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kisértetcs kaland kimenetét, s különösen Zárdayné ágya mellett. — Mert Izabella a nagy rázkódás után 
alig rejthette a nyájasság leple alá, mi öt feszitö vá- ideglázba esett, s hagy mázában oly meginditón vallotta 
rakozásban tartá. beszerelmét templomi ismerőse iránt,ki élte megmen-

Hátlia a kisértetnek elrejtett cziinborái vannak, s tője is vala, s oly forró óhajtással kivánta viszontlát 
Vándorynak még élte is veszélybe jő. — Gondolá ni fiatal hősünket, hogy Vándory Bélának végre 
nem egyszer, s azon tudat, hogy a kitűnő fiatal férfiú orvosi rendelet folytán kelle a meglepett s magát még 
nagy részint az ö kivánata folytán szánta magát a inkább vádoló anyával az ápolás és virrasztás gond- 
merényre, bántotta lelkiismeretét. jait megosztani, — mit egyébiránt, ha őszintén be

Zárday egészen más gondolatokkal, vagy inkább kell vallanunk, sokkal több áldozatkészséggel telj esi - 
gondokkal vala elfoglalva. — Az elmúlt nap folytán te, minthogy Zárdayék kétségbe vonhatták volna 
annyi fenyegető levelet kapott hitelezőitől, hogy ко- viszon szerelmét Izabella iránt
molyán kezdé fontolgatni, vájjon nem volna-e leg- Az orvosok egyhangú Ítélete a beteg állapota 
jobb, ha csakugyan eladná Vándorynak az ősi vén felöl az vala : hogy Izabella vagy nem éli túl veszé- 
kastélyt, melytől épen mert ősi, s egykor leánya bir- lyes ideglázát; vagy ha igen, azon esetben többé nem 
tokában szerette volna tudni, — fájt megválnia. fog alva járni, — de szükséges, hogy azonnal a gya- 

A vendégek a kíváncsiság könnyű gondjaival korlati élet szép prósájába nyerjen uj hazát, mire 
foglalkoztak, s kedélyeket legfelebb a türelmetlenség nézve legjobb lesz őt mindjárt férhez adni. 
háborgatta néha egy-egy pillanatra. Hogy ily Ítélet után nem késett Vándory Béla a

Egyszerre azonban mindenki gondolatait egy lábadozó Izabella előtt feltárni belsejét, mindenki fej
tárgy köré öszpontositá a kívülről hallatszó sikolto- törés nélkül sejtheti, — valamint azt sem nehéz kita- 
zás, lárma és szaladozás zavara. lálni, hogy a magát vádoló anya bár mennyire elvei

Itt a kisértet. — Mondá berohanva a komorna. ellen volt is nagyon korán férjhez adni a leányt, an- 
Vándory ö nagysága megfogta. — Jelenté hal- nál inkább megnyugodott ísten rendelésén, mert Béla 

ványan a szobalány. jő férji tulajdonai, mellett szép vagyonnal is bírt. Mi
De maga is oly sápadt lett belé, mint a kisértet, az apát illeti, Zárday sokkal inkább érzé, hogy szé- 

— Szólt fuldokolva az Öreg kulcsárné. nája épen nincs jó rendben, minthogy valóságos szé
le ié  van az udvar vasvillás néppel. — Mondá rencsének ne tartaná családi létére nézve a tekin- 

halványan a komornok. télyes állású, gazdag vöt.
Egész falu fölfegyverkezett, hogy Vándory úr- Hiszen Leonám úgy is oda Ígérte a kastélyt kisér- 

nak segélyére legyen a kisértetriasztásban.— Jelenté teteivel együtt. Mondá mosolygva, miközben nejével 
a berohanó legények egyike. együtt szivéből megáldá az ifjú pár boldog frigyét.

Nincs semmi baj. — Maradjatok nyugodtan ba- A kastélyban egyébiránt, azon pereztöl fogva, 
rátáim. Hangzók kívülről Vándory csengő szózata. melybenVándory Béla, kifizetve ipa adósságait, fiatal 

Úri barátai azt akarják, hogy nagyságod kap- nejével együtt letelepült, egészen új élet kezdödék. 
kódja ki a tüzes gesztenyét,— azért jöttünk segélyére Izabella szép s nemesre hajló fiatal keble oly férj ve- 

Mondá egy dörgő szózat. zetése mellett, minő Béláé vala, csak szépen fejlödhe-
Köszönöm jósagtokat. De hiszen 'mint előre ték, kinek mint családanya s házinönek minden törek- 

lattam, nem kisértet járt, hanem vése az vala, hogy férje otthonát, kire nézve a nagy
Szent Isten! Susogak e perezben egyhangúlag, reményeket, a jövő nem czáfolta meg, gyermekeivel 

kik Vándoryt fáklyákkal körül sereglék — Izabella együtt földi édenné varázsolja.
kisaszzony lett volna a kisértet! Kisértet sem mutatkozott soha többé. — A népet

