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Teodóra.
Beszdly.

VACHOTT SÁNDORNÉ-tól.

(Folytatás.)

Zárday György, Ede apja, egykor a legvalódibb 
szerelemből vette feleségül számos év előtt elhalt 
anyját egyetlen fiának, a szép Benőfy Katalint, kinek 
viszon érzelmei, a legtulzóbb férj igényeinek is töké. 
letesen megfelelhettek.

S házasságuk még sem vala boldog.
A szép fiatal nő szülőitől s a világ által egyenlő

en bálványozva, oly elkényeztetett gyermeke lön a 
sorsnak, hogy boldogitását elválalni, valóban vakme
rő gondolat vala a legszeretöbb férfiútól is.

Zárday György a leggyöngédebb férjek közé 
tartozék, de épen mert a szó szoros értelmében férfiú 
volt, józanul még csak föltenni sem lehetett felőle 
hogy felesége szeszélyeinek rabja legyen, vagy hogy 
folytatni engedje az irányt, melyen a gyermekök kel- 
lemeire büszkélkedő, gyönge szülök, elég hibásan, 
megindulni engedék a fiatal leánykát.

Katalin szép, kedves teremtmény vala, ki egész 
szivéből szerette férjét, — de úgy megszokta már a 
társaságot, s oly szükséges volt rá nézve hogy hiúsá
ga mintegy legyezgetve, ápolva legyen, mihez még 
saját és férje vagyonossága is járult, mely által az if
jú nő minden életgondok — s munkától fölmentve, 
tökéletes tétlenségben élt, s igy csak annál több ideje 
maradt észrevenni s érzeni, mi kevés tenni valója van, 
— ismétlem, úgy megszokta magát a világ által ke
resve s ünnepelve látni, hogy férje szigorúbb elveit, 
melyek a nőt tisztán csak a háziasság határai közé 
kárhoztaták, meg nem foghatta, s végre szeretetlen- 
ségnek kezdé tulajdonitani.

Mert miként hihette volna a szerető gyermek, 
hogy mit szülői helyesnek találtak, az kárhoztatható 
is lehetne!

ö  nem szeret engem — gondolá fájdalommal —

ha szeretne, nem volna képes minden mulatságot 
megtagadni tőlem.

Hiúsága sokkal erősebb mint szerelme — gon
dolá viszont a férj — különben nem kívánkozhatnék 
társaságokba.

Ezen gondolat veté meg mind két részről az elé- 
gliletlenség alapját, mely épen mert soha szemrehá
nyások — s fölvilágositásokra nem került a sor, s 
mind a kettő csalódni vélt a másik érzelmeiben, bol
dogtalansággal végződött.

Ede születése más irányt adhatott volna az egész 
viszonynak, — de épen mert félre ismerve is forrón 
szerették egymást, egyiknek sem volt ereje fájdalmát 
leleplezni, s igy a megtörött bizalom nem állhatott 
helyre.

Zárdaynak szélesebb körében csak könnyebb volt 
házi boldogtalanságát tűrnie, — ő állásánál fogva, 
mint erélyes, tevékeny férfiú, s igaz hazafi, a köz
ügyekben is buzgó részt vön, — s a mellett mint 
családfő, nem csak saját, de családja ügyeit is ren
dezte. A fiatal asszony azonban, ki háziasságra nem 
volt nevelve, s a világba nem járhatott, férje szerel
mének hitétől megfosztva oly szegénynek érezte ma
gát, hogy még egyetlen kedves gyermekét is haszta
lan szoritá védpaizsulafájó kebelre, a s z ív  csak meg
szakadni vágyott.

Az élet ily eseteiben, melyek épen nem ritkák, 
a legbiztosabb kiegyenlítő az szokott lenni, ha az 
asszonyt, s mire szoktatva nem volt, tevékenységét s 
szorgalmát, házi bajok s gondok veszik igénybe, — 
de Katalin gazdag volt, férje gyöngédsége nem csak 
kényelmeiről gondoskodók, hanem megótalmazta- s 
kimélé öt még a legapróbb kellemetlenségtől is. Ide
jével tehát tetszése szerint rendelkezhetek,— de fáj-
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dalom,önem ismerte az idő becsét,scsak beteges bús- melyben kötelessége saját házassága eseményeit tolfe- 
lakodásra forditá,mit gyermekének élve s öt nevelve, dezni előtte.
oly szépre, oly nemesre használhatott volna! Neje arczképéhez vezetvén tehát öt, mint megin-

Boldogtalanságának kora halála vetett véget, s dulása természetessé teszi, élénken festi a korán elköl- 
férjével csak utolsó vallomása tudatá, mint szerette- tözött anya mint nevelteték, mily boldogtalan s mi jó 
ték, s mennyit szenvedett titkon — s önvétke nélkül, vala, — azután mint rendesen szokása volt, ismétlé, 
a hibás nevelés e kedves áldozata. hogy ö nem avatkozik lia dolgaiba, mióta ez önmaga

Zárday György férfias lelkét oly mélyen lesújtó is képes azokat intézni, csak figyelmeztetni akarja ama 
e nagy veszteség s neje végvallomása, inkább fájlalva keserű, elfelejthetlen végóra nevében : kerülje ha le- 
talán még halálánál is a forrón szeretett nö élte tit- hét Teodórát, — minél inkább érzi hogy szeretni tud- 
kos szenvedéseit, hogy ha az 1848-ban bonyolódó ha- ná, kerülje annál inkább, hogy a kedves teremtményt 
zai viszonyok, s később fia nevelése, nem veszik any- anyja sorsától megmenthesse.
nyira igénybe szivét, talán a sok bár igaztalan önvád- Minél igénytelenebb s háziasabb nőt választasz, 
nak, valami nagyon szomorú következménye is — mondá végezetül — annál biztosabb lehetsz hogy 
lehetett volna. nem csak magad lészsz boldog, de boldogítani is képes

