




E r d é l y i  k é p e k .
XXXII. Torda.

Torda az Enyedtöl Kolozsvár féld nyúló utvo- \ moly ugyan nőm ragyog a fénytől, do kétségen 
italban fekszik, s a Keresztes mező egyik festői J kívül Erdély egyik legnevezetesebb városa. Tor- 
pontját képezi Л mint az utas a Lotom-hcgyro | da az úgynevezett „öreg“ városokhoz tartozik, s 
fölér, már a távolban megpillantotta a várost, ! ezen nevet terjedelménél fogva is megérdemli.
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germán nyelvekkel. Az eredmény kitűnő \ olt. 
Több tudós, előleges egyetértés nélkül alkalmaz
ván a zend és szanszkrit nyelvet a perzepoliszi

ioliruto.xim, azokat ny módon tökéletesen meg
fejté. Ily módon fel volt fedezve az ös perzsák és 
az Akhemenida fejedelmek nyelve is.

IV.
(Ktséi letek a méd, babiloni és asszír iái feliratok megfejtésére. A bizutuni óriási hármas felirat.)

A perzepoliszi feliratokban talált tulajdonne
veknek a többi feliratban való ugyanazonossága le
hetségessé tette a méd feliratok betüjegyeit is meg
határozni, s a babiloni- és assziriaiakból legalább 
néhány elemet fölismerni. Ezen előrelépés egy
szersmind annak tudomására is vezetett, hogy e 
két utóbbi feliratokban a perzepoliszi-től egészen 
különböző nyelvvel van dolguk a búvároknak. 
Azt is érezték csakhamar, hogy ha tovább akar
nak haladni, az összehasonlitáshoz sokkal bővebb 
forrásokra, azaz újabb feliratok szövegére van 
szükségük.

Ez újabb szövegekkel Rawlinson ezredes szol
gált, a bizutuni hármas nyelvű feliratokat nyújt
ván át a tudománynak.*)

Az oly híressé vált bizutuni emlék, melynek szá
mára az ék-iratok megfejtése történetében kitűnő 
hely jutott,Dárius Hiszti szpesz uralkodása idejéből 
származik, ki a trónra Krisztus előtt 521-ben, Cirus 
halála után nyolc év múlva ült.BizutunKermansah 
várostól keletre egy órányira van, a hajdani Me
dia nyugati határa felé, azon ut mentében, mely 
Babilónia- es Asszíriából Ekbatánába veze
tett. Hitvány falucska ez, mely mellett emelked
nek a feliratok- és dombormüvekkel telt sziklák. 
Lehetlen volt alkalmasabb helyet keresni ennél, 
melynek szemlélete felkölti a képzelmi erőt. Ha
talmas, ötszáz lábnál magasabb sziklafalazat ural
kodik itt a hegyi folyam partján elnyúló útfelet! 
A szikla függélyes falát kiegyengették és kicsi
szolták, s aztán ezen természetes kőlapra, a föld 
színétől ,300 lábnyi magasságban vésetto be Dá 
rius azon emlékiratot, mely uralkodása első 
éveire vonatkozik. A korona számos követelője 
legyilkoltatá Kambizeszt, Cirus utódát, s a biro
dalom számos tartományát elszakító; Dárius el
lenük fordult fegyverével , a tartományokat 
egyenkint visszacsatolta, személyeiket pedig kéz- 
rekeritette s aztán ki végeztette őket. Ezen győ
zelmeket ábrázolják a feliratok közt látható dom- 
bormüvek. Kilenc fogoly fejedelmet láthatunk 
itt hosszú sorban, kezeik megkötözve s nyakuk 
kötélre fűzve, mely végigfut az egész soron. Dá- 
riusznak sokkal nagyobb alakja a foglyokkal

szemben látszik, homlokán diadérn, keze (tekinté
lye jelzésére) fölemelve, lába pedig a földre súj
tott tizedik fogoly fejedelem testén nyugszik. A 
földre sújtott fejedelem alakja fölött levő táblács 
kán, hét sorban ezen feliratot olvashatni :

„Ezen Gomáta, a mágusz hazudott, midőn igy 
szólott va la : én Bordija vagyok, Kurus (Cirus) 
fia; én vagyok a király.“

Iierodot ismeré ezen bitorló máguszt, kit ő 
Szmerdisznek nevez.

A megkötözött fejedelmek mindegyike fölött 
látható felirat tudtunkra adja nevüket, s a fellází
tott tartományt is megismerteti velünk. A főfelirat, 
melyet Dárius alakja fölött láthatni, igy kez
dődik :

„En vagyok Dárius, a nagy király, királyok 
királya, Persia királya, a tartományok királya, 
Vistaszpa (Hisztaszpesz) fia, Arsamáma unokája, 
a Hakhámanis (Akhemenidák^törzséből való. D á
rius király mondja : atyám Vistaszpa, Vistaszpa 
atyja Arsáma, Arsáma atyja Arjaramna, Arja- 
jaramna atyja Tsispis, Tsispis atyja Hakhámanis 
vala. Dárius király mondja: Íme, ezért hivatta- 
tánk vala Hakhamánisiják-nak (Akhemenidák- 
nak.) Os-régi időktől fogva hatalmasak voltunk 
vala ; ős-régi időktől fogva királyi nemzetség volt 
vala a mi nemzetségünk. Dárius király mondja: 
Nemzetségemből nyolc király vala* előttem; én 
vagyok a kilencedik.“ Hosszú időktől fogva va
gyunk mi királyok.“

Ilyen ezen régi ázsiai királyok hivatalos irálya.
A nagy hármas-nyelvű felirat a faragott alakok 

fölé s feléjük oldalvást függélyes oszlopokban 
van elhelyezve. A  perzsa szöveg, mely négyszáz 
sornál többet tesz ki, középhelyot foglal el öt 
oszlopban; a méd felirat balra van három oszlop
ban, s e fölött a babilóniai.

A bizutuni emlék rég idők óta vala ismeretes; 
mwel azonban a faragványok és feliratok igen 
magasan vannak, csak nagyon átalános fogalmat 
szereztek azokról. Rawlinson ezredesnek sikerült 
róluk nagy költség- és fáradsággal legelsőbben 
teljes és jó  másolatot szereznie.

