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EMLÉKEZTETE&

ОПy szándék bocsátja világ eleibe e'zen rö

vid elbeszélléseket, hogy mind együvé véve

Ей és leány gyermekek számára aîféle olvasö

ld'myvül szolgáljanak , mell'y аItal Tanítójik

öket magyar olvasásban g-yakorolják. De hogy

e’ közhen, a’d 'gyennekek erkölcsi indulutja ,

emlékezö ’s itélö-tehetsége is fel serkentes

sék , mindenik elbeszélléshe igyekezt'em {1a

lami tanúságost ‘agу oktatólag eléadni, vagy

csak enyelgve is belé ejtqni, a’ mi az eти

tett aráuyhoz vezetne. Azért vagynak több

nyire tárgyaik a’ gyermekkor játékos foдa
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latosságaiból véve, lnivel az azokról folyó

beszéd, дuna]; vágyakodva mozgó elméjét

legérzékenyebben érdekli ’s az a’ közben adott

tanítás legmélyebben hat.

Az is valóban, illy elbeszéllések közül

mindég a’ legjobb, mellyröl a’ gyermek be

szélleni szeret, mellyet olvasni ’s megint o1

vasni vágyik. Иt ö a’ megbiráló ’s inkább ö ,

ki még festett ártatlan világában él, mint .a’

megélemedett, kiben a’ gyerlneki elme talán

mаr elfanyarodva. Úgy vДasидa magának a’

jobb vérü gyermek’ képzelödése némelly el

beszéllés vonásait homályosan ¿is vezérül,

mint a’ hogy’ a’ nemesebb tüzü ifjú, példá

jául tЕМ-]:i a’ kiváltabh fériìakat. ’S ezen

okból чyмы; a’ lélekismerö Ncvelö, ,tar

tózkodlató komoïyságnak szívct-nyi'tó nуща

sággal való elegyitësén 1 mert érzi , hogy min



denike külön ’s csak egyedül, vaзy léhát,

vagy magába zárttat és Еgy félszegséget nevel.

Magyarúl, ide штzó munka, egy ket

töt kivéve ’s leginkább Superint. Kis Já

noséit , van-é ? Zugunk, hogy minden Fö-ház

is magyar Hívnek nevelje gyermekét. De,

vezérkönyveket tehát Irók! a’ gyermekek ke

zébe magyarúl ’s teŕjesztését az 'olly mun

kák'nak egész 'Haшa minden t’agjai! Igyekez

zenek‘kipótolni magyar Nevelöjink ’s az Isko

lák Tanítóji, itt lévö hézagainkat , álljanak

minden nemü olly munkákkal-elé,' mellyek

a’ gyermeket, komolyabb liskolai мёnа

nyokig elöre készítgetve léptetgessék. ’S e r e

detileg állj anak-elé,1nertBerquin,

Jauffret, Genlis, Campe , Löhr, Glatz ’s má

sok munkájinak csal' fordításain kevesebb ma

gyar gyermek kap , mivel мы, nyelvek tu



nulásakor', melly nélkül ma már nem marad .,

olvassa, ’s a’ gyern'lek elmét pedig, mint átal

jában az emberit, uj'ság ingerli. És ki nem

látja, hogy sokat, Orszá'gok ’s Nemzetek kü

lömbféleségeihez kell alkalmaztatni.

Kevély tudós ‘(eй csak meg az eiféle mlm

kálkodást. A’ mindent megbirálni tudó Okos,

érttében zi11ó kalászra.’aïnagy szálas erdökre

vetvén tekintetét, azok magvai elhintöjire is

köszönettel fut ‘Пssza lélekben.

Budán , Augustus S-dikaíu 1828-.

DöslxEs'rEl GÁtnon.
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I.

SÁRKÁNY‚- BocsÁTÁs.

 

1.

Ездa , ma sёi.каnут bocsátunk

Jó szél Ш, most felmehet ,

Majd oll'van szép tréfát Миши

Jertek fussunk mint Шин.

ТшЦaщт, trallarum.

2.

Ott a’ réten meg nem akad

Semmi házon semmi fán ,

Jó a’ spárga el nem szakad

Fogjunk hozzá szaporán.

Trallarum , пaпы-uт.

En danolta Hegyfalvinak, egy a’ maga gyer

mekei nevelésére gondosan ügyelö nemes

embernek fija, Pali, ’s huzta-elé keményen

a’ sárkányt zígya alól ’s mindenféleképp ké

szíteni kezdette. Hamar melléje termett az .
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öccse Feri ’s mind kettejek játszó-pajtása

Misi, ki velek egy faluban lakott ’s mingyárt

mingyárt bétekíntett a’ két testvérhez, mi- .

helyt tanulását végezte, ha azok is készen.

volnának-é már, mert Misi esze inkább járt

a’ játékon mint a’ tanuláson. A’ játszás azon

han egyiknek se volt megengedve , míg lecz

kéjeket jól el nem mondották. Ez,most úgy

lévén , azért adott jelt az eleven Pali a’ más

kettönek, kik künn egyezgettek valamelly já

tékhoz fogáson , ’s a’ sárkány-bocsátásra ha

mar kedvek eredeit. Öszve állott‚ hát mind a’

három ’s mindenik akai't a’ sárkányon vala

mit igazítani , ’s hangos beszédet kezdettek.

_Mis-i. De, tudjátok-é hát annak jó fcl

bocsátása módját ?

Pall'. Ej ,‚ attól semmit se félj. Bocsá

tottam én már fel huszszor is sárkány uramat

’s mindég úgy ment a’ hogy’ én akartam.

Mestere vagyok én annak , hallod-é?

Feri. No, no , csak lassan ’s vigyázva,

meglássuk mi lesz belöle.

Pali. Már Öcsém Uram, megint okos

kodol. Gyer'tek csak, menjünk, mert a’ szél
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lecsendesedhetik ’s oda van a’ sárkány repú

lése. Rendes madár ez, széllel él.

Öröm kiáltva mentek-ki a’ gyermekekm’

szobából. Pali, spárgájzinál fogva tartotta

a’ sárkányt, Feй és МЫ pedig felczifrázott

Нosлй farkát emelték ’s a’ ház mellett lévö

rétre siettek. Pali jól kiválasztván az idöt ,

a’ sárkánnyal nem kellett sokáig bajlódniok,

mert alig kezdett a’ sárkány mester futni spár

gájával, már a’ szél egyszerre felkapta ’s

ńgy vitte Вogy a’ spárgát vagy zsineget *’)

„то nem gyözte ereszteni. Felkiálta most

Рaй: látjátok hogy’ megyen , megmondottam

úgy-é ?

’S a’ felbocsátó már helytt állott ’s nagy

megclégedéssel nézte fenn a’ levegö kiterjc

dettségében , munkájával szerzelt gyönyörüsé

gét. Feri és МЫ sййёeket hajigálták után

na .‚ de koránt sem érhelték-el. Azután ezek

kiábálva csudállák a’ sárkányra festett veres

nagy török ТЫ , annak Iószörböl csinált hos

szú bajuszát , szakаЙЫШ egymásnak mutogatták

"`) Túl a' Dunán a' spárgát zsinegnek mondják.

n
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’s majd az oldalain lebegö két szárnya ’s czif

ra farka, mindég hánykolódását kaczagták.

Feri fel felkiáltott: Oh bár csak édes Anyá

mafkilu'ttam volna! Pali hallgatólag örven

dett magában, Ferire Misire pillantott,

megint felfelé tévedeztek valamennyire büsz

ke örömet mutató szemei.

Majd egyszer meglódíntotta a’ szélnek

egy erösebb rohanása a' sárkányt, ’s az el

fogyott spárga miatt Pali arra volt kénytelen

menni, a’ merre a’ bajuszos föt a’ szél leb

bentése hajtogatta. Rá esett mind a’ két paj

tása, hogy nekik is engedné által a’ spárgát ,

meg is tette, de alig látta a’ sárkánynak va

lamivel alább suhauását, már ism'ét az ö ke

zében kellett lenni a'spárgának. Nem tudtok

ti hozzá monda ’s maga biztában mutogatta

nekik hogy kellene tartani. Feri egy kisség

sértve érzette magát, de hallgatott. Misi duz

zogni kezdett. Most Pali még annál inkább

vágyott jeleskedni ’s ollyan tüzbe jött, hogy

lába hova tételére nem is ügyelt, hanem

mind csak a’ sárkányra nézett. Szeles maga

fitogtatása miatt, zupp esék hátra egy gö
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dörbe. A’ spárgát még'se bocsátván, elsza

kadt, ’s a’ papiros-madár a’ levegöben ke

rengve fordult alá ’s keményen ütközvéu a’

földhez,. abroncsa eltört. Misi mingyárt arra

felé Лиott; Feri pedig megijedt Pali elesé

sén, ’s kiáltva kérdezte, ha nem ütötte-é

meg magát. Ez szepegve sántált-elé a’ gödör

böl ’s szégyenletéhen maga megeröltetésével

fojtotta-el ' térdje fájdalmát. Misi szeme' azon

han ha látta is ezt, mind csak a’ megron

gyollott sárkányon járt , Feri ujra kérdezte

bátyját részvétellel baja felöl, az röviden

csak azt felelte: Semmi, elmulik, csak a’ sár

kány 'volna meg. Azonban próbálgatott jól

lábára állani ’s nagyobb fájdalma nem sokára

meg is szönt. Ő a’ nagyon is, kivált illy

esetben a’ világért sem sirt volna, most ezt

hamar számba se vette, hanem az elcsende

sít‘?t Ferivel ’s a’ külömben is a’ sárkánnyal

bajlódó Misivel, annak eды-„мыши.“

fogott. Felgombolyították'hát a' zsineget ,'s

egy kis tanakodás után haza indultak. A’ lui

rom pajtás most valamivel csendesebben men

degelt, mint mikor kifutott. Egész beszédje];



a’ volt, hogy a’ vigyázni szeretö Feri egy

kisség intette Palit, ki azonban azt nem vette

rossz' néven , söt büszkesége mellett is azt mon

dotta: már ezután csak nem dicsekedem sem

mivel iis, mert ismét illyen formán járhat

nék, mint most. Misi a’ maga Szüléji lakhe

lye felé fordult ’s más napra megint igérte

eljövetelét.

Hegyfalvi Urmegértvén шaitó! a’ történ

netet, mert' Pali és Feri bizod'almasan el

szokták beszélleni Atyjoknak minden dolgai

kat, ö is azt mondotta Palinak a’ mit maga.

"S n’gyermekeihez nyájas Hegyfalvi tréfával

тают‘ fijait, azután azt kérdé, tudnák-é

millyen magasságra, ment-fel sárkányjok.

Feri. Nem, éden Atyám , de hogy tud

[шtuó]: azt?

Könnyen fijam, mond Hegyfalvi ’s elé

. vett egy ölet, megmérte spárgájokat , hozzája
O

vetett, mennyire fogott lenni a’ sárkány ha

nyatló lineíban, ’s így szóll: Mintegy 150

ölnyiŕe járt fenn, iijaim, madaratok.

Нeш/[Мед ’S kicsinynek tetszett úgy-é?
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G_yermel'el'. Oh kicsinynek , utóljára alig

lehetett kivenni a’ török Юt.

Hegyfal'ví. A’ távolságban , fijaim , min

denkor kisebbuek látszik az elöttünk lévö

tárgy szemünknek. Most alólról felnéztetek

a’ magasba, ’s' ha egy magas toronyba fel

mennétek , onnét megint alatt a’ ГФЫön lévök

tetszenének természeti nagyságoknál kisebbek

nek. - Hegyfalvi Ur megigérte тaina1‘ , hogy

majd valainivel nagyobb korokbanlenuek okáf

bůvebben megmagyarázza nekik , ’s erre Feri

Anyjához simult, Pali pedig a’ sárkány meg

ujításán нишa eszét.

Édes kicsiny Olvasóm, tud_qd-é mennyi

eё)’ Ы? Hány lábnyi van henne? mennyi egy

hib vagy lábnyi? egy sing? egy réf? egy hü

velyknyi? és még mennyi egymarok? ’S mi

kor van ezek tudására szükség?

А' sELYP ADAM.

A’ nyolcz esztendös Ádám különben foly

‘мы beszéllt, de az r betůt nem tudta ki
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lno'ndani ’s az s helyett sz, ’s megint sz be

lyett s betüt mondott.

Egyszer lelkendezve futott az Atyjához

’s így kérte : Édesz kedvesz Atyám., jöjjön ve

lem a’ kejbe, ott ollyan sok sép madajakat

láttam jepůlni , kérem fogjon' nekem egyet.

Az ártat1an_ _és szívesen kérö gyermek kí

vánságára hamar hajlott volna az Atya , de

szoktatni akarván mosolygva kérdezé: Mit

ínondasz édes fijam , nem értelek , mondd még

egyszer tisztán.

Áda'm. A’ kejbe szok sép madarak jep

desznek, lsérem fogjon nekem egyet.

Atya. Te kicsiny selyp a’ kertbe ma

дarat fogni hívsz ? De , miért mondottad most

másodszor is hibásan a’ betüket, mindég

selyp akarsz é maradni. Sokszor intettelek

már , szoktatnád-el arról magadat , külöuben

senki sem ért-meg jól ’s még találkozhatik

egy némelly a’ ki csufolódni fog veled.

Valamennyire elpirulva pillantott Ádám

az Atyja szeméhe , ’s hát h'ogy mondjam , kér

dezé. I'gy é? Most kényszerítette nyelvét ,

nem szelcskedett ugy mint máskor, ’s lm’rom
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helytt valamivel jobban ejtette a’ betüket

ekképp: édes kedvesz Atyám, jöjjön menjünk

a’ kejbe, ott ollyan sok szép madar-vakat

láttam, kérem fogjon nekem egyet.

Atya. Ládd, az s és s: külömbségét

jól ejted-ki nyelveddel, csak vigyázatlan he

Lehurgyaságod miatt nem mondod mindeniket

ott a’ hol kellene. Most ezen szóban:é d es

és ebben: szép jól mondottad, a’ mada

rakat is valamivel jobban ejtetted.

Az Atya maga ismét elmondotta elötte,

miképpen kellessék kimondani, ’s Ádám három

próbát tett egymás után. Hurmadikszor csak

két helyen hibázott ismét az r betü miatt.

Annak kimondása legbajosabban esett neki.

Alya. Még ezt a’ két hibát is igyekez

tél elhagyni, "s ha jól kimondod az egészet,

mingyárt megyek veled a’ kertbe.

Ádám most még jobban ügyelvén mint

elébb, halkal rendre minden betüt jól ki

mondott az r betün Livűl, melly most se

hallatszott tökélletesen. Egy kicsinyt meg is

haragudott erre a’ betüre , rázta a’ fejét, ’s

 

lábával egyel toppantva mondá: Csak ez az



ej  no, megint nem tudom kimondani,

csak ez az r ne volna, édes Atyám. Kis bo

hó , szólla az Atyja, az r semminek sem oka.

Neked kellett volna régi intésemre figyelmez

ned. Azonban gyere, most megyek veled a’

kertbe , minekutánna annyit megtettél a’ mem

nyit csak most lehetett. Ah, édes Atyám,

szökött örömében Ádám be 'örülnék ha egyet

kapnánk. Azt fogja-meg nekem, a’ mellyik

' nek sárga, veresz ész fekete tolluji vagyuak.

Megálla az Atya menttekhen ’s: fiú!

'megint selypítettél, monda. Csak nem akarsz

vigyázni. Ádám megijede hogy már most egy

félét se kapna, ’s hosszan felnyitott szájjal

mondá: a’ mellyiknek Sárga, veres éS fe

kete tolluji vagyuak.

Az Atya félre nézett ’s mosolygott. Еgy

fijam monda azután, a’ tengeliczet érted-é?

Áda'm. Azt, édes Atyám.

Már a’ kertnek azon helye körül valá

nak, hol a’ kicsi selyp a’ madarakat látta

volt. Megfogja Atyja kezét, lassan, lassan ,

mond, ö maga lábúj hegyén kezd járni. A'
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madaraknak ott a’ kórók ’s bokrok köztt kell

lenni.

’S körül néznek ’s egy madár sincs! Jaj!

kiálta Ádám sajnálkozva, eljepültek.

Atya. Eljepültek bizony fijam a’ mint

látom, mert te nem mondottad-ki ollyan ha

mar az r betüt, míg el nem repültek volna.

Ládd, ha eddig rá szстаsa(! nyelvedet azon

betük tiszta kimondására, most nem próbál

Фattam volna azokat veled , ’s hívásodra min

gyárt menvén veled, talán a’ sárga, velen,

és fekete tollas madár most kaliczkádban

volna.

Hm ! ha én ezt tudtam volna , mond Ádám

’s csóválgatta fejét. Tudjad hát ezutánra,fe-

lel az Atya , ne hogy, valami egyébbel megint

így járj. De Ádám nem látszott a’ jövendö

röl gondolkodni, csak az imént látott ma

darak voltak fejében, ’s nem tehette hogy

azok elrepülésén való bánatját még egyszer

ki ne jelentse. Atyja pedig megint az eléb

benit válaszolta.

Áda'm. Igen , édesz Atyám, én akarnék

minden betüt jól kimondani, de úgy megsok



tam már, hogy lehetetlen ollyan tisшёn ’s

Вama} kimondanom, a’ mint kivánja. '

Atya. Veszem észre a’ megszokást,

mert most megint nem jól beszéllél. Lásd

már , magadon tanulhatòd-meg jó elöre men

nyit teszen a’ szokás, melly a’ mint mond

ják, második természetté válik. De ne ijedj

meg 5i’ próbától, vigyázván lassanként meg

'szokja nyelved a’ jó kimondást, ’s akkor ez

fog önnként jöni. Hallván azt valakitöl , hogy

ez vagy amaz szokásunk hibás, nevetséges,

пon kell igyekeznünk hogy arról leszokjunk

’s magunkat a’ jóra szoktassuk. Hallgasd csak ,

jól ‘.lolna é mondva, jól hangzanék é, ha

e’ helyett : répa , retek , mogyoró , síró gyerek

nek való, így szóllanék: jépa, jetek, mo

gyojó, sijó gyejeknek való?

Ádám,At'yja beszéde alatt ámbár hallga

to“ rája, egy Lokor ágával babirkált; 1e

sütvén szemeit, de az /utolsó kimondásra

.Atyjára pillantott ’s elkaczagta magát. Lä

tod, nem tetszik,kapá válaszul ’s hátha ma's

meg téged kaczág-ki illyen vagy egyéb _hibás

szokásodért! Hogy mikor ne kellessék mással



gondolnod, ha cselekedeted ’s beszéded ez

vagy amaz módjáé'rt' kikacza'g is,' azt nagy

korodban választhatod-meg. ' most csak arra

figyelmezz, a’ mit én mondok, hogy tégy

vagy ne tégy, 's még most nagyon kell öriz

kedned attól, a’ mit náladnál idösebbek 's

okosabbak hibásnak látnak. Vagy nem bán

nád, ha egész életedre selyp maradnál?

Ádám erre egy kicsit gondolkodni kez

dett ’s mintha megijedett volna hogy mindég

hibás beszédü maradhat, ’s Atyjának ezt

mondotta: Megfogja látni édes Atyám, ez-.

után jobban vigyázok. ,'

Ágya. Jó feltételednek nagyon Örven

dek fijam. Csak akarni kell ’s a’ hibás szo-

kást hamar ellehet hagyni, sőt még a’ ter..

mészet hibájit is egészen helyre hozhatja az

ember gyakorlás által, ha igyekszik. Elbeszél

lem én neked egyszer egy híres embernek De

mosthenesnek példáját, mellyböl látni fogod

mi módon szorgalmatoskodott azon, hogy
selypítéséröl elszokjék.V '

Addm. Hát osztán el is hagyta édes

Atyám ?



' Atya; De nem. csak selypítését hagyta

el , haneîn még dadogását is) , mert gyermek

korában dadogó is volt, ’s maga kényszerí

tése ’s igyekezete által utóbb folyvást tisztán

'snagyon ékesen beszéllö lett; Elbeszéllem

én azt neked mondóm máskor.: Most dolgom

van. Ha magad fogsz emlékeztetni, akkor

hiszem, hogy mától fogva te is igazán igye

kezni. akarsz többé nem k ej t et és s é p e t ,

hanem kertet és szépet mondani. Úgy osztán

madarakat ie fogunk, ’s még pedig magam

тeszek-“ a’ bojtorjánok' közé lépvesszöt ’s

tengeliczed lesz. Ádám a’ tengelicz említé

sére elmosolyodott.

‘ kis olvasóm!x nem'vagy é'te is selyp?

Kitudod é hamar ezt mondani: Soha se hal

Ílottam szebben szőllő 'szép síp szót? mint a’

Szászsebesi szépen szálló szép síp szó.

Még egyet kérdek: Intett-zé mçîë'tëgegl

is Atyád vagy Tanítőd veIameÍÍy/hibádért'?

igyekeztél-é azt elhagyni? . W
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III.

nÁnoM FoGÉnT HÁnoM FALU.

A’ régi magyar Királyok mulatság ’s

fegyvcrforgatasban való gyakorlás végett vi

мышцы szoktak volt tartani , mellyek

re sok fö magyar nemes megjelent, ’s mint

akkor bzületett 'katonák, vitézi. erejeket,

’s a’ fegyverrel hánásban gyorsaságokat pró

bálták. A’ bajvívás vagy lóháton , vagy gya

log ment véghez kettö kettö között.

Elsö Károly Királyunk,ki ISGS-dik esz

tendötöl fogva 1342-ig igazgatta 'az Országot,

egy illyen bajvíváskor Pázmán István nevü

fö nemesnek a’ viadal közben, nem akarva,

három fogаt ütölte-ki láncsájával. ’S hogy

Pázmán inkább felejtse foри, mind egyikért

egy falut ajándékozott neki, mellyek ezek:

Pózsa Somogyi és Som.

 

Mond-meg kedves Tanítódnak ты aján

dékozásról való vélekedésedet , ’s ha kérdez

ne Tanítód, oda adnád é három faluért há

rom foдaм , mit felelnél?
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Mond-meg azt is, hány esztendeig volt

Elsö Károly a’ királyi-széken, ’s hány esz

tendeje halálának ?

IV.

NÉMELLY TALÁLMÁNYOK.

Ha tudnám jó kis Olvasóm , hogy kedf

'ved van hozzá, de ha még azt is tudnám,

hogy nem csak örömest olvasod-el, hanem

eszedben meg is tartod, én kedvedért né

melly nevezetes találmányokat irnék számod

ra e’ könyvbe, mellyek mindenkor nem vol

tak, hanem egy-egy leleményes eszü ember

által isméretesebbé tétettek. Van é hát iga

ztín kedved holmivel való élés kezdetét meg

tudnod -- hadd lássam, én azt szemedböl

is megismérem.

1. А’ kalap ollyan úgy nevezett posz

tóból, mint most szokás legelsöbbszer No

rimbergában készítetett 1360 táján. Az elött

sapkát sisakot börböl viseltek az emberek.

Franczia országban VI-dik Károly idejében

kezdödtek , ki 1380-tól fogva M22-ig viselte a’
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koronát. Eleinte nagyon büszke embernek

tartották azt , a’ ki kalapot tett fejére, ’s

különösena’ Papoknak meg is volt tiltva.

A’ XVI-dik Századig a’ kalap .színe is több

nyire ollyan volt mint az egyéb köutösé. Ak

kor lettek föképpen a’ feketék módivá. For

májok pedig nem miudég egy volt. Míg a’

kalap a’ Magyarolk közé is szokásba neт

jött, addig csансы’, kalpagot 'viseltek, mint

Magyalî/ Országon a’ köznép most is viseli

sok helyen à' csákót. A’ kalpag pedig most is

_egyik ékessége n’ magyar köntösnek.

A’ jó kalap készítetik hód , nyl'll , tengeri

-nylîl ’steve _szöi-böl. A’ közönséges, kecs

ke kutya ’s bornyúbör szöreihöl.

2. А’ рарёгosг az Egyiptomiak pa

pyrus nevü nád faju plántábó'l készítették.

Európában mai nap rongybó'l készül ezen irás

ra való materia„ de' hasonlatosságból ez i5

papirosnak „штыk, minden Európai „yel

ven, alkalmaztatva az 6k kimondásához.

Az Egyiptomiak illy móddal csinálták : a’ pa

pyrust szálakra. hasogqtván, ezen sапakat

egyenes táblára hosszába egymás mellé rak
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tаk, ’s keresztbe ismét más rendet; azutzin

ismét erre hósszába egy rendet ’s így tovább,

mig eléggé ‘теtag volt. Ezen egymásra rakott

szálakat egybe-raggatták , kalapácsal jól meg

v'erték, egybe sajtolták ’s kisimították.

Illyen papirossal való élés több Nemze

teknél is szorkásba ШК.

Az Arabs Пeниet аItal/a’ gyapottból ké

szült papiros tgrjedett-el , melly annál 704dik

esztendůben már isméretes volt. Európába

ennek mestersége mintegy a’ XI-dik Században

jött. Némellyek azt állítják hogyI rongyból

(Лas; Országban készítetett legelöször papi

ros, ’s ahhoz való legelsö malom, egy Fab

riano nevů kastély mellett állítatott volna

fel 1340-ben, Auconában. Cornides Daniel,

Magyar Történet-vizsgáló azl; bizonyította,

hogy ue“ magának volt egy kéziratja , melly

rongyból csinált papiroson 1309-ben МЛ: Po

zsonyban. A’ legclsö illyen nemü papirost e’

шeri1и, vagy elsö Károly Királyunk hozta

magával , mikor az Olasz földröl Magyar Нa‘

zánkba jött , vagy kiséröji közül valamelìyik.



Angliában l320dikbó1 találtatik rongy

ból készült papiroson irás ,' Német Ország

ban 1339-bö1; a’ Prágai levéltárban pedig

1340-bö1.

Ekképpen Olasz Ország шán, mïngyárt

Magyar Ország ismérkedett volna ugyan-meg

a’ rongypapirossal, mindazonáltal egészen

16l3ig mind csak idegen földröl hozott pa

pirossal élt. Akkor állítot'ta-fel Spillenberg

Samuel egy L'öcsei Стos-Doctor, a’ legelsó

papiros malmot Teplicskán Szepes Várme

gyében. Most, Magyar Orszâgna'k mintegy

negyven papiros-malma van. Erdélynek sok

kal elébb volt, mert ott, Brassóban Fuchs

János és Benьм: János társaságba állva , l546

dikban „мамaши; a’ legelsö papiros malmot.

Most Erdélyben hét van. De mind a’ két

magyar Hazában eddìg-.elé csak közönséges

iró és nyomtató-papiros készül, mihelyt

fainabbat akarunk venni, már tudhatjuk hogy

azt külföldröl hozták, ’s mi tehát azért pén

zünket idegen Országba küldjük. -- Kis o1

vasóm , vallyon megkérdezed é Tanítódat , mi

annak az Oka, hogy шпun]: csak közönséges

2



papiros készül? ’S vallyon igyekeznél-é te

is azon, ha majd nagy'léssz, hogy a’ mester

ség gyakorlása ’s tökélletesítése a’ Magyarok

között is jobban elterjedjen?

A’ legjobb papiros , mellyel mi is élünk,

Helvetziában ’s Hollandiában, és Német Or

szágban készül. Jó papirossok van a’ Fran

cziáknak is.

Anglia törvény által tiltotta-meg , hogy

a’ ho/ltakkal semmiféle gyolcs vagy vászon

némü el ne temettessék. Ezzel akarja az An

.gol пeшzet elkerůlni a’ rongynak más or

szágból való hozatását. -- Mit gondolsz

miért? '

A’ Cbinaiak, Ázsiában , a’ bambusz nád

második hajából vagy héjából csinálják pa

pirosaikat ’S 30 réf hosszaságu zírkust vagy

ívet is készítenek. Augsburgban ’s Kasszel

ben is öntenek ollyan papirosat, mellynek

széle hossza három réfnyi. Ez, nagyságáért

elefánt papirosnak neveztetik.

HМ a’ papirosat öntik, fogod kérdezni,

olvasó kis ember, vagy legalább gondolom ,

hogy kérdezed,
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Én készakarva fejeztem így ki magamat,

hogy különösnek tessék elötted a’ rongynak

folyóvá tétele ’s ennél fogva önthetése, ’s

osztán észre lehessen raши! venni, ha figyel

metesen olvasod-é a’ papiros készítését vagy

csak ímmel-ámmal.- Nem akarom ezen “$o1

s'ót feltenni felöled , de ha'még is ńgy volna

hagyd félbe olvasásodat ’s fogj megint más

kor hozzá. A’ mellyiknek pedig olvasójim

közül még kedve van, az itt majd egy ugató

óráról fog olvasni, annak oktatása végett

örömmel beszéllem-el , hogy

3. А’ Iúd tollubo'l 'va'gott penna'z'al

való irás Krisztus születése után a’ VI-dik

században kezdödött. Az eюtt, ezen író

вszтz vasból, nádból készült, azzal rézre

vasra véstek, ezzel pergameme irtak.

4. А’ zsebo'ra't egy Norimbergai óra

csináló találta-fel 150G-ban, kinek neve

Hele Péler. Ez, a’ Мnеz helyett még csak

húrt tekcrt-fel de azt ollyan üg'esen nyuj

totta vékonyra vasból , vagy aczélból , hogy

(mija ülött is, és egészen 40 óráig jaírt. Ak

2 Ü
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kor ezen zsebórákat Norimbergai tojásoknak

hívták, 'mivel tojás formájnak voltak.

Angliában a’ Hamptoncourti kastélyban

vagyon egy zsebóra, melly 1550-beli ké

szítmény ’s 'még most is alkalmasint jól jár.

- Ugyan hány esztendös?

Ahhoz, a’ mit egy ember'feltalál, a’

más , közönségesen ismét valami ujjat teszen

’s a’ sok találmányos fök által így lett és lesz

az emberek köztt minden tökélletesebbé. Erre

két példát mondok:

Egy, Helvetziai születésií Bécsi órás,

Forrer , ollyan zsebórát készített, melly le

tétetve vagy felfüggesztve folyvást 40 óráig

jár, ha pedig az ember magával hordozza,

akkor felhuzni nem is szükséges , mert mi

helyt lejárt , minden lépésre egy fogacskával

vissza huzódik-fel.

A’ nagy ütö fali órák a’ XIII-dik Szá

zadban találtattak-fel. Tehát mellyik elébb ,

a’ zseb vagy falióra-é?

Ismét egy Helvetziában született órás

mester illyen nagy fali órát csinált: mutatja

az órát, minutumot, secundumot ’s a’ fer



tályt. A’ számtábla közepében a’ planéták'a’

nap és hold futását lehet látni, ’s a’ napok,

a’ hónapok ’s ezek égi jegyei egymás után

tetszenek-fel, úgy, a’ mint következnek. A’

közép ponton feljül látszó égboltozatján a’

csillagok feljönek ’s elenyésznek. Ütéskor az

óra kilencz darabot muzsikál, mellyek köztt

némellyikben a’ viszhang is hallik. Mellette

egy leány ül, ki könyvet tart kezében ’s tak

tust ver, ’s néhányszor tobákol ’s annak a’

ki nézi, magát meghajtja. Ezután egy mes

terségesen készült kanári 8 muzsikai darabot

énekel, ’s orrát farkát , söt egész testét ter

mészetesen mozgatja. Mikor ez is elvégezte

nótájit, akkor egy juhász kezd a’ flautára ’s

testével magának taktust ád. Aípásztor mel

lett egy juh legel, melly természetesen bé

get, ismét e’ mellett egy kutya, melly gaz

dájának hizelkedni látszik mozgásaival. Ez

a’ kutya, egy gyümölcsökkel megtöltött kosa

rat öriz , 's ugat, ha valaki kosarából gyü

mölcsöt veszen-ki ’s nem hallgat mig vissza

nem teszi. .- Ezen órát 450 Lajos aranyon"
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(Louis d’or) adm-el készítöje Spanyol 0r

„азы.

Báró Küllmar Jakab János , Német , pe

dig ollyan „пaп-óы‘t készített, melly fel

huzattzgtván, egy hétig folyvást jár, óы“,

minulumot ’s secundumot, napot muta“, üt

’s repetál vagy ismétel. Az óra tetején egy

ezüstböl nagyon természetesen készített kutya

ül. Mikor az óra folyamatja az ütéshez kö

zelít, a’ kutya szemeit forgatja, billegeti fú

leit, a’ farkát csóválja, feltátja a’ száját, ’s

elefánt csout fogaic ’s veres nyelvét mutaнa,

’s osztán annyiszor ugat, a’hányat az órának

ат: kell. Az ugatás után kezdi az óra maga

az idöt kiverni, ’s megint ezt iloután egy

szép nóta követi.

Párisban eдy királyi épület tetején egy

ágyus óra van, ’s az ágyu minden télhen,

mikor nap süt, elsül, ’s dördülése zíltal je

lenti-meg a’ delet.

A’ most isméretes óы“: fel nem találása

elött vízi ’s fövény órával éltek az emberek.

A’ vízi óra így mutatta nekik az МЫ: Egy

nap tizenkét egyenlö részekre volt osztva ’s
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egy edénynek belseje ismét annyira. Ezt ‘Нz

zel megtöltötték ’s hagyták az a’ végett csi

nált lyukon csepegdegelni. Igy a’ víz csepe

gése’ mennyisége szerint igazították magokat

az idö teléséhez.

A’ Iúvény óra most is szokásban van.

Némelly templomokban a’ cathedrára van

felcsinálva , hogy a’ Papok beszédjek lartása

idejét ahhoz szabhassák. Millyen a’ fövény

óra, úgy hiszem, te is tudod?

Alfred Angol Király , ki SOO-dikban holt

meg, nagyon találmányos eszü ember lévén ,

hat, egy forma hosszuságu ’s nehézségü viasz

gyertyát égettetett naponként, ’s azoknak az

egyenlöleg kimért jelig való égése mutatta az

мы. ' ,

5. А’ lemplomi haranggal élést , arra

a’ végre, hogy annak hangja az embereknek

templomba jövetelre ielt adjon, a’ 40o-dik

esztendö táján kezdette-el , a’ Nólai Piispök.

Nóla váfosa'Franczia; Országban van, Kam

paniában. ’S Nólában készítetvén a’ legelsö

templomi harang, deákul onnét neveztetett

így: nola vagy campana.
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Az elött kengy'elfutóval hivatta egyhe a’

Pap hallgalójit. Мaг! azután felfúggesztett

száraz deszkál; vertek kalapáccsal jeladásul,

hogy az emberek a’ templomha gyüljenek.

Azon idůböl van meg az Oláhoknnk ezen desz

kát-kalapácsolások, a’ következö innep , iste

‘ni tisztelet гagy böjtjök jelentésére, ámbár

harangjaik is vagynak. '

Késöbh a’ harangoknak megkeresztelése

is szokásbajött, mint Erfurtb'an vagyon egy ,

mellynek neve Zsuzsáńna

6. А’ legelsö fuz'zimalom 555-ben

állot't-fel, a’ legélsö szélmalom pedig 1299

bén. Az elött kézi malommal ШИНЫ: ga

bonájokat az embefek nagy fáradsa’ggal.

Ha фoаt ezen találmányokat rendre el

tudnád mondani, akkor volnál derék legény

(vagy ügj'fes leány.) Mit' gondolsz, mi jobb ,

könyvböl tudni ,v'falämi't,. . xfagy' könyv _'nélkül ?

'i'
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V.

нАвом TRÉFÁS KÉRDÉ&

1. Mond-meg nekem, miként lehet az ,

hogy a’ szarka repül a’ Dunán, szalonna függ

az állán; ökör fekszik az oldalán, kutya ül

a’ farkán, még is a’ sиrka által repül a’

Dunán.

2. Láttál-é már kenderböl templomot ?

3. .Pesi; és Buda köztt a’ Duna , ’s hogy’ '

van, Вogy Hatvan hat mértföld oda?

Ha 1la, be nevetnék ,' ha ki ne МЕН

nád , mert könnyü.

 

VIL

EGY KEZETLEN' FRANczm UGYESSÉGE.

Német Ali’óldnek Spa nevü városa vi

dékében egy gyermek kezek nélkül született

W5S-ben. Neve Fahayé volt. Nevekedvén,

hogy magán segíthessen mindent lábai se81t

ségével kezdett véghe'z vinni, "s kezei' helyelt

az azokkal való élést lassanként ugy meg

szokta, hogy étclét lábaivál vilte szájához:

lábaival vette-ki az üvcg dugóját, magának

Ü
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pohárba azokkal töltötte italát, ’s evéae'ulán

lába-újjai Íiöztt tartván fogvájóját, azzal

vájta fogait; tobákolt, pennát vágoт, jól

Нt, a’ czérnát a’ töbe huzta, azon g'o-mbqt

köшtt, kártyázott,' pistolyt tültön; ’s Шт

te, font, ’s  mind a’ lábaival. A’ botot

úgy megszorította ezekkel, mint akárki más

ép kézzel, ’s negyven lépésnyire hajtotta-el

magától, széket чeй, kertjében ásott ’s

mívelte. '

Fah’ayé azon faluban mellyben e’ viМg

ra lett, Iskola-mester volt, ’s 50-60 gyer

meket шnиott. Késöbb magát Párisban pénz

ért mutatta.

Bécsben is volt egy kezek nélkül лü1‘:

tett Ember 1779-ben, ez lábaival szép

mejjképeket tudott festeni. Hdl _van Páŕis ?

Вécs? Mi az a’ mejjkép?

 

VII.

носу KELL А' KövETKEzó szAMoKAT

s KlMoNDANx?

36. 425. 1,142. 5,264. 9,612. 12,369.

542,967. 9,676,543. 83,223,466.

/
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Ezek Arabs számoknak neveztetnek , mi

vel az Arabs Nemzet hozta öket Európába ,

’s legelsöbbszer a’ Spanyolok tanulták-el;

ezektöl késöbb a’ Francziák. A’ Németek

1250-töl fogva élnek velek. A’ Magyarok kö

zött is 12U0nak közepe táján kezdödtek, ’s

jobban Hunyadi Mátyás Király idejében

terjedtek-el, ki 1458-ban yálasztatott, ’s

1464-ben koronáztatott Királynak 's 1490

ben holt - meg. Az ö alatta megujított

Budai fö Plébánia temploma tornyán még

ma is olvasható ezen esztendö szám 1470,

hanem ott az akkori irás szerint így van:

18v0. Ha Buda várába mégy kis olvasó,

nézzd-meg. Az Ország czimerét és Mátyásét,

is ott látod. Az Arabs száтak közönségesen

czifráknak neveztetnek.

Régen az emberek újjaikkal számláltak ,

mint'most is a’ parasztok között sokan, kik

a’ szokásban lévö'számokat nem ismérik. A’

régi Egyiptomiak kôvecsekkel számláltak, a’

kövecáeket tudniillik jobb kézröl t'ették ’s

egyenként balra buzták. A’ régi Görögöknél

is az illyen számlálás módja volt szokásban,
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csak hogy a’ kövecseket balról jobbra 'huzo

gattak. Késöbb irásaikban a’ rendre következö

számok kijelentésére betüjiket vették, az а.

görögösen a tett 1. a’ bgörögösen р , tett 2 ,

a’ c görögösen írva y, tett 3.

Szeretném kis olvasóm , ha kedved jön

ne a’ görög nyelv megtanulására, azon a’

nyelven sok szép és hasznos munkákat olvas

hatnál. Vesd-meg eszedet, ha nagyobb léssz,

tanulj mindennap ’s majd egy idő mulva csak

azon veszed észre magadat, hogy a’ görög

Irókat széltében érted. Ezen, javadra czélzó

kivánságom, ama három görög betü ide irá

sával támadott, 's tudtodra akartam adni,

azt gondolván, hát ha ez téged ébreszteni,

fog a’ mívelt görög nyelv tanulására.

Most térjünk megint a’ számokhoz. V_A’

Rómaiak is betüjikkel éltek a’ számok ki

jelentése végett, csak másképen mint a’ Gö

rögök. Ide irom a’ Rómaiakét , de feljülaz

Arabs számokat , mellyeket talán jobban is

mérsz, _’s ezek szerint tanuld-meg a’ Hó

maiakat :
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1. 2. 3‚ 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10

I. Il. IIl. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X.

ll. l2. 130 14- 15b leo 170

XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. xvm ‘

1s. 19- 20. 30. 40. ' 5u. во.

_ XVIII. XIX. XX. XXX. XL. L. LX.

70. 80. p 90. 100". 200. 300. 400.

LXX. LXXX. XC. с. CC. ссс; сссс.

500. 600. 700. 800. 900‚ 1000»

D. DC. DCC. DCCC. DCCCC. M.

Nézd-meg magad, micsoda betüjiket vet;

tek a’ Rómaiak. Ha valami keveset már tudsz

deákul, talán tudod azt , hogy centum szá

zat; mille, ezeret tesz, ’s láthatod hogy

azok kijelentésére az elsö betüt vették , éppen

mintha mi Magyarok a’ százat így írnók: Sz.

‚s az ezeret így: E. '

Nézz-meg most valamelly könyvet, ’s

látni fogod, hogy az esztendö-szám, melly

ben a’ könyvet nyomtatták, némellyben, ki

vált a’ deákban római számmal van írva.

Kedvedért ennek czímlapjára én is római

számokat tétettem. L# . '
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Próbáld már azon esztendöt, mellyben

a’ kicsi Gyulának ezen Olvasó-Könyvét for

gatod ,római számokkal leírni. De ne nézzd

meg elébb , mint 'leirtad volna”, miképpen ir

tam én ide a’ római számokat , mert fejedböl

kell leirni tanulnod. Azt az esztendöt,melly

ben születtél , hogy.’ irnád? ’s azt, a’ hány

esztendös most vagy.

Jegyezd-meg, hogy az 1000 nem csak M

betüvel. irják, hanem így is: CIO , ’s az 500

nem csak D betüvel, hanem így ja IQ.

 

l L
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HAT FÉLE MESTER-EMBER.

1. A’ fazekas. Miböl dolgozik a’ faze

kas ?‚ mi hasznát veszik csinálmányainak? mi

módon készíti azokat?

2. A" kerál-gya'rtó. Mond-el nekem

mind azt a’ mit e’ készít. Micsoda műszerekre

van szüksége"? Millyen fákat kell neki Válasz

tani, hogy az a’ mit csinál, tartós legyen.