Ö csak alvajáró, beteg volt ez ideig. — Mon- azon gondolat, hogy a kedves, angyal jó kisasszonyt 
dá Béla az alelt gyermekkel karján, belépve végre a kísértetnek gondolhatták, oly egyszerre kiragadá ba- 
kastélyba. bonájából, hogy a kastély környéke, melyből csak

Hogy az, mi a népre nézve is leirhatlan hatást áldás áradt rájuk, soha, még éjféli órákban sem vala 
tön, mily benyomást tehetett a szülőkre, kik egyetlen került, — hiszen Izabella a szónak szoros értelmében 
gyermekük veszélyes betegséget ily módon tudták volt anya, s igy fáradatlan, gondos szeretete megörzé 
meg, nem kísértjük festeni. Az ijedtség, fájdalom, és gyermekeit oly fiatalságtól, minő az övé vala, meg- 
megszégyenülés, csaknem a kétségbeesésig emelkedett j őrizte attól, hogy mint ö volt, alvajáró legyen egyik 
fökep az anyai szívben, kinek megbánni anyai köte- vagy másik, — s igy a népnek sem volt alalkma föl- 
lességei elhanyagolását elég ideje volt leánya beteg-1 ébreszteni az ókor emlékeit,
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Emlékkönyvbe.
Serdülő leánykának.

L и.
Kedves bimbó vagy! de zárva virágod előttem, Vannak ;Uök| hol öröm ncm d,8zlik a puízta jelenben

Szirmodnak nem lát még fenekére ezcmcm. S a vérző ea,ívnck végmenedéke : remény!
Majd ha kinyílsz, jój el s kebeled mélyébe tekintve óvjon az ég téged, kedves lány ilyen időktől

Megjóslom mit fogsz termen! és mi leszesz. Vagy pedig adja meg azt, a mit epedvc remélsz.
Addig fejlődjél a jövőnek elébe, s a szépet

Melyet igér jelened, váltsa be lányka jövőd. Székács József.

Képek a női nevelésről.
Rudolphi Karolin után.

, gyógyuland, s a szeretet lehet eleme, melyben szépen
HARMINCZHARMADIK LEVEL. fs szabadon mozoghat.

Gertrudot tehát visszakivánod, mivel a mellett, P — irt H—ba, hogy Kornay felöl hírt szerez- 
mi előtted áll, nem nélkülözhetnéd öt? Legyen hát! hessünk, ö  ismét szabad, s nagy fiatalsága miatt 
Nem fogunk ugyan könnyen megválni tőle, de ne- megkiméltetik a kassatiotól, s adósságai lerovására, 
künk nem oly szükséges ö mint neked. fizetéséből havonként levonnak bizonyos kis összeget.

Elküldjük a jó teremtményt azon alkalom által, íme, ez Matildra nézve legjobb alkalom, hogy mit 
melyet kijelöltél, s ezer kedves dologgal terheljük meg megtakarított, felhasználhassa. Már átadta P —nek, 
számodra. hogy küldené el nevében, fivére számára. A gyerme-

Szép nevet küldjék a kis újság számára? Ám kék heti pénzét egyébiránt megkétszerezém, hogy a 
legyen; ha fiú, nevezzétek öt Tihamérnek, s ha leány, szépre fordításban annál inkább legyen gyakorlatuk, 
legyen Ilona. Sőt Matild ezentúl szekrényébe is fog majd apró ma-

Az én két kis leányom hozzá fogott már a mun- gán ajándékokat is találni. Ida szivében ez, egy kelle- 
kához, a várt parányi vendégecske számára szorgal- metlen mozzanatot sem idézhet elő. Az ö Péterje, 
másán kötnek és varrnak. E gondolat nagyon bol- nem szükségei többet, mint mennyit épen kap. A rá- 
doggá teszi őket. Sok csinos dolog már készen is van. adás által azt nyerte a kis leány, hogy néha Loránt- 
Gertrud mindent magával fog vinni, ö  egyedül, min- nak is szerezhet némi kis meglepetést. Ezen gyermeket 
den hasonlói között, kiket ismerek, lehet csak arra jutalmazni, annyit tenne, mint öt közönséges teremt- 
képes, mire neked, jelen állapotodban szükséged van. ménynyé elázni : mert mit ö kedveset s magasz- 
A szegény teremtményt ugyancsak kelepcze közé tost tesz, azt saját szép természetének ösztönzésére 
szorítá az óhajtás utánad s hü ragaszkodása irántunk, teszi. Mindjárt az első két héti toldalékpénzen rózsa- 
Matildra nézve azonban talán jó, hogy Gertrud megy. es hamuszm selymet vásárolt, egy erszényt horgolni 
Hiába, ők semmikép nem illettek egymáshoz. Matild, fivére számára , melyet oly nagy titokban készít, 
bár szerényen, de hidegen s szeretet nélkül követeli hogy kivülem, Matild- és Gertrudon kívül senki nem 
Gertrúdtól, mit tőle kiván, s Gertrúd, ki Ida kedves sejt felőle. Születése napjára készül a meglepetés, 
modorához van szokva, ezt mint rátartást, rója föl a Hogy Lóránt mint erősödik, mi szorgalmas, s a 
gyermeknek. Igaz, hogy soha egy rósz szót sem inon- férfiúi jellem mi szépen fejlődik benne, időről időre 
dott azért neki; de az még sem ér semmit, ha embe- P — bizonyosan megirja neked, s Gertrúd élőszóval 
rek, kik ily közel érintkeznek, szeretet nélkül állanak fogja a képet kiegészíteni.
egymás mellett. Minden elhangoltság helyrehozható, A jelen oly vidám. Ó tekints bizalommal a jövő 
sőt a gyűlöletből is előbb kiépülhet a szív, mint a hi- elé! Ide zártam Ida első levelét; még hibás, de leg- 
deg szeretetlenségböl. Csak irányomban viseltetik a alább egészen saját müve, s kimondhatatlan kedvvel 
szegény kis Matild, teljes, gyermeki bizalommal. Le- iraték. Ezt látni fogod tartalmán magad is. Még egy- 
gyen hát egyedül velem dolga, mig szíve ismét be- szer, Isten veled, Emmám!
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Gyermek-játékokról.
M. — Lina után.

