
T E R M É S Z E T . 
Sxerleeszti 9s letudja 

K U N O S S. 

37 ik szám. Nyárutó likén. 1838. 

H O N I S M E R E T . 
I. F o l y ó k . 

Ha honunk fölszinét valamelly igen magos helyrül, melly az ország' közepe 
tája'n emelkednék föl, szemlél hetnők: csodálnunk kellene azon sok kisebb nagyobb folyót 
és patakot, melly ezt öntözi; 's csodálnunk kellene egyszersmind: mint engedhettük e' sok 
folyót annyi századok óta nem csak hasznukat nem véve, sőt károkat okozva földeink 
közt lekanyarogni 's a' tengerbe ömleni? Hazánknak csak egy kisded részét öblögeti ten
ger, tudnillik az Adria, Fiumetől fogva Carlopago-n alul egy pár mértföldel Dalmátzia 
széléig mintegy 15 mértföldnyi hosszan. Ezen tizenöt mértföldnyi hosszú honi tengerszél
en négy kikötőnk van, Fiume, Bucari, Szeng és Carlopago; Bucari a' négy közt legjobb 
fekvésű; mert az éjszaki szelek ellen védve van, 's legtágosabb i s ; de mivel a' Ludovi-
cea-ut az előtte levő nagyobb hegyek miatt nem ide, hanem Fiumébe viszen: kevés hajó 
köt ki benne; szóval, közlekedése nincs. Ez rövid vonal ugyan, de ennél sokkal rövi
debb, — hol csak egyetlen egy kikötő által érinthetnők a' tengert — is elégséges volna 
arra, hogy tengeri kereskedést űzhetnénk ; de ellen áll az, hogy ez emiitett kis tengert 
magos, sziklás kopár hegyek választják el tőlünk; akadályozó körülmény az i s , hogy 
csak egyetlenegy hajókázható folyónk sem ömlik a'sok közül belé, mellyen termékinket 
oda szállíthatnék , vagy a' más világrészeken és országokban termett vagy kész/tett 's a' 
fényűzés és divat által szükségessé vált árukat behozhatnék. — A.' természet e' tekintet
ben nekünk nem kedvezett, 's csak mesterségesen lehet a' bajon segíteni; úgy tudnillik, 
ha Károly vártul fogva a' kacskaringós Ludovicea-ut helyett — melly egyébiránt igen költ
ségesen 's jól készült — vagy az egymáshoz igen közel (mintegy félórányi távolságra) fek
vő Fiume-bucariig, vagy pedig Szengig vasút készítetnék. De milly erő kivántatnék ide! a' 
mi pedig bennünk még most nincs meg ; — mert a' hegylánczot vagy keresztül kellene 
vágni, vagy pedig átlyukasztani. Károly vártul, hol a' Kulpa már hajókázható, Fiúméig 
vagy Szengig egyenes vonalban taz ut mintegy 9 mértföldnyi hosszú lenne. Éjszakameri
kában illy munka csak csekélység, de nálunk kivihetlennek látszik mostani körülménye
ink közt; tehát erről most egy szót sem többé. Azonban mi most lehetlennek látszik, idő
vel megtörténhető. 

Hegyeink, térségeink , bányáink 'stb. éppen ugy a' természet müvei, mint folyó
ink: 's mit erünk el vele, ha ezeket mint a' természetnek remek és gazdag müveit csupán 
kimérjük, elszámláljuk, mekkoraságukat határozgatjuk 's bámuljuk, hacsak nem használ
juk is? Folyóinkat vizsgálva's elszámlálva mindig azt tartom szem előtt: mi hasznukat 
vesszük? mi haszonvételeiket mulasztottuk el? mi kárt okoztak, vagy mi hasznukat ve-
hetnők ? Honunk határain belül vagy kivül ered e valamelly folyó : nem tartozik a' dologhoz. 
Ha minden folyónkat elő akarnám számlálni a' patakokkal együtt, 's mindegyikről csak 
felületesen jegyeznék is meg némelly észrevételeket, p. o. hol 's miként ered , hol szakad 
más nagyobb folyóba, millyen nagyságú, milly hasznot hajtott eddig, minemű károkat 
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okozott, minemű és mennyi hasznot hozhatna, 'stb. egész kötetre terjedhetne, tehát csak 
a' nevezetesebbeket emlitem meg. 

