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Te odór a.
Beszcly.

VACHOTT SÁNDORNÉ-tól.
(V ége.)

Míg Teodóra mind inkább közeledek vég órája fogalmait szélesitni törekvék , — de hasztalan! Éva
félé, s magát mégis közelébb érzé ahhoz, kiért életét egyátalán véve elveszté fogékonyságát minden nemevala feláldozandó, mint a halálhoz: — azalatt Zárday sebb iránt, minden, mit anyja belé nevelt, mintegy véEde családéleti jövője is kifejlődött annyira, hogy biz- révé vált már, s Ede önkárán tapasztald, hogy új vért
tosan tudhatta már vájjon helyes volt-e választása, önteni belé, a szerelem minden hatalma sem képes,
melyre nézve főkép az ész és tapasztalás által hagyta
Hogy ily szomorú csalódás után a férj házi élete
magát kormányozni.
boldog nem lehetett, ki, ha az jutott eszébe, mint neZárday, mijit máshol is emliténk már, buzgó vélheti majd ily anya gyermekeit, kétszeresen érzé a
részt vön a közügyekben, s miután minden, mi hazai szegény asszony minden fogyatkozását, — mindenki
intézményeinket, az irodalmat, s más effélét illete, előre elképzelheti; — de viszont Éva sem vala elégült.
élénken érdekelte őt, lelki szükséggé vált rá nézve A fiatal asszony jól érezte, hogy férje kivánatainak
házikörében is el-elmondani, mi épen elragadta vagy nem képes megfelelni, s azon gondolat, hogy Ede oly
lehangold öt.
haszontalanságok miatt idegenedék el tőle, csillagtaDe fájdalom! bár Éva kedves, jó asszony vala, lan éjszakát kezdett bontani a vidám lélek örökös kefogalmai annyira korlátoltak e részben, hogy még dély derűjére.
csak annyira sem bírt fölemelkedni, hogy legalább
Ily viszonyok közt érkeztek Körmöcziné látogaférje érdekeltségét igyekeznék méltányolni, ha már tására, hol Teodóra veszélyes betegségének hire fomaga egyátalán véve nem volt is képes semmivel tö- gadta őket.
rődni, mi a gazdasszonyi kötelességek körén túl
terjedt.
A fiatal házasok csak nehány napot töltöttek
Ha Ede az érdekeltség hevével belépett nejéhez, még Éva szülőinél, midőn egy estve gyors lovas
s közölni akarta, mi azon perczben egész figyelmét érkezett Bánhalmyék pusztájáról, s Ede számára siirigénybe vette, Éva közönbösen dolgaival mentegetöd- gös levelet hozott.
zött, feledvén lisztet, kenyér sütéshez, vagy más valaZárday átfutva a sorokat, holt halványan ugrott
mit kiadni, — vagy egyenesen megtámadta férjét, fel helyéről, s a nélkül hogy okát adta volna szokatmiként képes ily haszontalanságokkal annyira elfog, lan felgerjedésének, paripáját nyergeltetni parancsola,
lalni magát, mikor az affélék a konyhára mit sem s pár perez alatt sebes vágtatva nyargalt a szomszéd
hoznak be, s a jó papa, Isten segítségével, meg is őre- puszta felé.
gedett már mamával együtt, és soha ilyenekről még
Gyönyörű őszi estve volt. A telő hold szeliden
csak szót sem váltottak.
önté el fényét a nyugodt vidék fölött, s a csendes szelIly beszédek által elejénten fájdalmasabban le- lő, mint nyájas tavaszfuvalom, meg-meglengeté kopeték meg a mennyországból leesett férj, minthogy fe- ronkint a sárga s piros levelekkel vegyült lombokat,
lelni képes lehetne, — később azonban szép módon
Ede mire sem ügyelve vágtatott, s tajtékzó lova
más nézetekre igyekezett nőjét birni, ismereteit — s patkója szikrákat szórt a kövecses úton.
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S mégis, soha meg ily rövid út oly hosszúnak leánykát, hogy szép arcza még a halotti-ágyon jis
nem tetszék előtte, — hisz úgy sietni, mint a lélek megtartá az iidvözültek szelíd mosolygását,
nem
vágynék a viszontlátás nagyobb pillanataiban, madár fogjuk elárulni. — Vigye magával sírjába a szent titszárnyakon sem lehetne.
kot, s álmodjék felőle, - hisz más szépet s boldogiVégre elérte a kastélyt.
tót innen úgy sem vihetett.
Kívül mély, ünnepélyes csend uralkodók, de az
Edét mélyebben megrendítő Teodóra halála, mint
udvaron levert, szomorú arezokat, s benn, a kastély maga is hitte volna. Soká alig bírt fájdalmán uralfolyosóján zokogó nöcselédeket lehete látni, s nagy kodni. - Hiszen mindig öt szerette, — s csak anyja
zavart, lótás-futást, a fájdalom hangjaival vegyülve, emléke bírhatta öt reá, hogy házasságánál az okosság
Ede azonnal bebocsáttatott.
szavat elebe tegye a s z í v szavanak.
Bánhalmyné magán kívül feküdt szobája pamlaDe nem vádolt senkit, — hisz ki tudja, nem volt-e
gán, — Zárday Teodóra szobájába vezetteték.
apjának igaza, — ki tudja, boldogítható lett volna-e
Ott feküdt a leányka, a dagadó, fehér párnákon, Teodóra? Ö épen úgy mint Éva, ártatlan áldozata lön
— zárt szemei, s átszellemült s még e pillanatokban az ellenkező irányban bár, de mind két részről szélsöis mondhatlan szép arcza, márvány képhez tették öt ségig vitt hibás nevelésnek-egyik csupa finomság és
hasonlóvá.
szellem, s igy nem illheték az élet prósájába, — a
Edét észrevéve, azonnal intett környezetének, másik csupa anyag, s így nem képes semmi nemesebb
hogy távozzék.
szellemi lét megosztására.
i, , érzéséit öt így íz,
„
Zárday
Zárday nem mersekelhetve
látva,
J nem vala boldog — de hogy
J Éva legalább
b. .
. , 1
л и ,1.
л ,
az legyen, s ne erezzen örömöknél egyebet,— minden
térdre borult a haldokló angyal agya előtt.
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kitelhetőt elkövete, s ha szandoka fáidalmara, meg
Teodóra nyájasan nyujta neki kezét:
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. sem sikerült, ha nőié fiatal arczát halványulni latta,
Éva élni fog érted, s boldogítaná is, — én csak
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s azon faio, de igaz gondolatra, hogy minden efiele
meghalhatok. — Susoga alig hallhatókig;
.
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viszonyok s szenvedéseknek többnyire magok az
Sok pillanat múlt el ezután szótlan hallgatásban, anyé,k
— tálságig telt szive egyszer-másszor
- mi lelkekben véghez ment, azt szó úgy sem fejez- kicsordulni vágyékj fölbreste az elköltözött angyal
hette volna méltón ki.
kora sfrkaimüt, s ha ott, szelíd, vigasztaló szavak
Később beszélgettek, — Teodóra csak végórajá- helyett, csak a sírkövet beárnyékoló szomoráfüz halk
ban sejteté először, mi elhagyott volt ifjúsága, hiszen, suhogását hallotta is, ott ragyogott legalább kedves
ha ábrándai nem jöttek volna segélyére, örömet neve annak, ki azért, mivel öt szerette, nem szenved
nem is ismer.
többé,— sőt szépeket álmodik mély ágyában, még csak
Hogy mi mindent mondtak még egymásnak, s nem is sejtve, hogy fiatal léte e földön épen mint
miféle vallomás volt az, mely oly boldoggá tette a Éváé, intő családi árnykép vala csak.

