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A szép feleség.
( B e s z é l  y .)  

(F o ly ta tá s.)

Míg künn a vihar tombolt, s a helység zajtalan 
utczáin egyetlen élő lény sem mutatta többé magát, 
azalatt Kedhelyi Vincze úri házában vidáman lobog
tak a kandalló barátságos lángjai, s a nagy társalgó
teremben, melyben a lakályosság vonzó képe annyira 
honos volt, hogy bárki lett volna is látogatója, min
dig egyszerre jól érzi magát, belépte első pillanatá
tól fogva s kétszeresen, ha ily rút időben élvezheti 
nyájas kényelmeit, mondom a teremben az egész 
három tagból álló család együtt volt e pillanatban.

A lobogó lángokhoz legközelébb, maga az öreg 
úr ült, a ,Pesti Napló* hasábjaiba mélyedve, míg vele 
szemközt neje, kötéssel kezében, majd leánya mozdu
latait kisérte anyai szemeivel, majd a vihartól meg- 
megkoczogtatott ablakra pillanta, s akkor némi aggo
dalmat árultak el finom s még most is szép vonásai.

Anna csinos munka-kosarát félretéve, egyátalá- 
ban nem igen látszott ez este helyét találni, s ha 
szülőit nem háborgatta is belső nyugtalanságával? 
mindamellett aggodalmait sem küzdhette le, a külön, 
ben oly vidám, szende kedélyű leányka.

Kedhelyi Vincze egyetlen szép leánya, tizenki- 
lenczedik tavaszát tölthette be ifjú életének, bár alig 
látszott tizenhét évesnek, s ha nála elég bájosb tün
dért mutathattak volna is föl a főváros fényes ter
mei, vonzóbb és kedvesebbet bizonyosan egyet sem.

Kedhelyiné , mint a magyar háziasszonyok 
egyik legtiszteletreméltóbb s miveltebb példánya, 
szeretett leányát épen oly gondos, mint józan neve
lésben részesité s azon tudat, hogy miveltség tekinte
tében sem lehet oka aggodalomra Annája miatt, s a 
kedves leány még a háztartási s gazdasszonyi gondo
kat is megoszthatja már vele, oly elégíiltséget szer
zett anyai szivének, minőt egész világ hódolata nem 
nyújthatott volna.

Nem költészet, hanem próza az élet — gondolá



míg finom arczán árnyéka vonult el a nyugtalanság- nyelmes lakást találhatott volna is, előtte az ismert
_Gyulának sem szivében sem fejében nem lehet falucska hatarai a legvonzóbbak lehettek, miután ott

okod kételkedni, s igy soha sem volna szabad igére- időzött legörömestebb. ha a világ zajára reá unt. 
tét kívánni tőle. Mi megtehető, a nélkül is megteszi Kastélya, épen a jelentőséges felsöhidi köfeszület 
«> értted. fölött emelkedik egy kopár tetőn, s az erdőség, mely

Ó hiszen nagyon, nagyon tökéletlen teremtmény falait környezé, messze túlterjedt a falucska hatá- 
vagyok én, szólt Anna fájdalommal, míg fiatal arczát rain.
kis kezeivel betakarta. — Te is neheztelsz jó anyám, Gárday Kálmán és Somlay Gyula iskolatársak 
s igazságod van. s a legjobb barátok voltak, bár jellemük a világon

Ne kínozd magadat hasztalanul, én legkevésbbé legkülönbözőbb. Gyula, határozott szilárdságot s fér- 
sem neheztelek, — inondá az anya, több gyöngédsé- fias kitartást tanusita minden tette által, míg dús- 
get fejezve ki hangja, mint szavai által. — S megle gazdag barátja annyira átengedte lelkét kiilöncz szé
liét az is, hogy az idő sem oly rósz, mint igy ablakon szélveinek, hogy rendesen az élet legkomolyabb dol-
át látjuk. - folytatta azután megnyugtatólag — s gai felett is csak pillanatnyi hangulata szerint hatá- 
Gyula szépen meg fogja köszönni, ha baj nélkül meg- rozott. A világot együtt kalandozták be, s míg Gyula 
érkezve, téged talál majd betegen. szép tapasztalatokkal s tudományos ismereteket

0. mint zúg a víz, a köfeszületnél bizonyosan el- gyűjtve, tért vissza szeretett honába, hogy szolgála- 
szakitóttá már a hidat, -  szólt Anna, csaknem lát- tait a haza oltárán a legnagyobb áldozatkészséggel 
hatón remegve, ki anyja utolsó szavainak értelmét e felajánlhassa, Kálmán csak unalmat s kimerültséget 
pillanatban talán felfogni sem bírta, nagy feiger- érzett az élvezetek minden nemei után, s pihenésül, 
jedésében. az egyetlent és utolsót, mit még meg nem kísértett,

Mentsen Isten! — Mondá az anya mosolyra a családélet nyugalmát, tökélte el magáévá tenni,
kényszerítve magát,mert a nagy zúgás az ő figyelmét Házasodni fogok barátom. — Mondá egy napon 
sem kerülte el. — Nem szabad mindjárt a legroszab- Gyulához, épen öt évvel az imént festett zordon éj 
hat föltennünk. előtt. — Hogy unalmamban ne legyek kénytelen főbe

De nézd, ó nézd csak jó, kedves anyám, hiszen a lőni magamat, megkísértem még ez utósót i s , tévé 
patak kiáradt már, s egész falu vízben áll. hozzá némi gúny vegyiiletével.

