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M ú m i a .

Az egiptomiak vallásos szokásból balzsa- 
mozák be haltjaikat, kivált minthogy fájok nem 
vala azoknak elégetésére, a’ Nilus’ kiáradásai 
pedig'  meggátlák az eltemetést. A’ bebalzsa- 
mozás által azt is akarták egyszer’smind elérni, 
hogy a’ test meg'  ne rothadjon. Az ilyen test 
neveztetik múmiának. Szine idővel barnara vál
tozván , oly keménnyé válik mint a’ fa, es 
gyenge fűszer -  illatot éreztet. Az egész test 
keskeny pamut és különböző szinü leplekkel ta
kartatok be, de az arczulat rendesen nyiltan 
hagyatott, ’s néha oly épségben maradt meg, 
hogy, kivált a’ szemek, egész alakjókat megtar- 
ták. A’ leplek oly erősen köttettek a’ testre, 
’s a’ hosszú idő’ lefolyta alatt annyira áthatá a’ 
balzsam, hogy a’ testei ugyanazon tömeggé 
válottnak látszik.

A’ múmiák találtatnak Egiptom’ közép ré
szében, vagy a’ világszerte híres pyramisokban, 
vagy azoknak közelében föld alatt. A’ bebal- 
zsamozás körülbelül ebből állott. Tulajdonképen 
ehez rendelt és kitanított emberek kivevék a’ test
nek belsejit, egy vashoroggal kiszedék az agyve- 
lőt az orrlyukon, ’s balzsam nedvet öntének a’ 
homloküregbe. A’ belek megtisztítatván és pál— 
ma-pálinkával megmosatván, ismét visszarakat
tak a’ testbe, melly azután TO napig tartatott 
salétromban ; ekkor kezdődött a’ tulajdonkénti 
bebalzsamozás: a’ test’ alsó része elláttatott 
balzsammal, a’ testre czédrusgyantába, jószagu 
és balzsamos olajba mártott leplek borongattat- 
tak. A’ költség sokra ment, azért csak az elő
kelőbbek’ és gazdagabbak’ testei balzsamoztattak 
be. A’ test ezután különbféle festéssel ékesí
tett koporsóba tétetett, ’s a’ fedél, melly gyak
ran drága kövekkel volt kirakva, vagy szinte 
jeles festéssel díszesítve, ráborítatott. Legin
kább byszusból készült a’ koporsó -  fedel? és 
igen mesterségesen szerkeztetett össze.

Egyébiránt olcsóbb neme is vala a’ balzsa
mozásnak, nem vétetvén ki a’ belrészek, hanem 
csak czedrusgyantával fecskendeztetvén meg a' 
test; ezután darab ideig salétromban tartatván, 
végre pedig, bizonyos gumminedvel nyirkosí- 
tott leplekbe takartatván. Még egyszerűbb volt 
egy harmadik mód a’ legszegényebbek’ számára; 
a’ test ugyan is 70 napig tartatott salétromban, 
azután koporsóba tétetett.

Az emberi testen kivül az általok tisztelt 
Ibis madáréból is múmiát csináltak a’ régi egip- 
tomiak. Ezt a’ múmiát edényben tárták ’s min
den halottal eltemetének egyet; a’ honnan ma is 
minden egiptomi halott mellett találtatik. Cail- 
liaud 1823 két múmiát nyitván fel Párisban, 
egyiket hétszeresen találta leplekkel betakarva, 
másiknak leplei közt, ugy belsejében is, fűrész 
port lele balzsam helyett, melly által a’ test 
megőriztett a’ rothadástól; sőt a’ barna szin he
lyett is sárga szine vala.

Most is divatban vagyon még nagyrangu 
személyek’ testeit bebalzsamozni, ’s különböző 
helyeken különb féle módon igyekeznek a’ testet 
rothadástól megóvni. 24. számunkban előadók, 
mint tartatnak a’ halottak a’ palermói kriptában. 
A’ mesterséges múmiákon kivül természetesek 
is vagynak, mint például a’ brémai templomban, 
és a’ sz. bernáthegyi kolostorban (lásd 7. sz.)