Idő múltán azonban, midőn az eltűnt eseménye- lehetsz. Mintha maga a gondviselés, vagy anyád szé
két nyugodtabban végig gondolta, kénytelen volt retö szelleme állította volna Teodóra mellé utadban 
elismerni, hogy Katalin boldogtalanságának nem is Körmöczy Évát, e boldog, igénytelen, egyszerű 
maga az elköltözött angyal, hanem a szülök elhibázott gyermeket, ki arra született hogy boldogítson. — 
nevelése volt oka. Ha a házttizhely körül nincs szók- Fiam, ha ön jövőd sziveden fekszik, ha a feltörekvő 
va az asszony otthonát föltalálni, úgy boldogságot pályán, melyen megindultál, tovább akarsz jutni, ha 
élvezni s terjeszteni, nem létez számára hely. nyugodt családi viszonyok által nem akadályozva,

Saját szomorú tapasztalatán okulva,talán uj túl- hatni, tenni s élni akarsz hazádért, házasodjál józanúl, 
ságba esett az apa, ki eltökéld fiát úgy vezetni, hogy — tanácskozzál, ne csak sziveddel, de eszeddel is, — 
az önkénytelenül is csak az éSz, az úgy nevezett s oly maradj, ó maradj Éva mellett.
Sok felé hajtható józanság után indulva házasodjék, Ede megindulva szoritá meg apja kezét, — s 
s alig győződött meg Teodóra iránti vonzalmáról, még az nap délután vallomást tön Évának — s meg- 
midön aggodalmában jelen lenni gondoló a perczet, hallgattatok.

(Folytatása következik.)

H ö l g y e i n k h e z .
Sok meleg dalt énekeltünk 
Nektek életünkben,
Mert megírva úgy találtuk 
Mélyen a szivünkben.

A szivünkben bánat és kín 
Nyugton nem lehetnek, 
Kisietnek mint a hegyből 
Arja csermelyeknek.

Csermely árja, merre mégyen 
Szózatos futása :
Jobbra, balra társfolyókkal 
Gazdagul folyása.

Felkarolja szép virágit 
Illatos mezőnek,
S drága gyöngyöt és követ hoz 
Tenger — kedvesének.

Drága gyöngyöt és követ hoz 
Költő is magával,
Hoz virágot szív honából 
Szózatos dalával.

De a dalnak, a magyarnak,
Bármi édes árja,
Nincs anyául tengeröble,
Mely karába várja.

Mely virágit elfogadná,
Gyöngyeit szeretné,
S hosszú útja végliatáráh 
Hív ölébe venné.

Neki, mint a szép Keletnek 
Országöntözője,
Mérhetetlen sivatagba 
Van temetkezője. —

Esjazért volt, és azért van,
Hogy virági hullnak;
Gyöngye, éke félúton már 
Vész a magyar dalnak.

Vajh! lesz-e még, vajh jön-e még 
A magyar hazára 
Tél után egy szebb tavasznak 
Éltető eiigára?



Képek,  a női  n ev e l é sr ő l .
Rudolphi Karolin után.

HARMADUK LEVÉL.

Mielőbb ismét írni föl volt nálam téve, de nem 
teljesithetém szándokomat. Idád már hat hónapos lett 
azóta, s mindent megmosolyog, mi mozdul, s minden 
után kapkod, mi fénylik s világit ;s igy mindig jelen
tékenyebbé válik a fiatal, ébredező létet elfoglalni. 
Nálad kedvesem sem az anyag sem a jó bánásmód 
nem hibázhat e részben, — azonban tanácsomat kivá- 
nod; halljad tehát.

Ha tavaszszal Idáddal házi kertecskédben, vagy 
falusi birtokodon a nagy kertben sétálsz, vagy a kör
nyék még nagyobb kertjei egyikében, kisérd figye
lemmel mily tárgyra veti a kicsike leggyakrabban 
pillantásait, mily dolog az, melyen legörömestebb 
pihennek kedves szemei, kis kezei miféle tárgy után 
nyúlnak óhajtva. Ha például durva kő volna az — 
menj vele oda, s mutass rá újaddal, s mond; Kő! — 
keress azután több köveket is s ismételd előtte vala
hányszor figyelmez, az átalános kö nevezetet, s ezt 
oly gyakran, hogy végre képes legyen a követ más 
dolgoktól megkülönböztetni.

Ha pedig valami élő tárgyra száll pillantása, 
például egy verébre vagy tova reppenő fecskére; ne
vezd azokat csak átalánosságban madárnak; figyel
meztesd azután Idádat mind arra mi röpül, s ismé
teld előtte gyakran e szót : madár. Ha öröme telnék 
benne, mutass neki valami madarat kalitkába, egészen 
közelről, .s engedd oly soká nézegetnie, meddig csak 
kedve tartja,bocsásd szabadon szemei előtt kalitjából, 
ha röpülni látja, tudni fogja, mint vannak formálva a 
madarak, melyeket künn, csak messziről látott, s 
átalános fogalmat legalább nyer már a madárról. A 
különböztető elnevezéseket, mint : pintyőke, fecske, 
csalogány, pacsirta, varjú, hadd tanulja csak később, 
majd ha fogalma a madárról jól megszilárdult. Ha 
majd beszélni kezd, meglásd, a tyúkot is madárnak 
fogja nevezni, de az mit sem tesz.

Bár mire szállna figyelme, időzzél vele azon tár
gyon, s ha például egy szál tulipán, rózsa vagy szek- 
fü bilincselné le tekintetét, nevezd azokat is csak átalá
nosságban virágnak, — majd akkor, ha a szilieket 
meg kezdi különböztetni egymástól, mellékeld még a 
szín nevét is hozzá, s tanitsd öt igy mondani : piros 
virág, tarka virág, — de ne előbb, míg a színeket va
lóban képes megkölönböztetni.