, , , azt. S miután Lili hangos kaczagásasörömé, az anyát
H arm ad ik  ja tc k -a lk a lm a z á s . is mind elevenebbé teszi a játékban, a labdát mind fe-

Ma az anya hordozza a szobában gyermekét. Esik lebbre ugratja, egészen addig, mig az végre a szek- 
az eső, s igy sajátlag mind ketten be vannak fogva, a rénykébe vissza esik.
kis téren. A gyermek arczocskája egyszerre elszomorodik,

Ekkor ismét megjelenik a kedves játszótárs, a midőn a kis labda eltün, de az anya Lili kis kezét a 
labda. Az anya ki veszi a szekrénykéből, s körben magáéba véve, a zsinórnál fogva azzal húzza ki ismét 
röpiti a zsinórnál fogva, miközben a játékot kis dallal az elrejtőzött piros játszótársat. Ekkor az ön tevé- 
kiséri. kenysége fölött elragadtatott gyermeket párnájára

Miután a kis Lili kedvére kimulatta magát a több- ülteti, kezecskéit összeteszi, mik sajátlag már szinte 
szőr ismételt játék alkalmazással, az anya asztal mellé arra látszanak idomítva lenni, hogy a kis lapdát tart- 
ül vele, s a labdát folytonosan egy helyben fölugrat- sák, s igy dalol .
va, az új játékot hozzá illő szavakkal kiséri. Aztán Fogd el kacsócska a kis labdát,
majd az asztal egyik végén, majd a másikon ugratja fel A magasból is, ha fölszállt.

A n ő i  h i v a t á s .
Egy angol írónő gondolatai.

Ö n állás. oly becsesek, mint bár mikor magunkra nézve valá-
„Ha valami11 dolgot meg akartai nak; megszűnni egyátalában önmagára gondolni ;

tenni, úgy menj magad, ha nem akartad azOll Öntudat biztosságát érzeni, hogy nagy- és ki-
megtenm, küldj mást. csínyben számolhatunk szeretetteljes segítségre —

Ezen régi alapszabály egész jelentőségében több- szóval, — „hogy felölünk gondoskodva van“ — mi 
nyire minden férfiú által teljesen méltányoltatik, de dicső az ily állapot! oly dicső, hogy igen kevesek szá- 
annál kevésbbé általunk, asszonyok által. Egyike a mára adaték csak, s még ritkábban szokott tartós 
legutolsó dolgoknak, melyet tanuldunk, s gyakran lenni.
csak a legnagyobb elhagyottság idején, vagy miután Ha közönséges sorsunk ez lenne, ha minden női 
nehézségeket, megaláztatások s minden nemű faj- lénynek volna mindig apja, fivére vagy férje védel- 
dalmakat türénk, az önállás, melyet a fiú máraz isko- mezőül, akkor valóban nem lenne szükséges az önál- 
lában megtanult. lásróli keserű, de jótékony tant említeni sem. De nem

Egész életünkön át az ellenkezőt szónokolták úgy van. Mert daczára minden költő — eszmények — 
nekünk szavakkal vagy szavak nélkül. „Önálló fiatal s ókori nevelési rendszernek, senki nem fogja azon 
hölgy“ — „asszony, ki magáról gondoskodni képes“ tényt kétségbe vonni, ki a legközösségesebb józan- 
— hallgatva ismertetnek el az efféle beszédek egy je- sággal s némi tapasztalással bir, hogy napjainkban 
lentöségünek az illetetlenség — vagy asszonyiatlan- asszonyaink fele része arra van kényszerítve, hogy 
sággal, sőt csaknem egy jelentőségűnek azzal, ha nők maga gondoskodjék magáról, arra van utasítva, hogy 
szivaroznak vagy bohócz öltezetet viselnek. állást, foglalkozást, elismerést, életmód- és örömöket

