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R ó m a .

Európának ez a’ legrégibb városa, ’s már 
hajdan örökléttinek neveztetett. Mindazon nagy 
és nevezetes kapcsolódik ehez, mi harmadfél 
ezred óta történt. De azon hatalmas város, 
melly egykor fegyverrel, uralkodott a’ vilá
gon, és minden éghaj alatti népek’ hódolatát 
magáévá tette, most csak árnyékkepe egy
kori nagyságának. A’ régi város ugyanazon 
helyen feküdt, mellyen a’ mai. A’ görög gyar
matok által épitett Pallantium város a’ capitoli 
hegyen hihetőleg állott még, mikor Romulus és 
llemus gyarmatot szállított oda Álba Longaból, 
úgy hogy Róma csak azon város’ bővitésével al
kottatott; úgy látszik nem is építőjéről vette ne
vét Róma, hanem azon folyóról, melly Servius 
szerint azelőtt Rumonnak neveztetett ’s Romu- 
tus maga is erről kapta nevét. Róma’ építésének 
esztendejéül a’ 754 tartatik K. e. Az első 245 
esztendőben királyság vala Róma, Romulus lévén 
első királya, Tarqvinius superbus utolsó, ki kor
látlanságra törekedvén, a’ város’ építése után 245 
esztendőben elüzetett. Már ezen időszakban férj- 
fías, szabad és merész népnek mutaták magokat 
a’ rómaiak, kik előre törekedvén, leginkább a’ 
földmivelést -és hadakozást üzék. 245 — 727-ig 
szabad status vala Róma, melly időszakban egye
dül hadakozó nép volt. 365-ben meghódítatván 
elégettetett, de nem sokára ismét felépült. Mi
nekutána 454-ben gyakrabbi nyugtalanságok után 
a; polgárság és nemesség politikailag egyen
lővé tétetett, hatalmasan növekedett kívülről 
a’ status’ ereje ’s elkezdődék hódításainak ra
gyogó időszaka. De akkor a’ szép mesterségek 
és mivészetek idegenek valának még előttök, noha 
már hajózást és kereskedést űztek. Földmivelés- 
ben állott a’ nemzeti gazdagság. 411 kezdődött 
háború a’ samnitákkal, és tartott 464-ig. Ez 
megnyitá az utat Olaszország’ hódítására ’s 
megveté alapját a’ status’ leendő nagyságának.

Híre Egiptomig juta ’s 481 barátságáért esdek- 
lett az egiptomi király. Már ekkor flottája is 
volt Rómának, és Cárthágó’ uraságát semmivé teve 
a’ 489 — 511-ig folytatott háborúban; ezáltal 
egy lépést tön a’ világ’ uraságára, melly czélt 
folyvást szem előtt tarta ’s mindent elkövetett 
érte. A’ büszke Cárthágó 608 meghódítatott, 
Görögország és Macedónia római tartományokká 
lettek. Most már semmi sem állhatott ellent a’ 
hóditó légióknak. A’ foglalásokkal befolyó temér
dek gazdagság által a’ finomság is kezdett gyara
podni, de az erkölcs elveszté tisztaságát és egy
szerűségét. Ennek következésében kimondhatat
lanul sokat szenvedett a’ status belső nyugtalan
ságok és polgári háborúk miatt. Minekutána Vöm-  
pejus a’ feldulással fenyegető tengeri rablóflottát 
semmivé tette ’s Míthridatest meggyőzte, Kisásia, 
Syria, Kappadocia, Armenia, Kréta, a’ Bospho- 
rus y Judaea ’s a’ t. egészen Rómától függök le
vének, ’s a’ tráczok’ hatalma meg Iöb törve. Kül
ső ellenségtől most már nem félhetett a’ status, 
de bel nyugtalanság és nevekedő fényűzés miatt, 
melly az Asiából nyert iszonyú gazdagság által 
tápláltatván a’ polgári erényeket megrontá, fel- 
tarthatatlanul közelgett enyészetéhez. Pénzel min
dent el lehetett érni. A’ hadierő szaporítatott, de 
a’ hadifenyiték elmellőztetett. A’ seregek nem a’ 
statusért hadakoztak többé, hanem inkább azon 
vezérért, ki azokat jól fizette. A’ mesterségek és 
tudományok azonban még mindig haladtak előre, 
’s a’ nyelv legtökéletesebb míveltségére jutott. 
A’ görög mivészek mindenféle építményi és szob
rászati remekekkel betölték Rómát.

Már 727 — 1148-ig monarchia volt Róma 
Octavianus lévén első császára. O szelíden ural
kodott, megtartván a’ köztársasági formát. A’ 
már iszonyú birodalom’ határai mindinkább ter
jesztettek, Egiptom’, Pannónia’ , Moezia’, Rhe- 
tía’, Víndelícia’, Noricum, Spanyolország’ , Gal- 
lia’ ’s Britannia’ bevételével; csak a’ németekkel 
folytattak a’rómaiak mindig szerencsétlen háborút.
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Marcus Aurelius utolsó ^vala Rómának vi
rágzó időszakában, ’s ő vele 933 megszűnt a’ 
roppant nagyság. Utána mindinkább veszett az 
erkölcs, nevekedett az adó ’s a’ nép’ elnyomása. 
A’ keresztény vallás már igen el volt terjedve, 
mikor azt nagy Konstantin 1064 felvette ’s ural
kodó vallássá tette. Ugyan ő a’ fejedelmi széket 
is Konstantinápolyba vitte által. Theodosius végre 
megosztá a’ birodalmat 1148 (Kr. u. 395) ’s utána 
keleti és nyugoti császárságra felosztva maradt. 
Ettől fogva barbarismus és egyvelítés által mind 
inkább sülyedt a’ latin nyelv, mig végre egészen 
elenyészet ’s vele a’ lelki miveltség is megszűnt.

Azonban Róma máig is egy a’ legfelsége
sebb városok közül, akármily mostohán látogatta 
is meg a’ sors ezredek óta. A’ réginek omlad- 
ványaihoz, a’ mainak pompás épületeihez minden
korbeli emlékezetek csatolódnak, mellyek a’ ván
dor’ lelkét minden lépten inkább inkább meghatják 
»’ hajdannak és jelennek e’ komoly monumentjei 
közt. Csak ha látta, érezte az ember, akkor 
magyarázhatja magának ama’ mély és kitörölhe
tetlen benyomást, mellyet Róma tesz minden érző 
el nem fogúit emberre, ’s azoknak, kik ott voltak 
vágyakodását, oda ismét visszatérni.