Említést érdemel itt egyszer’smind a’ ná
polyi kripta i s , mellyben szinte megmaradnak 
a'  holttestek. A’ nápolyiak csudálatosán gya
koroltatják ezekkel a’ feltámadást minden esz
tendőben. Egy szemtanú azt beszéli e’ szer
tartásról : Adott jelre felásatnak a’ halot
tak a’ templom’ belsejének homokos földéből, 
hol négyszegletü gödrökben feküsznek, de 
mellyek a’ kövezeten egy lábnyira domborodnak 
ki, valami 4 láb mélységüek, és giardinetti- 
nek, kis kerteknek, neveztetetnek. Bemenvén 
egy templomba, mond az értesítő, a’ tor-
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longva csődült néppel különös látmány ötlék 
szemeimbe. A’ far  hosszában végig felállítva 
voltak a’ halottak szobronként, ’s annál mé
lyebb gondolatokba látszottak merülteknek, minél 
élénkebb lön körültök a’ zaj és mozgás. Fejeik, 
lábaik és kezeik szabadon hagyatván, külön
ben tisztességesen voltak öltöztetve; némellyek 
egészen megtarták vonásaikat, és csak ugy le
hetett nézni mint haláluk’ napján, a’ hús mind
nyájokon beszáradt, — mindenikre fel vala irva 
neve ’s halálának datuma. A’ jelen volt élők’ 
arczain öröm ragyogott, ’s a’ nép számtalan so
kasággal tolakodott be. Az asszonyok, sokkal 
többen mint férjfiak, a’ templom’ egyik végéről 
a’ másikra futkostak, keresvén a’ halottak közt 
övéiket; ha végre megtalálták fijaikat, báty- 
jaikat ’s a’ t. a’ legkülönösebb és furcsább meg
jegyzéseket lehete tőlök hallani. ,,Jerc csak 
Tercsau kiáltá egy fiatal özvegy társnéjához, 
„jere; nézd megholt férjemet, még most is meg
van haja ’s foga; bizony még most is szép.“ 
Valaki mondá neki; hallgasson, mert szavaira 
fel talál támadni — ’s ő rögtön el is hallgatván 
tovább ment. A’ halottak’ ilyen kiállítása alatt 
minden templom tömve bámuló néppel, ugy hogy 
az ajtókra őröket kell állítani rendtartás vé
gett. Kiállítás után ismét lerakatnak a’ halot
tak kis kertjeikbe, következő évig, mikor ismét 
felszedetnek ugyanazon napon. Mi Nápoly’ ut- 
czáiban ezen idő alatt történik, ös^hangzatban 
vagyon a’ templombelivel. A’ czukrászok, fü- 
szerárosok ellátják boltjaikat czukor-halottakkal, 
ugy hogy nálok másolatban láthatni a’ templom’ 
belsejét. A’ Toledo utezában számtalan gyer
meket szemlélhetni, részint kaponyát, részint 
czombot, kezet és lábat nyalogatni, mert nekik 
a’ halottak’ napja a’ ezukor-süteményre néz
ve épen az, mi nálunk kalácsra nézve a’ kará
csony. Többek közt egy hatesztendős egész
séges , verespofók fiucskát láttam, ki gyönyö
rű vonásaival Raphaelnek akármellyik képében 
figurálhatott, volna, hogy egy ezukor-halálfejet 
nyalogatott, oly nagyot mint önnön feje. Ezen 
két fej közötti contraszt rendkivüli látmány 
vala; a’ kis nyalánknak eszébe sem jutott, hogy 
a? halál egykor visszapótolja ezt neki.

A’ múmiákat hajdan orvosság gyanánt is 
használták balzsamjok miatt, de ez régen ki
ment már divatból, Drezdában két múmia van

tökéletes épségben ’s a’ legdrágábbak közé szá
míttatnak. A’ magyar nemzeti muzeumban is 
láthatni egyet. —

L á n c z h í d.

(Folytatás a’ 30. számhoz.)

Nagyobb hidak’ építésénél sok nehézségek 
gyűlnek össze, mellyeket eddig száz meg száz
féle terv után nagy költséggel lehetett meggyőz
ni ; ’s még ugy sem mindenkor czélnak megfe
lelő lég.

Egy tökéletes hídnak ezen három fő tulaj
donsággal kell bírnia: a) Biztos és alkalmas 
átjárást engedjen, b) A’ víz’ folyamának minél 
kevesb gátot vessen, c) A’ bele öntött költség
hez képest minél tartósabb legyen.

A’ legfőbb akadályok, mellyek ezen három 
tulajdonságnak ellentszegülnek : a) A’ partnak 
nem kedvező minémüsége, kivált ha igen ala
csony. Ha ezen esetben a’ vizgát-vetés’ elke
rülése végett széles hídboltokkal kapesoltatik 
össze a’ két part, alkalmatlan heggyé válik a' 
híd; ha pedig nyílások nélkül készítetik, viz- 
dagályokat okozhat, ’s végre maga is beomlik, 
b) A’ szükséges építményszerek, mellyeket ha 
távolról kell hozni, a’ költség szerfelett nagy. 
A’ mesterség ugyan sok esetben kipótolja e’ 
hiányt, de csak akkor, ha az ország’ lakosi 
az ehez megkivántató mesterségi ügyességgel 
bírnak.

Ezen körülmények’ különbsége szerint az 
épitésnemének is minden országban másnak kell 
lennie. Innen van, hogy hegyes tartományok
ban fahídak építetnek, mert a’ sziklás partok 
jó talajt képeznek, az erdőség pedig biztosít 
a' fára nézve. Mind e’ mellett is nagy költ
séggel járnak az ilyen hidak, még sem tartósak.

Más országokban bőven lévén a’ kő ’s 
ügyes mesterember, a’ külpompára is néznek, 
’s igy természetesen kőhidak építetnek. De ha 
ezek már köves országokban is sokba kerülnek, 
mennyivel inkább egy azzal és mesteremberrel 
szükölködőben. E ’ felett az ilyen’híd’ szépségé
nek gyakran feláldoztatik a’ nagyobb boltozat.

A’ kövek’ csekélyebb hasznusága ’s irány- 
lag drágábsága más országokban, hol a’ mes-
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térségi ügyesség' igen magas fokra hágott, vas
sal pótoltatik ki 5 de noha ezen nemben a’ leg
merészebb mívek tétettek ’s a’ legnagyobb ne
hézségek győzettek meg, mindig fennmarad a’ 
kérdés: a'  vashidnak tartossaga alJando lesz-e?
A z pedig minden kétségen kivül van, hogy nem 
minden országban kaphatni chez jó anyagot; ’s 
ily merész munkába nem mindenütt lehet fogni.