És van sok, a női természetben mélyen gyöke- önmagának köszönhessen, 
rillt ok, mi ezen hiedelmet igazolja. Mi vagyunk a Itt természetesen azon osztály van szemeim 
gyengébb fél — a legtöbben közülünk, érzik ezt,akár előtt, melyre ezen gondolatok leginkább vonatkoz- 
elisinerik akár nem, s valamennyien a legszivesebben mik — a férjhez nem ment osztály t. i. mely, mig 
fogadjuk mind azon tiszteletet s figyelmet, melyet leginkább szükségelné a függetlenséget , rendesen 
ezért az erősebb nem tanúsít irányunkban. legkevésbbé tanulta meg azt, sőt gyakran nem volt

Á liigges magaban vevő könnyű, sőt gyakran szabad megtanulnia. A gyermek szobától kezdve ér
kellemes dolog, függeni egy lénytől, kit szeretünk, tésökre adaték, hogy a tehetetlenség nőies és szép, a 
talán a legédesebb érzés a. világon. Magát egészen s segély nyújtás ellenben — kivéve határozott szárma- 
bizalomteljesen egy másnak engedni át; nem tartani zási esetekben — asszonyiatlan és rút. A fiúk ezer 
többé szükségesnek jogai s személyessége érvényesi- félét tehetnek, mik kis leánykákra nézve illetlenek 
teset, azon tudatban, hogyazok egymásra nézve épen volnának.
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Nézetem^ szerint épen abban fekszik a legna- mint a másik nemtől. Mert nem találunk-e folytono- 
gyobb tévedés a női nevelést illetőleg, hogy nem az, san asszonyos férfiakat és férfias asszonyokat, s gyak- 
mi van jól, hanem hogy mi illik, emeltetik létele tör- ran nem épen azon jellemek a legszebbek-e, melyek 
vényéül; bizonyos elismert fogalom a nőiségröl, me- mind a két nem tulajdonait egyesitik? S igy kell, 
lyek bizonyos derék ősanyáktól származtak, s töb- hogy létezzék egy jog, mely férfiak s nőkre nézve ér
bekre nézve utódaik közül tökéletesen alkalmazhatók vényes s még is felebb áll mind kettőnél, mely még
is, mely a tényt azonban teljesen félre teszi, azt t. i. mondja nekünk, minden körülmények közt mi a jó és 
hof y  nemünk egyes teremtményekből áll, kik lény- szükséges; s az önállás ezen törvény első szabályai- 
és jellemben gyakran még különbözőbbek egymástól, hoz tartozik. (Folytatjuk.)

A legegyszerűbb s tapasztalathűbb nevelési rendszer.
XIII. görögök és rómaiak nemesb példányainak, gyermek

3) A jellem-képzés és edzés. A jellem, mint azt itt fogalmához mért felmutatása. Megkell jegyeznem, 
értem, nem egyéb, mint az akaratnak azon szilárd- Ьо£У én a nevelés ezen elsőbb korszakában, a lelki 
sága, melynélfogva az ember mind azt, mit a józan tehetségek kifejtegetéseinél , sem az úgynevezett 
ész igaznak ismert, a kegyeletesség jónak érez, a aesdP* mesének, sem az úgynevezett szivképzö regék
mennyire emberi gyarló erő engedi, mindenkor és nek> regényeknek barátjuk nem vagyok. Az elsőnek 
minden tetteiben, erélyesen és tántorithatlanúl követi az r̂t nem, mert azon kikötés, hogy állatok természet- 
és nyilvánítja. ellenesen beszélhessenek, könnyen zavarba hozhatná

