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No jolvan, ez abban maradt. Itt az obsitos elér
kezik a kígyók királya rezidencziájába s benyitja a
puszpángfa ajtót. A kígyók királya ott ült az arany
sásból font trónusban, fején a gyémántkorona, me
lyet úgy fújtak ki a kígyók.
— Adjon Isten jó napot felségednek!
— Fogadj Isten vitéz obsitos! hát mit hoztál ne
kem kigyókkirályának ?
— Nem hoztam én egyebet, felelt az obsitos,
mint jártomban-keltemben ráakadtam fölséged kiseb
bik fiára s most azt hoztam haza.
— Hahó obsitos, mit kívánsz én tőlem, kigyókkirályától?! A mit kívánsz, azt adok.
— Nem kívánok én egyebet, felelt az obsitos,
mint van fölséged fegyveres házában, még annak is
valamelyik zegében-zugában egy görcsös sut-bot,
csak ezt add nekem.
— Azt nem adom. Kívánj inkább vert-aranykardot gyémánt markolattal.
— Nem kell nekem a vert aranykard gyémánt
markolattal, csak a görcsös sut-botot add ide.
— Azt nem adom. Kívánj inkább aranyos-ezüs
tös puskát, csak a görcsös botot ne.
— Nem kell nekem az aranyos-ezüstös puska,
csak a görcsös sutbot.
— Azt nem adom. Kívánd inkább az egész fegy
veres házamat.
— Nem kell nekem egész fegyveres házad sem,
csak a görcsös sut-bot.
— No már látom, hogy vaskalapossal van dol
gom, azért teljék szived kívánsága, légyen a tiéd a
görcsös sut-bot.
íg y nyerte el az obsitos a sut-botot, ki aztán
nagy léptekkel megindult a nagy vadon erdőben levő
sötét kastély felé.
Hogy odaért, bemegyen a sötét kastélyba. A
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(P est egyetem -utcza 4. sz.) bdrmentve intdzendók.
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a rósz csikóból négylábú aranyszőrü tátosparipa tcrKi volt most boldogabb mint a mi obsitosunk,
mett elő, a rósz kolincsmadzagból pedig olyan czaf* de még is volt a dolognak egy kis farka vége, mert
rangos nyeregszerszám, hogy párját keresve sem ta- a király kisasszony is beleszólt a dologba s azt
Iái tad volna,
mondta :
Az aranyhajú vitéz kivezeti az ólból a tátospari— Nem oda Buda! hallod e te hires vitéz, mindpát, ráül, s ekkor az azt kérdi a gazdájától szót addig nem leszek én a tiéd, mig szép tündérországszolván :
ból el nem hozod az én menyasszony-ruhámat!
— No kedves gazdám, hogy menjek v eled : ugy-e
Itt a mi obsitosunk előtt megint hosszú út álmint a gondolat, vagy mint a felhőszakadás ?
lőtt, de nem lett volna ö obsitos, még pedig annak is
— Csakúgy édes lovam, hogy se én bennem, se a java, kipróbált vitéz, ha még ettől az úttól is viszte benned hiba ne essék!
szaborzadt volna; mert volt tátosparipája, sut-botja
Erre a szóra felszállt a tátosparipa a levegő, és kis erszénye, ezekkel pedig akár a világból is kiútra s mint a hogy legsebesebb röptű madár repül- mehetett volna.
hét, mentek mendegéltek hetedhét ország ellen, heDe most az volt a kérdés, hogy merre menjen,
ted napra végre mégis azt mondthatták : itthon va. le is út, fel is út, de a király kisasszony megajándégyunk. Pedig ép legjobbkor érkeztek haza, mert a kozta ót egy bűvös rózsával, melyet szélnek eresztett
török császár hadat üzent a napnyugoti királynak, de s ez mindenütt előtte repült mindaddig, mig egy vinemcsak hadat üzent, hanem már javában folyt a ve* rágós kert arany kerítéséhez nem értek. Az arany kerekedés, az az biz az már inkább a végét járta, mert ritésen belül terült el szép tündérország; de a kapun
a török zultán ugyancsak nyomta a napnyugoti ki- nem lehetett bemenni, mert ott két irdatlan sárkány
rály népét.
állt őrt, azok pedig senkit be nem eresztettek. De hát
Hej, az aranyhajú vitéznek, már mint a mi obsi- a sut-bot mire való volt ? Az obsitos csak ennek szólt
tosunknak sem kell több, előveszi a dobot, megüti az s az a két irdatlan sárkányt úgy közre kapta, hogy
egyik felét 12-szer, azonnal kiugratott belőle 12 re- mint valami férgek ott henteregtek a földön; bezzeg
gement lovas huszár, még pedig olyanok, hogy kár beeresztették a mi aranyhajú vitézünket s felebotját
lett volna rósz szemmel rájuk nézni; mindegyik rege. se hajtották mikor a kapun bement. Az obsitos végig
mentnek más-más szőrű paripái valának, igy az első. ment a selyemréten, keresztül ballagott a réz-, ezüst
nek : vasderes, a másodiknak : világos deres, a har- és aranyerdőn, a virágos kert kellős közepére ért,
madiknak : almás szürke, a negyediknek : hófehér, hol állott a tündérek már vány palotája szivárvány
az ötödiknek : almás pej, a hatodiknak : sötét pej, a bolthajtásra építve, melyen annyi ablak volt, a hány
hetediknek : világos pej, a kilenczediknek : tiszta fe. nap van egy esztendőben. Az obsitos fölment a tizenkete, a tizediknek : tiszta sárga, a tizenegyediknek : két fehér márvány garádicson, a tükörszobába ért.
ezüstszínű, a tizenkettediknek végre : aranyszőrü, Itt a tündérek elébe szaladtak, felkapták ő kigyeimét
mely utóbbi regementnek élén lovagolt a mi aranyos a tenyerükre, bevitték a fördöszobába, hol aranykádvitézünk, ki megfuvatta az arany trombitát, neki a tö- ban örök ifjúság vize állott. Ebbe megfürdették, az
rök zultán népének, s vágták mint a torzsát mindad- aranytörlöbe megtörülték és adtak rá biboros-bársodig, mig csak egyetlen egy nem maradt életben, kit nyos köntöst s csakis igy vezették be a tündérkirály
hirmondónak hazaeresztettek.
szine elébe, ki aztán átadta neki a napnyugoti király
Itt a napnyugoti király nagy hajlongások és há- leánya menyasszonyruháját. Az obsitos aztán hazalálgatások között előjött, megköszönte az aranyos vi- vitte az ékes menyasszony ruhát,melyet a király kistéz szives jó akaratát s a dolog farkául odakötötte, asszony magára öltvén, lakzit laktak s bezzeg volt
h°gy egyetlenegy legkedvesebb leányát, ha tetszik léh meg léh, boldog volt a kinek egy kanállal jutszemélye személyének, feleségül felesegitségül odadja, hatott.
holta után pedig, minthogy figyermekkel úgy sem
Eddig volt, mese volt, talán igaz se volt, a kinek
áldotta meg az Isten, ő lesz a király.
esze van, ezt se hiszi talán.
M erényi László.