E pillanatban kívülről zavart hangok s szokat- Azt rosszul tennéd — viszonzá komolyan Gyula 
lan zaj lőnek hallhatók. — a házasság nem neked való.

Az ajtót egyik szolga hirtelen föltárta, s a küszö- Csalódd Gyulám, hidd el nekem, erősen csaló- 
bőn egy érdekes, halvány ifjú lön látható, egészen dől, — szólt kényelmes pamlagán végig nyújtózva, 
átázott s kissé kuszáit öltözetben, míg karjain egy — Rám nézve ez életben nincs már egyéb hátra, 
élettelen női alak feküdt, egy nő, kinek lefüggő hosz- mint megházasodni, — s ha találok asszonyt, kiből 
szú haja épen mint ruházatáról csepegett a víz. kedvem szerinti szép feleség válik, ki érdekesebb —

Szentséges ég! és csakugyan ön volna! — szólt szebb — és szeretöbb,mint valamennyi — az esetben 
Anna, szive hangos dobogását el nem nyomhatva. — meglásd, még tűrhető férj is lesz belőlem — egy időre 
De hát ez, — ki lehet ez a szerencsétlen? — Tévé legalább — mondá kiégett szivarát meggyújtva — 
hozzá azután tétovázva, míg szemeit az áléit asszony- mert ki álmodoznék a mai időben örök boldogság
ról, jegyese karjain, le nem veheté. vagy örök szerelemről!

Kedhelyi és neje kérdő tekintettel bámultak Hagyj föl szándokoddal, — szólt Gyula nyugta- 
raajd a halvány ifjúra, majd a még halványabb női lan sétájával egyszerre fölhagyva, ki barátja könnyű 
alakra. modorát ismerve, jól látta, egy uj botor tett valószi-

Készitsen számára helyet, kedves Annám, — nüségét, melynek azonban igen komoly következmé- 
szólt végre megindultan Somlay Gyula — majd az- nyei lehetnek. — Kérlek barátom,hagyj föl szándokod- 
tán mindent elbeszélek. dal! lásd az élet szép bohózat még bajai mellett is, ha

Mielőtt közelebbi ismeretségre lépnénk Somlay önmagunk nem vagyunk rósz kovácsai önszerencsénk- 
Gyula és Annája boldog összeköttetésével, szükség- nek, — s minden pályán nyilhatik a rögök közt is 
képen vissza kell mennünk nehány évvel, a tények virág, ha jól választottuk. Kérlek Kálmánom, hagyj 
fejlődése miatt. föl szándokoddal! a házasság nem neked való.

Mintegy öt évvel a rut őszi éjszaka előtt, alig Meglehet, az oly közönséges házasság, minőt ti, 
beszéltek, nem csak történetünk színhelyén, a kis fa- józan fejű, meggondolt emberek czélszemnek szokta - 
Inban, de egész megyében egyébről, mint Gárday tok tartani, az oly házasság nem volna nekem való, 
Kálmán gazdasága s különczségei felöl. szólt Gárday föíizgatva önmagát. -  De ha találok

Nevezett, hősünk a nagy kiterjedésű falu három- feleséget, kit irigyelhet tőlem egész világ, ki szépsé- 
negyedénck birtokosa volt, mely történetünk színbe- gével túlragyogja a csillagokat, s ez a feleség egészen 
lyét képezi, s ha uradalmai között elég fényes s ké- az enyém, egészen a magamé lesz iákkor csak nevetni
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fogok elöleges aggalmaitok felett, s ti szégyenkedve Alig végzé szavait, midőn az egyszerre fölkere- 
ismeritek el, hogy én bolondságán mellett is jobban kedö szél hirtelen kicsapta a terem ablakait, s az 
használtam e rövid életet, mint ti, számitó bölcseség- üveg csörömpölve hullott szét. Az egymásra tornyo- 
tekkel. Ej barátom, — tolytatá szünet múlva — de sült sötét felhők közül zuhogottaz eső, s benn a felsö- 
pompas mulatság volna a fold legszebb asszonyával hídi köfeszület mellett fenyegetőleg mormogott a 
ismeretlenül bekalandozni a világot s neve és állása kiáradó patak . . . .
bemutatása helyett csak annyit mondani felőle : hogy Mi csodálatosan fertelmes idő ez egyszerre, — 
feleségem! S a megvetett, nyomom világot, mely szólt Gárday az ablakon kinézve. Künn sötét vala, 
már mulattatásomra sem eleg jó, arra kényszeriteni, csak a köfeszület fehérlék félé jóslóilag. 
hogy különben oly szapora nyelve, ez egyszer csak y  , ~ , .
kétszóban fejezhesse ki csodálata- ámulata- és irigy- aC l° *' аП ovne'
segét, e két szobán ; szép feleség! —  Meglásd bara- (Folytatása következik.)
torn, pompás tréfa lesz még az én házasságom.

Istent imádjon minden.
Istent imádjon minden, mert van Isten Elég korán, elég korán jövend el
A földön, égen és a tengeren; A fanyar élet jégfagyos szele.
De hol, minő alakban s mint imádjuk? Mely hit — remény — és szerelem virágit
Csak megimádjuk — én nem keresem! | Szí vétlenül s egyenkint tépi le . . .

A férfiú, az ész szövétnekével Ha tiszta sallangtól és babonától,
Megfogja lelni mindütt Istenét, Ha nem rajongó, vak ábránd a hit :
Meg a nyíló tavasznak életében, Minden regéje, képe s fényhomálya
8 meg, hol a téllel sirba száll a lét. Egy-egy eszmét, egy érzést szentesit.