A mi a méd Írásmódot illeti, annak rendszere az 
első, vagyis a perzepoliszitől — mint már fentebb 
is említettük, tökéletesen különbözik ; ez nem 

J betűs, hanem szótagos írásmód, melynek minden
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egyes jegye egy-egy szótagot, mint: ba, ab, ma, 
am, tar, rat, tra, atr, art stb. fejez ki, s ezért szó- 
tagoló írásmódnak nevezhető. Ebből egyszersmind 
az is következik, hogy a méd Írásmódban hason- 
lithatlanul több az Írásjegy, mint a perzepoli- 
sziban, a miért olvasása, s illetőleg megfejtése is 
végtelenül nehezebb.

E nehézségek azonban még semmik azokhoz 
képest, melyekkel a harmadik, vagyis az asszir- 
babiloni Írásmódban találkozunk, mely Írásmód 
hagyományai azonban a ninivei leletekben a töb
binél még becsesb történelmi adatokkal gazdagiták 
a tudományt.

(Saint-Martin Vivien után).
Szó boly Viktor.

Az asszír múzeum nagy terme a párisi Loiivreban. („Nmivéröl“ cimtt cikkünkhöz.)

Egy ismeretlen magyair jakobinus.
Ki tudná azt előszámlálni, hány vértanúja volt 

a szabadságnak, hány nemeslelkü férti volt, ki 
vérével ápolá eme nagy fa gyökerét, mely száza
dokon át nőtt és nő folyvást, melynok árnya 
alatt egykor milliók fognak pihenni V

Volt egykor idő, midőn idegen volt a magyar 
itthon, s midőn azoknak, kik a szabadságért vé
rüket onták, neveit még említeni is gyalázat volt; 
de eljön még azon na]), melyen megkoszorúzzuk 
emlékeiket, melyek még most ugyan nem álla
nak fon, s nem «mutatják a hosszú küzdelmekben

elhullott szabadsághősök neveit, mert azelőtt 
nem volt szabad még csak nevüket is említeni.

Egy Bocskay, Bethlen Gábor, Rákóczy György, 
11. Rákóczy Ferenc s Tökölyi Imre emléke mig 
magyar él, élni fog. Igen, a nagyok emléke él, de 
azon számtalan férfinak hire, kikben bár hasonló 
lánggal égett a szabadság- és hazaszeretet, de 
csak kisebb szerepet vittek a szabadság harcaiban, 
mert mindegyik vezér nem lehetett, nem él többé, 
s csak egyes családok tartották fen emléküket s 
hagyták apáról fiúra hátra. Sok ily nevezetes férfi
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neve került m ár a közönség elé в ismertetett meg 
a magyar néppel, mely már rég elfelejté nevüket, 
tetteiket s hazaszeretetüket.

Nekem is jutott egy kis része a szerencsének 
azon dicsőségből (mert a szabadságért küzdött 
férfiak feledékenységbe ment nevét fölfedezni 
igen is dicsőségnek tartom), egy ismeretlen ma
gyar jakobinus nevét felfedezni, s a közönséggel 
megismertetni; e férfiú nagy-rákói Kreskay József) 
részese s egyik tagja az úgynevezett Martinovics 
összeküvésnek.

Kreskay József Rác-Almáson, Fehérmegyében, 
ezerhétszáz közepe táján született, tehetős szülők
től. Atyja : János, földbirtokos s megyei tisztvi
selő, anyja Kovács Mária volt. F ivérei: Tamás, 
Ferenc és Gáspár valának, s egy nővére: Katalin. 
Fivérei közül a két ifjabb : Ferenc és Gáspár, 
szintén mint atyjuk, megyei szolgálatban álltak. 
Ferenc több éven át nrnt főügyész szolgált s in
tézte a megyo ügyeit, Gáspár pedig 25 éven át 
mint esküdt (1781— 1787.) aktuarius (1787 — 
1790), szolgabiró (1790 — 180G.), s végre mint 
számvevő, Ыven cs ügyesen járt el kötelességé
ben, s mint számvevő halt meg 1806-ban.

Kreskay József szintén, mint fivérei, az ügyvédi 
pályára készült; ifjú éveiről igen keveset, csupán 
csak annyit tudunk, hogy már mint ifjú kedvelte 
nemcsak a magyar, de latin s francia nyelvet is, 
s magát azokban egészen kiképezte. Benne, már 
mint ifjúban, lángoló hazaszeret égett, mit fé
nyesen mutat azon tény, hogy ő is, követve számos 
magyar ifjút, részt vett a Martinovics-féle úgy 
nevezett összeesküvésben, s a társaság összejöve
telein többször jelen volt.

Midőn 1794. julius vége felé Bécsben több sze
mélyt, kik jakobinus érzelmek s tilalmas levele
zés gyanújában álltak, elfogtak, s a többi tarto
mányokban is bizottmányok rendeltettek ki a 
jakobinus-klubbokat felfedezni, hazánk lakóit fé
lelem szállta meg. De mindezen befogatásokat a 
bátor magyar jakobinus-klubb nem tekinté ag
godalommal, mert tudta: hogy azokkal (t. i. ki
ket Bécsben elfogtak) semmi tilos összeköttetés

ben nem áll, s hitte, hogy alkotmányunk által 
törvénytelen erőszak ellen védve van.

Azonban a bátor klubbot felriaszták az aug. 
13-án történt éjjeli elf ogatások.

Elfogatott: Hajnóczy, Szerémmegye volt alis
pánja, Laczkovich kapitány, Szentmarjai, kik 
éjjel ágyaikból hurcoltattak börtönbe. A  főváros
ban idéző Zsigrai és Kreskay József, sejtve a 
vészt, mely felettük tornyosult, Rác-Almásra, 
Kreskay József fivéréhez, Gáspárhoz menekültök, 
hol Zsigrai (engedve Gáspár kérelmeinek, ki 
családját s magát féltve, nehogy az összeesküvés 
gyanújába esvén, mint számosán mások, csupa 
gyanúból elfogassék,) csak egy napot töltött, s 
Almásról Vadasra, Jankovicshoz menekült, hol 
azonban Zsigrait az üldöző katonaság elértő s 
fogva vitte Budára, hol a következő év (1795.) 
május 20-án Szentmarjai, La?zkovic3, Ilnjnóczi 
és Martinovics apáttal együtt vértanúi halált halt 
a szabadságért.

