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A kisértet.
В e s z é 1 y,

V achott Sándornétól.
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meik miatt, hogy gyakran maguk jönek a legkényel- 1 két, bár nagyon tudna szeretni, de oly távol vannak
metlenebb helyzetbe, és saját dolgaikat hanyagolják tőle, hogy legfelebb csak tisztelni van bátorsága,
el. Sőt néha három , négy nap is elmúlik anélkül?
Izabella is hallott valamit a kastély kisértetei fehogy a szives, vendégszerető szülök egyetlen leányu- löl, s az eleven gyermek bohó kíváncsiságát annyira
kát megtekinthetnék. S pedig Izabella már szép na- felizgatá a babonás mesék hallása, hogy kész volt,
gyocska le tt , maholnap betölti élete tizenhatodik mig szülői vidám társaságban tölték idejöket,s a jámévét, s mégis, a szegény gyermek, mondhatni, alig bor gouvernante javában aludt, éjféli órákban meg
ismeri szülőit 1 — Egész világ részesül gondoskodá- nyitni ablakát, s mig a teljes hold, egyenesen homlosaikban,az utolsó cseléd sem hagyná el örömest a dús, kára sütve, megvilágitá előtte a tért, tiszta szemei
a bő házat, csak a szegény gyermek nem érezheti, mit keresve jártak körül a kastély udvaron — Kisértet
birhatna szülői szeretetében.
helyett azonban többnyire a holdvilág vonta magára
ö egészen nevelönéjének van átengedve, anyja a figyelmét. — Szemeit le nem vehette róla, úgy vonvendégeké, s nem az övé; — idegen hölgy, a jó öreg zotta, úgy emelte öt valami hozzá föl, mintha oda
franczia gonvernante tanitá öt még imádkozni is, — tartozó lény, a holdnak egy ezüst sugara lett volna
női — s honleányi kötelességek teljesitéséröl is, ez maga is. — Elnézte volna egész re g g elig ,_szivesen
beszélt neki valamit, — ez volt az első, dajkája után, föláldozta álmát. — — Vagy nem egy szép ezüst
ki rokonszenvet ébreszte mérsékelt gondoskodásával álom-e maga a holdvilág, hiszen ez is oly bájló s elis, kis, szeretni vágyó szivében; — apja, s anyjával érhetetlen, valamint álm aink.-----------szemközt, úgy állt csaknem, mint idegenekkel, - ki( F o l y t a t ó következik.)

Hit, remény és szeretet.1“)
Téged hiszünk, nagy Isten,
Mindenható király!
Ki földön és az égen
Örökké vagy s valál,
Ki térben és időben
Megfoghatatlanul,
Múlt és jelen s jövendőn
Áldásként átvonul.

Téged merünk szeretni
Fiadnak általa,
Ki szent dicső tanával,
Mely szeretet vala,
Az ísten és ember közt
Szent hfd gyanánt fclállt>
S ki által Így, az ég s föld
E gy gzép egé8gzé vá lt.

Benned remélünk, Isten!
Mert ny.latkoztatád,
Hogy ,madhatunk mint
Kegyes szelíd atyat,

Xéged hiszünk>
Ist
Ég, m d dicső ura,
Benned remélUnk> Isten,
Szelíd k

K. szent gondviseléssel
Fejünk felett v.rraszt,

Téged merünk szeretni
piadnak а ы > .
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Mert te vagy a szeretet
Legtisztább hajnala!
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Képek a női nevelésről.
Rudolphi Karolin után.

