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V a s u t a k .

Már tí hajdani miveltebb statusokban is 
mesterséges utak csináltattak a’ portéka’ köny- 
nyebb szállítása végett. A'  legjelesb utakat a’ 
rómaiak készíték, mellyek még ma is mintául 
szolgálnak, és kivált az angolok nem régiben 
is utánozák. — Valóban a’ római utak magok is 
egy külön értekezést érdemlenek páratlan ra- 
katásuk miatt. — Az országutakat nagy jótéte
ménynek tekinthetjük a’ kereskedés’ előmozdítá
sára nézve 5 de hijányuk még szerfelett sok — 
és midőn legjobb karban vagynak is , nem oly 
simák és egyenesek, hogy a’ kerék könnyen 
forogna rajtok; esős időben pedig mélyen be
vágódnak, ’s szakadatlan jobbítgatást kiván- 
nak. Ezen esetben pedig maga a’ jobbítás vé
gett rájok hordott darabos kő ’s homok alkal
matlanokká teszi használatra, míg végre a’ sze
kerek elporlasztják. Igen természetes vala te
hát, hogy ezen bajok’ elkerülésére eszközökről 
kezdtek gondolkodni. így  a’ 17-dik század’ ele
jén faútak jöttek divatba, különösen Angol-or
szágban. Később oly tökélyre is vitetett az 
ilyen faút, hogy egy ló , melly közönséges 
utón tizenhét mázsát húzott, a’ fauton negyven
négyet birt el. De minthogy a’ czélnak ez 
sem felelt meg tökéletesen, sok igazítással járt, 
de tartós sem vala: öntött vasból kezdettek utat 
csinálni, legelsőben 1738; de az nem sikerült 
a’ szekerek’ nehézsége miatt. 1768 azon gon
dolatra jöttek tehát, hogy a’ terhet több egy
máshoz ragasztott szekerekre rakták, ’s innen 
fogva az öntött vasút közönségessé lett, míg 
1824. forrasztott vasból próbáltatott. Ez főké
pen Angliában ’s az éjszakamerikai szabad sta- 
tusokkan jött divatba, *s most oly nagy tökélyre 
vitetett, hogy már a’ hajózható csatornáknál is 
feljebb becsültetik, minthogy sokkal olcsóbba 
kerül rajta a’ szállítás. Mert ha p. 0. egy tonna

portékának Liverpooltól Manchesterig szállítása 
a’ vasúton 5 sillingbe kerül, vizen vitele kerül 
15-be. Azon kivül a’ vasúton sokkal hamarabb 
történik a’ szállítás, mivel ezen csak 5 ,  a’ vi
zen pedig 35 óra kívántatik az említett két vá
ros közt. Hogy az ember megmagyarázhassa 
magának, miért olyan olcsó a’ vasúton fuvaro
zás, tudni kell, hogy a’ vasúton annyit húz 
egy ló, mint közönséges töltött úton nyolez 
ugyan olyan erejű. Ha naponként nyolez órát 
megyen egy ló , képes 60, sőt esős időben 80 
mázsát is húzni.

Európának miveltebb országaiban rövid idő 
alatt elterjedt a’ vasutak’ csinálása, Éjszak- 
amerikában pedig főgond fordítatik reá. Ha
zánkban egy próba tétetett volt Pest mellett, 
honnan Debreczenig nyújtani vala szándékban. 
De ezen próba nem sikerülvén, azóta, úgy lát
szik, elijedvén tőle a’ közönség, a’ részvét még 
eddig újra nem ébredt. Pedig a’ külföldnek 
hány hasznos intézete hozatott díszletre nálunk 
az ujabb korban ; ’s valyon ha más országok
ban a’ példátlan első kezdetek tökélyre vitettek, 
nem lenne-e lehetséges nekünk, a’ kész példák 
után indulva, ’s a’ mások’ kárán szerzett tapasz
talást használva utánazni azt, mit a’ külföld oly 
nagy iparral törekedik virágzásra juttatni? 
Örökre tespedésben veszteglendőnek kellene ipa
runkat tartanunk, ha reményünk nem volna, 
hogy a’ részvét és köz figyelem nem sokára 
ismét felébredend e’ hasznos vállalat iránt, ki
vált ha megfontoljuk, hogy, Oroszországot ki
véve, nincs ország Európában, melly oly térés 
és termékeny síkságokkal bírna, ’s igy vasúta- 
kát nagyobb haszonnal építhetne, mint hazánk. 
Ezen kecsegtető reményben czélirányosnak tart
juk megismertetni olvasóinkat a’ vasút műlegi 
’s haszonvételi miségével.