Kreskay József belátva azt, hegy hazájában 
élte nem biztos, s mint az összeesküvés részese, 
előbb-utóbb elfogattatik s vagy vérpad, vagy an 
nál irtózatosb börtön lesz hazaszeretető jutalma, 
Majer név alatt Parisba menekült, hol —  minthogy 
a francia nyelvet jó l érté, —  csakhamar hivatalt 
nyert, mint hadibiztos. Fivérével, Gáspárral foly
tonos lovclozcábcii állt, s leveleiben többször ké- 
ré, hogy gyermekei közül egyet küldjön ki Fran
ciaországba. De kérelme sikortelen volt. Végro 
megnősült, s négy gyermek atyjává lett. El to vég
ső éveiről s mikor és hol halt meg? rokonai s barát- 
jai köveset, s csupán annyit tudnak, bogy mint 
igen gazdag ember balt meg. Levelei s egyéb 
Írásai azonban, melyek elég nagy számmal van
nak, tudmányos képzettségét hirdetik s tanúbi
zonyságot tesznek arról, hogy nagy fia lett vol
na honának, ha később, s nem ily zivataros idő 
ben él.

Lövőiéiből, melyek kevés idő múlva kezeim 
be fognak kerülni, néhányat e lap tisztelt olvasói
val közölni fogok.

Hattyúffy Dezső.

A titkos itélöszékek.
Midőn Németországban a középkorban a csá

szár a pápa, a fejedelmek a császár, a lovagok 
egymás és a villongó városok ollen harcoltak, a 
jog- és igazságnak rendkívüli védői támadtak a 
titkos itélöszékek-ben — Fehmgorichte — me
lyek működési ideje főleg a X IV . és X V , szá
jadra esnek*

A titkos itélőszék egy elnökből — ki szabad 
grófnak neveztetett — és 14, rendkívüli esetek
nél 28 ülnökből állott, kik egyedül ismervén az 
itélőszék szerkezetét és eljárását, beavatottaknak 
neveztettek.

Ünnepélyes eskü kötelezte mind az elnököt, 
mind a beavatottakat titoktartásra. A  ki esküjét



megszegte és igy árulóvá lön, arra borzasztó 
büntetés várt. Előbb nyelve vágatott ki, aztán 
pedig hét lábbal magasabban akasztatott fel, 
mint a legnagyobb bűnös. Mennyire hatott e bor
zasztó büntetés a beavatottakra, kitűnik abból, 
hogy az itélőszék titkai még a szülők és testvé
rek előtt is titkok maradtak.

A beavatottak titkos jelek által ismertek egy
másra, és tartoztak egymást kitelhotőleg segiteni.

Az idézés a szabad gróf és 6 beavatott pecsét
jével ellátott levél által történt, mely vagy a vád
lott házára, vagy a legközelebbi szent képre 
függcsztotott. A következő éjjel a kitűzött he
lyen várakozott reá a kiküldött avatott, ki sze
meit bekötvén, az itélőszék olé vezette. Az itt kö
vetett eljárás igen egyszerű volt. Elnök előadta 
a vádat, mire a vádlott vagy [védhette magát, 
vagy nőm. Első esetben a kötelék le nem vétet
vén szemeiről, szabadon bocsáttatott, másodikban, 
midőn nem védelmezhette magát, vagy többszöri 
idézésre sem jelent meg, a beavatottak egyike 
által a legközelebb eső fára fölfüggesztetett vagy 
leszuratott, hullája az országidra tétetett, de a 
gyilok az itélőszék jelével a megöltnél hagyatott,

G r ó f  B é r e s
(1Г. Rákóczy Fe

Hazánk ezen nagy emlékezetű fiáról már la
punk múlt évi folyamának 2 2 -dik számában volt 
szó, hol rövid életiratát adtuk s házi életo és ház
tartása ismertetését, mintegy korrajzul az azon- 
kori főúri magyar élet illusztrálására. Most, mi
dőn e nemes férfi nemes arcvonásait mutatjuk 
be, előrebocsátván néhány szót származásáról, 
jelleme bővebb ismertetését tesszük közzé Thaly 
Kálmán tolla után, ki történetirodalmunk terén 
kitűnő érdemet szerzett Bercsényi levelezései és 
életirata s jellemzése közrebocsátásával is.

Székesi gróf Bercsényi Miklós előkelő, ősnemes 
székely családból eredett, melynek főbirtoka — 
honnan élőn evét is vette —  Székes helység vala 
a Marosszéken, M.•Vásárhelytől nem messze. A 
XVII-dik század első negyedében már a főrendek 
közt omlittetik e család, moly a fejedelmi Kemé
nyekkel, Kunokkal, Géczyekke! és Lázárokkal 
rokon.

A Rákóczy-féle szabadságharc tüzvérü terem
tője, a kuruc-hadak csüggedhetlen fővezére, az 
ország ékesen szóló első tanácsosa: Bercsényi 
Miklós szenvedélyes lovéliró vala, s nemcsak ter
mékenységben, de szellemben, tartalmi becsben,

H A Z Á N K  S
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egyenruhájában tiszteletére elébe menő Forgá
csot: „Itt a bolond, ni! április elsején!“

A szécsényi gyűlésen pedig egy követet — 
Plathy bándort — mivel vele hevesebben mert 
vitatkozni, szenvedélyességében végre összeszi
dott, úgy bogy lecsillapitására Rákóczynak kel
lett közbeszólnia, kinek azonban egy-két szelíd 
szavára Bercsényi felforrt haragja rögtön lecsön
desült. Mert meg kell adni, hogy ez a mások ál

tal hajthatatlan, mindenen kerosztüljáró ember 
Rákóczy iránt mély önmegadással viseltetett. 
Annyira szoretto nemes barátját, annyira ragasz
kodott az ügyhöz, melynek zászlója Rákóczy ne
ve volt, hogy ő, kin felbevülésébon az indulatok 
korlátlanul uralkodtak, azonnal láncra birta ver
ni lelke oroszlánát, mihelyt Rákóczy akará.

