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А' LEGSZÜKSÉGESEBB ÍUDOMÁNYOK’

összsÉGE

VALLÁSI xÜLöNßsÉG NÉLKÜL шпаны NÉPTANíTóx'
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ELósz'Ó.

 

Puchói Marczibányi Lajos в6Ь1аЫг6‚ъеЫп

tetbe vévéń literaturáhknak elemi oktatásra

szolgâló könyvekben szL'îköllxödését; még

1856-ban ‚ februariusban jelentette a’ m. ш—

dôs társaság’ igazgatóságának, hogy 20 arany

jutalmat kiván egy olly vezérkönyvre kitenni,

melly a’ népoktatóknak ’s tanulóknak szük

séges tudnivalókat legkielégítöbben össze

fo lalná: ’s e’ -iutalomnak az Academia’ ré

szeröl is öregbítetésére, valamint a’ pálya

munkák’ elitélésére a’ tál'saságot kérte fel.

Az igazgatôsâg szivesen hajolván a’_ közhasz

nu szándék’ elömozdítására, az, említett jw

talomhoz a' maga idejében kiszabandó illö

tiszteletdíit csatlott, maga a’ jutalomtevö

pedig ulóbb' még egy, 10 aranybôl álló mel-_

lékìutalmat is hírdetett. A' Штабы: hatâri- I

deig öszvesen tizénegy munka érkezett,

mellyek közül a’ választott birálóknak 



( 0 .) . '

kîkröl a’ m. t. t. történetei (az Évkönyvek’

sajtô alatt lèvö III-d. kötetében) emlékez

nek  egyezö itéletéhez képest 'az elsö ju

talmat Iaz illy jelmqndatu n_yerte el тис

ласдгшв ‘twv низину шубы! wn ngovgyzaneçov,

mint a’ melly, elörebocsátván a’ néptan'ítók’

részére sok tanulságos és czélirányos intést:

a’ czélra kivânl:.vtudomzîmyokat` legteljesben,

’s e’ mellétt tòïnöt'ten , `а’ nëp’ és nevendé

kek’ szíìkségeihez` és fogalmához alkalmazva

adja elö; továbbá egyformán ment a’ szá

razságtól ’s a’ szůkségtelen áradozástól; ’s

Vmétigre nyelve népszerü, tíszta és világos. д—

Yoltak á' birálóknak apróbb igazítô ’s utasí.- .

tó észrevételeik, mellyeket miután meggyö

zödéséhez képest használt volna а’ szerzö;

а, munka ezennel átadatik a’ közönségnek,

azon ohajpás mellett, Вову azt a’ hasznot té

буе, mellynek reménye a’ dologf indítój'át,

a’ târsaságot ’s a.’ tisztelt нанёс vçzették.

Pesten д a’ magyar túdós'tál-Sáàág’ Из

gyüléséböl, martius’ 15; 1857.

l l

D.`Sc*ke,clel Ferencuzŕ ì

”к" l ‘n  ' штат/ц

д
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KALAUzoLó BEszÉD,

YLEGHQKÁBB E’ KöNYvNEK T. cz. BIRÁLómoz.

\  

‚ .
‚ . _ .

А szerzö eltökélvén magát e’ munkáraf, elsó' mg -

gondolással azt hitte, hogy valami olly dolgó'c` й '

lal fel, mellyet fontosabb hivatalos`fog1a1kozásáf

mellett is kényelmesen végbeßvíhet: de mennél in--`V f

kább velejére hatott tervének, annál nehézebbnek

¿s akadályosabbnak találta azt. Ugyan is sokkal

kevesebb fáradságba kerl'ilne , oskolai kézí-köñyvet'

l'i'ni akár puszta elemi oskoláknak, akár мишка—

nulóknak; ugymint' a’ kik között demcsàk lépcsò'n.

ként menö osztályzatok, és azokhoz képest meghç.- '

tározott oskolai év-folyamatok vágyhak; hanem

mind> a’ férfìak mind а’ leányok külön szobafban

is tanítqtnak. De falu-llelyen.férñ és leány, hat

ès tízenkét évi gyermek, újoncz és elöhaladt régi

tanuló, memes és .nemtelen :` mind e у szobában

szorong együtt. Mellyhez járul az a’. jçörl'ilmc'uy ,

hogy e’ könyvet magyar tamllók’ számára liellett

készl'teni, kik még eddig eiféle rendes könyvnek

hijával vollak, és most kapják ш 1се2е11<Ье leg

elöször. 2*) Ezekqek tehát àzon oskolai kézi-köny

 

') A’ hármas Kistükör, és a’ Líczai József által 1795—Ьап irott

Oskolai шиш könyv, résaint kcvés kezekbcn Готов, пё—

» к
l



IV - Kalauzoló beszéd

vek, mellyek a" német“ külfól'dön már régóta di

vat'oznak, (a, francziák t. i. e’ dologban még ma

ok is igen hátra vagynak) nem valók, - nem most

.fegalább még. Mert a” németek, ugy látszik, mint

ha már a’ nevelésnek végső határáig előhaladva'

volnának. E’ széles mezőségét, a’ tudományoknak.

ők már egészen learatták; öszveszedtek minden ka

lászt; és most már inkább azzal bajlódnak, hogy

a’ sok közül mit hagyjanak el, hogy a’ polyva és

konkoly' az igaz magv-szemektől külön választas

sék és elé ettessék.- Mivel itt is a” dolog nem a’

aokán váli c el, hanem a” jóságán és haszon-vehető

ségén. Esigy czélunkra, külföldi oskolaikézi-köny

vet (ngy a mint van) elővenni és lefordítani nem

lehetett. -Ha pedig végre magoknak a, magyar fa

lusi oskola-tanítóknak elme-tehetségeiket Veszszük:

még több különbözésekre és akadályokra nyílik me

ző szemeink előtt. `

‚ Ennyiféle szempontokat immár előtte tartani;

ennyiféle különböző elmékhez alkalmazva szóla-.

ni; és mindnyájoknak nemcsak érthető , hanem ér

dekletes is lenni: a’ szerző nehéz feladásnak talál

ta; mell nek ha tökélletesen megfelelni nem tu

- dott, mé tányan ítélő senki sem fogja csudálhatni.

Azonban a” szent czéluak megfelelni teljes ere

jéből igyekezett, azt tartván Plutarchussal (a, jel

mondás szerint), hogy nincsen lélekben, ja'róbb do

log , mint a’ gyermekek” jo' nevelése. Hivatalánál

fogva magának is a’ föld-népével levén dolga, és

annak ügyét mindenkor szívén hordozván : ugy nyult

e’ munkahoz, mint valami szentséghez, - ama’ mon

dás szerint: „res sacra miser.“ Nem is kímélte sem

költségét sem fáradságát, hogy mennél több jó kut

szint elidősült és sokképen hijányos'; -— nem is telje

encyclopaediák. Csonkán maradt munka azis, mellyet

Schlez után Böszörményi Pál fordított, és1824. kinyom

tatott Debrcczcnben, illy czím alatt: „А’ falusi oskolá

tanítók' számára készült kézi-könyv, elsó darab“.

1



е’ könyv’ birálóihoz'. ` v

  

iökre szert tehessen; a’ tökélyt míndazáltal csak

idö-korunkhoz képest értvén , ше11у még nem en

gedi, hogy egyszelfre többet nyujtsunk. ‘

Eg 'ik f6 czé1]áu1 akarta edig tenui a’ szerzò'

azt is, ogy nemcsak az osko ának, har/lem a’ való

èletnek is Щеп; az az: hogy a’ falusi magyar if

ìuság’ kezébe egy uttal о11у könyvet adjon, mely

lyet az ,  magának tanuló korában megszerezvén,

.-.- mind oskolában, mind utóbbi t`e1jes` életében.

használhasson 5 és embernyi ember-korában is,

mint èpú'letes házi-könyvet forgathasson. Nem akart

tehát e’ Ii'önyvböl kihagyni semmi felvilágosl'tást,

semmi észre-adást, intégt és ismeretet, mellyetma

gyar köznépre nézve hasznosnak és- szükségesnek

itélt; -— ugy hogy, valami ídevaló a’ málj ezelötti

magyar ès tót , шагу r‘a’ mostan divatozó sokféle

német kézí-könyvekben elszórva találtatik , mind

azt` a’ magyar oskola-tam'tó és növepdék e’ könyv

be általplántálva egyù'tt találhatja. Es ez nagy szó.

Mível azonban magyar köznépre nézve вдул:

tárgy csakugyan fontosabb, mint a’ másik: szerzô'

шин; а’ fontosabbakat hoszszabban ís adta (5163-—

legtöbb tért engedvên az olvasó-könyvnek és külö

nösen az erkölcsre 4vezérlö oktatásoknak, -— ugymint

a’ melly nélliù'l embernek minden egyéb tudo

mdnya hijábavaló. Es jóllehet a’ jutalom-tevö

urtól és а tudós társaságtól e’ könyvnek mekko

rasága meghatározva níncsen: mindazáïtal kellctt

nézni a’ szerzönel: агга is, hogy a’ könyv szerfó

lött vastagra ne terüljön. МеПу 01<Ъ61 1сё52а1шгта

hagyattnk kinz emberi test’ részeinek és mu'nká

lntlnak elöszámlálása, a’ nép-oskolai tanulmányok’

legújabb literaturája, és a’ levelek’ irására váló

mêg bövebb Штатив, -— más idöben felveendhè

tó'k. E y tudomziny-kivonatv sem több pedig 3:---5V

ivnyiné (nyomtatásban érlzve); 'mint a’ mennyit

Bala'sházy acndemicusunk Okos Gazda'ja'nal* elöbe

szédében, gyönge elméket nem terhelö kívonatnak

itél: de az агу-еду évi oskola-folyamatot nem De

u



v1 Kalauzoló beszéd
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cembertől Martiusig , hanem egész éven által, `

vagy legalább Szent-Mihály n'aptól Szent-Győr na

pi tartónak értvén. A’ technologia részmt a ter

meszet-, részint a’ gazdaság-tudományba vagyon belé

szöve. A’ nemzetiségre mindenütt különös tekintet

vétetett. Mindaz, a’ mi vallási (a, meghagyás szerint),

jelen Encyclopaediából kimaradott; és az egyházi

nevezetességek а’ földleirásban sem említetnek meg

mindenütt. “A, különbféle kötelességek nem rend

szerben egyhelyre halmozva , hanem az egész

munkában ászerte-széllyel szórva adatnak elő.

Nyelv-tudomány is nyujtatik, de a’ mellynek első

számalatti czikkelyét szerző csak 011 tanl'tványok’

Számára itéli' lenni szükségesnek, ki; fólebbi os

kolákra menendők, és idegen nyelvek, tanulásához

f is járulni szándékoznak.

Hogy e’ kön v tökéletesen eredeti legyen, ar

ra a, szerző késza cartva nem ügyelt. Részint azért,

mivel az előadott tudományokban eredeti lenni nem

is lehet; és szerző a’ sok nép-oskolaí könyveket

vizsgálván u találta, hogy a” szép darabok egyik

ből a’ másik a kölcsönösen vagynak általtéVe; sőt

a’ legszebbeket majdnem mindenikben feltalálta.

A’ mit immár a’ régi va külföldi új bölcsek

а’. né ’ nyelvén remek-toll megírtak: szerző, hiú

` ságnac tartotta volna , azt fel nem venni , Vagy

szinte másképen (és pedi bizonyosan nem oll

remekileg) megirni,-cs' í azért, hogy eredetine

mondassék. De általános eredetiségre más részint

a’ szerző még azon okból sem törekedett, mivel ezt

a’ jutalom-tevő ur nem kívánta Eredetiek mé -

is néhány erkölcsi darabok ál. 2 . 32—35. figa-6%)

a’ versek között az 1. 2. 1 , és a’ 32 (mint fordi

tása); továbbá az V. VI. VII. XI, XII részek, és a,

szótáracska, ’stb. Mind a’ többinek is pedig a’ ren

 

Í *) Lásd. Jelenkor 1833. Nro 47. Tudom. Gyiijtem. 1855.

{вишь 1834. 59. 1855. Sept. Nro 74. Tudom. Gyüjt

. х.



e’ капут’ Ыгй1611102. ш

de és szerkesztési methodusa eredeti. De'a’ ki tud

За ésr próbálta, menu iveszödséges munkába ke

rül csak egy-egy ren szeres tudományból a’ le 

fontosabba at és a’ mindig megállókat velô's rövi 

sêg el kivonni, és azokat a’ köznéphez, söt mêg

a’ öznépnek növendékeihez is alkalmaztatni: a’

szerzöt az_ sem compilatornak , sem plagiatornak

bizonyosan nem nevezendi. Keresni és választani

шаги, már ègy maga elég nagy feladás.

“фен tehát elöszámlálom a’ ielesebb kutfíjket,

‘menyeket öndolgozatimon `kivl'il használtam. Altw

lánosok: Rochowywilmsen (Lánghy), Luncz (Lá

czaì), Niemeyer, Szilassy, Mädchenspiegel, Schul

freund Schweitzertöl, Denlcù'bungen Baumgartentól,

Handbuch Wagnertól, Lesebuch Schwabetól, Ье—

sebuch Seilertò'l, Csitánka (tót olvasó-könyv )‚,

Budai olvasó-kön , Szükségben-segl'tö könyv.

Beckertöl, Goldmac erdorf Zschokkétól, Schule ge

meinnützi er Kentnisse , Kis János’ пшика]! és szá

:mos folyo-irások._ Ezeken kivù'l még használtat- »

tak kúlönösen az arany abéczéhez Zathureczky’

versei; a’ számvetéshez Busse, Beichel, Köni ‚ Ма—

гЫЩ, Petheg' a’ természet.- tudományhoz ábiánk

‘József, Szent-Györgyi , Mokri; a’ fóldleiráshoz

Magda, Czövek, Gamauf (вши 163.), Csaplovics;

az egészség-tudományhoz Dr Zsoldos és Kis Józsefg»,

а’ gazdaság-tudományhoz Franklin és Balásházy; a’

történet-tudományhoz Bredow, Petrovics, Engel,

Hármas Kistù'kör; а’ nyelvtudományhoz Közhasznu

isméretek’ oskolája.

Szerzelékül nyujtatnak néhány rézre metszett

képek is, uçymint: a’ mérges növényeknek kiszl'

nelt táblája, Magyar-ország fóldképe és ékes-irási

három példány.  I ` l

Végre immár a’ szerzô' kéri az érd. olvasot,

hogy ezen egyù'gyü irásmóddal készült mïlllkának

megbirálásában legyen méltányos; annak mérlegéù'l

nem a’ maga sublimált izlését, hanem a’ közné

рёв; nem a’ legújabb literatura’ kivánatit, hanem

I



Vm Kalauzoló beszéd e’- könyv’ birálóihoz.

a’ közrend’ és g'yermekeínek szù'kségeit tevén; és

szeme eló'tt татах: mind azt, hogy ez az elsö os

kolaì `kézi-könyvù'nk; mind azt , hogy köznépnek,

' söt köznépi gyermekeknek számára iratott, - ki

ket ha отца akarunk, velök gyermekekké 52611;—

Ség leúnůnk. .

\

A" azerzö.



KALAUzoLó BE szÉD

Az osxoLA-TANíTóKHoz,

mellyäen megl'ratz'lr, hogyan'kelljen a’gyermekel:et

ol'osan шлёт/1,5, és лён—взгляд! e’ kézífkönyfv'vel

élní.

‚
‚

1. А legjelesebb nevelö-tudósok’.megegyezö ité

_lete szerint, az embert e 'edl'il csak a’ nevele's

teheti azzá , a’ mívé neki itt e’ földön, Isten’ ren

delèséhez képest , lennìe kell. A’ nevelésnek ègyik

legfò'bb yágozaqái: pedig a’ nyilvános oktatás teszi ,

шеПу az oskola-tam'tóknak tiszte. Miként kelljen

tehát növendék-embereket, az az: tudatlan gyerf

mekeket, mindennemü hasznos és szép tudományok

ra. oktatni , és a’ )'ó erköLcsre vezérelni: azt chmul*

hatlanul kell tudnia minden oskola-tam'tónak, ki

szép nevének és Готов elrendeltetésének megfelel

ni alzar. ~ ` `

П. А’ tam'tó, a’ kezére bizott tahitványok

nak mindenek fölótt testölvre ù'gyeljen, hogy az,

èpsêgben egészségben megtartassék, és erösödjék.

Mçrt сна]: az é testben lakhatik ép lélek, шеи)"

mmdennemü о ctatásra alkalmatos. Gondja legyen

` tehát az oskola-tanüónak,

1) I'Iogy az oskola-szobában mindenkor tísz-

ta levegö találtassék; melly végett az gyakorta ki- ’

söpörtessék, megszellò'ztessék, és fólöttébb se hideg y

se meleg ne legyen.

\
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2.) Hogy a’ gyermekek mosdottan, fésù'lten

ielenjenek meg az oskolában; só't ruháík, köny

vcik és irományaík (scriptáik) is tísztán megó'riz- '

tessenek. ’

3.) Hogy az olvasás és irás , állás és ülés köz

ben testöket okosan tartsák. Ne illettessenek olly

bù'ntetésekkel, mellyek miatt tagaikban vagy érzé

keikben как vallhatnának, p. о. árczul-csapással,
fejbe-veréssel,y köröm-ù'téssel ’s me. Nagy hidegek

ben öket templomba menni a’ tanl'tók ne kénysze

rítsék; természeti, szù'liségeik’ végbe-vitelétöl ölcet I

viszsza ne tartóztassák; és midön az oskolában ma

gokat roszszul érzik , öket tüstént haza vezettessék.

A’ kimenésre kéredzésnek söt akármelly bajnak je

lehtêséx'il szolgálhat a’ kéznek fölemelése és fel

tartása. ‚ .

4.) Néha néha az ülést állással, a’ könyvböl

шпиц táblánál tanulässal, a’ közélröl nézést mesz

széröl nézéssel is váltassák fel; söt ne tilalmaztas

sanak az ártatlan mulatságok is, mellyek j.ó test

mozgásokat szere'zhetpek, р. о. tavaszon.-a’ 1aptá

zás, nyáron annali ide1ek0r és bátorságos helyeken

való fördés; télen a’ csuszkálás ’s a’ t. (Mind eze

ket bövebben elöadja ezen kézí-könyvnek IX-dik

részeìä"I

. A’ le'leßneveìése'ben mindíg kct'töt tartson

szeìne elò'tt a’ tam'tó, t. i. az értelmet és а’ зийтеъпаёу—

is : hogy tanitványait mind tudományokra mind jó er

kölcsre vezesse. Е’ kettó'nek mindenkoregyenló’ 1é

1 péssel kell egyù'tt járni és menni elô'. Az egész lelki

nevelésnekmind háznál mind oskolában k ét fösarka

latja abbanxá11,hogy'a’g ermeket mindenre, valami

körùllötte van és történi i', figyelmeztessù'k; azután,

hogy ó't mindenkor huzamosan foglçdatoskodtassuk ,

»- ám (даёт hasznos dologban , akár ártatlan játékban

és mulatságban. A’ közrendü gyermekeknél éppen 1é

lekben járó dolog , kiváltképen a’ szivre hatni tö

rekedni. Mellyért a’ szivnèk pallérozására a’ tanl'tó

,_ külön órákat is szánhat'; talán mindenkor a’ hét.

›
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az oskola-tanítókhoz. xt

nek vêgén. Illyenkor . o.'így szóh'thatná meg nö

vendékét: „Beszél' ne cem, édes Jóskám, valamit `

ebböl az elmult étböl'f Míben fo laltad magadat

az oskolán kivül? Voltál-e valaho mulatsa'gban?

A’ háznál nálatok mi nevezetes adta elö magát'!

Nem láttál-e e’ na okban valaìnit, a’ mi neked 111

sá és kx'ilönös vo t? Nem találkoztál-e öszve va

lad ismêretlennel és idegennel'? Mit mutathatsz

elö ebböl а’ hètbôl, a’ :mit гашиш va végbe

“на? Volt~e valami örömed? Vallottá -e vala

mì kárt , vagy' veszteséget? Mutattál-e valakì

eránt szolgálatot Y“ На valami nevezetes történet

adta eló' magát a’ faluban , azt beszéltesse ela’ Буст—

mekekkel, a’ legcsekélyebb körù'lményig;-vegye

ki heló'lù'k itéletöket a’ dolog felöl, és hogy :mily

lyeù rêszvétellel voltak. Használjon e’ czélra min-

den-egy innepies történetet; vagy menjen ki néha

äyermekeivel a"szabadra, a’ mezöre ‚На; kertb'e;

s ott 'vegyen tárgyat a’ sziv-képezésre. égre be

szêljen e1 nekik mindenkor maga 15 valami szép

kjs történetet. ~ Ha valamell helységben тазу

vidéken holmi oktalan viszszaé ések és rosz szoká

sok volnának: az'ok’ kiirtására is az oskolában kell

törekedni; ›— nem egyenesen ellene kikelvén és

menydörögvén, hanem ап'а »példázódván és kiter

jeszkedvén akkor, mikor önkén adjamagát hozzá

az alkalmatosság. »_Az egész lel ci nevelósnek Tegy

csillaga edig, шеЦу felé fordul'on mindenkoron,

légyen a szent vallás; és mind ází mind oskolai

nevelés vallásos légyen. `

IV. A’ займе]: Pallérozzísa, va is a’ 16 ег—

kölcsekre czélzó oktatás elöbbvaló lévén minden

tudománynál: arra irányozzon a’ tam'tónak mind

16 rendtartása és fen 1'téke az oskolában, mind

aaját példa-adása az é`etben. ‘ .

Azonkivù'l tehát, hogy a.’ tanitványoktól ‘min

den rosz szokást cltávoztasson, jóra 15 szoktassa

ó'ket; különösen: a’ tisztas'ágra , mint a’ 16 erkölcs’

legelsö kezdetérc, a’ rçndreminden dolgaikban,
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- en_gedelmességre , az'egymással békés megférés

re, szolgálatra való készségre,bécsùletességre, ked

veltetó' maga-viseletre , és az igazmondóságra. Leg- `

kivált amaz igen megszokott vétkök ellen a’ yer

mekeknek, a’ hazudás ellenà minden eló'adaŕl ó a1

kalommal kikeljen a’tan1’tó mind megvetö nézéssel,

:mind komm` és hnrngos szókkal, -Ä ugymint alzi

való és utálatos vétek ellen. Az igazmondó gyer

meket pedig megdicsérní soha e1 ne mulaszsza.

Tiltva legyen keményen a’ csufolódás is. \ `

' Tovzíhhá a"szemérmességre пану gonddal` ü

eljen a’ tam'tó. E’ végett férfìak és le'ïnyok kü

ön-asztalnál iiljenek; ès meg ne engedtessék , hogy

vagy fêrfìak а 1eán okhoz általellenben .ugyan

azon asztalnál fogjanai helyet, vag hogy a’ két

nemen levök vegyest járjanak ki szl'í темпе. Ide

való a’ szitkozódásnak és ocsmány beszédnek ’s da

loknak távoz'tatása. к .

v A’,szorgalmatosság legbizonyosabban örzi meg

а’, gyermekeket mindennemü roszra-vetemedések

‘töL` Aze'rt a’ пищать gondja légyen, hogy trinit

ványail mind oskolában szeme elò'tt, mind otthon,`

ßzünet nélkúll lèg'yenek foglalatosok valami hasz

.nosbam Ezzel lçginkább tarthatja fönn leczkézés

közben is a’ csöndességet; ha p. о. mígî a’ kiseb..

bek betl'iznek, addig a nagyobbak számvetési pél

dákat készl'tenek; va mig ezek hel esirás végett

diktált példát irnak а táblára, az a att a’ kiscb

bek az elöforduló szókat közben-közben sillabizál

)'ák ’s a’ twelve érje Ье pedig` az oskolaí szorgal

-matosságga1, hanem házi szorgalmatosságra is 520]:

tassa да’ gyermekeket; mell végre adjon fel nek1k,~

utthon elkészl'tendó’ munká iat, és kérje elö tòlök.

Egy oskola-tam'tónak legszebb gyözödelme n’

tanitván ok’ szive'n az, ha Vêgbe (ища vinni, hogy

örömmeì7 járjanak fel eleibe oskolába. Ед pedlg

ugy viheti végbe, ha velök szeretettel és emberség

gel bánik; ha kellemetesen tanl't; ha öket hasz

nos és érdekletés dolgokra oktatia, és erejöket fö

1ii1haladó leczkèkre nem szorítja.
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Az oskolai törvényeket ‘(minemù'ek e’ kézi‘

könyvnek II-dik részében is találtatnak,) olvassa

fel a’ tar'u'tó az ö növendéke'i elött nemcsak az os

kolai leczkék’ beállásakor, hanein azután is а—

korta. Cselekedje pedig ezt mennél nl yobb fon

tossággal ès inne iséggel, a’ helybeIí чаду illetò')

Tisztelendö Urnac jelenìétében. A’ tanitványok а—

zoknak megtartására kézadással kötelezzék 1e Ina--Y

gokat mindnyáian egyù'l egyig. A7 törvények {61611—

tébb számosak ne Iegyenek; és a’ tam'tó mindunta

1an ne feddôzzék, ne tilalmazzon , ne pirongasson;

mert a’ szígoruság és keménység csak félelmet'ger

'eszt, és 'képmutatókat csinál, következó'leg nemjô.

llenben a’ ше11у kevés шпат]: megállapítva

vagynak. azòk tartassanak is meg szorosań, és

egynek általhágása se hagyassék bù'ntetés nélklïl.

МеПу végett használjla a’ tam'tó mind a’ jutalmakat

és bùntetéseket, mind pedig a’ maga személyes te

kintetét (auctoritását). Ne is csak az oskplában,

hanemvazon kivl'il is tartsa szemmel Lanitványait;

látogassa meg öket néha szù'léik’ házánäl , és azokat

is serkentse ça’ jó istenes nevelésre.

A’ jutalmazásban és biintetésben légyen a’ ta

m'tó részre-hajlatlan és igazságos; meri; az igazság’

vagy nem-igazság’ észbe-vevésére senkinek4 sincsen

olly ñnom érzéke , mint a’ gvermekeknek. Nevezet

szerint mi Шей а’ jutalmaŕat: minden becsl'ilet

béli me különböztetésekkel vigyázva keu élni, hogy

azok Nîecsíiletre-vágyást vétkes шамана ne te

gyélc. és hogy а’ szorgalom пе vál'ék jutalom-ke

resésnek és hiúságnak eszközévé. Äz ajándèkok so

ha se adassanak ugy , mint jutalmak; hanf-rm mint

свара emlêkek , és inkább riLkdn mint gyakran , 

annyivnl is inlgább, mivel minden jótét kötelesség,

és önmngának lutnlom. Továbbá megjegyzésre méltó :

~ 1_) Ногу nem a’ talentomot (természetiügyes-

séget), hanem a’ szorgalmat és êrdemet hell, ha

mdr akarjuk, jutalmazni.
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2.) Ногу ehben sem kell lenni sem részre-hai-

lónak, sem ëppen egyirán osnak: hanem minden- ,

'kor az erkölcsl érdemre gyelmezni, . о. a’ ne

hêz-feiù' tanulónak (ha ugy tudja leczëé'ét mint a’

le könnyebben tanuló) szorgalmában so {kal több

eriölcsi érdem van , mint a~ könnyen tanulóéban;

’s erre nézve az több dics'éretet és jutalmat is ér-f

demel. '

3.) Ne jutalmazzuk пион iótétet,me11ynek ter

més'zetivkövetlcezései által a’ ermek ugyis hajlan

dóvá шейк annak végbe'-vite ère. -

4.) Ne adjunk jutalomul ollyast, a’ шиш a’

ermeketinkább e1 kellene szoktatni, р. о. csömö

gét és nyalánkságot. l

5.) Ne iutalmazzunk olly munkának elenge<

désével, а` mellyhez inkább szoktatni ke11 a’ gyer

meket , р. о. oskolai munkákéval..

\ 6.) Azzal'is megkù'lönböztethetni a’ ieles ша—

okviseletii gyermekeket, ha a’ többíek között

ŕelvigyázokká (koríczeusoldiá), vagy szintén veze
 -tökké tétethek; mindazonáltal felváltván öket ottan

otta'n újald;a1,-nehogy elbizakodjanak, és gycr

mek-társaikon uralkodást gyakoroljanak.

7.) А’ jutalmazásban/illyen lépcsözést tartson

a’ tanl'tó.’ Elsöben szerényen és kéPesint dicsérjen.

Ezután'következhetjk a’ szorgalomjegvnek (czédu- '

lának) ajándékozásá, a’ becsület-könyvbe beírás,

elô'bbre-ültetés ‚ felväîyázóvá tevés; legvégiíl az

aiándék-osztás,me у azonban ne légyen énz,

`hanem inkább egy darabka ñnom papiros, estett

paäiros könyv-boritékul , iró-tábla, könyv vagy

r11 a. A’ jeleseket vigye e1 magával inne en sétálni

a’ mezò're , erdöre', beszéljen nekik érde detes tör
ténetecskéket. `A’ lutalom-osztás реал; rítkán tör

ténjék, e's mindenïcor bizonyos innepisc'ggel.

A’ büntete'sekre nézve, bizonyos az, ho az

nkos fenyl'lék az oskolának a’1e1ke. Szù'kségné

ha, hogy a’ tam'tó ¿les legyen, csak ne kemény és

kegyetlen; és csak иву büntessen, hogy a’ дуете
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keknek egészségében kárt ne tegyen., se a’ szemér

mességet meg ne sértse. Az oskola ne tétessèk ép

enséggel fenyl'ték-házzá; és a’ tanító magát indu

ïatos despotává le ne alacsonyl'tsa.

Föczélia a’ büntetésnek: а’ hibázó gyermekeknek’

megjobbulása,me11 azonban valóságos és ne csupán

csak látszó jobbulás egyen , (gbben kù'lönbözik t. i. a’

polgárí büntetés a’ nevelöi bùntetéstó'l); és a’ hibázó

nakne csakegyes tettêt, hanem egész gondolkozása’

és cselekvése’ módját illesse. Mert némelly hiba olly

szoros atyañságban van ‘a’ virtussal âerénynyel),I

ho ki nem irtathatik a’ másik részne с (az erény

'nek is veszte nélkül; . о. a’ ki a’ kevélységet a’

becsületre-vágyásnak Eiirtásával akarná meggyó- '

gyl'tani: a’ tanitványt az csak általváltoztatná, de

nem jobbítaná meg; — egyik híbát kürtaná, és egy

más nagyobbnak engedne helyet a’ gyermeki sziv

ben. Nem ke11_a’ dudvával egyù'tt a buzát is ki

tépni. -- Mellékes czélia a’ bù'ntetésnek: a’ többì

glemekeknek ugyan azon megbüntetett és hasonló

` акты való megóvása. '

Neme edig a’ büntetésnek legînkább kettö va

on; egy'i a’ természetet követö, másik az би—

énytes. A’ természetet követök azok, mellyek a’

hibáknak minte y természeti következéseík, р. о:

hogy a’ hazugn с többé hitelt ne adiunk, `hogy a’

hamis eránt bizodalmatlanok legyünk, a’ resttó'l a’

mulatságot meïtagadjuk ’s t. eff. Es é.pen ezek

azok, mellyck eginkább ajánlhatók.-gnkényte

sek viszont azok, ‚ше11уе1ше1: szabása egyedú'l a’

tam'tó’ önkényétöl és szabad akaratjától fù'gg , р. o.'

a’ csevegönek a’ töhbitöl elválasztása , lejebb helyez“

tete'se, megszégyenítetése , ’s t. eff.

E_zekre nézve immár általjában meg keII ic

gyezm: `

il.) Hog nem a’ természeti fogyatkozást , ha

nem csak a’ enyêlést, szelességet és roszszaságot
.kcll búntetm’. ‚ â
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2) Hogy a’ lehetőségig ritkán kell! büntetni,

sőt pirongatm is ritkán. Mert a’ gyakori büntetések

hez a’ gyermekek ugy hozzá szoknak, hogy-azo

kat utóbb fel sem Veszik többé, és így a” bünteté

sek nem érik el czéljokat a’ jobbulást. A’ jó ta

nítónak erkölcsi tekintete a’ gyermekek előtt ,

egyetlenegy fej-intéssel többre mehet, és több )ót

eszközölhet, mint százszori dorgálással. Csekély hi

bákat el kell nézni és hallgatni. Minden tanító meg

csalattatik tanítványaitól: de az, a” ki sokat aran

csol, legtöbb ízben; mert meglehet, hogy {iirtja

a’ vétkeket az oskolából, de nem a’ szivekböl.._.

Ijesztgetni a’ gyermekeket sem okosság. -íHog

edi a’ büntetést mennél ritkábban kellessen hasz

, nálm: a’ becsületére vigyázást, és önbecsének ’s

emberi méltóságának érzését kell a’ gyermekben

ébreszteni korán és minden uton-módon. Minden

gyermeki fen'yitéket azzal kell kezdeni, hogy a”

yermekek tudnák meg, hogykők emberek, és sok

ial becsesebbek minden más teremtett állatoknál.

‚ 3) Hogy a, büntetések személy-válogatás és

részre-hajlás nélkül minden egyiknek természeti tu

lajdonságaihoz legyenek alkalmazva. Az érzékeny

_ “szivüeknek és becsület-érzőknek elé _ e intés és

egy dorzan szó; midőn az érzéketlenámég kemény

dorgálás is kevés. .

4) Hogy a’r tanító soha se büntessen indula

tosságban , hanem egész csöndes elmével és sajnál

kod-ással. Tehát ne hirtelenkedjék, és a’ bún titán

- nyomban ne következtesse a, büntetést. Ezt tartsa

 meg kivált ollyankor, midőn haragra gyúlad 5-—

ше11у harag e yébiránt (ha reá méltó ok van),

nem becstelenül a’ tam'tót.l Mondathat a’ bünösre

sententiát saját tanuló-társai által. A’ ermekkel

meg kell ismértetni, hogy ő méltó a’ iintetésre;

és hogy ez az egyetlenegy utmód az ő tanítójával

leendő kibékülésre. Egyszersmind e’ kézi-könyvből _

czitálja a’ tanító, — vagy czitáltassa a’ gyermekek

kel, -- azt az oskolai törvényt, elbeszélést, vagy

`
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erkölcsi regulát, melly ellen a’ büntetendő tanit

vány vétett. Komoly legyen а’ tanító a: büntetés

közben és szomoru. Ne nevessen. ,

5) Hegy a’ tanító óvatos legyen a’ bünteté

sek, választásában; mellyre nézve ne büntesse az

oll hibát, mellynek természeti rossz következését

a’ bibázó már ugyís érzi. Továbbá: ne büntesse

tanítványát ollyassal, a’ mit vele meg kellene in

kább kedveltetni, p. o. imádsággal, prédikáczió-hall

gatással, adakozással; -— mert másképen az illy

virtusokat vele meggyülölteti, és büntetésnek né

zeti. Sőt inkább néha tagadjon meg tőle valami

ollyat, a, mit becsülnie és kívánnia kell; ha t. i.

a’ ermek abban röstelkedő; p. o. ha rosszul és

rútu ir, ne hagyja egy ideig írni; ez. által vele az

írást megkivántatja és őt ingerli a’ szép-irásra.

6) Hogy a, tanító általában me artóztassa ma

át a’ testi büntetésektől; és azo cat csak akkor

asználja, ha egyszer az íntések, dorgálások , fenye- `
getések sikeretlenek, -— ’s akkor is csak a’ tete--A

mes vétségeknél. Akármi nemü csufnév-adástól is

megóvja magát a” tanító; ugymint a’ mellyel a’

. gyermekeket, szüléikkel együtt, csak elidegeníti

magától.

7) Tartson a, büntetések, osztásában bizonyos

lépcsőnkéntí odább haladást; és csak lassanként ne

hezítse azokat; hogy tanítványainak mind becsület

érzése épen, mind félelme fönn maradjon. Elsőben

csak intse meg a” gyermeket; azt is pedig szeretet

_ tel, szelídséggel és csak négy szem között. Másod-x

szor íntsennyílván, és fenyegetődzve. Csak harmad

szor következzék a’ büntetés. De -még ebben is lép

csőnként kell odább menni; következtetvén majd

büntetési bélyeg-jegyet (czédulát , táblát), -- de

а’ melly csak az oskola-falak között, és nem azokon

kívül találhat helyet; — majd szé ell-helyre, szé- _‚

gyen-padra állítást; majd a, fekete (önyvbe beírást;

és végre a’ testi büntetést. Testi büntetésül pedig

egyedül csak a’ vessző hagyatik fönn, az is eltéve

KÉZI xii-NY“ ' 2
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félre , ès csak Aritka esetekben elövéve, р. о. ha a’

gyermek többszöri hazudásban tapasztaltatik. Szám

üzve maradjanak minden oskolákból: a’ térdelte

tés, tenyér- vagy köröm-verò’ fa (plága) , ólba-zá-`

rás. A’ büntetést mindenkor maga a’ tam'tó viîye vé -

be szémélyesen, és ne têtesse a’ gyerme {ekke ,

kölcsönöseu egymásnak. Megköszóntetni sem kell

a’ büntctést.

A’ gyermekek’ erkölcsi nevelésêre , és szivök’

pallérozására szolgáljon és czélozzon a’ штампа]:

sajzítpélda'ja is. Szúkség pedig, hogë minden os

kola-tam't'ó legyen bélietlïrö, gyerme ekhez 1еЬо—

csátkozó, de a mellett komoly. Az illendöség, Ызз—

tes és okos magavjselet Штык minden mozdulat

jában , arczvonásiban, beszédében, tetteiben, ruhá

zatjában. Ne feszeskedéssel, harsány kiáltozással,

чад uralkodó hanggal akarjon mzalgának~ szereznì

tekmtetet; hanem szeretet és Valöságos szép tulaj

donságok által, minemüek . о. a’ csekélyes hl

bák’ és megbántások’ elnyögese , öp-mérséklés, пе—

mes maga-tartás, ön-hasznának nem ke'resése. Ezek

kel adhat ma ának igazi tekintetet. Mellyekhez ha.

iái'ul а’ hivaLzäjában való jártasság és buzgóság: ak

kor bizonyosan végbe-viheti, hogy tam'tványai sze

xfessék is, de гены; is "’).

V. A’ tanitás-módnalr,_va yis а’ шдошёпуыь

rn vezérlö октавы; regulái áïtaljában, im’ е kö

vetkezökben állanak: \

1) A’ tam'tó ап‘а igyekezzék, >hogy a’ tanl'tvá

nyoknak bizodalmát és sze'retetét megnyeŕje. Meri'.

ez megnyerve lévén, a’ tam'tványok örömest fognak

tanulni; és 6k is viszont igyekezni fognak, hogy

a’ tam'tónak beœl'ilésèt és szeretetét magoknak meg

nyerhessék. Erre nézve a’ tam'tó az ò’ növendékel

°) Ajánltatik megolvasásra minden oak. tanítónak az az

értekezés, melly az 1855diki Tudományos Gyüjtemény

nek kilenczedik kötetében , a’ 55-55 lapukon találta`

tatik, e' czim alatt: „Tälcröcskék.“
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vel igazán, barátsággal, szeretettel és emberséggel

bániék (mint már fölebb mçgiegyçettiik). Kezdò'd

iék minden oskolai tam'tás imádsággal (söt ének

kel 15); mellyet а’ master maga mondjon e161; a’

'gyermekek 'csöndeseu utëin'a; mindnyájan térdrq`

еще ‚ -— а’ master is velök. —— Oskolában uralkod

'ék halotti csöndesség. Még az éneklés is szende

швов intèztessék, mint a’ méh-döngés.L Csak a’

tam'tónak vagy felmondónak lszava halljék. ‚

2) lgyekezzék tanl'tványainak a’ tanulást 1161137

nyiivè tenni. Erre nézve semmit neftanl'tson, a’ mi

tehetségeiket fólù'lhaladja. A’ könnyù'röl nehezebb

re, ismértröl ismeretlenre lépcsönként vigye által

ô'ket. Egyszerre soha se adjon fel nekik sokat. Mind

azáltal nem kell nekik a’ tanulást épenséggel já

tèkká is tenui. Fontos dolog az is, hogy a’ gyer

mekek, midön leczkéiket felmondják, аж 10 fönn .

szóval termi szolîtassarialí; nem pedig szunyátol

'va és alant hangon. `

3) A’ tam'tó az ö eló'adását, a’ tanitványokra

nêzve tegye mennél kellemesebbé és érdeklöbbé.

Мои légyen minden kitelhetö erejével, hogy Ve

lök a’ tanulást és oskolába-járást megszeréttesse. На

az oskolát mulatságnak és gyöngyöriiségnek helyé- '

vé tudí'êz tenni, aklcor abba a’ gyermekek örömest- '

menne , a’ lszù'lék is 10 kedvvel kù'ldik oda öket.

Azonban a’ szl'ile'ket okos tam'tvó még kù'lönösen isA

törekedjék агга birni', hogy gyermekeiket szive

sen és szorgalmatosan bejárassák az 051<о1г1Ьа.Ме11у

vêgett legyen a’ szlïlék iránt nyájas, és minden ár

tatlan uton-módon nyerje meg magának bizodal

mukat és jókedvöket.»-l\Ieg fogja kedveltetni nö

vendékivel a’ tanulást , ‚

а) Vig és élénk elöadás által; mellyhez ele

venség mind beszédben mind indulatban, lelki vi

dámság, 10 kedv, és a’ szózatnak czélirányos mo

dulálása kiváutzitik. '

Ь) А’ tárgy’ elöadására szabott `idò'nek Pontos
megtnrtása által. \  24
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с) A’ gondolkozásnak ébresztése és verseny

zês , vetélkedés >ailtal. ‘

d) Mind annak eltávoztatása által, a’ :mi a’ tanul

ni-vágyást elfojthatná, és unalmat okozhatna , mi

nemü volna р. о. а’ tam'tò’ részérò'l а’ kényszen'

tés, kedvetlenség, tù'rödehnetlenség és komorság.

е) Csináljon kedvet a’ tanuláshoz ñ elem

geriesztô' dolgok által is. Kö'zben-közben ho irö

vid anecdotával, históriácskával, elbeszéléssel ked

veskediék. Maid mutasson nekik valamelly érdek

letes ké et és raizolatot. Vígyen be magával néha

valamelïy jeles könyvet, és olvasson nekik` abból.

Beszèljen az ujság-Ievelekböl, midô'n van bennök

ermekeknek való. Mindig készülettel menjen be

oskolájába; és tudjon mindennap valami újjal elö

állani. Mutasson mindnyáiukhoz nyájas arczot; járï

dalván közöttúk fel és alá, f- kezében irást vagy

könyvet tartván, nem pedig vesszöt vagy pálczát.

Mikor fenyeget , ne Iegyen szava~járása: „чаш,

maid plegtanl'tlak“.' mert az illyen beszéd rossz ide

át ger-)eszt a’ tam'tás felöl a’ gyermek’ elméjében.

f) Figyelem-_ébresztés és függöben-tartás vé

ett: ne hagyjan’ gyermekeket, olvasás és tanulás

ìözben, semmivel játszani, babrálni: de ellenben

maga a’ tanitó se tegyen nem -loda-valót semmit.

Kérdés-támasztáskor hagyja bizonytalanságban min

deniket; és elöbb mondja ki a’ kérdést, azulán ne- .

vezze meg a’ felelendöt. Gyermek elôtt más tfirgy

ne is legyen, mint az, a’ mellyel épen fogl'alatos.

Azért könyveik és más tanuló-eszközeik közül, min

denkor csak azt vigyék e1 velök oskolába, a’ melly

re azon leczkében szù'kségök Yagyon.

4) Ha csak lehet, a’tan1'ló azon tárgyat, melly

rô'l tam't, matassa meg tcrmészeti mivoltában is ,

vagy csak adia eleikbe a’ gycrmekcknek rajzolat

han és érzékileg. Söt még czélirányosabb lessz, ha

a’ tárgynak 'elöadását mindjárt annali rajzolatjával

kezdi; és azután mondja meg a’ szókat, mellyek

a'ltal аист tîńxsgy kiszokott fejeztetni. Igy reményl
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heini, hogy a’ tudatlanhövendékek elött egy :51112-~

tás és egy szó sem lészen fires hanggá. Kivált а’. ‚

szokatlanabb és idegen szókat körl'ilirni és felvi

lá ositani sehol el ne mulaszsza; - mint (12011—

nâi lajstromát e’ kézí-könyv’ toldalékában „is felta

a.

) Igyekezzék a’ tanl'tó a’ nagyobb résznek

használni, a’ nélkl'il , hogy az egyiket vagy a’ má

sìkat выше elöl elveszítse. Altalában azon mester

kedìék, ho az oskolaí órákban minden tam'tvány

egyìránt és uzamosan foglalatoskodtassék; ésrmig

egyik osztálylyal dolga van, addig a’ többi dsztályok

foglalatosság nélkù'l ne hagyassanak.

6) Igyekezzék a’ tanító az önkénytes munkás

ságot is a’v gyermekben elömozdl'tani. Foglalkoz

zanak tehát a’ gyermekek' otthon is valami hasz

nosban. E’ végett adjon fel nekik otthon elkészx'

tendö szorgalom-irásokat és munkákat, ~ aztán

magának bémutatandókat. A’ privát-szorgalmat

tudniillik ébreszteni kell az emberben korán, és ápolni

minden módon; mert az embernek allérozásában

annak kell végbe vinni föbbet az eg sznek felénél.`

7) Igyekezzék ugyanazon tárgynál többféle czé-g

.lokat is öszvekötni és elérni, р. о. az olvasásban és

irásban közöljön velölc egyszersmind hasznos tár

gyakat is.

8) Eló'adásaiban a’ tam'tó felváltva éljen a’sza

kadatlan fol ó beszéddel és kérdésekbe foglalt ta`

m'tás-móddl . Ne kivánja, Вову а’ tanitvány örök

ké свай ñgyelmezô’ és hallgató fél legyen: hanem

_ intézze a’ dolgot, hogyközben-közben az is

be e-szóljcn, és beszéló’ fé] is lehessen.

9) Hogy az emlékezö-tehetség (memóuia) a’

gyermekekben élesítessék, az iránt im’ ezekhez

szabja magát a’ tam'tó. Az erégzett leczkéket szor

gahnatosan ismételje; melly czélra szánhatja he

tenként kúlönösen a’ szombati диет. Mikor pedig

valamelly tudományt elvégezett, csináljon a’ táblán

a’ gyermekek’ szeme-láttára az egészbó'l egy olly

и
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tabellát, melly az egész studiumót recapitulálja,

és kimeríti. Irja oda a’ fel- és al-osztályokat,--'

csak egy szóval, -— élvén ( ) 'zárjelekkel, is. Utóbb
l törölje ki a, szókat, azoknak kezdő betüit hagyván

csak me , és azokról találtassa el a’ dolgot. Végre

törölje e még a’ betüket is, és csak a’ még meg

hagyott zárjelekből találtassa el a, gyermekekkel az

oda-valótu-lVlajd azt tegye a, tanító, hogy diktál-'

ia le a, gyermekeknek az elbeszélések alatt állo

verseket: és találtassa el, mellyik “elbeszéléshez

tartozandók. -- Majd a, következő elbeszélést és

‚ históriát előbb maga beszélje el a’ gyermekek előtt;

azután olvastassa el a’ gyermekekkel; végre b'e

széltesse el viszont ővelök is, és tétesse Velök irás

ba. -—- Még az által is nagyon élesüla, gyermek, ér

telme, ha a, tanító az elbeszéléseket véle olvas

tatvánf egykét periodus után meg-megállapodik , és

az olvasottból annyi kérdést tesz a’ gyermekekhez,

valamennyit csak abból tenni lehet. p. 0. A’ 9dik

- szám-alattinak első pontjaiból: „Mit értesz a, Bánát

alatt? Mi neve volt egy derék méhes gazdának Bá

nátban? Miről volt nevezetes az az Osz Péter 'È

Hány gyermekei voltak'ÉHo yan hívták őket ? Hány

volt av ü, hány ‚а’ leány . Mellyikféle gyermek

volt több? Egyszer 'valami tréfát akart tenni a’

gyermekeknek: az esztendőnek mellyik részében

volt az idő akkor? Mit „ígért akkor Osz Péter“? .

’sth Igen jó ezt cselekedni; -ha nem épen min

denik felolvasandó vagy felolvasott elbeszéléssel is,

de — gyakorta. .

A könyv-nélkül.tanultatásra nézve: a’ gyer

mek soha ne kényszerítessék ollyast tanulni, a”

mit jól nem ért-g és a, mi neki előre megmagya

rázva nincsen. Az először feladott leezkék csak kí

csinykék legyenek, ngy adhatni fel idővel mind

mind nag obbakat. Aztán tanítsák meg a’ gyerme

keket , mint kellessen okosan tanulni könyv-nélkül 2.

p. o. hogy a’ tanulandó leczkét mindenkor halkkal

olvassák és középszerü hangu fönn szóval; hogy egy

---g

._1

_Af.;_.n'«.1.u
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szerre csak kétszer háromszor olvassák meg a’ 1ecz

két, ’s aztán kevesig, ny'ugodjanak. Akkor ismét.

olvassák meg, iól megjegyezvén a’ szókat és soro

kat, hol és miként állanak a’ könyvben. Ha pe

dig hosszu a’ leczke, akkor egyszeri megtauulásra

ne az egészet vegyék fel, hanem csak типа]; egy

egy részét, és igy egymás után a’ többit is végig.

10) А’ tam'tó oszsza ‘fel tanitványaít bizonyos

osztályokra (classísokra), р. о. betù'zökre , olvasók

ra, betève-tanulókra , irókra , énekegekre, szám

vetökre , fólebb — készù'ló'kre ’sth Ев ezen Osz-`

tályokat, ha a’ hely engedi, kl'ilön seregben is

iiltesse együtt. Mindenik osztálybeli sereget a2

tán egyszerre leczkéztessen, vagy vezetésökre ren

delt repetitor  gyermek’ se 'tségével , шву ö

személyesen, maga eleibe kiál itva; még pedjg nem

mindenkor olly renddel, a’ mint állanak, hanem

(ñgyelem-ébresztés vé ett) néha a’ rendet megza

varva. Kisebb osk`olál an a’ gyöngékct az öregcb'

bek közé lehet elrakni és megoszlatni , kik öket ш

m'tgathntják is. 

M) A’ leánykák’ tanl'tását a’ `mi illeti: bizo

nyos doloä, hogy cze'lszerl'iebb volna , öket kl'llön

vóve , és ozzájok hasonnemù', az az: leányzó vagy

asszony-tanl'tó által oktattatni;  mivel ök 14——

‘15dik évökig a’ férñaktól idegenkednek, és .örö

mestebb ragaszkodnak asszonyokhoz. De'ez meg

kiilföldön sem vétethetett eddi -elé gyakorlásba;

annál kevésbbé hazánkban. Свай Horvátországban,

Zágrábban vagyon pèldzr, hog 1836 óta nyilvá- к

nos oskolában a’ leány-tanuló at rendes tanitóké

pen asszony- személy tam'tï'a. A’ féríì-tanító tehát

ô'reáiok nézve azt tegye, logy velök (mint дубн—

ge edényekkel) lehetségíg kimélve bániék, és a’

szemérmességet meg ne sértse.

VI.. Nevezet szerint az a'be'cze're, sillabizálás

ra és olvasásra tanz'ta's körl'il , gz a.’ ió tanács a’

szù'léknek `és minden oskola-mesternek , ki tanit

ványaival hnmar boldogulni kiván; hogy azokat
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oktassa mindenek előtt a’ betük, és szótagok” (silla

bák') ismeretére élő szóval, csak neveik és hang

jaik szerint, -— minden könyvet, írást és betüfor

mákat még most szem elől félre-téve. Vegyen fel

tehát a’ gyermek, hallatára eleinten két betüből ,

utóbb háromból álló rövid és egytagu szókat; -

azután kéttaguakat és ngy tovább 3- és mondja el a’

gyermek előtt maga, minemű betükböl állanak

azok. Azután adjon fel szókat viszont a, gyermek

nek is , és probálja ővéle megmondatni, micsoda be

tükböl van öszverakva a, feladott szó. 'Azután ta

goljon fel szókat a’ gyermek előtt, és utóbb "tagol

tasson szókat magával is. “Végre mondjon el aígyér

mek előtt egész szónak betüit egyszerre; ’s talál

tassa el, micsoda szó az, - hogy így a’ gyermek

tanulja a’ betüket egy “egész szóba öszvefoglalni is.

Mind ezen gyakorlásokat addig ismételje a’ tanító,

valameddig а’ gyermek (puszta tactusból), jól bele

nem jött a’ betük, ismeretébe „, és öszverakásába

könyvnélkül és élő szóval.

Csak mikor már a’ gyermek így tudja pra

xisban az élő szókat betükre és sillabákra feltagol

ni; ’s viszont, az élő szóbeli betüket szókká ösz

Verakni: "akkor kell őt theoriában is betükre, az

az: a’ betük, formáira és olvasásra tanítani. Igy

örömmel fogja tapasztalni a’ tanító, hogya, gyer

' тек, »- mihelyt a’ betüketv jól inegismérte , és

akárhol és akármelly renddel gyorsan nevezni tudja,

-- azonnal öszve is tudja azokat foglalni, az az:

tud Olvasni hamarjában és egyszeriben.

~ A’ betük, nyomtatott írásbeli formáiknak is

mértetésére pedig? а’ gyermekeket vagy írott vagy

nyomtatott betü-táblán "’) vezesse a’ tanító , -ki

 

') Az efféle tábláknak közös költségen eszközlendő

meghozatásuk által sok szegény szülék megkíméltetnek

.az ábéczés könyvek” vásárlásától; sok áhéczés könyvek

viszont n’ hamar történni szokott elszaggatástól. Kap

hatók pedig Pesten a’ könyv»árosoknáî mindenkoron.

t

\
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állítván a’ tábla eleibe egyszerre többeket is. Kezd

je ne az öreg, hanem az а ró Ьетйкбпт Egyszerre

csak 2—3 betüt vegyen fe , és nem is az ábécze’

rende szerint hanem elsőben a’ magánhangzókat.

Vegyen fel egy olly szót, mellyet a’ gyermekek

élő szóval elbetiizni tudnak, P, o. fa; és mutassa

meg а’ táblán, mellyik az ‚ a. Azután veheti e,

szót: fal, erre: falu. A’ tanult betüket könyveik-'

ben is velők kerestesse fel, és mutattassa meg

több helyen is. Mindenkor olly betüket válasz

szon a’ tanl'tó tanultatásra, mellyek egybevéve va

lami affélét jelentenek, a’ mit a’ gyermek is ért.

Az ujonan tanult betükhez az előbbieket mindig

ismételni kell, hogy azokat a.” gyennek el ne fe

lejtse. Az öreg betüket csak utóliára kell taníta

ni. Szükség pedig, hogy a’ gyermek a’ betüket

ne csak ábécze rende szerint fel tudja mondani; ha

nem azokat átabótában is esmérje; és akárhol ’s

akármelly soron gyorsan megnevezni tudja. ,

Nagy: kedvet és ösztönt ád gyönge tanulok

nak az ,

valami szépet olvas, -— а’ mit értenek; 0. е’

kézi-könyvből. A’ XIIIdík résznek elején“ ta rálkezó

oktatás is égen itten használandó. -

VII. A, szótagola'snalv (sillabízálásnak) tanítása

és tanulása {iránt megjegyezhetni im’ e’ következen

dőket, ugymínt= ' x

1) Az ab, eb , ib, oh, és más efféle értetlen

ségek helyett 'obb felvenni egész és értelmes szó

kat; olly rend el, ho y eleintenegytag'uak és köny

nyen kimondhatók p. о. fú, fa, á , tü, nt ,stb.)

”azután a’ több-tagnak és nehez'ebl) kimondásuak

(р. o. alma, ángy, enyv', nyelv, trombita ”stÍb.)

Vetessenek elő.

Czíme az illy régiebb táblának: „Беты: öszve-foglaló

teljes tábla“,- e az шары, (melly amannál töké

letesebb_ is): „ABC. oskola“ , Pest, 1826. Áll tíz tál)

lából. Ara egy for. p. p. .

a a, tanító néha-néha előttük könyvből .
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2) Ugy kell a’ szókat eltagolní , a” mint ki

mondatnak; következőleg

a) Ha egy mássalhangzó van két magánhang

zó között , azt a’ második magánhangzóhoz kell

kapcsolni, p. o. ásó, á-só; gabona, ga-bo-na; ha

szon.

b) Ha a’ magánban zók között két mássalhang

zók találtatnak, ezek {özül egyiket az első, má

sikat a’ második magánhangzóhoz kell kapcsolni,

p. o. olló,ol-ló;semmi, sem-mi; dolmány, dol

mány; asz-tala bőr-csók.

c) Ha a’ magánhangzók között három vagy

_` négy mássalhangzók vagynak, az utólsót az utóbbi с

magánhangzóhoz kell kapcsolni, a’ többit pedig az

elsőhöz, p. о. körtvély, kört-vély; nyolcz-van,

fárszi -ban.

[dá Az öszvetett szókat ugy kell eltagolni, hogy

minden szó külön választassék, p. o. husevö, hus

e-vő; borivó , bor-i-vó.

3) Ugyeljen arra kiváltkópen, hogy a’ növen

dékek szükségem kívül ne nyujtogassák a’ szóta

gok’ kimondását, és a’ több tagú szókban az utolsót

érthetőképen kimondják; -valamint arra is , ho

n’ szók a’ gyermek, szájában ne váljanak éneklők

ké, Vontatósokká, kiáltókká vagy sivitókká; el ne

hara tassanak, és lélekzet-vevéssel el ne nyelettes

eenek). '

VIII. Az olvasáshoz csak akkor kell kezdetni,

mikor a’ növendékek a’ betüzésben és szótagolásban

már eléggé jártosak. Erre nézve azon legyen a’

tanító ,

_ 1) Hogy a’ tanítványok mindent ngy, a’ mint

nyomtatva van, igazán olvassanak, tisztán és egé

szen kimondjanak, semmit benne (csak egy betüt

is) ki ne hagyjanak; ha pedig e’ részben hibázna

nak, hibáikat ön erejökből hozzák helyre. Kez

dőkkel eleinten csak olly darabokat kell olvastat

ni, mell eket már előre könyv-nélkül tudnak, p_.lo.

kis Verse (et, miatyánkat, hiszek-egyistent , És m. eff.



az osliola-tanitókhoz. XXVII

'-¿L

ц

Кв“.

ba

ing’

ná

Íll y

31—

‘g

)ii

i1,

gy

15”’

Én“

{а—

sót

vgìv

k

85’

11i 7

за“

1'nt

те—

îiit

m ’

82—

at*

о.

èff.

2) Hog-5T ne csak hibátlanul, hanein illendö

hang-változtatássalv és értelmesen is olvassanak;

ñgyelvèn a’ választás-jelekre és a’ fó' szavakra. Ver

senyt is lehet olvastatni , többeket egyszerre és

“панацеи textusból. Néha pedig maga a’ tam'tó

vegye ki szájokból az olvasást, maga olvasván elò't

tok, és nekik az okos olvasásban példát mutatván.

3) Hogy az olvasott darabot élö szóval is ma

gok elöbeszèleni, gyakoroltassanak. `

4) A’ hibás nyelvù'ekre (selypekre, pöszékre,

nyifákra, hebegó'kre) különös ñgyelem legyenz, ès

azok mindenek fólött gyakoroltassanak a’ nyelvnek

forgatásában és a’ világos tiszta kimondásban. Er

re szolgálhatnak a’ XIII-dik résznek IV. és V. . ‘

számai.

5) A’ növendékek jókor megtanuljanak kù'.
lönbféle kézirásokat is olvasni;w és ismêrni a’ néha

elöforduló szokatlan betiiket is_, p. _0. a’ németesen

irott h-t, sz-t, ’s-t. _ _

A’ textusban, olvasáséközben eló'forduló алб—

laszta's-jeleket a’ tanitó imigy magyarázza meg a’

gyermekeknek: „A’ ki êrtelmesçn akar olvasni, '

az viïyázzon a’ iqlekre, és olvasását azok szerint
alka maztassa. Vf"xll.'1podjál .meg a’ kommánál

,) mig egyet számlálhatsz; a’ Pontos kommánál

3) mig kettöt; a’ kettös pontnál ( z) mig hármat;

a’ pontnál mig négyet számlálhatsz. A’ ont

nál hangodat is leiebb ereszd.rA’ kiáltás-jelnél)

szavadat vidd fel, és erösebb hangon olvass. 'A’

kérdés-jelnél ugy olvass, mint szoktál szólani

akkor, midön valamit kérdezsz. A’ sor’ végén ál

lani szokott kaposoló-jelnél ( —) nézz szemeddel a’

következö шёл-111: sorra elöre, és meg ne állapodjál.

A’ zár-jelben [ ] ( ) foglaltakat valnmennyire к

alantabb hangon és gyorsabban olvasd, :mint a’ töb

bi textust. А’ más’ szavai’ felhozásának jelénél („ “)

is a’ hangot váltothssnd. A’ hol csillagocskára шву

kereszlre (* +) találsz, ott a’ legközelebbi ont

nál megállapodván, olvasd oda azt, a’ mi oda
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alatt a’ lapon a’ csillag- чаду kereszt-ielnél va

gyon "’ .

IX. Az irdsra, névszerint a’ széïl-irásra (cal

ligra hiára) és helyes-irásra (orthograp Ига? vezér

lô’ о tatás кыш im’ ezeket javalljuk az os {ola-ta

nl'tónak. Gyermekeket nagyon korán, az az: mig

még olvasni nem tudnak és kezeik gyöngék, irásra

nem kell fogniß Вед fogván pedig öket a’ tam'tó,

:mindenek elött mutassa meg nekik, mi módon

kelljen testöket tartani az asztalnál, hogy t. i. az

asztalra reá ne bukjanak, hanem irás-közben is egye

nesen iiljenek; -— aztán, miképen kellessék a’ tol

lat kezökbe venniök és forgatniok, t. i. hogy azt

három elsò’ ujjaik közé vègyék, gyöngén ишак,

és iró kezökkel kis-uijokra támaszkodlanak. Ta

nitsa meg ô'ket papiros -fú'zetkéket öszvevarrni is

Khelyesien. n ` `

Kezdô' irónak táblára krétával próbálgatni az

irást jobb , mint tollal papirosra. Ha pedig a’ gyer

mek eleibe papiros adatik, akkor is tanácsos, ele

,inten a’ gyermek’ kezét vezetni, sôt eleibe a’ vo

násokat és betù'ket czeruzával (plajbászszal) kiraj

zolni, mellyeket aztán ö téntás tollal irjon ki. Söt

is tehetni kezdölckel eleinten, yhogy deszkára

hmtett finom homokban formálgassák ki a’ betä

ket, ujjaikkal.

A’ ki ìól akar irní, annali szù'kséges, hogy

legyen 'ól metszett tolla (pennája), tollkése (pe

\ nicilusag, ió papirosa, egyenes lineája, plajbásza,

és jó téntája. Jól metszett toll az, mellynek met

szése deli hosszukás, és -- lefektetve hátára, néz
vén , -— a’ lobbik szálkája valamennyire vékonyahb

mint a’ ha og. Le en- kéznél mindig itató papi

ros is, a’ tollnak itörlésére, és az elcsöp enhetö

ténta-mocsoknak felitatására,me11yettudnii ` nem

 

a) Lásd ide a’ XIII-dik résznek ll. és vll. számait.

\
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yúgy kell felnyalni; mível ez veszedelmes az egész~

ségnek "’).

') A’ ténta- (vagy tinta-) készítéshez száz meg száz-fe'le

receptek, módok, utasx'tások vagynak: olcsóbb, drá

gább; llamar e's ke'sedelmesen készüló , kevésböl és sok

féléból álló téntához. A’ legegyszerüebb, olcsóbb és ha

mar megke'szíthetó receptek közül való р. о. im’ ez a’

három: 1) A’ szelid gesztenye-fának héját fözd meg

jól , és elég-fekete téntát ád. 2) Vedd a’ fagyal-fának

jól megérett bogyóit, fözd meg folyói vîzzel és kevés

gáliczkóvel; levét szürd le, és leszürötten forrald mind

addíg, mignem söte't-kék szinünek látszik. Most tégy

hele еду kevés timsót, és еду darabka szílvafa-mézgát

(u. n. macska-mézet). Keverd fel jól, hogy a’ folyadé_k

ban mind ez felolvadjon; és azonnal kész a’ szép ’s' ol

csó ténta. 5) Vásárolj a’ füszeres boltban hat lat gu

bacsot, mellyet (miután közülök a’ lyukacsosakat ki

dobáltad) törj meg vporrà; szitáld meg rit'ka szitán;

tégy hozzá ugyan a’ füszeres boltban vásárlott gáliczkö

vet másfél 1аеофарг6га törve; tölts reá fél itczényì vi

zet (vagy hó- vagy` essó-levet); tartsd meleg helyen;

rázd fel napjában többször , husznnnégy óra mulva kész

a’ te'nta; melly mennél tovább tart, annál fçketébbé

válik. — Többecskébe kerülö, de tökéletes jó téntához

végre , im’ ez a’ lçgjobb receptek’ egyike, lîiirva` a’l Tu
dományos Gyüjteményból, 1829. VI.v köt. Еду itczéhez: végy

börzsönfát (campesche-fát) hét latot, fózd fél óráìg, elég

tiszta vizben, hogy a’ fózés után egy itcze legyen. Hült

s'züredékéhez tégy öregre tört alepóì gubicsot öt latot.

Aztasd közönséges melegben , -Iegfölebb 24 óráig. Szü

rede'két töltsd tiszta üvegbe; és még tölts hozzá gummit

ke't дашь, egy latnyi eczetben felolvasztva.' Igy öszve

rázván a’ тёти, olvaszsz el benne еду latnyi kékkö~

vet (Kupfervitriol) , és calcinált az az: fejérre égetett

gálíczkövet (Eisenvïtríol) hét latot. Rázogasd fel; hagyd

uéhány napig dugatlan, csnk a’ por ellen födve; közön

aéges mérsékletü melegen. Végrc q’ penész ellen свит

rants bŕle еду kevés borszeszt (Weingeist), vagy a’ he

lyett теза Ье1е egy darabka kríspánt.

Egyébiránt patikákban és füszeres boltokbanmin- ‘

denütt találhatni nemcsqk téntához való szereket (tén

ta-spéciest), hane'm kész седин is. Ugyan ott tudnak

kélzíteni ,  feliete téntán kivül , - kéliet, pimaal'.,l

zöldet él mindenféle szinüt. l
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Irni kezdò' tam'tványnak a’ tanl'tó elöször свай:

azon különbféle egyenes és görbe , vékony és vas

“Ё, rövid és hosszu vonásokat irja eleibe, viz

erányos lineára, mellyekbôl a’ betůk {оттащи

nak. Csak akkor, - ha е szer ezen alap-vonások

nak irásában a’ gyermeke i már eléggé gyakol'lot

` ka, — vezettethetnek valóságos és egész betù'k’

irására, t. i. az aprókéra elsöben. На az apró be

tù'ket már щами, akkor irassanak eleikbe , «ugyan

apró betükkel, egész szók; utóbb egész mopdalé

kok. Vé re következzenek az 'öreg betük. Es ak

kor nyuit atni a’ yermeknek eleíbe, nyomtatott

irás-formait is, mel y után irjon, a.’ tam'tó гей néz

vén; ésa" melly után írott híbás példányt a’ tam'tó

Bzorvalmatosan kijohbl'tsa; —- só't magával a’ gyer

mekîïel is a’hí.bákat találtassa e1 és igazl'tassa. Erö

södvén a’ ‘tanitvány az irásban, még azután is leg

inkább csak az Iapró betù'kkel való folyó- irásban

kell öt gyakorolní; minden haszontalan czifraságo

kat és mesterkéléseket eltávoztatván. (Lásd ide az

е’ kön ’ Véîén találkozó szép-irási példányoliat).

NagyÍ ractur- etù'k’ irására és Fóstésére gyermeke

ket általában nem kell oktatni; mert az sok idò't е1—

romboló, szüléknek költséget okozó és haszonvehe

tetlen foglalatosság. Свай az legyen a’ föczél, hogy

olvasható, ngszerlï, tiszta irások leg en; melly`

végre a’ cursívv (az az: apró, egymás ól folyó),

betù'k és szók’ irásában gyakoroltassanak kiváltké

реп. Ez reáiok nézve leghasznosabb. ` f

Az apró betùlk’ irásához szù'kség megmagya

rázni a’ gyermeknek, hogy az eíféle betù'k 163111—

kább négyfélék, ugymint: rövídek, mellyeket a’

lineában egyírányos nagysâgra irunk, minemù'ek

az a, i, n, т ’stbg hosszuk, mellyeket maid à’

lineán fölù'l nyujtunk meg, minemüek a’ 17, l,

Ь, d, h; maid a’ lineán :11111, millyenek a’ g, р,

j; maid pedig fólù'l és alul is, p. o.f, Az ide

tartozó regulák immár ezek: -
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1 Minden rövid betük egyenlő nag sá ak,úgy a) hosszúk is egyenlők legyenek a); lígrileára

nézve; p. о. az a akkora legyen, mint az u; a’ l:

mint az l, ’stb. „

2) Azon egy szóhoz tartozó betük egyirányu

távolságra legyenek egymástól.

3) Hasonlókéipen az egész szók között is a’

ha ott üres közö: egyirányuak legyenek. Mikor

pe i a’ szók között valamelly olvasási jel fordul

na elő, akkor az üres köz valamivel nagyobb is

lehet. ' » .

4) A’ pontok és ékek illő távolságra tétes

senek {betük fölé; se ne igen magasra, se pe

félre, hanem e enesen fölibök.

5) A’ soro rat is agynál-3111 távolságra kell ir-_

ni egymástól; és a’ fe ’s á-járó betük, szárait'

annyira meg nem nyuitani, hogy egymásba ütköz

zenek , vagy szintén öszVe-zavartassanak.

X. A’ helyes-írásnak (orthographiának) meg

tanulására legtöbbet tesz az, ha a’ gyermeke

eleibe diktálunk és velők iratunk. Az írni tanulók

kövessék, a’ helyesen és tisztán beszélő embe

reket és a, jó könyveket. Irás közben oszszák fel

a, szókat tagokra, és úgy írják le, mint azokat

sillabizáljuk és szájunkon kieresztjűk. A’ diktált

szók, leírásában a’ gyermekekelőször is táblán gya

koroltassanak, úgy azután papiroson. Vagy: míg

némellyek a’ táblán gyakoroltatnak, addig a’ töh

biek ugyan azt ír'ák' le papirosra. Végre az egész

mondalékok, írásában, az írási jeleknek használásá

ra és elrakására is oktattassanak a’ gyermekek.

Ez legczélirányosabban példák által esz cözöltethe~

tik; midőn t. i. könnyü értelmü mondalékokat,

Beriodusokat vagy verseket nekik diktálunk, hi

ásan és jelek nélkül, »- mellycknek kirakását és

igazítását reájok. magukra hagyjuk, és velük is té

tetjük a’ mi felvigyázásunk alatt. (Bővebb utmu

tatást nyujt e’ tárgyban a’ XIII-dik résznek harma

dik czikkelye. .
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XI. Következnék most már annak fulszámolá

sa, minemü regulákra kelljen a’ типами ñgyel

nie, minden egy-e tudománynak elô'adásában kü

löu-kù'lönz de a’ so с regulák helyett a’ szerzö jobbnak

танца, inkább mindenik tudományt aïmaga va

4lc'wságában készen és kidolgozva közölni e’ jelenvaló

kézi-könyvben. ‘ l

Nyujtplk itt t. i. hazánk’ érd. oskola-tam'tói

ńak és tanítványaìiknak egy könyvben mind :_xzon

tanulmányok’ gyùjteményét , mellyeket falusi ша—

ar oskolákban tanl'tani szù'kséges és hasznos. Az

1ránt, hogy minemù' tudományok illenek falusi

nép-oskolákba, e’ könyv’ szerzó'je megolvasta és

megértette a’ legbölcsebb nép- neveló'k’ vélemé

nyeit; különöáen megolvasta атак országos te

kintetl'i könyvet is Ratio educatonís; és 'ószvevizs

álta a’ kù'lfóldi nép-çskolákban divatozó legújabb

{ézi-könyveket. A’ melly tudományok’ közlésében

immár , ezen vízsgálódásai után megálla odott:

azokat штата rövid kivonatokban és egy {önyv

ben öszveirni a’ hońi kedves magyar köznép’ szá»`

mára; —— olly renddel, mint mutatja e’ könyv’ fog

lalatjának laistroma mindjárt ennek az elején.

Két förészre oszlik el pedig ez a’ kézi-kön v.

Az elsö, magában foglalja az olvasó-kön et; mel y

hez kaposolandók: a’ Х. és XI.részek szerzelékei;

ú пеш камъьеп а’ ХШ. résznck п. 1v. V, és

V .számal alatt манто czikkelyék is még. A’

második,x a’ kivont tudományok’ öszveségét («На

l elò’. Amaz свай Ье1б1е naponkénti olvasásra váló:

emezt - ha nem szóról szóra is, de értelmére néz

ve -— na уоЪЬ részint könyv-nélkù'l àzù'kség meg

tanultatnl a’ gvermekckkel. _ -

_ A’ könyv-nélkül tannltatandó tudományok’

eló'adásában a’ szerzö агга ù' yelt, hogy azokat 1e

hetò'ségig a’ növend'ék-tanuló i’ elméjéhez alkalmaz

tassa. МеП ré nézve közl'ílök több is, kérdések

ben és feleñetekben vagyon kidolgozva. Azonban

mindent álml ’s ki káté-formában adni nem lehe
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tett; nehogy a’ könyv szerfólött na ra terù'liön.A’ kérdésrnélkù'l elöadott tudományoîgaìlt tehát kér

désekre kicsinálni, és azokat a’ tanl'tványoktól ki

kérdezni: -magára _hagyatik a’ tanítóra. Вей ш

mutatás és élda találtatik a’ VI. és IX. résznek

eleièn. Söt {északarva sincsen adva minden tudo- ‘

тайну katechizmusi alakban. A’1egúiabb nevelök’

itèlete szerint tudniillik a’ rövid sententiák .és

czikkek általí tam'tás a’ katechetika formának eleibe

teendö'. Részint azért, mivel emebben a’ dolog’

{анаша megoszlik а’ tanuló és tanl'tó között; -

úgyhogy a’ gyermek mindenkor csak megszakasz»`

tott czíkket kap; egészet ¿s teljes értelmù't soha

sem. Részint pedig azért, hogy az igy megtanult 

felelet , -— nem kèpezhetö egy magában megérthe

t6 е ész czikket, -- nem marad meg állandóul az

emlé ezetben, legalább nem érdekletes; hanem ha.y

a’ feleletb'en a’ kérdés’ tartalma mindenkor ismétel

tetik. De akkor viszont a’ kérdéseket tanultatni

fólösle es. Ehhez járul, högy a’ kérdések inkább

csak a tam'tóknak valók levén, igazságtalánság ós

haszontalan ehne-gyötrés, gyermekkel a’ tanl'tó’

szerepét- (ЮНЫМ) is megtanultatni. Végre a’ ka“

techizmusl forma a’ tunya oskolà-tanitók restségét

is nagyon ápolja. A’ rövid czikkek általi tam'tás

módnak elsösé е dránt már Cicero fiîyelmeztette a’ 

nevelöket, migön így szól: De Ли? . Il. 6. ,` ra

vissz'mae sunt ad beate vivendum, brew'tèŕ enun

ciatae sententz'ae.“ »- Arra is vàn tekintet minden

tudomány-kivonatban, söt az egész könyvbén, hogy

az nemcsak Yférñaknak, hanem leányoknak is ér
dekletes légyen. Azonkivù'l a’ tudományokat,A köz

be-közbe szövött elbeszélésekkel, versecskékkel

és érdekletes fordulatokkal is ígyekezett a’ szerzô’

kellemetessé tenni; és az unalmas egyformaságot

eltávoztatni. _ ‚

Е’ könyv’ használásának módìát mi illetizálta

lában a’ tudományok -közù'l .а’ számvetés egymaga

ollyan nemù' , hogy azi. esztendô'nként szù'kség ta

xázr xöNYv. 3

l

n



хххп' Kalauzoló beszéd `

nitani: ellenben a’ többi tudományOkat bizonyos

számu esztendőkre lehet eloszlatni és kiszabni, _

többre, hol a’ gyermekek több esztendeig bejárnak

oskolába з kevesebbre , hol őket csak két három té

~ len járatják be. 'Valami részletesebb és bizonyos

heti rendet a’ szerző azon okból nem nyújthatott,

miVel oskoláinkban sok órákat (a, mint is méltó!)

a’ ker. vallási tárgyak foglalnak el,mellyeket,meg

határozni és órákra kiszabninem az ő dolga. Mind a’

tudomán oknak esztendőkre való kiszabását, mind

a’ tanitásr órák, kicsinálását el fogja rendelhetni min

den oskolwtanitónak illető egyházi "kormányja.

Akár egy akár több“ tudományt végez pedig a, ta

nító egy téli időn: tartsa meg azt, hogy egyszerre

egfy tudománynál többe ne kamon; hanem , ha egy

el ogyott, akkor kezdjen utána másodikat. Azt az

egyet aztán hetenként több órákban folytathatja,

és így el is végezheti könnyü móddal; - minden

tudomán csak olly kiterjedésülevén, hogy egy évi

oskola-folyamatban végezni lehessen. Sőt a rövidebb

tudományokból elvégezhetni egy oskolai esztendő-7

ben kettőt, hármat is egymás után. Egy leczke pe

dig ne tartson tovább fél, vagy legfölebb egy

egész óránál, hogy megne uni ák. Onmagától ide érte

tit, hogy a’ kézi-könyvet ne csak az oskola-tanító,

hanem minden tanítvány (vagy legalább közülök

több is) bírja. .

A’ jól elrendelt falusi oskolákban a’ g erme

kek nemcsak téli hónapokban (Decembertő Mar

tiusig) járnak oskolába: hanem e ész őszön, télen

és tavaszon is. Olly oskola-tanító( tehát. kiknek

eleikbe a’ gyermekek. csak épen télen "árnak fel,

és .azért e’ tudomány - kivonatokat osszalnákr

rondolják meg, hogy a, regulásabb oskolát-tartó

iiVatal-társaikra is kellett tekintettel lenni, kik ,

viszontazokat inkább keveselni fogiák , mint sokal

laní. A’ ki az időnek rövidsége miatt a' hosszabb

. tudományokat egy folyamatban el nem végezheti,

végezze el a" másikon. ’
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A’ tudományok” rendére nézve: azokat “legczél- .

irányosabb lészen ngy kÖVetkeztetni egymásra , mint

itten állnak; mivel az utóbbiak az előbbieket sok

helyen már felteszik. Azonban ez nem változhatat

lan szabály.

Az oktatás, módja iránt, a’ tanítótól megkíván

tatik, hogy maga e’ könyvben járatos és minden

képen otthon legyen; melly végett ő e’ könyvet“

előre által ’s ki studirozza szorgalmatosan. Azon

fölül minden leczke-tartás előtt maga el ne mulasz

'ára jól elkészülni ,--mellyhe'z itt új meg új ideá

Lat és minden lapon elegendő materialékat tala'l.

Ne is adjon fel leczkét soha, mígnem azt előbb

megmagyarázta. A’ hol e’ könyvben kérdés fordul

elő felelet nélkül: ott a’ tanító állapodjék meg, és

találtassa el a’ feleletet a’ gyermekkel. Igy tegyen

olly helyeken is, hol valamelly "mondás még bí

jával Van hagyva (a, mit egy-egy vizerányos vonal,

mint gondolat-jel jegyez , p. о. az első részben

több helyeken. A’ felmondandó leczkébcn ne ki

vánja a’ tanító szorosan, hogy a’ gyermek mindent

szóról szóra mondjon el a’ könyv szerint: hanem

mondassa `vele készakarva a’ maga tulajdon (gyer

meki) stavaival. Hol a’ felelet bosszu , ott azt

tagolja fel és szaggassa el két vagy három kérdésre

és feleletre is. A’ mit az előforduló tárgyakból az

ő természeti valóságában megmutathat a’ gyerme

keknek: azt megmutatni el ne mulaszsza, p. o. а"

mérges füveket , a’ faoltást és plántálást a’ maga kert

jében ’s a’ t. А’ versek a’ IV-dik részben részint

arra szol álnak , hogy betéve megtanultatva a, gyer

mek azo tat declamálja; részint edig eldalolásra' is

használhatók,--tudván, hogy а oézís, az ének

lés, és ártatlan dalolás nagyon sze 'dítí a’ szíveket.

-Exáment a’ tanító ne egy kiszakasztott darabból

adjon, hanem azon télen tanított egész tudomén -

ból , _mint erre a’ VIII-dik résznek végén példáit

láthat. Szerzelékül és kedveskedésül гагу-оп adva

sza megolvasni , a’ mi következik, és magyarázat-

Y
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e’ könyvhez néhány kép is, u int: egy a" ter

mészet-tudományhoz , egy a’ óldleiráshoz, és háá

rom példány a’ szépiráshoz: hogy így a’ tanuló e’

könyvet bírván, semmi, híjával ne legyen.

Ezek” megemlítésével immár e’ kézi-könyvetaz

érd. oskola-tanítóknak keze'íkbe általadom; Szívem

szerint óhajtván, hogy az ő hiîfáradozásoknak ehhez

járulásával.. a’ növendékeknek mind sziveikre mind

értelmükre nézve áldott űmölcsöket hozhasson;

és általa mennél több érte es , csendes és jámbor -

polgárai neveltessenek a’ hazának.
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Hálá Istemlek! hogy már anuyira jutottam, {апи—

` lásomban, ho y lassan lassan olvasgatok; ábéczés

könyvcmet tö b izben is már végig olvast'am; és

mostantól fogva te-belò'led kczdek olvasni. kedves

kézi-könyvem. Jer hát, hadd vegyelek kezembe.

Fogadom, 1e nem teszlek, valamig oskolába járok,

és valamig ki nem tanulom mind azt a’ sok szép

és hasznos tudományt, melly tebenned az én 52:1

momra elrejtve vagyon. Söt, ha maid oskolából

kimâlïadok, még azután is elö-elöveszlek, Vés for

ай .
g Свай azon kevésbó'l is ‚ a’ mit eddig tanultam .

már eléggé érzem , melly drá a dologa tudomány.
Hátha még majd ídövel odáblg) haladok: e1képze

lem, melly na örömemre fo az válni nekem.,

Azért rajta lesze , hogy szorga matosan tanulhas-ß

sak; mindeneknek fólötte pedlg, Ногу olvasni iól

folyvást tudjak,-azután 1mi és számot vctni. Mert

elhiszem, hogy a’ ki ezekhcz пот ért 9 az sok esc

tekben nem tud mngán següeni; gyakorta meg is

csalatík, és egy szóval: e’ világban nem bolde

gul , -- mint шпица mindjárt a@ itt köveLkezö pólda.

') Е’ tárgyban minden oskola-tanítóknak выпить az a'

practicus értekezés,'melly az 182Gdiki Tudományus Gyüj

teménynek IX-dik kötetében az 56 ’stb. lalnkon tn

lálkuzìk. `
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Bogdányban lakott egy szegény zsellér-ember,

kinek egy öcsese , mint kalapos mester-legény, már

ré óta oda volt vándorolni. Husz esztendő óta nem

ha lott felőle semmi hírt; azért nem is hitte többé,

hogy még éljen. Egykor a’ szegény ember bément

а’ városba , hol egy pecsétes leVelet adtak néki ál

tal, melly az ő nevére szólt. Mivel pedig az ember

sem írni, sem olvasni nem tudott; tehát haza vit

te, és ment vele egyenesen а’ zsidó-korcsmáros

hoz, kérvén azt, hogy olvasná el előtte a’ levelet.

A’ korcsmáros (előre az írást csöndesen általfutván)

monda a’ szegény embernek} „Hallja kendl' ezt a’

levelet kendnek Prágából írják, hogy ottan a, kend

öcscse megholt, és kendnek ötven forintokat ha
vyott; hogy tehát menne elkend a’ pénzért hala-l

äék nélkül.“ Monda erre a’ szegény ember: „En ,

Pra ába, ide száz mértföldnyire , aztán ötven forin

tért. nem én bizony, oda soha sem megyek el.“

Monda erre a’ korcsmáros: „Tudjakend, mit?adja

el kend énnekem ahhoz a’ pénzhez való jusát negy

ven forintért5majd aztán én módot keresek benne ,

hogyan juthassak a’ pénzhez.“ Az ember reá állott, -

és meg is köszönte a’ korcsmai-osnak sziVességét.

Idő jártával rosz gazdálkodás miatt a, korcsmáros

mindenéből kipusztulván, és halálos á yon lévén,

a’ szegény embert ma ához hívatta, tő ebocsánatot

kórt, és megvallotta: ogy abban a’ levélben nem .

ötven, hanem ötezer“ forint állott, és ő annyit is

vett fel valósággal: de már azt mind elpazérolta.

--Ha az a’ Bogdányi ember írni és olvasni tudott

volna , valljon lehetett volna-e őt megcsalni illyen.

паша?

anulni va élő szóból lehet, .va kön ek
ből és irásolcbóiyÉlő szó az én jó sgxäéimnzi- és

tanítóimnak oktatása. A’ könyvet a, tudós férfiak

írják, téntával papirosra; melly írást a’ könyv-nyom

tatók kinyomtatnak sajtóval, így, mint ez a’ kézi

könyv is vagyon.“ Kön v-nyomtató mühely falú.

helyen nincsen sehol. z csak nagyobb városokban

/
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találtatik. Míg tehát városra nem juthatok, ezt a’

gyönyörü szép mesterséget nem láthatom: de akkor

el nem felejtem megnézni, hogyan megy véghezaz

a’ könyv-nyomtatás. könyvhöz nyomtatott

írás kell több ivnyi (árkusnyi) is; melly kész ive

ket aztán а’ könyvkötők' (kom aktorok)általveszik,

öszvehajtogatják, csinosan be iötik; széleiket el

metszik, megfestik, neki táblát csinálnak, és ngy

árulják el. lgy készítetjk minden könyv.

Egy balga fiú, látván ,-hogy az öregek szem

üvegen (va yis okuláron, pápa-szemen olvasnak,

- azt gon olta, hogy a’ szemüveg va ami olvasó

csuda eszköz, mellyet a’ ki orrára feltesz, azonnal

tud olvasni, habár könyvből soha nem tanult is.

Egykor tehát a’ városba menvén, betért egy kal

már-boltba, kért szemüveget és könyvet hozzá.

A’ kalmár ád elő szemüveget , a,fiú felteszi, és pró

bál olvasni rajta. Mivel pedig olvasni azon-semtu

dott, boszusan vissza Vetette, azt állítván, hogy

ez nem jó szemüveg, mert nem lehet rajta olvasni.

A’ kalmár észre-vette a’ fiúnak bal aságát és kipi

rongatta boltjából,-ho y takarodjék és tanuljon

meg előbb olvasni könyv ől , majd aztán akkor fogl

tudni olvasni szemüvegen is. Es szégyennel ment

haZa a’ balga ñú.

Könyvek pedig töménytelen számmal vag ak:

nagy, kÍCSÍYly, új, régi (vagyis avult). Aztán ülön

könyvek készítetnek n’ yermekeknek , külön a’

felnőtteknek, külön a’ tanuïatlanoknak, külön a’ tudó

soknak. Valahányféle a’ tudomány , annyiféle, köny

vek vagynak. Tudósoknál a’ könyvek egész almário

mokkal (szekrényekkel) tele állnak; sőt egész szobák

és házak is találtatnak töltve azokkal. De nem kell

gondolni, hogy az mind igazság volna , armi köny

vekben kinyomtatva találtatik. Sőt va 'ak botrán

koztató dolgokat és hazugságokat mago iban foglaló

könyvek, mellyeket tehát olvasni nem kell. _

' A’ hol sok könyv van öszve-gyüjtve e y hely

rc,'ott azon gyüjteményt könyvtárnak, ( iákosan
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‚ bibliotékának) szokás hívni. A' hol sok gabona van

öszve-gyüjtve , az gabonatár vagy magazm , gráná

'rium, —— mégis más néven magtár, áhó. A’ 1101

sok portéka együtt vavyon, és árultatäl: az kalmár

bolt. A’ hol sok élőfák találkoznak egy seregben ,

az erdő. A’ hol sok borok tartatnak együtt, az

pincze. A’ hol együtt sok belegek feküsznek. és

gyógyítatnak: az ispotály, va is kórház. A’ hol

sok emberi holt testek vagyna 1 elásva a’ föld alá,

az temető. A’ hol sok katonák lakoznak együtt

társaságban, az kaszárnya. A’ hol sok férfi és asz

szony-ember van öszve-seregelve imádkozni, éne

kelni :y az a’ hely templom. A’ hol pedi sok gyer

mekek és ifjak ülnek együtt, hogy tan ljanak: az

oskola, vagy iskola. Most mondd meg magad , mi

csoda hely az az oskolaY-az a’ tem lom? - az

a’ kaszárnya? -— Hát az a’ fábrika vagy gyár)

valljon mi lehet? Hát meg, az a” patika (vagy a’

gyógyszertár) '_' ——

А’ kik oskolába járnak, azok még csak yer

mek-emberek. Enis most élem a’ gyermeki (ott.

Az én életem” esztendeinek száma még most csak-?

De nem voltam és nem is maradok mindig ekkora.

Első esztendőmben nem tudtam sem járni , sem be

szélni, sem szót érteni. Második esztendőmben ta

nultam járni és szólani. Akkor kisded voltam.

Mennéltöbb esztendős yoltam, annál inkább meg

erősödtem, és annál inkább óhajtoztam, vajha már

egyszer én is akkora lennék, hogy oskolába bejár

hatnék. - Megértem immár most azt is. Ha majd

. oskolából kimaradok, leszek Serdüló fiú (gyerkő

eze), leány. Ha még több esztendőket érek, leszek

legény;-hajad0n leány (szüz). Idővel leszek meg

lett kotu vagyis embernyi ember, - asszony ; még

is utóbb öreg ;_ vé re megélemedett, megaggott

vén ember; és ott észen határa földi életemnek.

Gyermek-koromban kell, megtanulnom mind azt,

a’ mit utóbbi életemben tudnom szù'kséges.

/
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Az emberen kívül a’ föld’ мин nincsen több

ollyan` állat, m'elly meg tudna tanulni igy olvasni,

mint ón 'canulokqkk ìEzt annál fogva tçhetem, mivel'

èn lelkes állat vâgyok, az`az:mive1 nekem ollyrm

nemes lelkem Vagyon,` теПу tud gondolkodni , itél- ‚

ni ‚ emlékezni , képzelò'dni. Lelkem álta'l tudok m'eg
felelni im’ ezekre a’ kérdésekre: ki? mi? lmiért'f

.hogyan'ï mirevaló? hol 'È és mikor 'f-Ezt az`okta1an

állat. nem cselekedhetí.

Emberrel és oktalan állattal közös dolgok az

e'rzékenysegfeŕ, mellyek leginkább` ötfélék, ugy

mint:1átás, hallás, szagolás, kóstolás (izlelés) és

tapogatás. A’ látásnak eszköze a’ szem; a’ha11ásnak `

eszköze a’ fül; az izlelésé a’ nyelv; alz szagolásé az он;

а’ tapogatásé a’ kéz és lábujjak , söt az egész testù'nknek

kù'lse'e, __ mert a’ melletted 1'1'16 tanuló-társodat, kéz

ujjai on klvù'l még middel is érintheted 'Í Nevezd meg

az Ы ujjaldat kezeden '? - Az érzékenységek által jut

hatok Pedig ai legelsö ismeretekhez.Az0k által tudom:

hogy az étel )ó 1z1'í , hogy a’ verés fáj , hogy a’ méz

édes , hogy a’ rózsának szine szép , szaga edig kel

lemes; és_hogy a’ muzsika felvidl'tó. Míïçor Lász
lót az' щуп legelsöben l@britte magával a’ városba ;

és mikor ottan a’ sok gyönyörùl és шагая házakat

Мм, а’ Ьйкёуеи tiszta utczákon járt, a’ kalmár

boltok elött klrakott mindennemú drágaságokat e'l

nêzte, _és а’ 50k kocsit, lo'vat, a’ temérdek jöyö

menö embert kerù'lgetni alìg gyözte: ez olly bé.

‘nyomást ‘tett Lá'qifllóra ‚ hogy még azután sokáig ott

hon is mmden еле1 azzal álmodott, а’ mit akkor

Ílátott а’ városban. Ehhez a’ szép tapasztaláshoz lehát

László az ó’ érzékenységei által дать—011! ше11у

szerenc8é§6k Vßgyllnk mi; kik minden érzékenysé

ekkel bn'llnkl l Ellenben щепу igen szerencsétlenek

a’ vakgk és slket-némák.' Ok ig , mint mi f, nem

tanulhaìnak. Es noha`az ò’ számo cra is van oskola

Váczon êS Pesten: de ó'k так а’ betükct is kimet

не“; йшйкощ/фак t_apo atásból tanuliák, чаду

и uíjaikon esmahák k1. gy p. o. a’ bemarkolt

./\
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ujjak 'elentik az a betüt; kaf kinyitott ujjak feltart

Va a’ betüt, alá-felé fordítva “az m-met , ’s a’ t. *)

. De az öt érzékeken az emberben (mint `

mondánk) ondolkodó lélek is van. Ezáltal aztán

még sokka több dolgokat is megtudhatunk. En

meg tudok felelni . о. im’ e’ következendö kér

désekre: Miért kel azt tennem, a’ mit szù'léim és

tanítóm parancsolnak? Miért kell szorgalmatOSan

oskolába járnom? Miért van befűtve a’ szoba? Mí

ért magasak az ajtók és ka uk? Miért van ablak

a’ szobákon? Miért menete es a’ ház-födél? Miért

van а’ tüzhel kőből és nem fából? Miért van füle

a’ fazéknak? iért kell a’ virágokat megöntözni?

Miért _nem vagyok mostan áhflos 'f

08z1/e-Ízasonlz'tanz', és egymástól megkülön

böztetni is tudok sokféle dol okat. Az asztal és

a’ ad eg áshoz hasonlítana; abban, hogy mind

a’ (ettő ából vagyon; mind a’ kettö váshatik;

mind a'kettőnek lábai vag nak, és mind a’ kettö

eléghet, ha tüzbe vetik. ge különböznek is egy

mástól némell dolgokban; p. o. a’ pad reá ülni

való; az aszta , valamit reá tenni. Mondj te még“

.más különbözést! -— А’ rózsa és szegfü hasonlíta

nak egymáshoz; mert mind a’ kettő virág, min

a’ kettőnek szép színe és kedves illatja vagyon. Te

mondd tovább, ez a’ két virá még miben hason

lít. egymáshoz ?-- Ellenben különböznek is egymás

tól; mert a’ rózsának sza a más mint a’ szegfűé; a’

rózsának tövisei vagynak, e a’ szegfünek nincsenek,

’stb. Most hasonlítsd öszve a'kolduäruháiát a’ tied
(lel? Hát a,pók és a’ halász között micsoda haßonla-k

tosság vaäyon? A’ gömbölyü és kerekes között?

Fele jetek meg most im’ ezen kérdésekre = hon,

. ne't származik az alma, mellyet őszön esztek? hát

a’ fa? Hát a’ földet ki teremtette ? Miből van varva
az ing és a’ atya? Miből van szőve az a’ Vászon'?v

Ki szőtte azt . Hát a’ fonál hogyan lett? Miből ter

а) Lásd az y1851--dìkiFillértártr



Értelem-gyakorlások. 45

mett a’ kender?-~Nevezzétek meg testeteken min

den darab ruhátokat; hogy mellyik, Van bőrből,

mellyik gyapjuból , pamutból, gyolcsból vagy vá;

szonból . ‘

Kinek mire van szüksége, azt keresse. A’

ki tudatlan, tanulen. A’ ki beteg, koplaljon. A’

ki vétkezett. lakoljon érte. A’ ki magát bémocs

kolta , annak meg kell mosódnia. A’ ki éhes, an

nak ennie kell. A’ ki szomjuzik, annak innia kell.

A’ ki dicséretes akar lenni, annak jól kell magát

viselnie. A’ ki el nem akar tévedni , annak az igaz

uton kell járnia. A’ ki azt akarja, hogy ruhája

tartós legyen, kímélje azt. A’ ki valahová el akaì'

hamar jutni: az siessen, és ne . . .. .