F i a m n a k .
Hogyha mind azt tudnád
Mit szülőid tudnak,
Nem lennél okosabb
Boldogtalanabb csak.

V a c h o it S á n d o r .

Arany fürtű kedves fiacskám
Mért nézesz oly kérdezőn reám?
Tán a múltat mondjam el neked,
Átszenvedett keserveimet?
Boldogságod zavarjam meg azzal
Mit e szív e földön szenvedett?
Örömeit oszd meg csak anyáddal,
Hagyd magának a keserveket.

Játékid közt is feltörekszel------Erjed anyád reményeit el!
Előtted a pálya nyitva még
S honfi kötelesség van elég.
S ha szerencséd a magasba szárnyal
Ne felejtsd el kis növéridet!
Örömeit oszd meg csak anyáddal,
Hagyd magának a keserveket.

Hisz jövőd még oly szép is lehet,
Szenvedtem én helyetted eleget!
S te örömben éled vissza mind
Mit átéltem, a sok bút és kint.
Járj a remény s a hit bizalmával,
S legyen kisérőd a szeretet.
Örömeit oszd meg csak anyáddal,
Hagyd magának a keserveket.

Játszó társad a két kis leány,
Két kis angyal, anyád két karján.
Légy ótalmuk, ha én elmegyek
Kipihenni a keserveket.
Hisz én ápolálak annyi gonddal,
Én adtam e három é le te t----------Örömeit oszd meg csak anyáddal,
Hagyd magának a keserveket.
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S hogyha ifjú kebled elszorul
Ott, hol majdan halmom domborul.
S lehajtván fejfámra fejedet,
Mind átérzed szenvedésimet :

Lelkem még az égből is le szárnyal
Letörölni forró könyedct--------------Örömeit oszd meg csak anyáddal,
Hagyd magának a keserveket.

Mária.

Képek, a nő i n e v e l é s r ő l .
Rudolphi Karóim után.
HATODIK LEVEL.

Még egy szót sem feleltem azon kérdésedre :
imkor lehet zene által jótékonyan hatni kis gyermekre? De vájjon nem vetted-e előre válaszomat? Mert
mi egyéb volna Ida öröme, melyet dalod mellett érez,
mint belső ösztön, s kedves fogékonyság a, zene iránt?
Közönségesen nem fejlődik ily korán az öszhangzat
iránti értelem a gyermekeknél— De Ida kedves utángagyogása apró kis dalaidnak, valódi tehetséget tanusit, mely ápolásra érdemes. Ha azonban túl kedvezöleg magyaráznám is a dolgot, még az esetben is
bizonyosan csak jótékonyan fog hatni reá, ha szelíd
anyácskáját gyakran hallja dalolni.
Ó dalolj, dalolj minél többet, ha ída nálad van,
különösen a kertbe. Hisz nem sokára itt a tavasz! Élj
akkor vele virágok és madarak közt, s énekelj neki
gyakran. Addig azonban foglald el őt, s hagyd magát
elfoglalnia oly tárgyakkal, miket szeret, de ezzel sem
az unalomig.
Azt, hogy most még zongorázzál előtte, nem tanácslom. Tudom bár, hogy gyermekek szivesen szókták hallgatni; de egyforma szivesen mindent mi cseng,
a csengetyüt ép úgy, mint a legszebb zongorázást,
melyet rendesen azzal szakitnak meg, hogy magok is
kézzel — lábbal verni akarják. Csak a különös zenei
tehetséggel megáldott gyermek mutat az öszhangzat
iránt korán fogékonyságot. S ha észrevennéd, hogy
Ida soká s vidám arczczal hallgatná csendesen, ha véletlenül téged, vagy mást zongorázni hall, s komolyan
kívánkozik a hangok után, akkor e jel a természet
mutató újjá, s az esetben csak játszál előtte.
Vigyázz kedves Emmám, hogy lábacskái a korai
szaladozás mellett egyenesek maradjanak, s ha egyik
vagy másik kissé befelé kezdene hajolni, akkor ne en-