Bercsényi jollomének alapvonása: a véghetlcn

hazaszeretet, s ennélfogva tántorithatlan ragasz
kodás Rákóczy iránt is, s engesztolhetlen gyűlö
let minden iránt, a mi — német. Ember még a né
metet sohasem gyűlölte úgy, mint ő.

Mindent, a mi Rákóczy ellen vagy a német 
mellett volt, kibékithetlenül gyűlölt. Indulatának 
egyes hevesb kitörései is ez alapérzelmére vezet
hetők vissza. így például, mikor a túróéi köve
tek által méltatlanul gyanúsított fejedelem az

ónodi gyűlésen keserűségében trónját odahagyta : 
Bercsényi Rákóczy lelépésében az imádott haza 
ügyének bukását rettegve ragadta meg fejedelme 
karját, 8 őt a trónra visszavezetve, kiáltott fel 
kitörő haraggal: „Nem, hogysem ez történjék: 
haljanak meg inkább о gazok!“ s túláradt indu
latai hevében kardot rántva vágott Rakovszky 
vállába.
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A k o h á s z a t r ó l .
Ha széttekintünk a száraz földön és tengerén, 

a házban és udvaron, mindenütt az erős vasat 
látjuk alkalmazva, hol azelőtt a fa alkalmazásá
hoz voltunk szokva.

A vasérc régibb korban sem foglalt el keve
sebb helyet földünk szilárd kérgében, mint most, 
a szántóföldeket mégis fa-ekékkel barázdálták, 
a Homer által megénekelt trójai háborút réz- 
fegyverekkel viselték. Ma már vas-páncélu ha
jók hasítják a nagy tenger habjait, épületeinket 
vas-oszlopok tartják ; ma a gazda-ember vas szer
számot, a katona vas-fegyvert ismer. Mi okozá 
tehát, hogy az oly szellemdús s oly müveit né
pet a földben rejlő kincs használatától visszatar
totta? Mondjuk ki röviden: a széllel nem tudtak 
elbánni.

A bőrtomlőkbo felfogott s vigyázatlanságból 
kibocsátott szél, a ravasz Ulyssest a nagy tenge
ren forgatá, a mélységbe taszitá, s csak hosszas 
fürdés után engedte egy könyörületes nymfának 
őt megszabadítania. A  szél a régiek előtt mint az 
emberiség legfélelmesebb ellensége volt ismere
tes. Ezt meggyőzni vagy működését haszonra 
forditani csak az újabb kornak sikerült. Hogy 
mily hatálylyal van a szél a hajózásra, a mellett 
egy pillanatig sem akarunk időzni; egyedül an
nak leírására szorítkozunk: miképen hozza létre 
a szél korunk legfontosabb ércét, a vasat.

A vas úgy, a mint a föld gyomrában nagy te
lepeket képezve terül e l : az embernek mitsem 
használ. Haszna csak akkor van, ha a hő a mel
lék-anyagoktól leválasztja, s a salakos részektől 
megtisztítja.

A fa vagy a hatalmasabb tüzü anyag : a kő
szén, a tömör sziklákból még ki nem olvasztja 
az ércét. A szélnek kell lángjaikra éltető erővel 
hatnia s nehéz munkájuk végzésére mintegy bá
torítania. Azon tényt, hogy a szél döntő szavazat
tal bir e vasterményre nézve, csak a jelen kohá
szat állapította meg. Azon eszközt, mely a lég
áramlatot előidézte és vezette : fúvó- készüléknek 
nevezték.

Az első vassal foglalkozó mester — mint a 
történelem hiszi —  Tubalkain volt. Mózes sok
szor magasztalja, hanem nem közli, min alapszik 
tulajdonképen dicsérete, s azért megakadályozza, 
hogy vele egyetértsünk. Csodálatos, hogy Mózes 
könyveiben csupa háborúság van, s a művelődés 
történelmének semmi nyoma sincs.

A görögök művelődése már eljutott hozzánk. 
Ok semmit sem hallgatnak el, amit tudnak. A mit

a görögök a kohászat és öntödékről tudtak, azt 
más népekkel is közölték. Csak az a sajnos, hogy 
tudományuk о tekintetben nem nagy terjedelmű 
volt. A görögök folyvást költészettel foglalkozó 
szelleme ritkán ereszkedett le a természet-vizs 
gálát mindennapi körébe. Mindannak dacára 
azonban a görögök sokszor magasabb nézetek
kel bírtak a természet törvényeiről, mint a k e 
zelő tehetségtől megfosztott, s csak a mogorva 
észtől vezetett népek.

Eobertson, angol utazó, ki 1790-bon volt Ame
rikában, a peruiakról egy eseményt beszél el, 
mely elég bizonyíték arra nézve, hogy a peruiak 
az ércolvasztást sokkal kevesebb oszélyességgel 
kezelték, mint a görögök tizennyolc század előtt. 
Midőn Robertson szürkületkor Peru egyik kisebb 
hegye felé közeledett, már távolról óriási füstfel' 
legeket látott, melyekben barna lángnyel vek c i
káztak, s az ég e tűz viszfényétől világos pírban 
ragy°g°R* Robertson roppant tüzet vélt ott ta 
lálni, hanem mennél inkább közeledett hozzá, 
mind világosabban vette ki a hegy hosszan ol- 
nyúló gerincét. A hegygerincen több mint száz 
kis kályháceka volt, melyekben csak úgy szi
porkázott a tűz. Az emberek oly serényen mo
zogtak a hegyre fel és le, mint valami nagy 
hangyaboly lakói. Nagy kosarakban cipelték fel, 
a nyers ércet s a fát vállaikon; érc-edényekben 
pedig vitték le a folyékony izzó anyagot. Lenn 
vízbe dobták, mely tajtékzott, pezsgett, sisterkélt, 
s előtűnt a vasdarab. Azon kérdésre : mirevaló 
e rendkívüli sietség, e sajátságos sürgés-forgás, 
azt kapta feleletül, hogy a hatalmasan fúvó szél 
re tették őt figyelmessé, és megmagyarázták neki, 
hogy e szél a nyílásokon a kályhába hatol, s a 
tüzet éleszti. Sebesen kell tehát munka után lát
ni, mivel e szél nagyon kedvező. Ha szélcsend 
áll be — s az elbeszélő itt gondteljes pillantást 
vetett az ég felé — akkor, fájdalom, a mi mun 
kánk is szünetel.