Dolgozhatik-é fűzfából?
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3. .dz asztalos‚ Miket csina'l ez Mil

lyen Иt kell neki venni ehhez vagy amahhoz

a’ mхщЫboz? Isméred-é míîszereit?

4. А’ lzöte'lgycírto'. Miböl dolgozik ez

’s mit. Tudsz é te ostort fonni?

5. Az eszlerga'ros. Láttál-é már esz

tergáros můhelyt? Mibůl és mit dolgozik?

6. А’ Ã'Önu'ves. Mik kellenek, hogy ez

dolgozhassék? Miben külömbözik a’.köm1'

vestöl az ács?,

Ollyan mesterember-é a’ képíró, kéр

faragó is , mint ez a’ hat? Ha te azt monda

лád, igen, én azt felelem; nemJ De mir

most te felelj , micsoda névvel kezdették né

mellyek a’ Magyarok köztt a’ képírókat ’s

faragókat me'tszöket à’ mesteremberi neve

zettöl niegkülömböztetni?

 

I_X.

KüLöMßFÉLE JELEK ÁLTAL шт вы.

szÉLLÉs.

Бacz1 Péter és Imre többekkel együtt

járták a’ Kolozsvári gyermekek-iskoláját, de
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ök hárman legin'kább együtt tartottak; Nem

is távol lakván e gymz,ístól Szüléjik , gyakorta

mentek majd egyikhez majd másikhoz , ’s ma

gokat az idö szerint mulattak. A’ játék mel

lett sokszor pedig kicsiny_ vetélkedésekbe is

elegyedtek, el el mondogatván egymásnak a’

mit nz iskolában tanultak, vagy mindenik

külön a’ mag; hozzája járó házi-tanítójától.

"S nem'kicsiny volt közülök annak öröme,

a’ ki valamit ollyant tudott a’ mit a’ más

kettö nem. Ez rendre majd egyiken majd má

eikon történt , ’s ebböl az származott, hogy

mindég kérdezösködtek Tanítójoktól, készen

akarván lenni, ha azt nem tudná is valame]

lyik a’ mit a’ más , de egyebet tudjon , a’ mi

röl megint talán amannak nincs ismérete.

Egy téli estvén , midön Péter Szüléji' há

zánál töltötték volna idejeket,' elválások elött

.azt mondá, kicsinyt hamisan mosolyogva

Laczi, úgy készülne Péter'és Imre, hogy ö

másnap valamit mutatni fogna nekik, a’ mit

bizonyosan még nem tudnának. ’S mi-lenne

az, kérdé'hamar Péter, ’s hát ha még én is

mutatok ollyant, a’ min ti, nagyon, nagyon

l
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fogtok csudálkozni. De, barátim, ha így

van, monda Imre, úgy én is eléállok vala

mivel. Ezzel jó éjtszakát kivántak egymásnak

’s Laczi és Imre pajtássok’ Szüléjinek. Más

nap esti szürkületkor, még a’ kirendelt óra

elött elmene Péterhez Imre, kaczagtak egy

másra, ’s egyik se tudta a’ másikból kivenni,

mit akarna mutatni. Várták Laczit, de el

ütötte volt már a’ kirendelt órát ’B még nem

jött. A’ más kettö nyughatatlankodni is kez

dett,_mikor Laczi fürkészűleg elöre hédngta

fejét az ajtón. Hа“: csak illyen pontos ember

vagy é te, ezzel támadá-meg Péter és Imre,

Laczit, ki nagy fürgeséggel levágván kalap

ját, bizony fiúk megengedjetek mond, két

betümmel sokáig bajlódtam, addig pedig nem

akartam jöni, mig jól el nem készültem arra,

a’ mit nektek mutatni akarok.

Micsoda betükkelvan neked' bajod, kér-.

dezé egyszerre a’ más kettö.

Én _- én,-felele Laczi, ollyan jelekkel

való beszéllés módját gondoltam-ki, hogy

egy szót se szóllok, ’s még is megérthet, a’

ki jeleimet tudja, de más bizony senki sem.



No's hát ez az! Ugyan mulatságos lehet,

de - Öcsém Uram, monda Péter, ngy tudja

meg, hogy engem se talál készületlenůl. Imre

hallgatva mosolygott magában , ’s gondolta,

majd akkor áll-elé mikor kell. Laczi pedig

állásba teszidnagát, 'szvigyázzatok, kiálta.

Ekkor a' keze" fején egy Érre mutatott; a’

Derekához nyult; keze fejét egybe-szorítot

ta; jobb lába hegyével a’ bal lába sarkát

megütötte; azután jobb kezével a’ bal keze

feje Börét megfogta :, Ajakát éríntette , r be

Щt mondott; Állához nynlt ’s Térdjéhez, mu

tatta lába Ikráját ’s kezét a’ Mejjére tette.

No, most találjátok-ki, mit mondottam

szőllt Laczi, ’s örömében egyet szökött.

Imre és Péter egymásra néztek, azután

mindenik próbálta utánna csinálni a’ jeleket,

de mit tegyenek azok , kitalálni tudták.

Ha ha ha kaczaga Laczi, úgy-é,

fiúk, ember vagyok e'n. Nézzétek még egy

szer megcsinálom a’ jeleket, de'.a" két paj

tás most is csak annyittndo'tt, 'mint elébb»

Tudom , 'hogy az' én mestereégemet sem tu

dod , szólla Péter; "Imre pedig látszott mé



lycn gondolkodni a’ jelek' mifoltán. , Csal:

azt magyarázd-meg nekeт , monda Laczinak ,’

mit akarsz a’ kezed feje egybe-szorításával?

De., Laczi, mingyárt az сайтe]: megma

gyarázásához fogott, megszeppenvén, hogy

a’ hallgatva gondolkodó Imre kitalálná a’ mit

akart, mint ez máskor is törléntr, ö pт“;

nem örömest nézre volna azt , hogy ne 6 neki

kellessék a’ tilkos jelû beszédet felfejteni.

Minden jel , monda hát Laczi, egy betüt te

szen. Rakjátok egybe a’ betüket, ’s tudhat

játok mit mondottam. Nézzétek:

a, - ш a’ betüt ki akи-vdl1 jelenteni,

ajakomhoz nyulok.

a' , «- ekkor az állomhoz.

I; ,  kezem fején a’ bört megfogom:

cz ,  czombomat.

d, - a’ testem derekához nyulok.

e, - kezem fejét jól egybe-szorítom, ez

úgy é bár eröt jelent.

Megállj , kiálta Imre, csimíld most még

egyszer eléhbenijeleidet,’s én megmondom,

mit szónouáL‘De , Lmi az elébbi okból ,

nem tevé. Már hiszen, kitalálhatod, тoмa,

..‚



de már hadd végezzem -el , ’s minthogy Pé

ter kérte is, mivel ö még nem volt éppen

tisztában .a’ jelekkel , Imre hagyta folytatni

a’ betük jelei kimutatását. E’ szerint tehát

magyarázá tovább Laczi , az

f,  fog.

g,  gomb.

gy , - ugy teszekminiha gyurnék.

Л, - haj.

i, - ikrája a’ láhnak.

j , - a’ jobb kezem~

l', - köröm.

. 'l, _ lâh.

[_y ., -—- kimondom.

т a '_' mej).

n , .-- nadrág.

ny , - nyak.

o ,  orcza.

ó, — órr.

ö, - 0km.

P', '- ugy teszek kezemmel mintha puskát

akarnék kisütni.

r, - kimondom.

s ,  sark.



sz , - szem.

t, -- tépd.

ty , - ty , kimondom.

u , - ujj.

ü, ›-- kimondom.

z , -- kimondom.

11,.- váll.

Most már ujra megmutatom azon jeleket ,

mellyekkel kezdettem , szólla Imréhez Laczi,

'’s az látván azokat, egyszeribe megmondotta ,

hogy ezt akarta kijelenteni - —- de nem

írom-ki, olvasómnak, hát ha ö maga is fel

fejtheti. Ez valóban rendes, szólla Péter,

Imre kitalálása után , ’s mivel . ö inkább ha

mar utánna tudott csinálni valamit másnak,

mint tulajdon magától kitalált volna, új

jelekkel próbálta más szavak kiadását.

 

X.

PÉTER, MESTERSÉGE.

'S Péter azután elkezdő, már most hadfl

mutassam-meg én, mit tudok. Ezzel', Anyja

szobájába szaladt, ’s térte azt, hadd vihetné
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most a’ czínta'nyérat ’s a’ tört ‚вt , mellyeket

már elébb kinyert, pajlásaihoz. Az Anлa

mind a’ kettöt oda adá, ’s azt kérdezé mo

solygva, hogy hát ö megnézhetné- é mester

ségét, mellyet elébb titkon elbeszéllett. De

ne hogy Laczinak ’s Imrének elöre valamit

mondjon édes Anyám, felelé kedveskedö csin

talankodással, ’s ezzel hirtelen lefutott a’

grádicson , a’ tányérat hóval megtöltötte , is

mét hamm' fel , ’s béállott eszközeivel a’ mu

tatványos szobába, hova már Anyja is bé

meм, kire hpsszl’l szemeket vetett mintegy

kérdezöleg, ha még titokbau van é a’ mit;

‘Шar. ’

Hát neked ugyan mire kell az a’hó , ki

áltának pajtásai. Mingyárt meglátjátok szólla

Péter, ’s Anyja engedelmével vizet töltött

az àztalra, a’ havas' tányért a’ vízbe tetle ,

’s a’ hóra sůrůn sót hintett.

Most, moмa, mineku'tánna két három

minutumig “титatta volna nézöjit, ve

gye-fel valamellyik a’ tányérat. Laczi csak

hamm' hozzá nyúl , de a’ tángyér az asztal

hoz fagyott volt,
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Látod, látod,' monda örvendezve Péter, ‚

a’ meleg szobában is megfagylaltam a’ vizet.

A’ tányérat Laczi ’s Imre felvevék ’s látták

az asztalon ’s táugyér alján a' jeget, ’s csu

dálkozva örvendettek. ’S ennél fogva még fen

nyebben magyarázta Péter, hogy ezt még

nyár közepében is meg tudná mutatni, ha

akkor hó helyett jó hideg vizet sózn'a meg.

PéterAnyja gyönyörködött fijában.

 

XI.

MIT FOG IMRE CSINÁLNI?

Most Imrén volt a’ sor. Én pedig monda

ez, egész csendességgel egy-két szempillantat

alatt egy ezüst garast elolvasztok (Мытищu.

De, hogy lehetne az, kapta-ki a’ szót szá

jából Péter, hiszen, a’ dióhaj elég? Imre

hallgatott; elévevé a’ dió-hajat, ezüst ga

rast, salétromot, büdöskövet ’s fürész port.

zsebéböl, ’s a’ dióhajba három rész salétro

mot, egy büdöskövet, ugyan annyi fúrész

рort tett, erre az ezüst garast, 's ismét'mind

a’ három féléböl a’ garason feljül annyit hin
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tett, mint a’ mennyi már alól volt ’s egy

kis kanóttal meggyújtotta. A’ salétrom susto

rogva égett, ’s az ezüst hamar egybe-futott

- a’ dióhaj pedig épen maradt.

No's nézzétek szólla, elégett-é a’ dió

haj ? Nem , a’ mint látom monda bámulással

Péter, de már most vége a’ garasodnak , nem

lehet rajta többé almát venned. Azt nem fe

lele Imre, de az illyen próba csak megér

egy garast. Laczi, felkiáltott hogy ö kérni

fog egyet, édes Atyjától, vagy ha nem talál

na is arra a’ végre kapni, inkább azt a’pénß'

zét fordítja ezen próbára, a’ mit csemegéért

adna. '

Péter Anyja hamar egy tányér, almát

hozatott a’ három kis' vetélkedönek ’s Imré

nek ’s Laczinak egy-egy ezüst garast adott ,

éreztetni akarván Péterkéjével, hogy a’ maga

szájáért való Fösvény gondoskodását nem

hagyja helyben.

Ezen jóságnak köszönettel vétele után .,

vallyon mit csináltak a’ nem irígykedöleg ve

télkedö pajtások a’ tányér almával?

_1_-_
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XII.

KÉRDÉSEK.

1. A’ csíuosságot szereted-é inkább vagy

a’ lepcsességet ? Ezért az utolsóért nem kell é

sokszor ‚машинaм?

2. Meg kell é a’ gyermeknek a’ maga hi

báját vallani vagy eltitkolni? ’s kell è igye

keznie hogy magát megjobbítsa?

3. Szeretsz-é az ágyban reggel aluvás

nélkül heverni ? Jó é ez?

4. Miben áll a’ mértékletesség? Ki nem

mértékletes ? Az vagy é te?

5. Sokszor kell é téged meginteni hogy

'szorgalmatosan tanulj ? .

б. Kit szeretsz inkább, a’ ьi'neked hfzel;

kedik , vagy a’ ki az igazat megmondja? ‚

7. Ki háladatos? ki nem? ‘

8. Számot szoktál-é magaddal vetni min

den estve, mikor lefekszel, hogy a’ napot

hasznosan vagy csak vesztegetve töltötted ?

V 9. Szoktál-é engedelmet kérni attól, a’

Lit megbántottál? ' ' "

Ax

3
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10. Kit becsülsz nagyobbra, a’ jó szívü

és szép eszü szegényt, vagy a’ rossz lelkü,

tanulatlan dölyfös gazdagot ?

 

XIII.

A’ MÁR TÖBBÉ NEM SELYP ÁDÁM MEG

KÉRDEZI ATYJÁT. '

Látja egyszer Ádám ., Atyját az ablakban

dolog nélkül állani , hozzája megyen , nyája

san meg fogja kezét, ’s azt kérdezi: Édes

kedves Atyám , mi volt hát az a’ híres ember ,

.kiröl azt igérte, hogy elbeszélli nekem mi

képpen szoktatta magát a.’ hetük és szavak

tiszta kimondására - ’s úgy é, hogy én most

jól mondottam-ki az s és r betüket?

Az erre megörvendett Atya, megölelte

Ádámot, így, így szeretlek fijam, szálla,

nem felejtetted-el ezt kérdezni ’s ennél fogva,

a’ mint látom, igyekeztél is hibád letételén.

Ez jó jel, már most hiszem , egyebekben is

szófogadó léssz. Örömest teljesítem hát én

is igéretemet. De, mond-meg elébb nevét

azon híres embernek, mert a’ minap, mikor
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a’ tengeliozek elrepííltek, én ш is 'megmon

dqttam. 1_ „ ,s

Arla'm. Dem ,. dçm_ már 'ezt elfelejtet

tem, pedigä mikor édes Atyám emh'tette,

sokáig mondogattam lnagamhan, -' Ugy, De

mostehenes. , u

Az Atya elmos'olyodottï. Nem'jól mona

dod fijam, s_zôlla, így ke_11:' Demosthenes.

Ez született a’ Krisztus ideje elött 375. esz

tendövel, Paeanenm nevü faluban) melly

Attikához тi:ozм, ez a’ tartomány pedig

Görög országnak egy részét tette , 's Demos

thenes görög volt. Még kicsiny korában ma

radt zírván atyja halálával , kiröl reá 'sok jó

szág szállott, de a’ mellyet rossz lelkìí 'gyám

atyjai elakartak töle venni. A’ gyermek igen

jól ищu]t ’s igyekezete által annyira ment,

hogy 17 esztendös korában maga vitte a’ perl;

gyám-atyjai ellen., ’s azt szerencsésen meg

nyervén , jószágait megtartotta. Tanulásával

czután se hagyotl-fel, hanem az ékesszóllás

és bölcselkedés tudományában Кыштым,

1saens, Isocrates és Plato nevezetes tudósok

tól vett leczkéket. De természeli erötlensé

3 Ü
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gei ’s hibáji eleiute sokhan hátráltatták , mert

gyeuge mejje volt, ’s most mondom a’ mi

léged közelebb'röl illet, fijam, az r'hetüt

éppen nem шdta kimondani. Mind ezen hibáji

azonban , a’ mint monda'm csak eleinte vo]

tak, :nivel azo!‘ meggyůzése végett mindent

elkövetett. Egy Szatirus nevü ,szx'njátszó ta

nácsára, ugymint, szájába aап.6 kövecseket

тakoй, ’s néhány verset mondottïb el .egymás

után még pedig egyszer másszor meredek és

nehéz járatu hegyek oldalain felmászkálva.

пoзу gyenge mejjének siket hangját erösítse

néniel'lykor a’ tenger partjára ment, „мы

ott a’ hullámok legjobban zúgtak, valami

beszédet mondott-el a’ lárma közтt hango

san, eröltetett szózattal akarváu a’ zúgást

feljül haladni. Majd megint pinczébe zайko

zott, ’s bémenetelekor lenyiratta haját, ne '

hogy kedve jöjjön a’ hamar való kijöveteh'e,

hanem ott üljöu , mig az megnö ’s fellétele

szerint a’ tiszta , hangos , értelmcs beszédben

magát addig gyakorolja ’s tam’lljcn. Olajos

mécse mellett {нa 'itt .még mсмan is lu'res
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beszédeit, mellyeket köz.helyen az Alhénei

nép elôtt elmondott.

Ennyit tudni felöle neked, most elég

fìjam , szólla tovább az Atya Ádámhoz . ЧП

lyen nagy lelki tulajdpnságai, millyen karak

'terhibáji voltak , azokal; te majd nagyobb ko

rodban tudnád johban megitélni. ‘

Mdm. De hát nagy koraheli hibájit mim

nem igyekezett ugy letenni , édes Atà'ám , mint

az r hibás kimondását?

Atya. Hogy ezen szép kérdésre legalább

röviden feleljek, azt taисm, Demosthenest

a’ nagy lu'rre-vágyás elragadván elégnek tar

totta, ha eszéért becaůlik.  Majd. erröl

megiut'âkkor szólljunk együtt, mikol‘ meg

foghatod az emberi természet mivoltát. Most

te csak azon légy, hogy egy hibád se legyen

semmi félében is, ha pedig ejtenél, azon ta

nulj. Annak ugyan örvendek, hogy selypíté- _

sedet ’s rácsogásodat már elhagytad.

Мéёг a’ jó Atya megmondá, hogy De

_mosthenes 62 esztendös korában halt-meg ,

’s felvettette fijával , hányat {нa}: akkor Krisz

tus elött, valamint azt is mennyi ideje mos
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tanig a’ Demoathènes halálának. Most által

küldötte egy cselédjét a" szomszédba , titkou.

Meglátja azt, egy kaliczkával ’s tèngelicczeì

vissza jöni Áda'm; ’s örömében 'szökdelve

мамoши: Né, édes Atyám a’ szép tengelicz

a’ kaliczkában. Az/ a’ tiéd, felele az, иz1

modra lartottam szomszédunknál, hogy ne

ked adjam, midön igyeke.zetedet látnám, a'

mit mostiupasztaìt-a'm. ’S Ádám, gondja lnlá

vevé a’ szép tollu fürge madarat.

 

XIV... ' ''

А” MAGYAR HEílíYgsínÁ's.

Kis 'o1vasóm, én eddîg .mindè'ìlk'or' Нs

olvasónak híttalak ’s el is' hiszem, hogy ol'

vasni jól tudsz , de most'azt ‘Шaroт tudni ,

ha tudsz-é mzír jól írni isf, az az règulák

szerint helyesen , hogy azután' kis .irónak is

nevezhesselek. Én itt néhány'regulára' taní

talak, mellyekre annak a" ki туши be

lyesen akar írni, figyelmezni kell.

l. Minden beti'it úgy {rj-1e a’ mint azt

a’ tisztán' beszéllö magyar' kimondja. 'P. o.



soha sem kell a’ d helyett t; a’ b helyett

p , a’ L’ helyett g betüt írni. Mert nem za

varnád-é meg az értelmet, ha a’ bor he

lyett azt irnád:por, hasonlólag ha azt akar

nád írni bab , ’s azt irnád pap, így a’ dudva

is tudva lenne , mint ezen könyv SO-dik lapja

18-dik sorába de'lben helyett a’ német betü

szedö így szedé te'lben!

2. Vigyázz, hogy az ékezést, deákul

accentust, az azt megkívánó szótagról el ne

hagyd, mert ezen szavak: a'lma, btil) , sa's ,

l'a'r , e'rő , ékezés nélkül mingyárt más értel

müek lesznek. Próbáld csak azokat a’ nélkül.

3. Minden pont után nagy betü követke

zik. Elöl csak nem irsz kicsit ugy é?

4. Országok , nemzetek, városok , faluk,

hegyek, tulajdon nevek ’s tisztségek vagy hi

vatalok nevei nagy betüvel irattatnak: p. o.

Magyar és'Erdély Ország; Franczia , Német;

Pest, Kolosvár, Nagy és Kis Czenk , Sibó :,

Tátra , Fátra , Mátra; Bálint , Ferencz 5 Vár

megye :, Fö-Ispán , Al-Ispán , Fö-Bíró ’s a’ t.

Hol szükség a’ cs; a’ ts; az nyj, az

Ily, mint p. o. csóka, bara'tsaâg, ahy/já,



'56_x

atJ/ja , olly.; erröl Tam'tó.d' bövebben :fog

szóllani, “Нamёnt egyebekröl, mellyeket te

kicsiuy ember szóbeli magyarázat által kön

nyebben megfoghatsz. A’ magyar nyelv gram- _

matikáját, reménylem külömben is elébb la

nulod-meg mint a’ deákét, ha csak ugyan

deákul is.tanulsz. A’ helyesírás a’ gramma

tikának egyik része , görögül ’s deákul ortho

graphia» A’ szépírás kalligraphia. Vallyon

te szépen Нsшán írsz é, vagy pedig mázolsz ,

vagy éppen úgy “karsz mint a’ tyukok.

 

XV.

TÉNTA csINÁLÁs.

A’ szépen író jó .fekete téntával örümes

tebb й'. Végy ehhez 3 unczia gallest ; egy

unczia herzsenyt:l egy unczia római gáliczkö

.vet ,"’s ezeket fazékba tévén tölts rájok egy

kupa vagy másfél icze feй: hort, a’ helyett

eczetet is lehet, f_özzd fél óráig, tégy akkor

belé egy unczia arabiai gumm“, ’s mikor ez

kavargatás után jól clolvadt, szůrd a’ fekete

levet . egy szйáu keresz.tül,L

\ /



..57.

с’.

Veres , ш, zöld és sárga téntával ugyan

nem {rsz , de az ezekhez megkivántató része

kаt is ide irom', ’s megcsin'álhatod az illy '

színes téntát is, kiçsiny iróm, ha kedved

tartja , ’s _ ha pénzed van.

Végy egy fertály font Fèrnambuk йt ’s

ehhez tévén Ыt lat megtört timsót, 's' ugyan

annyi borkö-felt, ezeket együtt forrald-meg

egy icze vagy három fertály kupányi vízben ,

mig a’ víz félig lefö, ekkor vess belé két

lat nádmézet, ’s két lat arabiai gummit , ’s

a’ veres ténta készen van.

A’ kékhez indigó, timsóföld ’s gummi

kell. '

2ö14. lesz , ha réплыйt: ’s gummit o1

vasztasz - fel boreczetben.

Sárgát, szш-‘ín, timsó ’s gummi vízzel

készíthetsz. _ э.

A’ fekete ténta'nak színét e1 lehet éenni,

ha közibe sálétrom этanyt elegyítesz. De ha

ekkor {rsz vele, nem lehet addig elolvasni ,

mig felolvasztott folyó alkalival a’ papiros

meg nem nedvesítetik. Lehet ollyan téntátis

készíteni, a’ mel1yel..va1ó irás a’ hidegben

Ó



elolvashatatlan, ’s csak akkor Милana]: a’

hetük ,' ha a’ papiros egу 'kevéssé megmele

gítelik. Alig ha nem kivánnád ezt tmfni',. mi

böl késziil' Vlad' „(мы másképp'záfïerát, ’s

koballlisztet kel] választó vízben félolvasz

tani a’ mihez osztán annyikút-víz jö, a’

mennyi’szükséges arra, hogy a" papirosat

ezen' elegyék keresztül ne rágja. Ha éziel fr

az umher, irását nem olvashàtja más, "h'anem

a’ ki a’ papirosat tüzhez tàrtja; niihélyt a’

papiros meghül, az irás is eltünik. ’S ezen

mód által az irást majd olvashatóvá, majd

olvashata'tlanná töbhszer is rlehet cs'inálni.

De ha igen erösen által melegszik a’ pёpiд

ros, az iráé ra'jta m'indenkorra megmarad.

Illyen téntával tájékot is lehet' rajzolni , me]

lyen a’ Ш]: ’s a’ föld elveszettnek látszó ékes

sógeikkel telet áhrázolnak, ’s midön a’ raj

zòlat papirosa .il1end_«'»le'g áйёйmeыфzйс, a’

télböl .tavasz lesz, minthogy'a’ lassú'hevüÁ

lés a’ ténta színét'zöides-kékké változtatja.

Azért ezen'gondolatot már kèmencze-eleibe

valóra is alkalmaztatták. Az illyen ténta

sympathiai ténlának nevegtetik. 'Megosinálál
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sakor nagyon kell ügyelni, mert ha a’ vá

lasztó Нz a’ kézre cseppen , azt felrágja, ’s

a’ kobalt maga is mérges tulajdonságu , azért

te, édes kis Olvasóm, ezen sympathiai tén

tát csak Tanítód felvigyázata alatët készítsd.

A’ Régiek , ( kik ezek Ё’) fekete fái eperj’

levéböl koromból csinálták fekete téntájo

kat. A’ Chinaiakról azt irják, hogy az ö

nyelveken bizonyos Mé nevü köböl készítet

tek, melly név nálak külömben is téntát

jelentene, ’s ez ott még Krisztus elött 1084

esztendövel isméretes volt.  A’ görög Csá

szárok, neveket veres téntával irták alá , me11y

veres csiga nedv'éböï készült: éltek ararmyal

is az irásban.

A’ sympathiai téntának feljebb emh'tett

módu выnаны, H05-ben kiadott könyvé

ben egy német asszony tanította.

 

XVI.

Az IJEDÉKENY BIRI..

Ki lesz elébb a’ kertben, kiашa Jani az

udvaron hugának Birinek. Nem bánom, pró
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háljuk-meg, felele ez, de várj egy kis'ség,

hadd hozzam-ki elébb szalma-kalapomat, mer:

a’ nap hevet süt, ’s majd mind elbarmllok.

Igen hát, csintalankodék Jani , arra nagyon

is kel1' iigyelni, miért nem tudto}; ti leányok

is uз)’ járni mini; én, kal'ap ’s nyakravaló

nélkül szabad mejjel. Hideget meleget egya'

ránt meg kell szokni, ezt mondja Uraт

Atyám. De 'már ennek végét nem hallotta

Bii-i, a’ szobában lévén. Sokáig keresgeté

ott szalma-kalapját, mert nem igen szokla

{тorteчай)“ bizonyos helyen tartani. Jani két

жe: is békiált utánna,de Biri nem jö. Meg

állj , дoмoм zi’ fiú magában , rá szedlek éil

most téged, szalad egyenesen a’_kertnek, kö

rül néz ott, ha nem. 1átjaé:va1aki,ne hogy

az maid elárulja Birinek Ъ mivel senkit se

vett észre , bé egyenesen, »,- Bîri МЮ kö

ищeт állzin kalapja piros_ pántlikáját, kö

rül néz, kiált, de a’ versenyfutás ajánlója

sehol sincs. Allá molida, ö kegyelme'bizc

' nyosan megváltoztatta száudékát 's elöre el

suhant , ’s,most Biri még kosara után'ment

bé. Jani már a’ veres szöllö bokrok mellé
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huzta magz“, hivén hogy Вы oda jö, mert

az eperj ágyak azok mellett voltak. Fel fel

du;т onnan _fejét , ’s vizsga szemekkel nézett

kl'n'ül leselkedve , ha a’ leány jö é? Ez egyet

fordul az udvaron , Jani , Jani kiаt , de annak .

se hire se hamva nem lévén , Biri is egyene

sen megyen .a" kertbe, danolgatva ’s kрsar

káját hintázgatva. Jani’Jani, kiáltoz ott is ,

de nem felel senы , körül néz, nem la't sen

kit. Már ö lássa monda, én eprészek. ’S mi

kor az eperjágyan vo1t', Jani majd megpuk

kant , hogy nevetését tartóztatnia'ke'llett, de

meg nem mert volna mozdulni , ne .hogy 6и

re vegye Вы. A’ Ieányka nyugalmasan legug

gol szedi az epret kezében taмoм; kosár

Кбайт. ’S' most Jani  'kukurů kikirikó'!

шт fenn hangon. Huga megijed, elejté kol

sarz“; "s'futni kezd. Felszökik az elrejtezett

fiú, ni a’ nyúl, ni a’lnyúl kiá1toz',.' ’s tap

solva mondja, bizony még is nagyon ijedé.

keuyek vagytok ti leányok. 'Biri megáll , visszu

íléz, látja testvérét, ’s dobogó szíve csende

sиш‘. Várj te ravasz róka, szóll, feléje kö

zeledve , így kellett engem megijeszteni? Ilu
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gocskáin, felele Jàni , tréfás nevetkezéssel ,

azt штam hogy félénk vagy , de hogy illyen

hamar fuйsna]: eredj azt. csakugyan nem gon

doltam. Hát így meg .kell' ijedni egy kukuri

kótól? Igen, vi'sszonozá , Biri, Мne}: arczát

még most is elképedés színe halavány'ította,

mikor én ott csendesen ültem', gyaníthattam

hogy valakïi meg a'kárjon ijeszteni? Мoёt , egy

Нs szégyen miatt èzemreha’nyások következ

tek. Töled lneg иgут szép volt, szólla Biri ,

‘гa1amennуire'11йzzo56 'pillamtat'okkal , még ö

lu'v futásŕa engemet, ’s. osztán meg ïse'vár.

Miért késtél .ollya’n. sbkzï, volt' a’ felelet.

Sókáig kellett kalapomat' keresnem, vala Bi

rié. Tedil'mindenedet bizonyos helyre ’s meg
kapod .még a’V setétben is, így lezzkézödött

lïani. Ti leányok mindëg rakosgáttok ’s még

sincsen semmitek is re'ndbe. Osztán minek az

a' sòk'készül'ödés, ha бы]: a’ kertbe akartok

is menni kalap kell ’s ide pántlika, oda egy

tů, ’s ezer mindenféle. Legyetek ollyan ha

mar készen , 'mint én.' Igen , mentegetôdzëk

ВЫ, dе a’ leánynak csínosnak kell lenniazt

mondje Asszony Anyám, s meg azt, hogy



nem' is ilzép' ha köntöse fityeg rajta. Csínos

na}; , cа1nosna1< , hányá Jani , hisz a" jó; 1e

gyetèk azok , .‘1e annyi csak щaz, hogy сыг

rálkodni'is sz'erettek ’s e’ mi’re való’? A’ ki

tiszta laz csl’nos is аzt mondja Uram Atyám;

De az elevenkedö Jani, véget akarván vetni

ezen vetélkedésnek, meg'ölelé Birit, felfor

dult 'koааты БeЖЁbe aдй .’Ís"a’ kihullott epret

beléje rakta. G'yere üiónd'á- szedjük tele ’s

vigyiïìk-hé .Anyánknakl Megegyeztek, hogy az

egyik' sыmet, a’ mit kül'ön mindenik szed ,

maga megeheti, de a’ második a’ kosárba mé

gyen. Illy eprëìésék kö'zötä a" kertelésre re

pült kakas i'b'egyet 1ц$1‹:‹51’iko1a', шйánna a’

többièk a’'. faluba'n," ’s. ВЫ e1шoёo1yб‘1oц.

No, МН‘! , mond Jani, hát elébb miért 'kel-

lett megiîedned; . Az éh kukurikolásomra'ì,

momdzi' .mi. egyik s'zem epret szórgálmàtosan'

szájába hányván , te атомы ; ama 'kakasoké

ra pedìg esö lesz. Hm, sà шаpики, „alla

Bi'ri', feйt rázogatva. ' '

Tele lévén a’ kbsár ’smagok is megelé

gelvén az eperj evést , be'indultak. Menttekben

azt kêrdezi most Jani ,’ Quit, csiná1janak,hogy



Anyjok lu're nélliül jöttek a’ kertbe, holott

tudták a’ miiidonkorra szólló paran'csolatot.

Te ln'ttál engemet, így'kezdé mentségét ВЫ.

Híttalak nem híttalak', mond Jani', elég az

hogy utánnam jöttél te is. Én tizenkilencz ,

t'e pedig egy híján husz vagy. ВЫ elöre furla

bé magát'azajtónf’s u_gyan sietett egyik ke

zében levett kalapját ala'. , másikbau a’ kosa

rat jól feltartyán ‚ Anyjálio; , ki a’ kanapën

ült ’s kölött. Édes Auyám, mond, egy kosár

cpret szedtünk ’s bélloztuk 'Aaszony Anyám

n’ak. Jani áil'ott. _. ’ ›

Anya. Kösz'ůuöm, de„ki швedы-me;

uektek a’. kertbe walń me'netelltq?‚ .‚‚’‚

iB_L'ri. Jani -' Jánirhiv'ott, ’S'Biri. erre

nagy szemeket vetett , mellyek engedel'em sze

' нd kéréséyel édes Anyjira estek ‘тsza.

Jani. Igen  édes Asszony Anyám. «

’S babirkálni kezdett _fej én. Igen , ¿des 'Anyáln ,

- engedelmet жéн)‘.

Biri. ’S Jani engemet meg is ìjesztett,

hogy elfutottam.  Jani erre мы шtбцal

_ hatta magát, kaczagásra fakadt. Fiú! monda

az Anyjok , e1sö a’ megsnegett paràncsolatért
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való engedelmem, azután a’ tréfa. Neked

Biri leányom, nem kell mással mentegetned

magadat, ha már, valaminek cselekvésébe a’

mit magad is tudtál nem szabadnak önnkén

tesen megegyeztél. Te pedig Jani, nagyobb

vagy,még neked kellett volna emlékeztetned

testvéredet. Mivel azonban látom hogy ma

gatok is érzitek gondatlanságból ejtett bibá

tokat elfelejtem, de af mint legelsö, úgy

legutolsó is legyen. Az intés szelíd tekíntet

lel lévén adva, a’ gyermekek arcza megma

radt elébbeni játszi vonásaiban, annál is in

kább , mert Anyjoknak hozzájok való kedve;

módja bizodalmas «мышцdм táplált ben

nek. Kérdésére tehát, miböl állott volna a’

mcgijesztés, Jani a’ maga csintalankodását

bátran beszéllette-elé. Biri, a’ kanapéra ült

Anyja mellé , ’s mikor Jani kaczagva elvégez

te, Anyja eleibe hajolva nézett-fel annak sze

me közé , oh , édes Anyám, most jut eszem

be , szóll , bizony a’ minap Jani is félt, mikor

a’ setét szobán ment keresztül, tudom én,

jól hallottam, fütyült, pedig azt mondják,

hogy a' ki a’ setétben fütyül, az fél. Leá



nyсm , leányorn, monda _az Anyja, már te

megint mással akarod magadat menteni, hi

jába , csak ijedé'keny iagy te , a’ mint látom.

Jani alig vайta, hogy Anyjok elvégezze- sza- _

ví't, iningyárt bizonyítgatta bátor lételét.

Osztán mitöl félnék, ugymond , hiszen senki

se bánt; vagy egy kis neszlы ijed'jek-é meg,

ha taмu egy egéf fut keresztül a’házon? Én ‚

a’ dörgéstöl se félek. Vaknlerönek nem kell

lenni, de a’ fiú bátornak nevekedjék , azt mond

ja Uram Atyám. Nekem meg, szólla Biri , a’

minap Éva Asszony egy régi omlott váм-ó1

azt beszéllte, hogy abban éjjelenként öиш

gök szaká'llas lu'sértetek jártak hosszú fejér

könlösben ’à 'attól fogva félek.

' Oh te kis bohó! kiálta Jani.

Az Anya ekkor megmagyarázta Birinek ,

millyen magával’s másokkal jót tehetetlen

lesz',' eléjö'hetö ves'zedelmes kö'rnyülálláso'k

han , mellyekben lélek jelenŕalósága kel] , ha

az ijedékenység'töl megmenekedni 'nem igyek

slik. Ne mda,' folytatá a’ kísérteteket, ¿z

azokról való szó csak haszontalan mese. Év’a

Assz'onyt Рedig békiáltá, ’s xnegparancsolta

l
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neki a’ gyermekek .jelenlélében, hogy többé

ollyan ijesztö oktalan mendemondákat ne

beszélljen, haiiem , ha' тoрd valamit, mond

jon ollyant, mellyben bátrító példa legyen ,

’s ha nen? tud illyent , hallgasson.

Jam'. B’eszéllhet nekem Éva tündérek

röl,bagoly huhogásról, nem hiszemén neki

a’ mit’mesé'l. Tudom én, mit moń’döŕt Umm

Atyám', ’s öokosabb Éva Aaszonyomnálí Masid

tól fogva pedig nem fütyülök a’ setétben.

Ezzel Birire pillantott ’s Anyja elött

meghàjtván magát, a’ .más szobába Atyjához

ment. Majd meglássuk' мамa, 'utánna Biri.

Аz öreg asszony ezekei pii'onkodva hall

дaт ’s viàszá vette minde’n kísérteti beszé-Ä

dit’, nem igazakna]: mondván maga is, a’ mi-'

ket mesélt. 4_- Az okos ''Anya 'pedig még az

пap’ este, fejtégette .megfoghatólag, Lmiért

neri:' lehetnek azok igazak , ai’ щит Bi'ri hal

lott, ’s magokat' hirtelen feltàláló bátor em-'

berekк‘öl beszéllett. Biri figyelmetesen hall

gatta Anyját, mig annak ölér'e hajtá fejét -

’s elszlmnyàdott.
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XVII. ‚

мпёвт .KELL вины ELBESZÉLLÉSEKET

oLvAsNnŕ '

Az illyen apró történetek ’s egyéb tani

tások elödbe terjesztése, édes kis olvasóm,

elbeszéllésnek neveztetik. Korodhoz vaд/na1;

еze1: alkalmaztatva, hogy tartalmokat kön

4nyen megfoghassd.

Ezékel; ha olvasod haszonnal kell o11as

nod, tehát nem csak egyedül azéri: hogy o1

yasásbeli leczkéd elteljék, 's _rajtok _könnye

den keresztül fuss. Mindeníkböl szükség va-'

lamit tanulnod , ’s bizonyosan tanulsz ha

ßgyelmezel'. Egyik eszedet fejtheti, „l6si15116

letedet élesítheti , harmadik gazdagíthatja em»

lékézö tehetségedçt; ez, érzésednek odhat

nemességet , meglalu'tván a’ hibák kikerülésé

re, az külsö csínos maga viseletre oktathat.

Ha megkérdezed magadat, mi van ez ‘юgу

amaz elbeszéllésben a’ mit az említettekre

nézve, meg kell tartanod, ugy okosan ol

vasnál. Erre is szoktasd magadat mindgn könyv

olvasásában. Igen jó 1enne , haV estéuként , mi
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nekelötte lefekszel, xnindég èIgondo1nád,mi

ket сlvastál az nap ’s melly haszomlal. Val

lyon többet tudsz é már, miólta ezen elbe

széllések kezedben forognak, mint tudtál,

mikor nem ismérted 6ket? Vagy kifútta

a: szél fejedböl mind a’ mit eddig lanultál?

 

Majd exament fogunk tartani.

XVIII.

DÉNES EGÉszEN ш KöNTösT KAP.

Dénes Atyja Sándorhäzy Ur , Szegedi Оr

vos-Doktor volt, ollyan ember a’ ki fijáuak

jól nevelésére nagyon ügyelt, ’s ennél fogva

maga is sokakra oktatta. Leginkább szeretett

nсы alkalmatosság eléadódása szerint 1lus:

nos dolgokról heszélleni. `

Egyszer Pünköst inncpe'elsů napján rвё

gel béáll édes Atyjához Dénes маtы fogva

talpig uj köntösbe öllözve ’s az ujnak öŕven

dö pillantásokkal nézegetve magát, köszönte

az uj sapkát, selyemmel1ényt,kék dolmányt

6s naш-á5o‘ ’s kordovány csizmáját. Ládd,



íìjam monda Sándorházy Ur, azon feljül,

hogy jó magadviseleteden belsöképpen te is

nyúgott. lehetsz, igéretem .szer'ínt köntösödet

is megkaptad, ’s ennek is örvendhetsz. De

nagyou szeretném, ha rendbeellndńìíd mon

dani miböl és miképpen készült az az cgész.

köntösöd , a’ mi rajtad van.

A’ csйm‘t meg tudom mondani, miböI

és miképpen készítik , felele Dénes , de a’ posa

tót ’s a’ mellényhez vagy lajblihoz való se-

lyem materiát neni tudom.

Mond-el hát a’ mit tudsz, szólla Sán

dorházy Ur, azután a’ többire megtanítlak.

Jól van édes Atyám,_ kezdé a’ kicsiny

dolmányos. Csizmám kordoványból van, erre

a’ minap így tam’tott: a’ kos börét elöfîzer

néhány napig közönséges fa lugban áztatja a’

timár, azuián mészbe teszi, meg a’ szörét

levakarja ’s megint mészbe teszi. Abból ki

vévén , megmossa vízben ’s megkallózzn. Ek

kor kutya ga'néjjal fött'lugba teszi, melly a’

bůrnek puhaságot á‘! ’s a’ meszet még jobban

kiveszi. Azt hallám, hogy a’ legtarlósabh

kordovány Török Oi'szágból jö , ’smive1Eu~



lópálian eleinte Spanyol Országnak - ejuye,

micsoda városában csak 

Цt megakadott Dénes , nem jutott eszé

he a’ város neve. Corduba, monda az Atyja,

’s igen , igen folytatá a’ dolmányos, _- Spa

nyol Országnak Corduba hevü városában csi

nálták, arról kordoványnak neveztиe“, ’s

hogy ezt így rendben el шdta mondani Dé

nes, mintegy könnyen említé, hogy a’ csiz

ma talp, vastag ökör, 16, bihaly, vаd disz

nó vag,y tehén börökböl készül.