Tudok lelkemmel képzelődni is. Ha nem van`

gyok is ott , tudom, millyen a’ templomban a’ kar

és az ülő-székek. Ha nem nézem 1s szememmel,

tudom, millyen szinü az oskola-táblánk, millyen

a’ kis öcsémnek ábrázatja, millyen a’ torony, ’sth

Azt is alkalmasint megtudom mondani, ugyan

az én okos lelkem által, hogy mi lehets-eges és;

mi lehetetleniEgy ember nekem azt beszélté e  X

azer, hogy ő utazván idegen országokban, _vala Aol,

ollyan erős legényre is talált, ki egy nagy kö

téllel eltudta rántani az egész erdőt; egy másikra,

a’ ki száz mértföldnyi távolságra tudott látni és

lőni; egy harmadikra, ki a’ füvet hallotta nőni;

"’) egy negyedikre, a’ ki az orrával olly erősen

tudott fujm, hogy azzal tizenkét szél-malmokat moz

gásba hozott. Mind ez lehetségesa-e? Egy másik

ember nekem e yollyan országot emle etett, melly

ben az embere: nem volnának nagyo bak egy hú

velykn inél; és viszont egy másikat, mell ben olly

m ásai volnának, mint nálunk a’ temp om-tor

nyo Ez is valljon lehetséges-e? Volt nekem egy

katona-bátyám; azt nem fogta sem kard, sem

l) A’ fejér> répáról mondják, hogy annak növését éjsza

kának idején valósággal lehet hallani.

l
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Puaka: mit mondasz ehhez'f Ha valaki veled ш

akarná elhitetni, hogy, —- ha az uton kést va

mást találni kivánsz, —— csak egyél elöbb tüskès

Input: elhíszcd е’? Hát azt, hogy, _- ha va..

lnkinek kést vagy ollót adsz ajaíndékul, - azzal

elvágod a’közöttetek Fónndlló barátsu'got'? Еву so- e

'mogyi ember szl'i'retelvén, e's nem levén edónye

elegendö, tlz ako bort hele szorl'toit egy б: akós

hordóba: vallion lehet e’ az? Most még töhh pél

dák is következnek itten, mellyek körül aztán ta

шумок е1 ti пигмей, ha ‘lehetsógesek-e vagy

lehetetlenségek? Fekete kréta? Kék {ё}? Hideg

tüz'? Kies ёршика? Négy s_zegletes golyó? Nyelet

‚ len kés'? Láthatól lélek'? Еду kis borju a’ legelön

eltévelyedvén, еду nagyî'farkasra talált; és mivel

nagyon éhezett, megette a’ farkast? Nem rég az

volt kinyomtatva az ujság-levélben, hogy egy1e~

_ ány , - neve Berkes Vicza, -— a’ lakodalbmi Нисп—

han kihevù'lvén. a’ hideg vizböl mohón ivott, és

tüstént szörnyíg't halt hele? Egy városi kis-aszszony

n’ csirkéket anyjok alá шпона ‚ hogy .szopjanak ,

ès azok szoptak is? Egy néma, 'az utfólen'û'lvén, ~

koldult. Elmenvén azon egy uri ember, kérdé tö

1е ‚ mi baja volna; mellyre атак ezt felelte: .,ìaj!

uram, nérqa vaîyolŕî Az uri embernèk megesett

a’ ezive rana, s гнида; nlnmízsnát nyuitott neki?

._ Еву .vadászról azt olvaslnm egy irásban .` Ъочу

neki olly-'m kopója volt, ìnelly. annvit futkáro
zott a’ vnd után, hog-_v vógre térdígwelkopoit. a’

lábn? Egy vvalaki', szm'encsóllenség miatt mind a’

két kezélöl' megfosztátolt; теПу nyomoruságában

bályjzînnk еду levelet irt. hogy jó'ne el, és gyá

люпина? Еду részegos embcrröl ш hallottam,

hogyeaz ükreit is mçgilla'?'A’ ki nag-yon szereti a’

` lencse-kaîszít: nz meggnzdagul? Némelly gyermek

’nek nagyobb a’ szeme, mint a’ héle?

’ Tudom azt is az én gondolkodó lelkem által,

hogy mia’ слёг, és mi az жми. Sziiléim engem

oskolába kúldcnekî mellyel az a’ cze'ljok, Ногу
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tanuljak. István a’ jégre ment, a’ helyett, `hogy

bèment volna egyenesen az oskolába; a’ jégen e1

свей, és kariát eltörte. Yalljon ez volt1-e czélja a’ jé

gre menéssel.'.? Tehát mi volt a’czé1ja? На látsz evy

embert kimßnni a’ folyóra, hálóval és szigonynyfì:

annak az embernek mi a’_ czélja? De viszont meg

a’ folyóra еду más ember is, a’ ki (melegje lévén ,

levetközik, es mezitlenen megy a’ Vizbe: hát en

nek valljon mi czélja Шт? , t

A’ czèlhoz pedig езды; is kellr Az éń спё—

10m р. о. az, hogy tanuljak. Ehhez a`z cszköz: az

oskola, a’ könyv, papiros, toll, типа, téntatartó

(kalamáris); és hog ezekkel okosan éljek. Sári a'

könyvhó'l tanulni §arván,-a’ helyett, hogy ab

ban leczkéjét yakran össze-vissza ólvasgatta vol-I

na, estve lefeîůdvén, a’ könyvet feje alá tette ,

olly hiszemben, hogy majd игу a’1.eczke reggelre

“fejébe meg :Nalljon ez a’ lezinyka okosan élt-eaz eszközzeîìï- Lajos ellenben szándékozott e

magas fáról körtét levenni. Meïrázta a’ fait, äìe,

körte nem esett. 1e. Azután pró álta a’ fát meg-_

mászni: de ugy sem érhette e1 czélját. Végre egy

nagy hosszu póznát hozott; és azzal az ágat,

mellyen a’ körte volt, mind addig verte, mignem

az le is esett a’ fóldre. Számláld elö tehát: Lajos

micsoda eszközökkel _élt a’ végre, hogy czêljához

juthasson , -— Elöször? másodszor 'i harmadsszo;` ?——

most nevezzétek meg azon eszközöket,.me11yek

szrâiíkségesek a’ fözéshez 'fl eve'shez Í ‘ Szántáshoz'?

"' sib. ' '
 

Feleljetek meg renddel im’ ezen kêrdésekre :mit

akar az éhes? mit akar a’ szomjus 'È mit akar a’ rest 'f

mit akar a’ fáradt'? mit akar a’ beteg? mit akar a’ ma

kacs? mit akar a’ tolvaj '2111i szù'kségcs a’ tudatlannak'?

mi szíikséges a’ betegnek'? mellyik (Шток szù'ksége

sek elkerl'ilhe Letlenül a’ fóldmivelésne ‘Í mellyik ál

...r-___..

*l* Lásd a’ X-dik részbcn a’ IV. llI. „атоме.
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latnak emberségêbó'l aluszunk ió puhán? micsodq

állatok énekelnek nékù'nk munkáinknál? mellyik

állatok pusztitiák kerteinket? hát mezô'nket? mit

tehet az erös'? mit tehef az egészséges?

Minden, a’ mit meg 1_ehet enni ‚ neveztetik-Y

Minden, a’ mi nem drága,_hivatik _? Minden,

a’ minek hasznát nem veszszl'ik, mondatik _?

Minden állatok, mellyek röpù'lni гнать, nevez

tetnek- 'f Mindenik kezemen és lábamon. vagyon - 'f

Kezeimmel tudok~ 'f Lábaimmal tudok--T Nyel- '

vemmel шаек _? Azok a’ gyermekek, k1'k'szl'í

Ieiknek nem fogadnak szót, neveztetnek _?

Meg tudod-e mind azokat nevezni, a’ mik

еЪЬеп az oskola-szobában lakatos átal készi'tettek?

Hát aiokat, a’ mellyeket asztalos csinált? veszesz-e

észre itt ollyas mit is , a’ mit ‘ az ács készl'tett'f

' I'Iogyan neveztetik az az eszköz, mellynek minden '

szobában megkell lenni, noha az esztendönek na

gyobb részében egészcn haszonvehetetlen 'f Mit

_ veszesz észre ruházatodon ollyast, a’ mit azeló'tt vii-'

lIamelly Шаг viselt?Szám1á1d eló’ azon fa, vas,

és réz-edényckèt, mellyeknek egy konyhában sem,

kellene hibázniok? ‚ '

Nevezd meg nekem fejednek minden részeit?

Kezedéit? IÍábadéit? Derék testedéit? Mind azt, а"

' mire az oskolában szù'kséged vàgyon? mind жоп '

állatokat, mellyèknek husábol már Ü'alaha (МЫ?

. nevezd meg az ábéczé-nek ötödik betù'jét'f meg a’

tizediket is? Mondi ollyan szereket, mellyek a’

vizben elolvadnak? mondj most olÍyas valamit, a’

mi а,’ vizen {Вы uszik? Mondi valamit, nagyon

¿dest? Nagyon’ зачтут? Nagyon keserŕit? Gon

doljatok tárg'yat, a’ mi fényes . (Nap, ящика, gomb,

pénz ’stb). A’ mi feketeYA’ mi вида? A’\mi hi

deg'? A’ 'mi vak? (нет, körörń, ablalí"zst.b>`. Ilo-'

g an neveztetnek a’ faszekérnek minden részei?

"‘ Hát a’ rokkáéi? Hét a’ késéi? ТОНЫ? Ablakéi?

") Lńsd a' X~dik résznck lV-dik латы.
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Az ajtókéi'È- Es lakatéi? Merre kell fordi'tani 16131)—
nyire mindeu lakat- é's zár-kulcsòt, hog az ajtót
felnyissuk vagy bezárjuk'? Még hadd haifljuk; ne

vezd meg a’ gyermekekuek némelly hibáikat'? Az

tán a’ jó ltariulóknak némelly dicsérétes erköl

шейке}? ' ' и

Oszszel a’ 1evegö_,nyáron pedig_. Oszszel

a’ gyù'mölcsók _, tavaszszal a’ Ша ki _. Télen a’

‘ viz _. A7 ki nem akar télen fázni, annak _. A’ '

ki nem akar dolgòzni 7 hanem heverni , az _ em

bernek mondatik. A’ ki -az oskolában nem szor- Y

galmatos és nem ñgyelmez, az semmit sem _; és

~ _ millyen тата? На télcn sok hó esett , akkor min

járhatunk ?А’ vizben élnek' a’- , a’ levegöben élnek

_, a’ fóldben 1áknak_, a’1 mocsárokban élnek- ,

a’ nyirfán nem terem_, hanem g1’ fája igen_; a’

tölgyfán és vad gesztenye-fán ugyan tercmnek gyù'f

mülcsök , de azok пеш _.. ' `

A’ tollat használjuk ахи—5 а’ tülcet_ , szemein-«

ket_,fü1einket_», orrunkat_, nyelvíinket_, és

még mire?Lábainkat_, hát mégmire? Kezeinket'?

fogainkat _, a’ vizet_,' hát nìég mire'ÍA’ hálót hasz

nálja a’ _ ‚ mire'.7 a’ puskát használja a’ _, шйге?

А’ ki nem hallhat, azt nevezzl'ik _. A’ ki'nemjár

hat, mondatik ‘. A’ ki nem lát , minek nevezzù'k?
A’ ki nem beszélhèt , az òllyrm mondatik `.~ A’ ki

az illyen szerencsétlen @Imbert csufolja és kincvcti,

az megérdemli, 'hog »-'. 5 и} l

Mond`atok kú'lönbiêle neveket: Falukéï'? Vá

rosokét? Folyó vizekét ? Férŕi-kçresztiieveket T

Lcány-»lceŕesgtnevelietY Most lovakét 'È Okrökét? '
, Kutyákét'? Etelekél? Hányféle neve van lfnindeu

cmbernekÈI(Kétfé1e: vezeték- vagy czódon-név, és

kercsztnév.) TudnáLok-e о11уап vezeLélí-nevelîet,

mellyek jelentenèk is “Паник? (Nagy, Kis, Та—

kács ’s a’ L) Minek hivjuk a’ tyukok között a’ 11i-_

met? a’ kiheyéltet? hát a’ nösténykét? A’ szarvas-y

mnrhfík, között minck ncvczzù'k a’ nöstényt'? a’

kapt? heréltet? 'fe-hait micsoda az a’ tqhén'f a’ Ы—

KÉZI KöNYY.
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ka? az ökör? Valljon mit szoktunk hivni emsének'f

mit ártánynak? Minek hivjuk a’ tehén-íìat?dis,znó~

flat? ló-ñat? Hát mi nevök a’ tyukíìaknák? lud

fìaknak? Hát a’ ida minek a’ fija? mi a’ kandur?

mi a’ kappany? s t. ~ c

. Most próbáljatok mondam néhány )eleket is?

. o. a’ füst minek a’ jele 'Í (а’ tüzé.) A’ sirás'? A’

nevetés'f Mikor a’ fák hajladoznak, az ablakok re

csegnek, la’ рог száll: minek a’ jele az? Feliète ru

ba, levélen fekete pöcsét, kalapokon fátyol: mi

nek a’ jele? A’ czégér minek iele'? A’ szalma-csutak

ház ’eleibe kifüggesztve'f Мг az erdön {Ига kia

kasztva 'È
Többfélét mòndjatok : Szemet? <tvukszem,vak

пень) Hust? (ludhus , vadhus ’s a’ tf) Szált'? (на;

szál.. füszál , szalmaszál, ’s a’ t.) Lovat'f ( ‚о. mén

ló, eke-ló.) Oskolát'? (р. o. uszó-oskola,£xoskola,

katona-oskola, 1ó'-oskola , gyermek-oskola.) Hé

ш? Magvat? Kastîszárt? Саш?

» Mi ellenkezik e’ szókkal: kicsiny? (шумы—

deg? (mgleg); lheäy'? (тёщу). Szé1? Elet? -‘

Túz?- Eg 'f  Ur . -Fej edelem?Szegény?-Sö`

tét ?—-— Tèl ‘д- ‚

’ Hányfélét tesznek ezek a’ szók: Könyv? (т,

а’ miböl tanulok; és a’szemembölkicsordulóköny

vet); Sir? (az ásott sirt a’ temetöben és a’ sirást .

Hold'? (а’ csillagot és a’ vfoltot a’ csikó’ homlokán .

Nap ‘д— шмё‘г— НаП—Уйг? -Fog? _È Lép? _

Iró?-Fò о .-—Уа1<а1°6?-—Тщ‘6?——Ыу111?—Кё ?

-— Szurok . -,- Puszta 'ï `- Csik 'f —— Barát? —-— Levé. '_'

-- Ora l?-Borsó 'Í- Leány '.5- 1761111?—

Ellenben mond ki más 'szóval a’ disznót? ku

tyát'? házat? lçocsit'f fazekat? réczét? rényét'? (rán

tetta) ; almáriomot? új katonát? Ez igéket: ne

' vetni'? verni? szépen? ’s t. e. `

Mondjátok kù'lönbféle tulajdonsáüaikat a’ таг
gyaknak. Míllyen lehet р. о. az asztalq? , avult,

hosszu , kerekes, puszta , rakott ’s a’ t.) Míllyen

Мм а’ szoba? (щ, szük, hideg, befütött , kipad

l
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lózott, világos, sötét 's a’ t.) Millyen- leheì a’ На?

A` rolia 'È

Tala'lo'sA .('e'rdéselî ,

mellyeket a’ ki nem tud eltalálni, nézze meg ezen

a’ könyv-lgpon alatt, épen a’ kérdés’ számjánál a'

a’ feleletet гей.

1.) A’ szántás mi nélkù'l nem lehet el? 2.) A’

szán-tó¿ mi nèlkŕil nem lehet èl? 3.) Az ekének

mellyik a’ legutolsó lyiikja'? 4.) Mit csinál az Isten.

akkor, mikor esò' esík? 5.) MiérL hunyja be зае—

meit a’ kakas, mikoi` kukorikol? Mikor 'megy

a’ hegy a’ nyulnak '1 7.) Mi áll a’ vásárbamhárom

láboul? 8.) A’ lónak mellyik felén van legtöbb 526

re? 9.) Ki látott már kukoriczából kö-házatY 10.)

на: fából? 11.) Hol az (И Ье1у, шеПуеп az ég свай '

egy pár réfn i kiterjedésù'? 12.) Mi a’ házon, a’ mit.

nem csiuáltaQ? 13.) Mire kötik a’ kotlós 'LyukotïY

14.) Hat ökör közt mellyik a"1egelsó"? 15.) Mikor ‚

kél {Ы legelöször az ökór, az ártány, a’ kappany?

16. Micsoda Те) az, melly sem emberé' sem zillaté'f

17. Hol nem lophat a’ tolvai semmit? 18. Ме1—'

lyii bort lehet meg-gyújtani'MQ.) Mil; tud а néma

legjobban? 20.) Egy jól megpatkolt lóra hány szeg
kell'? 21.) Micsoda nyak az, mellyblen sem hns sem

csont niucsen? 22.) Ki szú'letett ,ide mèg nem halt

meg? 23.) H01 árultatik a" viz olly drzâgán, mint

a’ bor? 24.) Mellyik vàkok nem Ludnak láLni'? 25.

Mellyik házak a’ legkisebbek'? 26.) A’ megfagyott

1.) Fordula's nélkiil. 2.) Hó és viz ne'lkül. 5.) А’ Кит-г

lan, hol elégetik. 4.) Sárt. 5.) Miva] tudia kònyvnélkül is.

6.) Mikor a’ nyál'sat hele szurják. 7.) A’ lábos. 8 ) Mellyexi

sörényie Юн. 9.) A’ ki szón n’ knkoriczában állott. 10.)

A’ ki kocsiban ül. 11.) A’ kuîban. 12.) Hasadás. 15.) Lá

bára. 14.) A’ mel-Iyet legelsöben kihere'ltck. 15.) MikOr kio

herélìk. 16.) Káposzta-fej. 17.) Hol пеший nincsn 18.) Az

égett-bort. 19.) Halgatni. 20.) Еву зет. 2l.) Uveg-nyak.

22. Mi míndnyájgm. 25.) Korcsmán. 24.) Minden vakok.25.)

‘i

A’¢aigaházak. . . . . . . . .

О
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vizei hogyan kell kiírni három betüvel? 27.)Me1y

lyikek a leghosszabb áäyak? 28.) Mellíík a’ kö-v

“zépeő betü az ábéczében . Ha valame ly felíró

vizen, hajóban egy farkast egy kecskét és e {á

Poszta-fejet kelllene egyenként általvinni; mi mó

>don lehetne ezt u ` me tenni, hogy se a’ farkas a”

kecskét , se a’ kecs {e a’ cáposzta-feiet meg ne egye?

30.) Hány feje van az embernek? 31.) Mikor ellik

az 32.) Kereszteletlenűl szegtél-e márkenge

ret? 33.) Mire esik a’ nyul, hame lövetik”? 4)

Mellyik ércztől félnek a’ babonások s e ügyüek?

35. Mellyik dögre nem sereglenek varj с ‚ hollók?

36. Holvan a’ keréknek vége és kezdete? 37.) Mely

1y' fa nem ég meg a’ tüzön?

Táldlo's Mesék , (Rejtvények). _

, 1. Nincs állandó helyem. A’ legkisebb szellő

is ide ’s tóva visz. Ha még oll vastag vagyok is,

még sem foghatsz meg kezed el. De a’ szemedet
behunyd,V ha azt akarod , hogy velem flétedet meg

ne sirassad. ‘

2. Nagy részint has vagyok , szám isvan ,de nem nagy;

Megtöltöm hasamat jó itallal, csak adj;

Ha jól tartasz, hidd el, nem leszek károdra;

Megjobbítom , a’ mit innom adsz „выписал-а.

3. Régen meg van csinálva ,f de többnyire mégis

mindama? ujra készitetik. Nagy böcsben van mind

szegényné mind gazdagnál: még sem szeret senki is

sokáig maradni benne. '

\

26.) Jég. 27.) Víz-ágyak. 28.) A’ b. 29.) Elöször is a’ kecskét

kell ~általszállítani , azután a’ káposztát; -— ekkor a’ kees

két ismét viszsza kell hozni , és иду általvinni a' farkast;

végre értte jőni a’ kecskéért. 50.) Öt: a’ két kezének és két

lábának feje, és a' derék testé. 51.) Mikor a’ bórét lc-huz

zák. 52.) Nem; mert megvagyunk kereszteltetve mindnyájan.

55.) A’ szôre're. 54.) A’ lidércztól. 55. Az ördögre. 56. А’ k
betün. 57.) А’ tréfa. i

A’ tàla'lo'.|l mcsék’ meg/ejtése .- 1 Füst. 2. Bor-hordó. 5. Ágy.

I
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4. Ércz lévén , tndok szólani ,

’S tüdô nélkůl kiáltanì;

Az élöket hivogatom ,

Kimultakat elsiratom.

5.Y Az aszszonyok nem, свай а’ férñak tehet

nek тещи szert; és 'szex'etnelí is; Mjndazáltal mi

helyt nálok vagyok, fegyveres kézzel elkergetnekï

Demennèl többször elkergetnek, Aannál e1.c')":»ebbexí`

iövök vissza. -

6. На vízemuböven van, bçrt iszom -’s vidúlok:

De ha~vizem nìncs, viz-ivásra szorúlokf- h

/71 Níncs a’ fóldön hasznosabb és szù'ks esebb,

mint én: mégís kimondhatatlanul kinoz'tato . E16’

ször_agybafejbe vernek , vagy êpen /lábbal тарой—

nak'; azután keréken megtörhek; utóbb mind vizen

mind túzön által kell mennem", és mikor mind ez

meglett, -—— késsel jönek nekem.

8. Különben nálatok nîncsen kegyelemben,

I'leányok! ki ne'ktek igazat mond szemben:

En реф; (óh csuda,) soha sem hazudok,

Mégis ne'ktek níindig kedvcs Ienni tudo'k.

9.) KicsÍny magvból terem , nem bi1' tekintettel,

’S a’ kìrályt és koldust tax-tja öltözettel.

10. Ёп hajdan magyarok között паду urvoltam, lettem:

Ma pedig már mindern ember nralkodìk fölöttem.

Három elsó betüm szent ma , hár nyomoru férfì rég?

Напеш egyçt ha hozzá tészsz , jobb зона is lehet még :

Nyngvó-hely a’ vegsä szótag, szereti aztifju és agg,

Nélküle ágyod sincsen.

11. Férfihoz illik egész; fej nélkül tiszteli nó' is';

Vég-bötiije'l: vesztvén, hoz majorodra veszélyt.

l2. Az egész ke't tagbólálló; földnövény, nìncs levele; v

Mellyböl a’ szakácsok által készül uŕak’ ételè.
Végsó jelét ha elveted, ruháidrav illeszthetçd;

Mort a’ ruha e’ nélkül , mint vitoria, szétrepül'ï

 

4. Haŕang. 5. Szakáll. 6. Molnár. 7. Kenyér. 8. Tìì- `
kör. 9. Kender-magv. 10. Jobbágy. 11. Pipa. 12. Gamba.l

r
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15. АН 1и1|ЬНат , ‘в ìgaz, egy magyar embt'rnél

Ninçs cmber’ hńzában rossznbb a’ kenyç'ruél

14. Négy kìs tagból áll. Egyszcr mindennnp egószen

Uj`já szül minkct; ’s ах eglîszböl mcgmarndott résll

A’ ke't clsò tag паду örömmel vészi magúhoz.

L5. Reggel négylálmn mász, délben свай kettôu júr.

Estve hármon ballag , каш: a’ hol van súr.

 

Az етЬегеЬ között латыш; sok l'ù'lönböze'

nel: vagynak, mellyek игуан falu-helyen is máx'

észrevehetök , de leginkább mégis városokban

szembetù'nó'k. Laknak ottan kolçlusok, tekcrgök,

napszámosok, mezei gazdák, ‘kézmivesek vagyl'is

mester-emberek, kalmárok, kereskedök, tndóso .

katonák és azoknak sok tisztjeikg-nemes, nem

.zetes, tekintetes`, tisztelendö, fötisztelendö nagy

ságos, méltóseigos, excellencziás так; ~ bárók ,

.gróf0k, herczegek. Bécs városában pedig lnkik az

egész országnak legföbb um, a’ koronás magyar ki- _

rály.- Mind ez utóbbiak gyermekkorukhan 3201-

galmatos tanulás és szêp erkölcs által këszl'tettek

késöbbi fényes soràukra; és sokan közù'lök pálya

'futásokat fallusi oskolákon kezdték, söt о11у köz

rendü atyák’ gyermekei , mint/mi vagyunk. Mi eló't

tünk sincs ugyan elzárva egy pálya is , a’ világi ail-1

lapo'tokra: de mi mégis leginkább csak gazdák, иду

mester-emberek ,Nagy kereskedök és, kalmárok lenni

vágyunk. Nevezck is mindìárt magam kiílönbfèle

kézi mesterségeket ,mellyekre magamat szánnikedf

vem volna, . о.‚ -— »- Most próbn'lom elöszám

‘1á1ni, mellylk kézmivesek gondoslcodnak ruháza

tunkról`  mellyikek élelmiinkröl; \ mellyíkek

házainkról és lakásunkról. ——

’ 1

15. Az a’ “беды: nincs. 14. Ebéd. 15. Az embcr,

. ki t.í. élctének reggelén mászkál, delén két lábon jár, eit

véién man1-‘ora (lmrmadik libra) támaszkodik.
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Minden kézmivességhez mesterek különös e

gyesületbe (czéhbe) szoktak öszveállani. A’ kikéz

míves lenniszándékozik , annak azt а’ mesterséget,

mellyhez kedve, hajlandósága és ereje van, már

ermek-korában kell tanulni“ elkezdenie; mi

hel est t. í. az oskolából kimaradott. Először is a’

ezéibe beigtattatik, midőn bizonyos mesterhez inas

nak beszegődík; ott ha magát jól viseli, és az ínasi

esztendőket kitölti, mester-legénynyé lesz. Akkor

a’ czéhtől levelet kap , mellyel szabadon vándorol

mind a’ hazában mind külföldön a’ merre neki tet

szik. Mikor aztán valahol le akar telepedni, a’ mes

terek (májszterok) közé beállani, és a’ mesterséget

a, maga kezére fol tatni: akkor valami szép mun

kának (remeknekä előállításával kell megmutat

nia , hogy a’ mesterséget érti. Akkor bevétetik a'

a’ czéhbeli társaságba mint mester is. -'

A’ kereskedők és kalmárok szintén u készül

nek iövendő állapotjokhoz. A’ ki kalmár a rar len

ni, kell annak is elöször inasi esztendőket tölteni,

azután legénykedni és vándorolni több ideig; míg

nem végre шага állíthat elő portékás boltot. Sok

félek pedig a kalmárok; p. о. 'rangiokra nézve .`

nagykereskedők, boltos kalmárok, szotócsok (kis

kalmárok) з—а’ portékára nézve, mellyel speku

lálnak (kereskednek), vas-árusok, posztó-kereske

dők , füszer-ámok ’s a’ t'.

A’ tanult és tudományos emberekből válnak a’

hivatalt viselő urak; kik leginkább két fő-rendre

oszolnak el: egyháziakra vagy, belsőkre, és vilá

giakra vagy külsőkre. Az elsőbbek alatt. értetnek a'

papi személyek és mind azok. kik a’ népnek ’s if

]uságnak oktatásával foglalatoskodnak. A’ világiak

alatt pedig értetnek mind azok , kik nem az egyházi

rendhez tartozandók. A’ világi hivatalt viselő sze

mélyek közé számlálhatni a, katonákat is.

A’ tudományok pedi igen sokfélék. Közülök
mi az oskolában csak azogicból fogunk tanulni vala

mit, а’ -mellyek nekünk hasznosak _él szükségesek.
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Еже]: nevezet szerint: a’ szcnt hit-valláson kivl'il,
laz erkölcsi-tudomány, irás, olvasás, számchés,

ternic'szet-tlldomány, fóldleirás , egészség-tndomány,

gazdaság-tudományl, hazai töryény, az illcndöség’

,regulái , idö-fszámlálás, historia, nyelvtudomány,`

vógre né-'hány szép dalok és versecskék. Mind a’

mellyeket immár ezen mi kézi-könyviinkbô'l fogjulc

renddel meglnnului, Istennek segl'tségével.
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i. Fz'as Márton" karosfsze'ke.

f

ias мамонт}: számos gyerrńekei yvoltak, kiket

ö mind egyiránt szeretett; és abban találtq egyik

fö gyönyörl'iségót, ha pihenö óráiban Velök mulat

halott. Illyenek voltak pedig nála az estvéli órák,
és a’ vasáruapok ’s innepek. Illyenkor aztán, az ò’ ka- `

ros-szêkêbe szokott ù'lni, és maga eleibe hivta min

den gyermekcit. A’ nL yobbakkal elbeszéltétte, a’

mit az nap láttak , halpttak, èszrevefutek, таран—

lultak; kùlönösen pedig,” hogy mit dol'goztak,' ёэ

kikkel találkozlak öszve. Elömutattatá’ magának

irási és számvetésikönyvecskéiket, és laz nap készù'lt

fonalokat. Azutá/n, gnajd va'lami kiszámolni-valót

.adott fel ngkik, majd olvastaìott Velök sorban vala

melly hasznos könyvbô'l , és bcszélt nekik az olvasplt

tárgyról. Majd valami nevezete-s történetet mon

dott е1 elò'ttök; vagy jó élet-regulákat kötött szi

veikre. Még fogyatkozásaikat ós hibáikat is акта

hnszuálta . hogy ökët intette, oktattá, iózanon gon

dolkodni tanl'totta; és a’ jól-cselekvéshen megerö-

sílettev Az gyermekeiböl ez 'által értelmes, 111152011

vehetö, és istení'félô emberek váltak, és teljes éle

\

 

д) Ehhc?. veendhelòk жоп darnbuk is, _ mcllyci: u’ X.' Xl»

részek" szerzelékeikben , és a’ XIII-dik rósznck `negye

dik ’S ötödik szńmaì {Нац tnláltatnnkn
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tökben emlegették az ö estvéli óráikat a’ karos- ‘

szék elött.

Azon sqk szép estvéli órákban immár, a’ mi- '

nemü oktatásokat, elbeszéléseket tal-tot@ Fins Már

ton ‚ а’ jó atya, az ö kedves gyermckelhez: azok

közl'il némellyek imc’ itten következnek.`

’ 2. .4’ mi sâüle'l'nl'et гаммы ЬеН.

Az Isten életù'nket szüléink által adta mine

~ künk; kik minket,-m1'g kis gyermekek voltlmk,

és magunkon seg'i'teni nem tudtunk , -- tá láltak,

'ápolgattak és gyámoll'tottak. Ezek шпона {mind

eddig ruházattal és az élethez :megkivántató min

den más egyéb dolgokkul. Ezek gondoskodnak 176-—

luuk most is: az oskolába `áratnak, minden jóra

oktatnak és oktattatnak,-i10gy jámbor, értelmes,
hasznos és szerencsés emberek válhassanak belö-v

lünk. Mind ezekért mi viszont azzal tartozunk,

hogy irántok teljes tisztelettel viseltessù'nk, öket

yarlóságaik mellett is megbecsù'ljù'k, пеки; szót

$0 adjunk, vénsé ökben öket á 01 assuk és irán

toi háládatosak ëegyù'nk; azon óllï edig kérjük

Istenù'nket , ho у az ó' szúléi szeretetò {ért és hüsé

gökért, mellye hozzánk viseltettek,-ö áldja` ör

vendeztesse , sokgiig életben tartsa és jutalmazza eg

Шт. „Felséges Ur Isten! (Еву kellg akorta 10111552—kodnunk,) te iutalmazd mcg a’ mi kredves jó 5211

léinknek mind azon sok és nagy jóte'teményeiket,

mellyekkel hozzánk naponkéut viseltetnek; és add

,nekünk a’ te malasztodat, hogy mi öket gyermeki

hálás indulattal tiszteliù'k; és irántok való szeretet

bbl minden parancsolatjaikat örömest telj'esítsük.“

_A’ ki illyen indulattal tud visçltetni szi'iléi iránt,

annali bizou osan jól lészcn dolga. Bebizonyitják

nzt Asok ezer )ámbor gyermckek’ példái, és maga ¿lz

Isten is azt yïgérte az engedelmes gyermekeknek,

mondván: „ iszteljed a’ te atyádat és anyádat , hogy

hosszu életù' és szcrencsés lehess e’ földön.“ ‘

l

nh»_,.-K_rgnre-LA»-....__...-.—и—
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Atyádat, anyádat. tiszteld,

Hogy Isten áldását megleld.

Megfogadd mindenik szavát,

Merl: kívánják lelked, javát.

Ne légy makacs, indulatos :

Az illy gyermek utálatos.

l 3. Legy szüléz'd iránt engedelmes... .

Ferencz és Sándor , testvérek , egy estve .

könyörögtek az atyjoknak, engedje meg nekikw

hadd játszhassanak egy kertben. „Az, hiszen, meg

lehet, (felele az .atyiokg) de azt meghagyom ti

nektek, hogy abban a, kertben megmaradjatok , és

abból ki ne menjetek.“ Elmentek tehát, és egy

ideig víg kedVVel játszadoztak. Egyszer Ferencz meg

látja, hogy hátul a” kerten egy ajtó van, pedig é

pen nyitva. Kéri az öcscsét, menjen kivele. „Ugyde

tudod-e , melly erősen meghagyta édes atyánk,

hogy a’ kerten kívül ne menjünk“, —- felelé az

öcscse. „Oh! (monda Ferencz) eZzel csak azt tiltotta

meg, hogy a’ nagyobbik kert-ajtón ki ne menjünk

az utczára; pde i e a’ bokrok közé ha kimegyünk

is , semmit sem tesz. Jer csak ide, Sándorka; nézd.

micsoda szép itt!“ ’S ezt mondván, kimentek mind

a’ ketten. Soká futkoztak ide ’s tova a’ bokrok kö

zött; mi nem egyszer csak azt látták, hogy estve

van. Ek (or már örömest visszatértek volna, de

elbódultak. Egyik sem tudta. megtalálni az utat.

Azért elkezdettek sírni és kiáltozni keservesen.

Szerencséjökre meghallotta ezt az atyiok, és uta

nok menvén felkereste őket. „Látjátokmgy mond,

így járnak azok, kik az értelmes emberek” sZavára

nem hajolnak. Jól tudtam én , hogv ti a’ kerten ki:

vül elbódultok; azért mondottani, hoory szépen

belől maradjatok. Ezután már nem is engedhetem

meg,hogy többször dkertbeniátszjatok;mert nem

tudhatom bizonyosan , ha nem futuátok-e ki majd

máskor is.“ -Ettől az időtől fogva a’ két gyermek

nek soha sem volt szabad játszani menni abba a’
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nagy kertbe; ha csak valaki nem ment velők; a’

_ mi pedig ritkán történhetett. Oh! beh szokszorfo

hászkodtak fel magokban: bár csak engedetlenek

ne lettünk volna! ‘ .

„f“ -
4. A” ÍLa'rom arany-Ízalacsŕfíl'.

(Mese.)

Egyszer egy jó embernek három arany-halacs

kái voltak, gyönyörü szép halacskák. tiszta
kis tóban tartotta azokat, és nagy gyön örűségét ta-. i

lal; bennök. Sokszor a’ patakra ü t, kenyeret

mo soll; a’ vízbe; a’ szép'kis halak pedig hozzája

jöttek és jó ízűen ettek. Illyenkor mindi ezt szok

ta nekik mondani: „Halacskák! kettőtő 'őrizked

jetek, ha ezután is ollyan boldogul akartok élni,

mint most éltek. Ne menjetek soha a” vas-rostélyon

által a’ nagy tóba, melly e' mellett a’ kicsiny tó

mellett van; aztán mikor én veletek nem vagyok , -

a’ viz’ szinén fölül soha ne uszkáljatok.“ De а’ ha

lacskák ezt ' nem értették. Most a’ jó ember így

gondolkodott magában: majd megmagyarázom ne

kik, Tehát a’ vas-rostély mellé állott; ha“ aztán va

lamellyík oda ment és által akart uszni, ő egy bo

tocskával a’ vizet verte; mellyre a’ halacska meg-.

íjedett és visszauszott. Ереп ugy cselekedett

ollyankor is, ha valamellyik a’ viz’ színére jött; és

azzal ismét alárezzentette; Most már alkalmasint

megértették: így gondolkodott magában, és elment

haza. Akkor a három halacskák öszvegyültek, fe

jeiket csóválták, és nem foghatták meg, miértnem

akarja az a’ jó ember , hogy a’ vizen fölül és a,vas_

rostélyon keresztül ne uszszanak. Hiszen maga IS

oda font jár-kel „monda az egyik; miért nem me

hetnénk fölebb egy kevessé Ini-is? Es miért kel

lene nekünk így bezárva tartatnunk? Monda a’ má

sik. Valljon mit árthat , ha némellykora,nagy tóba

is általuszunk? Minden bizonynyal'kemény ember

ő, monda ismét az első , és nem, szeret bennünket;

’S nem akarja, hogy örüljünk. En nem is gondo

l
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`

lok vele, viszonzá a’ másik; és mindjárt csak által

uszom mulatságból a’ nagy tóba. En pedi , kiálta

ismét az első , majd azonban еду—из idei a víz’szi

nén a’ veröfényen játszom. Egyedül a harmadik
halácskának volt annyi esze , hogyr im’ így gondol- i

kodott: ennek a” jó embernek mégis valami bölcs

okokra nézve kellett ezt megtiltani. Hogy ő min

ket szeret, és nem bánja ha örülünk: az bizonyos.

_ Mert más különben miért jőne olly sokszor hoz

zánk; miért morzsolna kenyeret; és miért örülne,

ha mi azt megeszszűk? Nem I ő bizonynyal nem ke

gyetlen ember; én hát meg is cselekszem a’ miki--`

ván, ha mindiárt nem tudom is; miért kivánja. ——

Ez a’ jó halacska tehát a, viz fenekén maradott. A’

másik kettő .pedíg “iy cselekedett, a, mint feltet

ték magokban. Egyi t. i. a’ vas-rostélyon által bele

uszott a’ nagy tóba; a’ másik a’ viz’ színén a’ Verő

fényen játszott. Mind a’ ketten kinevették a, har

madikat, ho nem mert velök örvendezni. Dejá!

mi történt. A ig uszott .az egyik a’ nagy tóba ál

tal: neki rohant egy csuka, és elnyelte: A’ másí

kat viszont, melly a’ viz’ színén mulatozott, egy

ragadozó madár megsejdítette,. hirtelen lecsapott

reá, elkapta és. megette. Egyedül csak a’ harma

dik, az az okos és engedelmes halacska maradt meg.

Az ember igen örült ennek engedelmességem, és

mindennap f'ól tartotta őtet. ’S így ennek a szófo

gadó halaos {ának jól lett dolga,éssok ideig

élt még azután is. - Ё

` 5. А’ Bodza-fa.

Imre igen szeretett mászkálni a’ fákra. Vala- к

holcsak lajtorját oda támasztva látott, ment neki

vakmerően; és soha sem nézte meg jól, vall

ion egyenes helyen és erősen áll-e. Már több

ízben is leesett, de mégsem hajtott reá sem

mit. Egykor az atyjával a’ kertek alatt menvén e1',

és egy nagy bodzafát látván , imigyen szólt az aty

jához: „Ejnye , beh szeretnék felmászni Valamikor
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erre a’ derék bodzafám I“-- „Ne fiam , (monda az"

atya) az illyen {a igen hamar törik; leeshetnél róla,

és kárt tehetnél magadban.“ De Imre egyik napon,

midőn atyja nem volt otthon, elment a’ bodzafá

hoz, és felmászott reá. Epen ugy történt vele n'

dolog. mint neki atyja megjövendölte. A’ fa letö

rött alatta; Imre lezuhant, kezét eltörte, és nagy“

fájdalmakat kellett kiállanía, mígnem ismét töké

letesen meggyógyult. _ .

Férfi-gyermekeknek jó ugyan, ha fám mász- .

kálni tanulnak , hogy az által is erősödjenek ; de

mi móddal kell azt tenniök? kit, kell megkér

dezni, hogy hol mászkálhatnak? Es Imre miben

hibázott? Mondjátok meg..

6. Légy testvériddel és tanuló-társíddal öszveférő.

Gábor, az ő“ testvéreivel és tanuló-társaival

szüntelen czivakodott. Ha kis huga csak hozzá ért

is valamihez, a’ mi az övé volt , azonnal szidta,

sőt meg is ütötte őtet. Ha azt az oskolába, Vagy

Onnét haza vezette , mindig háborkodott vele. Majd

azért hurogatta. hogy igen hamar; majd pedig

azért, hogy igen lassan megy; és gyakran kegyet

lenül hurczolta magával a" szegény leán kát, ha

nem győzött vele menni. Ha az ajtó' e (itt ült,

tehát így támadta meg őtet: takarodj innét, én

akarok itten ülni! Ев ha önkényt el nem ment,

erőszakkal is eltaszigálta. Szintén így cselekedett
az oskolában is. Azért végre lmár senki sem akart

n’ veszekedő Gábor mellett ülni. A’ mi több: szín

tén valami becsületet keresett abban, ha mind

egyiknek ellenére cselekedhetett; és testének ere

"ében szerfölött bizakodott. Leginkább a’ szegény

kisdedeknek és az erőtlenebbeknek -- kik mago
kat vvédelmezni nem tudták - nem hagyott békét.

Szüntelen csufolta őket, és ingerkedéseinek 'soha

nem volt vége. Még az uton is mindenikkel ösz

vekapott. De mivel ott gyakran magánál ügye

sebb ellentállóra talált , azért ábrázatja mindig
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бича volt karmolva, és egykor a’ verekedéshen

olly magy ù'tést kapott a’ fejére, hogy abban több

hetekig is kinos fájdalmakat szenvedett, és seb

helye teljes életében meglátszott тайга. De ez a’

szerencsétlen eset sem jobbl'totta meg a’ máx е1—

Yadult és indulatos Gábort. vMeri: midön mármeg~

nött, egykor veszekedésf’ alkalmával, ellentálló

зап hulálos sebet шиш e]teni. Es mivel az, ebben

a’ sehben valósággal meg is halt: a’ 'szercncsót

len Gábornak, mint gyillcosnalc , élete’ csaknem

minden hátralévó' ища; a.’ tömlöczben kellett

tölteni.-111y rettentò'k a’veszekedésre-vágyásnak,

‘ öszve nem férésnek és indulatosságnak követke

zései.

Egy illyetén ñút, Aki testvéreivel és инцид

társaival soha sem fért öszve , szépen megszégyem'

шеи egyszer 1eány-testvérje, a’ ‘kis nyolcz eszten

dös Pannika. Ez, egy öszi паров reggel kiállott a’

házajtó eleibe , és öszvehivta az udvaron szél»v

leljáró majorságot. Isméretes szavára rb' ülve '

jöttek tyukok, galambok, felszední azon g опа— _

szemeket, mellyek a’ jóltévö kezlecskékbò'l hullot

tak. De volt a’ szárpyos sereg között két pajkos ’

kappany is, mellyek egymást vagdalták; és nem '

akartak enniV hagyni sem tyukokat sem galambo`

kat. Pannika ezen me haragudván,I a’ veszekedò'

kel; a’ bélies tyuksereg öl kiù'zte', u у hogy azok

több gabonaszemet nem kaptak. Ek (or Pgnniká

hoz járult bátyja Mildós (vezelék-nevén Utövérö

Miklós,) és igy szólt hozzája: „Ug an miért iizöd

el az evésröl azokat a’ szegény {а рапуоКаъ?“

Ме1уге ez lön a’ felelet:„Azért,mive nem _férnek

öszve hugaikkal és testvéreikkel.“E`beszédre Mik

lós’ arczája elpirult; mert clértette, hová озё

102. huga. „Vagljon mi az Oka, hogy te most igy

elPJrultál , Miklósunk? (kérdé a’ jó leányka g) игу—е?

mlvel eszedbe jut, hogy te sem maradsz mmdig

békével velù'nk testvériddel; és édes atyánk a' mi

att gyakran.`társaságunkból kiigazít ?“ Ekkor Mik

\
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lós még inkább clpirult, mint azclött, és lesuï

tött szemekkel sompolygott odább. De ettöl az

órától fogva testvéreivel békesebb lett, és vöszve

fe'röbb. _

-7. A’ me'ltatlanul gycmakodó..

Sáfár nevù' korcsmárosnak pinczójéböl egy idò"

óta több palaczkai elvesztek , és ò' ki nem tudhutLa

a’ tolvait. Egykor lélekszakadva futott haza Jakab

nevù' fija, mondván, ho'giy már most bizonyosan

tudja, ki lopta el a’ borra tölt l'ivegeket a’pinczé

böl. „Hát kicsoda ï“ kérdé az ‘at je kiváncsian. „Nem

más, (felele Jakab) mint a’ is.A Menyhárt; шеи;

épen most láttam öl két butclliáival a’ Pinczéhöl

nagy iiedten kilopódzni.“~ ’ kis l'nenyhárt igen járós

~ volt Sáfárékhoz; és mint szegény ñú, sok jóban

részesù'lt a’ háznál. Tartottak `is a’ kis fiirgencz

germekre sokat., és mind eddig esak becsületes

enyÍLfírtrLal: szolitálc hivni ötet. Ugyanazérl nem

kevessé l'itközött meg Sáfárúr , midó'n hallotta, hogy

meglopta ötet; és azt egyáltalán fogva nem akarta

hinni. De Jakab о11у hihetövé шага a’dolgot tenui,

hogy végtére Menyhárt’ maga-viseletének .esuli

ugyan gyanusnak kellett eló'tte látszani. Elhiyalta

tehát a’ gyermeket; ki midön megjelent, ö egy

ideig komolyan nézett reája. „Van e’ jó lelkiis

mêreted?“1'gykérdezé azután ó'tfet. Ugy látszoll,

hogy Menyhárt enen kérdesre zavarodásba jött, es.

elpirult. „Becsù'letesen és igazán felelj, ezen kér
désire“,V mon'dá tovább Sáfár úr. „Nom tudom, d

mondá a’ gyermek rebegve, hogy mi rosszat cse

lekedtem -volna.“ „Arczpirulásod árul el téged“

viszonzá Sáfár úr haragosan , és azaluLL komor

fenyegetö szemeket vetett reája. „Voltál-e ma az

' én pinczén1ben?'Vitté1-e e1 onnét két palaezk'ot Í“

Mind ezeket ugyan nem ta'gadhatta Menyhárt , de

ininekutána egyenesen reá fogták volna az elve

szett palaczk-boroknak ellopásál: Миш erösl'tette,

hógy ö ebben ártatlan, és azt valósággal be is bi-l к '

\
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zonyitotta. Elbeszélte tudniillik, hogy maaz any

jának két űveg sört vitt haza, és azokat a’ pin

czébe félre tette, hogy egy oskolás-társának (ki

nek egy nehéz kosarat kellett vinni, de ma a

már tovább nem bírta), segítségére lehessen. i
kor pedig isméty visszajött, egy nagy inas- er

mek ellenkedett vele, és őt egészen a”pinczéigglier

gette. Minekutána ismét kijött onnét, 'akkor a

zért tekintgetett olly félelmesself ide ’s tova; mi- ~

Vel azt nézte, valljon az a", rossz inas-fiú nem bujt-e

el valahol, hogyiőt meglesse. Sáfár úr me -

tudakozta Menyhárt” anyjától mind ezen kö " -

állásokat, és ezeket mindenképen igazaknak talál

ta. Már most igen sajnálta, hogy ag böcsületes

és kész-szolgálatu Menyhártot olly rossz yanúba

vette; és hogy ezen elszenvedett igazságt ansá ot

helyre ótolja, néhány darab egészen új r át

ajándé {ozott neki. Fijának pedig im’ ezen szép

oktatást adta: Ennekutána szemesebb légy; és szor

galmatosan őrizkedjél, _hogy senkire olly rossz

cselekedetet, mint a’ tolvajság, ele endő, ok nél

kül reá ne fogj. Mert most maga tapasztaltad,

melly könnyen me csal а’ yanú. Kivált az isme

retlen embert min addig iecsületesn'ek kell tar

állnia]. valameddig felőle ellenkezőt nem tapasz

t' .

8. A’ csacsira leány.

Zsóü máskülönben igenjó leán volt; csak

egy nagy hibája ne lett volna, mel y neki ma

gának is sok boszuságot és szé ent okozott; tud

niillik: a’ csacskaság hibája. emmit sem tudott

ő hallgatásban megtartani: hanem mindent, -- va- ‘

lamit másoktól látott , ,hallott vagy megtudott,

— ismét odább kellett beszélnie. Hallgatni, egy

általán fogva lehetetlen volt neki. ATudottv ő min

dent, a, mi a’ szomszédban történt; mert mindig

az ablaknál és a’ kapu előtt ült, az utczát leste;

KÉZ! KÖNYV. _ , 5
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ésha vala-melly ismerősével öszvetalálkozott, min

dig tudott annak ujságul egyetmast beszélni a’

szomszédokról vagy szüléirő , testvéreiről és le

ánytársairól. Kifecsegte mind azt is, a’ mi az os

kolában történt, ’s ha valamelly gyermek bünte

~ tést kapott, ő azt csaknem a’ fél faluban elhire

sítette; mert vagy kellett vagy nem, azt minden

nek elbeszélte, a“ kivel csak öszvetalálkozott; és

szokás szerint még valamit tett is hozzá, ~ ugy

^ hogy az ő szájában nagyobb és rosszabb lett min

den njság, mintsem volt valósággal. A’ fecsegés

re való utálatos hajlandósága végre majdnem min

den tanuló-társainak gyülölségét magára vonta;

mert csak azok tartottak Vele, kik hozzá hason

lók valtak. A’ 'többiek valamennyen megvetették
xőtet. Ez ugyan nehezére esett, de még sem igye

kezett azon, hogy magát ezen utálatos fecsegésről

elszoktassa. Midőn már felnőtt, idegen emberek

hez kellett neki menni szolgálatba; mert szüléi

nagyon szegények voltak. Eleintén mindenkép

megelégedteí vele, mert tiszta, rendes és szófoga

dó leányka volt :,de nem sokára annyira megutál

tatta magát, fecsegése által, hogy kiadta-k rajta.

Igy történt vele a’ dolog minden gazdájánál; ’s

Végre olly rosz hírbe jött, hogy már senki sem

merte a’ házhoz befogadni nyelvessége miatt. Fe

leségül semrbátorkodott venni senki; soha férjhez

nem mehetett, és holtig keservesen tengődött ,

napszámi munkája után. ‚

' r - X 1- l V

Э. А’ mez -тлер ‚ vagyzs: a’ meh-lasobmb -

f felvere'se. `

Kisasszony-nap tájban volt „az idő, mikor ~

egy banátusí derék méhes gazda Osz Péter egyik

nap’ estvéjén négy gyermekeihez (kik valának Im

re, Lászlö, Magdi és Orzsik'e) jó kedvében imi

' gyen szólt: „No gyermekek! a’ ki közületek hol-r

nap fel tud kelní'őt órakor, a’ nélkiíl, hogy én

\
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èbreszteném: lazzal én egy szép tréfát teszek.“„’S

micsoda tréfát, édes atyám '.?“ kérdé Magdi. „Csak

te keli fel jó idején,~ a’ nélkú'l,.h0gy én ébresz

szelek;~ majd meglát'od aztán a’ furcsa Lréfát,

mellyet veletelc l'izni magamban feltettem“; mon

da az atya. „En hát_\_ bizonyosçn felkelek, éhresz

tés nélkùl , kiálta Orzsike. En is! én is, 16:51:6—

nak közakaratml mindnyájzm. МАГ az éji ó'r (bak

тег) elkiáltotta a’ kilenczet, és ez volt rájok nèz

ve a’ szokott jel az á уЬа lenyugovásra. Most te

hát fejenként mindenic az ö atyjának kezet Мои,`

ès Еву szólott: „Jó éjszakát., ¿des atyám“!-Vá

rakozással tele takarodtak ágyba; és minekelötte ela

ludtak, kiki magában monddgálth : „En öt órakor, ——

én'ötödfélkor!“ László szintên krétát vett, és ezt

irta ágya fólé: „-Otödfél órakor felliel Lvászló! “

Ekkor lehetett igazán látni, hogy az ember

sokat megtehet, csaknkarja is ш derekasan. Alig

útött az óra ötöt, már ¿bren volt minden gyer

mek;,mindenik kibu)t az ágyból, öltözkòdett,ki

suhant a’ kia szobábol, és hitte hogy ö az elsò"

az _atyjoknáL ' „Jó reggelt, jó reggeltl “ ezt kiál

tozák egymásnak örömùlkben. Mikor már mind~

nyái-'m ‘lz atyiok körl'il voltak, gondolák шавок

ban: most hát maid meglássuk, micsoda tréfát üz

mivell'ink édes atyánk. Ez pedig i szólt hozzá

jokv: „Eil ej! ha az atya azt i éri, ügy maid va

lami tréfát панд, akkor fel tu nal; korán kelni a’

ermelœk.' En (hiszem) szavamat megtartom.

unádkoztatok is már.“ „Ige-n is, édes atyánk.“

„На talón nem, tehát tegyétçk meg elöbb mind

ат, valimit rendes yèŕmekek termi szoklak, mi
kor az ágyból kikeîínek.“ Megmosdottak, szájo

kat fris vizzel kiöblintették, fogaikat megtiszu'tot

ták_, és szép simára megfésülködtek. Igy azután

atyjok eleibe iárultak, és шагаете}; tôle:y „Most

tehát megteszi-e édes atyánk azt a’ tréfát Y“ „Мед,

igçnis (felelt az atya); imhol van. ’s ezzel танцем

'mmdem'k gb'ermeknek egyegy Sipkát Зет“ n’ fe
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jébe; melly elöl/szita-szövetböl volt, ho гайки

által-láthassanak; egyébütt pedig posztóva bon'

tott. „I-Iát tudjátok-e gyermekek, e-z mire-való?

ugymond László az ö többi testvérihez; - édes

atyánk bizonyosan méheket akar ma felverni.“

„Eltaláltad (viszonolá az Муз); ’s hogymint tet

`@zik nekteky ez a"tréfa'f“ „011! igen, Явен!“—

Ыёиомщф mindnyájan, és nyomban követék aty

jokat, ki most hasonlóke'pen egy olly sapkát vett

41’ fejére, és mindenik gyermekuek adott valami

vinni-valót. László egy serpenyò't vitt, tele izzó

parázszsal.: Imre egï; pamat ürmöt; a’ 1eánykák’

mindenike egyegy osszu méz-metszô’ kést, Ma

ga az atya .egy nagy fa-teknyó't vitt, az édes any

;ok {ещё egy rostával és egy pár мы ment

utáno '.

Most az legésxa загс: а’ kertbe 'megérkezetL

Az atyn felnyitotta a’ méhèházat, és 'mindenik kast

helyéröl elemelte. Akker kezébe vett egy csomó

ürmöt, azt a’ parázsra тёте, és fù'stjét a’ kasba

ereszLette. Ekkor a’ méhek a’ lépbò'l felvonultak,

és azt oda hagyták; az atya pedig kìmetélte e16

ször is a’ viaszos részeket, mellyeket a’ rostába

гаком; azután a’ lépes-mézet is egész darabokban.

Ezt a’ munkát szokás `hivni me'hkaa -felúerésneln

Volt litt most öröm és Íókedv. A’ mézet bevitték

a’. szobába; utána теще]: a’ gyermekek; ¿des

anyiok pedig puha kenyeret hozott elö, hogy аг—

га а’ gyermekeknek mézet kenjen. At 'bk dolgárn

ment, és ezzel vált eI házauépétöl: „ 'yermekekg

azt meghagyom - hogy ne nyalakodjék. ám senkl.

közületek.' “ '
. Egy lgyerlauek sem nyalakodott , csak' Mag

di. Ez egyébként is torkos volt; most is наг az

asztalhoz surankodott, — kivett a’ tálból maga egy

дашь mézet és mohón a’ szájába dugta. De azon`

szempillantásban иву elsilcoltotta magát, »-__h0g_y

meghallatszolt -az egész házban. Bátyjai és Orzslj

ke ijedetten futottak hozzája, és kérdçzték: „Ml '
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ч

bai, mi történt'f“ Magdi fol vást sirt erô'sen, és

` а’ szájára mulatott. `Anyja genézett szájába, és .

йтре’! egy méh ù'lt »még akkor is a’ nyelvén,

és ott csi,pte a’ szeîény leányt. Az anyja míndjárt

— lekapta a méhet; e a’nye1v annyira megdagadott,

hogy Magdi nem ehetett egêsz nap eg falatot is.

-— „Látod Magdi! (monda az atyja, :i hasonló-'

képen befutott a’ sikoltásra), melly hamar meg

lakoltál epgedetlenségedért! Nem hagytam-e meg,

hogy ne nyalakodjál'? Maid máskor, tudom, job

ban fogsz hajtani atyádnak és anyádnak szavára!“

A’ többi gyermekek mézes kenyeröket békéyel

esáegették; jó vólt mindnyájoknak, és Imre

riem egyszer mondta: „Bizony ez a’ mai tréfa,

тёщу nekù'nk atyánk szerzett, nekem igen tet

sz' ! `

Evês-közben a’ mint Orzsîke kifelé nézeti;

az ablakon, meg-pillantOtta Rozit, a’ szomszédék’

I_çányát. „Einyel szegény kís leány.' (monda

Orzsi); ennek az atyjának níncsenek ám méhei,

hogy ö is mézet kenhetne leányának ken erére.

Edes anyám.' nem adna-e szomszédék’ Roz1`10knak

is egy szelet mézes kenyeretT“ „Jól teszed, édes

gyermekem (топаз az anyja), 11qu megemléke

zel Boziról.“-Mindjártadott is Orzsinek egy da

rab mézes kenyeret, mellyet az neki Vitt a’ kis

Rozinak. Melly nagy örömére váltlez Rozinak!

Nyájas arqzczal köszönte a’ szivességet, és most

magának Orzsinek is a’ méz mfg egyszer ollyan

jóizü lett. Szóval: az egész nap Osz Péterékfgyer

mekeikre nézve inne és öröm-nap volt; csak вдув

dii]` Magdi nem vegetctt mindcnkép részt 'az ö

römben.

10. А’ ЪёгЪедб.

с/ИдгЭепЁое деде}, 45! ‚уайт/2 vesgegçf-l

my à a5 emga/nef, бита/убив? ¿egt/'ifm'. сига! I
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#a бабули? {еж/еде! ¿6456/03 ef, meíum'fíatof;

¿a ‚ведя? jo' ezŕö/caez'âeí , тишайший -— mz'

' aref ¿alii/z Áeì'fŕeäôfzeŕßilzaá тащи: O/Í’ ¿6'2- `

4Ёеэблей a5 a’ agańáaa , Жид; 15655jdt man? та

lya'zo'f", „zi/zt a’ mennyií tet! ; mz'rzDe/zŕ Pz'ueìnz'

«gezel , a’ mi ‘a5 дуб; d'4 mz'lzgmt 45621:? , a’ mi

„И! ¿we? ¿ecaë/etéze ямб/Ж. 5a ¿yy ¿fuí/zy#

bfvawzz" ё: ízïu' tu? : ma'z íuâoä/zaŕ „zong/'a та—

ya?. 5a e?? tofßq/'í meyŕezyeíeíí , máx agŕ nay#

„утерли tanja. 5a Жиыдолдг áezeagt уаб’о

„фа Мг, agt твид/а , Жду? ötven Áezeagí {ег

mett meh'. И; z'ffye/z ¿e'zńeD/zz'agezeŕâ, a3 ó’ гага;

:goáám á/taí’ :zapomŕe'nŕ Áwefyeßó’ два; ; бы а;

emßezeń, „af ¿fé 5t датам , лет Ãzàg/zeŕ nek',

frz/Lem z'rzÁa'Äß meyvetz'á , y„zi/zz! eagteßmí. ßíhŕa'n 

¿cage? Жди tenmagaäzoï; Жа ,oep/"y 450'/an , тж);—

âenŕoz afáíaáom/z e3 ¿gemízmefeae/z 450'?.

Ne légy fölötte érzékeny,

,Sem hánykódó , kérkedékeny :

Szelid légy és alázatos , 

Еву lészsz kedves, таит.

н`
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M. A” szerencsétlen ember nem gonosz is

Egykor az Ur Jézus az őtanítvá

nyaíval menvén, egy vakOn szüle

tett embert talált elő. A’ tanítvá- '

nyok azt kérdezték tőle, Valljon az

az ember maga vétkezett-e, vagy

pedig szüléi, hogy Aô" vakon szüle

tett. Jézus azt felelte: hogy sem ma

ga ,' sem szüléi nem igen bjinösek;

hanem inkább ezen ember vakságá

nál alkalmatosságot kell venni és ad

ni az Isten” dicsőítésére. Igy szólVán

meggyógyította a’ vakon született

embert. ‘ _ . '

Kedves gyermekek! midőn ti is

látjátok, hogy valamelly embernek

különös szerencsétlenségeí vagy hibái

vagynak: ne gondoljátok azt mind

Ert, valljon mit vethetett ez az em

er , hogy lilly szerencsétlenül járt;

sőt (ha lehetséges) segéljetek inkább

rajta. Mert gyakran a’ jámbor em

bereknek is sokat kell szenvedniük

ezen a’ vilá onJ Némelly emberek

igen szegények holott sok gazdagok

nál .kegyesebbek. Sokan fájdalmas

betegségben gyötrődnek, ámbár ke

gyesebbek sok egészségesekné]. Sok- I
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szor a’ szorgalmatos és istenfélô’ em

berek’ g'abonáját elveri a’ jég ‚ az is

tentelené pedig épen marad. De eljô’

valahára a’ nagy itéIet’ napja; ak

kor az Isten kitkit megitél igazán, és

megfizet kinek-kinek az б cselekede

tei ~szerint. Azért mig az az itélet el

'nem érkezik, nem szabad itélni és

kárhqztatni senkit felebarátaink kö\

zül.

12. A’ pajkos gyermel-eŕ.

Bandi e's Pista Left rossz va'sott шепне—

kel: пола]: а’ Na'dudvari osi-ola'ban. Öl: зай—

le'il: шт: igen rosszul neveltettek, 7s идут;

aze'rt аЬЬап tala'ltál: kedvöket ‚ Íla minde

mütt lsa'rt teÍzettek, e's haszonile/zetö dolgol

kat elront/zattalr. Az oskolában alattomban

штате/Не ßgura'l'at e's neveket дыша/ъ e's

ve'stel: az asztalöa e's padokba, ’s öröklte'n
arra igyekezŕelr,y hogy szomsze'djaik’ köny

veit титра: bemocskolhassák, tollaz'kat _fel

‚ Ízasl't/zassák, e's Ízolmijöl'et eldughassa'h. „4Z

utcza'kon sem cselelredtek különben. Ha estve

az „гашу: jártak, az еде/Ее: Ьиззовагий: , az

idegent —- Ы az utat tudakozta  rosz

зги! igazz'totta'l,` ,' mil-or a’ лага]: е1бн el
тете]: (kif/dlt estvënek A ideje'n), паду bo

toŕlral ütöttel- az ablalrok’ ta'bla'ira , ладу
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az embereket megijeszt/tessék. De ve'g

re ezen gyalázatos pajkossdgon rajta e'rte'k

őket, ’s altkor megkaptál: re'gen megérdem
lett büntetéaöbet. Bizonyos ember .- kit V

már így több ízben megijesztettel: az ab

lakja'nak ta'bla'z'ra tett üte's által - egymás
után több estve'ken lesette őket. Utóbb csalt-l

' ugyan rajta is kapta őket a’ cselekedeten.

Altaladattal: tehát a’törvënysze'lmel:, e's ma'

soŕnal: példájára nyilvdnsa'gosan e's kemé

nyen megfenyítettel'. - I/alljon érdemesek

voltak-e a’ százzal-adásra? De valljon kit

kellett e’ körül nagyon sajnálni?

13. А’ könyörületes.

Bártfai és Farkasdí bizonyos kemény té

li napon kimentek együtt a’ mezőre. Az or

száguton találtak egy isméretlen embert a’

hóban fekünni,“ a’ ki mélyen alunni látszott.

Bártfai megsajnálta őtet, és azon gondos

kodásból, hogy “az megne fagyjon, közelebb

ment hozzája, hogy álmából felköltse. De

minden rázására sem ébredett fel. „Soká

rázhatod azt (monda Farkasdi nevetve), fel

nem ébred ő ; hiszen részeg ;" hagyd fekün

ni, a’ gazembert, és menjünk, mert hideg

van.“ „Nem! (felelt Bártfai);'olly irgalmat

lan ‘nem lehetek. Könnyen megfagyhatna

ez a’ szegény ember, ’s ha bár részeg is, de

csakugyan ember; még pedig ollyan em

ber , a’ kinek segedelemre van szüksége; én
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mindent elkövetek, a’ mi tehetségemhenâll,

Вову életét megmenthessem.“ „Tégy tehát

a’- mit akarsz (kiálta Farkasdi boszonkod~

’ та), én nem„akarok tovább is itt állani és

fagyoskodni 5“ ’s azzal 'odáb ment. Ekkor»

Bártfai gyorsan befödte az aluvót hóval; mí

vel azt hallotta , hogy a’l h6 melegít; az

, után minden kitelhetö sietséggel k'ocsiért fu»>

tott a’ legközelebbi falu felé. Szerencsére,

talált is azonnal egy emberszeretö parasztot, '

`a’ ki épen а’- városból jött kocsijával. Enhek

segedelmével a’ félholt idegent csakhamar

életre hozta. *) Azután vidámon ment haza.

_Mit itéltek Bártfairól , és mit itéltek Far

kasdiról? Mellyìknek a’ magaviseletét akar

játoliA magatoknak például vá'lasztani '_köve

tésre ?

I 14. А’ szükseges e's szükse'gtelen goud.

‚ Egy értelmes tiszttartó «Liszve'calálkozott egykor

. a’ mezön еду ñatal gazdával, a’ ki igen szomorú.

volt, és leslïtött fövel járt-kelt. Mi baja kend~

nek, atyámiìa? kérdé a tiszttartó. Tele vagyok ‚

umm, gonddal és búval (felelé a’ gazda); mert igen

sovány a’ vetésem. Erre a’ tiszttartó igy szólott:

„Melly esztelenííl cselekszik kend, hogy ollyan

dolgokon aggóflik, a’ mell eket épen nem változtathat meg. En csak arróìI szoktam gondoskod

ni, hogy kötelèsségeimet hiven véghezvigyem

Ugyan azért az uram’ földjeit illendó'en felszánta

tom „ megtisztogattatom, megtrágyáztatom , és Ье—

 

") Lásd. R. 1X; szám I. végén.
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vettetem; annakutána mindent az Istenre ha

gyok, és azt gondolom magamban: mi vugyan szán

tunk és vetù'nk, plántálunk és öntözgetù'nk, de

egyedl'il tetöled jö az áldás, агат Isteneml ’Sha

ezen áldásért revgel és estve imádkozunk ’s azután

serényen dolgurikhoz látunk, jó kedvúnk vagyon.

Igy kell, kedves atyámfìa! az embernck gondos- -

kodni és szorgalmatoskodni. A’ szù'kségtelen gon-I

dokkal csak ma linknak teszù'nk kárt. Sok embert

elvesztett és elölt már a’ szomorúság és idò' elött

vénséget hoz a’ nyomasztó дона.“—

15. А’ szeme'rmetesse'g és becsületérzés. `

A’ szemérmetes ember okosan és fónhéjázás `

nélkiil szokott beszélni, másokkal barátsá osan és

nyájassággal bánik. Orömest kitér az utból , a valaki

szemközt jó' vele; mások elött semmi ollyant nem

beszèl és nem cselekszik, a’ mivel azo'knak undoro

dást чаду boszuságot okozhatna. Ha_mások beszél*

getés-közben valami ollyast állitanak,„a’ mit igaz

nak és jónak hisznek, »- de a’ mi az ö vélekedé

sével meg nem egyez: nem mond nekik ellent

gorombasággal, hanem illendó'en mondja meg. a’

mit viszont ó' tart jónak és Lígaznak; -— de azon

ban saját állítását nem védelmezi'makacsul. Ha va

lakivel egyù'tt ebédel, nem fil az elsó' helyre, nem

elsö az ételhez-n Tulásban, nem keresgéli kiván

csian a’ legnagyo b darabokat. Beszédében kike

rù'li az illetlen tréfát, káromkodást, szitkokat és

esküvést. Mindenkor иду beszél, Ьоду mások ész

re-vehetik, míképen ó'neki szeretetre méltó em

bersé es jó szive va yon.-Az0kat nagyra becsi'ili,

a’ k` :kel társalkodik; és mindenkor meggondolf

in, hogy minden dolgában mi legyen helyes és il

endö. Melly igen szeretik és becsù'lik az illyen

embert mások.' Melly igen óha'tják és keresik az

ö barátságát! Melly sok vétkektò'l, kártól és ha

l'agtólA meg fog az ollyan óva lennil
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De a’ bünbe-eséstől még hatalmasabb óvó-szer

a’ minmagunknak becsülése, és n’ jóhirre-névre

— vágyás; melly azonban különbözik a’ kevélység

töl', *) -— ellenben az alázatossággal és szemérme

tessé gel jól öszvefér. Az önmagát becsülő, és

тайны is lbecsültetni vágyó ember érzi a” maga

emberi becsét és tisztességes maga-viseletét. Ro

szat végbe-vinni önmaga előtt is szég enlene. Mín

denkor és minden helyen ugy csele szik, mintha

az egész világ látná; és fél' a’ vilá kárhoztató ité

letétől. - Ti is, kedves gyermeke .' mindenek fö

lött tinmagatokat becsüljétek megl; úgy várhattok

más emberektől is becsültetést. A ki önmagát nem

becsüli, azt mások sem fogják becsülni; és az oly

lyan nem derék ember. Már pedig ha à’ világ elött

beäiületünk nincsen, akkor az élet sem kívánandó

:ö é.

16. A” két napszámos.

Egy napszámos bizonyos épülethez köveket hor

dott. А’ rakás kövek között volt egy igen nagy '

{elkő is, mellyet neki hasonlóképen el lett vinni:

de mindig abban-hagyta. Már az aprób köveket

mind elhordogatta mellőle, az mégis ott maradt.

Végre, sok tünődései után , elhatározta magában,

ho elvi ye. Hozzá is fo ott; de mivel az ap

rób köve {'elhordásával erelét már kimerítette: ezt

elmOzditani többé nem volt képes. Igy hát kény

- 'telenítetett azt ott hagyni; de tulajdon kárával; mert

kiszabott munkáját véghez nem vivén, ígért napi

bérét nem kapta meg. .

А’ másik napszámos sokkal okosabban csele

kedett. Ez először is {nagyobb köveket kereste ki,

és hordta el; ’s ngy aztán a’ kisebbeket. Jóllehet

ez neki eleintén nehezen esett, de mégis az az

öröm, melly a’ nehezebbek, végbe-viteléből rá 11:1—

") Lásd alább .1’ 22. számot.

яга

L

к-нц—

R"

"rlu"JI."H

s”;

A"1?

zrí-7'511511;г;

:7

gar

5



lErkölcsi elbeszélések és отток. ` 77

ramlott, '-- megkönnyi'tette munkáiát. Ugy is lett.

Az vatpró kövekkel már kevesebh baia levén, dannl

va olytatta щипками.

Gyermekek.' ha azt akarj'átok, hogy mun

kátok kedvezöleg folyjon: legelöször ís annak це

hezebb részét igyekezzetek véghez vinni; -— ’s meg

látjátok, melly gyönyörù'ßég vámkozik aztán a’

könnyebbik részben reátok. Igy fáradságtok ket

рёв îrömmel levén jutalmazva, édes gyù'mölœöt

is á '

17. Ä [Лён]: lea'ny.

› \

Bognár Magdolnának kisded korában igen ba

bonás da`kája volt, ki gyakran kisértetes regéket

mesélt ne ii; azonfólül arra szoktatták , Ьооу min

dig éj'eli mécs-világnál aludjék, és egye ül ma

ga so a sem. Ez últal nagyon félénkké lett. Mar

tiz esztendó's korában történt, hogy testvérei mind-i

nyáian megbetegù'ltek; -és mivel Magdolna’ atyja

é en akkor onnét hazul elutazott: kényte-len volt

a leányka , mo'sL legelöször életében , egyedù'l ma-I

ga hálni. Nagy félelemhe esett tehát; kivált, hogy

édes anyia most nem engedett mécset égetni; és

azt kivánta, hogy ill)r magy leápy már egyszer 'fc

küdjék és háljon sötétben is. Orömest hált volna

ö a’ betegekkel еду szobäban, de т az anyja nem

akarta megengedm; mivel az által a’ nyavalya reni

ra ádhatott volna. Sirva ment Magdolna he a’` szo

baia, nagy sietve levetközött, -és féltében a’ feiét

egészeri a’ dunyha дм huzta. Fektében még inkább ’

növekedett félelme , elarm im, hogy lélekzetet

venni sem merészelt; és élelmesen tekintgetett

ki a’ dunyhu alul, a’ szobában ide ’s tova. Egy

szer azt képzelte, mintha a’ szoba’ ajtajánál vala

mi hosszu feiér rém-alakotV látott volna. Iiedve

rántotta fejére a’ takarót, és a’ hidcg verejte'k ör

gcdezcìt homlokárol. De illy helyezetben so :iig

nem maradhatott. Megpróbálta тети, egy pillan- y
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tatra fejét a’ takaró alul kitolni. De ekkor réműl»

ve látta, hogy az a’ borzasztó alak nemcsak még

minde yre az ajtónál áll, hanem hogy mozdul is.

Ekkor agdolna elsikoltotta magát, és azon szem

pillantatban belépett anyja a’ szobába. „Gyermek,

mi bájod?“ »- „Oh! édes anyám, a’ fejér alak,

ott ahol а’!“ „Talán bizony kísértetet látsz? Oh!

te' esztelen leány; mitől félsz itt, hol nincsen sen

ki; - kelj fel, lásd meg jól a’ mit képzelsz, ’s

té félre minden, félelmet! “ Most me vizsgáltak

mindent a’ szobában, és végre kisült, ogy Mag

dolna egy fejér kendőt tartott kísértetnek, mell

az ajtó sarkánál lóggott, és a’ mellyre a’ hol -

világ reá sütött. Az an ja pedig az ajtón kívül

halgatózott. ha valljon gdolna aluszik-e; ’s mi

dön az ajtót be'nyitotta, a, kendő mozgott. Mag

dolna szégyenlette g'yermekes félénkségét, és ezen

időtől fogva soha sem látott többé kísértetet és rém

alakot.

‚ Félénknek lenni sem jó; de másokat ijeszt

getni és kísértetekkel tréfát üzni sem tanácsos.

Az illyen tréfa többnyire sirássá válik, mint ím

e’ következendö történet bizonyítja.

18. A’ meggondolatlan, tréfa. .

. Ha Marczin kisértetes és rémséges történetek

ről hallott mesélni, akkor egész éj'el nem tudott v

alunni; mert . kimondhatatlanul fáit; ~ és noha

eleget mondották neki szülei és tanítói, hogy bal

gatagság félni kísértetektől, vagy csak hinni is

afféléket; még sem tudta ma ából a’ tőlök való

félelmet kiirtani. Midőn utób mesterség-tanulás

végett egy lakatos-mesterhez jutott, meaterének

két, нудят egy kis külön kamarában kellett neki

hálni. Е’ gyermekek rövid idő alatt ész 'e-vctték

~ a’ nyul-szívű Marczinon, hogy fél a’ kísér etektől;

és föltették magokban, hogy egyszer tré щ úzze

nek vele. Ezen ezélból az egyik azt állította egy



‘Erk'ólcsì elheszëlêsek ès oklatások, 79

kor estve, hogy igen e1 van fáradva, ’s korábban

szeretne lenyugodni. Azonban már eló're öszve

beszélt a’ bátyjával, ho у majd Marczinnak ágya

alá fog fekù'nni, és mi cor már majd Marczin az

ägyban lészen, eló'bb lánczczal fog zörgetni, azután

edig hjrtelen elöbukkanni , ’s felér lepedöbe bur

Ест annali ágyára fóllépní; a’. bât ia pedig

zárìa be az aìtót, 'hogy Marczin ki ne sz adhasson. ‹

»- Mit gondoltok ezen öszve-beszélésŕöl? _’- Min

den ugy намет, a? mint egymás kózött elvégez

ték. A’ szegény Marczin az ágya {ат hallatszott 1áncz

zör és (Ша! ugy eláml'tato'tt, hogy szörnyen meg
ijedgett, ’s a’ félelem miatt halálos verítéket iz

zada. Végre segitséget kiáltozott; de nem kapott

sehonnét feleletet. Már elîkor fèlelme a’ legna

ìyobb mértékre növekedett; ágyából felugrott, és

i akart az aitón szaladni, midön a’ fejêr rém-alak

neki eleiébe lépett, égmegragadta ò'tet. Ekkor {11111—

tan rogyott a’ fóldre Marczin, és egy szót sem tu

dott szólni. Most a’ gonosz fiúk észreiöttek ша—

gok is, hogy mi rosszat cselekedtek illy meg on

-dolatlan tréfájokkal, ’s a’ szegény Marczint {ia

karta'k venni tévedéséböl, - de шаг késö volt.

Marczin lélektelenù'l hevert a’ földön. Aggódva

kiabálták `elö szl'iléiket; és csak nagy bajjal veszöd

ség e1 lçhetett Marczint ismét életre hozni. Denem

egyíönnyen tért egészen vissza elöbbeni egész

sége. Mert kiállott félelmének forrò hídeglelés

(láz) lett Ia’ következése. E’ két' yermekek aztárr

megbánták goromba tréfa'ljokat. ert nem gondoì

lták, hogy annali о11у rossz vége leendene. Az

.atyjok ezért keményen megbù'ntette öket, és min

den módon azon igyekezett, hogy Marczint bulga

Atag félénk természetéböl kivetköztesse. `

Más eiì'éle , söt irtóztató és egészen bolond tré- .

ïfát lehelett nem rég olvasni egy német ujsá -1evél

bep. A’ bécsi kaszárnyában egy katonánai vala

ml nagyon nehéz álma volt, több izben is egymás

atún. Azt (Цитата, mintha agyon-lövésre térde
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Pelt és pardonért (megkegyelmezésért) kiáltozott

volna. ‚ Mokogását háló pajtása hallotta; és az ál

modó felébredvén, tudakozására amanngxli elbeszél

te az öáhrándozását altában. Következó' éjszakán

ismét игуан azon nehéz álom jött a’ katonára. Тёт—

sa, -tudván, az alvó most mivel bailódik, 

sipkáját hozzá дома, е’ szók elkiáltásával: nian

Kardon! ’S az álmodó azonnal szörnyù' halált

аи; а’ szél ù'tötte meg.

Némellyfvidékelcen aprilia hónap’ elsó' napián>

Bzókás, a’ ermekekkel, cselédekkel, sô't érde

mes embere ce1 is mindennemü ostoba tréfát ù'z

ni, és belölök bolondot tenui. Àz eH'éléktöl ma

gatokat megóvjátok; mert _keserù' izüen eshetilc

nektek valamikor az ill ей tréfa. A’ Miklós' estvé

jén (decemberben), né -utL szokásban levö vnd trê

fákbanfse légyen részetek soha.

19. Jo' Штабов a’ Íu'rtelen, harag ellen.

Némelly emberek ugyan sokszor akaratj-ok

4 ellen is hevesek, indulatosak, hirtelen természetù'

ek és a’ haragra hajlandók: de a’ keresztyén em

bernek arra kell törekednie, hogy hibás tex-mé

szetét megjobbítsa , megzabolázza , és tlïrödelmes

lehessen. A’ ki hirtelen megharagszik, az könnyen

bünbe eshetik.) Nélm legjobb barátjait is megbánt

n., ’s utóbb gyakran maga is megbánia. Ollyano

liat beszél, mellyçk nem illendök, вы átkozódik

és káromkodik is: a’ mi által más embereket m -`

szomorít, ёв tulaidon egészségében is кап tesz. M1

kor a’ harag felgyúlad banned, akker tl'istént tá

vozzál el azon személyektöl, :af-kik meghara v'tot
tak. y 'Csöndességben gondold meg, valljon ér emes

volt-e annyira meghhragudnod. Fontold meg,

valljon nem adtál-e magad is alkalmatosságot arm,

hogy mások megharagl'tsanak. Ugy képzeld magad

nali, Воду ó'k ш nem olly rossz szivvel aliarták,

mint talán clsö h_cvedbcn te gondoltad. Juttasd

j _ l

l .



Erkölcsi elbeszélések és oktatások. 81

eszedbe, hogy“ neked is vagymik hibáid, és'ho

mi gyarló emberek gyakran nem látjuk azt áltil:

Ha magadba szálltál, békülj me ember-társaiddal;

és feledd el, a’ mi történt. „I- ar tokban ne vét.

kezzetek, és a” nap le ne menjen a nélkül, hogy

haragtok elmnlt volna! “ '

20. Ne [egy (illat-hhm.

A’ kis Füleki abban találta gyönyörüségét és

mulatságát, hogy az áll/atokat minduntalan kinoz

m. Ugy vélekedett, hogy neki jusa van ezen

gyönyör-ködésre, valahányszor arra alkalmatosság

nyujtatik. A’ nélkül, hogy meggondolta volna,

hogy az állatok is éreznek fájdalmat, gyakran olly

kegyetlenül bánt velök, mintha azok legnagyobb

ellenségei lettek volna: holott pedig soha sem

bántották me őtet. b'legfogta a’ cserebogarakat,

és czérna-szá lal e y fácskához kötvén ugy repül

tette azokat a, fács {a körül, mind addig, míg vég

képen el nem gyengültek. ~- A’ macskájokat meg

fogta; mind a négy lábaira viaszszal dió-héjakat

raggatott, és a’ farka” hegyére is; aztán eleresztette,

és mulatságát ’s gyönyörüséget találta abban, hogy

a" szegény állat a’ szokatlan láb-kopogástól megi

jedetten ide ’s tova futosott.-Majd viszont vere

beket fogott, és tollaikat tépdeste, hogy'sikítot

tak bele. - Az ártatlan (sőt némelly tekintetben

baszuos) zöld békákat tűvel keresztül szurdalta:

és gyönyörködött abban, ha azok mind addig rán

golódtak kínaikban, mígnem lassu halállal kiment

belőlök a’ pára.-Kinzó mesterségét leginkább egy

kis kutyán gyakorolta, mellyet a’ bátyja ajándé

kozott neki. 'E'zt kötélre kötve egész nap ma
gával hurczelta; лёг hovy mások előtt mutathassa,

hogy ő légyen ennek a kutyának az ura, azt min

den legkisebb okért ütötte-verte, lábaival rug

dosta , fülénél „fogvarángatta, игу hogy gyakran ‘ 

idegen emberek is szemére hányta с ezen kegyetlen

xŕzzl кбит. 6
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kedést. De nem használt. Hanem egyszer ngy járt,

hogy bogarakat, akarván fogdosni, egy darázst ka.

Pott meg, mellyet dongóblégynek nézett. Annak

ls szárnyait akarta kitépdesni: de az ugy megcsip

te a’ kezét, hogy mindjárt elájult bele. Három

egész napig lelte a’ hideg utána: de még ekkor

. sem okosult meg .

Midőn már nagyobb lett, és a” gazdaság kö

rül ökrök ’slovak bizattak kezeire, azokat agyon

zaklatta; és a’ cselédekkel is már elkezdett kemé

nyen bánni: mellyért spkszor a” legjobb cselédek

az ő nála való szolgálatjokat elhagyták. Szeren

csétlensőgére szüléi sokat elnéztek neki; mivel

egyetlen egy gyermekök volt. Egyszer mégis azt

tette vele az’ atyja, hogy magához hívta, fejét ölé

be Vette és hajszálait tépdeste, huzkodta; mellyre

midőn a’ iin sikoltozott, neki atyja ezt mondotta:

„Látod, gyermek! ha neked fáj a’ hajadnak tépde

zése, a, verebeknek is fáj ám; mikor tollaikat té

ped; tehát ezután hagyj békét nekik!“

Minekutána végre egészen maga gazdája lett,

azt gondolta volna az ember felőle, hogy már majd

okosabban fogja magát viselni; de ama’ közmon

dás szerint, hogy a’ mit az ember fiatalkorában

megszokik, Vénségében sem hagyja el, — folytat

ta előbbi maga-viseletét, és minden emberrel szün

telen való háboruságban élt; ugyhogy soha sem

szüntek meg az emberekben és márhákban általa

okozott károk, megtérítése miatt támadt pörei, és

egész életében nem volt valami igaz öröme neki.

Melly ember a’ marhát szidja és kínozza ‚

Megérdemlem! az, hogy szarvát hordozza.

'S ki neki keveset hagy enni 's pihenní,;

Attól minden marhát el kellene venni. ‹ .‚ . .. í,

Azért én nem kinzok sohn állatokat; ' 2

Mert erezik 6k is, mint én, fájdalmakat,

~1.flr
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21. А’ durczfís Pírosŕa.

Piroskának igen tetemes hibája volt, t. i. a’

duzzogás vagyis a’ durczáskodás. Mert ha magát

valakitöl megsértelve' lenni vélie, tehát több na

pig is barátságtalan és komor volt az irántz, еду

szót sem szólott hozzája; kérdésre sem f'elelt, es

olly boszúsan nézett, mintha azonnal kész lett vol

na pörbe szállui. Sok'idö m'ulva szólamlott meg \

ismèt, lett beszédes és barátságos. De liemcsak

testvèrei, cselédek' és játszó társai iránt, hanem

mé szúléi iránt is illyen illetleni'il viselte magát;

miâön azok valamelly hibájaéi't pirongatták чаду

bù'nletic'k. '

Ezen illetlenségró'l való elszoktatása végett

megparancsolta az atyja valamennyinek, Ьоду ha Pi

Aroska még egyszer felú'tné az órrát, és valakivel

ekképen durczásikodnék:v tehát б]: is valamennyien

szintèn ugy viseljék magokat iránta; ’s ha már ò’

megszù'nik dui-cga'skodni, akker öl: még egyszcr.

annyi ideig viscl]ék magokat iránta komoran.' mint

a’ meddig az ò’ komorsága шпон. .Minekutána

ez néhányszor igy történt, által-látta Piroska az ò'

hibájának illetlenségét, és megjobbl'totta magát.

22. A’ keve'ëy emberelvó'l.

r

A’ bù'szke és kevély ember nagyobb böcsù'le

tet és tiszteletet kiván magának tulajdonitatni,

mint a’ millyent érdemel. Azon jót, a’ mi benne

vagyon, sokkal nag obbnak tai'tja a’ valóságnál; azt

pedig, a’ mi máso ¿ban találkozik, sokkal keve

веЬЬге szokta böcsú'lni, mint a’maga jó tulajdousá

gait. Szép ruha, nyalka jai-ás, és kevély mozdu

atok által igyekszik magának' tckintetet szetezni.I

Mindenl'itt az elsö helyet'.,` szereti elfoglalni; má

sok’ cselekedeteit olcsárolja, almagáét viszout ma

'gasztaljm Mellyért másoktól megvettatik, gän

своими: és gyiilöltetik. Mivel pedig lëifáiról nem
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örömest hall, tehátl  mihelyest azokról vagyon

a’ szó,  azonnal Ватага gerjed , és lÍyakran vi

szálkodásba, pör-patvar a keveredik. a àegítség

re van szüksége, ötet nem örömcst segl'ti valaki ‘,

,söt némellyek örù'lnek, ha rosszul megy dolga.

(De ezt iól teszik-e?)Mive1 az olly kevély embe

rek rendszerint nagy dolgokat akarnának végbevín

ni, és gyakran sorsukon fólù'l költenek, ruház

kodnak , pom áznak: 112 által többnyire elszegé

nyednek és tö ire 'utnak azaz: gazdaságukra néz

ve semmiyé lesznek . Igy eteljesedik raitok ama’

közmondás, hogy: „A’ felfuvalkodottság minden

kor a’ veszedelem elött szokott járni.“

Különbözik a’ kevélységtò'l a’ jó hirre-névre

vágvás, és a’ böcsületérzés, mellynek minden jó
ra-való emberben és gyermekben me kell lem'lí',

11’ me11y`tehát nem is véfek, hanem vxrtus (erény).

Te magadból bálványt ne tégy,

De alacscny-lelkü se _légy.

Söpörd elöbb ajtód’ táját ,

S’ иду igazítsd más’ hibáját.

Ne kevêlykedj Ézépségedben,

Se czifra öltözetedben.

Az legszebb és legjelesebb ,

KÍ legokosabb 's kegyesebb.

A’ felfuvalkodtakra vár

Elòbb :ntóbb szégyen és kár.

23._ А’ talyzêgnísl Olasz.

Akker ért haza az osrkòlából Miska, a’ kis

úioncz ,delikg és шаг 112 utcz’ajtóná1el.kiáltolta ma

61: „0111 édesvanyám. vegyen énnekem valamìt,

ìèrem szépen! Nézze, itt jö épen az a’ talyigás

Olasz, a’ ki annyi sok miudenféle szépet árul.“

Miska’ anyia tù'stént kiment az'utczára, ho 'maig

lássa, miket árul az az amber, és fija mit 1171111
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- na vágároltatni leginkább. Ekkor. a’ vándorló kal

щёгга1 felbontatták szekrényeitmés megmlitattat

magoknak minden portékáit. „Nézzç', édes

anyám! (ugymond Miska , ott ~az micsoda kis he

lyes jószág; öt kis desz ából áll, födele van, és

rajta eg'y csinos Шт is lóg: azt vásárolja. me ne

kem,“ Most kérdè tôle az anyja: „De mit csmálsz

azzall“ „Maid a’ könyveimet és egyéb holmimet

hele mko (идущим! Miska); igy aztán jól eltéve

lesznek, ` щади mocskolódnak e1 иву, >mint m05-,

tau.“ -f 'yel nagyon jó, ha a’ gyermekek 'ma

gokat ykâŕ а’ szé rendhez szoktatják: tehát édes
anyja teljesl'tette jának kérését, és neki azt a’ ykits

iz_ót megvásárolta. -— ПяудешЛеЬеЪец az af Щ; izé 'l'

24.l Ä’ nevi 'alzar szót fogaçlnz', ‚ниш hzŕolj'gń.'

Télen volt az ídö,Y és- máx* néhápy nap` бы:

fag'yott derekasan. Károly oskolábôl. häz'a felé' 'bal
lagván több ltanuló-tálrscgivalgeg’y,1`1ltt, midó'p еду bi

zonyos hidon merit általr-látta , hogy a’ folyó be

van fa .yva. „Jertek (mopda a’ többiekmalk),` peri

a jé re I“ Azoniial valamennyień kéçazçl; le-¿

tak ma, s lefutottak A@gyAgliádicSOH, щепу 4,597“

lyóra vezetett. Eldçqr еду öijeg e er övén дура,

reájok kiáltott, igy szólván: „Gyel'me ek! ,hon/1.,
akartok menni?, ne ‚ мадеры; щёй a’l уздцы; , muy

az még mostkoránt semelly erös, ogy щеке; nigga»,
birhatna а .- majdbelefâzäkëfltok а Erm “RMN” 

jan шишек, а léglß wenn! féltekâ ‘ìgygäülîßìûgi

a’ maga-meggondolatlan Kéroly nem h_mqltdaîrió' 

intésre , hanem mégis a’ jégre ment, - Sök kicsu

folta a’ többieket, igy кишат]: aqughçgg „Szér

eneljétek magatokat _! Nektek ninos bátor szivjetek!

ajd'biz’ én félek' ám! Ki félhetne 111?” '_De

alìg haladott a’folyamon néhän lépésnyite', már_

а? jég beszakadt, és ö A«agész ny :ig a’ v1z'bé‘esett.§

Mindnyájan nagy sikoltásokkal шестых" е1 опцёъ ,

és Károly elveszett volna, ha az az ôreg ember .
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k1' iószívú gondoskodásból, nem távozott e1 tölökv

messze, - oda nem futott, és öt meg nem szaba

dl'totta volna. Reszketett Károl f, mint a’ nvárfa

levél. Halovány volt, mint a’ galon; ’s elëintén

еду szót sem tudott szólniz, noha tl'istéut igyekez

tek öt hamm' ismét felmelegl'leni. Felmelegítetve

levén, mégis na у beteg lett, ¿s néhány napíg

ágyban kellett il minnie, _mig шиш а’ többbiek

„ játszhattak akkor'is folyvást és ártatlanul.

Jeg @zd meg nlagadnak ezen intèst, monda
neki ek mr több izben az ntyja,  111inel<lutána

már Iegészen felgyógyult: „А’ ki nem akar szót fo

gadnî, lakoljonl“
LDe tegyù'k, hogy e’ jégen csuszkálás’vagy já»

rás’ esetében minden jól ù'tött volna ki; és Károl

nem szakadt volna be: lett volna-e a’ többi gyer

mekeknek Oka nnnak meghánńsára, ho vazon

bor éltes ember’intéseínek szót fogadta Е?

25. А’ wgyázní tudo' gyermeñ.

Két 'fiú-gyepmekek versenyt futottak egy al"

ma felé, mellyet messzéröl megláttak. ,.Bizonyo

san az enyém lesz (manda Jóska), тег: én за

besebben шаек Ри’шй, ~mint 'tel “Mídô'n ezt mon

dotta, már néhá'ny lépéselckel ugyancsak elöbhre

is volt, mint a’ társa Andor. De mi шлёт? Mi»

vela’ пиву sietés miatt выше elôre nem nézett:

cgyl ágb'an -— шеПу az uton keresztben volt -——

megbotlott, és hasra es_ett." КМ lett tehát az alma?

Nem a’ gyorsabbiké, hanem a’ vigyázóbbé.

26. Rebeŕa, a’ hiv szolgdló-ledny.

A’ sze ény Rebeka korán árvaságm jutotf; és

másoknnk {ezelába lenni (azaz: szolgálàtbà álla-J

ni)kényte1en1'tetett. .De ò' szol álni nem szégyen

lett, nem is félt sem dologtó sem szolgálattól:

mert édes anyja (mig élt), гей szoktatta a’ mun

kaihoz és sanyarusághoz. Elszegödötf tehát еду uri
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házhoz. Szerençsétlenségére elsò'ben is штамп

igen kemény gazdára és asszon»yra ШИН; 'kik

ennie sem adtak elegendöt, azonfóh'il edig min

den csekély okért szidták és verték. ebeka sze

ény volt ugyan , de kegyes szivl'i, alázatos, türö

gs istenfélö. Solîszor - mikor nem látta sem

hallotta senki —— fel-felfohászkodott az Istenhez,

és igy szólótt: „Uram, Istenem! hajtsd jóra az én

gazdámnak szivét 3 nekem ellenben' adj bélie

tiirést, ho mind végig állhatatos és hüsé es 1е—
hessek, -giiabár énnekem rosszul ñzelneií is.“

Нет sokára I meg is hallgatta a’ Isten a’

szegény Rebekáuak könyörgésèt. `Egy tehetôs 62—

vegy asszonyság észrevette ‚ шеЦу sze'p maga-vi

seletlï leányzó ö, és melly igen keményen hánnak

lvele. Megsajnálta ai’ derék lezinyt, magához fogad

ta; hol aztán Rebekának jó dolga lett, és idö-jár

шт férhez is onnét ndatott teljes tisztességgel`

27. Á’ ló-nyeggetä.

Fejérvárott a’ Ió-vásárban egy deák-gyermek

járt-kelt a’10vak között olly czélból, hogy vala

mell iknek farkából, szörszálokat rántson ki, Буй

rüt <6tni. Több lovakon is már róbálta mes

tersé ét, és szerencsésen ütött ki neiii; csak е у—

szer :a ott feléje еду hamis ló, és шиш ki a

rapta. аист а’ fiú neki-bátorodván, moat már

maga-mulattából kezdte a’ lovakat pöczögetni Vès

Пуе getni. De hamar reá talált egy gonosz 16m,

mel у a" gyermeknek feléje rugott, és annak hib-’

szárát eltörte. Szcrencsétlenségére, a’ fuí épen а

lónak tövébe rogyott e1; ugy hogy még azután

a’ gyermeknek fejét is öszvetiporta , és a’ sére

lem halálos lett. A’ szerencsétlen deák-ifäacskát

fŕlholtan vitték haza szállására, hol nem @lokáraz

i'lél llegirtózatosabb kinok között kiment belöle а

eC
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Tanuljátok meg, gyermekek! bogy юты,

ökröket, kutyát, macskát, söt akármiféle állatot

_ ingerelni vagy nyeggetni nem kell. Mikor pedig

szù'kségképen lovak mellett kell elmen-netek, ’LôO

lök mennél távolabb menjetek el; és inkább a’

fejöknél mint a’ faroknál, és hátulsó lábaiknál.