HÜSZONKILENCZe d IK LEVÉL.
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zék a kis Klárával. De mind a négyen szeretik egy-
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mi elég különös, túlságig szereti. Hányszor kell még neked ezen csagy áshoz csatlakoztak, míg Matild szívesebben idő- Iádról mesélnem! Gyakran úgy tetszik, mintha ma-
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gam is rajonganám, s még is igen jól megtudom ma- újat hallok. Ha közbe vegyülnék én is, a beszélgetés
gamnak magyarázni, mi a mágnes sajátlag ezen ház- mindennapiságra szállna le, anélkül, hogy akartam
ban. Az összhangzó egység és szeretet, az egységes volna. Így azonban teljes örömmel érezhetem, hogy
szellem az, mely az egészen elömlik. A lelkész nején lelkem az önökével együtt emelkedik.“ — Nem adsemmi különösen kitűnő nem látszik, ha csak a nyu- hattam igazságot neki, s mégis az, mit mondott, képgalom nem, mely által annyit teremt, anélkül, hogy zelete szerint, oly igaz vala. Nagyon el is lágyulnánk
a mint észrevehető volna. Vállai Débora oly kevés- mindnyájan, ha ő gyakrabban résztvenne. De sajátnek látszik, s mégis oly sok, hogy megijedek, ha e ságos egység az, mi ez emberek közt uralkodik, s
házat nélküle gondolom, S mégis magában látszik még sem mondhatom, hogy csodálnám, mivel ezáltal
magvát hordani a kora halálnak. A finom pirosság is csak nemes természetükhöz maradnak hűk. /Mond
gyöngéd arczain, a csöndes magábavonultság, s még csak Déborám szólt egy estve a lelkész miért vagyunk
sok egyéb jelek, aggodalmat költenek bennem miatta, mi oly boldogok?— ,Én, édes Gézám nem tudom,
Férje azt mondja, hogy e kedves asszony még soha meg fogom-e e boldogságot valaha érdemelni. De nem
oly rajongón egy barátnéját sem szerette, mint en- vagyok-e én valódi gyermek? mert mire lehetnénk
gém, — mit ő maga csak igen tartózkodón s félve méltók? vagy nem volna nyomorúságos dolog az oly
nyilatkoztatott. Mi hárman esténként, mindig együtt boldogság, mit az égtől először ki kellene érdemel
jártunk sétálni; mert a jó teremtmény, ezt nappal nünk? Ha azt érezem, mi forró szeretettel függök rajsoha meg nem engedné magának, oly képtelenségnek tad s gyermekeinken, akkor gyakran gondolom, hogy
tartja, mire gondolni sem lehet. — Ha esteli után méltó vagyok Gézám viszonérzelmeire, s ha aztán
sétálni mentünk, ö ritkán vett tényleg részt beszél- ismét eszembe jut, hogy épen e szeretetben lakik bolgetéseinkben; de gyakran fordítá a társalgást oly dogságom szelleme és élete, úgy beleélem magamat,
tárgyakra, mikre nézve férjének véleményét, vagy az hogy félni kezdek a további eszmélődestől, s lesietek
enyémet, tudni szerette volna. „Édes Déborám, miért a kertbe, s karókhoz kötözöm a gyönge bab indákat,
nem szabad önnek nézeteit is ismernem némely dől- mik magukat még nem képesek tartani, megnézem
gokra nézve? — Kérdém egykor tőle. — Vájjon ren- jól fekszenek-e az uborkák és dinnyék, s megtekindén van-e az, hogy kegyed csak beszéltet engem, ha tem a tyúkólat és konyhát; épen mintha efféle érdeférje már tűzbe hozott?“ „Mi ketten mindig együtt mek által tenném magamat a csöndes, de mély boldog
vagyunk — viszonzá ő — s ha egy vagy másban nem ságra érdemessé, a mennyországra, mit gyakran kebtájékozhatom magamat, úgy saját éretlen eszemtől lemben viselek.“ — Magamhoz karolám a kedves te
férjem érettebb értelmiségéhez felebbezem a dolgot, remtményt, hogy pihenhessek e szent kebel fölött,
s ez utóbbi folyamodvány határozatával, tökéletesen
Oh ne tépelödjél, te jámbor szív! add magadat
meg vagyok elégedve. Az azonban még egészen új, s biztosan boldogságodnak át, keresd megnyugvásodat
oly szép, hogy két rokon, s egymáshoz csaknem ha- benne, mint a gyermek anyja ölében, tégedet az, meg
sonló lélek eszmét cserél egymással. Ha én is belebe- nem ronthat. Földi édened a mennyeire naponként
szélnék, megfosztanám magamat ez élvezettől.
csak képesebbé tesz. — Nagyon megindulva váltunk
Mig önök ketten társalognak, úgy mindig valami meg egymástól.

Kirándulás Trencsénbe.
Ha az ember a bécsi vaspályavonal Magyar-Hradisch nevű állomásánál kiszáll, olcsó pénzen ajánlkozó
fuvarosokkal hét-nyolcz óra alatt Hrosinkán keresztül
Trencsénbe s onnan egy óra alatt hazánk egyik legjelesebb és leghíresebb fürdőjébe, Teplitzbe érkezik,
A tájék Hradisch és Trencsén közt mindenütt
kellemes, de Hrosinkán túl már elragadó szépségűvé
válik Az ut a Vág partján kanyarodik, melynek völgye tarka rétek és viritó zöldségü ligetekből áll.
Kissé távolabb barna dombok — majd kék hegyek
látszanak. A dombokról és völgyekből sok falusi
templom tornya csillog az utas felé; a láthatár közepén, a festöileg csoportosuló város fölött Trencsén
ódon vára látszik. Trencsén még a kilenczedik szá-