Fő része ezen városnak a’ sárga Tiberis’ 
faipariján, kisebb része pedig az úgynevezett 
Trastevere a’ jobb partján nyugoíra. A’ Traste- 
verenek legjelesebb épületeit adja elő nagy gondal 
készült képünk. Egy szép, három nagy és két 
kis Ívből álló híd , mellyet már Hadrian császár 
épitetett Kr. u. 130. ’s később angyalok’ szobrai
val ékesítetettvén fel, angyalhidnak neveztek, ve
zet a’ jobb partra. Az utolsó iv 400  ̂esztendő 
előtt leomlott és 160 embert temetett el. Ezen 
hídról az Angyalvárba jut az ember, melly iszo
nyú épület csak az egiptomi pyramisokkal hason- 
lítathátik össze. Hadrian ezt sírjául állíttatta 
magának. Kerülete 640 láb; hajdanában kivül 
fejér márvánnyal és 40 láb magasságú oszlopok
kal megrakott pyramis, mellynek tetején Hadrián’ 
óriási szobra állott, végezte az egészet, de mind 
ezen pompák elenyésztek a’ népvándorlás alatt, 
és a’ közép korban a’ legfelségesebb szobrokat 
hajigálták le a’ barbarusokra, kik az erősséggé 
változtatott síremléket ostromlották. VI Sándor 
pápa mindinkább megerősité , mostani formájába 
hozatá ’s egy óriási angyal’ szobráról, melly te
tején látszik, nyerte mostani nevét. — Innen egy 
fedett folyosó a’ Vaticánba vezet, hol a’ sz. atya 
rendesen lakik. Ezen palota iszonyú nagyságáról 
nevezetes, mert melléképületeivel több ezer folyo
s ó , szoba 's terem vagyon benne, 2 0  udvart 
foglalván el. Régisége miattt tiszteletes, mi-

vészeti ’s tudományi kincsei miatt mind az ó min i 
az uj korból, méltó lakja az Isten’ földi helytar
tójának. Egész könyveket lehetne róla irn i, de 
itt ki nem terjeszkedhetvén, csak némellyeket 
említünk meg. Nagy Konstantin kezdé épitni 
330 K. u. ’s azóta mai napig pótoltatott. Har- 
minczkét terem képeket foglal magában a’ leg
híresebb mesterektől, ’s ezen mivészeti gyűjte
mény az egész világét felülmúlja értékében. 
Benne van a’ Pio-Clemmtinum museum ’s a’ 
megbecsülhetetlen vaticani könyvtár, mellynek 
gazdagsága még ki nem tapogattatott. A’ fran
cziák; által elvitt kincsek visszakerültek ugyan, 
de a’ heidelbergi német kéziratok (mintegy 700) 
a’j pápa által visszaadattak. — E’ palotában 
csudáltatnak Rafael’ freskó remekjei, az úgyne
vezett Stanczák és Logék, főképen az olajban 
f.estett „Krisztus színváltozása. “ A’ slxtinl ká
polna, mellyben nagy pénteken Leó Allegri’ 
halhatatlan miserere-je adatik elő ’s a’ hol An- 
gelo Buonarotti bámulatos „utolsó itéleteu talál— 
tátik. Ebben választják az egyházi hercze- 
gek az egyház’ fejét. Mikor a’ sz. ' atya meg
hal, IX  Gergely pápa’ rendelése szerint, min
den kardinális páronként megyen be ezen palo
tába, mindnyájan egy egy szobában laknak (Con- 
clave) mellynek csak az udvarra van egy ablaka, 
hol az eledel adatik be; senkit semeresztenek ma
gok elébe, ha csak mindnyájan meg nem egyeznek 
benne, ’s a’ palotát el nem hagyják, mig uj pá
pát «em választottak. Ha a’ beköltözés’ első 
három napja alatt választani nem tudtak, délben 
és estve csak egy ételt esznek, 5 nap múlva 
pedig mig csak meg nem választják a’ pápát, 
csupán kenyeret, bort és vizet kapnak. Mihelyt 
bementek, elfalaztatik az ajtó ’s minden közösülés 
elzáratik a’ külvilággal, csak egyiknek vagy má
siknak halálos betegségében eresztetik be idegen, 
de kimenni senkinek sem szabad. Ha meg nem 
egyezhetnek a’ kárdinálok, elégetik a ’ szavazati 
czédulákat, ’s a’ kéményen kijövő füst egyetlen 
jel a’ Conclaveból mindaddig, mig az tart. Ha 
már megválaszfatott a’'  pápa, a’ vatican’ erke- 
lyére viszik a’ kárdinálok és megmutatják a’ nép
nek; ekkor vége fogságuknak, az angyalvár’ 
álgyui idvezlik az uj pápát; a’ nép szilaj örö
mében a’ pápának eddigi palotájába rohan ’s min
den bútort összetördel; mert a’ hármaskoronát vi
selőnek többé nincs azokra szüksége, minthogy 
azonnal a’ pápai lakba, a’ vaticanba költözik.

A’ vatican mellett sz. Péter temploma ötlik 
szembe, mellyet a’ múltévi folyamatban ré.sze- 
letesen előterjeszténk. A’ saracenok ellen 848 
épített védelemfal összeköti a’ vaticant és angyal
várat a’ sz. Péter’ templomával, ’s a’ három nagy
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mív együtt jelen itt meg egy egészben, mint 
temploma, lakja ’s vára a’ pápának.