Söt még akkor is vigyázzatokmagatokra, hogy hoz

zátok ne kapjanak.

28. ff мата ё1еиб1 лет/ш: fézni.

Dorogdon uteza-hosszat sirdogált a’ szegény

Barki Gyuri, hogy Istók báLyját elvilték katonának;

és nem akara megvigasztalódni. Volt a’ faluban

egy böcsx'iletes német varga, ki sokat vándorlott

életében, és próbálta a’ katonai életet is. Ez tehát

hallván, mi történt a’ 'falubam elment Barkièkhoz,

és ott a’ bánatos sgilék’ hallatára az itthon пинай:

Hakkal, különöse

getést tartott. __

Verga.- Oçsém! mit sirsz olly igen mérték

letleniil? Bizony vêtesz vele. Gyurz': Hogyne` sir

nék, uram; mikor ennyi ideig együtt nevelked

tiink, és most,ragad'ák el mellölù'nk a’ leiderêf

lçebbikét ?` V. Epen illyenkor lesz a’ Ей а’ ’ irály’

szolgálatjára alkalmatos. Gyerek-embert ide nem

vesznek be, hanem legény kell ide,-az is pedig

derék, mint Istók bátyád. Gy. De nem is

katonáuak мы az a’ yszegény ~hátyámg - ol

lyanjámbor, ‘ollyan szelid, ollyan губит—эш—

vii ée bátortalan! И Annál könnyebhen mcgszok

ja ma' a’ katonai engedelmességet. A’ nekifbá

torodá megjò' magától is. Gy. U yde umm, шеи y

nag igazságtalanság ez a’ fal an.' Mennyi so

korgely legények vagynak, kik valóban megérdem~

lenék , hogy elvinnék öket katonáknak; ès azokat

meghagyják, az én bátyámat pedi elviszik. V.,

Azok, ládd , nemkellenelL-Ment atonának sem

a’ rossza-çmber kell ám. Ott is a’ jónak van .bö

esiileîe. Es aztán: én nem féltem az Istókot. 15—

pedig Gylwival illyen beszél’



Erkölcsi elbeszéléœk és `qìcmt.á,«,<>l<r 89

mérem én aflegénytwhogy jó tanuló volta; meg;

tanultirni, olw'asni és s_zámot Yetni детками. Q

bizomyosan mam marad solçáig köz-legény; és k1

шар, me'g mi паду заегерсзёъ is tekst. Gy. Óhl hqu

maradna másé az a’ паду ваегрпсве! Csak ö velùnk

uml-:1d тоге то1па.ш1ш1 halálìg. И _De mit csif

nálnátok Aegyl'itt ermyi sok ñak? Hiszem, inkább

készakarm is e1 hellem;l тещины; a’ házçól; ki

mesperségre, l,13d,szolgállatlmm 1d katonaságra: mirat-Y

861511 ЪЁШОП ßgymgís hátán тащат, egymás között

hábor-ogía, és .utóhb tgdán igen is elszegénylcedve.

Bizony jobb, hogy. igy lett. Isten akaratja. Gy.

Az ат, az ám, — а’ Ыгб’ акаптаЦд. Ej, ej! az a’

biró , az a’ biró! F."1`agadom,_hogy ennek a’ bi

ró volna oka. Hálçí Isteunek, hogy. most már

nem ugy fogdozzálç a’ legényeket katonaságra; ha

nem sors-vonás választja el dolgát kinek-kinek. A’

kire a’ sors .esili , annak menni kell. ’S.¢z,igazság,

és valóban Isten’ Мышца; mellyen mindnyájan meg

n “ghattola Gy. Csak az az katonhság 1323. Yolna

oůykegerves óletlg még nem шрифт; de jçj I nsage#

531} bátyámnak шепнуйс kel щам _nyòmorogniî

i ’.{Iyomorogigazánitphom гецщдпъ mipdqnńl

lapotban..1çe11.y Не"! бсзёш; шрпцуй; szçnyedlßm

én is , mig Vándqr ottam z de nz Istep mçggegitett.

Csak eìeintén nehéz, mig a’ legén hozzá szokíkg

шиит тегу а’ (Моя. ау; Majd 4_Il_rèm sem'halha

*Qmßzegêny bátyámnak. И Mxért pgn;

_. Vhm анкеты, тщета“ щ дам зададут

фарша шт, wlahányßzork ушат

яте mitm, _’S mi ‚ценами 1wbb L Gy.y __ ш

тамz umm', ' падки 1еЬег—е.‚дгешё„пузё

$шя 11985! шёв Wlaham isflátom д’ Ьё’суёщъ}

-~ Бегуне ‚идете. „МЁО: тат 1сбае1;‚<а=

пути; ‚е11сёгеше—Ы1С'Мъозмща , é; yle“1lboxwityík.. ~

Нарещыш 'Qs идиш сигецёёдщдщфяёдтш

»wolgálatmztöb é мышцам .Yëgképßn цуц

ёоааЮпЪц-а haza eresztik, katqnaságtól lörößlilösexz;

elszahadl'tó uby;cefub-levelçat (Absidot) adnak velay--Í

к
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kap akkor egy kis nyug'pénzt (penziót) is: míg

él, mentes minden adótól és szolgálattól; meg is

házasodhatík. Azonkívül az a’ szép becsület, hogy

katona volt, és a’ sok tapasztalás, -— azt sem adja

' sokért. Gy. Mátyás mester bizony egészen ngy be- .

szél, hogy majdnem megszerettetí az emberrel a’ ka

tonaságot. PÍ Ocsém, Gyuri, ne is félj a, katonai

élettől: hanem ha reád talál kerülni a’ sor, te is

vidámon menj bátyád után. Csak tanulj meg jól

írni, elVasni, számot vetni; el ne szökjél soha,

akármínt csábítanának is; aztán viseld magadat di

cséretesen: fogadom ott sem maradsz az utolsók

között, és ott is jól lészen dolgod.` Söt még az is

becsületedre válik, ha csonkítottan vagy sérülten

(mint Invalid) térnél is haza. -

29. Vissza - adatü- a’ kölcsön.

gyermek ellopott a’ mészárostól egy na

kést, ’s azt jó magasan az eszterha alá dugta. i

dőn egykor faragcsální akarván vele , nem volt zsá

molya vagy széke , melyről" azt elérhette és leve

hette volna :* pálczával próbálta lelökdözni. A’ mint

felnézett, «a, kés véletlenül egyenesen a’ jobbik

sZemébe "esett, és nagy sebet ejtett azon; mellyet

a’ seborvos (borbély) sokáig nem tudott meggyó

gyítani. __ ~

Gyakran az ember ugyan az által biintettetík

meg, a’ mivel vétkezik. E atyának'ígen rossi'ŕijaI

"Volt, ki mindig nyakasko ott és- a’ házi eszközök

ben "soka't' elrontott; Nemcsak en edetlenségével és

gorombaságával bántotta meg g atran'az ő szüleit,

hanem néha'mé'g káromkodássá is illette őket. Egy

kor, midőn'az atyja megakarta büntetni, vissza

ütött; és épen a, fejét találta az atyjának. A’ sze

rencsétlen atya bement a, kamarába, ott térdre

esett és öszvekulcsolt és felemelt kezekkel olly

hangosan zokogott, "hogy a’ felesége is meghallot

ta: „Ohlí azságnak Istene! (i ykiáltottfel) gmelly

Csudálatos a’ te itéleteid. issza-fizetted nekem
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azt , a' mitA én is valamikor az atyámon elkövettem.“‘

A’ felesége megk-érdezte tôle , mit követett A*volna

ö el az atyján. Melyre ó' imigyen felelt: „Egykor

haragomban az atyám fel'é ù'töttem 3' az ütés a’ feier!

esett; ’s a’ mi rossz ñunk is móst épen пдуап azon

a’ helyen ü'tötte meg a’ fejemet; annyira, hogy azon

na y vétkemnek emlékezete, villámként hatott 'ai

lel cembe.“ ч » j ` т

_ lgaz, a’ mit az yÚr Jezus mondott: „А’шШуеп

mértékkel' mértck , ollyannal тёте]; vissza ti
nektek.“ i ‘

30. A’ sa'nta e's á’ vildgtalan, boldusf. ' ' v

Е szer еду sánta koldust utólért еду világtalan

(агат lva i) koldus , de a’ ki másként ép kezi'ilábu, vail-‘IA

lasember volt; és mind a’ ketten leù'lvén, az utfélen

egymással szóba ereszkedtek;-mindenik elmond'-

m, milly keserves az ö sorsa. Akkor a’ vak koldusf

azt javaslá, hogy lépjenek ketten еду 1<епуёггед‚

sóra‘,-ò' kész volna erös vállain elhordozni a’ sántay

koldust, és szivesen lenne. a’ bénîlárlak Mba, ki

viszont lenne öneki szeme , és vezetò'je. Illyenké-V

en (ugymond), el-lehetnének vvezetö `ne'11<\'1'1,_, al,

ereset gyorsabban folyna, és еду öszve-illesztett>

figurában a’ két nyomoréknak megpillantása jobban

könyörù'lésre birná a’ szíveket. Hajlott a’ tanácsra

a’ sánta koldus; csakhamar fel-csipeszkedett a’ vi

lágtalxmnak erös vállaira; vezetöién a’ vak koldusj

kiadott; és Еду öszvenöve (иду szólván), addíg

‚так szerte-széllel az orszá ot, migrìem meggya

rapultak, és vénségökre leteäették a’ koldusbot0L

E’ világon élni’ inkább kell éezszel, mint kéz

zel', és az egyesi't'ett eró' mindig többet'wégbe-vi

het, mint a’ megszakgatott.

31. .Az Éezelr, Ia'bal: és érze'kel'.

‚ Еду Dù'kornet nevù' ñú, Francziaorszagban,

LilleTárosában, kezek nélki'il szù'letett a' világra;
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' és lábaival пядей termi штат (1018013—Шё8 rai-

zolt is, olly helyesen pedig , hogy 1821-.-ben,

Au sztus’ 45dikén a’ rajzoló osaliiolábgmv iáró gyer

me iek exáment adváń, ö/nyerte e1 egyik a’ iu

talmatl.  ' n ‚

Az emberi tagok és érzékek’ használááában

minden osak à’ gyakorlástól függ. Névszerint a’ke~

zeket, mind a’ kettöt az Isten egyiránt való hasz

nálásra teremtette. Ногу pedig “légis leginkább

свай а’ jobbikkal va (mint helylyel-közzel a’ Ьа

10g-sütiek), csak a’ allal ezoktunk élni: az vissza-,

élés, és nem jól vagyon. En tehát korán gyakor

y10111 és szoktatom magamat, mind-két> kezeimmel

mindent tenni egyirántgfhogy azután , ha vala

mikor egyik kezem megtalál is hibásulni; a’ má

siknak tüstént hasznát venni ne essék nehezemre.

Egy ůtczán ватаг ó Ни, Lörincz,egy mallette

elmenö sántát kicsufo t, annak nyomában пища

aántikálván ö is, és menését utánozván. Féltében,

nehog)r a’ sánta észrevegye, ós pajkosságaêr-t meg

fen 'tse: jobban ůgyelt a’ ватт, mint az ап‘а.

Ме Iyért megbotlott, elesett, ès vékonyát egg

kiálló köben nagyon megsértette. A’ nézök .__ k'

ezen esést csak csekélységnek tartották -- а’ lator

csufolódót jólkikaczagták; azalatt pedig ma a a’

sánta ember (ki a’ háta mög'ótt történt egész 010g

felöl nem tudott semmit) , a’ ñút nagy gandosság

gal még felepxelte. Lör-incz elszégyenlette magát

és fájdalmait rejteni ígyekezett. Néhány hetek

mulva a’ vékony-fájások ugyan elmaradtak: de

0h! щепу ijedsêg, Lörinczre és, szííléíre nézve.

A’ megsêrtett helyen еду Pu mumtkozott. E-f

leger, orvosoltatták; de h_q' а. 'Lörincz oldala

зануды kiuött , hogy paraszti dologra telics

séggel alkalmatlanná lett. A’ faïu’ elöljárói,V kö.

lnyörl'íletees_xègböl koldus-biróvá tették a’ helység

ben. Valaháalyszor aztán a’ faluból ko'ldusokati a

тон ki, _mind alnnyiszfor a’ legcsufahh beszéde et

kellett neki hallania, Leni hibájva fòlött, „Óhl [въе
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l

nml у fiohászkodótt fel ollyańkor), ezf ën if

jnságom an egy szer'encsétlen аммиак lúcsufolása

.miatt érdemlettem, és vont'mi шагами!“

32. Az ember és a2 emberí Zélelv.

A’ fóldnek minden termései ésállatjai köz'ött

legnemesebb az èmber. Azért, mert e'gyedùll ennek

vagyon okos lelke. Kůlönbözik игуан а’ többi :il-'

'latoktól is, hogy egyenes felálló teste va ' on, tugl

êrtelmesen beszélenl: de a’ legfò'bb kíi önbözést

mégis az ò' okos le'lke teszi. Erró'l a’ lélekröl is il»

lik tehát tanulnom máx' valamit énnekem, nohamég

csak ermek vagyok. -

_ udjuk, ho y va `nk és gondolkodunk; A

zon kiviil érzésii с arró is hizo'nyossá (ваз bennùlnf

ket, hogy gondolkodó tehetségiink nem a’ kezù'nk

ben, lábunkban, hanem fejúnkben va` on. Igy

tehát (hihetô'leg) az ag elö«a’léleknek1açólxelye.

к

Azonban mi lég'yen а’ élek ‚ és ho an 11:1’1051111111-ь '

kálkodik ö az egész testre д az agyve б ‚05 érzékeny

щек által: azt senki sem tudja megmagyarázni.

Свай annak munkáiból tudhatjuk és ismérhetix'ik

me шпик erejét. Tapasztalásból tudjuk, hogy a’

léle bennù'nk folyvást (még alvásunk közben is)

. munkálkodik. Mig az ember él és eszén van, mind

ваш vehéti észre, hogy b'eńne á’ lélek sokkêpen

m álko'dik, és sokfêle váltózást okaz. P. о. az

erhberi lélekn'ek munkálkodásai és tehetségei ezck :

tudìuk a’ dol okat meg ismémi és kivánni , tudunk »

érezni, képze ödni; akami, itélni, vissza-emlékez

ni, örülni, bánkó'dni, szeretni, gyülölni,irigyelni,

remênyleni, haragudnî ’s a’ 1. Gyermekekbeń :fléa

lèknek képzelö és emlékezö tehetsége leginkább

észr'eveh'etö; és mikor a’ gyermek betéve 111111111,

'ahkor lelkének emlékezö és megfogó tehetségét

gyakorolja; mikor álmodik, lelkének képzelödô

tehetsége foglalatos.

Vagyon lelkök azállutoknak is; de az övék

nem bir azokkal a’ tehetségekkel 5 —— azoké nem olcos
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lélek, hanemx csak állati ösztön; és párának hivat

tatik. Az ember, lelke halhatatlan, azaz: ha tes

tünkre néZVe meghalunk is , lelkünk azután is még

él folyvást, egy olly állapotban, melly előttünk

még most el van rejtve. “Igen elhihető edig, hogy

a’ lélek megélhet test nélkül is." Sőt hí ető, hogy

a7 testetlen lelkeknek egy különös seretge és országa

-vagyon, mellyben maga az Isten a, leg ób lélek.

` -' . A’ léleknek a’ testtel szoros egyesülése vagyona:

mellyet egy tanító az ő kedves tanítványainak János.

kának illyen beszélgetésben adott értésére.

Tanító: Miért vagy ollyan szomoru, Jánoska?

Jánoska»: A’ fejem fái. vT. Ugy tehát nem is csuda,

hogy szomoru vagy; mert mikor a’ testünk szen

ved, a’ lélek is szenVed akkor. De ne busulj: vi

dulj fel; ugy aztán majd fő-fa'jásod is megenyhül,

J. Óh! báreSak tudnék vígan lenni. T. Ne gondolj

sokat a’ fájdalommal; végy elődbe valami mulat-I

tatót ; és csak hidj meg nekem , hogy mikor

lelkünk vidám és fris , akkor testünk is sok

kal frisebb és egészségesebb. J. No! akkor u

gyan ez a’ mi testünk és lelkünk igen jól isme

rik egymást. T. Igen bizony, ezek szorosatyaü

ságban v'agynak egymással. J. Talán bizony az em

befl'e'lke'nem is tudna munkálkodni test nélkül?

T. Ugy vagyon Jánoska. A’ lélek, szemek nélkül

nem láthatna, fülek nélkül nem hallhatna. Es mi

ikor a’ test, vagy annak csak valamelly részeí és

“érzékei nem egészségesek: akkor allélek Sem tud

olly helyesen gondolkodni; -- valamint hogy te .

sem tudsz “toll, ténta és papiros nélkül írni; vagy

le alább rossz tollal, rossz téntával, rossz papirosra

szepen nem tudsz írni. J. Igy tehát nekem, nagy

gondomnak kell lenni arra, hogy ép testem és vi

dám lelkem légyen? T. Igen is; arra minden em

bernek legfőbb g'ondja légyen. Mert a” léleknek

vidámsága a’ testnek egészségét, és ez viszont a'

lélek, «vidámságát nagyon elősegíti.

„huual
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I 33. А’ 1е1ЪеЁ’‚тед/е1епёзёгб1.

De vagynak csakugyan test nélkiil való lelkek

-is (mint тай: fölebb moudánk); söt a’. lelkeknek

-0rszágn @gy lm'ilönös, lá'Lhatatlan világot tészen,

melly(meg1ehet), ninos is messze töll'ink; hanem 

minket m-indenůtt. kóriil-lebeg. Kétf'c'lv'k pedig mind

‘а’ test nélkiil való lelkck, mind a’ testtel meg

njándékozottak: jók yés rosszak. Egyik-Féléktòl sem

kell félni. A’ -jóktól `ёреп nem; de a’ rosszakiól

sem , -csak magunk iámborok legyünk. '

. A’ lelkeket vr'nostzmi szemeinkkel látni nem 1е—

het; sem ök magokat lálhçtókká «nem tehetik 35m

nál inkább embcri vagy állati formábn elváltozva

meg nem jelenhelnek. Mind aiz,'a’ mit az ешЬе—

rek a" lelkek’ megjelenéseiröl, kisértetekröl,'boszor

kányo'król, ördögi meslcrségek'röl beszélnek: mind

az (mondám), vagy csak ù'res képzelet, vagy ter

mészeti dolog, hold-kórságos ember, tréfa, vagy

' pen áml'tás ésl csalás. Mel'lynek bebizonyl'tására

lehetne dó'hordani számtalan sok példákat: de e’mi

kézi-könyvù'nkben csak im’ ez a’ két elbeszélés

álljon.

Bl'ben , egy bakonyi német faluban, a’ temetö

a’ házi kertek’ soráhan áll, -és rajta gyalog ut me y

keresztù'l, mellyen az emberek késön-korán jöne £

meunek. Epen e’ termetö -mellett' volt еду szép

gyíimölcsös kert, millyen több nem volt a.’ hely

ségben' senkinek is. Egyszer néhány pajkos legények

öszvebeszéltek , hogy 6k> éjszakánként bejárnak

abba a’ ker-tbe , gyù'mölcsöt IQpOgatui: a’ mit való

sággal aztán cselekedtek is. Ногу pedig ollyankor

a’ temetön keresztúl sgnki nejárjonyésöket gonosz

szándékjokban ne háborgassa: tehát magok köziil

egyet hosszu fe-jér ruhában felöltöztettek, és a'

temetöben fa-lábcsókon (мышами)‚мыслишь,

-hogy onnét elijeszsze az embereket. _Ugyancsolc

\
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el is érték czéljokat nèmellyelrlçel, kik ап'а akar

tak volna menni. Мец látvén a’ járkáló megas fe

'ér alakot, megijedtek, Aelfutottak, és az egész fà

lut betöltötték azzal a’ hirrel, hogy a’ temetöben

kíséŕtet iár. Azonban a’ tolvajok mind inkább vak

meröbbek lettek, és játékjokat a’ sötètben folyvást

îizték. Denem sokára keserü izün esett nekik ez a’ já*

шк. Mert nem mińden emberek olly félénkek 5 hanem

hel lyel-közzel találkoznak bátor-szivüek is. Tud

niil ik: egy erdö-pásztor, estve Akêsön пинты

jôvén töltött puskájával, a’ temetön ment keresz

tù'l. A’ fejér mages rém-'alak ekkor is szokds szerint 

eló'jött, és egyenesen az erdö-pásztor felé шпон.

Е2 rárivnlkodik harsány szóval : „Ме állj , és

mond meg, ki узду/5 mert másként min járt Ье—

léd lövök 1“ De mivel a’ esalárd nyem adott felele

tet.; azt remélvén, hogy az erdö-pásztor is (mint

a’ többi ele'bbiek) e1 fog futni; tehát az erdö-pász

tor elsiitötte reá puskáját, és a’ rém-alak’ lábait

tele lötte apró golyóbiesokkal (sörétekkel): annyi

ra, llo az tù'stént öszverogyott, és e’ seb miatt

eokáig {ellett neki az ágyat nyomnia. Reggelre

kelvén az idö , azonnal hire futamodott a’ faluban,A

kit löttek meg а mult éjiel; a’ kisértet felfódözte

tett, és szenvedésein fólù'l még biróiképen is meg

büntettetett.

A’ másik pêlda; miként fódöztetnek fel a’ ki

велеть, im’ ez az igaz történet: „1748dik eszten

döben ‚ Pünköst’ innepeiben, Németo'rszágban , Каш

lah nevù' ñskális az ö familjájával (azaz: 1142116—

gevel) ègyütt meglátogatça testvér-öœesét, ki Mag

eburg városától nem messze, Emden печатай

faluban lakott. Mivel ’az alkalmatosság a’ 'háznál

szù'k volt, azért könnyen reáállett, midò'n az о’с—

tani régi várhan капами meg еду szobával. Ez a’ .

vár igen el volt hiresedve a’ benne járó kisértetek

röl» Az éjjelí lelkek (mint tartá a’ rege), sokszor

41mg? hallatóe láŕmát azoktak _esinálni benne. De e"

n1’ hskális, mint Митей“? férfiu, ésmint «25101—
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dòtt elleusége minden babonaságnak , annál örömes

tebb oda ment hálni, mivel reménylette , hog?T ezen

alkalommal valamlt ollyast hozhat ТЕМ osságt'a , a’

mi által az ígazságnak orazágg terjed et._ Kész

f akarva azon пазу palota mellett választott magá-‘

nal; szobát, molly a’ kisérlet-járásról különöse'n

e1 volt hiresl'tve. Minckutána ágya fólé isztolyt

és kal-dot жатвы, és еду hiv szolgájávaf) egyet

¿nés végett öszvebeszélt, hogy a’ mellyik kette#

jök közül, akármelly kis zörrcnésre чаду neszre fel

ébred , az felkóltse a’ másikatis: lenyugodott min

деп nagy aggódás nélkül. Alig alud-tak e1, свай

hamar felébredlek mind а’, ketten, három rette

neles csattanásra, mellytöl nz egész palota harso
gott. A’ váron kivù'l odav kint szörnyii ’szélvészes

idö volt; ‘az egész terme'szet felzendù'lve látszott

lenm'; ugyhogy a’ kisértetek’ szemfényvesztésé-I

hez és íjesztéseihez, ennél alkalmntosabb éjszakát

äondolni sem 1ehetett.~ Azonban a’ két v_idéki von

égek gyorsan felöltöztek, és fegyverekkel ’s дует—

tya-Világgal abba a’ szobába siettek. mellyböl a’

neszt jönl gyanl'tottak. De a"kisértet ,' mihelyt azok

a’ szobábn értek, gyertyájo'kat elfujta., egyszers-'

mind olly szörnyü csattogást teLt, mint azelött.

A’ ñskális ezen körù'lállások között (mint okos em

berhez illett, visszavonta magát; de olly feltétel

alatt, hogy -ismét elöjön. Másod ízben jobb kêszù'

lettel jelent meg. A’ bal kezébe lámpást, a’ job

bikba шедшим pisztolyt vett _, ’s ugy ment most

a’ palotába, fónn-szóval fenycg'etözvén7 hogy azt

ö tüstént ngyon fogja 16 i, a’ ki» hdzzá közell'teni

bátorkodik; Bemenetele сог ismét hallottn a’ osat

togást,~~móg pedig erösebben, 4mint azelött. Ugy

1átszptt ,- hogy a’ hang a’ palotának hátulsó részé

böl'16'; ’s mcg lehetctt volna esküdni má, hogy a’

csattogónak ben kell lenníe valahol a’ palotában.

Még sem lehetett minden kereséssel is azt megta

_lálnì , sem a’ palotában , sem a’ mellék-szobákban.

Elkçdvetlenedvén a’ dolognak rossz folyamatján és

xßzl KöNYv. 7
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szándékjoknak sikeretlen voltán, a,~ vendégek visz-„

sza akartak menni lniló' lszobájokba. Midőn épen

azt az ajtót felnyitották, mellyen bejöttek volt; ,

viszont nagy csattanás lett. Mivel pedig most azt

vélték, hogy őket esufolja а’ kísértet: щга mindent

megvizsgáltak a’ palotában. Ekkor semmi sem rej

tezherelt el a’ fiskális, szemei elöl, ’s következen

dőképen az éjjeli kísértet is kitudódott. Egy a”

falban lévő kis ajtó, melly kívül, valamint a” fal,

bc volt festve , ’s egy kandallónak szelelő-lyukával

közösülésben volt, ezen szélvészes éjszakán ottan

ottan majd ki- majd beesapdoztatott. Ugyan akszele

lö-lyukon beliuzódó levegő volt az, a’ mi az ajtó,

nyilásakor mindjárt a, gyertyát eloltotta,--mint

az utóbbi próbatételekből világosan is kitetszett.

. .

Ne szokj gyáva félénkséghez, hanem bátor-szivüséghez.

Mit tudsz a' sötétben félni? Nem kell ott rémeket vélni.

Nìncs boszorkány , nincs megrontás , nincs éjjelilélek-járáu.

Tátos, sárkány , váltott gyerek, ’s más illy bolondságoa szerelt,

Szintúgy a’ jövendő-látász-miml ez csak ember-ámítás. 

34. А’ nevel-ről, e's a’ név-adásokról.

A’ neve minden embernek egyik legdrágább

kincse. Mert ezt viseli teljes életében, és erról is

fogják emlegetni holta után. A’ név (akármillyen
isaz egyébként), önmagában mindenik becsiiletes.

Azt nem magunk választottuk , hanem másoc ad

ták reánk, minden mi tudtunk és akaratunk nélkül.

Meg vagyon az szentelve a’ vallás (religio) által is.

Azért azt elforgatni, megtoldani aVVagy elcsorbítani

nem szabad5~országunkban királyi arancsolatnál

fogva nem szabad. Istennek légyen liála, hogy a’

mai világban minden embernek vagyon böcsületes

czódon vagyis vezeték~ és kereszt-neve, melly rajta

marad nyomosan és nem változik. Csak ezelőtt

néhány évszázadokkal még ez így nem имён е1—

gondolhatjátok, az emberi társaságban e’ miatt.

\
_...-..
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mennyi galyibák történtek, mennyi botlás és ész

zavaru's. ‚
`~ Elcsufolni valakit szörnyùl kártékony tréfálko

zás. A’ csuf-név többnyire rajta szokott veszni az

emberen holtáíg; és rajta vész sokszor az egész ша—

radékon, mint valamell§r órökös disztelenbélyeg.
Söt еду pajkos csufoló miatt egész érdemesv fami

liák elveszthetik igazi nevöket, és azzal egyù'tt min

den szép jusaikat. Azért ti gyermekek, senkinek

nevéböl Aesufot ne fizzetek. — Ember-navet állatra

adni is keresztyéntelen dolog, söt nem szab'ad.

De babonáskodni sem kell a’ nevekkel. Vagy

nak emberek, kik'azt hiszik, Ьоду egyik név sze

ren'çsés, a’ másik szerencsétlen; -hogy a’ gyerme

ket megholt testvérének nevére _keresztelni nemjó ,

’s t. eff. Mind ez hiába-való beszéd, és vétkes ba

bonaság.-A’kik ug an azon kereszt-nevet viselik,

‘azokat név-társokn' с (közönségesen druszáknak)

szokás hivni. _

ì Azonban a’ szl'ilék és atyafiak arra méltán vi

gyázhatnak, hogy kereszteléskor a’ gyermekre se

valami igen szokatlan, csudálatos vagy urias nevet ne

adjanak; se ne ollyant, a’ millyent már többek is` .

viselnek a’ helységben. Mert ennek ismét rosz kö

vetkezése lehnt; mint tanitja az itt következendö

példa.

Szarkavárott igen sok einher vagyon Tal'a'cs

neven; és kûlönösen János névre csaknem minden

háznál kereszteltettek gyermeket. Mär volt hat Тa

kács János a’ faluban. A’ tisztelendò' úr eleget ipar

kodott reá-birni a’ lakosokat, hog ne keresztel

tessenek еду névre olly sokat a’ fa ubangmivel ab

ból nem jó fogna. utóbb következni: de nem hasz

nált. Mi történt темп? Ноду a2 sok Takács Jánost

egymástól megkù'lönböztethessék: elnevezték öket

öreg , 11211, kis, паду, elsö, hátulsó , alsó, felsò' Takács

Jánosna i. Mellybö idò" iártával az lett, hogy a’

llátulsó Takács Jánosnak maradékain rajtok ve

szett az a’ csl'Lf-név , és osak ugy hivtál; afíket „Haï

` .
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tuLeo'e'ln“ De ez meg ha yján volna. Még más go

noszabb következése is ctt ezennév-egyenlöségnek.

Az egyik Takács János t. i. elszakadt a’ faluból

тезис idcgen fóldrc; агу Ье1уеп valami пав-у

csint követett el; mellyért megszökött, ’es a’ vár

megye miudenfelé kereslctte. Kcrcsték a’-pandurok

(vármegye' hajdui) otthon Szarknvárott is; és mi

vel a’ sok Takács Jánosok között egyik êpen ak

kora és épen ollyan arcza'ja volt, mint az a’ meg

szökött rossz Щи ешЬег: tehát 'azt a’ Szarkavári

Takács Jánost csak meg'ragadták; és (akármint виа

bódott, hogy nem ö az a’ Takács János), a’ an

durok reá nem ù'gyellek, verték, шашек, ¿s Eur

czolták a’ tómlöczbe. Utóbh kivilágosodott u!D an,hogy nem ez az , a’ kit kerestek; a’ minthogynñaza

is bocsáttatott a’ tömlöczböl; de a’csufság,szègyen

és szenvedés csuk megtörtént rajta. Ekkor a’ Szar

' kaváriak észrejöttek, és azóta a’ Takácsék mindig

ollyan kereszt-nevet adtak gyermekeikre, millyent

n’ faluban nem víselt más senki.

Meg sziikségmcgtudni a’ kereszt-nevekröl, hogy

azoknak (nagyobbrészint) kicsí'nyl'tö formáik is

vagynak; de ezek is пауки azòn neveket jelentik.

A’ gyakrabban elöiorduló ei'fe'le kereszt-nevek’ lai

stroma тешь, kicsinyl'tö formáikkal egyù'tt, az

abc rende szeríut im’ itt következik:

Fe'rß kereszt-nez/ek: Ga'bor: Gábris.

Gdópzír: Gazsi.

Andrés: Andrís , Andor, György; 'Gyuri , Суша ‚

Endre. G_Vurko.

Antal : Tóni. Jzínos: Jancsi , Jancsika ,

Augusztus . Guszti. Janko' ‚ Jauó , Ivó , Iván,

Benede/c : Bencze , Веси. Hánzi.

Benjamin . Béni. Igna'tz : Nátzi.

ВОШЬ-8:17“ : ВШИ. Imre : Mimis.

Drinz'el : Dani. ‘ Ist/Uría : Istók , Pisti , Pis

Ferencz : Ferkó , Ferus , tu , Stéfì.

Feri , Fránczi. _ Kristo'f.- Stófì.
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1к18216: Laczi.

,Leopold : Lipót.

llIa'rtorL . Marczin.

lllrítyfís : Matyi , Mnlkó.

111171111: Miska , Mikli,.Mi

si, Mika , Miko.

.Miklos : Niki.

'Pdl . Р1111<0‚‚'Ра11‘7 Palicza.

Péter.- Рей ‚ Petkó.

Sa'muel: Баш“.

Tóbz'ás : Tóbi. »

i Í/_z'llielm .~ Vilmos.

Устав]: Vindiszló , Vi

ziszló , Venczillás.

‚гнётом! : Zslga.

Lea'nyi .L'ereszt` new/ql.' :

Agnes.- Neszi. „

Алла: Nani, Panni, Ni

non, Nina, Náncsi.

Borlm'la.- Boris, Borcsi,

Bábi, Babet.

Eleonora: Lori , Ló_1_‘a.

Erzse'bet . Orzse , Orzsi,

351 A’ h_everészò' Juha'szolr. `

Erzsike , Bözsi , Böske ,

Lizi, Eliza. .

Eszter: EszLi , Esztike.

Eva : Vicza „Viczi , ‘Вёщ.
Etellva: Telka. " I'

`Franczz°s17a: Fánni. . 

.Ilona : llus Ilonka , Ilkó. ~

Johanna: Heini, I-Iánika.

Judit .~ Judka , Dudi, Juczi.

__ Juliá/za : `Julie» , .Juli , Ju

linka.

. Karolùúl .~ Lini.

Kornelia : Nelli.
А Kriss/filza.' Tini.

llÍagdoÍna: Magdi, Léni.

Í Mdr-ía: Mari , Marika ,

Maris, Marcsa, Marinka. i

` Rozfílz'a : Száli, Roza.

Ногти : 11021.

Saz'olta . Sarlotia ,' Lotti.

Tere'zz'a: Тrézsi, Terka, `

Tercsi , lìèzi. „

\ Zsuzsrín/za : Zsuzsa , Zau

251 , Zsuzsika , Zsuzska,

Szándli.

 

Egy kiilföldi nagy-‘kereskedö utazván 'Magyar

országban, «öszvejárta a’ hires Bakony’ erdejének

vidékeit is. Egy helyen, 1101 nagy 111111011` térség

volt, több seregnyi biyka-nyájakra talált, mellyek

részint a’ legelö mezön, részint bent az erdô'nek

sù'rù'jében voltak elszéledve~g a’ pásztorok pedig

mindnyájan egyl'itt, nyájaiktól messze, eg magán

álló bikfa alatt heverèsztek; és egy köz'ii ök (vala-.

mi tizenhét eszteudös legényke), magy rösten és

kényelmesgn aludt fényes nappal. A’ kù'lföldi uta

zónak szokallan volt, illyen hivalkodó emberekel.
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látni ; mert az ő országában a’ pásztorok még nyá

jaik mellett is folytatnak valami mesterséget, vagy

olvasnak könyvet és falusi embereknek írott ujsagh

leveleket: ugyhogy ők a’ mezőn „is szüntelen fog

lalják magokat valami hasznosban és jóban. Most

tehát az utazó és juhász-legények között illyen be

szélgetés történt.

Utazó .- Jó napot, legények! nézzétek , amott

a’ farkas el akarja vinni egy bafa'nytokat.

.Tu/Lrísz; Nem félünk mi attól. uram. És ha

jőne is elő farkas, azt kutyánk tüstént megjelenr'

' tené nekünk.

U. No de, hát ti csak í töltitek az Isten,

napját? és a, juhok, őrizése плыви; nem lehetne-e

va ami hasznosban is foglalni magatokat?

д J. Mi már így szoktunk. De valljon mit is le

hetne nekünk itt dolgoznunk: mondja meg az úr?

U. Mit? Ha tudtok olvasni, tehát olvasgatná

tok valamelly szép gazdasági könyvből, a” juhok

ról, azoknak nyavalyáikról ’s t. eff. Vagy köthet

nétek kosarakat, fonhatnátok köteleket, faragcsál

hatnátok holmi aprólék báb-játékokat kis gyerme

kek, számára; a’ miből aztán városon pénzt árul

hatnátok. ' . `

J. Biz’ az mind jó volna, uramä de miezek

hez nem is értünk.
U, Nem sok értés kell ahhoz ,I csak próbálgas

sátok, és gyakoroljátok magatokat. Lám a’ tótok

és németek i y cselekesznek. Látom én , ti mindnyá

jan még fiata legények vagytok, van is ép keze

tek , lábatok: használjátok! ‚ `

J. Ugyan ki legyen, nagy uram?

U. En egy külföldi kalmár vag ok. Enmagam

is valaha másét őriztem, de íparko ásom után an

nyira vittem , hogy most már a’ magamét is örízb

hetem , sőt őriztethetem. Fogadjatok szót a’ né

met kalmárnak, legények ! Bizony megemlegeli
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tek még valahfi.l Ellenben ha így tesztek, másét

fogjátok örizni teljes éltetekben. Isten hozzátokl

J. Maid gondolunk valamit, uram. Kös'zön

j-ù'k a’ jó tanácsot. Szerencsés utat az úrnak!

36. Ä’jcitszí gyeŕmelf.

Еву 526р tavaszi пароп Jánoskát szù'léi bekiil

(1611611 oskolába- Az idö nagyon szép 7011, a’ nap

kiesen ragïogott; a? madárkák énekelt'èk. Jánoska

most is jo Ь 52е1‘е1е11 701па а’ kertek alatt szaba

don futkározni, mintsem oskolába menni. Kérdi

n’ nénjétöl, 111 е111156г1е az oskolába, ha nem _i6ne-e

el vele jáîszodozni. De az imigy felelt: „Ocsém,

nekem-más a’ dolgom, mint teveled játszadozni.

Nèkem haza kell sietnem , és édes anyámnak dol

gozn|i ségl'teni, hogy kenyerl'ink\ és pénzù'nk le?

gyen.“ Kis-vártatva afgyermek egy méhet látott

61611611 elröpù'lni. „Ej lv beh szeretnék ezzel a’ kis

mèhével játszani“ , monda a’ gyermek. De a’nénjè

l'gy felelt neki: „A’ méhének más a’ dolga , mint

.aem 110ng teveled játszékz-ö mostk gyù'jtí az édes

mêzet.“ Es lálták is, miként röpiilt a’ szorgalma

tos méh vissza a’ kasba паду málhásan. Ezután

egy kntyajött feléjök futva, hosszu fúlii, széles

órru és"tarka szörù'. Most Jánoska ezzel akart volna

játékba ereszkedni.> De a'z um , egy vadász, hamm*î

utánn jövén fiityëntett neki. Mellyre a’ kutya 665

16111 futott, követte urát a’ mezöre ‚' 65 felkereste
a’ vadakat. Odábbv ment a’. gyermek, 65 161011 az

árok-parton еду 1115 madarat, melly vidámon ugrált

ide ’s tova. „Itt ez maga van egyedül, movida ma

gában a’ gyérmek; talán maid jól esik neki , ha 611

l ls vele játszom. De most i's'megfelelt a’ nénje: „Е—

реп nem;-ennek a’ madárnak is más a’ dol а‚‚

mint játszahi gyermekekkel;-’ez__ìmo§i mindenelé

szalmát, mohot , 65 gyapjut keres 6527е_‚_ hogy ma

gának fészket rakhasson az 63:1111162611-“7 'Mégre 532

szetalálkozott LJánoska egy lóval , щепу a" réten 1е—

gelt. Hozzá akart menní, és кишат} vele: de oda
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)ött a’ szántó ember, lovát elvezette, és ezt

. mo'ndta a’ gyermeknek: „Az én lovamnak más dol

ga van, mint hogy teveled játsza(lozzél<;-az ne

kem szántani segít, másképen gabonánk nem te

remne, és kenyeret nem ehetnénk.

A’ gyermek 'már most elkezdett magába száll

ni, gondolkodott, és kisérőjéhez így szólott: „Lá

tom , hogy mindennek más a’ dolga , mint énvelem

játszadozni; tehát biZOnyosan nekem is kell valami

fontosabbat'tennem, mint iátsZani szünet nélkül: ~

azért tehát én is bemegyek az oskolába,' és tanu-_

lok.“ Es így isicselekedett valósággal. Lassan-las

san'sok hasznos dolgokat tanult, a’ minek aztán

maga is igen örült. Ettől a, naptól fogva a, ná

lánál kisebb” gyermekekkel többé ő sem akart

játszani; hanem ha hívták magokkal, azt szokta

mondani nekik : „Nem én többet, halljátok-e!

Mert nekem már most~egészen más a’ dolgom, mint

játszani tiVeletek'.

` 37, A’ 'rosszasdgra való meglzlsértés.

Pali és Gyuri egykor a’ kertek“ alatt járkálván,

egyik kertnek ajtaját nyitva találták. Kíváncsiság

ból a’ kertbe Lementek, és csak hamar akadtak

két szilva-fára, mellyek a’ sok szép érett gyümölcs

csel ann ira meg voltak terhelve , hogy tamadékot

kelletta ájok tenni. Körülnézuek; nem látnak a’

kertben senkit, mert feledékenységből nvitva'ta

lálták az ajtót hagyni. „Lásd Gyuri, monda Pali,

itt ugyancsak jól-lakhatunk; senki sincs a’ kertben;

Szakaszszunk le ha arj-ában egy ágat és szaladjunk el

vele.“ „Nem! fele e Gyuri; azt nem szabadcsele

kedni: mert ez a, szilva nem a’ miénk.“ „Ej l semmi

az , kiálta Pali; hiszen az az ember, a’ kié, észre

nem veheti, hogymi egy párt leszakasztunk. _Az

tán gazdag ember, annyi gyümölcse , mindene van

neki; meg sem lehet számlálni.“ „De mégis igazság

talanul cselekednénk , viszonolá Gyuri; mert alat

tomosan semmit sem szabad elvenni, a’ mi másé;

l
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-habár gazdag emberé is, és habár csekélység is

az. Nem tudod-e már, mit mondott minap- az а—

tyánk, midőn egy а’ házunk előtt vasban kisérte

tett tolvajnak történetét elbeszélte.“ „No ’s hát mit

mondott az atyánk?“ Kérdé Pali. „Azt mondotta,

felele Gyuri; hogy az ember kicsínyen kezdi, és a’

nagyon végzi? Palimost egy darabig gondolkodott;

és végre így szólt: „Igazad vagyon, édes Gyurim;

menjünk odább.“ "

Pali igazságtalan cselekedetnek végbe-vitelére

volt megkísértve akkor, midőn benne az a’ gonosz

kívánság felébredett , hogy más ember, szilvájából»

egyék. Melly igen jó volt tehát, hogy Gyuri ide

jón-korán megintette őtet. _*

38. Igaz-mondás és [dok-tartás. '

A’ ki mindenkor igazságot beszél, azt min-l

denek becsülik , minden )ót tesznek fel róla, és ke

resve keresik barátságát. Mindenkor meg kell az

igazat mondanunk, ha a’ felsőség vagy a’ törvény

ugy kíván-jag ha szüléink. tanitóink vagy elől

járóink azt akarják. Habár az nekünk haragot vagy

kárt okozna, mégis meg kell mondanunk, a, miről

tudjuk , hogy miképen vagyon n’ dolog.“ A’ má

sokkal való beszél etésben és társalkodásban is min

denkor igazat kel szólnunk; mert a’ ki azt nem

cselekeszi, méltán hazugnak tartatik. Az "igazsá

got eltitkolni csak azok előtt kell, kik azzal visz- `

szaélhetnének: p. о. ha valamelly részeg ember

meg akarná ellenségét ölni, va у sebesítení; és

kérdezné tőled, hol legyen egy (és: valljon meg

mondanád-e neki? Nem tennél-e az által kárt és

szerencsétlenséget? -— Jegyezd meg tehát magad

.nak még a’ következendő példát.

. gyermek azt hallotta az oskolában, hogy

. mindig igazat kell szólani. Reá szokott tehát,

hogy mindent kibeszéljem másoknak, valamit csak

látott és hallott. De ez által végre ollvan fócsegőr
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vé és árulkodóvá lett, hogy. minden ember kerül-u

te őtet; és még csak beszédbe sem ereszkedett, vele

senki. - Tehát nem kell épenséggel mindent ki

beszélnűnk, valamit tudunk , ámbár igaz legyen is

az. Mind azt t. i. a’ minek kibeszélése által fe

lebarátunknak kárt, szégyent vagy boszuságot okoz

hatnánk, és azonban mégis senkit nem jobbitanánk, -

és vele senkinek nem használnánk: mind azt (mon;

dom), elhallgatni kötelesség. * '

39. A’ лазеры. ‚.

А’ hüséges emberre mindent reá merünk biz

ni; mert az soha sem tulajdonit el semmit a’ mi

nem az övé, — még csekélységet sem. Ha egye

dül magát küldené is az ember életes-kamarába

»- hol mindennemű eledelek és gyümölcsök eltéve

állnak -- koránt sem yesz el azokból legkeveseb

bet is; mert így gondolkodik:„'Noha engem az
emberek nem látnak, de lát as mindenütt jelen

lévő Isten; mi módon bátorkodnám én az ő sze

mei előtt tolvajsa'got elkövetni? Valljon nem bün

tethet-e ő meg engem azért; és nem nyilatkoztat
katja-e ki'az én gonosz tettemet as világ előtt is?“ '

'- A, ki csekélységek körül is hüséget tud mutat

ni , az a’ nagyobb igazságtalanságoktól is megóvja

magát: aztán lelkiisméretében nyugodt, és kevés

sel me elégedő. Ellenben a’ ki csekélységet kezd

nlattom an elidegeníteni: az/lassanként megszok

'a a’10pást;és idővel olly igen elmerül a’ gonoszság

a, hogy nagy fontossá u dolgok után is kinyujt

'ja kezét. A’ ki valx'miior egy almát immár el

lopott , az hajlandó lészen pénzt is lopni. Elgon

dolhatni, mennyire merülhet el az ollyan ember

végre a, bünökbe. Oh.' ember; gondold meg cse

lekedeteidnek а’ végét, és ugynem egy könnyen

fogsz roszra vetemedni.
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A’ gonoszságnak ösvénye virágos ám elsőben:

De veszedelmek” örvénye lesz abból jövendőben.

A’ virtus hegy; keskeny nt megy

Kösziklák között rája ;

De majd végre idvezse'gre

Visz fárasztó pályája.
\

40. Gyermeki szeretet, példája.

Régenten egy római asszony halálra ítéltetett,

és fejét kellett volna neki a, tömlöczben venni. De

a’ tömlöcz-tartó (porkoláb szánakozáshól késett a’

büntetésnek végre-hajtásával; és azt akarta, hogy

n’ szerencsétlen asszony inkább éhhel-haljon meg,

mint az ő keze által.

Ezen asszonynak eg)r férjhez-ment leánya;

és ennek viszont ekkor épen szopó gyermeke volt.

Ez, a’ menyecske , sok kérésére, engedelmet nyert

a, tömlöcz-tartótól, hogy anyjához bejárhasson.

De Valahányszor bebocsáttatott dtőmlöczbe, mind?

annyiszor előbb szorosan megvizSgáltatott, ha nincs-e

nála valami eledel (mellynek bevitelét a’ töm

löcz-tartó keményen tilalmazta); - hogy a’ sze- '

rencsétlen asszonyt az éhség annál előbb meg

emeszsze.

A’ halálra ítéltetett személy már is több na

pokig semmi táplálást sem kapott a” tömlöcz-tar

tótól; és még sem holt meg. Ezt a’ tömlöcz-tar-.

tó nem tudván megmagyarázni magának, gyana

kodni kezdett az anyját látogató leányra; és azt

gondosan meglesvén, végre észrevette, hogy az

anyját emlőiből szoptatta, ’s az által tartotta meg

életben. _

A’ tömlöcz-tartó vmélyen megilletődvén e’

látásra, egészen elfeledkezett a, büntetésről, - melly

től méltán félhetett azért, mivel, a’ bírák, ítélete

szerint, az asszonyt mindjárt ki nem végezte. _

gyermeki szeretetnek ezen szép példáját а’ birák

nál bejelentette„ ’s n’ nemes cselekedetek, böcsét

érezni tudó rómaiak nemcsak hogy az asszonyt ki
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eresztették a' tömlöczből, és szabadon bocsátották:

'hanem'mind nekí,- mind leányának élelmökről is

holtig gondoskodtak. Az ollyan anya (mondának),

a’ ki illyen leány-gyermeket tudott nevelni , nem

követhetett el halálra méltó vétket. -- Egyszer-- ,

amind más gyermekeket is, hasonló nemes in

dulatra akarván. serkenteni , azon tömlöcznek,

hol ez történt, helyére, egy a’ gyermeki szeretet-

nek sZentelt templomot építette ..

N.

, 41. Az árulkodó és rágalmazó.

. 1 Egy gyermek azt hallona; hogy a’ rosszat

nem szabl eltitkolni. ` Ha tehát valamit látott

vagy hallott, hogy más gyermekek vagy károm-L

kodtak vagy verekedtek, vagy valamell kertből

holmit elloptak: azunnal elbeszélte és hírül, adta azt

szüléinek. Ezek szólottak ollyankor azon gyerme;

kek’ szùléivel, kik aztán a' gonosznak jó idején ele

jét vették. Mivel pedig azt a’ jó gyermeket szülési

ezen cselekedeteért dicsérték, testvére is (hasonló

dicséretet akarván érdemelni) elkezdte más er-'

mekeknek minden. aprólékos hibáikat az 05:01:1—

gesternek és a’ gyermekek, szüleinek bejelenteni.

a’ dolgot nagyobbitva adta elő, és ollyanokai;4

toldott hozzá , mellyeket a’ gyermekek nem is kö

vettek el. Ugyan azért neki minden gyermek-tár

sai ellenségei-vé lettek, és meggyülölték őtet. A’

szù'lék sem hittek többé neki, és végre mint árul

kodó ’s rágalmazó mindenektől megvettetett.

A’ rosszat ugyan be kell jelenteni, dejó ín

dulatból, és azért, hogy annak elejét lehessen

venni. Másoknak aprólékos és csekély hibáit el

kell néznünk, hozzájok hallgatnunk. SZeretettel és

szelídséggel kell megintenűnk azokat, kik ollya

nokat elkövetnek, és őket megjobbítani igyekez

vm'ink. Igy sok jót tehetünk , a’ nélkül, hogy gyü

lölségbe keverednénk. A’ rágalmazás által viszont

felebarátunkat egyik legnagyobb világi kincsétől

mA.__...En
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fosztjuk meg, t. í. a’ világ előtt való becsületétől,

mell nél tetemesebb kárt ember-társunknak nem

is teietünk. A’ kisebbítő és rágalmazó nyelvek

által megölt, és becsület-vesztett emberről van a,

magyar példa-beszéd: „Meg sem holtam, ’s el

temettek! “

- 42. Orgazda íze légy.

Stájerországban nem régiben némelly dolog

talan csavargók majd egyik, majd a’ másik háztól

lopdoztak el egyet-mást, és azt egy bizonyos ven

dég-fogadóshoz hordván , annak gondviselésére biz

ták; mígnem aztán kicsinyenként és nagy olcsón

eladogathatták. A’ Vendégfogadósnak ezektől az

emberektől sok haszna volt; és azért mély hall

gatásban tartotta az egész dolgot. Ezzel ő czégé

res vétket követett el. Mert azon csavargók, fel

bátorodva, tovabb folytatták és szintén egészen meg

szoktak a’ tolvajságot; más embereket. pedig nap

ról napra mind ikkábh több károkba ‚ döntöt

tek. Ha a’ vendégfogadós az ő tolvajság'ok felől,

a’ bíráknál mindjárt'eleíntén jelentést tett volna,

talán a’ tolvajok a’ legelsőben rajtok esett bünte

tés által megjobbultak Volna. De így utoljára nagy

zsíványokká, uton-a'lló haramiákká lettek; és az

akasztó-fára jutottak. ‚

Elő ne segéld a! gonoszságot; más-különben

magad is társ vagy a’ bünhöz; és talán te

vagy azon ember romlásának oka, kit a’ végső vé-.

szedelemtől (sőt a’ lelki kárhozattól) megment

hettél volna. »- А’ lopott, vag más szóval, el

orzott jószágnak rajtegetőit szo {ás hívni orgaz

шлам

4s., А’ и „там. (Mese).

Egyszer bizonyos fold-miv'es két szántó-vasat

vásárolmagának.“ Az egyiket beteszi a’ kamarába,

а’ másikat pedig mindjárt az ékéjébe csmáltatp,

\
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hogy vele földeit szántsa. Tavaszszal a’ másik

szántó-vasat is elöveszi a’ gazda, és más ekét ké

szl'tvén hozzá , két ekéyel kezdi földeit szántogat

ni. A’ hevert laposvas `meg1átja a2 màsikat; és

nagy csudálkozással ekképen szóh'tja meg: „Ugyan

társ! honnét van az, hogy te ollyan fényes lettél,

holott az egész öszön által ezt a’ fekete földet

szántották veled; én edig -- noha egész öszön és

té1`en által kamarában Ее vertem , - nem hogy Szeb

bé lettem volna, sò't inkább megrozsdásodtam, és

rutabb vagyok, lmint mikor a’ koyács’ kezéböl ki

kerültem.“  „Epen az a’ baiod , felele a’ fényes

змию-т; hogy hevertél. A’ шишка és a’ gyn

korlás pallérozzák ki még а’ vasat is, .- удалит;

az embereket.

44}. А" szorgalmatos e's dologtalan, emberekró'l.

qurgalmatosnak az mondatik, ki az Шаг о11у

hasznosan tölti 5 valamint csak 'tôle kitelhetik.

Némellyek sokat foglalatóskodnak, de haszontalan

dolgokban. Az nem szoräalmatosság, hanem az Is-`

tentò'l nyert tehetsé einlg {el való visszaélés. Má

sok késö éjszakáig olgoznak, és az édes álmot

messze üzik szemeiktó'l. Az illyenek az Istentöl

szabott természeti rendet megzavarják; egészségöket

rontják, szivök’ Vidámságát, a.’ lélek’ ébrenségét e

mésztik, és életöket rövidl'tik.A’szorga1mato§ ember

annalc idçjében dolgozik; az álomnakjótéteményét

használja az arra rendelt idó'beh; jó kedvvel és mér

tékletesen eszík, iszik és mulatozik. A’ drága idöt kij

váltképen azon munkákra fordl'tja, `mellyekre ötet

hivatalja kötelezi. Ha`sokfé1e dolgai vagynak,`elöbb

Yiszi végbe a’ nehezebbeket , és utóljára hagyja

a’ könnyù'eket; velöbb a’ fontosahbakat, azután a’

csekélyebbeket. - Melly gyorsan e1folynak.az illy

munkás embernek napjai! МеПу igen örù'l, hogy

‚ valami hasznosat _vihetett végbe.' МеПу örömmel

ád Istennek hálákat, hogy ötet megsegl'tette. Min
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denképen boldog az ember az ő munkássága mel

lett; mert. ember-tásai is szeretik és becsülik, az

Isten is bizonyosan megáldja őtet.

' Ellenben a’ dologtalant sem az emberek nem

becsülik, sem az Isten nem áldja meg. Az nem

mehet elő a” világi szerencsében is. Végre koldus

álczára jut; pedig ha ép kezü-lába és érzékü em

ber koldul, az gyalázatos*élet. Sőt a’ dologtalan- .

szig juttat sokakat tömlöczre és akasztó-fára is.

45. f1' tücsök és a’ hangya. (Mese).

Tücsök.- Én nem tudom , mi bajom. Egész

nyarad-szaka melly víg voltam én, és danoltam nej)

estig: mostan pedig se cedvem se erőm nincs az éne {

lésre. Alkalmasint attól van, hogy nincs mit cn

nem; -— a’ minthogy ugyan ehetném is. De mit

egyem , mikor semim sincs! _ Hanem most gon

doltam valamit. Majd elmegyek ide a, szomszéd

ba a’ hangyához; annak, tudom, elég enni~valója

van. Elmegy hozzá , és ,megszólítja.- „Edes

szomszéd-asszony! adjon nekem valami kevés ele

séget kölcsön, majd a’ jövő tavaszon köszönettel

megadom, sőt több'et is adok érte.“

Hangya .- De hát semmi enni-Valója sincs szom

széd uramnak a” télre? Hiszen tudhatta azt, hogy

télen is csak élni kell. _

T. Nincs nekem egy szem is.

H. Hát miért nem gyűj'tögetett a’ bosszu nyá

ron által; hiszen elég ideje lett volna. Ugyan Ini

Vel tudta az egész n arat eltölteni? ’

T. ’S nem hallotta szomszéd-asszony, hogy

mindig napestig danoltam, és a’ mezei munká

sokat mulattam.

II. Ugy bizony, jut eszembe! No tánczoljon

hát már most a’ vig farsangon, ha nyáron danolt.

En az enni-valót a’ magam számára gyüjtöttem.

I" E’ mese szépen tanítja azt a’ hasznos tanulsá

got, mellyet magyar példa-beszéddel imigyen szolid

’ ъ

\
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tunk kifejezni: „A’ ki nyárban `nem gyù'jt, télben

keveset füjt.“

46. Hogyan tehetni .szert jo' fue'nse'gre ?

(Példázolat).

Egy jámbor fóldmives, haja fcjér mint az

eziist, iflu unokájával a’ mezön járt-kelt, épen

aratás’ idejekor'. Az aratókhoz érkezvén, tréfáló-Y

dott velök az öreg, hogy ök csak gyermekek v01

nának hozzá-képest , - ugymint а ki már h`atvan

aratást kigyözött. Akkor az aratók’ cgyike sarlót

пущи neki , mellyet az öreg kezébe vevéh, Пиву

gyorsan` learatott egy sereg gabonát, mińt vala

melly virgonóz ifìu. Az aratók hujongnttak neki,

és ti'szteletére Vig neszszel sarlóikat liösßörülték.

Unokája pedig, az Щи, szóla hozzá: „Edes öreg

atyám! honnét van illy erö benned vénségedben'f“ Ak

"kor felelé az öreg, és mondá: „шва, fijam, én 1611511

gom óta Istenben biztam, jó és rossz napokban',

ezzel öriztem mcg magamban a’ fris jó kedvet; hi

vatalomat sörényen követtem, és hiven dolgoztam;

1,12 által nyertem testi eröt, és Istentô'l áldásfc'. [sten

elò'tt jámborul, emberekkel békességben éltem",

ez által készl'tettem magamnak is örömet és -békes- `

sêget. Esztendeim’ haladtával mind. ez bennem

megöröködött és megalapult. Cseleked'ól te is azon

szerint, ñjam; ugy vénséged ollyan iészen, mint

az a’ teljes kéve, mellyet öròmmel takarítanak

a’ csl'irbe.“ „Hát a’ rossz vénséget mihez Вазопи—

tod Y.“ - Kérdé az ífu.- „Nèzd itt, ngymond az

brag, ezt а’ tù'ske-kórot: е yedù'l és clhquatva áll,

„és ösz feje játéka a’ szeleinek, mellyek reá nem

ügyelve, rajta nem gyászolva, fújják е1. A’ ter- -

,mékeny kalász (gabona-fej) legyen tenéked je

les példa; a’ magánòs tüskének szemlélése pedig

intés.“
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47. Az életre szülséges és szükségtelen dolgai-ról.

A’ leVegő , élelem, ruházat, lakó-hel , egész

ség, békesség és a’ magunkhoz hasonlók cal való

társalkodás: ezek, az ember’ életének fóntartására

megkivántatóx szükséges, dolgok. Ezekre minden

embernek szüksé e vagyon, hogy megélhessen,

azaz: ezek az em érnek elkerülhetetlenül szüksé

esek. De azért mindnyájan megélhetünk, habár

iort, pálinkát nem iszunk is ;-ha rétest, bélést, -

kalácsot, pástétomot és drága süteményeket nem

eszünk is;-és habár selyem öltözetben nem já

runk is. Ezek nélkül t. i. el-lehet az ember; mert

az élet, fóntartására nem elmulhatatlanul szüksé

gesek, hanem ezek csak a’ kényelmességhez és kedv

töltéshez valók; Az igen fáradt ember a” száraz fól

dön is nyugodalmasan aluszik ,-jóllehet ’ö is sze?

ret fekünni puha ágyon. A’ kemény adon és szé

- ken is lehet ülni: de alkalmasabb és kényelmesebb /

ülés esik a” kitömött és puha zsölle-székeken. A’

durva posztó épen azt a” szol álatot, teszi, mellyet

a” ünom és drága posztó. Te át puha ágy, szék és

drága ruhák nem szükségesek; hanem csak az élet;- 4

nek könnyebségeihez és gyönyörüségeihez tartoz

nak; ékességre, fényüzésre és pompára szolgálnak.

Ha elegendő és, egészsé es eledelünk, alkalmatos

ruházatunk és jó lak-be yünk vagyon: ugy me 

elégedhetünk, -- habár étkeink nem válogatott с,

és nyalánkok;-habár ruházatunk nem drága és

nimódis; habár lakásunk nem pompás , vagy nem

egészen kényünk-kedvünk szerint való is.  Mire

való tehát a’ tükör, az óra, a’ hegedü ’s a’ L?

48. А’ boszua'lló gyermek.

E szer sok ermekek 'átszottak e ütt a.’kövesdëìlïltczán, épéîyVincze’ szi'iléinek házáig előtt.

Ferencz, egy másik gyermek, távulról állott, és

csak nézte őket. Most a’ iatéka-közben Vinczét a’

többiek kergették; és ő Ferencznek игу neki la

KÉZI KÖNYV. ‘
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lált szaladni, ho?r az tüstént a’ fóldre rogyott.

Nagy mêrgesen ólugrott Ferencz , és utána fu

tott Vinczének; de a’ ki, szù'léinek házába besza

ladt, és elreitezett. Most a’ többi gyermekek mind

nyá'an kérték Ferenczet, hogy a’ szegény Vinczét

ne щам; mivel az nem ke'szakarva ù'tközött

volna vele öszve. De Ferencz elment közù'lök dör

mögve , és azt mondotta, hogy (hiszen) majd meg

ñzet neki ö is.-Néhány nap mulva eleibe is ta

Iálkozott Vincze eg olly szoros helyen , hol nem

térhetett ki elöle. erencz б: mindjárt megragadta

üstökénêl, fóldhöz Úágta, és 011у dù'hösen' öszve

íitötte-verte, ho y csak alig kelheœtt fel. Midön ezt

Ferencz’ atyjána gbemondták , ó' tù'stént ezt a’ boszu

álló ñját egy sötét pénczébe bezáratta; hol három na

pig kellett neki ù'lni; pedig csak kenyér és viz mellett.

Valljon jól volt-e az cselekedve, hogy Fe

reńcz boszut állott a’ megbántásért, - kivált mi

dó'n azt rajta 'nem is szánt-szándékból követték el?

49. А’ jóltevöseëgben lualó gyöng/örl'ödés.

E sz'e én öre asszon kemén télben,
пикета; és ging; neligezen váligzorgott yInmmkóján

egyik háztól a’ másikhoz. Свай reá nézve is, a’

millyen nyomoruszío` rajta látszott, minden emberi

sziv megeshetett папа soŕsán. De egy felczifrá

zott asszonyság, kit alamizsnáért az a nyomorult

megszóh'tott, mégis olly könyörù'letlen volt irán- ~

ta, hogy öt magától kemény dorzon szókkal e1

igazl'totta. Látta ezt távulról egy gyermek, ki csak

ócskn ruhában volt öltözködve; és штамп szá'na- `

kozott a’ szegény kolduló asszonyon. Sugva mondta

mellette álló hugának: ho ö ennek az asszonynak

ád valamit. Huga rázta fe]ét és Ieakarta beszéleni.

bátyját szándékáról. De ez csak kivett a’ zsebébó'l `

egy darab pénzecskét, ment feléie a’ szegény asz

szonynak, és sietve markába nyomta. Talán épen

az a’ kijajczárja volt ,‘ mellyet még Balás- (va yGer

ge1) járáskor kapott az éneklésért, és min eddig

l

ч
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tartogatott. Egy idegen , ki mind ezt nézte, magú--x

hoz szólítá a’ flut. Ez bozzá járult- Ártatlan í

rulás borítá ”el becsületes arczáját, mellyet v a

mennyire elfordítótt az idegentől. Az idegen nyá

josan szóla hozzája, és monda neki: „Ocsém! mí

ért nem nézsz szemembe egyenesen?“ „Óh! ol -

lyan igen szégyenlem magamat, hogy . . l“ „ e

valljon miért, édes öcsém . hiszen t'e épen most va- ,.

lami jót vittél végbe? Jóxcselekedetekért edignincs

mit szégyenljük magunkat. Ugyan mon meg iga

zán , mennyit adtál annak a’ szegény asszonynak Y“

-„Csak egy krajczárt, - de nem volt semmim is

több.“ „No! jól van, fiam: az illyen dolog tetszik

mind Istennek, mind embernek. Most tehát én neked

n’ krajczárt íme, visszaadom.“ Ezen szókkal az idegen

afüúnak hat krajczárt adott, mellyet az eleintén é

pen nem akart elVenní. Végre , sok unszolás után '

elfogadta , megköszönte egész ‚ maga - elszégyen

léssel, és elfutott. Az idegen ember szíves öröm

mel nézett utána; kívánta, hogy az Isten az ily

lyen ]Ó7"Hút áldaná meg. De még inkább megille

tődött , midőn látta , hogy a’ fiú ismét ahhoz a sze

gény asszonyhoz futott, és még a’ hat krajczárt is

markába nyomta. Orömest beszélt volna még e -

szer vele: de minden. utána-kiáltozása hiába vo t.

Mert a’ flu elfutott olly sebesen, mintha valami

csínt tett volna; és az 'ö jóètettéért nem akart sem

szerettetni ‚‘ sem megjutalmaztatni. `

`Jót tenni, igen áldott kert. De ha jót tettél

valakivel, azt feledd el, és fel se írd számadásos

könyvedbe. Fel van az írva egy más könyvben az

Istennél, és jutalmad el nem marad. *

50. Légy szíves, és kész a’ szolgálatra.

„Hallja kend at añ! merre találunk ki ebből

az erdőből legrövíde b és Ie bátorságosabb uton,

hogy a’ legközelebbi városba juthassunk ?“Igy kér

dezősködött három vándorló mester-légen egy pa

raszttól , ki az uttól nem messze egy alégl- eritésen
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a’ sövényt igazítgatta. „Mit adnak magok az én fá

radságomért, ha az igaz utat megmutatom ï“ A’

mester-legények szivesen adtak- volna nekí valami

keveset, hálájok’ kimutatása’ fejében: de az ember

iïílötte sokat kért; ó' nekik pedig. nem volt annyi

a’ zsebökb'en. Szerencséjökre meg illantottak egy

{т ót jöni ki feléjök az erdöbö . Talán (Еду

gon olkodtak magokban) , ez szivesebb lesz; -— és

ott ha' уик az embertelen parasztot. „Édes fóldi,

(kérdé с ezt is) , merre гневу az ut a’ legközelebbi yá

rosba'È“ „A’1egköze1ebbivárosbaïviszonozá az em

ber , -— óh l azt épen igen nehéz eltalálni. Навет jô'jie

y nek, maid elmegyck velök magam, ésmegmutatom.“

lTováblb `egy órányi járásnál ment az utasokkal; mig

nem öketjó jártutra vezérelte. „Ezen az uton most

már (ugymond) menjenek folyvást; és maid a’ hol az

ut e tölgyfánál kétfelé válik ,' ott bal-kéz felé tart

зава с. Isten hozzájok , — utazzanak szerencsésen l“
Most a" mester-legények a’ szolgálatra kész favágónak

fáradságát szivesen mègköszönték~ és neki egy kis

génzbeli aìándékot akartak nyujtani. De az az em

erséges favágó a’juta1mat nem vette el, és Еву

szó'lott: „Csak tartsák megI énzöket; még hasz

nát vehetik az uton; én fára ságomért nem kivá

nok semmit.“

51. А’ sorszíval megelegredó' emöerró'l.

A’ gazdagság senkit scm tészen boldoggá. Vagy

nak emberek elegen , a’ kik gazdagok és még-is Ьо1—

dogtalanok. Sokan az 6 gazdagságok által csak ke
vélységöket, 1 azságtalanságaikat és fösvénysé öket

’ nevelik. Másoîç tékozlzist üznek a’ sok javaîckal.

Ellenben sokan vagynak, kik nem bfrnak sokkal,

még-is mindenkor vidámok; munkájokat jó kedv

vel vîszik végbe; mértèkletes'eń êlnek 5 egészségök

tartós és állandó; kevés jövedelmökmellett mások’

kincseiket nem irigyelik; és keg'yes szivök lévén,

Istenben vetik erös bizodalmokat. A’ sorsával meg

elêgedö és alázatos-szivü ember imígyen gondolko
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dik: „На hasznomra Válik, az Isten bizonyosan

_ megáldja jparkodásomat; ~ mert ò' ollyan jó édes

atya, a’ ki az ö gyermekelnek mind azt megadja,

a’ mi azoknak szú'kséges és javokra szolgál. Jobb

‘a’ kevés jószág, ha istení félelemmel és jó erkölcs

csel van öszvekaPcsolva , mint az istenteleneknek dus

gazdagságok. А kevés birtok Ipellett .is lehetnek

és vagynak is elég sok szé .földl örömelm. Aztán :

ha itt nem\birok is gaz agsággal, az én Istenem

öröldién-tartó kincsekei készl'tett énnekem vala-_

hára a’ menpylországban.“

Tudj könnyen megelégedni ; vétek telhetetlenkedni.

Ki megelégszik sorsával , ne cseréljen királyával.

52. Puska'l: miatt törte'nt Szerencséflenségelr.

A’ uskapornak (löpornak) és a’ lövö fe y

vernek Feltalálása az emberi társaságnak nem çi

csiny javára vagyon. Ezeknek {видимы óta (а’

15-d1'k évszázadban) a’ hadi háború kevesebb vér

oniással Мг; а’ vadászat, игу nem kù'lönben а’ га—

adozó állatok’ irtása ‚ és az eröszak-tévö rablók e1

îen való védelem Inegkönnyítetett;y а’ bányáázat

és más olly erös munkák  mellyek körù'l köszik

lákat тазу köfalakat kell fólvettetni -— kevesebb

bajjal és idö-Yeszte'ssel mennek véghezgra’ mulat

ságra szolgáló mesterséges tüzí-'átékok’ „блужда

tetèsèt nem is emll'tvén, me у hasonlóképen 16

porral eszközöltetik- A’ lövö szerszámok mai hap

ság’ immár számtalan nemüek- Vagyon ma már á’

lövéshez: рывка (е vagy több csô'ves , szuronyoa

’s a’ t.) , pisztoly, mrabin, stucz; vizi és szél-pus

ka 5 azután a’ nagyobb lövö eszközök, ugymint: a’

mozsár álgyu, паду álgyu, ’s a’ t. mint ezeket a’

kírályi fegyver-tárokban egyl'itt szemlélhetni. A’.

lövö fegyvereket ismérní, velök bánni, és azokat

forgatni tudni: leginkább hadi embereknek és va

dászoknak dolga. Söt azokat tartani , és hordozni ,

nem is engedtetik meg minden embernek, Мец е’
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tárgy körül me kell iegyezni általjában, és soha el

nem felejteni, ogy a’ puskapor és lövó’ fegyve

rek mindi паду vigyázást kivánnak. Kú'lönösen a’

gyermeke inek, és ifìaknak, kik az eifélékkel bánni

nem tudnak, soha sem kellene hozzájok nyillni

másképen, mint csak hozzá értö és tapasztalt em

bernek felvígyázása alatt. Мёд а’ gyakorlott va

dászok is az illyen fegyverekkel gyakran okoznak `

mind magoknak mind másoknak szörnyü szeren

csétlenséget: mennyivel inkább azok, kik az illy

szerszámokhoz nein értenek! Szántalanok erre a’

gyászos példák : mell vek közù'l elég legyen itten,

csak néhányát elbeszé eni. ‚

l. E òrdél i vadásznak unoká'a «- e szé
termetù' éîìâó erköìlcsù' iŕîu,-1812bim egygymásik)

lege'nynyel kiment vadászni. Mind a’ ketten egy

mástól nem messze lesbe állottak egy деть—01—

dalban , épen cstvéli alkonyodáskor. Az Щи meg

“плющит hel ét; de csak csöndesen és leha'olva

ment a’ bokroi közölt odábbg-ugy hogy a va

_ dász-legény ат; czélba vevén , elèù'tötte a’ puskáját,

és szerencsétlenù'l az iflat-ki a’ vadnak irán já

ban volt, ’s épen ezen szempillantáshan fel mrt

állani, —- fejbe-lötte; ugy hogy az cgyszeriben

szörnyü halált halt.

2. Еву Lipcsei lakosnak 1812Ьеп, Augusztus

han, valamelly atyañja egy csaknem egészen új és

igen szép puskát adott eltenni. Ezen embernek fe

lesége épen nkkor lépctt bc a’ szobába, karjain 1е

тёисзесзешб ñacskája: midön férje a’ puskát né

zegeté. Esztelen játékból a’ férj neki tartja a’ “риз—т

kzit a’ gyermeknek, lecsittenti a’ àárkányját, ’s a’

îyujtó-lyuknál lévò' puskapor lángot vet, a’ пы—

сй1, hogy a’ veszedelmes szerszám elsù'lt volna.

_ Ez/elég nagy 'el lehetett a’ pùskánakfélre tevésére:

de nem! Mivei a’ játék nagyon tetszett a’ gyermek- .

nek, Мути Ísmét felhuzza a’ sái’kányt„-nem vizs

gálván meg clöbb , valljon a’ puska nincsen-e meg
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tòltve ")5  а’ gyermeknek szegezi; 16, és egy

egész keménytöltés даты]: ki , a’ kisdednek vál

lait elhordja ‚-— ki is másnap irtóztató kinok között

mult ki a’ világból. МеПу keg'yeilenül mardos

hatta a’ lelkiisme'ret ezt a’ ma a meggondolatlan

atyát, , hogy kedves gyermekéneì halálát, pedig illy

gyötrelmes és hirtelen halálát, ö maga okozta!

3. Az Orosz hadi seregek 1805Ьеп еду ù'tkö

zet után visszavonváli magokat , еду puskaporos

szekeret valamell közellévö feluban hátra-hagy

tak. A’ vendég- ogadós elrejtette azt házában az

ellenség e161. Két hónappal azután; midó'n azon

egész környékrò'l az ellenség e1takarodott,a’puska

por a’ szekérró'l еду felsö emeletbeli szobába vite

tett , -egy igen bölcs rendelésébó'l a’ felaöségnek.

Еду estve a’ vendég-Íogadósnak fija fólment er

tyával ezen szobába , és a’ puskaport a”zacskó_§ból

az asztalra kezdette kitöltögetni. De véletlenül

(nem tudalik, hog an), meggyúladt a’ puskapor.

A’ ház’ felsó’ eme ete irtózatos ropogással fólvet- 

tetett a’ levegöbe , ’s a’ ben-levò' gyermek, a’ház

tól тенге, egészen öszve-szaggatva ’esett 1e holtan

a’ fóldre. A’ ház’ alsó része is keményen шедгеп—

dù'lt, ’s a’ falak hasadoztak; mindeneknek 1&1 kel

lett futni a’ házból. Szerencsére, senki sem volt

közel, a’ kit a’ háznak leOmIása megsebesl'thetett,

vagy agìon ù'thetett volna.

4. gy tizenkét esztendös gyermek Ságon, az

oskolai szabad§ág’ idején, a’ helységbeli ушаты

>pußkaport Карой, ’s abból токмо hegyet akart

csinálni. Már a’ puskapornak еду részét lészlává

öszvegyurta , ’s a’ gyöpön еду lyukba tette, Fóld

`de1 befódte; a’ шедшими puskaport pedig 

piroshan a’ fóldre vetvén, a’ mellett térden ál va

tú'zet akart kiú'tni. Еду szikra a’ fóldön`e1h`ányó

g `

“Ч Azt megpróbálni , ineg van-é valamelly puska töltve чаду '

nincsen: nem bele-fujással kell, hanem n’ töltó vesszó

nek bele-ercaztése мы.
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dott puskaporra esvén, azt meggyujtotta; melly

is hirtelen lángot vetvén , ugy öszve-égette ábrázat

ját, hogy egyik szemével egészen megvakult; Гс

jéről a’ haj, szemöldökéről és szeme, héjairól a’

szőr leperzselődött; arczáiról a’ bőr lefeslett, és

kínos fájdalmai több hetekig is tartottak.

Okosan cselekedett-e a’ vadász, hogy a’ gyer

meknek kérésére reá állott, és neki uskaport a

dott? Kell-e ollyast mit kémi, a’ mi {önnyen árt

' hat YKicsodakivánna közületek uska orraljátszani?

- Mit tanulsz tehát ezekbő az e eszélésekből'l

Füleiddel hallottad, szemeiddel a, könyvben le

nyomtatva láttad, szájaddal dlvastad és kimon

dottad: de eszeddel kell rólok tovább is gondol

kodni. Ha az ember valami jót hall és lát, azt meg _

is kell tartani, és cselekedni.

Mert egyik fülén be, másikon ki: az, a’

Ki igy tesz, fejébe' nem sokat visz haza.

53. ‚А’ káromkodás és csufolódás.

Egy Rátóti ifjú ifen reá szokott a’ szitkozó

dásra. Е szer a’ he ybeli lelkiatya épen azon a’

szántó-föl ön menvén keresztül, mellyen a’ szilkos

legény szántott, már távulról hallotta annak ékte

len káromkodásait. Megállapodott tehát; magá

hoz intette a, legényt, és így beszélt neki: „Ej!

fiam, miért tészesz illyen szörnyü káromkodást?

Nem hallottad-e csak a’ minapi prédikáczióból

is, hogy a’ káromkodás nagy bün [sten előtt?“

Mellyre az Щи így felelt meg: „Már én így

szoktam Tisztelendő uram; mert az atyámtól is

w ezt láttam és ezt hallottam.“ A’ lelkiatya erre i y

viszonolt: „А’ rossz szokásokat le kell vetkőznü z

és valljon jó-e mind az, a’ mit atyád cselekeszik?“

--„U de hiszen. sok uri emberek is káromkod- _

nak,“ elele az ifju. „Hát valljon azt gondolod-e

(ugymond a’ lelkiatya), hogy mind szabad az, a,

mit az urak cselekesznek? Nem azt kell kérdeznünk,

mit cselekesznek mások 5 hanem hogy Isteni és
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emberi törvények szerint mi légyen jó , helyes, és

szabad. Az urak is sokszor rossz példát adnak: de

azért azt kÖVetnénk-„e Í? Távul legyen.“--Az Щи ma

gát menteni akarván, még azt is előhozta, hogy a"

szitkok nem egyebek volnának puszta szóknál g mely

lyekkel tehát valami nagyot véteni nem lehetne.

De megfelelt neki a’ lelkiatya ezen ellenvetésére

is. „Az igaz, ugymond, hogy a’ szitkok megannyi

szók; de rossz szívből vagy csak rossz szokásból szár

mazó szók. Mert a’ ki másnak rosszatkiván, annak

magának is rossz indulatja vagyon; neml is méltó

hogy keresztyénnek neveztessék; sőt el sem kerüli

a’ büntetést l“

` A’ csufolódás sem csekélyebb vétek, mint a"

szitkozódás. Azért meglássátok , hogy egymásra

œuf-navet ne adjatok; nem zsidót, tótot, németet,

vagy akármi idegen nyelvü és öltözetü embert soha

ki ne csufoljatok; annál inkább némát , siketet, sán

tát , vakot , csonkát , eszelőst , és törvénytelen (vagy

zab-) gyermeket ki ne nevessetek; -- mert az illy

szerencsétlenek nem csufolásra, hanem szánako

zásra méltók. '

54. Őrizkedjél a’ háborusa'gotszerző emberektől. .

Vagynak némelly emberek, kik majd ezekhez

majd amazokhoz mennek, és így szólnak: „Ez meg,

ez, így meg, így kisebbített tégedet; irántad való

szivessé bő ime’ ! megjelentem neked. De el ne

árulj.“ a ismét másokhoz mennek , akkor ismét

igybeszélnek: „Ez me ’ez, ig böcstelenítetttége

et, ezt a’ rosszat hírle te felő ed; megnehezteltem

reá érette , nem titkolhatom el tőled; de el ne árulj

engem.“ Igy aztán az emberek megharagusznak egy

másra; egymást ellenségöknek tartják, ’s egymás

ról valóságosan rosszat kezdenek beszélni. Ez által

akran e ész fámilíák gyúlölségbe és háboruságba

everednec; mígnem végre az ollyan fecsegő és

blr-költő felfödöztetik. Akkor aztán minden ember
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megutália annak rossz-lelkù'ségét ,y és óvja magatkép

mutató barátságától. а

A’ mit beszélsz, jól meghányjad, hogy azt utóbb meg ne

bánjad.

Ne бриз mende-mondára, сваи dolog’ valóságára.

Okos’ szavát meghallgassad, a’ hir-hordást távoztassad:

Titkot ne mondj ki mindennek , mert kárát vallhatnád ennek.

55. A’ Ironczon öszveveszett Нац/(й. (Mese).

Egykor két kutyák,-me]lyek еду folyó-vi

zen általvivó' keskeny bürù'n egymással öszveta

lálkoztak, т- е’ kesken g'yalog-uton eg'y darab husra

nkadtak. Oszveveszte azòn, hogy kié legyen a’

koncz. Еду harmadik kùtya -— mell a’ hust ha

sonlókêpen szerette volna magánac - hozzájok

jö; és maid egyiknek, majd a’ másiknak- sug a’

fù'lébe: „Ne engedj neki, igazság szerint csak egye

dù'l a’ tied a’ koncz .'“ Igy a’ kétkutyák a’ 110110215—

lött marakodni kezdtek , egymást harapdálták; mig

nem a’ birakozásban a’ kesken búrù'röl míndket

ten a’ mély vizbe aláestek. А 11:01 а’ harmadik eb

a’ hust szép könn en magához vette, fölfalta, ésbátorságos helyrô'lr nézte , miként uszkáltak amazok

а’ vizben. .

Igy járnak sokszor a’ pört folytató felek a’

roczessusban. U ho egymással pörlekedni

{eszülö f_feleknek jobb fe e-vesztesé gel megeg'yez

mök, mint ù'gyöket törvényes utra ocsátani.

l

`56. Ne panaszollvodjúl a’ mostoha шт.

Bizon os faluban élt egy n ghatatlan öreg

ember, a’ ci szünet nélkül az idô' c’ mostohasága el

len panaszolkodott. „Az elött (ugymond) , minden

dolgok iobban folytak; emberek is iámborabbak és

ke esebbek voltak , mintl most;'.jó]lehet a’ ré
g'eîynem tanl'tattak' oskolában, és sem irni sem

olvasni nem tudtak. De bizony akkor mégis hüség
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és igazság uralkodott a’ világon; hel ségünkben is

egymás között jobb kedvvel és szeb barátságban

lakoztunk.“ Egykor a’ helybeli lelkiatya őt meg

látogatta; és a zugolódó öreg (szokása szerint) an
nak jelenlétében is i előhordta minden panaszait.

Akkor a’ lelkiatya imigyen szólott hozzája: „Edes

öregem! abban igaza van kendnek , hogy” régenten

egyenesebb szívűek voltak az emberek,mint most;

de akkor is elég sok vétkek uralkodtak ám, p. o.

a’ részegség, fajtalansági fösvénység, csalárdság és ,

` tolvajlások, ’s a’ t. . ülönösen nagy mértékben

uralkodott hajdan a’ babonaság és tudatlanság: a’

mi bizony elég nagy rossz. Ugyan azért ne gondolja

kend, hogy a ré ieknek együgyűségét és tudatlan

ságát valami jóna lehessen tartani. A’ jó időketa,

emberek teszik. Csak serdüljön fel utánnuk egy

új jobb nemzedék; csak tanuljanak és vegyenek e

ermekeínk mennél több hasznos és idVezséges

igazságokat: annál jobb lessz idővel majd a’ világ,

-habár még most nem mondhatjuk is egészen jó

nak. Mert valljon mikor lehet bátrabban járni?

Akkor-e , mikor sőtét , vagy mikor világos vagyon?

A’ mi nap'ainkban a, sokféle hasznos isméretékmin

denfelé jo han terjesztetnek , mint a’ hajdani idők

ben; és áldott világosságot támasztanak az elmék-4

ben. Ne panaszkodjunk tehát, hanem inkább örül

jünk a’ mostani új időknek; és magunk is segítsünk

jobbítani", a’ menn ire tőlünk kitelhetik.“ Ha min.

den háziatya napon {ént több-több jóra, szépre és

hasznosra tanítja gyermekeit, unokáit és egész há

шары; ha őket mind inkább Szoktatja szorgalma- '

tosságra, mértékletessé e , tisztaságra, szemérme

tessé e ,takarékos gaz álkodásra , és (a, mi a’ virtu

sok’ oronája) az isteni félelemre: ngy bizonyosan

napról napra jobb lesz a’ világ.-Az ártatlan örö

mökben sem látunk szükséget e’ mai világban. Csak

kend, édes öregem, nem örülhet most már ann “it,

mint annakelőtte; mivel a’ kend’ testének mc ege

fogyott el, és érzékei tompullak meg. De keressen

L
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kend csak a’ mulandóknál jobb örömeket, a’ cscn

des magánosságban , az Istennel társalkodáslgan , és

a’ boldogabb életre való készù'lésben: meg Гоша kend

látni, hogy minden idöben ès az életnek mindcn

korában, »_lçövetkezöleg most is lehot az élçt (Заев,

és az idò' dicsérctes.

Mi _óhajtanánk jobb idöket: de 11111101- jónek?

Ök óhajtnak johh embcreket: de hol nò_nek ?

57. Nem Же”a’ ÍLa'znafZ veszedelmes a'llatolfat tartanfí.'

Pesten egy kávé-fò'zö egy ñatal medvét nevelt

fel házánál. Ez lánczon volt az udvarban, és sze

,lidnek látszott. A’ gyermekek mulatták magokat

sokszor vele; és kenyeret, hust, ’s egyéb aífélét

hánytak eleibe: miket az mohón elkapdosott. De

senki sem merészelt hozzá közel menni; és a’kávê

fözô’ is mindeneket intett, hogy vi yázzanak ша—

okra, mivel az illyen fene-vadakn i soha sem 1e

ìetne  í812ben , Novemberben történt, hogíy

egyszer az állatot mégis néhány g ermekek körii —

állták és ingerelték. A’ házpan 1a çó szakácsnak hét.

esztendös fija almát vctett eleibe; és ugyan azon

Yszempillantáthan egy másik szeles gyermek Шеф a’

medve felé taszította; olly közelre , hog'y a’medve

elérhette. A’ maczkó (medve) a’ szegény gyerme-,

ket ott mindjárt elsö lábaival átkarolván fóldhöz

sujtotta , dù'hösen reá .nyomaszkodott , egyik

karját elharapta , egy szemét kiszakasztotta; és

hihetó' egészen öszve is szaggaitta volna a’ szeren

csétlent, ha a’ jajgatásnak hallására egy idegen em

ber oda nem Рифом és a’ medvét tù'stént agyon nem

xlötte volna. f

‚ Ez is e hatható intés a’gyennekeknek,hogy

kártêkon á latokkal soha ne )átszanalç De egy

szersmip ` rettentö leczke is ez ollyan csintalan gyer

mekeknek, a' kik megbocsáthatatlan hebehurgya

ságok által, más yermek-pajçásukat a’1egnagy0bb

veszedelembe szo iták dönteni.
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58. Add wissza, a’ mi nem a’ tied?

Minden emberek iránt igazságosnak kell len

nem: a’ millyen akkor leszek, ha minden ember~ ,

nek megadom a’ magáét. Ha tehát valaki énnekem

holmit kölcsön adott; azt neki minél előbb vissza- '

adni iparkodom; és pedig minden kár és sérelem

nélkül , ugyan azon állapotban , mellyben azt kezem

re által vettefn.A Viszont : ha valamire másnak va

gyon szüksége, én is szives örömest kölcsönzöm

azt őneki. Igy szolgálunk egymásnak barátságosan,

és felsegélju'k egymást ingyen sziVességből. Ha fe

lebarátomtól én Valamit alattomban eltulajdonítok,

és neki Vissza nem adom, holott visszaadhatnám:

akkor én tolvaj vagyok, és az is maradok. Pedig

a’ tolvajság Isten és emberek előtt czégéres bíín,

melly máritt el földön is ~megbüntettetik. Azon

fölül valaha a’ más világon a’ tolvajok az Isten” or

szágába nem juthatnak.

-Némelly- emberek az ő tolvajságokat me -

bánják ugyan, és az ellopott jószágot Vissza is nä

nák örömest: de szégyenlik, és félnek a’ gyalázat

tól. Az íllyetének, számára az a’ jó tanács: hogy az

ellopott jószágot, kézhez adás végett, tegyék le

lelkiatyjoknál; azt megkérvén, hogy nevöket ki

ne mondja. Vagy 'edig: az ellopott jószágot ol

lyan helyre teheti, hol annak tulajdonosa kön

nyen ráakadhat. _ _ .

Sőt a’ jó lelkü ember a’ talált jószágot sem

tartja meg magáénak: hanem azt kihírd'etteti, tu

lajdonosa után kérdezősködik; és ha azt kitudta,

neki elvesztett jószágát ingyen visszaadja. -- A’ ki4

pedig földben elrejtett kincset találna történetből:

azt tüstént vagy uraSágának , vagy a’ vármegye, b1

rójának bejelenteni tartozik. Mert mé az sem övé

egészen, hanem csak bizonyos" része a talált kincs;

nek illeti az azt találót. ` -
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59. А’ rossz cselekedet лет mar-dd títonan.

Morva-országnak Vadua nevü falujában egy

fiatal özvegy asszony valamelly öregkovács mester

emberhez ment férjhezg-nem ann ira szives sze

retetböl és hajlandóságból, mint ol у czélhól,hogy

könnyebben élhessen. МАГ a’ házasságnak elsö esz

tendejében megszeretett titkon egy kovács-legényt,

és azzal egyl'itt ат: a’ szörnyü vétkes szándékot tette

fel magában, hogy az öre et megölie. Midò'n tehát

egy estve a’ kovács,-a’ elesé e által neki bó'ven

nyujtott bor-italtól megrészege ett, és mély {Пош

ba merült: bement a’ legény a’ szobába, és asszo

nyának segl'tségével egy 1patkó-szeget ù'tött meste

rének kaponyájába, me 1y miatt az mihdjárt ab

ban az órában meghalt. Azt a’ kevés vért , melly

az ù'téskor folyt, tisztán'letörölték, a’ sebet hajjal

vastagon betakarták, és most lármát ù'töttek, hog-y

gazdájok hirtelen meghalálozott szélütésben. Az

asszony magát tettetve nagy fájdalmat és szomorusá

got mutatott; senki sem is gyanl'tott gonoszt, és a’ ha

lott, számos kisérô'k’ jelenlétében, mmden tisztesség

megadással eltakarl'tatott. Kevés holnapok mulva a’

legény és az özvegy öszvekeltek, és ezen házasságban

husz esztendön fölûl egyù'tt éltek.Valami ignzinyugo

dalmok és'örömüku yàn ali 1ehetett;mert a’lelkiis

тётей szù'ntelen gyi iosság ra emlékeztette öket: .de

külsöképen csakugyan nem voll; bántásuk sok ideig.

Miután a’ megöletettnek teste már régen el

rothadott: egykor a’ sírásó azon a’ helyen, hol a’

kovács eltemetve volt, valamelly úi sirt ásott; és

abból kiszedte a’ csontokat ‚ -azokat is oda akarván

hol-dani, hol egyéb halotti csontok тащим: а’

temetöben. Ezen alkalmatossággal meglátta a’ ka

Eonyábdn a’ szeget; ’s azonnal az of gyanu támadt

enne, hog?7 talán gyilkosság által mult ki az az

ember, a’ ii itt voli; e1temetve Gyanuságát köz

lötte a’ lelkiatyával, ’s ëz viszont a’ helység’ (3161—

járóival. A’ kaponya szorgalmatosan megvizsgálta
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tott; ’s mindenek megegyeztek abban, hogy an

nak, a’ kié ez‘a’ kaponya volt, a’ szeg miatt kel

lett meghalni. Próbálták tehát kitalálni, kinek

bolt-teste temettethetett el arra a’ helyre. A’1e1ki

atya felhányta a’ halottak’ lajstromát: kiki az elöl

járok és más idősebb hallgatók közül gondolkodott

a’ dologról, ’s utóbb egészen bizon osak lettek ben

ne, ho a, sok esztendőkkel aze őtt kimult ko

vács, ho t-testének kellett fekünni azon sírban. Ek

kor az idősebbeknek eszökbe jutott az is, hogy a’

kovácsné már férje éltében, titkon a’ legényjéVel

szerelemben élt: és gyanakodni kezdettek, ha vall

jon nem az ölte-e meg fér'ét. Az asszony máso

dik férjével eg ütt a’ biro eleibe czítáltattak, ’s

ezen olgot i ető különbféle kérdések tétettek

eleikbe; Az illyen véletlen és nem várt kérdezős- ‚

ködés a’ két'házas-társaknak eszöket vesztette; és;

eg ben-másban feleleteikben egymással ellenkezőt

v lottak. Végre törvén es vizsgálata vitetett vég

hez; a’ vétkesek megvalibtták, hogy ők voltak a”

- kovácsnak gyilkosai; és a’ szerint, mint érdemlet

ték, mindketten halállal büntettettek. _

Ebből a’ szörnyü esetből megtanulom teljes

egész utóbbi életemre, hogy a’ büntétel körül leg

inkább az első rossz lé éstől óvom meg magamat

szorgahnatosan. Mert a egyszer elkez em a’ vét

kezést, félő, ho folytatom is azt tovább; és

eg 'k szent kötélleségemnek megsértése mind

mind többnek megsértésére csábít el. De meg

fogadom ez-uttal azt is, hogy titkos- bünnek elkö

vetésére soha nem hagyom magamat reá-bíratni,

azzal a’ kecsegtetéssel, hogy azt nem ogja meg

tudni senki. Mert nincs az a’ mély titok a'világon,

melly nem jőne napfényre előbb-utóbb. De ha чёт:—

kem a, világ előtt ki nem tudódnék is soha: az

Istennél tudva van az, kitől azért a’ méltó bünte

tést bizonyosan el fogom venni. Azért félem az én

Istenemet , és őrizkedem minden titkos vétkezéstől.

\
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60. Мёшйу eszedben [аж-[вафля Istant.

_ Nêha magad vagy egyedú'l, és téhetnél valami

lmsszat; ugy , hogy senkí sem venné észre. П1уеп—

kot gondold meg , hog?ï a’ mindenütt jelenvaló

lsten lát és hall mindene сет. На sötétben vagy, és
lyétkezésme kisértctel: vedd eszcdbe , hogy a’ min

dèn-tudó Isten azt is látja,> és tudja, a’ mit s"c`>te'¿t

ben végbefvíszünlc- Megtörténhetik , Ногу sok vét

kès örömekben részesülhetnc'al`,.a7 nélkù'l, hoây

Èilági. biró számadásra vonna .és megbù'ntetne: е

akkoŕ is gondold meg, mi fogna abból utóbb kö

Yetkezni., Lelkiisméretçd vádolni fogna tégedet.

A’ bfiń szoliäsoddá válnék. >Egyík kárhozatos bün

höl a’ másikba esnél. Büneidnek köze ettén halhat

nál meg; e's mind testedre mind leïkedrwnêzve

örökre boldogtnlap lehetnél.

› r

Gycl'mek! szemmel tart Istened: soha sem kell hát vétened.

Szeresd az ártatlanságot, távoztagváu gonoszságot.

Ne irtózzál иду semmitól , mint lelkednek sérelmétól.

‘Ä’ mit szégyenlsz ki vallani , titkon sem kell gyakorlani.