Emberül van , fijam , szólla Sándorházy

Ur, emherül Cordubán ШИН. Gyere most

elmondom a’ többit. Az illyenek, élethez

tartozó dolgok ’s ezeket nagyon szükséges

tudni. Sándorházy Ur leült ’s maga eleihe

аnimm шаг. ' '

A’ posztót, édes Dénesem , monda gyap

juból csinálják, ’s ugyan csak sok kézen me

gyen keresды, mig amúgy könnyen a’ nyaka

közé 'óltheti az ember, mirit te a’ (101ln5.

nyodat. .E1öszer, a’ gyapjut, minekutánna

nyáron a’ juhokról lenyirlék, jól meg kell

mosni, hogy arról minden mocsok vagy zsí‘

'
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lemenjen. Láthattad itt e"tájunkon, a’ ju

hászok ázért usztatják-meg az egész juh sc

regct nyiréîs ideje elött is, hogy a’ gyapju

minél tisztáhban jusson a’ jó angol nyírö o116

111i. ’S ha a’ már lenyirt, söt már meg is

mosott gyapjú még se lett volna egészen tisz

ta; vizellettel, sóval vаgy hamuzsírral elegy

vi’zben áztatják-nieg csakhogy minden zsíros

ságáböl és tisztátalansághól kivegyék. A’ melly

rakásból osztán fejér posztót akar a’ posztó

csináló készíteni ,azt rudakra teríti'fel , meg

Lénkövezi, alája vas vagy cserép edénybe

cleven'szenet гa}, erre ismét kénkövct hinl'.

Füst kerekedik ekkor' a’ gyapjuŕa a’ k6nk6

Ьö1' ’s ez a’ göz a’ lnz11- külömhen is fejér

gyapjiit még fejérebbé változtatja. A’ melly

böl pedig 'szíiies posztó akar készülni, azt

élöre a’ kiválasztott színre megfestik. Né-

melly posztó, ha az ember'kezéhez dörsöli ,

fog, az annak a’ je1e,' hogy nem gyapjában

festelték-mcg ’s az illyen posztó felette a1

kalmatlan, mert kezet fejér némüt- öszve

mocskol.
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A’ kis dolmányos ezt ballván,végig huz

ta karján keze fejét megpróbálni akarva , ha

az ö posztaja fog é vagy nem ’s úgy találta,

hogy semmi szín se maradott a’ kezén.

Én, vételkor monda Sándorházy' Ur,

vigyáztam fijam, hogy jó posztóra tegyek

szert, mivel egyszer megcsala a’ posztó

áros, magam nagyon bízván beszédében, ’s

az ember csak szeret vigyázni, mikor már

rászedték , hogy másodszor ismét úgy ne jár

jon ’s ugyan vigyázzon is.

De hiszen csalni nem szép , azt mondta

Uram Atyám , szólla közbe Dénes.

Bizony nem , úgy mond Sándorbázy Ur ,

’s te soha soha se is cselekedd azt fijam , mert

az rossz leIküség , ’s a’ kereskedönek is a’ ki

vevöjével azt teszi, se tiszta szíve, se okos

esze nincs , mert ha többnek ád-el rossz por

tékát jó helyett, híre fut ’s ott hagyják. De

gyere csak hadd végezzem már a’ posztó

"csinálás elbeszéllését.

A’ .megfestett gyapjút ollyan hordóba

rakja a’ posztó-készítö, mellynek belsö ol

dalán vas kampók Nagynak. Ezt a’ hordót

4 ,
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forgatván forgattatván gyapjůja porhanyóbbá

vagy lágyabba'. lesz, ’s hogy még inkágb i1

lyenné váljék, fa és mák olajjal is megkeni.

Még ezután sok dolog van vele, de neked

csak a’ föbbeket mondom-el, hogy könnyeb

ben f'elfogd, mert tulajdonképpen 1ia az em

ber minden csínját binyját a’ mint mondják,

meg akarja tanulni valamelly kézi-mester

ségnek, legjobb ha můhelyébe megy a’ ines

lerembernek, ’s ott son-a nézegeti egymás

után következö fogásait. Az említett munkák

után meggyaratják a’ gyapjut, melly által

a’ gyapju szálai ollyan gyéren öszve zi116

borzas csomók.lesznek mint a’ len, vagy a’

virágos kender cseppüje, a’ mit te is láttál

már, midön édes Anyád fonó asszonyaival

ezen házi dolgát eligazítatja. A’ gyaratás vagy

a’ mint másképp is mondják héhelyezésre kö

vetkezik a’ fonás, ’s minél véknyabban fon

ják sodorják pedríntik a’ szálat , annál simább

tapintásu posztó válik belöle. A’ sz41a11z":

most takács módra veszik-elé, orsóra tekerik

’s úgy hányják keresztül csnsztatva a’ vetél

lůt vele a’ szövöszékben , hogy szintúgy dong.
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belé a’ borda ’s lassanként csak öszve áll a’

posztó , -- kallóba megyen osztán , hogy ott

a’. kallódás zíltal tömöttebb legyen , megnyí

rik., megsajtolják végre, hogy lágy fogásuvá

váljék ’s fényt kapjon , ekkor a’ posztó-csi

náló , kalmárnak adja-el végszámra, a’ kalmár

pedig réfenként. Igy vettem én is a’ tiédet,

szabónak Шипы, az tudod, mértéket vett ’s

lmegvarta, ’s - most adja Isten Щam , hogy

egészséggel viselhessd ’s nagyot nůjj benne.

Köszönöm édes kedvesjó Atyám, szólla

Dénes,V de ugyan kerül munkába a’ posztó,

mig az ember viselheti.

Csak megtartsd a’ fejedben, monda Sán

dorházy Ur a’ miket mondottam ., majd n1ás

kor a’ kalap készülése módját beszéllem-el ,

mert talán a’ bör és posz’tó hisztóriát mái-

meguntad.

Elmosolyodék erre Dénes, és mind aж'

bizonyítgatta Atyjának, hogy nagy figyelem

mel hallotta beszédeit, ’s csak végezze‘el

már a’ kalap készülése módját is, de söt még

selyem mellénye eredetéröl is kivánna hallani.

4 l
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Bravo {ijam , szólla erre Sáudorházy Ur,

így'r szeretlek én téged ММ,' mikor helytt

marad eszed , ’s a’ „мы mint együvé taпo

zóról elkezdettél tanulni azt végezni akarod.

Kalap is készül gyapjuból, de inkáhb

сsaи a’ durvábbjà. A’ fainabbhoz mezei és

házi nyl'll vagy hód szörét és az angórai kees

kéét ’s lámáét veszi a’ kalapos. Az ahhoz

való gyapjút vagy szört legelsöbbszer is kü

lönválogatjá, cserényen botocskákkal jól meg

vcregeti , hogy szélytt menjen. Ekkor ösжe

elegyíti ahhoz képest, a’ mint símább vagy

durvább tapintásu kalapot akar csinálni, ’s

bizonyos polczán megint jól kiveri, azon

külön mintegy hasábokha szeli, ezeket öszve

'lapítja csirizzel és börrel ’s réztábláján,

mellyet meg megmelegít, közbe közben ví?.

zel többszer meglocsolván kalap-posztóvá

.vagy darócczá öszvekeméńyít. Most ezen da

rócczát kallóha teszi. 'Vizet forral ugymint

egy üstben , abba eczetet ’s büdös]u’íszwanyi:'

tölt, ’s a’ diiróczot vagy kalap posныá’:

i'igy fözi-meg benne. ' Azon melegen és ázat

tan huzza mostan sámfájára,mellyen 11a1a1)

'r
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formát vált, ekkor pedig tajtékkűvel és hal

börrel megsurolja ’s megfesti. Fekete festé

kéhez rendszerint kék berzsenyt, gubac.sot

és rézvizet vesz. ’S mikor már meg van fest

ve Миф-шт, vizahólyaggal arabiai gum

mival keményebbé teszi, végre hogy fényt

adjqu neki , kitéglázza meleg vassal. Van

szalma , halcsont és bársony kalap is , a’ tiéd

fijam nyúlszörböl való , elég takaros a’ mint

látod, szép csattal és selyem Pántlikával,

azt óhajtom hogy ollyan fejecskét fedezzen ,

mellyben ész legyen ’s kedv a’ tanulásra ‚

érted-é ?

A’ kis Dénes erre megint elmosolyodott

’s neki buzdult arra kérni édes Atyját_, hogy

vigye-el, a’ mikor ideje engedi, egy kalapos

műhelybe , söt más mesteremberek műhelyei

be is , mert azt mondá, igen nagy kedve jött

arra hogy ez és ama portéka készítése mód

ját megtannlhassa.

Van é neked is ehhez kedved, édes kis

olvasóm? Ha van , úgy örömest akarod még

megtudni Dénes mellénye materiájának ugy

mint a’ selyemuek is miböl és miképp való
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elékerekedését, de ha nincs - úgy aligha

savanyú ábrázatot nem vágsz azért, hogy

ezen elbeszéllésnek' már miért nincsen vége.

Dénes Atyja megint nagyon örvendett

fija kérésén ’s megigérte neki, hogy a’ hány

mesterember van Szegeden, mindenikhez el

viszi , söt ha majd Pestre utazik oda is ma

gával utaztatja ’s ott neki még többet mutat.

A’ kis selyem mellényes hát most megint

ugyan csak ügyelt.

А’. selyembogár nyujtja azon szálakat,

mellyekböl a' selyem materia készül, folytatzí

beszédét Sándorházy Ur. Egész minémüsége

’s munkája ezen nevezetes állatocskának íme

ez: akkora tojásból kél-ki , mint egy köles

kása ’s akkor olly kicsiny, hogy alig lehet

látni, de lassanként ollyan nagyra megnö

mint a’ kis újjod.

Hiszen én láttam illyen hernyócskákat,

így szólla közbe nagy elevenen Dénes, ez

elött két héttel láttam Vasas Нsйти, "tudja

Uram Atyáim, a’ ki velem jár iskolába,

eperjfa levelet adott éppen nekik enni. —

Annál jobb ha láttál fijam, szólla Sándor
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házy Ur, elevenebben képzelheted magadnak

ezen csudálatos mesterségü fonókat. Több

szeri vedléseik után mindég más más sz1

nüekké válnak , ’s mikor már annyira meg

nöttel'g, hogy nagyobbakká nem lesznek,

béfonj'ák akkor magokat lassanként ollyan

körůl kerengö szállal , mellyet szájakból ki

eresztenek ’s úgy bé van a’ bogár egy kis

hosszúkó, madár tojásnyi nagyságu gambo

lyagba burkolva mintha egészen megholt

volna, merl; 11a felvágja az emher a’ gom

bolyagot, belöle csak egy élet nélkül lemli

látszó réteges. valami fordúl-ki. .Azonban,

ez a’ mozdulatlanúl heverö portéka , néhány

nap mulva rágni kezdi koporsójának egyik

csuccsát, ’s a’ maga csináltta lyukon egy

vídám fejér hamvu pillangó buvik-ki, melly

раírштык, ’s à’ nösténye 400-500 tojást

lerakosgát , minekutánna mind a’ ketteje vég

képp elenyész. Hanem már azoknál , mellyek

nek gombolyagát selyem készítésére akarja

az ember használni, nem kell megvárni,

mig azon lyukat kirágják, mert annak azután

hasznát venni nem lehet. Szapon'tás vëgett



néhányat tehát külön tesz a’ velek bánó, a,’

többit pedig meleg vízbe hányja, vagy a’

gombolyagok közé terpentin olajjal megkent

papirosat vet, melly két mód által benn el

vesznek, ’s akkor a’ gombolyag szálát elé

kell keresni, a’ gombolyagot meleg vízben

usztatni ’s úgy egy kis matóllára legombo

lyítani. Lehet ezt úgy is intézni, hogy egy

szerre több gombolyagnak is lesodródjék a’

szála, mellyek osztán orsókon öszve fogva ,

egybe Qfonattatnak, hogy egy-egy szál vasta- V

gabb legyen. Bezzeg, ezt a’ sok orsó forgá

sát látnád fijam a’ selyem fabrikában , hogy

peregnek! Csupa'mnlatság, mert egy kerék

néhány száz orsót peregtet egyszerre, melly

machinát egy Olasz találta-ki még 1282-ben.

Azután azt a’ vastagabbra sodrott selymet

szép fejér szappannal megfözik, hogy a’ fes

téket jobban magába vegye, ’s az is meglé

véм, akkor a’ fabrikáhan a’ selyem-szövők

veszik kezekbe ’s a’ sok szép tafotát, bár

sonyt, ’s czifrábbnál czifrább darabokat szö

vik belöle. Még ez megyen igazán sok kézen

keresztůl.
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Végre édes fijam, még azt tartsd meg

eszedben mońdá Sándorházy Ur, hogy ezen

nevezetes bogarakat két. európai Szerzetes

barát, a’ VI-dik században elös'zer Konstan

tinápolyba Chíuából Дozta, hol azok a’ jó

meleg ég kedveztéböl egészen szabad levegön

élnek künn a’ fákon , mert a' meleget ugyan ‚

szeretik. Konstantinápolyból a’ XII-gdik $z6

zadban vitték öket által Olasz országba,

melly föld hasonlóképpen jó meleg ’s anná]

fogva neк": kedvezö. Velek együtt terпаdeт;

шindeЫЩ, a’ hova vitetödtek a' selyem te

nyésztése is, mint Franczia országban ’s

József Császár alatt Hazánkhan Magyar or

szágon is. A’ legjobb selyem most is a’ chí

nai, utánna a’ napkeleti, azután az olasz,

franczia. A’ magyar ezeknél keményebb ta

píntásu, de még is sokfélére nagyon haszna

vehetö.

Hátha én is tenyésztenék ollyan selyem

bogarakat monda Dénes , kapnék-é fonalaik

ért pénzt édes Uram'Atyám, mert ha kap

Ílék és eleget, úgy bizony tartok engedelem

‘
‚
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mel ’s árrokon kordovány csizmámramingyárt

sarkantyút veretnék. '

_ Csak rajta fijam szólla Зáмы.hzíz)‘, ne

velj , "s add-el - de mivel az még olly so

kára esnék-meg, hogy te addig három más

párt is elszaggatsz, én magam veretek erre

egy pár szép aczél sarkantyút, azzal a’ két

feltétellel; hegy az téged mindég ruhádat

tisztán és rendben való tartásra ’s engedel

mességre, és ljól tanulásra sarkantyúzzon,

és soha fejedbe ne menjen hanem csak a’

lábod sarkán maradjon. Érted?

 

Nekem az a' gyanúm kis olvasóm , hogy

ezen elbeszélléshen eléfordult némelly sza

vakat' ’s ,dolgokat aligha fogod érteni, gyere

'csak hát , hadd kérdezzelek-ki: 'Millyen az
a’ Vhöd , angorai kecske? mi az a’ büdöskö

этany, tajtékkö , halbör? Hol az a’ Сыna ?

Mit értesz ez alatt VI-dik, XII-dik század ?

Hányadik században élsz te?
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SZÁMVETÉS NÉ GY NEME.

1.

öszvE ADÁS.

  

Számos kérdéssel végzödvén az elébbi

czikkely, vessünk egy kisség számot is, jó

kis olvasóm , és már helyes irócskám is. Azt

¿sak hiszem, hogy a’ számvetés elejit vagy

négy alap-nemeit papiroson tudod, de én

szeretném megpróbálni ha jól tudsz-é csak

eszedböl, minden hosszas irás nélkül is szá

mot vetni, mert erre nagy szükség van az

életben. Kezdjük az öszveadáson.

15 meg 37 mennyi?

83 meg 96 lnennyi?,

259 meg 317 mennyi?

342 meg 69 mennyi?'

Hátha , teszem négy testvér , diőveréskor

a’ kertjekben, diót szedett volna ’s egyik

gyűjtött volna . . . . 2358

a’másik . . . . .. 689

a’ harmadik . . . ‚ 467

a’ negyedik . ‚ . . . 1828

ì



vallyon mind a’ négy testvér mind öszve

hány diót szedett volna? Vagy ezt nagyon

nehéz csak a’ fejedben felvetned? lm úgy

van , vessd öszve hát csak e’ könyvböl, de

azután' ismét csak a’ fejedböl add e’ követ

kezö számokat öszve:

2l. 59 47 36 76|.

16 68 18 54 18

TÍZ KÉRDÉS.

1. Hány nehezék van egytlatban?

2. Hányilat vagyon egy fontban?

3. Hány font egy mázsában?

4. Mennyi föld teszen egy magyar mért

földet ?

5. Mennyi egy geografiait vagy németet ?

6. Mennyiböl áll csak .egy lábnyi ?

Ezen könyv 13-dik lapján ezen kérdés már

eléfordult, de hadd lássuk tudod-é még _

7. Hány lábnyi van egy ölben?

8. Hány lábnyi egy réf vagy sing?

g. Mennyi egy angol mértföld? Hány



angol mértföld tesz egy geografiait?

Mennyi egy werstnyi?

10. Millyen az a’ négyszegü mërtföld,

vagy az a’ négyszegü öl?

 

XXI.

А’ NYILAzó BÉLA,

A’ Нs Béla mindég furt faragott mi

helyt szerét ejthette, kivált minekutánna

leczkéjét már jól me'gtanulta ’3, azon kis

тuйник“, mellyeket neki Tanítója feladott, ~

elvégezte. Volt is mindenféle szerszáma,ugy

mint kisebb ’s nagyobb Иные, fúrésze,

gyaluja, szekerczéje, kalal'Jácsa, ’s magának

‘иgy valamellyik pajtása számára majdlineát

gyalult, majd Ilka hugának zsámol „днet

szegezett ös'zve.

Bélát erre aш Atyja maga (штaта, a’

ki Küküllö Vármegyének Fö -Birája volt ’s

falusi lakhelyén jó nagy házának egyik ré

szét ujftatván-meg, ott mìdön тaйta a" kö

`mívesek, áеsok, és egy asztalos dolgoztak

észre vette fiján, hogy mingyárt-mingyárt
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annak műhelyébe serůlt ’s munkájihoz nagy

kedve vang a’ minél fogva můszereket vett

neki Maros-Vásârhelyen. Csak tannы-me;

fijam, moudá, mellékesleg az asztalos mes

terséget, merl; ha majdan iskolai tanulásai

dat elvégezted, ’s úgy mint én hivatalod

mellett gazdálkodó ember is léssz , jól eshetik

még valaha tudnod, mivel, Isten segedelme

után ámbár nem abból kell is megélned, de

a’ mesterember munkáját jobban megitélhç

ted , ’s átaljában a’ ki valamelly mesterség

hez ért, annak többféle életre valóságokhoz

megnyilik a’ szeme, arra pedig nagy мы;

van az,é1etben, hogy az ember körülötte

lévö dolgait ismérje,  úgy megfontolássnl

teszi rende'léseit ’s az oko's elrendelésnek

hasznos következései vagynak.

A’ többek között egy tegzet ’s abba nyi

lat csinála faragcsála magának Béla ekkép

pen: Elékeresett égy mogyorófa “мagaм

bacska vesszöt, azt a’ bélénél ketté hasítot

ta, ezen ketté hasadt egyik fglét Шznы tá

volról megperkelte, hogy szivósabb legyen,

azt úgy meghajtotta mint egy fél abroncsot,



vagy mint a’ С betü a’ hogy' félkerék szo

kott lenni , "s most a’ két végére jó sűrűen

öszvefont ‚ищу/инozot: zsineget kötött,

vagy a’ mikor hozzá fért'jó erös vastag húrt.

Metsze azután egy lábnyi hosszaságu nád

szálat, ennek "egyik végébe viaszat tömött

vagy sarat, hogy súlya. legyen, a’ másik vé

gét pedig ék formára metszette-hé, ’s így

készen lévén mindennel, kapta a’ nádszá

lat, belé tette ék formára szelt végét a’

zsinegbe ’s ezt és a’ nádat hüvelyke és mn

tató újja közé szorítván balkezével feltartotta

magától távolabb az abroncs-vesszöt, jobb

kezével pedig hátra felé félre húzta-meg jól

a’ zsineget vagy húrt, ’s csak hirtelenébe

elöre felé azután neki bocsátá ’s repült sü

vigltve susogva a’ nád.

Néha pedig Bélácska, a’ viasz közepébe

a’ nád" végére hegyes vas szeget, vagy jó

vastag hegyes töt is szúrt, ’s ekkor örömest

mind addig lesgelödött , mig asztag vagy istál

ló körül egy sereg verebet kapott együtt ’s

mikor azok legjobban csiripeltek, akkor pat

tашишa közikbe nyilát, ’s nem ritkán tör
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. нём-meg , hogy egyet-egyet le is sóza kozu

lök. Semmit se is sajnállotta a’ verebeket

fogyasztáni, mert ez a’ mada. ha férget

hernyót megeszen is, és azzal plántát gyü

mölcsöt mentté tesz töle, de ha nagyon el

szaporodik, gabonába veteménybe felette sok

kárt okoz. Azért tehát vagynak ollyan taкo

mányok , mellyekben a’ Felsöbbség ezen kár

tékony csiripelök kiirtására vagy legalább

fogyasztása végett, minden földmivelö pa

raszt-emberre bizonyos számmal veréb fejet

veй; különösen pedig Erdélyben is Segesvár

Szász Székben Нz veréh ’s Нz varjú fejet

kelle még ez elött nem sokkal a’ közebb em

bernek Birája elött bémutatni, vagy ha ve

rebes tájékának verebetlenebbé tételén ipar

kodni rest volt, minden föt 10 krajczárrânl

kellett megváltani esztendönként.

Нa azt a’ 10 krajczárt minden ver'éb fôért

Béla kapta volna, talán kiirtotta volna az

egész falu határából a’ verebeket. Ö azonban

pénz gyůjtése helyett, szépen megevegette

ezen szárnyas két lábu nyulait, mert ha 6t6t
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дa(т: öszve]sen'tett,. megkérte Anyját V’s az

neki szakácsuéjával jó izüleg megkészítette.

De Béla , még másképpen is tudta öszve

állítani nyilát. Véknyahh mogyoró vesszöt,

egy zsendelyen huzott, annak egyik végére

elébb lyukat furván keresztül, a’ zsendely

válus hasítékját keresztbe, másik végén bé

vágta, abba a’ zsineget vagy húrt beléfeszí

tette, ’s eleibe tévén szeges nádját, .úgy

löt'teQki. Hanem akár így, akár amúgy mu

latta magát, mindég körůl nézett elébb, mi

nekelöttenyilazott volna, ha nincs é valaki

más ott valahol, ne hogy nyila annak orczá

jába repüljöu fg megsértse, mert igen )'61

eszében шпotta azon intését Tanítójának,

hogy az ember soha se keresse abban 'mulat

ságát , a’ mivel más felebarátjának kárt okoz

hatna.

Hadd beszélljem-el neked most itt, kis

olvasóm , hogy a’ mint néhol verebet igyek

szenek kevesíteni az emberek, úgy estek

neki régenten Angliában a’ farkasok kiirtásá

nak, és valójában úgy ki is fogyasztották,

hogy mai nap azon ставь“ egy sincs.
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Nem akara ugymint az egyik, Wallisi

Herczeg engedelmeskedni az Angol Királynak ,

hanem független kívánt maradni a’ maga tar

tományában , melly a’ mai Angliának keleti

része. sereggel álla tehát ki a’ Herczeg a’

’sKirály ellen, de ez meggyözte amazt,

büntetéséül feltámadásának azt vetette reá,

hogy minden esztendöben neki bizonyos szá

mú farkas böröket küldjön , a’ mi által ezen

ragadozó állatot éppen ki akarta pusztítani

országából. A’ Herczeg küldözgeté tehát neki

a’ böröket ’s eleinte mind Wallis határában

löttekét, mivel annak hegyes Völgyes erdeji

ben igen sok volt , végre pedig kénytelen lett

Angliának felsöbb tájaiba is küldeni vadzí-.

ezait, még nищеíra már egyetse kaptak ’s

mivel Angliát és Skótziát tenger veszi körül ,

azolta farkas oda másunnan se futhatottV

vagy tévedhetett.

 Vas Vármegyének 1805 körůl volt ren'

'delésénél fogva, egy paraszt ember tudom

hogy egyszer 12 farkas kölykei: vitt-bé.Sz'om

balhelyre egy zsákba ’s a’ Nemes Vármegye

határozása szerint mindenikért 2 forintot ka
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Pott, mivel minden kölyökre annyi vala ki

téve jutalomul. Ha több vármegyék is fo

lyamatban папaши: az illy farkas kiirtást,

ott a’ hol elszaporodottságok éppen megki

vánja , ezek miatt a’ juhot csemegézni szere

tök miatt nem esnék annyi kár.

 

XXII.

NÉMELLY GYERMEKEK KARAKTERE.

Most némelly fiú ’s leány gyermek belsö

indnlatját , erkölcsi tulajdonságait adom elöd- '

be, kis olvasó. Szeretném tudni mit itélsz

felölek. De, érted-é mit tesz ez a’ szó:

karakter? ' '

l. JA'Nos KARAKTERE.

.Td/Los igen gazdag nagy Uri szülék gyer

meke, azokkal ö mindég czifra hintókban

jár, legény körülötte est,e reggel, a’ ki

ötet mindég így szóllítja: Nagyságos urа, V’s'

neki ez annyira is tetszikghogy ha a’ legény

csak egyszer hagyja is el, mingyárt nagy

szemeket vág reá!
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János 1l. esztendös. Jól tudja már, kik

»az ö szüléji rangjából valók, kik nem, ’s a’

hetyke pöttön , már nagy külömbséget teszen

a’ gazdagnri származat és a’ között , a" kinek

véletlen születése sok vagyont nem adott ’s

pedig olly, külömbséget, hogy ha az illyen

is nem nagyságos urlizza', alig felel neki.

Azt is gondolja néha, hogy csak ö érette

vannak más szegény emberek a’ világon, ’s

igen szereti, ha a’ szegény gyermekek elötte

kalapjokat lerántják.

Esze van. Tanulása dicséretes. De _

ámbár hamar megfog mindent, hamar el is

felejti, ’s ha mondják is neki hogy eszét úgy

gyakorolhatja a’ dolog felvételében és meg

tartásában, ha többszer elolvassa a’ mit e1

felejtett, azt 'nem teszi. János urü rest.

Öltözni vetkezni nem szeret maga , nem

tudn Minden ruháját legénye adja rá, legé

nye veszi-le róla, ’s ha azt elé nem hívhat

ja, inkább sokáig vár' esténként minekelötte

lefekünnék, úgy hogy néha inkább köntösé

ben aluszik-el, mintsem maga hirtelenében

csizmáját lerugná ’s egyéb ruháját levetné!



Oh, mikor száját mossa, még azt is legé

nyével téteti! 

Szíve kemény. Hónapos péuze jár szü

léjitöl. Azt ö ha szerét ejtheti szereti czuk

ros süteményekre, ámbár eleget kap szüléi

asztalánál , kiadni ’s rajta czifraságokat venni.

'S csakhogy e’ nyalánkságát és fény után

kezdödö kapsiságát kielégítse, nem ád a_’

szegény kérönek.

János veszi észre elölje hogy neki egykor

sok pénze lesz , azért nem tanul huzomostt,

azért veszen mást olly kevéssé számba.

2. JULI кАкАктЕвв.

‚ Juli 9 esztendös. Ireg forog mind szйn

telen, csacsog, petyeg., és már hír csenge

tyй - hogy majd ha megnö , hírharang vagy

éppen hírkolomp legyen,

Viszi az Anyja magával más Asszonyhoz ,

a’ kinek ollyan kis leánya van, azzal '1u11

egyszeribe megbarátkozik, mingyárt rákezdi

elmondani miket hallott Ersiröl, Manczi

ról, Lnizról; és néha ollyan jókat fillent,

hogy hazugságai nagyobbak magánál. Öszve



_jön azután Ersivel, Manczival ’s akkor ezek

nek meg ama más leánykáról moudogat köl

teményeket.

_ Kötni, varrni Juli alkalmasint jól

l'nár. Lábtyujit mind maga köti magának

’s keszkenöjit maga szegi-hé, egy'.kis vánkos

hajat is vart már fejecskéje aы, söt 'még

I_límvarráshoz is kezdett, mert a’ leányi mun

kákban nagy ügyessége мышь.

De szélyel van mindene. Иt egy gom

bolyagja, ott egy tötartója, a’ szugolyban a'

kalapja, egyik kesztyücskéjét soha se kaшa ,

nyakkendöje mindég ferdén csügg-le, egyik

cz'ipöjét minduntalan félrenyomja, mcrttám

báskodva jár - csak, mondám a’ nyelvecs

kéje van mindég h_elyén.

3. BÁLINT KARAKTERE.

шип: Atyja, középszerü birtokos ne

mes ember a’ Tisza mellékén. Városra van

béadva tanulni ’s {me így tölti ott idejét.

Alig éhred , kingrik hamar ágyából , tisz

tán felöltözködik, orczáját fejét mindennap

hideg vízzel megmossa, télen pedig ‚hóУa1 is
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megmosogatja magát. Készen lévén, reggeli

imádságát moмпa-e]. Egyet fordul, ha az

idö engedi künu a’ szabad levegön, azután

leczkéje tanulásához fog. Értelmesen mondja- _

el azt magában, kikérdezi önnön magát, és

Жgy jó1 elkészülve megyen bátran nyugalom

mal az iskolába. Ott szintńgy ég hogy fel

mondhassa leczkéjét, ’s ha felmondta, mig a’

többiek utánna moт)“, szintйgy öszve mé

regeli magát, hogy mellyik tanuló pajtása

jobb vagy csekélyebb nálánál.' Haza mentté

ben kinek-kinek emberségesen köszön a’ kit

elé talál. Most szabad. Pihen és játszik._

Ebéd felett hallgat, vigyázva eszik , hogy

gyomrát meg ne terhelje. Itala кашa víz.

Minekelötte délután is elmenne jókor az

iskolába, leczkéjét magában elébb megint

felmondogatja próbára ha tudja-é ’s így bát

ran vái'ja-bé,тár többi pajtásai között ülve

Tanítóját.  A’ délutáni leczke ntán rend

szeríut némelly gyermek társaival, мы in

kább sылet, ha az idö engedi játszik, este

pedig megint a’ feladott munыt végezi-el

elébb ’s azután holmi ollyan könyveket is
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olvasgat, mellyek az ö idejéhgz valók in

káblh' Az i'fjabb Robinzon p. o. igen kedves

könyvc, nagyon sajnállga'tja sokszor a’ szс?

gény egyedül lakó ifjút, néha bámuljaügyes

ségét és visszálkodó eséteit. Különösen sze

retne pedig ö is egy Иs lámát magának. A’

magyar hisztóriából leginkább kedves ember

elötte Nagy Lajos, mikor Olasz országban

SzeredaiFerencz nevü lovas legényét a’ folyó

víz örvényéböl ,mivel maga küldé belé meg

menti; magát a’ Kil'ályt , nyaka körül elterült
köpönyege Vtartván fenn a’ vizen; kedveltje

Huuyadi `Мuшs , kiért csak nem könhyei hul

lanak, mikor Ulrik üldözi ’s a’ Rigó meze

jéröl és Várnától gyözödelem nélkül ji', 5

szereti Mátyás Királyt a’ Czinkotai mester

rel, a’ Török követtel; Dobó {тáм az

Egri Höst, Bethlen Gábort, ZrínyiMiklóst,

mert ezekröl már maga is olvasgatott. Eszé

nek még mintegy bizonyos világosodó homá

lyából tiszteli Gróf Festetics Györgyöt és

GrófSzéchenyi Ferenczet is, a’ kikrííl Atyjá

tól hallotta azt, hogy a’ magyar hazának

hasznára ’s díszére éltek.



--97.

Bálint valóban eleven eszü gyermek.

Гоп' , ha valami jót hall ’s hogy hallhasson ,

tudhassou ,kérdezöskedni szeret. ’S illendöen

bátor, szemtelenség nélkül;vl’g ’s néha csin

talan is , betyár pajkosság ńélkül. Egészséges

lévén, szintúgy magában eröt érezve danol

vagy fütyürész és veri öszve bokáját néha.

l'lnnél fogva szünnepeken , vagy a’ mintmond

ják mikor szabadság van , tavaszon 6 az egyik

legjobb laptaverö, télen örömest sikonkázik

vagy csuszkál, hóból ember formákat rak,

még hóval mosdik is, mert Atyja jó e16re

keményen szoktatta’s azolta a’szugolyba bú

vást, bágyadozó restelkedést uuja más ollyas

pajtásában.

’S a’ kis ügyes legény Bálint, rendet is

millyen jót tart! Az 6 könyve mindenik a’

maga helyén mindég, ruhája soha se pel'yhes -,

csizmája, kalapja, nyakravalója akái' mikor

is tisztz/l.

De van is öröme Bálinlban az Atyjá

nak! Enuek 6 minden hónapban egyszer ír

levelet, mellj'hen hogy’létéröl tudósítja. Az

Atyja pedig minden sokodalomra hémegy a’

5
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városba ’s akkor vásárfiát vesz neki , exa

menéröl ped}g éppen el nem maradna, akkor

haza viszi kedves Anyjához , a’ mikor Вzшut

a’ gazdaság körül is forgolódik, minden esz

Шzt megtanul ismerni a’ mi ahhoz шtoыk.

4. A’ szßnETE'rnE Mél/r6 Rósl KARAKTERE.

Talán csak akarnád elöre is tudni kis

olvasóm , miért nevezem Rósit szeretetre mél

tónak. A’ kis 10 esztendös Rósi {me illyen:

Еo'sz’ fürge de szelíd, kék szemü szöke

leányka. Kassai születés, az Atyja a’ város

na]: egyik Szenátora. Édes Anyja testvérének

leánykájával Miczivel Vés Tinkával egyтt ta

nulja otthoml a’ helyesirást, földleirását,

természet-hisztóriáját egy 'hozzájok járó de

‚а; Tanítótól, van-ni, kdm pedig wbbekkel

együtt varró-iskolába jár. Igen cs,inosan tisz

tán lévén felöllözve mindég, oda is úgy

megy módosan, koránt sem czanczékázva a’

mi leányhoz nem is illik, kis szalma kalap

ján jól egybe-kötve a’ kék pántlika, kosár

kája ’s abban minden eszköze bal karján, ’s

olly nyájasan köszön olly szelíden tekínt,



hogy egész gyönyörüség nézni a’ kis fürge

szöke leánykát. ’S mikor onnan megint illy

móddal megyen haza, a’ mit kötött a’ mit

varrt azt mindég mingyárt megmutatja édes

Anyjának. Tudván pedig, hogy haladása, mn

tatásával szüleinek örömet szerez , nem mn

lik-el egyiknek is neve vagy születése napja,

Rósika mingyárt-mingyárt egy kis párnácská

val, zacskóval lepi-meg majd Atyját majd

Anyját, még pedig virágot, madarat, kutyát

hímezve. azokra, mert már mind ezen nehe

zebb hímvarrásokba is jól belékapott. Hanem

azt akkor hogy’ tudja dugni l csakhogy a’ nap

ja elött senki észre ne vegye. Ha pedig illyen

varrásaival mi készen van már , egyébb mun

kát kér Anyjától, az pedig mindég megöleli

mindég megdicséri kicsiny kis gazdasszony

kodni akaró leánykáját. Néha biz is reá hol

mit, ’s ekkor az Anyja apró kulcsait olda

lára csatolja , ’s ha nyitni kell valamit, csi

regve-csörögve ’s magát illegetve megyen a’

kis Rósi kulcsaival. Ezen gondoskodásaiból

származik az is, hogy midön valaminek hí

5 Ü



jával van az asztal ebéd felett mïngyárt ész

re veszi ’s int a’ cselédnek.

Rósinak a’ szl've is igen jó. Kolduson

más szegényen hamar meёeэik, egyszeribe

oda adja neki akármijét ugy hogy inkább

arra kell figyelmeztetni, hogy megválassza

kinn segítsen, mintsem segedelmezésre $1с];

tatni. Egyszer kilelte édes Anyját a’ hilleg,

’s csak azzal egyedül lévén oda haza, лör

nyen megijedett. Anyám , édes kedves Anyám l

zokogta annak ágya mellett ., nem lиdott ma

gán seg'¿íteni, mert félt hogy mingyárt meg

hal, Anyja pedig nem tudhatta vígaszlalni

eléggé, forrósága miatt. Mikor az Atyja bé

lépett általkócsolta annak térdeit, úgy kö

ny‘órgött llogy csak hamar segítsen édes ked

ves Anyján. Az orvos nem sokára vissza

állítá annak egészségét ’s hogy örvende Rósi!

Néhány napig szüuetlen az Anyja körí'll ült

állott. i

Illy érzékeny jó szívvel tüstént kész

Rósi az engedelmességre, midön szüléi 'neki

valamil parancsolnak.
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Egy fiú testvére van ennek a’ szorgal

matos, gondos, jó szívü, csínos, fi'irge szö

ke leánykának. Hogy szereti azt is! De annak

a’ fiúnak is ritka párja, ollyan jó derék

gyerek.

5. DANI KARAKTERE.

Danz" ollyan mint egy kis medve bocs.

Zömök, vállas, pofók, Elnyekegi valahogy

leczkéjét, de azután bizony keveset gondol

a’ tanulással, hanem kiczammog az utszára

’s ha valamelly gyereket kap azzal mind ad

dig ingerkedik míg végre egymás hajába ke

rekednek. Dani rendszerínt gyöz, mert for

télyokat szerzett magának a’ birkózásban,

gáncsot vet lábával, ’s kezével egyet taszít

ellenkezöjén ’s az a’ földre nyekken.

Dani szeret csúfolódni is, néha ugyan

tréfásan de tréfáji többnyire gorombasággal

végzödnek, azt pedig nem örömest tűri , ha

más ö neki jól vissza mondogatja.

Három testvére van Daninak,' azok kö

zül is a’ két idösebbel gyakran marakodik.

Ha valamellyiknek ollyan uj köntöst csinál
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taшa} szüléji a’ millyen neki inkább tetszett

volna, haragszik, dörmög, mikor gyümöl

csйт kapnak együtt ozsonnára, mint a’ sólyom

úgy kap az alma- körtvély közé 's elragadja

a’ javát elölek.

’S még mit tesz a’ vásott Dani? Ostort

fon., utsza közepére áll-ki azzal, durrogat,

ökörre, lórfa, emberre a’ ki elötte elmegyen

kurjongat; ’s ha valami hintó balad-el elöt

te, csak'szerét ejthesse , felkuporodik hátul

a’ bakra, azntán leszökik ’s jót°nevet.'

Ki flja Dani? talán ez a’ kérdés. Dani

'igen emberséges falusi Birtokos iija, a’ ki

mindent elkövetne hogy ne illye'rt vadon ne

veke'dnék-fe], de a’ gyerek Anyám-Ässzony

beczéje, az sokszor pártját foдa, mikor nem

kellene. Ha Atyja otthonn van , akker csak

ugyan jobbau is foly a’ tanulás, cséndeseb

ben a’ magaviselet, de mikor azt'ßkháznál

nem érzi, akkor az említetteken l'n'vül még

lajtorja jö--elé, szelemen fákig máл-ТЫ a’

csi'îrbe Dani, szedi a’ veréb Быт, foly a’

k'ulcs puskávaì való veszedelmeà lövöldözês.

 ‘. .
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Egyszer illyesen' rajta kapta az Atyja.

Fiú! verést .kaps'z, ha a’ szép szó nem hasz

nál - így riasztotta-meg. Mert az Atyja kü

lömben azt tartván , hogy szép szóval intés

sel kell eleinte a’ „мogaми“ gyermeket is

eszére'téríteni, háromszor is megintette.

Mit gondolsz olvasócskám, engedett-é

Dani ezen utolsó szép szóbeli intésnek vagy

nem? Mi a, te indulatod? Tán csak neked

még a’ pillantás is elé g.

Dani nem engedett. Mind addig ostoro

zott, míg egy falusigyereknek ollyat talált

lmzni az inára, hogy szintúgy megrepedett

belé a’ böre. 'S'most a’ szilaj medve Danit

kalodába tétette az Atyja. Reggeltöl délig

volt benne a’ lába ’s 24 óráig csak kenyeret

vizet kapott. _, ’ ' .

Bizony jobb_ a’ szép szónak engedni

x

gyermekek !

6. KATI KARAKTERE.

Kati nagyon szeleburdi kis teremtés.

Csak kereng mint a’ szélmalom Kecskemét ha

tárán. Ez a’ barna leányka ugymint mindég
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foglalatoskodik, szünetlen tesz vesz valamit

kezébe, de sernmibe se halad , mert napjába.

harminczléléhez is fog'és'semmit se' végez,

úgy hogy ezen szokása által nem egyéb, ha

nem foglalatoskodó rest. Beszédiben is4 min

dent elszapornyáz, né'melly szót csak félig

mond-ki sietségében a’. többit pedig elba-_

rapja, mivel elébb jár a’ nyelve'az eszénél.

Gyakorta meginti az Anyja, ’s Kati vigyáz is

‚ akkor magára úgy hogy minden megszóllíta

tása után vagy két óráig éppen nem szeles

kedik, de azután megkapja megint a’ szesz

’s nyargal és vágtat keze lába, esze nyelve.

Egyszer -az Anyja készakaí'va magára

hagyta, ’s csak ngy nézte hogy ugyan mit

csinál négy öt nap ,. ha meg nem szóllítja.

Kati délelötti idejét valóban folyvást egy

münkája mellett maradva töltötte , mert Anyja

intése frissében volt nála, de már dél után'

nagy buzgósága miatt, hogy ezt is tegye amazt

se hagyja-el, kalandozni kezdett .gondolko

'dása.' Igy a’ tßbbi'napokon. Varrni kezdett,

’s eszébe jutott valami száj) az, init olvasott

félre a’ varrójával, könyv'et élé,' dermeg'ije
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dett olvasása alatt hogy nem lesz készen var

rásával, ahhoz akart nyulni , azonban a’

könyve vissza tettekor látja, hogy kis könyv

tára rendetlenségben van, fogja magát, azt

szedi rendbe; meglát ott egy képes könyvet,

kirántja hamar,végig nézegeti, annak utolsó

levelén egy megszáradt rózsát talál, mellyet

emez elökkel maga tett oda, fut ezzel az

Anyjához, annak dicsekedik vele, visszate

szi, kifut a’ kertbe (éppen tavasszal lévén

az idö) liliomot szakaszt, hogy azt is úgy

megszárítsa , ’s a’ mint visszajö , megpillantja

az útsz’ajtón keresztül a’ szomszédék Ersi

kéjét, ahhoz fut, vele félóráig elterécsel,

végre a’ szobába térvén ott bubája akad sze

mébe ’s egy darabig azt vetkezteti öltözteti,

’s mind efféle nebelgések között egyszer csak

eltelik az Isten áldotta nap a’ nélkül, hogy

Kati nyomosan mondhatná érezhetné hasz

nát örökké meg örökké változtatott tevésé

nek vevésének.