Szavát megérti a dörgő viharból, Hadd népesítse hát meg angyalokkal
8 a kis pacsirta zengedelmiben, A gyermek a menny kéklő sátorát,
A büszke tölgyben és szerény virágon, 8 találja föl, mit földön nem lelend meg,
A föld űrében s s z í v  redőiben. Egy túlvilágnak sejtelmes honát 1

De a gyermeknek meg kell öt m utatnod— 8 ha szent falak közt ünnepélyes órán
Képet kell adnod s vezető kezet; Fölsír a szivet rázó orgona;
Az értelemnek fényes teremi be Vagy bús harangzúgást terel féléje
Az érzelemnek csarnoka vezet. A csodás estnek néma alkonya :

A szív csatornáján vezesd hajóját Ragadja meg lelkét varázskezekkel
Az élet zajgó tengerébe be — A véghetetlen Isten ihletei
Könnyen lehet, hogy jégre viszi máskép, A véges ember rejtélyes valója
Vagy megfagyasztja az ész hidege . . . Legszebb és legdicsőbb költészete . . .

Mért fosztanád tehát meg himporától A végtelennek órjás gondolatja
Már bimbajában a gyermek életét? Léleknek és szívnek rugalmat ad, —
Miért ölnéd ki az ész hideg vasával 8 csak az, kiben magas emelkedés van,
Belőle a hit szivköltészetét? Lehet, mint ember, nemes és szabad! Garay.

I

Képek,  a női  n e v e l é s r ő l .
Rudolphi Karolin után.

HUSZONEGYEDIK L E V É L . Mit használ nekem, hogy legbecsesb kincseiddel
A félt, a remegett megváláson túl vagyunk,édes jöttem vissza; mintha azon érzést is nem hoztam vol- 

Emmám, szerencsésen érkeztünk L. — be, — és te, na magammal, hogy szived egészen el van hagyatva? 
szegény elárvult anya,szintén bizonyosan elérted már S nem kellett-e oly barátnétól megválnom, ki kedve- 
uj hazád határait, midőn a vigasztalásnak ez első sebb életemnél! Valahányszor gyermekeidre nézek, 
sorait intézem hozzád. A vigasztalásnak! — mintha és szivem enyhülni kiván, mindig úgy tűnök föl ön-
arra magamnak is nem volna szükségem! magam előtt, mintha örömeidnek elrablója volnék.

*
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De legyen éltig ezen meghasonlott érzelmekről, miket гшк.4 Én, a hintóparnákba rejtem arczomat, bogy a 
nélm alig tűrhetek; helyüket más érzéseknek kell gyermekeket mély megindulásom még inkább el ne 
elfoglalni. Te is édesem, törekedjél megnyugodni, lágyítsa. Kissé összeszedve magam, P.-hez fordulék, 
minél inkább közelítesz a helyhez, mely férjeddel ki igy szólt : ,Szent körben élünk itt. — De igy nem 
egyesít. Hadd hallgassak tehát, nehogy a fájdalom maradhat mindig, nem szabad igy maradnia; bár 
tövisét még mélyebben nyomjam sebesült kebledbe, .épen ily pillanatai az életnek szentelik meg a többit : 

Gyermekeidről, különösen Ida és Matild felölj ezek által tisztul meg az emberi az emberben.4 Később 
gyakori és hü értesítéseket Ígértem. Kezdődjék meg a kis fiúhoz fordulva, igy folytatá : 
azonnal. P. — is ide mellékeli levelét, hogy Lóránt- Jól van Lóránt, én szavadnál foglak. Ha pajkos, 
ról is hallhass. és vad fin lészsz, magad vádolandod el magadat atyád-

Midön a fájdalmas válás megtörtént, s kocsink nál, ha azonban szelid, értelmes és derék fiú, az eset- 
távozék a tiédtől, mindnyájan mély hallgatásban ben én irok mamádnak, hogy szép lelkét megörven- 
merültünk. s jó ideig veszteglénk valamennyien ez deztessük.4
ünnepélyes némaságban. Ki-ki átengedő magát saját Amint L.-be megérkezünk, tudatom majd veled, 
természetének, mely egyiknél csendes sírásban, mit fogsz tanulni az első évben. S ha aztán magad 
másiknál teljes elkíilönzésben állt, minden jelenle- nem boldogulnál, segíteni fogok idődet felosztani is. 
vő töl. Majd meglátszik akkor milyen ember válik belőled!

A nap oly nyugodt, s az est leirhatlanul szép Mit együtt határozunk azután, az szigorú törvényünk 
vala. Matild, az előtte idegen fájdalmat, békés nyu- lesz, melyet megszegni semmi szili alatt nem szabad, 
galnift által osztotta. Hogy hány órán ál kell naponkint dolgoznod, mind-

A csendet, először is Lóránt szakitá meg. ,Most járt megláthatjuk. S ha aztán tapasztalni fogjuk, 
már nagyon fogom önt szeretni — monda P.-hez. — hogy előleges határozataink túlságosak voltak, akkor 
Hiszen tudtam én, hogy az angyal-mama mellett nem a komibban szabott törvény engedni fog.4 ,Nem nem 
maradhatok folytonosan. Atyám gyakran megbünte- azt ne mondja Lorántról senki, — szólt közbe heve
tett, ha valami csintalanságot tevék, de arra nem lesz sen a gyermek; — s igy, lassankint, elfoglalta a 
többé szükség. Magam fogom megírni atyámnak ha dicsvágy a megindulás helyét a kedves gyermek szi- 
valami olyast teszek, mi nem helyes; s ha P. bácsi vében, szemei lángoltak a gondolatnál, hogy öt rest
valami jót mondhat felőlem, azt Írja meg kérem, ségre képesnek tarthaták.
vigasztalásul szegény mamának.4 Mindnyájan beszélgetni kezdőnk ezután. — Az

