagy hogy a’ mélységben 
munkálódó valami iszonyú erő a’ szigeteket és 
szárazokat halmaikkal ’s hegyeikkel együtt a’ ten— 
ger’ fenekéről tolta fe l , vagy hogy ugyanazon 
erő egy időre oly magasra emelte V  tenger’ fené
két , hogy a’ vizek hegyeinket elboríthatták, min
dent semmivé tehettek, azután a’ fenék’ leülepe
désével ismét előbbi medreikbe térhettek vissza.

Az agyag és kréta nemű földrétegekben 
iszonyú nagyságú állatok’ csontjai és fogai talál
tatnak, mellyek talán uralkodó lakói lehettek va
laha földünknek, míg egy revolutio által sem
mivé tétettek. Az élővilág’ ezen állatainak csont
jai csaknem minden vidékein találtatnak a’ föld
nek, de a legtöbbek és legnagyobbak Amerikában. 
Képünkön az egyik csontváz ilyen elővilágbeli

állaté, melly mammutnak neveztetik. A’ [déli 
amerikai raammut’ csontjai 1712. találtattak,’s úgy 
látszik, földünk mostani legnagyobb állatjánál az 
elefántnál nem volt nagyobb magasságra nézve , 
de hosszabb testű ’s vastagabb tagú. A ’ sibériai 
mammut sokkal nagyobb vala, ’s minthogy csont
jai töbnyire csak elszórva találtattak, egy ilyen 
állatnak fellelése sokkal nevezetesebb 7 mint sem 
elhallgathatnék.

1799. midőn éjszaki libériában erősebben süíé 
a’ nap a’ jégtömegeket mint rendesen szoká, egy 
halász a’ tengerparton egy régi jégtorlatot láta, 
melly talán ezredek óta ugyanazon állapotban le
hetett, rajta egy ismeretlen tömeg hevert, mellyet 
ki nem tudott fürkészni miből áll, minthogy a’ 
jégtorlat sokkal magasabb vala, mint sem hozzá 
juthatott volna a’ halász. Más esztendőben ugyan
azon tárgyat vette ott észre, még inkább kitünő- 
leg a’ jégtorlatból, de most sem tudá megkülön
böztetni mi légyen az. A’ melegebb évszak’ vége 
felé 1801. megismerő utoljára, hogy az egy rend
kívüli allat’ fagyott teste, mellynek egy része 
most mar kiállótt a’ torlatbol. 1803. szokatlanul 
leolvadván a’ jég , egészen szabaddá lett a’ test, 
’s egy fövenyhalomra, esett le. Öt esztendő alatt 
tehát csak annyi olvadt el az iszonyú jégtömegből 
hogy a’ test kiszabadulhatott, a’ honnan gyanítni 
lehet, mily erős legyen az éjszaki jég , ’s mily 
lehető, hogy egy valaha belé fagyott tárgy, ez- 
redekig épségben marad. A’ halászok legelőbb is 
agyarait hozván eladni, a’ ügyeimet felgerjesz- 
ték. Két esztendővel később még azon helyen 
feküdt az allat, de teste már el volt pusztítva, 
mert a’ vidék’ lakosai nagy darabonként hordák 
szét húsát kutyákat hizlalni, többiét pedig' a ’ fejér 
medvék emészték el; de csontváza épen maradt, 
egyik első lábát kivéve, úgy hogy szépen le le
hetett rajzolni. Több csont még össze volt fog
lalva porczogói által, a’ fején még bőr volt, ’s 
a’ szemeket még meg lehetett különböztetni. A ’ ka- 
ponvában megvolt a’ velő, de nagy részint eí-
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száradva; egyik fül épen maradván, rajta egy 
csomó serteször vala; a’ bőr felettébb vastag és 
nehéz volt, ’s annyi maradt meg, hogy tiz ember 
alig bírhatta. A’ nedves fövenyben még több sze
detett össze 40 font szőrnél és seriénél, mellynek 
szála hosszabb volt egy lábnál.

De ezt sokkal felül múlja még egy más ször
nyű állat’ maradványa, mellyet Kentucky status
ban egy az Ohioba szakadó folyamnál Cincinnati
tól 3 mföldnyire 1830-diki decemberben talált 
Finney ur. Ennek kaponyája 400 fontot nyom, ’s 
több sor agyara lévén, mindenik agyar 1 — 12 láb 
hosszaságu. Ezen állatnak legalább is 25 láb 
magasságúnak és 60 láb hosszaságunak kellett 
lenni. Ez a’ csontváz, mellyért már 7000 tallért 
ígértek Finney urnák , csak egy pár oldalcsont 
híjával van , ’s 14 lábnyi mélységben találtatott. 
Mikor és hogyan élt ezen állat, nehéz lenne ki
fejtegetni , minden esetre különös tünemény, mert 
még a’ mammut is csak gyermek ehez képest.

A ’ vízi állatoknak mai napig fennlévő leg
nagyobbika a’ ezet. Nehány esztendő előtt 
Belgium’ partjain , Ostendetől nem igen messzi
re, egy döglöttet leltek a’ halászok. Ladikjok 
gyenge lévén, még kettőt vettek segítségül, ’s 
nagy erőködésöknek sikerült végre az ostendei 
kikötő felé vonczolni a’ nagy tömeget; de a’ kö
tél elszakadván, egy fövénytorlatra verődött a’ dög, 
hol felbonczoltatott, ’s ily idomzat sült ki: Az 
állat’ egész hossza 95 láb ; szélessége 18; — 
fejének hossza 12 láb; kaponyájának magassága 
4 1/2; hátgerinezének hossza 691/2  láb; rajta 
a’ forgó csont’ száma 62 ; oldalbordáinak száma 
28, mindeniknek hossza 9 láb; uszángjainak hossza 
121/2 láb, ujjainak hossza 41/2. Farkának kö- 
rülete 221/2 láb, hossza 3. Nehézsége az egész 
állatnak 240 tonna, vagy 480,000 font; magának 
a' csontváznak nehézsége 35 tonna, vugy 70,000 
font A’ kövérségéből nyert halzsír 40,000 fontra 
ment. A’ megmaradt, félig rothadt, haszonve- 
hetetlen hús, melly elásatott, nyomott 170,000 fon
to t  Cuvier’ számolása szerint valami 1000 esz
tendeig élhetett ezen állat Ostendeben a’ tenger
nek ezen csudája nagy lármát csinált, ’s a’ rend
kívüli találmány dicsére 3 napi ünneples rendel
tetett. Nem sokára Párisba és Londonba mentek 
a.! tulajdonosok, hol a’ csontváz’ számára egy 
külön épület állítatott. Vas készületre helyhez- 
tetvén a’ csontváz, gondosan összerakatott minden 
csont, ’s az egésznek szemlélete meglepő benyo
mást okoz. Különösen melyuszángjai gerjesztik 
fel a’ figyelmet, mellyek csontokból és izmokból 
állanak, mint a’ szárazföldi állatok’ első lábai, 
’s oly erős bőr fed i, hogy az ujjak nem mozog
hatnak egyenként, noha a’ kéz alakú uszáng