Ha az idő rósz, s nem tölthetitek a napot a sza
badban, tedd őt szobácskája tárgyaira figyelmessé, 
tanitsd lassankint mindent megkülönböztetni — s 
ismerni; azért óhajtóm épen hogy kis szobája nagyon 
egyszerűen legyen rendezve, hogy minden tárgy felöl 
mely benne találtatik, beszélhess vele. De ne engedd 
körülte a tárgyakat gyakran változtatni.

Láttam egykor gyermekszobát, s pedig nagyon 
előkelő háznál, régi szőnyeg-festményekkel éktelenit- 
ve. A legkisebb gyermek bölcsejével átellenben Saul 
király vala ábrázolva, amint a kopj ával Dávid ellen sújt.

A nagyobb leányka, ki épen akkor kezdett be
szélni, ily kérdést tön hozzám : nem mondanád meg 
édes néni, mit akar nagy késével amaz ember! Zavar
ba jövék, s a kicsikét onnan elvezetve, más képhez 
vittem, hogy másról mesélhessek neki, és im a legkö- 
zelébbi kép a Krisztust kísértő ördögöt ábrázolta a 
templom ormazatán. Ez itt, akarám mondani, nagy 
majom, ki ama szép, szent embert le szeretné taszítani — 
de eszembe jutott, hogy ily módon mesém félelmet ver 
a gyermek fejébe a majom iránt. A harmadik képnek 
kelle tehát segélyemre lennie—s mit találtam ? Herku
lest pillantám meg féli g elégve a máglya lángjain. Meg
kíméllek a többi ábrázolatok festésétől. Hogy Jupiter 
és Európa, Diana és Aktäon sem hibáztak, könnyen 
kitalálhatod. Oda hagytam a gyermekszobát, melyben 
azóta csak egyszer valék, s melyet úgy telve talál
tam különböző apró-cseprő haszontalansággal, miknek 
a gyermekek időtöltésére kellett volna szolgálniok, s

Vajh lesz-e, hogy mint a csermely Es a láng, mely benne lángol,
Szívetek megárad, Istennek szikrája,
És a dalban és a dallal Mely egy sarktól másikáig
Szebb jövendőnk támad ? A földet átjárja.

Isten a hölgyet teremtvén,- Es azért van, és azért lesz
Nem tévé hiába : Vágyainknak réve :
Hogy a földnek minden iidvét, És azért élt, és azért él
Tette nő karába. Még szivünk reménye!

Kebletek dús mint a tenger, Hogy ti lesztek éltetői
Kincsek ezredével; E magyar hazának,
Mérhetetlen benne a szív S mely költői ajkiról foly
Mély, nagy érezéssel. Nemzetünk dalának. Garay.
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csak fogalmaik teljes összezavarását eszközölték, hogy tudja különböztetni, kerestess föl vele mindenféle 
örökre megelégeltem látogatásimat. gömbölyű formájú tárgyat, például tányért, csészét s

A legelső apró tanításoknál összeválogatott tár- más efféléket, 
gyakra semmi szükség nincs. A legegyszerűbb dolgok Minden elég anyagot nyújt csevegésre a kicsiké- 
megfelelhetnck a czélnak, csak mesterileg ne legye- vei, mi a szobában találtatik, s minden csevegés tani- 
nek összeállítva. Ha ídádat korán óhajtód a formák tássá válik, ha csak valamennyire kivánjuk is eszkö- 
megkülönböztetésére tanitani, vezesd öt gyakran va- zölni. Ha az ablakhoz lépsz vele, annak szabályos for- 
lami gömbölyű asztalhoz, mutogasd formáját, s mond májas egyenlő felosztásai elég anyagot nyújtanak oly 
is neki minél többször, hogy ez gömbölyű; vidd öt módon, mint helyesnek találod, beszélgetni vele. S 
azután négy szögű asztalhoz, nevezd formáját, miköz- belátásod gazdag kincstárában, s az anyai szeretet 
ben szögleteire figyelmessé teszed. Még czélszerübb, még dúsabb forrásában találhatsz naponkint uj — 
ha az első gömbölyű test, melyet észrevétetsz vele, meg uj csevegni való anyagot.— Csak arra kérlek még 
egy golyó. Kis gyermekeknek különben is öröme telik egyszer, ne engedd kedves Idád körül a tárgyakat 
azzal gurigázni, s ez rájok nézve a legártalmatlanabb túlgyorsan s átmenőleg változtatni, sőt inkább hagyd 
játékszer, mely által meg nem sérthetik magokat. öt mindennél oly soká vesztegelni s időzni, mint 

Ha majd a gömbölyű asztalt vagy golyót meg csak kedve tartja.

Arany mondatok serdülő leánykák számára.
Külföldi remekírók után.

Tanúljon hivatása szerint idején szolgálni a leány, A kellem oly szépség, melyet nem a természet 
mert csak ez által juthat uralkodáshoz, amaz érdé- ád, hanem maga fejti ki az egyéniség. Schiller.
melt hatalomhoz, mely a házikörben annyira sajátja. -------------------
Szolgálja a lányka idejekorán fivérét, szülőit, álljon A lélek átragyogása szabálytalan vonásokon is, 
egész léte jövés- menésből, fáradozzék, s eszközölje igazi, valódi szépség. Boruw Júlia.
mások kényelmeit. Ránézve jó, ha ahhoz szoktatja -------------------
magát, hogy semmi fáradság nem esik nehezére, ha Kellem több mint szépség, mert az nem létez 
az éj óráit hasonlóknak tekinti a nappali órákhoz, ha jóság nélkül; azért éli az túl a szépséget, s tetszik 
a dolog soha nem kisszerű rá nézve, sa tü nem tetszik mindenütt; még ezt csodáljuk, amazt szereti mindeni- 
fmomnak uÜâ  közt, îa önmagáról teljesen megfeled- künk. A szépséget a kor legyőzi, a jóság és kellem 
kezve, csak másokban képes élni. Goethe. együtt szállnak a sírba is. Belső becs nélkül hamisi-

tott drágakőhöz hasonló a szépség, melyet az ismerő 
A henyékre nézve a napok hosszak, s az évek annál nagyobb ellenszenvvel taszit magától, minél vaki- 

rö vidék. fír  emer Friderika. tóbb rajt a csalás. Jakobs.