Egyébiránt a’ város tizenkét halmon feküdve 
harmadfél német mföldet tesz kerületében*, van
19 kapuja, 35,000 háza és 140,000 lakosa; haj
danában 3 millióra tétetett lakosainak száma. Mos
tani népessége közt van 2800 pap és barát, 31 
püspök. A’ nép között nagy a’ szegénység ’s 
mintegy 10,000 koldus számláltatik. Tem
plom vagyon 328, klastrom 40, palota 120, ’s 
ezeken^kivül számtalan nevezetességek, u. m .: a 
capitolium , szökő kutak, obeliskusok, a’ Colos
seum, Trajan’ oszlopa, Severus’ és Konstantinus’ 
felséges győzedelmi kapui; Vestanak, a’ békes
ségnek, Jupiternek, Concordianak, Antoninnak és 
Faustinanak kápolnái; Titus’ fördői, Marcellus 
theatruma, Octavia porticusa, a’ hajdani fórum 
romanum ’s a’ t. Továbbá a’ tudományos egye
tem , a’ papi akadémia, a’ német és görög colle- 
gium, a’ keleti nyelvek’ akadémiája, földmérői, 
hangászati oskola, csillagásztorony, füvészkert, 
a’ missionariusok’ collegiuma, mellynek iszonyú 
nagy épületében mindenféle nemzetbeli gyermekek 
tartatnak, ’s a’ t. Ezeken kivül gyülpontja Róma 
számtalan külföldi mivésznek. Hat játékszine 
csak kevés ideig nyitva esztendőnként. Nézésre 
méltó ünnepei, a’ nagy processio űrnapján, a’ 
nagy péntek, sz. Péter’ napja, midőn éjszakán 
4400 lámpával világíttatik a’ templom. A’ giran- 
dola, vagy tűzi játék, melly minden esztendőben 
a’ pápa koronázása napján 4500 rakétával adatik 
az angyalváron; a’ carneval (farsang) ’s a’ t. Ró
ma’ közelében regényes majorok és mezei házak 
vagynak, mellyek nézésre méltók. Levegője a’ 
városnak juliustól octoberig igen egészségtelen, 
és kivált idegenek veszedelmes hideglelésbe esnek 
tőle. Ez a’ levegő (aria cattiva) egész részeket 
lakhatatlanná tesz a’ városban, úgy látszik 
mind inkább terjed, ’s végre még egészen meg- 
rontaudja azt.

K á r t é k o n y  e r d e i  p i l l a n g ó k .

A’ pillangónak négy szárnya, két tapogató 
szarva, kacskaringos nyelve és hat lába vagyon. 
Szárnyai hártyások, véknyak és szines porral 
borítottak, melly gyakran legkülönbözőbb és 
legszebb rajzolatokat képez. — Valamint a’ fe
deles szárnyú bogarak’ lárvaji a’ tojásokból kelnek, 
úgy a’ pillangók is féregalakban bújnak ki azokból, 
mellyeket hogy amazoktól megkülönböztessenek, 
hernyóknak neveznek. A’ hernyónak 8 — 16 lába 
van; mint a’ lárva hosszabb vagy kevesebb ideig 
ugyanazon állapotban marad , legalább háromszor

vetkezik, de némellyik nyolczszor i s , ’s nagyobb 
részint zöld növényállománnyal él. A’ báb át
láthatatlan héjjal borítatik be, ’s tökéletes nyu
godalomban vesztegel. A’ báb’átváltozásával előálló 
pillangó részint eszik, részint nem, hosszabb ’s rövi- 
debb ideig élvén, a’ párzás után nem sokára elvesz.

Az erdei kártékony pillangókhoz, de mellyek 
csak tökéletlen állapotokban, vagy is hernyófor- 
májokban gyakorolják az erdők’ tenyészetére ártal
mas befolyásukat, több fajai tartoznak az éjjeli 
’s estveli pilléknek ; ezeken kivül ártalmas még 
egy nappali pille is.

Az éjjeli pilléknek'serteforma tapogató szar
vuk van , melly felfelé vékonyabb , ’s lefüggo 
szárnyuk, úgy hogy oldalt takarja be a’ testet, 
és csak éjjel kóborolnak, nappal henyélve veszte
gelvén. Ezek között az erdei fenyófafonó (pha~ 
laena bombix p in ij Fig. a. b. igen kártékony a’ szur
kos fenyőkre nézve. Ha nagy számra szaporodott, 
egész erdőket lekoppaszt, egyik ágról a’ másikra 
egyik fáról a’ másikra, sőt egyik erdőrészről a’ 
másikra is nagy csoportban vándorolván. A ’ fák 
elbetegesítetnek általa, de néha ismét felélednek; 
más esztendőben újra lekoppasztatván, egészen 
tenkre tétetnek. Már az első lerágáskor szaporít- 
tatik a’ fenyőpondró’ száma a’ fák’ elsinylesztése 
miatt, ’s ez is elősegélli az erdő’ pusztulását. A’ 
fenyőfafonó tehát szerfelett kártékony. Junius' 
végétől augustus’végéig szokott megjelenni; nap
pal a’ fa’ kérgén ül, éjszaka kóborol, noha nap
pal is minden veszedelmet kikerül odább repü
léssel. Reggelenként leglustább szokott lenni a/ 
hivesség miatt, mint szinte nedves időben is, 
mellyben gyakran elvész. A’ párzást nem sokára 
elkezdi megjelenése után , és kivált a’ nő igen 
ellomhosodik; tojásait egy, két száz számban a' 
kéreg’ hasadékaiba rakja, mind az ágekon mind 
a’ faderekakon. Nyolcz tiz nap múlva fejlődnek 
ki az észre alig vehető hernyók, ’s a’ fenyő? leg
zsengébb leveleivel élnek, mig octoberben a’ de
rek lehajtván a’ fáról, attól nem messze a’ földbe 
elássák magokat, még pedig nem igen mélyen ha 
a’ föld’ szine mohos. Tavasszal újra előbujnak, 
felmásznak a’ fára, mindenkor a’ vénebbet választ
ván, és juniusig folytatják az evést, több ízben 
megvetkezvén ezen idő alatt ’s illyenkor nagyon 
megérezvén a’ rossz időt. A’ porrá vált ;és a’ 
levegőben elszóródott bőr égető fájdalmat okoz 
az ember’ bőrén. Mikor a’ hernyó tökéletes korra 
jutott, befonja magát a’ kéreg’ hasadékaiba vagy 
a’ fiatal ágakra. Három hét alatt kiképződik, a’ 
hernyó ’s t&vább tenyészti ivadékát. Szaporasága 
gyakran hihetetlen, noha némellykor hirtelen je
lenvén meg temérdek száma, nagyon szembeöt- 
lik. Egy bizonyos nemű darázson kivül, melly
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tojásait a’ hernyó’ húsába rakja ’s ez által azt el- 
száritja, nagy ellensége me'g a’ bagoly, kakuk, 
seregély is, kedves eledel gyanánt emésztvén azt.