laposnak, és hajlékonynak látszik, mellyel a’ czet- 
magához szoríthatja kölykét, melly születése
kor 20 lábnyi hosszú. Szájának felső része 
800 darab úgy nevezett halcsontal bir, melly 
főleg arra való, hogy az állat’ óriási torkában 
egybegyülő vizet összenyomja, ’s azon apró 
állatokat beszorítsa, mellyekkel él. A’ czet, 
mint tudva van nem ha l, hanem szoptató állat. 
Bőre sima és pikkelyetlen, vére meleg, ’s húsa 
olyan izü, mint a’ durva marha hús. Szive két 
kamaráju, ’s tüdejével leheli, de minthogy) a’ 
levegőt el nem választhatja a’ víztől, mint a’ ha
lak kopótyuikkal tehetik, a’ víz’ színére kell jön
nie levegőt színi. A’ közönséges monda szerint 
sokkal nagyobbak voltak hajdan a’ czetek, ’s a' 
mostaniak csak elkorcsosult maradványai a’ régi 
óriásoknak. Scoresby ugyan tagadhatatlanul meg- 
mutatá, hogy a’ grönlandi czet'  legnagyobbika, 
soha sem volt több 60 lábnyi hosszaságnál, de az 
ilyen állatnak nehézsége is tesz annyit mint kö
rül belől 300 hizlalt ököré. Az ily iszonyú tö
megből kerülő halzsir valami 30 tonna, ’s elkép
zelhetni a’ czetfogás’ hasznát, ha meggondoljuk, 
hogy nem régiben egyetlen egy czet’ zsírjából 
10,000 tallér jött be. Ez az olajos állomány az 
állat’ egész testét 8 — 20 hüvelyk vastagságra 
borítja. Feje az állatnak oly nagy, hogy egész 
testtömegének mintegy harmadát teszi. Alkap- 
czái 16 — 20 lábnyi hosszúak, ’s a’ czetfogók 
kiállott veszedelmeik’ bizonyitványaúl a’ hajófe- 
delre teszik k i , hol egyszer’smind az alsó álkap- 
czában lévő finomabb olaj kiszivároghat. A’ 20 
láb hosszaságu ajkak oly tágas nyílást képeznek, 
ha felnyítatnak, hogy egy sajka a’ benne lévő 
emberrekkel könnyen beleevezhet. Kívülről 
nincsen a’ czetnek hallás-organuma, csak mikor 
bőre lehuzatik, vétetik észre keskeny fülnyilása, 
mellyen a’ hang behat, azért hallása nagyon tö
kéletlen ; de gyors ellátásával kipótolja ezt, mert 
a’ tegtávolabbi veszedelmet is észreveszi a’vizen. 
Szemei idomlag nagyon kicsinyek, noha éles te
kintete szerfelett messzehat, ’s mind a’ tiszta vizet 
mind a’ levegőt gyorsan áthatja. Mint sajátságos 
jelenet ezen állat’ csudálatos testalkotásában meg- 
emlitendők még a’ fej’ tetejéhez közellévő léglyu
kak. Ezen nyílások nem arra valók, mint eddig 
gondoltatott, hogy a’ vizoszlopot lövelljék ki, ha
nem egy gőzoszlopot eresztenek k i , a’ honnan 
csak orrlyukaknak tekintethetők, de a’ párának 
víz alatti kilövellésével egyszer’smuid nagy víz- 
oszlop is emelkedik f e l , melly az orrlyukakból 
látszik jönni. Az e’ mellett történni szokott >aj, 
egyetlen egy hang, mellyel a’ czet magát észre- 
véteti, mert néha az álgyucsattanáshoz hasonlít az. 
Farka leghatalmasabb mozgó tagja az állatnak, és
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fő eszköze mozgásának; az ezzel mutatni szokott 
ereje rémületes ; egyetlen csapása egész ladikot 
elsűlyeszt a’ benne lévő emberrekkel. Gyakran 
lefelé fordul fejével az állat, ’s farkát egyene
sen felnyujtván kegyetlenül csapkodja vele a'  ten
ger7 szinét. Ilyenkor tajtékzik a’ tenger, ködgőz 
borítja el a’ levegőt, ’s a’ víznek zübörgése több 
tengeri mértföldre is úgy hallatszik mint a'  távol 
mennydörgés. Ugrásai ’s egyéb mozgásai, sze- 
lídíthetetlen természetét és erejét mutatják. Uszang- 
jaijj közel vagynak szeméhez, és nagyon hasonlít- 
nak az emberi kézhez, ezeknek ereje olyB nagy, 
hogy még akkor is mozognak egy ideig, mikor 
már el vágattak. Azonban epen nem segítik elő 
az állat’ mozgását, hanem hasztalanul terülve fe- 
küsznek a’ viz’ felületén, míg az egész mozgás 
egyedül a’ farktól ered. A’ halak’ uszángjai el
lenben irányt adnak és korlátolják a’ mozgást, a ’ 
hounan inkább kormányzóknak mint evezőknek 
mondathatnak. —

H o r d o z h a t ó  f a h á z a k .

Svéd és Muszkaországban rég óta használ
tatnak már ezek, de eddig csak favázai vagy mi
vei valának olyan házaknak, mellyek az összera
kás után még sok időre és munkára lakathattak. 
Azokat, mellyekről itt szólunk a’ svéd ezredes 
Biom találta fel ’s tizenkét esztendei tapasztalás 
megbizonyította, hogy sikerült neki könnyen cl- 
szálitható házakat épitnie , minden kivánatot kie- 
légitőleg. Nehány nap elég egy ilyen ház’ el- 
szedésére, ujonnani felépítésére és egészen lak
hatóvá tételére.

