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(Pest egyetem-ute/.a 4. sz.) bérmentve intézendők.

A termékeny hírlapirodalom napjainkban már 
mindenre kiterjeszté ágait, — s a nők számára is nyújt 
szépirodalmi és divatlapokat.

De vájjon elég-e ez a nőnek? vájjon ha az asszony 
anya is egyszersmind, nem foglalkoznék-e örömest 
oly olvasmánynyal is, mely szent hivatását, mint 
tükör, híven visszaadná, mely felmutatná egyszerű 
s oly magas kötelességeit, mely óhajtásait fennhan
gon mondaná ki, s a legkisebbtől a legnagyobbig, 
eszébe juttatná hetenkint, mivel áldozhat a házias
ság oltárán, mint aszszony — anya — és honleány.

Hogy egy ily folyóirat hiánya némileg be legyen 
töltve, eltökélém összeszedni kevés erőmet, s meg
kísérteni, tekintélyes egyének bátorítására, egy heti
lap szerkesztését anyák számára.

Nem azért vállaltam e nem könnyű feladatot, 
mintha magamat más nőknél s anyáknál avatottabb- 
nak vélném, — de én is anya vagyok, s igy a hiányt 
e részben épen oly élénken érezem, mint bárki más, 
s ha már helyzetem úgy hozta, hogy irodalmilag nyil
vánosan is kell foglalkoznom, legalább honos s isme
rős téren kívánok működni, hogy mintegy elhitessem 
magammal, miként szokott körömben folytatom dol
gaimat.

Ha eljött ideje, hogy az anya gyermekei neve
lésén gondolkozzék, egyszerre ezer ijesztő példa s 
ferdeség tűnik föl előtte, mely visszariasztja s aggo
dalmat költ, — ön gyermekeiért remegve, nemcsak 
látja, hanem érzi is a hibákat, melyek még a jövő 
nemzedékre is káros befolyást gyakorolhatnak. — 
És annál mélyebb illetödéssel, sőt hálával fogja fel, 
ha vigasztalásul ellenkezőt is tapasztal, példát, mely 
épen mert családi körben létez, a világ elől rejtőzött 
szent magányban, nyílt példa nem lehet, bár oly 
enyhe, megnyugtató s követésre méltó fényben ál
lítja föl a jelent, s oly magas reményekre jogosítja

tiszteletreméltó józanságával a jövőt, hogy szinte 
vágy támad a szívben, e példát ezer alakban, külön
böző viszonyok közt feltüntetni, mellé állítva tanul
ságul a fonák nevelés szomorú következményeit is, 
hogy okuljon általa minden anya.

Ki effélét óhajt megkísérteni, s félre téve min
den más irodalmi foglalkozást, melyre sorsa kénysze
rítené, maga is mint anya, minden anyának érdekében, 
csak ez egy czélra igyekszik hatni, azt szerénytelen
séggel vádolni talán nem lehet — hisz még az irodalom 
terén is csak női hivatása körében kiván az asszony 
mozogni.

Nézetem szerint épen oly szomorú, ha a nő, nem
ének köréből kilépve, reményi csak szellemet — s 
miveltséget tanúsíthatni, s oly térre lép, mely épen 
mert nyilvános, számára nem lehet otthon, — mint 
ha társaságokat hajhász, s szépsége — és kellemei 
által óhajt kitűnni, s mulatságból mulatságba sodratva, 
végre mindent föltalál, csak önmagát nem, s azt, mit 
keresett : az elégliltséget. Egyik, mint másik, hiúsá
gának lesz áldozata, s csak teher a körben, melynek 
angyala lehetett volna.

Hogy az asszon}uiak — s anyának honleányi kö
telességei is vannak, ki vonhatná kétségbe! Hisz a 
kisded már az anyatejjel szívja be a hazafiui érzelme
ket, s a gyermek-lélek első fejlődésének, az anya ád 
irányt, ő szereti — ápolja — és tanítja őt, mint senki 
más, — ő ringatja karjai közt gyermekében a nemzet 
egész jövőjét, s férjét boldogítva, jelenét sugározza 
szerelme, napfényként körül.

A nő hatásköre csak a háztüzhely körül forog, 
mely, legyen bár korlátolt, van azért abban tér elég, 
a honleányi, női és anyai kötelességek teljes kifej
tésére.

Mint a magból kis helyen, s csak zárt földében 
tövesedve, fejlődik a cser, hogy sarjai egvkor hegye-
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két elborító vadont képezzenek : úgy az asszony j is. S mert, ha a gyermek, ilju leánynya serdült, csak
is láttatlanul működik hivatása szűk körében, de nem jövő sorsát föltételezi azon fontos időszak,mely- 
átható szerelmének fénye, kiterjed az egyesről egész béna világba lep, e fölött semartandeszmélödni kissé, 
hazára. valamint átalában az emberekkeli finom bánásmód

Ha a szerte ágazó csermely zilált futásait érteni s jó Ízlés felöl, 
s megfejteni akarjuk, & forráshoz kell visszaindulnunk, E téren fog mozogni vállalatom tartalma foly-
a kuszáltság okát, csak ott találhatjuk föl — s igy tonosan, itt amott e czélra működő fordításokat s 
hibáink eredetét is az első befolyás, az anyai nevelés kifcünöbb idegen források mintáit is hozva, — melyre 
hatása fejtheti meg többnyire. helylyel-közzel nagy tekintélyek arany mondatai s

Ha feladatomnak megfelelni hetilapom irányára] bölcs tanácsai vetendnek fénysugárt. 
nézve, reményem fölött szerencsét ád az ég, czélomj De mert a legjobb anyát is amint magyar nő, 
az, hogy ne hosszas okoskodások által — mikre j annyira legalább érdekelni fogják a komolyabb dől
ném is volnék képes — hanem tényleg hatva s mu- gok is, hogy mig a kicsinyek játékkal elfoglalva, 
lattatón érhessem el azt. 1 örömestebb vonulnak más szobába, — azalatt ő ké-

Feladatul tiizém ki : a női életből dicső példákat j nyelmes p ami agán. szívesen olvas és tanulmányoz : 
állítani föl, s mellé család-életi árnyképeket, mintí hetilapunk véghasábja változatos női ismerettárt 
intő példáit a hibás nevelésnek; továbbá beszélgetnij nyujtand, hogy minden, mi érdekelheti, együtt legyen 
kissé átalában a nevelés felöl, — gondolkozni, tanács-] számára, a nélkül, hogy kedves otthonából kizavar- 
kozni, vájjon mint volna lehetséges legjózanabb mó-itatnék. * 4 ^ *
dón gvermekeink testi és lelki épségének eszközlése. Lapom feladata : a női s anyai hivatás magasz - 
— Hogy minden fejtörés nélkül s kényelemmel me-jtos egyszerűségét feltüntetni; — s meglehet a czél, 
sélhessünk a gyakran türelmetlen kicsinyeknek, apró; melyet kitüzék, sokszorosan meghaladja erőmet, — 
beszélykék vagy meséknek is nyílik tere lapom hasáb- de mert bensőm ösztönöz reá, megkísértem a merényi, 
jain,s mellé alkalmi verseket tűzünk,s hogy legyen mi- hisz sokszor maga a törekvés is emel és erősít, miért 
vei méltókig kezdeni s végezni a napot, szép gyermek- ne reményleném hát. hogy Isten nem tagadja meg 
imákat is. S mert egyik fökelléke elégültségünknek a j tőlem a kiviteli sikert, ki minden óhajtásommal csak 
folytonos elfoglaltság, nem lesz felesleges arról is gon- azt, mi anyai hivatásunkba vág, csak jót és hasznost, 
dolkoznunk, miféle téli és nyári mulatságok s hasznos | szeretnék eszközölni.
és művészi foglalkozások által érhetnénk el, hogy aj S hogy annál több hitem s bizalmam legyen ki
gyermek észrevétlenül szokjék szorgalom és munká- j tűzött czélom sikeréhez, reményem van báró Fötoös 
hoz, még időtöltései által is, s fölébredjen szivében a! József, Arany Jánosi, Jósika Julia bárónő, Lukács 
kötelességérzet. — Egészségi szempontból a gyerme-1 Mór, báró Podmaniczky Frigyes. Tóth Lorvncz, 
kekre nézve, jó lesz néhány szót a testgyakorlatok Gönc:у Imre és dr. Bákody gyámolifó közreműkö- 
iránt is mondanunk, s mivel fökép falun, nem ritkán désökhöz, szíves Ígéretük folytán, 
történik, hogy hirtelen baj esetén hiányzik az orvos,
cl fog kelni némi ártatlan házigyógyszer ismertetése \  1Ю1 1 SANDORNE.