Háromféle utat lehet megkülönböztetni; 
olyant tudnillik, melly vagy egyenes, vagy ho-

26



202 F I L L É R T Á R . [Augustus’ 23-kán

tnoru , vagy végre domború lapokból vagy sín
vasakból rakatott össze. Az ilyen sínvasak két 
pár huzamos sorban, kőgerendákra csináltat
nak, mellyek egymástól három lábnyira eresz- 
tetnek a’ földbe, hogy a’ keréknek minden súr
lódástól ment alap adassék. A’ keréknek is 
szükséges tehát a’ vasúthoz alkalmazott formá
val bírnia, az az inkább vagy kevésbé domború 
vagy homorú legyen annak talpa az úthoz ido
mítva. De a’ háromféle út közt legczélirányo- 
sabnak látszik az egyenes lapokból készült, 
minthogy a’ legtöbb vasút ilyképen csináltatott. 
A’ vaslapok'  széle három hüvelyk magasságú 
pártázattal láttatik el, hogy a’ kerék’ lecsúszá
sát meggátolja. A’ hézak, mellyen a’ kerék 
nyugszik, négy hüvelyk szélességű; a’ belső, 
lefelé irányzott szél’ középén szélesebb, úgy 
hogy öblösnek látszik, ’a ez a’ sínvasnak egész 
hosszában egyenlő merőséget ad. Eredetileg, 
mielőtt a’ lapok magas párkányai láttattak volna 
el, kiállása vala a’ keréknek a’ Jesikamlás’ meg- 
gátlása végett, ’s ez, mióta a’ kerékvágás kö
zönségesen ssokasba jött, ismét felkapatott.

A’ magas kerékvágás most kalapácsolt vas
ból készíttetik, az egyes sínvasok 12 — 15 láb 
hosszú, 6  — 9 linia erősségű vasrudak, mellyek 
felfelé, hol a’ kereket magokra veszik, 2  1/2  

hüvelyk szélességüek. A’ felső szélesség ne
hány vonalnyira lefelé egyenlő marad, de az
után keskenyedik, úgy hogy alapja a’ rúdnak 
csak 6 vonalnyi széles. A’ rudak nem közve- 
tetlenül nyugosznak a’ köveken, hanem öntöttvas 
a l á v e tő k ö n , mellyek kapcsokkal erősítetnek a’ 
kőhöz. Ezen talpkő 24 hüvelykes négyszegü, 

’s a’ földbe van eresztve.
A’ vasutak továbbá vagy egyszerűek vagy 

kettősök. Mind a’ kétfélének kitérő helyekkel 
szükséges ellátva lenniök, hogy a’ szekerek 
egymást fel ne tartóztassák.

QFolytatása következik.)

A’ r é g i  Í t é l e t e k r ő l  a l t a l a n o s a n ,  es
a’ p á r v i a d a l r ó l  k ü l ö n ö s e n .

Mielőtt az igazság’ kiszolgáltatására bizo
nyos törvények hozattak, nemcsak nálunk, de 
más országokban is, az isteni Ítélet által végez

tettek el a’kétes dolgok. Innen látszik származni 
az a’ máig fennálló előítélet: az igazság majd 
kimutatja magát. — Az ilyes ítéletekhez tartoz
tak hazánkban, a’ tüzes vasnak hordozása, a’ 
forró víznek kiállása, a’ párviadal, ’s többek.