Azon szónál, „vigasztalásul,44két nehéz könycsep est vidám, csendes pompája megszelídíti lassankint a 
pergett le pilláiról. Ida ezt látva, szintén könyekbe fájdalmat. A hegyek, a napalkonyat fényében, égni 
tört ki. ,Rólam is írjon vigasztalót az én kedves ma- kezdtek, míg a legtávolabbak a tiszta légbe, a földtől 
mámnak, Selma néni — mondá zokogva — Hiszen én megválva látszának lebegni. Utam, az ismert hegyek 
is oly jó és szorgalmas leszek mint még soha nem.4 felé, ma egészen újnak tetszett. És lehetett-e máskép?

,A jóságot meg fogom tanulni én is — tévé hoz- nem egészen uj életczél felé indultam-e s egészen uj 
zá Matild — hogy bennem is öröme legyen mamánk- kilátásokkal?

E m l é k k ö n y v b e .
1 8 4 2.

Annyit veszitek mar en eletemben, ! De kit mosolygó üdvök álma ringat,
Hogy önmagámmal nem sokat törődöm; Annak kívánom, hogy boldog maradjon.
Nyugton tekintem a vészt tornyosulni, j L égy hát te mindig boldog, — ifjúságod
Mindegy nekem, ha partra  nem vetődöm. | Szép hajnalából, tiszta nap viradjon.

I V a ch o tt S á n d o r .

Fi- és nővérke.
Mese.

Grimm után.
(Folytatás.)

A nővérke nagyon megijedt, midőn észrevette, mielőbb fölépülhess.* A sérülés azonban oly csekély 
hogy özeeskéje meg van sebezve. Azonnal lemosta volt, hogy másnap reggel még csak föl sem vette már 
vérét, s lábát bekötöze gyógyító gyökerekkel.* Menj az őzike, s midőn a vadászat hangjai ismét a kunyhó- 
most már fekünni, őzikém -  mondá azután -  hogy ba hatottak, igy szólt szelid nővéréhez:nem állhatom.
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hogy ki ne menjek, s ma fogadok, utol nem ér senki.« nyosttn rnegenyIntend , s uj erőt szerez; de esak 
, *l, Slr,nl. 'czdett >Nem boesatalak, — lásd, gyorsan, nehogy meghűljön a viz.‘ Erre azután, mint-

n g oguak olm, s mi lesz akkor belőlem, ki egész hogy leánya is kéznél volt, ketten bevitték az elgyen- 
vuagtol el vagyok hagyatva. ,Ha nem boesátasz, a giilt királynét, a fürdő szobába, s ott be a kádba, -  
«mat ol meg viszonzá az őzike. — A kiirt riadó- aztán mindketten hirtelen odább álltak - hogy a’ fu- 

zasmra úgy tetszik, mintha azonnal ki kellene bőröm- ladásig ráfütsenek a szegény nővérkére. S csakugyan 
bői ugranom.« A nővérke nehéz szívvel bár, de mégis ezélt is értek, a szegény szép fiatal királynénak meg 
esak engedni kényszerült, s a kibocsátott őz, vidáman kelle fuladnia
és fürgén iramlék az erdőbe. S most az öreg szép csipke- főkötőt kötött saját

A király azonnal fölfedezte hollétét s vadászainak förtelmes leánya fejébe s a királyné helyére az ágy- 
ily parancsot adott : ,Utána gyorsan, hajszoljátok ba fektette. Hogy azonban a király észre ne ve-n e'a 
napestig, de megsebezni, ne kisértse meg senki.' cserét, vak szeme felére kellett feküunie. Estve, midőn 

Napalkonyat után azon vadászt hivatta elő a megérkezék és meghallá hogy fiacskája született, 
Ш?1 } ’ kl lluszonnegy óra előtt az özike felö azt a szivéből megörült, s kedves felesége ágyához sietett, 
különös hirt hozta; s így szólt : ,Jer mutasd meg hogy mielőbb üdvözölhesse s láthassa öt. 
most már a kis erdei kunyhót.« Fölkeresvén az igény- ,Az Istenért, bocsássa le felséged a függönyöket
télén házacskát, az ajtón kopogatva, beszólt a király: — mondá a boszorkány lélekszakadva_a királyné-
nővérkém bocsáss be.« Erre az ajtó egyszerre fóltá- nak még nyugalomra van szüksége, s megártana a 
rult, s a belépő király oly szép leányt pillanta meg, a világosság.« Erre a király visszalépett, s nem vette 
minőt, még soha életébe nem látott. A nővérke azon- észre, hogy álkirályné fekszik az ágyba, 
ban ugyancsak megijedt, midőn őzikéje helyett egy Éjfélkor azonban, midőn mindenki aludt már, a 
férfiút látott belépni, ki fején koronát viselt. dajka, ki a gyermekszobába a bölcső mellett ült és