Egy anya emlékeze te .
Született sept. 2»S-án l7<Slí. meghalt juh lé-én liSőÓ.

Mert H lergetog után csendességet s/.erzesz, és a konyhai-1 költüzék s m egvált innen, s hült tetem eit gyászharan- 
latás és sírás után örvendezést adsz. Tóbiás / / / .  22. i ..i igok zugasa kisere orok nyugalomra.

Ama! óh mily boldogság fekszik úszóban. Mi az asszony iV • л • • i .• /, • , • , , ,. * * .... , ,, * En is követtem koporsóját, s íelen soraim tálángyermek nélkül, vagy több vagy kevesebb szeretetett . t 1 . .  7 '
bírva mindig, mint hogy boldog lehetne; keble majd vsak azon imádság viszhangjai, mely hamvai előtt lc-
iiresnek érzi magát, majd szinte lesiilyed az erzemény borúivá, egész lclkeiliet eltölté.
terhe alatt: oh de adj gvermeket neki, s ö nem gyenge le '1 1 . . 1 +. . - i i ,. . . . .  . ..  • , •, ... . h eleiemmel, s tartózkodva merem csak szent cm-mar, korultogia gyermeket, nem ingadozik t ö b b e  az > t ^
élet vészeiben, egész léte ez egv véghetlen szerelmen lekel öl, melyet eddig keblembe rejtve ol'izek, a fatyolt
alapszik, s eró nincs, mely őt megtántoríthatná. leleplezni, hogy minden anya mint magas példára te-

hutros ./. к intsen föl reá.
Midőn e helyen először kísértein mega női élet- 1 Vájjon merénvem nem sérti-e hamvait? vájjon 

bői dicső példát állítani föl, szivem önkénytelenül an-, megbocsátja-e mély álmában, hogy az, ki mióta ö fel- 
nak sírhalmához vezet, kinek csöndes létele egyetlen; költüzék, mint minden anyának szószólója Isten zsá- 
egyszer, csak akkor okozott nyilvános zajt, midőn el-1 molya előtt, még az égre is több biztossággal tekint,

U  ,
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először életében megkísérti kimondani is, mit oly Igen ő anya volt, oly tértiunak anyja, ki fölött a 
mélyen érez ? szent anyai jogokért egy haza vetélkedék vele!

Hiszen nem fogom öt megnevezni, nem említem j 8 pedig mégis esak az ö Ha volt, — ö adott éle- 
nevét, — felőle életében sem beszélt a hír, — s mint i tét neki, - ö érté meg első mosolygását, — ö szen- 
szent működése családi körében zajtalan volt, jelen telte egész léteiét gyermeke javára, — ö tnnítá egy- 
soraim sem fogják emlékét lármával zavarni, — Csákikor öntudatlan kis szivét a hazáért ideje-korán do- 
óvatosan, mélyen illetödve lépek sírjának halmához, | bőgni, melynek édes levegője, a gyermeket születése 
s az érzések, miket onnan hoztam magammal, halkan j első perczétöl fogva, oly szeretőkig fogta körül, 
szálljanak szét, mint a sóhajtás. () tanítá érzeni, s pártolni a szépet és nemest, —

<) nö és anya volt. még kicsiben saját példája által szoktatta hozzá, hogy
Nő és anya, minőről a teremtő akkor álmodba- a. kört, melyben működni hivatva vagyunk, legyen az 

tott, midőn az asszonyt férje boldogságára alkotni el- korlátolt, minő az asszonyé, vagy egy haza széles ha- 
határozá. tárai által jelölve, minő a honfié, szent kötelességünk

Szép, ifjú és boldog, míg férjét a szerelem ezer szellemünkkel egészen betölteni, s a, család kedves, 
édes kötelékével magához lánczolá, — önmegtagadás vagy a nemzet nagy reményeinek, teljes erőnk sze- 
s minden áldozatra kész, midőn gyermekei az anya- rint megfelelni.
nak egész szivét igénybe vették. Hogy a fogékony gyermek szív táguljon, s szok-

Iveriilve minden feltűnőt, csak a családélet egén jék egész hazát szeretve körülölelni, kell hogy anyja 
derített és világíta, melyen szerelme teljes sugárzat- egészen Övé legyen, hogy a kis világban, melyet anyja 
ban áradott szét. szeretető alkotott számára, a háziasság körében is

Mert a nö vájjon mit is várhatna a világtól, mi szokjék magát mindenütt szükségesnek, nélkiilözhet- 
valóban kedves és benső volna? Ö tudta, hogy a nap- lennek érzeni, — sérzeni azt is, hogy ez egész parányi 
nak, melyet ez ragyogtat az asszony felé, sötét az éj- világ bájló öszhangzását, gyermek-ajkainak szavai 
szakája, — és nem kereste a fényt, hogy kerülhesse a képezik.
sötétet. О nem csoda, ha ez anya házi körét végpillana-

Boldog vala, mert egész környezetét boldogít- fáig oly gonddal örzé a világ érintéseitől, mintha at- 
hatta, s szive akkor dobogott legédesebb érzelmek- tói remegne, hogy a helyen, hol minden esak gyerme- 
töl, ha elégültségét mások örömeinek köszön hété. keinek, hol minden csak fiának múltjáról beszél, a leg- 

A szerelem volt lényének bájoló világa, melynek kisebb érintkezés is eltörölhetne valami szép és ked- 
szilárd alapját a hit vetette meg. ; vesét, s léteiének ismert templomát, melyben új em-

S ki kedvesein oly mondhatlan szeretettel csüg- lékeket csak a, szép, a kedves kis unokák látogatásai 
gött, hogy ne tett volna az másokkal is a szentírás szentelhetnek meg, még a szellő is, mely a világtól 
szavainak értelme szerint, nemes módon, feltűnés nél- származik, megrabolhatná.
kül s gyöngéden jó t : ♦ Női s anyai hivatását megértve s érezve, bizto-

Mikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja bal kezed, san haladt a pályán egész ama halomig, mely alatt 
mit cselekszik jobb kezed, hoqy alamizsnád titkon le- hamvai pihennek.
gyen: a te atyád pedig a ki, rád néz titkon, megfizet Zaj s feltűnés nélkül élt szép és bús napjaiban, 
nyilván. Luk. VI. 35. nem kapkodva hiú fény után, míg végre a nőből esak