A ’ jelen században a’ hídépítésnél egy igen 

egyszerű ideája marad fenn a’ kivitelnek Európa 

statusaira nézve, t. i. a’ lánczra rakott hid, 
melly láncznak oly erősnek kell lennie, hogy 
semmi teher alatt el ne szakadjon ’s át fogla
lási pontjain elegendő tartóssággal bírjon'  Mint
hogy az építés’ ezen nemeben a’ fő alkotoreszek 
elszakadhatósága, vagy elszakadhatatlansága

forog kérdésben, ’s épen ezen tekintetben tétet
hetnek a’ legcsalhatatlanabb próbák, a’ szük
séges elővigyázat mellett, valóban legtöbb biztos
ságot igér e’ neme az építésnek. Mivel továb
bá a’ nagyobb távolság, melly re a’ lancz kihü- 
zatik, csak önsúlyát nehezíti ’s a’ reá ke
rülő teherét, ez pedig a’ láneznak nagyobb 
erejét ’s több helyen megerősítését kívánja, a’mit 
tenni mindenkor lehet, azzal is előbb való ezen 
építés’ neme, hogy a’híd’ nyílásai sokkal nagyob
bakra hagyathatnak mint más nemben; és mivel 
a’ hídoszlopok’ leverése igen sok nehézséggel 
jár , ez az ilyen költséget is megkíméli. Leg
inkább is alkalmaztatható ezen neme a’ hídnak, 
mert a’ körülmények’ különbsége más más or
szágokban csak kevés változtatást kiván az 
építésben, melly a’ dolog’ velejére nézve be
folyás nélkül marad. Végre azt is tanítja a’ 
tapasztalás r hogy a’ lánczhíd legkevesebbe 
kerül, mivel a’ legnagyobb pontossággal lehet 
előre kiszámolni minden résznek szükséges 

erejét; mi, legalább ily nagy mértékben, más 
hídnál el nem érhető; az építmény pedig, akár
milyen alakba öntsék különböző mesterek, min
dig igen egyszerű maradj ’s azért mindenkor 

könnyen megitéltethető.
Kívánatos volna több próbákat tenni apróbb 

lánczhidak’ építésével, egy részről a’végett, hogy 
ezen nemével a’ hídnak minél közelebről megismér- 
kednénk, egyszer’smind pedig a’ kétséges körül
ményekre nézve világosságot nyernénk, más rész
ről, hogy kitanulnánk, mint lehet kevesebb költ
séggel, de még is czélnak megfelelőiem, ezen

egyszerű ideának kiviteléhez fogni. Mert nem 
tagadhatni, hogy az építés’ ezen neme az alap
ideára nézve mindenütt ugyanaz, de a’ kivi
telben egyszerűbb, biztosabb ’s kevésbé költsé
ges lehet, mit már további előmenetelnek lehet 
tekinteni. így p. o. a’ Becsben 1824 állított 
kis lánczhidnál próba tétetett, ha váljon nem 
lenne-e czélirányosabb, vasrudak helyett vasdró
tot használni, mivel, mint tudva van , kevésbé 
szakadozik a’ vas ezen alakban, és sok munka 
megkíméltetik, ha a’ kinyújtott test egy szaka
datlan egészből áll, mint ha egyes tagokból ra
katik összve. De magának a’ sodronynak sza- 
kadhatóságáról is annyival szükségesebb vala 
próbát tenni, mivel e’ felől nagy bizonytalan
ságban voltak az építők.

A’ sodrony tehát kétféleképen próbáltatott 
meg: először két darabnak vége összeköttetett, 
valami 3 hivelyknyire tétetvén egymásra, és fino
mabb sodronyai tekertetvén körül y azután két 
hengerkarikába húzatott, mellynek egyike felül 
erősítetett meg, másika pedig egy mérleggel volt 
ellátva ’s ebbe rakatott a’ nehezék. A’ pró- 
bábul az sült ki, kogy a’ sodrony soha sem a’ 
henger’ karikán szakadt el, hanem függőleges 
irányában ’s ott, hol össze vala kötve, tartósabb 
volt mint egyebütt, mert a’ kötésnél sem sza
kadt el soha. Másik próbánál csak egy szál 
sodrony vétetett elő , melly egy gerendába be- 
srófoltatott, rs a’ teher’ lefüggő végére alkal
maztatott; a’ tapasztalás itt is azt mutatta, hogy 
a’ besrófolás mit sem ártott neki, mert mindig 
másutt szakadt eh

Ezen megnyugtató ’s örvendeztető próbák 
után csakugyan sodrony választatott a’ hídépí
téshez , még pedig ú g y , hogy nyugvó tehert 
152 fontot bírván el a’ drót, zökkenőt pedig 
140-et, nagyobb teher’ esetére p. o /  ha száz 
mázsa kerülne a’ hidra, minden egyes drótra 
csak 80 font teher jutna, úgy hogy minden egyes 
drótnak még 60 fontnyi ereje maradt felesleg 
a’ zökkenő terhekre. De minthogy a’ sodrony 
nem czélirányosan nyujtaték k i, hanem mint a’ 
minap adott képünkön is latható, a’ két oszlop 
között meghajlik, és igy csak felényi terhet bír 
el mint ha egyenesen volna kihúzva, kétszer 
annyi sodronyt kelle összerakni, t. i. igy meg
hajolva csak 100 mázsát bírván e l , annyit, a’ 
mennyi vizirányos vonalban 200 mázsát birmi 

*
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el. Magának a’ hidnak nehézsége oly csekély, 
hogy a’ reá kerülendő teheréhez képest számba 

sem jöhet.
Az ilyen sodronyláncz" mellett az a’ nye

reség is van, hogy oly hosszúra lehet nyújtani, 
a’ milyenre tetszik, ’s igy bár mily nagy távol
ságra is minden megszakadás nélkül folytat
hatni. Az idő' viszontagsága természetesen ve
szedelmes behatással birhatna az ilyen hidra, 
de ez ellen igen jó kenőcs használtatik olaj 
festékből, melly magát az egybefoglalásoknál 
beveszi ’s időről időre meg is ujítathatik, ha 
szükséges. Ezen felül nagyobb hidak’ építésénél 
igen czélirányos lenne 1-ör a’ sodronyt, midőn 
felhúzatik, állati zsiradékkal kent ronggyal meg
dörgölni*, 2-or minekutána kész a’ hid, katrá- 
nos zsineggel körültekerni a’ lánczokat, mint 
a’ hajó’ köteleit szokás. De ha feltesszük is, 
hogy néha uj lánczokat kellene felhúzni, a’ híd
nak ezen neme még is jobb marad minden más
nemű hidaknál, mert a’ ráfordított tőke’ ka
matjai többet behoznak, mint ezen kijavítási 
költségre szükséges. —

G á z v i l á g í t á s .