,Akarsz-e váram királynéja s feleségem lenni ?< virrasztó«, egyszerre csak azt vette észre, hogy az 
Kérdé tőle nyájasan a király. ,0  igen -  viszonzá a 'ajtó, a fürdőszoba ajtaja, föltárul, s azon az igazi ki
leány -  hanem az őzikének is velem kell jönie, ezt el rályné lépdel be zajtalan lépésekkel. Egyenesen a 
nem hagynám.« .Maradjon nálad egész életedbe, s bölcső felé tartott , s fölvette fiacskáját karjaira, s 
legyen oly pompás dolga, mint csak kívánhatod — megszoptatta. Azután fölrázogatva kis párnáját, vész
ekként hangzók a válasz. S épen legjobbkor, egyszerre Sza fekteté, s betakargatta gondosan, piczi paplanéval, 
csak benn termett az őz, hogy nővérkéje maga után De nem feledkezett meg az őzecskéről sem, fölkereste 
vezethesse. a szögletet, melyben fekünni szokott, s nyájasan meg-

A király a szép leányt lovára emelé, s várába simogatta hátát. Ezt végezve, épen oly nesztelenül 
vitte, hol esküvőjük nagy pompával ment véghez. A távozott s ugyanazon ajtón, melyen jött! 
nővérke tehát királyné lett, s mindenki által felséges Reggel a dajka megkérdezte az őröket, vajon 
asszonyomnak hivaték, s igen soká háboritlan boldog- az éjjel nem láttak-e valakit kimenni a kapun". ,Nem 
Ságban élt férjével. Az őzike pedig ott ugrándozott a _  viszonzák azok -  nem, láttunk senkit.« 
nagy várkertben, hol a leghívebben ápoltaték. Igy látogatta a királyné minden éjjel kicsi gyer-

De a gonosz mostoha, ki miatt a szegény gyér- mekét, de soha sem szólt egyetlen szót sem ; a dajka 
mekeknek el kelle hazulról bujdosniok, azon képzelet- mindig látta öt, de sem merte mondani senkinek, 
ben volt, hogy a nővérke az erdei vadaktól széjjelté- végre egy éjjel egyszerre csak megszólalt sétája 
petek, a fivérke pedlg, mind védtelen őz, a vadászok küzben, különösen lágy szellem hangon :
áldozata lön. Midőn tehát hírét hallá hogy oly nagy t ö

/ , „i , 1 1  / • . . , . »Mit mivelsz Őzikéin, s te, kedves gyermekem ?szerencse erte okét, akkor regi irigységé s gyűlölete , , ....... . ’ , b,Y
. , , ,  . ’ ? 0,7 te. , bJ . Meg kétszer eljövök, de aztán soha sem.‘ismét lábra kapott gonosz szivében, s mind csak azon

törte fejét, miként lehetne mind a kettőt megsemmi- ^  dajka nem válaszolt, hanem alig tűnt el a ked- 
sitenie. S hogy rósz szándokában annál inkább meg- vc.s j e ênseS> fölkereste a királyt, s elbeszélt neki 
maradjon, saját édes leánya, ki fél szemére vak és rút 1п*п( е̂п  ̂ >Szentseges eg! mi rejlik e talányban?* — 
volt, mint az éjszaka, még szemrehányásokat is tön ^ onckl a knály, 8 a következő éjjel maga virasztott a 
neki, s nem egyszer beszélt igy : ,Királynénak igaz- ©Уе1 inek mellett. A királyné ismét megjelent s mint 
ságosan nekem kellett volna lennem.* ,Nyugtasd meg mkl^ő> и£У most gyermekével foglalta el magát, tá- 
magadat gyermekem, kéznél leszek én annak idejé- V0Ẑ Sa azon^an ЩУ szólalt meg : 
ben.* Mondá jelentő pillantással az anya. »Mit mivelsz őzikém s te kedves gyermekem?

Midőn eljött ideje hogy a szép ifjú királyné világ- ^ 8  egyszer eljövök, de aztán soha sera.‘
ra hozza gyönyörű fiacskáját, a király épen vadásza- A király ki előtt különben is megfoghatatlan 
ton volt. Tartalék nélkül vette tehát föl a boszorkány volt felesége elrutulása, régi gyanújában megerösö- 
alakját, s a királyné szobájába lépve, igy szólt : ,Jer dött, — de megszólítani még sem bátorkodott а 
fölséges asszonyom, a fürdő kész számodra, az bizo- tüneményt. A következő éjjel azonban ismét virrasz-
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tott, s a királyné, szokása szerint, elvégezve gyerme- látszó szine ismét szép piros s egészséges lön. Később 
ke körül dolgait, ismét megszólalt : elbeszélte a királynak mi kegyetlen gonoszságot kö

vetett el a boszorkány és leánya ellene. A király 
.Mit mivelsz őzikém s te, kedves gyermekem? _  , ,, , ,  .. • j  i •. /,* ..., , . , . . , . . törvényszék ele állíttatta mind a kettőt, s az iteletTöbbe nem jöhetek hozzatok soha sem.‘ . . w . .

kimondaték felettük. A lány az erdőbe száműzetek,
Erre aztán már a király nem állhatta a dolgot, I hol vadállatok martaléka lön, a boszorkány azonban 

előlépett tehát, s kezénél fogva visszatartó az eltün- máglyahalállal lakolt iszonyú bűneiért. Midőn a 
ni készülőt. gonosz asszony egészen hamuvá égett, az őzike átvál-

,Maradj! hiszen rád ismertem kedves feleségem/ tozék, s szerencsésen vissza nyerte emberi alakját. S 
Mondá szeretettel. ,Igen, én valóban az vagyok — e percztől fogva a fi- és nővérke háboritlan boldog- 
viszonzá a királyné, s Isten különös kegyelme által ságban éltek, minden hozzátartozóikkal együtt vég
visszanyerve e pillanatban életét, előbbi halvány, át- pillanatukig.