S midőn eljöttek ránézve a szenvedés napjai, mi- az anya maradt meg, ama szent, ama nagy férfiú 
dön a sors-csapás annálinkább reá nehezült, minél anyja, ki érdemeinek fényét csak arra használó, hogy 
magasabb volt férjének világi állása, s nem csak öt anyja homlokát dicssugárral koszorúzza. 
magát, de gyermekeit is sujtá, a gyöngéd lény nem Láttam fiának fájdalmát, midőn koporsója fede- 
törheték meg, az erő, mely boldogságának alapját ké- lét a föld első hantjai érintették, — jelen valék, és 
pezé: a hit és szeretet feltárták, s megedzék szivét. meggyőződtem: hogy ö volt a hazában a leggazda- 

Vagy nem kellett-e mosolyognia, hogy gyerme- gabb — áldottabb — s megsiratottabb anya. 
kei még csak ne is sejtsék, mint szenved miattok? s Szeretettel fogadta keblébe öt az anyaföld, a 
nem érezhette-e épen saját szenvedései által, hogy Is- hátramaradt kesergőket mintegy biztosítva, hogy éde- 
ten azokat látogatja bajokkal, a kiket szeret? sek lesznek álmai a lenn szunnyadónak.

Szenvedett, s küzdött a fájdalommal, mint igen Hisz az elköltözött sokszor érezte magát az élet 
kevesen; és mégis dús volt, és mégis az ég választót- fájdalmai közt elfáradva, s szívesen ment volna pi- 
tai közé tartozék, mert hisz azon perezben, melyben henni már régen, — de gyermekei s unokái ragasz
fiának életet adott, nem egyedül családját , de az kodása, s nagy fiának gyöngéden ápoló jobbja, visszu- 
egész hazát ajándékozta meg. tartá öt, — hisz végpillanatában is csak alig hitte

Kgy nemzet lön hálával adósa! — s fia babérjai- volna, h o g y  a megválás, s örök nyugalom ideje elér- 
nak árnyékában, hogy ne talált volna az anya édes kezett számára.
envh-helyet? Sírját a szeretet s. tisztelet állta körül, s emléké-
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nek legméltóbb igaz gyöngyei, a forró könyek voltak, Iáit, míg a hannat-leptc fii a kikelet életadó sugarai* 
melyek kedvesei szemeiből omlottak utána. — ra, feltörekszik a halottak földéből.

Álma lenn, bizonyosan édes, —• hisz hamvai fó* Nehány szál virágot tűztem a síremlék hervadt 
lőtt egy nemzet hálája s áldása lebeg. koszorúja közé, imámat végezve, s a kedves illatú kis

S szép a hely is, mely alatt pihen, három ró-í bokréta úgy mosolyog a hideg sírkereszt fölött, mint 
zsa bokor, talán három bájló unoka.kedves kezei ál-Ítél keblén a megérkezett tavasz.
tál ültetve, mint oltárt a hit s szeretet virágai, úgy j Talán,majd ha a nesz, melyet a sírok közt ruhám 
környezik koszorúzott síremlékét, melyen azon név suhogása az ünnepélyes csendben okozott, elhangzik, 
ragyog, mit egykor mint szép ifjú leány, szerelmétől fölkeresi a tavaszt s magányt kedvelő dalos madárka 
vezetve cserélt föl saját nevével, s melyet fia halha- virágaimat, s megértve tölök, elzengi a lenn szuny 
tatlan müvei s tettei, oly tündöklő szépen dicsöité- nyadónak: hogy nem fogom szent emlékét zajjal há- 
nek meg. borítani, csak egyszerűen, s halkan mondom el, mi

Mint egykor keblében, áldás és szeretet virraszt oly rég szivemen fekszik már, s ha magas erényeit di- 
álmai fölött, — s a nap fénynvel árasztja nevének cső példaként óhajtóm is fölállítani, nem a világ miatt 
arany betűit, a nagy csend és magányban, mintha teszem, hanem csak az anyák érdekében, mélyen ille- 
senkitöl nem látva, dicssugárt szőne az is, az elköl- tödött lelkem ellenállhatlan ösztönére, 
tözött anya emlékére.

Az ősz ott feledé a sírok közt hosszú ezüst szá-  ̂ ochott Sandoi ne.

Nev e l é s i  arany  mondatok.
H. Rötvös J. műveiből.

Az élethez, — hol az, ki meleg szerelmet nem venkilencz csak önmagát csalta meg. Az emberek
érez keblében, valamint való boldogságot nem ismer, többsége nem tapasztalások, hanem ábrándjai miatt
úgy semmi valóban nagyot nem vihet véghez — az veszti el örömét az élethez, s épen azért nem lehet
embert csak szeretet nevelheti czélszerüen. semmi veszélyesebb, mintha fiatal korunkban eleven

_____________ képzelő tehetséggel oly helyzetbe jövünk, mely áh-
Nem jó, ha a szülök annyira ragaszkodnak gyér- rándozó hajlamunkat erősíti.

mekeikhez, hogy tölök megválni nem tudnak. Önzés -------------------
ez is; annál veszélyesebb, mert a szeretet palástjába . ... , , J . . . ,

. r A szülőknek többségé — mert azt hiszi, hogytakarja magat. . . , ,
— i----------------- gyerm ekok csak addig igazan boldog, míg a világot

. , , , . . .  ,, .... , , nem ismeri — távolabbra akarná halasztani e pilla*
Az elem, melyben all, m indig ellenállhatlan be- . , . ir . . . . *

A ,, , л , natot; de hasztalan. Kitunöbb egyediségeknél a gyer-
tolvást gvakorol, fokép fogékonyabb gyermekre. . , . . . , .* mekseget mesterségesen meghosszabitam nem lehet.

Bár mi boldogoknak érezték magukat ártatlanságuk- 
Mindig károsan hat a gyermekre, ha kizárólag ban. eljö az idő, hol a paradicsom közepette, csak az 

sokkal idősbek társaságában él. Vagy nagyon aláren- ismeret fája gerjeszti még vágyaikat.
(leltnek, vagy föszemélynek érzi magát saját körében.
Az első esetben nem tamil akarni, a másikban nem ta
nulja magát alárendelni; s az életben mindkettő egy- Lehet-e nagyobb képtelenség, mint azoké, kik, 
iránt szükséges. mintha a nevelésnek csak az lenne feladása, bogy a

gyermekek a háznál lehetőleg kevés alkalmatlansá- 
Az életben, mint a tudományban, bizonyos isme- got okozzanak, — a zajos elevenséget, melyben csak 

retekhez csak bizonyos előzmények után juthatunk; a gyermekben túláradó életerő nyilatkozik,elnyomni, 
s ez az ok, melyért mindig azoktól tanulunk legtöbbet, a gazdag képzeletnek szárnyait elbénítani akarják, fá- 
kik ismeret dolgában nálunknál csak kevéssel állnak radva szüntelen, hogy növendékük csendes és módos,
magasabban. ____________  hogy józan s megfontoló legyen, és végre, miután tíz

éves korában a legjobban nevelt gyermeknek mondá
k é  ember közül, ki azáltal válik szerencsét- tott, középszerű, és sokszor annál is kisebb emberré 

lenne, mert magát az életben esalatva látja, kilenez- váljék.