Az előbb nevezettek még Kálmán kirá
lyunk alatt hozatott 22-dik ez. által megszoríttat- 
tak, ’s utóbb meg is szüntettek, miután a’ va
rázserő, melly bennök rejtezni gondoltatott, gya
núba esett. — Az utóbb nevezett Ítéletek’ neme 
későbbi időkben is divatozott; példájára egy 
régi nemes nemzetség’ levelei közt akadván, azt 
a’ közönséggel latánból átfordítva közleni bá
tor vagyok. Kitetszik belőle, hogy őseink — a’ 
kétes dolgoknak elitélésére még a’ tanúk’ vallásait 
sem tartván elégséges eriteriumnak — az ítélete
ket mind a’ két perlekedő félnek jelenlétében 
teljes nyilványossággal tették. — „Negyedik 
Béla, Isten kegyelméből Magyar’, Dalmát*, Hor
váth’, Ráma’, Servia’, Galliczia’, Lodomeria’ ’s 
Cumania’ királya. Helyes kivánatokat elfogadni 
’s Isten’ segedelmével végrehajtatni, a’ királyi 
fennség’ tisztje kívánja, ’s az észnek rendje 
hozza magával; főkép, midőn a’ legtündöklőbb 
hűségüek’ ’s engedelmességüek’ igazaik’ bébi— 
zonyításával és különösen kívántatik valami, 
kell megtenni szerényebben, ’s megtartani tel
jesebben. — Ez oktúl indítatván tehát, min
deneknek, mind jelenlévő, mind jövendő Krisztus’ 
híveinek tudtokra kívánjuk juttatni, hogy sze
mélyünk előtt megjelenvén Syruk, Tyvadar, 
Isuak, Miklós és más atyjokflai Salamon nem
zetségbelieknek, oly alázatosan, mint esedező- 
leg kértek Bennünket, hogy részökre némelly 
posonyi vár és táborhoz tartozó jobbágyok ellen 
Miklós Gróf Kínainak fia, a’ mi királyi udva
runk’ akkori hív és kedves bírája által ho
zott ítéletet megerősíteni méltóztatnánk. — Mi 
tehát azok’ könyörgését kedvesen fogadván, 
leginkább mivel az ő perök’ világosságát telje
sebben megértettük — a’ mondott bírónak ne
künk komolyan előadott itélétét, hogy abból jö
vendőre valami csalárdság ne következhessél^, ki
rályi hatalmunkal megerősítjük ’s parancsol
juk, a’ mi jegyzőkönyvünkbe iktattatván, ’s ket
tős pecsétünkéi megerősítvén örök emlékezetűi 
kiadjuk, ugyan azon bírónak tulajdon szavaival 
élvén, mellyek ezek: „ „Miklós ország’ albirája 
Isten’ kegyelméből — minden Kristus’ híveinek,
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mind mostaniaknak úgy jövendőknek, kik jelen 
levelünket olvasandják, köszöntést és minden 
jó t .— Tudja a’ jelenkor és a’ jövendőség: hogy 
a’ midőn András, Farkasnak fia, Csal, Bank, 
Beneduk’ kezén, Endre, Uros, Chekend, Ogia, 
és többek, Magor helységből, tovább ugyan Ma- 
gor helységből Káka, János, Mokran és mások
— harmadik Magor faluból Kent, Asariás és 
atyjokíiai, Vota helységbűi Buehtus és Domos, 
Boloszi ’s atyjokíiai. Votta helységből Már
ton, Beneduk, Karétsin és atyjokfiai, tovább 
másik Vatha helységből Buehtus és Domos, 
Boloszky és atyjokfiai. lllka helységből Ivanek, 
Otus és mások, másik Jelka vagy lllka hely
ségből Barvin, Ördög, Czekelen és mások; ugyan 
lllka földjérül Monsa, Mokos és mások. Ne
gyedik Illkárul Ben, Zólyom, Verkuztich, Voy 
és mások. Zaj város helységből Rabi Tamás; 
nem különben Legulódovány helységbeliek, és 
mások követeltek volna az egész Salamon’ nem
zetségétől bizonyos földet Votha földjéhez ’s 
a’ vár’ igazaihoz, és az ő örökségeikhez tar
tozni, melly közönségesen Általutólja földnek 
neveztetik. A’ nevezett nemesek pedig előt
tünk azt felelték volna: hogy azon fö ld , vagy 
is Vatta földjének része az ő , tudnillik Sa
lamon’ nemzetségének öröksége. Mi mind a’ 
két félnek előadását Béla király urunknak bé- 
jelentettük. Az urunk királynak, és mi mind
nyájunknak, az ország’ nagyjainak úgy tetszett, 
hogy mind a’ két résznek a’ bebizonyítást meg
hagynánk. Midőn pedig a’ megrendelt határ
napon mind a’ két fél alkalmatos tanúkat állí
tott elő, és a’ fenmondott legbecsületesbek sok 
nemes és nemtelen szomszédok és határosok 
által az igazságot bebizonyították volna; az 
urunk királynak és más nagyoknak tetszett, hogy 
magát a’ per’ elharátozását a? párviadalnak két
ségén Ítélnénk — ugy tudnillik, hogy mind a’ 
két fél bajvivókat, kik még nem harczoltak, 
állítson. A’ kiket, midőn előlállítottak volna, 
és a’ párviadalnak terén király urunk, és a’ 
herezegek előtt gyakor ütésekkel együtt vias
kodtak, végre a’ posonyi vár jobbágyainak, An
drásnak , tudnillik, és Űrossnak bajvivójok el
esett, d’ harezban legyőzettetett ’s meg marasz
taltatok — és azon föld , mellyet ők kerestek, 
törvényesen a’ nevezett nemeseknek birtokába 
jutott örökösen birandó, azoknak java i, ’s

örökjeképen teljesen. E ’ per7 előadója Zevendi 
Barnabás lévén. Melly földnek területe a’ fen
nevezett tanúk által ezen határok közt állapi— 
tatott meg ’s a’ t.UÍÍ

„Hogy pedig e dologban Általutólja nevezetű 
föld irán t , annak megirt határaira nézve a’ 
nevezett nemzetség örökös erőt nyerjen, mellyet 
a’ jövendő időkben felbontani ne lehessen, jelen 
oklevelet a’ felek’jelenlétében pecsétünkéi meg
erősítjük örökre. — Költ Budán Laetare vasár
napján 1239 esztendőben, Béla király ural
kodván — Miklós Mester scibiniai prépost király 
udvari alkanczellár’ keze által m. p .u

Hogy Mátyás király alatt még az ilyes 
Ítéletek divatoztak, kitetszik annak 6 -dik In
tézménye’ 18-dik ezikjébül; mellynek végén az 
mondatik, hogy ezen ítélet’ neme, melly kivül az 
országon ismeretlen, eltörültetik, ’s a’ pár
viadal csak akkorra hagyatik, mikor minden más 
próba’ hijánya forog fenn. Mit Ulászló is meg
erősített 1. Intéz. 37. czikkében.

0. G.

T e r e m t é s h a t á r .

Minden emberi képzeletet meghaladó terje- 
dékfi a’ világok’ építőjének mérhetetlen teremt- 
ményi’ határa. Szédelgünk a’ magas gondola
ton, ha a’ tejuton és ködfoltokon túl ezen nagy 
tartomány’ végszéleire akarunk tekinteni. A’ 
végtelen hézagban más ködfoltok feküsznek más 
tejutak megett — tenger világok világok me
gett, világtartományok tartományok megett ki
szórva és elhintve az öröklétünek kezétől, épen 
oly végtelen lévén a’ teremtmény’ hézaga, mint 
a’ teremtői mindenhatóság, mint a’ lény, melly 
azt teremté.