Az erős szelet pár nap múlva valóban szélcsend 
váltotta fel, és Robertson nem kevéssé csodálko
zott el, midőn az egész népséget körmenotszeru- 
leg látta a hegyről levonulni. A kemoncékot a 
völgybe hozták, melyeknek tunya nyugalomban 
kellett ott maradniok, mig a légben ismét vidám 
szellemek nem tomboltak.

Mint a földművelőnek termény-bősége az oső- 
és napfénytől: úgy az érc-aratás is a szél erőssé
gétől függött.

A görögök kohászata sokkal függetlenebb volt a



természeti erőktől. Erről tanúskodik az ő fú
vójuk.

Görögország magas hegyein: az Olymp, Ossa 
és Parnasson, melyek az Athen és Sparta közti 
lelki s testi tusakodást juttatják eszünkbe, nagy 
csordákban legeltek a tehenek és kecskék. Ezen 
állatok bőrét kikészítették , azután léghatlan 
zsákká varrták össze. A görög kohász két nyi- 
lást metszett rajta, melyek egyikébe egy csövet, 
másikba pedi<>‘ bizonyos tolókát vagy billentyűt al
kalmazott. Ez a fúvó a kovácsoknál jelenleg hasz
nált fúvótól csak annyiban különbözött, hogy 
durvább készitményü és kisebb volt, azonfelül 
nem emeltyű-készlet által hozatott működésbe. 
Akkor vagy kéz- vagy lábbal nyomták össze, 
hogy a benne levő lovegö a tűzre hajtassék. A 
nyomással ekkor felhagytak, s a fúvó légnyilatán 
át uj levegővel tolt meg. A  görögök kályhái k i
csinyek, nagyon kicsinyek valának, s az olvadé
kony ércekre, melyeket a régiek fölkerestek, két 
ily fúvó elegendő volt, hogy a kemencét folyto
nos működésben tartsa.

Görögország nem maradt örökre politikai ma
gaslatán ; a rómaiak leszorították. A görög mű
vészet és tudomány Kómára szállott át. A  prak
tikusabb rómaiaktól az ember elvárta volna, hogy 
a fuvó-készüléket is tökélyositsék. Azonban fáj
dalom, ők ezt nem tették. Az érc-olvasztás a ko
vács-munkák közé tartozott, mely mesterség a 
rómaiak előtt igen kevés tiszteletben állott. Rö
viden : a rómaiak a kohászatban haladást nem tün
tettek fel.

Róma bukása után a népvándorlá«, a né
pek folytonos harca a műveltségnek minden je 
lét , minden nyomát eltörülte. Az egész Eu
rópa egy nagy csatatér vala, egész századok tűn
tek le heves küzdelmekben. A  műveltség ugyan 
nem halt meg, hanem egy magányos kis szöglet
kébe szoríttatott. Mihelyt a nyugalom ismét liely- 
ro állt, az átalános biztonság ismét visszatért, fel
emelkedett ő is, s hatályát hatalmasan kezdé ér
vényre emelni.

A  csendben oly haladás történt, egyes körök
ben oly tudomány gyűlt össze, mi valóban bámu
landó. — Ez időben már a kohászatot is tanulmá
nyozták, s о tanulmányok Agricola György köny
vében is megjelentek. A  kohókemence szélessége 
és magassága ez időközben nagyot nőtt; már a 
kovésbbé olvadékony nyers érc is finom érccé vál
tozott. A fuvókészlot már nem sok hasonlatos
sággal birt a görögökéhez, & készíttettek vagy 
tisztán fa, vagy fa- és bőrből. Két, alsó s fel
ső részből állott, s a mint egyik részén kiáramlott
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kezményei elmaradhatlanok. A kohók óriás há- i 
zakhoz lesznek hasonlók, s a hol egy, ott nemso
kára több is emelkedik. Miként a pokol, úgy za- 
jong, bömböl, sziszeg, sivit és jajgat a kohó, s a 
vas ércet szikrázva választja el a salaktól. Egy ily 
kohó egy nap alatt több nyers ércet emészt fel, 
mint a régieké egy egész év alatt. Agricola maga

is elcsodálkoznék, ha hallaná, hogy most egy 
kohó éven kint százezer mázsa vasat szolgáltat 
egyes-egyedül, mennyi a tizedik században az 
egész Európa minden kohójából sem került ki.

A szelet tehát már e szempontból is oly hata 
lomnak kell neveznünk, mely csodamüveket hoz 
létre. •

Kobin&onádák a tizenkilencedik században.
— Egy tengerész naplójából. —

1809-ben, Lake, a „Reemit“ britt hajó parancs
noka elbocsáttatott hivatalából, azon oknál fogva, 
mivel egy hajóslegényt, névleg Jeffreyt, Sombrero 
szigetén, az atlanti szigettengerben, elhagyott 
büntetésül, mivel ez a kapitány magánhasználatára 
fentartott nehány palack sört elsajátította. A sze
gény matróz kilenc napot 'töltött ott, menedéket 
keresve a nap heve elől, a mit meg nem talált; 
élelmét madarak és kagylók tevék. Végre egy 
amerikai megszánva sorsát, kiszabaditotta őt kel
lemetlen fogságából.

