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Nőpismci tanulmányok. 

/. Az ember — kiterjedése — tápszerei. 

Dés növényzet takarja a száraz föld felszinét, mellyen az 
állatvilág számtalan faja honol s élődik;— felettük uralkodik a 
teremtés utolsó szülöttje, az ember, kinek hatalmat adott Isten 
e föld s minden felett, mi rajta s benne él, munkál vagy tunya 
tehetetlenségben hever. — A népek hagyományai, régi szent 
könyvei ugy , mint a közélet mindennapi tapasztalásai nyüván 
tanúsítják, hogy a földi természet urává lenni, az ember 
hivatása. 

Testi, lelki tehetségei magasan emelik az állatvilág fölé. 
Bár mennyire emlékeztessen külseje, főleg a négerfaju népeknél 
a majom testalkatára, — e hasonlatosság jobban szemügyre 
véve, csakhamar el fog tűnni. Mig az ember egyenes állásával, 
boltozatos homlokával s értelmes arczkifejezésével a szépség 
mintapéldányát képezi, a majom görnyedt tartásával, visszanyo
mott homlokával s torzított arczkifejezésével, kisebb nagyobb 
mértékben a szépség torzképének tekinthető. — A testi különb
ségnél , még nevezetesb s áthághatlan válaszfalat von szellemi 
tehetsége; — az ember ugyanis mint értelmes okos lény, sza
kadatlan igazság után törekszik; képzelő tehetsége, egyesülve 
kezének ügyességével, érzéstelen köböl, hideg agyagból a leg
szebb szobrokat alakitja, színtelen vászonra lángoló képeket 
varázsol, mig önkénytesen választott hangoknak összeköttetése 
által, önalkotta hangnyelce segélyével, agyának legfenségesebb 
gondolatit, dobbanó szivének legrejtélyesebb érzelmeit ember
társaival közölni, bennük rokon érzelmeket ébreszteni, s a zene 
hullámain őket fájdalomból örömre, levertségből lelkesülésre 
ragadni képes. — Az ember gondol, érez, vágyik, s vágyainak 
létesítésére nemcsak munkál és tür, szenved és küzd, de ha kell, 
önmagát is egy magasb czélnak alávetni, elérésére önmagát fel
áldozni képes, mint azt a történelem érczlapjaiba vésett, magasz
tos tettek emléke fennen hirdeti. Az ember földünkön egyedül 
az, ki nevelésre, fokozatos kiképzésére alkalmas, az apa fiának 
több ismeretet hagyván, mint sem ö atyjától s ez öregatyjától 
örökölt. — O méri meg a csillagok közötti távolt, pályájuk 
alakját, kiszámítja futásuk idejét, s tömegük súlyát; ö irja ne
mének történetét, s választ az érzékiség kivánatai s eszének pa
rancsai között s a mint egyik vagy másik sugallatát követé, ön 
keblében leli tetteinek jutalmát vagy büntetését, menyjét vagy 
poklát. Az ember ismeri egyedül s imádja — bár százfélekép — 
teremtőjét e földön, s hisz még egy jobb jövendőt még a siron 
túlnan is. 

Bár nem a legszaporább fáj , mégis legelterjedtebb, semmi 
bizonyos éghajlathoz nem lévén kötve, az egész ismert földet 
lakja, az északi sarktól Amerika legdéliebb csúcsáig, Lappland-
tól a Jóremény fokáig; a sarkok dermedő hósivatagain, Senegal 
partjainál Afrikában, hol meleg homokban keményre sül a to
jás , a havasok ritka átlátszó légkörében s a bányák nehéz sürü 
levegőjében, mindenütt kitart, él s munkál az ember. — Termé
szete minden éghajlathoz s légmérséklethez simulva, az anyagi 
természet által kiterjedését akadályozó gátokat lerontja, renge
tegek tűnnek el szekerczéje, a ragadozók fegyvereinek hatalma 
elöl, posványok termékeny földekké, járatlan ingoványok hasz
nos csatornákká válnak kezei alatt, sőt maga a világtenger is 
kénytelen itt-ott erejének engedni s munkálatai előtt hátrálni. 

Ezredéves küzdés, számtalan csaták s diadalmak hosszú 



sora által a miveletlen-, félénk- és védtelennek tetsző teremt
ményből a föld ura lett, ki rendeltetését, uralmát mindinkább 
kiterjeszteni s szilárdítani igyekszik. 

S ha vizsgáljuk, mi által vált mindez lehetővé? vonakodás 
nélkül válaszolhatjuk, hogy fenségét, lelki tehetségein kivül, leg
inkább tápszervei- az az fogai és gyomra alkatának köszönheti. 

Mig az állatok legnagyobb része kizárólag növény vagy 
állati tápszerre van utalva, az ember függetlenül az állat- s nö
vényvilágból kedve szerint választja eledelét, fogai s gyomra 
egynek ugy, mint a másiknak aprózására alkalmas. Söt az ás
ványvilág is kénytelen étvágyának adózni; nemcsak savat, va
sat s meszet vesz fel, de vannak vad néptörzsek, mellyek, mint 
a délamerikai ollomakok, az esős időszakban bizonyos agyagot 
gombóczalakban, a gyomor oldalainak kiterjesztése tekintetéből 
falnak. 

A meleg s mérsékelt égalj alatt az ember eledelét leginkább 
a növényvilágból veszL Nálunk különböző kenyérfajok buza, rozs, 
árpa, tengeri, rizs, — délen pálmák, kenyérfa, rizs stb. képezik 
az úgynevezett kenyérnövényeket; — a hideg égövek alatt azon
ban a növényzet silánysága, söt nem léte majdnem kizárólag 
huseledelre kényszeríti az embert. Igy táplálja a lappot az iram-
szarvas, a grönlandit a halak s fókák serege. — De a huseledel 
is felette változó, mig nálunk leginkább a kérődzők s a madarak 
néhány neme, különösen a vizi madarak képeznek rendes ele
delt, — a mongol fajú népek kutyát, macskát, patkányt, egeret; 
az indiánok farkas-, róka-, kigyóhust fogyasztanak; az arabok 
nagy sáskákat s a Róka-szigetek lakói még undokabb férgeket is 
íelemésztnek. 

Bárhol kössön is ki a merész utazó, a föld legfélreesöbb 
szigetkéjén, mindenütt emberekre találand, kik mindnyájan a 
közös nem jellemét viselik, bár mennyire különbözzenek is test
alkatra, szinre, termetre, szokásra s nyelvre az emberi nemet 
alkotó számos fajok. 

Mellyek a föfajok s miképen keletkezhettek, arról a legkö
zelebbi számok egyikében fogunk megemlékezni. 

Dr. Hegedűs. 

Oberiiyik Károly halálára. 
(Meghalt Pesten, aug. 17-én 1855.) 

Ébren vagyok? vagy tán csak álmodom, 
Való-e vagy rémséges álom ez? 
Tán csak baráti szívem aggodalma 
Sugallja e borzasztó hirt fülembe, 
Miképen lángeszed fáklyája végső 
Lobbot vetett, nemes szived kihűlt, 
S vidor kedélyed napja elborult 
Örökre? . . . óh teremtőm, istenem. 
Hol van kebelszoritóbb fájdalom, 
Hol van keserv ollyan mély, mint enyim? 
Ki ad nekem, ki ad mint honfinak, 
Ki ad nekem, ki ad mint hü barátnak 
Vígasztaláét ?! 

Csalárd, csalárd remény! 
Nem rég midőn búcsúnk után kezet 
Fogánk, lávők-e, hogy e kézszorítás 
Leend utolsó? hogy reánk soha 
Viszontlátásnak napja nem derül! 

Pedig, pedig mi voltál énnekem te! 
Szerettük egymást mint barát szerethet, 
Szivünk erősen összeforrva volt, 
S midőn tied enyimtöl elszakadt : 
Csodálni keU-e, hogy rokon fele 
Sajog, fáj, vérzik mondkatatlanul! 

Két évig nem csupán csak a fedél, 
Melly lakhelyünk fölött emelkedett, 
S a pálya, mellyen olly hévvel fatál: 
A csepp öröm, tenger bú is közös volt, 
Meüyben testvérileg megosztozánk. 

Hányszor nyitád föl kebledet nekem, 
S hányszor nyitám tol keblemet viszont cn 

Neked legkedvesebb nemes barátom? 
Oh hányszor oszlatád sötét boruját 
Őszinte jó lelkednek sugarával! . . . 
Csalódásomnak zordon napjain 
Meleg kebleddel födtél engemet, 
Es nem fért hozzám a hideg gyűlölség. 