Házi foglalkozások s kötelességek.
Szerencsés az a nö az élet minden viszonyai közt, A mellett hogy a napnak minden óráját szépen, 

ki magát jól elfoglalni képes. rendesen feloszsznk tanulmányaikhoz képest, vegyünk
Ó ne mulaszszunk hát, fökép leányainknál, arra számokra csinos kalitba ápolást igénylő énekes ma

törekedni, hogy minél inkább s többfélekép el legye- darkát, vegyünk Ízletes kosárba nehány cserép gond
nok foglalva. jaiba ajánlott virágot, adjunk, ha lehet, egészen külön

Hiszen magok tanulmányaik : a nyelvek, tudó- szobácskát neki, melyben ágy s mellette kis imádko- 
mányok, zene, rajz kézimunkák gyakorlata is eléggé zó hely, vagy imazsámoly, zongora, képek, tanuló 
igénybe veszi a rövid napok óráit, de ezek által nem könyvek, madár, virágoks minden, mi ápolását igény
annyira hivatására, mint inkább átalános mivolt- li, megférjen, melyben ő tartsa föl a csinosságot s ren- 
ségre készül csak, s habár épen a miveltség az, det, melynek minden tárgyán láthassuk kezének tűn- 
mi hivatását egykor teljes mértékben megérteti vele, döklö lágy nyomát, s benn körültekintve, egyszerre 
mind az által szükséges, hogy arra különösen is, még érezzük, hogy e takaros szobáeska kedves lakónéja, 
mint kis leány, észrevétlenül elökészulni szokjék s csak fiatal kis leányka lehet!
lépcsönkint, s egészen természetesen jusson oda, hova Egykisszobakorlátolthatáraiközöttlegalábbhadd 

ívja. érezze magát már mint gyermek, ne csak szükségesnek,
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de nélkülözhetlennek is, hadd vegye abban minden gokból áll, s épen nem csoda, ha a ház küszöbét át- 
tárgy az ö gondjait igénybe, hogy legkisebb jelén az lépve, oly félénkek s tartózkodók vagyunk, s mégis 
elhanyagolásnak tanulja vádolni önmagát, s tanulja oly szép egészet alkot minden összevéve, mire a nő 
érzeni, mi megbocsáthatlan a kötelesség mulasztás. hatása kiterjed, s oly messze áradó következményei 

S ezt nagyon komolyan kell vétetni vele, — a vannak kis gondoskodásai — s nagy szeretetének, 
legparányibb dolgok mulasztását is mint nagy hibát hogy valóban megérdemli, ha leányaink nevelését il- 
állitsuk fiatal lelke elé, hogy ideje korán szokjék ön- letöleg, nem kapkodunk hiú csillogás s a világ tet- 
maga iránt kötelességei pontos betöltésére nézve a szése után, hanem csak arra igyekezünk hatni, hogy 
szigorúsághoz, s szokjék elitélni önmagát, ha annak, megértessük velők mire Isten által hivatva vannak, s 
mi rá bizaték, meg nem felelt. ez egyszerű de magas hivatásnak, teljes erejökböl

Hiszen az asszony élete csupa kicsinyes aprósá- megfelelhessenek. Vacliott Sándorné.

G y e r m e k  á l m a i .
Mit álmodál, mond, szívem gyermeke, О hagyj aludni, altass el megint,
Ki oly mosolygva kelsz? Korán fölkelni még;
Talán kis őzet látál zöld mezőn? Majd égbe visznek ismét angyalok,
Anyádnak mit felelsz? Oly szép belöl az ég!‘

,Menyben valék álmomban, jó anyám, Mit álmodál, szólj keblem magzata,
Elvittek angyalok. Hogy most könyázva kelsz?
Ott szebb a rózsa, tisztább a patak, Tán angyalid nem jöttek érted el?
Zengőbbek a dalok. Anyádnak mit felelsz?

Aztán a földre jöttem, jó anyám, ,Menyben valék én álmomban megint.
Szárnyán angyal hozott. Elvittek angyalok,
Te már kerestél engem a mezőn, Ott szebb a rózsa, tisztább a patak,
S hozzád futók legott. ; Zengőbbek a dalok.

Majdan a földre vágytam, úgy a mint
Előszer álmodám,
S nem volt szabad többé leszállanom
Hozzád, kedvelt anyám!4 Vachott Sándor.

Böjti estély a kis Mariskánál.