Egy ifjúnak, ki messze útra kelt.
Ha vidám czimborák
Sodro körében élsz,
Csöngetve a poliárt;
Vagy ezomjan üz a kín
Az égető homok
Vegeden téréin :
Eszedbe jusson
Szegény hazad !

Ha bársony és selyem
Márvány s arany felett
Úrrá tesz végzeted;
Vagy szűrben a havon
Didergvc tűröd a
Csikorgó éjszakát :
Eszedbe jusson
Szegény hazád l
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Ha égni lát szemed,
A merre eltekint,
Öserdőségeket;
Avvagy vidéglepő
Árviz öntésein
Röpül gyors csónakod :
Eszedbe jusson
Szegény hazád!

Ha Krisztus képet látsz,
Melynek láb- és keze
Fához szögezve van;
És látsz gonoszt s hitlent
Kinek csattog keze
Míg lába tánczot lejt :
Eszedbe jusson
Szegény hazád!

Ha bájos ifjú nő
És kedves csecsemő
Mosolyganak feléd;
Vagy ember csontokon
Rágódó kuvaszon
Áll meg tekinteted :
Eszedbe jusson
Szegény hazád!

Ha néma és süket
Dermedt s világtalan
Magány vészén körül;
Vagy hallasz bús zenét,
Sóhajt, siránkozást
Zúgó harangozást :
Eszedbe jusson
Szegény hazád!

Ha szentegyházba lépsz,
Hol tömjén füst lebeg
Es a nép énekel;
Vagy ortanyára jutsz,
Hol kincsed- s éltedet
Együtt veszítheted :
Eszedbe jusson
Szegény hazád!

S ha egykor mennybe kelsz,
Teremtődhez közel,
Kinél az irgalom;
Avvagy poklokra szállsz,
Sátánfiak közé,
Kiknél az ártalom :
Eszedbe jusson
Szegény hazád!

Vachott Sándor.

Mutatvány
Jósika Julia „Családélet“ czimű, sajtó alatt levő regényéből.
I.
(Folytatása.)

Nina kis szalmaszéken ült, alacsony asztal előtt,
öltöztetvén csinos bábját, melyet nem rég ajándokul
kapott a tiszteletes asszonytól, ki keresztanyja volt.
Nelli, nem messze tőle Gábor testvéremnek egyik
ostorára, uj csapót illesztett s időnkint némi megvetéssel tekintett a czifra bábura.
О bábukkal soha sem játszott; de annál inkább
ostorral, dobbal, karddal s egyéb fiúnak való játék,
.
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szerrel; miért ló anyám nem egyszer sóhajtva tejet
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csóvált, míg atyam jóízűen nevetett aggodalmán.
Hiába, édes Klárim! - szólt ilyenkor atyám
tréfásan anyámhoz; - e kis leánykával tévedés történ t; sokkal inkább illenék fiúnak!
Gábor testvérem tizennégy éves fin v o lt; kevésbbé szép, eleven és eszes bátyjánál, de kedélyesebb
s nyugodtabb; azért talán nővérei közt több népszerüséggel is birt amannál.
Ha akár mibe fivéreink segítségére szorultunk,
ezt mindig Gábortól nyertük meg, ki korban is közelebb állt hozzánk mint Lajos.
Legnagyobb hibája gondatlansága volt, mely
nem egyszer a könyelmüség határaihoz közelgett, s
jó adag restség. Szüléink aggódtak ezért s küzdöttek
e hibák ellen, ha különben nagyon is szerették a jó
becsületes fiút.
‘