Fogadd ezért szent hálámat fogadd, 
Fogadd sötét sírodnak éjjelén: 
S fogadd őszinte forró könnyemet. 

Óh majd ha újra napjaim borulnak 
Ha a rám zúduló vihar dühe 
Reményim fénylő lámpáját kioltja; 
Ha újra ármány zúdul ellenem, 
És a kiket nem bántottam soha 
Meghitt barátim lesznek üldözőim, 
S közeleg a gyűlölség hideg kigyója : 
Hol merre nyílik akkor menhelyem, 
Kivel sírok , kinek panaszkodom , 
Ki bátorít, s vigasztal engemet ? ; . . . 
Hiszen, hová mindenkoron vonultam 
A hü, meleg kebel kihűlt örökre ! . . . 

Nincs veszteség e földön mint enyim; 
A veszteség nem csak barátidé, 
A honnak is köz vesztesége ez. 
Magas lelkednek minden gondolatja 
Nemes szivednek minden dobbanása 
ö v é övé volt, a kedves hazáé. . . . 
A tett beszél, maradt reá : „Örökség." 

Óh múza , színtíyyunk komoly múzaja ! 
Gyász annyiszor borúla rád; korán 
Ragadta a sors sírba Katonát, 
Korán kidűlt Czakó, a korán Obernyik. 
Ki pótolandja e három jelesnek 
Helyét közöttünk? . . . múza jer velem, 
Hadd folyjon össze könnyünk a barát 
Es olly jeles hivednek hantjain . . . 
Imádkozzunk ! . . . Losonczy László. 

(ialeswiathe. 
Történeti kép. - SZILÁGYI SÁNDORTÓL. 

(Vége.) 

Untalan illyen vendégektől boszantva, személyök és vagyo
nukért mindig aggódva, a gazdag benszülött családok fiai el
veszték ama lelki nyugalmat, melly nélkül tanulmányozás és 
művészet hervad , vagy a példától ingereltetve, amaz állatias 
függetlenségi ösztönnel, mellyet semmi miveltség sem irthat ki 
az emberi szívből, a barbár életre adták magokat, mindent meg
vetettek a vad erön kivül s veszekedökké s nyugtalanság előidé
zőivé lettek. — Mint a frank harezosok ellenségeiket éjjel vagy 
házaikban megtámadák s sehova sem mentek a német tőr az 
úgynevezett skramanzar nélkül. 

Igy pusztult ki másfél század alatt a gallus földről minden 
szellemi műveltség, az erkölcsök minden finomsága, egyedül a 
dolgok erőszakossága általa nélkül, hogy e szomorú változás rosz 
akarat vagy a római műveltség elleni rendszeres gyűlölet müve 
lett volna. Siegbert házassága, annak pompája s különösen a 
fény, mellyet annak az uj hitves rangja adott, Hilperich lelkére 
— mint azon idö krónikusai irják — nagy befolyást gyakorolt. 
Kedvesei és nejei közepett, kiket ó-germán főnökök módjára, 
hosszas szertartás nélkül vett el, ugy tetszék neki, mintha ke
vésbé nemes, kevésbé királyi életet folytatna, mint testvére. El-
határozá, miként ez, magas származású hölgyet venni el, s hogy 
semmi részben se álljon utána, egy követséget azon bizomány-
nyal indított útnak, hogy a góth királynak idősb leánya Gales-
winthe kezét kérje meg. De e kérés akadályokra talált, millyek 
nem álltak Siegbert követei útjában. A neustriai király rendet
len életének hire Hispániáig elhatott; a góthok czivilizáltabbak 
a frankoknál s különösen az evangyéliom fenyitékjének inkább 
alávetve, ugy hallak, hogy Hilperich király pogány életet ék 
Athanagild idősb leánya félénk természeténél s szelid és komor 



jelleménél fogva, maga ia reszketett a gondolattól, hogy olly 
messze menjen s olly ember sajátja legyen. Anyja Groiswinthe,ki 
öt gyöngéden szerette, osztozott undora, remegése s komor sej
telmeiben. A király ingadozott s határozott feleletét napról nap
ra halászta. Végre is, a követektől sürgettetve , vonakodott 
velők valamit végezni, ha csak királyok nem kötelezi magát 
esküvel, hogy minden nejét elküldi s Isten törvénye szerint uj 
nejével fog élni. Gyors követek siettek Galliába, s formaszerinti 
esküvel értek vissza, hogy a királynék- és kéjhölgyekkeli ház
tartással felhagy, ha egy hozzá méltó és egy királyleányt nyer 
nőül. — Athanagild góth király előtt a frank királyokkal 
szomszédjai s természetes elleneiveli kettős sógorság annyi 
politikai előnynyel birt, hogy tovább nem ingadozott s ez Ígé
rete után a házassági egyezkedés pontjaira tért. Ettől fogva az 
egyezkedés két pont körül forgott : a hozomány, mellyet a jö
vendő nö magával vigyen, s az özvegyi vagyon , mellyet férjé
től az első nászéj után mint reggeli adományt nyerjen. Valóban 
a germán eredetű népeknél bevett szokás szerint, a fiatal hölgy 
felébredésekor férje öt leányisága árában megajándékozni tar
tozott. Ez ajándék természete s becsére nézve nagyon külön
böző volt. Majd pénzöszveg vagy becses házi eszköz, majd ökör
vagy lófogat, barmok, házak, vagy uradalmak; de bármi volt is 
ez adományozás tárgya , egyetlen szóval fejezték ki, morgane-
giba vagy reggeli adománynak nevezték a germán beszédmód 
különböző dialectusai szerint. A gyors követek küldözgetése 
által lassított alkudozások Hilperieh királynak Brunhilde növé-
réveli házassága felett egész 567-ig tartottak , midőn Galliában 
egy esemény történt, melly megkötését könnyité. 

A négy frank király közül a legidősebb Haribert Paris vi
dékét, rendes székhelyét elhagyá, s Bordeaux közelében egyik 
falusi jószágába költözött déli Gallia égalja s gyümölcsei kedve
ért. Ott váratlanul meghalt, s halála a frank határszélek uj vál
tozását idézte elő. Alig zárta be szemeit, midőn nejei egyike 
Theodehilde, ki egy pásztor leánya volt, kezét rátette a királyi 
kincsekre s hogy a királyi ezimet megtarthassa, Guntramot 
egy követség által felszólitá, hogy vegye öt nőül. A király ez 
ajánlatot jól fogadta,s teljesószinteséget színlelve, feleié: „Mond
játok meg, hogy siessen kincseivel, mert én el akarom öt venni, 
s a népek szemében nagygyá tenni; söt azt akarom, hogy mel
lettem nagyobb tiszteletben részesüljön, mint most elhunyt test
vérein mellett." E felelet által elragadtatva, Theodehilde férje 
vagyonút több szekérre felpakolá s a SaGne melletti Chalons-ba, 
Guntram király székhelyére ment. De a király megérkeztekor, 
a nélkül, hogy öt számba venné, megvizsgálta a máíhákat, meg
számlálta a taligákat s megmérette a ládákat. „Nem illőbb-e, 
hogy e kincs enyém legyen, mint ezen asszonyé, ki nem érdemié 
meg a kitüntetést, mellyben testvérem részeltető, megosztván 
vele ágyát V" Mindenki e véleményben osztozott. Haribert kin
csét biztos helyre vitték, s a király azt, ki akaratja ellen is olly 
szép ajándékot csinált neki, felügyelet alatt az artes-i kolos
torba viteté. 

Guntram testvére közül egyik sem vonta kétségbe jogát a 
kincshez, mellyet e csel által szerzett meg. Vele és magok közt 
sokkal fontosabb érdekeket kellé rendezni. Arról volt szó, hogy 
a négy részre darabolt gallus földet háromra oszszák, s a váro
sokat s tartományokat, mellyek a Haribert királyságát képezek, 
eloszszák a nélkül, hogy köztük egyenetlenség támadjon. Az uj 
osztozás még kalandosabban s szabálytalanabbul ment véghez, 
mint az első. Paris varosa három részre osztatott s minden test
vér egyenlő részt nyert belőle. 