gedd hogy soká álldogáljon, sem soká szaladozni egyhúzómban, hadd játszók inkáb a földre teritett szó
nyegen kedvére. Közben-közben Gertrud is hordozhatja öt, de felváltva majd egyik, majd másik karján,
soha nem nagyon soká az egyiken. Hogy a tanulékony
Gertruddal oly könnyen boldogulsz, valódi szerencse.
Mondd neki nevemben, hogy nagyon szeretem öt. Tudóm jól, hogy a becsületes lélek nem kiván arany
jutalmakat, s én e levélben mégis egy arany szivet
küldök számára, viselje ezt tőlem emlékül, keblén,
s gondoljon mellette Idára vonatkozó ohajtásimra,
Egyik felére nevem van írva, a másikra : emlékezz
rám! Adj ennek ily magyarázatot előtte édes Emmám : ,ha jó szive rávenné öt, hogy Ida apró önfejű
szeszélyeinek engedjen, emlékezzék akkor reám, s
álljon ellent. Arra nézve is vegyen erőt magán, hogy
a bájló kis angyalt ne csókolja túl gyakran.4 Hallod
édesem, erre emelékeztesse öt az arany szív.
S még egyet : kérd meg mind azokat, kik gyermekedet szeretik, hogy ne ingerkedjenek a kicsikével,
úgy például, hogy enyelgésböl elkapják tőle, miben
kedve telik, s csak miután heveskedni kezd, akkor
adják vissza. Ez is egyike azon ezer módnak, mely
által a hevességet s daczot be szokták a gyermekbe
oltani.
Nagyon miveit embereknek is szokása néha ily
módon játszani kis leánykákkal, mulattatja őket a bohó arczocska, mit a makranczossá vált gyermek vág.
Múltkor említéd, hogy Ida szivesen játszik férfiakkal
is, s nem fél tőlök. Ez szép, de engem mégis fentebbi
figyelmeztetésemre ^ösztönöz. Gertrud se enyelegjen
ily módon Idával,
S most, lsten'veled kedvesem! — Jövő levelembe többet.

Törekedjünk önismeret után.
Knigge után.

Arra nézve, hogy az emberekkel bánni tudjunk,
fődolog az emberismeret, s azt legbiztosabban az önismeret útján találhatjuk.
Azok, kik saját szivekkel bizalmas ismeretségben
élnek, s az emberek iránti viszonyok határait saját
jellemökre nézve gondosan figyelik, azok a társas vi-

szonyokból épen annyi gyönyört menthetnek, mint
hasznot. Épen azért kell az emberekkeli bánásmód
tanát némi elmélkedésnek megelőznie arra nézve,
mint bánjunk önmagunkkal,
Tartsuk*e részben szem előtt emberi hivatásunkát, s vegyük azt zsinórmértékül, midőn bármi fölött
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Ítélünk mit a világ nyújt, követel, vár, igér, magasztal vagy ócsárol, szeret vagy megvet, tisztel vagy
kicsinyei.
Ó épen nem történik hiába, s nem is érdektelen
az ha önmagunkkal foglalkozunk, sőt megbocsáthatlan annyi időt tölteni az emberek köztsúgy elfoglalva
lenni másokkal, hogy saját társaságunkat hanyagoljuk el, mintegy rejtőzzünk önmagunk előtt, s azért,
hogy idegenek dolgaiba avatkozhassunk, megszíin.
?
ö _ ,
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lünk önszi vünket tanulmányozni és nemesitm.
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ü l naponkint körülszaladoz, s uidonságokkal
, ....
r , ..
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.®. _ .
táplália inagat, idegenne válik saiát házában; ki lolyr J
tonos szórakozottságok közt tölti eletét, idegenné válik
saját szive előtt, s kényszerítve van szánandó unatkozását renyhe emberek közt igyekezni elűzni, - elveszti bizalmát önmaga iránt, s ha egyszer kénytelen
is mulatságait nélkülözni, s énjével magán maradnia,

meg se találhasd, ha vigaszt és enyhülést nála reményltél találni. Jöhetnek pillanatok, melyekben nem
szabad elhagyni magadat, ha mindenki elhagyna ’is,
pillanatok, miben csak saját társaságod lehet vigasztaló. — Mi lenne belőled ily pillanatokban, ha saját
sziveddel nem élnél békében, s még e részben is meg
volna tőled tagadva a vigasz és segély.
____________
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De ha sajat társasagodban vigaszt, boldogságot
,
.. ,
,
,
s nyugalmat kívánsz találni, epen oly óvatosan, be
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csulettel, gyöngédén s igazságosan kell magaddal
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,
. : , ,p . . , ,
°
bánnod, mint bár ki massal.

elcsügged.
Ki csak oly köröket hajhász, mikben hiúsága
talál táplálékot, annyira elszokta felejteni az igazság
ertelmet, hogy lelkismerete leghangosabb figyelmeztetéseit sem hallja meg, vagy akarattal tompitja el
magát ellenében, az által, hogy a világ minden szórakozásinak odadja magát. Sőt még a társas erényeket
is elveszti, mert a részvét, mely a társalgás ereje, a
vidámság, mely fűszere, s a közlekedési ösztön, mely
forrása, oly szivekben nem található, melyek az önvizsgálattól visszarettennek.
..
Őrizkedjél tehát legközelébbi — s leghübb barátodat : önmagadat, úgy elhanyagolni, hogy többé

Gondoskodjál testi és lelki egészséged felől, s ne
kényesztesd egyiket sem.
' Küzd ,e ÖIlmagadat) Bne türd h
szenvedélyek
uralkodjanak fölötted,
л . . ....
,, örlzkedJél az ontetszö erénytől, mely valódi kolS,
.
raaga at mas hasonló korú s
J
ítéld meg magadat tehetségeid, hajlamaid, neve^ se<^> s azon alkalom után, mely által okosabb s jobb
lehettél volna mint mások.
Számolj magános óráidban gyakran magaddal,
mint szigorú biró, vájjon a tapasztalás intéseit magasb tökéletesbíilésedre forditád-e?