zadban — tehát őseink bejövetele előtt — nevezetes
erősség volt, és az maradt a múlt század kezdetéig,
A rongált torony rovátkos ablakából gyönyörű
kilátás tárul a szemlélő elé. A kertekkel övezett vá- .
ros, a rajta túl mérföldekre látszva kigyózó szilaj
folyó, kiilebb a Kárpátok erdővel bontott ormai, —
a romokban heverő szkalkai benedictinus-zárda, —
odább az Oroszlánkő : ez az a gyűrű, melynek köze
pében a teplitzi — vagy mint átalán nevezik, trencséni — fürdők feküsznek.
E gyógyforrást ezelőtt több száz évvel egy pásztor fedezte fel; orvosi nagy erejének csakhamar hire
ment, s most évenkint ezer meg ezer beteg lel benne
iidületet.
«
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Teplitz nem fényüzési fürdő. Nincsenek pompás nyákén, a legkellemesebb kirándulási alkalmul szol
termei, szinháza, hangversenyei; nincs játékasztala — gálnak. A közel hegyek Baracska nevű pontján, nyacsak jóltevő vize, melynél hagyományos kedélyességii ranta jeles vendéglő is találtatik. Benn a fürdőben
vendégsereg ez áldott természet közepette keres Sina pompás szállodája képezi a lakások központját,
és talál enyhülést. A viz különben kénes tartalmú, s melyben több mint 50 szoba, ét- és tánczterem és féhülés, kösz vény- és görvélykórban kiváló hatású. De nyesjkávéház van.
főleg a hely fekvése az, a mi a gyógyulást kiválólag
A szellemi szükségletek számára válogatott
elősegíti. Azon völgy hajlása által, melyben Teplitz könyvtár áll fenn; a casinóba számos lap jár, s minfekszik, a fürdő az északi szelek ellen biztosítva van. dent összevéve, az egész fürdő nemcsak a legjóltevöbb,
Szép, terjedt, és jól ápolt liget hivogatja sétára a de aránylag a legkellemesebb gyógyhelyiségek közé
vendégeket, a park közepén álló szökőkút köré; a- is tartozik hazánkban.
mellett Tepla, Illává, Misán s több szép hely a kör-1
Z.

Gyermek-játékokról.
M. — Lina után.

A la p d a .

a legszebb dolgok felöl, mielőtt az még gagyogni»
előbb,mint legkisebb jelét adná, felfogási tehetségének.
Minden anya tapasztalhatja, hogy a gyermek Épen azért meg fogja érteni minden szülő a tapaszfejlődésének alapját alig észrevehető ösztön és sejtel- talás azon tanácsát, hogy minden játékot czélszerü
mek képezik. Mindenki tapasztalhatta, hogy első fo- élő szavakkal vagy dalocskákkal kisérjen,
galmait a gyakran ismételt s változatos játék erösité
Ha a gyermek meg tud már magában is ülni,
meg. Ha a gyermek csak egyet észrevett valami tár- vagy egyik helyről elcsuszkálni a másikra, akg y on, nemsokára második és harmadik felfedezés kor a labda-játékkal már lényegesen lehet terjeszfogja követni az elsőt. Minél inkább ügyelnek tehát a kedni azáltal, hogy 1) a szobában elterített szőnyegre
szülök a gyermek első fejlődési fokaira, annál fonto- ültetvén a gyermeket, a labdát zsinóron, vagy anélsabb szinben fognak azok elöttök feltűnni, s annál ktil egészen át lehet szabad rendelkezésének engedni;
sikeresebbé válhatnak kedvenczeikre nézve.
2) ha a szőnyeghez egy jó erős zsinórt erösitünk, melyen
Minden anya beszélget és játszik csaknem szüle- egy illő nagyságú labda függ, mit a gyermek kezébe adtése pillanatától fogva csecsemőjével, dalával rin- ván, az először is forgatásában gyönyörködik, s aztán
gatja álomba, el szeretné csevegni sirását, mesél neki I hozzáfogózva, megkísérti fölállni.
(Folytatás.)

(Folytatása kövekezik.)

Az országos kisdedoYÓ-intézetckről.
(V ége.)