Felségesek a’ nagy szemlélőknek, Kantnak, 
Lambertnek, Herschelnek ’s a’ t. ideáji, hogy 
a’ mi tejutunkon kivül még többek is látszanak, 
mint álló csillag- rendszerek’ gyűjteményei, mint 
felsőbb rendű tejutak a’ világhézagban, még 
pedig oly módon, hogy mi csak legio napjaiknak 
egyesült fényét és egy gyenge világosság’jelene
tét szemléljük. A ’ földlakónak nincsenek szavai 
ezen felséges testek’ nagyságának és méltóságá
nak leirására. Herschcl egykor a’ tej útban egy
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óranegyed alatt inesszelátója’ mezején, többet 
látott 116,000 csillagnál húzódni, mellyeket mind 
egyenként fele lehetett volna számlálni. Tizenöt 
gradusnyi hosszasagban és 2  gradusnyi széles
ségben többet számol Herschel és Schröter az 
Orion körűi 50,000 csillagnál. Herschel és Schu
bert szerint a’ mi tejut- rendszerünkben több van 
75 millió napnál. Mi ide lenn talán csak arra 
rendelteténk, hogy annak, mi ott fenn van, leg
kisebb részét lássuk, de megengedjük magunk
nak a' nagyobbat gondolni. Eddig minden elő- 
lépésíink a’ csillagászatban arról győzött meg, 
hogy ideáink soha sem lehetnek elég magasak 
a’ felséges lény' müveihez.

Minden állócsillagot ügy tekinthetni, mint 
középpontját egy az emberi képzetet meghaladó 
felséges világrendszernek, melly annak sugárai- 
tól világosítatik ’s befolyása alatt térpályáján 
elhömpölyög. így  a’ mindenható alkotónak ha
talma, bölcsessége és jósága nem csak egy föl
dön, vagy egy világsysthemában nyilvánosul, 
nem! hanem millió földek, millió világsysthe- 
mák dicsőítik az ö országát. Ha a’ látszólag 
legmagasabb csillagra felemelkedhetnénk, ismét 
más egeket látnánk felettünk kiterjedve, más 
napokat, mellyek kimeríthetetleu fénysugárai- 
kat szórják, más csillagokat, mág világsysthe- 
mákat, ismeretlen bőségben felállítva a’ határ
talan világhézakban, ékesítvén az éj’ óráit. 
j js — a’ világ-tartománynak még ott vége nin
csen, még ezen iszonyú messzeségű ut’ végén 
is azt látnók, nem mentünk tovább a’ teremtés’ 
külvárosánál. Ha a’ föld’ polgárja elgondolja 
azon hézakot, melly minden állandó csillagrend
szert , tejutat, ezen millió ’s millió világokat 
magába fogja, szédeleg a’ lélek, mert itt min
den távolság’ és számvetés’ megfogásai meg
szűnnek, ’s a’ legközelebbi állandó csillag’ távol
sága amaz elgondolhatatlan messzeséghez még 
idomba sem jöhet. Talán még a’ világosság’ 
ezárnyain is millió esztendők kellenének, csak 
azon távolfekvő tejutakhoz jutásra is, mellyeket 
a’ ködfoltokban látni gyanítunk, ’s még ott is 
igen messze lennénk a’ mindenség’ határaitól, 
mellyeket a’ Mindenható az idők előtt szólított 
létre. Valóban tiszteletet ébresztő bámulat szár
mazik e’ vizsgálódásból! Mily csillagosított ég’ 
látása, a’ teremtésnek ezen végtelensége!

V a l l a t ó  k í n z á s .

A’ kínzás, mint mindenki tudja, különös ne
me a’ bepanaszlott és vádlott bűnös’ kivallatásá
nak. Francziországban annyira összeolvadt ez 
még száz esztendő előtt a’ nyilvánságos szo
kással , hogy még a’ legnemesebbek is ugy te' 
kinték, mint minden kifogástól ment dolgot. 
Aguesseau kanczellár ezt irá 1734. „Valamelly 
bűntettnek megmutatása vagy egészen tökéletes 
és elegendő, vagy nem-, első esetben semmi 
kétséget nem szenved, hogy a’ törvény által rá
mondott büntetést végre kell hajtani; de másik 
esetben épen oly bizonyos, hogy csak a’ kínlató 
vagy más körülményes eljárással lehet boldo
gulni^  így  hagyá tehát helyben Aguesseau, 
kora’ legjelesebb embereinek egyike, mint igen 
természetest, az iszonyú kínlatás vagy más bí
rói eljárás közötti választást; neki mindegynek 
látszott, akármily úton tudassék ki az igazság.

1760 tájban Katharina császárné törlötte el 
Muszkaországban a’ tortúrát; XVI Lajos, ural
kodásának első éveiben, hasonlót teve , mi min
denkor dicsőségére válik. Az angolok már az
előtt régen nem használák e’ kegyetlen módot; 
azonban sokkal ujabb korban is találtatnak ná
lok nyomai. Midőn a’ londoni püspök Laud  
Vilm os, Buckingham herczeg’ gyilkosát, Fel-  
tont, fényegeté, hogy a’ kínlató padra húzatja, 
ha bűntársait meg nem nevezi, azt feleié neki: 
„Nem tudom, mit mondatna velem a’ kínlatás; de 
lehetséges lenne, hogy önt nevezném Mylord, 
vagy valamellyik tagját a’ királyi tanácsnak 
legfőbb büntársomnak, kíméljen meg tehát ha
szontalan gyötörtetéstol.u Nálunk a’ dicső em
lékezetű Mária Therezia torié el ezen emberte
len vallatást, még tovább is kiterjesztvén jóté
kony rendelését, hogy minden vallatás legkisebb 
erőltetés nélkül történjék, ’s a’ biró azzal elé
gedjék meg, mit jó szántából (benevole) önkényt 
vall a’ bőnös.