A keleti Pyrenaeusok ez időben a frankok által meghódí
tott területen kivül estek; a hispániai góthok birtokában voltak, 
kik ez uton összeköttetésben állottak az országrészekkel, mely-
lyek az Ande mentében a Rhoneig sajátjaik voltak. Igy a neu-
striai király, kinek ez osztozásíg a Loiretól kezdve egyetlen 
városa sem volt, a góth király leendő ipja legközelebbi szom
szédjává lett. E kölcsönös helyzet a házassági szerződést uj 
alapra fekteté s befejezését sietteté. A Hilperieh birtokába most 
jutott városok közül több Athanagild birodalma határán feküdt, 
mások Aquitániában voltak szétszórva, korábban nagy Chlod-
wig diadalai ragadták ki a góthok kezéből. E városokat, mellye

ket Athanagild ősei vesztettek el, leánya számára özvegyi java-
dalmul kötni ki, ügyes politikai vonás volt, s nem is mulasztá 
el a góth király. Hiányzott-e e jelen érdekénél magasabb szem
pont felfogása, vagy azon óhajtásból származott, hogy a Gales-
wintheveli házasság minden áron létrejöjjön, elég hogy Hilpe
rieh király nem átallá, özvegyi javadalmul s reggeli ajándékul 
Limoges, Cahors, Bordeaux, Bearn és Bigorre városokat terüle
teikkel megígérni. A zavar, melly a germán népek eszméi közt, a 
territoriális birtok jogait 8 a kormányéit illetőleg uralkodott, 
egykoron e városokat a frank uralkodó joga alól kiveheté; de a 
neustriai király nem látott olly messze. Egyetlen gondolattal 
elfoglalva, azon volt, hogy azért, mit kezéből kibocsáta, arany
os ékszerekben jelentékeny hozományt kössön ki, s azok kezeibe 
adassanak, ezt egyszer tisztába hozva, mi sem állott a házasság 
útjában. 

E hosszas alkudozás mind e változatai alatt Galeswinthe a 
neki szánt férfi iránt folytonos undort s sötét sejtelmeket érze. 
A frank követek által Hilperieh király nevében letett ígéret nem 
nyugtathatá meg. A mint értesült, hogy visszavonhatlanul hatá
roztak felette, rémülten anyjához szaladt, s ezt karjaival átölelve, 
mint egy segélyt kereső gyermek, s ezt hosszabban mint egy 
óráig szótlanul könyezve átkarolva tartá. Eljöttek a frank köve
tek üdvözlendők királyuk menyasszonyát s bevárni parancsait 
az elutazásra; de látva e két hölgyet, egyiket a másik nyakába 
borulva, zokogva s olly szorosan átölelve egymást mintha össze 
lettek volna nőve, megindultak bár milly durvák valának is s 
mit sem szóltak az elutazásról. Két nap mult el; harmadikon vi
szont a királyné elé léptek s ez úttal tudósiták, hogy ők siet
nek elutazni : a király nyugtalan s az ut messze van. A királyné 
sírt s leánya számára egy napi haladékot kért. De midőn más
nap jelenték, hogy az elutazásra minden kész, igy felelt : „Csak 
még egy napot s többet nem fogok kérni; tudjátok-e, hogy a hova 
leányom megy, ott számára nincs több anya ?" De már minden 
ürügy ki volt merítve. Athanagild királyi s atyai tekintéllyel 
közbe lépett s Galeswinthe — bár mennyire sirt is a királyné, 
— azok kezébe adatott,kiknek feladatuk vala öt jövendő férjéhez 
vinni. 

Toledo utczáin át hosszú sorban lovasok, szekerek s málhák-
kal terhelt nyalábok vonultak el s az északi kapu irányában 
folytatták utjokat. A király leánya kisérete után lovagolt egy a 
Tájon átvert hidig meglehetős távolban a várostól; de a királyné 
nem hntározhatá el magát, hogy olly hamar visszatérjen s tovább 
akart menni. Elhagyta szekerét, Galeswinthe mellé ült, s állo
másról állomásra, egyik napi ut után a másikig tovább utazott 
több mint száz mérföldig. Minden nap azt monda: addig megyek, 
s mikor czélhoz ért tovább is folytatta útját. Hegyek közelében 
az utak nehezekké lettek; számba se vette s még is tovább akart. 
De kisérete a menetet tetemesen növelvén, s az utazás veszélyeit 
és nehézségeit szaporítván, a goth urak elhatározák, hogy to
vább egy mérföldig sem engedik menni királynéjukat. Most az 
elválás elkerülhetlenné vált, s anya és leány átengedek magokat 
szeretetüknek, de több nyugalommal. A királyné szomorúsága 
anyai remegésének szelid szavakat kölcsönze : „légy boldog, 
monda, de én remegek érted, ügyelj magadra gyermekem, ügyelj 
nagyon magadra" E szavakra mellyek Galeswinthe sej
telmeit nagyon is kitalálák, e könyek közt felelt : „Isten akarja 
s alá kell magam adnom!" S a szomorú elválás megtörtént. 

A nagy számú kiséret elvált, lovasok és szekerek két felé 
oszlottak ugy. hogy az egyik tovább ment, a másik Toledo felé 
visszatért. Mielőtt a goth királyné szekerébe lépne melly őt 
visszaviendette, megállt az ut szélén leánya jármüvére szegzett 
tekintettel, utána nézve fenállva és mozdulatlanul, mig a távol
ban s az ut fordulataiban elveszett. Galeswinthe szomorúan de 
sorsában megnyugodva folytatta útját észak felé. Kisérete, a két 
nemzet góthok és frankok harczosaiból s uraiból átment a Pyre-
naeusokon, Narbonne és Carcassone városokon, még mindig nem 
hagyva el a goth királyságot melly egész idáig terjedt; aztán a 
Tours és Poitiers felöli útról Rouen város felé fordult mint a hol 
akarták tartani a menyegzőt. Minden nagy város kapujánál 
megállott a kiséret s készületeket tett ünnepélyes bevonulásra; 
a lovagok levetették uti köpenyeiket, kítakarák lovaik szerszám-



jait s felfegyverzék magokat a nyeregfőben függő paizszsal. A 
neustriai király menyasszonya nehéz uti szekerét egy torony 
alakú s ezüst lemezzel bevont pompaszekérrel cserélte fel. Igy 
látta Galeswinthe egy egykorú költő, ki e részleteket megörzé, 
Poitiersbe bevonulni : sokat beszél öltönye bámult pompájáról, 
de szépségéről mit sem beszél. 

E közben Hilperich fogadásához hiven, eltaszitá nejeit s el-
küldé kedveseit. Fredegunde a legszebb mindenek közt s a leg
szeretettebb azok közül kiket királyné czimmel diszite fel, maga 
sem menekülhetett ez általános száműzetés elöl; a megnyugvás 
olly színével, annyi szelídséggel adta magát alá, melly Hilperich 
királynál okosabb embert is megcsalhatott volna. Ugy tetszett, 
őszintén átlátta, hogy ez elválás szükséges, egy királynak olly 
növeli házassága mint ő, komoly nem lehet, s kötelessége egy e 
névre méltó királyné elöl kiállani az útból. Csak azt kérte ki 
utolsó kegyül, hogy a palotából ne távolitassék el, hanem mint 
előbb, a királyi szolgálatban álló nők közé léphessen. Ez alázatos 
álarcz a ravaszság s női nagyravágyás olly álarczát takarta el, 
melly ellen a neustriai király nem látta el magát. Mióta a gondo
lattal foglalkozott, hogy királyi vérből származott hölgygyei nő
süljön, azt hívé, hogy Fredegundet nem szereti s szépsége föl se 
tünt; mert Chlotár ha,mint a barbárok átalán,képtelen volt egy 
időben különböző természetű szellemi benyomásokat felfogni. 
Ekkép minden utógondolat nélkül, nem gyönge szívből hanem 
értelem hiányból, megengedte régi kedvesének nála maradni a 
házban hova uj neje költözend. 

Galeswinthe násza annyi pompa és fénynyel ünnepeltetett 
meg, mint testvére Brunehilde-é. Már ekkor is voltak a fiatal 
hölgy számára rendkívüli tisztelettételek, s Neustria minden 
frankjai, urak és egyszerű harczosok,mint királynak, hűséget es
küvének neki. Félkörbe felállítva, egyszerre húzták ki kardjokat 
s forgaták meg a levegőben s egy pogány hitpéldányt mondtak 
el, melly mind azt ki esküjét megszegi a kard élének szentelé. 
Aztán maga a király ismétlé házassági hűsége s álhatatossága 
fogadását; kezét egy szekrényre téve, mellyben reliquiák voltak, 
megesküdött, hogy a goth király leányát soha sem taszítja el s 
mig él nem vesz mást nőül. 