Gábor leginkább Ágneshez hasonlított, mig La
jósban és Nelliben mindenki első pillanatra testvérekre ismerhetett : csakhogy Lajos szebb volt a kis
barna Nellinél.
Nina anyámhoz hasonlított, ki fiatal korában nagyón szép lehetett; s most is, mint hat gyermeknek
mé0, deli nő vala.
,
о mit mondiak rólamr az egyeduliröl; e számos
.
.
, ,
,
.
,
családban, kit sem szépnek, de még csinosnak sem
, .9
Ehetett mondani
A ki e sorokat olvassa> k ezeljen magának egy
kis sovány teremtést, kinek vonásai nagyobbak, mintsem hog>' széPek V etn én ek , kinek homlokát a szépé8zet kétségen kivül túl a rendén magasnak és szélesnek találta volna, orrát igen hosszúnak, száját igen
nagynak, s kinek egyedüli szépsége - ha olyanról
csak szó is l e h e t e t t - karcsú termetében és nagy
aczélsziníi szemeiben rejlett.
Testvéreim azonban igénytelen külsőm mellett
is szerettek, s gyakran reám szorultak; mert az
enyim volt a hat közt a leggyakorlatibb fő; s kis szá
ráz kezeim is nagy ügyességgel bírtak, és sokat ki
tudtak vinni, mibe a többinek bele tört a kése.
Legnagyobb hibáim közé tartoztak akkor a ki*
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váncsiság, s bizonyos neme a pedánsságnak, melyért
gyakran jól kikaczagtak.
Aztán igen gyorsan pergett a nyelvem, s véleményemet mindig ki is pottyantottam; miért atyám
egyszer mint másszor keményen megleczkézett; mert
akkortájban a legtöbb szülő még azon hiszemben
volt, hogy a gyermeknek hallgatni kell, ha idősb sze-

szegény Lajoshoz; elfelejtvén, hogy még pár perczczel ezelőtt ö sem hitte a veszély lehetőségét.
A legtöbb nő, anyám helyzetében, alkalmasint
dicsekedett volna helyes előrelátásával; de anyám
nem volt közönséges nő, főleg igen jól tudott hallgatni, mit, — azt állítják legalább a férfiak — mi
hölgyek legnehezebben szoktunk megtanulni,