Virág; és pillangó.
Szállj le, szállj le, szép arany pillangó, .Jer, fürödjél e köny-ég árjában,
Kebelemre szállj le, kis csapongó! Vagy szunnyadj el illat- mámorában.
A mezőnek én vagyok virága, Szállj le, szállj le, szép arany pillangó,
Kikeletnek zsenge ifju ága. Kebelemre szállj le, kis csapongó!
S égek érted első fájdalommal, Egy rövid nap tüneménye létünk,
Mely szivemből könyet és fohászt csal. Elmúlik, míg örömet cseréltünk.
És fohászom illat a szelekben, Eljtik á t e kort egy pillanatban,
Gyönge harmat a könyü szememben Mely gyönyörtől s üdvtől halhatatlan.
Szállj le, szállj le, szép arany pillangó, ! Jer, boríts el fényes szárnyaiddal,
Kebelemre szállj le, kis csapongó! | Szidd ki lelkem mézes ajkaiddal;
Egy kis ég van a könyü csepjében, j  És ha édes életed kifárad,
Lelkem száll az illat özönében. Szemfedőd lesz hervadó virágod.

Vörösmarty.

(lyermck-játékokról.
M. Lina után.

(Folytatás.)

Test erősítő játék. A kis toronykakas.

Puff! leesett kis gyermekem, Ez kézesukló- és könyök-gyakorló játékhelynél
De fóltartá hű szerelmem, n n-vünmolrim«*- -i • , . . ;Q , 1 - M , a gyet rnekkar függőlegesen mennyire csak lehetséges,S mosolyog a kicsike! />., .. J b
Hogy meg ne sérthesse magát felemeltetik, miközben az erre-amarra mozgatott,
S eljátszhassa kis játékát egyenesre feszitett kezecske kepezi a kis kakas ter-
Örködik anyja szeme. nietet, a négy összetartott ujj farkát, s az elkülönzött

Melyik anya nem gyakorid e kis játékot elég- hüvelyk fejét es nyakát. E kis játék különösen nagy 
szer gyermekével s nem érzett benső örömöt, midőn szokott a gyermeknek szerezni :
kisdedét kezecskéinél fogva lefektette s aztán ismét' Mint tornyunkon a kakas
fólemelé! S m égis, mint az életben igen sokszor, a Forog merre a szél fuj,
legfőbb, bizonyosan legtöbb esetben átnézeték a játék Kis kezecském, bár nem vas,
mellett; mert valószinüleg kevés anyának jutott Szintúgy forog, játékbúi.
eszébe mi erősítő játék ez gyermeke hátizmaira, kis [gy dalol az anya vagy dajka, -  s ha a 
kezeire s karocskáira nézve, ha gonddal és gyakran gyermek beszélni kezd, az is szépen utána gagyogja 
ís nételtetik, valamint az sem, hogy általa azt is eléri, dtidolva. Sez egyszerű játéknak szintén mélyebb alap- 
hogy az eleséstől, anyja gyámolitó segéd kezei által ja van, mint első pillanatra látszanék. -  Ha mozog-
vezetve, nem fog félni л kicsike. Mi gyámoltalannak ni lát a gyermek valamely tárgyat, úgy azonban,
érzi ellenkező esetben magát, ha a nélkül, hogy ez hogy a mozgató ok kissé távolabb esik , azaz nem 
ar ami — kell elesnie. látható, — a mozgás oka sokkal inkább érdekli a
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kicsikét, mint maga a mozgás. S így történik e játék- létezését érezzük és tudjuk, a nélkül, hogy láthat
nál is. Annak okát, hogy miért mozgatja piczi kezét, nánk.‘ Mondám én. A kis' leány megrázta fejecskéjét 
jól érzi a gyermek, t. i. a kis toronykakast utánozni, jeléül, hogy nem érti mit beszélek. ,Hát nem ismersz 
s épen azért örvend a játéknak, mivel valami élettel- semmit, mi jelen van, s te még sem láthatod?4 Kér- 
jeset ábrázolhat. dém továbbá. ,De igen a jó Istent, kiről nekünk me-

,De miért mozgatja a szél a kis toronykakast, séltél.‘ Úgy van Klárám, a jó Istent, ki felöl minden 
és hol tartózkodik? én nem látom sehol.4 Ily kérdést kis virágszál, melyet teremt, mesél mindnyájunknak, 
intézett hozzám négy éves gyermekem, midőn egy Azonban én tudok még valamit,mi mindig veled van, 
zivataros napon, - a szél fütyült a kályhákon át — s még sem láthatod, s ez atyád és mamád szeretete; 
a kis toronykakast utánozva,daloltunk. Hirtelenében,jnemde, ezt érezed, bár látni nem lehet.?4 Klára átöle- 
meg vallom, nem találtam választ kérdésére. , Azért j lé kis karjaival nyakamat, s igy szólt örömtől nagy о- 
mozog, mert a szél erősen fuj! hiszen te is azértjgó szemekkel : ,Igen, igen,a papa szeretetét s a tiédet 
mozgatod kezeidet, mivel már elég erős vagy hozzá.4 jól ismerem, -  hiszen ti mindig oly jók vagytok hoz- 
Azon ismételt kérdésre : hol van a szél? azt feleltemjzám!4 -  S igy a kis játék a toronykakasról, nagy 
hamarjában, hogy a szél a légben van. ,De én nem I sejtelmeket ébresztett a gyermek szerető kedélyében. 
látom.4 Viszonzá a gyermek. ,Vannak dolgok, miknek! ‘ (Folytatása következik.)

A r a n y  m o n d a t o k .
B. Eötvös J. müveiből.