Ha rejtekben szoksz hibára , megpirulsz mások’ láttára,

À’ miben egyszer vétettél, örökre gyanússá lette'l.

61'.L Néhány babonascígolc’ megczaffolása.

_ I. „Ha az1 ember öreg-apjáról vágy más vala

шеЦу бзгб1 maradott rostát еду ösrò'l maradt ollóra

теги, ’s azonban a’ lopásról gyanús személ eket

>nevöknél fogva emh'ti: a’ rosta akkor ford e1,.

‘_míkor a’ valóságos шт neveztetik.“

_ Едем: А rosta azért fordul e1, mivelannak

улан —— k1 ш tartja - remegni kezdenek. Valljon

`van-«1„rostának értelme vagy hallása, hogy azért 4

fordulhatna, mivel valakinek nevét hallja'f'

»IL „Valljon nem leheL-e a’ varázsló pálczával

megtudni , hol van arany, ezl'ist vagy más ércz, ё;
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kines a’ földben; тазу hová'legye'n агу тазу шав

féle jószág e1rejtve?“ т“ v

Решет A’ чах-«12516 раж nem ggyéb, mint

két águ mogyoró-vesszö,= és szintén ugy nincsv

kù'lönbs ereje az elrejtett éreznek-vagy más"ószá 

uak тезы-пейте, mint аМгЧМП más dara ka á*

nali Шевели Напеш nz álm'tokna ‚ van (Шут! nies

unégök, щепу szerint az 16' kezìeikét ‚единения

мы tudiák пацаны, '-‘ff наём mòzdg a’ *veu-1m.l

„ ló pálcza is hol еду hol más'formán., M52 ‘ ‚у

IIL` yA’ bet¢`g és me 'Imlivorláz'ott` (методами)

marhát, hét himnyos Шуе 111611 fù'stölni; az ál-z

tal a.’ boszorkányt ап‘а lehet kényszen'tèni, Вову

a’ шиш gyötörni megsziinjé '.“ ' Щ ' мы

- ß.Felel¢t: A’ .hét fázám teszide azt "n’ сайт,
vagyy pedíg a’ fúlst, mellyeç'a'z istállóbanßs'inál'sz?

Más házbaf'elimhme, -meilyben (d цыгана-ы

муфтии“ шиш тата tìsztänn’ шагни.

dat, adj neki egészséges eledelt, штаммы; gyó»v

îyítsd illendò' orvnsi шкипер, -H' изумил nett#

esz beteg, és ha beteg~meggyógyul.« 470? Ч‘т’у -

WIV. „На utra анаши гашиш, és ńyuîlwägy'e èl*

futaz uton keresztül: nem les!! szere'naáésтайно .“

Fel: Ki tette az egerekët _és n Шишмешаем?

V. „На а’ kut Ak valamelly ázra igenfugatmk;
ha a’ vtx'icsölii va ашеПу háznál i envlszólyfvdgy

ha a’ halálmadár (az éjjeli bngol huhògz ábbói

a’ házhól nem войди-а valaki kiha í“ "MU @au

Fel: Az Istenröl- azt'olvassuk &’Sz'èn'iïlëäsb'dnl,

Вову а’ madárszólásból jövendölöket ‚ниша ‚ vala

mint minden másféle штыки is. Altaljában pe

djg az elöjßlelìre nem kell é íteni вещный. «ll-13

VL„Ertek én a? lcártyá ól való jövendöléshez,

u у mint akárki, (ig dicsekedett еду vén anyóka,

a fa'lu’ bixójának je enlétêben) elöre me l tudom

mondani, kin mi fog történnì valaha, kirôl mi Безза—

nek Ми: mógött, Мне]: núllymférje (из feìesége)l

lesz.“ ° A’ biró erre imigyeri felelt: „ em tud- Y 4

ia-e kend, nyomorult asszony, hogy a-z Isten min

xázl кбит 9
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„ denféle jósolóknak (azaz: bübáios; jövŕàn-dömon;

dóknak) megbiintetését parancsolja a’ felsö katal

masságnalç? Takar0djék«ki` Zkend e’ helységhöl; ne

csalja nálu'nk a’ jószivíiegyíigyù' embereket’ ‘j 31311

3 дногущ’, banonaság nemcsak szégyen,

mégyeqzedelmes 15112: emberekre néz'verazt tióbbek

közl:y bizouyítiay az itt könetkezò' történetlañïsürteiîn-J

berg 110711 német Lartományhan nem rég еду/131611114

увы-„512 'ö тающим 11111111121111011жйп.,„1дуегше4

ke, egy 4"-__,5 .ezz'tendösr leán-yka, meglátògatt'd

ötetçmdq fina’ {катайте iamét vhazay ритмика,

даоцнфффцд _hogy Edkxlgjlbaïf 'llátrált'atjdßlikln @ya

mebszóç, ngadott; 'az uty'erdön 711101:е1'ез211й.; ~és

midön estve maga az atya haza érkezett , ‚а?‘ душ:ь

щек még',nem volt otthon. lA’:m'alk1'1'l, hog-y valami

szerenpgetlenséget gyanl'tanának,.':1?"}s»zlïl¢â1¿l abban

állgpgêtgkf шее: hogy да’ . leányka bizonyœ'an : (mińt

máregïyêhkor is cselekedett), ' ,valamellyik »'szm'n-l

szédná ; maradt hálásra. `Ileggel mindenfelê muda#

koztálça’ .faluban, de hiéba- A’ helyett, hogyï` most

hollétét tovább nyomoznákmegy kártyavetönéhez

folyamodtak tanács уйдем; és az azzal a’. Válasz
szal vigasztalta meg 61:01.111103у gyermeköket bif Y

zonyos gazdag 231116 az; uton fglvette , örökbe ma

gához ‘fogadëm és nekl annál igen jól van dolga.

Néhányt nap mulva egy utazó megtaláltaf a’ gyer»

meket az erd-öben, egy fa mellett térd elve, ör

csöktöl öszvehuzva, és liétségbe-esés’ injai iözt

csaknem: már egészen me merevlìlten. l Torka rend

kivù'l meg volt dagadva s meggyúladva, '-- hiheJ .`

tö, a’. szegény gyermeknek kiáltozásaitól, 1 mellyek

kel magábszorultságában ag опегбЪепелч ;› щ gli»

VII, „Ha a’ fagubában ére'g,ta1áltat„ik, ашпа. ‘

gaságot jelent.“ „ff- n 7911 D, „1L „i .mu Y

n Fel : Minden suhában vagynak férgek, 'mellyek

utóbb kibujnak, s azéri; van lyuk a’ gubacsokon.

A’ guba-bo arak lyukakaîl` furnak a’ cserfák’ leve

lein„ 1111201111111 tojnak; ezen lyukakból nedv'e'sség

Гоп- 1:1„1’з -‹1ЬЬ61 lészen a’,„guba. Hu szeplember

. Í ‘ _ ' `(

a
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de.

vagy október hónapban szakasztasz új gubát a’

fáról: egy eleven férget találsz benne, mellyből

utóbb májusban bogár lészen.

VIII. „А’ mit az ember akkor álmodik ‚ mikor

valamelly házhan legelsőben hál: az megvalósul.“

Fel: Ez is csak babonás vélekedés. Az álmok

nem egyebek, mint a’ lélek, képzelődő tehetsé é

nek tarka játékai, az alatt, míg testünk alszik. A’

lélek t. i. mindig ébren vagyon; akkor is, mikor

aluszunk.) Az álmok rendszerint nem jelentenek

előre semmit; reájok építeni nem is kell; és az

álmos könyvek is csak mulatságos tréfának valók,

mellyekbó'l okos ember álmokat soha nem magya

ráz. Az Isten ré enten ugyan álmok által is jelen

tett'meg sok do gokat: de mai napon utasít ben

nünket az ő kijelentett akaratjához és a” józan okos

sághoz,  mellyek pedig az álom-magyarázást,

mint vétkes babonaságot, kárhoztatják. »d

De Vagynak példák rendkívüli álmokra is.

Az illyenekre már csakugyan lehet valamennyire

figyelmezni, és magunkra vigyázni. Igy p. 0.,egy

kor valamelly ifjunak ugy rémlett álmában, mint

ha jó barátja megintette volna, hogy ne vakme

részkedjék', mert máskülönben egy п oroszlántól

széllel fogna szakgattatnil Az ifju nevatte az egész

álmot, és nem ügyelt reá; azt gondolván: hiszen

nincs is oroszlán ezen a, vidéken. 4 Történetből az

napon templomba megy; annak ajtaja előtt lát egy

márványból kifaragott oroszlánt, föltátott száj

jal: - pajkosságból ebbe benyul, és megmarja

egy mérges skorpió, melly ép en akkor ottan tar

tózkodott. A’ marás, mérge alálos lett, és meg

kellett bele halni az ifjunak. ›-— Valljon nem kerül- `

hette-e el ezt a, gyászos és kora halált, ha azintő

álomlátásra ügyelt és nemuvakmerészkedett volna?

 

62. А' türhetetlenl'edő emberről. 'um'

E’ földön az emberek között csöndesszivvel és

zugolódás nélkül sokat kell tudnunk 9elszenvednl.

s



\

u..

Ё? Második rész.

A’ turhetetlen ember edig felebarát'ánnk minden

csekély vétkeért és ` á'aért megne eztel. Mivel

azonban az emberek so {3201- hibáznák,~ ő tehát

sokszor megboszontatik. Ha valami szerencsétlen

ség éri, zugolódik, hogy azt az Isten reá bocsátot

ta; és az által szenvedése annál súlyosabbá lészen.

Ha megbetegszik, nyughatatlanul hánykódik ide ’s

tova az ágyában, és a’ nyavalyát magának annál

veszedelmesebbé teszi. Ha valami munkájának nincs

jó folyamatjn, boszonkodik önmagára is; sőt meg

щитами lészen. Igy tehát a’ turhetetlen ember

nek kevés jó napjai vagynak, életét Önmagának

keserdve teszi: és mind maga mind mások ellen -——

sőt még a’ nagy Isten ellen is , - vétkezik.

0h! melly sok turhetetlen és zugolódó ember rö

vidítette meg már illy formán életét! “sajt, „р,

Еп tehát hozzá szokom idején azon .

bajoknak békével türéséhez ‚ mellyek engem fiatal

esztendeimben érnek. Ug aztán idővel a’ legna

obb nyomoruságokat és ajokat is nyugodt lélek

Eil tudom elszenvedni. Meg tanulom gyermek-lár

anim’ hibáit eltürni“: ugy aztán majd ellenségeim,

машины: is szelídséggel fogom viselhetni. Ha pe

dig valaha magam gazdája eendek: akkor éppen

megóvom ma amat minden türhetetlenségtől. Nem

fogok zugoló ni sem király ellen, sem uraságom és

elöljáróim ellen. Hazámból más orszá ba kiköltöz

nisoha nem kívánok; és el nem hiszem, hogy

más országokban akárhol 'is jobb sorsuk volna a?

Olgát-oknak. Ezt csak a’ megelégedetlenek, zene

bemásol: és ámítók hírlelik. Adot fizetni és meg

halni, n’ világon mindenütt kell. Sőt másutt még

nagyobb tűrésre van szükségök az alattvalóknak.

Azért én csak nyomosan megmaradok az én he

lyemen, és azt nem változtatom egykönnyen; -

hivatalomat pedig éppen nem. Nyughatatlan és vál

tozó eszü embere асе! nem is fogok társalkodni. —

Ntürés az elsőrangu keresztyéni virtus; és ha

az életnek napvilága a’ bölcsesség, sava a” barátság,

y .

„_
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életes kamaráia a’ mértéliletéaség; tehát »f- душа]:

orvosaága a’ békességes türés. f ‘

63.~ Az Osaczl'z'ak, жиду: az wialátlanfalu. ‘

" 1`Iéßmetormzzíffl szélhatárán van e Osaczk ne»

vezetù' fahr, melly az ország’ töbh giui köz'é hem

levén törvênyesen kebelezve, мы egykor más

fejedelem keze alá került; ès nem is szabta magát

töhbé Nêmetorszâg’ törvényeihez, ~ -nem névsze~

Tint anion jó törvényhez, mellynél Розга ott агу

hel ségnek sem szabad lenni oskola és oskolata

m't nélkül. Osaczkon nem volt sem oskola sem

oskolamester egy idöben; noha száznál is töbre

ment benne a’ гашиша száma. Nöttek сем: 09mm

kon a’ sok gyernlekek, vadon, és minden tanul

ság nélkül. A’ balgák örültek, hogy nekik nem

kell járni oskolába, mint más falubelieknek, és '

szabadon ñczánkolhatnak télen nyáron. A’ szù'lék

nek is tetszett, hogy nem kellett ñzetni sem osko

lára sem mesternek. A’ tölök messze esò’ plébánián

lakozó lelkiatya, (а’ mikor néha hozzäj'ok> kime

hetett) minden módon értésökre adta nekik«az os

kola nélkù'l felnövésnek szomoru köyetkezéseit, és

nz oskolának elmulhatlan szükséges voltát: de

mind hiába. Elvetettek minden intést azzal , hogy

nem lesz az ò' gyermekeikböl sem pap sem mes

ter; nem kell önekik a’ parasztì gazdasághoz a’ta

nulság. Azonban kihaltak a’ faluból egymásután

az öregek, kik még tudtak könyvböl ès вышек

irásból is; mivel az ö. gyermekkorukban Osacz

kon még volt oskola. Most hel ettök ember kel

lett- Kellett öl eg-biró, törvény-Íïiró 5 utóbb eskù'dtg

kellett árvák’ atyja, hegymester, jegyzö, egy

házatya, és végre egyház’ fija is új kellett. De '

mind ezen hívatalokra alkalmatos személv a’ Ната—

lok közù'l nem шипами senki; mivel nfind 1ezek

nek viseléséhez irás és könyvböl tudás szükséges.

Jöttek a’ vármegyétöl a’ parancsolatok és kurrens
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levelek, és azokat nem tudta scm elollvazani,y sem

a’ falu’ iegyzökönyvébc igtntni senki. _A’ paran

csolatokat nem tudván, nem is teliesl'tették : mely

lyért шиш büntetésbe estek mindqntalan.~` Most a’

vármegye reájok arancsolt, hpgy -— ha közù'

lök'nem válik a’ ¿lubeli tésztségekre alkalmalos

ember, —— tehát hivjanak és fogadjanak idegene

ket más faluból. Magoknak pedig, а’ tanulás nél

kül felnötteknek. három esztendônyi idö hagyatott,

az irásnak e's olvasásnak megtanulására; olly’ =ke

mèny büntetés’kit1ïzése mellett: hogy a’ melly ña

tal gazda akkorra nem tanul meg, az ollyatén ki

агаты: a’ helységböl, és töle jobbáñyi helye,

háza, földe, telekie és mindene elvéleti . 'Bezzeg

nehézfvolt most tnnulni nekik, már mint embemyl

embercknek. Addig is idegeneket kellett ker'esni'ök

és fogadniok. Illyeneket pedig nehezen kaptak; és

azon föll'il ‘az idegcn birrík még mindenféle kép

pen zaklatták és csalták is az osaczki lakosokat.

Aztán az osaczkink a’ magok’ dolgaikban sem b01

dogultak. стык öket elöI-hátul, valamcrre аза}:

egyet léptek falujokból. Már egészen rossz hirbe

jöttek, és midön a’ közel esö B. városba тете]:

(hová járniok gyakrnn kelletn) , minden ember uj

jal шиш—1012: reájok, min't buta és czégéres rossz

emberekre. Mert ugyan is, tanulság nélkù'l serdù'l

vén fel, erkölcseikben egészen elvadultak; közöt

tök mármár éktelen gonosz vétkek divaloztak; és

a’ vármegye’ tömlöcze osaczki legénytöl soha sem

volt ù'res. Akasztófára is czimer töbnyire Osaczk~

ról kerù'lt. Mikor templomba. mentek, ott nem

tndták magokat illendöen viselni, semfkönyvben

olvasni, sem énekelm'; .és mindenektó'l kineveLtet~

tek. A’házasu1ni készüló' Щи legények a’ lelkiatyá

hoz messze elfáradui kényszerítettek, hogy (leg

nlaíbb) a’ vallásban tanulságot vegyenek. Az osacz
ki legények más falukból nem is kallëtak leányt

semmiképpen. Mesterségre közülök sen it nem vet

tek be. A’ kik pedíg katońasóghoz kerlìltek, azok

  



Erkölcsi elbésié'léè'ék 'Éè n-oktatások 13!)

1 ‘уЪтЁЬай kéń {Sièŕl'téftèli {шипы irńsŕ ólveaìït, — az ábéczérî «löl kezdve; mint a’ kis ¿yer

mekek. Ennyi bajba' keverédirén'a’ szegéń ’osacz

kink, тёще -aztán csakugyań kezìitékmago' ¿t szé

gyenleni;I és 'általláttúk , ho ' mind 'ez ‘a’ sokféle

`{юном _reájokpnne't ered, о falujokbàn' nińos

osknkzllMost шёл; önkényt'hajo tàk'a’ jó tisz'tèlen

dör» штифты sù'tgetett tanácsáŕä. _'Gyi'ilést

ì,‘=‘iékllkôz«çkarattál elvégezt'é'l'à hòg "amíg
mńńléœakoìát," vipárvxekvmestert ,` ' yermèkel :fety Жан,

nühijů'glüvesztçndönként nèhány fórinfioka't (iS-"

Кайма": шалаша-тат nem аммиак." mity

тишайшим tçljesítettek is ‚‘ -kevés eáz'tendô'). aiml-v
va szerencsésen- kifejt'öztek middeny báiaíkhö ', 'ёз

мы fogva nagyï"bôòs'b'enï tàrtják az` _òsk'òlátv щёк

щадя ls. д y ' ' ' " '

Az osaczkiak’ esetéböl tamlldv té is, °ämßor
alvasóin ,Ínagyra böcsl'ilni lnz'osl'col'át és тащишь.

Tartsad azt _az laten’ egyik legföbb jótéteményé'nek. y
Vedd hhsznót ez 'áldott intézetnelçl , V és ho' y',àz’,ä’°¿e'

hely@«'asgedberìv is virágoizék: 'ezives'çü ¿illovziz'ólv 4lgeá

teheuégèd-szerint# " " ` ' _'Íf "’ " "
.Ummm в gc.' ‘ж  '0.'. .‚ l

'64. .dz osl-olaí галит]: ßötekúe'g'e'íl: к .1 ' у ;

nur. ‚ _' ‚‚ .‚;.

_, l' açdœzozaifâwényeb.„ `

», LMihelyt мышцу ещё]: ай (‚звоните
kisérteteu, a" tanítónak „ e'zérèï’ültqladaçdtçh'Hjésf

xr’ tauuló „астматиками beimfçtt':'jàzonjj 
nal osiolm tanulóva'- (шпат (Гей lé) leit';_".é's' ¿IÈjQS-f'

кош именует; ‚персы. meg' хшзсааёььшж

immár e’ következökgi "j" ~ „ " 'Ä .

1L м ов1‹о1ай 'wm ai"6>'m¿stèŕeńèaç‘fgnïç'

“пуза; azért 'ö~paŕnnósol ñëkil, 'at' " ' пуски—1

„ont memgg; jés шшьтщенеъешшер‚шипит;

sel ésl ígazmondássaì tarto'zik. ~ v ` ‚’ ‚ г,

Ш. ‘A’ ki каппы àkaïlennijfmtö; шедшим-д

tik, hogy legycn мы könyve, papirosa, t0n-'1; _
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‘ kalamárìgbqn Stéqtańanóbm) седина, és Im'ndeme,

vqlán'zí 'azosko ábgm éges. wz.; _. . мы}:

" IV. ÍÍOskolábau томатный, Гёзшейепйдёз

rondáp решает“ нет эяаЬаа..Ме11уге‚лёпе.вй-—

rqg-ìdöben vagy húbap lńbhelidexzia `az oskola~ajtón

'.vùìfletìeßtogasd. ‚‚ .. ‚ . v ‚з -

Y ' Вещешёщ .az 0$1ю14Ьа‚-й13 csöndesena’
lhel'yedŕé,y (задев)? vesztég'; fìgyelmezz szorgalma

@San ц” táŕíl'tóra és viseldvmagadat illendò'en :nz-ö

gz`exneli'elötltfh Mikorkérdezgeml, vagy lesrßkédßtv

fëlfpòndod .. fqlkd); .fónßzóval és értelmesen'fe

leljí.I Vlß/Íaíanícgalí. 51e sugj be. Senkivel ne сватов};

sve. ng ввек-91)? А; o_skolápak butorait. ne lne-1 _

t§ld‘,` ё; ш; доведём. A’ {шамана irloálßV . n “a nv

. „П’ЪМдщйец Оайош= _ank-.étakezdelml-l'mgfv'êg'èßl»

ni imádsággal Rell,` mel yet áhítatosan mondiali

шйпдецгуегщеЬд, ‚ . ‚ ‚ ч на

Y . „готов ok ynr'zlhu'zll az oskoléból. «Inzamam-y

(Комод nem sznbadçha pedig beleg живущими?

шпйбщйс адошш1 bejelenteni el ne штанам:  ` ‚. _i
VVULAßA oskolai órák alatt kifutkámani hdm.

szabad , ha csak a’ szù'kség nem kìvánja: (жмыхе:

is egyszerre csak еврей engedtetik meg a’kimenés.

IX. Minden tanuló köteles,` nemcgal';y ruházat
дм, Ьапеш lïrönyveitv és irásait tisztán tartani és

megkimélni; másokéínak _isrpedig békét hagyni.

X. Tilalmaztatîk a”l tanulón'ak, a’ másiktól va

lgmitlçgcsqkélyebhet is, выползти vagjr спать

çlvepni, tanulótársáyn in.’ щам elött nomi;

шиши; és {еще ni,i тау valfnlâíß testi hi ваш-д

:Ltt` lgicsúfolní, 4>és {зачеты Ellenben Зал-{ощутит

nulótársaival жёг .barátságbnn és békeseégben 61an

XI. Tanl'iód al soha ne pántalódjól, за neá _our

hon ge pmaazolkodiák Aïfçäùékért. ha кыш

meg 1g érdgmleç;ed, ne, hang ì дай, éa annali elle ‚

ё11ап1ле-щ911ё Ц ':‚‚11_ : щ 01d. шее, . .l

büntetések neke доььшв @10mila-Aime 7:

búntetïq 4.uur gmsodgy.,pqd'g„ . A:mmh: ÍkvïA'án 2 fva о

örqud ssel, `uiexyátp;lvl t 211!
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‚1 XU. Az oskol'ás gvermek, mind' az osko'ìábam

mind azon kivül muizfsson штаб tiszteletet, sze

тете: ёжЬЫадщоЗ-зйв'оъ az oskolai elöljárók irántg ~

am e - házi ésg =világi»feisöség, u'gy- nem különben

` ‘ min en más olly érdemes személyek iránt, kik

hivataljokra, rnngi'okra és korukra né'zve 115212161—

re`méltók. « »

Y XIII. Végnödvén az oskola'i» órák» ‘ш1ш1е11 t?"

111116 ‚шеп'ец egr enesen haza, utjáhan is :telles

Úzteßéggeifés aïiizatossággal viselván magát; -e

midrmáfnßon,fne kjábáljon, метанол, ne vere.

kßdjék, ne tàlszigiilódjék,l ne dobálion, ne мкм-е V

Zêk, Пе káromkodiék ;- rejtek-helyakr-öl senkiî. ne

ijesztgessen; ‘zsidót, tót'ot, tièmetet, ‘vagy 11112—

ent ne osnfoljon; ebekkel ne ingerkediék; ¿15

__áknak bélçèt hagyimi. Odahaza ne mesélje el, a’
mi az loskoláb'an töriént. lL'egyen ottiíonlis mindeln

kçrrfq’ lalatos valamí hasznosban. На más dolga

1112111 vò 1111, veîíe elö ezt a’ kézi könyvet (щепу—

holtìg tanu at) és azt vizs álgassa.
XIV. vOskolás g ermelmeç akármiféle táncz»

mulátsägokban ielen з1611111 nem szabad. Ugy 52111—

tén tilalmas_ neigi: vizeken ladikázni , ‘Íégen 051152—

kálni , mély vizekben fórödni, és veszedelmes sze'

reket va`gy eszközöket magánál hordozni, P» 0- Pi“

Pát, til'z--szersmírmïdí, puskaport, lövö eszközeket

« в t. eif. ‘ " »i192- ` ` ' ` 1 Я

' XV. Gskolóä'gye'rmek', ha öt az estvèli imád-»I

ság-harangszó az utczdn ей: annak hallására Шв—

tént haza takarodjék, ё: nzon {парой többé n’

házból ki ne menjen. `

XVI. Oskolás gyermek mind Iefèkvéskor, mind"

falkeléskon Шагами imádkozzék.

65. A’ csele'dí ист? tülràre.

I; Ürad és зависнут! iránt mums» Iisztelebet

mind szemben mind hátok mögött. .Paikosan és

durván nekik viasza ne benzéLi. A’ ió nó sem ke
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rüllntöbb'e, mint а’ rossz szó; pedi'g amaz kedvessé

get nyer, emez csak rossz чём csinál. Ne is_ szerezz

nekik se kárt, se boszuságot. Hibáikat tù'rjed el.>

Ha )'ó helyed van, azt megböcsù'ld; és általjában.

helyedet sokszor ne változtasd; mert az nincsèil'

sem böcsületedre sem hasznodm. l A’ gyakran 'vail'`

tozó cseléd nem ruházkodik meg; - mint а’, ради:

beszéd;m0ndj,a: ůürülgazda, rz'tl'a böntös.

'~" - П. Engedelm'eskedjél minden vonogatás, ha?

шиш és 'zugolódás' nélkül. Иву tégy mindent a"

minty parands'olják.' Gazdádnál,'asszonyodnál` оЁюч

sabb lenni ne аки}; ‘és nekík ne hánytorgaed nztì

soha., hog)r mäsutt miként volt n’ szokás. A’ ~hóny`f

ház, annyi szokás. Те mindenkor ahhóz a’ házhoz

атм ma'gadat , mellynek arnyékában nyugszol. ¿$3

III. A’ házna'k módiát ip'arkodjál fólvenni 151th

nél, elô'bb; ’s aztán'minden csekél dologra ne Мг};

‘айапсво1аЪо’с, hanem tedd lîöteñességeidet ci’V nélji-l

_ fil `isi Az idò't ne lopd. A’ dologtól ne félj. „Dolo-_,

§ért~tarîlák a’ szolgát, és szolgaleán t; nem llenyê-l

éeért.' Í millyen a’ szòlgálatn ol an a’ Шефа;
Vasárna on,I Yvagy masker engedteti 'ezabadság ‚а `

óselédnec fs, hogy tísztességesen inillatozzék; de

inegkivántatik,v hogsr böcsú'lettel kêredzkedjék el.
l IV. Lég böcsl'iletes és hiv» még a’ csekélyêéń

gekben is. a pinczébe vagy kamarába kù'ldetel :*

ne torkoskodjál., hanem ‘békét -hagyj mindennek

A’ ki elidegem't` a’ háznál egy gomhostüt, vagy

egy fillért:` ,az el merészel lopni forintoknt is» Pedlg,

ha egyszer valamiben тега asztaltak, oda van bö_

Qsù'leted örökre. Senkive n falulàanne czimboráh.

V- Szól' i azsá ot kicsinyben ,‘"nagyban. A’ kil
egyet hazudl, iell ozzá még tizet hazudnia; és a’

k1 hazug, közel jár af lopáshoz is'.\ Мёд ha rosszul

tettél is valamit, vagy kárt okoztál volna: aztlsern

kell elhazudnod»~vagy 4eltitkolnod:v 'ugy ’nyei'sz

könnyenfbócsánatot. Ińkább önkényt megvallfad

azt, és kérj engedelmet. Mikor'beällaoz, ’el 136

Б'
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î

hallgasd ,: ha valami titkos nyavalya чаду ragadály

volna rajtad. . - - . ‘ ‘ ' - `

VI. Ne csacsogd ki; a’ mi a"házná1 történik.
Azért, ha valahová küldetelî, az utczán eló'dbe Àta

lálkozókkal öszvç ne álli: hanem ‘i-ár'j e1 a’ reád

bizottakhan fòlyvást.. Más 'házakhozsfküldetvéng

ott пе màradozz: hanem mond meg a’ „kellötQ és

jöi mindjári. Még 'ha marasztanának"is_, ne ma

'rndòzn  -- ‘ '_ '

VII. На gyermekek vagynak a’ háznál, azokat

мета és megböcsù'ld; mint uradat 'magát. Sze`

mök’ láttára semmi disztelent ne tégi; és fülök’

'allatára ocsmány-heszédet szája'dból 'i ne ereszsz.

kat semnn'vel ne ingereld. " _ ' ' f

VIII. Béredèt .-jóra fordítsd. Buhádat _megbö
csù'ld. Se szaannyesep, szurtogan ne” jári; se'sor

sodhoz nem 1116 ruhárá és czifŕaságra ne vágyj : a’

mi csak игу ШешЫс сзе1ё‹111е2 ‚ mint'disznó’ orráb '

az arany erecz. Ete'lekben se'váloggss. '

IX Iïa a’ házhoz vendégek., vagy idegenek ér

keznek, és azt' észreveszed: шлёт; siess eleikbe
menni, njtót чаду kaput nyíxtrii, kocsihoz futni",

öket köszöntenì, és ha valamit parancsolni akarná#

nak, szolgálatodat ne*kik ajánlani. Utóbb is, vala-'

mig a’ háznál vagynak, ugy szolgálj nekik, mint

tulajdon uradnak; és jutalomra ne ásl'tozzál.

Х. Szolga -, игу szolgálóleán -társaiddal élj

szép egyetértésben, de ne ám а rosszban; sem

urad vagy asszonyod ellen.y

` 66. Regula'l: az utasoknalu l'

Mikor “tra indulsz, otthon mindent hagyi ÍÓ

rendben, bucsuzzál е1 böcsülettel az otthon mara

dó szú'léidtó'l'- és rrokonidtól. Haragosan és durczá

san зона utra ne menj, hog'yfazy otthon valóknak

áldásuk kisérjen; nem pedig fohászkodásuk, vagy

szintén rossz kivánásuk. Szekeredet. mellyen utaz

ni szándékozolf: jól megvizsgáld, nincs-ej baja;
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Могу miatta» az топ пе érjen szerexiœétlensêg. V у

magadhoz utra elegendö élelmet, {шиш ruhá t

otthon. Vna'feledd. Télen megindulván ne ígyál

рытых; lmnem. inkább egyél те1ег1ечевц7ё5у

:gyál зап, фон vv_ vizzelkeyert eczetet, és egyèl _

kemény ' ételeket. a pedi“ Рамы: iszol, мы:

vesß abba еду kevés kálnfîart; és hordozz veled

kámfortßfzsebedben is. На az пот ЬегЩеЬ, hiv

;lzîîben sìlgnekfeküdjîilà hanem állj ellenenaz,âńu»

'on_ да," ' va vu '.1. drozzmagadxìlrál miudsenl'síçz ¿ehkéää tügrŕìlémág. mad

квот, hókonyt (kia fejszét), botot, ós pénz'l'.l qn

szén edben; ha edig igen меняйте menus,~ 'mii

leve ed (равниной is légyen.` Uton különóaen

na vígyázással légyA magadrg. Ideg'enn'el öszve

ne активам; eeméretlent koesidra fel ne végy,

ha Вите is.` Ne beszéld ki senkinek, mid van

nálod. Meg ne részegedjél, korán indulj, korán

megszállj. Az éjszaka nem jó barát'a az пинай;

és nem jó mada'g, melly éjjel Мг. jszakának ide- .
ién umzván, пе ijed; meg, midön valami csillámot,

гав-у tiizet és fényt látsz. Erdökben a’ redves pud

vás fg önmagától is fénylik éjjel. Némelly kis ál

latocskák is fényt adnak magoktól éjßzûkán» р. 0

a’ szent Запев—11032“. Szintén ug a’ kereszt-ulakról

való esztelen babonaságtól se Гей. Egéazségedre.ki

vált пазу óvakodégsal 1égy- Idegen helyeken sok

vizet- ne igyál. Ultödben természeti szxïkségedet

vissza ne tartóztasd. A’ hosszas ülést Válläd fel

gyalog-menéssel is közhen-közben; és mikor meg

szállasz, járkáld ki jól magadat. ‘ Vasárnapot és

innepet (ha свай lehet) utazással ne tölts, ’és а’ 1101

vasárnapon vonósaidat kiereszted, ott bemen| a’

temîlqmba ’s imádkozzál. [Поп а’ naked szemkì'fzt

elò'l kész légy kitérnì, és versenglt he hays

$0l1kivelfis,.~8e ne aludiál а’ szekérben. inden ut
lińráamdban pedig megemlékezzél otthon hu

gyott ‚шутит; és a’ te ió „тешась ké»

›‚т.'.А: е-А
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Ее kisérjen têgede't` mindenù'tt, és рву nem egy

önnyen vétkezel. '~ «'f »

‘ Mi az utitúrsokat Шей, azokat u an jól meg

kell válaszíani. De minekutána már vá asztottunk,

 mnradjunk meg шиш mind végeztig. Mel sok

szor történik szerencsétlenség nz utasòn, csa поп

okbóì, mivel 'utitársa elállott y`têíle тщеты.

Miosoda lélekkel òn'ilhet az ollyan ember az ö sze

rencsés haza érkezésének! - mikol~ tudja, ho

egy embertársa, kivel -szövetségre Мерен; és a’ i>

benne bizott,_segítségére számot tartván, most ötö»

le elba vatva egyedül jár; és ellene az egekbe fo

hászkodlk. Vagy hogyan merészeli kezeitfólemel

ni`há1aadásra, hogy ô't Isten шедшими 'Q_ - A'

régi histórìákbnn olvastam egy реши, hogy Gö

rögorszógban három utitárs utazott egykor Del

fi városába, —— hogy az ott lakó jövendömondó

apot valami Готов dolgaik iránt megkérdezzék.

góletlenù'l utonálló rablókkal találkozlak öszve,

kik e161 futásnak eredtek; de egyikök (ki губн—

gébb levén, hátramaradt), a’ gyilkosok kezeibe

esett, és megöletett. ‘A’ megmenekedettek az

táu eljutván Dèlfìbe, midò'n ott a’ templomba

bementek volna, а" iósló pap öket maga eleibe

sem boosátolta, hanem tù'stént ki arancsoltatta

omlét, -— mivel uiitársukat hüségt qem'il (Шпагу

ták és nem védelmezték.

‚дн: «

XF'J `67. Jo' tana'csol: ne'melly hir-telen esetelve.

I. Mikor valami véletlen dolog történik veled,

р. о. midò'n megíjesztenek. zsiványok mitad {it

nek, lovak elkapnak ’s a’t.: ollyankor mindenek

Pólött акта vigyázz , hogy meg ne zavarodjál, esz

méletedet el ne Vcszl'tsed, hanem eszeden légy,

hogy magadat hirtelen lbllalálhassad, mit kelljen

lenned. ‘_

П. Földinduláskor ígyekezzèl n’ ha'zból és _a'

виол-05 épületck közù'l minél clöbb kimenni a’ sla
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badra; ncliogyI az épiiletek löszyedù'lvén agyom'is

senek. На pedíg kimenni éppen nem lehetne, te

hát vonulj azajtó-ragasztók alá. Földindulás ellen

legjobb -épületek a’ fagerendákra épi'ilt házak.

III. Ha lovak elkapnának, örizkedjél kiugor

nia’ kocsihól; mert szerençsétlen `ugrástA tehetnél;

hanem inkább еда]: 1ё3у‚ veçztég ,..édesgetó' _szóval

n’ megböszl'ilt lovakat hógatván, ‘ és csöndesíteni

igyekezvén, Ha mindazáltal' veszedelmes feldüléstó'l

tartanikellene', és ugorni kénytelenl'tetnél: akkor

irányozd ugrásodat rèzsut elöre felé; nem pedig

hátra, va .‘ oldalvást egyenesen.

.. IV. a zsiványok, шашлык utadat állják, és

nagyobb .erô'vel vagynak, mint tez, ekkor. velök

ne szállì .pörbeg hanem add meg magadat; és' nem

fenyegetéssel, de szép szóvnl és kéréssel bird öket

könyöriiletességre. Ha pedig kisebh газу csak an

uyi erövel vagynak, mint te: akkor légy bátor,

és vêdelmezdlmagadat mindenképpen. Töhbnyire

a’ gonoszteyök félénkek, és bátor ellentállás öket

megfutamtatja. *

V. Midön éjszaka, vagy akármikor ollyan

helyen mensz el, hol katonai ò'r áll: шеи] е1

azòn bátiïan, mint ígaz járatu ember., és ne féli.

Ha rád kiálmna, ne fuss, se ne hallgass; hanem

megállj 'és szóllj , -— mert egyébként rád löhetue.

медью valami csint találtál volna is tenui, ne fuss

a’ reád kiáltó fegyveres ember e161.  Ellenben

ha meg nem szóh't, te hozzá ne szólj, шеи az

ollyan személyeket megszóh'tani nem szabad, g

nappal sem, _de éjiel kemény tilalóm alntt nem. l*)

68, A’ hágwágiж дедов.

На egyszer a’ gyermekek az oskolában a’ szù'k

ségcs tanulságokat mngoknak mcgszerezték; ki

") Más hirtelen esclekcl láser Rés: IX , szám 16. ¿e lì.

VII. 1. kértl. 89, 9. В: х , 111.` 1X.

4
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4 l

- шагайчёп'ъ-‘Ьааятэ. ioglalatosságoki‘liözött {Шнек—
dii-Itek, és a?. lŕìúlsî Берну-азота; a’*'1eányok pedig

_ hajadon szägek’. so'ráha vjutmtal'czvakkoì' шёл jelen

van az idö*,5ïîho'gyxamazok megházasodjanak, eme-.

zek visant.:;férhezmeńÍènek. Azokbań az eszten

dökhenï felëbrçd'beúùünk а? másik 'nemv iránt 'von

sìó hgjlindósággëaàïu: n» hemi. lösiztöń, vagyiq sae-'

мешаем;мышца дики ‚ mégl тетей-Копти—

ЬашеЩЕШпЬгеЬшётеЦер‘. ‘ Lizin ulatönmagábnn

“сайт ', ésmgiuxis biin :,î sò't За embèrnek 130140519

tására игуан{ванны plántálvà mihdnyájunlcba. На

пншгЬйппёдеЬёц ha annali,i a’ házaèság elött, i+1

v'alîy áltáljihan'nzon МЁД,- —— engedù'nk ;V ha атм

111 ságunkmnem- vigyázunk,` és, a’ szemérmetessée

get álìalhiágni egyszeŕjs merészeljùk. I'Ionnét

a’~szer‘e1em mári számtalan ífjakat és Aharílryzóká't

dönbött,gynhihatbmwzégyenbm és lelki vtesti Ve

nedelembe.îŕHogy~-teháta az а" szerelemnek шашл—

' lveszedelmünkre. ne Iégyen': a.’ másik nemen чт—

{ЁЬЁЕЦ штыков szemérnietesen, .visszatartózf

kodvn ¿n nyilvónrtársalkodjunk. `-Kerú'liú'k az.e1sö

alkalmatosságot. a’ vétkezésre. ’ Kù'lönösen azt a’

tméœobkövesse minden jó at'yának Ша és leányn,

hogy 'negtitkolódjékfa hanem mihelyt valaki днём

hajlandóságòtzérez szivében ., azt шлёт fódözze fel

шишек, gyämát jánaknagy" más hnllgatni'tudó jó

akaróinak',. Юте]; vezetésök szerínt magát- a1

kalmaztassa.1lUgy 4azutnin nem egykönnyen fogja

érni vesz'edel'em. Mi-vel éppenaftilkolódás az, щепу

ezt a"szere1emî§indu1uf§ját olly ves'zedelmessé teken.'

Mikor~ pedig п- i )u ésleányzó .‚` magát ha'zas

' ra, azaz : egy más nembeh' szèmélylyel (növe1’*)

Ге1ёг‚зяешё1у1уе1)‚ holtig való égyù'ttélésre , egyù'tt

.lakásrm »relhatńrozzm akker ugyan iól meggon

-nbfw- «w -

") Nö, nôember `(vagy némber) ,  asszonyszemélyt,
l feleséget jelent. Nós férfî tehńt липу“. tészen, mint

w* -'feleséges, Мин fèrlì. Nólclen. Рёв“: felese'gtelen fé\‘'

für fi, Нэп/Ловец.
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dolva cselekedjék. Mert Vajmi nagy dolog a’ háf

zasság! Es, tudjátok-e, minden kétkézi munkák

között , mellyik a, legerősebhik? Az , mikor vőle~

«gény és menyasszony egymással kézfogást tesz

nek. A’ boldog házasság kis mennyország, és na

gyobbra való átmenetel: de a’ boldogtalan házasság

kis pokol, és a’ nagyobra való átmenetel. A’ f6

dolgok, mellyekre nézni kell a’ házastársnak vá

lasztásában , ím' ezek. Légyen az a’ személy min

denben hozzád hasonló: ép, egészséges; aztán azt

nézd, ha jó szüléknek gyermeke-e, tisztességes ег-ь

kölcsii és dologszeretőoe? A’- többi, u int:

szé ség, gazdagság, nemessé , ’s más effélék: csak

tol alékok: mellyek nélkül oldog házasságban le

het élni. Mivel edig a’ vers szerint: nem lát jól

a” szerelem, ’s nincsen benne értelem; tehát az if

ju és leányzó közölje akkor az ő dolgát 'szüléiVel,

de kövesse mégis szívének hajlandóságát, és annak

ellenére magát senkihez ne kösse. A szent oltár

nál hamisan esküdni irtózzatok; mert azért az ls

tennek kemény büntetését előbb-utóbb el nem ke

rülitek. ~ «n и, .

А’ kik pedig tisztességes uton-módon, józan

meggondolással és tiszta szívvel házássági életre

léptek: azok tartoznak abban együttélni állhato

san és jámborul mind halálig. A’ házassági rend

szent; azért abban szentül is illik élni. A’ férj tar

tozik az ő feleségét szeretni, őt táplálni, ruházni,

védelmezni, és némi fenyítékben is tartani; A'fe

leség viszont köteles 'az ő férjét , mint urát böcsül

ni, szeretni, neki se its' ül lenni; az ô' javait meg

Hakargatni; és neki mindenben, a’ mi jó, enge

delmeskßdnì.' Mindketten tartoznak egymás iránt

tántoríthatatlan hüséggel viseltetni, 'ó és rossz na

pokban. Különösen árom jó tanács egyen szivök

re kötve minden házasoknak, ha egymással szép

békességben élni óhajtanak5- mell tanácsok” kö

vetése iránt „mindjárt öszvekelésö kor tegyenek

magok között crös fogadást. Azok pedig ebből ál

I
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ишак: 1..) hog-y egymás elött ne legyen semmi ша

kok, és'egymásnak még- hibáikat is valliák тегу

2.) hogy házi выданы senkivel neközöljêk; és З.)

hogy soha egymásra meg ne harngudjanak, és még

tréfából se'hántsák egymást. —

' А’ házassági életben származnak a’ törvênyes

magzatol', mikor uztán a’ férj atyává, a’ feleség

:myává Iészen. Néha házassá i életen kivù'l is szù'le

tik gyermek, de az törvényte en magzat; és, hafe1~

növekedik is, szerencsétlen sajnálandó gyèrmek,

kit aty'a, anyja, szégyenel me allani magáénak.

Ti örüíjetek, és megböcsüljête т а’ sze'p sze

rencsét , bog'y tigztességes'ntyáktól származtatok,és »

azoknak törvényes gyermekeik vagytok.

Szüle'ß kötelessó ei az ô' gyermekeik íránt ab»

ban állanak, -hog3r (асе: gondosan neveljék; tes»

tök’ és 1e1kök’épségére панду vigyázással legyenek;

n’ mentô’ himlô't nekik beoltassák; öket bátrakká

tegyék, és semmivel ne .ijesztgesse'kg lha pgdig

nyavalyába вшей, minden haladék nélkù'l, és min~

den istenes топ módon orvoslásukat eszközöljék.

Továbbá kötelességök, hogy öket oskolába járas»

sák, (hatodik esztendejektöl fogva tizenkettô'dikig);

isteni félelemben nev'eljék; se igen kényeztetve , se

fölötte keményen velök ne bánjanak; hanem a’

vesszö mellett ott légyen mindig az alma. Ha_több

is a’ gyermek , mindeniket ggyiránt szeres~

век; és velök egyírányos ígazsággal bánianak. Jó,l

ha nekìk örökséget is szerezhetuek: de ha öket

hasznos tanulsá a, vagy mesterségre Oktatják:

iobh akármi öröîségnél. Járjanak elöttök jól pé1~

dával. Mikor végre azoknak kiházasításuk’ ideje

- eljò', akker jó tanácsot adjanak игуан nekik, de

örizkedjenek, hogy öket erövel hatalommal se ne'

tartóztassák valakitó'l, se he verjék valakihez.

Gyermekek’ kötelességeik, hogy szůléiknek ‘en

gedelmeskedjenek, és öket tiszteljék; ne свай ad

dig, mig házaiknál az aiyai hatalom alatt падут!“

hanen! UIÓbb is, mind halálig. Kell tisztelni а szii

:dazi www ' 10
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léket még akkor is, ha hibások. Továbbá gyer

meki kötelesség: öket vénségökben ápolgatni, velök

türödelemmel lenni; és magokat mindenben “НУ

viselni, hogy azoknak шашкам érdemeljék feiökre,

nem pedig átkaikat. Mert valamint a’ jó gyerme

keken a’ szülék’ áldása me fogamszik: ugy meg

fogamszik a’ rossz gyemeke ien a’ szù'lék’ fohász

kodásuk és atkuk is. Es a’ :nelly Ей vagy leány

zó az ö шиш és nevelöit nem böcsüli, azt magát

sem foñják böcsülni gyermekei, mikoron maid

megvèn üszik.

Kedhelyen valamelly szegény öreget az б 1a

tor menye rendkivi'il megn omorgatott. Mivel

remegò' kezei voltak, az aszta hoz ôt nem ültette,

és kl'ilön étette a’ zugolyban. Neki a’ szzìraz kenyér

falatokat és hitvány csontokat kereste ki, és dobta

eleibe Egyszer a’ szegény öre el találta törni

a’ cserép-tányérját. Szörnyen Íelcsattant ezen a’

menye; és most egy fatányért vett neki, -— csak

igen ócskát. Mig ez шлёт, az Щи asszonynak

tulajdon_,kis ñja egy darab deszkát vagdácsolt a’

szobában. „Mit csinálsz, Jóska ï“ kérdé an ia.

„Majd válut csinálok (ugymond a’ gyermek),me ly

bó'l édes atyám és anyám is ehessenek, ha mcg

véniilnek, '- mint most a’ hol az öreg atyám.“ A’

szülék szemre fejre néztek, és a’ visszafìzetésnek

' ezen eló're-szemlélése ugy megillette szivöket, hogy

megkövették az öreget: és attól fogva minden sze

retettel és tisztelettel bántak vele. ”)

69. Néha'ny magyarpélrùzbeszéd.

A’ tudomány ellartja az embert.  Bocskor

ban keresni, csizmában költeni: esik böcsiileledre.

Czégér nélkù'l is elkél a’ jó bor. Dorgálás és vesz

szö, csak ne légyen késó', jót nevel a’ gyermekböl.

IIL) A’ шагни kötclességeiket Мы! a’ XII-dik résznek

IV-dik czikkelye alatt.
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Ebù'l gyù'jtött mnrhának ebù'l k`e11 elveszni. Fekete

földben tel-em a’ )ó buza. Gyakran kis szikrából

паду láng gerjed. Három (10109; egészséges: 56163—

leg nem enni, munkától nem utni, és nem 1111511—

kodni. Jó kezdésnek ió hagyás n’ vége. Ki mint

veti ágyát, ugy nyu oszik. Kiki a’ maga szeren»

cséjének kovácsa. ass'au járj, továbh érsz. A’

mczönek Пиву szeme van, az erdò'nek nagy fiile

van. Nem mindbarátod, n’ ki reád mosolyodik.

Olcsó husnalc hig a’ leve. Pénz cmberség, ruha 1152-—

tesség. Reggeli órának, ’s a’ piros hajnalnak amny

vagyon szájában. Szolga sokat hallion, de keveset

azólion. Tudomány, bölcsesséî, legjobb uti költ-l

вед. j szita függ szegen, az ó everfóldön. 25:11:—

han macskát ne Vasárnap font fonál, sokáig

meg nem áll. Уди leány várt nyeri Vége ió,

minden i6. \ .

10*



HARMADIK RÉSZ.

Az iLLENDösÉGnőL És охов MAGA-ALKALMAZ- _

' TATÁSRÓL.

I. А: illendőség” fendszaliríbmi (regulái).

Emberekkel társalkodásunkhan általános főregula

im’ ez: „Minden embert megböcsűlietek, gorom

basággal, és illetlenséggel senkit meg ne bántsa

tok.“ Azonban mivel ez a’ regula 1 en sokfélét

magában foglal, szükséges az embemec az illendő

magaviseletnek különösebb reguláit is megtanul

ni,  hogy magát azokhoz alkalmazhassa. Meg

_ tanulhatja ezt a’ gyermek legíobban olly emberek

től, kik a’ szép maga-vise etben példával előtte.

járnak, ha t. i. azo cra figlyelmez. I p. о. mi

dön Ferencz és Dávid az os (olából kilőttek, soha

sem mentek haza csöndesen és illendően; hanem

mindig hangOs kiabálással rohantak ki az oskolából;

kivált ha észrevették, hogy a’ tanító nem nézi

őket. Alig értek ki az utezára, azonnal egymást ker

gették, csoportokkal és kövekkel hajigálták. Ha eső

esett, nem arra mentek, hol száraz volt; hanem

a’ pocsolyákon gázoltak keresztül, és sáros vizzel

lelocsolták egymást. Ha kutyát, ludat, kácsát vagy

más egyéb állatot találtak elő utjokban: azt mia

gok előtt üzték , haJtották, ütötték, dobtak; ¿és

gonosz indulatu gyönyörüséget találtak abban, hogy

azon állatot íjesztgethették és zaklathatták. Midőn

szintén egykor illy erkölcstelenül viselték volna .
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4 magokat az utczán: egy ‘óreg ember jött eleíkbe, és

öket vásottságukért megpirongatta. „Szégyenljétek

magatokat (ugymond); mcrt nem illik magokat illy

vadul és illetlenûl viselni gyermekeknek, kik os

kolából iò'nek ‚ hol annyi sok jót hallottnk. De a’

gonosz gyermekek alig hallgattak az öreg ember

nek szavaira: hanem nevetve és tombolva elf'utot

tak. Ezen gyermekeknek magok-viseletét tehát az

az öreg tisztessègcs embernagyon kedvetlenù'l vette.

Мец valljon tetszhetett volua-e az akármelly más

èrtelmes embernek is? A’ mi tehát az értelmes еш—

bereknek tetszêsök ellen vagyon, mind az illetlen.

Az illendó'ség’ reguláit továbbá megtanulhatni

a’ jó könyvekböl is; mint ime’! leg közelebl) ezen

ti oskolai kézi könyveœkbó'l, csak ñgyelmezzetek

a’ következendö beszédekre:

1. Mindenek elött légyen a’ ti szivetek hai

landó a’ szeretetre, felebarátotok’ böcsülésére,

kimélésére; abhól aztán az illendô' cselekedetek

önmagoktól fognak kifejlödni. Mert mit használ

nu , ha mêg olly pallérozoltak volnátok is 1021156—

kèppen , szivetek pedig bclù'l durva volna, keméuy

ós szeretetlen.

2. Vaktában senkit ne ulánozzatok. A’ rossz

bnn éppen ne, habár föuri embert látnátok is

cselekední illetlem'il, p. о. szitkozódni, - ti azt

ne kövessótek. Ellenben az illcndöség’ szokásaiban

se legyetek majmaik mindcncknek; és megvúlasz

szátok, mi nektck -— közrendii és falusi gyerme

keknek való. Mert ha az uri rend’ szokásait akar

шок köYetni, köszöntéseikben, szólásaikban, tet

teikben: nevetségesekké teszitek magatokat. Ne

vágyjntok deák, német vagy más idegen szókat is

keverui beszédeitekbc; vagy -- ,ha ezt e1 nem ke

ri'ilhetnétek,  tanuljátok azokat elò'bb hel esen

kimondani és jól megórteni "):‚ -— hogy ci ne

neveltessetek. э х ‚ц „
 

Erre szolgâlhnt e’ kézi köuyv’ végén álló Izótárocskn.

“к
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3. Tartsátok testeteket, mhditokat ès mlm.V

denteket csinosan és tisztán. A’ viz nein> ать

а, ès szegénynek gazdagnak szabad. Szé'pen тег-ч

ger pedig а tlsztaság a’ szegénñfséggel is: és sen..

ki ne mentso magát -azza1, ogy ö szegény ée

nem tarthatja magát és мы tisztán. Mert lám

találhatni olly munkásokrn, kik- mooskos dol-1

gokkal hailódnak, és mégis meg tudják óvni ma
gokat az elpìszkolódástól, vagy pedig .'iblaól ki

mosdani minél elöbb igyekeznek. Ellenben sok

tehetösek vagynak, kik nem kénytelenek'mocsy

kos dolgokat folytatni, mégis rongyosan, azen

nyesen já nak. Csak az aknváson válik elitt _is

minden. s csak elöbb belöl a’ sziv leg-yen tisntaa

akker fogjuk követni a’ tisztaságot kù'lsò'képpen is

önkenyt mi magunktól. A’ tisztaságot pedigde'gyi*

ránt kell gyakor-olni ruházatban, lakhelyün'kben

és minden tetteinkben; ugy ptthon, mint házon

- kivù'l. Mert ha valaki ottljion mocskos , mikor е—

dig kimen a’ háztól, u y felöltözik, ho y шаш

nem elrepülx nz nem elyesen oselekszik, e's a’

közmondás szerint: uti ezifì'a, hdzi ronda. "À

Адамант szegény, de igen böcsù'letes és okos

szülëi voltak. E szù'k szobáeskában laktak, de
az mégis minden or tiszta és rendhe-szedett volta

mert Andrásnak anyja nem szenvedhette. ha a’ bu

torok és holmik a’ szobában rendetlenù'l elhányva

voltdk, és imitt-amott hevertek. Reggelenke'nt leg

elsö dolga az volt, hogy as egész kis lakot kitisz

togatta, az ágyokat megvetette, és a’ szohát kiq

szellöztette. Но у lehetett volna András rendetlen

gyermekké , h'oîott az anyja olly ió pèldát 'muta-v

tott neki! De lehetett is rajta világosan észveven

ni, mell jó légyen, ha a’ ermekek idejèn a’

rendhez es tisztasághoz szoknak. P. o. Адама: töb-«

bé sohaßem lehetett volna гей bimi, hogy borzas,

fölyhös feilel, vagy mocskos kózz'el menjenoslur

dba, --- m nt némelly rendetlen gyermekek. Le~

hetetlen lett volna neki сайта“: `egêszexx ишиа

\
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lanul hagyni, vagy штат bemocskolt kezeit ru

hńjába törù'lni, - mint sok tisztátalan gyermekek

cselekesznek. Soha sem lehetettvöt másképp’ mint

kifésú'lt haiial és csinosan megmosdva az osko

lába menni látni: ruházatja.~ soha sem volt гоп—

gyos, - bár foltos is, de rongyos nem. Oskolai

könyveiben mocskokat часу szamár-fúleket (behaj«l

tásokat) nem lehetett taláîni. "’) Kalapját soha sem

dobla az asztal alá. A’ тешат mindig vígyázva y

bńnt, és soha sem volt valami zsebkendô’ nélkù'l.

A’ tiszta és rendes Andrés tehát szù'léinek és tanl'v

tójának öröme volt.

4. Tested’ állása légyen fag-yenes, nem feszelgö.

Köszönj barátságosan az idöhöz képest: jó na ot

тау jó reggelt. Ha viszont más köszönt neked, 0—

ga d e1 nyájassággal. На valakivel öszvetalálko

zol, vagy valakìhez mensz: a’ köszöntésen éska~

lap-levevésen kivül még {одними is illik tenni , 

annál mélyebbet cdi , mennél fólebb vçzló amber

eleibe járulsz. ásokînl bcszélvén, egy lábon ál

lani, falhoz támaszkodni, hadarászni vagy там—

nek ruháját fogdozni: nem illik. п- Hozzád Ьаэоп—

ló rangualikal találkozván vag tölôk bucsuzván : а’

köszöulósen kivú'l kezet is szo ás fogni. De jól meg

jegyezd: mindenkor a’ iohb kezedet nyujtsd kéz

fogdsra, nem pedi a’ halogot. ` l

5. А’ czimek" îvagy tilulusok’) adását a’ mi i1»

ieti: nálad idösebbet vagy fólebbvaló rangut,

'vagy isméretlent te-nek ne mondj , se kicsinyl'

tö kereszt névcn *Ü ne szóll'ts: hanem megbö»

csülj. De ö-vel, z'í-vel se titula'lj senkit; hanem igy

szólj:l Kend узду Kegyelmed; Ма а; az Úr; az

Щи Ur; az Urfì; Nagy Uram, MÍ ) az Asszony;

 

Ч lntse a’ tanító a’ gyermekeket, hogy könyveiket

papirossal be borítsák: és oktassa is òkct, hogy аи:

Ье!уезеп mi módjával kel! tenniök.

и) Lásd a’ II-dìk résznek E14-dik маты.

mw) Láad a' ХНЫ]. rélzuek ö-d. анаша alatt a’ jegyzést.
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az Asszonysdg, az Щи Aaszony; a' Leányasszony,

a’ Kisasszony;  vagy, ha fólebbvaló ranguval

beszélsz, annak rangját mindenkor hozzá tevén, p,

о. Nemzetes, Tekintetea, Nagysá 0s, Méltóságos,

Exczellencziús, Föméltóságu, -- isztelendó', Её—

tisztelendö ’s a’ t. Hogy pedjg mint esméretlen, a’

шашни mindenkinek illöen me adhasd: tehát mi

nekelötte vele `szóba ereszkedné , jól kitudakozd

másoktól, hogyan kelljen azt a’ személyt tisztc1

ned. Mert igaz beszéd az, hogy a’ ki másokat bö

csl'il , önmagát böcsüli; és megfordl'tva; a’ ki má»

sokat nem böosù'l, azzal csak önmagát böcstelem'tj.

6. Valakinek házához menvén, menj be oda

hátran és egyenesen; elöbb az ajtón kivl'il nem

halllgt'atózván. Kopogtass, és a’ jeladásru nyiss ajtót.

На opogtatásodra nem hallasz illy feleletet: „szw

bad, vagy tessékl “ tehát az ajtót be ne nyisd. Ве—

lépvén a’ szobába, az ajtót hátrálva tedd Ье. На pe

Vdig ottben senkit nem találnál, azonnal lépi visaza,

és ki onnét. Ugyan ezt cselekedd, midò'n va

lakì az ö pénzét vagy más holmiiét az asztalon

hagyta. Akkor te az asztalhoz közel ne iárulj, se

magad egyedù'l a’ szobában ne шита]. Az ajtókat

csöndesen tedd és ne vágd be. Bemeńés elô'tt Sá'

ros va havas lábbelidet letisztl'tsd. ~

` idó'n mások tüsszentenek, kivánd nekik,

» hogy vÃljék egészségökre. Mikbr pedí te tù'sszen,

tesz, vagy órrodat fujod, vaîy pö és csuk.

lasz: ollyankorfordulj e1 olda vást ogy kevessé,

tartsd kezedet szájad eleibe, órrod’ csunyaságát.

röjtsd e1, és ne nézegesd. Nyálodat is eg renesen

alá pökd', (kezedet szád eleibe гагат) ‚ és е1 sikáld

' láhaidtial. Е ébiránt ne szoktasd magadat órrod-.»

nak пауками oz, gyakori keheléshez, és más illy

rut szo <ásokhoz. l

8. Szemérmesen nézz szemközt az cmbcrrel, а’ ki

beszél veled, és a’ fóldre ne sù'sd szcmeidct. На csak

nem hivnak, a’ szobában elò're пе 'ài-uli. Mig nem

kinálngk a’1eù'lésse1, 1e ne ú'lj; de a kinálnak, ak

.à
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b

kor helyet foghatsz. Ülö helyedben székedet ne

hún orgasd, lábaidat keresztbe ne rakd; asztalhoz

ne önyökù'li: hanem meg veszté . Mihelyt

dolgodat végezted ,- vagy utánad vala ci más jö

be; bucsuzzál e1. Ha szék volt alád elò' téve . tedd

el т а’ helyére, és sehol sokáig maradazó ne légy,

se magadat meg ne unasd. Í

9. Illetlen dolgok: lármásan vagy ok nélkù'l

nevetni, befogódtlan szájjal ásítozni, nyujtózni, па—

okat pökm, alattomban suttogni, vnlakire ui

oddal ìnutatní. Altaljában a’ gyakori pökdözés nem~

csak igen utálatos, hanem az egészsé re nèzve ár

talmas szokds is némelly gycrmeke mél: :nelly

töl tehát magokat el kell szoktatniol . ’

10. Beszédedben értelmesen szólj , minden rut

kjfejezéseket e1 távoztass; ha pedig valamelly disz~_

telen szót kellene mondanod, bocsásd eleibe e’szó~

kat: „böcsiilßttel szólván , — engedelmet kérek, -—

tisztçsséggel légyen mondva.“ Ne kérkedjél; mn»

gadat ne fitogtnsd, durva tréfákra ne szokjál; se

valamelly hitván szó «járásokra beszéded köz

ben ‚  millyene p. о. izé, ersze , minek is hiv-v

ják ’s t. elf. Senkit ne rága шт, hanem ments

minden embert; а’ ki pedíg nem menthetö, afmel

lett halgass. Ellenmondó ne lé f. Költött hire

ket ne ter'eszsz. Más beszédét be e-szólással félbc

ne azakasz , А’ mit mások titkon ymússal beszél

tek, ne tudakozd. Valakinek irásmt , leveleit vizs-h

gálni az asztalon; vagy ш ne'zni, a’ mi el van

zárva: паду szemtelenség. т .

11. Az öregeket és elöljárókut megböcsiild.

Elô'ttök felkelj. Ha feléd jô'nek, vagy házutokhoz:

meni ki eleihek, nyiss nekik ajtót; és mikor e1men

nek, kisérd ki öket a’ háztól egészen. Nevök’ és

születésök’ napián, шву más jeles alkalmatosság

gril grátuláli nekik, azaz: köszöntsd meg öket.

MlkOr pedig mással mensz eg últ, a’ náladnálv

elökelöhb embert mindíg jobb Кижи} felù'l llagîfd'

тети. Igy kell csçlekcdni a’ Ikocsin úlésbcn is. la
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hárman гав—у többen is menné'tèk egyů'tt: közé

pen menni azt hagyjátok., a’ ki közöttetek legföbb

ember. De az öregeknek való cselekedeteket пе‘

majmold. Az eg szeri gyermek mujmolni akàrván

atyját a’ borotvú kozásban, elövette az eszközöket

arczát beszappanozta, és vérig öszvemetélte. `

_ 12. Senkinek szekere’ farkára шагу hintójának

bakjára fel ne kapaszkodiál, Násznép ими ne kur

'óngass, llánczot ne razz; annál inkább hamuval

шиш fazekat kocsijokhoz çsapni ne merészelj.

13. Meg ne álli nézni az ollyan helyen, a’ hol

emberek pörölnek, háborognak', egymást mocskol

ják vagy `verekesznek.

14. Ha idegenekkel találkozol, kik megszólx'

tanak, merre az ut ide тау oda: öket meg ne

csald , és rossz utra ne igazítsd. Ez nagy megszo

morítása a’ szegény utasnak, ki idegen fòldön jár.

На látod, hogy az eb valakit megtámad, ne vesz»

швец bozza., ne halgass, annál inkább az ebet ne

_ huszítsad; hanem hivd nevénél fogva és hurogasd

el az ugatástól. Ig'y cselekedjél, ha koldust vagy

zsidót támadna is meg kutyútok, Ez válik böcsü

letedre.

15. Ha kölcsön kértél`va1amit, annak viseld

gond'át; ha többé nem kell, álh'tsd vissza és kö

szön meg. De a’ gyakori köloaön kéregetésre nem

kell szokni. . .

16. Ha valamelly kertbe vezettetel, ne nyulì .

ottan semmihez , és ne bánts se virágot se gyümöl

csôt , a’ birtokosnak megengcdése nélkù'l.

17. Templomban kiváltképpen meg feleli az

illendò'ségnek. Otten ne zörögj , ne csacsogj, annál

iukább ne nevess. Ne tekintgess ide ’s {от az embe

rekre . hogy kinek millyen ruhája van: hanem csön

desen helyedre menvén, maradj vesztég mind vé

giä; huzgón imádkßzzál, énekelj, és a lelkiatiyá

na с szavaira ’s tetteil'e Н elmezzél. Ha álom tn úl

na megkerülni, ад leglobhan el üzheted szemeid-'
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röl az áltzil, ha üló' helyedböl fölkelsz és állasz;

másokat pcdig fólkeltesz. Midön csméretlen 110

1 en mennêl templomba, hol a' szokást nem [по

(166: vigyázz az 'odavalókrm és kiváltképpen az

öregekreh-ß miképpen azok tesznek, te is a’ sze»

rim. cselekedjél, Különösen nevetéatô'l , csufolódás

tól és más pajkosságoktól megóvd magadat az

ideveu azentegyházban, hogy senkit meg ne bot

rán {oztass.

18. Az evês közben ezeket a’ regulákat illik

megtartani. Minden eledelhez hozzá kell szokni, ha

különben nem ellenkezik a’ természettel, Tisztán

kell enni. Nem illik esemcsegni, az~éte1t hörpölni

vagy forrón szájadba venni, és ismétkivetni. Az asz

tali'ruhát be ne mooskold. A’ kenyeret illendöen

mesd, a' bélét ne vájd, és öszve ne morzsold; ne

is harapd, Tányérodat ne kotord, A’ kenyérhé

'at c1 ne hányd. Sift ujjoddal ne vég'y,hanem liés-.

llegygyel; és csak annyit végy , a’ mennyire 32111?

séged'van. Köhögés’ vagy tüsszenés’ alkalmával for-r
dulj félre , és fódd e1 képedet akár ykendövel akár

kezedde'l. Tele szájjal ne ig ál, Husételes tálhau

ne vájkálj ., és ne keresgélj so <áig. Nagyon sokat ne

végy tényérodra; a’ mi edig 11161- a' tán érodon

vagyon, azt többé a’ tá ba vissza ne te 6. И

gyázz , hog poharat fel ne dönts, vag ’ valakiuek

ruháját éta 1е1 öszve ne moeskold. Ebé fólött,un~

dorl'tó tárgyakról ne beszélj. Etelt ne fitymállez

ebédkezés’ vége elött e1 пе шеп1 az asztnltßllmád..

kozás közben komolyságo; шиит. Zàehbe semmit

el ne du Asztalhoz leúléskor kiváni a’ náladnál

fólehbvaßjknak 16 étvágyot (appetitust),

19. Oltözetedben ai'ra' vigyázz,'hogy sorsodhoz

1116 ruhát viselj; semmi tarka-barkát vagy igen kü

lönöst magadra ne végy , hogy mások bámuljának.

Módizáshan ne légy te elaò’ soha is.

29. G ermektár'saiddal való társalkodásban at

tól ömzkeujlél, Ногу senkit ne csufolj; senkivel ne

hóborkod) , ne taszigálódjál. Az utczán másokkal
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öszvefogódzva ne шеи], ésтатьvdllaira kezeidet ne

rakd. Tréfáhól senkinek fülóbe ne rikl'ts , senki’ sze

meit háta mögül be ne fogd ; -mert mind ez , az

e éèzségre nézve veszedelmes. Feibe-verni is vala

klt жён veszedelmes, mert az olly verés a’ gyer

meknek ngyvelcjét megrázza és öt kábává teazi.

Hátba ütni valakit azért nem tanácsos, mivel a’

hdton olly eret találhat, molly a’ nyelvre szolgál ,

ès némává тазу hebegövé lehet az ember örökre.

A’ csiklandozás sem okos tréfa. Ti egymást erösen

vag'y sokáig sohn ne csiklandozzátok; mert abban

az ember meg is halhat. Végre a’ fejtetöre-állás ós

bukfencz-hányás sem okos затёк.

» Mind ezeket pedig ne mondje. senki, ho ysze

gêny ermeknek lehetetlen megtnrtani. Cs aka

rás és ozzá való kedvù'nk legyen , штамп lehet.

Söt :szù'kségeßy is , hogy a’ szegény magdtkedveltet

ui щади a’ gazdagnbbak elött. ‘

II. Az arany (ibécze.

A. A' mit nem kivánsz ma adnak,

Те se tedd embertárao nak.

В. Béni a’ házi cselédekkel

Mindig ugy, mint emberekkel.

Testvéridet szivböl szeresd ,

- A’ szép egyessé et keresd.

Kivált vigyázz iisdedekre

’S ne tam'tsd öket vétkekre.

Cs, Csufságot véuel§böl ne tégy,

Hogy azért büntetést ne végy.

Gyermek! te is vársz vénséget:

Adj hait vénnek tisztességet.

D. D01 ozzál ’s tanulj. serènyen;

Jó <edvve1, nem tunyán, kényon.

Па tanulást nem örvendesz,

Meg bánod, ha vén leendesz.

chjobb örökséget vettél,

На `о1созш1 neveltettél.



u
\

`Az illendô'sêg ésokbs maga-alkalmazmtás. 157

 

E.

H.

Elvctt' ókat ne fitymáljad,

De azokat mcgháláljad.

На nem mondasz köszönetet,

Nyersz goromba nevezetet.

Fogadást csak okosan tégy,

De aztán'ßzódnak ига lógy.

Eskůve'st ritkaîn végy szádbn,

Soha ne eski'idj’ hiába.

На eskúdui mersz hamisun,

Megvert Isten bizonyosfm.

Gondot másokról is viselj,

Es ne csak magadra iigyclj»

A’ szegényt is kell szcretned',

’S iiagy vétek volna mevvetned.

Ha ш ыгзмош javakini,

Jól té y a’ megszorulmkkal.

Maîsni с tett szolgálalodért

Nc kérj mindenkor >tôle bórt.

На петез а’ fámiliád,

Még az becset ncm ruhiíz rád;

Tchát azza]L ne hánykódjál,

Parasztm ne csufolódjál. A'

Szeme elött az Istennek »ffii

Paraszt és nemes uincscnck. 111

Kinél az ész ’s erkölcs nemes, ‚Ч -

E’ czimre csak az érdenics.

Щи! kiméld èrtékcdet, ш)!
Mert bú éri ösz fejedet. ‘<.Ív

Щи! ha tobzódol ’s föcsélsz,

Vénségre koldulással èlsz. '

A’ sok eszem-iszom Vógre

Лишь kesei'ves inségre.

Kövess mindig igazszigot,

Gyù'löljed a’ hazugságot,

Ha csak egyszer hazudui mcrsz,

Hitelt többé nem könnyen nyersz.

Légy gyors munkás és hiv szolga,

Az illyennek iól Yan dolga.

Ne add röstségnck testedet,

a
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Sz.

Ев sul; дыша]; в2еше‹1е1‚

Minden gonoszság’ kezdete,

A’ henyéles’ szeŕetete, ‚ _ l _

Megbántódon ne állj boszut,

Békességre ez legjobb, ut.: .

Kész légy jusodhólengedni,

Mintsem mással pörlelaedni.„ 

(lsekólysêgen Ют ne akadj ,. y

Ek-telen szókra se fakadi.

A’ rossz amber’l ивам megvesd,

De mágát, mint embert, azeresdi

Ne esiiïggcdj meg inségedben,

Tedd tiszted’, ’a bizz Istenedben.

Erös lélek legyen benned;

Nem kell mindent szivre venned.

Minden csekèlységért ne sir] ‚

’S паду búdban is magaddal birj.

ón!- ш; аи (3136 véœkwl:

Akármelly r'ejtekhelyben légy,

Lái. az Вмиг—козлы ne tégy.

Szé Кол-опа ée ékesség

A’ txsztán шпон szůzesség.

Неву meg ne fosztassál. ettò'l,

Irtózz a’ buia élettöl.

Pallérozott erkölcsii lêgy,

Goromba szokást fel ne végy.

Когда mnulj embersèget.

I találhatsz kedvességet.

nggyelj a’ szep szokásokra,

’S tanulj szert termi azokrn.

Rossz szót ha hallasz másoktól.

El ne tanuld >azt azoktól ,

Irlózz trágár ’s oesmány МЫШИ,

Mint keresztyént gyalúzóktól.

Ne légy soha szitkozódó,

Sem выше; káromkodó.

Szù'léd leghivebb barátod,

Javadra van, -tudod, látod.

Légy hät. neki szófogadó,7

’S minden tisztességet дав;
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Közöld övele dolgodat, Uff! _ff

Ne rejtsd elò'le titkodat. "ЕЩЁ!“

 

Т. Tilalmas örömöt kerù'lj , Мэн. .l ‚ i

Szabadosban e1 ne merù'lj.

A’ mi könnyen megsért ós bánt,

Ahhoz ne nyulj játék gyanánt.

Játékod таим légyen,

Hogy az neked kárt'ne tégyèn.

U. Utálj 10pni,' seukit ne 05:11];

Es talált jószágot МИНИ? ' ""

Egy pénzt is lopnod szörnyù' bl'ín

’S lelked’ sérelme mcg neml szù'n’

Mígnem mindent visszaadtál,

A’ mit mástól elragadtál.

V. Valamint mérges kigyókat,

Kerù'lj minden csábítókat.

Ne barátkozz gonoszokkal,

Te is megromlasz uzokkal.

Ne higyj könnyen csacsogónak,

Es a’ mást rágalmazónak;

Alnokság lakik szivében , 

’S te ne részesù'lj bünében.

Z. Zabolázd indulatodat;

De legkivált haragodat.

Ne légy nyughatatlankodó ‚

Se házsártos ’s árulkodó.

J. Jól elrendeld mindenedct,

Folytasd vidáman tisztedet.I

A’ mit véghez kell vinned ma,

Ne halaszd e1 ш holnapra.

I-Iogyha kerù'lsz dologte'telt.

Nem érdem-led meg az ételt.

l

III. Néhány köszöntések veŕsekben.

1. Újeaztçndö’ napja'n a’ “мы“.

Ez új év’ {выкидыш

Tisztelettel és hálával
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Lépek most eló'tökbe,

Èdes jó szù'léim! a’ kik

Hivenl dajkáltak mindeddig

Es bezártak-szivökbe.

antson Istenegészségben,  ‚.... ' .

Velem megelégedésbenz .

‚ Tiszta szivbölkivánom.

Eljetek sok újesztendöt,

Mmd-mind szebben derülendöt;

Magam’ nektek aiánlom.

y Nébnaplror нишами.

Édca atyámn-'ik,` _ma kivánnak:

„Eljen sokáig, .vénségß koráigî“

En is kivánom,_é1ien! ’s óhajtom. ‘

Ezt énekelem, mivel tisztelem.

Eljen épségben , friss egészségben , .

` Nekem is jómra, boldogságomra.

3. Лёт/дарит a’ таймов.

16 tam'tónk! hogy nevének ma tegyiink tisztelctct,

д Es feltetszett innepének i116 emlékezetet:

Kivánjuk , hogy- sok idó'kig e’ паров számlálhassa,

Sok szép boldog esztendökig név-innepét tarthassn.

Ezt. tölünk megérdemlette tapasztalt szivessége;

«Jutalma légyen _nagy értte, ’s tanitványi’ hüsége.

4. Ne'viznplror 'valamelly jó гид/(флаг.

Baîtyám агат! a’ mit kivánok,

Nincsen sok és czifra versben:

De indotti, hogy nagy jóságának

Kedve telik az illyesben. y

Hallja tehát e’ rövid szóknt,

» Mellyek igaz szivböl jönek, _

Bánat nèlkiil éljen sok jókat, 

дм: 0’ boldog idönek.
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5. Más jo'aiaro'nal: ne'wìapján.

kivůnon'i рейс; napiárá; ilÍéndö tisztelettelg' _

Неву ù'z Eg egész házárá hintsen áldást höségg'el.

Aldjál g hogy minden éltében légyèn ,' minek örüljön';

’S neki e’ nap sze'rencse'ben mëg sok ízberi fèltú'njöri.

Engem,l kit eddig kedvéllçtt, szivéb'öl. kine Vessem,

Haném más' hivel mellett ezntán is szeressen.

ÍV. Oskolai prdbätételq vagyis exámenkori

beSZédekJ

1. A’ próbaße'zel вы.

Minden Randen lévö ищем Gyülekezéi!

4 .Félénk szivvel köszöntlek_titeket, oskolai tár=

saim’ nevéhen; és méltán is. Mert óh! mi érezzl'lll¢:,`

щепу innepies é's Готов пар ez reánk nézve.v Mi

ugyan ezen , a’ ti jelenlétctekbén.; eddig szerzett шиш:

ságunkat ïróbár'a teszszù'k, és megbizonyitjuk: hogy

a’ legköze ebbi próbatételünk óta a’ mi vetélkedö

buzgóságunkkal fel nem hagytunk»,l sem a’ ma nk

pal'lérozásábari hátm nem maradtunk ;hanemi (бы:

gyors lépésekkel e'löbbre haladni i yekeztünk. De

щепу blzonytalan im’ e" ma'gunkró való meg . бд

Zödêáünk; h'a ü,- jó'ságtókkál és e'ngedelmete Ша].

azonban nem gyámoh'tatok. Valamenn'yen' érezzük

mi azt, mell4 esekély még most is а’ mi tudo'má-‘

цуцик; mel y szù'khatáru a’ mi belátásunk;_ és

melly gyönge a’ mi elm'énk’ ereje.y пришлите

játok minden feleleteinkböl.,` melly tökéletlenek

vagyunk még ,~ és :nelly szù'kséges légyen , be'nm'íná

ket megbiráltatásunkban kiméleni. Legyetek rè

szù'nkre hajlók. Engedjetek gyönlgcségù'nlmek. Ha'gy-s

шок tapqsztalnunk béketiiréstè iet; és kegyességä

teket; A’ re'mény, hogy e’ kére'lmù'nket teljesl'á

tenditek; mégis bátorít; az'ért nyugodt elmével

kezdl'ink próbamunkánkho'z. Halgassatok meg lie-'

gyesség e1; ós inkább kcvcset váriatok töh'ink,l

mint so ш.

itz! xiömw.Y ‘M



162 Harmadik rész.

2. ./Ípro'bate'tel шёл.

Minden Eenden lévö измен G-yiilekez'et!

Ismét lefolyt egy oskolai esztendönk , a’ ielen

való próbatételù'nk’ ve'gzödésével.' Letcszáziik eröt- .

1еп vállainkról oskolai terhù'nket egy kevés idó're. l

Elhagyjuk e’ szent falakat, mell ek között önge ‘

elménk miveltetett. De mineke ò'tte megvá mink,

int, a’ kötelesség; intenek ama’ sok szép oktatások,

ríellyeket itt vettù'nk, -mint megannyi böcsös jó

ìîétemények: hogy azokért hálaadatos köszönetet

mondjunk. Valamint nektek is, tisztelt Hallgató

ink, -kiknek jelenlétökben gyönge elméink’ zsen

géìt a' Haza’ oltárára 1etettük,-hálaadással tarto

zunk. Ti lesztek látó és halló tanúielò'mentségünk

nek. Béketù'réstek ösztönù'l szolgál továbbiszorgal

munknak. Megelégedéstek pedig fáradtßá nknak

kész jutalmq. Ezer szives hála tehát nekte t, drága

Elöliárok! Aldianak meg titeket az Egek, hozzánk

való leereszkedéstekért, ваша-гоп. Eljetek sokáig ,

boldogul. Kivánjuk és óhaiti mindnyájan.
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1. Tanuló tlírsat hz'vó mondale'l: 1‘).

Mi az oskolából jövù'nk, mint követek.

Köszönteti mester urunk kegyelmetek’;

’S kéreti rfel közénk mind azon gyermeket,

Melly' e’ házból nála deáknak jegyzetett.

Már мёд; seregù'nk Ш, férfì ’s leánypadon; д

De osko ánkban még sok iires hely vagyon ,

Mellyért'jó mesterú'nk szomorkodik nngyon;

Kegyelmetek neki ’hátdeákot adjon.

E’ házhoz kiildetve elsöben most vagyunk;

Jövú'nk többször is , ha deákot nem kapunk:

Söt elöre mondjuk, addig nem nyughatunk,

Mig minden gyermeket közénk fel nem машин.

’S Шуеп mondásunk volt hát kegyelmetekhez;

Most már kegyelmetek adjon választ ehhez ,

Hogy hirù'l vihessù'k ezt 'ó mesterù'nkhez5

Vagy adassék deák mindlárt seregiinkkez.

 

°) Balás- és Gergelyjáráshoz való verseket találllatni az 18'55

dik esztendöre szóló Hazai Va'ndor czimů паду ka

lendáriombau, az 55dïk lapon ;pünkösti királyság -já

ráshoz valókat pedig a’ Rege'lä czimů folyóirásnak 1854

diki évfolyamatjában.

11*
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2. ,Ta'nulo' gyeŕmel'ek’ dala.

Nossza! örömmel menjünk fel az oskolábn.

Lám azon van mesterünk, ne járjunk hiába.

A’ mit tanl't , nem nehéz a’ fejù'nkbe venni,

Es mind inkább könnyehb lesz;  csak nem kell

rös Lelni.

Ha felnöviink, jól járunk; mindenek szeretnek,

Mert tanultuk , használnunk mint kell embereknek.

Ki másnak használ sokban, annak is használ más.

Röstség légyen átokban , a’ munkára áldáa!

Jót mindiink Istentöl vár; ô’ áldja elmênkben

A’ tam'tást, mell et már veszl'ink bô mértékbem

Шеи áldja, min a’ mi jót tanulunk, hallunklg

És ne hagyja lankadni soha mi szorgalmunk’.

[Идти/(Цап.

Él ne-hagyja lankadni soha mi szorgalmunk’.

3. A’ me'h és a’ galamb. (Mese.)

Egy méh , midön mézhez virágot keresett,

Röptében véletlen egy patakba esett.

Egy galamb az ágról гей lát kiujára,

’S egy falevelet dob a’ vizbe számára.V

A’ méh felmász arm; ’s illy segl'tsé ével

A’ partra vergödik ritka szerencséveî „

Ugyan ezen galamb egy kis idö mulva

Azon fán mulatott Vigan lurbiliolva.

Egy шиш már neki-a'zegezte puskáìát ;

J6 a’ méh, megcsl'pi a’ lesó" arczáját: -

Ez arczájához Каш, félre sül fegy`vere ,

A’ galamb elrep" .-A’ jótét jót nyere.

A’ nyomorultakat veszni ne ha yjátok z

A’ mással közlött jó vissza-szál' reátok.

Ma te vn y a’ sze ény’ gyámoln ’s hústyája;

Holnap, игу for инки) te azorulsz гейш
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4. Iluslva’ beservei.

Sir Iluska a’ szobában , sir keservesen, 

Köny-csöpp ragyo szemciben, tisztán fényesen.

Es csak eped és csa i sóhajt ,

Halni kiván, halni óhajt.

Mint midò'n az esti szellö hárslomb közt lappang,

’S mint kong a’ halált hirdetö tompa érczharang;

Mint fiilmile az éjjelbenv:

Ugy nyö'g , zokog a’ kebclbcn.

Mély búbánat emésztheti Iluska’ szivét?

Tán kesergi hunyt szù'léit, vagy elhalt hiyét;

Mért nyög, zokog a’ kebelben, -—›

Mint fülmile an éijelben'i

Sem szüléit nem kesergi, sem elhnlt hivét;

Más ok dulja, más emészti Iluska' 521761;—

Hát mért busul, hät mért вред

Ugy, hogy kehle majd megreped?

Haj ! azért bus a’ kétséges, a’ szegény leúny ;

Azért vágyik sóhajtozva a’ halál után:

Meri; nagy-ne'nje beteg lêvén, -—

'l'a'nczba nem меде: ag Мёд!

5. A’ »valmerö viajan».

Egy mókus pajkos kedvében egy cserfának teteiéhen.

Most lábain ágaskodva , ma'd körmével kapaszkodvu,

Ezerképpen játszadozott, el és alii ugrándozotl.

Egy шщот ‚ (ше1унё1 a’ tréfa mindig kész,) felnézl>

n iára
Egy kis ideig osöndesen. Látia, mell dmesterségesen

Tud a’ mokus furcsálkodni. Utóbb elli/{ezt} audalodni.

. Egyszer hirtelen a’ fára felmász, mókusnak módjára.

Most lábhegyeire állott; majdfelszökött ’s alászállott ,
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’S ugrált sokképp’ azeleskedve. De nem solid зги-гоп

‘е ve;

Mert elmerült játékába , -— leesett, ’s kitörtt a’1ába.

Minden majom, jaigatását hallván , megnézé pajtását,

’S a' fájdalom, melly szakgatta, nekik ezen intést adta:

„A’ ki más’ esztelenségét majmozza , igy éri végét l“

' 6. A’ felfogadzís’ veazedelme.

Fonó-házban van sok leány, legények is körù'l,

A', terhelt rokka meg pörög, a’ társaság öriil.

„Ej van! fogndni ki merész,

Hogy temetöre menni kész Y“

Hallgatleán ,hallgatlegén ,-hamé ollybátoris;Borzad min annyi’s holt fieriér. De fe czag Maris:

„Hát mind olly félénk a’ legény? `

Gydvák! megszégyenítlek én 2“

És egy n ársat,- hosszút, hegyest, kezébe felragadx

„Anyám sirjához ezt jelüll“ S böszù'lve elszalad.

Maris, Maris! veszély követ; l

Késò’ nz ói ,--Isten veled!

Temetò't ér. Sirok közé remegve támolyog.

Hah.' hah! a’ torony-óra már tizenkettöt konog.

Ez a’ félelmesl éi’ szaka, '

Mellyben soknak s'zegù'l nyaka.

Sze egve kel. перекус száll; néz МПа, пё2 е1ё;

Ев Еб2е1едп1 Мглеше álrémeket felé.

'El-el borzad sze ény Maria ,

’S fogadását márîánja is.

Eszén kiviíl a’ lelt siron most nyársát tüzi 1e;

~’S a’ `mint hajolt, a’ mint terú'lt, kötênyèt is vele.

Sietve kel, de el nem vált,

Lerogy, ’s ott hal szörnvü halált!
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7. Az èsztendò" részez’.

Az élet bölcsen példáztatík

Az esztendb" nég szakaszán:

Aratáskor laz osztoz atik ,

Ki jól vet élte’ tavaszán.

A’ nyár'érlel szép gabonákat,

Az ösz ù'mölcsével kinál.

Tél talál tö Lött kamarákat ,

’S nyuggzik szerzett javainál.

» El pe hervadjon hábhiában ,

Eletem’ szép kikelete;

Jól készl'ilök az uskolában ,

' Ме11уЬе bölosesség vezete.

Igy'pyaram majd bô' aratásnak

' Orül, ’s j'utalmamat nyèrem , -

"S öszöm mind magamnak mind másnak

Sok szép ’s gyú'mölcsöt terem.

Igy a’ vénségtöl sem kell félni;

A’ szép ész meg nem vénhedik.

Télen is Vigan tud az élni,'

Ki e’ kinoscsel bövelkedlk~

8. A’ gyej'mek és a’ (linfa.V ‚

Е gyermek. ki diól enni

Раме vág'yott ’s szeretett :

Fára szert akarván tenui,

Kertjében diót ù'ltetell.

Az atyja mosolyog rá'a,

_ ’S igy szól nyálosan ozzája:

„Dió-fát akarsz nevelni'.’

Fijam , e’ czélra ke'só'n jutsz ,

Ha türni ’s ~várakozni tudsz,

Свай ugy fog maid kcdved telni.“
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„Mert csak esztendök’mu1táva1

Elhetsz ezen fa’ hasznával.“ -.

Pista , ki ezt nem gondolta.

Előbb , elkedvetlenedett;

‘ De a’ dolgot megfontolta,

’S utóbh ekképp' elmélkedett:

„Röstté hosszas várás nem tesz ,

Nem bánom _meg a’ gzorgalmat;

Bár mint vén n' erjek jutalmat":

Akkor ez még é esebb lesz.“

9. A’ Мифами? sors” dicsérete,

Sem dus, sem semmit bíró;

Sem csak játszó , sem síró ;

Sem kicsiny , sem igen nagy;

Idvezlégy, ha illyen vagy!

Soknak vagyon mindene,

’S nincs lelke , ninos Istene;

Sok, ki me gazdagodik,

Ocsmányul .ujállsorlíke

A’ szegény sors is nehéz ,

Mész vagy irigykedve néz:

A’ ma as helyű szédül ,

"S gyairan polczostul ledült

Én ‘a’ közép szert látom

Legjobb sorsnak, barátom!

’IS a’ ki e" czélt eléri, ’

Ennekem azt dicséri.

Ha a’ sors olly kegyes lesz.

Но у ekképp' kedvébe vesz ,

’S ia olly részt nyerek tőle ,

Hogy oszthatok belőle:
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Oh! me_1_1y kedvemet lelern;

Mell örömest szentelem

Min en napiút éltemnek,

` ngámnak ’s Intenepnnêli#>

10. Бей-ещё a’ mzßzlcissdgra.

Мену llamar a’ nyárnak kedvèlt órái lejárnak;

Hullnak e1 a’ levelek, fújngk az öszi szelek:

Ugìf bizony eltelnek “гроши, ha tavaszra kikelnek,

Iña ç’ szép idejölç, ’q öszùl qzonba’ fejök.

Izzadqzás'okban hg ’ki nem дуть nyçiri napokbnn ,

Ma'd h_n telére kerl'il , élete )ajba merù'l. ’

A’ ki pedig nyárban keres a’ zöld szl'nfì Мишки: ,

Elete téli {лёгок} szép nyugalomba’ vagyon,

If'u! sörény edjél és гумна]; uìán törekedjél;

giri na on ’s {павиан gyül karnarádha haszqn.
liììil! ne égy fógvény te mqggdhqz; elò'tîged azößvêny;

Tisztességçt arqtsz , miglen ez utha’ шагнём,

Imhol van részçd , röstek kenyerét ha nem észed,

Munk@ van itt ‚ de kies» = Két ваяет! ат aiesß.

11- .4’ rózsafbalrpr,

Ногу nózsa tehçt Мн,

Meg sem is gondoltam ;

Наша: sznkasztottam,

S tövise sznrtmindjárt.

„Jaj (mondék szivemnelg)

Gyönyörüséäèrózsái ,

’S ag odhlma ' шиш;

{ЕЁ-у elyen teremnek.“

ég a’ szâptöl ig félj.

Szeresd, ‘e hogy ne vétsen,

Mélyen ne sebesítsen:

Vele vigyázva éli.l

s
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12. Ja'tél'i dal, a’ régi időkből.

o (A' révénzek, és a’ parthoz megérkezett soregek

beszélgetnek.)

Sereg: Jőjetek által, jó révészek!

Révéazel' : Ki népé vagytok?

S. Lengyel László jó királyé.

В. Nekünk az is ellenségünk.

S. Miért való ellenségtek?

R. Hidunk’ lábát eltörette ,

’S meg sem csináltatta.

S. Holnap délre visszajövünk,

Fenyő-fából megfaragjuk ,

Meg is aranyozzuk. '

csok va nk, ácsodozunk.

R. A’ Карина vámja is van!

ä. IlgVIicslîdadvaimja'f l 1

. ог óbor,e "al-an a ma,e szé eán .
S. A hordó bor mgggt virágzik, gy Р У

Az arany almi; most bimbódzik ,

~`A’ szép leányt megadhatjuk ’

На elkaphatjátok.

(Minden “Анд gyermek együl! ц)

„Bu'j, hujj, zöld ág',

Zöl levelestül.Nyitva vagyon arany kapu W

Csak hujj által rajta.“ ,

13. А’ szegény és a’ szerencse.

Egy szegény, keresvén kenyerét kapával,

’S nem elé edvén meg alacsony sorsával,

A’ szerencset kincsért szüntelen unszolta ,

’S közelebb elérte czélját, mint gondolta.

Mert egyszer izzadva forgódván tisztéhen .,

Két nagy arany rudat kapált fel kertjében.

De azt, a’ mi szívét annyira ígézte,

Az aranyt (а’ vaksif) sárga réznek nézte ,
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’S egy csalfa kalmárnak elndta csuf áron. l

Kincs-kérése pedíg tartott télen-n á'ron`

„Bohól (а’ szerencse végre igy fe ele),

Minek neked arany , —- ha сна]: igy bánsz vele?

Ki volna holdo abb , mint te, lelt kincseddel ,

Ha ugy éltél VQ na, mint kellett, eszeddel'È“

yBús aggodalommal vágysz szerencsés lenni ,

Pánaszlod, ho nem tudsz semmire is menni:
Ne lp:matizolkogxïíál5 - csalc legyen okosság,

Elöbb-utóbb 'ked'vez az alkalmatossáí.

Eszt kèrj . hogy hasznodra tudd azt ordítanì;

Ева nélkül sorsunkat ninos mód jobhítani.

14. .Affeje'r вида.

Némellyek csupán a’ kékkel

Tartnak, mint valódi ékkel,

Másokiismét a’ pirosnak ,

Mindent feledve , hédolnak:

En a’ fejért tartom szé nek; '

Sò't legszebnek, ’s minifen éknek

Garmadáját benne nézem',

Azért a’ fejért `dicsérem.

A’ szent békesség’ zászlója

Magát fejér Szinnel óvja.

` Nem ignz-e , hogy а’ kecses

.Alabastrom-fejér , becses'f

A’ hattyu a’ kedves madár,

Feier szinnel diszlik is bár:

De'még szebb a’ téj, ’s lételiink’~

Kezdetén általa éliink.

Ne tagadd azt, hogy a’ fejér
Tulipán igen sokat ér; i

VMé többet, ha vászñod fejér,

’S Ёшащп az оЦуап kenyér.

15. Äpz'roa szin.

Egykor én is a’ fejérrel

Tartêk, mint legfó'hb szépséggel a
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És ludaim’ fejérsége

Volt s_zivem’ gyönyörüsége,

De már piros`szint szeretek,

’S más egyébfélét mogvetek,

Pirna' szmt látok magában

A’ legszebb fejlô rózsában,

A’ szivárvány is azért szép,

Mart benne diszlik rózsapkélï.

Ninçseg szebb a’ piros arczná ,

Szebb az, a’ halovány hónál.

Szeretem én a’ tuli Ат,

ЪНа fçjér is,) mive nem Маг:

е kertemben iros a’ szebb ,

’S elò'ttem min ig diszesebb,

A’ feìér szin betegséget,

De a pires egészséget

Jelent. En Мс mig lehellekg '

Mindig Pin-os szint kedvellek, д

16. A’ nìeg fag-jolt gyernwl.

Illy kèsö éis'zaka ki ottkin a’ temetön?~ ' `

Az óra már éjfélt ùtött; a’ РОЩ mär néma lön. e.

Еду árva gyermek andalg ott, szivét bú tölti el;

Hmz’ az, ki öt szerette még, töhbé mdr fel nem kel.

Anyja’ sirjára Щ, zokog az árva kis ñú;

„Anyáml óh! kedves 'ó anyám! szivem beh азотом!

Mióta itt тетенек ei, azóta bús ßjad.

Ninos a’ fßluhzm senki most, ki nek), csókot ad,

Ninos senki, a’ ki mandami: szeretlek, gyermekem!

Puszta a’ház ; hideg szobám; ’s nem шишек nekem;

Melléd temetve én is itt miért nem nyughatok?

Nggyon hideg a’té1nekem; -1- ah, milly szegény

1“

vagyok .

Í .

Az ап'а búsan zengi így kinos panaazait;

Felelve rá a’ tèli szél, üvöltve fel sivl't. .

A’ gyermek fázik, könnyei elállnak arczam;

Borzadva néz körül: de itt, a’ holtak’ hantjain
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Mély nyugalom uralkodik; A’ csönd irtóztató.

Csak szél sohujt a’ fákon 5.19, 5.s z'izegve hull a; hó. '

Fölkelne, jaj l de nincs erő: мышам visszadül

A’ kedves dombra,- felsobajfs mély álomba merül.