És az Anyjától szabadjára eresztett na

pokon Kati mind ekképp ögyelgett.

l
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‚ Kati Asszony! így szóllítá-meg édes

Anyja a’ hatodik napon , maholnap vége Isten

nek hála egy hétnek, vallyon mit ésináltál ,

adj számot, hadd lássam. De Kati Asszony

csak hímezett-hámozott. Izé -- édes Anyám,

ezt mondá, izé - olvastam a’ gyermekek

bibliothekájából - izé, elkezdettem varrni

‚a' - izé - osztán meg - ’s mind csak igy

izézett, mivel belsö érzése nem nyujta neki

elegendö bátorságot, hogy valamelly tökél

letesen elvégzett munkájával eléálljon.

Édes leányom, szólla az Anyja, így te

belöled csak ollyan léha lajhár lesz, a’ ki

majd senkinek se kell. Illyen leánykának

már mint te vagy fijam, hetenként egy-egy

ingecskét meg kellene varrni tudni a’ maga

számára , vagy legalább fél harisnyával elé

állani, de az én leánykám engem nem sze

ret a’ mint látom, mert ha szeretne, meg

tartotta volna eszében minapi intésemet, ’s

annál fogva ezt az egész hetet nem töltötte

volna haszontalan ide ’s tova kapdosással.

Erre most a’ kis Katinak megeredének

barna szemecskéjiböl könnyei, mert nagyon
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érzékeny és szemérmes. Anyjának az a’ szava

fájt neki leginkább, hogy öt nem szeretné.

De az Anyja csak folytatta a’ feddéèt. Latod

mondá, benned az a’ hiba, hogy ha mingyárt

sirsz is , és megbánod tettedet, de meg egy

szer kétszer körül tekintesz és már minden

nek vége , mosolygasz , tánczolsz , szeleske

de]: a’ mi hibás hajlandóságot pedig az em

ber észre vesz magában, azt el kell fojtani.

Kati most igen erösen fogadta-fel, hogy

a’ következö hetet huzomos szorgalmatosság

gal fogja tölteni, ’s ha az elmult szelezö

hét volt, emez most ülö hét leszen.

És valóban harmad nap nagy komolyan

üle munkájához, Anyjára félig meddig e]

mosolyodva. Te láb, így szólla tréfásan lá

bához , ha veszteg nem maradhatsz, az asz

tal lábához kötlek, hogy fel ne kelhess', és

egyéb dologhoz ne illanhass, míg ezt itt el

nem végezem.

 

i

Csak szeretnék némelly kis olvasómnak

vagy olvasónémnak a’ szívébe pillantani,

hogy tudnám igazán mit érez ezen karakte



 nos ;=

rek olvasása után. Mi jó {ran benne mi hibás

ezekhöl? Jobb indulatu olvasóm bizonyosan

meg fogja magát bírálni ’s mustrájául a,jo};

bat мышцa.

 

XXIII. ‚ '

к l V 0 N A s.

Fennebb az öszveadáshoz kezdettünk,

.most a’ kivonást próbáljuk-meg. A’ ki Шdiи’:

is már legalább gyakorolja magát , a’ számve

tést, nyelvet musikát gsak gyakorlás ищa

eszünkbçn.

Ha 96 almád volt ’s 3'lg-et szépen meg

etlél belölek, hány van még?

Ha 135 krajczárod volt ’s QS-czon képet

’s hogy. azt színnel kifesd, festéket Yettél ,

mennyi 'van még az erszénykében?

Ha szüléidnek 1349 pozsonyi köböl bn

'zájbk termett ’s abból Atyád 113 köhlöt 'ujra

elvettetett', 498 köblöt pedig eladott, men

nyi van még a’ hámbárhan vagy veremben?

Нa, midön e’ könyvet olvasod nyolcz

esztendös vagy, mel1yik''esztend<'5ben kellett

„мeтd? Hát ha Нz vagy? ' .
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Hány esztendeje miolta a’ magyar nem

zet‚ Európában lakik? Hány miolta Ki-rályai

vagynak? Hány miolta Árpád vére kiholt?

Hány miólta a’ Habsburg-Lotharingiai ház

ból vagynak Királyai? Vagy ezek felvetései

nehezek? mivel még elébb a’ kezdö eszten

döket kell megtudnod. Tudd-meg kedves Ta

nítódlól.

Mennyi ideje hogy a’ könyvnyomtatás

fel van találva?

Ird-le mind ezt ’s könnyebben kikapod , `

valamint ezeket, mond-el e’ könyvböl:

¿u '

,3495 _ ' ‘ „1689

 

" 4672i.
u.1' im@t ‚_ kwf‘" "2603 . N .897' ' ”" 38965 “el

___-..~__
:mh

Ugyan lehetne-é még azt a’ számot is

levonni ,W mellyben az alsó rend nagyobb a’

felsönél? , _ V

Mikor veszi az ember hasznát a’ kivo

,.
nasnak ?



`

- 110 -

XXIV.

PÉLDABESZÉDEK.

Példabeszéd olly mondás , mellyet vala

melly eset világosítására, ahhoz hasonlatos

példában adunk-elö. Mint,

1. Addig ja'r a’ korso' a’ Indra még" el

töril'. Ezt azon gyermekre alkalmaztatva le

het mondani, melly mind addig hazud, míg

utoljára rajta kapják ’s akkor becsületének

vége , akkor az eltört, többé neki akkor se

igen hisznek, mikor igazat mond. A’ hason

latosság onnan vagyon véve, mivel korsók

ban szoktak a’ kutról vizet hozni ’s azt ad

dig jártatja a’ szolgáló vagy szolga a’ kutra

míg utoljára köbe akad ’s eltörik.

2. А’ borso't falra hányni. Az az va

lakit p. o. hijába inteni, midön az hibájá

ban még is megmarad. A’ borsót is akárhogy

hányja az ember a’ falra, vissza pattan, a’

szófogadatlan, túnya, doncs gyereket is akár

hányszor kivánja Atyja Anyja Tanítója jobb

ru szoktatni csak makacs, rest, piszkos ma

та. De ha megjobbul , nem illik rá.
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3. А’ 1:z' ma'snal: 'vermet a's, maga

esil' bele'. Megtörténik gyakran, hogy éppen

az az ember károsodik a’ ki más ellen tör,

’s éppen az által bukik a’ mivel mást akara

alattumban megnyomorítani. Erröl azt lehet

ne mondani, jól esik neki mert az ollyan

rossz indulatut a’ ki felebarátját megcsalni'

törbe ejteni vágyik alig lehet sajnállani. Az

ollyan verem ásás alattomosan történik', ne

mes lelkü gyermek azt scha se követi.

4. Едet szäre'röl, madarat iolla'ro'l,

embert bara’tja'ro'l le/zet megisme'rní. Az

az, a’ ki millyen gondolkodásu indulatu em

herrel társalkodik , az ollyan. A’ melly gyer

mek p. o. szorgalmatos, engedelmes , az in

МЫ) fogja keresni a’ hasonlólag ollyan gyer

mek barátságát mint scm a’ kerengöét ’s ve

szekedöét.

5. lili/uien embernel: maga fele' 710]

lalzal' ujj'ai. Az az, önuön magа“; töbhnyire

minden ember leginkább' szereti.' Ha. p. o.

három gyermek negyven almán osztoznék

meg ’s egymás után venné-el mindenik a’ ma

ga részét, ugy-é bár mindenik azon volna,
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'hogy a’ legszebbeket válassza-ki magának,

ugy' hogy a’ második már nem kapna ollyan

szépeket eltnint 'az elsö' ’s a’ harmadiknak meg

ollyan épek se jutnának mint a’ :Ílillyeneket

még a’ második kapott. Az önnszeretet min

den emberrel vele szшeti!‘ , de már gyermek

korban kell vigyázni hogy_az kapsisággá ne

váljék ’s midön annál fogva magun'król gon

doskodunk is , mással a’ miatt igazságtalanúl

ne bánjunk. Hogy Rellene tehát a’ negyven

almát három ваzött egyenességgél felosztani ?

6. А’ тй Pörl'e megszol'ott, Ели’

el nem felejtl'.

7.I Kl'teiszil: a’ ’vas мед” a’ zsa'l'bo'l.

8. Lementte'‚uel dicse'rd a’ парт‘.

9. Szene sincsen me'g is Iakatos.

10. Kefzyere sifzcs meg is kala'csra 'ua'

gyo'dik. - Magyarázd-meg ez Ш; utolsót ma

gad. - Íme most vershen lévö három.

' ll. Bocskorban kcresni

Csizmábau költeni

Esik becsületedre.
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Papucsbzm. виdeн}

Mezítláb végezni

' Les'zen nehézségedré:

Mert keserves inség

Az [мы szükség

Ha ‘aй! vénsé'gedre.

l2.' А' дonosщёп: jóval

’S haragért szép szóval

'.l'anulj elegct tenni;

Bosszuság tételért

És kárszenvedése’rt ' -

Ne kivánj kardoskodni;

Ha'kinek árthatnál'

Kit kárba hozhatnál,

Tudj aтaк megengedni.

O

13. Nem méltó az e’lni ’

' А' ki csak hen.yélni

Szokott mint a' méh here;

Meri: qu hazájânak '

’S közàjnségês jónak _

' ' Нeт néz eló'menttëre';

Nyáŕbaa csak árnyéko.t

Télbe.n ciak làsn'àk'oi '

Keres könńyebbségére.

Ezen versben lévök , ,B'euiczky Péternek

myc“ czйт könyvecskéjéböl: magyar ril/z
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musok e's pe'ldabesze'del' vagynak kivéve,

de visgáld-meg, ha szorosan példabeszédek-é

ezek, vagy inkább erkölcsi mondások. Mi

külömbség a' kettö kатт? Minél (öыт:

tudsz a’ kétféléböl, annäl jobb, hanem'al

kalmaztatnod is. koll osztán n_nagadat azokhoz ,

de azoknak értelmét nem mindenkor magad

ra, kedves öcsém.

 

XXV.

А’ Pinos ToJÁsoK.

K'ózeledék Husvét innepe. Szokás akkorrà

tojásokat piâosra festçni, azokkal türkölui

vagy rájok czifraságokat vakarni. Ár p á sin é

Asszony is e’ szokás szerint meg akarván ör

vendeztetni Anti, Czili, Susa gyermekeit,

huszon - nyolczat festétt-'meg az innep szom

batján. Vett t. i. Ye'res berzsjen'yt, mellyet

Brazíliából hoznak, a’ közé timsót elegyí

tett , egy fazék vízbe öntötte’s a’ tíizhez té

vén addig hagyta ott mig a’ vez-es berzsenyfa

forgácsai a’ vizet meg nem festették. Ekkor

belé rakta a’ tojásokat , addig' Нaди‘ azokat
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benne a’ míg, a' hogy’ ö már tudta, meg

föttek ’s azon idö alatt egyszer’smind szép

pirosra is festódtek.' Feste pedig ezek közül

ötöt tarkásan is, ki tudná miképpen? A’

tojást elébb azon fejéren turbolya levéllel

kötözgette körűl czérnával ’s ugy ereszté . a’

veres berzsenyhe, a’ hol ennél fogva turbolya

levél volt, ott a’ tojás fejéresen maradt ’s

másutt csipkésen pirosodott-meg.

Czili és Susa mind Anyjok körül forgo

lódtak míg a’ festéssel bajlódott, Anti pedig

csak távolról leste ’s mindenik hivé, hogy

még az nap kikapják részeket. Azonban Ár

pásiné, a’ mint kiszedegeté a’ fazékból a’

piros almákat bé is fedte azokat asztalkesz

kenövel egy tányéron. A’. három várakozó ’s

tojást mind csak nem kapó gyerek egymásra

mereszté szemeit, míg végre a’ pergö nyelvü

Czili kérni kezdé édes Asszony Anyját. De

Árpásiné ezt felelvén félig nyájasan , a’ pél

dabeszéd járásaként: a’ l1' nem tud túrni

nem fog toja'st kapni leányom-asszony,

észre vevék, hogy az nap nem tojásoznak,

szépen tehát el is hallgatának, ámbár került
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uekik valamibe nyughatatlanságok meggyözé

se, de már ismerték Anyjokat, hogy a'z né

mellykor megpróbálja öket lüréshez való

szoklatással.

De, af mint másnap Í'eggelre kelve sze

meket feìnyitották, egyszerre mindeniknek

esz'ében' volt a’ìpiros 'tojás’s már az azokkal

leendö játszás. Kaptak is belöle minekutánna

tisztán felöltöztek, imádságokat buzgón el

moudották ’s mind a’ hárman kedves szüleik

eleibe állottak ’s Anti mind a’ maga mind

a’ két leány testvére nevében eléadta mint

beszéllö vagy orator azon szíves kívánságo

kat, hogy a’.jó lsten A’tyjokat és Anyjokat

több szerencsés /Husvéti napokra virrassza

még fel , ’s a’ mostaniaknak pedig nekik b.é

kességes eltöltését engedje. Anyjok tri. most

maga hozta-elé ezen' szavakkal, itt van édes

gyermekeim mindenit'eknek három toдs, fog

játok. ’

Anti és Susa ni'egelégedének, de Czili

ezt rkérdé: hát .a’ .többivel mit csinál édes

'Anyám, adjon még legalább kettöt nekem.

l

l
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Ej, ej, СЫН leányom felelé azonban

Árpásiné, hogy te mindég többet kívánsz

mint a’ mennyit adok ’s másoknak van, ö113]:

ké telhetetlenkedel. Ha mégis legalább azt

mondtad volna, hogy tennék-el legalább ket

lЩ Szegvári Viczának a’ ki hozzád. majd min-,

dennap által jö , vagy ha azt kérdezted vo]

na, nem hagyom-é a’ többit magamnak ’s

másoknáka’ kik hennünket ma holnap meg

látogatnak. .

СЫН erre egy kisség elszompolyodva

serült-ki a’ más szohába, hová Anti és Susa

is követték magokban örůlve hogy (Sk nem

telhetetlenek, és Anyjoknak, ki hozzájok kü

lömben is ollyan jő, nem szcrzettek alkal

matlanságot. '

A’ három testvér most türkölni Нeмeц '

'tojásaiv_;xl, ’s leginkább Anti katonáskodott

azt hányva veт/e, hogy ö, az ö tojásával

mind a’ kЁЬ leányét öszvezuzza.`Czili azon

banjobban értvén a’ türkölés csínját G veré

bé amazokénak a’ végét, mivel az öszveü

tést ösebesebben tevé. Utóbb a’ tojással való
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vergkedést mindenik , egynek megevésével re

reszté-bé.

Az alatt bé is harangozának a’ templom

ba ’s intést kapván Czili Anti Susa Atyjok

tól, hogy. ott magokat illendöen viseljék,

azzal együtt oda mentek. Eltelvén annak ide

je, ’s el a’ dél is és ebéd, még délest kö

vetkezék a’ nagyo bb mnlatság a’ pïros $oj4

sokkal, midön mindenik megint kettöt ka

poй. A’ két leány, Atyját kérte, hogy met

szene valami ŕìgurákat tojásaikra ’s meg is

ftevé , Anti pedig maga is nagymesternek tart

ván magát abban , félre 1opódzott,hogymajd

valamelly csínos véséssel álljon-elé. Árpzísi

Ur Cziliére egy rósát egy kis leányt vakart

’s nëvét is, Susáéra hasonlóképpen nevét

azonkívül egy tulipánt egy kis kunyhót ’s az

esztendö számot :, ’s midön al kët leány megint

egy-egy más tojást nynjta Atyjának, hogy

arra is valamit véssen , mindenikéére egy-egy

vтeмеt kerekített. Czilién halnar ez'leve:

Munkásság, szemérem , szívnek nf-messe'gc)

Ez a’ lyánnak, Czilim, igazibb szépsége.
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Susa pedig ezt olvasá-le a’ magáéról:

Иду szép a’ lyán hogyha fürge

’S csínos, szemes mint az ürge ,

a’ mire mindnyájan elnevették magokat.

’S csak jöve most szugolyájából elé

Anti ’s mntatá mit csinált. Az övén egy ma

gyar granatéros lött a’ puskájával, ha ámbárA

nem a’ legbiztosabb rajzolat szerint is, de

csakugyan kitetszöleg , elötte nyult-el a’ ba

jonélos puska elöre ’s fejében magas medve

süvege ’s alatta ez a’ vers vitézkedett, a’ kis

karczoló nevével együtt:

Rajta, hajtsd , lődd a’ Törököt ,

Apritsd mint a’ kerti tököt.

Árpási Antal.

Hobó , fiú, kiáltn hirtelen erre Árpási

Ur , te mintha granatérosnak készülnél, a’ mire

Anti nagy komolyan felelé, hogy igen is an

nak. A’ leányok nem akarák ugyan ezt hin

ni, kivált a’ kis Susa, ki még eddig inkább

csak hallgatott, de most Anti granatérossá

leendöségén egész hahotával ezt mondá: édes

Atyám, az én bácsim csak akkor lesz kato
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nává , mikor gombóczokkal vagy piros Lojá

sokkal lövöldöznek ’s jó kolbásszal vagdal

koznak. Anti azonban felse vevé ezt az ö

bátortalanságáról való beszédet ’s csak ollyan

leány csiri-csárinak mondá, a mit mindazon

által Susa nem vett volna éppen csak tréfá

nak, mert hallgató de tüzes indnlatu volt,

hanem Árpási Ur.közbe szóllott, ’s Antinak'

azt felelé , hogy minekutánna nagyobb test

vére, Mihály már B . . . gyalog Ezeredében

úgy is katona, ötet ö egyébnek szánta a’

mivé, ha megmondaná majd neki bizonyosan

inkább szeretne lenni, azonban Szegvári Vi

cza jöve látogatóba Anyjával ’s jöttek mások

is, és így most a’ piros tojással való mula

tozás abban maradt.

XXVI.

MESTERSÉGEK ’s TALÁLMÁNYOK А’

MAGYAROK KÖZÖTT.

Egyik nemzetbeli ezt a’ hasznos mester

séget, másik amazt szokta kitalálni, ’s az

ahhoz való értés eläterjedez országokról or
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szágokra. A’ melly nemzetböl pedig több

iigyesen és csínosan dolgozni tndó mester

ember válik-ki, az elébb való eszére, gaz

dagságára nézve, ’s neki a’ mesterségekhez

nem értö nép mindég csak szolgája marad

és majma.

A’ magyar Királyok csak hamar eleje

körül az ország kezdetének, lu'vtak-bé a’

külföldröl Németeket, hogy azok itt a’ mes

terségeket ůzzék, tölek a’ Magyarok azokat

megtanulják. Mindazonáltal már azzal a’ se

reggel, melly Ásiából ide Európába ’s e’

luostani magyar laktta f’óldre béköltözködött,

többféle magyar mesterember )'ött, mert a’

kik akkor köntöseiket, sátoraikat, lovaikhoz .

való szerszámaikat készítették, bizonyosan

mind Magyarok voltak. A’ mint pedig idöröl

idöre mind többfélét találtatott-fel az elube

rekkel részszerint a’ szükség, részszerint’az

a’ vágyakoda's, hogy majd azon uj nemümun

ka több pénzt fog héhajtani, a’ magyar föl

dön is, állottak-elé mind a’ született magya

rok mind az i/de honnosodott magyar-németek

közůl дeда találmányosok , úgyhogy némelly

‚ Ц 6
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féle elébb Югe a' Magyarok között dìvatba '

mint más ollyan nemzetnél, тellynek haz5

jában régebben ltezdettek az emberek a’ mes

terségekhez nyulni. Néhány féléröl itt szó

lészen.

l. Ir/La, egészen magyar találmány, a’

'minél foдa azt a’ bört is a’ Német így ne

vezi: magyar bör.. Irhásqk vagy ma ink'ábh

‘Еgy nevezett fejér timárok Magyar és Erdély

országban sokkal elébb voltak mint a’ néinet

I‘ó1deken. Sz. István elsö magyar Király 1015

ben ЕЩЁ levelében tesz említést magyar ir

hásokról.

2‚ Szůcsöl' is az Országnak mingyárt

kezdetében voltak a’ Magyarok közül, mert

az igaz, egyik legszükségesebb mesterség is

vala az övék itt, mivel munkájok a’ magyar

köntöshez elkelůlhetetlen volt. A’ XIII-dik

szn'zadban még jól elkészített böröket ma

gyar szíicsök Lüldöttek Franczia országba.

3. Aranynu'veseÃ.röl a’ magyar hisztó

riában 1015-rö1 vagyon emh'tés.

4. А' magyar nyereg l'e'szite’se't , melly

röl most Tisza- Füred hires, biçonyosan
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nem külfölditöl taммы; a’ magyar nyereg

gyártók.

.‚ 5.. A’ legelsö Äe'scsina'lo' vagy Ъёзеs E1*

délyben |263 körůl volt. De ennek kései

röl Angliában semmit se tudtak, mivel ott a’

legelsö kés 1563-ban készült. Villáról Olasz

országban 1379-ben van emlé'kezet, ’s midön

az azzal való élés Német országban elterje

фett, azt af ki villával evett, mások kik

meg nem „oшь, lágynak kényesnek osu

folták ’s Barátoknak 'klastromokban nem'is

szabad volt azzal enniek. - Most minek Ы“

nók azt, a’ ki öt körmével a’ tálba nyulna?

6. Hogy az ü'ueget Magyar országon

templomok és házak ablakaira alkalmaztat

ta'k annak 1329bö1 van nyстa.' Bécsben 135 8

han még nem volt minden házon üveg ablak.

Posonyban 1439-ben már általjában minden

háznak volt. Svétziában a’ legelsö'üveg-csür

csak 16H-ben állott-fel. ‘- Vallyon elébb

mivél bocsátottak világosságot szobájikba az

emberek ?

7. Posztúcsz'rza'lo'l: Magyar országon ma'r

lOlQ-hen voltak, még рediа a’ kik igen csí

б Ó



 124

ŕ

nos posztót készítettek. Sokkal elébb мыt

itt mint Angliában , azonban késöbb a’ Мa

gyar egészen külföldi posztóra szorult. Most

Gácson, Nógrád Vármegyében igen jó posztó

fabrika' van divatban. Vallyon az a’ posztó,

mellyböl a’ te rajtad lévö ruhád készült,

hazai vagy külföldi?

8. A’ zsebbeli o'ra feltalálójáról e’

könyvnek 27-dik lapján volt szó. Egy erdé

lyi órás биra való gyůrůbe készített egy is

métlö- vagy verö бы“, mellyet Zápolya

1566ban a’ Török Császárnak ajándékozott.

Mátyás Király idejében pedig már a’ magyar

vай-oso1‘ tornyaihan töhh helyen voltak ütö

órák.

9. A’ legelsö l'önywzyomtato' mů/Lely

Выdдl! Mátyás Király alatt 14n-hen ‘111ст;

fel Geréb László eszközlése által , ki a’ Ki

rálynak atyjafija ’s Titoknoka volt, utóbb

Kalocsai Érsek. A’ 1egelsö' nyomtatót Hessz

Andrásnak hítták ’s Budára Olasz országból

jött. A' legeslegelsö ott nyomtatásban meg

jelent munka pedig egy magyar krónika dezi

kul 1473-13ó1.
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10. Magyar Kiráëyne' 1111г- Ezt Ersé

bet királyné Róbert Károly magyar király

Dak hitvese , Nagy Lajosnak Anyja , rozmarin

virágából készítette borszesszel ’s úgy tart

ják, hogy köszvény és más nyavalyák ellen

nagyon haаznos.

1l. A’ pusl'apor Magyar országon 1358

ban lett isméretessé. Ennek feltalálását, (mel

lesleg lcgyen mondva) Schwarz Bertalan nevü

Бaйтa}: tulajdonították ez el'ött némellyek,

' ki Mainczban 1290 és 1320 körül élt, de

az mesévé kezdett válni. Az Arabsok 1085

ben egy tengeri csatájokban: n50-ben Da

miatánál valami ahhoz hasonló elegyítéssel

éltek, 1331-ben pedig Alicante ’s l342-ben

Algesiras elött bizonyosan e’ ma isméretes

puskaporral lövöld'óztek. Hol van Damiata ,

Alicante, Algesiras? ’s miböl kész’ül a' pus

kapar, ki tudja?

l2. A’ баса! magyar találmainy. Вы; meg

mutatta Cornides Daniel. De Kocson készült

Komárom Vármegyëben , nem Kitseen vagy

Köpcsényben, a’ mint Cornides állította.
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13. Kempelen Farkas , Posònyi szшe;

‚(ésй magyar ’s .1804-ben ott isÍholt-meg,

a’ hires sakmachinát уndсть-]:i, valamint

еgy beszéllöt is. Az elsöbb egy faból fara

gott, természçti nagyszígu_, törökösen 611öz

tetett emberböl áll, a’ ki egy asztal mellett

ül, mellyen saktábla"'van. Hogy/ezen asz

talt,. könnyen lehessen .helyéröl mozdítani

’s gyanú ne támadhasxscn, mintha az alatt

valaki el volna bujtatva , lábai forgó kariká

kon á11anak.'A’ machina vagy magyarúl mův

erö akárkivel is'játszott sakkot "s többnyire

az nyert. Kempelen , Mária Thereziának 1769

ben mutatta-meg legelöszer, US5-ben Pá

risba ’s Londonba “тoп; vele. Ezeu sak

machina most PárЬsbaц vagyon.,' a’ heszéllö

peйg Bécsbeu. ' t / .  д

'11i. 'Szakaícu' [мы Sams-’Pataki áеs;

mester 18l7-ben ollyan egys'zerüzz’s 'o1çsó ké

\ zimalmot kéázített a’ maga fejétöl', mdlyen

két (‘гa alan, egy 10-12 'eszte'ndös .gyermelç

is megörölhet fél 'posonyi mérök'».

‚15. ЁяаЬбЧРкЫ'Вщ'ЮЦУanиj nemü fecs

kendöt vagy Yízipuskát gondolt- ki , melly
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böl a’ víz még egyszer olly magasra fellövö

dik mint a’ közönségesekböl „és szakadatla

nl11- omlikf-ki a’ csöböl.

16. Mal'ay Ka'roly a’ kocsik eleje ké

szítését olly módulag adta-elé a’ maga esze

szerint, hogy, ha a’ lovak elkapnák is a’

kocsit, semmi veszedelem nem történhetik.

Miért? Gondolkodjék a’ kis olvasó, ha rd

nem akad, meg-mondja majd Tanítója.

17. Pet/ze Ferencz egy vetö-machinát

és uj formáju szántó ekét talált-ki.

18. Farkas Ferencz pedig egy búvár

műverűt , mellyel bátran a’ tenger fenekére

lehet leszállani ’s annál fogva annak akkor

lehetne leginkább hasznát venni midön hajó

törés van ’s hol'mik arról. a’ tengerbe hul

lanak. .

Nem gondolkodott-é még a’ kis olvasók

közül valamellyik 'ez vagy ama szernek mi

képpen lévö készitetésén ?' vagy nem farag

csált- é maga is eddig már valamit?
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XXVII.

mJosNAx NÉMELLY szAvAKAT :me

MAGYARAz NEvELóJE. '

Van ollyan gyermek, mellyetmindég kell

nógatni a’ tanulásra (te bizonyosan nem o1

lyan vagy úgy- é kis olvasóm ?) de a’ g esz

tendös Lajost ugyan nem kelletl. Ez alig vé

gezte leczkéjét, egy kis játszás, künn járás

шán megint mingyárt könyvet veve elö ’s

olv-asgatott. Le'giukább szerette pedig forgatui

Mikes Kelemennek Török országi leveleit ’s

annak azokban nénjéhez intézett tréfájin s0

kat kaнagott; szerette Fáy András meséjit

és--még Bersenyi Dániel verseibe is belé belé

щитett, söt azok közül a’Jámborság és Kö

zépszer czimü, ’s a’ Magyarokhoz irt аdаt

könyv nélkül is tudta, és uéha olly tüzzel

mondotta-el, hogy azt lehetett felöle hinni,

hogy több helyeit érti is.

Nevelöje látván ezen dicséretes hajlan

dóságát, az olvasásai közтt eléfordult ollyán

szavaknak, mellyekröl talán tiszta képzete

nem volna, vele való megmagyaráztatására
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szoktatta, és i'gy ahhoz is, h'ogy csak sze

leskedve semmin se fusson által a’ mit meg

nem fog, hanem inkább keveset és jól ér

telmébe véve tanuljon, mint sokat sы)“

.vagy papagáj módjára.

Édes Bácsi , így szóllítá-mag 'egyszer an

.n’ál fogva Nevelöjét, kit mindég ‘Еgy szokott

hívni , megint jegyzettem-ki magamnak nié

hány szót, ne sajnálja kérem azok értelmét

felvilágosítani, mert ha vete]: is hozzájok,

bizonyosabban akarnám Bácsitól megtudni

jelentéseiket. A’ szavakíme ezek valának ’s

édes Bácsi örömest elmondá magyarázatjokat.

1. Tisztalet. Az a’ jelesebb érzés, szól

lott Lajos Nevelöje, az emberben, melly

bennünk azon ember нáм gerjed, a’ kiben

vagy nagy észt, vagy kivaló erkölcsi karak

tert találunk, egy szóval minden jobb és

nemesebb tulajdonságiránt való hódolás. Úgy

bizonyítjuk pedig azt meg , ba az azzal híró

emher iránt különösebb iìgyelmet is muta

tunk, mint „мы, a’ kit egyedül csak ollyan

evö ivó aluvó jócska embernek , vagy éppen

restnek, cealárdnak, balgatagnak találunk.

'Ú
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Ha a’ nagy ész együtt jár a’ jószivüséggel ’s

nyájas magaviselettel is, akkor a’ tiszteletet

szeretet is szokta követni. Ha az eszesség

csak egyedül van', jó _и“ helyét pedig "irígy

ség , más kárára való .törekedés foglalja- elf,

ollyankor az iránt bizonyos hideg érzésünk

támad ’s ezt mondjuk imígy amúgy: midön

t. i. magunkat igazán jobbnak érezhetjük

amannál: tisztelem az eszét, 'de az embert

magát nem, szerethetem, nem becsůlhetem.

Ezen becsűlhetésböl pedig az is kitetszik,

hogy csak azt lehet tisztán szeretni a’ ki be

csülésre is méltó. Inkább vonszódik tehát a’

szív a’ nem annyira nagy eszü mint'igaz lel

kü emberhez. Ez , ha nevezetes hasznos vál

tozást nem okoz is , legalább nem ront. A’

nagy eszü gazember csak zavar - a' maga

hasznára.

' 2. Büszŕeseg,_híúsfíg, keve'l'ység. Kö

zel van ez a’ három indúlat egymáshoz, és

csak általmenetelek 's nagy okosság vagy igen

kényes érzés kívántatik ahhoz,hogy az elsö

jobb létét a’ más kettönek színével meg ne

futtassuk, és így amannak némelly fényét el
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ne homályosítsuk. А’ büszl'ese'g az az ér

zés, melly valami felsöbbet díszesebbet ta

pasztaltat az emberrel magában, mintsem

rossz társaságba elegyedni alacsony cseleke

detre vetemedni tudna, ’s belsö érdemben

keresi megnyugvását , ennél ' fogva valamelly

nemesebb indúlatnak önnön magában lévö

felforrása , és ha szerénység vezeti tiszteletet

gerjeszt. А’ Ízz'úsfíg a' képzelgetésnek'ollyan

önnmagával folytatott játéka, melly inkább

csak külsö piperékben, czímben, ’s hízelkedö

hangban leli gyöuyörködéseit. P. o. Taplódy

Urnak  ismerjük mind a’ ketten, - nem

azért van ütö zsebbeli órája, hogy annak

hasznát veщe, nem azért öltözködik csíno

san , mert azt a’.külsö illendösïég is megkí

vánja, hanem ö óráját köntösét fitogtatja

is., ’s boldogságát czifránál czifráhb szeke

rében cselédeiben tМашa ; Lengödyné Asszony

ság csak azért 'forgatja szüntelen gyůrůkkel

rakott kerek kezefejét, hogy brilliantjainak

tün’döklését .‚ ujjainak fejérségét szemléltesse

_ ’s a’ t. A’ hiúság többnyire csak üres föböl

ered, ’s az embert könnyen nevetségessé

f
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мы. А’ keve'lyse'g olly felfuvalkodás, olly

maganagyzás , me11y mást megvet , alánéz.; az

az ember a’ kit ez feldagaszt, csak önnön

magát szereli, szegény embertársa iránt an

nak se szд/e se lelke, hidegen ül pompájá

ban , feszesen méltóztatik másra nagy garral

tekl’nteni, azt akarná hogy minden más,

_elc'ítte meghajoljon. Bolond ember tulajdona

ez csak, édes Lajosom, megvetést érdemel.

3. Hazaszeretet. Azoв országot melly

ben születtünk , és a’ mellynek népéhez szü‘ì

leink is tartoznak , vagy a’ mellynek késöb

ben is tagjává lettünk , ’s törvényeivel élünk ,

mondjuk hazának’, mivel ott vagyunk e’ föld

kerekségén houn, ott - oda baza.. A’ hol

'pedig az ember otthon van , oda leginkább is

‚ vágyik, szokásnál , atyjaiijaihoz , vagy javai

hoz való vonszódásnál fogы. Ezen szó tehát:

Hazaszeretete, magában foglalja értelmét..

Ki hogy’ mutatja-meg azt, ott “Шk-e],

kiben miképp van. Némelly ember csak úgy

nézi azt mint a’ harom a’ legelöjét, tЫН):

ködik benne, csak emészti, de szebb vil'í

tatásához nincsen indńlatja. Valóban csak

/
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igáha nött nyaku állat. Némell-y örómest elé

_mozdít benne minden jót; t. i. vagy, mint

polgári hivatalheli törekedik köt‘elességének

emberül megfelelni ’s a’ hol ott helyesebb

igazításokat eszközölhet felfedi ’s véghez

viszi, ‘юgy mint nagy gazda mindent elpró

bál a’ mit Hazája megteremhet, ’s azzal má

sokat is serkent és így ezen egyik’legegyene

sebb úton pénzt gyarapítat az országban', a’

maga nagy jövedelmeihöl pedig tudományt,

můvészséget virágozbat, vagy mint katona

becsületére vagyon vitézségével hazájának,

Királyja szolgálatjában, a’ kinek mint a’

haza fejének szeretetét minden igaz lelkü ’s

akár melly állapotu hazafi tisztán egyhe-köti

hazája szeretetével; vagy mint tudós hasznos

isméreteket terjeszt a’ baza nemzeti nyelvén

’s kitkit a' maga kötelességei hiv véghez vite

lére fe1vi1ágosít,új igasságok és találmányok

köz hasznuságára figyelmetessé teszen. - A’

hazaszeretetre a’ jobb indúlatu emb'ert a’

természetnek vele szilletö ösztöne maga inti.

Иgy-é bár azoknak elébb akarjuk javát, a’

kik házunknak köréhez tartoznak,mint эzom
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szédunkét, mind a’ mellett hogy ennek kárát

semmi legkisebben nem eszközöljük söt nem

is óhajtjuk; azért a’ Ытás országban épít,

olly nevetséges dolgot tesz, mint a’ ki a’

helyett hogy a’ maga kertjét ültetné-bé gyü

mölcsfákkal , a’ máséban izzad. De mikor ama

természeti ösztön'intését az ember, kisebb

bázi köréböl a’ milliókból álló nagy ház tá

jára kerůletére árasztja-ki, az az, egész ha

zája nemzete javára díszére dolgozik; akkor

egy országban se maradnak hátra durva álla

potban az emberek, hanem minden éghajlat

külömb meg külömb virágzatokat mutogat.

4. Takare'kosság. Ez a’ fösvénység és

vesztegetés között lévö okos út. A’ ki azt

' követi, meg szokta gondolni mennyi jövedel

me van ’s mennyi lehet ahhoz képest kiadása

is , és így az a’ szerencsés állapotu ember,

a’ ki másra, vagy éppen nem szorul, vagy

legalább ritkábban, ennél fogva független,

semmiféle hízelkedésre, söt valamelly ala

csony vétekre is ,soha ingerleni az a’ kiván

ság, hogy magának élelmet szerezzen nem

fogja. De még a’ gazdagabb is megtartja, ha
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e'löre НЮ, a’ takarékosságet. A’ vesztegetés

nek vagy pazérlásnak soдиor kinevettotés.,

gyakran nyomorúság és gyálázat a’ követke

zése, a’ fösvénység mindég szennyes lelkü

'embernek szokott lenni tulajdonsága.

5. Lelhlz'sme'ret. Jónak és rossznak az

ember lelke belsejében való megismérése. Ez

a' megismérés örömet gerjeszt' bennünk, ha

«kötelességünket teljesítetlük, szavunkat meg

nem szegtük; pirít, ha hibáztunk. ' -

6. Hfiladatosszíg. Az a’ szép indúlat

az emberhen, midön azt a’ jót, szívességet,

mellyet vele más teй, nem csak el nem fe

lejli , söt inkább igyekezik ö is visszaszolgál

ni, “днa nem tehetné azt, jóltévöje se

gítöje мы; тindenkor tisztelettel viselte

tik. A’ gyermek azzal bizonyítja-meg legin

МЫ) Szüléji ’s Nevelöje iránt háladatossá

gát, ha azoknak becsületére él, ekkor bizo

nyosań tisztelni is fogja öket. Háladatlan

mindenkor csak a’ gyáva, semmire kellö szo

дott Iennll.

És így nyere Lajos több egyébb szavakra

is magyarázatot mint p. 0. okosság , elmél
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kedés, emberiség, becsületérzés, egyenes

szívüség. Tudod-é te, ezeknek kis olvasó

valóságos értelmét? Ugyan mondanád-el!

Vagy talán már neheztelsz is, hogy ezen

könyvecskében annyit feleltetlek? De, vala

mint a’ köszörű kövön húzomosabb sui-lás

által leszen , tolluvágód élessé, úgy {feni csi

nosítja bövíti eszedet a’ kérdések által való

tréfás megfirtatás, ’s akkor tanultál haszon

nal, midön okoskodásodnak kifejlését érzed"

és magadon lassanként mind inkább azt ta

pasztalod, hogy életre valóbbá lettél. Mert

az emlékezö tehetségnek csak szavakkal meg

tömése bizony keveset ér, de, magadtól elé

adni a’ mit olvastál ’s érzeni szíved nemese

dését, ez az igaz ’s egyetlen egyedül hasznos

tanulás. Vigyázz, közeledik a’ kis Gyula

könyvének vége , nagy exament fogunk tartani.

XXVIII.

SOKSZOROZÁS.

A’ kis Nelli alkalmasint jól tanulgatott,

csak a’ kétszer kettö nem igen fért a’ fejébe ,

’s mikor még is üggyel-bajjal belé ,olvasá és



-137-

számolá Tanítója, akkor az Anyja egy hir

telen hírre magával kíváná vinni idösebb

Nénjéhez, ki tíz mértföldnyire vala tölök

férjnél. Nelli, mondá Tanítója, meglátom

hogy jö vissza a’ ke'tszer-belto", ne hogy

egyszer semmi legyen belöle. Nellike még

a’ szekérre ülttében is bizonyolta, hogy el

nem felejti söt a’ sokszorozásban oda léte

alatt is gyakorolnifogja magát ’s ebbéli bíz

tában szakasztatá vele Anyja is könnyebben

tanulását félbe. Azonban már negyed nap

Néném Asszonynál játékot sokszorozott in

kább nem számot ’s a’ sok vendég köztt an

nyira egyébb dolgokon kezdett kalandozni

esze, hogy a’ Tanító elött tett fogadásra az V

maga emlékezék ’s nem Nelli.

Haza érkezik megint Anyjával , más nap

elkezdi Tanítója ismét leczkéjit, fel xakarja

vele mondatni a’ kétszer kettöt ’s Nelli nem

tudja tovább a’ háromszor hétnél. Itt van

né, szólla a’ Tanító egy kisség haragosan,

meginti: nem tudod a’ mit már jól tudtál.

Illyen formán mihelyt Tanítód nem lesz , min

dent elfelejtesz, ’s majd szépen felnevekedel
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és semmit se шёл. Szégyeilelhedd maid

А magadat.

Nelli elszomorodott söt duzzogott is.-V

Mert úgy tesznek a’ 8-9-l0 esztendös em

berkék, БЫ: és leányzók'együtt, ök magok

a’ hibások, ’s mikor Tanítöjok elveszti már

türedelmét és (Жet hangosabban meginti , még

6k haragusznak ! Nelli leeresztette ajakát , csu

ful félre huzta orczáját ’s pityeregni kezdett;

‚ Vége legyen\a’ sirásnak, monda Taní

tója, itt leirom elödbe a’ sokszorozó táblát,

ezt taк-tsd mindég kötö-zacskódban ’s ismételd

belöle néha néha , végre 'osztán csak 'ugyan

emlékezetedbe ragad. A’ tábla illyen voп’:

1| 2| 3| 4| 5| б] 1| 8| 9

2| 4|.в| 8|l0|l2|‚14|16|18

з| 6l 9|l2ll5|1s|21'|24l27

4| 8|l2|l6|2o|24|2s|32|36

51ml15|2o|25|ao|35|4o|45

slul.lslaalaolàß-l-wlßxslm

7|l4|21|2s|35|42|49|56|63

8|i6|24|32|4u|4s|56|61||72

9||s|27|s6|45|54|63|72|s1

*M_-_.__
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Sőt mondá tovább Nelli Tanítója, egy

más módra is megtanítalak, mellyel a’ fel

söbb számok mennyiségét tudhatod-meg igen

könnyen ’s hamarjában a’ sokszorozó tábla

nélkůl is. Leírom ngymint a’ kérdezö szá

mot, ’s az alá egyenes lineában a’ kérdezet

tet, a’ kérdezö számnál ismét azt kérdem

. mennyi híja van annak tízig ’s azt azzal egy

 

lineába teszem , így teszek a’ kérdezettel is',

’s akkor a’ kisebbé lett jobb kézröl álló

számokat könnyebben tudván sokszorozni',

megtudom a’ nagyobbak mennyiségét is. P. o.