1. D u n a . Ez fejedelme minden folyónknak. Nem tekintem azt , hogy ha a' 
Rajnával — melly a' német tengerbe ömlik—csatorna által összeköttetnék, 's igy az egész 
nagy Óceánra nyílnék u t , hanem csak ugy veszem mint csupán hazai folyót, honunk egyik 
szélétől a' másikig. Ki birná azon károkat pontosan fölszámitni, mellyeket itt létünk óta 
okozott? 's ellenben mind azon hasznot, mellyet szabályozva kilenczszáz esztendőiül fog
va adhatott volna, 's még azon ismeretlen időkig adandna, mig hihetőleg partjain lakán 
dunk? Mennyi kárt tett csak e' folyó évben! A' „Jelenkorban" lehete olvasni, hogy a' 
pesti kár 70 millióra vala becsülve. Nem akarom állítani, hogy ez nagyitva volt, sem az 
ellenkezőt; mert sohasem fogja azt senki igazán tudhatni. Mondjuk inkább kevesebbre; 
az esztergami, visegrádi, váczi, budapesti 's egyéb helységekben történt kárt ö s s z e s e n 
tegyük 70 millióra. Milly nagy sommá csak ez is egy szegény országra nézve! 

A' Duna pártáin használatlanul heverő 's áradásai okozta mocsárokban kilencz 
század óta évenkint elveszett hasznot, vagyis kárt, tegyük csak igen csekélyre, 1 millió
ra, ez'maig 900 millió. Kereskedésben e' nagy folyót eléggé használni nem tudván a'belőle 
vonhatott de nem vont 's ennél fogva elveszett haszon vagy is kár évenkint tétethetik leg
alább — mindig csak kevésre akarjuk tenni — 2 millióra; ez kilencz századiul fogva ezer 
nyolczszáz millió! — Az ez évi kiáradás okozta 70 milliót 's a' Duna mocsáraibul háram-
lott 900 millió kárt is ide számítván teszen k é t e z e r h é t s z á z h e t v e n m i l l i ó t ! 'S 
mind ezen kár örökre kipótolhatlan ! ! 

De minek azzal vesződni, bíbelődni, mit vissza nem hozhatni többé? minek azt 
előszámlálni mi ki nem pótolható, mondja talán valamellyik olvasó. Ezt én igenis hasz
nosnak látom, hogy kivilágoljék : mennyit vesztünk még e z u t á n is, ha a' Duna szabá
lyozva nem lesz. Ugyanis ha a' Duna előbbi állapotában hagyatnék: áradásai szülte mocsa
raival netaláni áradásival együtt kilencz század alatt ismét annyit vesztünk legalább; kész
akarva mondom legalább, mert más részről némelly ipari szellem emelkedvén köztünk, 
nagyobb lesz a' belső fogyasztás, közlekedés 'stb. 's igy még sokkal többet veszthetnénk. 

Tegyük, hogy a' Duna szabályozása, de tökélyes szabályozása, h é t s z á z het
v e n m i l l i ó b a kerülne, a' mi csakugyan igen sok: mégis nyereség vagy haszon gyanánt 
marad k é t e z e r m i l l i ó , azon kivül ez mennyit kamatozna kilencz század alatt? Milly 
tömérdek hasznot képes egy illy folyó okozni, millyen a' Duna, ha neki parancsolni tu
dunk. Pedig az elszánt nagy akaratú ember ugy bánik ez óriás folyóval, mint néki tet
szik , csak a' természet törvényeivel összeütközni ne akarjon. — A' Dunába folynak össze 
minden folyóink; 's mi következik ebből, mindenki tudhatja. De addig csak hadd hömpö-
lögjön ő a' többi vizek közé mig honfitársaink jobban fölébrednek ; aztán reménylem majd 
parancsolnak neki, 's nem rakonczátlankodhatik ugy kénye szerint mint eddig. 