Egy olyan háznak külfalai egymásba eresz
tett, függoieg felállított gerendákból állanak; 
belső része ezen gerendázatnak látirányosan fekvő, 
hasonlag egymásba eresztett deszkázat, ’s e’ két 
réteg közé egy vonalnyi vastagságra’valami pép 
tétetik, melly a'  levegő’ és hidegség’ behatását 
egészen meggátolja; a’ szegleti összekapcsolás 
vas-srófok által történik ; az egész épületet alap- 
gerendák tartják, mellyeknek szegletei szinte sró- 
fokkal tartatnak össze, felül pedig ereszték
lyukakkal ellátvák, mellyekbe a’ falak bocsátat- 
nak be, oly szorosan, hogy semmi nedv át ne 
szivároghasson. A’ tető is kettős, mint a’ fal, 
és igen czélirányos ehez készült zsindellyel fede
zik 5 az egész épület oiajfestékkel kenetik be, 
hogy a’ nedvességnek ellene álljon.

Egy ilyen ház, melly 8  év alatt különböző 
helyekre vitetvén , valami 150 ínfűidre hordozta
tok e l , teljes épségében maradt, és sem ékessé
géből , sem erősségéből el nem vesztett semmit.

A’ stokholmi ligetben most is áll egy 50 láb hosszú 
ilyen ház, mellyben egy angol család lakott volt; 
fűteni könnyen lehet, ’s a’ szobák’ melegsége épen 
olyan jó mint a’ kő-épületekéi.

Biom ur már két emeletre is építetett ilyen 
házakat, mellyekben több van 24 szobánál és 
hézaknál. Többek elküldettek már deli Európába 
és Amerikába, ’s mindenütt kiáltották a’ próbát a' 
legszigorúbb télben, leghevesebb nyárban, ’s az 
atmosphérának leghirtelenebb változásakor is, olcsó, 
egészséges, könnyen fűthető és jó melegségü 
szobákat adván. Gyorsan és könnyen szét sze
dethetvén tovább vitethetnek, ’s a’ tűz elől is köny- 
nyen elvonathatnak. K̂ <Jve szerint állíthatja fel 
az ember mind szárazon mind hajón, szóval oda 
teheti a’ hová akarja, azért szerfelett ajánlatosok 
kivált a’ gyarmatok’ alapításánál.

J e r u z s á l e m 5 v é g v e s z e d e l i n e .

Vespasiánus Judeának minden városit, Je
ruzsálemet kivéve, meghódítván, tulajdon fiát Ti~ 
tust e’ várost megszállandó tábor’ fejévé rendelte. 
Ezen fiatal fejedelem ezredeit a’ város’ árkai kö
rül harczrendbe állította. A’ zsidók táboru
kat szinte síkra állíták, de végre a9 lovasság’ és 
gyalogság’ megrohanásait ki nem állhatták, és 
veszteségök után egészen sánczaik közé szo- 
rítattak. A’ rómaiak a’ város'  birtokához ekkor 
rohanással akartak jutni'  De Jeruzsálem’ mere
dek sziklákon, erős és jól készült művek által 
úgy meg volt erősítve, hogy síkon való állá
sa is elég dolgot adott volna; két csudálatos 
magasságú, erősen körülvett nagy müvész- 
séggel felkészített ormú domb a’ védelmezőket 
azon erős állásba helyzé, hogy elleneik’ szárnyait 
a’ nyilak’ és kövek’ özönével eláraszthaták. Maga 
a’ várfok gyanánt alkotott templom sánczokkai 
vétetett körül, ’s az azt környelő tornácz kemény 
várműként tekintetheték, mellyben egy csergede- 
ző pataknak forrása is találtatott. A’ hegynek 
belsejében az esővíz’ felfogására üregek ásattak. 
A’ lázadók’ három fejei közül a’ külső legterje
delmesebb sánczot Simon, a’ palotaét János, ma
gát pedig a’ templomot Eleazár foglalta el. Ezen 
három fellázadok közt szüntelen viták uralkod
tak. Végre János Eleazárt és vitézeit lekon- 
czoltatván, a’ templom’ birtokába jutott. Ekként a ’ 
város csak két felekezetre osztva legalább színre 
egyet tett. A’ város’ megszállását több csudák 
mondattak megelőzni, többi közt az ég’ boltján 
villogó fegyverek, ’s öszveütköző táborok lát
szottak, a’ templom égő felhők’ fénye által ineg-
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világi tat ván, ?s ennek erős kapui hirtelen felnyíl
ván , egy hang*, minden emberi hangnál eresebb, 
jelente az Istennek’ elköltöztet, melly közben távo
zó léptek’ neszei hallattak. A’ körülvettek’ száma 
hat száz ezret tehetett, férfiak és asszonyok 
egyenlő munkásságot mutattak, mert hazájok’ és 
szabadságuk’ vesztének félelme bennök a’ termé
szetes halál’ félelmét sokkal meghaladta. Egy 
illy helyen és nép ellen sem a’ nyilt erőszakban, 
sem a’ hirtelen megrohanásban bízni nem lehetett, 
azért is Titus eltökélé magában, hogy fegyver
telepeket, és földdel töltendő sövényleteket hasz
náljon. Minden ezrednek kimutatta helyét, és 
minden fegyveres ütközetet megtiltott mind addig, 
míg mindent, mi előtte a’ városok’ bevételére 
használtatott, meg nem próbált, vagy más új 
czélszeresebb eszközök ki nem gondoltatnának.