7-szer 9 mennyi? A’ betet és kнeннet: leí

rom így:

7.a’ 7-hez hogy 10 legyen kell 3

Il
9 a’ 9-hez hogy 10 legyen l.'

most mondom 1szer 3 az 3. Hármat pedig

g-böl keresztbe levonván vagy l-et 7-böl

marad 6 , és így 7-szer 9 tesz 63-at. Ezzel

együtt _íme több példa:

 

7 з s 2 6 4 .'' 9 1

.||><п "XII' "Xll "XII

.9 I 8 2 9 1 9 l

6 з 6 4 Ё 4 s 1
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1 ' Most: ezen gyakorlások által lehetetlen

_emlékezetedbe nem benned a’ „kszы.0zаst,

mert a’ mint látom 'te azt csak sok gyakor

lás által érheted-el, mivel heves képzeleted

'van ’s az rendszerint nem tudja híven meg

tartani a’ számokat, hanem a’ gyakorlás hi

hetetlen dolgokat meggyöz.

Most a’ kis olvasó mondja-meg nekem

_L Köntöséhez vett az édes Atyja 3 réfposz-

tót, ’s réfét 11 forinton ’s 42 krron , mennyi

kellett már azért? Eladott az édes Anyja

2159 köböl búzát, köblét 6 forinton , men

nyit kapott értte? 509 darab köтом

ara'ny hány magyar, hány német forintot te

azen? hány tallért? Egy közönséges esz

tendő'ben 365 nap, egy szököben 366 lévén,

10 esztendöben hány nap van? A’ kis olvasó

hány ' esztendös , hány napot élt tehát már ?

_5-_ 17 fontban hány lat van?

A’ sokszorozásnak is készakarva nem

kérdezem próbáját, valamint az öszveadás

nak , kifonásnak nem kérdém , ez a’ kis ol

гasó Tanítójára marad. Ezen kérdések itt
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csak mulattató faggatások. Böìebb tanulás

a’ számvetésben külön leczkékre marad. Ёs

így kérdést még egyet: Nyolcz ívnyi köny

vecskének hány lapja van 8czad rétben,

hány 12ted rétben?

XXIX.

А' Kls DÉNES PESTRE UTAzlK szEGED

RóL ATYJÁVAL.

Dénes iijam , mondá Dr. Sándorházy Ur,

az ezen könyyben feljebb eléjött his (1o1xná

nyosnak, tudtodra adom, hogy én negyed

nap mulva Pestre utazom-fel a’ Medárdi vá

sárra 's mivel mind eddig jól viselted ma

gadat, téged is elviszlek igéretem szerint.

Pestre! kiálta Dénes , ugrált örömében, fu

(oп: az Anyjához meglnondani néki, hogy

ö messze messze megyen Szegedröl Pestre,

tökélletesen hivén hogy édes Anyja se ma

rad-el a’ társaságból, de midön meф.teт

attól ., élles Atyjával még elébb történt meg

egyezésénél fogva annak Dénes két kisebb

hugával leendö Otthonmaradását, csendesedni
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Мишoй jó ked'vg, mivel Auyja mel'lůl még

soha se volt el távol ’s nagyon anyás érzé

keny gyermek lévén különösen döbbene-meg

ázon, hogy ö az nélkül valahová mehetn'e.

Azonban p.edig otthoun sem akarván ma

radni , csak "(nak szánta magát. Atyja sokat

beszéllt hogy millyen sokfélét látna majd a’

mi elötte még ism'éretlen', Anyja mind csak

készítgetett holmi útra valót', ’s nem felejte

el Déneskéje számára igen szépen sü'lt 1loёi

csákat egy tiszta asztalkendöbe békötni ’s

illy készítgetés közтt egyszer csak ïelvirrada

az indulás' napja, elérobban a’ négy lovas

félfedelìi kocsi ’s Déues fijam , kiálta az Atyja .‚

indulunk. Künn álla Dénes a’ tornáczon éde's

Anyja mellett a’ két hugával, Ersivel és Ka'

tival együtlt. Bucsuzik ottan buc'suzik ’s a’

Нs utazónak csak megerednek könnyei. De az

Anyja így bátorílá : menj fijam menj , te férjfi

vagy , a’ férjfmak járni kelni kell, látni szük

ség ö ue“ a’ világot, meu} ’s beszéllj-el

majd nekem mikor visszajössz mindent’a’

mit láttál. 'Dénesf» neki vidámodék megint

félig, Sándorházy Ur mosolygva inté elöre
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a’ kocsi felé ’s lsten oltalmába ajánlvîa'n 'ez

feleségét és leánykájit, ki az шsza-kapnn do

bogva a’ négy 1ó, vele és Dénesse'l együtt.

Jó egésséget édes kedves Anyám kiálta még

egyszer vissza Dénes, ’s feláltában Atyjá

hoz шmaммы , kalapkáját lebegtette vissza

a’ honn тaradó kedvesekhez. '

Öt óra vala reggel, midön Dénes ŕgy

kiindula Szeged városából, gyönyörl'i szép

reggeli idö. Hívesecske volt ugyan még ’s Dé

nes jól belé buvék köpönyegébe, de az eleven

sugárokkal' tiindöklö nap igen kedves МЫ

igére. Köríîl veй/6n szemét Sándorházy Ur

a’ jó illatu levegöjü harmatos mezöken ,

Kisfaludy Sáudortól lebegett elméjében a’

Reggel leirása, Déues a’ körůlbelöl legelö

szarvas marhákat, lovakat 's leginkább ezek

Iicz'kándozó csikajit nézegette, ’s az Atyja

mondogatta neki mellyik másik csapat kié ’s

illy beszéllgetés .közben csak maradozának

Szegednek toruyai, itt vala a’ Szatylñázi

puszta, sebesen sebesen haladának a’ lova'k

’s Dénes annyira neki melegedék az ulnak ,

hogy szintúgy' haragudni kezdett a’ bomoЪra ,
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melly ezen tájat néhol nagyon elönté s

miatta sok helyen csak lassan lassan lehete

eviczkélni. Igy már Kis-Telek felé a’ mély

homokban lomhán forgó és csiszolódó kerék

lassuságát unva, köröskörül néz ’s egy ten

gert lát; benne egy torony, benne egy erdö.

Volt Dénes már Szeged körében Hód-Mezö

Vásárhelyen, ebben a’ nagy mezűvárosban ,

mellyben 24,000 ember is lakik ’s mind ma

gyar , volt Mezö-Hegyesen , Csanád Várme

gyében, hol az a’ magyar királyi nagy nagy

ménes van ’s a’ hol тиmиныt is lá

tott, volt Szabadkán és Kis-Kanisán a’

Bácskában , de ö ezen levegöi tůneményt

sehol se vette ott észre, pedig azon tájakon

is láthatta volna, mert az nem tenger, ha

nem a’ rezgö meleg levegö felveszi a’ mint

mondják a’ falut és erdöt ’s igazán úgy tün

teti-elé, mintha azok egy nagy tóban uszkálg

nának. Azt a' Magyar, déli-bálnának hívja. Az
Atyja megmagyarázá neki hozzá tévén , Hhogy

illyen tünemény nagy tereken látható csak

's Muszka országnak térségein is. Dénesnek

az tына: most különösnek, ’s most leg
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elébb, hogy volna ország, melly nem egé

szen ollyan tér, mint Szegedlörnyéke ,

mert ö még hegyeket jó formán képzelni nem

tudott. Ho fjam, mondá az Atyja, mingyárt

a’ szomszéd Erdély is, mind csupa hegy

“Иgy, azért is hívja azt az alföldi Magyar

girbe - görbe országnak; ottan két három .

órányira keresztbe vagy hosszába nyuló tér

ség csak a’ gyönyörů Három Széken ’s a’

rengeteges Gyergyó Székben , hol mindenütt

Székelyek laknak, és a’ Szamos, Aranyos,

Körös, Olt ’s Maros folyó-vízek menttében

van, melly utolsó tudod, itt nálunk Szeged

nél szakad a’ Tiszába ’s Erdélynek legna

gyobb folyója, azért is jár-ki hozzánk rajta

könnyen a’, sok sóe hajó ’s usznak-ki szép

vizén a’ talpakon vagy tutalyokon zsendelyel

deszkával a’ Székely atyafluk , vagy a’ mint

ök mondják doczhíval. Majd csak fijam

holnap, holnap után elötted fog állani'a,

Szent Gellért hegye csillagnézö épületével ,

feljebb Visegrádnak jobbra a’ Nógrádi be

gyek, még. jobbra pedig Hevesnck a’ ln'res

Mán'a ,' ’s mennénk csak ezeken is túl, lát

7
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nаш hogy Мoшина, és Szileziáig és Lengryel

országig magyar édes hazánknak az a’ része

löbbnyire hegy-völgy, a’ Kárpát sor-hegyei

magas magas tetökkel Шaiu hogy a’ sütö

nyár közepében se olvad-el mindenikröl a’

hó, arra a’ Тайra, Fátra, amaz vagy 30

nyulán]x;' csúppal ’s kör'óskörůl 8 mértföldnyi

re fenyvessel, kösziklákkal ,havasi tiszta pa

takokkal terjedve-el. Hah, egészen más ‘НМ;

van ott mint Szegeden, ottan a’ magas erdös

hegyek között, mellyeknek sokszqr alattabb

felhö futja-meg oldalait ’s fenn az égnek

csupasz ‘száraz köszálak meredeznek.  Emerre

balra fijam pedig Dunán tůl, térrel és he

gyekkel elegy az ország , ott a’ jó bor termö

Somlyó , az egyenes teteй kerek Ság hegye,

ott van a’ több mérti‘óldnyire elnyuló Вa

kony hegyes erdeje,.arra a’ Balaton fekttében

Badacson ’s e’ mellett több jó szölöt érlelö

hegyek, úgy hogy bár az egyik uálunk dom

borodott volna fel , ott a’ Virág Benedek által

úgy nevezett magyar tengernek közepében a’

Füredi savanyú' vízhez nem messze Tihany

fé1sziget,oh, az a' legszebb része, fijam ‚
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мagут' országnak; közel a’ faluk, töbh vá

rasok, teren is gyönyörů erdök ’s' távolban

mindég kékelìö hegyek kecsegtetik a’ szemet.

Dénes mind ezen csndálkozott. Azonban

hémászának Kis-Telekre a"hom_okban a’ hol

az Aìyja kifogatott. ’S mi jnta most itt a’

kis utazónak eszébe? Egy szép kis tarka kntya

kölyket látván-meg Dénes a’ Notárius hama

leánykája ölében, hüvelykével egyet pattint-'

va mondá erre: édes Atyám! mit {вменeнны

én el? A’ kis kakas mopszim oda haza

maradt , oh Istenem , pedig megengedte ' Urmn

Atyám tegnap, hogy magammal elhozzam.

Szegény Иs kakas! mit csinálsz te шaг}'

nálam nélkül, de csak ugyan ugy hiszem7

Fanni hugomnak gondja lesz reád. ’S Ekko:

Dénes emlékezete, hugáról megint édes Any

jára olvadott által ’s gondolkodásba mexiůle.

Az Atyja nem elegyedék kakassa '(1o135

ba , csak hallgatott, mert éppen nem 'bánzí

utthon maradását , mivel az ollyan kîs czenk

hamar kerék alzi akad ‚ az általjárja ’s vége

szevén árának,
o Р
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DéI után meg-int sokféléröl beszélle Sán

’

dorházy Ur a kocsihan, mig Dénes ez ’s

ama kérdésével eléállogata. Azonban a’ kis

kérdezgetö egyszer csak lassudni kezdett ’s
szépen béhunyódtàk sKzelnei. Szegény gyere

kel; elbágyasztotta a’ rekkenö meleg, ’s biz’

azután az Atyja is bólogatott. Hа“. mire ve

tik-fel.szemeket! R- r-r roppl'reccs! leü

tötb'.az Isten nyila hozzájok. mintegy Щ száz

lépésnyire. Dénes! kiálta Szîndorbázy, ki

töröl'vén .szemeit, ne alugyál, szörnyů. zür

zavar zápor jö, melly abból a’ kis fejér

felilöbö1,,lnellyet elébb is láttunk kereke

dett az alatt míg szundikáltunk. Te is Gyuri ,

vagy kend Mihály gиda miért nem tudják

az emhert 'felé.breszteni , mikor illyen nagy

idö jö, mondá Sándorházy Ur legényének 's

kocsisának. Su, su , suhoga-le az esö magy

cseppekben, reces, rupp hangzék szélytt a’

széles liíerek. teren'végig az uj böl'nbölés dör

gés.'-Fel most hamar Sándorházy Ur a’ kocsi

fedelével, mert ö inkább szeretvén lebocsá

tott fedéllel utazni , még a’ melegben is 1e

сrоящeй, azonban a’ zíport. szemközlt ver
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véм a’ vele jött forgó szél ,, Dénes úgy meg

ázott elölröl, hogy gzinte ollyan vizes 1u0s

kos latyokos lett mint a’ gödréböl kiöntött

kis csйтs ürge. No, van mit bes_zé11eni

fijam az esöröl, mondá e’ köztbmégis tré

fásan ' Sándorházy Ur, de hagyjuk csak azt

most nnnyiba, ki gondolta volna ma reggel

ezt a’ zápoм, dörgést, hanem' a’'világon

mindég csak a’ sok nem gondoltam volnávàl

találkozik az emher. Katona dolog! fijam ,

majd megszáradunk. És îgazxíu, vagy Её! ,óra

värtatva úgy felìtisztula megint az ég {фek

felett és hosszában elöttek, mi'ntha semmi

se lett volna хaнa, ’s a’ hátba kerа“; felhö

ken gyönyörů szívárvány színeskedett, a’

midön csak hamar a’ Péteri posta ereszéhez

érkeztek, de erre Dénes, esö атм l'öpö

nyeg, mondá. Mire pedig innen Félegyhá

zára már a’ Kis-Kunságba héhajtottak, Dé

nes korántse hasonlita többé a’ lucskos ürge

fiúhoz.
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шщвз FÉLEGYHÁZÁN Toßonzó'r LÁT.

Toborzó régi magyar szó, annyi mint

vitézi ta'mcz, talán ebböl: táborozó vagy

táboros vígasság. Azon néhány közlegényböl

álló kis katoрa csapatot is így hívja a’ Ma

gyar, melly többnyire egy Fö-Hadnagytól

való függéssel, egykét altiszttel egyi'ltt, ez

vagy ama helyre van küldve ország-gyülési

törvénynél fogva, hogy a’ midön fogdozás

által nem adnak a’ Vármegyék ezerenként is

ujjonczot a’ magyar lovas és gyalog Ezere

dekhez a’ mit az Ország Rendjeivel a’ Király

ország-gyülésén .határoz-meg , akkor békes

ség idejében is az Ezeredek híjányai pótlá

sára legénységet gyûjtsön. Csínosan fel van

öltözve az illyen toborzó csapat ugyan csák

huszárosan , a’ legjQbb tánczu és. legszebb

növésü legények vagynak természet szerint

az Ezeredböl közibe “Нogым, délczegen

járják az ébresztö magyar musika mellett a’

toborzÓt, Peng a’ sarkantyu nagy taréja bo

kájokon , pattogva verik öszve kezeket tenye
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reket ’s hivják ingerlik a’ legényt vásárokon és

csapszékben katonának. Pengetik is a’ végett

néha czíntányéron a’ szép két forintos tallé

rokat ’s eldanolják, hogy:

A' ki felüt nyolcz tallért kap

Melly mind ollyan mint a’ téjhab.

Illyen toborzó vala éppen Félegyházán

I

_a fogadóban ’s musikája még az udvaron"

üté-meg Sándorházy Ur és Dénes fülét, mi

dón a’ kocsiból leszállottak és Sándorházy

_a’ pinczéssel szobát nyittatott. Fenn vala még

a’ nap, de még is téregetének-bé utasok,kik

hasonlóképpen Pestre szándékoztak, ’s azok

között néhány tenyeres vállas alföldi legény,

a’ kikre a’ toborzók szeme nagyon reá szokott

esni. Dénes nem hagya békét az Atyjának,

oda kelle neki vele menni ’s mikor éppen

az ajtóhoz állottak együtt , akkor kezdé egyik

toborzó huszár ezt :ìa11ani:

Gyere legény katonának

Vitéz kell Magyar országnak ,

Légy védője Királyának

’S büszkesége hatalmának;
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Szép csákóján bokrétával

Ugrat a’ huszár lovával;

Ezerede mint a’ napfény

Gyere üss-fel szép kún legény.'

No ’s fijam, szólla Sán'dorházy Ur, itt

van né, ez tégedet nhív, már most el kell

menned. Dénes elkaczagta magát, azonban

helyette egy igazán annak való legény üte

fel, Мne]: a’ fejére a’ toborzók egyszerihe

reá nyomák a’ tollas csákót ’s azzal erede

velek táncznak. ’,s most fijam , ingerkedik

Sá'udbrházy Ur 'megi'nt Dénessel, a’ mire ez

most , Íbgta mggát , sarkantyuját megpendítve

mondá :, h_ogy ö bizony huszár is lesz mihelyt

nagy les'zen, hanem a’ midön .erre l.nég az

Atyja azt ejté, hát édes Anyád 1,i91 magad ?

a’ fiú érzékenyedetten hallgata-e’l. Sia'ndorházy

Ur azonban szobájokba tértte ulág is eléhoz

ta fi'jál'lak a’ :katana élelet ’g вы: 11loi1655, hogy

ö ugyan el1enzen§ nem fogjß nagy _korában

az an'a való lépést, me1t a’ közép rendbeli

mint Dénes leszen szólla , többféle köтyш

állások mim bajosabbàn ’s r'itkábban vere

kedhetik feljebb , ha még ollyan szorgalma
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tos ha még ollyan szép eszü is, de a’ kato

nának , kivált háború idején , ha Istene meg

tartja , közlegénytöl fogva mennyi mezö nyi

lik a’ föbb vezérségig, azért csak tanulj

fijam folytatá, ’s emberséges ember légy,

m'ivel ész és nemes szív be nagyon illik a’

katonának is - ma már nem tatár az igazi

vitéz. ’S illyesekröl folya a’ beszéd vacsora

felett is, mellyet Sándorházy Ur a’ tobor

zóval lévö Fö-Hadnagy Urral költe - el, a’

kit igen megszeretett, mert nagyon szép ta

pasztalásu derék ember volt ’s a’ 'melleìt

nyájas és tréfás, úgy hogy Déneskével is so

kat enyelgett.

Más nap reggel még bédugá fejét Dénes

a’ toborzók szobája ajtaján minekelötte ko

csira ült, de azok sokáig tombolván és tob

zódván fenn , nyilván még alutta]: akkor. A’

Fö-lHadn'agy bácsitól azonban igen szépen

elbúcsúzott.
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XXXI. "

DÉNES Az EsóRóL', szwÁRvÁNYnóL,

vlLLÁMRóL HALL Az ATYJÁTÓL

HQLMIT.

Hamar kiragadák ezután az új nyugodt

kis lovak Dénest Atyjával együtt Félegyhá

záról Kecskemétnek, mert Félegyházán és

Örkényen ismerös lovas-gazdája volt Sándor- '

házy Urnak, kiket elöre szokott tudósítani

’s Pestre járttában mindég azok vitték. Sok

ideig hallgatott künn a’ mezön mind Dénes ,

mind az Atyja. Végre elkezdé az utolsóbb:

fijam , ma se lennénk néma Ван-6т]: , beszéllj

valamit, гagy elmondom én a’ tegnapi 2z5

porra hogy az esö miböl származik. Dénes

erre , inkább a’ szívárványt említé, de Sán

dorházy Ur az esön kezdette.

Az eßö szólla, a’ mitöl ma talán még

se tarthatunk, Вogy megint megcsapjon ben

ni'mket, a’ НЗШrЫ ’s vizekböl mint a’ tavak

ból , folyókból mind untalan feниíro156 gö

zekböl áll oda fenn a’ magasban öszve, és

így a’ mi teатp lecsorgott má: többszer hul
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lolt-le ’s megint felgözölögvén hányszpr fog

még lesuhogni ? Örök forgásban vagyon enye'.sz

ve és ujjá formálódva , a’ ЮЫben 'és levegö

ben ezen szélytt folyó nedvesség, mellynek

göze alkotja a’ felhöket ’s ha a’ sok millió

nyi millió huborék forma göz folyóvá gom

bolyodik öszve, akkor víz-cseppé штыk

’s nehezebbé lévén már most mintsern hogy

a’ levegöben fenn kovályoghatna, leesik a’

ióldre és miné] több ollyan apró gözbubo

rékot csapkod a’ levegönek megindult haj

longása ugymint a’ szél öszve vissza, annál

nagyobb csepp poccsau - 1e. Nagy forgó szél

vagy dörgés hajtván sůrüen egymásra a’ fel

höket, zápo r lesz belölek, mint a’ teg

napi volt; lassanként terjedezvén-el a’ мыл;

anuyjra , hogy az egész láthatárt mind eпoг

ják, akkor mindenfelé esik, vagy a’ mint

Erdélyben mondják e's az esö, ’s akkor a’

neve országos esö; ha egy-eе)’ neki

zudult szél szakaszhan hajtogatja a’ felhöket,

akkor pászmánként esik , mikor a‘ nap hevet

sйt egy felöl ’s még is esö cseppek hullanak ,

az ragya, ’s miatta vetemény és szölö 1e
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mанцa д? Magyar tréfából; az ördög ŕuen'

a’ felesçge't. Náiunk a’ mi Hazánkban ’s

egész Európában igen apró cseppekben esik

le az emlitett'gözavíz, de Afrikában ’s Ame

rikában az egyenh'tö 'vagy aequatqr alatt, a’

hol a’ nap is az :embernek délben a’ feje fe

lett z£11 , egész' egy hüvelyknyi szélességü

cseppek kopognak le. Веzze; fijam , ha teg-'

' nap illyen porozta volua ki ruhánkat! De

még a’ nálunk hïllló síirübb cseppek sl'llyát

is jól megéreznök, mikor teszem , vagy 6,000

lábnyi magasságról suhognak-le, hanem a’

levegönek neheze , mellyen keresztül kell

vágniok, tartóztatja öket, külömb.en ágyu

golyóbis sebèsségével lövödnének alá, és

robbanások kivált gyenge veteményt mind

öszve szaggatna. ,

A’ szívárvány a' nap kerekének képe az

azzal' általellenben lévò esös felhöben., azon

színekkel u. m. viola , piros , kék , zöld , sárga,

narancs, veres színnel, mellyeket a’ nap egy

több szegeletü üvegre , tulajdonképp prisma'

"а is vet. Ugyan ezen színek játszását látja az
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ember a’ reggeli harmat cseppekben is a’

réteken. A’ tengeren fijam, mikor az hány

kodik ’s hullámait tornyoskodása sok eier

apró cseppekbe wrdeli, a’ nap sugárai egy

szerre 20-30 s_zívárványt is штыk-eм,

.de azok meg vannak гсшишa. Formál néha

még a’ hold is éjtszaka a’ vele általellenben

lévö esös felhöben, hanem az nagyon hala

vány ’s rendszerint csak fejér éä sárga színü.

Most még a’ villámról és dörgésröl is

hallj egy-МЫ: szót. A’ villám òlly hirtelen

gyúlt erös electrumi szikra , me11y egyik gyuló

levegöjü felhöböl egy más ollyanba, melly

ben hasonlóképpen a’ fellobbanásra már kész

electrumi materia van, sebesen áltpattan ’s

vagy ott fenn csak fénylve mint villámlás

elcnyészik, vagy pedig a’ földre is lecsap,

u’ mit villámnak hivunk. Ez a’ gyors öszve

ütközés pattanásban oszlik szélytt, melly a’

dörgés, a' mi sokszor iszonyatosan Иssza

hangzik ’s dörömböl , kiv'ált hegyek között,

és ablakot reszkettet, rńint az ágyu eldördü- '

lése is. A’ villám lefelé, érczhez vagy há

nyásznához, akármiféle nedvességhez és v1z
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hez lmzódik leginkább. A_zért is kap hát elébb

a’ torony keresztjébe mint a’ körül egyébbe,

mert az bányásznából van; azért'hasítja-le

inkább a’ ‚вы élö fának nyirkos haját , mint

sem talán a’ mellette álló rakás ölfába csap

na , ezen okból siet hamarább a’ vizenyös

mocsáros rétre , mint a’ kövel poronddal meg

hordott ország-útjára. Ha embert talál , soha

se szaggatja öszve almak belsejét, csalç 11й1

részét süti-el, öszve sem is égeti, hanem

annak azon nyomban következö halála hihe

töleg az idegek és az agyvelö hirtelen meg

roncsolása miatt származik. A’ jó barome

tшm , melly szer a’ levegö nehézségét ’s èn

nél fogva esö , vagy szára; idö jöttét voltát

mutatja, - tudod {ijam nekem is van oda

hàza , mint thermometrumom is, vagy magya

rúl hévméröm, legbíztosabban' rá igazít, ha

a’ villámos zivatar távol van é vagy közel ?

Minél inkább hág a’ kénesö , annál közelebb

a’ veszély az azt „ещe; ’s csak oldja akkor

a’ kereket, ha ércz, mocsár, élö _fa van kö

růlötte; mihelyt száll , vagy esik a’ kénesö ,

mál' ne féljen. De hiszen félni reszketni,
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mint némelly nyúlszívük, vagy tán gazem

berek, nem is kell olly nagyon, 'elöre vi

gyázni okossáa. Csakhogy barometrum nincs

az emberrel az úton! `

Azon természetéböl a’ villámnak , melly

nél fogva a’ mint említém magasan lévö,

érczböl készült holmit hamar meglátogat,

valamint azon tapasztalásból, hogy egy meg

hegyezett érczdrót, ha azt electrizált vala

mihez tartjuk, ennek lassanként minden

electricitását vaзy’ tűz szikrás perczeit elve

szi, ’s még szikrát se pattant többé , Frank

lin , az az Amerikai igazi nagy ember, a’ kit

Бjam , megismerj és szeress valaha , úgy okos

kodott, hogy a’ villámL gyujtó erejét el le

hetne venni, ha egy meghegyezett vas rúdat

az, ember valamelly épület legmagasabb és

így különálló csuccsára tűzne ’s arról megint

egész a’ Földig szolgáltatna-le egy vas dró

tot, mert a’ felsö csúcs magához kerítené a’

villámot, a’ drót pedig szépen levezetné , és

így electricitását vagy tüzes gyujtó erejét

csínnyán sikkasztaná-el , 's kárt nem tevövé

változtatná. Próbára is tevé ezt Franklin,
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’s meglevè az ‘Еgy nevezett villámhárító , a’

millyent te fijain Mezö-Hegyelen láttál. Az

illyen villámháritós épületet azolta soha se

kell félteni a’ megégéstöl, mert ha vala

mellyik részébe vagy közeletén 1e akarna is

ütni, az úgy nevezett menykö , a’ vas hegye

umgához huzza ’s onnan a’ veszedelem a’

földre sust‚orog-le. Az eddigi tapasztalások

szerínt.legjobb uz ollyan villámhán'tó , melly

nek vas rúdja egy egész hüvelyknyi vastag

ságu, a’ csuccsa felé 89' hüvelyknyi része

réz , és ez ne hogy rozsda fogja-ища, tůzbçn

van'megaranyozva. Az épület tetején feljül

a’ rud külön mâgára 5_6‚ lábnyira nyulik

fel , ahhoz vagyon i'ovábbi a" 3--4 hüvelyk

nyî vastagságu jó1 kerekben egybe-vert réz

rud csatolva, melly alatt a’ f'óldbe bé egy

lábnyig ereszkedik, ’s az a’ vezetö rud fe

délhez és falhoz van лeзeт/e. A’ legelsöt,

ugy tudom, Doctor. Watson állította-fel

Angliában Payneshillben HG2-ben , egész Né

met országon a’ legelsö Hamburgban a’ Jakab

temploma tornyára készült 1769-ben, ’s Er

délyben is tudom, hogy W95-ben duзай
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fel, így tetszik Gyula vagy Károly-Fejér

váratt a’ legelsöt , de a’ Magyar országinak

kezdete nem jut hirtelen eszembe. Királyi

épületeken Hazánkban többnyire mindenütt

van, mint puskaporos tornyakon, tárháza

kon, kaszáruyákon is, mellyekben gyalog,

lovas katonák — ’s huszárok is laknak.

A’ huszárok házán is van, szóllala-fel

Dénes mihelyt az ö megkedvelt katonzй“

hallá , a" mit pedig Sandu-házy Ur is inkább

csak azért ragaszta beszédéhez, hogy azok

említése nem perdítené é meg nyelvét , mivel ,

annyira hallgatásba merűltnek látszék. Édes

Atyám, a’ huszárok házán is van, kérdé

valóban még .egyszer, 'hol van a’ huszárok

nak ollyan háza? Ejnye, tűzkö huszár fija,

felele Sándorházy Ur mosolyogva, hát a’ te

eszed már annyira csak a’ szép huszárokon

jár é? talán bizony nem is igen ligyelmeztél

az esöröl, 'szívárványról; villámról, és an

nаk elhárítójáról folytatott beszédemre? Igaz

ugyan, hogy ollyan szavakat ejtettem-el,

mellyeket eddig még nem igen hallottál, ’s

talán nem is értesz , de 'lépcsönlxént mind így



.--,162 

, kell bövebbre kiterjeszteni a’ gyermek ismé

тeteit. Melly sokat el is hagytam még a’ mi

röl bizonyosan tudom, hogy az igazán csak

akkorra lesz neked hallani ’s érteni való,

mikor majd Physicát és Chemiát tanulsz ’s

még akkor is ugyan fel kell tekerni az esze

det. Dénes vígan mondá", hogy mindenre

figyelmezett ’s alkalmasint jól is heszéllette

el a’ miket hallott, -- mire Kecskemét

ásiai fekvésü városa elöttek terjede-el.

XXXII.

DÉNES KECSKEMÉTEN MAJMOT, TEVÉT,

És MEDVÉT LÁT.

Megla’til: egy teve, мед-16151: ke't szép

majom, és fetele medve, gyere embe'r

ne'zzd-meg , kiáltozá egy Olasz éppen azon

háznak ablaka alatt, mellyben Dénes édes

Atyjával, még délelötti tíz óra ptán bészálla

egy kis rövid jókori ebédre, ennek t. i. régi

jó barátjánál Karvandy Urnál, kinek ha

sonlóképpen egy 8 esztendös fijacskája volt,

Kálmán , ’s azzal a’ kis utazó már megbarát
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koтtt. Hujja , neki a’ két gye'rek , a’ mint meg

pillanták az állatokat ’s a’ velek és után'nak

szájangó .sok embert, egyszeribe- ki engede

lemmel az utsza-ajtón ’s bámulkodtak, az

Olaszt pedig mivel nem jó1 moти-]:i ma

gyarúl a’ mit mondott, kaczagták. .Az Olasz .‚

ki Debreczenböl tére vissza Kecskemét felé

Pestnek nyilván hasonlóképpen a’ Medárdi

vásárra, alig НtЁ-meg ,hogy vele szembe az

ablakból két úri-ember néz-ki egy Asszony

sággal együtt, ki Kálmán Anyja volt, сба

tént megállítá tevéjét medvéjét, körbe kezdé

jártatni ’s a’ nézök is azzal szélytt hajtód

ván egész kerek abroncsot formáltak. A’ teve

néhányszor járván körůl a’ sяáz tô hosszát,

gazdája letérdepeltette, levevé róla az egyik

majmot ’s most ezt bohóskodtatá. Pálczát

ada u. m.. két elsif» lábába, ’s az úgy járt

ugrált h_ön'il, nevetséges fúrgeségével a’ kö

ríil álló félvárosi asszonyoknak lába fejéig

is hengeredett, megint keresztbe másuvá fu

tott ’s minthogy egy kis veres frakk vala

nyakába öltve, fejére pedig egy kopoн; túri

sapka kötve, tarka Iigurázása magy hahotát
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'okozoth Ez után az OLasz gaz'da a’ kis Sä

tánt  úgy nevezé-el az egyik körůl álló

pöre legéuy - megint tevéje hátára pende

n'té, a’ honnan az a’ nézökre üszveverve vi

csorgatta fogait. Meg is kinála azután három

négy gyereket az Olasz , a’ kiknek szeméböl

legtöbb pajkosságot лёжа-]11 , hogy ,kapna-fel

valamellyik a’ teve határa ’s az несу-кг,

eŕedj-te bíztatgatások után' egy Bangó Mar

cz'i nevü zömök fiú fel _is kuporodott. Még

most leve nagy nevetség. Közbe vette a’ két

ma'jom a’ gyereket,/1ehajtotta az egyik a’

kalapját, a’ másik a’ fejébe kezdett keresni

babirkálni, az alatt pedig a’ tevét mindég

körül kerengtette.gazdája ’s h_ogy vígabban

)'árja otrom'ba táncza lépéxaeit, czimborássá

val élesebben sipoltatott ’s jobban vemette

a’ kis siket czifra dobját ll11il1: elébb.' Bangö

. Marczi látszólag megszeppene oda fenn a’

levegöben ollyan szörös gyerekek köztt 1:11

tában , a’ hol még addig Ketskeméti termés

nem igen szellöztette magát, de az Olasz

intett Vneki, hogy ne féljen ’s Marczi anuyira

is .neki keményedett, hogy jobb kezét egy
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szép pofon ütésre kerítette a’ majomra, ha

még egyszerbántaná. Azonban az (Лas; lát

ván hogy gyerekei oda fenn a’ türedelmes

teve hátán éppen nem maradnak Lüredelme

sek, hanem még i/gazán véresen ösнe vere

kedhetnek, Bangó Marcыt szép csendesen 1e

szálh'totta ’s hezzeg, majomról tevéröl és

medvéröl hirtelenében ‘minden nézönek a’

meg'int a’ f‘ú1dön álló husa Marczira foi-dul

tak szemei , a’ ki ujra a’ ГöШön hátorságban

„мaмu a’ levegöt szintúgy magasodolt

örömében, hogy lesz majd mit beszéllhetnie

a’ pusztákon. ‚

Következék a’ medve táncz. Morogva,

lassаn, haragos szemet vetve czammogott ez

elé; pedig egész tudománya mcstersége csnk

abból álla, hogy hátulsó czombjaira {Нe ’s

felemelvén (1ere1пЗЕ, úgy egyenestt. felállva,

egy blmkót tarta kereszlbe két elsö lábai

körme köztt, 's minduntalan morgott. Ollyan

mint némelly reм-(165 ember, a’ ki alig tud

valamivel löbbet bendöje meglöllésénél ’s

más becsůleles felebarálju'ra még is mindég

dünnyög és mol.mog.
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Az Olasz elvégezvén tanítványaival exa

menêt lerántá rongyos kalapját ’s iskolája

népét czimborására bízva körůljára krajczárt

garast ’s a’ kitöl teluék, huszast is kére

getni. Dénes annyira gyönyörködött a’ maj

mokban, hogy egy tizest vete a’ szegéuy te

vés' kalapjába a’ minél többje'/ nem is v'olt

se dolmánya se semmiféle ruhája zsebében.

Sándorházy és Karvandy Ur pedig, minde

ŕnike három három huszast külde-ki, 11:11

mánnak meg Ш: garas kongót adott az Anyja,

hogy e’ háromféle á1lat1átásáért,ö se eressze

velek kóborló gazdájokat éppen szárazan.

Találkozék még ollyan uri ember is az á1ta1

ellenben lévö soron, a’ ki Bangó Marczit

ablaka alá наш; , ’s neki bátor „мы egy

nj h_uszast ajándékoza. - Kálmán és Dénes

egymás mellé ülvén az ebéd felelt, vége

hossza alig vala tevés majmos medvés mar

czis beszédjeknek.
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XXXIII.

DÉNES TovÁBB UTAzÁsA 7s ATYJA

TANíTÁsAl.

No ’s most Örkényen váltauánk lovat,

iijam,V szólla Sándorházy Ur a’ mint Kees

kemét zikácz'os utszájin az országutiba kanya

rodék a’ kocsis, és Karvandy Ur barátságos

-jó há'za szem elöl eltünék, Örkényen, de bár

még ma Ócszíra is bekaphatnánk , mert eddig

ugyan pihenve jövénk, ámbár elég mulatsá

gosan úgy-é bár? lesz mit elbeszéllened édes

Anyádnak. O az a’ medvés Olasz, mondo'.

Dénes és 'rákezde: megla'til' еду teve , meg

Ítítz'l: .Ée't majom, ’s csufolódva kaczagta.

D’Iár ezt nem tenném, édes majom Иtot!

fijam, esék közbe hamarL szívesen intöleg

Sándorházy Ur, ki tudja millyen kopár fúl-V

den szü1etett_az az Olasz felebarátunk, ha

zájának valamellyik terméketlenebb szeletén ,

a’ millyen ММ]t az Olasz tenger-partokon

elég van, ’s csakliogy élelmét tehát másult

kereshesse , öszve 'vett; két-három eñ'éle álla

tot, azokaf országról országra vezeti ’s meg



-168

nem tanulhatván jамам" költtében minden

népnek, melly köztt megfordúl g'yökeresen

nyelvét, legalább a’ szükse'gesebb kifejezése

Жet kapkodja-fel a’ mikböl még is nagyjában

megértik. Igy tesz ládd a’ mi Hazánkban is

a’ Liptai, Trencséni, Zólyomi Тót, nézi

faluja határát, hijába szántaná, nem fogná

az eke, 'hijzÍba kapálná sok helyen, benn'

törnék kapája, mert kösziklás' mindenfelé,

koránt sem az az áldott termékeny fóld,

mint a’ millyen 10111n11' és körülöttünk a’

Bácskában és Bánátban. ' Bészenként van t. i.

elosztva a’ világpn minden , egyik táj gabo

nából lát pénzt, másik bort- barmot ád e1

az'ért, hogy raрa egyébb szükségest l1l123179

hessen; a’ Tótok közül is hát onnan 101jü1

r61 honyjából egyik gyolccsal , másik 11okró0

vzal, harmadik kárpáti fenyö olajok nemei

vel indu] azél'yel mindenfelé7 mellyek közi'll

a’ henyefenyö olajat Hortis Kerestely nevü

Orvos-Doktcr találta-fel Késmárkon 1640

ben, egy másféle't pedig, mellynek neve:

oleum libfmi7 Buchholz György hasonlókép

pen Késmárki Professzor készitett legelöszcr
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1644-ben- Nevezetesebben ezek az olajkárok ,

kik leginkább Bélán , Blatniczán , Mos'sóczou ,

Vriczkón laknak Turóc'zban ,‚ csa!‘ ez elíítt

nem sokkal egész Német-. or'szzigot', Hollan»

diu'lt, Svétziát,. Mhszka' oŕ'szzágot bécsatan

'golták. ’S mindenike bizony a’ hozzánk 1e

.fáradó ТЫ: közül se ejti éppen ollyan tisztán

a’ magyar haugot mint a’ lenmag olajja'uralY

Buda várát béjáró ’s Èékiáltozó Komárom

Vármegyei Magyar, de azért kikaczagjuk-é?

HЮ: majd mаюr te németiìl fogsz tanulni,

jól esnéké, midön a’ Német Мuн/etne, ’s

ha olaszul annyit pet’yegnél mint amaz Ola

szunk magyarul ’s на!‘ч úgy" daraflnád nyelvét

mint ö a’ mиnы, és' б c'sufolódnék' ‘Мed,

mit mondanál? A’ m'agyarban igen rendesen

esik ugyan mikor az idegen ne'm ugy mondja

ki a’ szót, a’ Нoгу’ azt a’ Magyar Íîìle meg

szokta ’s hamar más értelem gerjedvén az

által kâczagágra is hirtelen' lehetne fakadni ,

söt nyilván azért is terjedett-elńgy a' Мa

gyarok ниш az idegennek‚), midön valamit

magyarúl hibásan’ ejt kikaczagása, de az a’

szokás, fijam, illetlen, azt.jó nevelësü em

8 ‚
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ber nem követi. .Azzal ládd, midön Olasz

nak, Tótnak , vagy akármelly nemzetbeliuek

hibáját mintegy észre Vsem igen látszom ven

ni, hanem azt csinnyán annak folyamatjába

belé igazítom', magamat és nyelvemet teszem

elötte kedvesebbé, ha pe/dig szembe kacza

gom , vagy háta megett csú'folom ’s azt meg

tudja, engemet (Мы.уáмa‘: mond, nyelvemre

pediе megharagszik ’s csak azéri: se kívánja

helyesebben megtanulni , люrl; a’ kikaczagta

tás , akár miféle sorsu emhert is felette mé

lyen szokott sérteni. Ha ieыt teszem , hógy

egy 'kisség magamban ártatlanul elmosolyo

dom is az Olasz gaтa rendes szórakásán,

hamar elfelejtem azt ’s inkább csudálom fá

radságos élete nemét., és ha még ollyan sze

gény is becsülöm az embert., mert nem lopja

nem koldulja henyélkedve kenyerét, nem

csalja-ki mástól, hanem mozog fárad ,’s azon

egykét. forintért a’ mit napjában kap, mnиц:

valamit, még pedig ollyat a’ minek nézése

gyermeknek szép is haszuos is. A’ természet’

ugy nevezett országa édes Iijam, a’ hová min

den állat, minde_u nö'vevény , minden ásvány ,
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egy szóval az egész szép kerek. földön ШИН

és belöl lévö 'mind en minden tartozik ,

igen tanúságos, igen mulattató.

Dénes helsö jobb érzése sokkal helye

seblmek taймa, Atyja beszédét, mint Kál

mán példáját, ki tulajdonképpen a’ kaczagást

inditotta ’s addig ůzte шzle az utszán, mig

Dénesre is egészen reá ragadott, a’ mitAtyjá

nak meg is monda, kitöl arra ezen ‘11163os1

tásl”.' nyeré: .Tudom fijam, hogy a’ példa,

gyermekekre de még nag'yokra is felette na

gyon het, mert sok jámbor indulatut merit

feslett társasiíg, ostoba rábeszéllés örvénybe,

de tudod mihez szoktasd te magadat ?Fejlödik

ki az embernek még gyerlńek korában egy

bizonyes javalló és tiltó érzése, a’ mi neki

belölröl azt „oш sugni: ez illendö ez illet

len; ez jó ez rossz, kövesd mindég azt a’

kényesebb intést, ’s kezd-el csak már most

szoktatni magadat rá, kemény léssz a’ ne

mesb viseletben, le nem ütnek hamar a’ lá

bodról.