Es im’ az árva boldogul, jól érzi most magát. _

Elmultaks minden gondjai; -—— az álom hiv baráti

Szive még egyszer feldobog; mosolygnak a'kai;

Csöndes-nyugodva alszik ott э ’s ‘- meghalta kínjai. -

17. Munka-daz.

Ke'xmivetel" ¿1_ liulviulők' szűmn'ri;

Mindnyájan: Hall'uk; halljuk! üt az óra; ‚щ

Igy üt , a majd sírba szállunk,

’S a’ terht, melly most nyomja vállunk”,

Hah! lerakjuk mindenkorra.

De még ezZel be nem érik:

Megkérd egy kemény bíró otta

Mi vándorolván; terh nyomott,

7 ‚, it tettetek?“ s előúkér'iki

Varga: Jól van! a’ var“ a itt sem fél.

Ha mást taplá tolla,- karja":

О meg’ a’ lábat takarja

Jó bőrrel. Varr, szurkol. metál;

’S így, ‘ bár kövön, tüskén menne

Az ut , ... léptek bátorsággal;

Mi is lenne a’ világgal,»

Ha varga nem volna benne!

Szabó“: Itt az én szerszámom is ’hátl

Szabdal ’s egészít én kezemg

E szersmind esinossá teszem,

A dre én adok ruhát.

’S ’hát varga még kérkedjen-e?

Bőrén járnánk na világgal;

. Es mi lenne a’ vi ág al,'

Ha szabó nem Volna íenne!

Szövő-takács: Halgass szabó: takács itt áll:

görget fonált gyors keréken;

U1 a’ magas szövő széken;

’S neked veti, a’ mit csinál,
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Kömi-ves és :ics: Házzá követ ’s fát ki tészen?

.Ha szólni meäîzù'n az ácsok’

Szekerczéjök, alapácsok:

Mühelytek akkor hol lészen?

Nem a’ ruhát kell сна]: venni :

Több a’ ház ruha- ’s csizmánál ,

Több szabó- takács- Vargánál

Kömivesnek ’s ácanak >lenni.

lbtz'lvfís.' Ház, rnha mit ér bete ek!

Ha az eröt vesztett é et

Irral, füszerrel nem éled:

Vége van mindëniteknek!

Azèrt rá emlékezzetek:

I Ti épilsetek, szabjatok; —

Еп nektek ш gyüjtök ’s ndok,

Mivel haláltól menhettek.

Sütö: Téged ép, kór, egy sem szeret.

Keserü a’ te italod,

A’ jó halál ellen valót

En készl'tem , а’‚-— kenyeret.

 Pa : l а ódtok, ti emberek!
Р gy ’Sggilem gondoltok lelketekkel:

Pedig , ha vigasztalás kell ,
f Nem használnak mind e’ szerek.'

Halljátok, mit mond a’ pap, ’hát.

О visz viláß’ tekervényén`

Menybe а béke’ ösvényén;

’S ö mutatja meg kapuját._

Csfíszcír: Fбис áll a’ császár шагами.

Islentó'l a’ trónt én 4myerem,

Békét eszközöl fe verem,

’S örzök mindent atalmasan.

Kova'cs: Felséges Umm! én vele

Országolok. Fegyver (biezen),

Каш, láncz én általam lészen i

Kovács nélkù'l nines`itf helye.

.А._______-“___
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Bz'ró г Kard lés fegyver is sokat ér ,

 Ha üzni kell ellenséget:

. ~ De énnálam békességetl

Igazság tesz ‚ ’s »nem amber-vér.

A’ királynak gyilkos, galád , 

Mint a’ pórnak , nem kegyelmez;

Korona itt nem védelmez,

Ha birónak ninos gondja reid.

Alì/zdf: «Гать: Most e szivveli zen hetù'nk:9 jSok az embggrr’ kl'ilönbêey'ge;r g

De ház . kenyér, ruha, béke

Nélkù'l földön nem êlhetù'nk.

Azért, - ki sörény dolgában,

Hivják akár~hogy’ és kinek, -

наш adhat Istenénelc,

’S boldogúl állapotjában.

18. Magyar jobbzlgy«ember’ dala.

Nem adott az Isten nekem пазу palotát,

Sem ágyamra selymet vagy czifra tafotát:

Adott eg kis kunyhót , eröt, egészséget',

Es a’ me lé egy hiv jámbor feleséget. ‘

Vele keresem én naponkènt kenyerem’,

’S beh jó izün esik vele ат, költenem. v

Ha munkánk’ végeztù'k, lenyu szunk ágvunkban

’S ńj kedvre teszù'nk szerL i álmunkßun,

На felvirrad a’ na , vidámah kelíiuk fel,

’S fulytatjúk mu шика: újl'tott erövel.

Tavaszkor a’ mezò’ körülöttlïnk Virl't,

A’ fü-szálon rezvò' harmatocska frísít;4

Madárkák’ dale ls niulatgat bennünket,

Ев könnyebbé teszi-fárasztó mivünket.

Oszkor szl'iretelünk uru_n1;’ szò'ló'jében,

’S kapunk „falatocskát mustos pecsenyében!

Ha bcszorl't a’ tél, ’s belepi a’ fóldet,

Kis kunyhónkban ülù'nk mcleg шум mellelt.
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Az én kedves Sárir'n nz _orsót pergetí;
jS vidám danolásspl unalmunk’kergeti.

Magam fa'ragcsálok тылами szerszárndì,

S ezért nem ñzetek idegennek- vámot.l

На Vas'ánlap eljò' ‚ ai ozìfra bundában

Megyek hálát adni Istennek házában.

_Szépen elégedve s'orsunkkal ,- igy élù'nk-j _

’8 akńrmelly nagy urral mi meg nem езжайте:

19. Bùzdlla's ajjö reitd'àíañdsŕa.

Szëp çs'ino's légy, шар dsínos légy

Mair à" gyermek-#korhang

A’ röstekröl példát ne végy,

Kik Швей a’ podian.'

Ki holmiie't hányia-ve'li;

’S mindenben gondutlaní

Azt rilegvettetés követi;

’S neve faragatlan.

„ Ai meÍÍy gyermek díszesáëgŕe

3 r

y S o rend_re szert nem tesz i'

Az, mi or так! jut vénségr'e,`

Semmire-kellö lesz.A

Csino's Ies'zek; ’s ren'dhez" dzokoni

‚ - Hát minden do'lgombnn:

’S tudom, meghánni nem fogoml

Idösehh koromban.

20. ff „ша bárány, (Mm)

Egy (hárány, mikor elsó'ben

Legelt a’ többì вуали,

Vigan rált a’ mezó'ben,

’S e'kegett hangos Szájjalw
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Mig igy szökdós Миш, félre,

ъ Az anyjahozzá ère, › _- . А]:

’Smondaz „Lassen veszélyre ‚

у Hogy ne-juss még végtérelffy

A’ bárány szépszóra пешим ‚‚` . ` '_

’S magát, addig pròbálta ,_ “"

Mig végre egy halomra ért, _ ` `

’S ott шиш megtalálta. ‘ ‘ " «

lh.'

A’halomn'ákixlda1ába’ `

` Egy nagly követ czélul vett,

Rd ugrott, e törött lába; ~
Kesdve bézzeg odd-lett.

Gyermekekl 's'zép "s fris virágok! ’

_ j Hálgassatok вшиты :

„А’ mértékletlen vigságok'

Változnak fájdalomra l“

21. A’ 'paraèäzz gyermek’ elsó'se'gez'.

Hogy’ ho“y’?.Az úrñ nem mehet, 

Kiveï tegnap voltam? 

Ногу úrñ is beteg lehét, `

Soha_sem gondoltam.l _'

Az úrñ nem lait szù'kséget,

Sok csömögét eszik,

Суши-ан kóstol vendégséget, ‘

Bort, kávét is iszik.

Nekern nincsen más tart'ásom,

Mint turóm, kenyerem :

Még sincs nyavalyáskodásom,

~ ’S Viganszökik erem.

Sokkal is többet vigadok, 

Bár dolgaim nag'yok.

laten szivbölñhálát adok ,

‘ о úr nem va ok.:dazi кбит. gy ' gy 12

ï

»ill-ffii`
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22.' Tçl'llaâzí ёлеЬесвЬе. '_ 7.1 T_

Kertek, fák, füvek zöldelnek,

A’_völ ben violák kelnek"

’S adna с kedves illatot;

Az erdó'kben, a’ mezökben _ Н

Látunk gzép rajzolatot, ` l "

Jer Мг, ha szeretszázépsêget,

Kóstold a’ gyönyöríiséget, L

Sétálj ezer virá on;

’S örvendi animi, kítô'l унций: , ‚ t

Minden jók a"vi1ágon’. ' '

23. :mi émet. _ н

На szobából kiszökhetem ,

Egéazen újjá'születem; .

Szivem eget fóldet köszönt,

Szemem öröm-könnyeket önt.

Elmém , kényén röpdösve jár,

Mint az az örvendö madár,

МеПу zárva volt kalitkába,

’S visszaté'rt szabadságába.

Minden, nyájás tekintettel

Néz rám téli 'készù'lettelz

A’ Fatal: j'e'gpánczéljával ,
A’ а ösz göndör hajával.

A’ madarak szökdécselnek

A’ fák között, hol telelnek ;, _ f

Egymá'st biztatva rö dösnek, _

’S 'meleg veröfényt läeresnek. '

Itt a’ zöld vetés csirázik;

Noha gyönge, még sem fázik.

Ott az öz, szokott ágyára

Siet —— а’ völgy’ lágy mohára.

_ Természet.' szép ábrázatod’

Ezerképpen változtatod;

Soha _fényedben enyészet

Ninos , 6h! dicsö szép természet.

ч

s
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\ 24. Kihçz-legjobb férjhezmeìmi ?

Alom gyötör, álom kinoz , nem 151111011 nyùgodni,

Gondolkozván, ~édes anyám hogy kihéz `fog adni.

„Menj, leányom! a’ kecskéshez 5 jó (1101qung Jenni.“

Anyám! nem menek kecskèshez; rossz dolgom fog

_ lenni:

A’ kecskésa’ sziklákon jái', nyakátïfogná't'örni.

Alom gyötör, {Пот kinoz , nem tudok nyugodni,
Gondolkozván»,.édesŕmyámI hogy kihez'fòg adni.

„Menj, leányolnlf a’ uhászhoz, jó dolgedïfog 1911111.“

Anyám! nem mene juhászhoz, rosszfl dolgom fog

‘ ' ' lenni:

A’ juhász az erdó'ben jár, a’ farkas ’szélt-tépi; `

Alom gyötör, álom kinoz , nem tudok nyugodni ,

Gondolkozván , édes anyám hogsr kihe'z fog adní.

„Menj, leányom! a’ kalmárhoz, jó dolgod fog lenní.“

Anyám! nem menekvkalmárhoz, rossz dolgom fog

v ` lenni:

Kalmár szerte-széllel litaz , nem fog haza jönj.

Alom ïötör, álom kinoz, nem tudok n_yugodm',

Gondo ozván, édes anyáín hogy 1111102 fog equi.

„Menj, leányom l e a’ szàbóhoz, )ó dolqu Poglenni.“

Anyám! nem menek szabóhoz, rossz dolgom fòg

' ’ ' "Hf" 'leńni'

A’ szabónak tüje vékony ’s éhesek gyer'meki. ‚

Alom _ötör, álomkinozf, nem tudok nyugodni,

Gondoäkozván, édes anyám hogy killen fog'adni.

„Menj, leányomlla’ szánlóhoz, jó dolgod feg lenni.“

Hozzá megyek а" szántóhoz, ott jó lánygdîdolga.;
J

A’ szántónak keze barna,'de fejér k'alácsa.' Y ’

25. A’ tanz'tó îe's az

Tanitótól egy jò 'atya ш kérdezé: `

Mint tehetné fiját legszerencsésebbé?

Mellyre a’ tam'tó röviden ig felel:

„Fiiából az y«amber szerencsest ugy neëeì,
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Ha korán oktatja az Úr-Istent félni,

’S aztán jó könyvekből olvasni és írni;

Ha kincs helyett neki szerez okosságot:

Ügy nyeri el fija a’ szép boldogságot.“

' ь

26. A, méh és a’ szarvas. (Mese.)

Gyöngék’ boszujának ritkán van jó vége. -—

Egykor szép zöld mezőn röpdösött egy méhe;

’S a’ mint a’ tavasznak virágit nézdelì,

Látja , hogy azokat egy szarvas мрази

Sebtést hozzá röpül, hogy őt elrezzentse,

’S a’ szép virágokat magának megmentse. W

'Boszuból fullánkját testébe ereszti; 3

А’ szarvasnak nem fáj, ’s ő -— életét veszti.

27. .dz elégetett vessző.

A’ gondos atya {íját ijeszti,

Néha beszéddel, vékony vesszővel meg-megrezzenti.

Egykor az atya elment a’ háztól,

’S ekkor'a’ :fija nagy pajkosságból

. A'~ vesszőt hamar tüzre vetette.

,S.most a’ röst fiú még ugy sem javult,

Az oskolában semmit sem tanult.

Atyja a’ vesszőt ismét kereste

’S hogy nem találta, -- bot jött helyette;

28. JI’ tulipán. és a’ viola.

A’ szép tarka tulipán, fejét gúnynyal csóválja,

Az illatos violát hogy csollány közt találja.
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A’ kert’ ига im’ bejö, karján vezet egy kia lányt; '

Ennek kedveskedésú'l szakaszt еду nyilt tulipánt,

Violát is akarván szedni ’s fejlö bimbait,

Hiv szomszédja, a’ csollány, megcsipkedte uijait.

’S most a’ kevély тиран, igy sóhajt fel, ezt látván:

„А’ szegény barát is jó, nem leszek ’hát csufolól“

29. Az етЬег és az ege'szség.

Az ember és az egészség egykor utnak indulnak ,

De utközben nem sokára egymástól elmaradnak.

Mert az embeŕ elbizottan mińdiárt megfulamodott.

_ „Ne fußs,v öcsém!‘Í‘ szólt a’ társa; de ó' szót riem

_ ' _ ‘ ` fogadott.

Az egészség mérsékel've szedegette lábaít ,

Nehogy nyakra-fó're menvén megrontaná inait.

Alig értek fele-utra, ’s az ember már kifáradt,

Mert a’ sebes futás miatt melle, 'torka kiszáradt.

:Eklkorl visszanéz és так: „Jöjl és segéli jó tár

som! “

De az neki imigy felel: „Mértтыmeg tanáesom

Az ember is válaszolni akart volna szavára:

De akkor ez már elfutott , ’s az nem alcadt nyomára.

при

30. .Egy fe'le'nl: kàtona'nal- sz'r'uerse.

E’ tölgy fáńak árnyékában y ,ffl

Kard-se-látta Imrének ' "

Hamva nyugszik; ’s itt `sirjában . ' '

Vége dicsö létênek:

A’ ki mindig legelöl ment,

Midön szaladt a’régement.
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31. A’.töröirrpap„l4 ` -

Kali dermis аи erdöben egy kisd'edre akada; `

Veszi tüstént az' ölébe’, ’s illyen àzókra fakada:

„latenem! milly szép kisded ez; beh ió, hogy :rá
. . l akadok,

1h01, még mozog, éledez; óh! Uram, hálát adok;

Mert egy lelket ma megnyei-ek, a’ kinek ragadozók

Szù'léi, Vpogány emberek, és Mahomed-tagadók.“

Ногу ezeket elmondotta, fabicakáiát kivevé,

Környù'lmetszé, megáldotta, ’s #- а’ fóldre vissza

. l tevé.

32. Eldora'dó, ‚паду: a’ mese's'ország.

Van egy oŕszág, Eldo'rádó. -» ,‚

Hei! ott lakni volna á'miió! ` ‚ `. :-„' '

' De nehéz eljutni hele;  '

Mert vidékén körös-körůl

Egy czukros kása-hegy terül ` « i ’l 

Mintegy három mértfóldnyire: .- '

Azt ugy kell keresztül enni,

’S ugy ez országba hemenni.

Ott a’ házak’ kertelése

Kolbászokból van készl'tve.

A’ házfódél van laskáhól;

Ajtó , kapuV mêzes-bábból.

Szerte-széllel a’ fiizfákon '

Lóg a’ perecz minden ágon;
’S ha kézbe vészsz falevelet , l

Mindenik egy sunka szelet.

it*



Tanulságos' és mulattató versek. 183

l

Ott az erdön, hokròri, ¿sei-en - .

Alma, fige, azô'lö terem. ' “‘ ' "‘’
Bor foly a’ vizek’ árkában, 7" ' A

Bial-téj áll a’ tócsában, ~ '

Mellybe, > mihelyt a’ szél mozdul, 

A’ `fdikról puha zsömle hull,
Kész ebédiminden éhesúek;

’S kanállal csak neki esnek.

Tókban, vizekben a’ halak

Parthoz iönek ’s megállanak,
Ногу megfoghatd kedved szerint.

Тупик ‚ galamb sù'lten röpdös kint.

Mezön is sù'lt nyul szaladgál

’S jó pecsenyéjével kinál.

Kövér disznók utczán járnak

’S szalonnájokkal kinálnak;

Kés van dugva a’ hátokba ,

’S ugy hordozzák a’ házakba;

’S melly asszony már tett cgy metszést,

Visszadugja megint a’ kést.

Az ember ott nem szù'letik,

Csak mint gomba, fóldbò'l bujik;
’S ha vén lesz, vanÀ egy olly fórdô ,

Melly megifjl't ’s csudatévö.

Ott a’ dolgozás tiltatik;

A’ ki sörény , elhajtatik.

Ki goromba, röstés korhely,

Ott azé a’ legelsó' hely.

Kiben kevés a’ bölcsesség,

Azé mindig az elsöség.
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А; вяёшчеъёв (kivált a' femm-,minden emban
nůk âlllmulhataůìímul szù'kséges. lïlincsv az életlllacn

ó a ot, о mestersé va' tu этап - me у—beâT Y Мигай hásznát nemg veîyetnafmlir'.'Y Жажды;

pelgári életben az amber mindennapjnëŕfñm- 

tol, számlál .(kalkulál),' jövendö

eszét jártatja; e ‘ szóval- шт; вы. "Épai

rasztgazda min ann iszor számotvet, valahány

szor ád,vesz; valàmjkor adóiát beiìzetlìjjalainiker

vet ès.arat. A’ kézmives felveti az 6 meegerìêgéhez

шедшими szereket, mellyekbò'l doIgoz'niakeirj,

Щи, — hogy munkája mit er, >lei: niiŕ щедрот-5
t'ékái. Kalmárçknál a’ enzámvètéay éppen a" цикад; ‘б'

minden fogl'alátossá aikn'ak. A kàtonai ‘réndben

számvetés nélkù'l es к kápláreágig sem emelked
lietni fel. Söt minden jó rendtartçï házigazda _szziî

mon tart'a jövödelmét és мышц, még Ia', házl

a'sszonyna ’és szolgáló-l'eánynak is kan számot velg-‘

ninaponként. Némelly tudományok' ранг e’ 32611?

vet'ést шаг elô're напеть; és e’ nélkiíl моимmeg

tanulni nem lehet. »- De máskülónben isn’1mir!!

y vetés a’ lélek’ emlékezò' vés itéló’ tehetsége-inek, 558

az értelemnek e 'ik legjobb gyakorlása. A’ 16

számvetö minden olgokat sokkal hamarább álta 

lát, e's becsökhez helyesebben hozzávetg ós a’min~
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dennapi életnek ezerféle foglalatosságaira alkalma

tosabb, -- mint a’ ki erre a’ tudományra nem

oktattatott.

II. Előesme'reteé.

A’ ki számot vetni akar, annak előbb meg kell

tanulni számlálni, aztán a’ számjegyeket esmérm',

olvasni és le is írni. ‚

i.) витым; mindig csak semmitől és egytől

tízig lehet, (ugymint a’ mennyi a’ mi kézuiiaink

nal; száma); és aztán ismét elől kezdve, - a’ meg

olvasottat mindenkor hozzá véve; Ig'y t. i. semnn,

egy, kettő (vagy két), három, négy, öt, hat, hét,
nyolcz , kilencz, tíz. lll“) Most megint újra szintén

így, de az eddig амвона: hozzá véve, és azon

kezdve: tizen kezdve egy,. vagy csak így: tizen-_

egy;  tizen kezdve kettő, vagy csak: tizenket

tő; -tizen kezdve három, vagy csak: tizenhárom;

üzennégy, tizenöt, tizenhat, tizenhét, tizennyolez,

tÍZenkilencz, tizentiz, vagy más rövidebb szóval:

busz. Most megint elől, de {az eddig olvasotton;

kezdve: huszon kezdve egy, vagy csak: huszon

egy: -' huszonkettő, huszonhárom, huszonnégy

’s a’ t. huszontiz, vagy más szóval: harmincz. Har

minczegy, harmincz és kettő ’s а’ t. harmincz és

Uz, más szóval: negyven. « Ne ` en és tiz, vagy:

ötven,- hatvan, hetven, nyo zum, Lilenczven,

tízven. De a’- tízven szó nincsen szokásban, és a’

tízszer tízet sza'znal: szokás mondani. A’ számlálás

tehát, akármennyire me en is, örökkén ezen a'ka

rjkán fordul meg: egy, ettő, három, négy, öt,

hat, hét, nyolcz, kilencz, tíz, husz, harmincz,

negyven, ötven, hatvan, hetven, .nyolczvan,

h- . _

‘5) E’ szót illik tudni deákul is, melly így vamzde'cem ç’

innét van décima , a’ tizedik; innét viszont а’ dézmo

szó, azaz: tized része minden javaknak, -—- egyik adó

ja а’ magyar parasztnak.
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lenczven, száz. Ekkor ismét elől kezdve; és

folyvást, véghetetlen mennyiségig. „тшд. .

« Ha már а’ százon tul akarunk számlálni , tehát

ismét elől kezdjük, f- az eddig hozzá olvasottat

el nem feledvén,  lgy: száz egy ,. száz kettőes a”

t. száz tíz. Most elől, Igy: száz tizenegy, ’s a.’ t.

száz huszíg. Me int elől : száz huszonegy ’s a’ t. száz

harminczig, ’s a t. így lesz ezekután : száz negyven ,

száz ötven, száz hatvan, száz hetven, száz nyólcz

van, száz kilenczven, száz-száz, azaz: két-száz. Is

mét elől: két-száz egy ’s a” t. mindaddig, mígnem

lészen három-száz, négy-száz, iát-száz, hat-száz,

hét-száz, nyolcz-száz, kilencz-száz, tíz-százai”

tíz száz is szokatlan szó lévén, helyette így szólunk :

egy-ezer. Most ismét elől kezdjük: egy-ezer egy

’s a’_t. Egy-ezer tiz, busz , l’ß a’ t. Egy-ezer egy

száz , két-száz ’s a’t. K_ét-ezer, három-ezer, ’s a t

Ezerszer ezeret milliónak szokás nevezni deákosan;

a’ milliót ezerszer véve, milliárdnak; milliószor

. véve, billiónak; ezt viszont milliószor véve, trib-V

, 'líónak ’aa’t. , . ‚ .

'Yi A’ közönséges életbenelőfordulószámlálás csak

százakig és ezerekig' terjed. ~ Akár 'mi “légyen pedig

az, a’ mit számlálunk: “azt mind az előadott mó

don kell számlálni. Igy számlálhatiátok meg p. o.

hogy hányan ültök egy padon»; hányan vagytok

egy seregben az oskolában; hány betü van afköny

vetekben egy soron; hány sor e lapon; hán

levél az egész könvvben; hán önyv fekszi<

az asztalon; hánya 'i lapon olvastok most; -

vagy, hogy hány üvegszem van az ablakban; hány

ház egy utczában; hány gyümölcs egy kosárban;

hány szál fonál egy kötetben; hány darab pénz egy

erszényben 5' hány darab marha egy csordában;

hány virágszál egy kerti ágyban ’s t. eff. A’ ki 52.4—

zig tud számlálni , az könnyen képzelhet aztán na

gyobb számokat is. P. о. ha a’ mi oskolánkban vol

na száz gyermek, tehát akkor öt illyen oskolában

volna öt száz; tíz oskolában pedig ezer. Ha gon
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dúltok tarisznyában 'tiz 4erszényt, штат];

erszényben száz .Száz forintot: :izy lenne ezer forint.

Száz опуап шайззпуёЬап lenne száz-ezer forint; _

„A’.'millióikbœmenö számokat már nehéz 301160100—

‚На‚11211101‘с161›ап, mindenikben SZáZ-ezerfqrint

vo'lna': лежащее” millió forint. A’ ki a’ milliót

bahhólfzkîszámlálni akàrná: ‘az beérné e’ munkáygl

питием e'gy egész .Íhónapig, -— ha традиция

ze 'ïét Óräig számlálna is szakadatlanul és sebesen.

»anóságos -tárg'y., .mellyńek .száma millió velug,

mgyonzkevéáism'an. Azon'ban csak ug an :Vgn 125111—

lió `526111111.1:511е1‘1т16 ешЬег, zillat,Y fe evél ‚д 5115261,

'gahanaszein,.ŕ`óyényz, mákszem, vizcsßpp, -esillçg

?s'a’ ti A’ billió száiniot ondòlxli,. гагу ki-teremteni,

még nehezebb. ` Ha vaäaki `nyolczzvan _esztendeig

élt 7011111` is: .,iitöer'e (pulszuaa) vmég távçl 'gem

vert billiót.- 'Ha tiz hordót gondolunk, és minde

nikbeń száz-ezer-millió forint'ot: akkorlenne ben

nek billió forint; -mellyolly пазу summa,hogy

а" v1'lágon minden lńrályuknàk pénzbeli kincsök sem

menne annyira. Feltévén azonban, hogy illyen

kines van valahol; és‘ azt valamelly e es embel

meg akamai> számlálni: allhoz, ha szü'net né {ül 5211111

1álna`fis, tizenkilencz-ezer ,esztendö kellene neki.

Ember sincs a’ föld’ hátán billiór ellenben fóvény

szem, és vizcsepp a’ tengerekben vagyon annyi. A’

zsebórának, mellyminden másodpercz (másodfmi

nuta) alatt 41} y~1‘é.«1zorsófox‘ ást tészen ,» hat-ezel# 052

tendeíg kellene гати; а végett, ho egy 1111116

forgást tegyen. Trilliót Pedig máx“> a’ {В d’ kereksége

nem шашни elö..semm1t. Meri ha az egészfóld~

nek szine еду helek gabonás-mezò' vol-na is: meg
sem adna legy trillió gabona szemet.> Hanem az ls

tennek me mérhetetlen vilávában vagynak trillió

mértfóldnyi távolságok, mellyeket megmérní és

kiszámolni, a’ caillag-vizsgálóknak tudománya és

mestersége. A’ régiek ezeket a’ szörnyíí számokat

nem esmérték.

J
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Számláqutok ti magatblcçì elkezdvégî Pl

o. a’ nyolczon? `~ Elkezdïën* a’§`tize'nfki1ekiez§na¿

tovább? -.— Elkez'dvéh a’ negyven-ïötön? мышей?
kilenczven-hatoń? szá'zon.;«i.111'fv >száM-»kil«iaruìzìsréilá

egyèn tul? ` Most .azámláliatok 'visazœefelé ',` 'eI-à

kezdvén, p. о. а’ tizen? tizen-ötöncî'hnrmjnczl-ket»

tön'.’ ’s a’ t.

. . a’. ‚в 391616516} фёйиГёЁЕТЁЦег

deákos neivét i ;_mivç1 ш 1191 ` ati tok néhaŕközéy

beszédben: ho ` értsétiek. A’ szäm leákul 5neèá

veztetik; ~n Iev s' чаду numerò, ¿és 1са11ш1издпт
nèt, számláhzn',f lgy is mondatìk deákosan: kalku-'i

lálni_»..num.¢rá1ßif I - f
, .'-'l".f!¥' ‘1" .  r. .i .: . „2 I'

"2.)«„Kòvetkßzik immár .f a’ mmfwy'eg ek’ `esmére-v

te. Мёд edàîgëcaaknéläszóval A számláííiatok, min

den betükésjr'ásiegyek »liéllîü1..,-Ha ;a’ .azámokkal

irásban kellidolgozm, akkor aznkatszîntén' 'ugyî le

вен im',~»,:¢ní,nt>,akármèlly` ;egyéb::émheri` паи;

avvaây ”Игуана ‚' mellyetJ irlásbdal : foglahri'

Ugy e свай: róbálnátok a’ мышки а’ számbkat

mmdiër 1e kelîenelvalahová egészènvbetjúkkel шпик,

uaglí, а mint шока: ЬшопёйШсёзщеппхж hely'et fing-4

1 ának elgvmelly késedelmesmq laune Haz;

és menu i veszô'ìlséges dolgot adna. Iriátok ki csak

a’ y 36""swámokat betükkelr тегу, kettö, ДН—

rom ’s à’ t. Еще?! tehát, hogyîaï gzémakkal kön -

nyebben,:hamará§bb ¿s kicsiny helyeln“lehesisenE (10 

ozni: e’ vé ett a’ yrégiek a" Ilegalsö's'zámokát

îmindenikçt îqïlön) bizçnypa jçgyäxe'l' és fîgulïávìl

ejezték és rajzolták ki, mèllye iet szafm] e -

nek, (c_zlifrákngk'yhívunk. _A’ hely'etf .teháig, 'ii/ogy
a’ semmit;I (ше11 `е5узяег5щ1пё számpótoló jçg'y

is), i y ötv-'Íbetü've irnánk ki: Semmz', ’azt csak ez

zel a jegygyel fejezzù'k ki: A(Limeliyglgek neve sem:

mis-számjegy, deákosan nulla чаду zérus. Az egyet,

a’he1yett,ho ybetù'kkel irnárik: еду—059114571:—

juk: 1. A’ h yett továbbá, hogy irnánkzkettö , f

illyen ñgurát irl'mk: `2.y Három helyett: 3. Négy
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hçl. ` t: 4á^Ótflhe1 etti 5.~ Hat helyett: 56. Hét

11 yetta- 7. Nyolcz {lelyettz58. Kilencz helyetta. 9.

Idefrakom eló'tökbe immár (‚нытикам-{смок—

ból'kicsinálvn,’éa девушка 'is aláîok irva. iszám
láljáìokv meg 'a' pòntokát", azokról шиши}: el

a’számjegyuińet:^ "ï fsm. .1' -.î

`‘àëm'mi| . ..

t - 1 | 2 ‚
 ‚ ‘iff/i. ï ' 

..‚Г:,...‚„. ., . .

A’ ki ezekçt a’ czifrákat «_aslrvië'ŕifâizk `e1 Ituff ol

vaeńi, és'le is tud írni-minden számot. Мец ezek

bô'l 'írunk ki ~m_in'dle*1ri''szárm'-meqŕnryiséget»~ a’ vi1á'

gon', '-ha mè olly magy volna is Iaz. lEz'fleken

vù'l'több czí nincsenek; és nem iswszükséges
több. Csak a" tudósok között divatozikaz а’ szokás,l

kògy a’ számokat maig is az ábéeze’betüive1 iegye~

lik ki. De nekúnk közrendù' embereknek, az itt

elöadott számjegyek szolgálnak mindenre. Ezekböl

мешай}: ki р. о. a’~ tizet, tizen-egyet, tizen-ket.

‚ töbfés többeket,  mińt itt láthatjátokt ‚идём?!
. i ч -

. ÍIÍÍI ‚

  

о.

of  

  

‚ hlr- пеп- 3l- `v

.: hun mines ven „n_n“ ezer

10 {1 i2 13 14 1'5 20 `зо 40 50 '100 1000
. ì :fi 8! ~

20,21,22,23, 24,255, ’san Irjátok 1e igy a’szám

jegyeket kilenczvèn-kilenczíg otthon, éè'hòzzátok

fel Veletek az oskolába.

‚ 3. A’ számjegyek’ шатаю nézve csak ezt.

а regulát kell mcgtartani: Minden szám, ha egye
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„diil maga .áll, vagy mások mellett jobb kéz fe

lől, -- éppen csak annyit tesz, a, mennyit a,

neve jelent. Ha pedig eg sorban több számok is

állanak, akkor 'obhról al kéz felé számlálván,

a’ következő mindig tízszer annyit jelent, mint~

az előtte-álló. -- Ezen regula szerint a, számok

nak egészen különböző értelmök lészen, ahhoz ké

pest, a’ mint vagy az első, vagy a’ második,

Vagy még utóhbik helyen állnak. E’ szerint a,leg

első helyen álló számok egytől kílenczig, nem

jelentenek többet , mint pusztán egyet, kettőt

sa’ t. Es az illy számokat egyeseknek szokás hiv

ni; miVel azok megannyi egyesekből állnak. Tud

niillik: a’ kettő annyi, mint két egy; _а’ három

annyi, mint három egy; a’ négy annyi , mint négy

egy, ’sa’ t. Az egyesek, egytől kezdve kilenczíg

mennek. - A’ második helyen álló számok már

lesznek, tízszer többek, mint az előttök-valók; és

így az egylészen egy-tíz, a, kettő lészen két-tíz

( usz) ; a’ háromlészen három-tíz (harmincz) ’s a’ t.

Azért a’ második helyen álló számokat tizesebzel:

szokás hívni. A’ tízesekpcdig tíztől fogva kilencz

Ven-kilenczig mennek. - A’ harmadik helyen ál

ló számok megint tízszerte többet jelentenek az előb

bieknél, (azaz: a’ tizeseknél); és így az egy, lészen

egy tízszer-tíz , vagy egyszáz; a’ kettő lészen két

tízszer (huszszor -tiz, azaz: két-száz, ’s a’ t. A’ har

madik helyen álló számokat azért sza'zasoŕnak szo

kás hívni; mellyek mennek száztól fogva 999czig.

Negyedik helyen állanak a’ tízszer-százasok, azaz:

ezereselz, és itt az egy fog tenni e y-ezeret; a’ ket

tő , két-ezeret ’s a’ t. - Az ötödic helyen állanak

a’ tl'zszer- ezereselr. A’ hatodikon a’ tizszer-tiz-eze- .

resek, azaz: szdz-ezereseb. A’ hetediken a’ tiz

szer-száz-ezeresek , azaz: milliói". - Ebből láthat

játok, hogyaz egyest, tízest ’s a’ t. kiszámlálni

jobról kezdve bal-felé kell; de olvasni aztán a’

számot szintén ugy kell, mint a’ betüket, balról

jobb felé. .

KÉZI KÖNYV. " ’ 13
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\ Az `olly helyeket, mellyekre nem jut szám,

zérussal szokás kltöltení. Azt tehát, mikor a, töb

bi számok között fordul elő, által kell ugor

ni; - mivel ott kimondani való szám nincsen.

Egyébiránt tudni kell a” zerus felől, hogy az, -—

ha a’ számok mellett szélről van , bal kéz felől, —

semmit sem jelent. Ha pedig szélről van írva jobb

kéz felől: akkor a, tízesnek, százasnak pótolék-je

gye. Igy p. o. 009 , csak kilenczet tészen ; 02 , csak

kettőt: de 900 kilencz-százat, -és 20 huszat fejez

ki. Zérust tehát senki sem 'fo írni a’ számok elei

be balról. Az itt következő tá la mind ezt világo

sabban meg fogja magyarázni:

 
 

  

 

 

  

 

   
    

Itt e’ táblán az a) soron álló 7 az egyes számok

közül való, és csak így olvasandó: hét. A’ Ь) soron

álló 67, a, tízes Számok közül való, azaz: hat ti

zes, és így 01Vasandó: hatvan és hét (60 és 7 . A’ с)

soron álló a’ százaso-k közül való , és így о vasan

dó: négy-száz, hatvan, hét (400, 60, 7). А’ d) soron

álló számok már ezeresb'e mennek, és így olvasan-

dók: kilencz-ezer , négy-száz, hatvan, hét (9000 ,

400, 60, 7). f Y `

S

Hatodik Ötödik пеш- Нигшц- машин Első

xbelyen: helyen : helyen: dik dik helyen: heîyen:

uáz- tiz- helyen 2 helyen :

t milliós ezeres ezeres ezeres nins tízes egyel

. _-7Б

Í 6 7 б

4 6 7 5

З 9 4 6 7 d)

I 5 9 4 ' 6 > 7 e)

3 5 9 4 6 . 7 у)!

l 8 З 5 | 9 4 6 7 g);

9. ,pM-...L_____.
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Az ezeresen tul a’ számlálás mindenkor ismét

tizessel kezdődik és folytatik százassal ezeresig.

De aztán ismét tízes jő , erre százas, erre ezeres;

és igy mindig újra, valamikor ezer kerül. Minden

ezerest egy kis vonással (kommával), szokás mc - `

'elelni; és az ezerig menő számje eket ngy ke I
kimondani, mintha egyedül magoiydllandnaboda

irva. Az első vonásnál hozzá kell mondani: ezer',

a’ másodiknál pedig, -— melly már ezerszer-ezer,

tehát: '- millió; odább ismét ezer; azután billio

' ’s a’ t. -—— Az' előttetek álló táblán tehát ‚

Е’ szerint, az e) soron következik a, tíz-eze

res, és olvasni kell: öt tíz (azaz: ötVen), kilencz

ezer, ’sa’t. így: 50, 9000, 400, 60, 7. ._ AZOf)

soron száz-ezeresek vannak, és kell Olvasni: 3 0,

50, 9000, 400, 60, 7. »- A’ g) soron állanak ezer

szer-ezeresek, azaz: milliók, ésmost már öszve

sen ezt az egész számot megvonásozva: 8,359,467,-

így kell olvasni:

8',000,'000, itt egész végig kimondva ,

300'000

50,000

9000 itt ismét egészen kimondVa,

400 itt is,

60 I - „
7 I I l

Azaz: nyolcz-millió három-száz ötven kilencz-ezer

né y-száz hatvan hét. Más eldák, olvasni valók:

30 ; 4000; 625; 27; 1,4 7,625; 326,032; 706 5'

032; 49,706,032; 70; 970; 11,970; 170,340,601.

80,170,340. 601. . .

A’ nagy sorból álló számok, kimondásában a’

könnyebbség’kedvéért , a’ milliókat alól-fölül meg

vonásozhatod; és pedig ugy, hogy az először for

duló milliót egy vonással, a” másodszor-it kettővel,

’s a’t. p. o. ezt: 5180170340601,

' így: 5",180,170',340,601.
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A’ számoknak helyes elvágása végett még ta-I

nnliátok meg azt is, hogy mikor a’ szám mellett

semmi jel sincsen, vagy csak komma va on, akkor

azté pen ugy' kell olvasni, mint előttete < áll, sem

mit ozzá nem toldván. Ha pedig valamelly szám,

mellé pont van téve, akkor az azt jelenti, hogy

az a’ szám nincs kiírva mindenképpen ugy, a’ mint

azt olvasni kell; és ahhoz még kell valamit toldani.

P. o. ezeket a’ számokat: 3, 5, 9, 1, i yolvasom:

három, öt, ’sa’ t. De ha pont yan me ettök: 3. 5.

9. 1. akkor olvasni kell: harmadik, háromban

vagy másképpen, mint a’ dolognak értelme kívánla. -

Most tehát próbáljátok olvasni az itt követ

kező akorJást; és az abban (előforduló számokat

kimon ani.

Az én életem, esztendeinek száma 10, az atyá

mé' 52; anyám éppen 1800. született. Krisztus

Urunk” születése után 311. esztendőben tért ál

tal a’ római császár Konstantin a’ kereszt én hit

re. A’ mi magyar eleink az országba ezelőtt 935

esztendővel költöztek be; a’ po ányságból a’ ke

resztyén hitre ezelőtt 828 eszten 'vel tértek által.

Magyarország az austriai császárnak eze alatt már

308 esztendő óta vagyon. 1686. vették 1 {agyaror

szágbt a’ Töröknek kezeiből, ki is ezt 171 esztendeig

bírta folyvást. A’ könyv-n omtatásnak mesterségét

' Guttenberg nevü ember 1440. esztendőben találta fel;

1492- pedig födözte fel .Kolumbus Amerikát (föl

dünk, negyedik részét). Krisztus, születése előtt "mint

egy 1000. esztendőben élt Mózses- Most 6000 esz

tendeje, hogy élt az első ember pár, à’ paradi

csomban. A’ hang 1 perczenetnyi idő alatt 1111

lábnyi messzeségre elterül.“ E mértföldre 23,642

lábnyi távolságot számláln с а’ ` fóldleirók. A’

földtől a’ holdhoz, mikor ez hozzánk-legközelebb

áll, még 48,02lmértfóldnvi köz van: mikor ре—

diâ legmesszebb áll, 54,685 .mértföldnyi. A’ nap

1, 67,631-szerte nagyobb, mint a’ mi földünk, és

tőlünk 39,240,000 mértföldnyi messzeségre Va

 



Számvetés-tudomány. ~197

on. Pesten lakozik 60,000 ember; Bécsben

,000; Párisban 600,000; Londonban (melly a’

legnagyobb város Európában), 1,200,000; Ma yar

- országban. 8,000,000; egész Euró ában 470,00 ,000;

a’ fold, kerekségén 1,000,000,0 0 ember. A’ föld,

színén élő emberek közül minden 1 perczenetben

meghal általjában véve, 1 ember; tehát 1 minutá

ban 60; e órában 3,600; egy na on 86,400; egy

hétben 60 ‚800; egy hónapban 2, 93,000; és egy

esztendő, elforgása alatt 31,536‚000 ember.

4. A’ számje yeket leírni olly renddel kell, a’

mint kimondatn . Csak éppen azokr_a,a7 regulákra

kell itt vigyázni, mellyekre a’ számok” olvasásában

és kimondásában z, ugy hogy, a’ ki jól tudja olvas

ni a, számjegyeket, az fogja azokat tudni leírni is

alkalmasint. Kezdeni kell az egyeseken, ngy tovább

menni a” tizesekre, százasokra, ezeresekre, tíz-eze

resekre, száz-ezeresekre , milliósokra ’sa’t. A’ tizes

számhoz két darab czifra kell, és két hely; a’ százashoz

három darab és három hely; az ezereshez négy czif

ra, a, tiz-ezereshez öt czifra , ’s a’ t. és ugyan any.

nyi hely. A’ hol pedi - a’ kimondásban valamely

számjegy hibázik: otta helyet zerussal kell kipótol

ni, mint p. 0. ha írni akarsz ötvent; - ez tízes

szám, látni való; kell hozzá két czifra és két hely;

ugyde a’ kimondásban csak egy czifrát hallasz: az

ötöt; tehát a’ másikat, az üres helyet, zérussal

szükség pótolni,» és pedig jobbik felöl, így: 50.

Vagy ha akarnál írni három-száz né yet: ez százas

szám; kívántatik leírásához három ely és három

darab czifrarugyde a’ kimondásban csak két czif

rát hangsz; a’ százast, (a, hármat), és az egyest

(а’ négyet); tehát a’ középsőt, azaz: a’ tizest ó

tolni kell ù'rel “helyén zerussal, ’s lészen így : 04.

Vagy ha akarsz írni hat-ezeret. Itt ezeres szám le

vén kérdésben, kell'hozzá négy czífra, —— pedig

csak egyet hallasz diktáltatnl': a’ hatot; tehát a

többit _mindnyálát zérussal pótolod, (mellyikeket

és hányasokat) . - így: 6000.
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Tulajdonké pen. a’ na obb számokat mindig

aí”kerék számokk mondjuk és ugyis kellene azo

kat leirnunk. P. o." 342-tőt, így kellene a’ kimon

dás szerint leírni: 300, 40, 2; - e’ számot 5790,

így kellene írni: 5000, 700 , 90. De igy sok fárad

ság és hely kellene hozzá. Azért a’ dolgot megrövi

ditiiik , és a’ zérusok' helyeit, (a, hol lehet) eltölt

számbetükkel; így e’ számokat: 300 »

4g csak így ír

3 в п

juk le , öszvehnzva: < 4 в .

2, vagy 342.

E’ számokat: 5000 5 - u я

700 öszvehuzva csak ign( 7 v -

90 , 90

vagy : 5790.

Mondjátok“ meg immár a’ fólebbiekből: hánya

dik számjegy a’ százas? hát a’ tízes? hát az ezeres?

át az egyes? Hát a’ tíz-ezeres?

Mikor a’ százas, ezeres, milliós nincs megne

vezve számmal : akkor mindig csak egyet értsetek

alatta- Ha valaki így szólna: „Nekem van száz bir

kám,“ - akkor az egy-százat kell oda érteni. Ha

beszélnek ezer forintról, akkor is egy ezeret kell

gondolni.

Leírni számokat lehet sokféle eszközökkel, ugy

mínt: l'a-táblára krétával, vagy fekete kő-táblács

kára irókővel; vagy pergamenra plájbászszal (cze

ruzával), vagy papirosra tollal, téntával. De számo

kat legjobb olly szerekkel írni, hogy könnyen k1

törölni, és helyettök ismét másokat írni lehessen.

Most tehát próbáljátok kiírni! e’ számokat,

mellyeket előtökbe diktálnil fogok. Negylven-öt?

ötven-négy? hatvan-kilencz? kilenczven- at? száz

huszon-három? két-száz tizen-hároní? három-száz

tízen-kettő? két-száz harmincz~egy? három-száz

y



‚ Számvetés-tudomány. 199

buszon-egy? négy-száz egy? száz kilencz? (I-Iánv

szám van itt).'.P - Hét-száz harmincz? hét-ezer ket

tő? ezer busz? ezer ötVen? hat-ezer nyolezvan-hat?

tíz-ezer nyOICZ-száz négy? bét-száz-ezerl'hét-s'záz

ezer négy-száz? ezer két-száz? ezer nyolcz-száz? ezer

nyolcz-száz harmincz? ezer nyolcz-száz harmincz

hat? - Ha négy-száz tizen-ötöt le akarok irni v, jó].

van-e, ha ivy irom le: 40015? Hát, hogyan kell?

Ha le akaro í írni ötvent,. jól van-e így: 05? ’s a’ t.

A’ következendő feladást pedig odahaza csi

náljátok meg, leirván a, benne elő-forduló számo

kat; aztán mutassátok be.

Van egy ház, mellyben nyolcz szoba van,

. és tizen-öt kamara. A’ mi pinczénkben most har

mincz-hat akó bor áll, és száz husz funt sza

lonna. A’ kézi kosaramba negyven tojás fér, a’

tiedbe három-száz tizen-öt szem szilva. Az almás

zsákunkba két-száz husz darab alma megyen; van

pedig ollyan zsákunk hat,v tehát ha mind kitölt

, ük , négy-ezer három-száz husz almánk lesz egy

atárban. A’ Tisztelendő Urunk' könyVes almári- .

omában négy-száz nyoleZVan-hat darab könyv áll.

Az öreg atyámnak kilencz-száz betven- hét ezl'iatfl

ênze van félre téve a’ ládában. A’ hires Mátyás

király ezer négy-száz kilenczvenedik esztendőben

halt meg. Annak könyv-tárában ötven-ezer da-v

rab drága könyv volt; és az ő fekete regement

je hat-ezer erős vitézekből állott. Magyarország

négy-ezer nég -száz nyolczvan-hét mértföldet fog

1a1,iszélében hosszában; “az egész. austriai biroda

lom-“tizenkét-ezer ötven-öt mértföldet.l A’ szom

széd Óroaz birodalom foglal három-száz ötvenöt

ezer hét-száz mértföldet; az egész föld,szinc egy

millió kilencz-száz tizenhat-ezer hat-száz hetven

mértföldet, szelében hoszszában t. i.

Je yzés. A’ számok, kifejezésére az emberek,

(hihetòä, sokáig csak az ábéczőbetüivel éltek; ugy

hogy az a j'egyzette nekik az egyet, Ь а’ kettőt e

c a’ hármat és így tovább. Későbben gondolták k1

‚.
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a’ különös наш-атаки, р. o. az Aráb és Római

nemzet. Ezeket a’ most elötökbe adott`számje

gyeket (иву tartják) az Aráb nemzet találta fel ré

genten, mellyért ezek ara'b szfímjegyel'nek ne

vcztetnek. Ezek vannak ma már divatban minden

népeknél és nemzeteknél. Ezekkel élù'nk a’ szám-l

vetésben mi Magyarok is. Harlem vannak kivù'löt- ‘

tök még más számjegy'ekís, mellyekkel régenten a’

Római nemzet élt, és a’ mellyeket maig is láthatnì

a’ fólirásokon, torony-órákon , könyvekben, osz

lo okon, sirköveken. Ezeket rómaz' számjegyelr

ne szokás hivni. Nagyobbak ezek mint az aráb ñ

так; több helyet és fáradságot is ‘kivánnalg

mellyért rend szermt velök nem éh'ink: azonban jó,

söt néha szù'kse'ges esmémi okos embemek azokat

is,  mint"l itt következnek.

11Felvették a’ IÈómaiak az( (Ё egyik tenyeröket,

me en e -e elálló I. je zette az e et;két ìÍîelzillfäâyujjgym.) a’ liettöt, häxì'ïom ujj a’

hármàt, négy uìj (11H.) a’ négyet. Az ötöt mind az

öt ujjak’ ñgurája >jelentette , mint azok öszvetéve

és meghathva va ynak U, vágy csucsosan V, melly

hez még egy ily ötös ñgurát ragásztván Х lett

belöle: a’tiznek számjegye. Száz, római nyelven

сетит lévén , ezen szónak kezdó' betüje С, vaäïf

réïiesen irva Е : jelentette a’ százat; e’ Iìgurán c

fe e-része, pedig L kifejezte a’ száznak felét , azaz:

ötvent. Vé re az ezer római nyelven `mille lévén ,

ezen szóna kezdö betüje M (чаду régiesen irva:

(D) jelentette аи‘ ezeret. E’ fi uráuak fele-része

Eedig D kife'ezte az ezernek elét: öt-százat. -—

zen kevés romai czifrákkal ki lehet imi akármelly

számot maig is , mint р. o.

к _ \

I. П. III. V. IV. VI. VII, VIII. Х._ IX. XI. XII.

1. 2.-3. 5. 4. 6. 7. 8. 10. 9. 11. Y12.

XIII. XV. XIV. XVI. XX, XXX. L. XL. LX.

13. 15. 14 16. 20. 30. 50. 40. 60.
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LXX. LXXX.. с “vagy с XC. CX. сс. ccc.

70. во. 100. 90. 110. 200. 300.

D. CD. DCs'DCC. M. CM. MC. MCG. MD.

500. 400. v600.` 700. 1000. 900. 1100. 1200. 1500.

MDCC. MDCCG. MDCCCXXXVI.

1700. 1800. 1836.

A’ földmérők és csillagvizsgálók végre az aráb

és római számje yeken kívül, az ő számvetéseik

ben betü-jegye] {el szoktak élni. Ez által. a’ véghe

j tetlen nagyságu számokkal még könnyebben és ki

sebb helyen lehet dolgozni, mint az aráb jegyek

kel. Ez betü-számvetésnek neveztetik; na yon

mélységes tudomány, és nem'falusi gyerme {ek

nek való. ` ` ’

Ш. Fejbelz' különbféle gyakorlások

A’ számlálásban előfordulnak a’ kerékszám, pá- ~

ros és páratlan szám. egész szám: mellyeket illő, '

hogy megértsetek: Kerék szám az, melly O-ra

megyen ki, mint p. 0.. 20, 40, 500, 6000 ’s a’ t. Mond

jatok ti is kerék számot?

.Egiész'szzím mondatik a’ töri. számhoz képest,

millyen a’ fél, harmad , negyed , ötöd rész. A'mi

egyen fölül van: 2, 3, 5,v ’s a’ t. az mind egész

szám, hanem az egyen alul kezdődnek a’ darab

számok másként tört számol: (fralicziók). De a’ tö

rött számok, Vetésében is ugyan azon czifxiákkal szo

- kás élni, mellyekkel az egész számok, vetésében;

mint majd utóbb meg fogjátok érteni, a’ XI-dik

czikkely alatt. ' » `

Páros számok azok , mellyeket ugy el lehet

osztani kétfelé, hogy sem törött szám nem kell

hozzá, sem nem marad belőle .valami. A’ melly

számot így ketté osztani nem lehet: az páratlan

szám. Páros p. о. 2, 4, 6, 8, 10, 14, 2_0, mivel azok ~

nal; hasonfele 'êppen egész egy, kettő, három ’s a’ t.:

`
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De páratlan a’ 3, mert annak fele egy egész és fél;

páratlan a’ 7, mert annak fele'három és fél. Mond

jatok ti is páros számokat? Páratlanokat? 15 elött

` mellyík páros szám áll? hát 15 után T - Micsodás

páratlan szám következik 22-re? Hát előtte?

A’ páratlan számokat a’ babonás emberek sze

rencsétleneknek tartják, név szerint a’ hetet. Van

“ nak ollyan gyarló emberek, kik ha vendégségben

az asztalhoz páratlan számmal látják letelepedni a’

véndéŕ'eket: megijednekLés abból azt jövendölik,

hogy {özűlök valaki nem sokára meg fog halni. Ti

azért jó gyermekek, tanuljátok meg, hogy a’ szá

mokban semmi babonát keresni nem kell; mert az

hiábavalóság és esztelensé . 

A’ nagyobb számokn с meg-fogását mintLa, kí

mondásban mind a’ leírásban könnyebbíte'ni fog

játok magatoknak: ha azoknak feltagolásához el

métekben hozzá szoktok; oll formán, hogy mi

helyt e nagyobb számot hal atok, azt azonnal ta

goljátoc fel ezeresre vagy a’ min kezdődik) szá

zasra, tízesre, egyesre o. a diktáltatik 412, azt

tagoljátok fel 400-ra, 1 re, 2-re. Ha diktáltatik 859,

azt tagoljátok fel 800-ra, 50-re, 9-re. Ha diktálta

tik leirásra -- , azt így szakgassátok széllel:

600

50

. . 4.

Ha pedig vagy írva, vagy nyomtatva látnátok va

lahol kész nagy számokat: azokon is gyakoroljá

tok magatokat azoknak széltszakgatásában, le

írva azt vafg papirosra, vagy táblára. Ta oliátok
tehát lgy e eze (et a’ számokatn itt:- 43, 1, 267,

907, 640. 8015, 12079, 2468, 13957, 248316, 17259.

. A’ számok önmagokban csak puszta ]egyek,

de minden tárgyakra alkalmazhatók: az 1,2, 3', ’s

a’ t. lehet 1 alma, 2 forint, 3 réf pántlika, vaä

akármi. Ha te most harmincz-hatot pusztán fe -

irnál a’ táblára, és azt értenéd alatta, hogy: 36
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forint, ’s most bejô'ne az oskolába valaki és látná

a’ táblán azt a’ 36-tQt, valljon elértené-e, hogy

te oda mit irtál? Tehát nevet kell а" számnak ad

ni, Ьоду akárki elérts_e. Ird csak a’ 36 mellé fo

rint; иду azonnal тифа , hogy ott forintról van a’

szó. Мех-Ь lehetne 4az a’ 36 mi is? - Még mi is? -

’S mikor aztán a’ számokkal igy valami bizonvos

tátgyokat чаду mértékeket megnevezúnk: alfkor

megaevezett számoknak hivjuk azokat. A

IV. A’ lîülönbféle mértékelr, pénzelr, nehezékeŕ.

Mínekelô'tte tehát a’ számvetés’ tudományába

beereszkednénk, mellyben t. i. :1" szamokkal majd

pusztán, majd bizonyos dolgokat megnevezve

fogunk élni; ne hogy utóbb fónakadjunk valaholz

szù'kség elöre megtanulni azon tárgyalîat, ше11уе

ket leggyakrabbdn kell kiszámolnunk, minemüek

a’ pénz, a’ folyadékok, а’даЪопа—ГЫе чаду шйизёЬ ‘

ni való jószágok, a’he1yek tavolsága, a’ területek,

és az idö. Mind ezeknek kivetéséhez a’ mincmü

mértékek ország-szerte nálunk megállapx'tva van

nak: azok im’ itt következnek.

’ í. ¿fpe'nzelr rend szerint érczekböl készl'ílnek

‚ csak. Veretik azokat minden országokban a’kirá1‘yok

kiknek képök is rájok van nyomva- Még rá van

nyomva minden pénzre annak böcse és értéke, ¿iz--ß

után az esztendô’ mellyben veretett. A’ mi' orszá

gunkban kelendó’ és forgandó pénzek közûl immárr

A’ pénznek alsó nemén kezdvén, a’ 1egcse

kêlyeb böcsü réz pénz darabok a’ batka , чаду 51—

' 1ér, denár (his pénz, gréslí , fél krajczár, kraiczár,

garas. Еду garnshoz kell krajczár чаду 5 denáŕ.

Husz garas : (чаду 60 krajczár чаду 100 `denár) еду

forintot tészen. ›— Forin'tos darab pénz, rézbçíl nin

csen: ellenben ezústbó'l чадуоп forint, gafas és

krajczár is. Ezúst pénzdarab még a’ huszas és tízes is.

Talle'r, 30 garast tészen, (чаду másfél forin

юг). De еду darabban ez a’ pénz nincsen; csak

„защищая pénz-'mértélL
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. A’ дым: arany-pénz; шеПу vagyon is kiver

ve egy darabbanI valósa'ggal; réz pénzben egy du

kát annyi mint М for. és 15 krajczár. De va

on többféle arany pénz is, шеПу nem ennyit tesz

A’ peták, poltura és máriás ma már nem for

gó régi` pénzek; valamint nem forog a’ kis-pénz

vagy denár is , de mégis számlálunk denár számra;

mivel azzal számlálni igen könnyù'. Van pedig de

nár egy garasban 5, агу forintban 100. ~ Ñ

Más országokban és a’ kalmárok’, zsidók’ kei'

zeikben forognak ezeken kl'vù'l számtalán sokfèle

pénzek: de a mellyeket nektek tudni nem szù'ksé

es. Ellenben az országunkban és kezeiteken is ma

olnap megforduló pénzeknek minden пешей jól

kell esmérnetek ‚ azokkal mindenképpen kell tud

notok számlálni , ne hogy megcsalattassatok.

Jegyze's: а) Az ezíìstpénzeínknek papiros pénz

re és ennek viszont amarra változtathatását részint

itt, részint utóbb magya`ráz`za meg a’ tam'tó élö

szóval, és matassa meg valóságos pénz-darabokkal

Ugy emll'tse meg e szavakat is: convencziós

pènz, banknóta, váltó czédula; és ezeknek rövi- ‚

ditési ieleiket, u ymint: р. р. (pengö pénz); ç. р.

(convencziós pénz ; v. cz. (ИШЬ czédula .

11.) А’ nagy városokban lakozó na ykereske

dök és kalmárok a’ mindennemů pénze (kel keres

kedést is üzik; innét ered a’ kůlönbféle pénzek

пек változó böcse és folyamatja, игу hogy maid

fólebb száll majd alább». Ezt a’ pénzek’ böcsênek

változását Kursznak szokás hivni, magyarul pénz

keletnek.

у) Pénz-körûli vígyázás élò' szóval adassák eló'.

.Papzrospe'nz körùl: hog)r igen rongyost, nume

rótlant el ne vçgyenek, —— hamisan csinált han

kó ne legyen , -- оПу helyen tartsák , llogy e1 ne

ázzék , el ne szakadjon; kis gyermek’ kezeitöl 01—

talmazzák. Ezüstpénz körù'lr hogy lyukas hu

§zast e1 ne vegyenek , -— megpöndl'tsék, ninosen-e

onból, rézbó'l, vasból, üvegböl a’ huszas; nincsen-e

r
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n

igen megnyirbálva; - nem hijányzík-e тайга а’

sza'm, melly mlnden pénznél a’ 1e föbb dolog.

2. Folyadékok’ méf'tékeilv közù' leg kisebb az

itcze, és ennek részei a’ fél ìtcze (szájtli, messzely),

negyed-itcze vagy verdqu, vagy römpöl. Két itcze

tesz еду kupát vagy pintet; 64 itcze tesz rend

szerínt "’) еду akót, melly szerínt mérjíik és szám

láljuk aztán a’ magy mennyiségü folyadékokat:

lbort, sört, pálinkát, eczetet, ’s t. eff. A’ csöbör

tiz itczével kisebb mérték az akónál. Еду antal

másfèl akót tasz; еду kanta tiz itczét-` Tiz akó tesz

еду hordót. A’méréshezva1óeszköz`az akoló-pálcza.

3. ОаЬопа-летй 1двшйдт01т’тёггёЬе а’роязопуй

mérö, mellyböl 25, еду _malternak mondatik. Еду

‘pozsonyí Iñérö annyi mmt két mércze (уаду két

véka), mellybe 72 позе számláltatik. Háromvvéka

Lesz 1 pesti чаду бгед méröt; két pozsonyi mérò’

tesz еду köblöt, узду еду szaput, еду kilát. A’
m`érönek kisebb részel: a’ fél, negyed, nyolczadV

(káforka), mérö.**) »- А’ 52а1шй5йЬап`1ёуб даЬопа,

kéve és kereszt számra rakatik öszve. Еду kereszt

ben számláltatik hol 17, hol 20, hol 26 kéve. ‚

4. Nehézse'g-me'rtélselv’ leînagyobbilia a’ тёща.

Еду bécsi mázsában foglaltati: 100 funt:I еду funt

ban 32 lat (nehezélc) : еду lgtban négy drachma. A’

patikában még más'mértékekkel is Ишак, véghe

tetlen kicsinységíg. Az ötvösök ismét másfélékkel.

Не való mérö-szerszámok: a’ serpenyö és mázgáló

mérle ek, A’ negyed-funtot közönségesen fertálynak

is ,szo {ás hivni.

5. Idö-mérte'lvek: az óra, nap, hét, hónap és`

esztendö gîv). Еду esztendöben számlál'tatikíÈ hó

nap, еду. бпарЬап 4 hét уадуЗО пар kerék szám

 

') Vagynak vidékek, hol az akó is.különbféle p.o. a'sop- .

ronyi akó 84 itcze.

m") Mivel országunkban a’ gabona-mértékek ezen neveken

külöuböçó érlclemben neveztetnek: azért a’ tanító

azokat a’ mértékeket vegye fel számvetési oktatásaiban, Y

mcllyck az ö vidékén szokásban vannak.

f
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mal; еду hétben hét пар; еду парЬап 24 (Зга5 egy ‚

órában 4 negyed , чаду 6,0 minuta (elsö perez , еду

minutában ismêt van 60 másod-percz чаду szekun

da. A’ napnak 24 Óráit azonban, szokás szerint

nem folyvást 1-tô'1 24-1'î, hanem ketté szakasztva, ti

zenkettejével számlálju с; és igy'a’ mi dél-utáni 1

óránk tulajdonképpen volna 13, a’ mi du. két óránk

14 ’s a’ t. Ide szolgáló eszközök a’ kalendáriomok

és a’ különbféle óra-mivek. *)

6. Papíros mérte'l' az 1 iv (zh-kus), és a’ koncz,

ше11у 24 ivet foglal. Husz koncz együtt „ tesz

ед rizmát; tiz rizma еду bál-papirost. A’ köny

те}; külsö na yságát а szerint határozzuk meg,

a’ mint Ьеппес еду-е iv öszvehajtva уадуоп:

két rétù'en, 4, 8, 42, 4 ‚ 32 ’s t. rétíien. Es igy a.’

ti kézi könyvetek millyen nagyságu könyv'?

7. Apróbh darab portékák’ mértéke : а’ duczet

(тешат) , ше11 тЬеп 42 dárab számláltatík , р. о. еду

tuczat gomb, {ét tuczat tü,’s t. eff. Bitkábban hal

lani a’ sokkot, és mandelt. -— Еду darab fonálban

van 40 kötet, еду kötetben 40 ige, еду igében 3

szál. Egy kötés 6r 10--20 darabot tészen.  Еду

vég-vászon чаду posztó bizonytalanmennyiség.

8. Trívolsa'g’ mértéke a’ mértfóld , melly sok

féle, ugymint: német, magyar ,_ ángel, geográ

Бай ’s a’ t. Itt a’ geográñai (va inzsenièri) mért

{вы értetik. Еду Шуеп mért óldnyi távolság im

már az, a’ mennyit gyalog ember két óra alati;

haladhat, azaz: 4000 inzsenléri lêpésnyi közfóld,»~

еду—еду lépésre öt lábot száml'tván. A’ távolság’

megmérésére szolgáló szerszámokat tudni: az in

zseniérek’ (földmérök’) tiszte.

9. Hosszusdgola’ mértékeik: ` öl, sing, réf.

‘öl felosztatik két ‘lépésre va у 6 lábra (sukra'h

еду láb 12 hüvelykre (czolra ', еду hù'velyk 12

“) Többet az ,idószámlálásról шиш a’ 'VI-dik részben.
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vonalra. De az inzseniérek’ öljében láb, hù'velyk,

czol, vonal, Liz-tíz vagyon. — Az ácsoknak mé

` kù'lön mértékeik vannak. — А’ lovak’ derekánac

hosszuságait hù'velykes ököllel показ mél-ni, és

igy mondani: 15 markus, 16 markos ló. - Агава

szal a’ közönséges életben mérù'nk.

10. Területek’ mértéko , név szerint a’ szántó

i Íöldeké a’ hold; melly lohet nagyobb , kisebb; de

rend szerint еду hold akkora fold-terù'letet тени,

mellyböl 1200 négyszegíi öl jô’ ki. -— А’ гёъек’шёг

téke а’ nyilas,egy nyilast 12 ölével számlálván. Ide

való szerszám а’ láncz, ше11у rend szerint 10 ölet

tesz. Mértékekhez valók: ¿l? kompolások, árkoli:

és határdombok.

Jegyzés. A’ terù'letnek, azaz: valamelly hely’

kiterjedtségének meghatározásában is a’ 8. 9. 10|.

számok a1att,eló’adott mértékekkel élù'nk u an;

de ollyankor -aztán a’ mértéket nemcsak osz

szában vesszù'k fel, hanem széltében lis, és min

denféle kiterjedésben a’ fold’ szinén. Ев az illyen \

mértéket négy-szegletü vagy nêgyszegünek szokás

hivní; és igy irni röviden D. Igy mondhatom р. о.

hogy ennek a’ határnak téŕsége tesz két Е] (né 

szegù') mértfóldet, azaz: olly darab tért, mel у—

nek széle is egy mértf., hossza is egy m., kétszer

véve. Vagy mondhatom: ennek a’ fundusnak (te

leknek) térsége 40 Ш öl, azaz: tészen negyvenszer

olly darab térséget, mellynek széle is 1 öl, hossza

is 1. öl. De a’ mindennemùf térségek’ mekkoraságát

kivetni, és meghatározni: шаг túl van a’ számve- '

tés-tudományon, és az inzseniérek’ dolgaf. `

А’ mértékek’ megitélésében mérték-pálcza és más

eszköz nélkúl is gyakorolhatja magát az ember,

csak puszta nézés által, és hozzá-vetöleg, a’ mit

.szem-me'rtél'nel: hivunk. Söt kell és szl'ikséges is

minden embernek magát a’ szem-mértékben'gya
korolni. Ugyan is, felnèvelkedvén, a’ szem a’ 1eg `

f elsò' mértékù'nk, ès elo'bb mérl'ink puszta- szemeink

kel, mint mérték-pálczákkal. Sokszor magunk sem
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veszszú'k észife. mikor a’ szem-mértéket gyakinol

juk; р. о. а’ gyermekek az ö a’ játëkaiknál mem-mér

ték szerint cselekesznek: a’ szerŕnt czéloznak a’

dobásban, tekézésben; és a’ ki legtöbször találja a’
czélt, a’ ki Iegtöbb tekét (kuglit) vdön't e1,'am'1ak

Чай legjobb szem-mértéke. Szem-mértëkkel dolgoz

tok : а’ szánkózä'sban, ugrásban, famászáshań; 1 ¿zem

ше1 méritek meg, ha .valami nagy'l-'követ "s a’t.

láttok, valljon feltudjátok-è emelni vagysem.“ Men

nél idò'sebbek lesztek pedig, annál "iiöbh häsznát

veszitek a’ szem4mértéknek; р. о. valamelly- szer.

szám’ csinálásáhan , vágásban , faragásban, szekère

tekïrakodásában, asztag’,kaza1’, baglyq’ elerányzäsá-ï

bnn , valamelly darab ruházat" vagy épú'let’ felké- »

szülésének megböcsülésében , és töbh számtalan

esetekben., "') ~ ¿.3 y -

¢Azonban a? szem-mérték még 'is megcsalhat

benneteket sokszor; — а’ minthogy a’ távolságban

winden kisebbnek, ködben viszont minden nagyobb

nak látszik, mint a’ mekkóra valósággal. De egyéb

iránt sem lehet a’ mérte'keket kinek-kinek szabad

tetszésére hagyni; mert иву sok ycsalások történné

nek-.- Tehát kell lenni minden jól elrendelt társa

ságbám bizonyos m'értékeknek, mellyekhez magát

tartani minden ember köteleztetik: és a’ mellyeket

elö kell >venmïnk akker, mikor afszem-mérték nem
elegendö. y я '_ Tja@ V 1.2." ii' '. - » _

Az elô'adott mértékgkf neveit a’ számvetés közben

nem.szokás egeszen катя, betù'kkel, hanem свай a’`

szónak kçzdó' betù'it искажений a’ szám mellé; р. o.

12 for. va yf. (Гейш); 6. k. чаду kr. ’s a’ t'. Nemelly

mértékek irásához kl'ilönöa jegyek is vagynak, р. o.

*j 1tt a’ tam'tónak ismét hö tárgy és alkalom nyujtatik,

 a’ gyermckek’ itéló-tehetségének gyakorlására, a’ való

életból veendö реши által. De ne csak maga mondjoxi

nckik példákat, hanem mondasson velek magokkal iS.y

és foŕdítsa több izben` а’ beszédet imigy: „Most mât

próbáljatok gondolni példát плазмой is ? “
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ctr. нац: mázsa; lb. azazr funt, ’s a’ t. ") Mind

ezeket szl'ikséges értem a’ )o számvetönek.

)i '_Rß д; ‚ ‘

1 4V. A’ szám'vete's/Lel: negy nemezró'l (Майдан ,

:i шагу: a’ мезгу spéczzesekröl. '

Midò'n számmal dolgozunk, akkor ahhoz vagy

hozzá számlálunk ,'vagy cls_zámlálunk tôle valamit

A’ hozzá-számlálás által a’ szám nagyobbá 1esz,>a’

tôle' elsz'ámlélúá által' kisebhé. Tehát a’ szám, a'

vele-dolgo'zás közb'en, vagy növekedik, тазу ke

yesbedik. Ez a’ kétfe'le változás történhetik vele',

tvöbb és mäsféle nem. De mind növekedése mind

fogyása à’ számnakkétféle módon eshetik meg. A'

szám ugy növekedik, ha azt vagy többekkel бзи—

veadjuk, vagy valamelly más számmal sokszoroz

zuk: ès ezekbò'l матами а’ számvetésnek ama’

két elsô' neme (spécziese) , mellyet öszveada'snak.

_deákul addícziónak; és sokezorozlísnalr, deákul mul

tiplikácziónak hivunk. -—- A’ szám ugy fògyhat, ha

vagy belöle kivonunk, vagy azt felosztjuç: és eb-f

böl lëszen a’ számvetésnelc ama’ harmadik és ne

gyedik neme (spécziese): a’ Hua/uis. deákul Sub

trákczió, és a’ felosztás, деды divizió. ‚— Ez a’

nêgyféle számvetés (spéczies) a’ fundamentuma.

mindennemù' számvetêsnek a’ világon; akármi né

.Ven neveztessék: ugy hogy a’ hármns Aés ötös re

gula, a’ társaság’ regulája, a’ keveréa’ vagy cserélés’

regulája ’s más eife'le , nem egyéb, mint ezen négy

spèczieseknek reá-alkalmaztatása.

_ açámokkal dolgozásban táblán _vagy papiro

ров .‚ rövìdßég’ okáéŕt a’tndósok miudenik spécziest

_külön iegygyel bélyegzik: mellyet minden зайки:

vetönek érteni kell ‚ hogy mit tészen. Igy adnak a ’

mesteremberek is az ò' mesterségölmek különös je

gyet és czímçt; p. о. a’ szabót jegyzö czx'm az

 

") Mássalhangzó мак azen mértékekne'k deák neveikbôl:

centengfius, és libra.

nńzl кбит. y1-1
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дм

'0116; a’ vargńè a’ czi ö va свита; à’ szìi ártóé
egy kantár, melly a? házagâélött lóg. Igy aßjslzánb

vetö tudósok szermt az öszveadásnak jçgye az álló

kereszt (+), és meg n’ magyarázatja, aznz: és,- р. о.

ha e’ számjegyeket lámm leirva elöttem: 3+2,

ezeket igy mondom ki: három meg kettö. Vagy

ha kellene iruom: 'óL meg hét: igx imám le;“

5+7. -— Ellenben a’ sokszorozásnak )e' e g1’ fekvö

kcrcszt (Х ) ‚ és @zer-snor а` magyarńzath. P. о. hn

e’ jegyelçet látom Ieirva elöttem: 4X 6, igy olva

som: négyszer hat. Vagy ha ezt шимми: kélszer

nyolcz , лгу imám le számjegyekkel: 2 Х 8. -—То—

vábhá a’ ivonásnak je ye egy vonal (›—-)‚ щепу—

nek böl, 661— Ниопо , elveszel',`a’magyarázat|a. y

p.o. 9-4 ezt igy olvnsom: kilenczböl négyet ki
vonok. yAx kivonásban mé? еду más )egy is fox-dnl

elò' , a’ рот; , melly а kölcsön-vevésnek je уе ‚

13.0. 384, ez акту“: tesz, mint: n’_négyhez ól

csön-veszek a’ nyoloztó] eg et. »'- _Végre a’ felosz- ‹

tás’ jegye a’ kettò's pont ¿s Alrmgyurázatja : fel

азиат; p- о. e’ je,v eket. 12: 3, így kell olvasni:

tizcnkettó't Рампа háromnal, vagy íÈ-bcn Init-'- I

mat (шашек elm íszer). . 35422}. l'

E’ jegyeken: {ivù'l gyakran elöfordul u’ sz:im'v .‘

vetés kòzben ez a’jegy is: =, »mclly nz egyenlösógï 1

jele , és magyarázatja: annyz' mint. P. о. 3+2=6; 'I

ezt igy olvasom: három me Ещё annyi mint öt. "г

Aztáu elöfordulnak ezen kiîejezések is: ‚ summa. f'

maradék, osztalék; _de a’ mellyek majd utóhb

fognak jobban megvilágosl'tatni .elölteleln _ ‘Lb

. Probálját'ok most mánelolvasni e’ számokat, ~

iegyeíkkel egyl'itt: 5 X 2::10.` §20- 5 :15. 40 :

2:5; 8+3=11. 7—7=0. 8Х8==64. 11H-8:20.

as@ "

_ . ` щ
Fejbelì gyakorlzísol: mind a.’ négy qréczíesekben.

q _‚

i. _ Elöször' - ign számláljalòk egygyel-eggygfel

elóre uzlg, (‘р vxssza саун; '.Í - Most számlálru
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dggôl» huszig, és vissza egyig?  Mostn ¿vissza
3131521111’y kezdve 18451? ‘Most идут Ивёяд'ТЫё ,

‘ '_ 4'„е5&че\,?›4— Százon kezdvé'.’ ’s 0.,’- ì.’

„ умыл" до}; tovább'á юге: детищ; 'ffn- у

`{bulbi-4)n»"n`e`zdve, Еду: 5, 2," `‚’ ‚' ‚‘ О,

Нади. ’Most kettesével az gafgyer'lhembra;K ï

115 33163;- 7,›9‘‚ 11, 13, ’s a’ t. “Must 'kettes velvîggzqfelé, ‘ çäve танец? Kezdve 2052011? 'Kei'dve

Kezdve .9czen , '18011 , 30bzoh 'f--Á (Lé ¿itt

`áln'i„qr"fkde't_ krajçzárosdarab rëzpénzeke fil»
m д QM is azámláljatok Абиджана], elsöbenv yWe:

( _ ад, igy: о, 3, в, 9,42, щдш,
‚ s ap Lì .qÍzdvenz едуен? Kezdve keŕéîc’s§çá

' Il ìken ?Aztán ààámláijatgìlçhár

¿aj-feìê'e; kezdvén tizen @hun ‘v м ’

  

\ A

  

\ . sa t.
‘l . ználhatni 111 аудагазоз réz énz darabó „

‹4“‘Пд%'_ап'82е1{ед фе1е1$ещёте negye'vel, тёще],

n’ `t églfeiz'zzel szintén иду elöre-hátrag' és ре

15егк1че îLízfen ,_ Мед, 121611,двАа"1.:—(Наё;п&1—

шины 6125 és tízes ezüsf'pénz-darabokdg; . ‚

1. он ‘áto -m ¿im çddi' _i` gdm; ",sok óI, a.’
spéqglfçsefc köîäljmellyíißlůîçhlm '

  

гс? P- qmeîlyíklzen azlél'ë'vgëëmaäsaínrir fg?

„1 р › дЁЩЭЗИФ—ёёйщ1шзва1? 61" - 'if

\ ' ` ‹ ‚ l

számûkat'fgg

„ ‚ Lpé?142é?f’s¿a
д „и 1 в гтддщпщ ffgi " nel; дрыг ат; ggégtirçà

v . _$0 „ -f

. .. ' . felßzzlïkme ‚‚’

Mk'félezghafé a@ f1
 

 

  
  

vf'zh . I ‘ ~ >‚+‚4,

 чает х -1 ‚— ”ё’х „аде

E' д.) .+4 э Sdi Èçfêůnßgww'ůßŕipfl +

` “171127“? *ifi-|15, 5 Х 2, "s a’ t...Tí«¿á‘szakgas,-_f

" ‚её. ? этом: s` щемящим ‚Ь
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Mikor ezekben a’ pêldákhan azt mondtuk, hogy

az 5 annyi , mint 6 egy hiján: akkor a’ számvetés’

négy spécziesei közl'il mellyikkel éltiink ? Hát mikor

azt mondtuk: hogy 10 anuyi, mint 20 ketté oszt

va: mellyikkel'f ‘

Példa'lrz 1.) Jánoska vásárlijzíra kap nz öreg

anyiától 3 krt (krajczárt) , az atyjától 6 krt, és

egy úrtól 10 krt: mennyi pénze van? (19 krìa).

2.) Ezen a’ pénzen vesz Jánoska pa irost,y fél

konczot, mellynek árra 12 kr: mi mara megnekì'f

(Fél koncz hánzf árkus Y)

3.) Azzal a 12 árkussal hány hétig éri be, ha

minden héten egy árkust ir be? Meddig, ha min

den héten heir két {твид—На 11111'111111?—На né

gyet'.’ Hát ha hatot'f

4.) Rozálit bekù'ldik a’ városba, a’piaczra;kí

ád füszerre 7 krt , türe 4 krt, pamutczérnáranrt:

mennyit adott ki?Még ezenkivù'l kellett hoznìa

irgosságot is 16 kron, беженец tehátmennyit adott.

1 . 

5.) Adott ki 36 krt: ugyde adott neki az anyja

40 krt, tehát hányat. hoz vlssza? .

6.) Martzinak ndatik kezébe eg .20 kros ezù'st

Benz; hogy vegyen raita zsinórt na rágjára. Vcsz is

árom réfet, 5 krjával; hán krajczár а zsínór’ ап'а?

(15 Mennyit ádneki vlssza a’ kalmár?

7.) Е у mérò' rozs 3 for.; hát 2 méró'? Hát 4

mérö'Í-v gen is , 42 for.; u de most csak 9forin

tod van, tehát még hányat е11 ahhoz termed, hogy

4 mérö rozsobvásárolhass?

8.) Egy gazdag atyafì 3 kis hugainak testált

30 forintot ezl'istben: mi jut egyre-egyre?

VI. .dz öszveacůísról, „аду acldiczióro'l.

Erröl általiában elöre im’ ezeket kell megje

gyczni. Számvetési jegye az álló kereszt +.Az ösz

veadott számokból a щепу 3211111 kijö, az sum

mának, öszveségnek neveztetik. Oszveadással ily

\
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‚ Ё

Iyenforma esetekben élünk: Itt-itt, anyi-ennyi

ênzem van kù'n , vagywvennyi adósságom van.

ч’аду: erre-erre költöttem ennyit, amarra ennyit;

mennyit öszvesen 'f Vagy: сиг—ед. vásárlottam,

ennyin; költöttem vámra ennylt, utllçöltségre en

пуп; öszvesen mennyit költöttemTOszveadni р‘е—
dig csak ugyanazon nevl'i dolgokatk lehet, р. о. 6

ahnát ,~9 mogyorót , i2 датам , öszve nem adhatok;

hànem ha a’ 6 , 9, i2 mind alma чаду ¿args vol

па ‚ akkor lehetne öszveadni egy summá a.-><Lńs

sul: már az öszveadást, miképpen megyen végbe

mind fejben, mind táblán és irással.

ß 'n А.) Fejben.

Ide való gyakorlás a’ fóntebb ymár megirott

elöre-számlálás, egyesével, ketteséve1,§ hármasá

val ’s a’ t.

Azután számlálhatni különhözö mennyiségii

számokat egymáshoz; p. 0. 4+5 =- 9+6 = 15 + 3

:18. ’s a’ t.

Erre öszveszámlálhatni tizes számokat, és pe

dig elöször osak kerék számokat: р. о. 10+10 =

20+10 = 30; utána más tizeseket: 124-12 = 24.

15+15 =ЗО+15=45 ’s a’ t. Tehetni ezt me ne

vezett számokkal is, р. о. 2 for. és 6 kr. + fr.

10 kr. mennyí'f Va y: vettem be a’ mult vásárkor

9 ftot, 15 krt5~aze бы; реёйё 5 ftot, 8 krt: meu

nyit vettem be mindöszve . -— Vé re számlálhatni

százasokat is öszve , elsöben keréke iet , azután más

féléket. '

Hogy pedíg az öszveszámlálás annál könnyeb

«ben menjen, jól me kell штанг betéve, шк kö

vetkezö táblát, mel y az egy-meg-egy.

l' '..I-n

НЧ .
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‚ . l'
Az сдув-щей}. I')

 

 

 

 

 

4 тег i, n2 2. 3m@ 3, az -6; 5 m 8, „2.13,

4шед 2, az 3. Smeg 4,112! 7-5mgg9,az14¿

4шед3‚а2 4.3meg 5,“ 8."

1meg4,az 5.3meg в,“ 9_6Ш88 6‚а2 42.

1 meg 5, az 6.v 3 meg _7, й M_ g meg 7, az 13.

1 meg 6, az 7. з meg 8, а, „д 6 meg 8. az 14.

î meg ё, “l 8- 3 meg 9, azy 12. meg 9’ “Z

те ‘az _ ' 7 me 7, az 14.

1 шеЁ 9, а: ш Ёж :g § тщеё а, .z 45.

2 meg 2, az 4. 4 meg 6, аи M_ 7 meg 9, az 16.

2 шед 3’ az 5' 4 meg 71 32111- 8 шед 8, az 16.

2 meg 4’ “z 9 4 тег;- 8‚ п 12- 8 meg 9, на 47.

2 meg 5v az 7- 4 meg 9, ai'. 43. *_Q-«

’2meg6,az 8. -I 9meg9,uz18.

2 meg 7, “Z 9 5 meg 5, az 10. j'f“ 'f ‘hf’

2 шед _8, az 4.0- 5 meg 6, аи 4 Hauff.. »\

2 шед 9, И 44. 5 111637, az u :rg/Í» iglo'rìfvaâ

‚ Tízekèt öszveadní, igen könnyù'. На i'ehát ki»

Ienczet kell adni valamelly más ázámhoz: ou' a’ 9 ‘

helyett tízet k'ell ahhoz adni ’s а’ эрштм еду lli-‘

дат venni , p. о. 5 + 9 = 15 ‚ e' hijän, „ат:

44. V'ag'y: 8+9=48——4‚ azàz: Más: 244-9

=34-г—4‚ azaz: 33. Más 86 +9=96——4‚'52а2?

На pedig n_ olcl'mt kell valahová s'zámlálńî, btt i's

tizet gondo unk fejù'nkbahf, kè'ttò’ híjân , o. 8+6

:iS-2, ат: 14. А’ héttél таю бзиеьаааэьаш

is- a’ hetçt t-iznek kell gondolni 3.hij_án. ‚ ’ . `

A’ ìízès számok’ öszìreadáá'äbâh , kù'l'ön keu

szakgat'ni a2 egyeseket és 'ìiiìesekeß ее külöń ösiïf

vesummázni, р. о. 32 meg 43? Itt' èlöször бате;

adom a’ kerék számokat 30+40=40. Most még

Ч Ем é. a’ шьы еП`ё1е ыьщаъ шйпаеп шеи isméneìje

а' tnníló a’ gyermekekkel;~még пиши i», miki-W

шаг azokat tökéletesen шедшими“.
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hoazá a’ 2+3 :"- 5. Tehát 404-5 = 45. lâä-kell kim'

nyebbiteni ma kon a’ százusok’ öàv'e “МЫ

_ Az тачек andò рыдают mindeńkorya"fkiäebh

таты kell ya’ na obhikhoz adni, nein «pedig a’

nagyobbaů. a’ kisebg ez; é`s ha ig diktáltatnék За .

elmédben az`onì1al meg kell »for Штоф ` lgyghez

könnyebben adhàtok ст . nimt 711e@ Едешь

На нем: diktálnákx àdi 12 fthdz mégr 62tò't, mog

`fordilzol“ feìemben, _igyz . 62 + 12 , ’s elgzakgßtva ..

‘ (60 +2Шдёв 2 + 24,) meg'mdom hamaŕ, hogyv 112,74.

Sokagt könnyebbl't az öszveadáson az is , lid 'çůl

мам: “и ‘egyäzer-egyet , :holly щам ‘odñlìh .kövel

kezik. Mart ангин fogva; `ha többu'gyahuzom шато:

kell öszveadni, P. o. 3+3+ 3, vagy 8+8+ 8', tehát'igy

Фиги]? ki ha'maê'ìóbm'àßï 3:9 : ée 8 ХЗ i1' 241

' B.) Ta'bza'» ¿s ifa'sban. "Мг"

. ЧКЧП"

"ml Шей е’ lk'óvjetkezfö те “ 'âlëm kell Жгуты:

il.) Irjd le 'az öszveadandó гашиш egymás вы;

иву, hogy az egyes; “важен «Ш eysëk, tîzjes тез ulá ,

suizas ваше аи ’a af- t. жабы) îgy Yimiy le «zakat

akkor is, ha eleintén csak e folytában o.
5+9+12+3+265> так 'vo na is.'  1

2.) A’ leirt számok alatt ,2f-:nein ‘êppeh Щеп tö

fhen , egy vonalt (Пнем) kell шиш; azért, hogy

a’ kiiövendö summát, (molly d’ linea вы fog irat

nià, a’ többi számmal öszve пе havarjuk. ‘

Az öszvçndáist. felò'l , :fz egyesek’ so

-qján „kell :liezdeń 1,03 а; sorïsuìnmákat egyenesen
annak zaláiay ii'ni „há 'a'i iultimi? is ogyes. Igy а’ tizesek’

szá'zasälfüsuiph'iágá't ik, Ьа eäyos. P. о. 2+71+

fon 1231-3141- 43 funt. Irjátok le a’

ныть. . “ "v “ë т ‘"‘ä . .
4.) H_a à’ aoi'nali simimáß паев (vag'y szinte 52:1—

zaag gzám Венце, аЫпХгфа’ "sor alá csak az egyest
liel igni; aztizost 'pedlg gvaŕy, elmédbon tartsd meg,

.pynñixjîlapró :aìám'efgygye a’ linea fólé, a’ legkö

` ze e bi al-sòrälä',` ' tïistênt add ahhoz a’ вол-1102,—

»nafta МИН el n’y шшшаы. lgy kell bánni a’
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többi sornak summájával .ís-géá csak a’ legszélsönek

summáját kell leírni egészen-ngy , valamint van, p. o.

144 fo . > Itt az első sorban a’ summa23, vagyis

719.._ lSegyes és 2 tizefr,V tehát a'.3 a’ linea` alaí

642 ~` jut, azy egyesek” irányába, аь 2 pedig a,

53 - tizesekhez számláltatik. Addig Двутав—

355 -— rovom a’ Пива fölé, halról. A’ ¿Ináßodlk

„r... .. “sorban a’ summa 241, azaz: egyes 1 , ti

" zes 2, tehát az egyest leírom az- ő- sora
я alá, a' tízest a’ közelebbi sorhoz adorn, ’s a’ t.

' Hf.

5. A’1eirandó számok közül , akármellyiketirod

előbb vagy hátrább, fölebb vagy alább: az 'mind

egyre megyen ki. v ‚ щи. „i

. 6. A’ sorokban előforduló nullákat által kell

ugorni, vagy ha egy sorban 4mind nulla állna: a’

summába is csak egy nullát írni.

7. Ha nagyon sok számok díktáltatnának, hogy

az oszlop hosszura vetne , és nehéz lenne egy, hu

zamban óSZVeadní: akkor több oszlopra is el _lehet

azakasztani , és aztán az oszlopok' summáját ieme

gint öszveadní. v . j

_ Legvílágosabban fogja megmutatni az öszye- '

_.adás’ гадами az itt leírt példa:

2 8 6 4 8

5 4 2 5

8 9 9

2 2ez az egyesekhümmája

í ' ' és ennyit tesz: 20+2= 22

1 5 ° (füzesek summája,tesz
' i .íäszöl' tízet, azaz: =

" "" ‘1 8 ° ь a’százasok’summája,tesz ‘_

18 százat,azaz: = 1800

1 3 ° ° '° az ezereseké, tesz 13e "

‚ 'Zei-et azaz: = 13000
' A ' 2 ° ° ° .,°_ a,iize2ereseké,itt két- '

5" ` ` ' ", szer tíz, azaz: 20 «325520000

r

"..“

 Ц .l 1» 3 449 „ez az öszves summa 34_972
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С.) Feladní 'va-lo' pélçla'b. д

1. Egy atya a’ ñának vesz könyvet 2 forinton,

kalapot 4 forinton, csizmát 3 fr.s hány {описок adott

ki egyszerre a’ íìjáért'.P

y 2. Tudok egy gnzdát, kinek van ökre 2 . lova

3, tehene 8, bornyuja 3, dlsznója 7, Ь1г1{=11а\15:

hány .darnb barmai vannak'f ‚

3. U yan azon gazda’ feleségének megszámlál

tam az u varon egy seregben 10 ludját, 25 csirké

jét , 9 tyukját és 16 pulykáját: hány darah barom

Ша van a’ gazdaasszonynak? , »

4. Еву kis szük oskolában, 1101 а’ padok szo

rosan esnek, ül az elsò' padon 9 ermek, ‘a’ má»

sikon 7, a’ harmadikon 12 , a’ negyediken 11: hány

gyermek jár abba az oskolába? _

' 5. Еву szolgáló vásárlott a’ zsidótól piros sznlagot

gpántlikát) 12 garasárát, kéket 9 garasárát, fejér kötöt

gar. hány garast adott ki сдуваете szalagért'l

6. Az öreg Sebestvén nem таза maga is hány

‚езпепдбз, hanem azt tudja , hogy mikor katoná

nak elvitték, akkor 21 esztendô's volt, a’ katona

ságnál 12 esztendeig volt közlegény , 8 esztendeig

káplár, 15 eszteudei strázsamester, nkkor baza

jim, megházasodott, akott egyñtt felesé ével 18

esztendeig“, 3 esztendeje mióta özvegy: te м hány

esztendös? ‘

7. Egy uri háznál elke'l egyik hónapban 49 fon

másikban 107 for. harmadikban 95, ne edikben

68 , öt'ódikben 73, hatodikban 91: hány grim. kél

e1 hat hónap alatt? l

8. A’ tudósok már esmérnek a’ szoptató állatok

közül 236 fajokat, a’ madarak közù'l 939, az 11826—

mászók közül 296, a’ halak közl'il 424, a’ Ьо arak

közù'l 2995, és n’ {щек közù'l 1164 fajokat: îány ~

fajaikat esmérik hát az állatoknak mindöszve? ‘

9. Е у tehetös, magzat-nélkülì ember me ha'

lálozván agyott egyetlen e öcscsének 3000 otv,

nz oskolára 1600at, az агу-Ёж 1500, la’ lgórházra
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(ispotálra)1200at, a’ templomra 1100 ftot:hány l'o

rintot testált el öszveségesen?

10. Krisztus” születésekor már n’ világ 3971

esztendő óta állott: attól fogva ismét már 1836

folyt 1e: tehát hány esztendők óta ~áll a’ világ?

Próbája az öszveadásnal: az , hogy az ember'á’

feladott számokat vagy maga adja öszve, vagy

mással adassa öszve még egyszer, és pedig fölül

` röl kezdve àlá felé“. A'kilencznek kihán айва igen

hosszas tóba 'és meg is csalhat. p. o. 10 +750=

853 , me lyben a’ kilenczeket kihůnyva marad 7*, de

"7 marad hn'583mat teszek is summának , pedig hi

“Bááan. Igy: 468+259==727, az igazi summa; de

a’ kilenczcs Próba szerint jó lenne 277 vagy 772 is.

„ VII. J säszorozcísról vagyúmultzjilüáczíórál.

Erről általjában megjegyezhetni, hogy ez nem

él), mint az öszveadásnak egy más neme és

гаммы; csakhogy rövidebb uton-módon. Mikor

p. o. meg akarom tudni, mennyit tesz 3+3+3+3,

tehát а’ helyett hogy ezen számokat ással ösz

veadnám, azt veszem fel , hogy itt a’ árom négy

szer van,tehát röviden igy vetem ki a’ sokszoro

zással : négyszer három , mennyi 'fFel'elet : 12. Vagy :

ha négy mérő bulát adok el, minden mérőt 5 fo

rintjával 5a’ helyett, hogyí vetném ki n’ négy mé

rőt : >5 Гоп-„шея 5 for., meg fon,meg5 for., csak így

szólok : 4szer öt mennyi? Felelet 20, forint, A, sokszo

rozás tehát nem egyéb, mint me rövidítettбатат.

e-A'sokszorozásnakjegye: X . отел-дыши nem

éppen szükséges, hogy a” számok u házon пешек

'1e e'n'ek, hanem sokszoromi külön Bólé dolgokat is

`lle et ; o. pénzt elnber'rel,mértéket azzel; gyümöl
csötá attal ’s al’ t». Ezzel különböz yn’soksz`er'ozáfsetz

öszve'adástól. El'ůnkr edig а’ súksz'o'roä'ásäal . illyen

“имевшими; _Mí el» valamielly egyéMár'gynak

az l:irát v`tuâ0ń1 , ”s abból a’ többit ’is inég'akaŕöm tüd

“ni. Vettem у vagy eladtam "È "(hiúk .

l
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nàa'rháŕ, darabját ennyíń': rhire megyen az á1‘ra'í’_Vagy : .

cnnyi ’в еппу1 na számesnak en'nyi garasával' mi'

_'ár- mindöszve'!> аду.:. harmincz funt fag yunak

4`krjáva1 mi az та? Vágy : 10 réf kötöne i 41u'

ИМИ—ь Aztán: mikor a’ nagyobb mértékeket, pénz

__darabçk'at, kiàebbekre akarom ` kiçsinälni , р. о.

епиУЁдёрЕуТГБШЁД"`Бй52 garasával Нашу ganas; 60

kr'ával hány kraiózàr? enn i-enn i akô 64 itczéjé

Ye hány hui? _Hat hónap im h ny nap van?

fm ‘ f

м- ’t2-225, Ar) Fejöen.