A’ zsidók’ egyenetlensége magok közt na
gyobb kárt okozott nekik, mint az ellenség’ fegy
vere. A’ két fővezér János és Simon mint a’ 
vérengzés’ és csatavágy’ szörnyei közt véres üt
közetek történtek. Azoknak vére, kik áldozni 
járultak a’ templomba nem ritkán a’ papok’ és a’ 
feláldozott állatok’ vérével vegyült. Házak ra
bol tattak ki, gyújtattak fel, számtalanok polgár
társaik’ kezeik által hullottak el. Azon rettegés, 
mellyet a’ rómaiak felállított fegyvertelepe oko
zott, az egymás ellen agyarkodó felekezeteket 
valamikép egyítette. Simon, ki a’ veszedelemhez 
közelebb volt, fegyveres erőmüveit a’ sáncz’ vé
delmére fordította ugyan, de a’ rómaiak’ ereje és 
szorgalma, vezérük’ példája által lelkesítve, 
ki önszemélyét azon veszedelemnek tette ki, 
hogy válla erőszakosan megzúzatván, ennek sé
relmét egész éltében érzé, a’ megszállottak’ vak 
dühét csak hamar felmúlta. A’ külső sáncznak 
egy része lerontatván, a’ rómaiak e’ nyitott ré
sen a’ megszállásnak 15. napján a’ város’ Salem- 
nek nevezett negyedébe bejutottak. De míg a’ 
megszállók a’ föld’ felső színének birtokába ju
tottak , a’ megszállottak a’ földalatti üregek’ urai 
maradtak, ’s a’ rómaiak a’ templom és Bethesda, 
meg Sion-nak nevezett város’ negyedéből ellenök 
irányzott nyilak’ és kövek’ záporán kívül, az 
alattok megnyílandó ’s őket elnyelendő föld’ ve
szedelmének is ki voltak téve. Katonai erőmü
veiig gyakorta elégettettek, nehányukat a’ föld 
nyelte cl, nem ritkán visszanyomatván, táboraikba 
kénytettek. Sikerült azonban nekiek még is a’ fa
lon ré& nyitni, és Titus két ezred magával az 
említett Bethesda negyedbe hatott; melly szeren

cséjét tovább űzni egyedül tőle fü ggött , mert a’ 
zsidóknak első megrettentökkor e’ város’ egyéb 
része is hihetőleg kezére kerülhetett volna. De 
elérzékenyedett szíve előbbre haladni ellenzé.

Katonáinak a’ nép’ mészárlását erősen megtiltotta 
’s azoknak, kik magokat megadnák, életet és va
gyonjogot ígért, sokat Antónia nevű erősségbe 
menni engedett. Nagy lelküsége azonban egészen 
ellenkezőt szült, mint várhatta volna. A’ hűte- 
len szerencsétlenek nem képzelhették, hogy Titus 
mind ezeket erényes lelke’ sugalmából tenné, sőt 
azt vélték, hogy ebbeli tetteit félelem vezérlené; 
azért még egyszer összeverődvén a’ kétségbeesés’ 
egész dühével estek a’ rómaiaknak, Titus harag
jában remegett, látván a’ kezei közül kisikamlotí 
győzedelmet, de kevesed magával esmeretlen ut- 
czákon harezba keveredni, józan esze tiltá. 
Azért, a’ falon ejtett rés’ hatalmában tartásával 
megelégedvén, Bethesából kitakarodott, mellynek 
visszanyerése négy egész napi ütközetébe került, 
mert a’ házakat egymás után le kellvén rontani, 
csak nyomrúl nyomra haladhatott előre. A’ ro
maiak ekként végre elérték Antónia’ erősségét, 
és a’ templomnak délfelőli sánczát, Jeruzsálem’ 
romjain által táboruk’ legelső helyeig, az olajfák’ 
hegyeig jutottak. De előhaladtokban akadá
lyokra bukkantak, Moriah hegyét Bethesdától egy 
magas sáncz választá, a’ megtámadást pedig An
tónia’ erőssége, és az ezzel érülköző tornáez 
ellen a’ síkról kelle elintézni. Ezen erősség szé
dítő magassága sokkal nagyobbnak tetszék, mint 
valóban volt, mert Heródes az egész sziklát, 
mellyre azt építeté, márvánnyal rakatta ki, mely- 
Ivet sem rohanással bevenni, sem másként szét
rontani nem lehetett, az ellenség’ szemláttára 
kelle a’ magas sánezra felhágni; olly mun
ka , melly minden más nemzet’ bátorságát elvette 
volna, csak az olly igen szeretett vezér alatt 
szolgáló rómaiakét nem. Tíz napi szakadatlan 
eróködés után az erőmüvek már elég magasra 
emeltettek, hogy az erősséget megrohanni lehet
ne, midőn János, Simon és az egész sokaság 
a’ hazaszeretet és kétségbeesés által neki báto
rodva, vakmerő dühösséggel belőle kirohantak, 
’s egyszer’smind az erősség’ alsó része egyszerre 
lángba borult , mellyet a’ még annak birtokában 
lévő megszállottak a’ földalatti üregek’ segedelmé
vel titkosan élesztettek. A’ rómaiak ezen épen 
nem vélt történet által zavarba jőve szinte tábo
rukig nyomattak vissza, erőmüveik hamvakká por- 
lottak. A’ zsidók ellenségeiket önsánczaik közt 
szorongatván, a ’ megszállottakból megszállókká 
lettek. De vezérük’ buzdítása és tettei által neki 
bátorodva a’ rómaiak őket visszanyomták. Azon
ban mihelyt a’ rómaiak’ bevételi munkaikodása, 
erőműveik’ és rakott sövényleteik’ elrontása miatt 
félbeszakadt, a’ nyomorult zsidók magok közti 
meghasonlása azonnal elkezdődött, szerencsétlen 
városukat vérrel és tűzzel árasztották és emész-
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feliek cl, melly iszonyú mészárláshoz később az 
éhség is járult még. A’ nép alsóbb osztálya tö- 
kéletés élelem’ hiányában lévén, Ínséges éltét a’ 
rómaiaktul elorzott lovakkal , és az elővárosok’ 
kertjeiben öszveszedett gyommal tengette; Titus- 
nak szorgos vigyázata által ezen élelemtől is csak 
hamar megfosztatott, honnét az utczák holtakkal 
majdan ellepettek. Barátok és rokonok vias
kodtak az élelemszerért magok közt, az anyák 
ön gyarmekeiket ették meg. Midőn Titus ezen 
iszonyatos történeteket meghallá, szánakozó ér
zelmei benne felébredvén, általános bocsánatot 
üzent mind azoknak, kik kegyelmére megadnák 
magokat, egyszer’smind a’ város’, a’ templom’ és 
minden vallási rendszereik’ megtartását Ígérvén. 
De mind ezen ígéreteket, a’ megmakacsodott sze
rencsétlenek visszavetették. A’ rómaiak azonban 
földdel tömött sövényleteiket kijavítván, *s erő
műveiket felállogatván , Antónia erőssége’ ostro
mához fogtak; melly közben a’ sáncznak azon 
szöglete beroskadt, mellyet a’ zsidók kiusonha- 
tásuk végett aláásván, meggyengítettek. A’meg
szállottak ezen szerencsétlenséget az által előzték 
meg, hogy midőn a’ rómaiak e’ résen bejuthatni 
iparkodnának, egy másodgátot emelvén hamarjá
ban, behatásukat elzárták. Titus azonban az 
őszveroskadt gát’ romjaira lajtorjákot rakatván 
fiz óráig tartott makacs ütközet után az erős
séget bevette. A ’ zsidók ekkor a’ szomszéd 
tornáczot gyújtották meg, és Titusnak iszonyod
va kelle látni a’ templomnak mindjárti hamuvá 
égését. Ö újra kedvező feltételeket ajánlott a’ 
zsidóknak, Istent hiván bizonyságul, hogy nem 
részes a’ templom’ ezen megszentségtelenítésében. 
De a' szent városnak lakosait bizonyos dühösség 
foglalta e l , a’ közben, hogy a’ rómaiak a’ temp
lom’ megtartásáért viaskodtak, a’ zsidók annak 
elrontásán láíszának törekedni. Ezek a’ tornáczok’ 
egyike által szinlették a’ kitörést, a’ rómaiak 
utánok esvén, kergették őket, csoportosan az 
épületbe rohantak, keresvén ellenségeiket benne, 
kik a’ közben különböző ajtókon ’s kapukon kiu- 
sontottak. A’ tornácz’ menyezete és oszlopai ezéd- 
drusfábul, azaz olly anyagból voltak készítve, 
melly a’ milly könnyen elemésztetik tűz által, olly 
romolhatatlan a’ levegőn; a’ mi több, a’ zsidók az 
egészet földenyv (bitumen) gyanta és kénből álló 
egyveleggel bekenvén, egyszer’smind az abbai 
bemenetekhez egész máglya száraz fákat raktak, 
a’ láng azonnal az egész épületet elfogta. Titus 
a’ lángba borult épületet vitézeivel megrakva a’ 
sáncz’ színéről nézvén, annak megszabadításán 
hiában iparkodott, a’ szánakozás és iszonyat 
könyzáport fakasztott szemeiből. Sok ezen tor- 
náczba szorult szerencsétlenek közül önkardjába