mélyek beszélgetnek.
Én ebben, mint fájdalom sok másban nem köEz azóta megváltozott; s ha az utolsó évtized- vettem példáját; nyelvem viszketett bele, hogy mondben születtem volna, mindenesetre boldogabb gyér- hassam minden embernek, minő sokkal eszélyesebb
mek lennék mint voltam, e század elején.
kedves anyám a többin él; s alig lön egy kis csend*
De váljon későbben nem fizetném-e meg keser- már készen voltam megjegyzésemmel :
vesen e rövid boldogság árát? — ez más kérdés.
.
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Anyám előre mondta, hogy vigyázni kell s hogy
En, megvallom, csak azt hiszem, hogy jobb az
J
J
úgy a hogy volt.
töltés lehet a pisztolyban.
De hadd térjek vissza ama téli esthez, mely több
Csitt Kata; — intett jó anyám.
fontossággal birt családom jövőjére, mint azt valaAtyám kissé hevesen felém fordult, s már azt
melyikünk hitte volna.
hittem, hogy a kemény leczkét ki nem kerülöm. De
Mig mindenki csendesen folytatta foglalatossá- egyszerre a szigor eltűnt vonásaiból , szemében
gát, én pedig, mint mondám, kíváncsian néztem, hogy mintha köny csillogna; s kezet nyújtván édes anyámtisztogatja Lajos bátyám a régi pisztolyokat, egy- nak, szelid hangon szólt :
szerre úgy tetszett nekem, mintha a villám csapna le
Jól mondod Katám! anyádnak mindig igazavan,
szemeim előtt, s paff! — hangzott a szobán kérész- s azért nektek mindnyájatoknak követni kell legkitül, úgy hogy minden ablak reszketett, mig az egész sebb intését is.
hézag füsttel telt meg.
E perczben fölpattant az ajtó s Gábor testvérem
Jézus! — hangzott szegény anyám szava.
rohant azon be, könyveivel s Írásaival hóna alatt.
Nina élesen felsikoltott, atyám felugrott a pam.
Gábor urfinak már jó félórával ezelőtt haza kellagról, én pedig ijedtemben egyetlen hangot sem bir- lett volna térnie az iskolából, de ő többnyire még
tam ejteni, hanem két kezemmel takartam be halvány időzni szokott az utczákon iskolatársaival, m ielőtt
arczomat, s reszketve vártam mi fog most történni, haza jöne, s az újonnan esett hó erre ma még több
Midőn ismét feltekintettem , Lajos bátyám ha- alkalmat nyújtott. Látszott öltözetén, hogy a csata
Iáira vált arczczal, s kétségbeeséssel szép vonásai^ hólabdákkal keményen folyt oda künn.
mint köszobor ült székeben; mig szemközt vele Nelli
Kocsi dőlt fel, épen kapunk előtt; — kiáltott
nővérem állt, a ketté tört ostorral kezeben, s nehez- föl, egy szögletbe dobván könyveit; — jer Lajos,
telve összevonván sürü szemöldeit.
hadd segítsünk az utasokon! — De mi történt itt? —
Ha máskor czélba akarsz lőni Lajos — szólt folytatá, észrevévén az általános fölindulást; — hivegre a kis leányka bátor hangon
mondd meg szén mindnyájan olyanok vagytok, mintha kisértetet
előre; most is ha szólsz, meszszebbre tartom az os- láttatok voln a!
tort; igy könnyen Ninat találhattad volna!
Közel voltunk hozzá, Gáborkám! — felelt Boris,
Édes anyam más két kisebb leánya mellett volt, feddö tekintettel Lajosra,
összevissza csókolván őket, örömeben, hogy a fényéDe atyám, véget akarván vetni az egész jelenetgető veszélytől megmentette őket az Isten ; mert a nek, szavába vágott.
töltés, mely csakugyan még az egyik pisztolyban léMajd máskor Boris; most jertek mindketten
tezett, Gábor ostorát Nelli kezei közt törte össze, s fiaim; nyújtsunk segédkezet a feldőlt kocsi fölemeaztán, nem messze Ninától, a falba furakozott.
lésére.
Most a cselédek, kik a konyhában hallották a löAvval atyám, Lajos és Gábor elhagyták a szö
vést, rémülten a szobába rohantak. Anyám megnyug- bát, s a cselédek, Borison kivül, ki Ninát csititotta s
tatta őket, mig atyam pár intő s feddö szót intézett babusgatta, követték őket.
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A gorilla.
Az afrikai utazók, még a régi rómaiak idejétől nyomul előre, hosszú karját lógázva s állkapczáját
fogva sokat beszéltek bizonyos emberszerii majomfaj- vicsoritva. A tapasztalt vadász bevárja 1 4 - 1 8 lé
ről, de legelőbb 1847-ben találtak egy koponyát, mely pésre, akkor tüzel, mert ha hibázik, menthetlenül ela kérdéses ismeretlen majomfaj léteiét kétségtelenül veszett. Futásról olyankor szó sem lehet; a nagy bobizonyitotta. Afrikai téritő papok küldtek Boston vá- zontos állat pedig egyet koppint vaskörmével s a
rosába csontvázakat belőlük, s ekkor adták az állat- jámbor vadászt fejétől hasáigelszakasztotta. Karjának
nak a gorilla nevet, melyen már Hanno nevű ó-kori ereje rettentő, fogával pedig a négertől elvett puskát
természetbúvár emlitette. Azonban elevenen még egy egyszer úgy megharapta , hogy használhatlanná
fehér ember sem látta; a feketék pedig, a kik látásá- horpadt.
val dicsekedtek, mesés dolgokat beszéltek felölök.
Különben rendszerint négykézláb jár, fejét es
Végre egy Du Chaillu nevű franczia rávetette fejét mellét magasra emelve. Futásközben az aprók rendfólkeresésére s közelebbről megjelent útleírásában szerint anyjok nyakába ugranak, s megkapaszkodva
mint szemtanú érdekes dolgokat mond el róla.
ilyen lóháton nyargalnak tova.
A gorilla nomád életű állat, s átalában a nagy
A gorilla a legvadabb állatok közé tartozik, megszirtdarabokkal beszórt afrikai síkságokon tartózko- szelídíteni nem lehet, ha legfiatalabb korában csipik
dik. Két napnál tovább egy helyt nem igen van meg, is be, ilyenkor hamar elpusztul a fogságban,
már élelme miatt sem, mely csak növényből áll
Nagysága 5 lábtól 6-ig terjed; a nőstény azonugyan , de melyből sokat megemészt. Falevelet, ban sokkal kisebb.
epret, czukornádat és fabelet összevissza eszik. Alvása
Bőre sötét fekete, de ez csak arczán, mellén és
a földön esik, többnyire fa alatt, a miért hátának egy kezén látszik; egyebütt szőrrel van benőve, mely nérésze szőrtelen is. A fára csak a kölyök-gorilla mászik hol két ujjnyi hosszú. Fejét veresben más haj fedi;
fel, a vadaktóli féltében. Mert nem nyájankint állnak, melle csupasz; szeme mélyen beesett, mig homloka
hanem többnyire párostól; a vadászt igen jól ki tud- ki van düledve. Álla széles, ajkai vastagok és feketék,
ják kerülni, s ha mégis meglepi őket, a nőstény nagy rémséges nagyságú fogakkal. Nyaka alig van, hanem
kiáltással elszalad, a hím pedig csak veszteg ül; csen- feje mintha csak vállából nőtt volna ki. Húsát a nédesen dühös testmozgással fölemelkedik, mérges szem- gerek jóizüen eszik, mert ritkán kapjak. Vadászni
mel tekint ellenére, nagy, domború mellét karjával csak puskával lehet, igy is nagy veszedelemmel jár.
veri, — fejét felemeli, s aztán iszonyúan ordítni kezd.
Nem egyszer történik, hogy a halálra sebzett
Az orditás eleje hangos ugatásból áll, erre pillanatig állat üldözőjére rontva, a fegyvert kezéből kiüti, emtartó mély bögés következik, mely a franczia utas bérét földhöz veri s a szó teljes értelmében összeszagállitása szerint három angol mérföldre is hallik. (Há- gatva hagyja vérében. A franczia utazó egyik vadász
rom angol mfld annyi mint egy magyar.) Aztán las- társával hasonló eset történt : a szegény fiú nem tasan közeledik s miután hatalmas testét hátulsó lábai lálván jól a gorillát, dühének martalékává lett s melnehezen birják, inkább biczeg, mint megy, - úgy | lén irtóztató sebet kapva, másnap délre kimúlt.