Régen, midőn sz. Ilona még lakatlan volt, egy 
hollandi matróz, ki Kelet-Indiából történt vissza 
jövet alkalmával valami rósz tettet követvén el, 
halálra Ítéltetett: a helyett, hogy a vitorlarudra 
függesztetett volna, itt tétetett partra; a hajó 
pedig a kikötőbe vitorlázott, egy hajóstiszt elte
metése végett. — Alig Ion azonban a hollandi 
magára hagyatva, az újonnan készült sírt rögtön 
felnyitotta, kivette a koporsóból a halottat, a k o 
porsót felvitte a partra, a tengerbe csúsztató s be- 
leugrott a különös csolnakba, ennek fedelét hasz
nálván evezőül, és evezett a habokon, mig hajó
ját utói nem érte, mihez, hála a szélcsendnek, nem 
sok időt igényelt. Az elbámult kapitány fölvette 
őt hajójára, s szellemdussága- és bátorságáért, 
melylyel magát kitüntette, bocsánatot nyert. E 
hollandi, kinek a magányos élet oly gyűlölt volt, 
azon irlandit, ki saját jó  szántából a Galapagok 
szigetének egyikén ütötte fel tanyáját, ott egy 
önkészitett viskóban lakott, a burgonyát és tököt, 
melyet maga tenyésztett, rumért cserélte ki, vala
hányszor egy hajó csak partjaihoz vetődött, 
őrültnek nevezte. E szigetcsoport egyike volt szín
helye a mi legújabb hősünk Robinsonádáinak. 
A tapasztalatok és élmények, melyekre e magá
nyos lakó szert tett, nem voltak valami maradan
dók, hanem ha csak egy nappal tovább tartanak, 
igen szomorú véget idézendettek volna elő.

Lord, egy tizenhét éves fiatal legény, egy dél
tengeri hajónál, mely fa- és vizszerzésre volt ki
szemelve, a legénység egy részével kiküldetett,

hogy e szükségleteket megszerezze. Történt, hogy 
társaitól valami módon elszakadt, s kalandozott 
összevissza, mig végre fáradtan és éhesen az erdő 
tévutain találta őt az éj, hol még jókedvű is volt, 
midőn a fűben pompás nyugágyra talált. Napfel
kelte után ismét talpon állt, s első gondja volt 
magát eg;/ hatalmas bottal ellátni, remélvén, hogy 
ez segitendi őt valami élelmi szerhez is jutni. Nem 
is kellett sokáig várakoznia, hogy botját igénybe 
vehesse ; egy kígyót tett harcképtelenné, mielőtt 
ez tisztában lett volna magával, hogy vájjon mit 
is tegyen ő álmának háboritójával; azonban ezu
tán még órák hosszáig tévelygett a nélkül, hogy 
valami kimenetet talált, vagy olyat láthatott volna, 
mely bátorságot önthetett leikébe s éhségét 
lecsillapitotta volna. Midőn ismét az est homálya 
borult rá, félelmében, nehogy minden lépten nyo
mon kígyót verjen fel, egy fára kúszott s azon 
tölté az éjét. Midőn reggel kényelmetlen nyug
helyét elhagyta, egy nagy baglyot ölt meg, mely 
ugyanazon fán keresett éji tanyát, s ebből készített 
magának reggelit. Ismét egy nap múlt el, mely 
nyugtakor egy hegytövénél találta őt, hol lofe- 
küdött, hogy az éji esőtől átázva, másnap ismét 
fölkeljen s megmássza e jókora hegyet. Midőn 
csúcsára ért, a tengernek megpillantása uj erőt, 
uj bátorságot öntött leikébe, hanem csak pilla
natra; mert hajóját sehol sem láthatta az egész 
nagy tengeren, bár az öblöt, melyben horgonyo
zott volt, igen jól kivehette. Volt ugyan ott még 
egy teherhajó, de arról is látszott, hogy azonnal 
indulni akar. A gondolattól, hogy a megmentés 
minden reményét elveszti, majdnem őrülten 
rohant le a {hegyről tüskén-bokron keresztül, hogy 
a partot elérhesse, s hogy végre lássa, a mint a 
hajó a nagy távolban csak egy fekete foltnak 
tűnik fel a láthatáron.

Félelmes sejtelmeinek ily valósulását az önki- 
vüliséghez hasonló zsibbadság követé, moly 
majdnem egész nap uralgott rajta. Miután ismét 
magához jött, uj élelem utáni vágya továbbme- 
nésre készteté és őgyelgott a tengerparton, hogy
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jó lenn eő még mindig és még sokáig a nemzeti szin 
háznál, ha ennek operája évek óta nem egyedül 
lány-ágon keresné a dicsőséget, s kapuja nem csu
pán a szépnem előtt tárulna fel könnyen. Meny
nyi fiatal grácia szökkent be о kapun —  egész 
egy tucat. Csörgött a sok operai apró pénz, do 
nem csengett az arany. Az intendánsnak azon
ban hónapok óta abban főtt a feje, hogy mint 
váltsa fel e sok aprópénzt egy csengő aranyra. 
Távolról csillogott feléje egy kacér arany gyapjú 
Milano'Kholkiszban, s tengerre szálltak az argo
nauták : még az öreg, nyugodalmas Erkel is, s 
végre maga az intendáns.

S megkapták és hozzák !
December 15-dikétől kezdve Bmza Ida k. a. 

a nemzeti szinházé, és pedig tizenöt álló évre, a 
mint az írott szerződés mondja. De e fiatal éne
kesnő, ki egyiránt elbájolta a bécsieket és az ola
szokat, nincs egészen tisztában a szerződések ko
molyságával. Gyakran csak egy ároknak tekinti, 
melyet sebtiben átszökhet. íg y  tett Becsben is, 
honnan egy szép reggel csak elröpült s félünk, 
hogy — ha egyszer a nagyvilág eszébe jut — 
Pesten is csak hült helye marad, s az intendáns — 
kezében a szerződéssel — nézhet a csalfa tündér 
után, ki szeret bolygani, megzavarva az inpresa- 
riok fejét. 1

Ez aggodalommal üdvözöljük az uj nyere
mény hírét, kitől különben nem csak mi félünk, 
hanem színházunk mindazon kedves kis höl
gyei, kik eddig éjbe borult drámai operánk 
csillagai voltak, s szerény kis fényükkel elég jó  
szolgálatot is tettek; de minden ragyogásukat 
nem önlényüknek, hanem csupán annak köszön
hetők, hogy a láthatártól messze volt a — nappal 
csillagzata. íme most, midőn ebből még csak egy 
elősugárt kaptunk, már is sápadnak s Valószínű
leg érzik, hogy ragyogásuk ideje lejár. Külön
ben nem fog velők történni semmi igaztalanság. 
Elfoglalják azt a szerényebb helyet, melynek 
jobban megfelelhetnek fitt vagy máshol); nem 
fárasztják ki magukat oly szerepekkel, melyek 
most még nem nekik való, s a primadonnaság 
vesztett koszorúiért bő kárpótlást fognak ta lá lt
abban, ha természetesen haladnak s nem erőlte
tik sem magukat, sem a közönséget.