Második kártékony faja az éjjeli pillének a’ 
(phalaena bombyx monacha) e. d. melly 

mind kertekben mind erdőkben űzi pusztításig 
leginkább szeretvén a’ fenyőerdőt, noha a’ tölgy
es bükerdőt sem utálja. Élete csak 10  — 1 2  

napig tart, tojásait GO — 150 számmal kéregre, ka
róra, sövényre, házra rakosgatja. Hernyója még 
íizon ősszel is életre jön , de leginkább csak ta
vasszal. 8  — 1 0  hétig falja az ágakat és uj 
sarjadékokat, melly idő a la tt, de leginkább vét
kezésekor és esőkor, befonja magát 5 néhány szál 
fonalan felakaszkodik az ágra vagy kéregre mig 
bábbá változik á t ,  ’s 3 — 4 hétre jön ki mint 
pillangó. Nem okoz ugyan annyi kárt mint a’ 
fenyőfonó, de annyit minden esetre, hogy nagy
nak nevezhetni. Többiben egyez az előbbeni 

fajjal.
Harmadik faj (a'  fenyőbagoly (phalaena no- 

ctua piniperda) e. f. Ez a’ pillangó korán megjelen 
tavasszal ’s már aprilisben repked. Nappal bár- 
mint keresse az ember, szerfelett ritkán találja, 
mivel igen el tud rejtezni, ellenben estve ha szép 
az idő, sűrűén repked ide ’s tova. A’ nő egyen
ként hagyogatja el tojását, mintegy 40-et 60-at 
leginkább íiatal fákon. Nehány nap múlva kikéi 
a’ hernyó, ’s egész nyáron éldegél a’ fenyőhaj
tással, örömest mindig egy fán tartózkodván. 
Különös, hogy ezen hernyó más fát keresvén ma
gának, útközben minden fánál megállapodik, pe
dig nem ehetik egyebet a? fenyő’ tövises levelénél, 
mivel minden más étel árt neki, még is megkós
tolja mindeniket. A’ földön létezést nem szen
vedheti, valamint a’ rossz időt sem, ’s ilyenkor 
egy csoportba gyülekezvén, eledel nélkül több na
pokig el vagyon a’ fán; hives reggeleken kön
nyen lerázhatni a’ fáról. Életét ezen hernyónak 
sok veszély fenyegeti, mert minden madár szereti 
húsát, azon kivül a’ sertés is fogyasztja. Az 
általa okozott kár gyakran igen szembetűnő , ki
vált a’ fenyőerdőben , de minthogy a’ fa ismét 
kileveledzik, utána az erdő el nem pusztul épen.

Negyedik faj a’ fenyőmérő (phalaena geome- 
tra piniaria) g. h. Életmódja hasonló a’ fenyő
bagolyéval, kártékonysága sem tetemes.

Ötödik faj a’ gyalog fenyő fonó (phalaena bom
byx pityocampa) 1. m. Ez a’ pillangó júliusban kerül 
elő. Tojásaiból augustusban kél ki a’ hernyó ’s 
mindennemű fenyő’ tövis levelit fogyasztja. Min
dig nagy csoportban marad együtt, ’s vándorlás
kor mintegy processiot I^épez. Az ágak közt fo
nadékot csinál, mellybe rossz időkor , vétkezés
kor és télére bebújik. Tavasszal ismét előjön, ’s

miután hernyói léte’ végéhez közelít, a’ földi moh
ba rejtezik ’s ott bábbá válik. Ellenségei csak 
az olyan állatok, mellyek a’ szőrös hernyók után 
leselkednek. Leginkább éjszaki vidékeken szeret 
tartózkodni, hol a’ fenyőerdőket tökéletesen ele
mészti.

Hatodik faj a’ gyalogfenyő-iloncza (phalae
na tortrix pinetana) 1. m. Májusban repked leg
gyakrabban, juniusban és juliusban párzik, to
jásai augustusban és septemberben kelnek ki. Ma
gánosán éldegél e’ hernyó, ’s több faleveleket 
összefonogatván, rejtezve azok közt táplálkozik, 
és ha ezen levelek elfogytak, ismét másokat fon 
össze, ’s igy tovább míg az ősz eljön, akkor 
pedig leereszkedik a’ földi mohba, ’s ott elrejte
zik. Leginkább leskelődik utána a’ hangya. A ' 
íiatal fákat főképen szereti, mellyeket ha meg
rág , többi levelei megsárgulva lehullanak ’s ki
száradást vonnak magok után.

Hetedik faj a’ tölgy fonó (phalaena bombíx 
processionea) Augustusban vagy septemberben je 
lenvén meg ez a’ pillangó, tojásait a’ vén tölgy’ 
kérgeibe rakja. A’ hernyó csak következő tavasz- 
szal kél ki a’ társaságos életre, fogyasztván a ’ 
vén tölgyek’ leveleit. Seregestő! vándorol táp- 
lálat u tán , és sűrűn egymáshoz vonulva mint 
egy széles pántlika tekercsősen vonul le a ’ fáról, 
egyenesen mászván a’ földön más fához. Julius
ban és augustusban egy közös fonadékba rejtez
nek számosán ’s ebben várják pillangókká vál
tozásukat. Minthogy igen szőrösök, kevés ellen
ségre találnak. Kártékonyságuk abban áll, hogy 
a’ fa’ növését megakadályozzák, különben a’ lekop- 
pasztott tölgy újólag kileveledzik.

Nyolczadik faj a’ fejér gyertyánfa fonó 
(phalaena bombyx neustria). A’ nyár’ végén rep
kedő pille tekercsősen rakja az ágra tojásit, ’s 
még a’ legerősebb tél sem árt azoknak. Tavasz- 
szal kikelnek a’ hernyók ’s eleinte társaságban 
élnek, különbféle falevelekkel táplálkozván, de 
leginkább fejér gyertyánfalevellel. Juniusban kát 
levél közé fonván magokat, átváltoznak bábbá, 
’s utóbb pillangóvá. Az általok okozott kár nem 
igen nagy.

Kilenczedik faj a’ fü zfonó  (phalaena bom
byx salicis) n. 0 . Leginkább a’ fűzfát szereti, ’s 
egyeseket lekoppaszt, de mellyek azért el nem 
vesznek.

Tizedik faj a’ fafonó  (phalena bombyx cos- 
sus). Ezen hernyó csak a’ fakérget eszi eleinte, 
de utóbb a’ fába is berágja magát ’s ott él má
sodik esztendeig gyakran tovább is, töbször vet
kezvén ’s a’ fát összerágdalván. Mielőtt pillan
góvá lenne , a’ báb , félig előbujik a’ fa’ odvából. 
Némelly fákat eltör a’ szél, minthogy ezen hernyó
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mélyen berúgta, vag*y kiszáradnak, minthogy belső 
szerkezetűk megrontatott. Leginkább szenved
nek a’ nyárfák, füzek, egérfák, jegenyék és 
szilfák.