Ennek képzésére, a gyermek folyó élete apró, és a gyermeknek meg gyönge állású józan eszét; az 
család nagyobb eseményeinek, viszontagságainak, kö- utóbbiaknak azért nem, mert a képzelet szüleményei, 
rülményeinek alkalmait kell felhasználni. Például : könnyen már a gyermek-korban túlsúlyt adhatnának 
ha a gyermek valamit fogad, vagy igér, meg kell vele a képzelő erőnek a többi lelki tehetségek fölött, mi a 
tartatni; ha hazudik, meg kell szégyeniteni, fejteget- va^énak felfogásaira nézve idves nem lehet. A törté
vén előtte, mily lealacsonitó, mily hitelt- becsületet- ne êm válogatott jellemei, azonfelül hogy lelket ne
veszélyeztető dolog légyen, a szó-benemváltás és ha- mesitnek a gyermeknél, oly ismeretekkel is gazdagit- 
zudozás; a gyermek boszúját, haragtartását arra Jak azt> mik valódiak, s miknek idővel is hasznukat 
szükség enyhitni, hogy ott, hol igaza van, nagylelkű- veszL
leg megbocsátni kész legyen, vagy megvetni a gaz A vétkek’ bünök fejtegetéseinek s megismerteté- 
sértöt s többé nem játszani vele : hol igaza nincs, seinek> az eköbb korszakban, véleményem szerint el 
megkövetéssel vessen véget a haragnak. A gőgöt ne- ke^ maradni. Ha azonban a gyermek a vétkek vala- 
mes büszkességgé, makacsságot szilárdsággá, önbiza- metyikére csábulna, vagy csábittatnék, eszére kell 
lommá és önállósággá, az önhittséget önérzetté és adni> тП У lealacsonitó, mily utálatos tettet követett 
ember-becsüléssé kell nála nemesitni.Igy a barátságra el> mennyire megszomoritotta szüleit, mennyire el- 
nézve állhatatosságot, szeretetre nézve gyöngédséget vesztené, ha tette köztudomásra jöne, mindenek be- 
szükség önteni a gyermek leikébe. Legkülönösebben csülését> kereteiét, mily sors várna rá, ha megújitná 
pedig arra kell munkálni, hogy a gyermek a maga vétkét> a PolSári életben 5 de ezen észre-adást csak 
apró és család nagyobb baleseteinél, kedvetlenségei- szlSorú és érzékeny fenyítés után kell neki tenni, 
nél, erős kitartó lélek-éberséget tanúsitni, s azok el- Ьо£У a benyomás egész életére hatályos legyen; azt 
lenében jelleméből bátor ellenhatást kifejteni, és hol adván tudtára, hogy az efféle vétket a polgári hata- 
még segitni lehet, segédért józan eszéhez folyamodni, lom is keményen bünteti, s apró gyermeknél ez a 
hol segitni nem lehet, pulya csüggetegség helyett, szülék szomorú kötelessége.
nemes resignatióval tűrni szokjék. A szüle fejtegesse E szennt> miS a kegyeletesség képzése, az em- 
a gyermek előtt, miként balesetek és szerencsétlensé- beri méltóságnak és tiszteletességeknek, iakábbára 
gek, gyakoriak az életben, s közösök ezrekkel sőt csak passiv és tapintatos érzetét tárgyazza, a jellem
milliókkal; de az isteni jóság, ész és szorgalom, szin- kdPzés már arra törekszik, hogy a gyermek akarat
ién ezreket sőt milliókat emelhetnek s emelnek fel is- hajlama megszilárdittassék, s ez által amaz érzelmet 
mét; hogy a csüggetegség gyáváknak tulajdona, s a minden tetteiben kbvesse> nyilvánítsa, 
rosszat még rosszabbá, súlyosabbá teszi. stb. Szók- XIV.
tatni szükség a gyermeket arra, hogy az igaznak, jó- Újra ismétlem, miként csalatkoznék, ki azon vé
nák, becsületnek, kész legyen olykor áldozatúl adni leményben volna, hogy az elsőbb nevelési korszak 
apró örömeit, szenvedélyeit, kényelmeit. Itt légin- józan ész-kifejtése, kegyeletesség- és jellem-képzése 
kább lehet helye, a történelem, különösebben a régi j által, már a nevelést, a gyermek egész lelkére nézve
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befejezettnek kívánnám tekintetni. Koránsem; ezek nevelési korszak működése, adják meg. Azonban va 
csak alap-vetések, mik ugyan magukban is, a test ép- lamint ezen utóbbiak megszerzésének, soha sem sza- 
sége mellett , elégségesek az embert világi és túlvi- bad az elsőbb korszak alapvetéseinek rovására tör- 
lági boldogságának bizonyos fokára juttatni, s öt leg- ténnie — különben csak kétélű fegyver udwirdk, 
nagyobb részben, fökép az önmunkálta boldogtalan- tudomány és ügyességek által a gyermek kezébe, 
Ságoktól megóvni. Azonban a boldogságnak tetőpont* melyet idővel szintúgy használhatna ön- s mások bot
ját, egyfelől az erényesség — mit abban helyezek, dogsága ellen, mint mellettök — úgy az elsőbb kor- 
hogy az ember teljes meggyőződés és ok-adatosság szak előadott alapvetése nélkül, vagy annak elhanya- 
mellett, tehát öntudatosan, és nem csak könnyen tán- golásával, vagy annak elferdítésével, csak a legrit- 
torodható tapintatos érzelemből, vagy kedély, szív- kább, s különös kedvező körülmények-közti esetek- 
hajlam megszokásából kövesse a jót — másfelől az ben, fog boldogulhatni a nevelés későbbi korszaka; 
ember lelki és testi erőinek teljes kifejtése, s a világi más esetekben alig foghatván annak egyéb,mint némi 
tudások és ügyességek megszerzése, tehát a második helyre-igazitások, sikerülni. Fáy András.

Mutatvány
Jósika Julia „Családélet“ czimű, sajtó alatt levő regényéből.

I .

E kirándulás után darabig igen csendesen éltünk, tulajdon szívem tud ezekben érdeket lelni — e szív
minek én, bár épen nem ellensége a társadalmi élve- melynek csak múltja van s egy távoli, fényes, tulvi, 
zeteknek, ez egyszer valóban örültem. — Gondolata- lági jövője — de mely előtt a jelen puszta és sivatag 
im, — mig csendesen végeztem házi foglalatossága- — megfosztva az élet virágai s napfényétől! 
imát, vagy munkámmal elfoglalva ültem anyám mel- Migén magam báljainkban.s mulatságainkban 
lett, — oly szépek voltak s oly boldogítók , hogy nem tudtam a régi örömmel s megelégedéssel részt- 
soha zajosabb örömökre nem vágytam. venni, addig nővéreimmel egészen másként állt a