De nézzük tehát közelebbről a gyermek-nevelés [Ezt pedig úgy ismerhetjük meg, ha vele élni, vele
ügyét és vizsgáljuk meg, kik nevelik fel leginkább a társalogni, természetét és szokásait kifürkészni birgyermeket. Közvetlenül az anyák s ö általuk a daj- juk, mire egyedül a kisdedóvo- s társalgó-intézetek
kák adják a gyermeknek a csiranevelést, mely magva hivatvák. Ez azon hely, hol a gyermek legörömestebb
jövö életének. Nem szólok a tanításról, mely más té- tanyázik, mely lelkének és testének kielégítő tápot kölren forog s a tanodák feladata; midőn a gyermek a csönöz. Az úri dajkák és cselédek gondviselésére bízott
tanár kezébe jut, akkor már a s z í v jóformán bevésett ártatlan kisdedek, ha beszélni tudnának, vajmi undolapképen áll előtte s annak béltartalmáról magának ritó és szívtelen bánásmódot fedezhetnének fel gyakismeretet szerezni sem ideje, sem érkezése nincs, de ran szülőik előtt. Sőt hány kenyérkereső házinevelő
különben is inkább a gyermek eszével mint szivével akad, ki a gyermek nyelvén beszélni sem tud, ki a
bírhat rendelkezni. Továbbá a gyermek szive olyan, gyermeket nem úgy tekinti a mint van,hanem am int
mint a photograph lapja, hová lefényképezé magát az ő nézete szerint lennie kellene, s eszerint is kezeli
az éveken át látott és leélt példák és események ősz- növendékeit; ki, egyszóval a gyermekvilágban magét
szege. Innen van az, hogy a gyermeknek szivét kell tájékozni nemcsak nem bírja, hanem mint valami sesmernünk, ha a gyermeket magát ismerni akarjuk, tétben botorkáló, a gyermekben a természetes rendet
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és alapot is mind felforgatja és rendes állásából ki- szólni. Ilyenkor rendesen azt szokták mondani „gyendönti. Végre csaknem a legszentebb igazság szerint ge, nincs tehetsége, szórakozott“ stb. vagy mi több, a
kell elismernünk : miszerint a nagy természetben az természet mostohaságára utalnak. Fájdalom, de ki
állatok összes serege ösztönszerüleg rendeltetéséhez kell mondani, az ok máshol rejlik,, a kezelés, a bánás
mérve, s egyedül az ember az, ki szeszélyszerüleg ne- mód, ezek valának szellemi tehetségeinek dajkái.Nem
velödik. Mert ha a gyermek örökös intés, dorgálás és a természet, hanem a kéz volt mostoha, mely a gyerfigyelmeztetés után lelkében undort érez dajkája vagy mek lelkét megzavarta, el kell enyésztetni ezen zanevelöje iránt — nem gondolják meg az illetők, hogy vart s a természet gazdag adományát, azonnal báa gyermeket ezen az utón nem javitani, hanem elfá- múlni fogjuk. De el kell mindenekelőtt enyésztetni az
sitani fogják. Ha a pazarul osztogatott csókok alatt okokat, melyek a zavart előidézik, különben a tévegyakran keservesen sirni és vonakodni kezd, ismét dés bűnös köréből soha ki nem bontakozunk. A szünem gondolják meg azt, hogy a lélekben ezáltal cső. löknek, különösen az anyáknak fel kell karolni a
mört, de nem szeretetet ültetnek. Továbbá a sok pél- gyermek-neveldék ügyét, az úgynevezett kisdedóvódázgatás, ijesztgetés és tanárkodás nyomán a gyér- intézeteket; e dicső intézeteknek csupán elnevezése
meket csak zavarttá és gyávává, nem pedig ügye- okozhatá eddigi csekély eredményüket és terjesztésűsebbé és bátrabbá fogják nevelni. Hány bátor, lelkes két, a mennyiben az óvodáknak üres, jobbára az
és nemes ösztönü gyermek lett ily bánásmód áldó- anyagra vonatkozó értelme azoknak belső szellemét
zata, megfosztván öt ily ritka szellemi adományoktól, és horderejét nem fejezi ki. Sőt maga az Udvözitö is,
ezek helyett gyávaság és tétlenségre vezették. A ro- midőn gyermeki szeretetének felséges példáját adá
szül értett és ferdén felfogott nevelési bánásmód ve- élőnkbe, midőn igy szólott : „Engedjétek a gyermeszélyes nyomokat hagy a gyermek lelkében. Valamint keket hozzám jöni“, őket nevelni, képezni, nem pedig
végre, midőn túlságos kedvezések, bálványozások és megóvni akará. Az Üdvözitö nem tekinté a gyermeegyéb kényelem-szerzések által a gyermek testi és két mint valami anyagi kincset, ö a szellem s nem az
lelki ereje üvegházi növénynyé törpül, nem gondolják anyag megváltója vala. Elismerem én azt, hogy az
meg az illetők, hogy ily módon egy drága élet felett óvás is nevelés, de én a negativ nevelés mellett a poa legkisebb fuvalom és időjárás is könnyen rendel- sitiv nevelést párhuzamban óhajtom eszközöltetni s
kezik.
ez az, mit az anyáknak megérteni és felfogni kell. Sőt
Vessünk végre egy futó pillanatot a felhozott maga a gyermek-dajka is nevelői szerepet visel és viügyre. A gyermeknek nevelés és tanitás szükséges, selnie kell, különben néma gyermeket nevelne. Mi,
az első a szülök, a második az álladalom által eszkö- dön tehát a kisdedóvás ügyét felkarolni óhajtjuk s ez. zöltetik. T í z éves korában lép a gyermek az álladalmi által a gyermekneveldék ügyét mozdítjuk elő, mely
tanodákba, ekkor fogadja be öt a haza polgárának. A az anyák feladata, kik ezen ügyet egyesületi téren
szülő a természeti, az álladalom a polgári törvények mily nagyszerű eredményre vezethetnék, s egyszer nyomán tartozik ezen fontos kötelességnek megfelelni, smind annak kezelése által a nevelés tanulmányozáMindkettönek mintegy tiz-tiz évre szól kötelezettsé- sára is nyílt tért eszközölhetnének maguknak. A gyergük törvényes tartama. Az álladalom bevégzi a tani- meknek társaság kell, anélkül ö semmi. Mi több, az
tást, gondoskodik a leendő haza pölgárának jövöjé- élet legnagyobb emberei is a socialis téren fejlődtek
röl, a mennyiben megválasztott és avatott tanárai és művelődtek nagygyá s a tapasztalás tévé őket a
által a hazának, a polgári jólétnek, a tudományok munkásság, tevékenység és a háza nagy polgáraivá,
felvirágzásának, egyszóval a czivilisatiónak méltó A gyermek épen úgy, mint a felnőtt, társalogni és
utódokat képezni igyekszik.
beszélni szeret, s ott, hol ő ezt nem teheti, nem öröDe most tekintsünk be a családok hajlékába s mest mulat; azzal, ki ö nem ért, nem szivesen társanézzük meg a házi nevelés eredményét. Midőn a gyér- log. Végre a dajka- s nevelö-képzöintézetek nagymek az álladalmi tanodák küszöbén átlép, többnyire szeríi eszméjét is az anyák segíthetnék életre. Ekkor
zavar és félelem szállj a meg gyenge lelkét, a tanár- leend imánkba foglalva az : anyának lenni s gyermenak kérdéseit, ha azok egészen az ö eszéhez vannak is két nevelni tudni, mily szép, mily dicső feladat,
mérve, alig képes felfogni, vagy arra helyesen válaGörög Imre.