Ezen rettenetes kínzás’ eltörlésére, melly 
egyébiránt több európai nemzeteknél most is 
használtatik, legtöbbet tett a’ meggyőződés czél- 
irányfalanságáról, számos példák bizonyítván 
be, hogy a’ kínnal vallatott oly bűntetteket mon
dott magára, mellyeket nem vitt volt véghez.

Chinában a'  kezen és lábon vitetik véghez 
a’ tortúra, A’ lábra nézve olyan készület van,
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melly egymáson keresztül menő három fadarab
ból á l l , egy erősen állván, kettő pedig mozog
ható lévén. Az ezen műszerbe tett láb oly 
nagy erővel szorítatik össze, hogy a’ porczo- 
gók egészen ellapulnak. A ’ kezek’ tortúrája 
apró fadarabokkal gyakoroltatik, mellyek a’ 
vádlott’ ujjai közé tétetnek; ’s a’ kéz zsineggel 
annyira összeszoritatík lassanként, hogy a’ cson
tok ropognak és megtöredeznek. A’ rendkivüli 
kínzásnál egy éles készület használtatik, mellyel 
a'  bepanaszlottnak testébe vagdalások tétetnek 
'a a’ hús kitépetik.

Hindosztanban büdösköves kanóczot tesznek 
a' vádlott kéz- és lábujjai közé, ’s azt megyujt- 
já k ; a’ lábszárak négy deszka közé szorítatnak, 
’s ezek mindig összébb nyomatnak.

Spanyolországban hasonlag kanócz fordíta- 
tik e’ végre ; azonkívül a’ térd és könyök egy 
sróf által összeszoritatík.

A } kötéllel kínzás, melly Olasz- és Svéd
országban divatozott, abban állt, hogy a’ val
latandó, hóna alatt keresztül vett kötélén fela
kasztatott; ez a’ büntetés néha három óranegye
dig is tartott. Olaszországban, mint Des E s-  
scirt mondja, a’ la veglia-nak nevezett tortúra 
akkor használtatik, ha a’ kölélkínlatásra nem 
vallott a’ btinös. Valami három láb magasságú 
hegyezett karó áll szabadon egy terem’ köze
pén ; a’ vádlott’ kezeire és lábaira kötött kötele
ken kinyujtatva lebegőleg fentartatik, úgy hogy 
testének egész nehézsége a’ karó’hegyén nyug
szik; ekkor izzó gzén hozatik hozzá közel ’s 
a’ hóhér tükröt tart elébe, hogy magát néze
gesse benne. Harmadik tortúra, mellyet olasz 
képzelet talált ki, abban á ll ,  hogy ft’ bűnös 
meztelen mellyel hanyatt fektetik valamelly bol
tozat a la tt, honnan szivgödrére jeges viz cse
pegtetik le.

Skótziában bizonyos mennyiségű vizet itat
tak a’ vétkessel, azután földre fektették, egy 
deszkával beboríták, ’s erre nagy erővel ütö- 
gettek.

Francziaországban a' különböző parlamen
tek szerint változott a’ tortúra. A ’ bretagnei 
parlament vas-székhez kötözteté a’ rabot, és 
meztelen lábait mindig jobban jobban égő tűzön 
tartatá. Rouenben bütyök- ujja vagy egyik lá
ba szorítatott vas műszerrel össze a’ kínozta- 
tandónak. Besanconban csóválás vala a’ kin-

latás; íí szerencsétlennek kezei hátrakötettek, 
hóna alá húzott kötélén felemeltetett és csó
váltatok. Ha keményebbnek kellett lenni a’ 
kínzásnak, nehéz terhek függesztettek lábaira.

A ’ siketnémák halálra Ítéltettek ugyan , ha 
valami nagy bűnt követtek e l ; de tortúrára soha 
sem vonattak, mivel csak jelek által lehetett 
őket kérdezni, mi valóban nevetséges lett 
volna.

A’ mellette kiállandó kínra nézve kétfelo 
volt a’ tortúra. A’ tulajdonképenvalónak csak 
halálra ítéltek vettettek alája, hogy büntetésök 
annál fájdalmasabb legyen; az előkészítő vagy 
tisztító tortúra pedig nagy vétkeknél használta
tott , mikor nagy gyanúban volt valaki. Ezen 
utóbbi nemüt nem a’ hóhér, hanem olyan ember 
hajtotta végre, ki bakónak neveztetett, mivel 
mint mondatott, az olyan bűnös még nem jutott 
hóhérnak.

Némelly esetben csak készületek tétettek a’ 
tortúrához, levetkeztetett a’ vádlott, megkötöz- 
tetett ’s a’ készületek’ láttatása által mintegy 
előre izlelteték vele a’ kínokat, meliyeket ki 
fog állani, ha nem vall.