Többen érintették már, kik közt magam is , hogy hasznos volna a' Dunából egy 
ágat a' Teréz-, József- és Ferenczkülvárosokon keresztül csatornában vezetni. Nem eresz
kedem annak mutatgatásába, milly hasznot hozna ez, hanem csak azt vélem itt újra helyén 
megemlitendőnek, hogy addig is , mig majd a' Duna szabályoztatik, mert az csakugyan 
e°-y hamar nem történik meg, az emiitett külvárosokon keresztül ásandott csatornának 
az a' nagy haszna is lenne, hogy a' belőle kihányandott földdel a' városnak alacsonan fek
vő utczáit sokkal czélirányosabban és könyebben lehetne feltölteni, mint a' távolrul be
hordott folyékony homokkal. — Ennyi elég a' Dunáról. 

(Folytatása lovetlezih.) 
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J A V O R I N A. 

E' hely semmi különöset nem foglal ugyan magában, hanem állpontul szolgál 
egy nevezetességre. Javorina, melly a' szepesiektül U h r g a r t en-nek is neveztetik, csak 
vashámorokhoz megkívántató épiiletekbíil áll, mellyek egy völgyben rendetlenül vannak 
elszórva, 's hámori tisztek, munkások, szénégetők 's korcsmáros által lakvák. Gallicziá-
val határos, éjszaknyugotnak fekszik, 5012 lábnyi magos hegy alatt. 

A' jelen rajzunkon látható tátrai legmagosabb csúcsok Javorinábul nézve vannak 
levéve, mivel ide több izbeli mérés szerint mind a' két csúcs t. i. a' l o m n i c z i és j é g 
v ö l g y i éppen egyenlő távolságra van. A' mérési adatokon kivül is bebizonyodik innét 
szemlélve, hogy a' jégvölgyi csúcs sokkal magosabb a' lomniczinál. — A' lomniczi csú
csot már sokszor megmérték, !s mindig körülbelül 7942 lábnyi magasnak találták. Ta
lán nem hibázok, ha azt gyanítom, hogy olly dolgot mi többecske fáradságba kerül, az 
emberek könnyen elhalasztanák, 's igy hihetőleg a' lomniczi csúcsot méregetők is több
nyire csak a' mellett maradtak, mennyinek első megmérője találta; legfölebh néhány 
lábbal többre vagy kevesebbre tették, hogy még is valamit mondjanak; inig aztán Wah-
lenberg megmérve 9000 lábnyira tette; ő utána Beudant, franczia utazó, 8000 lábnyi ma
gosnak állitá. Ezek mérései után még többen próbálták; de egyik számítása sem egyez 
meg a' másikéval, következőleg még máig sem tudjak egész bizonyossággal magasságát. — 
De ám legyen akárhány lábnyi magos, hasonlítsuk vele össze a' j é g v ö l g y i csúcsot, 's 
látni fogjuk, hogy az jóval magosabb. Miért nem merték az említett utazók e' jégvölgyet 
i s , nem tudhatni; alkalmasint azért, mivel ennek létét nem is gondolták; mert a kár melly 
felöl akármelly irányzatban jött a utas Magyarországbul ide, mindig csak Kézsmárkra ju
tott, ide pedig a'jégvölgyi csúcs nem látszik, az előtte álló lomniczi csúcs elfödvén azt. 
— Én a' múlt 1837 évben a' Kárpát kebelében rejtező ritkaságokat nyomozva történetesen 
jutottam ez óriási hegynek Galliczia felül fekvő oldalára, nevezetesen Javorinába, honnét 
a' két hegycsúcs meglepő csudálatosan tűnt fel , 's nem lehete megnem győződnöm arrul, 
hogy a'jégvölgyi csúcs sokkal magosabb a' lomniczinál. Kellemetlen idők álltak be óhaj
tásom ellen, 's nem valék képes utat lelhetni a' hegycsúcsra. Azonban G * és több ott lakó 
vashámori tiszturak diopterrel tett méréseik, valamint mindenkinek tulajdon szemei, ha 
jól Iát, eléggé bizonyítják, hogy a' két hegycsúcs magassága közt nagy a' különbség, ugy 
hogy a' jégvölgyi legalább 350 lábbal magosabb emennél. Akármelly olly pontrul nézzük 
a' két hegyet, honnét mind a' két csúcs egyenlő távolságra van, a' jégvölgyi mindenkor 
sokkal magosabbnak látszik ! 'S a' mi csak igy puszta szemnek magosabb, az bizonyosan 
magosságmérő műszerek eredménye után is magosabb marad. 