Mese. a rózsafa leányáról.
Hallottam s olvastam sok, igen sok szép mesét, S ha kedve jött hold s csillagtahin éjszakákon 

de oly különöset, minőt egykor, még kis leány ко- harmatban fürdeni, ezer fénybogárka seregié öt körül 
romban, egy rózsafa leányáról csevegett a patak, még fényes lámpájával, s mint apró, szárnyra kelt csilla- 
soha nem hallottam. gocskák, repkedtek körülte.

Nagyvadrózsa bokor díszlék a patak szélén, s De mindez nem volt elég. A kis tündér, kit anyja 
én, letörve egy bimbaját, a vén fűzfa alá ültem, mely a rózsafa, épen oly túlságig kényeztete, mint a völgy 
félig beárnyékolá a bokrot. többi lakója, még többet kivánt, míg végre oly sze-

Magam sem tudom, miként történt, a nagy for- szélyes és önfejű lön, hogy csak a szokatlan kezdé öt 
róság okozta-e. vagy csak elfáradtam, olyan különös mulattatni.
álmosság nyomott el a rózsabimbó nézegetése köz- Legédesebb álmából felkölté néha a csalogányt 
ben, melynek ellent nem állhaték. s daloltatott magának, — s fehér liliom ruhát kivánt

De alig zártam szemeimet le, midőn a mormogó rózsa köntöse helyett, midőn a liliom csaknem elhul- 
patak egészen értelmes szavakkal igy kezdett cse- latta már leveleit.
vegni : A minden kehelykéböl kinálkozó virágmézre rá-

— Miért szakítád le a bimbót, s mi kériyszerite, úrit, — szomját a legenyhébb harmatcsepp sem eny-
liogv a bokrot megsebezd? hité. Hasztalan kinálgaták a kis szeszélyest minden

Nem tudtam válaszolni, mert valóban gondatla- kigondolható gyümölcs-lé és mézzel, ö semmit nem 
nul s minden ok nélkül szakítám le a bimbót. akart Ízlelni, mióta egyszer a pásztor fiút fejés után

— Lásd — folytatá a patak — ez fáj a bokor- tejet enni látta.
nak; én, ki gyökereit évek óta nedvesítem, ismerem Ö is csak tejet kivánt.
érzéseit. Történt azonban, hogy a völgybe épen ez idötáj

Erre választ nem is várva, igy kezdé a bokor j ban egy igen rútvén asszony vetődék, ki nagy bot -  

történetét : í jára támaszkodva, csak alig bírt már járni.
— Sok év előtt, akkor, midőn első bimbaját hajtá A rózsafa leánya, ki nem kételkedék örök ifjú

in ég csak az ifjú rózsafa. épen ez első bimbó kiilö-1 ságán, rémülve bámult az öregre.
nos virágot hozott. j ,

rp i, 1 / . .<■ u ..u , / . 1 / Kn is voltam a mi voltamtavasz v o lt, a leget egeszen eltolte az átalanos! , . . .., . Virágok közt rozsa voltam,
virulas edes illata, benn, kerepelve evezett a m eglőtt ... , 1 U , .’ r ÖJ De sorsomat elhibáztam,
gólyasereg s a szorgalmas fecske már elkezdte ősz- j s  i s  jutottam,
szel üresen hagyott fészkét igazgatni.

A kis rózsafa azonban mind erre nem ügyelt, ö Jgy dalolt magában a vén anyó, miközben fur
csák első bimbajának örvende, s alig várta már, hogy készö szemei a rózsabokor lombja közt himbálódó kis 
zöldelö levelei közt piroslani lássa virágát. lényecskén pihentek.

Végre kivánata teljesült,—■ a zöld burok szétpat- — Tejre éhezel? — Kérdő aztán reszkető bán
tanék, — de ó csodák csodája! benn nehány illatos gon. — Tudod-e gyermekem, hogy a virágleány csak
levélke helyett egészen piczi kis leányka ült. úgy tarthatja meg örök ifjúságát, ha virágmézzel s

A parányi lény oly finom s átlátszó vala, mint a harmattal él? A rózsafa lombjai közt fejlődtél, —
sugár s rózsalevél ruha fedte tagjait. maradj hü anyádhoz s táplálkozzál azzal, mit szere-

Bár kinek gyönyörűség leende öt látni, — hát tete nyújt. Mert ha csak egyszer érintenek is ajkaid
még az anya mit érezhetett! oly eledelt, melylyel az ember szokott táplálkozni,

A rózsafa egyedüli biztosa a patak volt, mely azonnal meg fogsz nőni, dolgoznod kell, hogy élhess 
gyökereit locsolta, s igy boldogságáról csak annak s elveszted ifjúságodat s meg vénülsz, mint én vagy 
lehete fogalma. más halandó. Jegyezd meg azt magadnak, jegyezd

A kis rózsaleány, ki emberi módon tudott járni» meg jó l! 
mozogni, dalolni és tánczolni, tündére, királynéja lön így beszélt az öreg s aztán csöndesen távozók,
az egész völgynek, minden hódolt előtte, minden ma- A kis tündér iszonynyal hallgatta szavait, - -
dár neki dalolt, szolgálatára állott minden bogárka, oly vén és rút, mint az, borzadt volna lenni.

Ha kocsizni jött kedve, üres csigahéj kocsijába De midőn a szép pásztor fiú ismét megjelent
azonnal befogott nyolez hangyát s ment gyorsan mint czifra szűrében s fejés után oly jó izüen itta tejét 
a gondolat. kenyere mellett, elfelejtő az öreg asszony tanácsát, s

Ha felkivánkozék a légbe, a legtakarosabb ara- csiga kocsiján oda kocsizván, tejet kért a fiútól, 
nyos szárnyú lepke azonnal leszállt s szárnyai közé A rózsafa fájdalommal rázta lombjait s kérve 
ültetvén öt, vitte, vitte merre csak kívánható. kérték susogó levelei gyermekét, maradásra.
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nek legméltóbb igaz gyöngyei, u forró künyek voltak, Iáit, míg a harmat-lépte fii a kikelet életadó sugárai- 
melyek kedvesei szemeiből omlottak utána. — ra, feltörekszik a halottak földéből.

Alma lenn, bizonyosan édes, — hisz hamvai fö-í Nehány szál virágot tűztem a síremlék hervadt 
lőtt egy nemzet hálája s áldása lebeg. koszorúja közé, imámat végezve, s a kedves illatú kis

S szép a hely is, mely alatt pihen, — három ró- bokréta úgy mosolyog a hideg sírkereszt fölött, mint 
zsa bokor, talán három bájló unoka kedves kezei ál- tél keblén a megérkezett tavasz.
tál ültetve, mint oltárt a hit s szeretet virágai, úgy Talán,majd ha a nesz, melyet a sírok közt ruhám
környezik koszorúzott síremlékét, melyen azon név suhogása az ünnepélyes csendben okozott, elhangzik, 
ragyog, mit egykor mint szép ifjú leány, szerelmétől fölkeresi a tavaszt s magányt kedvelő dalos madárka 
vezetve cserélt föl saját nevével, s melyet fia halha- virágaimat, s megértve tölök, elzengi a lenn szuny 
tatlan müvei s tettei, oly tündöklő szépen diesöité- nyadónak: hogy nem fogom szent emlékét zajjal há- 
nek meg. borítani, csak egyszerűen, s halkan mondom el, mi

Mint egykor keblében, áldás és szeretet virraszt oly rég szivemen fekszik már, s ha magas erényeit di- 
álmai fölött, — s a nap fénynyel árasztja nevének cső példaként óhajtóm is fölállítani, nem a világ miatt 
arany betűit, a nagy csend és magányban, mintha teszem, hanem csak az anyák érdekében, mélyen ille- 
senkitöl nem látva, dicssugárt szőne az is, az elköl- tödött lelkem ellenáll háti an ösztönére, 
tözött anya emlékére.