A ’ párisi parlament’ törvényszékénél két
nemű tortúra volt szokásban, a’ vizkínlatás, meg 
a’ spanyol csizmák; e’ mellett ugyan is két két 
deszka közé tétetett mindenik láb ’s ezen négy 
deszka oly szorosan összekötetett, hogy párhu
zamosan állott egymással; azután ékek verettek 
a ’ két középső közé. Rendkivüli kínzásnál 
nyolez, az egyszerűnél négy ék veretett be. 
A’ vizkinlatás hosszabb leírást érdemel. Egy 
büntető törvény’ kivonatja, mellyet XIV Lajos 
1670. adott, ’s a’ párisi parlament által 1700. 
a’ különböző törvényszékekhez küldöttt utasítás, 
ebből áll: „A ’ kinlató szobában orvos határoz
za el, elég egészséges-e a’ bűnös tortúrára. 
Ha igen , mindkét kezénél fogva jó vastag
ságú kötéllel megköttetik a’ vétkes, ’s a’ kötél 
a’ falba csinált karikákba akasztatik. Az által
elleni falon hasonlóul két nagy karika v a n ; 
ezekbe elég erős kötél húzatik, ’s azzal bokájá
nál megköttetik a’ bűnös, kétfelé terpesztetvén 
lába, úgy hogy a’ test három lábnyi magasság
ra legyen a’ földtul. Ezen állapotban felszó- 
lítatik, hogy az igazságot vallja ki. Ha hall
g a t , a’ bakónak egyik segédje lehajtja egykissé 
a’ bűnös’ fejét, egy darab szarvat szájába tesz,
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hogy az nyiltan maradjon. A’ bakó megragad
ja orrát a’ bűnösnek, és összeszorítja, de néha 
néha elereszti, hogy lehelletet vehessen. Másik 
kezével feltartja a’ vizes kancsót, és lassanként 
szájába önti a’ vizet. A’ ^közönséges kínlatás- 
nál négy kanesó viz, mindenik négy négy iccze's, 
a’ rendkívülinél nyolez olyan kancsó önte
tik be. Télben egykissé felmelegítetik a’ víz*, 
ha pedig az igen hideg, a’ spanyol csizmák 
használtassanak helyette. Mindenik félben ha- 
gyatik, ha a’ bűnös megbetegszik. Ha pedig 
nem fordífatik vallatásra a’ tort ura, hanem már 
mint halálos büntetés tekintetik, minden körül
ményben a’ spanyol csizmák vétetnek elő, azon 
tekintetből, hogy az már coníiscalt tes t, ’s a’ 
halálos Ítélet’ végrehajtása késedelmet nem 
szenved.^

Mily pontosság uralkodik ezen kegyetlen 
utasításban ! Mily barbarus népre nem gyanítna 
az ember ezen törvény után! Pedig 1670. ada
tott a’ legdicsőbb kormány’ ünnepei ’s örömei 
közt, egy ragyogó udvartól! XIV Lajos volt 
az, ki ily birói eljárást parancsolt!

C s o n t t r á g y a .

Csak az utóbbi 20 esztendő alatt ismerte
tett meg a’ csonttrágya’ különös jósága, ’s ki
vált Angolországban próbáltatott a’ mezei gaz
daságban haszonra fordítása. A’ trágyának 
szánt csont ugyan is legfeljebb egy hüvelyk 
nagyságra töretik össze, lisztté tulajdonképen 
nem morzsoltatván. Leginkább használ e’ trá
gya könnyű száraz földön, ’s kevés csontal sok 
földet megtrágyázhatni, nem csak a’ legköze
lebbi, hanem utóbbi esztendőkre is. jUayldon 
ugy számitá fel, hogy legelőn hat esztendeig, 
szénatermő réten négyig tart, ’s fel lehet venni, 
hogy minden gabona-aratás után 1)3 erejét veszt
vén a’ csonttrágya , három aratás után egészen 
elenyészik. Nehéz agyagos és buezkos földben 
keves hasznot hajt e’ trágya, de sovány földön 
sokkal sikeresebb a’ galamb- vagy juhtrágyánál, 
kövecses földön is kevesebb foganatu mint finom 
homoku mezőn. Ki egyszer elkezdő csonttrá
gyát használni mezeire, az fel nem hagy többé 
vele, az istállóbeli trágyát pedig búza-és lóher-

földjeire hagyja, hogy az előbb soványt gazda
gon termővé tegye. Ha csonttrágya után meg- 
h agy a tik gyepesedni a’ föld, szembetünőleg job
ban hízik a’ marha, ’s a? tehen nem csak több 
tejet, vajat ad, hanem jobbat is. Minél finomabb 
a’ csontliszt, annál hamarabb van ereje, de a’ 
durvább, darabosabb sokkal tovább íart. Eleinte 
azt hitték, hogy a’ fris csont, még velővel ’s más 
állati részekkel legtöbb hasznot hajtand, de a’ 
tapasztalás ugy láttatá, hogy a’ növényeknek 
nem velő, kövérség ’s a’ t. adja a’ táplálatot a’ 
csontból, hanem valami gas-nemű, melly belőle 
feloszlása után kifejtődzik, mert azon csont, 
mellyből a’ gyárok’ mestersége minden olajat és 
kövérséget kivett, mielőtt megtöretve mezőre 
hintetett volna, sokkal gazdagabb aratást ho
zott, mint a’ mészárszékből frisen használta
tott. Legalább ezen utolsófélét bizonyos for
rásba kell előbb hozni, hogy legsikeresb ereje 
legyen. A’ mész és só nagyon magába veszi 
a’ nedvet, és mindenik által látszatik a’ csont 
előmozdítni a’ növények’ gyarapodását. Lincoln 
grófságban (Anglia) hol a’ csonttrágya igen 
nagy divatban van, azt vették észre a’ gazdák, 
hogy a’ legvastagabb lócsont’ pora legfoganato- 
tosabb. A’ csontporral trágyázott kerti föld ha
marabb ad gyümölcsöt, elvonván a’ csont feles
leges nedvöket a’ növényeknek, ’s akkor adván 
vissza, ha ismét rászorulnak. Különös sajátsá
ga a’ csonttrágyának az , hogy a’ földet minden 
gyomtól tisztán tartja , holott az istállóbeli trá
gyával maga termeszti azt buján az ember.