Az estveli pilléknek réteges tapogató szar
vuk van, mellyek középén legvastagabbak ; szár
nyuk lefelé függ ’s igen keskeny, leginkcább est
ve és reggel szállongjanak, a’ honnan szürkület
pilléknek is neveztetnek. Az erdőkre nézve csak 
egy fajuk ártalmas, az erdei fenyópille (Spbinx 
pinastri). Nyár’ elején szállongván a’ lepke, fő
képen a’ szappanfü’ virágával és nedvével él. To
jásait a’ fejér fenyő’ levelein hagyogatja, ’s a’ 
kikelt hernyó azokat pusztítja. De igen sok el
lensége lévén, csak egyenként láttatik; ’s igy kárt 
sem okozhat fellettébb nagyot.

A’ napali pilléknek bunkós tapogató szarvuk 
vagyon, melly felül legvastagabb; szárnyaik fel
felé állanak, testök keskenyebb mint a’ többi pil
léké ,s nappal szállonganak. Ezeknek is csak 
egy fajuk tesz kárt az erdőben, az úgyneve
zett fejér pille vagy csere galagonya pille (papi- 
Uo crataegi). Nyárszaka él a’ kertekben és er
dőkben, ennek pillangója legörömestebb galagonya- 
levelre tojik. Hernyója társaságban él, két le- 
vel közé fon magának fészket télére. Tavasszal 
korán megjelen, nagy kíváncsisággal esvén a’ lom
boknak ; legtöbb kárt okoz gyümölcsös kertekben, 
de az erdőkben is elég nyomát hagyja vándorlá
sának, minthogy a’ fejér bükkfát lekoppasztja. 
Májusban és juniusban lesz bábbá, ’s három hét 
alatt hernyóvá.

T é g l a v e t é f i .

A 1' tégla’ minemüsége leginkább az ahoz hasz
nálandó agyagos föld’ tulajdonságától függ. Két- 
fele leven a tégla, tüzhathatatlan és könnyen ol
vadó, amaz tűzhelyhez, kéményhez, kandallóhoz, 
’s a’ t. használtatik, emez hideg falakhoz. Töb- 
nyire márgaagyag és ragadós agyag használtatik 
téglához; ha igen kövér, homok, ha igen száraz, 
agyag tetetik hozza. A’ homokkal egy velítés, 
mellynek mennyiségét próbákkal kell kisütni, pa- 
rázsabbá teszi a’ téglát, ’s az igen erős moszattól 
megőrzi.

Minél több kősavanyos mész egyvelítetik a’ 
sárhoz, annál könnyebben olvad égetéskor a’ tégla. 
Általában minden agyag különböző melegséget 
kiván az égetésnél, ’s a’ mésszel gazdag márga
agyag, mellyben valami 5 procent finomul eloszlott 
mész foglalkozik, még jó téglát adhat, ha kő- 
keménységűvé égetetik; sőt az által, hogy a’ 
nagyon meszes tégla üvegesedik az égetéskor,

igen tartós követ lehet belőle nyerni. A’ kövér 
agyaghoz mesterséggel is készitetik vegyiték vas
porból, vaskőből, tófából, 's a’ t., melly széttöret
vén megszitáltatík. Az igen sovány agyag nem 
ragad jól össze, 's a’ hol lehet kerülni, nem kell 
használni, minthogy kövér agyaggal egyvelítése 
nagyon költséges. Csupa látásból nem lehet meg
ítélni jó e ez vagy amaz agyag téglának, hanem 
próbát kell tenni égetés által nagyobb vagy cseké
lyebb olvadhatóságáról; az agyag’, mész’, kövecs’ 
egyvelítésétől függvén a’ kiégés’ grádusa 's a’ 
tégla’ használhatósága. Kiásatván az agyag, télé n 
által egy rakásban heverteti az ember, hogy ki- 
fagyjon, ’s tavasszal könnyebben dolgoztathatik 
fe l; de az nem minden agyagnemmel történik. Az 

! ily szabadra kitevés alatt elrothadnak benne a ’ 
növénymaradványok, a’ talán beegyveledett vas 
gáliezrészek elválasztódnak. Cserepzsindelyhez 
jobb és nem oly sovány agyag kivántatik mint 
kőfalkoz; legjobb ehez olyan agyag, melly egészen 
szabad a’ mésztől és durva kövecses homoktól, 
mivel különben az égetéskor mésszé változik, ’s 
a’ levegőn megreped. A’ jó agyag vizzel meg- 
gyuratván, a’ kiszáradáskor nem porzik erősen, a’ 
tűzben pedig kőkeménységüvé lesz.

A’ tégla’, cserepzsindely’, lapos tégla’ ’s a’ t. 
készitése négyféle munkálatra oszlik, úgymint a’ 
föld’ elkészítésére, kiformálására, száraztására ’s 
égetésére.

1) A’ föld’ elkészitese. Az agyag mocsárok
ban és gödrökben, mellyek töbnyire fedett szin alá 
csináltatnak, vizzel egyvelítetvén, szorgalmasan 
meggyuratik vagy tapostatik; minden kő, gyökér, 
meszes rög kihányatik, mivel, ha a’ tégla jól ki 
nem ég, ezek miatt eltöredezik. Az agyagot igen 
nyálkásítni azért nem tanácsos, mivel az által a’ 
durvább homok elvész, az agyag pedig szerfelett 
kövér lesz. Töbnyire homok tétetik hozzá 1/5 
vagy 1/4 idomban, sőt többet is lehetne tenni, ha 
az égetéskor nagyobb melegség állitathatnék elő, 
mi azonban a’ kemencze’ tökéletlensége miatt el 
nem érhető. Az igen nagyszemü homok nehézzé 
parázzsá, és törékennyé teszi a’ téglát, úgy hogy 
bolthajtásra nem lehet használni, minthogy ahoz 
könnyű, a’ mellett erős tégla kivántatik. E ’ végre 
gyepőzeget tesznek hozzá, melly kiégéskor ele- 
mésztetvén, a’ téglát lyukacsossá teszi. A ’ sár 
taposására barom is használtatott, de úgy a’ kö
vek, gyökerek, gümők benne maradnak, mellyeket 
taposás közben az ember megtalálván és kihány
ván , az agyagsárt nagyon jobbítja. Egyébiránt 
minél töbször megfordítatik a’ sár és általgyuratik, 
annál tömöttebb és keményebb lesz a’ tégla. Azon 
kivül a’ sár’ elkészítése agyagmalommal is meg
történhetik. Az agyagmalom különböző karokból
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álló erőmiv, mellynek karjaihoz szárnyak vagy 
kések vannak csinálva, hengerje vagy fában 
vagy kőfalban van, és gödör vagy árok felett áll- 
ván, viz vagy állat által hozatik mozgásba.