Az országos kisdedovó-mtczetckrol.
Anyának lenni s magzatokat nevelni tudni mily tekintve, gyakran a legfényesebb jellemeket és szereszép, mily dicső föladat.
tetreméltó tulajdonokat látjuk. Honnan, kitől, mikor
A nagy természetben meglepöleg csodás az élő és mi módon jutnak ezen élő teremtmények oly szép
teremtmények ösztönszerü és mesterkétlen nevelése és fényes jellemek és tulajdonok birtokába? ki az, ki
és rendszeres kifejlődésüknek menete. Mindenütt, őket azzá neveli , mivé rendeltetésük szerint lenliova a szem tekint, nemcsak az anyagi erők kifejté- niök kell?
#
sében találunk összhangzást, de a szellemi tehetségek
Az anya, az egyetlenegy édesanya az, ki azon
kiképzésénél is sajátságos és változatlan jellemek percztöl kezdve, melyben a
tűnnek elünkbe.
életed ad tápláló s nevelő-anyjukká válik, hivatásai
Hogy minden állatnak kisebb s nagyobb mér- természeti ösztönénél és nemes öntudatánál fogva
tékben bámulandó természetes jelleme van, azt ta- jmegkezdvén, anyai dicső kötelességét 8 o a *
gadni nem lehet. Az öntudatában oly gazdag orosz- mindaddig folytatja, míg szülötteit életrevalóvá tettelántól a kedélyes deliczéig, az állatok sorain végig! jellemüket pedig saját maga jelleméhez és szokásai,
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hoz idomította, kiképezte s természeti rendeltetésük sasélet örömeit és zaját keresi, a változatosságban viszerint fölnevelte. Innen világos, miszerint az anyai dúl föl kedélye és munkássága, mely saját belső érzégyengéd szeretet nemcsak*az anyagi táplálásra és seinél fogva, külbefolyások által derül vagy hanyatdajkálásra, hanem egyszersmind a nevelésre s a szel* lik. A gyermek mélyen belát mulattatójának szivébe,
lemi tehetségek kiképzésére is kiterjedt.
kinek képéből és szemeiből fürkészi ki, épen úgy,
Ily magasztos gondolatok között egy kérdés tü- mint a felnőtt, irántai igazi vagy szinlett hajlamát,
nik föl előttünk, melyet megérteni az anyáknak egyik melyhez ő saját vonzalmát is mérni szokta. Innen
legfőbb föladatuk lenne. Az embert a nevelés teszi mondja Robertson gyönyörű iratában : Children have
azzá, a mivé lesz, — hogy pedig azzá legyen a mivé sufficient penetration to discover the opinions o f
lennie kellene s a mire teremtetett — erre csalhatat- others by their countenance and manner and their
lanul az anyáknak legtöbb befolyással kellene bir- sympathy is quickly influenced by the example of
niok. De hol és mikor keli a gyermek nevelését kéz- those around them. Azonban,ha azt kérdezné valaki:
deni, mely körül valóban, a „lenni vagy nem lennie vannak-e ily társalgó és mulattató körök és intézetek
kérdése forog.
a kisdedek számára fölállítva: azonnal azt felelhetjük:
Ha a természet müveire és útjára tekintünk, igen is vannak s ilyenek a kisdedóvó-intézetek, meazonnal látni fogjuk, hogy valamint a nap keltével lyeknek valóban nem a gépies tanításra, mint inkább
uj munkánk reggele virrad, úgy a gyermek élte első a kisdedek nevelésére és mulattatására kellene szoperczétől annak nemcsak táplálása és dajkálása, ritkozniok.
de egyszersmind nevelése is az anyák kötelesSzámtalanok vannak, kik a természet mostohaségévé válik; sőt mi több, mi legfontosabb, maga a ságának tulajdonítják gyakran azon hibákat, melyek
táplálás és dajkálás is csak úgy válhatik az erők, te- a gyermek későbbi éveiben felmerülnek. Ez nem áll,
hetségek és érző műszerek czélszerü kiképzésére al- mivel a gyermeket a nevelés tévé azzá, a mivé lett.
kalmassá, ha az észszel és érzelemmel történik, s a A kör, a családi élet, a házi vagy dajkai nevelés s
nevelés ismeretének alapján nyugszik. Ott, hol ezen végre a külbefolyás, melyeknek ő alárendeltje vala —
kellékek hiányzanak,ott a szülött csirájábanelsatnyul, ezek valának nevelésének tényezői és végrehajtói. A
elvész, vagy mint általában a növényzetnél mondani kezelés- és bánásmódban rejlik a ferde nevelés oka,
szoktuk, csirájában megvakul. Igen bátran állíthatni, de nem a természetben. Rósz gyermek nem született
hogy minden későbbi bajnak oka egyedül ezen forrás- s nem is születhetik soha. A gyermeknek akár eszét,
ból ered, honnan a kinövés és hajtás is csalhatatlanul akár szivét vegyük figyelem alá, az születésekor egy
származik.
üres lap — ha tehát később ezen üres lapot hibákkal
Az ember nevelését a bölcsőnél kell kezdeni; de és tévedésekkel megtelve találjuk, azok mindenesetre
csalatkozik az, ki azt hiszi, kogy ezen korban a táp- külerők és befolyások által lőnek oda vésve, oda iknevelés elegendő lenne, mivel az érzések s azok mü- tatva s igy mindaz, a mivel ö bir, legyen az helyes
szereinek czélszerü kifejtése által gyakran több jót vagy helytelen fogalom, tiszta vagy rut jellem, jó
teszünk a testnek, mint bárminemű anyagi táp által, vagy gonosz szokás, azokat ö elsajátította, de nem
A gyermek a mulatság és kedvtöltés után épen úgy öröklötté. Sőt azon esetben is, ha megengedhető lenne,
sovárog, mint étele után, s az, ki ezt neki megsze- hogy a vérben öröklené a hibákat, azokat a bölcs és
rezni nem tudja, attól megválni és menekülni óhajt; avatott kéz onnan könnyen kitörölheti, ezt pedig taaz, ki öt megnevettetni nem bírja, kinek ő mindig gadni annyit tesz, mint a nevelés hatalmát el nem
szemébe néz, ahoz ö nem ragaszkodik, az neki nem ismerni. Mindezeken pedig csakis a kisdedóvódák sekedveltje. A gyermek épen úgy mint a felnőtt, a tár-1 githetnek.
(V ég e következik.)
Görög Im re .