A legegyszerűbb s tapasztalathűbb nevelési rendszer.
I.
Hogy Plátótól és Aristotelestöl kezdve, le jelenkorunk minden nemzetü nevelési tanárig, oly számosan nyomozgatták a nevelés ügyét, bizonyítja, mily

fontos ez, az emberiség minden oldalú boldogitására
nézve. Hogy azonban ezen szent ügy, minden halmozott rendszerek daczára is, oly keveset haladt előre az
emberiség boldogitásában,jele, hogy az eddigi nevelés-
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rendszerek, nem feleltek meg teljesen czéljaiknak. Énj
5) Többnyire részletekben adatnak elő a neveennek okait, a következőkben vélem feltalálhatni :
lesi teendők, anélkül, hogy az egésznek könnyű és
1) A legjelesebb, élesebb s mélyebb elméjű böl- egyszerű át.nézete adatnék.
esek fáradoztak ugyan az ügy körül; de kik több-j
6) Számosán kiválókig a methodicának szentelnyire theoreticus, szobatúdos, vagy gyermektelen,jték minden erejüket, áldozván, fájdalom! azon leg
vagy philosophiai szemlélődő elvekbe elmélyedt fér- jgyakoribb előitéletnek, hogy a nevelés egyedül tanifiák voltak, kik igen is mesterségesen keresték azon Itás által eszközöltethetik, és igy a szüléknek ebben
dolog fonalát, melyet az isteni bölcseség és jóság — nincs egyéb teendőjük a tanítás beállásáig,mint hosszmély az embert boldogságra teremte, s ezen boldog-1ban és szélességben gyarapitni a kis ember-növényság főtényezőjévé a nevelést rendelő — nem rejtheté!két. Ezek tudományos oktatás által kívántak a gyér
éi oly mély burokba, hogy abból szülék és nevelők, jmekben józan eszet, kegyeletességet, jellemet foganzcsak kivételképen bírhassák kifejtegetni teendőiket. | tatni meg. Csak kevesen számoltak a tudományosan
2) Nevelési tanáraink, nevelési elveiket alkotván nem képzett szülékre,
és rendszeresítvén, rendesen előbb felállított elvekből
húzták le következtetéseiket, (synthetice) a helyett,
hogy véleményem szerint, tapasztalásból és élet foTávol legyen azon önhittség tőlem, hogy ama
lyásából, a természet egyszerű fonalát követve, kelle nagy férfiak fölébe kívánjam helyezni magamat, kik a
vala kivonniok és rendszeritniök elveiket (analytice.) nevelés ügyében annyi jelest nyújtottak, vagy azt kö3) A tanárok közöl többen, oly sokat, sőt min- veteljem, hogy e tárgyban a bölcsek kövét én találdent követeltek szüléktől és nevelőktől, hogy ezek tam fel. Én lényegben alig fogok valami újat mondmindent nem tehetvén, kényelmesebbnek tárták ke- hatni; de összeállításban és modorban talán még is
veset vagy semmit sem tenni. Felcsigázott követelés, közeledhetem valamennyire az óhajtott czéllioz. Ha e
sőt előre látható sikervesztés és zsarnokság,- azt ki- közeledés sikerülni találna, avatottabbak és jelesebvánni, hogy a szülék, nevelők, minden idejüket, erő- bek nálamnál, a megkísértett ösvényen, kellő kifejiket, örömeiket a gyermek gondjának hozzák áldoza- téssel, sok idvest eszközölhetnének.
túl, s ezek önmaguknak ne is élhessenek.
Czélom nem terjed tovább, mint oly egyszerű,
4) A nevelési rendszerek megirói, noha csak jót természet- és tapasztalat-hü átnézetét adni a nevelési
és idvest mondanak, ezeket oly mesterkélt, oly mély rendszernek, mely tudományosan nem képzett, de jóelméletü, oly nehéz tájékozáséi rendszerekben adják zan eszü és jámbor szüléknek is, biztosabb kalauzul
elő, hogy szüle és nevelő kétkedve, habozva állnak szolgálhasson, gyermekeik nevelése körüli teendőikre
meg fölöttük, s a tndományos lomokból nem bírnak nézve, s kezükbe adja, a nevelési rendszerek tömkele-.
saját teendőik iránt kiigazodni. Akként vannak ezek- géböl kivezető ariadnéi fonalat, mely őket a habozákel, miként beteg a gyógyszertár ajtajában; tudja, soktól megmentse, s erejök és körülményeik fölötti
vagy legalább hiszi, hogy van számára abban gyógy- követelésekkel el ne rémitse.
F á y András.
szer; de azt kiválasztani nem birja.
(F o ly ta tju k )