Részünkről szeretjük, hogy az intendáns vala 
fiára már egy nagyobbat is mert lépni. Ó igen óva
tos volt eddig, valódi fillérgazda. E tulajdonának 
meg volt ugyan az a haszna, hogy a színház 
pénzügyeit igen nagy rendbo hozta, de a közön
ség élvezete mégis csak szenvedt mellette. Volt —  
s van ma is — elég sok énekesnő (soha sem volt

több!) de majd mind olyanok, kiket a francia 
„petits dames du theatre“ -nek nevez; pedig a 
színpadon a mennyiség sohasem pótolhatja a mi
nőséget. Most már azonban reményünk lehet, 
hogy az igazgatási rendszer némely szűk szabású 
elve megváltozik. Többi közt belátják, hogy az 
olcsó énekesnők a legdrágábbak, mert kevés 
vonzerővel bírnak. Részünkről mérnök szerződ
tetni Bonza k. a. mellé még Stégért és Bigniót is, 
mert minden előadásuk bankjegyszüret lenne a 
pénztárra nézve. A  példabeszéd: „ki mint vet, 
úgy arat,“ nagyon áll a színházakra is.

De ne álmodozzunk tovább a jövő operájáról, 
miután még el sem kezdődött az uj színi idény. 
Ma még az egész fővárosban csupán egy kis 
deszkabódé képviseli a magyar színészetet: az, 
melyet a városligetben komáromi ácsok tákoltak 
össze a Kőmives Imre vándor-szintársulata szá
mára.

Tartunk tőle, hogy ez a vállalat kissé elkésett. 
A szünhónapban, midőn magyar előadás nem 
volt sehol, inkább számíthatott volna közönségre, 
mint most, midőn a nemzeti szinház is újra meg
nyílik. De ha a tagok jók , a játékrend élénk, s ha 
valami újabbal is elő tudnak állni, mint a „Kisér
tet“ és „Csikós:“ akkor egy ideig lehet közönsé
gük. Csak hogy az igazgató oly szerény csend
ben látott a munkához, mintha valami conspirá- 
tiót szőtt volna. Még a lapokkal sem tudatta sze
mélyzetének névsorát s előadandó darabjait, a 
mi pedig nagy hiba, mert Pesten sok a zaj, s a ki 
itt észre akarja magát vétetni: annak egy kissé 
kiáltani kell. De a szerénységnek is meg lehet a 
maga előnye, s ha az első előadás jó l sikerült: a 
sajtó szívesen kezébe fogja venni a tisztességes 
reclam trombitáját, tudtára adandó a nagyérdemű 
közönségnek, hogy ne csak Antoinette к. a. neki- 
szemérmetlenedett kankánjait nézze, hanem ez 
igyekező társulat előadásait is.

Szegény öreg Sasku Károly, hiába irta meg „II- 
lemtan“ -át: Pesten о francia kisasszony tapsok közt 
hány fittyet minden illemnek. Maga az „Illemtan“ 
szerzője többé nem botránkozhatik meg rajta, 
mert a múlt héten elköltözött oda, hová nőm hat
nak el a világ hóbortjai. Eredeti alak volt, egy 
kis, sovány, ősz ember, sarkantyús csizmával, bár
sony süveggoi, fokossal közében, s mindamellett 
a legtisztesebb külsejű. Az akadémia irodájában 
szolgált s igen pontos tisztviselő volt, nyájas mo
dorú, sokat tudó ; de a ki magát útón-útfélen ké
mektől látta körülvéve. Azt hitte, hogy még a fa
lak lyukaiból is policájok lesik; ha dolgozott, 
azok rángatták tollát, cirkalmát; ha aludni akart,
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hajója lett. Phineas Pitt kapitány vállalta magá
ra a „tengerek királya“ építtetését, és neki kö
szönheti az angol hajózás nagy haladását. Á 
„tengerek királya“ ép oly szomorú véget ért, 
mint a „Great Harry.“ Az átidomitásnál 1696 
ban a lángok martalékává lön. Midőn XlV-dik 
Lajos ragadta meg a kormány gyeplőit, francia 
tengeri hatalom nem létezett. Colbert-nek
adatott ki, hogy szervezzen hajót. A rochelei 
csata után Richelieu félt az angol tengeri hata
lomtól, és mindjárt készíttetett 50 hajót és 20 gá
lyát. Azonban ez csak rövid ideig tartott. De Col- 
bért Franciaországnak 5 év alatt nagyszerű hajó
hadat szervezett. E század leghíresebb hajója a 
„Soleil Royal.“ E hajó félig angol, félig francia 
stylusban épült. Elbírt 1600 hordót: 150 láb 
hosszú és 40 láb széles volt. Előrészén 3 lámpa 
volt alkalmazva, és egy nagy Mars. A tíolei 
Royal oly fényesen volt kiállítva, hogy sem előtte, 
sem utána következő hajóknál nem volt e fény 
látható. A „Soleil Royal“ 120 ágyúval bírt. E hajó
tól kezdve, a hadi hajók 6 rangfokozatba osztatnak. 
Az első rangfokozattól a negyedikig 120-tól 50 
ágyúval birnak, az 5-dik rangfokozatba a fregat
tok, és a 6-dikba a csekélyebb hajók, mint p l: a 
bomba-hajók tartoznak. Az első rangfokozatú 
hajók 120, a második 80, a harmadik 70, a ne
gyedik 60—50 ágyúval birnak. A különféle hajói 
közt a 7-dik századnak a futó hajókat és Pinasso- 
kát találjuk; mindkettő teherhajó, de hadi-hajó 
mintájára készült. Találunk még egész tömeg ki
sebb hajókat, melyek nagyobb részt a Közép-ten
geren voltak használatban. A mi a gályákat, il
leti, meg kell jegyeznünk, hogy a XVII-dik század 
ezek legfényesebb periódusa. Két fajuk volt, t. i. 
a közönségesek vagy kis gályák, és a rendkí
vüli, vagy nagy gályák. A közönségesek csak 
26 evezővel, a nagyok 32 evezővel bírtak. Össz- 
alkutukban azonban e gálya közt nem volt 
semmi különbség, csak nagyságuk által voltak 
megkülönböztethetők. Mindnyájan nagyon hosz- 
szuak és keskenyek valának, 2 árboccal és 3 

szögletes vitorlával. Védereje e gályáknak 
12 ágyúból állt. Továbbá a legénység katonák
ból, matrózokból állott, mely többnyire vagy gá
lyarabokból, vagy török rabszolgákból volt össze
állítva. A hajó-építészet mestersége a XVIII-dik 
századig nagy haladásokat tett. A fregattok nagy
ban javíttattak, és 6 rangosztályba Boroztattak. 
(A fregattok hosszúság, szélesség és mélység foly
tán osztattak fel.j