2) A’ tégla’ kiformálása. A’ formák vagy 
fából vagy vasból készült rámák; rendesen kettő
sök, és a’ szerint faraghattak, a’ milyen téglát 
akar az ember bennök csinálni, nagyot, kicsit, 
zsindelyt, vagy dugó téglát. Minthogy pedig ége
tés alatt összemegy a’ tégla, szükség, hogy a’ 
forma egy kissé nagyobb legyen, különben a’ tég
la összemenés után igen apró lenne; inkább vagy 
kevésbé Összemenése pedig az agyagnak nagyobb 
vagy kisebb kövérségétől függ. A’ forma vizbe 
mártatik, homokba kevertetik vagy behíntetik 
azzal, hogy belől homokos lévén, a’ sártégla 
könnyebben elváljék tőle; az asztalon lévő elké
szített sár kézzel belé tömetik, egy simító fával 
lecsapatik a’ felesleg, ’s egy másik dolgozó a' 
száraztó helyre viszi a’ tele formát, kifordítván 
ott a’ homokkal behintett egyenes földre, ’s egye
nesen húzza fel a’ formát, hogy a’ szegleteket 
meg ne sértse a'  sártéglán. Azalatt ismét más 
forma töltetett meg, ’s így folyik a’ munka. Egy 
szorgalmas, ügyes téglavető 12 — 13 óra alatt 
9 , 1 0 0 0 0  kisebb nemű téglát vethet, de magától 
értetődik, hogy kezére dolgozók’ segítségével.

3) A’ száraztás. Mihelyt annyira megszáradt 
az agyag, hogy kár nélkül meg lehet fogni, végére 
állitatik fel és vagy még a’ száraztó helyen tovább 
hagyatik, hol nagyobb helynyerés végett szegletbe 
rakatik egymással, vagy deszkán a’ szelelőbe 
vitetik, hol egészen kiszáradni hagyatik. A’ szá
radásnak lassan kell történnie, mert ha igen hamari, 
sok nedvesség marad belsejében, gyorsan meg
keményedvén felülete, mi aztán félrehajlást vagy 
repedést okoz kiégetéskor. A ’ szelelőbeli léghu- 
zamot figyelembe kell venni, ’s fekvését a’ hegyek’, 
völgyek’ méltatásával elintézni; a’ keleti szél ha
marabb szárit, mint a’ nyugoti. Épen úgy figye
lembe kell venni a' kőnek felületét i s ; a’ cserep- 
zsindelynek felülete nagy lévén vastagságához 
képest, hamarabb szárad a’ téglánál. Végére álli- 
tatgatván a’ tégla gyorsabban szárad, mintha ol
dalán nyugszik. Próba tétetett azzal is, nem le
hetne e száraztásra használni az égetés’ felesleges 
melegségét, de az eliez állítható eszközök sok
kal költségesebbek mint sem a’ foganat megér- 
demlené. A’ cserepzsindely’ horgai, mellyeknél 
fogva a’ léczre felaggattatnak, a’ vetöasztalon 
egy lyuk által állíttatnak elő. Sok próba tétetett 
erőmivek’ használásával is a’ téglavétesnél, de 
noha Ejszakamerikában sikerült, másutt divatba 
uern jöhetett az ily mesterséges készités. Sajtóval 
osszenyomatott ugyan is a’ tömeg, ’s a’ megszáradt

agyagból hydrauli sajtóval szerfelett jó téglák 
formaltattak ki. Berlinben is bizonyos erőmívvel 
készített Feilner téglát és cserepzsindelyt, ’s min
den tekintetben sokat nyert.

4.) A’ kiégetés. Külöböző helyeken különbféle- 
képen történik ez, vagy mezei máglyakemenczék, 
vagy állandó kőkemenczék csináltatván hozzá. A’ 
máglyakemenczében kőszénnel, szalmával ’s egyéb 
e’félével tüzelnek; a’ már kiégetett téglából az 
ilyen mezei kemenczének feneke felrakatik, több 
párhuzamosan folyó padokból állván az, mellyek 
közé a’ meggyujtandó tüziszer rakatik; erre úgy 
helyheztetnek a’ téglák, hogy a’ láng közöttök 
járhasson. Ezen alsó rétegen felül úgy rakja az 
ember a’ száraztott téglát keresztben, hogy héza
gok maradjanak közte, ’s minden 2 — 3 fterület 
közé tüziszer híntetik. Külső falai a’ mezei ke
menczének sürün rakatnak össze, ’s a’ hézagok 
bekenetnek, hogy a’ meleg ki ne hasson, és akkor 
meggyujtatik belől a’ szalma vagy más égőszer. 
A’ tüzelés igen bajos, minthogy a’ kemencze sza
badon áll, és mind szélnek, mind esőnek igen nagy 
behatása vagyon reá. A’ külső téglák természe
tesen nem égnek úgy ki mint a’ belsők, ’s ezek 
szolgálnak más kemenczében alaprétegül. A’ tüze
lés’ tartóssága a’ kemencze’ nagyságához méretik 
’s a’ tégla szárazságához, tekintetbe vétetvén az 
időzet is. A’ közönséges tégiakemencze hosszas 
négyszegletes, és vagy áll vagy fekszik; áll 
akkor, mikor falai magasok és hosszasága nem 
olyan nagy , fekszik akkor mikor hosszabb mint 
magassága. Felül vagy nyiltan hagyatik a’ kemen
cze , csak könnyű cserep fedele lévén, de mi sok 
tüzvesztegetéssel já r, vagy bebóltoztatik, szelelő 
lyukak hagyatván sorjában a’ boltozaton, mint a’ 
fekvő mészkemenczéken. Az utóbbi nemű kemen- 
czénél ajtó hagyatik a’ külső falon, mellyen a’ 
tégla betétethetik, az előbbi neműnél felül eresz- 
tetik be. A’ tüzelés épen úgy történik mint a’ 
mezei kemenczéknél, hasonló hézagokkal rakatván 
össze a’ tégla, hogy a’ tűz közte járhasson. Egy- 
két- három- ’s négy- tüzlyuku kemenczék lévén, a ’ 
tégla is ugyan annyiféle tüzünek neveztetik el. 
Minthogy a’ tűznek minden] téglát egyenlően kell 
érnie, a’ tüzmenetelének helyes út hagy ás a’ hé
zagokkal szerfelett fontosj a’ berakáskor. A’ me
legségnek nem felfelé hanem széljel kell terjednie, 
hogy kivált a’ szegletekbe is elhasson. A’ ke
mencze’ nagysága különböző, vannak 30, 40, 50 
sót százezer téglára valók i s , de minél nagyob
bak annál alkalmatlanabbak a’ munkásokra nézve.