Kőszenes hydrogenium’ vagy kőszéngáz’ nye
rése végett, hogy az világositásra fordítassék, 
nagy vas hengerekbe, mellyek lombikoknak ne
veztetnek, tétetik a’ kőszén, ’s a’ kifejtődzött 
légszesz vascsapokon által egy vagy több edé
nyek’ nyilásába eresztetik, mellyek azt magokba 
gyűjtik és megtisztítják. Ha a’ lombikok kő
szénnel, megtöltvék, levegő hathatatlanokká tétet— 
vék és tűz rakatott alájok, ez a’ gázos produ- 
cturnot vizes lugsós nedvességgel, kátránnal ’s a’ t. 
kihajtja. A’ csepegő nedv külön edénybe sze
detik, a’ légszesz (gáz) pedig csövek által a’ 
gázfogóba vezettetik, hol megmosatik ’s mind 
addig hagyatik, mig használatra szükséges. 
A’ légszesz -  tartóbul ismét más csövek nyúl
nak ki, mellyek a’ légszeszt több ágakon szét
vezetik rendeltetése’ helyére, a’ világosítás- 
ra. A’ csöveknek végei apró nyílásokkal ellát— 
vák, ’s az ezekből kifolyó égő gáz nyugodtan 
és tisztán világít, mig csak egészen ki nem 
fogy. Minden a’ gáztartóbul kimenő cső ugy

van alkalmaztatva, hogy a’ gáz’ kifolyását ka
kasok által lehet kormányozni. A’ lámpák kü
lönböző módon vagy nak elkészülve. Vagy egy
szerű nyílással végződik egy cső, mellyből a’ 
légszesz kis folyam’ alakjában nyomul k i , és 
ha egyszer meggyujtatott, mindaddig a’ leg
szebb világgal ég, mig csak foly; vagy két 
bádog és réz csöven, de mellyek egy közép 
pontuak ’s egymás mellett kevés távolságra 
állanak, vezettetik ki. Az a’ gáz, melly a’ két 
henger közt felemelkedik, argandi lámpát képez, 
’s ahoz a’ levegőnek mind belső mind külső 
hozzájárulása van. Az egy középpontú csö
veket be is zárják hegyeiknél, egy átlyukka- 
tott karikán eresztetvén ki a’ gáz, hol aztán 
apró lángokat képez.

A’ mi légszeszvilágitási készületünk, melly 
a’ képen elő van terjesztve, apró dolgok’ vagy 
környékek’ megvilágítására szolgál. Áll pedig 
e’ következő nagyobb, íiggyelmet érdemlő ré- 
szekkől.

Fig. 1. a’ lombik -  kemencze, mellyben a’ 
kőszén desíilláltátik. Epitve téglából vagyon, 
’s azon téglák, mellyek közvetlenül kitétetvék 
a’ tűz’ erejének, tüzhatliatatlanok ’s agyagból 
csináltatnak.

Fig. 2. a’ kátrántartó, melly a’ kátránt ’s 
a’ kőszénleeresztésnek más terményeit magába 
fogadja. Ez egy üreg, öntött vasból készült, 
öntött vasfedővel bezárt henger. Egy kis nyí
lása is vagyon a’ levegő’ kieresztésére, mikor 
a’ nedv belészivárog.

Fig. 3. a’ mészmüszer, melly a’ tisztátalan 
kőszéngázt megtisztítja, hogy használhatóvá 
legyen. Ez öntött vaslapokból vagyon össze
rakva.

Fig. 4. a’ gáztartó, vagy befogadó, mikor 
már a’ gáz meg vagyon tisztulva; ebből szede
tik vagy folyatik ki tetszés szerinti használatra. 
Ennek két fő része vagyon, tudnillik egy nagy 
belső, alól nyitott üreg-edény vaslapból, a’ gáz’ 
befogadására, ’s egy külső még nagyobb edény 
öntött vaslapból, mellybe az első edény fel 
van akasztva. A’ másik vagy a’ csatorna azon 
vizet fogja magában, mellyel a’ gáz elzáratik. 
A’ belső edény, melly a’ gázt magába veszi, 
kötélén vagy lánczon hengerkarikán függ két 
két nehezékkel, mellyek nem igen kisebbek a’ 
gáztartóéinál. Nagyohb súlyosságával megki-
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vántató mennyiségben nyomja a’ gáztartó a’gázt 
ki a’ vezető csövön egészen a’ lámpába. A’ lán- 
czok’ nehézségének azon anyag’ fajlagi (specifica) 
nehézségével, mellyből a’gáztartó készült, egyen
lőnek kell lennie, hogy ez a’ viz mennyiséget, 
melly a’ gáztartót helyéből mozdítja, visszapó
tolja; az az, mi ugyan annyit tesz, azon ne
hezékvesztést, melly a'  gáztartóval történik, ha 
a’ vizbe mártatik, helyre üsse. Az ellennehe
zékeknek csaknem oly súlyosoknak kell lenniük, 
mint maga a’ gáztartó.

A’ készület’ különböző részeinek operatioi 
a’ következő felvilágositásból nyilvánosulnak ki.