dűlt, mások fejjel ugrándoztak le a’ karzatról, 
még csak egy sem menekedett meg.

Titus végre szánakozási érzelmeit, mellyek 
annyi vitézeinek halálát okozák, elnyomván , az 
erősségnek lerontását és a’ többi tornáczok’ meg
gyújtását parancsolá, a’ belső templomnál egyebet 
semmit sem akarván megkímélni; a’ legvérengzőbb 
ostrom, melly csak valaha volt, kezdődök ekkor 
legmagasabb sánezok közé szorulva, a’ meggyúj
tott tornáczot lángjaiba gőz- és füst- gyomolya- 
gok közt szinte lehetetlen volt az ostromlóknak 
látni; a’ vagdalkozó zsidók és rómaiak, haldok
lód jajjai, győzedelmesek’ örömujongatásai a’ 
tisztek’ parancsszavait hallani gátiák. A’ hamis 
próféták azt mondák Sionban, hogy az ur dicsős- 
ségének ekként kell nyilatkoznia, és a’ mindig 
babonás köznép csoportosan tódult a’ templomba, 
melly e’ vérengezés’ helyévé lön. A’ rendetlenség 
közt egy vitéz, Titus’ parancsának daczára, a’ 
templom’ ablakai’ egyikébe lángcsóvát vetvén, ettől 
a’ karzat, a’ karzattól pedig az egész templom 
lángba borult.

A’ zsidók ennek láttára az iszonyat’ és két
ségbeesés’ jajára fakadtak, és Titus nálok nem 
kevesbé döbbenvén meg, a’ lángok’ harapódzását 
parancsolá gátlani, de hiában, mert szavai többé 
nem hallattak. A’ bosszúnak öldöklő kívánsága, 
és a’ minden oldalról ragyogó arany és más drá
gaságok által felingerlett rómaiak’ vágya, gyil
kolásra és rablásra ösztönző őket. Ekként lön egy 
esmerétlen idöktül fogva közönséges tiszteletben 
tartott templom a’ tűznek martaléka, mellyet két 
egymás ellen vivó tábor igyekezett megtartani. 
Titus Sión’ sánczainak bámulatos erősségét csu- 
dálván emigy kiáltott fel: az izraeliták’ istene 
maga ostromlá meg a’ templomot, övé a’ győze- 
delem.

H ó ö m l e t e g .

A’ mily gazdag a’ természet az álpeseken 
szépségeiben'  oly dúzsnak mutatja magát pusztító 
rémítéseiben is. Láttuk már a’ tengeri jégtoria
tokat, most az azokkal rokon hóömletegeket ter
jeszti képűnk elő. A’ hóömletegnek az a’ termé
szete, hogy lágyabb időben megindulván a’ hegyek’ 
tetejin egy nagy hó vagy jégtömeg, lefelé ömlik, 
’s minél lejebb ju t , annál inkább nagyobbul kö
rűidében és nehézségében. Mindent elront és 
ragad magával, ’s ezen pusztítást nem csak nehéz 
súlyával okozza, hanem a’ levegőnek szélvész
hez hasonló összenyomásával és megindításával is.

A’ hóömleteg’ támadására elég egy kis meg
rázása a' levegőnek, egy kis szélfuvás, a’ hegy*
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szélén felhalmozódott tömeg’ egyensúlyának el
vesztése, vagy egy madárnak rászállása. Azért 
a'  legnagyobb vigyázattal megy az ember az olyan 
hegyekre, ’s alig merészel fenn hangon beszélni, 
sót az Öszvérek’ csengetyüit is betömi. Gyakran 
elsüti puskáját a’ vándor, annak megtudása végett, 
nem félhet-e valami hótömeg’ leindulásától, vagy 
hogy a’ lezuhanáshoz közel lévőket megindítsa, 
’s azután bátran vándorolhasson tovább. Sok 
helyeken üregek vájattak a’ sziklákba, hogy ve
szedelem’ idején legyen hová vonulnia az utazónak. 
Leggyakrabban történik a’ hóömledés tavasszal és 
nyárban, oly formán, mint kikeletkor a’ háztetők
ről szokott. Ha ennek több száz lábnyi utat kel
lene haladnia, ’s mindenütt lágy havat találna, ez 
is megnagyobbodnék és oly rettenetessé lenne, 
mint az álpesi vagy pyrenéi ömleteg.