Gyermekjátékokról.
M —. Lina után.

A labda.

rét, mint minden mást mi környezd, mert még magá(Folytatás.)
tói külön álló tárgyról, nem birt fogalommal. Most
Kezdetnek elég, ha a gyermek újjacskáit, mint azonban, midőn már kellőleg ki van fejlődve, az anya
karikákat illeszti is csak a labdához, melynek kicsiny, úgy mutatja neki a labdát, mint egy tőle elválasztott
nek s lágynak kell lennie, ennyi elég mind tevékeny- tárgyat. Zsinórhoz erösitve, annál fogva ki igyekszik
ségi vágyának, mind a kéz és újjizmok erősitése — s húzni a gyermeki kézből.
képezésére, s az, hogy a tárgyat megragadhatta, öröEz által a gyermeknek alkalma nyílik kis karmére válik. — Növekvő testi erejéhez képest tanul jait emelgetni s hajtogatni , aszerint, a m in t, a
ezután a labdával bánni. Eddig úgy tekinté játéksze-!zsinór enged vagy feszül, s ezen új mozgás által
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az öröm, boldog ámulattá változik, ha az anya a labdát játékánál a természetesen még csak homályos fogalvalóban elvonta, s a zsinóron szabadon lóggázván, a mat : a volt, van, és lesz felöl. De az által, hogy a
gyermeknek úgy mutatja be azt, mint valami tőle el- gyermek majd elnyeri, majd elveszti a labdát, a tárkiilönzöttet. Ezt észrevéve, különbséget kezd tenni a gyat, egyszersmind, mint vele szemben állót veszi
kicsike a volt és van között.
észre az űrben, s az időről is sejtelmet nyer, midőn
A labda átengedése s elvonása által fejlődik a a visszanyerésre várakozik. A labdát kezében tartá :
visszajövet fogalma. A gyermek vissza óhajtja, ismét múlt; az anya elvonja tőle : jelen; a gyermek visszabirni kivánja az eltűnt tárgyat, s igy nyeri már első kivánja : jövő.
(Folytatása következik,)

Róka mester lánykérése.
(F olytatás.)