Az ősz ott feledé a sírok közt hosszú ezüst szá-  ̂ (lűiott San ómé.

Nev e l é s i  arany  mondatok.
B. Eötvös J. müveiből.

Az élethez, — hol az, ki meleg szerelmet nem venkilencz csak önmagát csalta meg. Az emberek 
érez keblében, valamint való boldogságot nem ismer, többsége nem tapasztalások, hanem ábrándjai miatt 
úgy semmi valóban nagyot nem vihet véghez — az veszti el örömét az élethez, s épen azért nem lehet 
embert csak szeretet nevelheti czélszerüen. semmi veszélyesebb, mintha fiatal korunkban eleven

_____________ képzelő tehetséggel oly helyzetbe jövünk, mely áh-
Nem jó, ha a szülök annyira ragaszkodnak gyér- rándoi!Ó hajlamunkat erősíti.

mekeikhez, hogy tölök megválni nem tudnak. Önzés — ---------------
ez is; annál veszélyesebb, mert a szeretet palástjába . ..... . . . .. r A szülőknek többségé — m ert azt hiszi, hogy
takaria magát. , . .

— s----------------- gyerm ekok csak addig igazan boldog, m íg a v ilágot
. , , . .... . , nem ismeri — távolabbra akarná halasztani e pilla-

Az elem, melyben áll, mindig ellenállhatlan be- , ■, , , . . .  .. , . 1
, f , , л Ly , n ,л I ,  1 natot; de hasztalan. Kitűnő bb egyedisegeknél a gyer-

tolyást gyakorol, íokep fogékonyabb gyermekre. . , . i i , . , ,
‘  ̂ m ekseget m esterségesen m eghosszabitam  nem lehet.

Bár mi boldogoknak érezték magukat ártatlanságuk- 
Mindig károsan hat a gyermekre, ha kizárólag ban. eljö az idő, hol a paradicsom közepette, csak az 

sokkal idősbek társaságában él. Vagy nagyon aláren- ismeret fája gerjeszti még vágyaikat, 
deltnek, vagy föszemélynek érzi magát saját körében.
Az első esetben nem tanúi akarni, a másikban nem ta
nulja magát alárendelni; s az életben mindkettő egy- Lehet-e nagyobb képtelenség, mint azoké, kik, 
iránt szükséges. mintha a nevelésnek csak az lenne feladása, hogy a

gyermekek a háznál lehetőleg kevés alkalmatlansá- 
Az életben, mint a tudományban, bizonyos isme- got okozzanak, — a zajos elevenséget, melyben csak 

retekhez csak bizonyos előzmények után juthatunk; a gyermekben túláradó életerő nyilatkozik,elnyomni, 
s ez az ok, melyért mindig azoktól tanulunk legtöbbet, a gazdag képzeletnek szárnyait elbénítani akarják, fá- 
kik ismeret dolgában nálunknál csak kevéssel állnak radva szüntelen, hogy növendékük csendes és módos,
magasabban. ____________  hogy józan s megfontoló legyen, és végre, miután tíz

éves korában a legjobban nevelt gyermeknek monda- 
bzáz ember közül, ki azáltal válik szerencsét- tott, középszerű, és sokszor annál is kisebb emberré 

lenné, mert magát az életben csalatva látja, kilencz- váljék.
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Mese. a rózsafa leányáról.
Hallottam s olvastam sok, igen sok szép mesét, S ha kedve jött hold s csillagtalan éjszakákon 

de oly különöset, minőt egykor, még kis leány ко- harmatban fürdeni, ezer fénybogárka seregié öt körül 
romban, egy rózsafa leányáról csevegett a patak, még fényes lámpájával, s mint apró, szárnyra kelt csilla- 
soha nem hallottam. gocskák, repkedtek körülte.

Nagyvadrózsa bokor díszlék a patak szélén, s De mindez nem volt elég. A kis tündér, kit anyja 
én, letörve egy bimbaját, a vén fűzfa alá ültem, mely a rózsafa, épen oly túlságig kényeztete, mint a völgy 
félig beárnyékolá a bokrot. többi lakója, még többet kivánt, míg végre oly sze-

Magam sem tudom, miként történt, a nagy for- szélyes és önfejű lön, hogy csak a szokatlan kezdé öt 
róság okozta-e. vagy csak elfáradtam, olyan különös mulattatni.
álmosság nyomott el a rózsabimbó nézegetése köz- Legédesebb álmából felkölté néha a csalogányt 
ben, melynek ellent nem állhaték. s daloltatott magának, — s fehér liliom ruhát kivánt

De alig zártam szemeimet le, midőn a mormogó rózsa köntöse helyett, midőn a liliom csaknem elhul- 
patak egészen értelmes szavakkal igy kezdett cse- latta már leveleit.
vegni : A minden kehelykéböl kinálkozó virágmézre rá-

— Miért szakítád le a bimbót, s mi kényszerite, únt, — szomját a legenyhébb harinatcsepp sem eny-
liogy a bokrot megsebezd? hité. Hasztalan kinálgaták a kis szeszélyest minden

Nem tudtam válaszolni, mert valóban gondatla- kigondolható gyümölcs-lé és mézzel, ö semmit nem 
nul s minden ok nélkül szakítám le a bimbót. akart Ízlelni, mióta egyszer a pásztor fiút fejés után

— Lásd — folytatá a patak — ez fáj a bokor- tejet enni látta.
nak; én, ki gyökereit évek óta nedvesítem, ismerem Ö is csak tejet kivánt.
érzéseit. Történt azonban, hogy a völgybe épen ez idötáj

Erre választ nem is várva, igy kezdé a bokor ban egy igen rút vén asszony vetödék, ki nagy bot
történetét : jára támaszkodva, csak alig bírt már járni.

— Sok év előtt, akkor, midőn első bimbaját hajtá A rózsafa leánya, ki nem kételkedék örök ifju- 
még csak az iíju rózsafa, — épen ez első bimbó külö- ságán, rémülve bámult az öregre.
nős virágot hozott. ,

Tavasz v o lt , a léget egészen eltölté az átalános *8 y° t̂am a mi v°ltam
1. /1 .11 . , , ... Virágok közt rozsa voltam,

virulas edes illata, benn, kerepelve evezett a m eglőtt n. A .7 i Oil lip клгйптпт й nihn7tíirn
gólyasereg s a szorgalmas fecske már elkezdte ősz- s  én ig vén8(sgre jutottam,
szel üresen hagyott fészkét igazgatni.

A kis rózsafa azonban mind erre nem ügyelt, ö Így dalolt magában a vén anyó, miközben fur
csák első bimbajának örvende, s alig várta már, hogy készö szemei a rózsabokor lombja közt himbálódó kis 
zöldelö levelei közt piroslani lássa virágát. lényecskén pihentek.