Először lágyan tüzel az ember, ;hogy a’ tégla 
meg ne repedezzen , hanem csak a’ száraztáskor 
benne maradt nedvesség apadjon el, azután mindig 
erősebb tűz rakatik, míg a’ felső rétegek is meg-
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tüzesednek, mi a’ felszálló fejér lángról ismer
szik meg. De ezen melegség az agyag'  minemü- 
ségétől nagyon függ, azért néha ki sefrfo tűzzel is 
eléretik. Az égetésnek három neme van, a’ futó 
vagy lágy, a’ középszerű melly 48 óráig tart, és 
az egész, melly bezárt lyukak mellett addig foly- 
tatatik, mig a’ tégla elkészül, a’ mikor a’ ke- 
menczének minden nyilásai befalaztatván, csak a’ 
teljes kihűlés után nyittatnak meg nagy vigyázat
tal. A’ tűzhöz legközelebb volt téglák megolvad
tak és egy csomóba ragadtak, ezeket szegletekre 
és párkányokra használják; az ezekhez legköze
lebb voltak legkeményebbek, konganak és üvege- 
sedettek, a" feljebb találkozók lépcsőnként hátrább 
állanak a’ jóságban, a’ legfelsőbbek rendesen nem 
kaptak elég tüzet, ’s még egyszer berakatnak. 
T íz ezer téglának berakására rendesen egy nap 
kivántatik, égetésére egy kemencze téglának 9 , 
kihütésére 5, végre a’ kiszedésre 2 — 3 nap, de 
ebben is igen sok függ az időzettől, mert a’ jól ki
égetett tégla, nyári időben 8 ’nap múlva is ollyan 
forró, hogy alig lehet kézzel hozzá nyúlni. Ay, 
egy részt földben álló kemenczék jobban hűlnek 
ki. A’ tégla égetés után vagy veres vagy sárga, 
a' szerint mint több vagy kevesebb vasrész volt 
az agyagban, melly veresre é g , de a’ tégla 'jó
ságára nézve mindegy; a’ legjobbak barnafekete 
szinüek, ezek konganak, mert minél sűrűbb lön 
égetés által a’ tömeg , ’s minél közelebb vala az 
olvadáshoz, annál kongóbbak ; aczéllal tüzet 
lehet ütni az ilyen téglából. A’ jó téglának azon
kívül neheznek kell lennie, finom szeműnek ha 
törik, ’s ha nedvesen kitétetik a’ hidegre, nem sza
bad megrepednie. Éles szegletének és szélének 
meg kell maradni mint egyenes lapjának, mert ha 
meggörbül vagy csonkul, nem használtatható; to
vábbá ne legyen benne lyuk és repedés, kövecs 
és goromba szem; vizbe tétetvén meg ne leve- 
lesedjék, mert ez annak jele, hogy mészrészek 
vagynak benne, mellyek feloszolván szét terpesz
tik a téglát. A’ jó téglának erősen be kell innia 
a vizet, valami 1/15 résznyiét nehézségének, 
ha a vakolattal jól össze akarja ragasztani az 
építő. Nagysaga különböző, minthogy ez a’ szo
kástól függ.

A cserepzsindelyt különösen jól ki kell égetni, 
különben az idő’ viszontagságai miatt elporhad, ’s 

növények’ tenyészetét elősegélli, mellyek ter
mészetesen rontják a’ fedelet. Egyébiránt ugyan
azon tulajdonságok kívántainak meg benne, mely- 
lyek a' téglában, csak hogy még sokkal finomabb 
szemű legyen és nem oly igen nehéz, sem oly 
sok vizet be ne igyék ’s általában az időzet’ válto
zásait el birja. A’ fekvő GC formájú cserep sem
mit sem er, mivel az ilyen fedelet a’ szél felbontja.

Hollandiában és néhol Burkusországban is üvege- 
sítetik a’ cserepzsindely részint sóval, részint ón
tajtékkal és vasfényfoszlánnyal, vagy égetett 
mésszel és kőszénporral, melly barnafekete szint 
okoz. A’ félig égetett cserep ^behuzatik ezen egy- 
velitékkel, ’s azután egészen kiégettetik. Drága 
és fáradságos üvegesités, ha égetés alatt sóval 
meghíntetik a’ cserép. Felületét megsüríti, és igy 
mintegy üvegesíti a’ köröm’, szarv’, lomb’ ’s a’ t. 
gőze is. Az állati csontok ’s faolaj belirnáczolja 
az agyagot. Ha a tűz’ kialvása előtt fris egér
faág vettetik a’ kemenezébe, 's ennek minden 
nyílásai betömetnek, kék szint vesznek magokra 
a’ cserepek. Természetes, hogy az üvegesített 
vagy mázos zsindely tartósabb, de ugyanazért 
drágább is, különös jóságu agyag kivántatik hozzá, 
minthogy a’ máz miatt töbször kell kemenezébe 
tétetnie , mit a’ közönséges agyag ki nem áll.

A ? f ö 1 d m i v e 1 ő? i d ő m é r ő j e .

Esőt jelentenek: a’ fellegekben megtörődni 
látszó n&psugárok, mellyek a’ mellett a’ levegőben 
tündöklenek; a’ szél előtt gyorsan vonuló fellegek; 
a’ szélnek gyakori megfordulása, nem különben 
annak süvöltése és zúgása; a’ földfelé lehajló 
füst; a’ délnyugoti szél nyárban és ősszel; nyir
kos kövek és száraz föld; a’ porban fetrengő 
szárnyas állatok; földszint repkedő fecskék; a’ viz’ 
felületét kotró és szokatlanúl ide ’s tova repkedő 
kacsák és ludak

Szép időt jelentenek: fejér köd a’ réteken 
folyam’ közelében, estve felé; elenyésző fellegek; 
reggeli harmat] a’ füven ; a’ kéményből egyenesen 
és jó magasan felszálló fü s t ; messze repülő és 
szorgalmasan dolgozó méhek; krákogó varjuk; 
korán reggel a’ fákról leéneklő veresbegyek; a’ 
lemenő nap’ sugáraiban oszlopformán repkedő és 
játszó szúnyogok.

Kemény telet jelentenek: szokatlan hideg és 
nedves nyár, iszonyú sokaságu bokrok gyümölcsei 
és vad rózsák; a’ foltonként járó madarak’ korán 
beköltözése ősszel; hideg és durva ősz, melly ha 
igen esős, rendesen terméketlen esztendő követ
kezik utána.