Forró köszönetét mondott hü kopónk a griífma„Kedves hugocskám, — legyen könyörületes,
dárnak, s farkcsóválva elszáguldott a szép holdvilágos ne hallgasson arra a semmirekelö rókára, én szeretem
éjbe. „Ohó! — gondolta magában — megmutatom a önt, hallgasson ki, s ne űzze el hívét magától.“
ravasz komának, hogy a becsületesség mindenkor
„Micsoda — ön merészel sértegetni! takarodmegszégyeniti az álnokság tőreit!“
jék, s ne kerüljön soha szemem elé!“
S ezzel kecses kanyarulatban oda bigyeszti far»Elég kisasszony; — válaszolt megbántódva az
kát balezombjára, s neki a eziezuska lakának. Midőn eb, kiméljen meg további kifakadásaitól. Isten önnel!“
végre odaért, megállt s felfrissíté magát egy közelS lassan fordult vissza; odahelyezkedett egy fa
fekvő mocsárban. Kit talált volna mást ott, mint tövébe, s ott tölté az éjét. — Következő reggel nagy
szarka barátunkat.
zsibongás támadt a vidéken. Egy előkelő idegen érUgyan mi járatban van?“ kezdé meglehetős kezett oda; ki egészen más lábon utazott mint ebünk,
megvetéssel nénikénk csörgését, mert a hosszú lit Szárnyainak oly nagy volt suhogása, hogy a vidék minután kissé elhagyott állapotban látszott lenni kutyánk, den négy- és kétlábú állatja megrendült a zaj hallat„Cziczuska húgomnál kivánok udvarolni.“
tára;s a róka, kit rósz lelkismerete sohasem engedett
„Húgánál? — válaszolt hahotával a szarka — nyugodtan aludni, kinézett odújából s nagy ijedtére
porba esett kend pecsenyéje, hát azt sem tudja kend, egy óriási griffmadarat látott.
hogy a napokban fog róka komával összekelni; nem
Mindenki tudja, hogy a griffmadár a világ leg
hiszem, hogy ily időben, ilyen ficzkótol mint kend, gazdagabb állatja, s hogy ezért tartózkodik mindig a
látogatásokat elfogadjon.“
föld alatt, s igy ha egyszer a föld felett megjelenik,
Ezen udvariatlan kitörésre oly dühhel kapott soká megemlékezik mindenki róla.
ebünk a szarka felé, hogy alig tudott menekülni; —
Legjobban gyötörte a kíváncsiság szarka nénit,
de csakhamar lecsendesült s legmegvetübb pillantó- Váljon mi hozta e tájra a griffmadarat? Nem állhasát vetve a fecsegőre, szó nélkül a macska laka felé tott ellent, meg kelle tekintenie a barlangot, úgy
indult.
tett, mintha fészkébe galyakat szedne, s közelebb és
A czicza épen az ablakban nyalta magát, s első közelebb ugrált a barlang szájához,
pillantásra elvesztette szivét ebünk. Soha se látott
„Megálljon menyecske! — kiáltott rá egy durva
ily szép cziczát. Farkának legkecsesebb kanyarulatai hang — épen ön azon nöcske, kivel leginkább szereközött közeledett felé; azonban alig pillantotta őt tek találkozni. Ismerni szeretném kissé e vidéket, kik
meg a ledér kisasszony, leugrott helyéről, s helyette lakjak e tájat?“
a róka csalfa pofája tűnt fel.
„Nagyon jó társaság kegyelmes úr,“ válaszolt
„Csak ki gazember — üvöltött fogcsikorgatva mély bókok között a szarka,
ebünk — csak ki a gyepre; eljöttem, hogy megbünErre kilépett a barlangból a griffmadár, s le
tesselek; kitörtem kelepczédböl, s elégtételt veszek ereszkedő mosolyával neki bátorítván a szarkát, borajtad gyáva himpellér!“
dór füstöket eresztett pipájából.
„Menj a pokolba, — válaszolt a róka — itt sem„Laknak-e ezen vidéken előkelő családok?“ kérmi dolgod; sokkal nyomorúbb vagy, mintsem megér- dezé továbbá a szarkát.
demelnéd, hogy párbajt víjak veled s ezzel eltűnt. De
„Laknak bizony, szolgálatára, kegyelmes ur, maa kutya oly dühösen kaparta az ajtót, s oly pokoli gam is itt lakom, s eziezuska, az a dús örökös, szinte
zajt indított, hogy nemsokára kénytelen volt czicza sok népet csal erre a vidékre.“
kisasszony megjelenni.
„Hm! — válaszolt a kesely
sokat fecsegsz
„Micsoda otrombaság ez — támadta meg ebün- örökösökről, én csak egy örököst ismerek, s ez, az én
két — kicsoda ön s mit akar házamnál?“
leányom.“
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„Ezer bocsánat, tehát nagyméltóságodnak is van
családja? Mivel az éjjel csak kegyelmességed úri személyét láttam megérkezni, azt gondoltam, hogy csak
egyedül van.“
„Leányom előre utazott, s jól el volt szállásolva,
midőn ide értem. Elhiszem, hogy ö nem költötte fel
önt álmából, mert oly lágyan szeldeli a levegőt, mint
egy batyu; én azonban csontfájásban szenvedek, balkörmöm podagrás, s ez az oka, hogy röptömben oly
nagyon vijjogok.“
„Szabad a kegyes úrnőnél udvarolnom, s megkérdeznem, mikép érzi magát a hosszú út után?“ —
kérdé kíváncsian elő ugorva a szarka.
„Köszönöm, nem. Nem szeretném, ha itt mulatásomban őt valaki látná. Kissé könnyelmű, s attól
tartok, hogyha szépségét látnák, könnyen elszöktet-

hetné öt valami kalandor. Annyira hasonlít hozzám,
mint egyik tojás a másikhoz, csakhogy nagyon ábrándós természetű. Azzal ugyan nem sokat törődném, ha
valamely előkelő állattal elszöknék, csak óriási nagy
örökségét nem szeretném kiadni; — mert tudja
aszszonyom, az ember nem igen szereti azt a
kincset kiadni, mely egyszer körmei közé jutott,
hahaha!“
„Minő elmés kegyelmességed! Tehát haexcellentiád beleegyezése nélkül menne ö nagysága férjhez?
„Ki kellene adnom egész örökségét, mert sógorom, a sárkány, úgy rendelkezett vagyona felett. De
kérem erről ne szóljon ám senkinek.“
„Kegyelmességed megbízhatik titoktartásomban,
Ajánlom magamat további magas kegyeibe;“ — s ezzel elrepült a szarka.
(F o ly ta tá sa k övetk ezik.)