Mindeneknek elò'tte Imeg kell tanulní áz еду

szer-egyet könyvnélkül ugyan csak )'ól; elöször

a’ mint van; azután öszve-vissza, elöre'~hátra, так! ‘

a’ nagyobb számol;at_elöbb téve; nem is едущей

leczkére , hanem izenként felvéve. Èzen 326111

táblának feltalálóiául Pythagorást és ßebest

göŕög bölcseket tartják: honnét az ô' nèvükrô'l Py

thagor'ás’ чаду СёЬев tállyèáìának is neŕeztepili (1:1

bula Cebetis, tabula Ру адогйсй)’. Az'Íimmár Еду

következik. f " ~ ’ 'y

а.) А’ вёегёщ való вдули-еду. ' "

 

 

‘ 1—э2ег í az 1_ 3-szor 6 az «18

2-szer 2 az 4 3szor 7 nz 21
2-szer З az 6 3szor 8 n azV 24

2-szer 4 az 8 Залог 9 az 27

2-szer 5 az 10 34201. 10 nz ‘ 30

2-szer 6 az 2 ' ’ ‘ ' ‘

2-szer 7 nz î'l 4-52ег 41 ï М 16

2_szer 8 " az“ 1,16 4`Szer 5 ‘.‘ az 20
2-szer. ¢9 С}, аи ‘l ‘18 4§zer 6 az 24,'

:lisier 10 l nz 20 ‘Lazer 7 az ' 28

. „i 4'-szer 8 Í az v32

3'5z0r . 3 3; az." „9 '4l-'52H' 9 "‘ "uz"  436

3-§zor 4 ~ az.' П? 4—32ег’ ` 10 __ az` '4”0

3-sz0r 5 " az i?) ' f' " "
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.5-ször ~5 az 25

5-ször 6 az 30

` ő-ször 7 . az 35

5-ször 8 az 40

5-ször 9 az 45

5-ször . 40 az 50

6-szòr 6 az 36

-6-szor 7 az 42

6-sz0r ì' 8 -' az 48

5-szor 9 az 54

6-szor 40 az' 60

7-szer 7 az 49

. Ь.

4szer 4 az 4

4-szer 2 ‚_-_ az 2

4-szer 3 az 3

4-szer 4 az 4

4-szer 5 az 5

4-szer 6 az 6

4-szer 7 az 7

4-szer az 8

4szer 9 az 9

i-szer 40 az 40

_' 2-szer 4 az 2

' ¿2-szer 2 a'z 4

2-szer. З az -6'

2-szer 4 az 8

2-szer 5 az 40

2-szer 6 az 42

_2-szer  А 7 az ` 44

2-_szer ' 8 az 46

2-szer 9 ` az 48

2-szer 40 az 20

3-szor' 4 . . az 3

3szor 2 az 6

\

 

7„-szer K .8 az 56

7'-szer4 9 az

7-szer, 40 . _ az

8-szor 8 az 640

8-szor : .9 az . 72

,8-szór 0 az 80

9-szei' l az `84

9-szer 40 az 90'

40-szer 40 az 400'

40-szer 400 az 4000

mio-szer 4000 az y,40000

) Ä tökéletes egyzser-egy.

 

 

 

3-szor З az 9

3-szor 4 az 42

3-szor 5 az 45

3~szor 6 az 48

3-szor » 7 az 24

3_-szor 8 az 24

3-szor 9 az 27

3-szor 40 _. az 30

4-szer 4 az ' 4

4-szer 2 az 8

4-szer 3 az 42

4-szer _ 4 - az. 46

4~szer ' 5 az 20

4-szer _ 6 az 24
4-szer "a ' 7 az 28

4§zer , _Í 8. ' az ' 32

4-szer`~ ' 9 А az _ -' 36.“

4-szer 40 »' az " 40

5-ször 4 ` az 5

5-ször_ . ` 2 az 40.

5-azörÍ' " 3 az _ _ 45.,

5-»zör1 ,l 4 . az L., '20:
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мы '5 @z>~,‘}5§,7széŕtj„s'g 9_ ‚у "az ~' 63
5-ször fyi . az 7-szer ¿v_ "10'AA 70

5-SZÖ1' aZ' ‘ .  т - _ i

5-szor “8' az. " r40 gsz“; s" X “nz 8

5-ször 9 “az 45 8 “О?" _ .3 az 16

B-ször 10 v'az“ ' 50 "s”? ` . az 24

___.____,__.‚__........___... 8szor I! - az 32

6szor i 1 az 6 8-5Z01' A , 5 ‘ az A 40

Ö-szor 2 ' az. 12' 8“SZOF 'î' 6 ’ az 48

6;szor 3v az 18 8-szor- 7 ` nz 56

6szor 4 az ' 24 8‘SZOF 8 az 64

бьзявг 5 az 8.520!" ‘ 9 az

6-3201' .6 az 36 8-szor f`~ 101 az 80

6-szor 7 az 42 т“è ""`".

6-szor 8 az 48 sigg; â) íg

6_-szor 9 ` az: 64 9-szcr 3 az 27

b-szor 10 az '60 g_szer É az

7-szer i az l 7 -szer az

7-szer 2 az . 14 g'âzer g az 54

7-szer 3 az 21 9-5?“ az 63

7-szer 4 az '28 gëszer 8 az 72

7-szer 5 az 35 9-szer' I 9 az 81

7-szer 6 az 42 9-szer * 10 »az 90

___-*W

7-szer 7 az 49~ 10-szer 10 az 100

7-szer 8` az 561 10-szer mo . az 1000
Ie yzés :y A’,0 „a, sokszorozás „által mindig

csak -nu la marad; ,és így 1X0;0; 2 X 0:0;

3_X 0=0 ’s aft. Eamegfordítvais „0 X 1:0;

0х2=оэох‚з;=.о›„›ъ_ „

*Az egyszer-e ben a’ hány 'argon annyi kis. `

példája van zg" so {зиох‘озёвшйъ Но Pedig ebben

mindenképpen jártosak legyetek: én] etek meg a’

következendő kérdésekre: mennyi 4 X 8)? Hát, 8 X 4T

3X9? 7X 3? 5X8?«79X5?_8X7?7:6X3? Jegyezzé

tek me ma atoknak, hogy könnyebb a’ na obb

számot iseb eL sokgzoro'zni, mintafkícsin iga na

gyobbal. Azért "ha 'ugy штанишек is e őtökbe,

а

x,

' e
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hogy a’ kicsiny számot a’ na obbal sokszorozzá

tok, P., o. ha _kérdetik 8 Х 3? ordítsátok meg gyor

aan. oa fejetekben..-.' ' tegyétek a’ kérdés; ma

gatoknak 3х8? ’s mindjárt tudjátok lïînnyi.

'. Ha 4szer 9 forintot elveszek 36-A '1: mennyi

marad? ,De ha csak 5 X 7 forintom van, mi hija

még a’ 36-ńak? Hát ha vaníxß Rom., akkor. a’

36nnk mennyi híja? м ,- . .

Har-3 X8 hoz még hatot adok: mi marad. a’A

8X10-ből? Egy gyermeknek 6><6 diója volt, a'

testvérjénekl'pedä- 4 X 9: mellyíknek volt több?

Egy rahra азарт с 3X8-at, a’ másikra 4X6-ot:

mellyíkre vágtak többet? Egy ember, erszényében

yngyon X 7, garas; a’ felesége, ládájában is vagyon

BX 8Igaras: Jmellyiknél van több pénz?

' En most“ gondolatomban egy.«.azámot 7tel sok

szoroztam , és 63 jött ki belőle : mellyák szám Volt
аз? Most a’ hetetA más számmal vsoksxzoroztarxx è;

49 jött ki: mellyil; szám vala az? U -e a’ 8?L, ' Hány krajczár' jó' 'ki ’5 hetesbi'lr'f kettőből?

7hől? 9ből? 8, 6, 3, 4, 10 hetesbőL? -—— Hány kraj

çzárt áçl '3 garas, 5, aras és 2 garan?

Ha öszvtmdlokv +2 ’s annak summáját sok

azorozom. hattal: Vtöhh-e az 30nál vagy kevesebb ?

G akran nz ember a’ számot önmagával sokszo

rozza . о. 3 X 3 ,' 2 X 2): ti is sokszorozzatokáfeje

tekben valgmelly számot lönmn ával, ’s csak azt
mondjátok meg nekem, mi j'öt ki belőle ,>'majd

én aztán eltalálom, mell ik'` szám volt ez? még

egy példát A! ß Most ша) “én tesiek így, és meg
mondom mi jött ki a’ magokkáf sokszorozott szá

mokból: ti viszont mondjátok me aztán , mellyík

számok azok: 9, ‘100, 64, 4, 81, 4 , 36, 25,' 49.

Г “Micsodai számmal kell sokszoroznom kettőt1

hogy 8'jőjön ki? mellyíkkel ke11`u an kettőt

sokszoroznom”, ha azt akaróm , ho jöjön ki?

hogy 40'? 18?v 14? 16'! -- mell ik (ét számot kell

sokszoroznom, ha 45-öt akaro kihozni? Hát 'ha

ili-et? 28, 20, 7_2, 90, 10, 24, 4154,60, 80, 30, 50?

l
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Mennyiszer 5. husz? mennyiszer keltö husz?l Hányŕ'éleképpeìn talziltatik fel husz uz egyszer-egy

ben? монашек meg kétfélekép en ug an az eg 
saaer--egylzßcnv a’ Пёс? 30, 24, 16, ’918, 36,5740?

На cgy funt marha-hus 9kr., М: 4, funt? Не

eg'y hétben 7‚шар‘=Уап‚ hát 8 hétben? Ha egy réf

)osztó 3 for., hait 10 réf? На egy öl'fa 9 forint.

liát 6 öl? Ha- egy mérö buzn 5, for.. .hát 20 mérö'?

Egy gm'asért adnak 4 :llmát , hät 7 gamáêrt? Jóskq

cltört 3 ablak-ñòkot, mingle Нм 8 garasért csinál

ja me az iiYeges: mennyi Lárt мы? Egy házmíl

napon ênt 6 kötetet fonnak: mennyit 6 nap alatt?

Na onként 6 vagy 7 óráig ù'ltök az oskolában, égy

hètig tehát hányorá-t töltetek itten'.'l

На nagyobb'számokat kell eg'yessel' sokçzoroz*

ni: мы: а ndgyot el kell szakgatni kerék тенге)—

és egyesre , u külöri piinderiiket az illetö szám `

mal sokszorozm,> ’s mmd azt dimi kijött, бете

adni, р. о. 35 тёк-б buza 4 foriritjával mennyi? a’

35-öt megszakgatom 30+5. Most már mondom 30 X'

4: 120 for. aztán 5 Х 4 = 20. Most 120 meg 20 :

for. ’NHTV "Àwlhzw "1"

А’ nagyobh számokat legìobb игу képzelni a’

fejben, mintha 1e volnának 1rva táblán,v és velek

иву 'dolgozni: а: minthogy önkényt rá i6 az em
ber sokféle könnyitö fogásokra, ha egyszer sok-v

szorozni irással is tud. y

Csak még a’ 9 számnak kiilönös tulajdonvságá

ra ñ yelmeztetlek щеке: а’ sokszorozásban.` zg .

t. i. а ármellyik eâyes számmal sokázóro'zzätokŕiü ‚

summá'ának szám etüi , egymással'r adat'vfá;

ismél ilenczet adnak mindenkor. Próbáliuk bär

a’ számokon renddel végig solgszorozni, l Х 9 =9.

2 Х 9:18.1tt az`1+8 : 9. Toyább: ЗХ 9:27,itt

is a’ 2 + 7:9. Tovább: 4)(9 :36, itt is a’ 3 +

6= 9 , ’s a" t.“ .

l  ) -‹.;.‚.;
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‘f .‚: в.) Ta'bzfms ir'a'sban.

- ‚ - Méltó megtudni, hogy egyszerre csak két szá

mot "lehet eokszorozni, mellyek közűra, na yob

hikat'aol'szorozandónal: szokás hívn-i, a” kiseb iket

bokszorozá számnak. A’ mi belőlök ki'ő, azt sok

lezorozási summának (produktumnak)

A'ísokszorozni yaló két számokat immár (va

lamint az öszveadásban tettünk, a’ szerint itt is)

kell leírni e más alá, hogy eg es egyes alá,

ïzes tízes alá',“ sa”t. jusson. Alájoc aztán lineát

ell huzni. ' `

Ekkor a" sokszorozónak egyesével kezdve , a’

_sokszorozandónak minden számait , jobról balfelé,

végig kell Sokszorozni, és a’ summát a’ línea alá

inni, úgy, a? mint az öszveadásban már tanultátok

- Következtetni kell a’ sokszorozónak másik

Számbetűiét,_ és azzal is a’ sokszorozandó számon

végig menvén; a’ summát alá kell írni. kezdvén

n’ sokszorozó szálhbetűnek erányjában (alá felé t. i.).'

_ l Igy kell cselekedni n’ sokszoŕozónak minden

többi számaival, ha volnának. \

Végre a” linea alá jött számoknak is lineát kell

alájok huzní, azokat mintha öszveadási élda vol- l »

na, öszve' kell adni ,g és az lészen a’ so {szorozási

summa (produktum); p. o. `

‚ Eg fonó-leány husz hét, elforgása alatt meg

fon 2 д rétre valót: hát két leány ugyan annyi i ő

alatt mennyit fon meg? Vagy más szókkal: men

nyi 23_4 X 2 ? _ ‘

° réf: 234 , ez а’ sokszorozandó ,

1“.— leány: 2, ez a” sokszorozó.
 

réf: "468, ez a’ sokszorozási summa.

Hány óra vagyon egy esztendőben? Vagy 365

napban 24-gyével számlálva, (mivel minden napban

24 óra van), mennyi óra találtatik?
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Cba ‚ . .
Nap 365' sokszorozandó ....... v. . . 365

ra 24 sokszorozó. . . . . ...... ‚ с . . 24
 

‚ 20: ez a’ 4(egìífeanek) és a-nak summája.

240: ez a’ 4 és .nek summája.

1200: ez a’ 4 és (‚ч-пей summája.

100: ez a’ 2 (tizesnek) és a-nak summája.

1200: ez a’ 2 ós b-nek summáia.

6000: ez a’ 2 és c-nek summája»

A’ 4 egyes’ egész summája. . . 1. . .  1460

А’ 2 tizes’ egész summája....... 730
 

Óra: 8760 a’ sokszorozási summa, öszveséggel: 8760

A’ ki minden nap 8 arast megiszik: mennyi

be _kerůl a’ bor-ivás липа: esztendöt (Ша! ?

Né testvér közúl egyenként mindenikre ju

tott örö mé be 837 for. ezüstben: mennyi maradt

reájok min öszveséggel? ‚ 1

На а’ szap an-iözö'mìnden funt gyert áêrl: 35

krajczárt vesz e: mennyit árul 12 funtból

"Ha egy 1ó könnyen elhuz 312 funtot: папу

funtot lehet felraknj 26 lóra? ’ '

На egy birka bô'r 35 заказ , hát 241 bär?

Ha egy szabó-legénynek heli bérel23 garas,

hát 52 hètig (azaz: e у esztendei ) mennyit keres?

Ha minden egy {atom/mak 45 töltés adatik tar

solyába: mennyi töltés keIl 3265 katonának? к

Egy lakodalomban 4 tüzhelyen sútnek-föznek;

mindenik tüzhelyen négy-négy nyárs van: minde

nik nyárson 6 vendégnek való pe'csenye: hány ven

dég van abban a’ lakodalomban? l

' A’ nullfíval‘sol‘szorozfísnak regulái.

1. На szélröl 611 a’ nulla, és ре ' ha a’ 8011520

rozó 'végezödik egy vagy több nu lákonr akkor

azokkal nem is szù'kség sokszorozni, hanem csak

rdm KöNYv. 15

`
.
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le kell azokat imi a’ linea 11M, önmßgoknak “(ШПОН

ba, u ` `a’ mint 'vannàlg a’ soliszorozást a’ többi

l:szánio 51:31 a’ 'fólebb elò'ádott módon vivéu végbe,

. o. 25 forintban hány kraiczár van? (Vagy: 60

ajczár 25-azör véve mennyi ?) Leirom

таз-у igy: rvìagy': _ 25

_ 00 .

" 300 ‘ 4500

12 -

I .1500 г^г

туш-35105. 456x370? _- 4530

_М55;а71х2002 371 v 34920

г 200 1368
74200 168720

Ha tehát iOzel kell sokszprozni , akkor a’ sok

szorózandó számhoz csak eäy nullát kell ragaszta

ni, és kész a’ sokszorozás: 8 akó bor 10 forintjá~

val? 48 Х 10=480 for.

2. Ha a’ sokszorozandó vé zödik nullákon, ak»

k'or is e’ szèrint kell cselekeäm', és a’ sokszorozó

 патоки nenrì a’ nullák alá, hanem azokon belöl

helyeztetni, a’ nullákat szélröl hag'yni és a’ sum

Ínában ósak leirní ugyińint 'vannak ; р. о. `3670 Х 69

3370 Á 2500

_ 69, у 13

„33030 7500

2202 25 n

` 253230 32500

7 3. Ha szélró'l van nulla egyszerre mind a’ sok

szorozóban mind a’ soks'zorozaudóban: akkor a’
. száìxìiegyeket a’ nullák nélkù'l rendesen sokszo-V

копал; а’ summához iobról. annyi nullát kell t01~ `
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dani, a’ hány van mindöszve a’ SOkùOEQZÓÈS két

aorszámban szélről рд'о. 7500Х580? .

p _ -_ szélről van
Igy hosszasan: 7500;l leirom igy: 7500 mindöszve

580 . 580: 3 nulla.“ .
 600000 A000::

37500 . 375

4350000 4350000 »4 ..:.

Más: 820)(3400?

820 itt is 3 nulla van

3400 szélről mindöszv'm

328

246

2788000

4. Ha a’ nulla a’` засмеют? közepén forduÍ

elő, azt által kell ugorni, (valamint cselekedtünk

az öszveadásban) , mntha ott sem volna; p. o.

46721

302

‚ 93442

140163

Y44409742

5. Végre, ha a’ sokszorozandóban fordulnak

elő nullák,- akkor Vagy csak a; nullákat kell aláír

ni, vagy ha а’ 1е közelebbi sokszorozott számok“.

ból tízes jött volna ci, azt a’ tízes számot egészen; p. o.»

А 16502

39

~448548 .

49506 x

643578

15 *
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Egy gazda bevesz egy negyed esztendőben 109

forintot: mennyit vesz be egész (vagy 4 negyed)

esztendőben? - 109 for.

436 for.

Próba'ja a’ sol-szorozrísnal:

Az, hogy a’ kész példát sokszorozza az ember

jól végig még egyszer. Vagy sokszoroztassa mással

valakivel; vagy a’ ki már tudja a’ felosztást is,

ossza el a’ kijött summát a’ sokszorozóval: és ha

.a' sokszorozandó lesz az osztalék, akkor jól ké

szült a’ példa.

ille}; soßszorozní lvalo' példák.

1.) Egy forint 60 krt. tesz; hány krajczárt tesz

36 fon?

2.) Egy tallér 30 garast tesz, hát 100 tallér?

3.) Egy ezüst-tízes 25 krt. tesz réz-pénzben:

hát 3 tízes .

' 4.) A' ki egy nap 8 óráig aluszik, hány órát

aluszik egy esztendeig (vagy 365 napig)? I-Iány órát.

60 esztendeig?

* 5.) Egy regement katonaság, melbeen 2346 em 

ber van, napról napra fejenként 9 krajczárba ke

rül: mennyibe kerül tehát naponként az egész

regement? ~ Most vesd ki, mennyibe kerül 7 na

pig? - menríyíbe egy esztendeig? -

6.) Egy unt dohányt pipázok el minden hé

ten, mellynek ára 24 kr. mennyibe kerül a’ (lo-_

hányzásom egész esztendőt által (vagy is 52 hétig)?

7.) Rend szerint egy itcze buzában _20,200 szem

van; mennyi van egy merőben? Rozsból egy

itczében 26,400 szem, hát egy merőben? Nagy szá

razságkor, midőn a’ gabnának apró szemei van

nak, találtatik buzából e y itczében' 25,800 szem;

Init egy merőben? Rozsbó egy itczében 33,100 szem,

hát egy mérőben ? f т

z
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8.) Kimér egy korcsmáros esztendőt által 85

akó bort, és bevesz minden akóból 47 forintot:

v hány forint jövedelme van a’ bormérésből? -

Rövidítések a’ sokszorozásban '

Sokfélék vannak. de azokra (ha jó számvetô'k

lesztek), majd magatoktól is reá-találtok. Igy р. o.

mikor 41—е1 vagy lll-el kell sokszorozni, akkor

csak a’ sokszorozandó számot annyiszor, a’ mennyi

az 1, kell leírni maga alá, de ngy, ho az alsó

sor vagy balra vany jobra egy helylyel be jebb kez

dessék iratni; eze et öszve {ell adni és készen van

a’ feladott példa. P. o. 486 Х 11 ?

486 va : 486486 gy 486

Ö 5346 = _ 6346

ás: 486X111? 486 va : 486
M . 486 . gy

486

486 486

53946 ' :__- " 53946

VIII. A’ levonásról vagy szubtrdkczíőról.

Í

Levonás vagy kivonás az , mikor valamelly

kisebb" számot a’ nagyobból levonunk, lerovunk.

Ide értendő, hogy levonni egymásból csak u yan

azonfe'le dolgokat lehet ‚` р. о. pénzt pénzből, untot,

funtból ’s a’ t. Különböző dolgokat egymásból ki:

vonni nem lehet, .. ò- nap-számot mázsa-számból",

ember-számot bír a-számhól; 52 ökröt, 400 lovas

ménesbőlvel nem lehet hajtani, ’s a’ t. Elünk pedig

a’ kivonással illyen-forma esetekben: Voltam adós

ennyivel, fizettem belőle ennyit, mivel va yok

hát mé adós? Vagy: volt pénzem ennyi, kö böt

tem be őle ennyit', mennyi pénzem maradt? Vagy:

illyen ’s illyen jószágom Volt, és ennyi darab; eladg;

\ x

1
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tam vagy elvittek belőle ennyit; mit nyet-tem vagy '

vesztettem, vagy mennyinek kell még lenni? Р,о.

Vásároltam egy tehenet 86 forinton, de elvénül

vén nálam a’ tehén, csak 45 for. adhattam el:

mennyit Vesztettem rajta? -- Vagy, mikor azt

akarom kivetni hány esztendős vagyok, és hány

esztendeje, ho ez vag amaz a' dolog történt?

Pao. egy ház epült164 ‚ esztendőben, ószvedült

1723.; hány esztendeig tartott? Végre a' számadá

sok’ megvizsgálásában , mikor meg akarom tudni,

egyik szám mennyivel nagyobb a, másiknál? щ.

„olt a’ falu’ kasszájában 4-80 for., kiadott a, iró

már 237 for.; mennyinek kell még lenni ben

ne?  A’ szubtrákcziónak jele egy illy vonás: .- ’Ü

.0. 3, azaz: nyolcz. három híján, vagy 8ból

ilág-inat ha elveszek, (8—3=5) annyi mint 5. A’ mi

a, levont számokból kijő, annak maradvány a’

neve. Ha 5 almából hármat megeszel, kettő lesz

д’ maradvány,

' A.) Fejben.

1. Eleintén az ujjakon számlálhatni csak egye:

sekkel; nagyobb számon kezdve vissza felé egy

el, kettővel, hárommal ’s a’ t. N olczból egyet?

ettőt ’s a’t. Hatból kettőt? Hétbő_ hármat? Ki

lenczből 'négyet ?

Legkönnyebb levonni olly számokat, mellyek

közül a’ kisebbik é en hasonfele g1’ nagyobbik

pak, mint; 14-7 ? Е—б? 10-5? 8-44?

2. Most szubtráhálhatni tizesekkel, és pedig

"előbb csak kerék számokban, mint: 20-10?'40-

10? 30—20? [Ют—30? 90—10? 80—10? ’s a’ t.

Azután áros és páratlan számokban, mellyek köv

zül jó aszna fo lenni a’ feltagoldsnalv; 26—16?

{l5-_10? 23--10 - 2li-12? Ez utolsókat tagold el

I‘) Számvetésen kívül akárhql fordul eló ez a’ ie], az rö

vídító; jclentése:~z'g, addig,- p. о. Január.’ 7.-10.‘, ezt

így kell olvasni: Januáriuó' ‘hetedikétól fogva tizedikéig.
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О

kerék számokra, és így ezubtráháli : 20v-40:40

és ‘1_-2:2; most a’ 10 meg 2:- 12 a’ maradván „

34-et 86-ból? (vagy: 80.--30==50; és 6—4: „g
tehát 50 meg 2=) 52a’ maradxsfáuy.A A l

3, _Kikérdezni való például! im’ ezek fognak

nyujtani fejbeli jó gyakorlást; renddel vevéń fel

ezeket, n’ mint következnek: . `

a) 23456789 Ь) 3456789 с) 456789 _ d) 56789 f

42345678 ‘ 4234567 423456 ' 12345

' marad 1, ` marad 2. marad З. marad 4.

.36789V 789 .9 hs 1510

)1234 f)123 6042 )1 .)‘1

marad 5. marad6. marad 7, ganda “marad 9,

Ь) 10 l 10 m v4() _n 10 о) 10

2 ) 3 ) 4 5 6

 

 

marad 8. marad 7, . marad 6. marad 5. maradék

) 10 r) 10 s) 10.
Р 7” 8 9

 

marad maradi marad

4. Könnyíteni fogja a” kivonást , ha a’ gyen”

mekek jól megtanuljak könyv nélkül a’ kivonásnak

tábláját, vagy is az“ - '

Egyet-egybál; `

4-Íet ívből marad ‘ 2-ô't 2-bó'1 marad О

‘ í-et - 2.-bôl. marad 2-ô't „3-ból marad 1

1—е!: ЗтЬЫ marad 2-ó't 4-böl marad 2

1-et 4-ből marad 2-őt 5-ből maradi!

tl-:et 5-b61` marad 2-öt G-hól marad 4

1-et 6-ból marad 2--ô'tÍ 7-bò'l marad 5

1-eet 7-ből 'marad 2-ó't 8-ból marad 6
i-set 8-ból marad 2-.Iőtw 9-ből marad 7

4-et 9-»b61 marad 2-.őt 10-ből marad'8

í-et iü-yhől marad 2-öt 14-116'1 marad 9

t

I

юоочточнъшыььо
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3-mat ‚

З-шаг

3-mat

3-mat

3-mat

3-mat

3-110'1 marad

4-bó'1 marad

5-böl шато!

6-Ь61 marad

7-bò'1 Шагай

8—Ь61 marad

3-mat 9-hó'1 шаги!

3-mat 10-bó'1 marad

3-mat 11b61 marad

З—шаъ 12-bó'1 marad

  

  

„ ~4et 4-böl шах-ай 0

4-et 5-böl marad 1 4

4-et 6-bóh.m.arad 2

4-Qt 7—Ьб1 marad 3

‘het 8-bó1 marad 4

‘het ‚ 9—Ьб1 marad .5

’Let 10-bô'1 marad 6

4.-et 11-bò'1 шанс! 7

4-e't 12-böl Шагай 8

4.-.«et 1341)()1 Шагай 9

5~töt .5-bŕ51 marad 0

5töt `6hól mal-ad _ 1

5-töt 7ч-Ьб1 marad 2

'5~töt ` 871361 marad 3

5-töt ' 9-bô'1marad 4

5töt 10-bó'1 шаги]; 5

S-töt 4111-1261 marad 6

5-461; 12.-]36'1 marad 7

5-töt 13-ból marmi 8

5-töt 14-bò'1 marad 9

6-tot 6-ból таща 0

(Не: 7-bó'1 marad" 1

6-tot 8-ból Шагай 2

ößtot . 9-h61 marad 3

6-tot 10-1161 marad 4

Bftót 11-bó'1 maŕad 5

Sfmt 12-116'1 пиши! 6

юоочоъопьшюно 6-t0t 1li-bln рюши] 7

б-юъ 14-böl шагала 8

6-t0t 15-böl пиши! 9

7-et 7--bò'l marad 0

7et 8-ból тата 1

7-ei'.~ 9-bö'1 marad 2

7-et 10-böl Шагай 3

7et 11.-böl marad 4

7-et 12-böl marad 5

7-et 13-bó1 Шагай 6

7et Á14böl marad 7

7-et 154161 mal-ad 8,`

1б-Ь61'шагш1 9"7-et `

8-at 8-ból maräd 0

8at 9-hc'i1 Шагай 1

«Sr-at 10~böl marad 2

8-atv 11-bô'l marnd З

8-at 12-b'öl' marad 41'I

8-at 13-bó1 marad 5

Swat 14-bó'1 marad 6

8-at, 15-b61 marad 7

16-ból Шагай 88-at

8-at 17-bó'1marad 9

9et 9-bô'1 пицца О`

9-et 10-Ь611пагш11

9-et. 11-Ьб1шагаа’2

9~et 12=rböl marad 3

9-е1; 13-ból mayad 4

9—е1: _14-böl mai-_ad 5 -

9_et 45-Ь61 таща в?

9-et 16-»bó1 marad 91

9-е’с 17-Ьб1 maríld 8 ч

9981: 18-ból шанс!

  

'Ulf

 

 

9

Ú-t -—— ОмЬ61 marad 0 “д

04 „— 1-Ьб1‚шагш1 1

,o_.t .-_. 24,61 тата 2

0,1; 3.116], mayad 3

„q-nf

î

l.,

ф
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0—х -- 4-ből marad 4 O-t —— 7-bó'l marad 7

O-Át - 5-ből marad 5 . O-t »- 8-ból marad 8

'O-t .._. 6-ból marad 6 O-t -- 9-_ből marad 9

 

, A’ gyermekekkel való élő-szóbeli kivonás ily

1 en formáin kérdésekből és feleletekből állhat.

Ig. Te Sándor! van neked otthon eltéve tíz almzíd. ba

abból nekem ajándékba adsz kettőt,magadnak mennyi

marad? F. Nyolcz. K, Miért marad 8. F. Mert 8

meg kettő 10. K. Mennyi 2 meg 8? F. Kettő “meg

nyolcz is tíz. K; Hány almám van most nekem?

F. Kettő. K. Hány van neked ? F. Nyolcz. K. Meny

n i van mind a’ kettőnknek együtt? F. 10. —

¿Nte 8 almádból adsz nekem még hármat, mennyi

marad mé magadnak ? F. Marad 5. K. Miért ma»

rad 5? F. ert 5+3=8. K. Hát 3 meg 5? F. Az

` is 8. K. Hány almám van“ most nekem? F. Ot.

K. Hát neked ? FoHárom. K. Miért vaú nekem most

5? F. Mert. az előbbi 2 és a’ mostani 3, az. (щ.

'K.Mennyi van mind a’ kettőnknek együtt? F. Tíz.

K. Miért 10? Fel. Mert 5+5=10. -Es így más

példával is.

B.) Ta'bld/L és írásban.

A’ levonandó számokat (szinte ugy mint az

öszveadásban) le kell írni egymás alá, —‹ egyest

egyes alá, tízest tízes alá ’s a’ t. és Инея“: kell

alattok vonni. A’ kivònást lis pedig kezdeni kell

jobb kéz felől az egyesekkel, és ugy mennl odább

bal kéz felé. A’ maradványt a’ linea alá írom. Ha

p. o. 947 forintból le kellene vonni 514: forint költ

ségét,. így írnám le:

43?—

és kezdeném így: 4-et а.’ 7~hől marad 3, “aztán

het a’ 4-ből==3, 9-—5=4.
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A’ kivonás közhen elôfordulhgtó más свете]:
immár , mellyekben szüksêg aìszámvetò'nek magáp

segx'teni tudnì , im’ ezel; lehetnek: `

1. Midön nz alsó szánlot a’ felsò'böl kívonván

semmi scm marad akker semmit irok a’ linea

alá, nzaz 0 (nullát ; p. о. adóß va ok valakinek
n’ házamért 286 for.. de mdr lefïzyettem 182t6t,

menpyivcl tartqzum mêg? .

Y '286 ’

182

Még: 104 gyelftnrtozom.

2. Ha nullát kell kívonni valamelly számból ;

_nkkor azt a’ számot csal; le kell irni, mert az a’

szám ez által kisçbhé nem lesz. Ha edíg a’ 1е—

vonnndó számok alólrfólül nullák, nìlgor выпив

nullçít kell lcirni qld is; р. 0. °

205 és e 746

103 200

102 546 .

3. Midó'n a’ felsô' szám, mellyböl az alatta

állót kivonni kellene, kisebb; \ugyhogy beló'le azt

levonnî nem lehet: akker nzon felsò' számhoz a’

mellette álló bal szomszédiától kell kölcsönözniедут;

{1.)‚ és azt' neki melléje álh'tva képzelni- Egyâzßrsf

mind ezt a’ liölcsönt meg kell jegyezni, a’ kölcsö

nözò' számhoz fóhïl egypontot tévén: Ezen köl

csön-vevésnél fogvn а kölcsön-.adó szám egygyol

szcgényebb lesz ; a’ kölcsönözô' pedig, mint'tanul

шок máx' **)‚ tizzel lesz gazda abb, ugy hogy ak’

kor már az alsót beló'le kivdn atni könnyen. P. о.

Alma-szedéskor kaptgíl 12 almát, mellvböl már

mcgcszegettél 5-öt; menynyi van még? На 1е igy:

f

q*

i') Föntebb a’ 11.Elóesméretol’ 5. sza'ma Цап, 195. Паров.
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П ötöt- kettőből nem vonhatsz ki, te;
5 hát alkottőhez a’ szomszédját (az 1-et)

kölcsön-veszed, és így lesz a” 2 most 12,

f ebbo'l már levonhatsz ötöt, és marad 7,

/’ Az egy szám fölment, és semmivé lett,

Más: Van egy hentesnél: 84 funt szalonna, 91-:

kelvén belőle 56 funt, mennyi marad még Í?

8'4 lHatot négyből nem vehetek el, tehát

56 lgölcsönözöl; a’ 8ból eg'et, lesz 14;

WIn-mo“ hatot lll-ből, mara' 8. A’ felső 8

 ' most már egy híján 8,'azaz: 7; tehát

7-:ből „őr-tőt marad 2, _ _

Más: Vane правд: i abonatárban( ántíriums
iban) 1583 щёгёуrozs; liiäiértek belőle éli-4 mérőt,

lmennyi van még benne ? lg

~ Marad 1 3 1 9 mérő.

.Ma's: Egy királyi sóházban van lerakva 3640

lb. s_ó; elhordtak belőle 569 lb. ; mennyi van még?

36'4'0 kilenbzet nullából nem lehet levonni;

5 6 9 tehát kölcsön-veszel; egyet, ée' lesz a’ 0

ám most 10, 9-et 10-böl marad 1, A’ felső

' szám 4 most csak 3; 3-ból hatot nem

lehet”, kölesön-veszek ismét az odábbí szomszédtól

1-ét, lesz 13, „s a’ t.

Más példák.- 5431—4779? 38579—16760?

4. Midőn pedig annak a' számnak sincsen sem-v

mije is, mellytől kölcsönözni kellene, azaz: ha

nulla: tehát odább kell menni; ha viszont az is

semmi “Volna, ismét odább, mind addig, míg vala

melly más számjegyre találsz. Attól aztán kölcsön

vészesz egyet, és megjegyeled: ez által a’ nullák

_mind kilenczekre változnak el; a’ kölcsönözö szá

me' lesz pedig az à’ kölcsön kórt 1 szám, melly all-_
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tán azt tízessé teszi. Igy p. o. ha 604 ftból volna

kiadva 476 fon? _- .

6'0’4 Hatot négvből nem lehet, kölcsö-i

4 7 6 nözök a’ 6tó1 ’îî most máx' a’ fel

_ ‚ ŕsò' számot ngy épzelem- mintha
Mmadvany.12 8 e’ számokból állana: . i . 588

14

Summa: 640

Más: 4000-bò'1 le kell vonnom 76-totx

leírom 1'0'0'0 a’ kölcsön-vevés által az 4000 e’

2 : 7 6 számokból áll: 900, _90, 10, azaz:

_ 92'4'_ ezer. Igy vonok ki tehát: hatot `

tízből, marad 4.; hetet 9-ből ma

rad 2, semmit kilenczbó'l, 9. Az egy a’ kölosönözés

által semmivé lett, tehát 0 jő alá.

Más.' 5'0'0'3° az 5003 i ondoltatik: 4000
1 4 7 6 ’ i ’ g 900

. ' 90
3527 13

. azaz: 5003

Mds:' 4'0'0'0'6; a’ 40006 most már

 

2 5 6 48 így gandoltatík:

90

46

azaz: 40006

ßlásolr: 50-1? 100—87? 206—139? 802-—

402? 3053-74? —- Egy uraság, kocsisa esztendőt

által kap 400 for. fizetést; az idénre már kÍVett

belőle 75-töt, még mennyi van hátra?

_ V. Levonáshoz mindenkor csak két ,sor §zál'n

lm_vántatik. Azonban megeshetik, hogy ez a ket
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szám több kisebb snmmákból áll. és akkor azokat

előbb e -e summába kell öszvevenni, ugy az

tán leírni, kivonás végett. P. o. Egy g ermek ka

pott a'ándékul karácsonkor' at jától 1 almát, só

oráto 14-et, kereszt-atyjától, 24-et: de közülök

1 férges, mennyi ép almája van? Itt látni-való,“

hogy az egyik szám , 'mellyből kivonni kell, több

eummákból áll, mellyeket tehát előbb e y summá

ba kell öszveadni , és ugy belőlök a’ 1 »et kivon

ni, így 15+14+24=54 az alma mind öszve, és

most már őä-li=43.

Más: Еду gazdaasszonynak van 780 szál ká

poszta-plénum: abból elültetett 300-at, eladott

200-at, 50-1; eltiportak: mennyi plántája van még? .

Itt viszont a’ kivonandó (kisebb) szám áll tóbb

summákból, mellyeket elöbb ószve kell venni egy

summába, és ug kivonni. Tehát 300+200+50==

550, most 780- 50:230.

y .Ma's: Kiáll az ellenség eleibe 4500 katona, kö

zülök elesik 732, elfogatik 409, kórházba kerül

388 , elszökik 80 , felakasztatik 25 : hány ember

'jött vissza a’ csatáról ? 732+409+388+80+25 =

1634. Tehát 4500—1634=3866. '

Még más: Egy külföldi kereskedő a’ Budai

hegyben öszvevásárlott sok borokat, nagy hor

dókban; egy hordóért adott 130 for., egy másikért

245-töt , egy harmadikért 384-et, a’ negyedíkért is

ugyanannyit. Ottkün eladta az első hordót 180

ftért, a, másikat 300-ért, a’ harmadikat 400-ért,

a, negyediket. 450-ért. Mennyi a, nyeresége ? -Itt _

látni-való, hogy mind a’ kivonni való szám, mind

a’ kivonandó több sammákból áll, mellyeket előbb

egyberkell Öszvevenni; tehát

a’ kivonni való : 180 + 300 + 400 + 450:1330

:fàiivonandó : —— . 130 + 245 +384 +384:1143

Nyereség: 187
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Meg” más lefuormz' lvalo' fehlda's'oŕ';

1. Еву toron égl'ilt 1310, ledù'lt 1815ьЬепhány eszlende'ig álïìott

2. Jósef császár szù'letett 1741 , római csäszárrä

lett 1766, hány esztendös volt akker Jósef çsászár?

3. Tóbiús gazda meghalt 1800—Ьапд volt pedíg

63 esztendös: tehát mellyik esztendöben irtak ,

mikor szù'letett? _

4. A’ Jéruzaálemi hires templdmot Salamon kif#

rály elkezdette épl'teni.. a’világ’teremtése után 2934.

eszt.; _elpusztl'tották pedig a’ Rómaiak 3365-dik ем—

1епс16Ьер': hány es'ztendeig állott az az épület?

5. Ameríkát 1492-ben' fódözték fel; папу esaz-v

‚ tendcje annak most már (t. i. 1836*b:m)?

6. Könyveket inzit 1554-dìk esztandô'töl fogva

{_udnak n откат}: hány esztendeje шейк ezen inea-a

terséë’ fe tálálásán'ak mostan?

v Péter az idén 40 esztendös, Рай pedìg 1783-ban

szù'letett: mennyivel idösebb egyik a’ másiknál?

8. Mátyás király szú'letett 1443, meghalt 1490:

hány esztendöt élt? l v . I _

9. Egy kereskedö' zs'idó bankrottá lett'; mart

már 9800 forintra mentek adósságai, holòtt a’ ша-к

ga èrtéke свай 5340 Гоцйпъоъ érg mennyit vesztenelc

azok , a’ kiknek adós? .

10. Egy deákn'a'k kù'ldtek а’ szüléi 45 for., azçm

Усы csizmát 6 forintért, kalapot 4-ért, könyvet és

papirost 3 нем, szállásáért is kiñze'tett 20 for.; még'

mennyi pénze тащат: meg?

11. Esik a’ János gazdára Orczió 78 foŕ., máx'

befïzetgetett belö'le egyszer 20 0r., más-kor 21d-et,

'ismét máskor 8'at', még is máskor 39-et: még

mennyi van hátra' ñzetni való? Vagy talán már

elò're ls van a’ másik esztendöre?

‘ 12. Vettem egy házat, кеты ‚ szölò'vel eg {Щ
890 for. ,- letettem az áráhól mindjárt ai meg'a luy

vßiskor 605 for.; mennyiv'el vagydk me'g adós a’ha

zam’ árába ? » `
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Próba'ja a’ livouzísáaŕ

Az öszveadás, шт ha a’ maradváuyt vala

mellyik kivonandó számuial leglçözelebb az alsó

val és a’ kisebbikkel.) öszvea om, és a’ summa a’

nem-öszveadott kívonandó szzímmal megegyez: ак—

1юг jól van a’ kivonás. Meri; ugy-e bár ha 12 fo»

. rintból levonok Звать marad 4. Ha pedlg a’ levont,

вишни“. me ~ini; hozzá teszcm a’ matadványhoz.

(8 +4) ‚ teh t ismét meglcsz nz egêsz 12 Ток-[июнь

Igy van a’ (1010511а3у01ш példákkul is; mint ha p. o.I

 

` nz egész 493 for'. 19'4'3 761491A

levotlahdó belöleî 168 A 6 9 7 9 6150

a’ maradvány: 325 5 ezt és a’ 12 4 6 l 6 6 5343

levontat öszveadvn: 168 6 9.7 9 6150
 

ismêt kijó' a’ 493 egósz. 194 3 7 6 1193

IX. Äfelosztásról Uagy dz'vùůíröl. `

A’ felosztás nagyon'közel at añas a’ kiv`ouás
hoz', dé ra'ctól mégis némellye ben külónbözik.

Lássuk példábnn.- Három gyermekek eg tele ka

la almát nyertek valahol, mellyet ш n felakar#

тай osztnni magok között. _Megszámlálták az almá~

kat és találták 15~nek. Fogia tehát az egyilc gyer~

те]: ‚ kinél volt a’ kala ‚ elvesz a’ 15 almából és

oda ád fejenkéni min enikölmek еду-е almát,
nztán megint egyet és igy továhb. „Eil ŕääclszólalt,

a’ másik gyermek ‚ igy sokáig megyen az elosztás;

' hanem nekem jut cszembe azegyszer-egyböl , hogy

3-szor öt 15, vegyßn штатами]; ötöt, és mcg

leszùnk osztozva.“~ S imei itt van a’ kùllönbség

a’ kivonás és felosztás között. A’ kivonás is meg

oszlatia a’ számot, a’ midò'n abból valamelly ki

sebb számot egyszer kìvonunk. De a’ felosztás még

inkább me oszlatja a’ számot,y midön abból vala

melly kise Ь кзигёшоъ nemcsak egyszer шпиц]: ki,
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hanem többször is, és mind addig,“ mi már azt

belőle kivonni nem lehet. Ugydenagyob számok

kal ez a’ munka szerfölött unalmas és sokáig tartó

volna. VCsak vennénk fel például 72 ftot, mellyet

8 testvér között kellene egyeránt elosztani, abból

“a, nyolczat 9-szer kellene kivonni e más után,

hogy megtudhassuk, miképpen jut ki encz forint

mindeniknek. A’ felosztással e’ munkában rövidebb

uton véget érünk. Tüstént elgondolja az ember el
méjében, valljon az a’ kisebb szám hányszor rfog

laltatik abban a’ nagyobbikban: és reá találunk a’

kívánt summára szinte olly bizonyosan, és hama

rább is. Vaï? lha felveszünk 12 szilvát, mellyet há

rom-felé'ke ene elosztani; a’ helyett,hogy így szá

molnám: 12-3=9, 9-3=.6, 6—3==3‚ 3—3=0;

csak azt mondom: 12ben 3mat találok. 'lezer'. Ha

tudjuk jól az egyszer-egyet,akkor na у gyorsaságu

gal me mondhatjuk, mennyiszer fog altatik egyik

szám a másikban. Igy 8 a, 72ben Qszer foglaltatik,

mert 8 Х 9:72. Hat 60ban 105zer, mert 6 X 10:60.

Es ekképpen а’ felosztás a’ kivonásnak folytatása,

’s nem egyéb mint meärövidített kivonás. Ez a’

spéczies azt tanítja, mi cép cn kelljen valamelly

summát több eg enlö része e rövid uton-módon

felosztani, a’ midőn csakazt keresi , hányszor ta

láltatik n’ kisebb szám a, nagyobbikban.--Azon

han még egy más különbözése a’ felosztásnak n’

kivonástól abban áll, hog a’ felosztáshoz való két

számok mindenkor különbféle dolgot jelentenek,

holott kivonni e ymástól csak ugyanazon egyféle

dolgokat lehet. ilint a’ fólebbi éldában 72 `flot

8 ember között felosztván : , a 72 énzt je

lent, a’ 8 pedig embereket. -Eliínk a, elosztással

illyen-forma esetekben: Ennyi-ennyi pénzt kell fel

osztani ennyi emberre , mennyi jut egynek-egynek 'f

Ennyi rófes kötőt, vagy gombol agot vettem eny

nyiu: mibe kerül réfe? Ennyi arab -marhát vet

tem ennyin: mibe van egy darab? Ennyi számu

marháért "fizetek ennyi fűbért; mennyibe esik egy
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darab malba? Ennyi-ennyi ‘kisebb nemíí pénz,

hány forintot, tallért, aranyat tészen'f Vagyvf'zgre,

hogy valamelly kísebb szám hán szor ИНЫМИ; a.’ к

nagyobbnn; р. 0. ha Valnki megha 80 esztendös ko»

rában, hányszor élt annyit, mint az 5 esztendös ko- `

ráhmjngíçghalt îyemjek; vagy: ha valaki (Шайт—

tyáz е egtve 1 0 flot , hiinyszegény érhette volna

be akl aÍ-pénzzel esztendeíg, ha csak 25 for. kel

lene egynek-¿egynek'? A’ felosztásnak jegye a’ ket

tös pont (:), és igy mondatík ki р. о. 3: 12 ¿här

mat tizenkettöben, vagy hárommal felosztva'uzen

kettó't, lesz 4. \Más ~mód`a а’ felosztási számok’

leirásán'ak egy közöttök» e vont rézsutos linea р. о.

f ‘ï’ azaz: 12 felosztva 3mal.

А.) Fejllen. ~

1.)“Kezdeni kel-1 a’ felosztást a’ legkisebb szá

mokon , azokat megfelezvén, vagyis 2ve1 elosztván ,
ès ugy menni mindig lnagyobb és nagyobb számok-.

ra; р. о.` 8nak fele 4 , meist 4+4=8; 14nakfe1e 7 ,

тех-Ь 7 Х 7:14. 24;: 2:12. '

2.) Aztán következhetik a’ számok’ megharrna~~

dolása, negyedelése azaz': 3, 4, ’s а’ t. számok

kal fclqsztása; о. -15 ; 3:5 Сайта: 15nek 3mad

része, vagy 1 _ 3mal felosztva tesz бил); 20:

4:5, azaz: 20, 4 részre elos_ztva tesz 6:61; 35:

5:7, azaz: 35töt elosztva »öt részre, tesz hetet.

3.) На Százas számokat kell felosztani, akkor

azokat fel kell La olni kerék száz'asokra, tizesekre,

egyesekre, р. о. §60 lb. has 3 felé osztandó: ‚е1б—

ször tehát csak a’ 300z1t veszem, aztán a’ 60nt.~

812tô't 4 felé? azaz: 800+12: 4=200+3=203.

4.) Az вдувает—ер; hek nagyoßb summált oldoz

zák fel a"gye1‘1nçlce1c :érdések által. P. о. 6 Х 9:54

‘Ebben e’ kétliérçlésre foglaltatik felelet: hainyszor

van 6 , 54Ьеп? Es hányszor van 9, 54Ье11? 8 Х 9

кЁш кбшш. . l 16 '
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:72. Hányszor Van tehát .8 а’ Üben? hányszor а’

9?-Még inkább kÖZelit a’ tanuló az írásbeli fel

osztáshoz, ha olly summát oldozgat fel így kérdé

sekben , mell nincs meg az egyszer-e yben , de nem

messze jár olyan számtól, melly a ban megvan.

P. о. hányszor találtatik 9 a’ 76ban. Ez a’ szám az

e szer-egyben nincs me , de megvan a’ hozzá kö

zäiáró 72, azaz: a’ 8x . Tehát 9 a’ 76ban talál

tatik 8szor, és még fónmarad 4. Más példa: Bat'.

78ban találok 9szer , és {битах-щ! 6.

5.) Köyetkazik itt már a’ felosztás” táblája,

vagy is az

 

 

Egyet - egyben.

1-et O-ban találok 0-szor

1-et 14-ben . - 1-szer

1-et 2-ben ' - . 2-szer

í-ct . 3-ban - 3-szor

’s u’ t

2-őt 2-ben egész 3-ig találok 1-szer

2-őt 4-ben - 5-ig --— 2-szer

2-őt 6-ban - 7-ig »- 3-szor

2-őt '8-ban - ' 9-ig -- 4-szer

2-őt 10-ben  11-ig -— ‚ ' 5-ször

2-őt _ 12-ben - 13-ig —— 6-sz0r

2-őt 14-ben — 15-ig —- 7-szer

2-őt 16-ban - 17-ig - 8-szor

2-őt 18-ban —- 19-ig - 9-szer

3-nt 33-ban egész 5i-g találok .1-szer

3-at 6-ban — 8-ig ' - “ 2-szer

3-at 9-ben -- 11-ig -- 3`szor

3-nt 12-ben ' -— 14-ig -— 4-szer

3-at 15-ben ~ 17-ig -— 5-ször

3-at 18-ban -- 20-ig -— 6-szor

3-at 21-ben - 23-ig - 7-szer
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3-at 24-ben,“ egész 26-ig találok 8-szor

3-at 27-ben ' - 29-ig —— 9-szer'

4-et 4-ben egész „ 7-ig találok 1-szer

4-et 8-ban ~ 1 1-íg  '2-szer

4-et 12-ben »- 15-ig ч— 3-szor

4-et 16-ban -— 19-ig - 4-szer

4-et 20-ban ›-— 23-ig -- 5-ször

. 4-et 24-ben -— 27-ig —— 6-szor

4-et 28-ban  31-ig - 7-szer

4-et 32-ben -- 35-ig -- 8-szor

- 4-et 36-ban -- 39-ig - 9-szer

5-öt 5-ben egész 9-ig találok 1-szer

5-öt 10-ben -— 14-ig - 2-szer

5-öt 15-ben »- 19-ig -- 3-szor

5-öt 20-ban - 24-ig -- 4-szer

5-öt. 25-ben -- 29-ig  5-ször

- 5-öt 30-ban -— 34-ig - 6-szor

5-öt , 35-ben -- 39-ig »- . 7-szer

5-Öt 40-ben -—— 44-ig -- 8-szor

5-öt 45-ben ——— 49-ig _’- 9-szer

6-0t 6-ban eg 'sz 11-ig találok 1-szer

6-0t 12-ben ._. 17-ig -- 2-szer

6-ot 18-ban -—- 23-ig -— 3-szor
6-01;v 24-ben -- 29-ig - A 4-szer

6-01: 30-ban  35-ig -- 5-ször

6-ot 36-ban »- 41-ig -— - 6-szor

6-ot 42-ben -f 47lig —— 7-szer

6-01: 48-ban -'- 53-ig - 8-szor

6-01: 54-ben -- 59-ig -- 9-szenj

7-et 7-ben egész 13-ig találok ' 1-sze1j

7-et 14-ben  ‘ 20-ig f- . 2-szer -

7-et 21-ben - 27-ig -- 3-szor

7-et 28-ban —— 34-ig - 4-szer .

, 7-et 35-ben - 41-ig  . 5-ször

_7-et 42-ben ~ 48-ig 76 6-szor y
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7-et 49-ben egész 55-ig találok 7szer

7-et 56-ban ~ 62-ig -— 8-szor

7-et 63-ban -— 69-ig -- .‚ 9-szer

8-at 8-ban egész 15-ig találok l-szer

8-at' 16-ban  23-ig -- 2-szer

8-at 24-ben -— 31-ig -- 3-szor

8-at 32-ben  39-ig — 4-szer

8-at 40-ben -— 47-ig  5ször

8-at 48-ban — 55-ig -- 6-szor

8-at 56-ban - 63-ig ‚—— 7-szer
8-at 64-ben f -- 7i-ig ' —— 8-szor

8-at 72-ben -— 79-ig -— 9-52er
 

9-et 9-ben egész 17-ig találok í-szer

9et 18-ban — 26-ig 2-szer

9-et 27-ben - 35-ig -- 3-szor

9-et, 36-ban -_ 44-ig - 4-szer

9-et 45-ben -' 53-ig _  5-szöx'

9-et 54-ben - 62-ig  6-szor

9-et 63-ban -- 71-ig - 7-szer

` 9-et 72-ben - 80-ig -- 8-szor

9-et 81-ben - 89-ig -- 9-szer.

B.) Ta'bla'n és írásban.

`A’ feladott számok” leírásában a’ nagyobbikat ‚

(mellyetfeloszlandónal: szokás hívni), mindkét fe

lől be kell keríteni, és “a, kerítésen kívül balra kell _

írni a' kisebbiket (mellynek osztó. a’ szokott neve);

és úgy kell elkezdeni a’ felosztást, olly formán,

hogy felveszi az emìûgr a’ felosztandónak balról eső

(és tehát legmagos b) számbetüit egyenként, és

kérdezi, hányszor találtatik fel abban az osztó szám;

a’ hányszor feltaláltatik, azt a’ számot a’ jobbik

kerítésen kívül írjuk, és az így nyert számnak

neve osztalék. Most/az osztalékot sokszorozzuk az

osztóval, és a’ summát az os tandóból felvett szám

alá írjuk, abból kivonjuk. és így folytatjuk az
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osztandónak többi számait is felosztani , és vinni az

írást aláfelé. Van a’ felosztandó számok, leírásának

más módja is, de mi csak ezzel az alá-felé menő

vel tartsunk. Ezt immár legjobban me fogják ma

gyarázni a’ leírandó példák , mint: 85 orint 4 test

vér között lévén elosztandó , leírom így :

felosztandó Szólokí x ‘let

az osztó 4|85 21: ez az osztalék. “8ban talá ok 2

. 8: szer; 2-szer 4=

”Tő- 8, ezt leírom а’8

4 alá; '- 8at

 

_ 1 ez a’ maradvány. Most követke

zik a’ felosz

tandónakmásodik számbetűje az 5, mellyet a’ li

nea alá írok le, hogy vele annál szabadabb helyen

dolgozhassam, ’s szólok: 4-et 5-ben l-szer, ’s ez

, 1et az osztalékhoz íromymost sokszorozom az

i-et a’ 4-gyel , ’s a’ summát alája irván'az 5-nek,

belőle kivonom, a’ mi fónmarad legalul, az a’

maradvány, - melly itt az 1. Tehát 85 ftot ha 4 felé

elosztok, jut egynek-egynek 21 for. és ifónma

rad osztatlanul. ' .

Most eleintén, még csak egyes számokat fo

nk választani osztónak, ngy majd utóbb tizese
et,y százasokat is; p. o. egy munkát általjában fel

vállaltam 16 garasért, eltartott 5 napig, hány gara

som esett egy napra?

Más: Három személy hogyan osztozik 642 tt?

leírom így: . ' ,

312421214 for. jut mindeniknek.

.4;

35

_* itt megmarad 1 , azért az osztandónak

Y következő számát a”2-tőt e'mellé szál

___. 11'tom le, és vele e ütt veszem fel,

v I mondván: 3-mat 12- en 4-szer. y

i

marad semmi. '
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Más.- 5 gyermeknek há az atyjok 710 for.;A ~

mennyi jut egynek-egynek . - Írjátok le tima

gatok. ' '

Más: Egy hétben 7 nap van: tehát 91 na hány

hét? (vagyis: hányszor találtatik 7 a’ 91ben?

.Ma's: Hat személyt osztoztassatokmeg 7418 Шт? '

6 1236 forint jut mindeniknek.

  

12 as

I2'1:

4 18:

-38

3 6

-2 forint megmarad.

Ha egyszer a’ tanulónak egy kis gyakorlottsá

' fa van: nem szükség leírni a’ kivonandó czik

celyeket; hanem csak a’ felosztandókat. Ezzel sok

időt és helyet megnyer az ember. Csak így p. o.

736: 2? '

21736 368

ßf

16

 

 

a

A’ felosztásban előforduló többi esetek im’

ezek lehetnek : W

` 1.\На az osztó nagyobb {mint az osztandónak

szélső 'xszámbetüje, va ha az osztót abban fel

találni nemlehet: akkor az osztandónak két

számbetűjét kell öszvevenní, és ugy bánni ve

le, mint föntebb előadatott. Példát láss alább

az a mellett. Ott a’ .8-at 4-ben egymagában

nem lehet, tehát kettőt fogok öszve: 4et és 8-at,

azaz 48-at, és mondom: 8-at 48-ban, 6-szor.

I’
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2. "Ha az osztó e vag több nullára végződik,

akkor az osztóból a nullá mt, az osztandóból ре—

di jobbról annyi számokat, a’ hány az osztó’ nul

lája,wel kell keríteni, ’s a’ többi szamokkal ugy

bánni, mintha semmi nulla sem volna szélről. A’

A.mnnkának vége lévén, az osztandónak elkerített

summáit le kell irni a’ maradványhoz, mint mu

tatja odább a’ b) mellett álló példa , hol az elkeri

' tett szám 6 ; és az is iratik le a, maradvány mellé. -

3. На pedig mind az osztónak mind az elosz

tandónak szélről nulláik vannak: akkor elkerít

` vén mindkettőből annyi nullát, mennyi az osztóé;

csak a’ többi számokkal kell végbe vinni a’ fel

osztást, mint mutatja a’ c) melletti példa.

a) : ВЁЁЁЗЩБОЮ. b).- 123.

 

 

 

 

„46: ш;

40: ~ 12::

56'0 - -2'3:

56 ‘ 18:

:4 »56

c).- 5(00!673(ÜOI134.

5:: :.-l
~ 17: z:y

L" . 15: ::

1233:

20::

»300

Példák: az a)ra. sok mindenfélét kellett ösz

vevásárolnom: többek közt Vettem 9 réf posztót,

de már elfeledtem, hogy, Volt réfe; hanem arra

emlékezem, hogy a’ posztós-boltban 45 forintot

hagytam: valljon mennyibe kerül posztómnak

ré e? »- А’ tyukász a’ tojást 5-tével szedi, azaz :

5 tojást vesz egy gyarasért; van pedig együtt 216
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tojásom: vallion mennyitlmpok értök? - 1206

krajczár hány garast tesz? —- 696 forintot lek kell

ñzetnem 8 hónap alatt: hánv forintot kell letend

nem еду—еду hónapban? 127l§01dusnak az uraság

kenyeret osztat ki, egy~egy kenyeret ötfelé vágva :

hány kenyér kell a’ 127-nek?

A’ Ь)-ге. Van egy zacskóban 3669 krajczár. vall

jon hány forint az? Számláltunk pénzt garasával

шаг 730-ig; hány forintot sz'ámláltunk 11161? 60247

aras hány tallér? Еву œoport ellenségen ötven
lgíatona rajta ütvén, elvett tôle 2400 forintot, mennyi

jut egyre? _- Minden órában meghal a’ fóld’ ke

rekségen 3600 amber, hány hal meg minden mi

nutában ? '

A’ c)~re. Földesurunk’ raktárában (magazin~

iában) van 13600 ctr. (mázsa) gyapju, zsákokba

tömve, egybe-egyhe 20 ctr. 5 hány gyapjus zsák

van abban a’ raktárban? Most fordítsuk meg a’ pél

dát: azt a’ 13600 mázsa gyapjut az uraság eladta,

de zsákok nélkl'il, és a’vevön`ek nlég nngyobh zsákjai

топай. mcllyekbe a’ gyapjut мытые; mcgtöllött

pedi 400 zsákot: hainy mázsa jutott egybe-egybe Í?

. Midön tizcs, százas vagy többes számu az

osztó, akkor is ugy kell vele dolgozni, mint az

e essel, свай hogy az 011 än osztóval (101502111

ne ezebb, mint az egyesscl. e gyakorlás által ebbe

is hele fanulhat a’ gyermek. Itt néhány leiert példa :

14 3‘5410 2600. 21 47980 2284. 365 69'35 19

'282::1 42:::1 i365zì

 

 

 

184:: l _ '59: 3285'

84::` 42:l 3285

"10 «lin

168 .

«1'0`0

84:
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Példa'ŕ: Еву „reg atya az ö 14 unokáinak hágy:

3972 ftot: ménnyi jut egynekfegynek? -- 25 11:12—

hoz 290 katonát kell bekvártélozni egy éjszakára:

hány katona jut minden ha'zhoz? -—— Egy napban

24 óra van: hány na ot tesz 8544 óm? - Еду

esztendöben van 52 ét: hány esztendò't tesz 2912

hèt? E y tuczat 12 darabot foglal magáhan: 430

вошь ¿my tuczatot. ád. ? - 15 vendég meg- <
lszik 52 messzelv bott: hányy messzelyt Hzet egy

egy? -ŕ A’ fö1d`5 kereksége 54.00 mèrtfóldet tesz:

háuy napig kellene utazni egy hajónak , melly azt

\körí1'lhajózni akarná, ha mindennap 18 mértfóldet

haladna? -—- Ez a’ kézi könyved, nézd meg. hány

lapot számlál; és 'vesd ki, hány árkus van benne,

' еду—еду árkusra 16 lapot száml'tván? -— Próháljatok

példákat szá'za's osztókkal is: Matuzsálem 353685

_napig élt: valljon hány esztendöt tesz az , 365 на—

pot számlálván е esztendöre ?~ Salamon’ temlomáu fulyvástg1r53600 ember dolgozott, kikre

5600 palliér vigyázott fel: hány munkásra kellétt

vigyázni mindenik palliérnak? Ha egy országnák

250,000 lakosai vannuk, és'adól; 3,650,000 forin

tot Vkell ñzetniök: mi esik еду-еду 1а1соы'а? На—

'zánkban országszerte 2000 vúsár esík öszveséggel

esztendô'nként: hány helyen van va'sár minden egy

napon? . ‘

С. Pro'ba'ja a’ felosztczlmal:

Abból áll, hog az osztalékot sokszorozza az

ember az osztóval, ai" maradványt is, ha van, hoz

zá adván); _és ha a’ sokszorozási summa az o§ztan

délâszámmal megegyez, tehát iól van `kivetve a’

pe a.

D. Rövzúüések a’ felosztdsban.

а) На tizzel, 100-za1,.1000re1 kell 1121052—

tani valamelly szá'mot, akkor nem kell tenui egye

bet, mint a’ felosztandóból jobb felúl annyi 82:1—
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' mot kell elkeríteni, a’ mennyi hullája van az osz

tónak: a’ többi szám adja az osztalékot, és kész

`а’ példa. 345 ezüst krajczárból hány tízes pénzda

rab lenne? 34(5. Nem rég az ujságban olvastuk,

hogy a’ tengeri halászok egy akkora halat fogtak ,

hogy 74538 funtot nyomott; ugyan hány mázsa le

betett az? 745(38. Számláltam egy foltylában két ga

rasos darab pénzeket 280-vant, hány orint az? (Egy

forinthoz hány két arasosgänz kívántatik)? 28(0.

Gondolok a’ fejem :en 46 denárokat egy határra

hányva: menn i forint volna az, (egy forintba száz

denárt számlá va )? 46(30 = 46 for. és 30 denár..

b) Ha kell osztást tenni 20-al, 200a-al, 2000-rel,

akkor is így cselekszem, és a" ki-nem-törölt száma

nak felét veszem , ’s kész a’ példa. 45 garas bán

forint (egy forintba t. i. 20garast számítván)? 4'(5= :

2:2 for. és marad 5 aras.  200 leégettek között

el kell osztani 3259 orintot: mi jut egyre-egyre?“

32(59=32: 2=16 forint,- és még 59 fenmarad: _

'c) Ha kell osztani 5-tel,- azaz fél-tízzel: tehát

akkor is a’ felosztandó számból egyet eltörlök,' a’

megmaradottat pedig kétszerte veszem, ’s kész a’

élda.' 74 köböl gabnát öt vevő közt akarom egyen

{lően elosztani, jut egynek 7(4=7 X 2:14 köbö},

’s még 4 fónmarad. —— 1930 forinthoz öten van

nak részesek: jut egynek-egynek k193(():193 X

2 :386 for. ' -

d) Ha kell osztanod 25-tel mint negyed-részé

vel a’ kerék számnak, (mellyel t. i. felosztani oll

igen könnyü): tehát sokszorozd az osztandót4-gye ,

’s a’ ki jött summát oszd fel 100-zal, алая: vágj

el belőle "obról két számot: és kész a’ munka. P.

o. 365: 2 :365X4:1`460, ezt az 1460: 100:44.

A’ maradvány mindég csak század-rész, itt 60 szá”

zad~rész,.a” mi tehát nem sokra vet, mint utóbb a’

tört számokban meg fogjátok tanulni.

e) Vé re igen hasznos, és yakra'n előforduló

neme lév n a’ felosztásnak a’ -vel osztás, vagy

is a’ felezés: ebben éppen jártosnak kell lenni a’
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számvetőnek. Ezt pedig nagyobb számokkal "rövi

den csak ugy'kell végbe vinni, [hogy leírod "a, me -

felezendő számot, alája lineát Vonsz; most ren -'

del veszed a’ számokat balról kezdve jobb kéz fe

lé haladva“, és minden számbetűnek felét alája lei

rod; ha maradvány volna, azt a’ közelebbi másik

számbetűhez foglalod, ’s annak ís (melly most már

“így tízes lett) feIét veszed , és így végig. P. о. 482

félkrajczár pénzdarab hány egész krajczárt tesz?

Annyit a’ hányszor benne találtatik 2 félkrajczár;

mivel két félkrajczár tesz egy egészet. Tehát rö

viden így osztom el, vagy leírva, vagy csakfe

'jemben, ugy gondolván, mintha leírva volna: '

_482 fäcrajczár

2) 241 egész krajczár.

 

Más: 574 félkrajczár hány egész krajczár ?

3,771/ félkrajczár .

287 egész krajczár. Itt az Ölnek fele 2, de Шиша—

rad egy, mellyet a, legközelebbi számhoz a, 7-hez

foglalok, ’s lesz 17, ennek-fele 8, de itt is megma

rad 1 , ezt viszont a’ 4-hez veszem , lesz 14, en-`

nek fele 7

Felezzétek meg ti is most e’ számokat: 620;
‘852, 304, 920568, 701243.

X. A’ négy Wéczz'esek, több-saru számokkal

egyszerre. *)

Mind eddig a’ négy spécziesekben' csak egy-so

ru számokkal dolgoztunk; de sok eset van,

°) E’ négy spéczîeseket hibásan mondják némelly köny

vek megnevezett számmal dolgozásnak; mert lám az

egyu'erů spéctziesekben is adunk neveket a' számoknak.
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hogy egyszerre töBb-soru számot is kel). öszvead#

ni, kívonni ’sa’t. P. о. egyszerre forintot is, Ша]—

czárt is; va egyszerre mázsát is , fontot és la

tot, mellybäïa'ztán két-soru, härom- és több-soru

öszveadás, kivonás ’s a’t jö elönkbe. Az elfélék

kel vaió dolgozásnakl regulái következnek tehát

mostan rövideden. Es ide kivzíntatik meg immár

elmulhatatlanul a’ pénzek’, mértékek’ , nehezékelç’

kisebb nagyobb nemeinek tudása, a’ mit azonban

ti már a'né egyszerù' spócziesek’ kezdetén maghi

nultatok. Va amint máx' az eddigianultakból ш is

kell tudnotok, ho an kell nagyobb mértékeket

és pénzeket Irisebbëgre .0. forintokat garasokra,

krajczárokra változtatní (geákosan szólvánwezolvál

ni); ellenben a’ kisebbekçt nagyóhbakra kicsinálni

(dcákossan redukálni). Mondjátok~ meg hogyan?

Mind ezen négy spéczíesek felöl általjában meg

- `lehet jegyezni: hogy a’ több szám-sorokat ‚(чаду

rendeket, oszlopokat) , itt is balról jobb felé kell

egymás mellé irni, legelsò' oszlbpban a’ nagyobb

nemüekct, utána a"kisebbeket. A’ számvetést vi

szont itt is a’ jobb sze'lró'l álló oszlopokkal vagy a’
legkisebb nemùl számokkal kell elkezdeni, és ugy

menni bal felé, renddel által a’ nagyobbakra, ki

vévén а’ divìziót, hol ellenkezöképpen kell oracle--

kedni. H_ogy az egy~egy oszlppokba esö számok’

leirásában itt is egyest egyes alá; tizest tizes alá

’s a’t. kelljen helyeztetni: az llgy is már magában

értetödik.

1.) Ад ösz'ueada's több-soru szdnwkltal.

Itt a’ há'ny sor diktáltatik, annyì summába

kell öszveadni azokat. De mindent. világossah

han meänfo пак mutatni magok a’ példák. Ha

tehát vo а erszényem, az е ikben Volna 5 for.

4 garas, a’ másodikban 3 or? 1 gar. 2 kraj

czár, a’ harmadikban 2 for. 11 garas 1 krajczár.

A,karn`ám шаги, mennyi pénzem van öszvesen
а három erszényben.l Látom, hogy itt három
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i ' nemü ïènzekröl van szó, forintról, garasról, kraiczár

ról; te uit Макет—вот öszveadás kell hozzá, igy: "’)

(e116 nur), "(тьма юг), (harmndik wr).

formtok: `вантой : krajozáxok.

' 4 . . . ——Egyik erszényben : 5.- .....

2-dik erszényben: 3 . . . , .. 1 . . . 2

3-dik erszényben: 2 ..... 11 . . . 1 

Saillma: 10 for. 16 grax'.` ` 31u. '

Esik rám az idén orczió 85 for. már beñzet

tem egyszer 12 for. 0 kr. másszor 8 for. ismél;

másszor 15 for. 24: kr. utólján 20 for. 7 kr.; шер—

nyit ñzettem már be? Itt uz öszveadás két-soru'

iesz :

for. kr.

12 1()

8 .

15 24

2() 7

Summa 55 141 kr.

Juris példa: Tartozom штат >120 fttal; be

löle megadtam: \ ’

for. gar. glenár

egyszér: 25.... 5f. ...‘2

másszor:30........1

ismé'k: 5‚...4....1
4mégis: 2.~...10... ..

VrSumma: “62 for. 19 gar. 5 denár.

 

*) lgen foganalos lenne , ha` a’ tanító az elsö ki: pél»

dákat valóságos kész pénzzel a’ gyeŕmekek eleibe az

asztalra szìute “ну, mint számaikat а’ táblára fclìrja,

кашица, öszveadná, kivonnáy sokszorozná és fclosz

Май.
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Más: Öszve kellene vennem eîy summáha:

for. -- gar. - (r.

17'....9 ..... 2

25....11 ..... 1

5....- ..... 2

8....17 ..... 1
 

Summa 55 for. 37 gar. 6 kr.

‘Е’ példában kraiczár már annyi jő ki, hogy

garas is válik belőle, tehát a’ 6-tot 3-mal felosz

tom , ’s jő ki éppen 2 dgaras, krajczár nem marad

.semmi, a’ két garast e 1 a’garasok’sorához adorn:

37+2=39 gar. Ugy e 3 aras is már van ann i,

hogy válik belőle egész orint is, azért azo (at

20-sza1 felosztván forinttá teszem , ’s jő ki belőlök

1 for., mar'ad még 19 gar.; nz 1 ftot. végre a’ ftok’ .

sorához adom: 55+l=56. ’s most lészen a’ sum

ma helyesebben kicsinálva: 56 for. 19 gar. О kr.

Igy kell cselekedni a’ kisebb nemü sorokkal

mindenkor, akár pénz- akár mérték-nemeket je

lentsenek azok; mint erre utmutatást fognak adni“

im’ e’ eldák: ' .

aìVan borom a’ pinczémben négy hordócskát;

val, nz akó itcze

egyikben: 7 . . . . . 30

másikban: 12 . . . . . 

harmadikban: 4 . , ,- . . 45 .

negyedikben: 5 . . . . . 20

Summa: 28 akó és - 95 itcze

vagy: 29 nkó és 31 itcze.

Ь) А’ borsos tót' füszeres skátulyáiban van:

 funt. lat. nehezék.

 

 

az A-ban: 6 12 1

à’ B-ben: 9 3 3

a’ C-ben: 8 23 2

a’ D-ben: 13 1 1

Summa: 36 39 7

Vagy: 37 flint 8 lat, 3 nehezek.”
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c)AmlLam tojásból 2 for. 12 gar., turóból 9

î'r. 1 kr., vajból 5 for. 3 gar. 2 kr.; sonkolyból

6 gar. 21m; mennyit árultam öszvesóggel? `

d) Három falura kiosztanak kövecsezni való

ország-utat: тётей az e yiknek 45 ölet, 31ábot,

10 hù'velyket, a’ másiknai 72 öl. 1 lálí. 8 hx'iv.; a’

harmadiknak 104 öl. 2 láb. 4 hüv. Hány ölnyi 11052—

szu a’ megcsinálandó orsgágut? '

е) Megfont a’ télen Orzsike 3 darabot, 4köte~

tet, 25 igêt, 2 szálat; Zsuzsika 5 dar. 2 köt. 33 ig.

1 szálat; Marínka 7 d. 1 k.; az anyiok 8 d. 9 k.

17 ig. 2 szálat: mennyit fontak öszve ezek négyen?

f] Jóska midön oskolába beadták, 7 esztendös.

4 hónapos, 9 паров volt; járt oskolába 5 венец:

(16539 8 hónap-ig, 25 na ig; már most mióta inas,

annak 2 esztendeje, és 5 napja: hány esztendös a’

Jóska most?

) Egy szekerezönek kocsiiára felraknak e y

hor ót, melly nyom 3 ctr. (mázsát) 171b. (funtot ;

egy butyort З ctr. 84 1Ь.; mennyi terhct raktak

szekerére?

2.) Sol'fszorozds több-soru sza'moßial.

Az idevaló regula im’ ez:

Leirván a’ sokszorozandó szám-sorokat, a’

sokszorozót ird a’ legkisebb nemü szám alá, ’s voni

lineát, sokszorozd vele renddel a’sorokat; af sum

'mát míndènik зета]; 'alája irván. ,De` itt 1s meg

kell tarmni azt, a’ mit az öszveadásnál, t.i. hogg- l ’

ha a’ kisebb nemù' somak summá-'ából nagyo b '

nemü szám is válik, tehát ап‘а 11е11 redukálni és

ahhoz adni, mellyikre redukáltuk. P. о. a) Bólga

János minden hónapra'ñzet adót: 13 ftot, 12 km)

czárt: `mennyit ñzét 3 hónapra?

for. kr. Ь) mennyit'ñzet 5 hóna ra?

13 12 v 13 fl. 152 cr.

3 I

Summa: 39 for. 361€. Summa: 65 _ 60

Vdgy: ‘66101‘. '--klï
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с) Mennyit _8 hónapra? 13 for. 12 kr.

8

104 ¿- 96

_Vagyz 105 for. 36 kr.

d) Mennyit 12 hónapra? 13 for. - kr._

25 -- 24

13 -— 12

156 ,- 144

Vagy: 153for.  24 kr.

e) Egy ember 25 esztendeig viselte a’ bírósá

ot; minden esztendőn volt belőle 264 for; 45 kr.

aszna: menn i hasznot vett életében a’ biróságból?

j? Egy {ó bor, helyre állítással együtt ke

rül a korcsmárosnak 14 ftba és 24 krba: mennyi-,

be i6 neki 37 akó Í’

g) Ha egy réfposztó 4 for. 16 kr. hogy, lesz 9 rét?

З.) Kivonás több-“saru számokkal.

E,"munlcában ezek az esetek fordulnak elő,

ngy mint: ‘

a) Mikor minden rendesen megyen, illyenfor-„' .

main kell kivonni: .

BeVettem: 146 for. 18 gr. 4 denár. .

Kiadtam: 95 - 12 -- 1 »e '

Marad: 51 for. 6 gar. 3 den.

Ma's: 435 lb. 24'1аъ. 3nehezék.

396 - 8 __ 2 .

Márud: 39 lb. 16 lat. 1 nehezék.

Ь) Mikor a’ felső szám kisebb az alsónál, ugyn

hogy belőle az alsót kivonni nem lehet: akkor

X, kölcsönözni kell a’ legközelebbi bal szomszédtól ‚

 

 

\
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nagyobb nemü számot, egyet; azt n’ kisebb nemü

re rezolválni, és ahhoz , mellyhez kellett; hozzáad-u

ni, ’s ngy aztán folytatni a’ kivonást. P. о. на xnxpmÍ
40.. _ ‘ , . . «'Í' f' д

. Va ok ados: 64 _ fttal 9gar .„2 den.I

L_?ieiëgettem már: 398%“ V_14 ga: “EN” 311cm _

m Mi marad még'fizetendő? ,f a ¿q :inlpiòqm

Mivel sem 3 denárt kettőből, se'hfmwgàböl

ki nem vonhatok, tehát kölcsönözölc a’ (lamarcki

hoz a, garasokból egyet, azaz: 5 denár't, ’s most

lesz (5+2:) 7 denárom; a’ nyolcz garasokhoz ped

díg a’ forintoktól egyet, azaz 20 arast, és lesz

(20+8=) 28 garasom; ’s most a példámat így

képzelem magamnak leírva; „yu. címu-o

„if. 645 for." 28 gmuçtl 7 dem

«9M 393 for.- ¿"- 14 gar. 3 de_n.- VWM '

.~ I

Még Шиш: 262 for. 14 gar. 4 dem“,

с) Mikor valamellyík' felső szám nem c'Sak

kisebb, hanem egészen hijányzik is', _akkoŕ a’

szomszéd nagyobbtól egy kölcsönvettel: kell azt

egészen pótolni: р. од ha egy magazinban gyaph'

van 407 ctr; és 1 1b.; ‘s kimázsáltatott _belö е

800 ctr. 30 lb. és 12 lat: itt mindjárt è_szrevehetem, ‚

hogy. az egyik kivonandó számban hibázik a’ lat; .

azérta,“ funtoktól kölcsönözök сечет: :waz 32 la“

ток, és ezzel kitöltöm an üres »he yet:  L

A’ példa tehát: 407 ctr. 4 lb. 0 lat.

300 fh_30_ о—ь 12

 

 

  

í f 011000040700003 lb. 321“:”щ зов—‚во _502

   

Vagy tökéletesen kiegészítve: 406 ctr.1031b. 321m.

- 300 _»- ._ зоди—

Marad: 106 - 73-“20'! `

ház} KÖNYV. 17 ‚‘

ä»
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wurd) Mikor scm a’ legközelcbbi, sem a’ máso

dik számtól nem kölcsönözhetni, hanem el kell

menni szinteìa' legfò'bb számhoz: akkor attól kell

kölcsön kérni egyet, azt kisebb ncmù'ckké rezol

válni , ezektöl megint egyet kölcsönözni és вы; is
kisehbA nemù'vé termi, s igy n’ felsò’ fires helye

ket kìpótolní. P. о. a’ sós tiszt úr bcvett вы 5698

mázsát, kimért 4369 mázsát, 34 funtot, 16 latotx

mennyi van még keze alatt? A’ helyett tehát .hogy

lexrmimf ‚ "12: д y..

5698 ctr. 0 1b. Оды. "ТЁЧАШ‘ЭЁ

{до 4369 —— 34 é- 16~ f ‘

igyмы 5697 т. 99 1ь. з: м;
‚4369 __. 34 .- 16—

191mm.y .1328 ш. 65 1b. 161at.

Miv'el lehát sokszor minden tôbbí kiscbb 52:5

mok hibázván végre n’ legföbb nenni számrn szo

rulunk : azéri. a’ kivonandó számok’ leirásábnn min

dig csak а“ legföhb nemùl számokat kell nézni n’ `

végett, hogy mellyik állion fólül , mellyik alatt;

és hn a’ kisebb számok között az alól штаб]: па—

gyobbak lennének is a’ felsò'knél, abban meg nem

kell zavarodni. P. о. 60 ölnyi éd 3 lábnyi árkot

kell megńsni; meg van pedigmár ásva belöle 49 öl

és 5 láhnyi: mekkora`árokńsat1anmé 'ï Alda: Am,

юн е gazda buzát 72 keresztet, 5 évét; elcsè

elt be öle 20 ke1‘esztet_,"1'5 kévéì: mennyi van Ile--`

ii mé- 'asztagbanï _ „ Y ‘

e Különós nemét teßzi4 ezen kivonásnak az a’

munkà ,- midön valamelly élö embernek élet-idejét
kell kivetní, a’ mikor ltehál: felsó’ kivonandónak

mindenkor a’ nagyobb szám áll, azaz: a’ mostan

folyó esztendô’ , hónap, nap és óra. P. о. А szx'ile

telt Juliusnak azaz: а’ hetedik hónu nak 22=dik'
napján 1764-dik eszt. reg el;r 9-óra or: шепну!

idös mostan, аист 1836- ecembemek vagyis a’
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lil-dik hóna пак 30-»dikl _napián déleßti З .vagy is '

a'z едем пар folytähan (12443:) 15 óraqu?. «l

was em. n han. ao пар _15 (am .À

1764A- 7  22 _.. 9 _.,

‚ ‚в -72 eszt. Ь hón. 8 пар 6 óra. vEnnyi Ибо

azdember. ' » ~ ï

 

Azesztendökkel való számvetésrôl'még az: ta

„индюк meg, hogy -abhan sokféle rövídítésekkel

szokás élni, mellyeket érteni kell nz olvasónak.

Az esztcndöt n’ szám mellé oda sem шик, hanem

csuk hozzá értjù'kx; a’ szùlletést свай egy sz-szel

тешим: ki, vagyígy: szül.; e’ szót meghalt, csak i :

me ÍL.,vagy egy hosszu T ’s a’ t. P. o. Mátyás

Szü. . K. un hlárczs 27g-r. Apr. 6. Ezt

kell olvfasní: Mátyás király szù'letett Krisztus után

1443~dik esztendöben Márczius hóna на]: 27-dik

парада, meghalt 1490di1< „теша en Aprilia

hónapnak 6-dik napján. .- Маш Az öreg-at ám

szül. 1738. Jun. M. d. u. 7 ór., megh. 1800 Jan. 31.

d. е. 8 ór. Maganì szül. 1824. Sept. 1. d. e. 9 ór.

V-alljon most mennyi iclös vagyok én ée öreg-atyám ?

ад к'п- » ‘n

4.) Felosztás több-aoru sàdmólvl'al. 'f

A’ атташе]: е’ nemében nem a’ kísehb

nemü számokon kell высшем a’dolgozásf, hanem

n’ nagyokon , bal kéz felöl, és ugy menni iobb kéz

felé renddel a’ kisebb neml'í számokra Шт].

Egyébiránt itten leginkább im’ e’ három `esetek

adhatják elö magokat, mellyekheïregulu szùlkség:

и) На az osztó egyszerü szám. Leirván a’

felosztandó számokat , huzz kétfelöl mellettek

függöleges lineákat, "s ird oda balról az 952

tót. Most vidd végre az osztást szolcás szermt;

ha „мы valami megmarad , azt add a’ következen~

dò' kisebb nemü számhoz, ‘ azubi; газоны..-`



Y . I ' rész

t

váli; " ¿a így cselekedvén avftöbhivelgä'rdő'i'

vást x p. o.v `

6 l “37 for. 17 gar. {ami .- а т

Itt a’ %=6; marad 1 for.' mellyet a’ garasok

hoz csapok, de garasokká rezolválva. Tehát 1 for:

20 gar.; 20+17= 37. Most a7/a: 6 gar.; marad 1 gar.

Ezt ismét a’ kisebb nemü számhoz csapom „de az

zá változtatva: 1 gar=5 den. ; 5 +4 =9. Most %z's

1. ;A fönnmarad osztatlan 3 den. „ ‚

Tehát a’ példa ujra leírva így lesz: L“ . ` _.

Те fbi'. den. for. a}; den.

637 g17',.;1„, Hrsg,i

I.: ' s + . f . ‚ .a

s 81%."sz ' 5

 

68” {gg '. “Igi!
 x;..„„„-.41353.} 6

. ugan-1 gungan. “ell-4 ..

" ' b) u" osztó. nagyobb , mint a’ elosztan

dó szám: akkor azt az osztandó számot kisebb ne

müvé kell rezonálni, a’ kéaz kisebbeket hozzá

vévén, és ugy osztani. P. о. ha 4 lb. 16 latnyi

“hasból helyre kellene. adnom kóstolót: mennyi

‚ jutna egy helyre? _>` Vagy: ha 3 ftot 50 kraj

czárt 5 e er között kellene felosztanom ? '

e}; Ib'yie'latliazat. , 5

 

3 for. 50 kr. l 46 kr.

A’ 4 funtot latokká teszem: 4 Х 32 = 128, ehbez

a’ 16-tot=144 lat. Ezt most 8 részre osztva, jut

18 lat. -— Ugy a’ 3 ftot, mivel 5-tel felosztani nem

lehet, krajczárokka' rezolválom: 3 X 60 = 180 kr. +

50: 230 kr. Ezt 5 felé, lesz az osztalék 46 kr.

I

‘

l \
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с) На az отд is kettó's számból áll, чаду

szintehármashól ís:i11yenkor mind az osztót, mind

— az oszlandókat еду kisebbféle számra kell rezol

válni, és ugy termi meg az osztást. P. о. 450 ftért

ès 45 kra'czárért, ha'ny aranyat válthatnék, da

rabját 11 tjával és 30 krajczárjával вышит? Itt

elöbb mindent krajczárrá teszek: 450 X 60= 24000 +
45 =24045 krajczár. Aztán 11 for.I Х60=660+

30:690 kr. Most mär a’ feladott példát a.’ he

lyctt, hogy
‘M'ŕk «g1 'rég

igy imámî и for. зо 15.1450151545 kr.,

csak Яву írom le: l3î1arany agé-#zei

.334.5 Ё‘ “ j '
276; @_ j f д

L .5351“, `

Jegyzels: A’ föntebb elöadott едущий felosz

tásban találkozó példákból könnyen cainálhat af’ ta

m'tó ide szolgábó több pêldákat is. (L. a’ 2

czikkely alatt). ^ -

X1.. ж гага „Мы: (ffámiókróz). _ _

A’ felosztásból származnak azok a’ számok, mely

lyek е y egészen alúl vannak: a’ ТЫ, harmad,

neg e (Гены), ötöd . nyolczad Soktál) ,’s n’t. mely

l eget tört sza'molmak „оным hivni, mivel azok

tal az 1 egész szám sokféle darabokra minte

szélleltöretík. A’ tört számok ,valamint az egésze Y,

elò'fordulnak a’ közönsóges életben, minden tár у—

bnn; van р. о. fé] alma, fól esztcndö, певун! unt

hus , harmad réf posztó , egy ötöd rész formtgn olv

спас! rész mérö gabona ’s d’ t. Ugy iratnak pe ig a’

tört шток, mint a’ felosztani valók, р. о. y

hal-mad részt igy írok 1e: 5g. vIgy imm le az ol y
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esztendő-«zárna is,melly két rendszerintí esztendőbe

„esik, p. 0, 183%. (Lássd ide_ a' VI. r.27dík számát.)

Különbféleképpen is_fe)ezhetem ki a'tört szá-v

mokat,-ugy hogy mé 1s ugyanazt jelentik. P. o,

ezt a! számot: hárma fél, így is mondhatom:

kettő és fél, így is: két egész és egy egésznek fele l,

i is: fél híján három egész. Ezt „a, számot: más"

Ё; így zl „egy egész és “egy fél, három fél, kettő

fél híján. _

”A” tört számokat leghel esebben fogjátok kép-v

zelhetni, ha majd valóságga is megmutatjuk , ho.

gyan lesznek. Irok ide példának okáért egy lineát:

` ` . melly legyet; 1 egész 1ínea,'ha

. . n

 

 
elvágoín két egyenlő részre

'lesz az A egy kettőd-része az egésznek , vagy fele;

az А és в két kettőd-méne az egynek vagy maga

az Jlîgy eäésg isrgét együtt. Ha elvágom 3 felé

   
akkor lesz az A-íg egy hara

mad-yívésze az egésznek; a’ B-í'g két harmad-része,

a” Gug három harmad-része, azaz: együtt az egy

egész, Ha elvágom 4 felé, így: c l D
.___-___.

lesz az A egy negyed-méne az egésznek ‚ is а’ t. - Lát,

játok ebbő , hogy egy fél? nagyobb mint így hara

mnd; 33 nagyobb mint И; Z nagyobb mint .’s a’ ь

Lehet pedlg a’ részeket még kisebb részekre is törv

ni, .p.xo,14"el_oszthatotm a;1;ettőd-része1<et megint

új kettődr-részekí'e; P-t-g‘,-f-ì*-`-\-g-L; ц’ hat»

„mag-részek? megint kettőd- vagy 3ady-nészekne;

c ’ - 
-'- l 1—- -b-I ì- ; a'negyed-részeket megint kat.

А L p L_ с а n d

tód-részekre: iiiì-l-Ilfì-l-|~ ’Si így щ,

vább.
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s щеток ebből, hogy fele a’ félnek'Z;~fele a’

3madna с ’ás fele a’ negyednek %I's a’ t. Megfordít

va: egy harmad-része egy félnek =%; 3adre'sze egy

harmadnak hidad-része egy negyednek Xzed-rész's n’t. '

V”: Lássuk ugyanezeket most egy almánk-m. "d

egy itcze vízen, egy réfen, egy funt hason, az ídők'

mértékén,.és utoljára a’ pénzeken. ' *í ,

~Itt van tehát egy alma, melly egy egész.

Elva om két részre, és lesznek belőle két kettőd

тет дани: felek. Mi neve ennek 'az egyik da

rabjának? Hány illyen darab kell egy egészhez ?

Most itt van egy másik egész alma; ezt elvágom

З felé; egye y darabot ezekből minek hívunk?

Hány illyen armadrész kell egy egészhez? Hadd

«lássuk, tedd öszve két darabját, lesz-e egész? Hát

mikor lesz ismét e ész? - Most még eg másik

egész almát vegyün к, és oszsznk el négy fe é. Végy

el közülök egyet, ’s mond mcg hányad-rész: végy

*el kettőt, ’s mond meg számon? Végy el hármat,

Ps mond meg mennyi. Végy el négyet, ’s mond

meg mennyi. Negyed-része ből teháthány kell egy

egészhez 'f'  Mit gondoltok most, ezeket a' ne

gyed-részeket eloszthatnánk-e még többfelé is? Elva

száz felé is? Vágjuk el még mindeniket-.kétfelé,

’s most машинами me , hány részre van osztva

az eg egész alma? Ved el ennek most egy darab»

ját, s nevezd meg törött számnak? Ve el két

darabját 's a’ t. Most állítsuk öszve az almát egész~

szé. Most vegyük kétfelé , hány nyolczad 'rész esik

mindenik félbe? Tehát “X, vagy 34 mind egy-e? Ve

gyük a’ félnek megint felét, az hányad-része lesz

az almának? De hány Bad-rész van ebben а’ fertál

almában? Tehát mindegy = и és -—? '

Lássuk a’ tört számekat pénzekkel. Ime’ le

számlálok ide az asztalra egy forintot, azaz: 20

gin-ast, vagy 60 krajczárt, vagy 100 denárt rézben.

együnk e y garast, melly km'czárból áll; en
nek tehát %grésze hány krajezúr? része? 53? aZaz:

egy egész garas. Egy krajczár tehát a’ gai-asnak

v
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hányad része? 2km? 3 kn? 'f-Most végyů'k Tel nz

egész forintot: ezt, ha ug)r nézed mint garnsokat ,

hány részekböl áll'? ha иду nézed mint krajczá»

rokat, hún ból? Nézzt'ik elsöben is mint garasokat,

ésv vegyük elét, lesz? negyed'részét, lesa egyegy

rószben? ötôderészét ’s lesz? шва-шт 'l huszad.,

részét? E garan мы: hányad~része еду egész fo

rintnak'? garan? 4? 5 'f 10? ' Vegyùk most a’

forintot, ugy mint krajczár-okat: Ми résza'kböl

ш igy a’ forint? Еву Ьапшаоёэгёзз orint тещ

mennyi? Ъ? Ум? ’s a’ t. ’S megf'ordítvä ß’ kérdé

aeket, mint n’ garasoknál. . .M

’ A" tönt gzámokkal is lehet öszveadni, kivonní,

'sokszorozni, мешал; , valamìnt az e észekkel.

Két negyed méröY rozsot és î. щ. öszvead atok, és

'lesz И,“ tehát töbh änél (впав: 1 egésznél) egy ne-e

„ватты. Egy funt czukorhól adhatok af ha”

` omnnk negyed funtot, 7s тати! magamnak

4- Fél, formtot eloszthatok hármunk között és iut

t,Inimtlenikù'nknek 10 kr, »n De a’ tört számokkal

"való dolgozásnnk bövebb esmérete inkábh kahná-~V

Tokai; Шей. Ti osak a’ pénzekröl шпинат]; meg `

jól аи itt követ-kezö táblát : um l .‚ -

‘1 ` ‘ l  .
. Её} egesz [опыт]; ‚ ‚_ ì*

‘ä в: 6_0 kr, (Van illyen papiroshól is , ez'ú'stbó'l ig

egy -darabban).

39 = 30 kr. Nagy 10 garan, .

_14 :s 60 kr.

j; = _40 kr. vagy 13 garras, 1 kv,
уз == 20l kr.. (Van illyen egyd-'u'nbbnn ezù'sibòlh

*Ä ¿260 kr'. l

% == 45 kr- vagy 15 gama,

“A =-... 30 kr- vagy`10 задрав, _ ,i

И = 15.1сг- vagy 5 garasxe д .‚.‚. ,4 

94 kr, t: l ’
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И в: 48 kr' ИВУ 46 дагав. пширшд Au!

'75 = Lvagy112 garas. :' пых—‚04 {vil} ß Í.- .. ; `

75 = 24 krì узду 8 gaz-as. “"7 ff.' "М? '

l?, =-_"12 kr. чаду 4 дагаз. _` ‘ ì '

-7. а: 10 kn чаду 3 gafas 1 kr. (шут van egy

‚ _ darabban, ezüstböl) - ’ .  '

Mfgß ‘kil @,eg 2 дама. '(Шуеп van еду durab

.li

„Ч hangman. _ _ _i

Y“ == 5 kr, чаду egy дама és 2 kr. (Шуеп van еду

"darabban, ezüstböl). - > _ ‘

Из = 4'kr. vagy еду дат; еду kr. t "а?” ` '

5€» == 3 kr» чаду 1 дата, (Illyen van egy darnh- ‚

ban, mind rëzhöl mind вымыл). . ”д; у

"sa = 2 'er (Illyèn van еду датЬЬап rézböl).

_ya = 1 kr' (Шуеп csak rézhöl van, de kélféle,

.- т? рарйгозрёхшч ós ezû'at-értékü).

Van tehát egye _ darabbnn pénzůnk; еду

krnjczáros , kettös, armas . ötös , hatos . tízes,

huszas , 60nos чаду 1 forintos , két for., öt forintos,

10 for, ’s aft. ` ’ ‘ -

Е’ táblából mdrmondlátok meg renddel: men и,

nui krůiczár n’ forintnak 72? 1? д? Z? ”ус? ч-г
-%?--%? %, ’sa’t. f

Megfordx'tvn : топайте]; тед, hányad-része еду

egész forintnak 30 kr? (Y, vngy Z чаду 75 чаду 949

vngy 912 va y “720 ’s a’ Ь) Hét 35 kn? az is гм s a’t.

csakho (Не van 51m Hát 28 kn? az 'is X csak

hogy kr. hijával- т- 20 kr- hányad-része еду fos

rintnak'? Z иду 38, чаду Y., ’s a’ t.. На“ 23 k12! :lz i5

nnnyind-rósze, csakhogy 3 kr. van fóle. НМ: 17111'. 'I

pz is, csak hogy itt ŕiszont 3 krg'van hija, г— 1f)

krniczár .hánynd-része .egy forintnnk? -’s а’ь
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ВЕК forintban hány не: garasos van? Hány

tízes? ány huszas ? — Fejezz ki kù'lönbfélekép

pen 3 йог? kèt “днём? 60 gal-ast? 180 krt? há

rom huszast'.’ 30 krt? ’s a’t~ .