A A . két vas lombik, láíiránylag egymás 
mellett a’ kemenezében feküdvén. A’ lombikok’ 
nyilásai előtt, mint az eltört fal mutatja, alól 
a'  kemenezében egy boltos kamara vagyon, 
mellybe a’ munkálat’ bevégződése után a’ salak 
h ű l , és ott marad mig meghűl. Ennek az a’ 
haszna, hogy a’ veresen izzó salak'  kiszedésé
vel nem kell bajoskodnia a’ munkásnak. A’ ke- 
mencze’ végén álló ajtón szedetik ki a’ tüzet 
kiálló kamarából. Mikor a’ munkálat elkezdő
dik, le van eresztve a’ gáztartó’ sisakja ’s kö
vetkezőleg vizzel van meg töltve. A’ mint a’ 
kőszén’ destillatioja nevekedik a’ lombikban, a’ 
csepegő ’s gázforma nedvesség a’ JiB  függőle
ges emelcsőalaku csövek által a’ latirányos C 
csőbe vezettetik. A’ csepeghető folyadékok ad
dig gyülekeznek ezen C ülepitőbe, mig a’ D 
csövet tele folyják. Ebben a’ gázzal és a’ még 
le nem ülepedett gőzzel együtt az E kigyócsőn 
keresztül a’ vizzel töltött cisternán átmennek. 
Ezen úton megsürüdik a’ gőz egészen; ’s az 
előállott folyadék a’ kátrántartóba gyűl fig. 2 . 
A’ gázforma productum az F csöven, az E cső’ 
egy ágán, a’ mész műszerbe megy fig. 3. Ezen 
alkattyuban a’ mészvizzel összejön a’ légszesz, 
a'  kénsavany és büdösköves gáztól megtisztul 
’s alkalmatossá lesz világításra. Mihelyt ez 
meg van, a’ tisztult gáz a’ G cső által a’ cis- 
terna’ fenekéről egyenesen felemelkedő H csőbe 
nyomatik, melly felül egy hengerforma, alól 
nyitott, finomul átlyukkatott sisakkal I fedezte
tik. Ezen sisaknak alsó része a’ vizbe nyúlik. 
A'  H csőbül kinyomuló gáz kiszorítja a’ sisak
beli vizet, és áthat a’ sisak’ átlyukkatott alsó 
részén apró hójagocskákban. így történik az, 
hogy gyakran összeilletődésbe jön a’ vizzel,

még tökéletesebben megtisztalván minden idegen 
nemű részektől. A ’ fő tisztulás a’ mosó műszer
ben történt íig. 3. a’ mészvizzel. Most már a’ 
gáztartó’ mozogható része alá gyűl a’ légszesz, 
mig annyira szaporodik, hogy azt felemeli. 
Ily módon folytatódik a’ munkálat, mig a’ lom
bik’ kőszenéből minden elszálló rész kihajtatik. 
A ’ gáztartónak haszna főképen abban áll, hogy 
a’ majd több majd kevesebb gázt kiegyenlíti, 
melly a’ lombikban fejtődz. Ha sok légszeszt 
bontakoztatnak ki a’ lombikok, magába veszi a’ 
gáztartó; ha kevesebbül a’ légfolyam, ezen 
edénynek nehézsége kiszorítja a’ gázt a’ ka
kassal kinyitott csöven. Vége lévén a’ mun
kálatnak ’s meghűlvén egykissé a’ lombik, ki- 
ürítetik a’ fedél’ felnyitása által ’s újólag meg
töltetik kőszénnel. Ha most a’ fő kakas meg
nyittatik , lassanként lesülyed a’ gáztartó’ fe
dele ’s a’ K. csőbe nyomja a’ g á z t , melly fő 
cső a’ gázlámpával összefüggésben áll. L egy 
fa hordó tele mésszel és vizzel a’ mosómüszer 
töltögetésére. A ’ mészviz az M görbe csö
vön v a’ nélkül hogy a’ levegővel közösülésbe 
jönne, az L csőbül a’ mosómüszerbe vitetik. 
NN egy viztömlő, hogy mikor szükséges fris 
vizet eresszen a’ gáztartó’ cisternájába. Ezt a’ 
vizet igen szükséges tisztával felváltani mihelyt 
megmocskosodik, mert különben nem lesz a’ 
légszesz tökéletesen tisztán megmosva, ’s az 
égéskor kellemetlen szagot fog adni. Úgy meg 
kell ujitani néha néha a’ mosó műszer’ tartalmát 
is, mihez hasonlag az N tömlő által vezettetik 
a’ szükséges viz. O egy tágas cső, mellyen 
a’ cisterna tisztátalanná lett vize kieresztetik. 
P egy pereszlen, a’ mosómüszer’ tartalmának 
olykori felkavarására. QÖ egy pár vaspáleza, 
a’ gáztartó’ mozgásának rendezésére. R egy 
mutató, nyellel és karikahengerrel a’ gáztartó’ 
egyik kerekévéi összekapcsolatban; ez jelenti 
ki a’ gázturtó’ kubik-tartalmát emelkedésével és 
leszállásával. S egy tág csövet mutat, a’ mész’ 
feloszolhatatlan részeinek leeresztésére. T a’ 
vas lombikfedő, hogy a’ lombik’ nyílását léghat- 
hatatlanná tegye pontos elzárásával; U a’ vas ék, 
mellyel a’ fedő erősen a’ lombikhoz szorítatik. 
A ’ balkéz felől lévő lombik mutatja, mint zá- 
ratik el a’ levegő ellen fedő ’s ék által.

Ezen gáztartónak van még egy biztosító 
légcsapja, hogy a’ felesleges levegőt kieressze,
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melly a’ gáznak gondatlan készítése miatt még 
akkor is kifejtődzik, mikor már a’ légszeszbe- 
fogadó tele van. Ezt nem lehetett a'  rajzola
ton előadni. Levezeti ez azon felesleges gázt, 
melly a’ légszesztartó körében gyűlt összve, ki
vül nyúlván az épületen a’ szabad levegőre.