Arany

, Ne keseritsd s пУ0,|к1 tehát magadat önkinzásSal>se,n elhanyagolás által háttérbe ne szorítsd, - de
ne I0ntsa szivedet hízelgéssel sem.
-------------------

mondatok.

Külföldi remekírók után.

Légy asszony! vagy is: tiszta az engedésben,
Az asszony azt teheti a férfiúval mit akar. Ha
szelíd a megtagadásban.
Burow Julia.
tehát nagyok s erényesek kívánunk lenni, tanítsuk
meg az asszonyokat rá, mi a nagyság és erény.
A világot a férfiú formálja és képezi, s a férfiút
Rousseau.
az asszony.
Burow Julia.
Ha az asszonyok mindig asszonyok akarnának
Minden lépése az asszonynak a függetlenség felé,
maradni, úgy mindig boldogok volnának valódi fér- egyszersmind eg.Y tépés a férfiú elidegenítésére,
fiák által.
Berzel-Sternau.
N teker-Saussure.
Soha, soha ne maradj tétlenül; a munka balzsama
A gyönge asszony többet elvisel, mint az erős
a vérnek, s az erénynek forrása.
Herder.
férfiú.
‘
’ j ean p auj
Nem lehet meghatóbb s emelöbb jelenség mint
Egy jó szava az asszonynak messze viheti a neegy szép női lélek, mely szenvedéseivel küzd, kevésbbé mes férfiút.
Goethe
azért hogy legyőzze, mint inkább, hogy elrejtse, s
'
mely félig rejtett könyével s elnyomott sóhajával csak
A szelíd asszonyt annyi erővel ruházza föl a sze
szelíden s nem akar keserUen megindítani.
retet, hogy azt, mitől a férfiú borzad, ő mosolygva viWolzogen Karóim.
seli el.
Wieland
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A házi foglalkozásokat soha nem kell szégyenleMinél tisztábbak gondolataink , annál inkább
ni, de zajt ütni sem szükség velők.
összehangzanak.
Herder.
Büchner Luiza.
---- -------------A csendes házi boldogság azért a legnemesebb,
Minden neme közt a fájdalomnak egy van, mely- mert azt megszakítás nélkül élvezhetjük : a zajos öröm
lyel szemközt az asszony előbb megáll a férfiúnál : a csak idegen vendég, mely udvariassággal halmoz el,
fájdalommal szemközt.
Diderot.
de nem állandó házibarát.
Jean Paul.
Minél inkább hasonlít az asszony a férfiúhoz, anAz Istenbéke otthona : a házikör.
Dräseke.
nál kevesebb felsöséget gyakorolhat fölötte.
Rousseau.
— ---- ---------Nagy időkben nem voltak-e az asszonyok mindig
Férfiak okok után Ítélnek; az asszony Ítélete a nagyok?
Wolzogen Karolin.
szeretet; hol nem szeret, ott már Ítélt az asszony.
------------------Schiller.

Mi ma nem történik meg, az holnap nincs megtéve, s egy napot sem szabad elfelejtenünk. Ragadja
Ki házában boldog, annak házán kívül is jó ked- meg a lehetöt mindjárt üstökénél a határozat, úgy
ve van, ha kebled elégült, a világban is jó dolgod lehet nem mulaszthat semmit, s tovább működik, mert
Ruckert.
kénytelen.
A valódi nevelés próbaköve : a gyermek őszinteHa gyermekednek pénzt adsz, tudakold, mire
s ge s vi ms g a . ____________ Schwarz.
for(Jitá; jelöld elébe a magasabb élvezetek útait, mint
Fiatal leánynak mulatságul is szükséges a lelki és szája> kedvtöltései 8 hiúsáSai'
testi mozgás.
Hecker-Saussure.
4
, .,
____________
A gyermeki lélek tiszta lapjára ne írj meggondo
latlanul és gyorsan. Bár soha nem lesz lapja megtelA gyermek csak addig anyjáé, míg szemei előtt,
g mindi üj irás jö fólé> de egy sem marad oly
s egészen maga mellett tarthatja; ha egyszer bezárult szilárd> mint a legelsö
Riickert.
mögötte a szülői ház ajtaja, nem tér többé vissza; fér_
fiút bir, de nem gyermeket. Áldás rá nézve, ha jól
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Tanulmányozd gyermekeidet : s sződd nevelési
használta az időt, melyben e kincs még egészen övé
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tervedet hajlamaik s képességeikből.
Salzmann.
Ne lelkesítsetek jóra vesztegetések s előnyök
Melyik kormány a legjobb? Az mely megtanít
Ígéretei által, mely által a tiszta szivet csak bemocs- önmaSunkat когтйпУ02пк
Goethe'
kolnátok.
Jean Paul.
л
TT ,
A gyermek őrangyala : az anya.
Hegel.

A vad

hattyúk.

Mese Andersen után.
(V ége.)