_ A’ ki ezeket tudja, az a’ krajczárokkal való

számvetésben sokféle rövidx'téseket csinálhat ma

gának р. о

1) На 60 számról van szó, akkor éppen папу;
е ész forint lesz a’ kerescndö summa,A u’ шепну: `

a krajczár- 60 flint só. 12 krajczárjával = 12 for.

Más.' 60 réf 36 таращит? = 36 fonMegfordít

va ha a’bornakitczéie 8 kraicàúr, tehát akóp (hat

van itczéjével számlálvn) lészen 8for~ ‚

2-) На 120-1'61 (azaz kétwer h'atvanról) van

вид: nkk'or, a’ kraiczár-szám kétszer- тёте fo in

tenui a’ keresendö forintok’summáiát р. о. 120 bir

kabör, 40 kraiczïirjával? = 80 fqrf\

3) На 30 számmal, пакт—па]: felével van

dolgod: akkor Yedd a’ 'krajczáf számának felét fo

rintok gyanánt' és kèsz fa’ példn: Igy 30 funt fagy

gyunak ára ‚Ц krajczárjával . éppeu ”34 azaz: 12 for.

4.) Ha :ZO-sul' (ага: а’ (iO-nula еду harmad rê

azévelìlkell dolgozni: tehát a’ krajczárok’számának

“uidV nrmadát, és az Гоша tenui а` keresendó' sum

mát- 20 Гит gyertya 36 krajczárjával? = 373:12 for.

5.)' Ha 15-tcl (при a’ 60-nak Z vel) kell dol

gozni, akkor a’ kraj'czárok’ натащи vedd egy nq

gyedc't, és az fogia adni a’ keresendö summát. Es

lgy továhb , ha kell dol ozni 5t.el, tizzel, hattal,

дяди: a’ 60nak 124611-, atod, Lized-rèszével ’s а’ t.

Az eiféle rövidl'tésekkel való hamar-számve

têst olasz praktil'dnal: szokás hivni , mellyböl még

рва]: n’ tökepénzek’ (dedkosnm Irapzïálzisokù és kg

malok’ (deákosan: йиегазеЬ’) kìvetêsének rövid

' módját igtatjuk idea (L. ХП. rósz. V. 8.- szám.

0 На a’ tökepénz ugy van kiadva, hogy шалаш

esztehdötikónt 5 for. Катают (deákosan: 5 pro

vzento' interest)fizetnekz akker azV interes 111111—

dyankol'Y Ум résńét nazi» n’ kapitälishak, :nivelr nz 5
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ép en `'egy huszad+§éàze a’ 100-nak, Tehát avtökef’

видит. fel k'ell osztani 20»de (mint'txmultätok а"

n’ deik ßzîkkelyhen n’ 4. b. этюды) р. о. 4532 fof;

t/ökén'el; mi azv тегами: “то :226 for. 121m

' Legtöbbet köxmy-ít e"szán'1v`ct'ésbèyi' az, han’

forintokat kiapénzekben (denárokban) gondoljuk,

nzaz: egy Шитое 100 kispénzben. E’ так“ áz
5 preguntó!"kapítálisbólvszázért esztendönként jár

500 kìsplßzrìzu,v .ègy forintêrt '5 kíspénz,2itért 2X

5 = 10; 3 ñëŕf ’3X5~'=15, 'sa’t~ а: A’` 6 prò

czentós kafìítßîïîs'ń'ak „теткам: 6ft , vägy 600 kis

9292, œhár шел; баш, 2ftiért 2x,6=12` den.;

_s дгъютььу ww» ' “

’ e a’ 6 pröczentós парными intereseinßk fel-v

gzámolása köriil különösen az u' rövidx'tési regula

is van, Вову д’ kapitdlisnàk száma denńrokban gw!"

601m, adju .eg szeríben anual: két hónnpiinteresét,

' _Már'äçdig >ha :ét hónapra шара: ‚ hamnr kivethet”

Íůk э 4, 5, söt 12 hóna ra (azaz 1 egész сшита.

дбге i8' Р- 0' 3500 for, тридцати; interese két "

hóuapra é реп 3_500 denárr, emek fele adia az @gy

hóbßpi ‘in crest; n’ 3500 den,` kétszer vévß adju n’

4 11611an B-szor véve a’ 6 hónapí (vagy fêlßßqterlî

del) interest, ‚в a’ t. .-- Ho yan kellessék реф: о.

denárokat egyszeriben formtokkçi хмыкать alt

máx' нашить (Х, 4; а.)‚ '

. ъ; . .

ХЕ, .Egy'veleg példdl'` ¿s le'rde'sel: , а; eddl'g вта—

ЮН " y. dottaï'z'smételése идеей. ` d

Következnékimmár a' hármns'reguln (гадили;

de tri), n’ társaság’ мечами, a' keverésé. és :fum-J»Ä

рёв ге3ц1а;’‹1е mind ezeknek csak neveiket emh'tw

iù'k meg jtten,Í Azzpl, a’ mit kêzi lçönyvetekbò'l

tànulhattok, _kivettek mindent a’ mi nektek szù'kf.

ßêges. Az intereseknel; мчат tábláját készen felf.

tnlálhntjátok minden nagyohhkalendáriomb'an. A’
_.fontosâabb szálholások _(kqmputusok) 'pedigA e éh»

mint ¿s n’ ШИНЕ elött ‘ёз‘а’ поташ ähnl' теша;
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ч végbc. На nzonban még ЕР пЪщпеЦу szóvcvényc

sebb számot kellene kicsiliálńotòkf, mell en el nem

tudnátok ígazodni: tehát f'olyamodhattolì7 a’ hcly

beli feleskù'dtetett notáríushoz (jegyzöhez). A’ no

táriusoknak és oskola-mesterelmek dolga , érteni a’

számvelést tökéletesen, és nálok találhattok szám

Yetésre még .bövebben megtam'tó kön veket is. —Azé1‘t e’ könyvben befejezésííl csak néïlxány példák

és kérdésck fognuk még helyet lelni . mellyeknek

mindeuikóuél nm;1;'l<érdésre kell eló'szö;` is meg:

felelni щадя, valljon lnellyik spécziessel kell аи:

kivctui. ’s имён hogyan. г.

1.) V011A kibél'clve 135 ЬЕЁсйт ‚ haza hozta q’

juhász 43nalç а’ böre't, шепну! van még? -- 2.) Mí

ben ogycz n’ kivonás a’ fclosztással? Miben kü

lönbözil; о yík n’ másiktól? 3.)- Felváltottum egy

`5 flos banânótát. mennyit kapok érette чаша pénz

bcn? -— 4.) A’ sokszorozás és öszveadás miben

eg 'eznck шеи; -— miben kl'ilönböznek eg más

из 'Z »- 5.) 1b() gums hány Гоши ? - 6.) 723km]

czár hány forint 'f -- 7.)“Van váltó czédulában 30

ftom , 2 garasom; réz pénzben 1 tallérom, és van

egy darai) nmnyom is: hány forintom van váltó

hun? - Volt ogy zacskóhnn 85 forintom, ki

vettem belöle egyszer 10 ftot, mzískor 21gyet, is-v

mét máskor 9ct: mennyi pénzem van még a’ наез—

kóbau'? 9.) Mibcn egyez az öszveadás is, a’ kivçnás

pal? Miben kil'lönbözik cz a’ kettö'fÁO.) Adám

330 езщепдбъ ért, Krisztus 33111.1t: hány annyi

idcig élt Adán] mint Krisztus? (Felosztrís). 11.) A’

mohácsi vcszcdclem törtéut 1526; Шипу esztendeje

_immár annali? 12.) 8 ár czipóe'rt, 35 garasával

mennyi Мг? (Hány formL 280 aras Y) 13.) A’ tég

1ánal§ ezere 18 for. hogy’ lesz 4 00 tégla? 14.) Egy

mázsa só 160 ваша ezl'istben, hogy’1esz еду negyed

'_mázsa? 15.) Miben egycz a’ sokszorozás és fclosztás'?

Mibcn klïlönbözik? 16.) 5 forint és 1f¢huszas eziist

pénz, hány huszas? 17.) На 5 vég vászon 120 for..

ggçpnyibc свй1г,„г3у vé?? L, a’ X, 4.0)száìnoL 18,)144;
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111

my

dióL 5 gyermek között oszszatok fel Гс]е1е1я1)еп 'I -—

19.) Gázdám adott Наташке 125 ftot, hogy vásároliak

neki borjukat; 96 ftot kiadtam, 45te1 megcsaltak:

mennyit adhatok csnk vissza „вы? —-— 20.) А’ ра

~ tikában orvosságot veszek, ára 9 gar. v. от; “gy

de eg ezù'st Витай. adok: тата '.1г;.1)е1б1е visz

sza'? 1.) Volt a’ falu’ kasszájában 4 7 for.; kimcnt.

belöle bucsukor 24: for. 21 kr., biró-választáskor

11 for. un’ falu’ házárah100 for,;mennyi ment

ki a’ kasszaból'? -— 22.) Ай `ën 5 gycrmekeim

ka tak Öszvesen 1 flot :xjvaîndékuL mennyi jut egy

ne c? 23.) Oszsznmk e1 4 koldus között 3 йог? 10

között 9ct? 12 közöü egyct 'f' 3' között' felet'.’ 24.)

A’ melly bér'esnek esztendei ñzetése 75 for., mennyi

“Мг 1 hónapra? 25;) На 1 шфаь héh-kalán 28 ga

râs, mennyibe' esik 1 Каши? v Vettem 34 garn

вон 1 motring paîńm-czérnát', fnellyben van 12 kö

ш: mennyibe >(asili: egy kötet? 27.) Mennyibe

e szoknyaf; m'èll'yhez 9 réf kartoü, kell , ha réfc

läírajcz'ár? 28.) Egy zsák во]. _pér -tavaszszal 16

Iaras: mit adnak 9 'Zsákh ° ' 29.) Töltetek еду

20 itczés vindölt зайти, д“ sával; itczéjét: ‘mi

за: értte? 30.).3 alma 5' ” ‚ között hogäan

osztatik el? (Min'denik a ma 5 részre.) 31.) an

többfèle Pénzem. fêlre tév'e a’ ládába thuszns pénz

50 for., tl'zès 25,v Гас. , egy ezx'ist затёк; 5 for., bank

nóta 30 for., váltó czédula 42 for. ¿'rézpénz 9 for.;

mennyi pénzem van öszveséggel váltóban? (521151:—

ben? -—- 32.) Egy zöld fán' ül 9 madár, ha 10.16

nek közülök 5töt, hány шита megrajta'? (Её—у

вёпЁ‘, mert a’ tòbbi elrepûl). 33.) Vanfà’ takácsnál

38 rèfre való hetes vásznom; minden référt Мг 7

krajczár,l azon kivl'il 8 gatas vetö-pénz: mennyi

Вещь kell öszveszercznem , mire vászno'mut meg
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'... . z . * ч ff ` H'AiTloDI-n- нЁьА.
ч’: u," 1 -ч ‘Íi_f|'| ì V M «'.« ~¢' . "

'!".:t .- ' "..ff . ` ‚мы

I’ ‚ м, шоввядщАьАв‘ торги/щи.
1 I . г ' \ ' *g ' Y _ _ .‚. `

` и 1. oryik шведы a1 másíkí '‚ v f 'ik esl-f.'vêtó'l {Erìnùsikìgl yaló Ídö еду щёодшаеёх} Egy

mapi idöf24 тактовыми: fel sf; nœllyekçt akár’

-egy huzamban, nkár ‚преемниц; _§zám1álunk;

nz lllinde'gyneV megyçn ku Az ‘iq ¿min Y ng, ¿rmiä
- l‘kezdjlïli ¿SLN един: ц’дщърц дай;

-Lehet.-keu'uicni„reggey , висте, дёдэё'дф êjféÍkUr _' 4

Mindmxfékeképpqnjsgígmlálnak д’; тазик a' vìl -"

gon. Az olaszo'rszzfgiak o„.çz_el1_ ‚2.4; órákai у

huzambau. szám-lálpík. Ii таджик-3215319}: (Ё

¿rundet tartunk e’ doleglmn ,_ hogy gf', nl pali ídôneë‚ `fcl-e-réßzét. éjféltöl lgézdve déh'g, óraäban azám-l

‚ 415143111“ és яшма mazout; eg enelölkezdve'délben

_ razámláljuk: a.’ патриций зразы „д feIét éjfélig, ugyax'l

»12 órákhzm, О; ugyhpgy a' mi Идущий 1 óránk

ma" nappalnnk .tulajdonké peni clikA дуба; a’ dél-l

-utáni 2„,141iik s) 's а t. E уеду e ész парт];

„гёэяей ezek;l nap ,'11, éjjel, éj éÍ, reg-V` ajnal vag'

Ilärkt'ilet, .rgggg ,- délelöttydél, дыши, délesz,

"estvè, eglthanal газу a1kony,.nagy,eatve чаду

öreg-estve» 5;. ` Y __

 
' ‘ ., 'um

' .Kérdéaek rd) Mennyì Мы értù'nk еду nap ты? 2) Egy

egy` nap hány órárn шпат: fel? 5)' Hányféleképpcn le~

het kezdeni a’ napnak „дышат? 4) Mi Magyarók

mikor kezdjük éa_végezzük a’ napi órák’ számlálását?

Б) A' mi délutáni 5d. óránk tulajdonképpen háuyadik órá' `

ja az eäëaz порций? 6) Számláld elò еду ege'sz napnak

réunit
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2. Ho időnket és óráinkat pantomin. szám-L

lálhassuk, s dolgainkat a’ szerint elrendelhessük :_

a’ végre szolgálnak az idő-mérő eszközök, Lia az

óra-mivel; '). Ezeket már régen találták fel °).

De ‘n’ ré ieknél csak nap-órák, v1zi~ és homok-órák

voltak . Mai napság pedig már vannak „tökéle

tesebb órák: toronyba, szobába ’s falra valók; to

kosak; órákat, negyed-órákat kiverök; repetálók,

muzsikálok, csinosak, ikerekesek; sőt kicsinyke

zseb-órák is, mellyek vernek Ч°). Ezek az óra

mivek pontosan megmutatják és kiütik nemcsak

az egész órákat, hanem azoknak negyedeit (a' fer

tálokat) is, ч— sőt a’ minutákat és perczeket is. Van

pedig egy egész órában négy negyed, vagy

minuta löszvesen hatvan; minden egy minutában

viszont számláltatik hatvan perez. Közületek az

órák? számlálását ki esméri? Ime' itt van egy zseb

óra;  itt egy fal-óra; próbáljátok? - A’ ki még

ezt nem tudja, tanulja meg minél előbb; hogy p. o.

minden óra' számtábláján két mutató van; egyik

az egész órát mutatja, másik a' fertálokat; hogy. y

emez mindannyiszor megkerüli az egész táblát, va

lahányszor amaz egyik órától a’ másikig halad;

hogy az első fertál a’ háromnál, a’ 2dik a, hatnál

van 'sa't. ' -- . v ' .. ' „д

Ü“ З. Azon idő-közt, mellyben 7 napok elfoly

nak, egy hétnek hívjuk. Azok a' 7vnapok imigy

következnek: első mindenkor a' vasárnap, 2.11ét

fő , 3. ketd, 4. szerda, 5. csütörtök, 6. péntek, 7.}

szombat. Ezek közül a” kctd nap annyit teszen,

mint a, dologtevő napok kettőd' va' yis második

napja; a’ szerda, csütörtök és péntei elnevezések

tót szókból vannak „véve, és annyit tesznek, mint:

középső , ötödik, hatodik; -v-* a'Iszümbat zsidó el

7) Hogyan tudjuk számlálni pontosan a’ пар" óráit? 8)

Mikori találmány az óra-miv? 9) De a’ régieknek csak

...gmillyen óráik voltak210) Hát ma már az óra-csináló}!

minemü tökéletességre vitték mesterségökct? ’s в".
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nevezés, és nyilgodalomńnppbt медь. mivçl aÍVZSi

(161211111: @'21 laz- ô’ vabáŕnnpjok ‘és’ fuyugddalmi 'nap'ok« '

A’ Zsidók-'ëhètet Szombatml ylcetzdikynì Тёгб viik

péntèkkel. 'A' héti napokról печет]; е1 а’ mi réf

i' eleitlk so'k »falukat ,és városòkatŕ .isgpmfym

gzómbat-helyßszìçrdœhely, '.Ketd-rhe ~ s_¢’t,¿1\‘ég

fordulnak ‘elö .eìeík az elnevezéaßkzrI мы!

f fö' 1*), hushagyóàketd, hammzó-»szthdïm

cèù'tórtök', надутым-шк ‚ nagy-péntek ’s.a«’„t.5`az».

tán: nagy¢`hét fekete-‘hét ’s af »L i ` _“, . „

. 4”. Né ' I~i11îyen hét тещ `egy „тиарой, vagy

hódnapot; »figg nevezve azon- idŕí-»nzaktóL melly

allatt nf hód fóldù'nket скупы megkerüli. A’ hó»l

nnpok' peveíkfezekà латать, Februárius, Mär»

сына, ‘ А '1i.~1',,y~l\iáji1s,y Janina, .Talinn-'Augusztuhf

Schtem' erfgfë Oktober, November, Deqzembeas.,Y

E egy 'hónnpbnù таи 80 veg I 31 mp. (15:11;

Fe máriùàbxm унии-28 пару me lyhez bizonyos.

okból mińdeń*nègyîedik esztendů'ben a’ caillag~vizs

gálók метящим; (зябьщтей) egy пирог, és;

nkko'r lesz"29 пата. Mellyik hónapban legyen ker.

мытым 30- ,« meìlyikbena- 31- nap-a 1eghe1yeseb

bcn megtndhatíuk- egy'rêgl :rómax viiéznek nevéd

röl, mellyi'vo' 1.1Ар/итает.1Е’„пЬяпе1с szillabái

adják éPpén a’ 30 nupos hónapok' neveinek kezdö

szîllnbáika't, u ymint: Ар, Арх-111331111», Junius;

Sze, Szeptem er; és No, November. Mind a’

többi hónapok (Februáriust kivevén) `.31 naposak.

Levelek’ végén vagy elején a’ napnak, hónapnak _és

esztendó'nek kitçvését deákoslm, dátumnaxk ¿zo-I.

kás nevezni. -— Mondjátok me mostan: mellyik

а’ 1е3е1зб Ьбпар? А’ legutólsó. A’ harmadik? A',

hetedlk? Hát viszont hányadik hónap ’ a’ FebruáeJv

rius'! A’ майна/1“: А’ November?` „1115031

5. Tizenkét hónap aztán tészen egy esztendó't

vagy еду évet (deákul annua, anno). Van tehát egy

,___-____ " о a»

*) A’ mcstcrlcgc'nyeknek blauer Монада-1011; шеПуЬеп

azonban a’ jó mcster~legény n'em részesül. n»
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_ eszlendò'ben: hónap 12, hét 52, nap 365. Csak

minden negyedik esztendó'ben van 366 : egy nappal

több , mint máskor, ~ azzal a’ nappal, melly ak

kor a’ Februárius’ napjaihoz toldatik és szöktetik

Ье; honnét az illy esztendò' szöl§öesztendönek ne

veztetik. lllyen р. о. az 1836. Az esztendò' is pedig

sokféle. Van név szerint:

a.) Csillag-vizsgálói esztendö , щепу minden

kor` Márcziusban kezdödik.

Ь.) Katonai esztendö,mellynekjiezdete Nov. 1.

с.) Egyházi esztendô', melly Advent’ elsò' va

sárnap'ával, Dec. elejével kezdödik.

d.; Nap-esztendö , Ми. 1. - Dec. 31.

е.) Hód-esztendö, melly annyi idó't tesz, a’

mennyi alatt a.’ hód fóldùlnket tizenkétszer körü1-,

keríili. Ez tehát -néhány nappal rövidehb, mint a’

nap-esztendö. -- Vêgre _

5_ f.) Polgári esztendò', ше11у egyez a’ пар-евп—

tendövel. Ezt kell érteni шатенки, valamikor

. köz-beszédben van szó esztendöröl. E’ szerint szám

lálnak minden keresztyén né ek. Ем értiù'k e’ ké
zi-könyvünkben is. — А’ sidók’ iúj-esztendeje

Szeptember’ vége fe1é~ kezdödik. » ' 

6. Minden еду egész esztendö’folytában neve

zetes idö-szakaszo : a’ tavasz, nyár, ösz , tél; az

tán, az ú' esztendö’ elefén:,a’ fársáng., utána a’

höìt, tová bei a’ Vtmmszi vetés’ ideje, széna-takgrásé,

aratásé. Az aratási idö után esik az u. n; kánikula,

magyarul: eb-napok, azaz: mikorn’ Nap-csillag

egy olly csilla -bokornál járja utját, melly hason

h't egy kis eb ez, deákul kánikulához *) , — és

ollyankor szoktak lenni a’ legrekkenöbb hévsêgü

nyárl napok. Most következik aztán idö szerínt: a’

kender-nyuvés , sarju-takarás , öszi vetés , szù'ret ,

fáiszás, sörtés-öldözés, fonás ’s aft.

`

ñ) Több illy csillag-bokrokról, mellyekról a' hónnpok il más

ne'vvel neveztetnek, lássd a’ VII. résznek 9dik számát.

~ KÉzI кашку. '18
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7. Harmincz esztendő egy nemzedéket tészen ,

(ember-nyomot, generácziót); száz esztendő pedig

tészeti egy év-századot. - Y _ ‚

8. Az tív-századok, számlálása irádnt a követ

kezendőket szüksé me 'egyezni. Min en e év..
század akkor telikgki, ilike}: a? számlálás 99 után

шпана, azaz: kel ék számra megyen ki. A’ mi a’

kerék számon tpl iSmét elől-kezdődik, az, egészen

a, 99-ig, ismét ahhoz az év.-századhoz tartozik, melly

nek kerék számát majd csak a’. 99 után mondjuk

ki. Igy'p..o. Krisztus, születése után a’ 70dik esz

tendő. az első századnak esztendeje : de Kr. u. a’

120dik esztendő már tul vana’ kerék százon , kö

Vetkezőleg már a’ második év-századba esik, -

melly azonban csak a’ 199 után telik ki egészen,

t. i. `a’ kenék 200-ban. Vagy: ha veszszűk Kr. u. a'

25E-dik esztendőt: az is viszont sokkal tul levén

›а’ kitelt 4kétsszázon, már a’ harmadik-századba

esik, melly a’` 299 után, azaz: a" SOO-dik eszten

dővel telik be. Vagy : ha veszszük az1382~dik, az-V

az: a’ tizenhárom-száz nyolczvnnkettődik eszten

dőt: az többé nem a’ lió-dik táv-századhoz tarto

zik, ~ mert az kitelt, mikor 1300-at írtak ;` ha».

nem tartozik a" 14-dik tév-századhoz, melly az

1301-től {fogva 1400-íg,folyó esztendőket foglalja

“magában, Azért, ha, leirott esztendő-számokat

látok, és azokból az év-századot- meg akarom mon

dani: mindig {egygyel többet ltell felvennem, mint

a’ hány száz előttem leírva, áll” (ha csak nem ép

pen kerék ‘a’ szám). Így, ha olvasom, hogy a’ Ma

äyaroli. 895-Ьеп jöttek be eZnországba: itt a’ 8

elyett 9-et mondok; és az fogja tenni az ésa-szá

zadot, mellybeu bejöttek a" Magyarok. Tudniil

lik az а’ szám: 8, nem a’ 8-dik századot fejezi ki,

hanem a’ 9-diket. Vag : ha olvasom, hogy а’Тё

rököt 1686~ban verték ci az országból: az a’ szám-

noha 16 százat fejez ki, mégis »- nem a’ ifi-dik

év-századba esik, hanem a’ 17-dikbe.'
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~ 9. Hadd lássuk most mdr, értitek-e; az év..

századok’ számlálásának módját. Feleljetek meg-V

Vhányadik századba esik Krisztus után a’ 630-dxk

esztendg'i'? 985.? 1110? 1200? 1791? 1817? 1532?

’s a’ t. Es viszont: mell ik esztendò'ket foglalja ша—

gában az 5-dik század . :1W-dik? 15-dik? 18-d?’st.

. 10. Kezdették Pedig az emberek számlálhi а,‘

mi mostani esztendemknek sorát çi’ Krisztus.’ 521118

фвёпе]; esztendejével, melly ezelött 1836 eszten~

dövel t'órtént; és igy mostan ,  а’ 184111; év-gzá,

zggl heççlvén , f- шаг a’ 19-dik év-században élù'nk.

D_è azesztendöket sem számlálják minden népek

ezen szerint: hanem csak a’ keresztyének. A’ zai

dók р. о. a’ világ’ teremtéaétöl kezdve шута]; a’v

számlálást még maig is. A’ törökök Mahomedqçk
futásától fogva l*) számlálnak, azaz: Krisztuskzji

lçtése után 622-dik esztendöben elöl-kezdve. (Ok

tehát most hányadikban irnalc? vesd ki). Mikqp.

tpbát valamelly esztendö-szám elött e’ ьещщ 142

tod: К. U. sz. . -e azokat hogyan 917115943

Hét ezeket: K. sz. ef! ‚

11. Van egy könyv, mell az Зад-521111111—

.lást pontosan megmiltatja: a’ alèndfíríom.. Ez g’

könyv külsö formájára°nézyfe lehet különbféle, лагу?

és kicsiny; —- а’ hel ekre nézve, mellyekèn 113201117

tatlák, pesti, budal, kassai, >debreczeni, Котё—

romi ’g a’ t. Titulusa is kù'lönbféle lehet. 11.0. V111

dor, Vezér, Házi Ванн Ъ t. eff. De helsejére 1115279

mindenik egyiránt'mutatja 92 106111311 321111111145111.

Készítik a’ kalendáriomot az idö-azámláláshgz

é L6 _tudós férñak, a’ çsillagvizsgálók'. Kinypmtatr.

j_k pedig és áruljáli a’ kön vkereskedök. _Hq v

emher kalendárìoltilot` vásáro '2 tehát bbl),

ng Obhut venni', inert annál többféléìgçç 181101161?
nuïxsl'ibelöle. Belsö tai'talmára nézvg ¿um Viféle ç’

k'plendáriom , a’ hágyiélçképpeq ' számlá iák az

штабы, Р. Q» Q’ fändêzßnnt Yßló, mçllyel mi

*) Land x1.' 1.64... 18'
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is élünk; az ó kalendáriom . mellyel a’ göröghitü

keresztyének élnek; a’ zsidóké, törököké. ’s a’ t.

12. A’ kalendáriomban 'mit kell nézni? Azt,

hogy mikor, mellyík és hányadik nap , hét és hó

nap Vagyon; hány órakor kel vagy nyugszik a’

napcsillag; mikor esik a’ hódm1k3yáltozása 5ß mí

kor lesz ez vagy amaz innep; és mikor lesz vásár

itt vagy amott. Hát azt, hogy mikor lesz ió vagy

rossz idő , nem kell-e {kalendáriomban nézni? Azt

sohasem. A’ ki ezt cselekeszi, az igen értetlen és

babonás ember, és nem,tanulta az oskolában, hogy

időjárást sokkal előre megjövendölni, egyáltalján

fogva lehet len. ") Hogy pedig az időváltozás a’

kalendar-io ban is néha el vagyon találva: az csak

vak történet. 'De mig egyszer eltalálva van, addig

el van hibázva százszor is.

13. A’ kalendáriom könyvön kívül nevezz más

nemeit is az időjövendölő kalendáriomoknak? Meg I

tudják előre az időjárásnak“ változásait: üvegben

tartott leveli békák, csíkok, elevenkéneső-csők

(barometrum), pókok. Sok embernek pedig —— "

kinek sebei vagy sérült tagjai vannak - testében

van ídőprófétáló kalendárioxga. A’ babonás embe

rek sokat épitnek még a’ luczazöldfű- és hagyma

kalendáriomokra is. . ‚ 4,;

' 14. Miért "isállnak tehát az afféle haszontalan

időjövendölések a’ kalendáriomokban? Régi szo

kás, az emberek, ámítása és a’ pénzcsalás téteti

ezt mai napig is sok kalendáriom-árulókkal. Azon

ban az újabb időkbeli kalendáriomokból az efféle

esztelenségeket már csakugyan hagyogatják. - Igy

kell ítélni azokról ai jeg ektől is, mellyek a’ na

pok mellé nyomtatva ál anak; és azt felimi, hogy

mellyik gyermek millyen'iegy alatt született, is

mét csak esztelen babonaság. '

i5.“ Mit jelentenek kalendáriom, elején ezek a’

szók: aranyszám, vasárnapbetű , nap,cyclusa :s Lft-'f
 

') Lássd: VII. r. 67. sz.¿g_
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l

Azokat érteni a’ tudósoknak, nëvszerint a’ csillag

vizsgáló tudósoknak dolga. Azonban megérthetitek

lazokat ti 15, ha a’ kalendáriom’ magyarázatjáról

irott kù'lönös könïlveket vagy értekezéseket ’*)

valaha' megolvassáto (.

` 16. Hát valljon azr érvágást nem kell-e tétetni

‘kalendáriomßzerint'f Eppen nem. Ez volna me'g a’

legveszedelmesebb bahonaság. y

f.: 1.7. Micsoda napoli azok, mellyeket az 151611—

nek tisztelésére szentelù'nk? Vasdrnapol: és Ínnepelr.

„18. Meg fudnád-»e nevezni esztendön által a’ Тб—

innepeket? Karácson, Husvêt, Pünköst; _*mellyek

sátoros innepeknek is nevezLetnek, és a’ mellyeket

mindenféle keresztyének egyiránt шедшими.

49. Неву ezek az innepek mire emlékeztesse

nek, azt шаг ti alkalmasint egyébként is tudjá

7tok: de mé is , hadd halljam, mire` emlékeztet a’

Karácson? ähre a’ Husvét? Mire a’ Púnköst'?

si». 20. Kisebb ínnepelc is vannak, р. о` Krisztus’

fogautatásáé (minek hivjuk ezt más szóval?),

környůlmetéltetéséé, a’ három királyoké шагу Ьб1—

cseké, мамаши tisztulása. Mellyeknek soráhan печ

vezzetek ti még más innepeket is: mártirokét?

szentekét? >holdogságos azüz магмы? »- Mind az

eßéle szent napokat kinek-kiuek az ò' hite’ regulája

szerint buzgón meg kell innepelni. Мех-1 ha azokon

nyugoszunk, azzal szegényebbekké nem 1esz1'1'nl;,

csak a’ dologtevö napokon sörénykedjl'ink. Es a’

mit a’ szent napokon keresù'nk, ш az Istentöl

‘ lopjuk el. ' -

21. A’ mag arországi lmlendáriomban tehát

minden vallásbeli felekezet’ innepeinek meg kell ir

va lenni: a’ minthogy irva is van канта vörös be

tù'kkel. Névszcrint és kúlönöse'n megvannak ben

ne a’ római katholikusok’ innepei, a’ protesztánso

kéi, göröghitù' f„fvaggçy ó-hitù)eké1', és a’ zsidókéi.

 

') Р. 0. Turlomáliyos Gyüjtemény ‚ 1829. ölödik kötet. -
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22. Az innepek’ elfendeléséœ'nézve 1e`gneŕezé

ìësebb Ящер а’ Husve't; melly minde'nkor a’ тата—

ш lè'gelsö hódtölte után való vgsárnapon esik;

âtehát hol`~korábban hòl késöbben. Es ahhoz маца];

ma okat a’ többi innepek is ,~-mellyeknek bizònyds

пашой ńì'ilcsen. .

' » 23. Megn'nìtatîa la’ kàlendáriom m'ég -a' róinai

katholiku'soknak és ó- vagy görög-hitüeknek böjtös

партит is; неизменен. a’ négy Kántorokat, 'imgy- —

is fertál esztendönkënt forduló böjtna olcat, »'

ìnellyek mindenkor szerdai парой szokt esili. ’

24. Az irrnepek’ és Iszentek’ neveiröl neveztetnek

el még lńásképpen a’ fönt |megirt 12 hóha ok, р.

о. Веси‘ешЬег mondatik Karácson’ havána' (hóß

jának), mìvel abban ésik Kar'ácson; Április inon

ат}: Szent-György’ havának, mivel abbän -esik

шт Gyö " napja, ’sa’t. '- Sok helység is-a'

szenìekró'l apta nevét.l

25. Ime' itt vagyon egy kalendáriom; шток.

Vagyon illyen (ПЗУ reméuylem) dtthon mindeni
темы. yDe ha nem volna kalendáriomod, hogyań

Мышцы az idö't еду—еду esztendöbe'n? Megje

lelek magamimk этапам-мы néhány bizonyos
hapokat, mellyek mindenv eszteńdô'ben úllandóul

игуан nkkoŕ esnek; és azok szerint számlélom a’

Беженец Az illy рати: kalendzín'om р. о. imi

gfyen szólhat: ‘

Ot hetek folynak le Gye'rtya-Szentelóig;

Attól kétszer hat kell Szent-György’innepéig.

Jakabìg is anuyi. Kilencz Szent-Mihálhoz.

Hat kel] ama’ hires Szent-Má.'ton’ napjához,

Karácsonig is hat; - ’s még hat n'apnyi idó: `

’S ki lészen számlálva .az égész eaztendó.

A. 26. Mondám: ivy is számlálhatni az idök'et és

napokat az esztendöïien; de leghelyesebb ezt még is

kalendáriom szerint termi. A’ ki kalendáriomot Vnem

tart. vagy ahhoz nem ért: az soha sem tudjaszám'-Y

lálm a’ papokat és idöket teljes pontossággal. AZ
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ollyan ember "holmi változó környülállást, vagy

holmi házi esetet Vesz fel mértékéül az időnek; és

sokszor nevetségessé teszi magát mások előtt. Igy

az egyszeri asszony kérdeztetvén, hány esztendős

Volna az ő kis leánya, imígy felelt: „Szapuláskor

mult két esztendős.“ Egy másik tudatlan ember azt

tette határául az esztendőnek“, mikor'nagy sár volt.

Még egy másik: mikor a’ szilva érett. ’S elly ne

vetséges aztán az illy Számlálási w д? ` 'i _

. 27. Még tanuljátok meg, hogy egy-egy esz

tendő игуан tulajdonképpen Januárius’ első napján

kezdődik, és Deczember’ utólsó napján végződik:

azonban lehet számlálni esztendőt, akárhol kezdve

is. P. о. а’ szolga-leányok? esztendeje sok helyen

Szent-György napkor kezdődik, és a’ másik Szent

György napkor végződik; a’ 'ásztoroké Miklós

napkor ’s a’ t. Hivatalt viselő em ereké akkor, mi

kor hivataljokba beállítattak; házasoké mikor ösz

ve-eskűdtettek; mindenikünk életéé, mikor szület

tünk. Ekkor aztán az így számlált esztendő két

rendszerint való esztendőbe esik bele, . o. az

1834be és 1835be; vagy az 4835be és 18 őba: a’

mit Szokás kiírni számbetűkkel 183% , 183%.

’ ` . Végre megjegyezni méltó, hogy a'napo

kat és órákat mind egyiránt az Isten teremtette,

és azok közül egyiket sem mondhatni aZerencséSd

nek vagy szerencsétlennek. Sok babonás «ember

mégis a pinteŕet (p. 0.? szerencsétlennek tartja:

azért akkor nem merésze ne sem utnak indulni, sem

valami fontos dolgát tenni. Más viszont az éjfélii'l»

12.- órákat tartja ollyanoknak; a’ mikor nem bá

torkodnék kimenni házától egy lépést is. Azért én

illy esztelen nem leszek; hanem bátors'áîban h1

szem magamat minden napon, minden he yen , 

mé a’ kereszt-utakon is. Mert azt tartom, hogy

az iten van velem mindenütt és mindenkor; kl

nem hágy rajtam erőt „venni sem sátánnak, sem

más hatalmasságnak; и. .ha jó leszek.



_ HETEDIK RÉSZ.

TERMÉSZET - TUDOMÁNY (Physica)

VILÁG” ALKOTVÁNYA. ELEMENTUMOK. TERMÉSZET,

HÁROM ORSZÁGAI.

I. A’ világ” alkotványa'ról.

1. K ér dé s: Eget, földet, és mind azon dolgod

kat, a’ mellyek ezekben vannak, egy szóval minek

hívjuk? Felelet: Világnak.

2. Hát micsoda az а’ természet? Az is az ösz

ves világot jelenti, vagyis a’ világi dolgok' tulaj

donságait.

3. Ebben a’ világban a’ Föld, mellyen mi em

berek lakozunk, millyen helyet foglal el? Közép

“helyet; és a’ többi sok égi testekhez képest 'csak

igen kiqsiny helyet. A’ mi Földűnk' kereksége csak

valami nagyon csekély részecskéje ennek a’ rop

pant világnak.

4. Tehát vannak-e a’ Földön kívül más tes

tek *) is, az égen? Vannak igenis , szamtalanok;

kisebbek is , mint ez ra’ mi Földünk , de vé hetet

lem'il nagíobbak is. Egi testeknek , vagy ci lagok

nak hivju * azokat.

Q) E' tudományban a’ test szó nem az emberi testet (hust,

vért, Csontot) jelenti: hanem általjában mind azon tár

gyat , a’ mi testi érzékenységci nkbe tünik.
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5. Mikor láthatjuk ezeket n’ nagy égi testeket?

'L inkább az éjszakai sötétsé ben látjuk azokat fe

léiä: ragyogni, kibeszélhetet en pompával és di

csőséggel, Az égen vannak pedig nappal is, csak-4

hogy akkor a’ napfény miatt nem látszatók.

6. Honnét tudjuk, hogy azok közül sokan na

gyobbak, mint ez a’ mi Földünk? I-Ia na obbak

nem volnának, nem látszanának el hozzáncg ho

lott tőlú'nk sok ezer meg” ezer mértföldnyi távol

ságra vannak.

`7. De miért látszanak ollyan kicsinyeknek ,_

mintha kis égő gyertyák volnának? ppen azért,

mivel Olly igen szörnyü nagy messzeségre vannak

tőlünk. Lám Csak vegyük p. o. a’ torony’ kereszt

jét , innét a' földről nézve az csak egykét arasznyi

на]: látszik: pedig, ha közel vehetnénk és megmér

hetnénk, egy ölnyinél is nagyobbnak találnánk.

8. Nevezz illyen égi testeket? Nap, Hód, Hai

nal-csillag, 1“‘) Jupiter, Szaturnus , az üstökös csil

lagok (millyent láttunk 1835ben őszön), ’s a’ t. A’

Téj-ut sem egyéb , mint temérdek sokaságu csilla

goknak hozzánkig ható gyönge fénye,

9. Hát azt hogyan kell érteni, miko? a, ka

lendáriom így szól: ekkor-ekkor lép a’ Nap a’ Bi

kába, Halba, Rákba, Szüzbe ’s a’ t.; vagy mikor

a’ csillagokat így halljátok neveztetni: Amott van

a, Fias-tyuk; emitt a’ Gönczöl-szekér M).'s t. ef?

Ezt ngy kell értenem, hogy számtalan csillagok

e ész bokronként állanak együtt szemeink előtt; és

o lyan figurát mutatnak, mint a’ bika, hal, rák,

medve, fias tyuk , kaszás ember, szekér, ’s t. effz

Mikor aztán az ég-vizsgálók, a’ Napnak esztendei

 

‘~) Ez a’ szép fényes csillag deákul Laufer-nek neveztetik.

Rosszul van tehát mondva, midőn néha a’ magyar em

ber a’ másikat 'boszujában luciper-nek szidalmazni.

Gönczöl, annyit tesz , mint ég-sark,f¿ild-sark, deá

kul pólus, melly kettő van: az éjszaki és a' déli pólus.

v)
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pályafutását a’ bilçaàformáju csillag-bokornál látják :

akkor mondják, hogy most jár a’y Na a’ Bikában;

- 10. Mi tartja ezeket az égi teste et a’ levegő

ben Y. Sem oszlop , sem támaszték azokat nem tart

ja; hanem szabadon függnek és forognak az ég,

úr ében, - nekünk megfoghatatlan csodálatos

määon. - .

. (И. Ez a’ mi Föld-csillagunk (mint látjátok),

önmagában fekete és homályos: valljon mi világo

sítja azt meg? Nappal az a, fényes dicső csillag,

mellyet Na nak hívunk; éjjel a’ Hód, és a’ sok

ragyogó csilagok; télen pedig még a20n fölül a’

hó-világ is. . ‚

12. Mit tudunk ma már bizonyosan a’ casilla--l

"ok, forgásáról? Azt, hogy a, Nap e'gy álló csillag.

iörűle forognak: ez a, mi Földűnk, gol ója, és a’

többi bujdosó csillagok ( lanéták). Tudjuk, hogy

a’_ Föld a’ maga tengelye körül is forog, éS'Földänk

körül viszont a’ Hód forog. Mind ezt pedig telje

sítik szörnyü sebességgel, de reánk nézve еще

vehetlenűl. ‘

13. Ha a’ Nap álló csillag, miért mondatik ró

la, hogy felkel, és lenyugszik? Ezt csak ugy szo

kás mondani, és nekünk —- kikkel a’ Föld mindig

forog, - ugy is látszik, mintha a, Nap jőne-men-'

ne'szemeink előtt; holott pedig mi távozunk tőle

és közeledünk hozzá a’ Föld, forgásával. .y

14„ Mennyi ideig kerüli ‘Ье a’ Föld {Nap-esil

lagot? Azon nagy utjához .a' Föld-planétának 365

egész napok és néhány órák szükségesek. ’S ezen

egy fordulója Földünkneka, Nap körül, teszi

nekünk (Föld' lakosinak) a’ mi esztendőnket.

, 15. Mi okozza' a’ tavaszt, nyarát, őszt,»és“te

let? Ugyanez a’ Földünk, kerengése.a' Nap körül;

melly kerengésnek egyik felén a’ Napnak sugarai

csak rézsut és gyöngen lövelnek a’ Földre, és SZer

zik а’ hideg időszakot (az őszt és telet); másik fe

lén pedig fölülről egyenesebben lövelnek re

ánk a, napsugarak, és szerzika, melegebb idősza
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kot (а’ тауави‘с és'ìryàrat). Az pedig igen bölcsen

van elrendelve az Istentöl, hogy a" meleg nyánfa

nem következik hirtelen és egyszerre a’ hideg ’téI;

sem erre a’ hévséges nyár: hanem lassapként vail;

ja fel egymást ez a’ két idöszak, a’ mérséklett lef

vegöji'i tavasz éS ösz közben járulván.

16. Hát ш mi munkálja, hogy a’ nappalok és

é'ielek majd hûsszabbak, maid rövidebbek ? Azt is

a Földnek kerengése a’ Nap körù'l. Mikor t. i. a’

Föld olly tájakon jár a’ Nap körù'l, honnét ennek ‚

‘ su arai egyenesen гей szolgálnak: akkorV a’ nappal

so áíg tart. az éjjel kevés órákig- Ellenben mikorl

a.’ Föld о11у táiakon iár a’ Nap körù'l, honnét en

nek sugarai csalc rézáut szolgálhatnak reá: akkor

férilñfe nem lsokáig tart, a’ nappal rÖVÍd’ аи ¿jid

ре ‘g hosszu.

17. Millyen szérencsések vngyunkmi e’ részi

ben, sok egyéb más гаммы: fólött? Nálunk, mi

kór a’ nappal legrövidebb, mégis tart 8 órái : de

vannak orszägok ‚- 1101 а’ rövid nappalok csai egy

рёв órányi Vilá osságot adnak. Söt vannnk'olly 01:—

szágok és népe с , hol hópapokig tartó szù'ntelen é]

jel van, ’s mind ezen idó’ alatt uz áldottN Napnak

fénye nem мышца, mint р. о. az éìszaki és déli

`föld-sarkoknál lakó népeknél. ‘ '

18. Mennyi idö kell a’ Földnek, mi'g a’ maga

ten elyében egyet fox-dui? Ahhoz 24 óra kell neki:

me 1y idò' határozza meg nálunk az éjje1t` és napi

palt, és szerzi ezeknek rendes egymásra-követke

zésöket; ~ nem ùgyan hirtelen, hanem парш—

madat eló'tt a’ hainalt boçsátván elò': napnyugot`

után pedig az esthajnalt. Es .ez megint пазу ЬёЪ

сзеп van igy intézve a’ természet’ тип, az IS

tentöl. ‘ y

_ _ 19. Mermyi idö kerù'l hele , mig a’ Hótlv meg

Kirja utjŕit a’ Föld körù'l'? Ehhez mintegy 28 nap

Наташи `щепу idó"1eforgása alatt a’ Hód’ fênyè

négyféle változásokon megyen ál`ta1 (megúju1,' nö,
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megtelik és fogy); ’s ezt a’ Hódnak egy forduló

ját a’ Föld körül, hónapnak hívjuk.

20. Mi az a’ Nap- és Hód-fogyatkozás? Az

alatt ezen csillagoknak azon állapotját kell érteni,

mellyben néha bizonyos ideig elsötétednek; és va

lami előttök álló akadály miatt (a, mit a’ csillag

vizsgálók tudnak), egy ideig elvesztik világossá

_gukat. De mind ez természeti módon megyen vég

be ; nem kell-tőle félni semmit; és nem is kell

c'sillagokból jövendölni semmit, -— mert ez vétkes

babonaság. i ‚

21. De hogyan tudhatni mind ezeket a’ csilla

gokról; vag -talán mind ez csak szép költemény,

és nem is igaz? A’ csillag-vizsgálóknak és föld

mérőknek mély tudománya hozta mind ezeket olly

világosságra, „hogy rajtok semmit sem lehet kétel

‹ kedni többé. Ok vizsgálják most is az egeket, mes

terséges néző üveg-csőkkel; és meg tudnak mon

dani előre sok változásokat az égi testekre néz

ve;  melly változások azon szerint bi20nyosan

bke is teljesednek. ‘
22. Но an tud'ilk me ,mikor lesz Na - va x

Hód-fogyatlgigzás? Elzt is zfgcsill{Ig-vizsgálók3 szálig-P:

láliák ki előre, és minden embernek tudtára adják

a’ kalendáriomban. ‚‚ '

23. Valljon mire valók az égen azoka” sok

számtalan ragyogó testek? Azt ember nem tudhat

ja elgondolni bizonyosan. Minden esetre az Isten

nek hatalmát és dicsőségét hirdetik minekünk, és

a’ világ” minden egyéb okos lakosinak. Mert hogy

a’ többi csillagoknak is vannak lakosaik , az semmi

kétséget sem szenVed.

24. Mióta áll ez az ég, Föld, és az egészrvilá ’

alkotványa illy szép renddel? Tudtunkra legaláb

is hat-ezer esztendő óta. De ezt tökéletesen kiszá

molni nem lehet! valamint azt sem, hogy mikor

lesz vege a’ világnak. Ezek az Istennek, titkai kö

zé tartozandók. '
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25. Hány fő tájékai vannak a, világnak? Négy,

ugymint: kelet, nyugot, dél, éjszak.

26. Merre vannak a’ világnak ezen négy fő tá

jékai? A9 merre a’ Nap tavasz, és ősz, elején fölkél,

arra van kelet; a’ merre Viszont ugyanazon idő

ben alászáll, arra van nyugot. Haimmár az ember

kiterjesztett karokkal ngy áll", hogy jobb kezéVel

keletre mutat, bal kezével nyugotra; tehát éppen

háta mögött lészen dél, előtte egyenesen pedig

éjszak. (Hátha arczczal kelet felé fordulsz, akkor

bogyan esnek a? világ” négy fő tájai ?) '

ll. Az elementumokro'l.

27. Mik azok, a’ mell eket mi,e’ Földnek

lakosai , körülün'k minden olgokban észre-veszünk?

A’ levegő, világosság, viz, tüz és föld. Ezek ki

sebb nagyobb mértékben minden tárgyakban a’

Földiäl feltaláltathatók, és-elementumol-nal: nevez

tetne . ' ' ‘ч

28. Hány elementum van tehát? A’ régiek csak

négyet tartottak: a’ Zevefró't, vizet, tüzet ,- földet.“

De a’ mai termêszet-tudosok több dolgokat is tar

tanak elementuinoknak, jelesen, még a’ világos

ságot. .

29. Legelöször-ís tehát, és legközelebb mi az

az átlátszó finom szer, melly nélkül egy szempil

lantatig sem élhetünk, és a mi bennünket min

denütt liöm'il-vészen'.P A’ levegő, más rövidebb szó

val: levég, lég; deákosan pedig áer.

` 30. Van-e ollyan hely a’ Földön, yo.’ bol nem

Volna levegő? Nincsen. Mert még bent а’ földben,

és a’ vizben is van levegő.

31. Mire szolgál а’ levegő? Ez elmulhatlanul

szükséges az embereknek és állatoknak éltetésökre;

sőt levegő nélkül még a’ fák és füvek sem nőhetné

nek me , hanem kihalnának. A’ hang is csak a’

levegő á tal terjedhet odább , és verődhetik vissza ,
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-— ше11у utóbbi esetet сию-пак (visszlzang-nak)

hivjuk. "“) .

32. Miró'l tudiuk, hogy körůll'ink mindenù'tt 1e

vegö vnn?Ha1iezeinkke1 arczánk felé legyíntünl<,érer

hetiù'k, hogy arczánkat valami gyöngéden megütí.

Mikor pedig a’ levegö magy mozgásba jö , агат

mikor szél Ей, akker. éppen érezhetjük a’ levegó't.

33. Mícsoda тешь az a’ szél? A’ levegönek erös`

moz айва

4. Mi az Oka, ho igy niozgásba jò' a’ levef

gö? Amiak okát minden or me'g magok a’ ’fermé-_

szet-tudósok sem ma arázhatják meg. Az Isten, '

a’ természetnek ига, ñcsátja és csillapl'tja isle azo

kat, -nála tudva lévö uton-módon.' Azért a’ sze

léket sem szidni', sem ördögéixielc káromolni nem

szàbnd. ’ ‘l

‘ 35. _Míndig és mindenù'tbegyformán jö-e moz»

g'ásba a' levegö? Nem. Навет vennek is lépcsöi vane

nak. A’ levegö t. i. majd csak csöndesen mozogdo

‘ gál, és akkor szellö-nek hivjuk. Maid erösçhbep,
mozog, és akker az sze'l.v Maid pedig ollyan nagy @rfi--v

vel mozog , hog'y Шт Ыъерех, tornyokat, Миш:

üßzvedöntöget; és gikkor sze'lvész. Söt fúnalc

messze országokban ollyan veszedelmes szelek ,L 

mellyek embert , állatotmegfoj капай , ha eló'lök ma-'

gokat me nem Óvják -mind emberek mind állatok.

‘ lëég másképpen a’ szelek hogyan osztatnak

fel? Azon tájékok szerint, honnét fúnak, р. о. ё]
szaki- мы , vagy is fól-szé15déli szél, vagyis al-szél;

keleti, n ug'ou szél;

37. lit jegyezzù'nk meg a’ forgó-szélröl? Az

sem egyéb , multa" levegönek keringö , ‘forgó moz

ïlása, шву több ellenkezò' szeleknek öszveütközége,

0 у tehát azi; boszorkányok vagy garabonczás

deáî támaszmnák: az свай kinevetnl való, mesés ba
bonaßág.

5) Hires okho van hazánkban a’ Tihanyivár mellett -- Lássd

VIII. r. 112. sz.
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38. Mi hasznok van a’ szeleknek? A’ levegőt

az ártalmas gőzöktől megtisztítják; az álló vizeket.

tavakat és tengereket mcghánytorgatják, neho a’

hosszas állásban megposhadjanak; továbbá elhajtják

a’ felleget mindenfelé ;-tavaszszal a’ földet kiszá~

rítják;--hajtanalő malmokat, hajókat; és a? növé

nyek' magvaikat széllel-hordják.

39. А’ levegő mindenütt eg forma-e az egész

Föld' színén, valamerre járunk- telünk; vagy kü?

lönböző? Igenis különböző. Sok helyen a’ le

vegő szinte egészségtelen is , mint p. о. а’ kő

szén-bánnyákban, mocsarak és ganéj-gödrök kö

rül ,_ а’ sokáig zárva állott vermekben. hol új

borok forrnak; és kriptákban. "') Legtisztább és leg

egészségesebb levegő találkozik a’ hegyeken és a,

szabad mezőn. De az igen magas hegyeken a’ -le-2

ve ő már megint nem jó; mert annyira vékony és

rit m, hogy az ember nem is élhetne meg benne,

_A’ természet-tudósok pedig mesterséggel is tud-e

hak, csinálni különbféle le'vegőket:y fojtót, шею:

s a t~ ~ '

40. Ha tehát hallanátok valamikor emberről,

a’ ki felröpült volna a’ csillagokba; mit itélnétek

è’ dolog felől? Annyi igaz , hogy levegői hajótmár

találtak fel az emberek, és tudnak is hajózni font

a’ levegőben : de hogy a’ csillagoki fólemelkedhet

nének , az már csak azért is lehetet en ., mivel men

nél magasabra emelkednénk föl-felé, annál véka-e

nyabb és fúlasztóbb lenne a, 1evegő;-és mennél
messzebb l«eltávoznánlin a’ Föld, színétől, annál aö-y

tétebbre is akadnánk.

41. „Mi az a’ kék boltozat a’ fejünk fölött? Az

nem egyéb, mint magasan álló leve ő-réteg; melly

azért játszik olly szép kék szint, mivel ott már el

kezdődik ha, sötétség ;»-'mint lám nagy hegyeiőkö

rületén is sötét-kéknek látjuk a’ levegőt.

 

Ü Land: 1X. rész. I. szám.
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42. Menu ire lehet még föl-felé, emberuekmegélhetö fólâïi 1evßgö?Legalább is tiz mértfóld

nyire ; némelly bölcsek’ állítása szerint Pedig har

mincz , söt szinte száz mértfóldnyire is.

43. Honnét sürüdhetik шеи а’ levegó'? Onnét,

ha nagyon me telik vízes gözöîikel. Az illycn 1e

vegó't aztán Ы леЬзиоШиК hivní ; шеПу ugy mulik

e1, hog vagy alá-hull a’ Föld’ szinére , чаду fól

emelke ik a’ levegöbe mindenesliil és felhô'vé lesz.

44. Mícsoda tehát a’ fel/1.6? Fбы a’ levegöhen

magasan uszkáló sereg köd. 

45. Miért olly kù'lönbféle szinù'ek a’ felhök?

Azt a’ парии]: reájok sù'tó' sugarai okozzák.

46. Mennyi magassá' ra uszkálnak fónt a’ leve

göben a’ felhök? Menné terhesebbek vizzel és gyú

ladó szerekkel, annál nehezebbek, és annál alan

tabb is jár-nak a’ Föld felé: ellenben mennél keve

sebb bennök a’ viz, annál könnyebbek, és annál

m'agasabra is emelkednek,némellykor szinte há

rom amértföldnyire.>

47. Mit nevezù'nk harmatnak? Azon jó-nemü

gó'zöket, mellyek meleg nappal a’ fóldböl kipárol»

anali, a’ hives éjjeleken által pedi megsl'irlïdnek,

es vizcsöppökké válva ismét а’ föl re visszaesnek. .

48. Mit hivunk дед-лед? А’ megfagyott har

тают. .

r 49. Némellykor hallhatjátok az öregektöl azt

is , hogîf ша ragya volt: micsoda az Y Az is harmat,

de árta mas harmat; a’ mit csak akker esmérni meg

l'eginkább az elfonnyásztott zöld 1eve1ekröl,mikor

már elmult. Az illy ártalmas harmat miatt szor

, `galmatosan meg kell mosni a’ kerti-zöldségeket is ,

midô'n azokbóL a’ Копуши ételeket fözni szándé

kozunk. ' `

50. Mit himnk esò'nelz'f A’ felhökböl Май—1111116

vizcsöppöket.

51. Mondi kù'lönbféle пешей »az esönek? Sze

metelö (permetezö)esö, zápor-esö, rótás-esô', 0r
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'szágvos-egö , felhö-szakadás. Мёд ‚чапаяцшнёьёв-езб,

vêŕ-esö , hernyó-esö, kénkö-,eaÖ ‚ ’auf t. « .

52. Mi nz a’ dara-esö ésjeg-esö? Az -, liísöb'b

.imgyna'gyobb csoportokkái megfagyott esó’. Es Ягу

nagy esztelen habolmság , uzt hinni , hogy-ha va

Iamelly hnlottat a.’ fhatzíron каюты vísznèk -—

«zt a’ шаге azért elveljné а" jég-esö'. - ~' Y `

53. Hát valljon mi lìeh'èt az а’гёгёезб? Az nem

vêr, hanem òsak lńègvörösl'tctett "c-'sö'vlé't "Vannak

t. i. bizonyos apró .pillék , mellyelc'*l annvì тбгбв

Anedverssêget bocsátanak magoktól, hogy a_tLóI még

az esò' is megvörösödik, mint iSOÜ-han v1,1’ Balaton

körül történt. Az álló_vìzel{et viszont más'állatçcs

_kák yörösl'tik meg' ` ‚ -nevök balha-ltahdics.'És

igyïtéhät a’ inegyörosödöttj так sem dög'fhalált,

sem 'háborut тазу drágqságo't нет jeleńte'ńek.'
ì . 54,.Mit гад-14521 а? Ье'Ъадззб felöl 'f Ez 11qu ‚

losszu szárazság után szokòtt megtörténnigmidön

aìsqk apró sgomjusl'békák. ai; esöre l elöjó'rmkv> l1yu~

kaikból szomjusá'gukat опций. А’ békák tehát щепа
'n húlînàk _azv esö'véln" léî'egöböl, hanemgggy репч

'df' èlì"çlïŕi~fóld1yuliai1iból, éßla’ föld’ выцежи

gyednelgaz çsö közé, ,i _ y .. ‚д „

(Hét az mit jelent, mikor a’ szép esöröl azi'.

mondják, hogy топливу-ем esçtt ?)'.

` `55. Mit tevö légyen a’ gazda-ember, mikor

hernyó-esö esik, vagy mikor az esò'vel hernyók

ezsdù'lnek elö, mint a’ békák? Az Olly helyre',
gomi- sok hernyóv hullott, tù'stént sörtéseket kell

hajtani, hogy a’ fèrgekel fólegyék.

` 56. Micsoda а" Мгйб—еэб? Ezt csak fenyves

erdök köríil tapasztaìhatni; midön Májusban, a’

virágzó vörös-ŕënyö-fáknák‘pora az esö közé ele

gyedik. к

57’. Mi az«a’ íe'nfla-esö? Mikor a’ szénbányák’

_köriiletében a’ szénfport.ól a’ förgeteggel iáró eaö

megfeketù'l „ mint ‘n’ ténta.

Kx'azl кбит. .. 19
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58. Az esztendőnek mellyik részeiben hull a’

mi országunkban eső a’ levegőből? Nyáron, őszön és

tavasZon leginkább , télen ritkán.

59. Miért nem télen? Akkor a’ viz-részeœkék '

megfagyottan hullnak le a’ levegőből, szép kis

fejét csillagformában: a, mit Íw'nal: hivunk. Ha

több illy kis fagyott vizcsillagocskák .is öszveragad

nak, abból lesznek aztán a’ hó-pölyhedékek.

60. 'Mi haszna vagy ártalma van a’ hónak? A’

mi az esőnek. Azonkívül téli időn a’ fù'veknek és

magvaknak takaróul szolgál, hogy el ne fagyjanak.

Artalmai pedig leginkább a’ nagy hegyek körül ta

asztalhatók; hol sokszor egész házakat és falu

kat elborítanak az aláomló hótömegek. .

61. Micsoda a.’ видней-шёл T Az , mikor a’ nap’

sugarai a’ neki általellenben hulló esőbe megút

`köznek, és szé szineikkel együtt visszaverődnek.

Szivárványt pe ig csak reggel' és estve’tájáu1áthat

ni. (Vall'on miért csak ekkor?) .

62. 1 alljon nem veszedelmes-e künn állani szí

vár'ványkor? Teljességgel nem, sőt gyönyörűsé .

Csak igen babonás és tudatlan emberek azok, kií

a, szivárványtól félnek; ollyas mit mesélvén róla,

hogy az szívja fel az égbe a’ vizeket és az embe

reket is.

63. Mi az a’ hód’ udvara? Az is szivárvány

nak neme, mellyet. a’ gőzöktől visszaVert hód, fé

nye okoz. Ig}r a gyertya-világ körül is lát- udvart

a fájós vagy gyönge szemü- ember.

64. Nyáron a’ hév napokban, minemû szerek

is gyülnek meg a, leVegőben? Sok gyúladható sze

rek, mellyeket a’ tudósok akár micsoda névenhív

nak (víllanynak, elektromnak ’s t. e.) az nekünk

mindegy.

65. Azok a’ gyulékony szerek miben rejteznek

kiváltképpen? A’ zivatart hozó terhes nagy fel

hőkben. ‘

66. Minek nevezzük azokat , ha meggyülvén ,

lángra kapnak? Villámlcisnak, mellyre rendszerint
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nagy menydörgés és csattogás is szokott következ-I

ni. -(Van-e villámlás télen? Miért nincsen Y)

67. Mikor az Illyen villám-tüz igen ` bőven

kirohanik a’ felhőből, akkor mi is történhetik'ÍLe

csap a’ földre szörnyü csattanással. Es ez az úgy

nevezett menykő-ütc's 3 de a’ melly (mint most már

értitek) tulajdonképpen nem kő , hanem villám-tüz.

68; Mit mondasz ahhoz, mikor azt hallod be

szélni, hogy láttak menykövet, és mutatnak is

ollyat;-hogy az hosszukás; mélyen bele van fu.

rakodva a’ földbe ; -és hógy az hasznos volna a,

háznál sokféléről? Mind ezt babonaságnak tartom ,

el sem is hiszem ,-minekutána már tudom, mi

az a’ menykő.

69. Mi haszna vagy ártalma van az illy vil

lámlásnak és menydörgésnek? Van annak néha ár

talma is ugyan, de a” haszna mégis sokkal nagyobb.

70. Mi kárt tesz az illyetén leesett villám-tüz?

Ha házat, vagy élőfát talál, azt széllelszakgatja

vagy öszveégetlg ha pedig állatot és embert ér, azt

megsiketíti, elnémítja, vagy hirtelen meg is Öli.

Azonban mindezek csak ritkán történnek, és nem~

is mindenütt.

71. Mihaszna van a’ villámlásnak és menydör

gesnek? Az égi háboruk meghivesítik a’ rekkenő

nyári levegőt, és az ártalmas gőzöktől megtisztítják;
az eső pedig, melly ollyankor hull, a" földet teru-v

mékenyebbé teszi , mint'akármclly más vízzel való"

megöntözés. Es így nem okosság azt gondolni,

hogy égdörgéskor az Isten haragudnék az emberekre.

72. A’ terhes felhőt és égi háborut el lehet-e

széllesztcní álgyulövöldözés vagy harangozás á).-A

tal? Nem lehet. Sőt veszedelmes is lehet a’ haran

gozás; és már nem e y példa van arra , hogy

а’ menykő a’ toronyba leütvén , a’ harangozó sze

mélyt agyon csapta. Az íllyenkori harangozás nem

is arra való, hogy ez által a’ felhő eloszlattassék:

hanem arra, hogy a.’ népnek jel adaìsgék hazu ta.
» #
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karulni és imádkozni. Az ausztriai tartományokban

el is van tiltva királ irendele's által.

' . 73. Azt mondj , hogy mai időben már a”

jéäesős felhőt is el tudják hárítani a’ szántóföldek

, ro' 'È Próbákat tettek ugyan, de még csekély foga

nattal. Hanem vannak u. n. (ugy nevezett) jég

kár-mentő диете/Ь, mellyekbe a’ ki beíratja ve

tését, és ezt a’ jég elveri, ka'ra azon intézet által

pénzben tüstént megtérítetik.

. 74. De a’ menykő-ütés ellen még is lehet-e

magunkat megótalmazni? Attól igen is lehet. Erre

valók a’ menykő-foorók, azaz: villám-vezető vas
rudak“.--mell eketzláthatni jelesebb házak és ura

sági épületek ölött. A’ melly házon illyen vasrud

van, azt а’ reája eső menykő nem üti meg, hanem

az lefut a’ vasrudon a’ földbe. Aztán a’ melly ház

mellett sok magas élő-fák vannak, abba sem üt le

a’ menykő; hanem inkább a’ fákba száll, mellyek

azt a’ villám-tüzet magokhoz azivják. Tehát élőfákat

a' ház körül ültetni, már csak azért is igen hasz

nos és tanácsos. .

75. [lát még hogyan tehetjük magunkat bátor

ságba n' menykől'ités ellen? (Jima,l magunkra-vi

gyázás által, amifmondás szerint: Orizd magadzú,

ember; иду őriz meg az Isten. lls. Az okos ma

gunkra-vigyázásnak regulái pedig im’ e’ követke

zőkben állnak: a.) Mindenek előtt azt kell meg

tudni, mennyi távolságra van tőlünk a’ zivatar. Ha

Ivill'ámlás után igen hamar csattanik: jele, hogy

közel van a’ terhes felhő. Ha ugyanazon pillantat
bim villámlik és csattanik is : jele, hogy a’ l zivatar

fejünk fölött van; _ és illyenkor méltán lehet

félni. Ha u’ villámláskor ujjodatkezednek ütő-erére

(pulszusára) tévén ered’ ütésétrszámlálod a’ meny

dörgésig: ez megmutatja a’ ziVatarnak távol-létét.

Ha t. i. ezen idő közben hus'z “ütést számlálhatsz,
bizonyos , hogy a’ menyköves' felhő egy egész mérb-Y

földnyi távolságra van még tőled. Ha tízet szám

lálhatsz, í'él 5 ha ötöt, fel-tál mértföldnyire; ha

о
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kettó't, hármat,körl'1'lötted van u’ veszedelmes

felhö. Tehát még illyenkor nem szù'kség fëlní. Ь.)

На а’ mezön avvagy :uton volnál égi-háborukor:
eszedbe se jusson, hogy fa alá szaladj: mert a’

menykö a’ fákba 1_ tornyokba és lm'ás ша as csucsos

tárgyakba siet. Orökkén megálló regu a ez: Ha

dörög a’ телу, fa ala' ne лиги]! — Baglya éske e

mellé se bujj illyenkor. Inkább állj mind az МЕЗ—

léktöl 8-91épèsnyire távol, és ülj 1e, -vagy, a’ 

`mi még jobb, felu'idjél le csöndesen ‘a’ fóldre. Ha

lóháton гагу szekéren mensz; álll'tsd meg szeke

redet , és valahová kösd meg a’ 10Vadat,~magad

ezektöl is távol ál'lvám На ásó , Кара, заг16, часу

f más sok e'zrcz-nemù~` volna тайм! :` mind azt leteäd

magadtól jó távol'ságra. Orizkedjél pedíg, hogy

illyenkor seregesen- egyíitt ne dolgozza-tok, hanem

szélledietek el, és: kiki vonuljon el magán külön

külön. Aztán шедших: í/zzadásba se hozzad у mert

az erös ízzadás ésA sebes- mozgás is nag on szivja

maga felé a’ menykövet. Ugyanezt “Земли; a’ ‘

vizek és mocsárok is, meîlyektöl tehá't hasonló

képpen távol kell maradni. с) На otthon чаду, ne

állj fal mellé , ke'mény alá , tù'zhelyhez, ablákhoz, `

ká'lyhához, oszlophoz, se az ajtó eleibe. Tartóz-`

воща inkáhbv szobádnak a’ legközepén. 'VeszedeL

mes (egiblnáborukor> az ajtót vagy egy ablak-szár

nya-t пунш tartáni azërt tanácsos, hogy -- 11a a’

menykö házadba találna ütni -'- meg ne fúladj

fù'stje miette~ d.) Házadnál meg ne engedd, hogy

illyenkor a’ Копуши tú'z égjeu , és' a’ kémény Шв—

tölögjön g' тег: ez is igen szivja magához a’ meny

követ. Топай eloltass illyenkor minden tù'zet. Végre,

ha olly szomo u eset történnék kůrüled , hogy va

’ lakit a’ menyîìó' agyom'ítne: azt ne kárhoztassad;

mert az szinte ollyan boldog neme a’ halálnak,

mint~akárme11y más. 4

76. А’ levegöben történendö változásokat: esöt,

szelet, menydörgést, ’s a’ t. meg lehet-e elöre tud

ni'? Néhány nappal elöre ugyan megtudhatni: dc
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hetekkel, hónapokkal vagy szinte esztendővel elő-'

re semmiképpen nem.

77. De lám a”'kalendáriomban meg vannak jö

vendölve minden idő-változások napról napra: mit

mondasz ehhez ? Az elég nem jól van, hogy a'ka

lendáriomban még maig is illyen ámítások iratnak

bele. Azok minden esetre csak vak eltalálások ,

mellyek míg egyszer megesnek, tízszer is megcsal

hatnak. Okos ember az idő-járást nem kalendá

riomból nézi ki; hanem tudja, hogy vannak arra

más bizonyos elő-jelek.

78. Kevés nappal előre micsoda jelekből tud

hatni meg az időnek változását? Van erre szolgá

ló bizonyos eszköz , mellynek harom'etrum , vagy

is légmérő (levegő-mérő) a’ neve, Azonkívül pedig

vannak számtalan idő-próféták, mellyek közül né

hányat immár ide is igtatunk.

a) Hosszu és jó őszt jelentenek: a’ Mihál-nap

utáni égdörgés, favirágzás; és ha a’ tyukok far

kukról vedlenek, nem pedig nyakukról.

Ь) Ha fecskék vízen repdesnek,

’S szárnyukkal bele verdesnék:

Akkor te csak bízvást elhidd,

Hogy esős idő közelit.

c) Mikor récze , lud és buvár

Lábát mossa; ’s csapattal

Sok vizi madár egy időben :

Azunk nem sokára esőben.

d),Ha békák kora'n regígel neszeznek :

ç.Azok is esőt érezne

e) Ha télen a’ hideg alább száll,

”s minden ember havat prófétál;

Ев sok sötét felhő is látszó:

En azt mondom, eső lesz,  nem hó.
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` f) На kutyúd’ hasa líil'reg-korrog, -\ ‘ъ ' ~

Sok fù'vet rág, ásít és morog: f
Ritkán hibáz az illyen jel,V

Ногу az esó’ nem jöne el.

) Над ermekek n u talanok é"el,g Ház'lârìl fíist nemyogzlík fel ’slìzéllelß

Ha rokkán szolgáló álmosul,

Só ша йёап meglatyakosul;

Lovat agócsok í en csi kednek;

l-Iarapnak , bögneîî a’ te enek;

Fekete az erdö, bokor , liget,

’S a’ nap szokás ellen éget: 

Mind ekkor (apámtól halloltam)

Esö készül; ’s ritkán ís csalódtam.

11) На {тов az ég, alkonyatkor:

Sze et várhatsz bizonyosan akkor.

i) Millyen azúihódnak harmad ’s negyed napia*

Ollyan lçsz az egész hónap’ folyamatja. ~ ' »

79. Hallottál-e mzîr valamït a’ túzes emberrô'l,

lidérczrò'l, és tù'zes sárkányról? Igenis llallottam; '

és volt nz idö , hogy szinte {Шиш tôle, -—- mikor

ат beszélték, hogy ezek utána mennek az ember

пей; hogy fénylenek, mint a’ fáklya , mozogmk,

ugrálnak', Воду éjjel temetò'lmél, mocsároknál mu

tatäák magokat, kéménybe is beszállanak, szekér’

far сайт felù'lnek: de mióta megtanultam, ho y azok

nali. csak a’ nevök tüzes ember., lidércz, sárîány, 

tulajdonképpen pedig azok nem egyebek, mint a’

levegöben uszkáló és meggyult szerek — nem fé

Iek tölök.semmit is; tudván , hogy mind ezek ter~

mészeti dolgok. Erdökben pedíg-néha a’ udvás

fa-lörzsölìök (névszerint а’ cser- és bik- áéi) is
ugyfénylenek a’ sötétben, minthav ott valami tüz

voln-a. '

80. нм 1mm hauod, hog а’ Гё1с17а1аш то;

fölveletle ищем, és ишак а lángiát: milvilélsz.
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erről? Ott is illyen gyulékony szer lehetett a’ le'

vcgöben. Vagy hogy csak képzelték , a’ kik azt lát»`

ták- Vagy költemény és csalás mind az efféle be

széd ’s dolog. « , -

81. Mi az a’ csillag-tisztulás vagy csillag-futás?

~ Az sem e Yéb, mint fönt magasan a’ csillagok'felé.

meggyúla t levegőnek fénye; melly .ollyankor alá

esik a’ föld felé, és a’ szenrmekl ngy tetszik,- mint

ha a’ csillagok közül esett volna le valamellyík.-

Hanem hogy néha (de igen ritka helyen) kövek f

esnek le a’ földre a’ levegőből: az valóság és nem

mese-beszéd.

82. A’ levegői tünemények jelentenekbe vala

mi rosszat? Azok sem hadat, sem pestist nem je

lentenek: hanem ártatlan terméSZeti dolgok.

83. Altaljában akármiféle tüneményt látsz az

égen, a’ mit nem tudnál is magadnak megmagya

rázni: a’ felől miképpen gondolkodol? Nem félek,

meg sem ijedek; sem abból valami rosszat nem

jövendölök: hanem azt gondolom és hiszem, hogy

az Istennek vezérlése alatt nem lehet ártalmára az

sem embernek , sem állatnak. ` .
‘ ' ‘Mit tartasz va’ hódnak és egyéb csillagok

nak'mi' Гебы: emberekre" és ez' egész‘ földre "való

befolyásáról? A' dologban van valami igaziság,“ de
az nagy fontossága alig lehet. ' . f ' "

85. Valljon azok a’ levegői tünemények iga-4

zán ugy vannak-e, valamint azokat eddig tanultál-.- '

tok? Mindezek bÍZOnyosan ngy» vannak, a’ mint.

tanultuk. A’ természet-vizsgáló bölcsek 'ármk ezek

nek végére , sok és hösszas próbntèteleŕ;v és 'vizsgá

lódások útán. Mai-napon" ugy kitanulták már mind:

ezeket, hogy levegöl változásokat magok is'_'tud*

nak mesterségesen' kicsinálni; Tudnák- csinálni esöl,

menydörgést, villámlást, men vkő-iitést; ’s szivar-a

vényt p. o. ngy csinálhat akárki is, ha egy "tisztán

'kimosott gömbölyü üvegpalnczkot tiszta vízzel

me ölt, és~ az ablak-táblákat mind betevőn, a,

»z át sötétt'é (нашем egyik ablak-táblánl'melly.
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re a` napfény szolgál); egy lyukát fur; és a’A viz* '

zel tölt palaczkot a’ szobában azoń lyuk elébe шаги

ia. Igy a’ szobában szép kis szivárványt láthatnf. 

l ’ ›

’ 86. Az újabb Aterm(aszet--vizsgálók mit számlálf

nak mindjárt a’1evegö után az elementumok közé?

A’ vl'Ízígossrígot. .

- 87. Minek köszönhetjù'k legů'íképpen a’ Vilá

gosságot'? Марий, hódnak és az égö tù'znek. Mert

a’ minemù' vihígosságot. és fényt a’ csilla ok és né

melly állatocskák ( . о. а’ Szent-János îogár, és

sok más bogamk а tengereken), aztán a’ levegö

tù'nemények és redves fák ’s t. e. adnak: az még

csak igen gyönge és haszonvehetellen vílágosság.

8 . Tüz és világosság: mindegy-e 'ez'f Nem

mindegy, hanem ezek két különbözö dolgok.

89. A’ vjlágosságra nézve a’ testek *) hogyau

különböznek egymástól? Némellyek a’ vilaigosság- _

sugarakat nem eresztík által magokon, és magok

mögótt ámyé-kot csinálnak: honnét áltláthatlanok

mk neveztetnck. Más testek, р. о. a’ kisiml'tott

ércz, a’ sötét fcnekù' viz, az egy feló'l czin-vegyü

lékkel megborított üveg (а’ tú'kör): a’ világossá 

sugarakat igenis erösen és mindenfelé visszaverí с.

Mégis más tárgyak ellenben a’ világosság-sugarakat

`magokon álte-resztik, és azért áltlátszóknak nevez

tetuek; millyen'p. о. а’ tiszta Viz és az üveg. A’

gyujtó ù'vegek pcdig, a’ szemù'vegek (pápaszemek,

okulárok), e's a’ nvzö-csök (perspektivák), a’ vi

lágosszígsugarakat kù'l'ónös módon szedìk öszve és

eresztik АЦП.

90. Mi hasznai vannak a’ világosságnak? A’vid

lágosságból kimondhatatlan llaszon és gyönyörüség

hárámlik az emberekre. Nèlküle örök sötétségben

tapogatóznánk, és sem a’ földnek különbféle ter

 

*) Olly értclemben lvéve , mint már föntcbb a’ 4dik Её?—

dénnél megmondatoît. .
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méseíben, sem a’ csillagos égnek pompájában, 'sem

a’ levegöi tù'nemények’ szemlélésében nem gyönyör

ködhetnénk. .

91. Nevezz egy csodaszépségü levegöi túne

mén t. melly kù'lönösen csak Ma arországban,

az a Fóldön, a’ Tisza-melléki pusztá on szemlél

hetö? Ez az ugy nevezett delz'bríb. Nyári парок

Ьап, fényes délben, a’ messze eló're nézö szemnek

ugy rémljk, minLha az elò'tte elterülö határt vég- -

hetetlen na tó borl'taná el, mellynek habjai fákat,

asztagokat îîlységeket, Városokat, tornyokat {Шк—

röznek vissza, ›- és ezek a’ sokféle tárgyak ugy

látszanak, mintha valamelly kiáradott паду viznek

közepében állan ának, vagy mint egy kis szi etröl

a’ tenger látszik. Az olly utas, k1 ezt az a földi

levegöi tú'neményt még nem esméri, elsö látására

megbotránkozik benne, és ha feléje kell menuie,

elijed és aggódik, hogy mi módon mehet azokon af

nagy vizeken által. De közeledvén a’ helyhez, az

egész jelenés lassan- lassan elenyészík` és nem Мс

ottan semmi vizet, hanem csak a’ разит száraz

fóldet. Ezt a’ levegöi tüneményt országunkon ki

vl'il máshol egész Európában nem МтЬашЕ; és фа]:

az ázsíai sivatag pusztákon tapasztalják ezt az utazók.

92. Névszerint még minemù' fontos шинши

ia van a’ világosságnak'? Az okozza a’ kù'lönbféle

szineket. Ezek pedig legkivált hétfélélg (mint azo

kat a’ fénylö nap’ sugarainak visszaveró'désèben,

a’ szivárváuyban, )ól megláthatni) , u. m. a’ iros ,

sötét- és világos-sárga, zöld, sötét- és vi ágos

kék , és a’ viola-szin. `

93. А’ világosság miképpen munkálja a’ szl'ne

liet? A’ millyen szl'm'i világosság-sugarat valamelly

test vissznver, ollyan szint mutat ez szemeiqknek.

P. о. a’ шеПу tárgy csak a’ piros sugnrakat veri

vissza , azt pirosnak látjuk , ’s a’ t. A’ шеПу test

miŕlden sugarat lVisszavcr, azt fciérnek látjuk. A’.

melly pedig egyet sem ver vissza, hanem mindent

elnyel: az feketc.
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94. Mi hasznosat tanulsz ezekböl? Azt р. о.

hogy a’ fejór szl'nù' ruhák nyáron hüvesebbek; a’

feketék viszont mindig melegebbek akáŕmelly más

szl'm'inél is. `

95. A’ szinek elrendelése körül, miben látszik

ki legföképpen az Istennck bölcsessége és 'óságaï

Abbau , hogy a’ földet zöld szinnel, az e eiîet pe

dig kékkel ruházta fol; ugymint a’ melï'y szi'nek

az amber’ szemeinek legínkább jót tesznek, és azo

kat erösl'tik- 
 

96. Levegò'n és világosságon kivúl micsoda az ,

a’ mi a’ földet körù'lveszi? A’ viz ; melly egy

szersmind az elementumoknak egyike- .

97. Mondd a’ vizeknek különbféle nemeiket?

'Tenger-viz,‘(me11y zöld, sós és ihatlan); érezes

vizek, savanyú-vizek; tavak’, folyók’, források’ és

ásott kutak’ vizei. .

98. Mi hasznai vannak a’ vizeknek'? Viz nél

` kl'il свай kevés napig élhetnénk el; швы; mit in- '

nánk , mivel sù'tnénk kenyerùnket, fözne'nk c'tke

inket, mivel mosnánk szenyes ruháinkat? Az egész

aég’ готах-Шайка és a’ vérnek frisi'tésére viz a’ leg

hasznosabb eszköz. Viz hajtja a’ malmokat, azon

járnak a’ sok hajók ; benne élnek számtalan állatok,

mellyeknek hasznokat veszszù'k. A’ terger’ ’s ta

vak’ vizéböl szállanak fól a’ fóllegek, mellyek

mindenfelé szeric-széllel elhajtalván a’ szclek által,

a’ fóädre esöt adnak. Vizigenlterem a’lszivacsl(slporìì
ia , azi az ön , а во: ló halai és ráioî.

gy 9. Vînnëlîl-e ggrllyan hellvek a’ fóld’ szinén,

mellyeken vizben — szù'kséget Íátnak az emberçk?

Vannak több hel ek is ollyanok, és azok igen szo

` moi-ú lakóhelye с. 111уеп falu hazánkban is р. о.

Csobáncz, a’ Balaton tó mellett; mellyuek nincsen

 

*) Ai viznek dicséretéröl clme's vcrseket lláss aÍIX~d. rész

nek 5-dik száma alatt. `
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's'èmmì Vize, és lakosai a’ szomszéd faluba járnak

vizért,

` 100. Mi ka'rt tehetnek a’ vizek? Mikor игу

felhö~sza1mdçis van ,. vagy tavaèzszal hó-olvadáskor

fol ók és patakok kiáradnak, чаду а’ jég megin

Vdu : akker a’ vizek szántófóldeinket, rc'teínket,

kerteinket elpusztl'lják; házainkat elmossák, az

ëlöfákat tövestlîl lxitepcrik és habjaikknl elsodorják

münkor ember, (Шаг, а’ vizbe-fúladásnak vesze

de ében forog. Az illyen vizi veszedelem pedigv

rettenctes, és nincs is az ellen embernek más ótal»V

ma, mint töltések, árkok, gátok, csatornák és ha

iók. Illyenkor szercncsés az is, a’ ki az uszzist

gyermekkorában megtanulta. *) A’ tolongó jégre

álgyuzniis szoktak.
 

101. Mair tanultatok a’1evegó'röl, világossn'g

ról és a’ vizró'l: mellyik még a’ negyedik elemen

Шт? А’ти; ugymint a’ melly mindenù'tt és min

den testben találtatik.

, 102. De hogyan találtatnék tú'z minden teslek

ben, holott mi azt nem ugy látjuk? Elég jele az,

hogy mi annak melegc't érezzù'k. Mert valahol me

leg van .. ott tŕiz is lappang elrejtezve.

103. A’ 'tù'z’ melege mit eszközöl a’ természet

ben? Azt, hogy mindenek élnek, mozognak, nö

nek és virágoznak. Mart mihelyt a’ tïizi melegség

valahonnét egészcn eltávozott, ott á’ megrnereve
dés vagyishalál van készen, — mint мышки а’ vi- f

zeken ‚ те11 ek téli idön, a’ melcgnek топит

jég é állanai öszve; a’ melegnek visszatèrülèsévcl

ре ig ismét folyókká 1esznek- ' с ' и `

104. Hogyzm lehet. a’ tù'zet fóléleszteni, lángra

kapatni , vagy egy szóval, szemeinkbe tú'növé ten

ni? Azi: leginkább négyféleképpen lehet végbevin

ni: 1.),Dörgö1és és тез А1та1; 1gy р. о. ha a’ vasat

sokáig kalapácsolfák, megîiizesiilf, a’ )mesi-.ten

*) мы: 1x. rm, v1. вши.

›
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'gclyek a’ sebes menésben meggyúladnuk; két fn,

erösen egymáshoz dörzsöltetve megtù'zesù'l, (Еду

élesztenek tüzet a’ vad emberek); aczél ,és tù'zkö

öszvekoózoltatva szikrát adnak, '- és mi ezzel a"

швам élünk legközönségesebben tù'zélesztés vé

eLt. 2.) Gyújtó üveggel, melly a’ nap’ sugaraìt

iólfoàia, és öszvetl'izi-k 3.) Idegen szerek öszveke
vert'esie által; p.10. 111111г1‚ёз2}1е2 vizet ltöltünk. 4.)

Е iié ô' testné me ‘ e let u'tanisoc más e Te4

bâlîet ii., Mai idöhegn pèdiggyvgmnak шаг “воЁЁёЬ

шезъегзёгез tù'zgyújtó eszközök, mellyeket akárv

mellyik fiíszeres boltban olcsóu mègvásárolhatni. /

_ 105. Mí haszna van a’ tl'iznek? Az"za1 vílágítunk

a’ sötétben, télen szobáinkat melegl'tjù'k; annál sü

gik a’ keuyeret, {ïízik az ételeket; aztán tüzzel 01'

vasztják és tísztl'tják az érczeket.

.106. Mi kár eshetik a’ tl'izböl'? Midó'n házak,

istálók, pajták, kazulok , vagy egész erdökmeg

yúladuak: ollyankor nemcsak hog4 az emberé

íárt vallanak, hanem még ать-‚да. clvesztheti

timber, állat- ‚. ' `- ' _

107. Mike'ppen óLalmazliatjuk meg magunkqt

.'_1' tüzi veszedelem .е1б1? Anual; eltávoztatására szolf

gálnak à’ következö vigyázási rendszabályok:

.1.) Minekelötte 1ef`eksze1, vagy házadtól спё—

vozol , szorgalmasan megvizsgáld a’ tüzhelyet; jól

betakard a’tlïzet, гей fódó't tevén; és bezárd, a’

konyha-ajtót, hogy macska ne férhessen a’ tl'izhözê>

inert a’ maçska széret a’ tù'zhöz гонады, és szöre

meggyúladváu e1fut,'és könnyen kárt tebet. _A’

Lüzszerszámot tarìsd jó karban'; de mihelyt hasz

mit vetted, jól liinyomd a’ taplót, és bátorságoá

helyre tedd е1- А’ sajtárokbau mindepkor álljon

viz éjszakám. Kutyát, macskát tù'zhóz közel hq;

zódui soha ne engedj- ‘

_ 2.) На éjjel gyertyánál fönmaradsz, a’ гуегъуат

tartót tedd csereP-tányérra vagy tálra. Igy escle

kedjél alikor is, luidöu mécset égetsz. hogy annali

hammv` veszedelìnct ne okozzon. A’ gycrtya’ ham

a
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vá't se hányd e1 ide ’s tova,'hanem чаду koppan

' tóval (hamvvévó'vel) vedd el, vagy másképpen 01

.tsad e1 jól. Ágyban soha ne dohányozzál.

3.) Ве nem takart vila'ggal mlndi veszedel

mes szl'nybe, istálóba és más оПуап he yre menni,

1101 széna, szalma, vagy más könnyen rgyúladó

tárgyak vannak- Ollyankor okvetetlenül, jól ké

szült üveâ-lámpásokban kell a’ gyertyát vinni

a az istálót füs'tölni szl'ikséges, a’ szén

tartó fazekat egy vizzel megtöltött vödörbe kell

tenni- .

5.) Pipáyjal ne járj padláson (а’ ház’ héjában),

ПЗУ ístálóbáů; a’sz1'nyben és az utczákon sem; '

ez már magában is illetlen lévén.

' ` 6.) А’ konyha-falakról és kéménybó'l a’ kor

mot gyakorta lesöpresd.

7.) Kályha’ жарит, vagy benne, ’s ЕШЬ ke

menczében n ers fát soha rre szárogass

8.) Az о 1уа5 tù'zelni-valóból, a’ mi hirtelen

fgìllobban, keveset tégy egyszerre a’ Lù'zre. Mikor

edig tù'zed pattog, söt egyébkor is, valahányszor

a’ tl'izhcly mellöl hátra mensz a’ szahnás kertbe és

`údvarrà , eló'bb ruhádat mindenkor 1erázd , és ke

zeddel az egész testedet lesiml'tsd, ~ hogy igy,

lia talán reád sziporka pattant volna, azt maggdon

az lidvarra'ki ne vígyed.

f 9.) Mindenn'emü zsiradékot ép és n'em Назад:

“еаёпуЬеп kell megolvasztani; és míkor valamît

»zsírba akamnk tenui, elöbb a’ zsirt a’ tù'zröl 1e.

kell venni, és игу bele termi af mit 'alkali-Unk. На

а’ 'zsir` meg talált gyúladni, távol legyen, hogy

ты önts гей; hanem zárd e1 tôle a’ levegöt

` о. reá minél gyorsabban года; bon'tván), vagy

pedjg öntsd a’ hamu közé. '

10.) Sörtés-öléskor jóll távol шеи] minden

'épù'lettöl görzsölés végett; és n’ meg'maradt szal

ìnát hagy ott; házadhoz ` vissza ne hordasd

111.) A’ hamut, mellyet a’ Lůzhelyrò'l e1 akarsz

termi,l tartsd legalább еду ‘hétíg ollyan helyell,
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hol a’ meggyúladástól nem félhetni.'` De ne tedd

fa-, hanem cserép-edénybe» A’ lcovács-szenet is

pinczékben, vagy más baitorságosv helyeken kell

tartanì

12.) Oltatlan meszet ollynn hel en, hol az

megázhatik, nem tanácsos eäy határ an hagyni;

mex-t igen könnyen meggyúla _

13.) Nedves szénát, szalmát, gabonát ne tömì

igen nagy rakásra öszve еду helyre; mert mind

ezek, ha megfülednek, önmagoktól könnyen meg

úladnak, - mint erre éldát adnak'sok helye

(en n’ ymagy kazalok, mellyeliböl nêha önmagok

tól kiù't a’ láng» Hoiy ez ne történjék, a’ 'na

gyobb kazalokban jó agyni belsö ú'regeket, melyL

lyek aztán a’ szénának szellözés gyanánt szolgál

пай; Lángra kaphat még a’ galamb-ganéj is, a’ hol

vastagon van; u szinte a’ fürész-por. kender,

le-n, ’s a’t. vAz il'yeseket néha-néha széllelhányni,

és szellöztetni kell. A’ kendert kemenczében szá

rítani éppen veszedelmes, .Azért jobb , ha a’ késön

nyütt kender ázatlanul eltétetik tavaszra, és ak

kor munkgiltatik el. _

‘ 14.) Ertetlen gyermekekre, világtalanokra, ré

szeg emberekre, eszeló'sókre, vénekre, sohn sem

kell tüzet bizni, sem tù'zszerszámot. A’ gyermeke

ket kicsiny koruktól fogva ñgyelmetesekké kell

termi агга, теЦу nàgy szerencsétlenség szár'maz

batik abból , ha a’ tüzzel játszanak, vagy vigyázat

ylanul bánnak. Háztetön álló madárra löni sem kèll

soha; mert az illy lövés miatt is már számtalan

épületek lettek hamuvá.

15.) A’, lakodalmakban és vendégse' ekben egy

êrtelmes józan embert kell rendelni, ii a’ tù'zre

vigyázzbn. Melly sokszor megtörtént már, hogy

a’ pajkos lövöldözés miatt е ész faluk leégtek! IAz

ért örz'zd magadat, óÍL em er .’ иду örz'z meg az

Isten, is. ` '

16.) A’ kinek tehetsége van. vegye épiileleit

cserép zsmdely alá, vagy készl'tsen игу ńevezett
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habén-fódeìet; n' Шепу ßgyaggal megtapaszlott

szaIÍna-lapokból áll, Olcsó könnyü ниш; és már

szokásba is kezd iöni. 1“)

17.) Készakartva hozd elö cselêdeiddel való be.

szélgetéseidben-ollyankoy is, mikor nincsen sem

mi veszedelem - er’ kérdezösködèst: „На hirtelen tüz

támadna .. mítévò'k lennétek, mit kapnátok ki leg

elöször a’ szobából, és azt hová rejtenétek ?“ Melly

(шаха шгГЫёЦ nagy és nehéz L'ídákat vagy szek
rényeket csináltçltml soha sem jó; hanem csak ak

korákat, hogy eg vagy kót ember elmozdíthas

sa. Minden esetre egyenek a’ két végeiken vas ka

rikák, hogy azokat meg lehcssen fogui ès odább

«v1nn1.

18.) A’ legújabb idökben most már ugy mave

ze LL tüzba'r-mentö телеге]: is állanak fón, mellyek

be (1,111 házát. és javait (csekély pénzért) beiratja,

ha aztán tù'zi szerencsétlenség éri , kára azon inté

zet által neki tüstént kiñzettetik. Okosan cselek

ezik tehát mindern ember, Мне]: háza és jószága

Yvan , ha azokat az ollyan intézetbe beiratja. A’mi~»

re pedig szert kellene tenui mindeu helységnek, az

Vvollm: Vwfzz'pu<«sl‘a (fócskendö) csa'Hya, lajloqu,

алых-617, és ltaz-olio' pemetel', f' mellyek aztáu hoz

zá-férhetö helyeu yés mindenkorkószen tartatnának.

Nagy városokbaù használják ma már az rísbest-lrò'

bó'l кеты öltözeteket is a’ tüz-‘oltás капа; melly

iìltözetekl égh'elçllcnck. "‘)

108. Мы kçll csclekedni tú'zi gyúladás’ esetében? ~

a) Mindenckelò'tt íiss lármát, és kiáltozz teli

torokkal az `тешил: „Тйг. или!“ -- hogy sagit

se'gedre siessenck. `

P Ь) Tiizoltás végett jegyezd meg általjában és

mindenkorra , hogy шиш mindenekelött a’ leve»

 

') Lásd e’ könyvct, фену kîjött 1835. Nagy-Szembatban,

illy шт alatt: Szalmal-nemü éghetetlbn ház-fôdelekròl,

irta Uzovics Sándnr. Ari 40 Lr. р. р.

54) Lássdr \'1П.гёи‚ 128. sz.
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{бд'ЬёЦ elza'rńz ii еъешеа‚—— ’s ezt tedd ylzvärmi~

èppen, a’ hoágy’ amarjában végbeyihefted. 'Men

а’ .túznek tápl léka a’- levegö; és akármiféle гута

dás is azonnal elaluszik, mihelyt leyegöïnem férti-`

het hozzá. Igy_p.o. ha lszolnllmn шамана а’ tüz;

vagy-más szoros »helyem штамм так] bo áitót.

ablakot szorosan, tèrl'tsd le a? tù'zet та1аше117тщ
tag тьмы; verd széllel; hányi reája-hmnokot,

мм _, gaué't ’s t. e.,vés igy fojtsd el. töle a’ leïvegät.