Hogy annyi szorgalom — jóság — rend és csin Elkészülvén a jó kedvvel folytatott munka, még 
kifejtése után egyszer — másszor némi kis szokatla- a tepsibe rakott, s kitűnően sikerült kis pogácsákat 
nabb mulatsága is legyen a kis Mariskának, engedel- sütni vitték, s Mariska szivére kötötte a szakácsné
met nyert a kilencz éves leányka a kedves, a legjobb nak, hogy csak meg ne bámuljon, hanem szép piros 
anyától, egy pár kis játszó-társnét meghívni magához legyen valamennyi, azalatt a kedves leánykák hozzá 
estélyre. fogtak sajátkezüleg az asztalteritéshez, felrakták a

Alig léptek a terembe a kis vendégek anyjuk ki- kis theafindsákat, a többi sütemények- s cseme- 
séretében, midőn Mariska tiszta fehér kötény kéket ho- gékkel együtt, s mind ezt oly vidám szerénység- s 
zott számukra, s maga is felkötvén egyet, azon ked- készséggel, hogy semmi nem természetesebb , mint 
vés elevenséggel, mely annyira sajátja, behozatá rög- hogy maga az asztalka is igyekezett ily kedves kezek 
tön a már kész pogácsatésztát, valamint a hófehér szolgálati fáradsága után, takaros csinnal s kinálko- 
nyújtódeszkát és nyujtófát, s be az apró pogácsa- zólag mosolyogni.
szakgatókat is', hogy kis társnéival együtt azonnal Midőn a kis társaság tökéletesen elkészült, s be- 
munkához láthasson, s később, majd mindnyájan ér- hozaték a gőzölgő theakanna, Mariska háziasszonyi 
demelt fáradság után étkezhessenek. nyájassággal lépett a terembe, hogy mamáját s kis

Egyik nyújtá tehát a tésztát, s a más kettő szak- játszótársnéi anyját is szivesen meghívja a lakomára, 
gáttá. Mariska nagyobb nővérei gondos felügyelete Kivánata, természet szerint, azonnal teljesült, s 
mellett. elfoglalván legfelül, kis csinos karszékében — mely a
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kedves, a felejthetlen nagymama után maradt reá — önkénytelenül a legmélyebb tisztelettel hajolt meg a 
háziasszonyi elnök helyét, mig két felnőtt vendégét lélek. Ö tettleg tanusitá, hogy mindenre jut idő, ta- 
jobb és bal felén tiszteié meg ülő helyekkel, a kiesi- nulmányozásra épen úgy mint házias foglalkozásokra, 
nyékét szivesen kinálta, foglalnák el a többi székeket, ha az anya egészen csak anya, s felfogva magas hiva- 

Mariska két nagyobb nővére, mint két nyájas kis tását, képes czélszerüen felosztani a nap minden óráját, 
angyala a háziasságnak a kilencz éves háziasszony Étkezés után az asztalt ép oly gyorsan s ügye- 
által osztott theát széthordák, s oly szivesen kinál- sen szedték fel magok a leánykák, mint a hogy téri- 
gatták a csinosan felrakott sütemény kéket, a legna- tének, — s üresen maradván a tér, társas játékok 
gyobb pontosággal szolgálva ki egesz társaságot, s vették kezdetöket.
oly szent kezessége sugárzott vissza tiszta szemeik- Szaladoztak, futkostak, oly jó kedv s vidámság
ben a léleknek, jövő legszebb várakozásink teljesülé- gal, hogy bár tiz óra múlt már, a gyermekek alig 
sére nézve, hogy az anya előtt, ki e gyermekeket ne- válhattak meg egymástól, s a kis vendég haza érkéz- 
velte, s legkitűnőbb míveltségi képezésök mellett sem vén, még álmukban is csak a kedves estély folytatá- 
mulasztá a háziasságra készülést szemei előtt tartani, sát látták. Vachott Sándorné.

Ncliány szó serdülő leánykák számára.

Egy értelmes pillantás az ember földi háztartá- belsejébe oltá az úr az isteni szikrát, a saját képe 
sába híven tanúsítja, mennyi kéz s fej vétetik igénybe, után teremtett lelket.
hogy a lakóknak csak külső jóléte biztositva legyen; S ez istenházban szent helyen dobog a s z í v , mig 
de mi nélkülözhetlen e részben nekik magoknak is te- a benn támadó érzelmek naponkinti áldozatok, 
vékenysége, s mint eltéveszti e nélkül a legdúsabb melyek felszállnak, hogy istenneli egyesülésedet ta- 
hozomány s kitartóbb segélykészség is czélját. S nincs nusitsák, s való méltánylata által az elfogadott ál- 
az máskint a belső szellemikincs formálatánál sem. dásoknak, önmagadat becsülhessed meg.

A legjelesebb tanítók, a leggondosabb nevelés, S ez értelemben fekszik számodra ama köteles- 9 
egyesülve sem volnának képesek kezességet nyújtani ség : meg ne szentségtelenítsd e templomot a hiúság 
erkölcsi lételed — s későbbi életutaidról, ha magad- visszaéléseivel, hanem tiszteljed gondos ápolás által 
ban nem volna a fogékonyság, s nem magad lennél azt, a ki építette.
képezője a neked nyújtottak használatának. Vess egy pillantást az életre, s tanuld annak

Első teendőd természetesen csak a megszokás, czélját érteni. A pillanat mulékony öröme oly szive- 
csak kész követése a tapasztaltak utasításainak. S ha- sen elámitana az egésznek örömére nézve; a felszín 
bár e jó szokásokat érdemeidül nem számíthatod is, mik szemlélete s a különböző életjelenségek könnyen tév- 
azok tapasztalataitól függenek, kiknek javad szivükön útra vezethetnének földi vándorlásod értelmére néz- 
fekszik, mind az által ezek képezik lelked sajátlagi ve; hisz a tapasztaltak szemei előtt is bizonytalan 
alapját, s a zsinórmértéket, megtartva jelentőségüket gyakran a kimenet, a fáradság eredménytelen, s a re- 
egész életedre, míg a nyert értelem által lassankint mény meghiúsultnak látszanék, ha az isteni tan nyíl- 
életelvekké képezik magokat. vánulása nem válnék lábai lépcsőjévé s világgá utain.