Pedig minő egyszerűek, minő igénytelenek valá- d o g 
nak e gondolatok s visszaemlékezések! — De a fiatal h»elli a farsangot nálunk, Debreczenben töltötte, 
szív kevéssel elégszik meg; s e kevésből oly paradi- és Zsuzsa néni annyira szerette fogadott gyermekét 
csomot tud magának teremteni, mely fölér érett hoSY mé8 ö is> öreS napjaira, reá szánta árva fejét s 
éveinek legforróbb boldogságával. el-eljárt néha bálokba s egyéb vigalmakba, melyek

. 1 épen e télen, városunkban, bővelkedtek.
Míg első ifjúságunk ruganyosságával bír szivünk . , . , ,  . .. . , . .. , ... „? J . .. . , Mennyi balunkba került az öreg leányt arra bir-s lelkünk — a jövőben élünk, s mint a méh minden . , , . . , ,. . .  ; J .. , . , . . i  , . . . ,, . 1 . . m, hogy öltözetének kissé uiabb s divatszerubb sza-virágból mézet tud színi, úgy mi is rövid múltúnk s , , . f  A .. , , A . . .. ,. . . . .  . j . . 1  . , bást adasson, csak mi tudiuk, kik hetekig fáradtunkjelenünk minden egyes jelenetében anyagot lelünk, , ,  л . .  , , J  . ... . .J , . , . , „ A. . J b ) abban; de midőn végre Zsuzsa nem első bábára ké-a szép és erdekes lövőnek alkotásara. ,11x , . . . . .. .  _ . , Je szén állt, hamuszin selyemruhájában, feher egyszerű
Érett éveinkben a jelen az, mely leginkább el- ßnora csipkéből készült fökötöjében, szép sötét- 

foglal, örömeivel és fájdalmaival; ha pedig elértük vöröS> török chále-al vállain, mindenkinek be kellett 
az élet telét, ha a barna vagy szőke fürtök helyett van aniaj hogy éltes hölgy is szép lehet, a maga 
ősz haj födi fejünket, akkor a múltban élünk, — a nemóben
szép visszahozhatlan múltban, melynek fájdalmaiban Midön legelöször megjelent nagyobb társaságban, 
is még élvezetet keresünk és találunk! mindenki mintegy csodálkozva bámult reá; mert hir-

Ha őszinte akarok lenni, meg kell vallanom, bői a legtöbben ismerték ugyan, de személyesen úgy
hogy e télen a debreczeni bálok nem bírtak reám szólván senki a jelenlevők közöl; — s annyi pletyka, 
nézve, a régi vonzerővel. Az összehasonlítás a ven- annyi kósza hir keringett róla a városban s az egész 
déglők avult s kissé piszkos szobái s a megyeskúti környékben, hogy senkisem csodálkozott volna, ha 
tágas és fényes termek közt, tükörsima padolataikkal, Kovács Zsuzsa kisasszony mint valóságos torzalak je- 
minden ügyekezetem mellett is, nem lehettek az elsők lenik meg; de e szép bár éltes és kissé mogorva alak- 
előnyére. Aztán bár hianya nem volt a jó es deli nak megjelenésére egy sem vala elkészülve, 
tánczosoknak, hiányzott azon egy magas alak — Eleinte kissé mormogott az öreg hölgy, a világ
ki nem tánczolt ugyan, d e --------------------  bolondságán, ki az ily bakugrásokban s mindenféle

Hanem miért e részletekkel bajlódni! — miért ide s tova futásban talál örömet; — de kedvencz 
tovább fűzni e visszaemlékezéseket; — hiszen csak Nellije oly szép volt, annyi hódolóra s bámulóra ta-
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ált, s ennek következtében oly jól mulatott, hogy értek haragjában, s még mindig szép és eleven fekete 
Zsuzsa néni is nemsokára kibékült avval, mi kedves szemei, villámokat szórnak egy ismeretlen és sajátsá* 
gyermekének annyi örömet szerzett, s elég jókedvűen gos alak felé, ki közel hozzá de kissé előtte állt, s ki- 

ísert ennlin et a bálokba. nek tekintete nem a szinpadon, hanem Nelli nővére-
De egygyel — épen nem volt megelégedve — s men fügött, 

ez az volt, hogy a legtöbbször Nina is velünk jött. Ki lehet az? -  gondolám az ifjúra nézvén, mit
E gyermek meg igen fiatal az efféle bolondságok- veszedelem nélkül tehettem, mert ö le nem vette sze- 

ra, öcsém, — mondá nem egyszer atyámnak; — úgy meit Nelliröl.
is elég könnyelmű s kaczer, s feje tele semmiségekkel Az idegen igen csinos volt; szálas ifjú, nyilt szé-
— még egészen elrontjátok. Jobb volna neki honn les homlokkal, nagy e even kék szemekkel, kinek gaz
maradni, s fonni vagy kötni; — majd reáér később a dag szőke hajzata s rőt bajusza és szakálla, épen nem 
bolondját járni, ha épen meg kell lenni. álltak roszúl vidám de kissé nyers vonásaihoz.