Dénes elkomolyodva forgatá e’ mondáso

kat kis elméjében. Ugy Нищая, megillették ,

8 О
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mert valóban Atyjának sokszor játszilag oda

vetett intései szl'vét már jól megindíták a’

kiformálódásra. Felejté hát a’ Kálmánnal

volt bohóskodó kikaczagást, ’s Atyjától azt

kérdezé, hogy vallyon az az Olasz honnan

szedhette öszve állatait?

Tevéjét szólla Sándorkázy Ur, alkalma

sint csak Olasz országban vevé, ’s koránt

sem Afrikának éjszaki részéböl, ‘(agy Egyip

tomból ’s Persiából és déli Tatár országból

vagy éppen éjszaki Indiából kapт, a’ melly

helyeken seregesen vannak. De azt mond

meg, fijam, häny pnpja' volt, egy é ‘юgy

kettö ? így akará próbára tenni' Sándorházy

Ur Dénest arra nézve, ha igazán jól meg

nézte-_é ?

Bizonyosan kettö volt a’ hátán , mondá

Dénes.

Ugy hát igazi teve szólla Sándorházy

Ur, mert ha csak egy pupja van az etl'éle

állatnak, akkor a’ neve dromedár, hanem

mind a’ kettöröl igen egy czikkely alatt szóll

a’ természet históriája.
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Olasz országban vevé inkább Olaszunk

a’ tevéjét {Мумий Sándorházy Ur, mert ott

sokkal könnyebben juthata hozzája, mivel

Toscanában Pisa városához közel egy San

Rossore nevü falusi jószágon egész teve csor

dát tart az U'raság , ’s ottan egynek egynek

az árra 60 pengö forint körül szokott lepni.

Az elsö teve párokat e’ helyre már néhány

századdal el'ébb a’ Johanniták vitézi Szerze

téuek egyik Priora szállította, még a’ ke

resztes háborúk idejében ’s .azolta ott a’

tenger partokon szabadon két száz is tanyá

zik, mindazonáltal az említett jószág körül

dologra is fogják öket. «

Külömben oda illik, oda való ez a’

külöl/lös , jámbor, hasznos, ez a’ koplalást

és szomjuságot tíirni ludó, ez a’ csupa áldo

zatnak teremtett állat , a’ hola’ nap reggel

töl fogva estig hevíti a’ levegöt, a’ hol a’

szem kЕЩИ néz ’s fenn csak felhötlen száraz

eдet, alatt a’ földön csak elsütött homokot

Иt elborzadva, a’ hol a’ kívül enyhítö ár

nyéku fák helyett imitt amott csoportban

szárazon bogáncskórók zörgenek, a’ hol a’
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belsö eltikkadást felelevenítö kЫШt forró ГО‘

vénnyel homlítja.bé a’ szélvész, a’ hol az.

illy sivatagba rekedett, szomorún csapja ösz

ve kezét elhagyattalásában, ide teremté az

lsten/ az embernek megmentésére , ’s a’ (aпo

mányokattartományokkal öszvekötö eszközül

a’ tevét ’s bizonyítja ezzel ismindenfelé lévö

bámulatos gondoskodását, hogy föbb mun

kája az egész kerek földnek meglakhassa tá

jait ’s egymásra ne fusson ’s egymást a’ ‘гor1

szóbb tanyáju földért halomra ne öldösse.

Az a’ föы {ijam , mellyet festék , Arábia, az

úgy nevezett puszta homokos Arábia , Ásiá

ban Meccától fogva Ómánig beljebb a’ ter..

mékeny tengerpartokon , ’s Persiának egy jó

része Ispahántól foзы Tatár ország hatá

ráig, Мt még Lybia és Zahara Afrikában!

Mi' forgathatja ezen tarton'lányok халат is

a’ pénzt? mi élesztheti mesterségeiket? CsakV

.a’ kereskedés. De hogy ůzhetnék ezt teve

nélkül , mert olly pusztákon semmimás állat

meg _nem él! Hanem öszve állanak társ'aság

ba a’ kereskedök , megrakják c'sapat tevéjiket ,

egyre egyre 8-10 mázsát tévén, ’s minthogy

/
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ez az állat napjába 16-20 mértfőldet is

elüget hosszu ’s talpas és egészen olly homo

kokhoz való lábával, hamarább álthaladnak

a’ sivatagokon. Mint a’ hajó a’ tengeren úsz,

úgy szalad ez keresztül a' pusztákon, ’s az

ért is nevezék földi Ízajo'nab. ’S ha fára

doz , egy kis síp , egy kis dob , a’ mit szeret,

megint neki iramtatja. Melly elrendelés! Mi

vel pedig elöre tíz napra is meg tud töltöz

ködni étellel és itallal, mennyi nyereség a’

kereskedöknek , ott is siethetniek, a’ hol a’

terheiket ’s magokat vivö baromnak enni úgy

se adhatnának, az ök tulajdon számára fel

kötözött enni ’s inni valójokat pedig leszed

hetvén hátáról, fogadót ott üthetnek-felma

goknak, a’ 1101 öket az éhség utól éri. ’S

mikor még így jól laktok után szegényt le

is vágják! - mert neki egy ötödik gyomra

is lévén, nem csak négy mint minden más

kérödzö állatnak , nálunk ökörnek, tehénnek ,

egy ötödik is mondom , melly tulajdonképpen

a’ több napokig való szomjuság eltürése vé-V

gett тамады szolgál ’s abban a’ víz olly

tisztán , olly szag nélkül marad-meg, mint
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akkor volt mikor hészörbölte , midön sehol

az úton körül belöl forrásra nem akadnak,

a' szomjuság pedig a’ rekkenö melegben majd

csak nem megöli '(Skat, mit tehetnek egyebet?

legszeretettebb állatjoknak is vérét veszik ’s

neki esnek nagy epedve a’ maga számára el

rendelt kútjának.

O, de már ezt nem tenném, mondá

Dénes sajnálkozva.

De, említém 55am, folytata az Atyja,

minémü végsö inségben melik-ki azt a’ viz

tartó gyomrát. Ne adja Isten, hogy valaha

szomjan való halás fenyegessen,.bizonyosan

másképpen beszéllenél. Vettük volna útun

kat Kecskemétröl Izsáknak, keresztül csapva

a’ homokon , képzeted támadott volna Ara

bia és Zahara'sivatag pusztájiró.l. Megyen az

ember ki Kecskemétröl, vagy inkább a’ szö

löken túl mász a’ homokban mintegy két

órányit, ’s körül és megint körül néz min

denfelé és csak eget csak egyedül homokot

lzit, úgy a’ mint az Isten teremtette kék ég

boltozatja a' földre rá terűl, egy szál fa

nincs, egy talpalatnyi gyep nincs, csak egy



--177

torony csuccsa se vigasztal távolban, hogy

az ember gondolhatná , ott zöld világ is van ,

ott majd meggördül a’ szekér, nincs nincs

mondom csak egy nyomorú csárda is, hanem

csak a’ sok bomokbuczka, ’s a’ szél bétemette

régibb kerékvágás el el vész! Egyszer voltam

azon az úton fijam életemben, te még akkor

a’ világon se valál, de soha nem is hittem

volna külömben, hogy Magyar hazámban. még

a’ puszta Arabiának is legyen kicsinyben

képe, mivel kivált a’ Duna folytában ez a’

sivatag homok majd szinte fenn Ócsától le

пaузыg eltart , Pest Vármegyében, hanem

hogy némelly helyeken csakngyan termö és

zöldellö földdel is elegyítve. Most képzeld,

midön a’ tevés kereskedö csoportok, több

napig megtartó homokos pnsztákba vetöd

nek, talán ńtat tévesztenek, ’s vizek nincs ,

akkor mit tegyenek? Hiszen mondám ez az

állat egészen nekik van áldozva. Ifjú korá

ban jó izün megeszik husát is, szöréböl kön

tösnek valót szönek, nálunk is tölek van a’

teve ször matéria, teje nyalánkságokul szol

gzíl , csontjaiból ’s vizelletéhöl az úgy neve

Ü
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zett szalmiakot készítik, mellynek az arany

olvasztás, portohák ’s választó víz csinálás

körül van haszna, ganéjjából tözeket gyúr

nak lábaikkal mint nálunk az ököréböl, te

hénéböl ’s a’ fátlan tájakon azzal nem csak

tüzelnek, hanem az Arabs a’ hpl szénát

szalmát nem kap, ágyul magának és lovának

aljat is vet belöle elébb öszve morsolván,

és melly sokáig vehetni pedig csak egynek is

hasznát! Elél 40-50 esztendeig ’s tartása

mi? néha egyedül tövis és bogáncskóró. Ha-

nem szoktatni kell, mint nálunk is a’ lovat,

ökröt basznavételére. Már esztendös korában

a’ mig még mind szopik, a’ borjúnak hasa

alá hajtogatja lábait gazdája ’s a’ földön he

verni ngy kényszeríti, teréhvel megrakja ’s

mikor azt megszoká még többet tesz reá,

jókor szoktatja koplaláshoz is, ’s‚ felnött

korában az úton, ugyan elébbi megjámborí

tásához bizttában bánik vele. Ez a’ bonfordi

állat nagy megterheltetését is csak tűri mint

a’ szamár, koránt se vadulna úgy neki mint

nálunk tán a’ bika , - mikor már nem bír

ja, akkor- csendesen nyög. Erre nézve ma
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gam is azt mondom, hogy a’ betyár és rest

Arabs kíméllöbben bánhatna vele, de az igaz

mértéket az eifélékben is csak a’ mívelt szív

[uщa megtartani , azért nemesíti az embert

a’ nevelés.

Egyet szinte elfelejték fijam felöle , pe

dig ńevezetest’: a’ mocsár vagy folyó ‘Нz sze

lét` egy'kis mértföldnyire is lnegérzi, ’s ak

kor, ha szomja ingerli, rohanva fut.

Azoknak a’ bolond kis majmoknak, szó1

la moslan Dénes, tudom nem lehet annyi

hasznokat venni ,' úgy - é bár édes Atyám?

Igazad van , felele Sáudorházy Ur. Ihkább

mulatságra valók. Már azokat nyilván ‚АН.ЖМ

19ó1ŕ kapta az Olasz. Ott és másutt , a’ hol van

nak , mint Ásiában is , éppen bohóskodásaiknál

{су/a kerítik (жet a’ lépvesszöre. Az emhernek

ez a’ fürge csintalan majd négy lábu, majd

négy kezü hóbori állat mindent utánna csi.nál ,

de minden ész , minden meggondolás nélkül,

шert annyi henne koränt sincs mint a’ ku

tyában , hanem csupán vérében lévö utámìazó

indulalból. Ki megyen hát néhány Indus,

Malabári , Ceyloni , Congói , Senegu1i,Gam
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brai lakos, (Нs olvasó , már rég nem kér

deztelek , hol vannak ezek a’ tartományok?)

/ Q’ ngajmqk tanyájára, ’s közel hozzájok sárga

pires çopánkát hu.znak vonnak-fel lábaikra,

hogy azok öket jól láthassák, megint leve- ,

tik, hamar eldugják ’s helyettek belöl enyve

zetteket hagynak ott, ’s elfutnak, lebuknak ,

elrejteznek. Alló, robannak a’ kis. oktondi

fa-jankók a’ szйnes lábbelihez, hele rakják

lábaikat, azok szöre az enyvbe ragad, ’s

ugrálnalç, nyakra Юre bukva henteregnek.

Blé mаst a’ cselvetök, pórázra guzsra fůzik

öket, ’s akárhogy nyikognak szabadulni akar

va, mert a’ szilaj tekergést nagyon szeretik ,

meuniek kell., Olasz kézre kell nekik kerůlni

veres frakkha búvniok , ’s némälyikének végrc

Kecskeméten is komédiáznia. De akárhogy

járja Мuшки, csak a' hottól vaÍó félttében

teszi, mert egészen soha meg nem szelídül ,

’s majomra ugyan seры se bízza teljesen ma

gát. Fogják óket máeképpen is rászedve.

A’ maiomnak többféle neme van, de én

csak átaljában beszéllek neked rólok ’s egy
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röl-kettöröl, ha meg nem untad még {Нaш

szólla Sándorházy Ur.

Dénes egyenesen pillanta édes Atyja sze

me közé , ’s azt monda igen vígan: nem én,

kedves Atyjám, szeretem a’ bohókat, bár

csak nekem is volna egy. '

Hm! felele Sándorházy Ur, öszvevesz

_ nétek. Il-dik Fridrikuek, annak a’ nagy eszü

Burkus Királynak , (megholt H86-ban ,) vala

egy, melly neki s'ok mulatságára szolgált,

gyakran ingerkedett vele. Egyszer a’ majom-

na]; duzzana kedve, ö akará maga hogy a’

Kiyály vele játszodjék, de az éppen Wolf

filozofiája olvasásában vala elmerûlve, ki

nyitott ajtaju belöl fúlö kemenczéje mellett

’s [юgyj békét mondá neki a’ Király. Hanem

a’ majom azt nem értven, csak unszolta a’

Királyt. Ej , мамa ez reá , lódulj most , ’s

jót koppinta Wolf könyvével a’ majmon. '

Haragosan ‘Ютa ez magát félre asztal alzi,

vagy hova'. ’s leste Fridriket. Fridrik elgon

dolkozttában egészen megfelejlkezik a’ ma

iomról, leteszi könyvét ülö székére.'a más

szobájába megyen. Elé a’ mîjom, nсы a’
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könyvnek , bé vele a’ kemencze' längjai közé.

A’ Király jö, könyv nincs , ’s majma a’ ke

mencze ajtaja elött vihog, bémutat az oda

küldött filozofusra ’s tipeg-tapog örömében ,

Вogy a’ Királyon ’s könyvén hosszuját áll

hatá. Mit volt tenni Fridriknek, kacкaдa a’

bohó állautot , ’s játéknak eredett vele.

Már ez rendes ,.mondá nevetve Dénes,

hát még ¿des Àtyám?

Még egy orang-cutangról .beszéllek va

lamit, folytatá ez , e1 nem fáradtan fija ked

véért. Az orang-outang szólla ,leginkább ha

'sonh't az emberhez, mert aт: vetted észre

hiszem ezen is, mell'y úgy gondolnám az úgy

hevezett mandril'l, mivel orezája'viola $21

nй , hogy az embernek, a’ majmok némelly

. atlkotásaiban ’s forogtokban mintegy nevetsé

ges .mássai. Indus nyelven: ol'ang-outang am

nyit is tesz, mint vad ember. Párisban eg'y

különösen megjämborítottat egész egy uyá-.

ron által lehete'tt látni., ott visgálta-meg

Buffolb' (megholt 1788-ban) az az eleven

eléadásu nagy Természet-buvára, ’s ezt {нa

felöle , ha így mingyárt könyv nélkül ,min
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dem.e jól emlékezném: az az orang-outang

mindég egyenes derékkal felállva járt; fel

alá sétált azokkal a’ szobában, a’ kik nézé-

sére mentek, ’s kezét nyujrotta nekik kive

zetésre mikor elhagyák; asztalhoz ült, asz-'

talkendöjét kibontotta, azzal ajakát'megtöf

rölte, ételét kalánnal és villával vivé szá

jához, ilalt magának egy pohárba maga {Ы

tött, findzsa után ment , azt is asztalra tettç;.

belé nádmézet eresztett, theát плит, várta'

mig tmeghůl, ’s mind ezt a’ lègkisebb unszol-'

gatás nélkül, gazdájának csak bizonyos je

leire és szavaira vitte véghez. Senkit ez nem

bzïni'a, söt bizonyos ]u'mélléssel járt a’ köé

růlötte állók mellett. Megevett csak nem

mindenfélét , de érett és száraz gyümölcshez

csakugyan legörömestebb nyult, megitta a’

lrort is, hanem ha tejet, Фeát vagy egyébh

édes italt kapott, azt ezekért még is abban

lmgyá. Mindenek felett szereté pedì; a’ bon

bont vagy czukros-süteményt és nyalánkságot

’s aligha az nem ¿Blé-meg, mert kiki nyujtott

neki ollyant ’s mejje megromlása miatt kü

lömben is 'szüntelen hurutolván, a’ rákövet



kezett télen, mellyen Londónba ‘таk, ott

hamar kiadta páráját.

Illyen machinai fél emberré teheti hát,

a’ tanítás az (пang-oтanёт, mellynek sze

me szája órra ajnka ollyan mint az emberé,

csakhogy orczája lapos , kezei hossz_úk ; fején

baja; egész testén, fülét, keze és lába fejét

’s hasát mejjét kivéve szörös,  de többet

erröl, ’s egyébb nevezetességeket a’ más maj

mokról, hogy’ lopnak társaságban dinnyét,

hogy verekednek a’' Négerekkel , ’s a’ t. akkor

tzmulj-meg, mikor majd egy kisség nagyobb

korodban az egész természet históriáját ra

kosgatod fejecsl'xédbe. Most én ennyivel 'is

eltértem feltételemtöl, melly szérint azt kí

vánnám, hogy állatok, növevények Эáнá

nyok felosztását rendjét ngyan elmondja

elébh Tanitód elötted, de azután sorra csak

arra oktasson legeleu'íbbszer, a’ mit már kö

riilötted láttál, mert azok minémüségeinek

megtanulása jobban ingerli az elmét, mint

a’ látatlanokról való beszéd, ’s ezeket ha

sonh'tásnál fogva akkor veheted szélyesebben

eszedbe', mikor az elötted швы.ы tulajdon
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szemeid által is tisztábban itélhetsz. Azon

ban hiszen most se szegtem volna meg szán

dékomat , mert ez úttal is általad már látott

állatokról heszéllettem, ezeket meg majd a'

nálunk lévökhez hasonlíthatod.

О édes ked'ves Atyám, még a’ medvéröl

is mondjon valamit kérengele Dénes , - de

te kis olvasóm, ugyan valld-meg, Нa kérted

volna é te is , minekutánna már ennyit be

szélle, vagy már bizony meguntad volna?

Azt kell itt említenem, 'hogy már itten Dé

nesék jól túl jártak Örkényen ’s valamint e’

helységben, úgy az elött .is holmi közben

eléadta magát, a’ mi n’ beszédet félbe szn

kasztatá, mint egy kis" hidegsült evés, mert

Dénes ozsonnára megehüle ’s a’ hidegsült után

még a’ tegnapi pogácsából is eléveve egyet

kettöt. Mire mondom a’ medvéröl való be

szédre kerůlt a’ sor, már az Ócsai швa!‘

szinte felén jára a’ jó Örkényi kocsis , a’ ki

Sándorházy 'Urat készen várá, ’s a’ kivel

tehát hamar is béfogatott és helyben ott alig

idöze egy fertály órányit , míg az ifjú legény

kocsisnak nagy apjával nehány szót мы,
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kit Dénes egészen körül állt ’s galamb fején

ségü haját és szakállát, mellyet a’ 86 esz

tendös öreg beretválkozásbeli baj miatt a’

mai szokás ellen is meghagyott, mindunta

lan visgálgata. ’S ott járván utazójink a’ hol

említém, azt vetem ide még, hogy már az

este. is közelíte öket setétségével béborítani .,

mert a’ bájlón világító tölt hold a’ hónap

nak mindenkor közepe táján tůnik-elé nagy

kerek tányérával, most pedig Junins elején

lévén az idö, az uton elkésö csak a’ vékony

ujságra s'zokott feltekintgetni. keresö szemei

vel. De Sándorházy Ur nem tarta az else

tétüléstöl, lám úgy adatá magát által két két

statiónyi lóváltó helyein mindég, új négyes

' nek, mint a' hogy az Ácsi parasztok tesznek

egyb idö olta Béc's felé. Jól haladtak ’s a’ kis
s Dénessel való beszéd , közbe közbe egy kis

ség volt megpihenéssel mind a’ ke'ttejének

mulatságára is' folydogálhdtott.

Tréfásan mondá tehát a’ kérengelö Dé

nesnek , hogy vallyon a’ mormogó barna med

Э

vét is megszerette-é? s mivel úgy látja,

igen, szóll valamit még arról is, azonban
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még elébb azt ragasztá kérdéséhez, hogyta

lán csak nem jött kedve medvével együttma

giít bezárni, mint Lord Byron, egy 1824

ben megholt nagy angol költö valósággal

ifju korában mig iskolába járt , tevé. - Medve

van , szólla Sándorházy Ur négy fél.e is: fe-.

kete , fejér, barna , ’s'a’ jégi medve. A’ fe

ketét Európa és Amerika északi részeiben

lehet találni, a’ barnát átaljában a’ havasok

rengetegeiben, mint Magyar országon is leg

inkább Máramarosban; Erdélyben, Beszter

cze vidéken és Gyergyó-székben, a’ fejér,

ezek között imitt amott kerűl- elé , a’ jégi ,

egyedül az éjszaknak jegei köztt lakik, a’

tenger partokon. Ez a’ legvadabb 's legna

gyobb. Magassága néha 4 és ‚4 à lábnyi,

hosszusága 10-12 lábnyi. Él ballal, tengeri

kutyával nyáron, mellyeket a’ partok körül

fogdos, vagy utánnok a’ tengerbe is béúsz,

mert ollyan hatalmas uszó, bogy néha a’

tengerbe egy egész mértföldnyire is bélapicz

kál , télen pedig , midön a’ víz jéghalmokká

tornyosodik, döglött tengeri kutyába, czet

halba kapdos, a’ miket a’ hullámok kihány
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nak, ha pedig ezt se kap, körül ordítja ma

gát, ’s jaj annak az éjszaki halásznak, a’ kit

éhségében elétalál , mert azt darabokra szag

gatja ’s megeszi. Hanem, millyen tartózkod

tatást ada belé a’ Teremtö! A’ Шt kerget,

Vvessen eleibe valami ruha darabot. p. o.

kesztyüt, ’s az állat dühében is felkapja,

azt visgálgatja ’s az alatt az ember elfuthat

elöle, ’s azután ordít hogy nincsen prédája.

A’ fekete ezzel ellenkezö természetü,

kisebb is. Vad ugyan, de húst ritkábban

eszik, pedig a’ hús étele {teszi az állatot

vérengzövé, mint a’ sast vércsét mérgessé ,

az embert indulatosabbá. Leginkább szeretné

a’ tejet, ha mindég kapná, és az erdökben

a’ vad méhek odujiból szedi-ki örömest a’

mézet ha szerét ejtheti, ’s azt annyira falva

eszi, hogy verhetik, még se hagyja abba.

Ez nem bántja az embert, ’s békét hdgy neki

a’ barna is , hanem ha nagyon meg van bo

szontva vagy éhsége kényszeríti. Az illyen

medve hajtó Olasz keze köztt néha inkább

elvadult, rosszul való tartatása miatt, mert

csak ö is inkább szeretne szabadon bújkálni,

I



-189

mint nyakján lánczot ’s órrán vas zárt vi

selni. -

A’ medve átaljában rest állat. Az a’

morgása ne“ természete, ha erdejében jár

is, megy megy ’s morog. De restsége mellett

is millyen jó mászó ,egyszeriben fenn van a'

fán. Étele már a’ harnának ló, marha, júh ,

szarvas, öz. Ezt azt lerántja hamarjába lá

bá'ró_l ’s öli faнa. Szörnyü ereje van , legin

kább elsö lábaiban , a’ lnifélére azzal rá Щ,

az leszédül. Mondják, hogy az emberrel,

mikor ez vadássza ’s puskáját hijába sщé rá ,

rendesen kap ölre. A’ hátuljára áll, "s a’

felemell két elsö lábával áltszorítja ’s ugyan

hamis barát ölelését viszi rajta végbe. А:

:nelly vadászt azonban akkor lelke el nem

llágy ’s jó két élü töre van elrejtve, oldal

ról keresztül (Юный, de az. illyen ölelke

zés ritka.

A’ barna medve nálunk télen által bar

]angba ln'lvik 's lábát nyalogatja csak, mert

nyáron zíltal ’s kivált ösz felé vastagon meg

nö böre alatt ищa szalonnája, ’s úgy jól

elhízttában negyven napig se kell neki ele
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del.  ’S bezzeg nem' szereti ez úgy a’ tár

saságot mint a’ majom , mert a’ medve in

kább csak egyedül kovályog, kivévén páro

sodása idejét. A'kis medve bocs alig nagyobb

egy jókora patkánynál , mikor világra jö , va

kon, béragadt szemmel, mint a’ kutya kö

lyök, de hamar nagyobb lesz. Igy fiatal ko

rában a’ busát is dicsérik, kivált a’ feketé

nek; talpa pedig a' barnának is jó ízü fala

tokat nyujt. - A’ medve majd szinte addig

nö mindég, a’. meddig él, mert 15 esztendös

koráig lassanként nevekedik. Börének, nézz

csak hátra a’ bakra, hogy veszi az ember

hasznát, a’ legjobb párnazsák és ló takaró;

bunda prémnek meleget tart, matráczot is

lehet vele tölteni. Zsirjával sok helyen úgy

sütnek föznek, mint nálunk a' sertésével,

vadászata tehát hasznos. gondold, hogy’

lehet ezt is rászedni ? Vadászójapálinkás mé

zet tesz-ki egy tálba ollyan helyre, zi’ hol

már az elött való leskelűdéseiböl tudja , hogy

megferdúl, ’s medvéjét rejtett helyén lesi.

A’ medve oda mormog, megkóstolja 'a’ nya

lánkságot, de 'fel is habsolja, ’s majd fejébe
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hág 'en’ pálinka, inába az ereje ’s alvásnak

dűl  most a’ vadász tüzet ád neki, vagy

h/nrkot vet reá. Méz tehát mondám a’ gyen

ééje , 'édesség 'ád neki mérget, mint az em

bert is ez vagy ama gyengéje csalja törbe ’s

öli-emeg. - Hanem tavasszal minden nagy

. csel nélkül meg lehet fogni a’ medvét, mert

akkor talpainak lehámlik a’ böre ’s mig ismét

neki vastagodik, sérti a’ járás ’s ekkor hamar

megadja magát.

 

XXXIV. .

DÉNES ÓCSÁTÓL P'ESTIG.'

Látta-é kedves Atyám itt Ócsán is azt

az öreg embert , kérdezösködék a’. már eddig

is többet látott, többet hallott Dénes, mint

még Szegeden, midön Ócsáról is neki neki

sыloдaмtt ostorral már a’ mezön vivé ko

csissok. А’ szomszédban volt, én köszöntem

nekies ollyan barátságosan nézett rám és

fogadta Jól tetted fijam ,felele_Sándorházy,

de én nem láttam. Illyen falu helyeken ládd,

a’ földmivelö emberek köztt Löbbszer találni
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éltes embert, mint várasokon és kivált az

uri renden, mert a' szegényebb kényfelen

kelletlen kevesebbel is hééri '’s vérébe inkábh

csak egyforma Íápláló er() megyen mindég

által, nem ollyan sokféle elegybelegy, és

levegön van ’s a’ munka иgy tartja mindég

tiszta ép mozgásban vérét, mint n’ hogy"a’

havasi vizet a’ köröl köre való forgás {Дe

tessé teszi; ha tóvízként helytt аШana, ez

is poshadttá lenne. - Itt Pest Vármegyének,

mellyben most járunk a’ szélén, Bács felé ,

a" hol az említettem homok végzödik , ugy

nîint Császártöltés nevü faluban, w25-bcn

egy oda való földmivelö embel' 12S-dik eszten

d68 koráhan hala-meg. Hívták Rockenstein

Lörincznek. Ez scha, à' mi több, beteg se

volt, hallása, látása mind végéig épen ma

radt, jó izüt eveft és ivott mindég ’s olly

eröben és vidámon érzette magát, hogy még

csak kevésseì halála elött szölejében dol

gozttában jó izüleg eregette kis pipájáhól

'dohánya füstjét. Eltemetvén elsö feleségét,

@gy lpásodikkal 70 esztendös korában tarta

lakodalmat, ’s még ezt is kiélte, hanem az



-193

igaz, annál csak másfél hónappal tovább

marada még életben, midön guta ütése éré

’s hirtelen elhunyt, mert az csak véletlen

lepi-meg az embert ’s gyakran igen hamar

egyszerre elzsibbad és oda van , mint 'a’ kit

a’ menykö ér. Rockensteinnak annyi idös ko

rát a’ helybeli Plebános is bizonyítá, a’ mi

nél fogva hinni lehet, mert nyilván 9sáэzá1

töltésnek, mellyhen ez a’ földmivelö szüle

tett is , azon idöböl meg van keresztelö köny

ve, ’s abba akkor béirták. Ugy írják-hé ma

is minden fiú és leány gyermek születése

napját, esztendejét, minekutánna megkeresz

telik , így vagy te is béirva , mint Sándorházy

Dénes, Szegeden, fijam. A' kinek idejét az

ollyan keresztelö-könyvböl meg lehet mutat

ni, az áll, a’ ki csak gondolomra mondja,

annak hinni már kétséges, annál is inkább,

mivel gyarlóságai közül való az közönsége

sen az embernek, hogy az ifjabb örömest

akarna idösebb lenni, az élet közepe felé

lévö megint örömest ifjítanámagát , az öszbe

csavarodott hetvenes nyolczvanosnak pedig

az telszik, lm még öregebbnek tartják, min

9
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denütt hiúsága pillangóztatja az embert ideje

körůl. Azért nem igen hiszem én azt, hogy

1725-ben a’ Bánátban valahol a’ mint olvas

tam , egy ember 183 esztendös korában holt

volna meg, de nem is kell ám egy könnyen

mingyárt mindennek hitelt adni fijam, ha

nyomtatva van is, hanem elébb az okoskodó

ésszel szükség öszve egyeztetni. Vegyük csak

fel, annak az embernek 15M-ben kellett vol

na a’ világra jöni, már pedig akkorbeli ke

resztelö könyve bizonyosan nem maradott

fenn helységének ’s inkábbbiszem nem is

volt, de teszem, lett légyen , elveszett volna

az a’ Török idejében, midön Buda hajdani

várát az 1526-beli Mohácsi veszedelem után

egész 1686-ig Basa lakta, ’s kihajtatásakor

az egész Bánátnak 3 Vármegyéje Temes , To

rontal, Krassó, ’s majd inkább Bácska an

nyira elpusztult, hogy az elébbeni ott volt

Magyar lakosok helyét Svábbal és Rácczal

kelle megnépesíteni.. Csak azzal bizonyíthatta

volna bé tehát az a’ 183 esztendös ember,

idö'ssége annyi 'voltát , ha bizonyos más dol
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зoиюг köthette volna életének némelly sza

kaszát , mellyek kétségen kivůl megtörténtek.

Hanem egyet mondok még is neked Iijam ,

_egy három százados életü emberröl, ’s ez

igaz. Neve Hupazoli. Iskolát végzett ember

voft ez , a’ ki cs'ak elébb feljegyzette sшìì1‘:

tését lgésöbb maga is. De hogy lehetett azi

Ugy hogy1587-ben szülel'ett Casal'áhanOlasz

országban Martzins 15"-dikén , ’s megholt 1702

ben Januar. 27'-diken 115 esztendl’ís korában,

tehát élt z1"16-dik, l7-dik ’s l8-dik század

han, és így három századbeli Olasz ember

volt lîgy-é bár? Ifjú korziban pappá lett, "s

ment Skio szigetére, onnan :S2-dik eszten

dejében mint Velenczei Consul Smyrnába.

Ez soha bort nem ivott, csak ‘Дzet, soha

nem dohányo'zott, keveset evett , de jól ké

' szült ételt , ’s legiukább Уaйт: és gyümölcsöt,

soha vendégeskedésben nem volt, jókolñfe

kütt, jókor ke1t._ A’ templomba ’s azután

egyet sétálni mindennap ment. Esztendönként

vértisztítóval élt, de egyébbféle orvossággal

soha se, mei-t beteg se volt. Emlékezö te

hetsége olly erejében maradt utolsóbb esz

‚ 9 ’
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tendejiben is, hogy 90-100 esztendös dol

gokról úg'y beszéllt, mintha csak egy héttel

történtek volna elébb. századik esztendejé

ben haja, melly addig megöszült, ismét fe

ketélleni kezdett, ’s még akkor 4 órányit is

elgyalogolt napjában. 109-dikbe léptekor ki

hullottak a’ fogai ’s attól fogva csak levessel

’s péppel élt, de 4 esztendö mulva, a’ mi

rendes, megint 2 nagy foga nött. Kühen holt

meg. Halála után 22 kötet kéziratjára akad

tak , mellybe egész. élte folyását leírta.

A’ mint ezt mondá Sándorházy Ur , job

ban egyenestt elöre vetette szemeit 's ezt

kiáltá : Ahol a’ Sz. Gellért hegye fijam , né , -

nézd a’ hegyen Buda várát ‚ az a’ Nádor pa

lotája né, nézz csak jobbra, ottan terjed-el

Pest, a’ teren , a’ két város köztt a’ nagy

7

széles Duna, a mint a’ Nyulak szigetétöl

"ö a’ mint a’ réai Cse aelnek meU ’s nézz
a n a

'most még jobbra, ott van Rákos mezeje.

Ho , édes Atyám , 1lo1 mind ez, kiálta-fel

igazán Dénes, felugorva ülttéböl a' kocsiban,

ngy hogy az Atyjának tartani kellett ’s néze ,

mind csak néze elöre szünetlen mondogatva,
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hogy ez az, e’ meg amaz! Már most csak

ugyan vége leve a’ hallgatásnak, ’s látván

Sándorházy Ur e’ megelevenedését, abba

hagyá beszédét, mert hiszen csak Buda , csak

Pest vala Dénes szemében és szájában.

 

XXXV.

DÉNES PESTEN.

Sándorházy Ur a’ Magyar Király/Los

szálla Pesten, mivel Budán is lévén dolgai ,

oda ez a” nagy fogadó közelebb van, de a’

sok vásári vendég miatt alig kapott szobát.

Volt dolog Dénessel míg a’ Soroksári utsziín

a’ Kecskeméti kapun hé, az Urak utsza'ján

végig, a’ városi játékszín elött el a’ Magyar’

Királyhoz értek, mert csak el elbámult a’

kis utazó Pestet Szegednél sokkal pompásabb

épületünek találván ’s minduntalan kérdezé,

hogy ez amaz a’ ház kié , egyik másik bolt

miféle? Bezzeg fijam , mondá az Atyja mikor

már a' vendégszobában megtelepedtek ’s ma

gát egy kisség kinyugtatni a’ böxkanapéra ült,

lett volna csak egy pár levélhordó jól ösz
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veszokott galambnnk, hím és nöstény együtt

’s ho'ztuk volna el egyikét magunkkal, tůz- '

nök-fel valamellyik szárnyára gombos tövel/

kifelé hagyván ennek hegyét a’ level'et, mel

lyet a’ legvéknyabb selyempapirosra kellene

irnom s bocsátanám-el innen párjához, egу

óra alatt, de ha kettö lenne is belöle, kön

nyen megtndna' édes Anyád ’s két leánytest

véred szcrencsés megérkezésünket; ha igaz,

hogy az ollyan post'agalamb Arábiában a’ hol

egy Bagdadi KhaliflQQô elött az ott még'ennél

is elébb ‚маkeтыt galambpostát nagy dívatha

hozta, egy egész nap 6004német mértföldet

is áltrepült 'vo1na, melly fontos hasznavehe

töségénél fogva M50-hen Egyiptomban is az

illy galambok számára megálló helyekül sдм

úgy tornуск voltak felálh'tva, söt egy Euró

pai városban is Harlemben a’ belga háború

ban 1573-ban _éltek velek, ’s (Всe! napkele

ten a’ nagy Urak most is tartják. Ugy-é bár

Dénes? ha volna ollyan madм-‘ln]:, tarka

örvvel a’ nyaku'n , mei-t az van neki , ’s tol

las'veres a’ L'íba , akkora mint a’ fogoly ma

dár ? -’ de mivel ninos ‚ ma este {rok Anyád
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uak ’s a’ valamivel lassúbb postán küldöm

el, hanem neked is kell egykét rendet belé

írni. Dénes ezt örömest megigérte. Hanem

min csndálkozék most Dénes magában ? Azon 3

hogy az Atyjának ollyan hűxemlékezö-tehet

sége van, mellynél fogva már annyifélét el

beszélle neki, ’s még pedig az esztendö szá

mokat is! Eszébe juta t. i. Atyjának egyszeri

mondása, hogy a’ nagy emlékezet vagy vele

születik az emberrel, vagy többszeri gya

korlással teheti azt úgy szóllûa hívvé, ’s

mivel a’ kis eszmélkedni kezdett iid, azt

vette észre magán, hogy az emlékezetnek

ezen_négy tehetségei u. m. a’ szóra, dolog

ra, helyre és számra való emlékezés közül ,

a’ második és utolsó legkevesebbé van meg

benne, azokban magát gyakorolni fogja "s

Atyjának feltétele felöl nem is szóll , hanem

majd azzal csak meglepi.

A’ megérkezés után a’ másod és harmad

nap, Sándorházy Urnak inkább csak Pesten

Budán tett látogatásaival dtelékÀelfmellyek

közül Dénest csak éppen egy 'helyre vivé,

mig pedig a’ több helyeken dolgait végzette,
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addig, ismét egy régi tanuló pajtássához,

hasonlóképpen Orvos-Doktorhoz adta, azt

hívén, hogy annak gyermekeivel majd jól

elmulatná magát. De abból nem igen sok

leve, mert a’ Szegedi fiú ‚a’ mint említve

van, németül 'még nem tudott, a’ Pestiek

oedig a’ magyart öszvevissza csak törtetve

hányták, mivel Anyjok magyarúl csak a’

.szükségesebbeket értette ’s magyar Atyjok

keveset lévén oda haza, úgy látszott, hogy

az 'egykori magyar dajka-tartásnak kevés hasz

na lett. Vigyen el édes kedves Atyám mon

dá azért este Dénes , vigyen-el holnap és

azután is magával, mert azokkal a’ gyere

kekkel unom magamat, nem tudok velek be

szélleni. Elég rendes, hogy magyar létekre

magyarúl nem tudnak, lám Uram Atyám azt

, mondotta egyszer, hogy Magyar országon

lakni mint Magyar ’s annak "nyelvét nem

tudni ,visszás vagy nevetséges és szégyen is;

mivel, ha ki megkérdi az ezen országban

lakót, Magyarnak mondja magát ’s mikor

úgy szóllítják-meg , nem tud , ez olly visszás

ság a” min más nemzetbelinek el kell nevetni
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глagа“, ’s általjában magyar apának pedig ma

gyarúl jól nem tanítatni gyermekeit és így

osztán Magyarnak magyarúl nem tudni, szé;

gyen. Hohó, {ijam , szó11a'eп'e Sándorházy

Ur, félre fordulva örvendezö mosolyogtá

ban, ki hitte volna,. hogy az én Déneském

így felkapja azt az okoskodást, hanem hi

szen bár a’ gyerekekbe mind belé ollódnék

országszerte ezen érzés, mert így a’ sok

elegy nép kЕЩИ: megszüunék a’ külömbözö

nyelvekmiatt lévö köszörñlödés. Elviszlek

fijam el, holnap , semmit se ТЫj magamma1._

XXXVI.

DÉNEs KöNYvNYoMTATó MÚHELYBE
, ß д ,l ›

MEGY 's MAsnovA, Es NEHANY

MESTEREMBER MI'JHEmzláßliz.'

' ’S másnap Sándorházy Ur a’ Váczi ut

szán mene végig fijával. A’ sok képet a’ sok

könyvet,_a‘ még ЦЗbbЕ ruha portékákat'látá

ebben jobbról balról Déues , ’s majd itt majd

_amott akaralmegállani ’Js a’ képek elött va

lóban meg is álla, inert azok Atyját is von

Q
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szották. Azután ez, esak azért is bétére egy

ismerös könyvárosához, hogy ott a’ kia ki

váncsi valamivel tiibb könyvet lásson együtt,

mint éppen az ö iskolai könyveiböl álló kis

könyvtárában. Huh! kiálta Dénes , midön oda

béle’pék , szokott elevenségével, hát ez mind

eladó könyv? Az árosnak tetszett a’ szép

tüzes szemü gyerek , mosolyodva fogadá Atyjá

val együtt ’s ezt Kisfalndy Károly Aurórájá

val kinálámeg, mellyet örömmel meg is 'veve

Dénesnek,' hogy ,édes Anyja számára vigyc

haza magával. ‚

Innen Sá'ndorházy Ur a’ Szerviták pia

czára mene ’s egy flakkert kiálta-elé. Tudod

fijam, mondá, mikor már benn ülének, hová

'viszlek most? legelöszcr is egy könyvnyom

tató_můhelybe, hadd legyen világos képze

ted arró1,hogy a’ könyv,mel1yböl az emher

tanúl , miképpen _lesz betükböl öszves'zedve.

A’ mint bémene Dénes a’ betüszpdök

szobájiba, elálmélkodott a’ sok s'ok fiókn

Мdákon , ’s a’ mint néz a’ mint néz és látja,

hogy mike’pp van ,pgy-egy ívnyi kézirat a’

’ szedö elött hasított fába bécsiptetve, ’s hogy’

\
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jár aunak jobb kezeïiókból fìókba betük шán

hirtelen sebessen, még inka'bb álmélkodott.