S az értelemmel kezdődik azután saját önálló te- Ismerd el e tan által mind annak múlandóságát, 
vékenységed, mely először is azon fogalomból áll, mit mi földből képezteték, s jelentőségét csak a földi lét- 
magadnak az életről s az élet czéljáról alkottál. Minél re nézve bírja. Emelkedjék hited ezen határokon fe- 
nemesebb a felfogásod, kiindulási pontod annál lelki- lül, s tanuld az alárendeltet, a véletlent, s a szá- 
ismeretesb — s magasabb lesz. módra ideiglenesen kölcsönzött- s rád bízottat a leg-

De az értelemben csak lépcsönkint haladhatsz, magasabbra alkalmazni. Ebben fekszik rád nézve az 
Kezdjed kötelességidet a látható részszel,külsőddel. A élet kincsei- s élvezeteinek valódi méltánylata, élted 
keresztény tan legközelébb áll az igazsághoz, s ez ta- hivatása kötelességei- s következményeivel élted ta
nít a testi hüvelyt egyházként tartanod, melyet az úr pasztalatai, árny- és fényoldalával együtt, 
épite számodra, egyes részeiben pompásan s szépen, s • Щ у anya.
czélszerüen képezve egész összefüggésében. S annak
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Női ismerettár.
Életbiztosítás. Korunk újabb intézményei között igen sarlójára már megértek, hanem hogy azok sincsenek inegki- 

érdekes helyet foglalnak cl az életbiztosító intézetek, melyek mélve, kik az élet virágában, az egészség épségében hosszú 
csekély összegecskék megtakarítása által, megmentenek egye- évekre számithatának.
sokét a nyomortól s erkölcsi bukástól, s igen nagy hatással, Ennél fogva mindenkinek kötelessége előre gondos
lehetnek, a szomorú társadalmi ellentétek némi kiegyenlí- kodni, hogy halála esetében, következzék ez bár be későn 
tésére; sőt a családi életre s viszonyokra is a legjótékonyabb vagy korán, azon személyek, kiknek sorsát a gondviselés az 
befolyással vannak. ő gondosságára bizta, ne maradjanak gyámol nélkül.

Azon szülők,kiknek a sors tetemesb vagyont nem adott, Az életbiztosítás erre nézve legbiztosabb s legjobb esz-
némi csekély díjak fizetése által gyermekeik számára becsii- közt nyújt. Ez intézet évenkint csak csekély áldozatot, cse- 
letes ellátást biztosíthatnak. Megmenthetik őket, bármi ко- kély öszveget kíván azon czélra, hogy ha a halál-eset bár 
rán haljanak is el, attól, hogy idegenek könyörűletére szorul- mikor bekövetkezik, a biztosított után hátramaradottak bi- 
janak, vagy épen végképi elhagyottság- s szellemi és anyagi zonyos tőkét vagy nyugdijat nyerhessenek, mely a családfő 
nyomorra jussanak. elhunytával is fentartsa a családot, biztosítsa jólétét 8 a nyo-

A férj biztossá teheti nője jövőjét. A gazdagok megju- mórtól mentse meg azt. 
talmazhatják a szolgálatot és hűséget. - Ha az emberi társaságot vizsgáljuk, úgy találjuk, hogy

Közvetve igen jótékonyan hat ezen intézmény a nép- a társaság legnagyobb része azon osztálybeliekből áll, kik 
szellem irányára is, mert takarékosságot ébreszt, s ennek ki- tulajdonképeni vagyonnal nem birnak, kiknél a hasznothajtó 
séretében mértékletességet s józan életmódot. Sőt a nemzet- tőkét azon lelki tulajdonok, azon képességek és azon szemé- 
gazdászatra is szerfölött jótékonyak ez intézetek. lyes munkák képezik, mik a kereset egyetlen kutforrásai s

Gyakran pénztőke hiánya miatt fel kell hagyni a mes- mik a családfő elhunytával a családra nézve tüstént elapad- 
terség- vagy kereskedéssel. Az özvegyek és gyermekek, kik nak. Az ily családfő halálával tehát, ki vagyont nem hagyhat 
mitsem örökölnek, többnyire kivannak e veszélynek téve. És hátra,a családra nézve a nélkülözés,a nyomor veszi kezdetét, 
ezen vész sújtja a nemzeti vagyont is, parlagon hagyván Az életbiztosítás ennél fogva főleg a kereső osztály ja-
némi erőket s tehetségeket, és megszüntetve többeknek mun- vára szolgál. Azon czélnak, hogy a család a családfő elhunyta 
kásságát. után is biztosítva legyen a nyomor ellen, legjobban meg felel

Az életbiztosítás ezen hiányt is kipótolja, — mely az az életbiztositás, miután a biztosított tőke a biztosítottnak 
állam fenntartására nézve, végre azon okból is üdvös hatású, bármikor történő halálával, történjék ez bár az első dijfize- 
mert kiadásait csökkenti, midőn fogyasztja azok számát, kik tés után rögtön, a család részére hiánytalanul kifizettetik, 
ápolás, elélhetés és segély végett hozzá kénytelenek járulni, mig, ha ily tőkét megtakarítás utján kívánna valaki családja 

Hazánkban az első életbiztosító intézet 1846-ban ala- részére szerezni, e czélra hosszú évsor szükségeltetnék; hosz- 
kult, Székes-Fehérvárott, mely azonban nagyobbszerű ki szu életre pedig bizonyossággal senki sem számíthat, 
fejlődést s elterjedést nem nyerhetett. A tért, mely parla- De az életbiztositás a vagyonos osztály részére is sok
gon állott, a külföldi társaságok kezdék elfoglalni; megannyi előnyt nyújt, a mennyiben a sors csapásainak lehető eseteire 
csatornával több, hogy a pénz kiszivárogjon pesti és bécsi a családot előre biztosíthatni; s az életbiztositás e mellett 
zsebekbe. — Tavai végre az 1858-ban Pesten alapított első módot nyújt alapítványok tételére, adományozásra, jutalma- 
magyar általános biztositó társaság nyitotta meg hasznos zásokra, adóssági követelések biztosítására, tartozások tör- 
űzletének ezen leghasznosabb ágát is, s most már elvállal lesztésére stb.
úgy a biztosítottnak halála után fizetendő tőke- és nyugdíj A társaságé biztosításokat különböző alakokban nyújtja,
biztosítást (a mit tulajdonképen „élet biztosításnak“ szokás Ez alakulások főbbjei következők :
nevezni) — valamint a biztosítottnak még életében fizetendő 1. Tőkebiztositás, mely fizetendő a biztosítottnak bar
kiházasitási tőke, nyugdíj- és évjáradék- biztosítást. mikor történő halála után. (Egyszerű életbiztositás.)