Mutatvány
Jósika Júlia „Családélet“ czimű, sajtó alatt lető regényéből.

VI.
Ha anyám egészsége nem szenvedett volna már
Pedig anyám nem is tudta a vett levél egész
ezelőtt a kínos nyugtalanság által, melynek a háború tartalmát, mit neki elárulni atyám méltán vonakodott,
kitörése óta áldozata volt, a hír, hogy fia neve a
Volt ebben egy körülmény emlegetve, melyet
hiányzók közt van, talán nem hat oly leveröleg ke- mindenesetre igen nyugtalanítónak lehet mondani,
délyére; mert hiszen a foglyok közt lehetett, kikkel
Testvérem strázsamestere t. i. látta messziről a
az ellenség jól szokott bánni, vagy eltévesztette út- hadnagyot lovával együtt elesni; de a csata épen azon
ját s csak később került ismét ezredéhez, mi szintén pillanatban annyira dühöngött, hogy lehetetlen volt
nem tartozott a rendkívüli esetekhez.
azon helyhez közeledni, hol e baleset történt.
De kedélyének hosszas feszültsége, melynek ej
Későbben, minden ügyekezet daczára nem siketagadhatatlanul aggasztó tudósítás nemcsak véget rült sem e hü embernek, sem a főtiszteknek kik La
uem vetett, hanem azt még növelte, több volt, mint aj jóst egyről egyig szerették, ennek nyomába akadni,
mennyit szegény anyám ereje elbírhatott; s hetek!Hetek múltak el, és senki sem tudta mi történt vele.
múltak el, míg ágyát elhagyhatta újra.
,
Hullája nem találtatott a csatatéren, a sebesül-
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tek közt sem volt, s a foglyok névsorában neve nem
Isten mentsen! ha ezeket a szilaj fiukat magával
létezett. Barátjai aggódtak s azt kérdezték egymás- vitte, kikkel tegnap töltötte idejét — jegyzé meg
tói, váljon hová lett pajtásuk?
Jankó hirtelen — még baj történik ott.
E körülmény következtében atyám elhatározta
Hogy tud kend igy reám ijeszteni Jankó — feinagat, hogy útnak indul, még pedig halasztás nél- leltem boszankodva, de mindamellett kissé borzadva
kül, a főhadiszállás állomására, s ott személyesen is — mindig a falra festi az ördögöt,
mindent el fog követni, hogy fia sorsa fölött tisztába
Hiába boszankodik Kata kisasszony — ha Gábor
jöhessen.
urfi oly csendes és meggondolt volna mint maga, nem
H ajó atyám gazdag ember, nem lett volna köny- törném az ily félelmekkel árva fejemet. De itt is minnyebb dolog,mint e tervnek végrehajtása; de mennyit dig nyitott pipával járna az istállóban, ha kereken
kell szegényebb sorsúnak küzdeni, mig ily esetben meg nem tiltanám.
szive sugallatát követheti, ha ez csakugyan végre
Tudom mit csinálok — folytatá pár perez után,
sikerül!
mi alatt fölváltva fejét vakartas bajuszát pödörgette;
Szerencsére atyám gazdag volt jó barátokban, — felülök az Okosra, — úgy sincsen most semmi
ha nem is vagyonban, s ezeknek segítségével pár nap dolga ezeknek a lovaknak, — s kimegyek a tanyára,
alatt sikerült az útra szükséges pénzösszegnek birtoAvval elhagyta az öreg hü cseléd a szobát, s
kába jutni; mi akkor, midőn vasutak még nem hálóz- nemsokára azután lova dübörgését hallottam ablaták keresztül Európának majdnem minden országát, kaink előtt.
sokkal tekintélyesebb volt, mint a mennyivel most
Pár óra csendesen telt el; anyám kissé jobban
beérné az ember.
érezvén magát, szundikált a nyugtalan éj után; én
Ötödik napon a baljóslatú levél vétele után pedig, miután reggelijéről gondoskodtam, az ebédlő
atyám búcsút vett családjától; Gáborra és reám,mint ben telepedtem le, szokott szögletemben a végső abhonnlevö gyermekei legidősbikeire, bizván a gazda- lak mellett, s könyveimet, Írásaimat kezdtem forságot és jó anyám ápolását, ki még mindig fekvő be- gatni, melyeket az utolsó hetek alatt kénytelen valék
teg volt. Az öreg Borisra pedig és Jankóra a háztar- nagyon is elhanyagolni.
tást s az istállót.
Nelli és Nina iskolában voltak még, honnan csak
*
*
*
tizenkét óra tájban szoktak hazajőni, igy tehát szó
z a ta kisasszony, — szólt az öreg huszár, körül- katlan csendnek örültem,