Rajzunkon a' Mátra bérez még téli köntösében tündöklik, mellyen csak későn 
június végefelé 's július elején olvadoz a' hó, 's ekkor iszonyú hótömegek csúsznak le me
redek oldalairól a' völgyekbe; de soha sem olvad itt is el a' hó egészen, mert éjszaki 's 
henső oldalaira századokig egyik hó a' másikat ott éri. Hová a' nap égető sugarai hatnak 
ott olvad, lejebb pedig ismét megfagy, miből irtózatos jéghalmok (Gletscher) alakulnak, 
mellyek miatt szörnyű veszedelmes a' járás, sokszor éppen lehetetlen is, főkép a' jégvöl
gyi csúcs körül; mert az itteni tündöklő és néha tükör simaságú jéghalmoknak csak meg
pillantása is visszaborzasztja a' közelíteni akarót. 

VIETORIS ANTAL. 

A' V A S . 
(Kútfő: Handbuch für Kaufleute.) 

A' vas a' legismertehb, mindennapibb 's tagadhatatlanul egyszersmind a' leg
hasznosabb érez. Színe kékfehér, helyes simitás által igen szép fényt kap, íze öszvehuzó, 
és ha erősen egymáshoz dörgöltetik sajátságos szagot ád. Keménységével majd minden er
ezet fölyülmul, aczéllá változtatva pedig a' legkeményebb testek közé tartozó. Az irány 
(mágnes) mi magában a' vasban is találtatik, ezt magához vonja. Kalapács által hideg és 
meleg állapotjában lapitható; e' tulajdonsága azonban, minél izzóbb, annál nagyobb, ha
nem olly vékonyra még sem lapitathatik, mint az arany, ezüst, vagy csak a' réz is. 
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Ámbár a' vas legbővebb érczajándéka az ásványországnak, mégis igen ritkán 
találtatik használható állapotban. Arról: hogy a' vas mikor kezdődött legelőször használ
hatóvá te'tel végett olvasztatni, hiányzanak minden értesítések; bizonyosnak látszik mégis, 
hogy a' régi Egyiptomban 's még némelly más országokban is már igen régi idők óta 
használtatik. A' trójai harcz előtt a' vasnak használata Görögországban még igen ritka volt. 

A' vasnak több nemei vannak, mellyek az értők által különös nevezetekkel kü
lönböztetnek meg; mégis azok mindezen három főosztály alá tartozók: Iször ö n t ö t t 
vagy n y e r s vas. 2or p u h a , t i s z t í t o t t vagy rud vas. 3or a ez él . 

Iször O n t o t t vagy n y e r s vasnak neveztetik az, melly a' vele együtt ásott ide
gen anyagoktól bizonyos fokig emelt hév által elválasztva folyadékká olvasztatik, 's a' 
készen levő mintákba eresztetik. Az e'szerü vas a' gyárnokok által különféleképen osz-
tályoztatik színe végett ugy, mint egyéb tulajdonsága miatt. Ebből a'következők a'meg
jegyzésre méltóbbak: a) f e h é r n y e r s v a s , melly igen kemény és merev, apró kris
tály részekből álló vegyületnek látszó. Az illyen sem lyukasztható , sem simítható 's igen 
könnyen elpattan, midőn meleg állapotjából hidegbe megy által; b) s z ü r k e vagy ta r 
k a n y e r s v a s , színének különfélesége miatt neveztetik igy; sokkal puhább és kevésbé 
törékeny a' fehér nyers vasnál, azért faragható, fúrható: ebből készülnek az öntött-vas-
álgyuk; c) f e k e t e n y e r s v a s , legkönnyebben olvasztható és magában kevésbé áll 
össze mint az első két nemű. 