Végre kivánata teljesült, — a zöld burok szétpat- — Tejre éhezel? — Kérdé aztán reszkető han- 
tanék, — de ó csodák csodája! benn nehány illatos gon. — Tudod-e gyermekem, hogy a virágleány csak 
levélke helyett egészen piczi kis leányka ült. úgy tarthatja meg örök ifjúságát, ha virágmézzel s

A parányi lény oly finom s átlátszó vala, mint a harmattal él? A rózsafa lombjai közt fejlődtél, —
sugár s rózsalevél ruha fedte tagjait. maradj hü anyádhoz s táplálkozzál azzal, mit szere-

Bár kinek gyönyörűség leende öt látni, — hát tete nyújt. Mert ha csak egyszer érintenek is ajkaid
még az anya mit érezhetett! oly eledelt, melylyel az ember szokott táplálkozni,

A rózsafa egyedüli biztosa a patak volt, mely azonnal meg fogsz nőni, dolgoznod kell, hogy élhess
gyökereit locsolta, s igy boldogságáról csak annak s elveszted ifjúságodat s megvénülsz, mint én vagy
lehete fogalma. más halandó. Jegyezd meg azt magadnak, jegyezd

A kis rózsaleány, ki emberi módon tudott járni? meg jó l! 
mozogni, dalolni és tánczolni, tündére, királynéja lön így beszélt az öreg s aztán csöndesen távozék. 
az egész völgynek, minden hódolt előtte, minden ma- A kis tündér iszony nyal hallgatta szavait, — 
dár neki dalolt, szolgálatára állott minden bogárka, oly vén és rút, mint az, borzadt volna lenni.

Ha kocsizni jött kedve, üres csigahéj kocsijába De midőn a szép pásztor fiú ismét megjelent 
azonnal befogott nyolcz hangyát s ment gyorsan mint. czifra szűrében s fejés után oly jó izüen itta tejét 
a gondolat. kenyere mellett, elfelejté az öreg asszony tanácsát, s

Ha felkivánkozék a légbe, a legtakarosabb ara- csiga kocsiján oda kocsizván, tejet, kért a fiútól, 
nyos szárnyú lepke azonnal leszállt s szárnyai közé A rózsafa fájdalommal rázta lombjait s kérve 
ültetvén öt, vitte, vitte merre csak kívánható. kérték susogó levelei gyermekét, maradásra.
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A kis fejes azonban nem hallgatott anyjára s radságos munkája után kellett kenyerét megérdemel- 
mohón Ízlelt pár cseppet a nyújtott tejből. nie, — ha gyermekeivel együtt meglátogatta egyszer

Oly fájdalmasan zendült meg e pillanatban a másszor a kedves, felejthetlen völgyet, mindannyiszor 
völgy szive : a csalogány, dalába öntve mind azt, mit zokogva borult a rózsabokorra, s könyei harmatként 
szó nem nem fejezhetne ki, hogy a kis engedetlen lepték el annak leveleit.
megrendülni érzé keblét. S azóta híj a rózsabokornak, mint a csevegő рал

De már későn volt. tak minden kis leánynak elmeséli, ki partjain a vén
Alig érintették ajkai a tejet, midőn tagjai egy- fűzfa alatt megpihen, ha emberi kéz letöri bimbait, 

szerre nyúlni s maga nőni kezdett, — hófehér liliom mert elvesztett gyermekét juttatja eszébe, kiről bár 
köntöse vászonná erősödött, s a pásztor fin mellett pár igy szólt egykor a népdal : 
pillanat múltán, hasonkorúnak látszó, bár csodaszép Nem anyától lettél,
leány állt. Rózsafán termettéi,

A völgy lombjai közt gyenge szellő lejte át, mint Diros pünköst napján,
halk sóhajtás, s az árva rózsafát harmat lepte el. Hajnalban születtél

Hogy mit érzett e pillanatban a leány, kinek ké- mind a mellett engedetlenségeért lakolva, idő előtt 
nyelmeiről ez ideig mások szeretete — s kedvezései őszülő fürtökkel s munkától fáradtan jár a bokor 
gondoskodtak, jól senki nem tudhatja, — de midőn látogatására, melynek gyökereit a patak locsolgatja, 
később, évek múlva, a pásztor tiií felesége lett, s fá- mint egyedüli tanúja anyai fájdalmának.

Ö r e g s é g e  iii.
Alig várom öregségem 1 
Könnyű nekem várni;
Ha elmondom, bogy mi okból.
Ki tudná csodálni?

Ez az én kis szőke fiam 
Fog engem ápolni,
S öregségem napjaiban 
Rólam gondoskodni.

— „Ke félj anyám — így szól hozzám — 
Hogyha megöregszel,
Úgy viselem majd gondodat,
Tudom megelégszel.

— Ott, a meleg kályha mellett 
Puha, lágy karszék áll,
Ott üldögélsz, s éu zsámolyon 
Mindig lábaidnál.

— Nem is kell, hogy magad fáraszd 
beszéddel, intéssel.
Megtanulom arezvonásid
Olvasni szivemmel.

— Az lesz nékem az örömem,
Ha téged szolgállak,
S megelőzvén vágyaidat,
Mosolyogni látlak. —

Kis asztalka lesz melletted,
Megrakva mindennel 
A mit szeretsz; czukrocskákkal.
Virággal, könyvekkel.

— S ha kisüt a tavaszi nap 
Éltető sugara.

Karonfogva kivezetlek 
Üdítő sétára.

— Vagy ha járni nem lesz kedved,
Szép kocsit hozatok,
Abba okos, szórahajtó 
Lovakat fogatok.

— Kedves öreg tagjaidat 
Takarom köpenybe,
S nehogy meghűtsd, lábaidat 
Jó meleg czipőkbe.

— Csak úgy szép lassú lépésben 
A lovakat hajtom,
Hogy a kocsi dörögése 
Világért se rázzon.

— S haza érve, szép csendesen 
Karomba ölellek,
S hogy kipihenhessed magad,
Ágyadba fektetlek.

— S ott térdelve ágyad mellett 
Csókolgatom kezed,
És őrködve álmod felett 
Várom ébredésed!“

Őszüljetek hajszálaim,
Őszüljetek hamar,
Testem, lelkem öregedni 
Öregedni akar.

Mennyország lesz öregségem 
Fiam hajiokában,
Édes szunnyadás halálom 
Ölelő karában. SzendreyJuli,,.



Háziiiiulatságok s foglalkozások.
Nem egyedül egészségi szempontból szükséges, zik, — ha pedig szaladozás s egymás elfogása, hajló- 

hogy gyermekeinknek még időtöltései s mulatságai konyságát s ügyességét, míg az elfogultságot, mely 
felől is rendszeresen gondolkozzunk, hanem mert a minden társaságot ritkán látó gyermeknek tulajdona, 
gyermekkor az élet küszöbének tekinthető, úgy kell e észrevétlenül levetkezi.
boldog korszakot minden részleteiben fel használtat- S hogy idejekorán megszokja már a kis leányka
nunk, mint a komoly jövő előkészületét. a háziasszonyi gondokat kicsiben s anélkül hogy

Mivel a szabad mozgás és levegő mulhatlanul észre venné, már játéka által is csak fontos hivatá-
szükséges a gyermek egészséges fejlődésére nézve, ha sára készülődjék, igen szép s czélszerü volna behozni
körülményeink engedik, legczélszerübb a kicsinyek gyermekeinknél, hogy dolgaikat végezve, ünnepeken 
időtöltéseit a szerint rendeznünk, hogy tavasztól fogva töltsenek pár órát a hosszú téli estéken át majd egyik 
meddig csak az idő engedi, künn a szabad levegőn majd másik kis barátnéjoknál,s a melyiken a sor van 
szokjanak mulatságot keresni. vendégeit fogadni, az saját kezeivel terítsen csinos