Kik ezen készületet elevenen nem látják, 
alig képzelhetik, mily könnyűséggel megy az 
egész munkálat. A’ gáz fajlagos könnyűsége 
szerint egyenesen száll fel,*s égésekor sem szagot 
nem ereszt, sem az atmospherát meg nem veszte
geti 5 lángjának tisztasága oly nagy, hogy a’ fe
lébe tartott papirost sem mocskosítja be; de semmi 
más kellemetlen hulladékokkal sem jár mint a’ 
közönséges gyertyavilág. Mindazon hírek, rnely- 
lyek veszedelmes létéről terjedeztek, csak ha
szontalan mesék, mert minden ártalmassága ab
ban á l l , hogy ha a’ gáz nem tiszta, szikrákat 
hány az égéskor és perczeg; 's ekkor szaga 
is van, de csak a'  szoba’ magasabb levegőjében 
észrevehető; befutja az érczet, megsérti a’ ké
pek’ színét, \s az egészségre nézve is kártékony; 
de mind ezek nem történnek a'  tiszta gáznál.

Minthogy pedig a’ gázvilágitás minden 
másfélét sokkal meghalad olcsóságban, tiszta
ságban, fényességben, kiszámolhatatlan hasznot 
hajt a’ status’ gazdaságára, mint a’ magános 
polgárokéra is; ’s a’ czélnak tökéletesen meg
felelvén ezen tekintetben kivánni sem lehet töb
bet. Utczák, házak, boltok, templomok, ki
kötők, szóval mind az mi kivilágosítást kiván, 
a’ legczélirányosabban láttathatik el gázfénnyel, 
’s mi ezelőtt csak jámbor óhajtásnak látszhatott 
volnay többé nem probléma; még csak 20 esz
tendő előtt is hihetetlennek tetszett az utczákat 
ezzel világosítani, és most már Európának főbb 
városai tündérileg ragyognak a’ gázlámpáktól 
éjszakánként, temérdek költséget kímélvén meg 
a’ statusnak, melly azelőtt sikeretlenül égett el.

Az ujabb kornak ezen szerencsés talál
mánya hazánkban is divatba jött már, és nem 
csak főbb városainknak, mint Pestnek, szép bolt
jai ’s jelesebb utezái ragyognak kellemes fény
ben y hanem apróbb városainkban is örvendezte- 
töleg ötlik imitt amott fel nyájas világával. 
Nagyon ohajtatos, hogy minél előbb elterjedvén 
’s közhasználatúvá lévén, a’ faggyú, olaj 's 
egyéb fejbóditó büdös mécsek kialudjanak előtte.

K l a v i r o z á s .

Minden klavirjátszó szavatoló (declama- 
tor); a’ miv költeménye, keze a’ nyelve, az in
strumentum hangja. Ha hangja (instrumentuma) 
tisztátalan, durva, kelletlen, visító, harsogó, 
tompa, vagy nyelve (kezei) botlakozó, nehéz, 
nem hajlékony, lehetetlen művészeti foganatot 
eszközölnie.

Egy hiány mindent megront itt, és csak az 
egész teszi a'  tökéletes előadást. — A’ hang
szernek és kéznek minden érzést ki kell nyom
nia. A’ belvágyakodás'  leghalkabb lehellete, 
az érzelem’ legszelídebb lengése, az indulat' 
leggyenyébb mozgalma valamint az óriási szen
vedély'  vihara, a’ hevület’ tüzes felháborodása, 
az erős érzet’ izzó kirohanása, a’ gyorsaság’ hir
telen repülése, mellyel szélsebességben nyar- 
galtatik végig a’ kultsokon, számlálhalatlan han
goztatása ugyanazon egy hangnak, a’ leggyor
sabb reszketeg (triller) most emelkedve majd 
leszálva, mind a’ legnagyobb tisztasággal, ke- 
rekdedséggel, tökéllyel, könnyűséggel és vi
lágossággal, ’s az árnyékolat’ minden lépcsőivel 
kiadandó; ez az alapfeltétel, melly mulhatatla- 
nul szükséges, minden többi csak mellékes, de 
elhagyhatatlan fő törvény.

A'  kéznek szerencsés alkottatása, szorga
lom, fáradhatatlanság, férjfias állhatat, juttatnak 
a’ czélra ’s egy Eberhard% Müller’, Hűmmel’ 
felséges leczkéi adnak gazdagon alkalmat, hogy 
ezen czélra érhessünk — ’s mennyire elmulasz- 
tatik ez! Hány nagyobb ’s apróbb gyermekek 
játszanak szüleiknek ?s a’ vendegéknek örömére 
lengyelt, marsot, operadarabokat, holott két kézzel 
egy scálát sem tudnak, még kevésbé egy sza
bályos kettősfutást, vagy becsületes rcszketeget. 
Fordítatnék csak nagyobb figyelem reá, ’s gon- 
doltatnék meg mily mulhatatlanul szükséges lecz- 
kéket játszani, nem lenne a’ hozzáértők’ szána- 
kodására méltó oly számtalan ékes kontár, ra
gyogó majom. Jelen korunknak nyavalyája a' 
könnyűség, ’s a’ tökélynek szép virága napról 
napra inkább hervad, ezen szörnyetegnek mér
ges lehetői illettetvén. Az ujjrakásnak mily 
nagy hátramaradása, a’ mivészet’ ezen nagy 
fejezetének. Az ujjrakás hadifortély, ’s ki ezt 
nem tudja, annak vesztenie kell. A'  hangláb 
(takt) élctere a’ játék’ testének, ha ez nem
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jár egyenlőleg, egész test beteg; de az elra
gadtatás’ mámorában az érzet elhatalmazván, 
az ember'  életere is tüzesebben ver a'  testben, 
íg y  lehet a'  hanglábot is változtatni, midőn a’ 
belső élet'  magasabb tekintete össze ütközik a' 
hideg szabályossággal, midőn a'  hiba levetke- 
zik természetéből és szépséggé válik. Ennyit 