Finom kezeivel a fertelmes csalán közé nyúlt,
mely úgy égetett mint a tűz; kezei s karjai egészen
felhólyagosodtak, de szivesen eltüré; csak kedves fivéreit megmenthesse. Minden egyes csalánt puszta Iábával törte meg, s elkezdte fonni a zöld lent.
Napalkonyat után megjöttek a fivérek, s öt oly
némán találva, nem kevéssé ütköztek meg; azt hivék
a gonosz mostoha valami uj varázst üz; de midőn
kezeit megpillanták, világos lön előttük, mit értök
tesz, s a legifjabb sírni kezdett, s hova könyei hüllőttak, ott nem érzett a lányka fájdalmat, s az égető
hólyagok eltűntek onnan.
Az éjszakát is munkája mellett töltötte, nem volt

nyugta, míg kedvelt fivéreit meg nem válthatja,
egész következő nap magányában ült, mig a hattyúk
odajártak, de soha még az idő ily gyorsan nem repült el. Egy pánczéling már kész volt, s most elkezdé a másodikat.
Ekkor ahegyek közül vadászkürt hallatszék; Erzsikét félelem szállta meg; ijedten menekült a barlangba, az összegyűjtött csalánt, egy csomóba kötötte,
s ráült.
E perczben egy nagy kutya ugrott be ahegynyiláson, s rá mindjárt a másik, s aztán a harmadik ;
hangosan ugattak, s vissza futva ismét előre jöttek
Nehány pillanat alatt,a vadászok is a barlang előtt áll-
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tak, kik közt alegnebb az ország királya volt; Erzsiké- fü le ib e , melyek azonban szivéig nem hatottak be A
hez közelite, soha még ily gyönyörű leányt nem látott, menyegző megtörtént, s magának az érseknek kelle
Hogy jutottál ide, te szépséges gyermek! — Kér- Erzsikét megkoronáznia, mit ez rósz akaratból úgy rá
dé tőle Erzsiké intett fejével, hiszen beszélnie nem nyomott homlokára, hogy szinte fájt szegénynek! de
vala szabad, fivérei megváltása s élete függött kocz- ennél nehezebb fájdalom nyomta szivét,bánata fivérei
kán: kezeit pedig köténye alá rejté, hogy ne lássa a után; testi szenvedéseket nem is érzett. Ajkai némák
király mit kell neki szenvednie. ‘
’
voltak, hisz egyetlen szó életébe kerülende fivéreinek,
Jer velem! _ mondá a királyfi — itt maradnod de szemeiben valódi benső vonzalom sugárzók a szép
nem szabad! ha oly jó vagy mint szép, úgy biborba- királyfi iránt, ki mindent elkövetett, hogy öt felvibársonvba öltöztetlek; arany koronát teszek homlo- dithassa. Napról napról inkább ragaszkodott hozzá;
kodra, s lakásodul átengedem legpompásabb palotá- ó bár feltárhatná szivét előtte, s elpanaszolhatná szenmat! — és ezután lovára emelte öt. Erzsiké sírt, s védéséit! de némának kelle lennie, némán bevégezni
tördelte kezeit, de a király igy szólt : Én csak a te munkáját. S ezert lopozek éjjelenkint a kis kamrába?
szerencsédet akarom! egykor meg fogod köszönni; — mely úgy volt díszítve mint a barlang, s egyik pánezzel a hegyek közé vágtatott, s a leánykát maga előtt czélinget a másik után készítette; midőn azonban a
tartá a lovon, s a vadászok utána száguldottak.
hetediket akarta kezdeni, nem volt több lene.
Napalkonyatkor elött-ök állt már a szép királyi
Azt tudta, hogy olyan csalan, milyenre neki
város templomai s kúpfödélzeteivel, s a király bevezet- szükségé van, a temetőben nő, de maganak kellett
te Erzsikét a várba, hol a magas márvány teremekben szednie; azonban mikent szedhet, s hogy jut oda ki.
nagy szökőkutak buzogtak, hol a falak és födélzet kéó micsoda ujjaim fajdalma a kínhoz képest, mit
pekkel pompáztak, — de ö nem nézett semmit, csak szivem szenved! — gondolá— mennem kell üstén nem
sírt, és gyászok; eltűrte hogy asszonyai királyi ru- vonhatja meg tőlem segítő kezét!— oly szorongással,
fiákba öltöztessék, haja közé gyöngyöket fonjanak, s mintha valami gonosz tettet akarna véghez vinni, loösszeégetett kezeit finom keztyükkel fedezzék.
pózék ki a tiszta holdvilágos éjszakán a kertbe, s a
Midőn egész pompában megjelent, oly vakító hosszú sétasorokon s magános utakon át, eljutott a
szép vala, hogy egész udvar mélyen meghajolt előtte, temetőig. Csendesen, imádkozva, megszedte a csalánt,
s a király menyasszonyául választá; bár az érsek fejCsak egyetlen egy ember látta öt, az érsek; ö
csóválva azt susogá, hogy a szép erdei-leány bizonyosan mindig ébren volt, ha mások aludtak; s igy mégis
boszorkány, azért vakítja el a király szemeit és szivét, igazsága vala arra nézve, mit gondolt: hogy a királyDe a király rá sem hallgatott; parancsára zene né dolga nem úgy áll, mint kellene; bizonyos hogy
hallatszék mindenfelé, a legpompásabb étkek szolgál- boszorkány, azért ámitá el a királyt s az egész népet,
tattak ki, kedves leánykák tánczoltak Erzsiké körül,
A gyónószékben elmondá az érsek a királynak
s illatos kerteken s fényes teremeken vezetteték kérész- mit látott s mitől fél, s midőn nyelvéről oly szigorú
tül, de azért egyetlen egy mosoly sem mutatkozott szavak áradoztak, a szent képek megcsóválták fejőket,
ajkai körül s nem sugárzók szemeiből, csak szomorú- mintha mondani akarnák : nem úgy van, Erzsiké árság látszott azokban, mint örökös tulajdon s örökség, tatlan! De az érsek máskép értelmezte, azt vélé, hogy
Most a király, szorosan azon szoba mellett, melyben ellene tanúskodnak azok is, s bűnei miatt rázzák feErzsikének aludnia kelle, egy kis kamraajtót nyitott jókét. A király szemeiből két nehéz könycsepp huh
meg; ez becses zöld szőnyegekkel volt díszítve, s égé- lőtt alá, s haza ment kétséggel szivében. Éjjel úgy tú
szén hasonló vala a barlanghoz, melyben öt találák; tette magát, mintha aludnék, bár az álom kerülte
a padozaton feküdt a csomóba kötött len, melyet a pilláit; észrevette tehát midőn Erzsiké fölkelt, s ö is
csalánból fonott, s ott függött a pánczéling is, mely nyomban utána, hogy követhesse, mit minden éjjel ismár elkészült;mindezt, mint ritkaságot,egyik vadász mételt, s látta, hogy mindig kis kamrájába tűnik el.
hozta magával.
Napról napra inkább elsötétedék a király, ErzsiE helyen vissza-álmodhatod korábbi otthonodat! ke jól látta, de nem foghatta meg miért, mi annál in— mondá a király. — lm itt a munka, mely ott el- kább aggasztá öt, — ó mennyit szenvedett szive fivéfoglalt; s most, a pompa között mely környez, mulat- reiért! A királyi bársonyra s bíborra hullottak kötatni fog amaz időre visszagondolni.
nyei, mint fénylő gyémántok, — s ki körülte a nagy
Erzsikének midőn mind azt maga előtt látta, mi pompát látta, mind óhajtott volna királyné lenni. Ekszivéhez oly közel állott, kedves mosoly játszók ajkai közben csaknem elkészült már munkájával, csak egy
körül,sarczaiba visszatért a vér; fivérei megváltására pánczéling hibázott még; de lenje nem volt több, s
gondolt, megcsókolta a király kezet, s ez viszont, szi- egyetlen egy szál csalánja sem. Egyszer tehát, utoljára
véhez karolá öt, s az esküvői ünnepélyt minden temp- még, ki kelle e miatt a temetőbe mennie, hogy saját
lom haranggal hirdeteté. A szép erdei néma leány ki- kezűleg téphessen nehányat, Szorongva gondolt e
rálynéja lön az országnak.
magányos vándorlásra; de akarata szilárd volt, épen
Ekkor az érsek gonosz dolgokat susogott a király mint bizalma az Úrban.