Igaza volt Zsuzsa néninek, nagyon is igaza ; Öltözete tiszta volt, s finom kelmékből készült
-  de akkor ki látta azt át? — kinek volt köztünk de épen nem hasonlított úriemberéhez, hanem inkább 

elég ereje Nina kéréseinek és kedves hizelgéseinek valami hetyke kocsis vagy lovászéhoz, kihez az ostor, 
ellenállni? -  Sem jó anyámnak, sem atyámnak, bár melyet kezében tartott jobban is illett volna mint 
az utóbbi mintegy ösztönszerüleg érezte olykor, hogy urfihoz.
hibás de mintha maga előtt ki akarná menteni Látszott azonban, hogy az ki előttem állt, korán, 
gyengeségét, nem egyszer mondá : — Hadd tánczol- sem cseléd — de mindamellett hogy — magam sem 
jón s mulasson szegényke mig fiatal, s kedve telik tudom mi okon, — benne mindjárt az úriemberre, 
benne később ki tudja mennyi baj ésbújutand neki is* ismertem, még is valami oly be ty áros volt egész meg- 

* « * jelenésében, hogy épen nem tudtam kinek és minek
A farsang utolsó hetében voltunk, s tánczvigal- tartsam öt 

mák s szinházi előadások kezet adtak egymásnak^ Mig e gondolatokkal foglalatoskodtam, az első 
mintegy unszolván mindenkit, hogy élvezze a pillanat fölvonásnak vége lön, s az idegen, ismert magyar 
gyönyörűségét, mielőtt komolyabb évszakba lépnénk, nótát filtyölvén, elhagyta helyét.

így történt, hogy majdnem minden estét a házon Ki volt ez? — kérdeztem, Neli karját érintvén; 
- kivül töltöttünk, s még Zsuzsa néni is annyira meg ki fölsohajtva, mintha könnyebbülést érezne, vissza- 
szokta e vidám életet, hogy nem is mormogott többé, hajlott a pad támaszára.
s csak néha néha egy-egy halk sóhaj által tanusitá ro- Uj szomszédunk Tamásfalvi Vincze; — felelt 
szalását, — ha csakugyan még roszalta a dolgot. Nelli kedvetlen hangon, s hirtelen hozzátette : — ki- 

Egy este szinházban voltunk, hol a csörgő sáp- állhatatlan ember s a legnagyobb betyár az egész 
kát adták. vidéken. Szeretném tudni minő balsors hozta öt ide;

A harmadik sorban ültünk; Nina anyám satyám — azt hittem hogy Pesten van 
közt, Nelli az utóbbi mellett, aztán jöttem én s végre Tehát ismered?
Zsuzsa néni, ki egészen a hosszú pad végén foglalt Inkább csak látásból, bár egyszer-kétszer talál- 
helyet, mintegy védfalul állitván fól tekintélyes alak- koztam vele Balázséknál, kikhez gyakran jár. 
ját unokahugai s a fiatal emberek közt, kik jöttek Nem volt nálatok ?
mentek a padok melletti üres helyen, s nem egyszer Jól tudod, hogy Zsuzsa néni nem igen szereti a
kacsingattak két szép nővérem felé. Erre Zsuzsa néni fiatal látogatókat — főleg ha oly betyárosok mint 
egyszer mint másszor összevonta sűrű szemöldeit, s Tamásfalvi, 
kihivólag köhicselt, mintha értésökre akarná adni a S hogy jutott a vidékbe?
vakmerőknek,hogy hiúban fáradoznak, mert ö: Kovács Szép jószágot örökölt nagybátyjától, az öreg Ta-
Zsuzsánna kisasszony nem fél tőlök, egy cseppet sem̂  másfalvi Pétertől, ki tavaly meghalt, 
s majd megmutatja nekik hol van illő helyök. Hm — gondolám magamban — furcsa, hogy

Engem, a kissé avult darab mellett, e mellékjá- erről Nelli egy szót sem szólt — ö — ki különben nem 
ték is mulattatott, úgy hogy nagyon jól töltöttem oly hallgatag szomszédjai felöl — smég Zsuzsa néni 
időmet. sem emlegette egyetlen szóval is uj szomszédját!

Egyszerre, midőn épen énekelék : Mi bátor vidé-; Alig gördült föl a függöny másodszor, a Tamás
ki szegény parasztok sat. éreztem, hogy Nelli mellet-! falvi ismét elfoglalta régi helyét, jobbra balra taszít- 
tetn nyugtalanul mozog helyében, s egyszersmind ván a jó cíviseket, kik távolléte alatt padunk mellett 
Zsuzsa néni hangosabban köhicsel a szokottnál. időztek; mi némi mormogást s nem egy haragos te-

Nellire néztem, ki pirosán mint a hajnal, s igen kintetet idézett elé, de miről az úrfi legkisebb tudó* 
viharos arczkifejezéssel, szemeit a színpadra szegezte; mást sem vön.
aztán Zsuzsa nénihez fordultam, s láttam, hogy egye- ' Nelli látván, hogy alkalmatlan szomszédja újra 
nesen ül mint a gránátos, de szemöldei egészen össze- megjelent, összeharapta ajkait, s villogó szemeit le
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nem vette a színpadról; bár alig hiszem, hogy sokat de most megvallom, azt hittem, hogy valami cseléd 
értet volna abból mi ott történt vagy mondatott. Zsu- szólított meg.
zsa néni ellenben oly határozottan szegezte éles sze- Ha, ha, ha! -  nevetett jókedvűen az idegen 
meit az ifjura, mintha tekintetével agyon akarná öt mivel nem járok oly czifra ruhában mint a városi 

rn. urfiak, tulajdon inasommal tévesztett össze Nelli kis-
De Tamásfalvi nem sokat gondolván, vagy talán asszony! Ha, ha, ha! minő jó tréfa! 