2szor A' p u h a , t i s z t í t o t t vagy r u d vas bizonyos kezelés által, mi az érez' 
olvasztásában és tisztításában á l l , a' már leirt nyers vasból készül. 

3szor Az a c z é l , a' második szám alatt említett vasnak bizonyos kezelés sze
rint megkeményítése által készül. Az aczél olly kemény, hogy hidegen nem kalapácsol-
tathatik. Ezen kívül igen merev, nehezen ráspolható, kovához verve abból szikrákat csal 
k i ; elveszti pedig ezen keménységét, ha újra átizzasztatik, 's vizben igen lassan hütetik 
meg. Vékonyabbra lapítható a' vasnál, 's ennél tisztább hangja van. Legjobb az öntött 
aczél, mert legtömöttebb és legfinomabb simítást vesz föl; ebből leginkább borotvák, seb
orvosi eszközök's más efélék készíttetnek. Minden gyárban, mellyben érez dolgoztatik, 
mint p.o. fegyver és késgyárokban, az aczél nélkülözhetlen; mert az a' keménység és 
élesség, melly illy eszközök' készítéséhez kívántatik, csak az aczél' sajátja. 

A' vas' nagy és sokféle hasznának leírása igen terjedelmes értekezésre adhatna 
anyagot. Minden, ki erre csak egy futólagos gondolatot vet, elismerendi, hogy annak 
eszközökre, szerszámokra 's mozgonyokra alkalmazása, az emberiségre nézve a'legnagyobb 
fontosságú, 's hogy a' vas az emberi mivelődés' előhaladását jobban segítette, mint akár
mi más. Locke , az angol i ró, erről következő hathatós megjegyzést tön. Milly befolyást 
nyilváníthat az emberi állapotra egyetlenegy természet-szülemény' 's ennek sajátságinak 
fölfödözé^e, arról az egész americai nagy szárazföld meggyőző bizonyítványt nyújt, mint 
hogy itt a' vas hasznának nemismerése miatt az életre szükségesek' legnagyobb része hi
ányzott jóllehet a' föld minden természetajándékkal bővelkedett, — mig az egy olly kö
zönséges és becs nélküli követ nélkülözé, tudnillik azt, melly vasat foglal magában. Ki 
komolyan gondolkodik erről, 's elsőségeiről földrészünknek, melly művészeti tapasztalat 
és bőség által a' földnek minden egyéb részét fölyül múlja, kétség kivül rnegegyezend 
abban, hogy ha a' vas használatát elvesztenők, kevés ember-kor után a' szegénység' és tu
datlanság vagy a' hajdani americai azon vadak állapotjába banyatlanánk vissza, kiknek 
a' természettől olly gazdag ajándékok adattak a' nélkül hogy azon lépcsőre emelkedhet
tek volna, mellyet virágzó 's mi'velt nemzetek foglalnak el; azért az, ki ezen megvetett 
érez' használatát először behozta, jóllétünk' és művészeti ügyességünk alkotójának méltán 
tartható. YASMKGYEI. 

/"~ KW Mai számunkhoz van csatolva J a v o r i n a karpátvidék rajza. 

Megjelenik kedden 's pe'nteken. Előfizethetni minden cs. kir. postahivatalnál 's a' szerkesztő-
hivalalnái Pesten , (L e o p o 1 d-uteza R o 11 e n b i 11 e r-ház 2-dik emeletében) egész évre, postán 12, 

Pest-Budán 10; félévre 6 , és 5 pengő forintjával. 

BUDÁN, A' MAG VAR KIR. E G Y E T E M BETŰIVEL. 