A házi kertészet különösen ajánlható, mert a asztalkát, készítsen ügyességéhez képest valami siite- 
mellett a gyermek némi kis termeszményt is mutatva ményt maga,a mama némi utasitása mellett; szolgálja 
elő mulattató fáradsága után, azon öntudatra ébresztet- vagy szolgáltassa ki ö barátnéit oly módon, hogy öl
hetik, hogy nemcsak játszott, de hasznot is tön. S foglalva a háziasszonyi széket és szerepet, illően, s 
azonkívül az öntözés a kis öntözővel s a parányi kapa csinosan elláthassa valamennyit, 
használata, valódi egészséges testgyakorlati kísérlet, Efféle versenyek csak üdvös hatást eszközölné- 
mely a gyermek egész véralkatát gyorsabb forga- nek, s igen sok ügyetlenségnek vennék elejét a gyér- 
lomba hozza, étvágyát neveli, s magát kellemesen meket, s igen sok önszemrehányásnak az anyát ille- 
foglalja el. töleg. Csak ily módok által lehetne lassankint ama

Ajánlhatók továbbá, főkép téli időtöltésül min- példabeszéd nagyon is gyakori igazságát megsemmi- 
denféle társas játékok, melyek ha gondolkozás kíván- siteni; saját kárán tanul az ember, — mi fökép a 
tátik hozzá, a gyermek eszét s találékonyságát képe- szegény fiatal háziasszonyokra illik.

A/. „Anyák hetilapja" hirdetése a kiadó részéről.
E vállalat, melynek komoly feladatát s nemes s erényei hatalmával a hazának újabb újabb nem

ezélj át tisztelt írónőnk a lap elején valódi benső hi- zedéket nevelni fog ?
vatás melegségével rajzolá, hazánkra nézve előttem Drága hazánk anyjait elősegíteni szent hivatá- 
annyira jelentősnek, s nagy horderejűnek tűnik fól, sukban, a nevelésben- és valódi nemes, erkölcsös csa- 
hogy legszívesebb örömmel fogok ez érdem teljes vál- ládélet megalapításában, mely minden nemzetek sze- 
lalat életbeléptetéséhez. rencséje és jólétének szülő forrása, — ebben őket

Hazánk nagy fontosságú időszakot él, s épen oly erősíteni és buzdítni — ez leend a fönntebbi vállalat- 
nagy jelentésű jövőnek néz elébe, melyben inkább nak nemes feladata. E lapok szerkesztése jeles irók 
mint valaha van szüksége fiainak összes erejére, hogy közremunkálása mellett egy nő kezébe adva, ki tisz- 
egyesülten — a legmagasztosb polgárerény éktől lel- teletes társadalmi állása, s eddigi irodalmi munkái 
kesitve — a hon dicső jövőjének alapját vessék meg. után oly szép hírnévben áll, minden esetre a vállalat 
De kérdjük : vájjon ki képes e polgárerények csiráját legszebb sikere iránti reményekre jogosít, 
azok szivébe oltani, kiknek hivatása a hazát erőssé Ennélfogva legjobb hiszemben a siker iránt, 
és nagygyá tenni? Nemde mindenekelőtt a müveit azon kérésemmel fordulok a honfiak- és honleányok- 
nemes anyai szív, mely minden nagy, jó és szép hoz, miszerint ezen vállalatunkat pártolni, s kö- 
iránti fogékonysága és lelkesedésében az egykori reikben a lehetőt elkövetni szíveskedjenek, hogy 
nagyság termékeny magvait hinti el a gyermek tüzes ez uj lap magyar családjainkban átalánosan elterjed- 
lelkébe, ki egykor hona büszkesége leend, és a leányka jen. Az erkölcsi és szellemi jutalom nem lehet egyéb 
szelíd szivébe, ki egykor az igaz hazafit boldogitni, mint igen is áldásdús egész hazánkra nézve!

Heckonasf íiiftszláv mint kiadó.

Előfizetési föltételek:
Az „Anyák Hetilapja*4 minden héten egyszer egy negyedretü ivén, csinos kiállításban jelenik meg. 

Előfizetési ára postán küldve vagy Budapesten házhoz hordatva :
Egy évnegyedre (april —juni) . 1 ft. 5 0  kr. — Három évnegyedre (april —dec.) 4  ft. 5 0  kr.

Az előfizetési pénzek az alulirt kiadó-hivatalhoz bérmenteseu beküldendők.
Tiz előfizetett példányra egy Ingyen-példány Jár.

pest, tnúrcziu* 80-йп 1861 Az ^Anyák hetilapjáénak kiadó-hivatala
(pgyetom-iitczn 4-dik szám).



Női ismerettár.
Deák Ferencz. Azon férfiú, ki csaknem föllépése első lyét elfoglalni bátorkodott volna, — Deák pedig, bár ismét 

pillanatától fogva birja hazája teljes bizalmát s tiszteletét, megválasztatott zalai követnek, nem fogadható. el állasat, 
kinek nevénél, ha azt valamely szent ügyhöz látjuk csatolva, miután az általa is életkérdésnek tartott adókérdést, a nemes
remény és megnyugvással dobog fel szivünk : Deák Ferencz, ség közterhekbeni részesülését az ultra-conservativ part le- 
családja Ősi birtokán, Kehidán született 1803-ban. szavazta, s ő nem tökélhette el magát természetellenes hely-

Mintha sok lett volna gyönge asszonynak hozzá hasonló zetbe ragadt pártvezérré lenni. S midőn pártja a köztehervi- 
rtút hozni a világra, — vagy mintha oly fiúhoz mint ő, méltó selést oly módokon vitte keresztül, melyek a czel elérésére 
édes anya csak maga a haza lehetne, a legkedvesebb s tiszte- Deák által nem helyeseltethettek, megmaradt lemondása 
letreméltóbb nők s anyák egyike, életet adván gyermekének, mellett. ,
mintha magas feladata e földön egyedül az lett volna : saját S ha visszalépése miatt találkozott is eleg kárhoztató a
életével váltá meg az övét. megyében, sót eljárásának sértő megtainadoi sem hianyzot-

Alig tölté be az anyátlan gyermek ötödik évét, midőn tak, azon levele, mely 1843-ban közkézen forgott s a ,,Pesti 
egész megye előtt tekintély s tiszteletben álló édes apját is hirlap“-ban is megjelent,-fényesen igazolta tettét, s a követi 
elvesztette’. ’ tábla kijelenté : hogy bár okait teljesen méltányolja, elmara-