Galeswinthe kecses jóságáért, mellyet a vendégek irányá
ban kitüntetett,köztetszést nyertrmindnyáját mint régi ismerőst 
üdvözlé, egyiknek ajándékokat adott, másikhoz jó akaró kegyes 
szavakat intézett; mindnyájan biztositák s hosszú és szerencsés 
életet kívántak neki. E kivánatok, mellyek nem teljesülendettek, 
nászkamrájáig kisérék, s másnap fölkeltekor, a germán szokások 
által megrendelt módon, átvette a reggeli ajándékot. Válogatott 
bizonyságok jelenlétében Hilperich jobb kezébe vette neje kezét, 
s a ballal egy szalmanyalábot vetett rá,fölemelt hanggal mondva 
el az öt város nevét, mellyek jövőre a királyné birtokaivá lettek. 
Ugyanakkor ez örökös és visszavonhatlan ajándékozás oklevelét 
elkészítek latinul; az nem maradt fen, de tartalmát könnyű kép
zelni a megszentelt formulák s a merovingi idők más emlékeiben 
használtatni szokott stíl nyomán : 

„Miután Isten akarta, hogy az ember atyját s anyját el
hagyja s uején csüngjön, hogy ketten egy test legyenek, s hogy 
el ne váljanak kiket az Ur egyesi tett, az okból én HUperich a 
frankok királya, elhirhedett, neked Galeswinthe forrón szeretett 
nőmnek, kit a sali törvények értelmében az arany és a fillér ál
tal elvettem, szerelmi gyöngédségből, nászajándék s reggeli ado
mány ueve alatt neked adom Bordeaux, Cahors, Limoges, Bearu 
és Bigorre városokat, kerületei- s népességével. Akarom, hogy e 
naptól fogva örökös tulajdonaidul bírjad és birtokoljad,s átadom, 
átbocsátóm s megerősítem jelen charta által, mint azt már a 
szalmacsomó s handelang *) által már megtevém. 

A házasság első hónapjai ha nem is szerencsések, legalább 
nyugodtak voltak az uj királynéra nézve; e szelíd és türelmes 
nő Önfeláldozással tűrte férje kitörő hirtelen haragját. Aztán 
Hilperich egy ideig valódi szerelmet mutatott iránta : kezdetben 
hiúságból szerette örömmel telten, hogy benne épen olly nemes 
nője van, mint testvérének; később az önszeretet e kielégítése 
iránt eltompulván, fösvénységből szerette a nagy öszveg pénz-

*) liarxleliing (aodelaagura) kézfogás. 

ért s töméntelen drágaságokért, mellyeket ő hozott neki. De mi
után egy ideig mind e drágaságok felszámítása által tetszett 
magának, nem talált többé gyönyörűséget benne s Galeswinthe-
hez semmi inger sem csatlá. Lényének erkölcsi szépsége, aláza-
tossága, a szegények iránt jótékony szive,nem valának alkalma
sok öt elragadni; csak testi szépsége iránt volt fogékonysága s 
lelke. Ekkép nemsokára eljött az idő, mellyben Hilperich, neje 
mellett a legjobb akarat mellett is hideg és unatkozott volt. 

E perezre vért Fredegunde s szokott ravaszsággal zsákmá
nyolta ki azt. Elég volt neki, mintegy történetesen a király utába 
állani, s arczának öszvehasonlitása a Galewintheével, ez érzéki 
ember szivében felébreszté a régi, az önszeretet némi fellobbanása 
által elnyomott szenvedélyt. Fredegunde viszont kegyenezczé lett 
s pöffeszkedett uj diadalával; sőt nemátalláa megvetett feleség
gel fenhéjázólag s kihivólag találkozni. Mint királyné s mint 
asszony kétfélekép megsértve, Galeswinthe eleinte titkon búsla
kodott, aztán panaszkodni ment s a királynak arról beszélt : hogy 
házában számára nincs többé tisztelet hanem csak sértegetés és 
gyalázat, mellyeket eltűrni nincs ereje. Mint kegyet kérte ki, 
hogy eltaszitassék s ha megengedtetnék neki, hogy haza térjen, 
minden hozományáról lemondana. 

Egy gazdag kincs önkénytes átengedése, önzéstelenség 
lelki nagyságából, Hilperich király előtt érthetlen dolgok valá
nak, s mivel távolról sem tudott magának azokról fogalmat sze
rezni , nem is hitt bennök. Igy a szegény Galeswinthe szavai 
őszinteségök daczára sem ébresztenek benne más érzelmet, mint 
sötét gyanút, hogy nyílt szakasztás által elveszti azon gazdagsá
got, mellynek bírása boldogitá. Fölindulásának ura levén, eltit-
kolá gondolatait s egy vadember hallgatágságával egyszerre 
hangot ölte, szelid, édes hangon beszélt, bánatot és szerelmet 
mutatott s Athanagild leánya el engedő magát vakittatni. Többé 
nem beszélt elválásról a hölgy s becsületes szerelem visszatér
tének reményével ringatá magát, midőn éjjel egy bizalmas szol
gát kamarájába bocsátottak, ki őt a király parancsából meg-
fojtá. A mint Hilperich ágyában halva találta, a bámuló és 
elszomorodott szerepét játszta, könyeket színlelt s néhány nap 
múlva Fredegundát elvette s királynévá tette." 

Igy halt meg e fiatal hölgy, kivel a sejtelem egy neme ki-
találtatá átkos sorsát e sötét s szelid alak, a Merovingok barbár 
korában más század jelensége gyanánt tűnve fel. Közepette a 
számnélküli bűn és gazságnak, az erkölcsi érzület gyöngülése da
czára, valának, kiket e nem érdemelt csapás mélyen megrázott s 
szánalmuk akor szelleme szerint babona színezetet ölte Mondá
nak, hogy Galeswinthe sírja mellé eltemettetése napján akasztott 
kristály lámpa magától, a nélkül hogy valaki hozzá nyúlt volna, 
elvált s a márvány padlóra esett á nélkül, hogy eltört vagy ki
aludt volna. S hogy a csoda helyesebb legyen, azt álliták, hogy 
a jelenlevők a márvány padlót, mint valami gyönge anyagot 
engedni, s a lámpát abban félig lesülyedni látták. Illy monda 
mosolyra bírhat bennünket, kik ezt régi, más kor számára irott 
könyvekben olvassuk; de a hatodik században, midőn e mondák 
szájról szájra adattak, élő és költői kifejezései a népies hit-és ér
zelemnek, gondolkodókká lettek és sirtak, midőn elbeszéltetni 
haliák. 

Heigoland szigete. 
Jelen képünk Helgoland szigetét mutatja olvasóinknak, 

mellynek leírását, mint nevezetes tengeri fürdőhelyét, hol a ter
méketlen krétasziklán sok ezer lakos tud szorgalma után meg
élni; még lapjaink mult évi folyamában ismertettük meg dr. 
Hegedűs jeles leírásából. Ujabb időkben kettős nevezetességre 
emelkedett e kis szigetke, itt levén jelenleg az angolok által 
szervezett idegen leginónak hadfogadási, és begyakorlási helye. 

Séták a természetben. 
A legszentebb tárgyak sem mentek a gáncsoltatástól. Az 

ember a legtökéletesebb dolgokban is szeret hiányokat, fogyat
kozásokat keresni, s ha nem talál — igen sokszor ráfogja 
azokat. 



Ezen állításunkat semmi sem igazolja annyira mint az : 
hogy vannak, kik még a természettudományok ellen is vádakat 
emelnek. 

Ezen vádak legsulyosbjai közé tartozik: hogy a természet
tudományok gyengítik a vallásos érzületet, s ha nem is épen 
vallástalanságot, de vallás iránti közönyösséget tenyésztenek. 

Az illyszerü vádakat mindenesetre ollyanok emelhetik, kik 
valami más ismeretágat tevén éltök föczéljául : a természettu
dományok mezején merőben páratlanok; aztán némi féltékeny
séggel, söt irigységgel szemlélik, hogy a természettudományok 
azon befolyásnál fogva, mellyet szellemi tekintetben a lélekre, 
anyagi tekintetben az élet szebb- és kényelmesebbé varázsolá-

tenék ezen hitet, de minden lépten-nyomon ezer meg ezer ada
tokkal és tényekkel igazolván azt, meggyőződéssé érlelik a 
lélekben 

Minden lépten-nyomon olly számos adatok bizonyitják, 
hogy a természet, az összes mindenség nem vakeset szülemé
nye, hanem egy végetlen bölcseség, egy czélszerúen számító ész 
munkája, mikép a természettudományok mezején járatlan előtt 
is igen sok önként feltünhetik ezen adatokból. Kielőtt ne tűnt 
volna föl azon czélszerüség, melly az egymást váltogató évsza
kok rendében mutatkozik? Ki az, kit bámulattal nem töltött el 
azon rend és szabályszerűség, mellyet a hold, változataiban kö
vet? Most sarló alakú, majd egyre testesedik, mig teljesen ki-

sára gyakorolnak — egyre nagyobb tért kezdenek nyerni, egyre 
nagyobb kedvelWésben részesülnek. 