55
Erzsiké megindult, de a király és érsek követték
A város kapuiból a nép csak úgy áradt, a boöt, látták midőn a rácsozat mellett eltűnt a temetőbe, szorkány égetését mindenki látni akarta. A taligát,
A király iszonynyal forditá el fejét.
melyben Erzsiké ült, egy vén ló húzta; darócz ruhát
,ítéljen fölötte a nép!‘ mondá, s a nép arra itélé, öltöttek reá; inig gyönyörű haja szétbontva környezhogy legyen szegény Erzsiké lángok martaléka.
te szép fejét; arcza holt halvány volt, ajkai csendesen
A pompás királyi teremekböl sötét, nedves bőr- mozogtak, miközben újjai a zöld lent fonták; még ha
tönbe viteték, melyben a rácsozaton át besipolt a szél; lála útján sem szakitotta meg elkezdett munkáját, tiz
bársony és selyem helyett a csalán-csomót adták ne- pánczéling a lábainál feküdt, a tizenegyediken dolgoki, melyet gyűjtött, arra ráhajthatja fejét, s az égető, zék. A nép gúnyolta öt.
kemény pánczélingek, miket elkészített, legyenek ta„Nézzétek a boszorkányt, mint mormog! énekes
karói, — ezeknél semmi kedvesebbet nem adhattak könyv nincs a kezében, ó nincs, hanem varázslatával
volna Erzsikének, elővette ismét munkáját, s imád-ül ott, vegyük el tőle, s szakgassuk izekre!“
kozott Istenéhez. Künn, az utcza-gyermekek gunydaS a tömeg Erzsiké felé kezdett tolakodni,hogy
lókat énekeltek felőle, s egy lélek sem vigasztalányá- munkáját széttéphesse; de e perczben tizen-egy fehér
jas szavakkal.
hattyú szállt le, s körülvette őt minden oldalról a taEste felé azonban, szorosan a rácsozat mellett, ligán, inig nagy szárnyokkal csapkodtak. Erre a néphattyu szárnyak suhogása hallék, a legifjabb fiú felta- csoport ijedten vonúlt vissza.
lálta testvérét; Erzsiké hangosan zokogott örömében,
„Ez égi jel! ö bizonyosan ártatlan!“ Susogák töb
bár tudta, hogy a következő éj, valószinüleg élte utolben,
de nem merték fenhangon mondani,
só éjszakája lesz, — de munkája csaknem be vala már
S most a bakó megragadá Erzsiké kezét, mire ez
végezve, s fivérei itt vannak.
gyorsan rá vetette a tizenegy hattyúra a pánczélinAz érsek eljött, hogy végóráját vele töltse, ezt geket, s igy egyszerre csak tizenegy szép herczeg álmegigéré a királynak, — de Erzsiké fejét csóválta, s lőtt ott, de a legifjabbnak egyik karja helyett hattyú
tekintetesmozdalataival csak távozásra kérte öt; hisz szárnya volt, mivel pánczélingének hibázott félújja,
ezen éjjel munkáját.be kell végeznie, különben minden azt Erzsiké már nem készithette el.
hasztalan vala,minden fájdalom,könyeksasok álmát„Most már szabad beszélnem — mondá — én
lan éjszaka; az érsek gonosz szavakkal távozók, de sze- ártatlan vagyok.“
gény Erzsiké érezte ártatlanságát, s folytatta a munkát.
S a nép, látva a történteket, meghajolt előtte mint
A kis egerek a padozaton szaladoztak, s hogy szent előtt; míg ö élettelenül rogyott fivérei kar
valamit legalább segithessenek, oda hurczolák Erzsi- jai közé, a feszültség, szorongás és fájdalom úgy ha
ke lábaihoz a csalánt, s a rigó az ablak rostélyzatra tottak rá.
ült, s egész éjen át ott énekelt, oly vidáman, mint
,,Igen, ő ártatlan!“ Mondá a legidősb fivér, s elcsak képes vala, hogy a szegény kis fiatal asszony el beszélte mind, mi történt, s míg beszélt, különös illat
ne veszitse bátorságát.
terjede szét, mintha milliói virulnának ott a rózsának,
Már nem volt messze a hajnalszürkület, csak egy mert minden darab fa, melyből a máglya készült, töóra múlva kelhetett a nap, ekkor a tizenegy fiú vet hajtott; s illatos kerités állt helyén, magas és
ott állt a királyi vár előtt, s a király elé kivántak bo- nagy piros rózsa-kerités, melynek legtetején fényes
csáttatni, — de ez nem történhetik, mert mint mon- fehér virág világitott, mint csillag; ezt letörte a ki
dák, még éjszaka van, a király alszik, s felkölteni rály, s Erzsiké keblére tűzte, mire ez fölébredt, bolnem szabad. Ök azonban kértek, fenyegetőztek, mire dogság s békével szivében.
előjött az őrizet, sőt megjelent maga a király is
És valamennyi templom harang megkondult mas kérdé, mit jelenthet ez; de a nap épen akkor kelt gától, s nagy csoportonkint jöttek a madarak; oly
fö l, s fiúk nem voltak többé láthatók, a vár fölött roppant esküvő kiséret tért vissza a vár felé, minőt
azonban tizenegy vad hattyú repült.
még egy király sem látott.
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Női ismerettár.
SzAlay László. Ezen legjelesb jogtudományi, a egyik — érett és zamatos gyümölcseit rakja le a nemzeti irodalom
legkitűnőbb történettudományi Írónk és e két téren a haza;
irodalom egyik fő tekintélye, a m. a ademia r. agja, szu .
Budán 1813. évi april 18-ikán, hol atyja Péter, helytartosagi
elnöki titoknok volt a főherczeg nádor oldala mellett, ki az
érdemes férfit nagyon kedvedé. — A nagyreményű, komoly
„yennek 1819—1824-ig Budán és 1824-2(i-ig Fehérvárit
.
, ,
.
f
végezte alsó s középtanodaitanulmányait, a e so
u
nyokat pedig Pesten hallgatta 1831-ig, hol b. Eötvös, most
is barátja, lelkes tanulótársainak egyike volt. Mint joghallgató különös szorgalommal látogatta Horváth Istvánnak, atyin barátjának, ki Lászlót nagyon szerette, diplomatikai lecz,,
............. .. / ,. n
' > I DKrvi.ofA
kéit, 8 mar ekkor kitűnő jeleit ada c es e og sana
^ ,
buvárkodó észtehetségének, s Kazinczy Ferencz és bzemere Pál által megtisztelő barátságra méltattatott. 1831ben törvénygyakorlaton volt a nagy Kölcseynél, akkor
Szathmár megyei főjegyzőnél, s ennek szelleme szállta meg a