A’ hóömletegnek sokféle neme van, úgymint, 
parázs, szeles, jeges, alapos, téli és nyári Öm
leteg. A’ parázs rendesen akkor szokott történni, 
mikor fris hó esett, és még egy tömeggé nem 
vált. Ez elég lágy lévén szét szóródik a’ leg
első sziklán, ’s nem annyira öntömegével árt, 
mint a’ nyomás által hirtelen összenyomott leve
gővel. A ’ tömeg előtt vonuló légfolyam miatt 
szeles Ömletegnek is neveztetik az ilyen szakadás. 
Ha gyorsan elkapartatik az ilyen hó , az általa 
elbontott embereket és barmokat még meg lehet 
szabadítani, épen azért mivel a’ hó parázs. Né
melly elbontatott már kigőzölgésével, párájával és 
ehez tett erőlködésével kigázolt a' csekély hótömeg 
alól, de ha nagy rajta a’ teher oda kell fagyni 
vagy fűlni a’ szerencsétlennek.

Másik neme az ömletegnek nyárban keletke
zik , de természetesen csak a’ hegy’ legmagasabb 
részein , hol a’ hó minden évszakban olvadlanul 
marad. Az ilyen nem veszedelmes, és az álpesi 
havasokat látogató utasok csaknem mindennap lát
nak ilyet, kivált kedvező időben. Egy helveta 
így festi ezen jelenetet. Nyugodtan ülsz a’ je- 
gesbércz’ és hó sivatag’ felhalmozódott chaosa előtt 
bámulásba merülve, ’s azt hiszed, az örökös ha
lált , a’ végtelen hallgatást ismered meg a’ soha 
el nem enyésző télnek e’ tág hajlékában. Borza- 
dalom rázkodtat meg, ’s az élet’ nyomait óhajtód 
fellelni, mert úgy tetszel magadnak, mint egyedül 
való a’ föld’ romjai előtt; a’ fűszál lábaid alatt 
újitása szemeidnek, melly elfáradva a’ fagyott 
képeken behuny ódik. Ekkor füleidet hirtelen egy 
mennydörgés üti meg, ’s míg gyorsan az égre 
tekintesz, és egy fellegecskét sem látsz, a’ meny
dörgésnek viszhangja már füleidbe h a t ; ’s alig 
tudod hová kalandozzanak még szemeid, midőn 
amott a’ szű z ’ hópadján egy parázs felhő látszik, 
’s csudálatos meglepetéssel vulkánt hiszel a’ jég

világban keletkezni. Észreveszed most egyszer’s- 
mind, hogy hol keves pillanatok előtt még minden 
mozdulatlan volt, egy széles ezüst vonal, mint 
valamelly zuhatagnak tajtékos ömletege, szétpat
tan a’ parázs tömegen. Alig foghatod meg, mi 
történt legyen itt. Még csak kevéssel ez előtt 
életlen meredtség feküdt a’ mérhetetlen hegybér- 
czen, és most már folyamok látszanak zübörögni. 
Az alatt szakadatlanul tart a’ ropogó mennydör
gés , amaz ezüst csíkok sokkal csekélyebbeknek 
látszván, sokkal távolabbaknak, mint sem okai 
lehetnének a’ zajnak. E’ kétséges szemlélődésnek 
közepette egyszerre megszűnni látod a’ képzelt 
folyamot, ’s megszakad a’ csörömpölő mennydör
gés , bámulással veszed észre, hogy az omlás és 
dörgés egyesülve vala. Elenyészni látod a’ pa
rázs felhőt a’ hegynek bérczein, ’s a’ fejérebb hó 
a’ szürkébb hósivatagon lefelé felvilágosít; saj
nálod, hogy mind ezt jobban nem vizsgáltad, ’s hir
telen egy jó darabbal lejebb a’ völgy felé egy 
sziklahasadékból szökő forrást tekintesz támadni, 
a’ megindult hó újra elkezd szétbukkanni, a ’ 
ropogás ujlag felelevenűl; messzelátó csövön jég
darabokat látsz a’ hópehely’ sokaságában, és végre 
hóömletegnek merészled mondani mi előbb; pata- 
kocskának tetszett előtted a’ sziklán, melly mér
hetetlen hótömegeket ragad le , ’s ezen üreges 
környéken egy húsz fontos álgyu’ csattanásait 
okozza.

Sokkal veszedelmesebbek az ütő ömletegek, 
mellyek tél’ végével szoktak összeállani iszonyú 
hótömegekből, mert ezek lezuhanás közben szik
lákat törnek széljel, fákat és földet ragadnak le, 
kunyhókat, falukat elborítanak, és egész erdőket 
összetördelnek mint szalmaszálakat. Ezen ömle- 
tegek azok, mellyeket főleg a’ levegőnek legki
sebb megrázása is okozhat. Kit az ilyen ömleteg 
elborít, annak örökre vége, mert a’ legelső pil
lanatban vagy semmivé zúzatott, vagy magával 
ragadja a’ tömeg, ’s a’ legközelebbi sziklán töri 
porrá. Rendesen [oly kemény ez a’ hó, hogy a ’ 
nyakig benne álló ember vagy állat, többé ki nem 
vergődhetik belőle. Néha boltozatot képez a’ hegyi 
folyam felett, és nyárban is híd gyanánt szolgál 
a’ legnagyobb terheknek. A’ hóömletegnek csak 
nyomása által is egész koczka mértföldnyire pusz
títatnak el a’legtermőbb völgyek egy pillantat alatt, 
úgy hogy több évek sem elegendők a’ kár’ helyre
hozására. Más pusztítása az ilyen ömletegnek, 
hogy a’ pataknak és folyamnak ágyát’ egészen 
betömvén, áradásokat okoz. Ha az ömleteg nem 
parázs, hanem egy tömegben hömpölyög le cseké
lyebb meredekségü hegylejtre, alap ömletegnek 
neveztetik. Ez inkább tömegének erőszaka miatt 
veszedelmes mint a’ levegő’ nyomása miatt, melly



F i  l l é r t á  r. 23

az Ömleteg’ lassú lehöngörödésénél nem igen te
temes. Sok alapömleteg minden éven ugyanazon 
utón jár, ’s minthogy azon hely kijeleltethetik, 
kevesebb kárt okoz umní más ömleteg.