A csak valamennyire avatott tennészetismerö is boszan-
kodva hallja az illyetén vádakat, mert tudja, hogy épen ellenke
zőleg hatalmas előmozditója a vallásos érzésnek. 

Nem mondjuk, hogy a nap- vagy tüzimadó, kinek vallása 
a napot és tüzet istenségnek lenni tanitja; a hindu, kinek val
lása tanitása szerint, hinni kell a lélekvándorlást, miszerint a 
lélek a halál után más élő lénybe : állat- vagy növénybe megy 
át — nem fog közönyös lenni vallása iránt a természet alapos 
ismerete és helyes felfogása által : de azt bizton merjük álli-
tani, miszerint mindazon vallások, mellyeknek alaptanitása : 
hogy tan egy élő Isten, *í mindenehet bölcsen rendelt el. nem fél
hetnek a természettudományoktól, mert nem hogy meggyengi-

kerekedvén szelid fényével olly szépekké teszi nyári éjeinket; 
aztán lassan-lassan ismét fogyni kezd, mig teljesen elenyészni 
látszik egünkről. S ez igy megy folytonosan, igy történik a világ 
teremtése óta; megjelenik a legnagyobb pontossággal egy percz-
czel sem sietve, vagy késve el, pontosabban a legfinomabb óra
mű-, vagy gépezetnél, mellynek megalkotására is számító ész és 
gyakorlott kezek munkája kívántatott. 

Illyszerü adatok — ismételjük — a természettudományok 
mezején járatlan előtt is önként feltűnhetnek; de ha ezen adatok 
közül többekkel kívánsz megismerkedni, indulj el a természet
ben egy annak jelenségeivel ismerős társaságában, kérdezd meg 
öt az előtted feltűnő, legcsekélyebbnek látszó dologról, jelenség
ről — elragadtatással, bámulattal fognak a hallottak eltölteni. 

Illy sétára szólítjuk fel e lapok figyelmes olvasóit. Tekint-



sünk szét a természetben; jegyezzük meg ezt, amazt a figyelmün
ket lekötő jelenségek közül, keressük az elvet, melly annak léteit 
ad, a törvényszerűséget, melly lefolyásában mutatkozik; vizs
gáljuk a czélszerüséget, melly belőle a természet ökonómiájára 
háramlik. 

Nincs egyéb czélunk, mint bogy elmondhassák olvasóink : 
ime egy előttem uj, eddig nem tudott szépségével ismerkedtem 
meg a természetnek; egygyel többet tudok azon bölcsen kigon
dolt, ezer meg ezer czélszerüségekböl, mellyek egy őrködő gond
viselés , egy bölcsen kormányzó kéz nyomaira mutatnak — a 
természetben. 

1. A viznek földünköni szereplése- — A jelenben, midőn 
annyit kell szenvednünk a viztől, midőn a Tisza mentében még 
most is láthatók s érezhetők azon rombolás nyomai, melly a 
Nílusként—de nem az ö áldásával — széfáradó folyam kiöntésé
nek volt következménye, s tetemeseb azon károk, mellyeket a 
több napon keresztül folytonosan szakadó zápor okozott Alföld 
buzakeresztjeiben : nem vehetjük rosz néven, ha a reményeiben 
csalódott gazda némi ellenséges érzet- vagy legalább nehez-
teléssel viseltetik a viz iránt, s ha épen nem bámulója „a viz 
dicsérete" czimü, a maga idejében nagy tetszést aratott költe
ménynek, — azonban a fölgerjedt gazda ezen neheztelése sokat 
veszt erejében, ha megemlékezik, hogy volt idö, midőn a tartós, 
s a mező füveit elégető szárazság után megeredt, s a szomjú 
földet megenyhitö záporra igy kiáltott föl : oh milly jótevő eső, 
minden csépje megér egy aranyat. 

És valóban mindazon károk mellett, mellyeket tulbőségében 
néha okozni szokott, inegbeesülhetlenek a viz által eredménye
zett hasznok, fölszámithatlan következményű azon szereplés, 
mellyre a viz a természet ökonómiájában rendelve van ! 

A véghetlen tengerekből láthatlan gözalakban fölszáll a le
vegőbe s ott felhővé tömöttödve, miután változó alakjával já
tékul szolgált a képzeletnek, ezer árnyéklatu színeivel az ég 
egyszerű kék színét szebbé varázsolta, a szemet gyönyörköd
tette; miután ezen alakjában elvégezte szolgálatát, melly abból 
áll, hogy tavaszszal megvédi a fagy ellen a föld sarjadó növé
nyeit, nyárban meg ernyőül szolgálván mérsékli a napsugarak 
lankasztó melegét: esöalakban leszáll a földre, beszivárog a 
növények gyökereihez, hogy azoknak tápul szolgálhasson, fel
oldja a kemény sziklanemeket, hogy azokat termő földdé érlelje, 
3 ezen működései végeztével patakok- és folyamokká egyesülve 
visszatér a tengerbe, nagybecsű szereplését ujolag elölkezdendö. 
— Ebbül áll rövidbe foglalva a viz szereplése. Mint a vendég
szerepekre indult szinész, hosszú körutat tesz a világon, s utjá 
ban, mint ez, különböző arczczal, küönbözö köntösben lép föl: 
most kárhatlanná lesz, majd megjelenik a felhő gyászában, esö 
és hármat kristály színében, dér, hó és jég ragyogó pánczélában. 
A viz ezen körútját nem minden ok nélkül hasonlithatták a vér 
forgásával egybe. Valamint a vér elindul a szívből az izmok 
alatt gondosan elrejtett utakon (artériákon) a test táplálására, 
ennek végeztével a test felületén látható ereken (vénákon) visz-
szatér a szívbe : épen igy, a viz is elindul a tengerből—mellyet 
épen ezért a föld szivének nevezhetni — többnyire láthatlan 
utakon a levegőn keresztül a földi élet táplálására, mellynek 
végezete után patakok- és folyókban — mint valami látható 
vénákon — ismét visszakerül az eredeti kutföhez. 

S ha már gondolóra veszszük, mi által lesz a viz ezen kör
útjára, nagy befolyású szereplésére alkalmas?! ugy fogjuk ta
lálni, hogy egy tulajdona által, melly nem mellőzhetlen kelléke 
a folyadékoknak, mi onnan is kitűnik, hogy azzal nem minden 
folyadék bir; azon egyszerű tulajdona által tudniillik : hogy az 
folytonosan gőzölög. 

Ha nyilt edényben kiteszünk a szabadba különböző folya
dékokat, például vizet, olajat, higanyt, bizonyos idö múlva azt 
tapasztalandjuk, hogy a viz oda van az edényből, mig az olaj és 
higany mennyisége legkevesebbet sem apadt. A viz eltűnt, mert 
az elgózölögketés tulajdonával bir, az olaj megmaradt, mert leg
kisebb mértékben sincs meg benne e tulajdon. Olvasónkra bíz
zuk egész terjedésében elgondolni, minő eredményei lennének 
annak, ha a viz és óhaj ezen tulajdonai megcseréltetnének, elég 
legyen itt nekünk gondolatját csak elinditni, útba igazítani. 

A gazdasszony hasztalan teregetné ki vizben megmosott 
ruháit, azok soha meg nem száradhatnának, tehát mosni nem 
lehetne vizben, hanem olajat kellene e czélra drága pénzen vá
sárolni , minél fogva valóban megtörténnék az, mit Kaliforniá
ról — ugy hiszszük, hogy csak — mesélnek, mikép ott tudniillik 
egy rendbeli ujdonuj változó fehér nemű kevesebbe kerül, mint a 
beazennyezettnek kimosatása. Ruházatunkban a vizfolt épen olly 
állandó pecsétet képezne, minőt mostan az olaj- vagy zsírfolt 
képez. Nem képződhetnék felhő, harmat, esö és hó a földön, tehát 
láthatárunk elveszítené azon festői szépségét, mellyet jelenleg a 
felhöcsoportok változó alakja, és száz meg száz árnyéklatu szine 
által nyer, eső hiányában vége lenne a növényi, tehát az állati 
életnek is a földön, s ha a gondviselés megszánván a pusztulás
nak indult növényvilágot valami más, előttünk ismeretlen uta
kon küldene esőt a földre, az ez által támadt tócsák soha föl 
nem száradnának, a fold egy sárfészek volna. 

Olvasóinkra bízzuk e gondolatok tovább fűzését, mellyek 
utoljára is odavezetnek, hogy a viz emiitett tulajdona nélkül, 
földűnk lakhatlanná válnék; felülete roppant sivatagot, termé
ketlen Saharát képezne. 