A’ mííhely tulajdono'sa maga vez'ette 525ri60}

házy Urat és Dénest ’s ennek nyájasan kez

dette a’ munkát magyarázni. Nézze édcs

öcs'ém móndá, itt minden fiókba egу-еду

nemü betük vagynak, ebben p. o. mind b

.van , a'mabban mindf, e's Ждy az lí-n elkezdve

az egész abe'cze sorban; ezen. betüket pешу

a’ beti'unetszö és öutö készíli, kiknek mü- '

vészsége megint más. - Mo'st, a’ mint a’

betüszedö annyi irást , a’ mennyi eдy nelfyed ,

nyolczad vagy tizenkette.d rétü lapra megyen,

betüuként kiszedett, azt egy hasábba kы!

eleinte csak spárgával, hogy szélytt`ne dól

jenek, ’s ha шай- egy egész ivre valót ek]:ép

pen öszvegyůjtögetett, akkor a’ háuy lapnyi

lesz, annyi hasábot egy vas rámába szorít,

hogy a’ betük sůriinmindjól öszve-álljának;

ezeket most egy más nyomtatÓ-legény meg

festékezi ’s reájok terít megáztatva egy ívnyi

papirosat innen is tulról is az az mind a’ két

felén ’s a’ megfordított betük megfordítva

nyomúdnak-le. Ekkor osztáu ha a’ szedésbe
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hiba csúszott-bé, az megjobbítatik ’s az egé-'

szen tiszta értelmünek talált lapok a’ sajtóba

tétetnek, hol ott egy inas, egy feketítö heli

gert keresztül gördít rajtok, a’ nyomtató

legény pedig e’ tiszta papirosat reájok bon't

yán bécsusztatja sajtója alá, azon egyet jót

sodrínt, négy-szegü táblájával keményen

megnyomatja, száradni kifeszi ’s majd a’ pa

piros más oldalával ismét ugy bánik, és a’

' könyv {vei így lassanként mind’ elkésziilnek ,

csak könyvkötöhez osztán velek, hogy az

rájok valami csínos kötést penderítsen. De

jöjjön édes kis öcsém, szólla továbbá a’

tulajdonos, nézzük-meg amott a’ más szo

bában a’ sajtót, mert az illyest jobb tu1uj

don szemmel látni, úgy tisztábban nyomúl

az emlékezetbe. Dénes követte a’ tulajdonos

Urat és мyзаt ’s egy": szobából a’ másikha

menttében az tetszék ne“ amúgy kedvesecs

kén, hogy a’ tulajdonos nem tégette, mivel

eddig-elé Szeged városában ismeröi köши:

mindenik csak ezt mondta ue“ , -- te Dénès ,

te Sándòrházy Dénes -ò ez peйд; magázta!
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Ezzel is többet láttál fijam , mondá mos-

tan Sándorházy Ur, gyere már velem a' se

lyem fahrikába. És menének, dörögve a’ kö

veken ki a’'Királyutszán a’ város’ erdeje

felé. Mindent l'lgy talála Dénes a’ selyeńl

fabrikában, mint a’ hogy’ Atyja méёг Szegez

den eléadá neki , a’ sok orsó pergése, a’ sok

szövö szék , ’sV a’ sok Pesti fui éà leány gyc

rek, kik abban már nevendék korokban élel

meket megkeresik. Egyet fordula Dénes a’

város erdejében is a’ vasdrót függö hídat

megnézni , de a’ hol azt mondá neki az Atyja ,

hogy oda legmulatságosabb innepen dыни!"

szekerezni , mivel akkor ott több ember jár ,

’s a’ lóbita ’s a”fa1ovon kerengés akkor van

ott divatjában. Onnan látván megint Dénes

a’ Szent Gellért hegyét tisztájában, oda ké

redzett 's Atyja ezen mondássçl: nem bá

nom fljam legyen már ez az égész nap a’

Мéд, oda ntasította fìakkerét. Gyönyörködve

bé tehát a’ jól esö hívességü nyárfa soro'n

végig ,' sebescen a’ szép nagy hl’d  útszának .,

dé lassan a’ 22|. ölnyi hosszusz'ígu Dunahíd

ján, mellyen Dénes fel alá тuтан-ш a’
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kocsiból a’ szöke Dnnára, majd fel a’ Budai

szölök között, egyszer csak a’ Szent Gellért

hegye tetején voltak. Nézz alá víz menttében

szólla itt meg most megfordítva Sándorházy

Ur , arra Szeged iijam lássd ’s Dénes egyet

sohajta édes kedves Anyjáhôz. Azután körl'ìl

néztek Budára Pestre ’s a: Dlmára 1e, most

.most vala'Dénes felséges kilátásn helymz.

.ßuda vára Peströl magas! innen ennek al'at

ta!! A’ Budai szöllök, a’ város majorja, а'

szép juhzíszné be szépen látszának! Igen sz;

ves emberre találván a’ .csillagtorony Igaz

galójában, az Sándorházy Ur kedvéért; de

leginkább Dénes számára a’ messzelátó csйт

kihozatá ’s azon most lenéze a’ fiú á1ta1e1

lenbe Pestre az invalidns ‘(agy aggott kato

nák nagy épületének tornyára, Мtta azon az

бы“ , a’ kaszárnyán lévö felirás betůjit , látta

‘Неz városát jól, látott sok egyébb messze

Куö tárgyakat, igen igen közelre Dénesnek

egészen csak az órra eleibe hozattatva, a’

mit ö nagyon megköszönt. A’ többi csillag

wisgáló szerek magyarázását ’s egyenkettön

keresztül csillagok ’s hold' nézését is, szólla
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nyájasan az Igazgató Ur, maм csak' nagyobb

korunkra hagyjuk? ugy-é ba’r, jó {Dénes , a’

mire elértvén Sándorházy Ur a; ehyelgů tré

Ыt , az Igazgatónak szemébe vágva mosolyga ,

hogy igen , -- ’s innen a’ Nádor-Ispán gyö

nyöríin elrendelt kertjébe ment fijával , meg

hagyván a’ fiakkernek, hogy az abból a’ vízi

Ñráros elejére szolgáló kimenetelnél váтkoz

zék. Dénes' töltözött az örömben. Kedves

i'llz'atu virágok' kecsegtették szemeit, enyhítö

árnyékok ln'vták az alattok lévö csínos pa

docskákon való leülésre. Zsibongott alatt a’

bidon a’ vásári nép, fenn andah'tó csendes

ség a’ his tó mellett a’ mohlepte kövek kö

ríîl. Leüle Sándorházy Ur is a’ mclegben.

Tehát fijam, szólla itt unád magadat két nap ,

de ngyan meghordozlak ma, el ne felejtsd

a’ mit már L'Íttál ’s a’. hol “Ящnk, ’s a’ mit

még látsz, és a’ ho1 még leszünk. 'lVIegmu

togalá neki innen Pestnek nagyobb épületeil ,

mellyek a’ Duna partján állanak, elmondá

a’ tornyokról mellyik miféle templom. Nem

sokára ezntán le ’s kimene a"kertböl'vele,

hová? -— a’ Császár feredöbe, hogy ott ha
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egy kisség késö volna is már, egyszer'smiml

’ mint leszálla ott Sándorebédeljenek, ’s a

házy Ur a’ fiakkerröl, tüstént meg is ren

delé. Az alatt megfutá Dénessel a’ feredöket

mind, nézték az igen tiszta vizü török meleg

{eredöt ’s elmondogatá Sándorházy Ur , hogy

ezen meleg feredöket itt régenten a’ Magya

rok; még az Árpád véréböl eredt Királyaik

idejében Felhévviznek hívták, ’s rólok Bu

dának is úgy , erre esö nagy részét; valamint

az amarra a’ Szent Gellért hegye alatt fekvö

ket Alhévvíznek, késöbben pedig ez a’ Fel

hévvíz, Király feredöje névre változott,

mivel a’ mellette lévö ’s hozzája tartozott

malmok a’ Királyéi voltak. Jött a’ Török,

szólla Займы.ház)’, a’ inint az elött is említé

Budára ’s minthogy nagyon szeret mosódni

fs vallása szerint kell is neki, változtatta

ujjíttatta a’ Király feredöjét, lám most is

van török írás egyik ajtó felett, mikor pedig

elpusztnla innen szerencsésen, akkor eleinte

ismét Király feredö nevet vашa, késöbben

meg Császárit , mivel attól fogva ollyan leve
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Magyar ország ’ Királya , a’ ki egyszer’snu'nd

Császár is.

A' Császár feredönél, egy külön szobá

ban jól kinyugodta magát az ott jó izün ebé

delt pár, mert tapasztalta lesz magán kis

olvasóm, hogy fáradtság után житиe job

ban esik az étel és nyugvás. Ozsonna táj

felé , visszajöttében Sándorházy Ur Dénest a’

‚ \

' vízlvárosban egy esztergároshoz, egy kordo

ványoshoz, egy nyergeshez, egy posztócsiná

lóhoz vezette, hogy minekutánna Szegeden

так' kalapos és timár můhelyt látott, az

említetteket is lássa. Bé akarának menni egу

szappanoshoz iS , de Dénes az annak dolgozô

helye köríîl lévö szag miatt különösen kap

kodván az órrához és Sándorházy Ur is inkább

szeretw'rén a’ j() o1aju_szappant a’ lugozónál.,

ennek megvisgálása nélkül tért vissza a’ Мa

gyar Királyhoz , ma ugyan sokat látott fijával.

Szobájokban 1e1é Dénes azon híradást a’

lóversenezésröl, mellynek megszerzését Atyja

még rcggel meghagyá a’ pinczésnek, ’s figye

lemmel Olvasgatá.

.___-__



210

XXXVII.

DÉNES А' LÓFUTTATA'SNÁL.

’S hát ki van é tůzve a’ zászló, Gyuri,

így kérdezé Dénes a’ legényjeket, midön ez

másnap reggel a’ szobába hélépett ’s ö a’

fejét ágyából hét órakon' feldugta. Ki van,

felele Gynri, itt a’ Вuna lu'djánál lobog

’s mondják , hOgy ma lófnttatás lesz. Édes

. Atyám , szólla Dénes az Atyjához, ki há

sonlóképpenmég az ágyban volt a’tegnapi sok

járás uta'n, de már ébren,' künn van a’ jel ,

tegnap' azt olvastuk'a’ híradásban , hogy ha

a’ Inagyar színü, u. m. z'úld, veres, fejér

zászló ki lészen téve, lóversenezés lesz,

l'lgy-é bár elmegyünk hát oda? menjünk-el

kérem. Sándorházy Ui. egyet a'sítva bitzczen

tett igent fejével, ’s Dénesnek elég volt,

‘шdta már, hogy bizonyosan meglátja az nap

a’ hir1e1t‚szép lovakat.

Fel tehát nem sokára ágyából, rendre

magára'vette köntösét.

Dénes nagyon szerette a’ lovat, Szegedi

pajtásaival löbbszer nyargalódzott is а’ s1'



-211.

kon, ’s most alig várta, hogy künn le.
gyenek. d

De az idö hamar telvén, egyszer csak

azt vevé észre, hogy tiz óra felé már a’

Rákos mezeje szélén járnak az Üllöi úton

menve- ki ’s itt és a‘ Soroksárin az egymást

erö kocsi, a’ seregenként menö gyaloglók,

’s a’ paripán sebessen kiszáguldók , helyben

pedig 'a’ pálya gyepen tele vagy negyvenhét

lózsi , tele a’ zártszék mind ’s köröskörůl a’

tengernyi nép , 'mindöszve tizenhat ezer felé. 

А’ pályakört tizenhét vékony és magas osz

lop mutatá ’s azokon a’ három színű zászlók

lobogának, valamint a'’ pályabíróság hajléka

felett ’s meg ennek általellenében egy-egy

sugár oszlop tetején három-három (зsцeпить

zászlócska patyólatját pattogtatá a’ szél. A’

pályabíróság hajlékánál egy nagyobb és egy

kisebb harang vala felfüggesztve , a’ kis ha

rang megcsendítése elöszer a’ futtatás idejére

emlékeztetett; mikor a’ nagyobbat meghuzta

a’ pályabíró, a’ lovasoknak nyergelni kel

lett, ha pedig a’ kisebb és nagyobb harang

együtt szóllott, akkor rajta lovas, neki kel
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lettL mindeniknek a’ lovát iramtatni. Volt

töhb rendszabás is , egy l’vnyi veres papirosra

„шёл! 'z/aIo'L'“ czím alatt kinyomtatva.

Dénes igen jó helyen ült Atyja mellett ,

jól láthatta onnan az Asszonyságok által ké

szítetett , 15u darab arany értékü b i 1 1 il: o

m o t vagy selleget , melly egy zöld posztóval

bévont kerek magas oszlop tetején állott,

egyik oldalán 3 csákós magyar csikós futta

tásának ábrázolásával ’s ez alatt ezen irással :

, Pa'lya fuhísol: elömozdz'ta'sa'ra, több Ма

gym' Afsszor.lysrígol, másik oldalán pedig

Magyar Og'szág czimы-e, u. m. jobbról Tátra

Fátra Мzйra hegyein egy kis koronán a’ ket

tös apostoli “reszt, balról peйg, Duna,

Tisza, Бай/a, Száva vizei ’s feljül ezek

paisán két angyal a’ mint a’ magyar kuro

mit tartja. Ez yala azon napra ._. mellyen Dénes

künn volt a’ legszebb pálya-díj.

Mind ezekröl Dénest elöre tudósította az

Atyja, mintegy lassan штoрa-e] neki mások

között ülttébèn, újjai köztt egy nyomtatolt

napi-rendet tartván , mellyre a’ versenezendô

lovak és uraik voltak nyoпцatva, valamint
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n’ lovasok felsö könnyü köntéfsének. és sap

kájának színe is. . ’S a’ hogy’ azután àzon

’

Urakat mutogatá Dénesnek, a kik ezen uj

hazai intézetet, a’ Pesti lóversenezést meg

kçzdették; Han, Hin, klan szóll a’ kis

llarang, maг! nem sokára a’ kettö egyтt 's

kevés idö mulva csak elérobban tizenhat 1o

vas Dénes szeme elött ugy, hogy a’ vére is

megpesdült belé 'a’ mint (Жet elnyargalni

látta ’s kérdezé az Atyját, hogy ez mi. do

]og? Ezek paraszt gazdák, Шaiu, felele Эáń

«lorházy Ur, ‘Ждy látom ma eze]: kezdik azon

75 darab koronás tallérért, melly az 6 fel

serkentésekre több Hazafìak adakozásából gyб]t:

öszve , ’s a’ mint jelentették magokat a’ pá

lyabiróságnál , mingyárt készen is voltak a’

futtatásra ’s azérk nem kelle másodszori ha

rangozás is, hanem hamar a’ kettůvel aтаk _

értésekre az indulást; lám csak az itt köze

lebb lévö négy szegeletü második vastag osz

loptól mint fél geograñai mértföldnyire az az

2000 posonyi ölnyil'e szolgáló Indulótól ira

modtak nсы, ’s annál többet nem is futnak.

М‘g ezeket mondá Sándorházy, a’ lovasok
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már reá kanyarodtak általellenben ie a’ pá

lyakörre, öte a’ tizenhatnak jól elöljárva

tartott együttt, de egy lezuhant , a’ kiröl

Dénes is elmondá elöre: már bátya , te nem

kapod a’ 75 tallért, legény legyen a’ ki itt

futtatásnak ered ’s lovat se hozzon minden

potomot ide. Helyesen mondod fijam; szólla

az Atyja, éppen azért is van ezen versenezés

felállítva , hogymi’ jutalom nyerhetése, ugyan

csak erös tagu ’s gyözö lovak nevelésére minél

_több méneses és ménesetlen gazdát tüzeljen

fel. Mígjgy szóllnak, míg így beszéllnek

Dénesék, mellettek pedig más szomszédaik ,

íme az elöljárt öt közůl hárma már a’ ha-.

tároszlopon is belöl yan , ’s’ugyan csak neki

dölve neki hajolva jönek úgy hogy az egyik

a’ kalapját is elejté - jönek ’s hamar az

egyik elöre lövi magát шишek lován, elöl

dobog elöl vág ’s a’ mint a’ nyeröpont lineá

jába nyargal, az egész nézöség egyszerre

minden kétségen kiИЦ annak itélé a’ 75 ko

ronás tallért. Abban gyönyörködtek sokan,

hogy ezek a’ magyar legények csak úgy sző

rén is úgy megülik a’ lovat mintha belöle
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nöttek volna ki, Dénesnek azonban ezen csak

elsiklott a’ szeme , mert ö ollyan ficzkót eleget

láta'már Szeged körűl ’s vagy kétszer maga

is kerekedett már úgy fel lóra - hanem ö

a’. többit sajnállotta a’ kik semmit se kap

hattak. Szjah, de, mondá neki az Atyja, a’

jutalom egy, fijam, az érdem egy, ’s csak

'egyedül az érdemnek kell a’ jutalmat kapni

mindenkor, és mindenben , nézzd most nyujt

ja kezébe annak az embernek a’ pályabíró.

Dénes oda néz ’s hallja egyszer'smind az ezen

versenezés választottságának jegyzöjét azt

kérdeni, hogy az a’ nyertes ló hol neveke- '

dett, ’s mi neve? hallja Dénes azt a’ fele

letet is , hogy a’ ló neve Siska ’s a’ 1ó Szegedi

nevelés. Bezzeg ekkor, édes Atyám, édes

Atyám, mondá tapogva örömében , az a’ ló

Szegedi nevelés, Szegedi nevelés , úgy hogy

Sándorházy Ur maga is elnevette magát tap

soló Шzйl a’ mellette ülök pedig mingyárt

gondolák, hogy az az eleven fiú bizonyosan

Szegedi termés. Már most késöbb meg kelle

tudnia még az elébb történt feljegyzésböl,

. mikor a’ 'lovasokat öszve írták, hogy Siska
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gzlzdáját Molnár Jósefnek' hivják, .Vlovassa

pedig Horvát lstván volt, ’s mindég azok felé

forogtak szemei. Öríilj Íijam , örůlj , mondá

késöbb csendesen neki az Atyja , de nehogy

valaha illyen földidséged kedvéért igasságta

1an légy itéletedben, midön a’ másutt szшe

tett jót a’ te hazádban 'el-éjöttel öszveha

sonh’tod.

Most egy pár méneshelilló futott, ’s

azok után a’ billikomért váló versenezés kö

vetkezett. A’ billikomért! Eléálla Cleveland

az izmos tagos szép sz'u'rke ménló; 'eléjöve

Babiel'a egy nem éppen szép tagu 8in06i

metэгeй sárga, elé a’ pej kancza Tucker ’s

még ZVelson és Bel'uoirz'na és még más ket

Ш, mind öszve 7. Cleveland e’ mai elg'ítt

volt futlatáskor,mel1y ‘1uniu5 10dikéu yala

l828-ban, u. m. ugyan ezen esztendöbeli

Május 27-dikén 100 darab aranyat, Május

3ldikéu ismét egy 100 dal›ab arany értékü

billikomot nyert , mellyet Gróf Károlyi Islván

készítetett; Babieka gyшеeыe Május 27

dikén a’ Gróf Festetics László adta, 100ara

nyat érö billikom volt, mellyre körösköriil
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Zrinyinek Szigeti kirohanása van feketén

étetve. ’S Babieka , -- némellyikét a’ nézök

köziil talán még nevével is megnyeré képze

letében, a’ ki tudá, hogy a’ magas lelkü

Cid öt maurus királyt, mint Spanyol 'lumi

jának ellenségeit ollyan , nevü lován foga-el i

Tucl'er a’ Simmeringi gyepen Bécs. alatt volt

hires. Hallotta ezt Dénes, vette észre , hogy

köriilötte ki Babiekára, ki Clevelandna, ki

harmadikra fogad,"s mintha neki is kedve

' eredett volna azon újdonnan új tízessét,

mellyet a’ Kecskeméti elajándékozás után

megint kapott, valamellyikre feltenni. Cseng

a’ harang egyszer,k9ng a’ harang másodszor,

viszik a’ lovakat a’ megint 2000 Posonyi öl

nyit kijegyzö Indulóhoz, ’s meg van a’ har

madн; jeladás is , jönek a’ pályázók , a’ ne

mesített vérüek, a’ neki tanulttak, sehessen

sebessen suhognak. Hogy Dénes kitudhassa,

mellyik másik, az elsöbbek lovassairnak sap

kája színét jegyzé-meg. Clevelandé kék, Вa

biekáé veres, és Tuckeré fekete. De csak

hamar a’ két elsö köztt leve kérdés. Majd

Cleveland elöl, majd Babieka; majd együtt

l0
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mind a’ kettö. Le lecsapja fejét Babieka ’s

egyet egyet vet magán hátuljáva1'lnillt a’

nyúl, ’s Cleveland maraмz, de Cleveland

egyforma erövel küzd , nem változva halad ,

’s fejével megint elébb van Babiékánál. A’

nézök várakozása hág , a’ hol a’ kék, a' hol

a’ veres sapka, mindennek ott járnak sze

mei. Közelít már, közelít mar a’ két diadal

mas a’ hz11:11- oszlophoz , mellyik leszen nyer

tes? Mit? még Tucker is nyomban. Hajh,

de Babieka korbácsot kap már <- Cleveland ,

Cleveland зyöz, lçezdik.sikoltani. Szegény

Babieka beteg is volt minapi gyözte ntán,

ys el is veszejtse hírét! Megint 1e a’ {ejé

vel, megint szökdel és szökdel, de Cleveland

egy irányjáhan marad; öszve szorítja azón

han erejét Babieka ’s a’ nyerö pout lineájába

pattan elöre- Babiekáé a’ hillikom. Az erös

Cleveland is ott v’an, délczegen fú, de a’

gyöztes, -- Babieka.

Csak nézzd Щam szólla Sándorházy Ur,

melly szép erös szürke az a’ Cleveland, Ba

bieka mellett, ’s ennél a’ többi együtt futolt

lovak között nincsen é sokkal formásabb ? De
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a’ belsö erönek az a’ bîzonyos izgatósága, az

kerekedik feljül, mint Babiekában ’s vész

ez néha, csak gyözzön. Vetted-é észre,mint

ha érzette voтna ez a’ két 1ó, hogy egymást

ûznie kell, - a’ mint a’ nemesh lelkü. em

ber nem nyugszik , még koszorúja nincs.

Dehogy maradhatott volna most megint

Dénes békével míg azt ismét meg nem tùdá ,

I_logy Babiekát GrófSzéêbenyi István nevelte

Czenken, ’s most Gróf Károlyi Györgyé.

Hanem kedves lova maradt a’ mellett Cleve

land is, -f kitudta hogy az Gróf Batthyá'ni

Iván nevelése ’s birtokában Gróf Keglevich

Lászlónak van.

Az erк-e következett várakozás alatt Sán-

dorházy Ur körül nézé csendesen a’ sokasá

got, az itt mozgó életet ’s mélyen örvende

belsejében, hogy ezen új intézetet így lát

hatja. Be szép , mondá magában hasznosra

vczetö eszközt teremteni a’ Honnyban! ’S

ha az én kis olvasöm ezen örömét nem értené

még most, magyaráztassa-meg magának 

vagy szélesebb általlátásu ’s tiszta lelkü ol

vastatója öunkéuytt гoдa ezekben oktatui 'а

10 ’ '
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belé csepegteti még gyermeki szívébe, bogy

a’ midön majd felnö, mindennek kész legyen

ö is elésegítésere a’ mi csak kifejlödését

elémenetelét tárgyazza Magyar országnak.

Majd azután még a’ gyepen két külön

fogadás , egy kihívás , egy elegyes futtatás tör

tént, de talán mind ezt, mind azt, hogy

Dénes még meddig mulatott Pesten ’s miként

ment haza Szegedre, 'miképp adott-elé édes

Anyjának mindent; és így, hogy' tartá-meg a’

mit hallott a’ mit látott, eszében, a’ kis

olvasónak máskor fogom elbeszélleni;

XXXVIII.

MAGYAR ORSZÁG NEVEZETESSÉGEIBŐL

NÉHÁNY.

Károly szüléi Nyitra Vármegyéböl télire

Posonyba szoktak béköltözködni ’s nyaralni

ki falura inkább csak Május vége felé, mert

a’ kis szép Therézuek, ki Károlyné! 2 esz

tendűvel' volt idösebb , némelly asszonyi mun

Rákban való tanítatása így könnyebben folyt.

Károlyt a’ Tanítója, egy Szabolcs vármegye}
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derék ifjú ember, még otthonn tanította most ,

"s leczkéjiböl a’ kis szép Theréz is mindég

részesült. .

Éppen Мёд; elején végzé velek Magyar

ország, földleirását, mert nem az a’ felfor

dult módja volt neki, mint egy némellynek,'

hogy Európát Portugallián kezdette volna,

’s a’ tanulás folyamatja alatt minden más

országot eltanított volna, csak a’ Magyart

nem, ez inkább az egész föld kereksége öt

részének , azután legföbbképp Európa tarto

mányainak egy föld-golyóbison való megis

mértetése ’s a’ mathematicai földleirás fö

rajza'i után mingyárt a’ haza földje leirását

vette-elé ’s mind untalan azt mondotta Ká

rolynak, hogy hazáját legjobban kell ismér

nie ’s egyébb országok nevezetesebb, vagy

silányabb létét ehhez kell neki mérni. Söt

ennél fogva a’ Magyar birodalomhoz is leg

elöszer Nyitra Vármegyével fogott, azuhín

ment ennek szomszédaim által, ’s késöbb az

egészen végig. ‚

Ki kikérdezgeté most Károlyt Májusi

sétálgatásaikon, mellyet; majd a’ 130 ölnyi
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szélességü Dunán keresztül a’ hídon által

a’ ligetbe, majd a’ Vármegye háza ’s Gróf

Apponyi könyvtára mellett el , ki af kapunál

a’ közel' esö szölök között tevének. Ültek

egyszer egy ponkon, az egyik magasb szölös

gyümölcsfás hegy tetején , »- jobbra Austriába

néztek-bé Haimburgba vetvén szemeket , elöt

tek alatt a’ hegyek között a’ Dunn köszönté

mind heljebb és beljebb jöttében a’ Magyar

földet, balra le Posony va'írának koromlepte

Pllszta falai mellett-el Györ felé pillantának

le a’ teren, ’s egyet fordulva, fel a’ Kárpát

hegyein ’s Nyitra tája vidámkodtatá kivált

Károly pillantásait. Gyönyörů ez a’ vidéke

itt Posonynak. '

’S ha így elnézve a’ Magyar föId jó da

гaЪ részét, szólla Károly Tanítója, el tndna

nekem mondani az én tanítványom annak ne

vezetességeiböl néhányat, elkezdvén: e’ Вu

nán inneni részen.

Miért ne felele Kárûly , a’ ki mit tannlt ,

azt mindég magával hoxjdja , ’s reá kezdett:



-,223

'ì

A DUN'A'N INNENI KERÜLETBEN!

Ilm itthomorodik nekiPosonynál a’ Kár

pát, .’s békeríti éjszak felöl Magyar o25z6

got, tulsó felén már Morva, Szilézia ’s Gal

liczia van, - söt lekanyarúl Erdélyig. Ha

vasai Liptóban és Szepesben legmagasabbak.

Az Eisthali tetö a’ közép tenger síkjánál,

ejnye mennyik csak azok a’ számok , pattínta

itt egyet Károly ujjaival , tudom már, 8000

egynehány lábuyival magasabb , a’ Lomniczi

79112, a’ Hundsdorfì 7800 lábnyi. Nevezete

sek azon tavak , xńellyek a’ Kárpátok oldalai

Кözйt vagynak , mint '

A’ Pribilinai to', egy ollyan nevü fa

luhoz 3 órányira. Hozzá jutni a’ rettentö kö

sziklák miati; bajos. A’ nap csak Augustnsban

tudja 'felengesztelni jegét. Mélysége mennyi

csak ? .

Mintegy 200 ölnyi, mondá Tanítója. Az

úgy nevezett Béla folyó Нz , folytatá Käroly

ezen tóból szakad-ki, melly Hradeknél a’

Vággal egyesül.

. А’ zöld to'. Kerülete mintegy 200 öl.

Ebböl ered a’ Vág vize', ’s olly nevezetesen ,
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hogy partjánál néhány száz lépésnyire a’ föld

alatt vész-el ’s csak egyszerre bukkan-fel. .

А’ Popra'di halas to',' 'tele hallal ’s

azok köztt pisztránggal is. Ebböl jö ki Poprád

vize, melly a’ Visztulába siet ’s azzal a’

Balt tengerbe.

\

közepében.

’S .egy más zöld to' vagy tengerszem,

Késmárk mellett, ’s a’ fel'ete to' mindenik

színéröl úgy nevezve. Az e' körül lévö hegy

tetöröl azt_ beszéllik, hogy annak csupíán

valaha egy ollyan nagy veres rubin vagy kar

bunkulus volt, melly éjtszaka az egész tájé

kot és tavat világossá tette volna fényével',

de azt egy szélvész lekapta a’ tóba , vagy egy

kecske pásztor lötte volna le ’s nem feléje ,

hanem a’ vízbe esett. A’ hegytetöt ma is kal'.

bunkulus toronynak hívják. De ez mese. An

nyi igazabb lehet , a’ mit írnak , l_iogy a’ Tátra

hegyén egy több ezerre becsült averes rubint

találtak ’s az a’ Homonnai Drugetheké lett,

de ezen nemzetség kihalván , a’ kö Bécsbe a'

Cs. Kir. kincstárba ment. i '

А’ Csorbai to', egy hegycsucsnak kellö'
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’S ezeken kivül még 8 nagy tó van a’

Kárpátokon ,monda Károly. Hanem Tanítója

azt jegyzé-meg , hogy ez mind jól van ugyan ,

de a’ magas fekvéseket is kellene tudni, mert

bennek még ez nevezetes. Azokat azonban

Károly már elfelejté, mert annyira ügyelt

szólla , a’ három magasabb hegy csúcsra ,-hogy

azon számok mellett ezeket is megtartani még

nem tudta. ' '

A’ Poprádi halas tó ,' mondá tehát neki

megint Tanítója, 4510 lábnyival'fekszik fel

jebb a’ kö'zép tengernél, a’ zöld tó 4695 ,

az ötös tó pedig, mellyet nem neveze az én

D

Károlyom 612|. lábnyi magas helyen van , s

tehát legfennebb.

Most egyebet mondá Károly : Itt Posony

vármegyében Detrel:öne'l egy csepegö kö.ves

barlang van, mindenféle figurákkal, a’ bé

menetele könnyü, mert egészen ki van belöl

is egyengetve. Ehhez hasonló van Dema/w

va'n is Liptóban.

Holicson Nyitra Vát-megye szélén Morva

feléjó maìolika és angol köporczellán fabrika

van, mivel az ott lévö agyagban kevés ho

I
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mokkal mész és vas rész is egyesül, ’s a’

formán jól lehet forgatni gyurni, szárazlása

kor pedig el nem pattog ’s a’ kemencze tüzé

ben nagyon nem veresedik-meg. I-sö Ferencz

Császár az alapitója, de az angol köporczel

lán tökélletesítését II-dik Jósef Császár indí-'

totta-meg. Hanem ehhez ide, mivel a’ .sok

épületek már itt vagyuak Selmeczröl és Mor

vából Znaim mellöl hoznak agyag és kö

nemeket. Ember dolgozik ottan 76. A’ min

denféle edényböl 1811-ben 2oo,oo0 forint

papiros pénz jött-hé. Holics a’ Császáré. Van

itt még nevezetes juh tartás és ménes. Nem

messze hozzá Sasvár, karton fabrikával.

A’ Pöste'nyi meleg feredö ismét Nyitrá

ban éppen a’ Vág vize partján van ’s annak

szl'nénél valami 3 lábnyival magasabb csak ,

9

és ha a Vág apad, ennek vize is száll, ’s

megint azzal együtt nö , mindazonáltal zavar

hatja esö a’ Vágot, a’ meleg víz még is tisz

tán marad. Köszvényt, görcsöt , sebeket meg

gyógyít. Gróf Erdödy birtoll. _

Trencsin vármegyében pedig éppen

Trencs'ine/z van, melly Gróf Illésházy jó
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szâg, meleg feredö egy órányira a’ Va'gtól.

De nevezetesebb e’ kettönél

A’ Riba'n' гagy Szlìa'csi Zólyom Vár

megyében, fekszik a’ Zólyomi Magyar Ka

mara földjén. Forrása 6 a’ Garan partján ,

’s mindenik más tulajdonságu. A’ kelet-dél

felé lévö legnevezetesebb. Mél.ysége kevéssel

kisebb' 4 lábnyinál, széle hossza 4 lépés.

Kávája van ’s fa lépcsöken kell belé menni

de nagy vigyázattal ereszkedni alább és alább

a’ vízbe , mert mindég fojtó levegö lebeg fe

lette, mellynek legkisebb bészívása is szédí

tö , a’ sok pedig megölö. Többnyire ezen 1e

vegö csak a’ szl’ne felett van a’ ‘бznek, vagy

néháńy hüvelykńyivel feljebb , ’s ekkor nim.s

mitöl tartani, de midön magasabban hág,

feпarит; fövel kell benne lenni. Ha 2-3

. 'lábnyira lebeg fenn, jobb máskorra hagyni

a’ feredést. Ezen változása az idötöl Fúgg.

Ezekhez néhány száz lépésnyire van egy sa

vanyu fòrrás , mellyböl a’ fojtó levegö olly

nagy mértékben jö ki, hogy a’ melléje vigyá

zatlanúl lépöket a’ mint bészl'vják , 'min5yár1:
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megflojtja. Мaй: repüljön rajta keresztül ,

kutya, juh menjen oda, vége.

Barsban vagyon a’ Vilmyei meleg fere

dö Selmecz mellett, ugyan ott a’ $з1т1епб1;

Hon'tban a’ Szrí/Lto'i ’s Magg/affidi savanyú

vagy borvízek.  Úgy, bor mond a' Károly

e’ kerůletben Vág Ujhelyen terem hires.

Zólyomban ollyan czement rezes vizek

fakadnak az Ural:'uölgye'ben , mellyekben a’

vas 3-4 hét alatt rézzé “Шk, 's abból több

féle poharak,edények készíílnek.

Liptóban , Lz'pto'- Ujwiratt vagy Hra

deken nagy királyi épületek vagynak puska

csök csinálására ,mellyekhez mingyárt az ott

böven találtató vas fordítalik , mikor a’ mun

ka foly. Kralován Zólyomban fegyverfabrika.

Моssбсяу Zal'aria's ,ki a’ Magyar tör

`vényköuyvet nyomtatásban legelsůbbszer ki

.adta, Nyiträn volt Püspök. Mellyik eszteń

döben csak? kérdé Károly. 1584fben mondo'

Tanítója.

Pa'zma'n Pe'ter a’hàtalmas magyar ékes

Szólló ezen kerůletben élt mint Érsek és Or

szág Primása ’s Kardinál Esztergomban, va
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lamint Széchényi György, ki 2,200,300 pengö

ГorБutot; fordíta jövedelmeiböl közre. '

Molna'r Albert 'a’ Soltáròk és Biblia

egyik magyarra fordítója és szókönyv-író

Szel'lczen , Poson Vármegyében :, Bé] Мёд/(28

Magyar ország hisztóriája ’s Földje leirása

körůl jelesen {Ей-Мoи; tudós, Ocsován Zólyom

Vármegyében született. Balassa ЕЩЁ/ъ! ,

Be/u'czl'y Pe'ter, Ko/La'ri Ist'ua'fz régibb

magyar költök is e’ keríîletböl valók.

' A’ kis olvasó miféle ide tartozó helyet

tud Nógrádhan, a’ hol posztó fabrika van?

Zólyom városa köriil több puskapor ma

lom, Váczon siketnémák intézete. Bács

Вoт-o3 Vármegyében a’ Ferencz самoг

naja, melly Monostorszegnél a’ Пunа“: köli

'ösнe a’ 'l‘iszůval Földvárnál, ’s 47 mёл-Ё

földńyi kerülöt :esz rёvideЪbё. Kezdették

1793-ban , végezlék 18M-bem Esése a’ Du

nától a’ Tiszáig 27 lábnyi. Мr rajta só , fa‚,

gabona ’s egyébb.

Peжet Budát szépen általugrá az én Ká

rolyom mondá {Цen Tanítója, de semmi,

исk nevezetességei tudom,fejében vagynak,
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(mit hiszen a’ Нs olvasó af maga tulajdon

Мérö1 erre nézve ?) csak tovább nem ba'nom

röviden , máskor meg 'a’ többit.

A' DUNÁN 'runl квв'йr.втввх.

Folytatá Ka'roly vígan ’s bátran , vagyon

két nagy nagy tó a’ Fertö és Balaton. Amaz

Moson és Sopron Vármegyét vágja ketté,

kiterjcdése nem mindenkor egyforma , némeЦy

esztendöben apaб , némellyekben nö , a’ mint

száraz vagy esös МЫ: járnak. Legnagyobb

hosszasága 5 mértiúld , szélessége Balftöl ,

hol kénköves ferdö van, általellenhe 2, do

Megyes és Ilmicz И}!tt csak l mértföld. Min

dég hullámzik. Mélysége 9-13 lábnyi. Egy

homokdomb van benne száraz , néhány élö

.fával Ilmicznek egy irányába'. Vizének ré

szei gálirzkö és konyhasó-savany és széksc’y1

azért tavasszal mikor apad , Bákosnál , Мe

gyésnél ’s Ilmicznél széksó marad hátra part

ján, mellyet az emberek ott öszve seprenek

’s ‘agy eladják , vagy marhájikkal nyalatják

fel. A’ halak Мzй! van benn'e: márna , ká

rász , ponty ‚ csuka, fejérhal ’s egyébbfe’le ,
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hanem husok lágy ’s mocsár izü, mert part

jain sok a’ mocsár , fôképp nevezetes a’Han-

ság nevü körülötte, melly többnyire ingo

vány, ezek közт: a’ sok vízi madarak. (Mel

lyek azok Нs olvasó ?) l7‘l9-ben a’Hanságon

két halász еgy Yad gyereket fogott, melly

8-10 esztendös lehetett ’s egészen mezítelen

volt., böre halpénzes. Vitték Kapuvárra hol

a’ hajduk gondja alá adatott. Eleinte csak

Шум, szénát, nádat ’s fôképp halat шeи,

’s még azután is, midön kenyérhez а} fött

élkekhez szoktatták, amazokat inkább sze

rette. Az inget', lábra valót kési’n'e szokta

meg,. ’s mihelyt megengedték neki, egysze

ribe ngrott a’ Kapuvári vár-zírkába ’s мыt

’s víz alá bukott mint a’ récze, fél eszlen

fleig élt már ott , de beszélleni тég se tanult

meg. Azonban ekkor a’ hajdúk nagyon Хеz

.dettek még is benne bízni, hogy lesz már

eлe, nálak marad, ’s alig hagyák egyszer

magára, elszökött  nyilván a’ Rábába,

.többé senы se is látta. - A’ Hanságon terenl

igen böven az úgy 'nevezett kónyi gyökér is

Kóny falu határában lévö tó partján, melly
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böl a’ ki harap, halált harap. Mérges bürök

ez , ’s fa nagyságra nii-fel.

A’ Balaton, Szala, V_eszprim és So

mogy vármegye szélein és között, Hossza az

újabb mérés szerint 10 német lnért{`óld,leg

nagyobb szélessége í}; mértföld 'Foknál, Ti

hanynál pedig, melly sziget benne ’s ezen

egy egész falu, csak 800 ölnyi. Régente" na

gyobb volt, de újabb lecsapolása kisebbé

tette, hanem ez által a’ körülbelöl lévö l)“:

tokosak sok rétet , szántóföldet nyertek.

Mélysége több helyen 6 ölnyi. '

Belé foly a’ Szula vize, belé a’ partjai

körül fakadó 9 forrás , és még 3l nagyobb ’ß

kisebb patak, kifoly belöle a’ Sió, Simon

tornyának a’ Dunába. Ez is mindég habzik

hullámzik. Van benne a’ maga fenekén is

néhány forrás. Vize tiszta , bozótjai köztt is.

Hala igen sok ’s azok közül a’ fogas ki

tetszö , ezt egyedül a' Balatonban lehet kap

ni. Ennek szép fejér husa igen jó ízü, --én

is nagyon szeretem, mondá mosolyogva Ká

roly. Nevezetes benne még egy kicsiny kes

kcny fejér hal is, mellynek neve korda, ez
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akkora' mint a’ hériu'g ’s mint az éppen olly

.temérdek csoportba tolyong néha néha egyik

helyröl a’ m'ásikra, úgy hogy o.’ víz színét

elborítja, .leâinkäbb pedig Novèmberhen

Tihanynál.

A’ halászatok többnyire télen folynak ,

.mikor a’ Balaton béfagy ’s rajta lyukakat

“тak. - Foknál a’ legtisztább szép vas'

port kapni, mellyben nagyí'tó üvegen által

gránát, rubin, amethyst, 4topáz .dr'âga .ldi

miét vagy részecskéjit lehet észre venni. Po'

'rozónak igen jó. Partjain leginkább Tihanyh

nál a’ sok úgy neyezett kecske 'kЫ-‚6i1l, melly

kövé milt caiga. De 'pártjän még F üre d,

a’s mikon ezt mondi Károly,. felugrott вы»

'méhen , mert a’ Füredi savanyú víznél 6' is

volt már Szüléjivel, ’s бtt folyt mulatsl'ígára

jó ízün emlékezett, - a’ partján van foly

‘aй Keszthely is, hol Gróf Festetics

György gazdasági'iskolát állíta, a’ mi most

is folyvást tart , ,'s élete 'vége 'felé 18H-ben

és késöbb néhány Magyar Iró tiszteletére

kertjében egész (Пsпe! fákat ültettelett.

‹ Y
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Мosг felkele Károly Tanítója is гyö

nyöríi ülöhelyekröl's haza felé jöttökben be

széllé még Károly, hogy Blíbolna'n. Кomá

rom Vármegyében királyi ménes vanrBo

rostya'nŕön, Vasban , melly Gróf' Batthyáni

jószág; büdöskö bánya, 's on, щит jól

utánna láttak 200 mázsát is kaptak .hónapon-

ként; Tarcsfín ismét Vasban savanyú viz.