oltó^
ky ^
^ ^
legtbbb kitíínő iró( költészettel
kez(jte meg a pályát, s első zsengéi nagy reményekre jogosíkották. De csakhamar győzött a komolyabb irány, s mióta
utazott és akadémia-taggá lett, csak jog- és államtudományi
czikkeket látunk tollából. E téren pedig egészen uj és töretpályán indult. Báró Eötvös József, Lukács Móricz és
Trefort Ágoston társaival s barátival a „Budapesti bzemle“ kiadására szövetkezve, először mondta ki irodalmunkban
>>a codificatio“ szót, s nálánál többet alig tett valaki a haladási
eszmék rendezésére s helyes útbaigazítására. Tanai nálunk
újak; modora s iránya egészen eredeti, és őt az uralkodó irá"У°к mindegyikétől elválasztó. A szerkesztése alatt álló Pesti
Hírlapot, rokonerzelmu barátival egyesülten, tanainak hátai
mas orgánumává tette, melyeket a két oldalról, u. m. conseryativ párt, és a municipalis életet imádó ellenzék részéről
egyenlő haraggal folytatott keserű polémiák harczai közt, a
népszerűség elvesztésével nem gondolva s csak meggyőződékövetve bátran és nagy tudományos készülettel védel-

nemes hajlamú ifjat, leginkább ez kolto e e enne uz í asaival s példájával a nemzeti irodalom szeretetét, s az irás
bátorságát. 1832-ben esküdött fel kir. táblai jegyzővé, 8 rövid ideig Budán а к. helytartóságnál működött mint fogai-

cgak a tudománynak terjesztésére hazánkban, hanem az
országos küldöttség büntetőjogi munkálatainak szellemére s
irányára is, melyekről Mittermaier, a tudós német világ első
tekintélye a leghizelgőbb módon nyilatkozott. Mint Deák