Ha a gondviselés valami okért — talán az emberiség bű
neiért — el akarná a földön az életet törölni, nem kellene ret
tenetes eszközökhöz — minők földünknek valamelly üstökös-
seli összeütköztetése, tűztenger vagy özönviz általi elboritása — 
folyamodnia; — mint az óramüvet meg lehet egyetlen egy 
szeg kivétele által állítani, épen igy igen egyszerű módon csu
pán a viz gőzölöghető tulajdonának elvétele által, rövid idö 
alatt meg lehetne akasztani működésében a természetet; csak 
hamar végenyészet uralkodnék a most zöld színben mosolygó 
s életnek örvendő völgyek és halmok felett. 

S már most kérdjük : vájjon a viz csak történetesen nyer. 
te-e ezen tulajdont; nem volt-e eredetileg benne a tervben, a 
számitásban, hogy épen a viznek, nem pedig olaj-, zsirfélék-, hi
ganynak stb. kell adni az elgözölöghetés tulajdonát; nem 
tudta-e az alkotó bölcsesség, mikép a viz csak ezen tulajdona 
által leend azon jóltevő szereplésre alkalmas, melly által föl
dünkön nélkülözhetlen kútfejévé válik az életnek? 

A ki ezen tulajdonok ekkénti kiosztását vakesetnek tulajdo
nítaná, s nem képes itt terves, számító belátást felfedezni, annak 
lelki szemei nem egészen mentek a hályogtól. 

Folytatása más alkalommal. Meillötich FereiICZ. 

ifllkt'p lehet a kolerajárvány lappangó mérgét 
kikerülni ? 

Pest, ang. 2G-án 1855. 

A tapasztalat csalhatlanul bizonyifja, mikép azon helyen, 
hol idejekorán czélszerü koleraellenes intézkedés történt, hol 
szakavatott rögtöni segédkézről gondoskodva volt : e dulójár-
vány folyama igen szelid irányt vett. 

A kolera nálunk mindeddig inkább csak szórványos, s nem 
uralg országszerte járványosán; és igy minden a kolerát érdeklő 
intézkedés csupán elövigyázatból történik. 

A hivatalos jelentésekből kiderül, mikép a kolera kezdeté
től sok egyént lepett meg Budapesten s az ország egyéb részei
ben. Azonban csekély a szám azon sok ezerhez képest, kik csak 
napjainkban is e dühös járvány áldozatjaivá lettek külföldön. 

Első volt, kit helyben megrohant, bizonyos vándorlegény, 
ki mult évi oct. 9 kén érkezett Bécsből városunkba s következő 
napon octob. 10-kén czélját odább már nem követhető, mivel a 
kolera kiragadta vándorbotját kezéből. — Ez esemény után, kü
lönösen azon jövevényeket vette űzőbe e veszélyes baj , kik 
Bécsből vagy olly vidékről érkeztek hozzánk, hol a kolera jár
ványként uralgott. 

Oct. 10-kén tul naponkint észleltettek Budapesten kórese
tek, főleg a munkásosztálybelieknél, kik a figyelmeztető hasme
nést csekélységnek tartva, rendetlen életmód által sorsukat a 
bár gyéren uralgó szórvány kezére játszották. 

A kolerajárvány azon sajátsággal bir, hogy különösen a 
rendetlen életmódot követő nép között villogatja öldöklő fegy-



veret, Nem kíméli azt sem, ki czélszeriitlenül öltözködvén, hir
telen légváltozásnak, s igy meghütésnek teszi ki magát. 

A kolerajárvány uralkodása alatt tehát semmi sem vezeti 
olly biztosan e betegség hideg karjai közé az embert, mint egy
részről az étrendi hiba vagy meghütés, másrészről pedig nagy
fokú lelki felindulás. 

Minő viszonyok között öltött hát e súlyos betegség olly 
öldöklő természetet magára? 

A kolera századoktól otthonos Keletindiában. A benszülöt-
tek már régóta az ország csapásai közé sorozták. — Az 1817-ki 
év azonban Keletindia éghajlatára nézve szokatlanul ütött ki.— 
Az év legforróbb szaka igen ködös és hűvös szint viselt. A leg
nagyobb hőséget, szárazságot zivatar és folytonos hideg esőzés 
váltotta fel; minek következtében a Ganges-folyam környéke 
hosszas ideig vizáradásbau úszott. E rendkívüli változást igen 
nchezité, még azon körülmény is, hogy a különben még hűvö
sebb évszakot rekkenő forró napok s hideg éjjelek zavarták fel. 
Az időjárás illy mostoha befolyása miatt,a benszülöttek legfőbb 
tápláléka a rizs, nemcsak hogy a legsoványabban fizetett, de 
annyira elfajult, mikép a szűken tengődő lakosok, romlott táp-
neművel is kéntelenittetének életöket az éhhaláltól megmenteni. 
— És illy ártalmas légviszonyok- s átaláuos sanyaruságból ke
letkező lelkigyötrelem közepett emelkedett hazájokban a kolera 
olly pusztitójárványnyá, melly azóta koronkint csaknem az 
egész fóldtekét rémülésbe hozza. — Ki megszokta a mértékletes 
életrendet, annak könnyű azt a kolera ideje alatt is megtartani; 
a ki pedig nincs hozzá szokva, ekkor első gondja legyen a mér
tékletes életrend. — A napi renden levő eledelek a járvány alatt 
sem ártalmasok. Azért is még a kolera uralkodás idejében se 
tiltsuk le asztalunkról a tejet, jó levest, kávét, theát, csokolá 
dét, a különnemű husétkeket, halat (kivéve a füstölt és túlkö-
véreket), tésztafélét, leveles konyhazöldséget, az érett és édes, 
de kivált főzött gyümölcsöt. 

Hadd élvezze a szegény is az ö lencse- s bablevesét, csak
hogy héját—melly emészthetlen—fözésközben szedje le. A bur
gonya sem ártalmas. Fő dolog azonban, hogy mindent mérték
letesen élvezzünk. Különösen vacsoránk egyszerű s rövid legyen. 
Sok balgatag az ártalmatlan, jótékony vizben kercsé a kolera fész
két s e legtermészetesebb italra átkot mondva—vesztérc—annál 
dühösebben neki esett a kábitó pálinka- és boritalnak. Pedig va
lóban nincs vészteljesebb a szeszes italnak túlságos éldeleténél e 
járvány kitörésekor. Számtalan példa van rá, hogy részeg em
bert a kolera rögtön meglepett s alig telt bele egy pár óra, a sze
rencsétlen halál martaléka lön. Innét azonban épen nem követ 
kezik, hogy ki a borral és sörrel már régóta él, azok mértékle
tes élvezetétől a kolerajárvány alatt merőben lemondjon. Mód
jával akkor is elköltheti megszokott csekély adagját 

Lakhelyünk legyen tiszta. Szobáinkban a friss léget gya
kori szellőztetés által tartsuk fen. Különösen ügyeljünk fehér
neműink tisztaságára, mert csak ugy biztositható a test bőrének 
rendes működése, kigőzölgése. 

Az árnyékszék károsan ható bűzének megsemmisítésére 
mészhalvagot vagy vasgáliczot vizben felolvasztva hintünk abba 
poralakban, vagy külön edénybe helyezve állítjuk fel ott. Igen 
ártalmas a testnek és léleknek túlságos megfeszítése; ugy szin
tén az éjjeli virasztas is. Felette csalódik az, ki a szabad léget 
kerülvén, négy fal közé rejtőzik. De még az is sajnálatra méltó, 
ki retteg kolerabeteghez közelíteni, noha szent kötelesség sür
geti hozzá. 

Ha valamelly házban koleraeset mutatkozik, ne fogjon el 
bennünket a félelem. Ne gondoljunk rögtön arra, hogy ránk ra
gad a betegség. Hiszen tudvalevő dolog, mikép az orvos, lel
kész, betegápoló, ki annyiszor jö illyen beteggel közvetlen érint
kezésbe, gyakrabban épen nem esik kolerába mint az, ki illy 
szenvedőt soha, inég csak távolról sem látott. Hasmenésre haj
landó egyének kolerajárvány alatt hasukra száraz meleg kötést 
alkalmazzanak. 

Különösen őrizkedni kell has- és lábmeghütéstől. E sza
bályt főleg a nőnem szorgosan tartsa meg, kivált a havi válto
zás alatt. Egyáltaljában "üdvös e járvány idejekor minden be

hatást gondosan kerülni, miről tudva van, hogy könnyen has
menést okoz. 