Bor a’ Tarcsai és Füredi savanyú vízhez

mondá tovább Somlyón, Sevpronyban , Rustòn,

a’ Badacsonon terem jó. Szegszái'don , Budán

' veres van ‚

Uj S'zigeten Sárvár mellett, akkor Gróf

Nádasdi Tamás jószágán _nyomtáttatta-pki Er

.dösi vagy Sylvester János 1539ben magyar

grammatikáját, va1amint'az ùj testamentomot

az ö fordítása шeйх?t magyarul 154 l-ben. «

Szigetvalrna'l Somogybau ment bätran dìcsö

halála eleibe Gróf Zrín'yi Miklós. -'Nagy

Va'aonyban mòst. Gróf Zidhy' jószágon fek

szik eltemetve Kinizsi Pál', mellyet Mátyás

Király alatt ö bírt.  I’esti' Gábor, ki ha

sonlóképpen az uj testamentomot {or“toша

magyarra, melly 1536-1121n jött- ki Bécsben ,
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és Ezópus meséjit ’s szótárt is írt. Székes

Fejérváratt volt Kanonok. -l- Ányos Pál,

magyar elégiás költö Esztergáratt született

Veszprím mellett, - osztán a’ híres muzsi

kus Bihari János is túl a’ Dunai volt.

Ennyi elég most, szólla Károly Taní

tója itt, elmosolyodva Bihari említésén, a;

többit máskor folytassuk. Jövének, jövének

vissza ’s már a’ várasban. Felpillant Károly,

házoknál az elsö emelet ablakaiba ’s kis né

nikéjét látja-meg a’ kis szép Therézt, a’ ki

már leste ötet, ’s onnan most reá Iefenye

getett. Fiú, hol jársz te ollyan sokáig szól

líté-meg neki futva a’ mint hélépett, már

‚ 'rég vége az ozsonnának, hanem én eltettem

számodra részedet. Köszönöm néném asszony

kán'ak mondá Károly tréfásan , csak ide vele 

’s leüle egy kisség fáradtan, ’s fogta ,' szol

вашим kezdé magát Therézkéyel. Hm , mon

dá azután, ugyan jártam én ma szép kilátásu

helyen. ’s mennyit mondtam-el Magyar or

szág földleirásából! bezzeg nem tudja majd ,

bezzeg nem tudja majd Theréz úgy mint én ,
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ha Tanítónk ů.jra ismételi; ‚ lianem ezt

Theréz Károlykának nem hivé.

XXXIX.

FELoszTÁs..

Most még a’ felosztást kis ólvasóm, az

„ösz'veadás, kivomís , sokszorozás ut‘á’n.

. . Ha négy testvéruek 64 szem cseresznyét

'a’d az .anyjok ’s ezek egyenlöen a'karják ma

'gok közйт: felosztani , hány szem jut egynek?

Nem sok jut egyre úgy-é bár, könnyen

'felhabso1hatja.

Hz“ 30 Мaрий't az a’ négy testvér, hogy

oszt-fel ?

Mellyik az oszto' szám, mell'yik az Osz

Vtamlo' , és mellyik a’ re'sz Р’ V

, Ha neked шаne]: vagy átaljában fejér

némünek ’való gyolcsot (еsz édes anyád, ’s

az egy vég gyolcsb'an, mellyet veы: 54 réfnyi

van , ’s ш egyetemben 117 forintoń fizette,

hány forintba került réfe?

Ugy, iуш', háńy garasból ‘Ш csak egy

magyar forint? egy hémet, egy vonás forint ?
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Nem felejtettük-é már "el? Hány forint, és

hány krajczár van egy körmöczi aranyban,

hány egy császáriban? hány tizes , hány hl]

szas, vanegy koronás tallérban ? - Magyar

országon már csaknem mi'qdenütt megszünt

a’ régi magyar forinttal yaló élés, közönsé

gesen egy német vagy rhénes forint helyett

csak röviden így mondjuk egy forint-, de a’

székelyek'Erdélyben még említik vásáraikban

a’ magyar forintot, vagy ha húsz garast szám

lálnak, melléje teszik a’ forintnak ezt: egy

német forint.

Hány német forintot tesz l5 magyar?

Három ember 7568 forinton osztozván ,

mennyit kapott mindenik?

Egy szölöben termett [62 akó bor, ke

rűlt azon szöl'ö mlveltetése 324 forintba,

lmennyiben van már most minden akó.

De megálljunk még, mellesleg (legyen

kérdve , hány icze van egy posonyi alsóban?

mennyi egy cseber, egy antal? egy veder vagy

egy kupa, egy kanta? egy messzely?

Hogy osztok-fel 899 forintot 59 kraj

czárt 32 ember között?
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LX.

мм És вин 'KlazRTÉszKEDNEK.

Esztendö muк/a , a’ kis elvasó elött mir

isméretes Jani és Biri megint kertjekben va

lának, kikelettel, de most édes Anyjok is

Velek,Báró Széplakyné, Erdélybên. Egy da-

rah ide'ig a’ dél felé felmelegedett Májusi

levegön , a’ kert megtisztított útjain ’s lugosai

'lröztt sétálgattak. Ujjult zöldjekben (Нsшe;

kedtek a’ fák, a’ kertböl látszó vetések kel

lemetes színe , az egész környék neki vi6áli1с

dott tekíntete, a’ kis pacsirtának a’ levegö

hen csicserikelése örömet gerjeszte bennek.

’S még micsoda más madár voмa magára leg

inkább Jani figyelmét? A’ fúlemile. Sůu'i

hokros fz“: közůl hangzott-ki ennek ígézô

éneke, mintha örvendett volna valaminek, '

mintha panaazolt volna valamit ? Édes Anyám ,

-- Anyám édes, kéré sugva hirtelen Jani,

аz Anyját, midůu hozzája közelítettek, las

san lassan, hogy el ne üzzük az én kedves

fülemilémet, ’s Biri te, fenyegete tilalmazva

“Нaций, ne hogy aп’а fuss. Valósággal mind
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a‘ hármml elhallgatának ’s Jani, csakhogy

még kevesebbé vegye öket észre madara, a’

bokor megé fészkelé тagz“. Azonban a’ fü

lemile valahogy tovább illa'na ’s láttáÍ: .a’

mint repůle, a’ kié színetlen külsöjü ma

dár, lárma nélkül csendesen.. Lám gyerme

keim, nézzétek mondá az okos ßáró $z61:

lakyné, melly figyelmet nem gerjesztö tes

tecskében vagyon az a’ gyöuyörů hang. A’

tengelivzI melly szép szím'î! ’s csak пzй/o5;

a’ páva melly büszke tollu! ’s visítása Еёj;

a" kis viola elrejtezik ’s illatja millyen jó;

a’_tu1ipán messzéröl iitogt'atja színzett leve

leit, ’s közel melly kelletlen! Be ritka a’

szép külsö ’s igaz belsö érdem egyт“ vi

gyázzatok, hogy ti a’ МИН lévö tiszta csi

пos öltözettel , szívbeli jóságot ’s nyájasság

gal lelki érdemet köèsetek egybe. Tovább

Sëtáltt'okban Janinak ’s Birinek is a’ fúlemi

léröl eléhozott kérdéseire, Anyjok ezeket

mondá: A"fü1e|ni1e gyermekeim, ösz felé

elmegyen tölüuk ugy „таk Ásiáha melegebb

éghajlat alá, Aprilis végével visszatér, ’s a’

lu'me két héttel is elébb. Fészkek 'alacfson
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helyèken, bokrok köztt , napkeletnek. А’

nöstény négyet-ötöt tojik , 's míg ezeket ki

költi, az alatt párja legszebben ’s legtöbbet

énekiel, talán „(мegy mulattatásá'ra. Ha ki

csinyeik kibúnak a’ tòjásból , néhány hétig

elhallgat az Qéneklö, mert azokat táplálják

hangya tojással, pókkal, mivel ez az elede

lek. Némellyike nappal, másika éjjel énekel

inkább, ’s gyakran kettö-kettö versenyt zen

' gedez.

Oh, ha'nekem volna egy, be szeretném

mondá Jani, magam etetném mindenkor ’s

czifra kaliczkában tartanám. .

Hadd-el fijam , szólla Bárö Széplakyné ,v

a'nnyira szereti ez a’ madár a’ szabfadságót ,.

mint minden szebb tulajdonu állat, legin

kább pedig az ember, hogy annak elveszté

sén a’ fúlemile néha fogságában megmakacso

dik, vagy szomqrúságba esik , ’s addig koplal

mig vége. ’S kaliczka szép , étele kész , de

esak fogság az neki. Én ugyan inkább szсre

tem (И:et a’ szabadban baПgatni, hadd is le

gyenek Жgy, a’ mint nekik telszik lenni.

Gyönyörködtessék lîgy az emberr. Hollandiá-'
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ban úgy olvasám egyszer, 100 forint bünte

tés alatt van megtiltva a’ fülemile fészek el

pusztítása , ’s a’ végett, bogy ha valaki csak '

ugyan akar tartani oda haza szobájában,

különösen egy az ö megfogásokra felszabadí

tott embertöl lehet egyedül neki venni. Ka

]iczkáját, a’ ki nálunk is benne tartja, bé

fedi, mivel homályban szeretnek lenni ’s

énekek nem fitogtatás, hanem ngy látszik,

csupán önnmagoknak abban való gyönyör

ködése.

’S e’ beszéd alatt a’ Báróné a’ vetemé

nyes ágyakhoz érkezék gyermekeivel, a’ hol

kertésze ásatott és veteményezett. A’ kertész

inasok közül egyik máshová lévén küldve,

ott álla annak ásója a’ földbe szurva ’s Jani

csak neki kapott, ásni akart, hanem nehéz

vala az ásó a’ legénykének. De az a’ gondo

latja jött , hogy ö is kertészkedni fog ’s egy

darab föld kiszakasztásáért kérte édes Anyját,

a’ mire Biri is , kezét öszve verve azt mon

dogatá kérengelve, az bizony jó -lesz édes

Anyám, szakasztasson-ki nekübk veteményes

ágynak való helyet, de Janinak is külön,

1l.
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nekem is külön, én az enyimet béültetem

szép virágokkal, ’s megmutatom hogy jo"bb

lesz az én kertem mint Janié , "s erre тeg

ez hirtelenébe azt kiáltá , hohó , leány , bsak

virágoskodjál te, én dinnye magot vetekßbelé

’s majd mikor a’ szép görög dinnyének meg

látja valaki piros belét, tudom , velem tar

tana inkább2 mint tuba rósája szaglásával.

Anyjok kénytelen vala elmosolyodni Jani

szeszélyeskedésén, ’s próbára akarván tenui

a’ két vetekedö gyereket, hogy ugyan mire

mennek, a’ kertésszel mindeniknek egy egy

kis szegletet jegyeztete-ki. De hol az ás'ó,

hol a’ gereblye és kis kapa is , az új kertész

inas az új kertész leány számára? még elébb

csináltatni kelle kisebbetnekik, mert kü1öln

ben, a’ mint megkapá a’ dinnye kivánsága

Janit, mingyárt zísta volna Hneki a’ fóldet ’s

talán egy Ьéиe’már meg is érleltette volna.

Másnap délutánra mindennel készen lett

a’ falubeli kovács ’s ollyap kéz ügyébe valón

ütötte a’. vas szereket egy faragó ember nyelbe

is , hogy szintúgy jô izü volt a’ könnyü csi

nos ásót kapát ’s gereblyét forgatni. Munká
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nek tehát Jani és Biri, ’s Anyjok oda viteté

magának az egyik kerti padot, arra ült, kö

tögetett ’s úgy nézte kertészkedö fiját és'

leányát.

Jani koránt se volt valami nápicz urfi,

kit a’ nagy uri puha nevelés csak ollyan bi

csakló lépésüvé tett volna, söt inkább piros

posgá's orczáján csupa egészség, szemeiben

ti'iz látszott ’s kis karjaiban már erö fejlö

dött-ki, ’s most ugyan csak derekasan for

gatta-fel a’ földet ásójával. Azonban még is
vagy háromszor is li-ákezdett ezt mondani:

ejnye be nehéz! legény! ugyan bajos! hanem

ez csak csintalankodás volt, ’s egy kisség

tréfából Birit szeldelé vele, a’ ki az igaz

nem igen jól tudta a’ földnek vetni ásóját,

mert ereje és szokatlansága. is e’ munkához

csak gyengécskén engedé. Oda oda néz Jani,

’s látván hogy” kínlódik, gyere leány, mon

dá neki, majd segítek én neked, és valójá

han -Biri kertjében is ásott. Ez alatt a’ Bá

róné inte a’ kertésznek ’s a’ vele künn volt

inasnak, ’s most ezek is hozzá fogván, a’

két kis veteményes ágy hamar fel lett ásva

11 "
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is gereblyézve is, a’ midön most igazán a’

veteményezés következett. Jani bétevé a’

Földbe dinnye magvait, de hogy még inkább '

annak rendje szerínt folyjon a’ muuka, elé

vev'é'kapáját göмы csinäla ’s azokba ra

kosgatott, czukor borsó, hónapos retek ma
got; Biri pedig alpi.ó szekfüvet., Еét bokor

rózsafát, „мыt és káposzta palántot ülte

tett, a’ kertész segítségével.' Annyira elpe

pecselt a’ kа gyerek e’ kerti mifnkával , Нogy

már a’ nap is nyugvóban leve ’s a’ kis ves

szökkel való körůl fonást, vagy azoknak mind

Jani, mind ВЫ veteményes ágya köríil való.

letůzdelését a’ mint akarták, Anyjok más

napra halasztatta velek. Лaт mintha csak

úgy huzta volna az egyik lábát bé a’ szoba

ajl'îaján, de még sem akará mondani, hogy

ai szokatlan munka ham'ar kifzírasztotta vol

na, söt inkább mikor lefekünni ment .szobá

'ja'.ba ezt mondá az Anyjával maradó Birinek ,

no ’s Kis-asszony, leszen holnap reggel is

még alvás, tudom 'hogy a’ mai ásás miatt e1

aluszod a’ reggel.izés мejа.
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Azonban Janin ez , most az egyszer ma

gán történék-még. Felvetette ugyan szemét

szokott felkelése idejekor, de szeszeregve

fordult megint egyet jó meleg ágyában ’s két

ka'rja és czombja olly nehéz volt, hogy csak

huzódott belé, ’s az álom megint hamar el

nyomta. Kopp, kopp , kopp , hallik egyszer

az ajtón kivůlröl ’s nem mingyárt ugyan ,

hanem néhányszori több kopogtetásra végre

felébred Jani. ’S ki szavát hallja künn ?Biriét.

Fel fel az ágyból, álmos herczeg, mondo

вaш vékony hangján, reggelid már meg is

hül, én enyímet rég elköltöttem , az ebédlö

ben vagyunk, -- 's ezzel Biri elfutott az ejtó

tól. "Ejnye , leánya! mormogá .Jani, törölvén

szemeit, te engem szépen reá szedél. Fel

hamar az ágyból most, ’s egyszeribe talpán ,

egyszeribe köntösében, mert hamar fel tn

dott öltözni, ebben is gyakorlott volt. Nem

sokára az ebédlöben terme., hol Biri nagyon

enyelgve fogadá, de a’ mint ott megpillan

'totta édes Anyját , mingyárt eszébe juta, hogy _

Birit bizonyosan az verte-fel elébb, a’ mi

ú'gy is volt. Édes Anyám, mondá annak keze
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megcsókolásakor , valakinek felköltése nélkül

Biri még most is alunnék úgy-é bár? ’s erre

ö is Anyja is mosolyga.

А’ _ tanulások végezttével , délest kert ,

megint kert. ’S mi]_sor most a’ kertész segítö

embereihez közelíte Jani , sokkal szívesebben

köszönt nekik mint máskor, mintha egy rész

nyiben pajtássokká lett volna , vagy jobban

megtudá Őket becsülni, mert érzé mi а.' mun

ka fáradsága, azok ‚pediе mindég dolgoznak

’s azért hogy ö jó izüt ehessék а; asztalnál

az általok mívelt veteményekböl. Anyja észre

vevé ezen érzését Janinak ’s nagyon megdi

cséré ’s Birinek is mondá, hogy a’ szegény

dolgozó embert is mindenkor úgy nézzék,

mint felebarátjokat és megbecsüljék.

A’ kis kertész-pár vígan Мумий dolgát,

mindenik vetett ültetett valamit földecs

kéjébe , úgy hogy szinte nagyon is megtörnék.

Mit vethettek mit ültethettek Május elején,

kis olvasóm találná-ki, ha tudja, mit mikor

kell tavaszon kezdve egész ösz kezdetéig kert;

ben ’s mezön vetni ültetni, ’s én osztán a’

helyett meg azt mondanám-meg, hogy mit
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csináltak fáradságok gyümölcseivel ? Janinak

valóban 3 szép görög és 2 szép sárga din

nyéje termett, ezzel ö a’ kertben ozsonnát

üle , megkíván reá édes Anyját és Birit, söt

még a’ szomszéd faluban lakó Fejérdy nevü

Uraság fiját is Gyurit, a’ ki neki barátocs

kája volt. A" borsót, káposztát ,_ kalarábit

pedig megfözeté a’ kis kertész-pár annak ide

jében azok mellé jó darab husokat és tészta

némüt is készítetvén, ’s ugyan kinek adák?

Vaosoránl téteték-fel a’ kertész’ segítö embe

reinek ’s arra a’ faluból is, mellyet egészen

Báró Széplakyék bírtak három öreg embert,

és két szegény öreg asszonyt hívattak az ud

varba, kiknek a’ Báróné jó ízü bort is an

nyit adata, a’ mennyi kellett és illett.

 

XLI.

KÁROLY FOLYTATJA MAGYAR омыв

RÓL BESZÉDET.

Minekelötte ehhez kezdenének igen sze

retném, ha elmondaná a’ kis olvasó, hogy

a’ Dunán inneni ’s túli kerůlethez külön kü
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lön melly Vármegyék натoщak, mellyeknek

4 nevezetessévei közöl néhán at Károl a’ Po
o y y

sonyi szölöskertek köztt már elmondutt.

Károlyal egy hét mulva a’ Nagy-Szom

bati útou szekerezett-ki Tanítója, ’s а’ ko

csibań egész kényekre ülttökben folytaták ,

menet ésjövet elöszer '

А1 TISZÃN INNEN! KERÜLETET.

Ros/z_yo'ro'l mondá Károly, Giìmörben ,

vagy 50 esztendö olta nagy kereskedés terje

delt-el a’ mézzel, 50--60 kereskedö is me

gyen onnan Szeptemberbe Tiszán'túlra, a’

Bánátbar, Erdélybe, ’s öszveszedik a’ mézet

hordónként "s készül ou; osztán a’ jó viasz

gyertya. Általjában ezen hegyes , felsöbb Vár

megyékben több kézi mesterség, több keres

kedés foly , mint a’ Dunán és Tiszántúli he

lyeken, talán azér: mert ezeknek itt keve

sebb jó termö Földjek van,vagy néhol éppen

nincs ’s a’ magok eltartására nézve , mester

séghez és ide ’s tova hozó vivö kereskedés

hez inkább kell nyulniok. A’ hol a’ föld jó

buzát terem ott hamar felleli lm'velöje élel

\
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mét ’s egyebbre nem g'oudol , hanem ha egy

elóbbre látó ész tenné figyelmetessé, ’s ter

mékének könnyü eladása ingerlené. A’ szük

ség szorgalmat feй az emberböl, a’ böség

restté teszi. Helyes, mondá erre Károly

Tanítója. '

Ismét Gömör Vzârmegyében folytatá Ká

roly,' igen jó válogato-tt gyümölcs fák neve

lése van divatban. 1796-ban szerz’e ugymint

a’ Jolsvai iskola Igazgatója egy gyümölcsfa

tenyésztö egyesületet ösнe, ’s lf2-dik eszte"

döre azután már 67 tagja volt, a’ kik azon

u" földön, a’ hol elébb semmi gyümölcs sem

tœi'mett, 53 féle nemesebb almát, 53 féle

körtvélyt, 15 féle sыlvát, 12 féle cseresz

nyét mutathattak-elé. Terem azolta ott ol

lyzm nagy szemü cseresznye is , me11ybö1 17

egy fon-lot nyom. A’ Balog vize menttében

pedig vagy Ыz falu határán a’ mesgyék kö

helyett gyümölcs fákkal vannak kijegyezve,

’S lnivel ez a’ lakosok megegyezéséböl tör

ténék , egyik a’ másiknak fáját nem bántja,

a’ minél fogva szabadon is egész gyümölcsözö

kertje van minden i‘ó1dbirtokosnak gabonzija

Q
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mellett.  Bezzeg, s'zólla Károly Tanítója ,

ha az AlFöld is így cselekednék fát1an.t_erein!

Pedig millyen jól esnék a’ pusztán a' rómí-'

kon az árnyék a’ gyümölcs !.Tovább csak édes

Károlyom. Gömörben van, mondá ez, a’

híres ./Igtèlelvi barlang, mellynek tulajdon

neve B'aradla, azon kем-12sz1ü1 egy patak me

gyen ßelsejében, a’ s'ok csepegö kö benne

többféle fi'gurákat formált , ’s Tornában fa

kad napvilágra, olly sok mész részecskéket

hömpölygetvén, hogy .a’ benne lévö rákok

azok által. mintegy köhéjjal huzödnak-bé.

,Mura'ny mira, Szécsi Máriát és Gróf Wes

selényi Ferenczet hozza ingerlö emlékezetbe ;

kikröl Gy’öngyösi István , Gömörnek i600-mk

végén Al-Ispánja hisztóriai versezetet k11sz1

tett. Legtöbb vasbaínya és hámor Magyar or

szágon Gömöi' Vármegyében van.

A’ Szepességen esztendönként 6 millió

nyi réf gyólcs is készül , mert fóldje nagyon

megtermi a’ lent. Ennek egykori rengetegeit

II. Geiza Király M42-ben a? Ñémet földek

röl béhívott Szász ei'edetü német lakosokkal

népesítette-meg elsöbbszer, hogy a’ Kárpá
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tok' közйt bányászkodjanak, mert azok in

kább békességben Шaradt hazájokban , hol a’

mesterségek már az elött több századdal 1as

sanként vagy Olasz országból által jövén,

vagy ott kerekedve támadozának, jobban ér

tettek ollyan munkához, mint az Ásiából

itt a’ ml'ivészibb Európában még csak 3 szá

zad olte lévö Magyar, ki a’ vitézségen és

dúláson kivül akkor inkább csak az élet leg

mindennapibb szükségeit kielégítö mestersé

gekhez llidott. Másod ízben IV-dik Béla hí

vott-hé e’ tájra. Németeket m40-ben , mei-t

pusztává tevé a’ Тaня): a’ Magyar’ hazáját,

fs lakos és mívelö kelle helé.

Bár jobban a’ Magyarok közé elegyítette

volna a’ bölcs Geiza a’ Németeket, meri;

Bélának ugy kelle öket elfogadni a’ mint jö

ni ök akartak ejté közbe Károly Tanítója,

hogy a’ mesterség üzése hamarább vérébe

cseppent volna így lassanként a’ Magyarnak,

’s ne maradtak volna cаak így kiilön sza

kasztva, mert hogy eltudta volna hamar fo

gadni bizonyítják Erdélyben a’ Székelyek , kik

közül késöbb a’ szükség éppen úgy kászíte ,
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gyapott „таk“, kalánosokat, .mint a’ hogy

n’ Magyar felFöld hegyei kашиt a’ sok posztó

csináló, тek“ , timálg, papiros készítů,

egészen a’ drötos Tótig van.

Ugy igaz, szólla Károly, a’ Szepességen

a' .Tarabinai Tótok ollyan hires drótosok ,

a’ kik lábas, fazék foldozás végett Tolnát

Baranyát béjárják. És os'ztán a’ .tájatt a"'

ln'res Uj Lublói savanyń ‘Яz , mellyet széllyel

is hordoznak valamint a’ Bártfait Sárosbúl ,

a' hol érczes víz 72 helyen van. Már Sáros

Vármegyében van Sóvár , a’ hol egy 8l öl

nyi mélységü bánya kútból minden 24 órában

lovakkal, ökör börben 1500 akó sós ‘тe:

huznak-fel , ’s ahhól a’ sót kifözik , ugy hogy

csztendöuként onnan vagy 101,000 mázsa só

kerůl-elé. Sóvár az Udvari Magyar Királyi

Kamaráé. Hat órányira ahhoz. a’ Peklini Uro

dalomban, melly ismét a’ Kamara’ birtoka ,

találtatik a’ Veres vágás nevü hegyen a’ vi

lágon a’ legeslegszebb ópál.

Vis/Lycia ., Borsodhan fekete palakö van ,

meПy lapos szeletekre hasadozván: igen jó
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cserép és zsendely helyett házakat fedni. Е1‹ '

adása mázsa számya megyen , ’s egy négy szegü

ölre mintegy két mázsa kell. Egerben külö

uösen palakö házfedök laknak, '’s azo]: az

egész országban szélytt járuak.- A.’ Tapa]

csa'ni és a’ Лёд-9 Györi vas,Magyar 91szá

gon minden egyébb vasak közйт; a’ legjobb

aczélnak. De Egret em1ítvén, annak várát

Ruszkai D obó lstván 200'0 embernyi sere

gecskéjével 150,000 vagy még több Török

ellen olly vitézül védelmez'te l55l-hen , hogy

a’ Török szégyenkedve volt kénytelen vissza

vonulr`li.  Azonban 15gg-ben megvette ’s

16S7ig birta. Most is meg van benne a’ régi

török mecset épülete suta tornyával. Az Egri

vcres bor hires; a’ Döb/'ei dehány Heves¢

ben hasonlóképpen. Para'don Цt büdösköves

savanyú víz van, ’s'nem messze ehhez timsó

fözés.  Tornában nevezetes a’Szilicze 'nevü

fallu. hàtárán lévö jeges barlang, melly e.gy

kis 'dol.nhorú hegynek oldalábah van. Ez a’

' hegy-oldal feljülröl 1e Q ölnyi mély, 8 öl

nyi széles. A' barlang szájáhozmenetel tehát
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azzal általellenben van, csendes lankáq völ

gyen jutni oda ’s az a3 rendes , hogy ha a’

legrekkenůbb nyári napon megyen az emher .

nyílásához , minél lejebb tér,. annál'hide

gebb levegö veszi körůl; egészen alatt pedig

. kivált ha tovább mulat ott, vagy meleg téli

ruhát is vitt legyen le magával, hogy azt

felöllhesse, vagy ugyan dolgozzék kezével

lábával, vére felmelegítésén, lnert a’ kö

szikla üregéböl, a’ mint a’ víz ember derék

nyi vastagságun lefolyna, ugy van шут

тa; Karácson és Vízkereszt tájatt peйg,

mikor a’ legdidergöbb hideg van, ebben a‘

víz,mind felolvadott’s telelni, mintegy me

leg akolba nyulak, rókák, denevérek, bag

lyok, hasítékaiba búnak, ’s egész sei-eg szú

nyog légy d'ongja nekik bátran ott musi

káját.

Ja'szo'n, Abaújban , fejérrel „(11os14111

gos kék márványt ásnak.

És Zemplin, melly nevezetes a’ benne

fekvö Hegyaljáról , О’ ho1 5 négy szegü mért- 

földön _a’ Bodrog és Tisza köztt Tarczal,
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Mjáda , Tálya a’ világsìerte ln'resbecses kapós

’s mind Magyar míveltte' asszú szölö'bort

termi, 'a’ minek neve közönségesen Tokajról

terjedett-el, mivel ezen a’ tájon'.az a’ leg

elé.kelöbb hely, ’s földje hasonlóképpen jól

megvallja a’ boi-t, ha bár nem a’ legelsů

nemeit is. A’'Hegyaljához még több neveze

tesebb boros hely számláltatik, mint Liszka ,

Tolesvzí, Patak, Sátor-alja-Ujhely ’s a’ t.

hiszen oll'y hosszan tart ez a’ boldog hegy

sor, hogy ha nem a’ legbövebben kapja is

meg a’ termés, még is egy egy esztendöre

lehet, Szirmay Antal szerint 240,00() akót

számlálni- Ezen borok a’ Miskolczi pincм

ben legjobban elállanak.; ligy igaz  Mis

kolczról szóllván -- ott szilva ’s cseresnye

fából igen vékony csínos pipaszárak készül.

nek.  Szerednye'n Ungvárban nem külöm

hen ln'res asztalibor. terem.f A’ Munl'a’csi

vár Beregben igen emlékezetes , magának kü

lön egész'hosszú históriája van.

Ezen kerületben született:4 Tinódi Sebes

xyén , Szikszón д Gyöngyösilstván , N520-ban :,
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' Báró Orczi Lòrincz U18-ban; GrófGvadányi

Jósef Rudabányán Borsodban M25-ben; Ver

segi Ferencz Szolnokon 1757-ben; Dayka '

Gábor L768-ban; mind a’ hat magyar költö.

Ebböl való volt Engel , VVallaszky és Schwart

ner is. Mit 'l’rtak eze]: ?a’ kis olvasó kérdezze

meg Tanítóját. Károlyka tudta.

u

A 'rlszÁN тиы кквйыстввх.

Folytata'. Károly Едва-мёдe’; Márq

.marosban Sziget mezövároshoz 3 órányira a’

tengernyi kösó, mert az egész hegynek be]

seje és földnek alsaja csupa só,. ’s annyit

vágtak már onnan ki, emlékezetet feljül ha

ladó idö olta, hogy szintúgy .ollyan nagy

üregü magas széles boltozatok formálódtak , '

mint a"Posonyi Sz. Mihály templomának

Belseje. Egy illyen üregbe a’ muukások most

sóba vágott lép'cs'ökön járnak-le, ’s a’ sok

mécs, melly mellett dolgoznak, l'lgy csillog

köröskörül, mint valamelly téli éjtszaka a’

legcsillagosabb ég. Esztendönként 500,()00

máтя“ is ásnak.- ki innen; SzZatÍ/La'/L 1805

„-,- „мух. _.
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ben 900,000 mázsát тak, Sugatagon ki

kerůl 300,000, vagy több ’

mint arra szükség van. Hozza osztán e’ sót

s kevesebb, a’

a’ Király számára való eladás végett szélytt

az országban a’ Tisza, melly Máramarosban

ered. Kobolyrz Polya'lza'n, ugyan itt, a’ sok

vas; porczellánhoz alkalmatos mész föld; a’

sóbányák hegyeinek erdeiben sok vad bival ,

hogy börök a’ só felhuzására az aknákból,

mingyárt közel kapható legyen. Van e’ Vár

megyében' .gyémánt: is, de csak az aljasç,

elkopik reszelödik. Máramaros csupa hegy

völgy, és köröskörůl , ki ’s bé csak két szo

ros útja', Husваna}: és' Кapт};  bányának.

Savanyú vize több helyen,1eánevezetesebb a’

' Sulzgulí. Lakosai többnyire Oroszok. Tutaly

is sok jö-le fenyveseiböl.

Ugocsa Vármegye Tornánál, melly leg

kisebb minden Magyar országi Vármegyék

között,csak kevéssel nagyobb kiterjedésü. A’

Tisza már itt nem roban ůgy, mint forrása

hegyeinek lejtös völgyeiben: hanem inkább

teren menvén halkabban folydogál. Щ már
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megint terem bor. Rákja a’ Batári folyóban

egy egy lábnyi hosszuságu van.

Be szeretné mondá Károly itt közbe,

'nllyannak kicsípni az ollajából husát, ’s a’

földleirási nevek száraz elmondása után, ugy

' tartom a’ kis olvasó se bánná, ha vacsorára

Ollyan Batári rákot kapna. Erdeiböl 115oc011

nak olly vastag dereku bikkje és töigye ke

rfil-ki, hogy egyböl egyböl egész csónakot

vagy a’ mint ott moudják dombászt lehet fa

.ragni , ’s azok között medve, hiúz , szarvas ,

.öz, császár és fogoly madár.

Szatmárban Nagy-Bfínya, régi pénz

verö hely, mint Körmöcz é: Szomolnok ejté

'ide ezt meghökkenve Károly, érezvén, hogy

még a’ hggytetön kell vala említenie a’ bánya

vzíroso]1a1. Nagy-Banyan is mondá hozbtt

Il-dik Geiza M42-ben Szász bányamívelö

ket, de ma jobbára Magyar az itteni lakos,

és arany ’s ezüst bánya mívelö. Egykor

han Szilágyi Ersébeté, Mátyás Király anyjáé

volt a’ vára, mpllynek most csak a’ pora.

Cserép edény készül itt sok; ’sazon kivül
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Mogyoróson, Szinnyér váralján', hol bor is

jó 'terem. Ü-veg сsйты: ’s papiros malmok is

nevezetesek vannak Szatmárbàn. A’ Feje’r

Суд/тип’ dohány benne kelendö. Szilvaíja

egész nádméz ízü jó édes, cseresnye fáji

erdö számra , be szeretnék egy ollyanba belé

fut.ni , kivált most nem sokára, csatlá megint

beszédéhez kivánságát Károly. Terem Szat

márban harmatkása is. Rendes benne a’ CseÍli

to' , feneke felé a’ vize hideg , a’ színe fonó. 

Az Ecsedi láp olly nagy íöldet borít-el,

mellyen elébb 9 falu fek.üdt; apasztják.

Szabolcs Vármegiye böven terem jó ga

bomít, ln'res görög dinnyét. Hala temérdek

a’ Tiszában. Salétrom az ègész hazában nincs

olly böven mint itt. Egy részét Nyirségnek

ln'vják a’ felette gyapor nyírfáról , melly ott

erdöket formál; de e’ tájatt nem o1ly'termé ~

keny, mert a’ hol nyírfa van, ott àzikár

a’ und.'

Biharban , Dehreczen és Nagy-Várad

köztt nagy széksavas tó, mellyekböl, Kia

Pércs, Hossz‘; Pályi, Derecske ’s a’ t. 'körül
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széksót szednek. Elegyítetvén az fagyúval,

abból készül a’ híres Debreczeni fejér szap

pan. Fa itt sincs , mint általjiíban a’ Tisza

jobb és bal partján fekvö Vármegyékbenr

kivévén azon részeket, mellyek fel a’ Kárpát

vagy Erdély kezdödö hegyei felé dölnek,

mivel másutt ez a’ táj a’ Tokaji hegy csu

csánál kezdve egyenesen le az egymással ta

lálkozó Tisza és buna felé Péterváradig mind

csupa térség , ’s jobbra és balra onnan Pestig

és Temesváron zallóhg, közbe véve a’ Haшu

városokat , a’ nagy és kis Kunságet és Jász

ságot azon egy elterülö sík föld, fát pedig

inkább csak halmos hegyes bérczes táj nevel.

’S a’ hol tehát'fa nincs, ott szalmával nád

dal tözekkel tüzelnek. Mi az a’ tözek? kis

olvasó? Biharban a’ Szalontai sertés külön

faj, a’ körül éppen dombok között nagy erdö

is lévén, abban olly nagy makkolás törté

nik, mint Szatmárban a’ СoтbгЁэon, hol

makk idején 30,000 sertésnél is több csem

cseg és hízik. Biharban úgy, mint a’ több

térmezejü jó füvü e’ táji Vármegyékben a’
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sok gnlya , a’ magas nagy szarvu'Gkrök ,mel

lyek pénzért Bécs alá mennek. - Nagy

” уйти! me11elt a’ Félix bányai meleg ferdö ,

és a’ tájrttt márvány kö. - Debrecze/zben

négy' hires országos vásár.  Funácza nevü

falu határában , több üregü barlang , lnelly

nek'boltjai köveiröl mindég szivárog"s cse

pegdegel-le Нz és meredtten hosszábau a’

Földig lefagy. Sok kövé vМt állat és ember-

csontra akadni benne. '

Békésnek is igen jó a' buzája , de kenye-

re még sem olly )'ó l’zü mint a’ Debreczeni

’s Miskolczi. ‚1tt van mocsárok körül, mint

Csongrádban is a’ kócsag, a’ minek tollúiból

a’ magyar kalpag bokrétája kész'uf, a’ millyen

nekem is van kicsiny, édes Atyámnak pedig

nagy nagy, mondá Károly. Füz.es-Gyarmat

körül a’ sár rélek köztt sok tekenös héka,

turfa.Mikor Tessedik Sámuel Békésbe Зла,'

иазга ment lakni, annak’egész kerek nagy

határán csa}: egyetlelì egy füzfa állott, de

Tessedik buzdítá,saira , ki Szarvason gazdasági.

iskolát kezdett, annyira, fa-'ültetéshez fogы:
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a’ nép, hogy ma már szép gyömölcsösök és

szölö kertek díszlenek ottan. Itt a’ legesleg '

nagyobb falu , tán egész 'Európában is, u. m.

Csaba, 20 ez'er egynehány száz lakossal. Ezen

falut 1715-bel1 В. Hal’rucker kezdette, lakó

kat belé felsö Magyar ország,i Tótok közül

szállítván, kik azolta itt már nagy részént

Magyarokká váltak.

,is'znegederz, Csongrádban tobák fabrika,

fenyítö- ház , kereskedés dohánnyal , gyapju

val, gabouával. _

Csanád Vármegye ¿Sak 3 mezövárosból ,

6 faluból all,' puszl'a 30 benne, mindenütt

csak fóldmívelés.

A’ Me'/L’esí veres édes asszú szölö bor

Arad Vármegyében terem', de nem csak egye

dül Ménesen, hanem a’ Gladovai, Uj Pau

]isi, Gyoroki, ’s más hegyeken, csakhogy

ezek mind Ménesi név alatt kelnek-el. A’

Paulisit kivéve, ё szölöket mind Oláh ml’

veli. Érdeklö táj ez külömben is, ott Világos

vára , de omladékáhan ! Károly ezt egész meg

indulással mondtai eaébe juta neki Szilágyi

Mihály esete.
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A’ Bámîtban mondá rá sebesebhen Te

mes 'Vármegyében, Omoron, Вены/1, Uj

J’e'cselt, самым riskását is termeszte

nek. Annak földjeit a' Berzava folyóból Нz

csatornák zíltal öntözik. ’Egy ris szem után

30-35 szál is kél. Szalmája'ból úgy nyom

tatják-ki lovakkal, mint a’ rozsot, buzát,

árpát , lencsét az alföldön.  .Gyapottat 1783-.

han kezdett Náko Kristóf Sz. Milvlo'son te

nyésztetni, ’s azolta többen is folytaták, de

még nem jött ollyan jól divatba, mint a’
selyem tenyésztés. A’ Bánátbim Klì'assó Vár

megyében Dogmícsŕfin. termés arany is van,

ezüst réz között Oŕaw'cza'n, Moldova’a;

czemenf víz Sza'szŕzí/L , ó" hasonlóképpen.

Ferenczi István, magyar képfaragó , az Oláh

illyriai ezered kerůletében Ruszlza hegyén

éppen Erdély határánál jó fejér mu'n'ványt

talált ’s Bndai můteremébe munkájihoz azt

hordatja-fel. Ugyan ezen földön van Meliá

dia, ho1 a’ Cserna vize jobb partján 8, a’

balon pedig 2 meleg feredö bnzog elé. Ez

mindenik olly forró, liogy 13-15 ininutá‚
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nál tovább senki se maradhat bennek. lgen

gyógyítók. Félni kell a’ Bánátban a’ Kolum

báczi szunyogektól, mellyek a’ Duna bal

parljáról Szerviából a’ Kolumbáczi kösziklás

hegyek hasadékaiból, tavasszal kétszer há

romszor is olly nagy sereggel Швek, hogy

sышe a’ napot elsetétítik, ’s ló , juh, лal’

yas marha órra lyukába ragaszkodván , azo

kat megvérezik, ’s csipések helyére egyet

tojnak, melly а’ marhát bödülésig ingerli,

"s abban forró hidegbe esvén, el is vész. .löt

tök idején , nagy szall'na kupokat kell meg

gyujtani, hogy ezek füstje elhajtsa.; ’s a’

marha csupasz részeit keserü {бtt üröm vizé

vel meglocsolni, ezt nem szeretvén nelñ

szállják-meg.

Ezen kerůletböl való , így végzé Károly ,

Erdösi vagy Sylvester János Szinnyér-v'ár

aljáról; Károlyi Gáspár, Nagy Károlyból;

Bocâkai István, KisMarjáró1; Bessenyei

György, Berczelrůl Szabolcsban:I Dugonics

András, Szegedröl; Révai' Miklós, N. Sz.

-Miklósrólg Szentjóbi Szabó László, Otto
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mányról Biharban r, Csokonai Mihály , Debre

czenböl. Kik voltak ezek kis olvasó?

’S Károlyt mind ezek elmondása alatt

csendesen hallgató. végig Tanítója, semmit

sem emlékeztetvén az elhagyottra , hanem csak

látni akará mik maradtak-meg fejében , mert;

úg gondolta a’ mit magától. (id-elé , azt már

bizonyosan tudja. De hogy az elmaradottakat

is vissza hozogassa eszébe, otthonn 3 ízben

tartott ismétlést, mellyen a’ kis szép Theréz

is mindég jelen volt, kin most látszott még ,

hogy nem hijába nem hitt a’ minapi ozsonna

kor Károlynak, mert bizony többfélét hoza

elé, a’ min Károlyka esze elsikamlott. Ol

lyan jó emlékezete is vala ennek a’ szép kis

Theréznek , hogy az embert gyakran meglepte

vele. De mivel csak el elhallgatott az ármá

nyos leánya , többszer nem hitte Károly , hogy

az öt utól érné. .

A’ kis olvasónak talán Tanítója fogja

elmondani, a’ Magyar országi nevezetességek

közül itt elmaradottakat, p. o. hány Várme

gye vaü'iszán innen és túl , hány szabad kir.

város van Magyar országon , micsoda helye

l2
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'ken vagynak föbb isko1ák,'melly országok

tartoznak a’ magyar koronához , hány millió

ember lakja a’ Magyar Király birodalmát , mi

csoda országokba ér az utazó ha kelet, nyu

got , dél , éjszak felé megyen a’ magyar földröl ?

’S e‘ kérdéseket alkalmaztatja Erdélyre is. És

ha a’ kis olvasóv’al ezeket ö is sétáltában te

szi, annak az teste egészségére és esze gya

korlására nézve is valamivel talán hasznosabb

lesz , mint ha csak ugrálna künnjártában mint

a’ szai-ka ,'' vagy ollyan hallgatva döczögne és

сsа!‘ 'néha néha kottyanna “egyet, _ mint a’

nagy fekete kánya. Úgy-é bár?

Isten hozzád, kis olvasó. Tartsd magad

a’ 13S-dik lapon említett exament magad

dal, ’s örvendj ha mindent megtanzlál, a’

mi e’ könyvben van, de, ha semmi se ragadt

volnabelőle az eszedbe -- ugyan nem szép

volna. .

Isten veled. Nagyot nűjj. Légy nemes

indúlatu.

‚щ
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