a' játék mechanismusáról. De ez még csak a’ 
test, a' léleknek háza. Test nélkül nem nyilat- 

kozhatik a’ lélek , de lélek nélkül csontváz a’ 
test; ha a'  szellemi lehellet hibázik, mozgatla- 

nok a’ tagok és halvák. A '  mivész' indulatja, 
phantaziája, érzése, az ihleltetés'  szent tüze 

fújják a’ clavirba az élethelletet ’s a’ hangok’ 
csontvázát életelevenségü felséges testé teszik, 
előszólítván a’ meredettség éjszakás országából. 
Itt a’ játszónak költővé kell lennie, vagy örök
re semmi marad. Ha nem él benne a’ magasb 

ihlet, ha keblében nincsen aetheri sugár’ szik
rája, melly egy Tassonak, Schillernek, Pin- 

dárnak, Rapháelnek, Angelónak, Correggio- 

nak, Phidiásnak, Canovának keblét dagasztá, 
ha őtet is át nem hatá egy istenség: elkoptat
hatja ujját az örök szépség’ ajtaján, az neki 
meg nem nyílik, ’s kizárva marad a’ magasb 

rendeltetésüektől. Azért minthogy az életszik
ra hibázik , sok mivésznek játéka hasonló azon 

ábrázathoz, melly a’ legtisztább vonások a’ leg-  

tökéleíesb idom, a’ legszorosabb szabályosság 

mellett is valami tűrhetetlen meredtséggel ’s ide- 

genítővel bir, ’s mindig valami fabábra emlékez
tet. Az valami vértelen kísértet csalékony 

emberi alakban, korinthi menyasszony sziv 

nélkül.

G o n d o l a t o k  a’ h á z a s  é l e t r ő l .

A ’ házasság, az a’ jobb világbeli szép jele
net, legédesb kötél, melly bennünket hazához 
és emberiséghez csatol.

A'’ boldog, megelégedett házasság legbe- 
csesb jutalma ’s kincse a’ cseudes életnek.

A’ boldog házasságok oszlopai a’ statusnak, 
palladiumai az emberiségnek. Az emberiség 
nem kételkedhetik boldogságán, míg az szeren
csés egyes családok’ apolgatására lehet bizva. 
A z a’ jó ’s hü statuspolgár, ki nejét és gyer
mekeit legnagyobb gazdagságnak tartja; az a’ 
legtüzesebb és lelkesebb hazaü, kit neje ’s gyer
mekei iránt vonzódó szerelme tett azzá.

Kazinczy azt mondja: Boldog, ki mege
légedve él a’ neki jutott áldással, ’s a’ hol tőle 
kitelik, mással jót tesz, örömre virasztja azt 
a’ reg, ’s kedves álmot hoz reá az éj; de két
szer boldog, ki oly hitvessel osztja fel örö
meit , kit szépség ékesít ’s minden más dísz.

Egy szép ’s erényes hölgyet birni, annyi 
mint igazán boldognak lenni; egy nemes, v ig -  
elmü ’s ártatlan nőt szeretni, ’s a’ hüliöz hüven 
ragaszkodni, égi éldelet. — Vajha minden 
hölgy tudná ’s érezné, mit tegyen, megeléged
ve ’s tiszta öntudással egy szerencsésített, ne
mes férjfiunak karjai közt nyugodni.

Legszebb ’s legtartósb boldogság a’ házi 
boldogság, mert ez a’ csendes örömöknek csak
nem szakadatlan lánczából áll, még pedig oly 
örömöknek lánczából, mellyek csak egy pár lény
től függvén, mindenkor eszkőzölhetők.

Minden világi szerencse értéktelen, ha házi 
körünkben nem tesz bennünket boldogokká.

A ’ csendes házi kör oly palota, mellyben 
az életboldogság királyilag lakik.

Mit érnek szerencsejavak, tudomány ’s vi
lági tekintet, ha házi örömeink nincsenek? A z  
igazi boldogságot csak az asszonyi nem ne- 
mesbjei és jobbjai teremtik számunkra, mivel 
nemcsak megkönnyítik az élet’ gondjait és ter
heit, hanem finom ’s gyengéd érzelmökkel mind 
az iránt, a’ mi nemesb, megszépítik a’ társasá
gos életet.

Öröm jutott oly férj’ hölgyének is, ki háza? 
fejtekében él ’s egyenlő csendes napoknak fü-  
zögeti viráglánczait.

Egy nemes hölgy’ ajkain az élet’ fűszere 
illatoz, sokak és szépek azon adományok, mely- 
lyeket kezéből pirulás nélkül elfogadhatunk.

Egy méltósággal teljes nő diadalma a’ 
szellemi létnek ’s nem csak a’ látható világban 
idvezít bennünket, hanem ezen életet a’ látha
tatlannal is összefüggésbe hozza. Hol a’ nőt 
méltóság’ glóriája környezi, ott az élet ama’ 
magasb felszenteltetést nyerte, melly minden 
szentségtelen gondolatot száműz.

Szelidség, vidámság és szerelem legszebb 
ékei a’ hölgynek; ezek által dísze nemének ’s 
kevélysége az emberiségnek, nem ugy mint gaz
dagsággal, nagy születéssel, talentommal, mert 
ezeket a’ sors adta, amazok önnön szivéből 
származnak.

Az erényes nő, gyengéd anya ’s okos 
házi asszony legszebb éke a’ családnak, körü
lötte minden boldog a’ házban, ’s azon kivül; 
gyengéd kebléből hangzik a’ rend’ ékes hármo- 
niája; minden tiszta közelében , ’s minden mo
solygó , a’ kunyhó nyájas palotává le s z , a’ tűz
hely oltárrá.