Ezen társaságnak elnöke : Lónyay Menyhért; alelnöke: 2. Tőkebiztositás azon kikötéssel, hogy a biztosított
Hajós József , választmányában oly köztiszteletű nevek talál- tőke a biztosítottnak még életében kifizettetik, ha az az előre 
tatnak, mint p. o. K árolyi György gr. Somssich Pál, Zsivora meghatározott korévet eléri; lm elébb hal meg, a tőke örö- 
György, Ürméhyi József sat; igazgatói : elismért jellemű s késeinek fizettetik ki. (Vegyes életbiztositás.) 
értelmességii kereskedők, kiknek vezetése alatt seitki sem 3. Tőkebiztositás, mely a két biztosított fél egyikének
félhet, hogy ezen vállalat is annyi megelőző hazai vállalatnak bár mikor történő halála után a túlélő részére kifizettetik, 
szomorú sorsára jut, sőt alaposan reménylhetni, hogy azon (Kölcsönös életbiztositás.)
fényes eredmények, miket a társaság évről évre haladó arány- 4. Tőke- vagy nyugdíj-biztosítás, mely fizetendő a biz-
ban felmutat, folytonosan jutalmazandják a társaság válasz- tositottnak bár mikor történő halála után a határozottan ki- 
tottainak lelkes és ernyedetlen fáradozásait. jelölt kedvezményezettnek, ha ez a biztosítottat túléli. (Tul-

Közöljük itt az első magyar biztositó társaság által ki- élési biztosítás.) 
adott életbiztosítási vázlatot : 5- Tőkebiztositás, mely fizetendő, ha a biztosított az

I. Életbiztositás alatt, azon szerződés értetik, melynél előre kitűzött időköz alatt meghal. (Rövid biztosítás.) 
fogva a társaság a kötelezettséget vállalja el, hogy bizonyos H. A biztosított életében fizetendő biztosításokról Ez 
meghatározott díjért, mely egy öszvegben vagy évenkinti alatt oly szerződés értetik, melynél fogva a társaság magát 
részletekben is fizettethetik, a biztosított halála után az előre kötelezi, hogy az egyszerre fizetett vagy évenkinti díjért a 
meghatározott tőkét vagy nyugdijat kifizeti. határozottan kijelölt időben vagy egyszer mindenkorra ki-

Semmi зош bizonytalanabb mint az emberi élet, és min- házasitási tőkét vagy élethossziglan tartó nyugdíjat, vagy 
den nap mutat fel számtalan példát, hogy az élet ellensége, a végre a szerződés megkötésével közvetlenül kezdődő és a 
halál, áldozatait nem csak azok sorai közt keresi, kik a halál biztosított haláláig tartó évjáradékot fizet.
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ily biztosítások czálja tehát különbözik a tulajdon- meghatározott öszvcget biztosit, mely a gyermeknek minden 
képem életbiztosítástól, miután a biztosítás élvezése nem a esetben kifizettetik, és ezenkívül azon öszveg, mely a nyere- .
biztosított halála után, hanem ennek már életében kezdődik, ményben részesülés folytán a biztosítottat illeti. Ha meg eh- 
Az ilynemű biztosítás által a gyermekek kilmzasitására, bez veszszük, hogy a Tontináknál vagyis a kölcsönös társula- 
szárnyra-bocsátására, a katonai szolgálattól megváltására ki- toknál a betét felett kezelési költség tejében még tetemes 
vánt öszvegeket meglehet szerezni; nem különben az ily biz- befizetés igényeltetik, mi által a betet nevezetesen nagyob- 
tositás által mindenki biztosíthat magának agg-korára bi- bodik : kétségtelenné válik, hogy az első magyar általános 
zonyqs tőkét, nyugdíjat vagy évjáradékot. biztositó társaság által elfogadott biztosítási rendszer ama

Ily biztosításokat is különböző alakulásokban köt a tár- felett nagy előnynyel bir. 
saság. Ezek főbbjei a következők : Az angolországi társaságok száz évesnél régibb tapasz-

г. Kiluíznsitási tőkebiztositás.moly fizetendő,lm a gyér- tolásai eléggé igazolják a nyereménybeni részesüléssel össze- 
inek élte 18 20 21, 24. óvét betöltó. kötött rendszer előnyösségét, miután az oly esetek, midőn

2. Ugyanazon biztosítás azon kikötéssel, hogy a gyér- az eredetileg biztosított tőke megkétszereztetett s az évi
meknek a kitűzött korév betöltése előtt történő halálakor a díjfizetés, a nyereménybeni részesülés mellett is teljesen 
befizetett dijak visszafizettessenek. megszűnt, nem tartoznak a ritkaságok közé; és miután elő-