E kettős veszteség után Deák nevelője az élet Ion, — s dását mindamellett országos csapásnak tekinti, 
hatéves korában kezdvén már iskoláit meg a kitűnő gyermek, Bármi philosophi nyugalommal látszékis azonban venni
idősb nővére, Deák Klára, később Oszterhuber Antalné, ki a nagy férfiú a történteket, kedély-állapota korántsem ma
ii eines ak a leggyöngédebb szeretettel függött anyátlan kis radt azért közönbös nyugalomban s a fájdalmas izgultság, 
öcscsén, de mivel magának különben sem voltak gyermekei, e mely megyéje hálátlansága miatt eltölté szivét, károsan ha- 
tiszteletreméltó asszony élete egyetlen s legszentebb czél- tott egészségére, melyet sem különböző fürdők használata, 
jául tűzte ki férje boldogítása mellett feledtetni a korán sem hosszasabb külhoni utazásai nem állíthattak annyira 
nagy tehetségeket tanúsító gyermekkel szülőtlenségét. S bár vissza, hogy az 1847-ki pozsonyi országgyűlésre történt vá- 
e részben szent czéljára nézve derék férje s testvér bátyja, a lasztását elfogadhatta volna.
jeles Deák Antal is gyáinolíták őt, mindamellett e gyöngéd De midőn az 1848-ki feledhetlen napok bekövetkeztek
női befolvás első hatásai magyarázhatják meg legérthetőbben s az első magyar független ministerium alakítása gróf Bat- 
nma vonzó kedélyességet, mely a férfiút nagysága tetőpont- thányi Lajosra bizaték s ez addig meg sem kisérté a tárczák 
ián s komoly gondjai közepeit is oly szeretetreméltón jellemzi kiosztását, mig DeákotPozsonyba meghíva, ennek bölcs taná- 
— e gyöngéd női lélek első hatásai a fogékony gyermek ke- csát ki nem kérte, ekkor feledve baj- betegség- és sérelmeket, 
beire, teszik érthetővé, hogy országos gondoktól terhelve, csak arra emlékezett, mik ily időben az igaz hazafi kötelessé- 
hazája sorsán aggódó kebellel is képes felvidulni, sőt mintegy gei, s elfoglalva Zalamegye követi székét, melyet számára 
megenyhülni nők vagy gyermekek társaságában, mintha min- Csuzy Pál azonnal átengedett, megjelent az események szín
űén gyermekhang, vagy szelidebb asszonyi társaság azon fel- helyén.
hőtlen, kedves múltnak enyhítő viszhangja volna, melyben Soha még ministeri kinevezést nem kisért nagyobb lel-
a férfi pihenni legalább, dicsősége legmagasabb fokáról is, kesülés és bizalom, mint Deákét, ki az igazságügyi tárczát
vissza-vissza kívánkozik néha----------  Batthyányi kérelme mellett, hazája közkívánatára fogadta el.

S a komoly férfiú úgy eljátszik — s mulat a gyakran, al- Nem tartva lelkiismeretével megegyezhetőnek, az imá-
kalnifttlan kicsinyekkel, hogy.ifléíy kötelezettségében minden dott haza sorsát túl merész koczkára vetni, Deák Batthyányi 
anya önkénytelenül cseppegteti gyermeke szivébe a honszere- Lajossal, Eötvössel, Klauzállal, s később Mészárossal, a mi
tettel együtt a tiszteletet s bizalmat Deák Ferencz iránt. nisteri tanácsban mindig a békítő s egyenlítő rendszabályok 

Deák, ki már mint gyermek is elárulá nagy tehetségeit, mellett szavazott.
Győrben végzé a legnagyobb sikerrel iskoláit, s Zalamegye De a gyorsán fejlődő események siettek czéljuk félé s
zöld asztala mellett, az ellenzék élén, csakhamar erőteljes föl- Deák Ferencz szerepe megszűnt egy időre, 
lépése által, foglalta el helyét. S mert ékesszólása alapos 1848-ik év végső napján vállalta fél utolsó megbizatá-
rudománynyal s meleg haza és szabadságszeretettel párosult, sát, mint azon küldöttség tagja, mely békealkudozás miatt 
nyilvános föllépése, nevét mindjárt kezdetben a haza ismert küldetett a Pestről távozó országgyűlés által Windischgrätz- 
és tisztelt nevei közé emelé. hez, de el nem fogadtatott.

Az 1832 c országgyűlésre testvérbátyja, a szintén köz- Deák letartóztatott néhány napra követtársaival együtt
tiszteletben álló Deák Antal helyébe választatott zalamegyei Pesten, honnan falusi jószágára csak 1849-ik év tavaszán vo- 
követté. nult, akkor, midőn a nagy mozgalom el vala már nyomva,

Az alig 30 éves fiatal férfi föllépte valódi fényes ország- hogy pihenjen e nemzet egy évtizeden át s akkor nyerjen 
gyűlési korszakot képezett, melynek első szerencsés eredmé- ujuló életet, majd ha szilárdabb alaphoz vethetjük vállainkat. 
nye az lön : hogy az ellenzék önkéntesen elismert, elragadta- Később Magyarország rendezése lévén szőnyegen, Deák
fással fogadott s követett vezérévé ő lett. tanácskozás végett meghivatott Bécsbe, de a meghivást, a

Mint tiszta, nemes jelleme, s előrelátó bölcsesége oly lapokban is közölt levelében elsorolt okoknál fogva, nem 
természetessé teszi, Deák Ferencz hivatása nem az vala, hogy fogadta cl, — miután a politika, mely Magyarország irá- 
mindent elragadva lelkesítsen, hanem határozott s elvkérdés- nyábati követtetett, homlokegyenest ellenkezők meggyőző
ben soha nem tántorítható szilárd szabadelműsége mellett is, désével.
mérsékelten, közvetítve s békítőleg hatni. Mit Vörösmarty családjáért tőn, míg az elnyomott ha-

A következő 1839 40-ki országgyűlés folytán is megtartó zában nem volt egyéb tere a honfi működéseinek, a nemes 
vezéri szerepét az ellenzék élén s tiszta, férfias jelleme s nagy mód, mely által a nemzetet arra buzdítá : róná le az elköltö- 
tehotségei által nemcsak barátai s elvrokonai tiszteletét, de zött nagy költő iránti tartozását méltókig, az ember nemes 
az ellenfél, sőt a kormány elismerő méltánylatát is megnyerte jellemére épen oly fényt vet, ki barátja családjának gyámola 
я a kölcsönös keseredéssel kezdődő országgyűlés, egyedül az és támasza Ion, mint a hazafira, ki a nemzetet hasonlíthatlan 
ő befolyása által végződött üdvös békülés s a politikai üldöz- nagylelkűségre lelkesíti.
tetősek megszüntetésevei, melynek következménye a három S most, midőn e hon tizenkét évi szenvedés s elnyomás
év óta börtönben szenvedő Kossuth- es Lovasinak szabadu- után ébredező szemeit oly magas bizalommal függeszti nagy
lása volt. ............................ fiára, vájjon nem érezzük-e mindnyájan, hogy a nemzet min-

Netnes törekvéseit méltó siker jutalmazta mindenben, den habozás nélkül követni fogja a haza bölcsének tanácsait, 
es soha még ember nagyobb mértékben nem élvező hazája mert rendíthetlen tisztelettel s ihlett reménynyel bízik régi ked- 
elismerő tiszteletét, bizalmát, sőt hódolatat, mint Deák Fe- veltje,Deák Ferencz mély belátása, hazaszeretete s szíve nagy- 
rcncz, — s mégis, mert elveiben epen oly szigorú volt, mint ságában, kinek jövő tetteiről oly magasztos múlt kezeskedik.
következetes, az 1843-ki országgyűlésre kövoti széke üresen - _____________________________________________ __
maradt, mivel egész megyében nem találkozók férfiú, ki he- Felelős szerkesztő Vncliotf Sándorné.

Kiadó-tnlnjdonos Ileckennst Gusztáv. Nyomatott Länderer t‘s Heekenaetnál. Pesten 18(51.
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