belől három héttel atyám elutazása után, midőn egy
Egyszerre kinyílt az ajtó, lassan és óvatosan, és
reggel kijöttem anyám szobájából, hol az éjnek na- mikor nyikogása által figyelmeztetve föltekintettem,
gyobb részét átvirrasztottam ágya mellett — Kata abban egy alakot láttam, melyet első pillanatban Gákisasszony, nem tudja-e hol van Gábor urfi?
bor testvérem lelkének tarthattam volna, oly halál Nem Jankó; mi okon kérdezi kend?
sápadtak s buták voltak vonásai.
Tegnap este nem jött haza, egész éjjel honn nem
Az Istenért mi lelt téged! — kiáltottam föl hal
volt — felelt az öreg ember fejcsóválva — és senki kan, nehogy jó anyámat a mellékszobában fölébreszsem tudja hová ment, mit csinál? a tegnapi napnak szem s fölkelvén ülésemből, hirtelen a jött elé siettem,
egy részét pár fiatal emberrel, régi iskolatársaival
Oh Kata, Kata, végem van! zokogott a szegény
töltötte az ökörfogadóbeli kávéházban; de estefelé el- fiú a pamlagra dőlvén s arczát két kezével elfödvén,
tűntek onnan és senki sem tudja hová mentek. Jaj neDe mi történt? mi a baj? nógattam őt, közelebb
kém, mit mondana a kapitány úr, ha mindezt tudná? lépvén, s kezeit erővel elhúzván halvány arczáról.
Megvallom, kissé megijedtem, habár tizenkét
Mi a baj? mi történt? — ismételte Gábor kérdééves korunkban még könnyű vállra szoktuk az ily seimet, s fólegyenesedvén fekvő helyzetéből, nemével
dolgokat venni, De az utolsó év igen komoly vala csa- a kétségbeesésnek nézett szemeim közé — az, hogy a
ládunkra nézve, s kedélyemet is megérlelte idő előtt, tanya íolgyult, hogy minden elégett, ház, pajta, isAztán Gábor testvérem, jó szíve s becsületes tálló, szérüskert, marhák, sertések, — mindennek
lelke daczára, mindig némi nyugtalanságban szokta vége van! — s én vagyok annak oka, én — én egyeazokat tartani, kik legközelebben álltak hozzá. Oly dűl! Oh bár én is oda égtem volna!
gondatlan volt, s oly könnyű természetű, hogy mindIrgalmas Isten! — kiáltottam föl, s füleimnek
járt valami bajba s alkalmatlanságba keveredett, ha alig hittem — tehát Jankónak igaza volt; csakugyan
nem is saját hajlamai, hanem többnyire pajtásai ál- baj történt!
tál, kik gondatlan terveinek, s barátságos reábeszéléJankó! ne is említsd nevét Kata! — ha ö ninseinek soha sem tudott ellenállni.
csen, végem van — s mind az, mitől annyira irtózom,
Váljon hol töltheté az éjét most, midőn tudta, nem áll többé előttem!
hogy anyánk beteg és atyánk messzi utón van?
Most Nelli s Nina rohantak be a szobába. Ők,
Talán a tanyára ment, s ott maradt éjszakára;— hazajővén az iskolából, az utczán már hírét hallotmondtam végre, némi gondolkozás után.
ták az égésnek, s most alig bírtam őket lecsendesítni,
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s Gáborral együtt más szobába csalni, nehogy fel- senkisem birt hideg vérrel, mi egyedül segíthet ily
kiáltásaik s jajgatásaik megijeszszék a beteget, ha ez alkalommal; s igy minden veszve volt.
főiébredne.
Gábor testvérem , kijózanodva mámorából, az
Itt, számtalanszor félbeszakíttatva a két leány ijedtség és aggodalom által, többet dolgozott mind
kérdései, az öreg Boris jajveszéklései és saját kétség- egyiknél, érezvén, hogy aligha ö nem oka az egész
beesése által, végre elbeszélte Gábor а mj történt.
szerencsétlenségnek. És midőn végre látta, hogy seAz előbbi nap reggelén két régi iskolatárssal gítni nem lehet a bajon, midőn saját szemeivel meg
találkozott történetesen a városban, mikor a postára győződött a kár nagyságáról; kétségbeesése határt
ment, hová most mindennap szokott járni, atyám nem ismert, főleg ha atyja hazaérkezése jutott eszébe,
várva várt levelei után.
Atyja — ki a tanyát s gazdaságot reá bízta, s
Nem kapván ott semmi levelet, darabig együtt kiünost, mindenből kifosztva találandja magát vissza
sétálgattak az utczákon, s épen elmenvén az ökörfo- jövetelekor!