—

melynek azonban hasznát nem vévé, mert mkabb a. tu- felett itélö eskiidtszék rendszerét. Ilynemű dolgozatait tiszta
dományos készületek- s buvárlatok vonzottak lelkét, mint a ésszabatos nyelvsa legvilágosb szerkezet jellemzik. Mint jogbár jövedelmesebb, de száraz gyakorlat. Tudományos szem- tudományi Írónak a codificatio, mint politikai iró, lapszerpontból nagyobb utazásokat tévén a müveit külföldön, külö- kesztő és követnek az alkotmányos központosítás volt vezérnősen tanulmányozta a törvényszéki institutiókat, s összeköt« működéseinek kiindulási pontja. Tanait a szabad,,
1. .
~
sag higgadt és tisztult szelleme lengi at; s bar azok uidonsaga
tetésbe lépett a legjelesb jogtudósokkal, p. o. Gans, Mitter- ésBmél* fége annyi tapsot nem e r e z h e te tt tollának, mint az
raaier, s több vezéreivel es fáklyavivőivel a tudománynak, izgatok virágosabb, de gyümölcstelenebb phrásisai, a magyarkikkel azután is levelezésben és rokonszenves összeköttetés- irodalom igazságos történetírója meg fogja ismerni akademiben maradt. Az utazás neki nem volt csak mulatság, hanem ánk ezen egyik dicsősége felől, hogy ő értette ekkorik nálunk
ismereteinek gazdagítása, nézeteinek kitisztázása. A tudomá- 1еЮ°ЬЬа" az összehasonlító jogtant, s acodificálás, törvény„„„
. szerkeztés nehéz tudományát, fezalayiroi nyelve tiszta, tömött,
nyos folyo.ratokban kozlott alapos cz.kkei áltál, főleg a jog szabatos> nagyerejü,e mellett egészen sajátságos, eredeti, mely
és törvényhozás philosophiájában oly tekintélyt vivottki ma- az alaposság s mélység fölé ragyogó művészi, aesthetikai szint
gának, hogy 1836-ban a m. akadémia levelező, 1838-ban pe- borít. E nemes, komoly, erőteljes, zamatos előadás valódi ói
dig ugyanannak rendes tagjává és segédjegyzőjévé választa- vezet a tudományosán művelt olvasónak. — A történetíró
tott. Rendestagi székét „Kollár Ádám Ferencz, mint jogtu“ ty™- újabban kizárólag lépett alaposságai, mélyen
.,
,
a
/ búvárkodó ítészi tehetséggel, s a források lelkismeretes kutadósról“ tartottértekezéssel foglalta e l . - A z 1840-.ki ország- tásával; mejy gyakran e§észen uj, eredeti nézetekre vezető,
gyűléstől a büntető törvénykönyv szerkesztésére megbízott az előadás classical tisztaságát s világosságát köti össze. Maírszágos választmány azon kitüntetésben részesité, hogy őt, gyarország történetében, az itészi mélysége s pártatlan,
bár a választmánynak tagja nem volt, jegyzőjévé választó. Az reszrehajlatlan higgadtságra nézve páratlanul áll a nélkül,
1843—4-ki országgyűlésen mint Korpona város követe s a ^10o y eg y P erczjg^®me&szhnjék hű magyar, emelkedett nén . уT* i
1
,
,
. zetu hazafi lenni, Jbongyelmet fordít itt is kedvencz tárgyára.
Pest. Hírlapnak országgyűlés, tudos.tója jelent meg: azután, a jogi viszonyok fejlődésére, s munkája e részben is valódi
Kossuth leléptével, a Pesti Napló szerkesztését vezette egy kincs.
évig, s a helyhatósági visszaélések ellen intézett alkotmányos
Jelen mozgalmaink között, mint Pest lipótvárosi köveközpontositási tannak egyik legerélyesebb képviselője volt. te, működik az országgyűlésen, bizonyosan minden anyának
Az orezággyülésen ritkán, de alapossága s szónoki ereje által i h ^ r a 8 bizalomra van oha» hogy őt is ott latja, hova mint
közfigyelmet gerjesztve szólalt föl.-1848-ban Deák Ferencz
igazságügyi miniszter által, ki tehetségeit érdem szerint méltányolta, a codificáló osztály főnökévé neveztetett; későbben
pedig Ö az országgyűlés által Frankfurtba küldetett követül,
együtt ifi. Pázmándy Dénessel, a birodalmi gyűléshez, a né-

“
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tdntoHtha'tlán jellemű s \ a g f ' S t é g e k k e l
megáldott férfiú is minden erejéből igyekezni fog megalapitani segitni.
, Hogy családélete egészen nyilvános életéhez méltó, s
“ T ? te.sz tanulságot, hogy az anya, ki őt nevelte, még ham-

met birodalom s Magyarország közt. viszonyok felv.lágosltá- éa mégiejól esik hogy tehetjük. Minél több példáját mutatsa- s rendezése ügyében. Bölcs mérséklettel járt el hivatásá- juk fel nagy embereink közül azoknak, kiket oly anya nevelt,
ban, ember- és ügyismeretét ez alkalommal is nagy mértékben j ki megérté hivatását, annál inkább megközelítjük feladatunaevelte; a forradalom legyőzése után több évig Schweizban, kát. Hadd terjedjen a jónak hatása tömjénként szét az anyák
Rohrschachban lakott, családjának és a tudományoknak élve, j
hogy szentes ülj ön meg szivök a jóban, s neveljünk
h—
■ « « - * .
Ь ^ ы , . Mo.t r , . » a I
mint a m. akadémia fizetéses rendes tagja, s történeti tanul- —•— ---------------------------------------------- ---- ---------------------mányainak, miket újabb időkben nagy buzgalommal müveit,
Felelős szerkesztő Vachott Sándorilé.
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Nyomatott Länderer és llcckenastiinl. Festőn 1861.
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