Fleck József, kertész, azt állítja a’ csontliszt’ 
hasznáról „hogy az a’ virágokra nézve szerfe
lett hasznos trágya, több évi tapasztalásom bi
zonyítja 5 foganatja pedig még sókkal sikeresebb, 
ha 3 — 4 hónappal előbb a’ virágnak készített 
földel összeegyvelítetik, mielőtt a’ virág belé- 
ültetetnék*, szekfüt, rózsát, ananászt legnagyobb 
foganattal kaptam esontliszt után.a

Hamburg ’s Altona évek óta minden esz
tendőn majd egy millió márk áru csontot visz
nek ki Angolországba, egy mázsának 3 — 4 
forint lévén az ára ezüstben. De már ezen 
kivitel évenként lejebb lejebb száll, minthogy 
minden dög és baromnyuzó helyek kipusztítattak.

Nálunk az állati csontok elszórva hevernek 
és haszontalan vesznek e l , pedig ha a’ chemia 
is elővonatnék még haszonra fordításában, a’
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legörvendetesb következményekkel jutalmaztat
nék növénynevelési fáradozásunk, és kertésze
tünk virágzóbb életbe lépne. De vajmi sok ki- 
vánui való van nálunk!

H o s s z ú  é l e t .

Az emberi élet’ tartósságáról egy figyel
mes muszka vizsgálódó e’ következő érdekes 
megjegyzéseket teszi.

1) Szelíd, sőt hideg éghajlat alatt is to
vább élnek általában az emberek, mint hő tar
tományokban.

2) Közép nagyságú ’s erős testalkatú em
berek, úgy szinte falun születtek és nevelkedet
tek, ép és nem valami öröklött betegségben sinlő 
szüléktől származottak, tovább élnek, mint az 
ellenkező testalkatuak és városiak.

3) Vidám, derült elme, víg temperamen
tum, a’ lélek’ vidorsága, örömre hajlandó szív, 
nevetkőzés, tréfálás ’s a’ t. hosszabb életet vá
ratnak, mint szomorúság, elégedetlenség, zsém
bes indulat, ’s a’ t. mellyek az életet megrö
vidítik.

4) A’ polgári életnek és személyes élet
módnak nagy befolyása van az egész életre, ’s 
annak hosszára. Azért a’ sokat ülő tudós, bá
nyász, üvegfúvó, órás, szabó’s a’ t. rendesen 
előbb meghal, mint ki szabad levegőn gyak
ran foglalatoskodik, falusi pap, asztalos, sza
tócs ’s a’ t.

5) A’ házas élet ezen tekintetben sokkal 
jobb, mint a’ nőtelenség.

6)  A’ 48 — 50 esztendők eltelése után 
rendesen tovább élnek az asszonyok, mint a’ 
férjfiak.

7) A’ hosszú életnek előjelei, ha 36 vagy 
40 esztendejében uj fogakat kap az ember, 
vagy testi erejének növekedését érzi magában.

A’ legtöbb hosszú életű emberelőiéi erényes, 
mértékletes és rendes élet vétetik észre, gyakori 
mozgás a’ levegőn, italtól és fizikai szerelem
től tartózkodás, és mindenkor erejökhöz alkalma
zott munkásság.

A ’ n a p o l e o n  l e á n y .

Saulneban, Lotharingiában,aprilis’ 5-én 1825 
született Josephina Klára Louise , kinek sze
mében ez a’ felírás van : Napoleon Empereur. 
A z  orvosok, kik anyjától tudakozódtak, azt tu~ 
dák meg, hogy az bátyjától egy aranyat kapott 
volt ama’ felírással és Napoleon’ képével, melly 
pénzt kénytelen vala elkölteni terhessége alatt. 
Mielőtt kiadta volna kezéből, fájdalmas érzéssel 
nézegette, nem örömest válván meg tőle. Ezen 
erős megindulás nyomhatta talán a’ gyermek’ sze
mébe azon felírást. Egyébiránt e’ nélkül is meg
érdemli szépségével ritka erkölcsi ’s szellemi 
hajlandóságaival a’ leány, hogy látására messziről 
is utazzék az ember. Egész lényében gyengéd 
mint valami genius, milyet Guido Reni’ fanta- 
ziája előtt lebegni látott és ecsetjével előnkbe 
adott. Napoleon’ arczvonásai elismerhetetlenek 
rajta, de valami dicsőülésben, mint ha ezen 
embernek lelke egy kimondhatatlan gyönyörű 
gyermek’ esudaalakjába változott volna által, ’s 
ideális jelenetben tűnnék előnkbe. Bájos sze
meiben maga az ég nyugszik. Gyengéd virág- 
ajkairól az ártatlanságnak és gyermeki szere
tetnek lehellete lebeg, ’s gyenge kacsói csak a’ 
liliom’ visszafényében tündöklők. Haja ragyogó 
aranyszínű és zeíirek csavarítják ujj ára fürt
jeit. Szebb fordulatban és szívesebb ölelésben 
nem ringatódzoít Raphael’ ecsetje után sz. Mária' 
gyermeke anyja’ ölében, mint ezen leányka szü
lője’ karjai közt'  égre emelve bájoló tekinteteit.