gadó előtt, két társa unszolására, Gábor velők együtt
E gondolat oly kinos volt, hogy a könnyelmű
a kávéházba ment, s pár órai ott mulatások alatt, de jó és becsületes fiú, egészen elveszté eszméletét;
ugylátszik, nemcsak kávét hörpölgettek, hanem egyéb, s a fájdalomnak s kétségbeesésnek őrületes felfokokevésbbé ártatlan italokat is. Aztán elhagyván a ká- zottságában, melylyel oly gyakran találkozunk köny-'
véházat, kissé mámoros állapotban, az utczán atyám nyelmü jellemeknél, azon eszmére jött, hogy véget
egyik béresével találkoztak, ki szalmát hozott volt a vessen életének, csakhogy kikerülhesse gondatlansága
városba s most üres szekérrel visszatért a tanyára.
szomorú és aggasztó következéseit.
A három fiú fölült a szekérre, s nemsokára künn
Félrelopózott tehát az embertömegből, mely foa tanyán voltak, hol a pajtagazda feleségével vacso- hászkodva s jajveszékelve gyűlt volt össze a ház romrát főzettek maguknak. Ezt elköltvén, pár czilinder jai előtt, s keresztül sietvén a félig elégett náddal,
uj bor társaságában, még jobb kedvök támadt, s da- fadarabokkal s hamuval m egtöltött udvaron, a gémes
lolva s nevetve följárták az egész tanyát, természete- kúthoz rohant, s fölmászván annak párkányára egy
sen égő pipával szájukban, mert Gábor testvéremben ugrással a nedves örvényben, véget akart vetni éleis megvolt a diszes szokás, folytonosan nyakgatni a tének, midőn egy erős kéz megfogta kabátja gallérát,
pipát, mint a kis gyermek a szopókát.
visszarántván őt az udvar meleg homokjára, egy
Alig esteledett, s a három pajtás, kifáradva a dörgöjhang szólalt fülébe :
nap fontos teendői által, visszavonult azon egyszerű
Nem szégyenli e gyáva tettet, Gábor urfi? — ha
szobába, hol atyám olykor, aratás idejében, az éjsza- már annyi kárt és aggogalmat okozott szegény atyjákát tölteni szokta; s n^m bajlódván vetközéssel, két- nak könnyelműsége által, legalább legyen elég bátorten az ágyra dőltek, mig a harmadik székekből ala- sága hibáját bevallani, és súlyos következéseit együtt
kított magának, jól, roszul, fekhelyet ; s nemsokára viselni családjával, mint férfihoz illik,
mind a hárman mélyen aludtak.
Az öreg Jankóé volt e hang, s testvérem elnéA tanya többi lakói is lassanként lenyugodtak, múlva megszégyenülésében, csendesen hallgatta a
s minden csendesen maradt körül-belöl egy óráig éj- becsületes régi szolga leczkézését, és szótlan köfél után; midőn a pajtagazda fölébredvén, különös vette őt.
dübörgés és recsegés által, ijedten ugrott föl ágyáról,
Lázas ingerültsége a vén huszár prózai szemremert künn minden vakító világosságban úszott, s hányásai által le lön hütve, s némileg magához térfullasztó füst töltötte be szobáját.
vén, hasonlóul engedelmeskedett, midőn Jankó azt
Ablakhoz futott a rémült ember : az ólak láng- m0ndá neki : üljön föl a lóra s térjen vissza a város
ban álltak, s a tűz szemlátomást tovább harapózott. La; hozzátevén, hogy meg ne ijeszsze beteg anyját,
Zajt ütött, kevés perez múlva mindenki talpon s csak nekem adja tudtomra az egész balesetet,
volt, még a három mámoros ifjú is, kiknek könnyelEz megtörtént, akadozva, sóhajok és kínos kitömü vigyázatlansága alkalmasint oka volt e rémitő rések közt; aztán együtt ültünk mi testvérek, némán,
szerencsétlenségnek.
busán, elkeseredve, nem is tudom meddig.
Nemsokára legközelebbi tanyák lakói is sietve
Végre Boris, ki visszatért volt konyhájába, be
jöttek segítségökre. Vizet hoztak a gémeskutakból dugta fejét az ajtón és szólt :
csebrekbe, fazekakba, korsókba, mindenbe a mit eléKata kisasszonya tensasszony fölébredt, s maga
kaphattak; mindent elkövettek, mit ijedtségökben ki-1 után kérdezősködik. Jaj — hogy fogjuk szegénynek
gondolhattak — de hiába! A fölkelő nap sugárai füs- j megmondani a mi történt?
(Folytatása következik.)
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