Nem kell azonban megijedni, mihelyt csekély hascsikarás, 
hasrágás vagy egy két lágy székürülés lepte meg az embert. 
Illyenkor legtanácsosabb szobában maradni. Ha pedig több 
székürülés következnék egymásra, legott feküdjék le az illető. 
Igyék meleg mályva vagy hársvirág theát, avagy adasson ma
gának melissza herbatheát. Lepedőt rnelegittessen a hasára. Tá
volittassa el köréből a nem használó, de bizonyára ártó kuruzs-
lókat, kik holmi izgató óvszerekkel halmozzák el őt. De hivas
son rögtön orvost, kiben bizalma öszpontosul 8 éljen annak 
üdvös tanácsával; mert egyedül szakavatott képes a betegség 
természetét, fészkét, fokát, az életerő visszahatásának módját, a 
beteg testalkatát a kórgerjesztő ok minőségét alaposan meg
ítélni s orvosi rendeletét ezekkel a legöszhangzóbban megyez-
tetni. 

Befejezésül még egy pár szót. Ha kívánjuk, hogy édes ma
gunkat el ne söpörjön a kolera, ugy ápoljuk különösen azokat, 
kiknek osztályában legmélyebb gyökeret szokott verni e pusz
tító járvány. Segélyezzük tehát a szűkölködőt; enyhítsük szen
vedéseit; derítsük fel jótéteményeink által lehangolt lelki álla
potát. Óvjuk Őt meleg lakással a kórgerjesztö hidegtől; lássuk 
el tápláló meleg eledellel. — Rendeljünk a szegények ápolására 
kellő számban orvosokat, tárjuk fel erszényünket gyógyszerei 
födözésére. 

S ha mindezeket lelkiismeretesen megtettük, nem leend 
okunk a kolerajárvány lappangó dühétől rettegni. 

Dr. Bfíri S. 

Bécsi levél. 
Igen tisztelt szerkesztő ur! Én itt Bécsben nagy szorgalommal olva

som a „Vasérnapi Újságot," hanem a 29-ik számát valahogy elhegedülte 
előlem Sz.-Dávid s még utólagosan hozzá kerülhettem, több idő telt el. 
Azért csak most Írhatom önnek ezt a levelet. 

Abban a 29-ik számban ugyanis olvasok egy czikket a Fáncsi-al-
bumról s ebben a czikkben megdicsér ön, a mint meg is érdemli, egy bi
zonyos Singer F. J. urat. 

„Nem tudom én — azt irja ön — milliomos, tudós, művész, hiva
talnok, kereskedő, mesterember-e avagy miféle foglalkozású lehet Singer 
F. J. ur, hanem azt erősen hiszem, hogy becsületes, derék ember, jószívű 
emberbarátnak kell lennie." 

A mi a becsületes, derék, jószivü embert illeti, azt — mondhatom 
önnek — bizony eltalálta; de nem ugy a többit. Singer ur sem milliomos, 
sem tudós vagy művész, sem hivatalnok, kereskedő, vagy mesterember, 
hanem mindenből valami : kiadója egy helybeli néplapnak és háziúr. Ha
nem Singer ur valami, mit ön bizonyosan épen olly örömrucl fog olvasni, 
a millyennel én írom, és ez, hogy Singer ur hazánkfia, győri születésű, 
és bár nem magyar a neve, a magyar nyelvet ugy ejti, a csárdást ugy 
járja, mint annak rendé. 

Singer urat itt ismerik a jó emberek és ismerik a szegények. Maga 
is szűk sorsú fiatal ember volt, mikor vagy hat évvel ezelőt ide vetődött, 
de volt esze, és szorgalmát megáldotta az Isten, de mégis emlékszik a 
szegényekről. Singer ur a mult télen két tréfás kalendáriumot adott ki, 
hat krajezárra szabta a három ivet tartalmazó mulatságos könyvecske 
árát, kihirdette az utczán és a hírlapokban óriási betűkkel, hogy a jöve
delemből a szegények számára fűteni való fát fog venni, rendezett ezen-
kivül tánczvigalmat a szegények javára, mellyen a kört viganjártuk, éa 
eredménye az volt, hogy 1400, mond ezer és négy száz családnak adha
tott legalább két heti fűtést az illető cs. k. hatóság ellenörködése alatt. 

Épen rooet jelent meg Singer urnák egy uj kalendáriuma, mellynek 
jövedelme hasonlókép szegény családok javára fog fordíttatni. Vasárnap 
jelent meg először 15,000 (tizenöt ezer) példányban, és ma, kedden, alig 
van már belőle egynehány száz és Singer ur alkalmasint fog még nyom
tatni egy pár ezerét. Persze, hogy veszi a hivatalnok és veszi a suszter
inas, veszi a nagy kereskedő meg a teherhordó legény. Hat krajezárt 
hamar ád ki valaki, különösen ha tudja, hogy jóízűen fog mulatni egy két 
órát, ée a mellett még jót is tesz szegény felebarátjával. 

Mind ezt pedig beszélem önnek két okból 1) mert nem állhattam 
meg, hogy önnek megne mondjam, ki legyen az a Singer ur, 2) pedig mert 
azt hiszem, hogy Singer ur módjával bizonyos esetekben talán otthon ia 
többet lehetne használni, mint albumokkal, mellyek, valljuk meg, rég 
nem tartoznak a magyar közönség kedvencz dolgai közé. 

Tartsa meg Isten önt és olvasóit épségben és egészségben ! 



Vidéki hírek. 
Bodony, aug. 13-án 1855. F. hó 12-én iszonyú hőség volt érezhető 

községünkben, délután mintegy 4 óra tájban egyszerre borulni kezdett, 
utána pedig rögtön szörnyű villám- és dörgések közt esni, és három óra 
hosszáig egyre dőlt a nagy zápor, mire a községünkön keresztül folyó 
patak a Mátráról és többbi hegyekről lejövő esöviz által megnőve, any-
nyira kiáradt, a millyenre még községünk legvénebbjei sem emlékeznek, 
s községünk alsóviz járásban eső részén borzasztó rombolást vitt végbe, 
mintegy 1$ ház, ugyanannyi istálló, juhakol, csűr, betakarított asztagok 
és szénakazalok, szóval minden, mi az udvarra s szérűbe rakva volt, fél 
ölnyire volt viz alatt, a gr. Károlyi György ur erdészi laka összeomlott, 
ugy félig három földmüveslak; és e nagy vizet még borzasztóbbá tette a 
nagy setétség, melly miatt még csak segíteni sem lehete a kárvallottakon, 
több házi állat, juh, sertés belefúlt az árvízbe: egy szóval községünkben 
legcsekélyebb számitásaal mintegy 5—6 ezer váltó forint árukár történt. 

Farkas Ignácz, néptanitó. 
Szentes, aug. 20-án 1855. Pázmán Mihály színtársulata f. hó 10-én 

körünkbe érkezett. Előadásait a szentesi szálloda kertjében 14-én kezdte 
meg Czigány népszínművel. Pázmán excellens czigány volt, —• Rózsit 
PázmáitJié jelesül adá, — a többi szereplök, Baisz, Harmath Ida, Heve-
syné, Várady stb. szinte jók voltak, általán véve az egész előadás sike
rültnek mondható, csupán a karénekek nem voltak összevágok. — 15-én 
Notredameí toronyőr, jól működtek Miklósyné és Harmath Ida mint Esrne-
ralda. 16-án Koldusnő, dicséretet érdemelnek az igazgatóné, I\'yiri és 
Raisz urak. 18-án Szökő ér. 19-én közkívánatra Czigány.Közönség min
den előadásnál nagy számmal. Ma pedig Samyl czimü dráma, Uerfeczky 
fordítása után kerül színre. 