Száraz nyarat jelentenek : ha a’ tavaszi nap- 
’s éjegyenlőséget zivatar nem előzi vagy követi: 
legalább hat esetben ötször beteljesedik e z ; ha 
május’ 19, 2 0  és 21  napjain erős szél kerekedik 
keletről : ez öt esetben négyszer teljesedik be; 
nem különben a’ martius’ 25, 26 és 27-kén támadt 
szél, akármelly égsarkról jöjjön.

Esős n y a r a t  jelentenek: martius’ 19, 20 és 21. 
felkelő erős szél délnyugotról vagy keletdél nyu- 
gotról: hat esetben ötször teljesedik ez be.
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Ha septemberben sok az eső, keveset várhatni 

következő májusban; sok esöjü május rendesen 
szaraz septembert várat; nedves ősz gyenge tél
lel töbnyire száraz és hideg tavaszt következtet; 
aprilisben félannyi cső lesz mint octoberben, mar- 
tiusban 7 tizenketted résznyi mint novemberben. 
Délnyugoti szél nyárban vagy ősszel szokatlan 
hidegségü levegővel, sok esővel fenyeget nem 
sokára.

Az éjszaki szél hideg, a’ keleti száraz, a’ 
déli meleg, a’ nyugoti rendesen nedves.

K e n ő c s  a? v i z ? á t h a t á s a  e l l e n .

Négy rész lenmagolaj, 1 rész ónfejér, 2  rész 
gummi elasticum, 1 / 2  rész hajókátrán, 1 / 2  rész 
fénymáz, 2  rész halzsir, 1 rész óntajték, össze- 
egyvelitve adnak bizonyos kenőcsöt vagy mázat, 
mellyel ha bevonatik valamelly tárgy , azon a’ 
viz által nem hat. De az említett részek nem 
mindig egyenlők, hanem a’ bemázolandó tárgy’ 
használata szerint változnak. Az emlitett részek 
vegyülete valamelly szoba’ belső falainak nedves
ségét elűzni való, melly szoba e’ végre jól befü- 
tetik vagy forró olajjal előre megmosatik.

Ha házfedclet, szekerszint, pajtát ’s a’ t. 
akar az ember vele bekenni, hogy az eső át ne 
szivárogjon, a’ feljebb említett részekhez még 1 / 2  

rész kénkővirág adatik. Ha pedig az ónfejér 
és hajókátrán kihagyatik, oly mázat adnak a’ többi 
részek, melly minden vele bekent tárgyat áthat- 
hatatlanná teszen a’ levegőnek és viznek; pél
dául , katulyát, kartont, vastag papirost, ládát, 
mellyek utazó kocsikra kivül rakatnak, szekrényt 
’s egyebet, a’ mit pinezébe tesznek vagy más 
nyirkos helyre. — Ugyanezen egyvelitékhez kén
kővirág adatván 2 / 6  rész, oly rogaszték lesz, 
melly ha megolvasztatik, különbféle mesterségek
nél helyesen kipótolja az enyvet. A’ belölről 
ezzel megkent csizmatalp sárban és vizben hor- 
doztathatik, által nem ereszti a’ nedvességet. 
Átalában minden bajt, mellyet csak okozhat a’ 
nedvesség, elkerülhetsz ember ezen egyveliték- 
kel. Ha vastag papirosra kenetik folyó állapotá
ban, azt nyirkos falakra lehet ragasztani, és mind 
a’ levegőt mind a’ nedvességet visszatartja.

Kemény és sűrű vakolattal kevertetvén össze, 
a’ ház’ földjét mindig szárazon tartja ’s minden 
nemű deszkázatot tartósan fog össze. Fedelekre 
kenetvén mint vakolat, összehuzódik és kérget

képez, mellyen sem eső, sem levegő, sem nap
sugár ki nem fogván, az olcsó materialét is tartós
sá teszi. Lágy enyvel a’ falra kenetvén, melly 
illőleg előre elkészíttetik, megkeményedik rajta 
’s oly sokáig tart mint maga az épület, mellyet 
minden viszontagságtól oltalmaz, ha csak igen 
kemény ütések által le nem veretik róla, melly 
esetben könnyen ki lehet javítani.

E g y v e l e g .

Torony költöztetés. A’ genuai újság azt be
széli, hogy Piemont tartományban a’ crescentinói 
torony előbbeni helyéről több lépésnyi távolságra 
vitetett, ’s más helyre állitatott. Az épitő mester 
oly bizonyos volt vállalatának sikerülésében, hogy 
az elszállítás alatt fijának a’ toronyban kellett ma
radnia és harangoznia.

Éyi tünet. 1823 november 13 napján reg
gel igen felséges tünemény láttatott Neu-York- 
ban. Milliónyi tüzes golyók’ hullottak lefelé min
denféle irányban , vakitó fényei töltvén el az at- 
mosphérát, és gyönyörű tündöklésüket a’ kék 
égen ragyogó csillagokéval egyvelitvén. Hasonló 
volt a’ jelenet mesterséges aranyesőhöz, csak tar
tósságában és a’ tüzes golyók’ fényében különböz
vén. A’ látmány’ felséges volta minden leírást 
úgy felülmúlt, hogy az atlanti oczeánon keresz
tül utazást megérdemlette volna.

Spárga növesztés. Csaknem minden háznál 
találkozik megrepedt üvegpalaczk, mellynek semmi 
hasznát nem veszik, pedig a’ kertészetben igen 
jól lehet alkalmaztatni, mint Francziaországban 
divatoz. Tavasszal ugyanis kibújván a’ spárga,, 
kiválasztatik egy erős szára, ’s a’ zöldes üveg
palaczk rádugatik f nyaka a’ földbe szúratván 
’s nehány vesszőcske dugatván mellé, a’ feldülés- 
től megoltalmaztatik. A' spárgaszár ilyképen 
levegőtől és naptól megfosztatván, hatalmasan 
felnő az üveg alatt mig fenekét feléri, akkor 
visszafordul lehajolva nevekszik, és minthogy 
kimenetelt nem talal, annyira elterjed, hogy az 
üveg’ belső üregét egészen betölti. Most széljel 
töretik az üveg , ’s töbnyire két fontnyi spárgát 
nyer a’ kertész, oly jó izüt és gyengédet, a’ mi
lyet csak kivánhatni.

A’ szép asszony. Kérdeztetvén Fontenelle, 
mi a’ szép asszony ? azt felelte r á : a’ szép asz- 
szony paradicsoma a’ szemnek, pokla a’ léleknek, 
’s purgatoriuma az erszénynek.

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 l i m i d  A n t a l .