A’ jégömleteg támad a’ jégtorlatnak eltörő- 
dése miatt, mi vagy saját nehézségéből vagy az 
egyensúly’ megromlásából ered. Az ilyen ömleteg 
nyárban történik, ’s ha a’ leszakadt jégdarabok 
nem igen nagyok, vagy nem igen mélyre; esnek, 
kevésbé veszedelmesek. Csak magasról eseskor, 
midón a’ tömeg szetdarabolodik, es parazs öm— 
leteggé változik, lephet el közel legelőket, hol az
tán kárt okoz. Midőn a’ tavasz’ érkezete a’ lapály- 
föld’ falúit és mezejit édes reménnyel tölti el , az 
alpesi lakos remegő félelemmel tekint ezen év
szak elébe. A ’ hóömletegek által okozott sze
rencsétlenségek oly sokak, hogy egész könyveket 
írhatni rólok. Többek közt 1797. két malmot 
borított el az ömleteg, egyikben senki, de a’ 
másikban nyolcz személy vala. Segítő emberek 
futván elő, a’ nyolcz öl mélységű hótömeget el- 
hányák, ’s 22 óra múlva kiszabaditák a’ sze
rencsétleneket , velők egy tehenet, egy bárányt 
és hat tyúkot húztak ki sérelem nélkül*, csak 
egy gyermek találtatott halva. — Bizonyos fiatal 
ember nyolcz napig ült guggolva egy ömleteg alatt 
étel ’s ital nélkül, és fenhangal több egyházi 
énekeket énekelt, végre kihúzatott, de már sem 
lábaira nem állhatott, sem fel nem egyenesedhetett, 
’s nyolcz nap múlva meghalt. 1799. 400 ausz
triai katonát borított el Enyatinban az ömleteg, 
de bajtársaik’ nevetségére egymás után kibujkál
tak alóla, noha sokan megsebesülve.

A’ hóömleteg ellen természetesen nem igen 
lehet védelmet találni, a’ lakosok csak arra vi
gyáznak, hogy uj házak ne épitessenek meredek 
hegy alá. Az erdőket szorgalmasan nevelik, mi
vel ezek leghatalmasabb bástyák ellene. Három 
szegü falak is szoktak rakatni, hegyeik a’ gyanús 
pont leié iranyoztatván. Mind a’ mellett hogy 
sok kárt és szerencsétlenséget okoznak a’ hóöm- 
Jetegek, kétségtelen hasznuk iá vagyon; mert 
alig lenne képes a’ nap egyesülve a’ föld’ mele
gével elolvasztani a’ hegygerinczen annyi havat, 
ha nagy resze az alantabb helyekre nem höm
pölyögne , és ott vízzé nem válnék, ’s nem kép
zelheti az ember mily nagy csomó havak tornyo
zódnának végre fel, a’ legfelségesebb legelőket 
is elborítván lassanként, ha fogyásának ezen 
módja nem lenne. —

A j> h o r i z in á k.

A veszedelem mellette járjon az embernek 
mint a dajka vesszejével a5 gyermeknek, akkor

összeszedi magát, hegyen völgyön keresztül megy 
’s minden mélységen átgázol; de mig a’ bátorság 
hizlalgatja mézes kenyerével, csak renyhe nyugo
dalomnak adja magát.

Szenvedélyek a’ léleknek zivatarai. Minél 
erősebb a’ lélek, annál hevesebbek szenvedelmei. 
Ezek feltámasztó trombitái minden lelki erőnek. 
Csak a’ gyenge nyoraatik e l , de a’ nagy, erős és 
nemes ember tiszta, ragyogó csillagként húzza 
keresztül az élet’ szivárványát az izzó felhőkön.

Az irigység tűköre a’ bölcsnek, mellyből ön 
hibáit kémleli ki.

Az a’ köz mondás, hogy senki sem prophéta 
saját hazájában, onnan magyaráztathatik meg, 
hogy &z emberi haszonlesésnek mindenkor két 
szemüvege van készen; egyik nagyitó üveg tulaj
don énjének számára, másik kicsinyítő a’ nem 
ének’ számára, ’s ezeken nézi a’ magához leg
közelebb lévőket.

Az igazság’ szellemének valami báj ereje 
vagyon, melly a’ kétségnek és gyanúnak hirtelen 
véget vet, ’s azt az ellenkezővé változtatja.

Minél szegényebb valaki annál inkább keresi 
a’ gyönyöröket; minél semmirevalóbb, annál 
többet tulajdonít magának; minél üresebb, annál 
hiúbb; minél megvesztegethetőbb, annál több 
gondja van a rra , hogy becsületesnek tartassék.

Bölcsesség az életnek szeme, mert a’ nélkül 
merő éj életünk. Csak általa juthatunk ki a’ téve
désekből , csalódásokból ’s a’ képzelet’ éjjeléből a’ 
tisztán látás’ napvilágába. —

P e c s é t  k i v é v é  s.

A’ ruhákbeli pecsétkiszedés tulajdon mester
ségnek tekintetik. Alap- vagy segédtudománya 
a’ chemia, de ez a’ háztartásban épen nem oly 
közönséges, mint igen nagy haszna érdemelné. A ’ 
pecsét kiszedésnek eddigi különbféle módjai leg
inkább csak a’ történet’ és próbálgatás’ utján jöttek 
szokásba, ’s az ezen mesterséget űzők titokban 
tartják, hagyják örökbe vagy pénzen adják el. 
Azért nincsen is tudományunk ró la , melly elveit 
a’ chemiából fejtegetné ki. Míg tehát ehez jut
hatunk , hasznosnak látszik az egyes próbákat 
összegyüjtögetni a’ tapasztalás’ utján. A’ kato
naság némelly őrizetben régóta e’ következő vizet 
használja nagy sikerrel: egy jó mázos tálba egy 
üveg lágymeleg viz öntetvén, fejér szappanda-' 
rab ’s két lat porrá tört soda (lugsó) vettetik 
belé. Ez mindenik elolvadván, két evő kanállal 
öntetik belé ökörepe, ’s egy ke vés levendulaolaj
szesz (essentia). Ez a’ vegyíték összekavar- 
ta tik , vásznán átszüretik ’s a’ folyadék üvegbe

\
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tétetik. Ha aztán használatra akarja az ember 
fordítani, egy kis mennyiség' gondosan a’ pecsétre 
tétetik, ’s egy kis kefével megdörzsöltctik, az
után megmosatik azon hely, hol a’ pecsét vala , 
’s mellyen a’ folyadék elterült, langymeleg víz
zel, ily módon a’ folyadék is levétetik róla, melly 
artana a’ ruhának, ha csak egy részben is rajta 
maradna.