Kecskemét}' József hazánkfia, jeles zenetársulatával alföldi mű-
utaztában f. hó 18-án városunkat is meglátogatá. Szerencsések valánk öt 
egy-két hangversenyre megnyerhetni, mellyek közül az első tegnap dél
után 5 órakor ment végbe; válogatottabb zenedarabjaik közül a közön
ség legnagyobb tetszését nyeré meg : a Csongrádi emlék csárdás, önszer-
zeménye, — Ida csárdás, — Rigotetto és Troubadour operák, — Jogász 
csárdás és Huszár csárdás. Este szinház után a kávéház-teremben rop
pant számú közönség előtt, hallatták közkedvességü népies csárdásaikat. 
Holnap már elhagyják Szentest, folytatván müutjokat Holdmező- Fújtór-
helynek. Farkas Zsigmond 

T á r o g a t ó . 

x* Albert Főherczeg ő csász. kir. Fenségének lábadása gátoltaték 
f. h. 24 visszatért váltóláza által, melly nap óta azonban több lázas eset 
nem fordult elő, minél fogva remélhető, hogy ő Fenségének egészségi 
állapota több háboritást nem szenvedend. 

x* Ma egy hete megtartaték a pesti ref. egyházi község kettős ju
bileuma, úgymint 50 éves ünnepe annak, hogy állandóan mostani telkén 
dicsérheti a község Teremtőjét, s 25 éves ünnepe a mostani templom be-
szenteltetésének, Az ünnep fontosságához s e hitfelekezet egyszerű szo
kásaihoz mért díszszel ment végbe az ünnepély. Az orgonakarzaton a 
nemzeti szinház férfi kardalnokai három ezen ünnepélyhez szerzett éne
ket zengtek el lélekemelő, szivreható, kebelrázó öszhangzattal. Az éne
kek jeles zenéjét Bognár Ignáez ur szerzetté ez ünnepélyhez. Az egyházi 
szónoklatokat nt. Báthory Gábor helyettes superintendens és Török Pál 
esperes s helybeb lelkész ur tartották. — Nagy lelki megelégedéssel ve
hetek az ekklézsia tagjai Török Pál ur ékes szónoklatának azon a gyüle
kezet belső gazdaságára vonatkozó számszerinti kimutatását, mellyböl 
kitetszik, hogy roppant adósságaiból, mellyek nem csekély veszélylyel 
fenyegetek, ugy egyesek bőkezű buzgalma, mint az összes gyülekezet és 
elöljáróinak fáradbatlan törekvése következtében szerencsésen kibonta-
kozott, melly nagy feladat szerencsés megoldásához más superintenden-
tiák is hathatós segédkezet nyújtanak. Aszoszékről szólitá fel továbbá Tö
rök Pál ur híveit azon pesti theologiai collegium pártfogására, nlellyhez 
nyert engedélyét a magas kormánynak ott a szószékben mutatá föl. 

Ez alkalommal czélszerünek tartjuk mindazokra nézve, kiket a ke
letkező theol. collegium közelebbről érdekel a magas vallásügyi minisz
térium ide vonatkozó rendeletének három pontját közölni, mellyek kö
vetkezők : 

1. A dunamellékiev. ref. superintcndentia állithat theologiai tanin
tézetet Pesten. 

2. E czélra fordíthatja egyéb őt illető és megközelíthető forrásain 
kivül mind azon pénzeket, mellyek ezen superintendentiában gyűjtettek 
egy Pesten felállítani szándéklott protestáns egyetemre. 

3. Ezen intézet belső és külső elrendezése a superíntendentíát 
iüeti, ax 1791. évi 26-ik törvényczikk 5-ik §-a értelmében. 

Ezekből világosan kitűnik, hogy a pesti theologiai intézet által 
egy más iskola jogai vagy érdekei sincsenek megtámadva, s hibás volt a 
kecskeméti iskolának ide vonatkozó megemlítése. Egyszersmind elégsé
gesnek tartjuk Török Pál ur nyilatkozata helyett is a fenemiitett 3 pon
tot küzülni. 

x* A soproni közigazgatási kerületben 8578-an estek^kholerába 
mult májushó végső napjaitól kezdve f. hó közepéig,lkik közöl 2981 meg
halt, 1701 orvosi gondviselés alatt volt e hó 14-én, 3996 pedig teljesen 
felgyógyult. 

x* Kecskemétről már visszatértek egy hét előtt azon orvos urak, 
kik Pestről oda voltak küldve, a kholerás betegek ápolására, miből bíz
vást következtethetjük, hogy felhagyott a pusztító járvány előbbi dühön
géseivel, a minthogy napról napra kedvezőbb hírek érkeznek. 

x* A nagyobb gabonatermesztők és buzakereskedők valóságos far
kasszemet néznek. Ezek azt hiszik, hogy a mostani árnál többet ők nem 
adhatnak és nem is fognak adni, a gazdák pedig ugy látszik akép véle
kednek, hogy nagyon jó találmány a buzaverem és magtár, a ha keres
kedő uraimék nem adnak többet a mostani piaczi árnál, majd eljönnek a 
télen faskasbundában füles téli sipkában és méhkas nagyságú bélelt boto
sokban s megadják annak a jószágnak az árát, mellyet sem gazdag sem 
szegény el nem kerülhet. Illyen körülmények között a vékás heti vásáro
kat kivévén, mondhatni csak papiroson áll a nagyobb kereskedési ár meg
írva, mert egy idő óta alig történtek tetemes vásárlások. « 

x* A pesti légszesz világitásról már több év óta írnak a hírlapot, 
de most már odáig haladott az ügy, hogy épitőmestert is fogadtuk 
a vállalkozók, a ki a szükséges építéshez nemsokára hozzá fog; tehát el
közelgett végre az az idő is, a midőn meg fogjuk írni, hogy már Pest 
utezáin is lobognak ollyan lángok a minők a nemzeti színházat évek óta 
világitják. 

x* Pécsett ez év elején 40 évre adta át a községtanács a dunagőz-
hajozási társulatnak a város kőszénbányáit, olly feltételekkel, mellyeket 
a magas kormány igazságosnak talált részben megsemmisíteni, részben 
módosítani. — Szomorú dolog, ha akár elhamarkodás, akár kevés meg
gondolás, vagy bármilly hibából 40 éves sohajtozást varrnak egy egész 
város gallérjához azok, kiknek legszentebb kötelességük azon község ér
dekei fölött őrködni, mellynek tanácsadói, s minél károsabb veszélylyel 
fenyegeté az illy hibás botlás az illetőket, annál örvendeteeebb jelenség 
a magas kormány atyáskodó igazságszolgáltatása. 

x* Bécsben ollyan magyar nyelvtant hirdetnek, mellyből 18 nap 
alatt megtanulhat az ember magyarul írni, olvasni és beszélni. Ajánljuk 
sok magyar embernek, a ki nagy hajlamot érez magában az írásra. 

É r t e s í t é s 
a .Mezei gazdaság könyve" ügyében. 

Munkánk első kötete a napokban sajtó alól kikerült. Reményijük, 
kogy ugyanazt jelenthetjük rövid időn a másodikról is. Közbejött több 
rendbeli akadályok miatt kissé későbbre készülhettünk el, mint kezdetben 
hittük és óhajtottuk; azonban a ki tudja, hogy számos rajzokkal ellátott 
terjedelmes munkát nálunk kiáUitani mennyi nehézséggel jár : az, re
ményijük a kiállítást késedelmesnek találni nemfogja, azonkívül az „Előz
mények1' (első kötet), mikre kezdetben az eredeti munka alapján 12—15 
ivet számítottunk : 34 ivre növekedett fel anélkül, hogy abba a legszük
ségesebb dolgoknál egyebet felvettünk volna. Több nehézséggel kellé 
tehát küzdenünk, sjóval többet is dolgoznunk, mint gondoltuk : s ez 
szolgáljon látszólagos késedelmezésünk mentségéül. Midőn erről at. meg
rendelőket értesíteni sietünk, felkérjük őket : • miszerint a kész első kötet 
kézbesítése iránt intézkedni sziveskedjenek! Átvehetik pedig a munkát 
vagy egyenesen tőlünk minden további költség nélkül (Pesten, üllői uton 
12-ik szám a „Gazdasági egyesület" köztelkén, a gazd. lapok szerkesztő
ségénél) vagy posta utján. Melly utóbbi esetben, a postai költségek fede
zésére , kötetenkint 30 krt számítva ismételt levelezések elkerülése vé
gett az összes munka után (7 kötet) tetszés szerint akár az egész 3 ft 
30 krt pgőben egyszerre, akár pedig egyelőre négy kötetre 2 pgŐ forintot 
s majd később a következő három utolsó kötetre 1 ft 30 pgő krt bérmen
tes levelekben a „Gazdasági lapok" szerkesztőségéhez czimezve mielőbb 
beküldeni szíveskedjenek. Kik megrendeléseiket könyvárusi uton tették, 
ugyanazon veendik a könyvet is. Kik végül a megrendelési összegnek 
(6 pft) felét, mint kívánva volt, mindeddig be nem küldöttek : ez iránt is 
mielőbb intézkedni figyelmeztetnek. — Munkánkra a megrendelési idő
szak mai naptól fogva megszűnvén : azt könyvárusi uton 12 pftért (kö
tetét 1 ft 43 krjával pgben) szerezhetni meg. 

A második kötet megjelenését, mihelyt ez végképpen elkészült — 
haladék nélkül tudtára adandjuk t. megrendelőinknek, s a gazdaközön
ségnek. 

Pesten, 1855 augusztus 28-kán. Korízmics László. 
Benkő Dániel. 
Morócz István. 

mXX^C Teljes száma példányokkal még folyvást utol-
gálhatunk. 
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