3. Tőkebiztositás, mint az 1. pont alatt azon kedvez- re várható, [hogy a közönség az első magyar általános bizto- 
ménynyel, hogy az évi dij csak addig fizettetik, inig az atya sitó társaság iránt nagy részvétet tanusitand s a nála történő 
vagy a gyermek más gondviselője, ki a dijt fizeti, életben biztosítás mind általánosabb leend, az első magyar általános 
van. Ha az ily díjfizető a gyermek előre meghatározott kor- biztositó társaság minden egyes biztositottaira nézve a nye- 
éve előtt hal meg, a díjfizetés megszűnik, de a gyermek a reménybeni részesülés legkedvezőbb eredménye szintén biz
meghatározott korév elérésekor a biztosított tőkét hiányta- tosan várható.
janul megkapja. Az első magyar általános biztosító társaság, hogy e

4. Tőke-, vagy nyugdij-biztositás, mely a meghatáro- nyereményt mentül magasabb fokra emelhesse, a társaságot
zott korév elérésekor fizettetik ki. illető fele-nyereményrészen kívül minden nyeremény-ténye-

5. Közvetlenül tüstént kezdődő évjáradék-biztosítás. zőről lemondott; ennél fogva minden nyereményt, támadjon 
HL A társaság által nyújtott biztosítékok. A társaság az bár a halandóság vagy a teljességében számadásba veendő

az élet-, tőke- és évjáradék-biztositásnál elvállalt kötelezett- kamat viszonyaiból, megoszt a biztosítottakkal, 
ségek teljesítése iránt kezeskedik : 1. 3,150,000 forintot tevő 2. A biztosítási szerződés ervenytelenségét maga után 
alaptőkéjével. 2 .Különös tartalékalapjával, mely minden mér- vonó esetek meghatározásánál a társaság s a felek biztossága 
leg nyereményéből 25% félretétele által alakittatik, mig az szolgált irányadóul.
egy millió forintra nem emelkedik. 3. Az által, hogy a be- Ennélfogva a többi biztosító társulatoktól eltérőleg az
gyűlendő összegek legtöbbnyire biztos jelzálogokra kölcsö- elsö magyar altalános biztosító tarsasag a semmiségi esetek 
nöztetnek ki. közzé nem számítja a súlyos börtönre lett elitéltetést s a

IV. A  társaság által nyújtott különös előnyök. Ezek a börtönben történt halálesetet. így  parbaj vagy öngyilkosság 
- következők : általi halál esetében az örökösök vagy más jogosultak részé-

1. A nyereménybeni részesülés. re a befizetett dijak visszatérhetnek.
Ki az első magyar általános biztositó társaságnál élet- 3. A díjfizetés megszüntetése nem vonja maga után a

hossziglan vagy 7 évnél hosszabb időkörre van biztosítva» mar befizetett dijak elvesztését, hanem ha a szerződés már 
részt vesz a társaság nyereményében, mely a minden mér- teljes 3 évig érvényben volt, az eredetileg biztosított tőke 
légből támadandó s alapszabály szerinti tiszta nyeremény oly öszvegre szállittatik alá, mely a már lefolyt koczkázat- 
felét a biztosítottnak javára engedi át; és miután a társaság nak megfelelő rész levonásával fenmaradó dijaknak felel meg. 
által megállapított dijak úgy is a legolcsóbb mérték szerint 4. A társaság a már 3 évig érvényben álló, s egész
számíttatnak : a biztosítás a nyereménybeni részesülés által élettartamra s halálesetre szóló kötvényt visszavásárolja, s a 
felette előnyös beruházása leend a családfők takarékosságá- biztosítási szerződés bizonyos nemeinek az általa meghatáro- 
nak a család, vagy saját személye javára, minthogy a halál zandó értékben a kötvényre kölcsönöz is. 
esetére kötött biztosításoknál már 3 évig tartó biztosítási vi- 5. Az évi dijaknak befizetését % és '/4 évi sőt kivétel-
szony után, a biztosított minden évben részesül kész oszta- kép, ha t. i. a havidíj 1 frtnál nem kevesebb, havonkinti rész- 
lékban, mely a biztosított kívánsága szerint vagy felvétethe- letekben is megengedi.
tik, vagy a biztosított tőke növesztésére, vagy az évi dij 6* Egyszerű életbiztosításnál a díjfizetés a 85-ik korév
csökkentésére fordittathatik. betöltésével mindenesetre teljesen megszűnik, hacsak az már

Ellenben az életesetre kötött biztosításoknál a nyere- elébb a nyereménybeni részesülés következtében meg nem 
ményrész a biztosított tőke vagy nyugdíj emelésére fog for- szűnt volna, mi megtörténnék, ha a nyereményrész az évi dij 
dittatni, mi által a kezdetben biztosított tőke vagy nyugdíj csökkentésére fordittatnék.
3 éves biztosítási időszak után minden évben növekedni fog. A társaság végre biztosított feleit mind azon előnyök- 
A gyermekek kiházasitása czéljából kötött biztosítás, ez elő- és kedvezményekben részesíti, melyeket a többi szilárd biz- 
nyös rendszer folytán, kettős becset nyer, s mindenkép túl- tositó társulatok nyújthatnak, s biztositottait jövőben is min- 
szárnyalja az úgynevezett Tontinák vagy túlélési társulatok den oly előnyben részesitendi, mik rendszerével és szilárdsá- 
előnycit. Mert mig az ilyeknél bizonyos határzott öszvegre gával megegyeztethetők.
számítani nem lehet s az illető társulatok e tekintetben sem- Mindezek után nem tehetünk egyebet, mint hogy a szű
rni kezességet nem vállalván el, e miatt kecsegtetésül a le- lök szívére kössük e szent ügyet, s kérjük őket : megtakarit- 
hető legnagyobb öszveget Ígérhetik : addig az első magyar ható filléreikkel biztosítsák gyermekeik jövőjét! 
általános biztosító társaság elfogadott rendszerénél fogva Felelős szerkesztő Vachott Sándorné.

Kiadó-tulajdonos lleckennst Gusztáv. — Nyomatott Länderer ós Heckcnastnál. Poeten 1861.
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