A ’ szeretetre méltó ’s becses nő igen nagy 
ritkaság, mert legdrágább adománya az Isten
ségnek; az erényt nem lehet másképen lefesteni, 
mint egy nemeslelkü nő’ alakjában.
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Egy szerencsés háztartásban ezerféle öröm 
van , úgy hogy néha még egy kis visszálkodás 
is boldogság lehet.

A’ házi atya’ méltóságánál nincsen neme
sebb és elsőbb. Ez jó emberbarát, jó polgár, 
szerettetel teljes férj, hő keblü atya, ’s övéinek 
körében oly képet ábrázol, mellyre az angyalok 
is örvendezve tekintenek.

A'  férj nem oly heves házasságban mint 
az előtt, szive jobb, örömei többek és tisztáb
bak; az élet kedvesebb előtte, ’s otthon érzi 
magát; övéit ’s hazáját csak most tanulja 
igazán szeretni, többé nem magának, hanem 
azoknak él.

Az emberiségnek egyetlenegy tökély adatott 
’s ezzel csak a’ nő bir, mert az a’ tökély az 
anyai szeretet. Ez valódi szikrája az Istenség
nek, mert minden haszonleséstől és önségtől 
ment. Hasonlít az anyai szeretet azon férjfihoz, 
ki tölgyet ültet; ő ennek árnyában alig ha fog 
nyugodni, de a’ tölgy megnő ’s diszesítni fogja 
az Isten’ földét. Az anyai szeretet ideálja a’ 
gyengédszivüségnek, mert csak azért él az anya, 
hogy a’ kedvelt lényt boldoggá tegye, ’s nem 
gondol azzal, hogy ezen égi vonzalma teljesí
tésével önnön maga einésztetik. Mind az, mi 
egy nőt oly becsessé tesz, még csak az anyai- 
szereteítel nyilvánosul legtündöklőbben, midőn 
egy nemeskeblü férjnek imádott bálványává 
lesz. Lehet-e valami felségesebbet egy költő
nek is képzelni, mint nőt az anyai szeretet’ 
glóriájában; ezt csak az képzelheti egész misé
gében ’s az képes méltatni, ki emelkedettebb 
lélekkel a’ tökély után törekszik ’s azt végre 
feltalálva látja, mily égi dicsőüléssel bir egy 
kedves nő’ arcza, midőn az anyai szeretet’gyen- 
géded érzelme tükröződik rajta. Akkor éri el 
a’ nő lelkének legnagyobb nemességét, midőn 
tiszta mozdulatainak az anyai hu szeretet 
egyetlen rugója. Ekkor csendülnek meg az 
aszszonyi szivnek azon húrjai, mellyek ed
dig némán veszteglettek, ’s most az élet’ teljes 
öszhangjával ömledeznek. Ezen tökély teszi 
azt, hogy a’ nő közelebb áll az éghez mint a’ 
férj, ki az érzelmek’ ezen legdicsőbbikétől meg
fosztva sokkal szegényebb. — Jaj azon férj- 
jiunak, ki egy nő’ rendeltetését felfogni nem 
képes és azt méltatni nem tudja; jaj annak, 
ki házasságban az élet’ poezisát fel nem talál
ja ! De még inkább jaj azon leánynak is, ki ma
gához méltó férjet választani nem tud!

N a p l ó .

November’ 1-jén 1700 az ausztriai Háznak spa
nyol fiuága kihal III Károly királlyal, 
a’ mi okot szolgáltat a’ spanyol suc- 
cessio-háborura — 1817 a’ porosz 
király Wittenbergben leteszi alapkö
vét Luther Márton’ emlékének.

— 2-kán 79 K. u. idősebb Plinius , Romá
nak legnagyobb tudósai’ egyike, tudás
vágyának áldozata lön. A’ Vezuvot, 
melly akkor kezdett először tüzet 
okádni, közelről akarta megvizsgálni, 
’s bár a’ tüzes hamu hajójára hullott, 
mindent a’ mit észrevett, feljegyzett, 
míg az egész tájékot elborító gőztől 
megfőj tatott.

—'  3-kán 1789. A’ fraanczia nemzeti gyü
lekezet decretál: Ezentúl Franczia
országban rang-különbség nem létez.

—'  4-kén 1814. Norvégia Svecziával össze- 
kapcsoltatik és XIII Károly a’ slorthiny’ 
(országgyűlés) egyhangú választása 
által Norvégiának alkotványos királya 
lesz.

— 5-kén 1605 az angol eatholicusok tűrhe
tetlen nyomattatásuk’ következésében a' 
szörnyű lőpor-összeesküvésre fakad
nak, melly által I Jakab9s az egész par
lament levegőbe fogott volna felvettetni. 
Minden készületek már megtétettek, mi
dőn Mounteayle, egyik szövetségesnek 
barátja, névtelen ezédulát kapott, melly
ben meginteték, hogy a’ parlamentbe 
ne menjen, mert ott „láthatatlan kéz 
által rettenetes csapás fog tétetni/ 4 
Ezáltal ezen borzasztó terv semmivé 
tétetett. — 1816 megnyittatik a’ német 
szövetség’ gyülekezete a’majnai Frank-  
fú rt-  bán.

— 6 -kán 1632. Lützeni ütközet, mellyben
a’ nagy svéd király Gusztáv Adolf 
meggyőzi ugyan Wallensteint, de éle
tét is veszti a’ csatában.

— 7-ken 1808. lázzadás Algierban; a’ dey
Aclimed basa puskalövés által megö
letik és Ali deynek kiáltatik ki.

P O Z S O N Y B A N ,

ifj. S c h m i d A n t a l ’ betüjivel és költségén.