A férfié a küzdés, a tett; legyen bár czélja, Mint a fa, melyre a szomszéd fák egy oldalról 
melyet, magának ifjú ereje érzetében kitűzött, a leg- árnyékot vetnek, ámbár ez árnyékon kiviil növését 
magasb, az : hogy az emberiségnek élend; legyen a semmi nem akadályoztatja, ezen oldalon még sem 
legalábbvaló önzés, boldogsága mindig a külvilágtól terjeszti szabadon ágait:úgy a leggyengébb, de sziin- 
függ. Az asszony élete más. Nézzétek öt ifjúsága első télén befolyások sokszor elegendők, hogy legszebb- 
éveitől, mikor a s z í v  először ébredez; arczai először tehetségeink kifejlését akadályozzák.
lángolnak, először lobog érzelem tekintetében! ö is -------------------
ezélt keres magának, de nem hír, nem önzés : egy Kinek hite nem puszta szavakban áll, az nem 
rokon kebel ez, mely boldogíthasson. kétkedik Isten jóságán.

Oh ne irigyeljétek az asszonyt, ki körülvéve hó- Az ártatlan gyermek felett, ha anyja alszik, vagy 
dolóktól, ünnepek közt tölti napjait; szegény vigasz- távol van, még egy másnak szeretete Őrködik, s az 
talás örömvesztett boldogság helyett : fényes köntöse „ein fogja elhagyni a nehéz napokban, 
csak a világ előtt takarhatja mély sebét. ______________

Csak a munka, csak az, ha valamit tevénk, bol- 
Gyermekek között az erény mindig többség- dogít; csak azon éldclet, melyet önmagunk szerzőnk, 

ben van. _____________  mienk egészen.

A gyermek nem gyanítja még : mi szomorú
anyátlanul állni e világon, hol a s z í v  mindig szerel- emberi szívnek boldogitóbb érzete nincs,
met kér s az anyai keblen kiviil nincs hely, hol azt mint boldogságot látni, melynek alkotói mi vagyunk, 
biztosan találhatnék. A gyermeki kebelben, hol annyi
öröm megfér, nagy fájdalom helyet nem talál, mint Ne csodálj semmit; nincs oly magas, fa mely 
a facsemete a langy nyári esőt gyökerével fölszívja s egykor mag ne lett volna, s nem inkább a földnek, 
a nap meleg sugárai alatt nő, fejlődik, de más na- melybe véletlenül esett, mint magának köszönhetné 
gyobbaktól eltakarva, nem ismeri még a vihar hatal- nagyságát; senkit meg ne vess, mert a csiga, mely a 
mát, melynek nyugodt rejtekében eleibe nő : úgy az tenger fenekén leül, egy világrész talpköve lehet, s 
ember, létének bajaival csak később ismerkedik meg. nem tudhatod előre, mennyire nő az, mi kezdetben 

___________ __ oly csekélynek látszott.

Ki a gyermek képzelőtehetségére hat, az, egész --------------------
valójának irányt ad. Ne ítéljünk senki fölött, kit meg nem lmllgatánk
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Női ismerettár.
— A budai népszínház alapjára a két haza minden ré- -  A „Falusi Gazda ügynökségéhez“ (Pest, magyar

é b ó l  örvendetesen kezdenek gyűlni az adakozások. Erdély- uteza 27. szám) több ezer válogatott hollandi v.rag-hagyma 
höl Székely-Udvarhely a városi pénztárból 50 ftot küldött, érkezett — a jáczintok, tulipánok, narezisok, anemonék stb. 
V budapesti kárpitosok a színpadra nélkülözhetlen bútorzat fajából, a hozzá való nyom tatott utasítással, melynek ára 10 

kiállítására vállalkoztak. Biller, budai órás a csarnokba egy k r.E  füzetke képezi a „G yakorlati növénymivelési könyvtár“ 
nagy órát ajándékozott. Marsalkó és Muher Kazinczy-, Vö- 1-sö füzetét, melyet közrebocsát a „magyar kertészeti társu- 
rösinarty-, Széchenyi- és Petőfinek Marsalkó által készített lat ügynöksége.“
szobrait adományozta, melyek Dumerling bronzírozó által _  A  jelenlegi lengyel mozgalomban nagy szerepet
dij nélkül bevonatva, a csarnokban lesznek fölállítva. A három játszik a „Boze cos Polske“ egyházi ének, mely ily hangzik: 
napig folyó megnyitási ünnepély okvetlen sept. 14-én kezdő-
dik; Molnárnak hozzánk küldött értesítése szerint a bérle- Möalenhatő szentsége*istenünk!
tekre már is szépen f'oly az előjegyzés. Csak ne is hagyjuk el A szoigasitg alatt megsinylenünk
e hasznos kezdeményt! Mért kell, oh jaj!? Hát nincs kormánybotod?

_ A nyelvünk és irodalmunk iránti kegyelet jeleképen Lengyel hazánk mentsd föl a kény alól!
örömmel értesülünk, miszerint a nagyszent-miklósi műked- Segítsd e hon dicső fiatalait!
velő ifjúság a magyar irodalmi nyelv megalapítójának,Révay Nemes tervük ne üssön ki balul!
Miklósnak szülőföldén emlékszobrot emelni elhatározván, e Csupán akard! .  nemtójuk lesz a kit.

' f Szent zsámolyod ele borul imánk :
szent czél kivitelére t. hó 7-on zene-, e n e t s  szava ati 0h ne hagyd elveszni szép hazánk!
estélyt rendez.