A’ k a t o n a  ü t k ö z e t  e l ő t t .

Igen nehéz, azt mondja Gleigli angol, ele
venen lefesteni az olvasónak azon érzelmeket, 
mellyek valamelly ütközet előtt meglepik az 
embert. Először ónlábakon látszik az idő ván- 
czorogni; minden perez órának tetszik, minden 
óra napnak; azután valami könnyelmüségi ’s 
komolysági vegyület támad az emberben; könny
elműsége nevetésre ösztönzi, a’ nélkül, hogy 
tudná, min nevet, komolysága olykor olykor 
nógatja, hogy a’ könyörülő’ trónusához fohászo
kat eresszen. Ily alkalomkor igen kevés vagy 
épen semmi beszéd nem történik. A’ közem-

*
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berek fegyvereikre támaszkodnak, a’ tisztek 
kardjaikra, *s egyes szavakon és feleleteken 
kivül a’ rövid kérdésekre, semmi szó nem hallatik. 
Ily alkalommal a" legvitézebbek'  arczszine is 
változik, 's a' legelszántabbnak is reszketnek 
tagjai, nem félelemből, hanem nyugtalan békét
lenségből , szünetlenül nézegetvén az érára, 
míg végre ezt is megunják. Ez általában véve 
megindulásnak és felbuzdulásnak állapotja, még 
pedig olyan, milyet az életnek semmi más nemé
ben nem lehet tapasztalni, *s ki ezt nem pró
bálta., nem tudja mit nem képes az ember érezni.

N a p l ó .

Augustus’ 28-kán 79. K. u. A '  két római vá
ros , Herculanum  és Pompeji láva és 
hamu alá temettetnek a'  Vezúv'  ki
rohanása által; jelenkorunkban költsé
ges fáradozás közben ásatnak ki ré
szenként , számtalan felvilágosítást 
nyújtván a'  régi romaiak'  házi életére 
's művészetére nézve. — 1754 a'  sze
rencsétlen XVI Lajos születik.

— 24-kén 1572. Bertalan’ éje; lemosha-
tatlan szenje a’ franczia történetnek.— 
1796. Főherczeg K ároly , Wartens-  
leben generállal egyesülve, megveri 
Jourdant Ambergnél. — 1822. JBa

já id ’, a’ rémülhetetlen’ *s ócsárolhatat- 
lan’ Qchevalier sanz peur et repró-  
chej hamvai Grenoble-hen megtalál
hatván, pompáson eltemettetnek.

— £5-kén 476. Romulus Augustulus , az
utolsó nyugotrómai császár Odoacer 
által levettetik trónjáról. — 1744' szü
letik Herder, Németországnak tán leg
mélyebb eszmélkedője; egyszer’smind 
theologus és költő.

— 26-kán 1278. a’ dicső Habsburgi Rudolf\
uralkodó Házunk’ őse, diadalmaskodik 
Bécs mellett a'  hatalmas és dölyfös 
cseh királyon, Ottokár-on , ki hősül

megvíván életét veszti az ütközetben.
— 1813. dicsőén elesik Körner Theo- 
dor, a’ borostyánkoszorús költő, virág
zó életét hazája'  szabadításaért áldoz
ván fel. Egyesítő ő lantot és kardot; 
a'  mit egyikkel gyöngyörüen énekle, 
azt másikkal bajnokul kivivé. 0  üne- 
pelte halhatatlan Zrínyink’ szigetvári 
elestét jeles tragédiájában.

Augustus' 27-kén. A' brittek és belgák egyesülve, 
Exmouth  és van de Capellen alatt, 
álgyuzzák Algirt, és nagy részben 
felgyújtják a’ tengeri rablók’ hajójit.— 
1824. A’ mexikói nemzeti kongresz el
törli a’ rabkereskedést.

— 28-kán 1749 születik Götlie, a’ leghi- 
resb és legtermékenyebb költők’ egyike, 
ki számos remekmunkái által elfelejt- 
teti még számosb és alig magyaráz
ható költői botlásait. Halálára Bottí-  
ger tanácsnok e’ hyperbolica verseket 
i r á :

JQuando Goethius mortalis esse desiit a. d. 
X X II. Mart. MDCCCXXXII.

Goethius effertur. Plangit Germania, luget 
Európa. Ilii pár, quisve secundus érit?

Scilicet hunc fingens voluit natura docere,
Quid queat ingenio perficere unus homo.

Formám, qua finxit, prudens natura refregit. 
Nanus érit paruo ex fragmine natus Atlas.

Immortalem obiise senem, num credere fás est? 
Dedidicit dudum Goethius Ipse móri.

Augustus' 29-kén 1526. évkönyveinkben vérbe- 
tükkel feljegyzett gyásznap, a’ mohácsi 
veszély'  napja. Melly után azonban, 
az örök gondviselés’ megfoghatlan út
jain, hazánk’ kifejlődése, nemzetisége 
's boldogsága keletkezett, soha szebb 
reményekkel nem töltvén magyar keb
let, mint Urunk’ bölcs és házánál meg- 
örökösült szelíd kormánya alatt.

P O Z S O N Y B A N , 

ifj, 3  o h m i d A n t a l '  betüjivel es költségén.