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

A papiakhoz nagyon szép gyümölcsös és zöldséges kert tartozik. Közel a házhoz van egy nagy gömbölyü gyephely, egyfelől akáczok, különböző bokrok
és fákkal félkörben festöileg körülvéve. Ezen gyepen
szoktunk ebédelni. Estelizéshez más szép szabad helyet
választánk, gyönyörű kilátással nyugat felé, honnan
a hegyek mögé hanyatló nap alkonyodást lehet látni,
Nem tudom a közeli folyó teszi-e, vagy mitől
származik, hogy a nyugati hegyek gőz- és aetherben
látszanak lebegni, s ha a nap leszállt, oly alkonyatpír
gyúl ki az égen, mely a szivet s érzékeket megszenteli — s dicsöiti. A hegyek mindinkább sűrűdnek
sötétkék tömeggé, s a földi és mennyei között az ellentét annál komolyabbá válik. Gyakran még akkor
is asztal mellett ülünk, midőn mögöttünk a hold fölkél. Gyakran, midőn a gyermekek már lepihentek, én
a jó lelkészszel, s nejével még soká sétáltam a szántóföldeken. Hogy itt igen keveset, vagy épen semmit
nem teszünk szokott foglalkozásink közül, természetes,
Egészen átadva a nagy, szabad természetnek,
minden egyebet mellékesnek tartunk. Csak egyet
üzünk egészen komolyan : a természettant, melyben
a derék lelkész maga oktatja leányait naponkint két
órán át. Mig itt tartózkodunk, szives volt megengedni, hogy magyarázatait a mi két kis leányunk is
hallgathassa, s oly jó, hogy előadásait egészen ezek
korához alkalmazza. Mind ketten nagy szorgalmat fejtettek ki e tudományra nézve.
Főkép Matild volt egészen elemében. A lelkész
ásványgyüjteménye kitűnő. De Ida sem szenvedett
rövidséget, mert van a lelkésznek csinos herbariumja
is, s leányai, Betti és Klára mindent ismernek, mi a
környéken tenyész, a mohától a vadonfáig. Fél napon
át barangoltak a fák közt és réteken, s nagy rakás

gyökeret s virágokat hoztak haza kosárkájukba, mik
felől másnap azután magyarázatokat adott a lelkész,
Képzelheted, mi szivesen engedtem a mieinknek
is körül kalandozni. Mászni tudnak a leánykák, mint
a zergék. Elejintén aggódtam gyermekeink fölött. (De
a lelkész megnyugtatott, mondván, hogy az ő leányai
igen jól tudják mindenfelé az utat, s még soha el nem
tévedtek. S mértéket is tudtak merényleteiknél tartani, s ki nem melegedtek volna. Neki bátorodva
megengedem, hogy Ida is mászkálhasson a közel he
gyeken. Matildnak ritkán volt kedve, s igy ő addig
a kertben maradt. Ida ezenkét hónap alatt nagyot nőtt
és láthatólag megerősödött, s kellemes lénye annyi
ügyesség- s fürgeséget nyert, hogy a tánczmestert
egy időre még nélkülözhetjük. Gyakran féltem, hogy
e nagyon gyöngéd kis teremtmény ép oly kevéssé
fogja az élet vészeit testileg, mint más értelemben is
kiállani, s olyankor aztán fájdalommal vegyült szeretettel tekinték a tulvilági alakra. Most már erősödése
fölött is örvendhetek.
Az őszt és telet nyugodtan töltjük a városban,
Le amint elérkezik a tavasz, azaz márczius- vagy aprilisbe, a kedves lelkészhez költözöm a gyermekekkel,
ki még az idei utónyáron építtet számunkra, kivánatómra, egy külön kerti házacskát, nem messze a paplaktól, hol Lóránt és P — számára is legyen tér, hogy
gyakran jöhessenek hozzánk, s oly hosszan időzzenek
velünk, mint csak P — tervével megfér. Ott töltjük
azután az egész szép nyári időt egymás között. A
papiakban korszakot képezett látogatásunk,
Hogy mit nyerhettek általunk, meg nem foghatóm. Azt, hogy Bettit és Klárit egy keveset francziául
tanítottam, oly nagyra nem vehetik a jó szülők, sok
kai több valódiság és szilárdsággal birnak.
Felelős szerkesztő : V a c h o tt S á n d o rn é .

N yom atott Länderer és lleck cn a stn ál Pesten, 1861.