* (A hónapok nevei) az indusoknál az ottani 
idő és munkaviszonyoktól van kölcsönözve. Az 
év március hónapban kezdődik, s újév napja 
mindig ujholdra esik. Az első hónap (március) 
neve hernyós-hónap, minthogy ekkor bújnak elő 
a hernyók; april neve növény-hónap ; a májusé : 
virág-hónap ; júniusé halott-hónap, mert a tikkasz
tó hőség és lázak ekkor (uralkodnak ; julius gyü
mölcs-hónap ; augustus halász-hónap ; September 
vetemény-hónap; október utazó hónap, mert e 
hóban vadászatokra indulnak; november hód- 
hónap, mert ekkor gyűjtik a hódak téli élelmüket; 
december vadász-hónap ; január hideg hónap, 
február pedig havas hónap.

* (Az esernyő.) Az esernyő khinai és japán 
találmány, hol nélkülözhetlen utcai kellék a nap 
ellen. Előszóra spanyolok használták Európában, 
de igen nehezen terjedt el,s csupán a nők szívós
sága okozta, hogy a gúny fegyverei közt napja
inkig megőrizték. A spanyoloktól XII. Lajos 
korában átszivárgóit Franciaországba is, hol 
hamar célszerűnek találták. 1750. körül lehetett 
az első esernyőket Londonban látni, mely idom- 
talan s nagy volt, s gúnyoltak mindenkit, a ki 
esernyővel járt. Macdonald, skót nemes azonban 
igen szép selyem esernyőt hozott magával Spa
nyolországból s miután dacolt a gúnynyal, 1778 

ban Londonban átalános esernyő-divat uralkodott* 
E század elején aztán mindenütt elterjedt.

* (Ш 9У°п9У°к-) Ha valaki Burridge urnák, ki 
dél-ausztráliai ültetvényes, 1000 font sterlinget 
lefizet, megtudhatja, hogyan gazdagodott meg 
Mr. Burridge. О ugyanis igen sok gyöngyöt ad 
el, mely különbözik az eddig ismertektől, de szép
ségben vetekedik azokkal, sőt nagyobbak is. Azt 
állítja, hogy a déli partokon van egy bizonyos 
halnem, s ebben is lehet találni gyöngyöket, me
lyek borsószemnyiek, tej fehérségüek, stb. De csak 
1000 fontért mondja meg a hal nevét.

* (Livingstone-) ólj) a nagyhirü angol utazóról 
ki Afrika belsejében nyomtalanul eltűnt, még 
mindig nincs bebizonyítva sem az, hogy meg
halt, sem az, hogy él. De ez utóbbihoz van re- 
mény, s közelébb a zanzibari angol konzul vissza
térvén Angliába, erős reményt nyújtott az iránt, 
hogy Livingstone még életben van. A konzul azt 
hiszi, hogy a nagy utazó, meghallván Baker fölfe
dezésének hírét, újra elindult, hogy a Baker által 
felfedezett Nyanza tó déli partjait felkeresse. 
Néhány hó múlva újabb hirt remél nyerni Li-

[ vingstone-ról.
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mében valóságos csontváz; őrültek házába vitetett. 
A  fönökné ée a gyóntató-atya felfüggesztettek 
állásuktól. A  zárda* bezáratását várják.“ „Krak
kó, jul. 24. A karmelita-nők kolotorában, hol 
e g y  21 é v  óta befalazva levő apácát talált a tör
vényszéki bizottság, múlt éjjel kihágások tör
téntek; a kapuk betörettek , az ablakok beve
rettek . Erős őrjárat volt csak képes eloszlatni az 
excedenseket. “

* (Az utolsó budai torony), mely a Flórián ká
polnája előtt a lóvaspálya felé hatalmas falaival 
köridomúlag terjeszkedik ki —  mint Römer 
FI. régészeti közlönyében olvassuk —  egy mel
lette épülő ház által befoglaltatván, alkalmasint 
legközelébb el fog tűnni. így volt ez azzal a 
toronynyal is, melyet a hid melletti ház ked
véért leromboltak, s minden nyom nélkül eltűnt. 
„Ha egyezer nincs törvényünk, mely az ily 
régiségeket védelmezze, és nincs kegyelet ős
emlékeink iránt, legalább lenne országunk fő
városában annyi figyelem, hogy az ily helyeket, 
melyekről már 30— 40 év múlva sem fognak 
emlékezni, emléktáblákkal jelölnék meg.“

* (Festészeti pályázat.) A  közoktatási miniszter 
már kihirdette a pályázatot a történeti képek szín
vázlataira. A  kitűzött tárgyak következők: Kun 
László a morva-mezei diadal után szövetségese: 
Habsburg Rudolf német (»ászárnak átadja az el
fogott cseh királyfit; Szent István királyt Wen- 
celin lovaggá avatja a Kupa ellen vivott pár
kányi csata előtt; Bethlen Gábor fejdelem, tudó
sai (Altstadt, Opitz, Bisterfeld, Geleji, Katona stb.) 
körében; Szent István magára veszi a szent ke- 
resztséget; Nagy Lajos király, a mint visegrádi 
udvarában fogadja a k.ülországi fejedelmek tisz
telgését. E  tárgyakra pályázhat minden magyar 
művész, ha külföldön lakik is, mely esetben a 
szállítási költséget az állam megtéríti. Szabad 
azonban pályázni más történeti tárgygyal is, 
csak hogy egyenlő értékű müvek közt az előny a