M é r g e s  v ö l g y .

Utolsó ülésében a’ geographiai királyi társa
ságnak Londonban, egy levele olvastatott fel 
Loudon Sándor urnák, mellyben egy kis völgynek 
Java szigeten, látogatásáról tőn tudósítást.

Ezen völgyet a’ lakosok Guepo Upasnak 
(mérges völgynek) nevezik. Bathurtól öt mért- 
földnyire fekszik, ’s légkörének öldöklő tulajdon
sága miatt nevezetes. Juliusban látogatta meg 
Loudon ur. A'  fák megett egy közel lévő hegyen, 
melly a’ völgyet környezi, minden veszedelem 
nélkül közeledhetik az ember egy óra negyed- 
nyire. Ezen pontról nézte el Loudon ur vezető
jével szakadatlanul zigarrózva a’ völgyi mélysé
get , mellynek körülete fél mföld, alakja pedig 
tojásdad gömbölyű. Mélysége valami 35 — 40 láb 
lehet. Aljazata sima, kövekkel borított, ’s min
den tenyészettől puszta. Itt ott némelly emberi 
csontvázak tűntek fe l , hihetőleg a’ lázadók" há
borúja alatt oda futott katonákéi, kik semmit sem 
tudtak e’ völgynek veszedelmes tulajdonságáról. 
Nagy sokaságu állatok, úgymint medvék, szar
vasok, tigrisek is ’s a’ t. látszottak szerteszét 
dögölve. Utazóink két kutyát és egy pár tyúkot 
hoztak volt magokkal, azokkal próbát teendők. 
Először egy kutyát 'vetettek l e , 14 másod perez 
alatt már nem állhatott lábán, hanem összerogyott, 
’s 18 perez alatt megszűnt élni. A’ másik kutya 
követé; mikor az előbbinek teteméhez ért, moz
dulatlanul állott, két másod perez múlva lefeküdt, 
’s 7 perez után minden vonaglás nélkül oda lett. 
Ez a’ tünemény a’ nápolyi kutyabarlangra emlé
keztet, azon nevezetes különbséggel, hogy Guepo 
Upas völgy egészen mérges levegővel látszik 
megtelveN, ama’ barlangban pedig egyenesen áll
hat az ember minden veszedelem nélkül, a’ me- 
phitisi kigőzölgés csak nehány hüvelykre emel
kedvén a’ föld felett.

E g y v e l e g .

Úszóing. Szerfelett egyszerű, de igen hat
hatós és olcsó eszköz lesülyedés ellen a’ vizen 
egy kettős, rövid ing, ujjak nélkül, tömötten szőtt 
pamut vagy lenanyagból, ha az szorosan a’ test
hez fekszik. Felül a’ szorosan összevarrott két 
ing közé egy kis levegőhathatatlan cső dugatik, 
oly formán, hogy nyilását könyedén el lehessen 
szájjal érni, ’s így a1 két ing közötti hézakot 
levegővel telefujván az ember, az által sok ideig 
úszkálhat és maradhat a’ vizen. A’ csövet bil
lentyű záróval is látják el, hogy a’ befújt leve
gőt ki ne bocsássa; az úszóinget meg is kell 
nedvesíteni, mi előtt felfújná az ember, mivel ha 
száraz, könyebben átereszti a’ levegőt. Fürdés
kor és v í z  Ínségben sok szerencsétlenséget elhá
ríthatni ezen találmánnyal.

Patkány kutyák. Azt mondják, Mexikó’ he
gyeiben bizonyos nemű vad kutyákat találtak, 
mellyek barlangban élnek és alig oly nagyok mint 
a’ patkányok, mellyeket üldöznek és puszíítnak. 
az egereknek is halálos ellenségei lévén. Mar 
próbák tétetnek ezen csinos állatkak’ szeliditesere 
hogy a’ kártékony egerek’ és patkányok pusztítá
sára használtathassanak.

Babylon. Egy vala az ó világ’ legnagyobb, 
leghíresebb és népesebb városai közül. Kerü
lete 12 mertföldet teve. Ezen iszonyú város’ 
falai a’ világ’ hét csudái közé tartoztak, 200 réf- 
nyi vastagságúak lévén, ’s 250 toronnyal és 100 

kapuval díszeskedvén. Legújabb utazási híra
dások szerint nem egyéb most ez az óriási varos 
elláthatatlan omladvány és mocsártömegnél, pusz
taságoktól körülöztetvén. Nem lakik ott most 
már élő teremtmény, nem találtatik ott egy haj
lék, még sem vala mind eddig képes sem az idő 
sem az emberi kéz földel egyenlővé tenni enyész- 
hetetlen halomomladékát a’ több mint 2000 esz
tendő előtt történt pusztulásnak. Ott áll ez hegy
ként a’ sivatagságban ’s emlékeként az emberi 

nagyság’ semmiségének.
Nagy falécéi. Nem régiben Londonba vite

tett Ceylonból egy falevei, melly közbámulást 
gerjeszte. Az úgy nevezett tallipot fának levele 
volt az, melly minden fák’ legnagyobbikának tar- 
tatik. Hosszasága a’ levelnek 11 láb, szélessége 
1 6 , ’s hat ember tökéletes menedéket talál alatta 
a’ napsugárok ellen. Két vagy három ilyen level 
elég a’ ceyloni lakos’ házának befedésére.

P O Z S O N Y B A N .
Szerkezteti ’s kiadja O r o s z  J ó z s e f ,  nyomtatja ifj. S c h m i (1 A n t a  1.