észre sem vévén az éltes szűz haragját, igen nyűgöd- Én abban semmiféle tréfát nem látok; — szólt 
tan folytatá elébbi játékát, azaz folytonosan Nellire Nelli egész komolysággal; — s azt hiszem, nem na- 
nézett; mig ez, e tekintetnek hatása alatt, melyet gyón hizelgö, kegyedre nézve, ha cselédjének tartatik. 
inkább érzett mintsem látott, mindinkább kipirult, Oh! ebben téved a kisasszony; — felelt Tamás
bár mozdulatlanul ült mint a köszobor. falvi, még mindig nevetve; — inasom igen csinos le-

Igy folyt a dolog a darab végéig; s tele lévén a gény, sokkal szebb nálamnál, csak nyerhetnék a 
színház, szüleim kissé időztek, hogy kikerülhessék a cserében.
nagy tolongást. Gondolja kegyed? — vágott közbe Nelli megve-

Tamásfalvi látván, hogy bár fölkeltünk, einem hagy- töleg — akkor csak szerencsét kívánhatok kegyednek 
juk helyeinket, el nem mozdult a teremből,hanem közel ily úrias gondolkodáshoz.
Zsuzsa nénihez, ki neki hátat fordított, foglalt helyet. Az ifjú felelni akart, de épen most értünk a te- 

Mikor végre mi is indultunk, s Neli kilépett a rém ajtajához, s mielőtt szólhatott, Nelli meghajtotta 
padok közöl, az ifjú kalapot vagy inkább kucsmát magát s büszkén folytatá :
emelt, s meghajtván magát kissé nyers, de nem kelle- Ne fáraszsza magát tovább Tamasfalvi ur; jó 
metlen hangon szólt : éjszakát!

Jó estét Nelli kisasszony. Evvel kilépett a teremből, és Zsuzsa néni karjába
Nelli összerázkódott; s békétlenül egyet topog- fogózván — ki jóváhagyó fejbillentéssel hallgatá Nelli 

váll kis lábával, elfordult s egy hangot sem felelt. beszédét— ketten előre siettek, mig Tamásfalvi, kucs- 
Csintalan mosoly vonult el az ifjú ajkain, s egész májával kezében utánuk nézet s fogai közt mormogott: 

nyugalommal a bal oldalról, hol eddig állt, jobbra Valódi kis sátán! — de majd megszelídítjük! 
fordult Nelli felé, s ismételte köszöntését, s elébbi * * *
szavait. Haza érvén, Nelli nem vett részt a késő vacsorá-

Neli haragosan bámult reá, mintha soha sem ban, hanem mondván, hogy feje fáj, szobámba sietett, 
látta volna, de hallgatott. hol hálni szokott, mikor Debreczenben volt; s midőn

Talán nem ismer reám; — folytatá az ifjú a leg- félórával későbben én is oda mentem, az asztal előtt 
nagyobb béketüréssel — Tamásfalvi Vincze vagyok, ült, s két kezével elfódvén arczát, keservesen sírt. 
s szerencsém volt nem régiben a kisasszonynyal talál- Mi bajod Nellikém? — kérdeztem, csókot nyom
kozni Kisújszálláson, Balázsék házánál. ván égő homlokára.

Meglehet, — felelt végre Nelli, lassan s hidegen Oh! a gyalázatos, kiállhatatlan ember! 
mint a jég — igen sokan járnak Balázsékhoz kiket E fólkiáltáson kívül más feleletet nem nyer
nem ismerek, s kiknek ismeretségökre nem is vágyom; hettem.

Arany mondatok .
Külföldi remek írók után.

Szépség leköti a férfiszivet; de csak az erény ké- Szükségben hallani a barátság szavát, a legvi- 
pes a szeretet gyöngéd lánczai közt megtartani. gasztalóbb, miben a szív részesülhet.

Mustius. Schiller Sarolta.

A közönséges kedély szerencséjében büszke, s
szenvedése közt szerény; s a nemes, szerencséjében Másokat nevettetni, nem nagy mesterség addig, 
szerény, s szenvedése napjain, büszke. Rückert. mig közönbös valaki előtt, hogy elménezségünk vagy

magunk felett történik-e. Lichtenberg.

Ne reméli senkibe barátot találni, ki benned ba- „  . . .  . .. c , , ,, J Felelős szerkesztő : Vachott Sandorne.
rátot nem talált. Young.

Nyomatott Länderer és  Heckenastnál Pesten, 1861.
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