_ Mint Solofróból, aug. 29-ről magyar legiobeli 1. Oh nagy Isten! ki szétzúzod a jog
honvédzászlóalj második századában szolgáló „közhonvéd“ Karával a kényur vasvesszejét;
Borbély Gvilla tudósit : e kis olasz helységben tanyázó légi- *  csapásnak melytől szivünk sajog
onarius honfitársaink szent István király neve-napjat, Kcler ' Gaz ej'le““ nk ravasz ármányait)
százados és Szerbán, fogarasi születésű hadnagy vezetése mel- Semmiskedő füstté változtasd át;
lett ünnepélyesen megülték. A helységbeli nemzetőrök És hadd lengyel szivünkben világiam
díszben rukkoltak ki az alkotmány-teremtő első magyar Az ősz remény buzditó csillagát!
király névünnepére, öt százados, négy főhadnagy és három Szent zsámolyod elé borul imánk :
hadnagy élén. Templom után a magyarság tiszteleti lakó- Ne’ oh ne ha^ d elveszni szt!P hazánk!
mát adott, melyre a helység elöljárósága és a nemzetőri tisz- _  Bnlyovszkyné ki már régebb idő óta tartózkodók
tikár is meg volt híva, s melyen a zene magyar, majd olasz Dl.esdában , hol számtalan kitüntetéssel lmlmoztatott el, 
énekek váltakozása közben lelkesedve hangzott a sok éljen bucsút yett az ottani szinpadtól. A szol.ongásig m egtelt ház 
és ovivá Magyar- és Olaszországra, Garibaldira, V icktor leikesüit  tapsokkal fogadá és virágokkal halmozta el. Az elő- 
Emanúelre; „veszszen“ a magyarok ellenségeire. Ebéd után я(Ш  yégén lltalánoa fölkiáltásokat lehete hallani : „M arad- 
В. Gy. kolozsvári születésű honvéd alkalomszerű beszédet jon itt  A ug . 28-án az ottani művészi testület éji szerenád
tarto tt. A szives lakoma viszonzásaképp! harmadnapra a nem- tigztel6 meg a bucaúzó művésznőt, mely alkalommal 
zetőri tisztikar rendezett díszes vendégséget a magyar lest- Haydricb drámaköltő szép beszédet mondott. Deborah elő-
vérek számára. adásáról, melyben utószor lépett föl, egyik drezdai lap kö-

— A Kisfaludy-társaság igazgatója tudatni kivánjaa t. ez. yetkezöleg ir . >>Aug. 2fi-kán Bulyovszky Lilla asszony 
közönséggel, hogy a társaság pártolói számára az első könyv- gzámu közönség zajos tetszés nyilatkozatai közt lépett 
szállítmány a múlt l.ó folytán szétküldetett. Azon vidéki föl Mosentbal Deborah ezimü drámájában. A  lyrai részek, 
gyűjtőkhöz, luk több pártoló nevót küldötték be, csupán oly yalamint a fögmagasb tragikai jelenések, melyeket csak nagy 
aláírók részére utasittattak példányok, kik velők egy helység- mUv(iszníikuek sikerült néhányszor kifogás nélkül előállítani, 
ben laknak, a távolabb lakó pártfogók részére pedig saját czi- a gokoldalú alakitási tehetséggel bíró Bnlyovszkyné asszony 
mök alatt, illető postájukon -  mely az aláírási ivén fül van áhal a legkisebb részletekig-híven állittatik elő.“ A müvész- 
jegyezve -  ment a küldemény. A gondos igazgató azért nß jelenl Lipcsében vendégszerepei, s a pesti közönség és 
volt e kímélettel, bogy a gyűjtőket ne terhelje a példányok hírlapirodalom elfogulatlan részénél átalános az óhajtás hogy 
messze küldözésével, e részben tehát minden reclamatio a kiUróldröl _  hova tévesztett művészi buzgalma ki ragad- 
föiösleges, hacsak oly eset nem fordulna elő, liogy valamely ^  ft nemzeti szhllláz megint fogadja vissza azon padokra
pártoló más utón sem kapta volna meg illetményét. „hlyeknek disze volt s melyek folyvást nélkülözik.

— Az ulen Keletről sok utazó kereste meg Budapestet. c , , i i , , 11A . , .., ® * — ozaszorszagban borzasztó vallási rajongás vett erőt
Jelenleg két afhgan mulat tővárosunkban, kik, bár szegé- , л A 4 r n  , ,n , ö ., , , , ® a kedélyeken Az anyak meggyilkoljak gyermekeiket, hogy
nyes, de egészen keleti sajatsagu kmezesök es ruházatuk . , n. . , ., ,, , , ,  ,,i . A1 1 . 1 * . mi nden toldi bajtol és szenvedéstől megmentsék okét. A
által a járókelők figyelmet mindenütt magukra vonjak. Egész , . , , , , . . , , lx , , . , . ,. . .  , . °  ö hatóságok mar intézkedtek, hogy az e rajongást szító, ugy-
sereg ifjú és vén gyermek kisérgeti a hosszú teher köpenyes, xx , , , , .. ,,• . , V  1 , I . ,  „ \  J nevezett „szent embereket“ hurokra kerítsek,sarus muzulmánokat, kik valamit olaszul is beszelnek. Azt
mondják, Konstantinápolyon keresztül, Jerusalemből jőnek.
Hogy mit keresnek itt, azt nem tudtuk kivenni belőlük. Tán Felelős szerkesztő. V a ch o tt S á iid o rn é .
ezek is a Gül-Baba budai sirjához zarándokoltak.

Nyomatott Länderer és H eckenaetnal Pesten, 1861.
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