На а’ tù'z emenczéböl iöttki, dugd be a’ ,lì 'eu~acze` száját egy ycsmmó,` ganêijal, sárŕà-l; fvagyeëëzeß

пасы, a’ :mitle hamafräbb lëaphatsz. ' f i

с) На a’ tù'z _ázadon kivül, niáshól душат

ki, siess oda segítségiïil,` de saját házada't is vêdel

mezzd. Az vajtc'dçat,y ablakokat szedd le; va . ‚ ha

fónhagyod, ta szsza'd he sárral; havastábl .van

nak, azokat ra d be: a’ ház’ födelét pedig vond be

vizes йогу айгоз pmyvúvril. Harddia?, ~.vî`zet детк

han, vödrökben, kádokban, hordókban; ha; pedig

mocsár vàn közel, ho'rdd a’ vékony sah-t', ._... mçlly
még зонт oltóbb mint a“ viz.’r ` -. f - "~

d Al nagyobb gy'ermèk liet-az гаммы kèll
l

futtatni, 'hogy o_ldozzák el hama? mi' ЬагшоёсащЁ

haitsák és vezessék ki d"hi`e«`zöre, ‘a’ szilajoknak

bekötvén szemeiket'; 'maradjahak a’ mezön velck

és örizzék _azokab .A’ s_zabaçlé alé' kihordptt ро—

gyászok êsholmik mellé'is ke. l állitaní örizô't a’

tolvajok ellen; mivel illyenkor az öszvecsödiilö

né között találkoznak Olly roszlelkü `emberek is f,

kill) azéri; шнек oda, hogy a’ zavaltbanvalamit

eldughassanalc és lóphassanak. д 1 ~ ` "l" ~

г) На tù'zi veszélykor ottben szomlnál {llist

ben,a’szobában: ten'ts magadra megvizesifcett selyem

keszkenöt: az megment az elfúladástól. V у akár

щепу más , több-rélüen öszvehajtott kesz {enò'veL

ìól meg'vizezve , kösd «he szájadat `és 'órrodat

f) На valaki à’ füstben szerencsëtleńiil meg- '

_ fl'iladott volna , az ollyant mihelyt hozzáférhçtni,

k1 kell hozni a’ шью fris levegöre; 'tcstên.min-

к Kim xöNYv. 20
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den _ruhát megòldozni; fölpóczaltfeiiel a"£`ôld`re _

lefektetni, és' egész testét szù'ntelen öntözni men-4

nél hidegebb és bövebb vizzel.  A’ villámäüztöl

megcsapott, чаду шепу1<бтйтбъъе emberrel hosen-'

lóképpen kell bánni; leginkább mellét öntözni fris

hideg vizzel; -mellét, kar'ait, lábait, трап, >‘viz-f

A'be vagy olajba mártott cefével kefélgetni; Рейке

hideg eczetes vízbe mártott ruhát kötniyszaglágát

erös szeszekkel (spirituszokkal) izgatní; midön pe

dig föltenyészedet, neki vízzel elegyl'tett bort пуп]—

tani. A’ mit még továbbá az illy esetekben tenui

kell, az máxiaztánl az orvos’ dolga, ldért menni

kell haladék nélkú'l. „zy w 1

' Az utólsómelementum a’ föld3me11ynek1eirás'á

immár részént alább a’ vVIII-dil: részbenyrńazénta’

most köyetlœzö czikkelyben foglaltatik. павший?
„а, - ‚ ’Qian ŕ}{ßtf

n

III. A’ гёгтёвлеглед Ím'rom излагала; г ~

Mind az , valamit a’ ша megterem , hárçmféle

lehet: vagy ásván ‚чаду növény , так A állat'- 'Es еще]:

n’ három osztályoî; a’ tudományok’ osìoláibpn a’ ter

me'szet’ három „туши neveztetnek 5 —‚ше11у

csak ollyanfopma szólás-mód, miutha azt monda

nám, hogy;a`osk01ánk’ népe elosztatik férfiak’

és leányok’ országára. A’ róluk ßzóló tudományt

pedig természetH/Lzlstorz'dnal: szokás hivni.

А.) (бзшбпуоЪгдд _ ` ‘ ,f

. .Ezek minden érzés nélkù'l 'való hoIt és _fhîdelä

д tèslek. Taìálltatnakka’ fóld’ gyomrában éen" Yize

alatt. Hozzájok tartoznak: a’ fóldnemek , a’1‘cöîv_ek^,f

sók, éghetö ásványok és az érczek. ,_ д . _ ‚ .

A’ [БЫ-лете]: rétegenként {выжми а’ ГдШ’

gyomrában едущая fölött: _a’ mit_ megláthatunk

akkor ,-midó'n mély.,vèrmet va kutat ásunk- Leg

fölül van elterl'tve a’ porfóld. enne terem Blinden..

növény (ритмом ВеЦеЬЬ a’ fóld’ mélyében-találnl

r

„..-.._—

14. 
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а’ `n'xé'sz--földet, mellyböl '_égetík a’ mi lmeszù'nket;

` ag-földet, mell böl lesznek a’mindennemŕi cse

ré -edén ek 7,ko'n è_rok, fazekak , högrék, csupo

ro , po arak, lábosok , medenczék, tán érok,

kályhák, 1pipeik, vályog (muglicz) és téglá L' Az

agyngnak egtisztább neméböl csinálják a’ porczel»>

lán-edényeket, Magyarországbnn is р.о. Tatában ‚ Pá

p'án, ’à n’ t- A’ csapó-fôld. A’ gipsz, melly kép- »

osz'lopok’ csinálására használtatík. A’ kréta , mell '

böl egész >hegyek „так. Lehet pedig a’ kréta e

jèr 'és vörös; ebbó'l készíil a’ vörös plájbász.

ì `Kômfzmelr: a’ márvány (feiér, piros, csikos,

tarka), mellyböl- a’ sok különbféle kép-oszlopok

. csináltatnak; a’ tüzkô'; az alabastrom; a’ kristál;

a’ dráia kövek, mellyeket kifényçsítve,“1áthatni

gyù'r'ü ön és nagy urak’ ékességeiken. Leghaszno

sabb kö a’ malomkö: megörölhet pedig egyjó ma»

10m-k6' tiz ezer mérò’ Замша, mire haszonvehetet

lenné lesz. A’ tenger alatti kösziklákon (а’ gráni

tokon) terem a’ sziŕacá, vagyis a’ spongyia. Az

ásbest, mellyböl készu'lnek a’ tüz-ellenes meîé —

hetetlen szövetek, vásznak és papirosqk;-A’ с —

vécsböl Yagyis kavicsból, és fövén böl 'csiriálâák az

üveghutákban, azaz: üvegfabriká {_ban a’ mindern

nemù' úvegeket, р. о. palaczkot, ivó poharat(gláz1it),

téhelyt és tükröt. Az üvegcsinálást is ‘pe'dig (ШеПу

azonban i en régi tnlálm'ány) az újabb idökben vit

ték az em erek nagy tökéletességre , игу Ъов'у már

az ma tudva van és elterjèdett mindenfelé_ Ma már

a’ szegény ember’ kunyh'óján is üveg-:iblak lpheb

Règenten az nem volt igy; üveg helyett Мирной ,

rostélyok szolgáltak nyáron;té1en edig olajba már

гоп pa iros , hártya, vékonyra va art hör és béka

teknö asználtattnk -uri és köz rendnêL Мёд csak

ezelíitt 300 esztendö'vel is üve ab1akokat látni rit

kaság volt- Az úlveg-készítm nyeknek még kù'lö

nös és nevezetes nemét teszik a’ mindemleml'i liêzö

csök és szemüve ek - nagyi'tók, kicsinyítò'k, kö

ишак, távoh'tóì, égetök sa’ t-me1%*nemü ù'vc
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gek ¿Ital a’ termêszet-tudósok mind több-tëbbvcso

da'latos dolgokat födöznek fe1_az égenes' a’ termé

szet’ három országaiban. 

Még hasznos neme a’ köveknék a’ mész» Viz

zel megoltva a’ falak fejéritésére és málterhoz halmz-A

nállatik. Oltatlanul is sok haszm» van; és a’ mâl-I

kù'l nem kellene lenni soha `is a’ jó gazdának. , De

az'oltatlan mészszel igen vigyázvakell bán-ni; .mi

vel tù'z támud belölc, mihelyest nedvesség êri~Egy

gyermek á’ kômivesektó'l ellopott egy darab oltqt-á

1an meszet, és zsebjêbe dugta. Haza menvén, :itwa>

lovait elvezette az usztatóba, maga гей ù'lvën az

egyikre. A’ ló, mihélyt vizbe ért, lefekiidt, n’

gyermeketlevetette,--kinek zsebében a’ mészI a

zonnal {опций kezdett. Eleget rimńnko'dott ,_ h'ogy

ät égeti valami; de a’ Barton állók kinevették,

hogy vizben tù'z égetné. Es Еву a’mészbeégeit bel

sö részeibe, és szörnyií halállal megölte;~iholott

egyébiränt uszni tudott és megmeuekedhetett volna.'

-—А’ mészkövekhez tartozilc a’ tajték-kö is.'

Még a’»kóvek" soráha латышам]: azon tes

teli is, mellyek a’ vizben тазу fdldben való solníig

állástól m'e kóvesülnek (pplo. darab fáky lilla-tok

’s t. е.) és' îövé vált testeknek 'nevrezLetnek¿

А’ sól: közül emh'tendö a’ Кануна—56 ‚ mellyet

vngy vizekböl fözuek , vagy egész -kövekben так:

mint illyen kö-só-báuyák типа]: Magyarországban

is«’°‘) Kö-sóhan mindig a’ fejér a’ j0bbik.»A’ sa

litrom, puskn-por’ készl'téséhoz szù'kséges; meläy.

végett a' salitrqm-fözök а’- fulúkon a? szobúk’ {Ы ..

`ét is kivájińk; :nivel nbhan sok salitrom ltalál»

ozilcî'- Timsó, szalamia ,-és gáliczkò' , a’ fìâste'úfmk`

csinálásához kellenek.--A’ széksó terem а’: magyar

alföldön is, a’ fiiveken; és azzal készül a’ hives ès

jó debreczeni- szap an. (Lát'tatok-e máx' Щуке“ szap

pant?) -YA’ sók üszerül és orvosságúl szolgiilnak

az’ embereknek~¿A’ keserä sót , melly a’ рты]:

 

‘) Lina: vm. rm. ш. sz.
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Ьап tàláltatik, a’ kutforrási savany'u vizekböl fö

zik. -Ide való a’ hamuzsir is , mellyet Наши—111311151

111211111. és a’ melly a’ szappanfözéshez szù'kséges.

.-Só a’ czuìîcoì’ is, de édes só. _ k

- Mege'g stò' a'sv ín ok: a’kô'olaj; ánta; én
kô’ , mellyböl huzzáìfy’ kon habeli kéîäyertyákat;

a’ gyémńnt-:kò' (ez a’ drág kò’ . ше11у az ù'vegeseknek

üveg-metszéshezYszüksèges; és a’ köszén, mellyel

шишек 1:111у11111сЬапёв kemenczékben sok helyeken.

‚ сгеЬ: az amny, ezlïst (пет ‚ réz, czin ,

ólom чаду ón , é's vas. Az érczek minden’ termé

szfâli tesLek közöttésa’ legnehezebbek. Teremnek

ig гагу 113211111 е ész darabban, va ’ edi‘ 135g ítve mäsféle ásvánjëokkal. A’ he 'yekegtîr 11115135

е ¿ben teremnek ,' ba'nydbzak hivju . Azok sötét ,

ludeg, nedves, fóldalatti bollok. A’ bányász-legé

nyeknz'okban yegy~ kiá шесты dolgoznak éijel-»nap

pal'. ès sanyaru életel ëlnek. Száz és több ôlnyì

`xm'elysc'agben dolgoznak a’ fóld alatt. A’ bánya-ù're

„каждую, hog'y be-ne omoljanak, gerendákkal

‚ és desz'kákkal felgyámolják éskipadlásolják;táma

dékokkal is` megerösl'tik.r Igy р. o. országunkban a’

Selmeczi hányának alia sok ‘ezer meg). ezer 0110201:

kal és oszlopokkal van megtámogatva, mellyekre

huszonnégy ácsmesterek vigyáznak éjjel-nappal; és

mihelytwalamellyilc Vromlaui kezd, helyette 1113

tént újat állítauak. De mégìs sok bányńszok ott

lelik halálukat. Azért ‚ mikor alá-ereszkednek, min

denkoŕ elöbb imádkoznak a’ bánya-kápolnában 'és _

megîyúnnak, inegáldoznak.- A’ bányákból caiga

kere ceken tekerik felf az `.'Ssványoknt,> és `viszik a’

hámórokba, hol megtisztogatják, azaz: kalapácsok

lml арго darabokra гиены—211221111 , porrá törik, meg

szitálják, megmossák, vag olvasztókemenczékben

megolva'sztják, és igy jutna с a’ tiszta érczhez. Mind

ezeu- magy munkákat pedig malmokkal és gépelyek*

kel (штаны) viszik: vèghez. *D
 

Ч und: Xl; rán. 74, и.
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Az ara/Ly és ezú'st, mint a’ legnamesebb' ér'

czek, fordl'tatnak pengö-pénz verésre, gyù'rúkre ,

drága eszközökre, ékességekre. Aranyot emberi

mesterséggel csinálni nem 1ehet;.azért az агапу

csinálok szinte olly balgatag és 011у nirm'tóA embe

rek, mint` a’ kincs-ásók. A’ наш arany schaf-¿sem

rozsdásul meg. Számláltatik pedig nem funt, ‘há

nem márka szerínt. Egy márka ища агапуЬап va

gyon 24 karát. De az aranymivek. sohá sinesenek

egészen tiszta aranyból , >hßnem mmdig van hènnek

Valami kevés ezüst is. A’ szerint шиш” а’ mint

vagy több vagy kevesehb ezù'stV van ele yítve'faz

arany-mü közé, neveztetik (а’ 24.-en alul : 23„ 22, ‚

21 ’s n’ t. karátos aranynalc.-Ezt Akell mßgtuduï

az ezù'stró'l is; csakhogy az ezüstnél egy ‚накапл

ta eziistben 16 1at'számláltatik; és igy az ezüßt-î

mivek ezen a1u1 vannak: 15, 14, 13, 12 ’s a’t.

latosok и? próbások. -Van az áranynak egy й]—

don feltal t neme is, melly fejér szmù'., és azéri'.

fejér-aranynak . neveztetik. Illyen .Ma-r:

gyarországban nem terem. ' щади :‹ ›

A’ re'zbó'l lészen apró va kongó-pénz’, Мина;

bogrács, kazán, ù'st (таз—Гадина]: rosszul monda~

tik) , serpenyö , fazék , szelencze (piksis) , és kl'ilönb

féle masinák (gépelyek). eímxb
sz'nbó'l készù'l a’ harang- és álgyu-szerQl a’tù'k

rök’ borítéka (петлёй! név'alatt) , ’s más sokféle esz.

köz ée szerszám.

Orb- vagy ólomból készù'lnek: a’ mindenféle

{шайка és álgyugolyók, az apró olyól<.(sörét) .. :Ab

alg-foglaló, az iró-ón (plájbásä, és az 'óntött be

tiik,millyeneldce1 nyomtatták ezt az éh "kézi

könyvemet is. Az ón znind'en érczek között a’ leg

puhább.

puskák, kések, lánczok, tük, hajókhoz а’. horgo

nyok vagyis az u. n. (игу nevezett) vas-macskák;

aztán a’ fürész, kalapács,hát még'?hát még '1'

’ Vasból dolgoznak n’ kovácsok , lakatosok, ’s a’ t.

 

@fr

’Vasból készl'ilnek a’ sarlók , kaszák, kardok,

.__-_n___....._.__.‚„‚&.___‚`
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»Vasból lészen az aczél is; a’ fekete pléh, a’ fejér

Pléh (bádng), ésl a’ lemezek vagyis lapi'tott vas

táblák.-Vasnak neme a’ mágńes is, mell'y vas

kö; és :az-a’ kù'lónös tulajdo'nsága van, hogy a’ va

sat magához szivja; 'és a’ belöle készù'lt tú , az ё]—

smak-tú (kompasz) , melly szabadon fordulhatván,

mindenkor éjszalrfelé fordul; szine feketés zöld.'

A? ten e1 ekben чашке]: máguesbó'l eg-ész hegï'ek,

mellyec tehát a’ hajókra nézve nagyon vesze me

век. (Мйёгг ‚ чаЩоп ?) . . ' 7

Az ásványoknak ennyiféle sok hasznaik mellé

„швед megemll'teni végezetre azoknak drtalmas

‚подана? is. Vannak azok között is ollyanok, a’

mellyekkel való vígyázatlan élés életù'nkre és egész

ségünkrè nézve veszedelmesèk Lehetnéneku Vannak

me'rges (йодид/м, р. о. az ón, ‚ az eleven-kénesö

’s a` t. Aze'rt csúzt vagy sebes fejet ólomos,` час?

èlevén-kénesös orvossággal kenni .soha sem ke .

Különösen nz eleven-kénesövel (щепу fél-ércz

nemü ásvány), igen -vigyázva kell миля.» De leg

erò'sebb a’mérges ásváuyok' között az е- ér-kö, vagyis

az árzenik. - Mivel pedig a’ fóstékec is johbárn

ásvány-nemiikkel чаши}: ele yítve: tehát ez uttal

jól megtanul'átok mé aztis , ogy semmìnemü fós

téket , vagy óstött ru át nyalogatni , nyálolzni, szá- ‚

jatokb'a venni чаду rágicskálni nem kell; mivel шт

mérges jószág. '

B.) d’ nö'ue'niyelrò'l.

A"növények vagy plánták, márnem holt,

hanen; èlö teremtvények; de mé ezek is 011 anok,

hog sem éreznek, sem mozo пас. Magvból {elnek

a’ fäl'dben ,.de a’ melly magv at nagyobb részént

dem ~emb'eri kezek hintenek»e1, hanein az Isten hinti
azt', önmagok а’ növények és a’ szelek áltail.l A’

magvból csira lesz éq g ókér, ebböl hajtás` és leve

lek, aztán a1yak(zöl .ágacskákß nagyobb ágak,

aztán bimbok,virágok, gyl'ímölcsök és ismét mag

\
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\

vak.' A’ nävényeket az Vemberi mçsLeraó ‚Шиш ее

oltás által is tudja szaporl'tani. Ertetne pedig a.’

növénl ek; alatt: fák, gse'meték (bokrok) , fù'vek ,

vil-égo с, vgombák, mohok,söt ide tartuzik még

а’ enész is, és a’ зайти (spongyià). Köz'ülölm. né~v

me lyek rövid életù'ek. f Uqunnzon egynyár"f01y~

tában kikelnek, :felm'í11ek, vlrágoznak, magvab ге— Y I

remnek és elszárodnak.` мазок kitelelnek és’. több

nyarat is élnek. Leghosszabb életùlek a’ fák. Igy

р. о. а’ fenyó' elél 300, a’ tölgy 500 esztendeig..Söt

a’ тандеме ös 'erdökben шантаж olly киши

landó птица és чёт " élöfák, :nell вкупе.

remtés’ ideie бы élnek es fóntállanak. e`y типа]:

sokféle nyavnlyáik is а? ' пёчёпУеЬиеЁ: derekuk
megcsomósodik vagy el udvásul; és a’táp1álóned-

vesség hennek megdugu 5 leveleík башен отёк

nali; virágjokba Mg. esik. A’ növények özötf;

fa’ legna- obbak és legfelségesebbek nem a’ mi

orszá u "iban teremnek, hanem messze idegen or

szágo n. Mi reánknézve'tehát elég, az esmé

retesebb~ plántákról tanulnig~mint azok `már it»

ten következnek. f ` y ч -rr

lAzf, ¿lf-fdl: lcîìzött nevezetesek és l:amnêretesek

is e öttl'inc: а? tö fa., mell 'é filete hgl Магии“tósabb fait, a’ .höräìïk kikészìrtésghez pedig guba~

своё szolgáltnt.; ёв héjáhól нервы; 1esznek.`A’ caer»

fa bô’ hamujáért és azon böcsös makkiáért emlê

kezetes, mellytó'l а' sörtések hiznak. A’ fen ö-i

fából, шеи? а’ _Ы‹1е5 ёж hegyes ~tartományokgan

гетер legin dbb, válnak a’ sok deszkák és az êpíi

letemkre való sok szála's ЕЩЁ; Ezen neinü èlöfák

nalgtöv'is-leveleik, папай- Fenyöböl Гоп- kia’ ter

petm. Fenyó'bò'l. készù'lffnek а’- skátulák; belö'l'e

fözetik’a" szurpk, kulimáz (kalamász), és- а" Безе

tö-korom. ‚Впала terem 'az a’~ 'ó flïstölö és rágni-'g

való bogyó: n’ {шуб—шаги A v'öröa-fextxgô’ -kù'löf

nös tartós `épûletfát szolgáltat, mivel' *a а ¿Maly4

nem esik.. A’ bl'ikfa és körösfa asztalqsoknál ke

lendök; azonkiviil adnak' ióf tüzelò' fát is, vés ha

I
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*im a’ uapumshoz. -m égö rma' „шума; ‘es

belöle lesz a’ 1eg`obb szenök a’ kovácsokrialç. A’

vaddgesztenyef'ïf irak _ gyl'imöl'dséliò'l ,"~ mozsárban

lisztté törìe,l válik' igen jó' ésñlçsó, Маран. Е’

nyirfa’ vesszöjéböl söprù'k _lesznekglevelei öl sár'gà

fö's'ték, koromìáb'ól könyv-nyo'mtató тёща lcészäl.

‘A’ n ìr-viz, melly e’ fából 1тэщт1 1есзаро1Еаё

tik', omemùl нац-е; nagyon egészséges. Az @pelih

fáńak, vagyis вящей-Шлак leveleiyel 61a' selyem'

bogár. A’ Води is её)” áldott kasinos ió fa. Levelqi

à’ kecskék’ "лёта-ат mlm'rmánynl szolgálnak.

Virágja jó herbalhét, >bogyója orvosságot ád; fai*

jából pedig'mi, g'yermekek, puskát, Pócakendöt és

sipokat csinälllnk." A’ rekettyéböl és fiiz-fából ké:

szù'lnek a’ fonottkocsi- és_ méh-kasok', és a’ 12118

lönbféle не?" kosarok.I A’ kerti yùlmölcs-fákat

mindnyájan_]ól esméri'tek:'nevezzeteäc ltözülölz; né*

mellyeket-? ' ' ' " .

А’ туши termó' [а]: 162221 hiresek ezeká` d’

kávé-fa; a’ kéregfa", mellyböl leszńek a’ (231211111—
kérgek, iivegfdii aszok. uszáshoz, Yaló öltözetek,

és тенты-1 vesze'ly ez a’ mentö шатком, -— mível

ez a’ a igen könnyx'i ,' és vizbenl riçm ‘ fil 'alá`; czit_..

rom-fa; kámfòr«fa', mellyböl forrllíì',> `mlm hnézga

(csippa , macska~méz,)>vagy fôzetikfazdzgerös ¿zaga

`orvosi szer , melly'mindnyájunkсюжетами ‚ -'-

a’ „kámfoxz "‘) А’ szerecsen-~diófa'. Az"`a"böcsös fà',

inelly nz u. n fahéiab qdja.-~"I`öv‘áhbzl':` ` a’ fi efa",
Qlfllfäs-mint ezéketìiiáluńk is пазу hraèágok’ (еги

Егйфёщ fiiltíiíeges-meleg-házakban ti is m'eglát-L

atlátok még valabQ-*Mégêswaknágóhpńlmœů'i

mellynek lisztes beléböla'z az apró kása-formájuióè
szág készl'il,ïme11yet nálank is várulnakV a’ füszereß

bolloliban, és a’ mellybñl nagyon' tápláló és jó'izíi

 

') A’ kámfor; fôdetlenül hagyva, llsßankén't игу е1взё11'а3

1eVegÖbe,-hogy ve'gre semmivé lesz. De jól betakarva

megmarnd. Az tehńt, hogy hozzájn mindenkor bors

нише: kellene œimi , és ez шведа-12116 : babonaság.
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eledA eket,lehet'.kéu1'teni, -r-kiwálg.gyö e 01m-,nmlâlés'hetêïek’ számáraf ‘ '- ; и 1 НУ Í,

L, . А’ ,b_qlvrç ‚ „égL снимай közù'l ;nevez.etesek_:,l.a,’

326151716 „тряуштбьсвйрйе, kökén „ Kiilfóldönps;

‚ ig: az ‘édqq-¿gyölçérfcsem,GÈe, .m У Ыётеь 013552.

й Spwyßlvßrszá. han bövßn Ьегтчщшсэ- levçnaf

. Oq_egészs_á legzjil-‘t leyéhöl . d" lkézwx'lfl a4 'óЁе _feketgëz _¿ .Qmedm-»czu_.lläâlèrl3g,l A’ решат

реш грашпйъытепу. арке? #Oksßkban тет

¿at ‘q’ szép а feiér gqßpßtißlh mellyböl kèszül a’

днищ-шей, Paty@ at, muselinxparkhet', és más

_täbhfßlç iìpompamutfszövetèkf.: ‚ «  _

A’ füzyel? :közölttllegelsŕí4 helyet fo lqlnak а’

‚ваЪопа-пещйек. АЗ; го;в‚_а$1]:; :f_¿legtáp álóbb és

_legerösl'töbh .kenygretg щупы-видна legszçporább

is., Belöie föznek painkát, mglym" legjobb pá

]inka'. -1 huzmád .Iiponi' sù'teményeknek való

lisztet, darát, apró-kását, keméuyl'töç. Szalmá

'gibólsfonjálkvaz u_ri asszonyoknak szalmalmlapjai-`

]mt,01asz0rszágban¿. A’ többj v {фона—пешей: a’

tönköly, v.árçpzh тЪ, pohánka, îmjdina, köles és

kukorícza. 'f1-v A’ káka hasznoa n’ hordókkoz, és

ï'ëdm-’myçknek.A A’ nád jó tüzelni és ház-födélre

l . czpkor-nádngk kifözött nedvét (шеПу egyêb

iránt tölù'nk rmessze, tul a’_ ten erelîen terem)

gzéthordják in_indeìnfeh'a;Í ésfabból észl'il a’ na'd

„méz, чавуа’ feîér czukor, шеПу minden füszqr

.ál'P-S boh-ba!! (Ищите. Az urn. spanyol-nádot Isf

Pálczáknak» a’ czukor-nádból шалаши ki.  А

dohányt felTPÍPáZZák az emberek; a’ belöle _ké

szù'lt port pedig, a’ tobákat (biLrnótot) Раздра—

kolják.-A’ len és kender adja nekiink a’ mi fßlêrŕ.

nemù' ruházqtunlçat, AzokbólA szövetik: a’ vásfzon,

а’ SYOICS, а’ çöiplîe; azokból fonják a’ ha)ólcr:%

való és másféle köt'eleket, a’ hálókat ’s _t» е. _A

‘ vászgn-nemù' hulladékokból és rongyokbóly реф: ›

a" papiros-malm'okbau , a’ temérdek sok ès különb

féle papirostkészl'tik. Azonban mai idöben _Papl

КОЗЕ már nemcsak rongyhól tudnak készítenls ha“

 



Termëèzet`tudorì1ány. 315 ‚ `

nem másLszerekböl", is : ‚ о; еде: emböl ,n szàlmáhól,

.’s ißt.; à’ tü'zî 'el'lenJßZU 34166 ete'tlen'papìrost ре;

dig (mint márl'fóntebb'ianul'tu c) azásbestuköböl. ’

A’ virfígo'ì îközx'il mindnyéjatokfélött icsmére»

tesek : a’ rózsàyt'ulipári, liliom, `szégfii , viola, hiá-r

cziixt , nárczi'sz ’sanfilDe a’ tulipánnaky Fgökerei és

magvai mérgesëk; és a’ ki èszikbelöld , meghal

hele. ' A’11i1i'omnak .iiszout à’ визга -n'ngyon ч iesze-è

delmes és мышц") и: ï 1

7 Az амид/2212916 és gyökerelc hdsonlóképpen

számt'alanok. Hozzájok~értö személyekúltal eszten-L

dönként annak'idejében meg yiijtetnelç., c'esi.a’.pziti`

kákban тазу. огтозч-до1сйогоёшй1 .feltéve шпация;

haszonvételre. Illyenekv a" hodza-îix'ág, pipitér

(vagyisl взлёты); fe'érmälvá, eziczfaŕk, ezerjófùl,

ökörfark , агат ’sl а t. Az illyeh Шишка} :neges

mérkedni-igen'jó és >hxasznúilabosI Мадам: .is élhe

tiïnk velök házainknál,.lbetegségbeu. :Ha pedig 01'

70512Ште1се12а7раъЦсЫсЬаЁпотенций-шарик: ^ ~

ból'szép pénzt „утешь. Efféle bal-zsamosfillatu

fúvelcet tehát, legalá-bb házaito'khoz beszerezni an

nakidejekor eL nemulaszszátok; hogy nev kelljen

èrttök fáńadni ‚ {аз-д 1:61Ъзё3е51сеапй patikábq. ` Kivált

а’ leforrázott pipitérnelc leve , kevé-s czukorral, 11n-,

Ёуоп áldott egyital gyomor-fájásoliban.5; rágágok-r

an’sa’t. ' -. -' ,

Olcy't üth'etni a’ len és' kender-magvból; иву .

nem külöilben a’ ltök- és napraforgó-magvakból. I '

Кг"! z_ölůegrßië: a’ káposztának sok пешем

замша, Paré) , petrezselem, sárgaërépa (шитой) ‚

ивы-1:11; ритмами—ат; „прижат, rqtekr».

bah (zölden Рапиду), tök, borsó, ’s a’ t. Klváit

а? ßárgarépa шагов» tápláió ¿um nyuji; ‘és ha gh

hsztásigyermekeréh- yomorra nyelfseußßzik, t5’

lökelhajtja a’ giliszt' mt. ` . ‚ . '

Füszert adnak ételeinkbe: a’ sáfrán, .gyömbelä

borMmagyar-bors , paprika vagy Ltörök-loors , Ее—

“) [Азы]: 1X. rész , l. наш.
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’érg Геше‹‚.5яе31`йфотв.)‹;:п1айог:1ппа‚ köméuy ‚

рог, «hagymaíh De a’ sáfrdnyról' гашиш]: meg.,

hogy maak -ewo'kxßollyzmV mére'g,` rmellytò'l Member

mindig ne'véb, aztán álombn тети -és méghal. Még

a’ szagaiïis ßze'xlI'tö,.ée«széliitést'bkozhat.Í ` - .fw

Föxtébadófüvekvis `vantrak.;a" növériyek kön

zött. 'Legielesebb Ama? kxïlfc'nldi indigó-füi, щепу-—

böl a’ finomkék fëstèk készúl. A’ börzsön-fa (brav

ziliai тазу liámpes-fa), 'piros szi'nt- ád; ’à a' t. 

’ стыд/1:15, mint a’ ńövén ‘ek’ sorában a’

1egalábbvaîóknak~,'sok паша-711111111 '‚ р. о. szömör

csök, vargárìyna,"n's_i‘ erker папав— бтЬш; ниши-81
fa-:gomha ',_ lilell)Y öl»- miutáu amuzsir-lug al

megítatott, ¿és @mármgynrumti'r-_lesz a’ lap i'n

Ezn’ neme a’ 'növényeknek' nagy hirtèlenséggel nö)

kivált esözéäkor; de hìrtelen ismét' el is veszik» „Lg

~ A’ mhobfaîkon, köveken', kösziklz'ikdn ésщ '

t'okon клешней. Hanns he'lyèkien> dig n’ vizeket'

vnstagonbenòvik; ‘ és belölök lesz a._ ìözegÜ, :nelly '

tüzelíj fa' Vgym'mám.:ßzolgál.ß’ hane-.mel'lélci' l'akosolm'nlè.

Египте}: az eddig olvasottakböl, ménn isok

haszna. van az embernèk a’ `xiövényekln'íl. Me lyekn

hez inégjegyezzétek meg a’»követl:ezendöket. AJ

növéuye'knek >minden тешим]; 'haszonvehetöl'm

n’ ‘gyölcélz,"töl,‘zsök, szár ,. rust', levelek, virágßk

nedvek, a’ héj, bél, gyümölcs és a’ ma vak. «Ai

legni lálóbb -és legegészségesebb'eledelekíńäyëńyek

böl. üszereztetneklis- meg. Ug'yan ibelölükwlebmßk

sokféle italok is: a’ bor, sör, .p linlm'fsn’ t. Mag

vaik olajt szolgállatnak. A’ hqlferdòa'égek, ês'sbk

élö-fák lalálkozrmk, ottaniisztábbàmég a’ levelggò
issy-meth azok, az esö-felhôket rimigolvihozV szivjá f

és a’ fóldet végsö száx-azságra 1111111` nem en_gedik. A’

l

1

növény'eknek> még Ahebzgmêgeik is haszonvehetökt@

igy p. о. а’ fák’ tövén termô' '.tapló tüz~è1esztésre

használtatik.` A’ guha vagy gálles (molly еду

1 ч ' . è'n "i" i

') Mi ez, lássd: VIH. rész, 72. u.

  

‘
'
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`lyßlïyos bdgŕni'àk' “a” А 'cselëfn-lè veìé'kilxe гит Т hefurása

¿è bele-tojásiiïmiátb tenerti *),`tiruánqk,z`ó , ésïfölw

tékn'ek. уезде; штампам nöxz'ény ikilmliak

és elŕothadflak: а? ‘fölldnek mrágyäulwzulgálnak, éh

a'zt termékonyhyé' тык. ïAzt a’~’g`yöuyörůsiég'et ide

nem is száimlálvánr; шагнув: 2614316 теаЫс ‚ щек;

vivágokkal élwskedö fés-gyiirìlölçsvfáklml гаком ker

tek' és szölö-'hegyek Blerezńek i’ Xmi',.szémeinknek

¿Eszîveifnkpek > ‘ 1:1 .'v'îfńŕ') т; " ., »n

=""'~De vannak `a’fnövc'myek Нами-де zírttzlmnsmlz

yés mêrgesçkj mellyek magokból тещ 56 4gc'ízökelz

áñòlgnhak'ki»;'é§ ha rdzbknt meg»iìalà'iltullz~ ennì , ha
âltfokoznakuminëkiíuk; Il'lyenek p.y o.' alfbölér'lŕ,

ebädölö , b'ülföli "(Медь fa’ wizifbürèìk), :faqkak-alma;

mfiya'f'rozsj; на! findsůluglos', _nadrnguliyàîzdetůffay .ai

gqmb'ák 'többhyiw'fnimduyáiam"of a* t; щеке: вы

ménii” 'kelly [шву "lölök »óvàìëodhnssumk » капа:

'gyènnek'eknek мы: дёедш 211211! anni „пупа-шьем `

‚ща vból vagy gyù'mölcsbó'l , mellyet mìég'sohh seni

ette' , ‘ésïnemë ia’ ‚мышек:— Ьащёщ valaháœyszor

ollyantílá'màlé; айву Ы! goùdolkodnioltww ; ищи:
.1. .. ‚ д'- Y.; 1. -‚ мам-г шиш

Ед ‚г; денусь пьём чает @Wham вешают i. „

Ед 9 ищи- джута Адщевщтщ триста т

Bakou д-Вё1Ьеп’сёгсёпъ,'Ь ' ' ’ :melt-baza
'övén az (23:16:61, ‘ niindjárt` dîgsïëgvîyëelbeszélte,

ogy ö vad-cserèßuyét НАМИ, evett is abból.

Méga’ vncsorát otthon is ió iziion çlköltötte, ós
hem mondot'ta дыши! 'bajátlA _Han'erń léfc'küvën, éj

fél Капищ пазу6512156виошйизаёоъ’ётецё de h’ vi“

zet, mellyetnékl nyujtottuk, ‘c'sakmli'g tudla le*

дуем nagy nehezen, Utóbb ‘ Гостем: Гё11'еьЬе‘5

szèlni “Нищий-опий) , gyombr-görosökét kapott, feje

тайн еь а’ häńyáá. erötetie. Végreïńlély álomba

тех-аи. Эгшёё' nié 'öräliêekf hògïï4 elmultÍVbala e~l

gyetlen egy jó ßjoínak. De me у igen. megijedz

 

*) Láud: Il. réal, 61. V11. nl@ О}, 1. ‚ .



. .'ffHetedik'rêSZa `i

tek', 4mìdŕh'n reggèlre` k'elvén: és';.f`elébredvén, v“uigy

találták, hogy. mzfö.1<edves»Ferkó:1ñjolc штат

sieméi-e megvakult.',S1ettelc Émóst ёпе1шезргуов—

doktòrért mermí,id_ug'yahcsaln'ïm'égfjôkor jöttg. és

a’ szülék’ elbeszéléseiböl _mégértvén, hogy a? fui

valami vniér es bog'y'ókat evettmzxe'rdb'ben, ~‘hány~n

мамаш е neki.. А’з midönlzaztánga’ gyermeli’

omrából` kijött'n’ sok .gonoszì magv èsq bog'yó :

meglátszott ekkor, mit evett a’ fui, _i. i, наймет:

Iyát. A’ Ей s'zerenoäé'sexi me'ggyóg'ylílt», és д szemei

nek világáit is visszaúyerte. .i f "l ;,1« д y м '

f- Hogyah lehet а’ mérges fúvekre reájokesmérni ?

A’ mellyv Шнек 1<е11епге11еп nehéz «шага valira’.

mellyet nem >eszik meglsem disznóŕlsem штат

inarhà y а’шпеПу; nedves гейш]: helyiakeu,¿.mo,ca;á~ß
rokhan, tav-'.\1<I.han, és vízekbenterem; Amellynek vi

rága mocskos szinüg leve'le 'homályoïsg szinüëés ször

rôs: az bizonyosan mérges рынка, _és питай -béke't

kell-hagyni;: . ‹" ’- .,

'1o.- Az laten mégl a’ mérges «füvekctße'm teremtette

hiábnn ; meïiil dz orv'osol; azokból hathatós gyógyl'tó

szereket tudnak liészl'teni ;-'más növények viszont,

me'll'yèkn'ek hasznokat nem tudj'lîk', ha ‘ègyébre

nem МИМ ’egésisêges levegôt "párolga'nak ‘k1,' ‘a’

rosszat podig boszivják, \ „ ¿A- ‚ ‚ 1

с.) я: гашиша;

'rifàlzl állgtok ¿lám o ` ó ё; д'ёгеиб œŕemtvéqyej

az, Istennek.¿ Mipdçigxîílîâtoßldmï - 116265. .ш1ай&оцэёг

ag, hogy vçlgkïgzíjlqttett ößztöntò'l халатик. mind

armo, a míppçluk termi' szükgégesf. Ez, pótolig ki
ná10k3az фин 4mellyel megajándékozvay níncsßneki

Annál fogvgnemoket fóntartják, bizonyos idöben

párosodnak f’)„ña1§a¢'l1_oznak,_¥ilágraz, -gzolirol gon-A

" " l 11151" 'i ‚Инд: Н “_

*) А’ him azaz: kan , és a’ пб (más szóval nâstény , nó'cs

ke) , a’ párosodás, és a’ maga ncmének szaporítása meg

vanl még a’ növényck’ országábau is. ЛЬ is minden рыц

q1.

 



Természèt-tudońiány. 819"

diät, "lfisßlnejk; 11:11:61“ ' ' ëhçzllek',_’,` öiikëŕi ' I t“E Уезжай

magoklioz eled'e_1‘cY ;’r'ë§' pedig lii`ti1d`ál¿’cèì‘esnié ‘ l

pen a’ пеки: yalót. '.Sdt némellyek'afjövqndöidö ц

`röl'i's щам]: gohdòslîoglni„mint n’ mlélrèky; han“

гуд: , Ьбтсзёвбд. "Tudnak 1magçknáll* : yäló' 1411194

yet„fészkel<ét -és’lyiikàkat kész'it'èńiìf „ТЬМЫ; 'azi-„l

. tán _ma okaì 'ellensé _éik ellen'is'ńëtle'lmezñil TúdL
vé e lu'ilöhß'flë ’13",’mes:teŕsk'e'gelteft-l затруднит

az enlberektöl; Imill enfèkr'e мытый]: 'n'évJ sz'er'inf

a’ ma orgykp'ty'çQJO ’s 1’1. i" ", 1"

' _ ‘y ’ zékenygélgefñ ‚двушек-ишакпиталась-а

nak, hogáy 112041111 néínèllyèk 'ïńëg"jad‘^'enä'laertjiä

тошнит ják ¿L : 0; 111155111 а’ 515 ','=szdg"lássßlf¿’kud

tya,` hallással'a vad'.’disznó, kóátolássálï'ä"fmajbl`ń

.. и.“ Jhr." .

’maf-t.` .. .. .
. ' 'Ellènseigieüöïöt'àlińaznî ma Aiii;,"1"nif1deî`1 'állfa'tazI

8 módja szérint'tlïdljä. ’Aftyukò maklpifdlnz 6,1'

azïfellenségökfésîïi dö'zöjölß. EZ ”61" 5050112 'fría' df

olly magasànrlelíè( а? `'íyfuk гд1ёъъ‘а’*1;еуёгбъш;'ьогё

az embèr’ szeìné :âig-veh'eti észŕe: dèláhtylikòlm'gf »

olly élcs szemet adott az Isten , "lio'gy 'ait áz ',ö» el*l

lensé öket, Iazonnal meglátiák;L 'és_l тазу ñltnak,

v'a uvnak elötte. MA’ ,csirkèk' friié'g' ńènljtudjákï

mi égyen a’ veäzedelelii`; mé is "медик "an jo_ 

intését, ’s azonml шага: в тушим/‚1.51 пек,
va a’ 1e közéleblöíwdú'dvä ltözëi'."A"l‘n)a1mo'k ‘êá

' im s'állato "if magók’ bátorság'okr'a strázsákat _álllff

inhalt ki,'_"a"h'1'èll k'faztán lármât чашек, гайки;

veszedelem váń. ' {быть hal ‘valamj fek'e'tç некие:

fait' magäban ';- és ,'--h`á k'èrgelîk, kíbòçäíïjáïazt 'maßJ

‘gából a’ vizbe;'me,11yie1'a„’.viz магнитик, è_s „91
911111. А’ Aazßgos pétym'èg és’d"‘göŕény‘fcll’ymálqnos

1* \ l.  «.- Г .'ri'i ‹ ‘ 1; На "1?.ll- 'l"'“'\ 

„д 7tában és virágbán van llimy és höcskca ‘iNElllellyGhńl

. 31115 è_szrévehetók ézemeinkkel; némeßyeldnél `digwmìnt

külò'n :növények_, nyìlván vaginali. lEz ufóbbig èfélclfp. о.

a’ kender , mellyben az u. ln.-virá._go,rkendelf, g' him-fél;

a’ magos (паи: gyah, gyümöllcäsöátl lçi~gl§¿é§ líemét

sznporító) kender,`à' nôigte'ny-fc'l. l _ y

3.111 y
‚д
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bù'zt és búdös >nedvességet bocsát ki hátul mikor

hozzája ellensége 4közeh'lt; hogy,T шйаца mimi ember

при, mipd___1i_llaluali el kell #utpi 161e, A’ lovak , a’

megtámadá. #lukas диву] ‚ _ vfe-f'jel ösézïçbuvnak, és

mqgçkathgiiulsìérlf'lbqüdzal Yélçŕelmlezßçt Ellenben az

(Лаб { fluir@ f'orÁlälnak\öszygèlí].1ygńkä,éssznrvailç
Ákal állhxvllillçQRÍfÁEQßZ èllèńáëg e en_. _? A’ disznó

az двум-ай, 11151;’ lixityál'i, ‚Гадина „ё: 1‘61сё1с71щш4

pással ói _ тащи; magokat, _ ,Afuyízi Vmadarak 

mint р. о. а’ sárcsa, vizi-tyuk, Tia’ Ifveslzedelem’

idejép hir_t_¢;_1en_i1:«_2_11}11<mal_§~ a’._yíz alzi; 'és_ отце: nagy

távulrólijöqgkiszńêt-'fel à’ viz’ àziriére.“ A’ tekenös

hêkák§ `:Kr Катар és a’ csigák шиты; a’

tüskés-bqyzòk_npömtüskëg höfökbé ßùâŕnnk be. A’

швам-ай oŕraíkkal és körmeikkel vá'gnak, vagyel

xöpülnelg: трале]; és darázsok csípnelç. Sok férgek.

kivált bogaxîAÈLÖSzvehuzzák падшим, leesnèk a’

шиш, ёлдбПсАфа}: ъеыецк' шагают. Más запад

тайдгшеНуеК az-_ellenállásrń erötlenck, sebes fu

т]; álta-Lme'ntik meg életöket; mint р. о.'а’ щуп:

lq ,_szagvasoklés _azözelß l

ç 7h _Hogy az állatoknak némüf-nëmů olßossdguß. _is

Yan, eyrîsokféleAelbeszélések „виадук, mellyqlç

шт me _ány i _if шеи каххеъкея‘ндд; .’ _— .

_ _ Egyfleyëínt egykor valamelly utczán végjg

menvén,_c y szabónak ablakja ризы kellett elmen; ,

nie. Az ab uk alàßsony volt, és éppe-n akkor-nyítva

állott. `Az elefánt, _azon elmenett, ormányát (azaz :

hosszu орган) aznblçlkon szaglászás végètt benyuj

totta. Az e yik szabó-legénу о11у pajkos volt, h'ogy

' tüjével az 'âefánf ormányát megszurdalta. Erreraz

elefánt szépßsöndesen c_sak ment :im еду zavart tó

csához , ШеПу onnét nem messze volt; egész op

mányát (valamennyi csak be_le__.fért)A abból a’ Zava

ros vizbò'l tele szivtagvisszament a’ n Ш: -ablakhoz,

és mindazt a’ sok csunya mocsár-vlzet a’ szabó

mühelybe befócskendette. _

2.) Egy kalmárnak volt valamelly igen hiv és

`vigyázó kuqyaja. Egykor a’ kalmár, haza feléutazni
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szándékozván egy vásárról , mellyen sok pénzt árult g

lóra últ , és pénzét háta mögé egy katona-zsákban

paripájára felcsatolta. A’ kutya mindenütt mellette

futott. Utazás közben a’ esat-szijak, mellyekkel a’

katona-zsák áltszoritva volt , megtágultaiä; ugyhogy

а’ 2561: leesett , a’ nêlkiil , hogy azt a’ka1már észre- ' ’

vette volna. A’ kutya pedig látta, és штат: 15

пу1110д111 kezdett. A’ kalmár erre nem ù'gyelt sem

mit. Midön a’ kutya még erösebben идиша, а’1са1

ш6г az ostorral néhányszor jól reá vágott. De a’ jó

kutya шёд most sem hallgatott el. Felugrándozott

‘а’ 1616, annali lábait harapdálta, Ьоду ne menjen

odább; és még az orra is habzolt. Most a’ kalmár

azt hitte, hogy az ö kutyája megdù'hödött; azért

kirántván pisztolyát bgle lött' a’ kutyába, melly

tx'ístént öszverogyott. О рес11д odább пущ-дан. Már

jó дать foldet elhaladott, midön háta mögött «ta

родами, és (пеш kevés megijedésóre) észrevetle,

hogy nincsen a’ Каина—25611. Most visszalovagolt;

kutyájának vêrét látta minden nyomon; végre le1

'Lutott oda, hol а’ zsákja leesett volt. Ott fekù'dt a’

‘ůséges kutya a’ zsák mellett, csóîfálta a’ farkát,

urának kezét megnyalta , és  kiment belöle a’ Iîîira.

3.) Régenten 011у bárdolatlan szokás 1116 {0

dott Roma városában, hogy az ollyan embereket,

kik valami czégéres blïnért halálra itéltettek, Yad

,_állatoknak Vetették eleikbe, mellyeket már elöre

bezárva tartottak és koplaltattak, hogy a’ szeren

csétlen emberre annál dühösebben rohanjanak. Egy

1:01 valamelly elszökött katonát (dezertort)I fogtak

e1, és illyen kegyetlen módonÍ akarták kivégezni.

Еду kiéhezeft `szörnyii oroszla'nt ereszteltek ki reá1a.

Dühösen rohant ki a’ fenevad; de hah I melly csoda!

«L-az» oroszlán, а" szökött katonát megpillantván,

hizelkedve lábaihoz simull , azokat megnyalog'atta ,

és örömét mindenképpcn kimutatm. `Az ite'lö-biró

maga eleibe hivàtá a’ katonát, és ludak'ozá tôle,

f miképpen légyen az , hogy az oroszlán öt nem'bánt

ja. Akkor `a’„szökött katona e’ következendö histo

VKÉzI KöNYv. ‘ ' - _ ‘ f . 1
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riát beszélé el: „Mikor én elszöktem, féltemben az

erdőbe rejteztem, hogy senki reám ne találhasson.

Ottan egykor igen fáradt lévén , valamelly barlangba

buitam, magamat kipihenni. De alig hogy benne

voltam , csak jöttám utánamegy nagy oszlán , mellyk ' nek ez volt a’ tanyája. Majd szörnyút haltam volna

ijedtemben; de az oroszlán lassanként közelített

felém; nagy esennen nézett reám, és a’ jobbik láv

`bait ölembe tette. Akkor láttam, hogy a, láb egé

szen megdagadva és már eves is volt. Megvizsgál

tam tehát, és ugy tapasztalván, hogy az állatnak

egy nagy szálka ment a’ lábába, azt mindjárt ki

huztam, a, sebes lábát egy silány keszkenővel be

kötöttem; mellyrc aztán hamar meg is gyógyult.

Az oroszlánrezen nagyon megörült, engem nyalo

vugatott, farkát csóválta, és megtudatta velem 61181—

tását, hogy csak bátran maradnékmeg nála;-m1

wel sejdítette , hogy igen félek tőle. Most már mín

д denna hozott számomra frishus-da-rabokat, azon

állatokból, mellyeket prédájává tett. Igy folyt a’

a’ dolog sok ideig. Végre az oroszlán nem абы töb

bé vissza; és én nagy szomoruságomra azt gyaní

tottam, hogy kelepczébe esett és elfogták. Most

immár én sem maradhattam tovább a” barlangban;

odahagytam tehát mind a’ barlangot, mind az er

dőt; és nem sokára én'ís olly szerencsétlenül jár

tam, hogy üldözőimnek kezökbe kerültem Be

fogva lettem, halálra ítéltettem, és írtózással vár

tam valamelly fenevad által leendő öszveszakgat

tatásomat, Meg is nyílt a’ vas kalitka , előrohant

belőle egy nagy oroszlán; de az történt, a’ mit 1:51;—

tatok mindnyájan. Az oroszlán békét hagyott, mi

Vel éppen az volt, mellynek sebes lábát én meg

gyógyítottam, és a’ ki, viszont engem táplált.“

Az ítélő-bíró e, dolgon megilletődvén, a’ halálos

rabnak megkegyelmezett, és életén ’s szabadságán

kívül neki ajándékozta az oroszlánt is, melly most

már az embertől soha el nem maradt, hanem
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mindenütt Imellette forgott, mint a’ kutya 3 és hol-e.

tig késérgette nagy szelíden.

4.) Egy notáriusnak volt seregély madara,

ollyan okos, hogy tudott nemcsak többféle dalokat.

és énekeket elfiityölni, hanem szókat is kimonda

ni. Volt neki egy kis kényes leánykája is, ki mind

untalan sirt, jajgatott, nyefegett és makranezosko

dott. A’ seregély addig vigyázta és próbálgatta a’

kis leánynak rivó hangjait, hogy végre szinte

ugy tudott simi és jajgatni, mint az a, gyermek.

Valahányszor aztán a, leányka sírva fakadt, a’ se

regély is reákezdett, és illyenkor mindig elszégyen

lette magát a’ kis leány: azt vélvén, hogy őt a’

madár kicsufolja; - a” minthogy aztán illyen mó

don el is szokott a, rivástól.

.5.) K. városkában viszont bizonyos péknél (sü

tőnél) egy papagály madarat tartottak a szobában.

Ez addig vigyázta a’ szókat, hog már egészencsaeskává lett. Egykor rutuli felcsufolrta a’ pékgazdát.

Ez az ember t. i. hamis mértékü apró Zsömlékct is

_ sütkérezett, de a” mellyeket külön szobában elrejt

ve tartott. Elfogyván pedig az igaz mértékü zsöm-Í

lék, cselédeinek gyakran виски kiáltani: Néz

zetel: a’ ma'sz'b szobában! ’S e’ szókat is (töb

bek között) megtanulta a’ papagály. Midőn aztán a’

vármegye’ esküdtje jött, alzsömlék, és ken erek,

mértékét vizitálni, és a’ kiilsö szobában (шейуЪеп'

volt a’ papagály is) mindeneket igaz mérték sze

rint talált, és mármár odább menni készült: ak

kor а’ papagály elkiáltotta magát kalitkájából:

Nézzetek a’ ma'síb. szobában! A’ vizitálól úr a’

dolgot nem vélvén tréfának, tüstént Vizsgáló

dott a’ benyiló szobában is; és hát íme”! itt reá

akadt a’ hamis mértékü sok apró zsömlére, és az

álnoklelkü mester-embert, érdeme. szerint meg

büntette. *) -.

') Több efï'e'le érdekletes anekdotákat láss ezen czimii

könyvben: Csodálatos állatok' kabineíjí, készítette

C)

l
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Midön az állatok elfáradnak, pihenésre és alu

wa'sra van sziikségök, hogy erejök visszajò'jön.

Aluvások’ ideje nemellycknek az ё]; de az éjjeli

madaraknak és ragadozó állatoknak a’ nappal. A’

melly állatok pedig télen által nem találnának élel

met, és nem`is gyüjtenek télrevalót: azok , a’ hi

deg bekövetkezvén, félre elfekù'sznek, és az egèsz

telet általuszszák megmerevedten. Csak tavaszszal

ébrednek fel viszont. lllyenek р. о. az ürge, borz,

medve , békák, bogarak és a’ kigyók, - mellyek

röl innét az a’ mese is van, hogy egy utas, meg

.sajnálván a’ hidegen megfagyott kigyót, ‘felvette

kebelébe, hogy felmelegl'tse; de fclelevenedvén,

jóltévöjênek azzal ñzetett, hogy agyonmarta.

Elerlelök az állatoknak különbfe'le: némellyeké

»hns , nérńellyeké növény. [щи/с: némellyeké vér,

némellyeké virágok’ és füvek’ nedvei. Szert tesznek

pedig ezen eledeleikre vagy erejök által, mint a’ far

ykas és oroszlán; vagy ravaszsággal, mint `a’. róka és

a’ macska; vagy hálóba-lierítéssel, mint a’ pó

kok. A’bag1yok a’ vkicsiuy madarakra, altokban Щ—

nek'reáiok. Megszerzett prédáikat sem egyformán

émésztik meg az'állatok. Némellyek az ételeket

fogaikkal megörölvén, vagy egyenesen a’ gyomor

ba viszik , vag elöbb a’ bögybe, onnét a’ gyomor

Ъа. Sok 'állatoïênak pedig (mint a’ mi выпав—шаг—

háinknak is) kettös gyomrok van. Az egyik csak

_ еду nagyzacskó, mellybe az elesc'get besöprik. ЕЬ—

Ьб1 azt felök'rcndezvém megrágják (kéröznek), és

иву bocsátják 1e a’ másík gyomorba , melly az

igazi emésztò’ gyomor. Némelly állatok pedig (mint

а’ kígyók, halak és madarak) elevenen nyelik e1

 

prédájokat; és minekutána annak husát, vêrét meg

' emésztették, a’ csontokat és tollakat szépen kiokád

Kovásznai Kovács István. Pesten. Trattnernál, 1826

v8ml--n-e't, 170 Пар. Nyolcz képpel- `
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ják: mint illyen okádott izéket láthat az erdön

akárki is, ha vigyáz erre.

Наяда! minden {Шаг a'd mngából; kivált mi

kor haragszik, éhes vagy jókedvl'i. De minden ál

lat más hangotl ád; mint р. o. a’ farkas ordit, a’

kutya uga't és vonit, а’ kigyó sziszeg, hät a’ ba

, goly'? a’ tücsök? a’ héka. a’ juh? a’ tehén? a’

lud? a’ тёще ? — De Мг a’ halak? `

'Ruhrízatja minden állatnak, éppen~nekivaló

van: némellynek tollas, és pedig zsiros is (Véde

1emül az esò' ellen); másoknak viszont Pikkely чаду

vastag hör'. I

Az állatok' Лег-где]??? tartóssâga is vé Вашей-м

lenù'l kù'lönbózö. A’ pillék csak kevés napo iig él

nek úgy, mint pillék; ksó't van egy pille-fai,

А mellynek élete свай egy napig tart. Ellepben más

úllatok 100-«200 esztendei is elélnek, mint az

elefánt, tekenös-békák , свита ‚ sas, holló , hattyu

’s a’t. A’ szarvasmarhá'k 20 esztendeig élnek; ‘a’

lovak 30—55, а" kutya mintegy 12-i ; а’ juh, ró-y

ka, kecske,y és nyul 8-10-ig. A’ îékákban, ki

gyókban és sok bogarakban az élet rendkivù'l szi-,

vós, шах: ezek az állatok sok sérelrneket el bir

па]: szenvedni, és sok ideig eledel nélki'il ellehet

nek, és шей sem vesznek el.  (Еву vadász-inas

nem hitte, ogy a’ holló 200 esztendeig is 'elélneg

azért fogott egyet,` és meg akarta próbálni` rajta,

ha»igaze. Mit mondasz ehhez f

Mi emberek immár, kiknei az l'sten az okla

Зап állatokon uralkodást engedett, azoknak sok

hasznaz'lcat veszszù'k. Husok eledelúnkre szolgál.

Azonkivù'l zsirjolmt,‘te)`öket, véröket, tojásaikat,

veleiöket’, só't némelly állatoknak belsò' részeiket

is megeszszi'ik. A’ nagyobb állatok’ kövérsége'böl

és faggyújából gyertyát és szappant készl'tenck. A’

паду halak’zsirját mécs-égetésre és börök’ ’s szijak’

kenésére használják. Az ökör-vér szù'kséges a’ сиц

kor-készl'téshez, könyv-kötéshez, és a’ sötét kék

föstékhez. Az állatok’ tejéböl készù'l а’ vaj. turó ¿a



326 y Hetedik rêsz.

sajt. Sajtok közù'l hiresek: a’ svájczer és Magyar*

országban a’ breznyói (а’ primza-sajt). Az állatok’

beleikböl készù'l a’ hur. A’ lovak, ökrök vonjálc

az ekéket, kocsikat és szekereket. A’ lovak’ há«

tukon nyargalóznak az emberck. Szamarak, tevék,

öszvèrek magy terheket hordoznak egyik helyröl a’

másikra. Csontjaikból az állatoknak, szarvaikból,

és fogaikból, készl'tetnek a’ kés-nyelek, fésük,

Pipa-szárok` piksisek, ha1~héjak. Elvetendó' овощ-в

aikat, mellyeket a’ mi országunkban nem tudnak

Lasználni többé semmire, más országokban 11mg-,

yüjtik, öszvetörik apróra, és надуты használják.

' naikból, pre'zogóikból, körmeikbó'l fózik az епу—к

vet. Böreí iböl, `Limárok és cserzö-vargák által ki~

készítve, lesznèk a’ talpak, és láhbeliknek, ko

csíknak, lószerszámoknak való börök. Kecskék’

böréböl készù'l a’ szattyán; szamarakéból a’ perga

шеи; bak-kecskékéböl a’ kordován, Az irha és ba

garia is az állatok’ böréböl kerù'l. Más állatok’ 526

rös börei (mint a’ rókáé, medvéé, nyesté, menyè-A

té , hörcsögé ’s a’ t.) szörösen meghag atnak, és tè

.’ 1i ruhákra, prémeknek, bundäkuak ìasználtatnak.

(Ki 'az a’ mesterember, a’ ki a’ bundákat készl'ti 'È'

‚ Hát a’ kik kikészl'tett börbó'l dolgoznak, azok mí

nemù' mesteremberek '2) —— Az állatok’ szöreikkel

székeket, lçocsi-vánlcosokat, laptákat és derekab

jakat (matráczokat) tömnek ki; a’ juhok’ gyapjli

jából lesz a’ posztó, Hanel, molton , szù'r és pak-.

rócz. A’ nyulak’, kecskék’ és kutyák’ szöreikböl

készl'tetnek la’ kalapok, és harisnyák. A’ sörtèk

_höl lesznek a’ kù'lönbféle kefék, meszelök, horos

так és eosetek (föstó' pemsztli). A’haiakból és kees

keszörökböl lesznek а’ parókák és álhajak, A’ ша—

darak’ tollaí ágyi mlhákra , iró-szerszámra és fei

ékességekre használt.atr1ak. A’ 5е1уеш—Ь03ага1с’526ч

` vctjéböl s_zámos selyem-ruháknak való materiák и

készù'Inek, р. o. szalagok (pántllkák), tafota., at-`

lasz , bársony, sinór, czérna. A’ méhek’ szorgalma

v“tán nyerù'nk шёпот ‚ I_nárŕzzot, és víasz't (mollyböl.

/ ‚ Í \

f
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vêghetetlen sok szép mivekct шали; ma пш- Ы—

aziteni , mint pto. viaszos vásznot , gyertyát, vias-z,

gyöngyöket, v1aszligurákat, képeket sa’ L). A’

шаман emésztik és fogyasztják a’ {ед—веке: és

dögöket. Végre az állatoknak мёд/4501: is nagyon

használatos a .foldekrœ sò't ha megszárad', tüzel

nek is azzal sok helyeken.„ -— Még némelly állator

kat megtanitanak különbféle mesterségekre , mely.

lyekkel aztán azokat országról országra , városról

városra hordozzák, és’.y pénzért mutogatják` Cselekf

szik ezt névszerint az Olaszok, és рейде elég ke*

etlenù'l: a’ medvét, lcakast p..o.- ищет ugy

tanitják, hog sip-szó mellett azokat olly vas

pléhre álh'ljá, melly щи tù'zelnek. Majmoknt'

tanitannk meg liegtöbbre.

Sok állatnak hasznát pedig ember-nem is tud-`

lmtÉa, valamint nem azt a’ czélt, mellybò'l azokat

az sten teremtettm De`az lsten шар, milje Va

1ók Es nem lâell gondolnunk, hogy minden ша:

nak éppen- amber’ hasznára vagy szinte kedvéért

kellene teremtve lenni` Némelly állatok pedig

mintegy diceé'retes- és követendö szé tulájdonsá

gokkal is birnak; ugyhogy. tölök me tánY tamllhat«

пак-11165 az emberek is. Minden esetre az állatolc

a’ teremiés- után arra is szolgáltak, hogy az ember

azokat utánozta, és tölök sokat tanult.` Ugyanis

az embernek legszù'kségesebb mesterségei és szer

szaîmaiV (mellyekre mind'árt a’ le elsö emberek

nek szert tenniök kellett ollyanoi, ho azvok

az állatoknál is feltaláltatók, р. о. a’szövés а póknál,

liáz-csinálás a’mc'hclmél és hódaknál, fürész a’ Íïi.r1'esz,»v

halnál, éneklés és sîpolás a’ madaralmál. A’ datézs

тешь is ñgyelmöket az embereknek korán magá

ra. vonhatta. Azért én sem suzégyenlekl tanulni az

Istennek ezen csodálatos teremtvényeitöl, az á~1_

latoktól. Tanulok: munkásságot,békességes egyl'itt-~

lakást és i' arkodást a’ méhektöl és hangyáktól.;

engedelmes cedést és hüse’ et a’ kut áfól: csinossá.

gut a’ macskától; korán- {elést és {они fekvést a* \



328 ' _ Hetedik i rész.

tyukoktó'l és êneklö madaraktól; szell'dséget a’ ga

lambtól; béketl'irést és állhatatosságot a’ lótól és

szamártól; takarékosságot és elöreígondoskodást

a’ hörcsögtò'l és gözütöl; vigyázást a’ kakashß és

fias-tyuktól ’s a’ t. lnné't a’ régi és újabb bölrîsek`

sok szép tanulságos mosék’ irására is vettek alkal*

matosságot az állatokról; minemù'ek ama’ тезы:

a’ rókáról és hollóról; a’ juh-börbe öltözött farkas

ról; a’ farkasról és a’ folyamnál ivó báránykáról.

Illyenek e’ kézi-könyvben is: П. rész. 4. iO- 36.

45- 55. èzám —— IV. rész 3- 5. 20. 26. szám. '

De az állatok.` ennyi sokféle hasznaik mellett,V sok ka'rt is tesznek az emberelcnek- Néha megemész

п

t-ik mind ш, a’ mit az ember az о maga számá- '

ra akart termeszteni- A’ vakond felturészsza a’ föl

det, és az általa’ hövény-termesztést akadályoz

8a. Az egerek és a’ oserebogarak’ hernyói megeszik.’

a’ növények’ gyökereit; azoknak gyönge leveleiket

viszont a’ csigák és kukaczok keresik fel. A’ her

nyó'k és hogar-ak némelly esztendó'ben elszaporod

ván, megemésztik a’ fák’ leve'leit, és ez lesz Oka

fannak. a’ nagy kárnak, hogy az olly esztendô'ben

semml gyümölcs nem terem. A’ sáskák és tücskök

feleszik réteken a’ fiiveket, a’ szántó-fóldeken a’

gyönge gabonát, és gyakran пазу károkat tesznek.

A’ darázsok kiszivják az édes gyù'mölcsök’ 1evét

A’ verebek is segítenek nekik; és e’ rńíatt az еш—

berek sok cseresnyét és szölö  gerezdet elvesztenek.

Továbbá megemésztík: az egér és zsizse'k padlá'son

és hambárban a’ gabonát és száraz fözeléket; a’ de

nevér (szárnyas-egér) a’ szalonnát; a’ hangya a’

czukrot és mézçt; a’ moly a’ szörös hört és a’ уар—

jut; a’ nyù'vek а’ hust; az atkák a’ sajtot. A szú

az épl'iletek’ fáinak, a’ tengeri férgek a’ hajóknak

veszedelmesek. A’ tetük, balhák, csimazok, és

más illy apró állatok az emberek’ és állalok’ tes

tén alkalmatlankodnak. Az emberek’ belsö részei~

ben pedig kù'lönbféle iliszták és férgek-tartózkod- _

пай; és nekík veszede es nya'valyákat okozhat

‘\
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haki A’ rókák , menyétek és a’ karvalyok a’ gyön

ge állatok után leselkednek. A’ nagyobb ragadozó

állatok ellenben néha az embert is megtámadják.

Sok kígyók, és más egyéb csuszó-mászó állatok

szinte meg is duhösznek: melly nyavalyájokban

harapásuk mérges és halálos. Mindezen állatoknak

kártételeik ellen az által védelmezzük magunkat,

hogy azokat pusztítjuk, öljük; és [mind önmagunk

ról, mind jószágunkról lehetőségig gondot viselünk.

 

Hogy immár az állatokról szóló, egész tudo

mányt annál könnyebben elménkbe vehessük: a,

tudósok az állatok, öszves seregét hatfő osztálya};

ra osztották el, mellyek imigyen következnek:

szoptató állatok, madarak, köt-laknak (vagy uszó

mászók). halak, bogarak és férgek. ` Mindenik fé

»léből meg fogunk esmérkedni közelebb is némely

lyekkel. Hanem megjegyezzük azt itt mostan mind

járt, és az állatok, országának mind a’ hat osztályá

ra nézve, hogy a, legnevezetesebb , legnagyobb és'

legszörnyüebb állatok nem a, mi országunkban te

remnek, hanem. tőlünk igen messze tartományok

ban. Mi azokat nem láthatjuk, ha csak lefóstve

nem; vagy, ha elevenem is nem mutogatják, pénzé

ért az állathordozók. A’ mikor az olly ritka álla

tokat megnézni el sem is fogjuk mulasztani. Tehát

mi csak azokról az oktalan vad ") állatokról fo

gunk tanulni valamit, a, mellyek itt ez országban
mikörűlünk is találtatnak. ' A ’

 

a.) A’ .szoptatóy (illatok

Meleg piros vérüek, és eleven üakat hoznak

n’ világra. Közülök nevezetesek: a’ czet (hal) (és
az elefánt, mint a’ Vlegnagyobb élö állatok vízen,

‘j A’ szelid, és házunkhoz fogadott'állatdkról Швы] а’

X-dik résznek III. E.) számait. '

\
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fóldön. A’ czet’ nyelvéböl (щепу akkora, hogy

tiz mázsánál-is többet nyom) lészen a’ halzsir; áll

kapczájából a’ halhêi. Az elefántnak két nagy авуа—

raiból vannnk az u. n. e1efántcsontból készú'lt mi- ‚

vek. Az oroszlán a’ legerösebb állat a’ Rild’ ke

rekségén; a’ tigris a’ legdiihösebb és 1egvérenge-

zò'bb. A’ szelid szarvas (más névvel: az irám , ta

ránd, nyar alócz) az éjszaki tartomán ol<`1a1<osai

nak böcsös ázi állatja, legfò'bb világi Kinase és еду

mindene. A’ teve viszont. ‘a’ napkeletieknél megbö

csülhetetlen hasznos állat; шеПу nekik háznál pa

ripa, kocsi, szekér gyanánt szolgál; a’ sivatag ho

mok-pusztákon való utazásban pedig egész haió

anánt. A’ majom leghasonlóbb {Шаг az amber

аи; névszerint ennek az a’ faja, mellyet orángu~_

tán nak hivnak. -—‹ Még e’ rendbeli állatok: a’

me ve, szarvas, öz, tengeri borjn, tengeri kutya

,’s t. A’ hazánkban is feltaláltató , és elöttù'iik es

méretes szoptató (Шагай közù'l valók im’ e’ követ
kezök: 

1.) A’ farias. Kutya-faiu állat. Szine sötët

szürke; morcz, чад ‚ egyedù'l-bujdokló állat: de

télen és паду erdô'ségekben csapatonként is ián

G önge állatok’. husával él, р.о.? -— Félteni kell

“Хе а Iovakat , csikókat és az aklokah Az embert

csak nagy szorultságban támadja meg. Ellene иду

kell magunkat védelmezni, h tù'zkövet kell

szikráztatni, tù'zet rakni, vagy ánczot zörgetni ;:

vagy magunk után egy kölönczöt, darab ruhát és

más eifélét kell huzni- A’ duda-szó is elfutamtabn

ja. De ha több farkas is van egyù'tt: akker ellenökL

ninos védelem; ha csak fára fel nem futhatsz. Meri:

az utasra , ha magát védelmezi, hovat szórnak e161->

hátul, betemetik és megfojtják. Németországban

а1 farkas olly ritkaság. hogy pénzért mutogatják.

Azt tartják, hogy életében csak egyszen kölyke

zik. Elél 15—20 esztendeig. Ugy lövik agyoln,

vagy vermet ásnak neki , ’s abban fogják. Börébf'il

011уап bundńk lesznek, mellyekbe soha :’.e111...es\il«:~
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шо1у. Nevêt emberek is viaelik, mind vezetékf,

mind kereszt-névûl. Küldött farkas nincsen , és az

csak mese. Valamint mese az is, hogy  ha ше—

zön a’ farkas az embert meglátja, - az ember е1—

rekedne. ` ‚

2.) Куда. Közönségesen vörös; Гайка 10m

03. Föld alatti lyukakban ВЦСПС, mellyekböl töb

clé is van kijárás, hogy a’ kutyákat megcsalhassa;

Ногу pedig 1yuk~ásással ne veszödjék , Ъе1е megyen

a’ borz’1yukába; abba búdösséget és csunyaságot

csìnál , mellyel a.’ borzot elù'zi , és lyukát magának
elfoglalja. Elfogja ésl rnegeszi а’ bárányt, az бя—

Hat, пуща, madarakat, és a’ házi boromfìakat,

kivált a’ tyukokat. На megszorul, megeszi a’ 11a

lat ,' rákot, уйдет és békát. A’ gyümölcsöt és a’

szó'löt kiva'lt céppen szereti, valamint a’ _mézet is.

Hires állat az ö sokféle ravaszságairól. Mikor р. о.

_ nagyon éhes; leéreszti lompos farkát a’ vizbe, és

mikor érzi, hoffy máx' néhány rák bele-csipeszke‘
dett, hirtelen tìzirántja a’ szárazra, és felhnpsolja

azokat. Máskor viszont, ha balhák nagyon hábor

gatják, ogy gyx'iret sznlmát чаду mohot szájába ve

vén , Íarral lassanként a’ vizbe `ereszkedik; és mi»

kor máŕ a’ balhák — futván a’ viz e161 — mind’

nyájan а" szalma-csutakon keresnek menedéket;

azokat a’ csutakkal egyù'tt hirtelen a’ vizbe éjti és

ott hagyja. —— Az eŕféléket a’ rókával az ész osele- 

kedteti-ey чаду micsodaf?

` 3.) A’ nyu] félelmes mezei állat; honnét a’fé~

lénk embert és gyermeket is nyul-szivûnek szokás

mondani. Futni nagyon sebesen tud; honnét van

.nz n’ magyar példabeszéd: fell'ötní a’ nyulak 11008*

lsora't- Szemeit altában sem hllnyja be, тег: szem-

ìńllái rövidek. Olly szapora faju, millyen a’ négy'

ábu állatok között töbh egy sem. .De nem втро—

rodhatik el fölöttébb', mert emberek és állatok

dözík. Söt varjuk is birnak Vele; és'ha két; чащи

öszveáll, addig zaldatia, mignem végre a’ nyul 145}

fil'rad és pred/duk lcgz. Husát а’ zsldók nem eszlk.
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meg; de nekünk keresztyêneknek az kedves falat;

melly kapós az urak’ asztalán is. Köz embernek

azokat vadászni tilalmas; és ezt mulatság'ul ma ok

az uraságok szokták magoknak föntartani. Meg e

resi a’ kai osztás kerteket, mellyekben sok káro
kat'tesz. Efélen lerágja a’ gyönge fáknak héjait is.

Leíkedvesebb falat nekí a’ petrezselem, mell e1 is

csa ogatják a’ vadászok. Róla az a’ beszéd: югу,

ha az-ember elött ,uton keresztù'l fut, rosszat )e

lent, hiábavaló babonaság. Ha eleiïen nyulat akarsz

ag oni'itni, csak a’ tenyered’ élével ù'sd meg a’

fiile’ tövét, és odavan. Szöre a’ nyuluak (mint

minden más szó'rös állatoknak is) nyarad-szaka rit

lkább ès elhull; télre megnövekedik és sůrü. Nynl

szò'rböl mik készülnek: ki tudja megmondani a’

fóntebbtanultakból? ——— A’ házi nyulat tartani nem

gazdaság; mert kaparásaival sok károkat tesz, és:

husa is émelygös izü.

4.) Az urge, sehol a’ fóldön olly пазу szám

mal nem terem , mint Magyarországban. A’ földbe

~vájt lyukakban lakik , mellyekböl vizzeI önthetni

ki. Husát nèmellyek megeszik.

5.) A’ hó'rcsög mérgességéröl nevezetes 211113

tocska. Szembe merészel szállani ebbel , lóval, еш—

barrel;l fóldlyukakban lakik, mellyekbe nyáron

sok gabona-szemet eltakar; de` a’ mit nem télen

eszik meg, (mivel akkor megmerevedten aluszik);

hanem tavuszra kelve. Csa tató vassal lehet fog`

ni. '-- Mijét lehet hasznáiili a’ hörcsögnek, ha

megfoghattuk ?

6.) A’ göre'niy veszedelmes állat a’ baromfìakra

nézve. Fa, nád-, és kö-rakások alatt vonja meg

magát. Midön tyuk-ù'löbe lopakodik, éktelen bü

dösséget ereszt, mellytó'l a’ ltyukok az ù'lö-fákpn

megszèdlïlnek, és leesnek. Ерреп ugy cseiekszlk,

midön ingerlik és hoszontják. Feldulja a’ 1111811—

kasokat is. Görény~1ádáva1 szokás fogni. Azt tart

]'ák, hogy a’ kövön való köszörù'lésnek hańgját ép

pen nem szivelheti. Aze'rt ha a’ görényt elé aka
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rod ugratni, csak fészkéhez közel kést 'köszörù'ljg

és ki fog rohanni а’ köszöriilöre паду mérgesen; és

akkor agyonverheted. На a’ tyuk-ù'lö az istáló

fölött, чаду hozzája közel esik: jó, a’ marhákra

kis harangokat kötni, 'mellyeknek csöngése elüzi

a’ görényeket. Eltávozik ygöi'ény a’ tyuk-ólaktól

akkor is, ha ezekbe, {бы fris disznó-husnak »

csontjai hányatnak széllel.

7.) A’ menyét is baromfì-ellenség. A’ köznép

menyét-asszonynak nevezi: és kù'lönbféle meséket

tud beszélni rola. Hogy a’ tehenekl tölgyeit meg

csipkedi, abban чап igazság.

8.) А2 ege'r, na yon szapnra шаг. Csaknem

minden hónapban ña zik, és mindenkor ötöt lia

tot. Fijait két`hét mulva шаг ételre kapatia. Csák

13 „hétig él. Az ‘életes kamarákban sok károkat tesz;

mellyért hát az egeret emészteni kell. Erre szol

gál az egér-fogó , melly nem еду félc. Csinálhat

.m azt р. о. imigyen is: Végy egy bögrét, egy та

nyérra vagy deszkára boritsd le, egyik oldal-szé

lénél fogva _egy fél dión (mellybe еду kis szalonnát

is tehetsz) olly formám felgyámolva, hogy a’dió’be

le beféle legyen forditva. Midön aztán az egér аЬ

Ь61 eszeget, lecsappanik a’ fazék , és ó' alája szo

rul. Vagy Яду: Végy egy tejes fazekat , kössd Ье
száját feszesen kerös papirossal; mellynek közepén

illyen X vágást tettél. A’ твои csucsokra {еду

еду kevés szalonnát; ’s igy álli'tsd oda a’ fazekat.

E’ szerint me fogódnak a’ fazékban едущая lltán

több `egerek is, -— ha kiva'lt a’ szalonua úji'tatik.

A’ bepotyogottakat hagyni kell egyiitt egész végsö

éhségökig, midön az`tán az erösebbek a’ gyöngéb

beket feleszik, és igy tovább. Végre az egér-evés

hez szokott egercket bocsásd el az egeres helyre,

és öszve-eszik minden állat-társaikat_lyukaikburL

Мёд az is elüzi háztól az egereket, ha vészeszïaz

asztalos-mù'helybó'l forgácsot , azt fekete-kö-olajba

megmártod és széllelhinted. Jó egér-fogdozó a’
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n'iskés-horz is, és a’ hagoly. De a’ legjoby egér.

fogó mégis a’ macska.“

9.) Egér’ neme a’ szfírnyas-egér (vagy: а’ de..

nevér ); és ennek `egy nagy faja a vámpir, mellyet,

a’ köznép lidércznek va yludvércznek nevez;

10.) A’ gözü a' ga onát pusztl'tja, a’ midön

lvukába télre sokat fèlre takar. A’ babonás embe-l
rvek róla azt beszélik, hogy ha hét garmadát nem

{udott öszvehordani, tehát felakasztja magát. Ez

híábavaló költemény. Ann i azonbari igaz, hogy

ńéha'. a’ gözl'i, -- az éhhel alás’ elkerù'lése végett,

magát valami tövísre vagy kóróra felakasztja, mi

dön gováuy termésl'i esztendò’ van; ugyhogy nem

szerézhet télre elegendöt.

.. 11.) A’ рабы/ау, fólöttébb kzîrtékony állat¢

lOszverág mindent, valamit ér. Aitlyukgaqa a’ fa

lakat is. Olak, istálók, padlások, malmok kö

rül tartózkodik. Patkány-ù'zéssel a’ szélleljáró áml'

tók sok csalást visznek végbe; kikpek tehát vigyáz

va kell hinni. Eltávozik a’ patkány, ha az ember ,

ott, 1101 jgírnak, fött fris disznó-hus-csontokat

hán széllel. Vagy: süss meg sós vajban s ongyi

át, L l'tsd el szépen, és metéld apróra, s hintsd

szélleì) a’patkányok’ és egerek’1yukaikhoz. De mel

léje tányéron vlzet is tégy- Ettöl megdöglenek. 

Megdöglenek az eleikbe telt olçatlan mész-portól

is, ha közéje sok czukor van keverve, és melléje

viz edén ekben,  hogy ihassanak гей. Patkányo

kat is 1e et az egymást megevésre szoktatm', mint

az egerekröl tauultuk fontebb.

12.) A’ sárbány mesés állat. Azért ha hétfejù'

sárkányról ‚ vagy más illyesröl hallok, vagy olva

sok: azt nem hiszem, és csakkölteménynek шамот.

Ь.) А’ madaràk.

Ezeknek is piros , melcg véröky van; de le ’

föbb, söt egyedüli tulajdonságuk nekik a’ tolla с.

Ezek rajtok esztendönként ó'szszel megújulnak , ¿s
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a’ têlre sù'rù'bben nönek, ~ a’ mit vedlésnek hi

vunk. Illyenkor a’ madarak betegesek. Aztán a’

madár-állatokban kù'lönös nevezetessé a’ vándor

lás és költözködés; mellynél fogva solean közülök

a’ téli hideg idö elô'l elmennek meleg országokba,

hol a’ telet kitöltvén, tavaszszal ismét visszatérnek

fészkeikre. Illyenek: a’ gólya, fócske, für, daru,

fù'lemile (más szóval: csalogány), vad galamb, ba

` rázda-billegetö, rigó, bù'dös-babuta ’s a’ t. De so

ha sem jönek meg eló'bb," mint mikor már az ö

eledelök is készen van. lgy a’ fócske nem i6 meg

elöbb, mint mikor már a’ szunyogok iölelevened

tek; a’ ól'ya nem elöbb , mint mikor máx' a’ h_é-

kák szóîanak. Mikor ó'sz felé már meg akamak

indulni, bizonyos helyen öszvegyülnek, vezért

választanak, és seregesen indulnak utra. A’ gyön

_ géket vagy elkésetteket itt hagyják ; mellyek aztán

itt elvesznek. Tölünk kövéren indulnak meg, de

soványan térnek vissza. Kisebb számmal is térnek

vissza, mint elmentek volt. Mert hosszu utjokban

elfáradván vagy a’ tenïrekbe vesznek; vagy -mi

dön nyugvás végett a’ ajókra leszállanak —— а’ ha

jósoktól elfogdoàtatnak. Azon az idegen földön a’

szé szavu ñlemile és rigó elvesztík szózatjokat, és

csaì krákognak. -- А’ fócske felöl babonás véleke

dés az , hogy: lia az ember fészkét elront'a. -—— ár

talmukra lesz a’.azarvasmarháknal§. ~ ijaikat a’

madarak nem elevenen , hanem tojásban hozzák a’

` Vilá-gra; melly tojásból aztán a’rajtokülés és me- `

lengetés által kelnek ki az eleven ñak. Némellyef

`ket szavak’ kimondására is meg lehet tanítani,p. о. `

.а’ papngályt, a’ száikót, rigót, seregél ‚` ’s t.

Мадам]: közù'l legelsöben nevezen ö a’ s_trucz

madár, melly a’ legnagyobb; aztán e’ sasoknak

sol; nemei, mellyek mindnyájan ragadozó mada-y

так. А’ val-ju emészti a’ mezèi egereket, mellyek

ha nagyon elszaporodnának, valljon mi lenne an

nak szomoru következése? A’ veréh, ezine е], fócs`

ke, az ártalmas bogarakat és hernyókat ogdozzák
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és emésztik. Órizkedjetek, nehogy a’ szegény ma

darak’ fészkeiket elrontsátok, és fija'ikat elszedjé~

tek. A’ czinegét szobában szabadon röpdezni hagy

ni nem tanácsos; mert orrával kivágja a’ csöcsemö

gyermekek’ szemeit. Ha a’ fócske ollyan helyen

kezdene rakni fészket, hol nem akarnád, csak kend

be a’ kiválasztott fészek-helyet olajjal, hog§r a’sá.r
megl ne ragadja. A’ gólyák; gémek, túzokok, Го—

asztják a’ gyikokat.,4 békákat. Ногу a’ gólyák

á dást hoznának ап'а а’ házra , mellynek kéménye

fölé fészkelnek: az nevetséges habona. Söt az olly

áldäs-hozásnak nem is kell örù'lñi semmit; шей.

sokszor megesett már, hogy a’ kigyó, mellyet a’

gólya 512 ò' ñjainak a’ fészekbe vitt, 1emászott a’

kéményen, alá a’ házba. Mindaz is m'egvetendö

balgutagság , a’ mit beszélnek a’ kaliukról, hogy

megjövendöli, meddig élù'nk; a’ szarkáról, hogy

vendéget csörög; és a’ bagolyról, hogy a’ beteg

emberelc’ haláluk’ óráját jóvendölné meg Inuhogásá»y

'va1, - holotl a’ maga halálq’ óráját sem tudla,

hogy mikor lövi 1e a’ vadász a’ fáról. A’ 1361611—
bika is nem vizi bika, hanem egy kis vizi madár;

de лаву bögést tud tenui , mint а’ bika. -~ A’ fé- _

niksz, hárpia,_és me'ropsz, meg’ annyi mese's ma

. darak. A’ папуа, gyönyörii fejér tollairól печет

tes vizi madár, mellyró'l az a’ mesebeszéd van,

hogy halálát megérezné, és elf'íre elénekelné а’ ma

ga halotti éneliét. -

с.) Az uszó-ma'szo'lv. „

Az uszó-mászóknak чаду két-laku állat-oknak

`hideg piros vérök van, mellyért egész testök 521111—

telen hideg. Szörnyü szivós életüek. Lélekzés és

eledel nélkùl' is megélnek esztendeig, söt tovább

is. Némelly gyikok, és a’leveli békn, börök’ 521

nét el tud'ák wáltozlatni: a’ mi tehál nem boszor

. kányság, anem тех-151532011 dolog° Illyen штоп

ságu a’ baziliskus is. Legnevezetesebb нимб-щёч

п‘
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szók között: a’ krokodilus Egyiptomban, - eg

irtóztató nagŕy gyík, melly az embert is elnyei

egyszerre. ' ekenős-békák eledelül is szolgálnak

az embereknek. A’ békák, kummogása felől né

melly gyermekek azt beszélik, hogy fogaikat ki

olvassa: de te azokat nevessd ki mint balgatagokat.

A’ mit béka-nyalnak hívnak közönségesen, az nem

a, békák” nyála; hanem valamelly vízi-növény. A’

kígyóknak más országokban olly nagy fajaik van- '

n. с, hogy egy ökröt elnyelhetne с; azon fölül mér

gesek is. De a’ mi országunkban a’ minemü kígyók

teremnek, azok közül kevés mérges; p. о. а’ al

lagí kígyóról (Tiszán-ml, Ér-mellékén) állítják,

hogy mérges volna; mellynek porával azért az oda

való vén asszonyok sok ámításokat és kereskedést

is üznek. Az a, beszéd a’ kígyókról; hogy öszve

gyülnek néha, és ollyankor követ fuvnak , -— ше—

se-beszéd, valamint az is, hogy: minden házban

kellene lappangani egy házi kígyónak, mellyet el

emészteni nem volna tanácsos а’ házban lakókra

nézve. - Ha kertedben vagy házadban kígyó jár;

szórj el utjaira ruta-füvet, vagy ipa-hamut és

mocskot, oltatlan mész-port, kőris a~levelet, kő

rös-bogarat: és eltávozik. Az állatok között nagy

üldöző és emésztő ellensége a’ kígyóknak a,sólyom

madár és а’ gólya.  A’ tüzes-béka a’ hasának tüz

színe azaz piros színe miatt neVeztetik ugy.

d.) A’ hala}:

Hideg piros vérüek ; píkkelyesek; tüdő helyett

kopoltyujok van, és azzal szívják ki a’ vízből a’

levegőt. Véghetetlen szaporák. Egy csukában van

sok ezer meg” ezer tojás; a’ nagy halban шансо

zik millió is. A’ halak/t. í. tojásban jőnek világra,

mell et (míg az anya-halnak hasában vannak, ik

rána: hívunk). Elnek a, nagyobb halak a” kiseb

bekkel, ’s tehát a’ magok nemökbeli állatokkal; -

aztán békákkal ’s más vízi állatokkal és dögökkel.

KÉZI KÖNYV. ._ 22
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Nevezetesebbek: a’ czápa, harcsa, csuka, ángolnn;

a’ héring nagy kereskedési czikkely, és шалаша:

elött’esméretes böjti ételt ád; a’ csl'k, mellyet 1é

kekbèn , aznzr téli idò'n a’ jégbe csinált lyukakban

fo ak. (Találjátok e1, mit hiv á’ magyar ember

va i-csiknak 'f *) A’ tô'kehal (németl'il: stokfìs) ten~

geri hal , az ostobaság'nak szimboluma (példaképe).

A’ fogas, egyedù'l a’ Balatonban texjmö jóizii hal,

mellyet az urak szeretnek fogni fogaik közê. A’

ша , tengeri hal, de bele-jö a’Dunába is, és sok

szor találtatik a’ ma ar Dunában. Hólyagából ké

szù'l amaz erös en vv, a’ viza-hályog. -A’ halakat

hálóval és horogga fogják; a’ nag okat pedig lövik

álgyuval , és szigonynyal szurdaljá agyon.

_ в.) А’ bogarak.

Ezeknek vérhelyett fejér hideg nedvesség foly

testeikben. Tüdeí'ek nem lévén , böreiken való pa

rányi lyuknk álta szivnak magokba levegöt. Ezen

' állat-osztál ban nevezetes az ó' sokféle elváltozásuk

életökben. öbhnyire tojásban jönek világra; ahból

‘ kibúvván kukaczok (lárvák) lesznek, börelket 1e

vetközik, és ezen állapotból változnak el szárnyas

bogarakká (pillèkké). De ekkor aztán` nem sokáig

` élnek többé; hanem nemök’szapor1'tása végett to

jásaikat 1erakják és mè halnak.  Némellyek más

. állatok’.testeiken1akn с, mint a’ tetvek, balhá'k.
A’ tetvek’ tojásai't sörkéknek vszokáss hivni.  Né

mellyek rendes társaságban élnek eg'yú'tt , mint a’

méhek (а’ vadak odvas fákban, a’ szelidel: házak

körù'l kasokban) , a’ darázsok , mellyek azéri; hasz

nosak , mivel a’ pilléket üldözik;’s a’ hangyák.

A’ hangyáknak bábjaikat, шаг: újonan kikölt ñ

Laikat, mellyek mint kukaczok mászkálnak, 

angya-tojásoknak szokás hivni. Más bogarak e1~

lenben egyedù'l-valóságban e'lnek, mint a’ pókok

 

ë) A’ колит a’ savanyú káposztában.
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Но у gf póknak reánk szállása szerencsétjelentene,

nz abonaság.-Nevezetesebb bogara'k: а sel 'em-Ã

bogár, melly ama’ böcsös szálakat ereszti ;——а ker

mes-bogár, mellyböl készl'il a’ legszebb vörös fós

ték a’ világon, a’ bibon és karmazsin; -a’ rák ,

melly visszás menéséröl esméretes, és megehetö.

'Némelly bogarak (a’ mezei pókok), öszön bizonyos

feiér szövetet eresztenek magokból, melly a’ me

zò'n мены-525110115, és ökör-nyálnak neveztetik.

—- А’ vacsora-vesztö nevezetù' kis bogártól, ha éte

` lembe csapódikfnem kell undorodnom.

A’ bogarak közül sokan ártalmasok a’ gazda

ságra nézve, р. o. a’ cserebogár. Ez nemcsak hogy

a’ fáknak minden leveleit és gyù'mölcseit egészen ‚

megemészti , és a’ fának növekedését akadályozza:

hanem mint hernyó, négy esztendeig rágdalia a'nö
vények’ gyökereit, és azokat elsinyleszu..A’mûgV- l

törò' holló cserebogarakkal él, és egy-egy megeszik

naponként. 15—20 cserebogarat. Azt a’ шабаш: te

.hát ‘puszu'tani nem kèll. Henyélò' арх-6 8уегше1<е1с—

kel is lehetne, csekély jutalomért puszt1tatni ezt a’

kártékony bogárnemet, midön na on elszaporb

dott. Az Olaszok még okosabban cse ekesznekgmert

-hogy a’ cserebogár az ó’ gyümölcseiket meg ne

ehesse -— ó'k magok eszik meg a’ cserebogarakat

Más bogaraknak a’ csipésök mérges; söt az a’

,gyl'imölcs is mérges, mellyet megmásztak. Azêrt а’

gyù'mölcsöt, minekelötte megenném, elöbb min

denkor meg fogom törù'lni, vagy hámozni. -~ A'

bagócsok a marhát kinozzák nyári idön. Ellenök

a’ l'ovakat és szarvas-marhákat jó , megdözsölni tök

szárr'al vagy tök-levéllel.-Akármi állati mérges

csipés ellen, a’ séŕtett helyet vizelettel va ¿ós vizzel

mosom meg; a’ pók-mászta helyet pe 1g édes téj

jel. Méh-csipte tagra tüstént megnedvesl'tett sót,

vag'y hagyma-levet teszek. - A’ szunyog is negy

alkahnatlanságára van az embernek, állatnak; vlzes

tájékokon kivált. Ellensége a’ fócske és a’ вида

kötö-bogár; mellyek azt шаги: ós ¿ölesziln De
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e ébiránt ninos ellene semmi eliizö szer. Csak

011у embereket nem csip, kiknek kigözölgéseiket

nem szereti. Csipésének (mint más bogárénak 15)

gyógyítása végett, mossd a’ csipett helyet hideg viz

zel, шву iégy гей nyírkos agyagqt. _Ha a’ 11111165

fèregtöl (más néven poloska, csimaz) akarsz me

nekednì: meszeld és kend be helyöket. e’ férgek

nek, hal-zsirral megoltott fris mészszel, azon me

\\legében;és elveaznek még tojásaik is. Ha bo

gár a’ füledbe mászott, fekù'djél 1e a’ másik 01011—

ladra, töltsd tele a’ fáiós fület fa-olajjal, vagy bor

1‘111, eczettel ; és dugd be pamuttal 7:1 yruha-tépés

sel; de a’ mellyet elöbb czérnával {eresztù'l köss,

hogy kihuzhasd. Egykét óra mulva aztán nyisd

meg a’ fület, és próbáld a’ férget füledböl 11:11:10—

kával kikeresni.-Moly ellen a’ bunda-nemù' ru

hákat ugy óvhatod meg , ha azokba kámfort vagy

lavendulát tèszesz.-A’ balhák az ürmöt és csom

bor-fiivet nem szenvedhetik. _A’ légy’ pusztítására

mérget szohában elrakni nem tanácsos "‘); hanem

elrakhatni üveg-poharakban szappanyos vizet,vagy

ранишь, — kenyérhéj-fódelet tévén a’ pohárra ,

s áltlyukasztván azt középen.-Ha tücsöktò'l akarsz

menekedni: csinálj körüle fù'stöt parázson , fris

bodza-ágaldial; vagy szórj e1 borsó-szár-‘csumko

kat (mellyekben a’ tücsök igen szeret lakni), és

' ha bele buvott, vesd a’ tú'zbe- _- Az ugynevezett

\ halál-óra is , melly a’ szòbák’ zugolyaiban 130115201`

011у hallatszó neszszel szól, nem egyéb , mint egy

.kis parányi bogár. 1

f.) A’ férgeli közül

Emlitendök: a’ bél-férgek (giliszták) , a’ mé

tely, a’ piócza (más névvel nadály), csigák A’ pió

cza az újabb idökben igen használtatik ér-vágásra.

De-ollyankor vigyázz, hogy a’ piócza szájadba vagy `

 

“) 1.115511: 1X. rész. III. sz. Juliskáról.

Г
,
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mâshová beléd ne buvjék. A’ melly vidéken sok

iócza terem , ott a’ lakosok szép hasznot vehetnek

elöle, ha azt szedni nem röstelik. A’ kerti-csigát

nèmellyek mcgeszik, de fólötte kemény étel. Erröl

az állatocskáról van a’ példabeszéd az igen szegény

emberre: Ha'tdn ha'za, kebele'ben kenyere. A’ ten

gerek’ fenekên találkozó csigákban terem az igaz- '

gyöngy; mellye'rt az ollyan drágq csigákat a’ ten

ger’ mélyéböl élet-halál’ veszélye között hozzák fel

a’ buvárok. A’ spongyia is bizonyos férgeknek 111116—

helye, a’ tenger’ fenekén találkozó kösziklákoil- —-—

A’ pondró (nyù'v) ellen hathatós szer külsöképpen

a’ köolaj; és a’ fejér nyárfának levele , a’ шиш—

nak ken érben vagy másban beadatva.

‘ A’ rgeknél, ugy tetszik a’ mi szemeinknek,

mintha az állatok’ országa megszù'nnék. De csak a’

látható állatok’ országa szůuik itt meg. A’ termé

szet-vizsgálók, nagyító ù'vegekkel nézvén, гепа

dözték mint bizonyost, hogy vizben, levegöben,'

borban, eczetben, és minden folyadékban, (ha még
olly tiszta is Vaz), megszámlálhatatlan apró állatocs

kák eviczkélnek; mellyeket nzonban puszta sze
meinkkel nem.láthalunk. l

De hgit maga az ember, valljon a’ természet

nek mellyik országához lészen számitzmdó? Kétség

kivù'l' a’ szo tató állatokéhoz. Meri'. testére nézv?I

ö is állat; e lelkére nézve ö е у szellemi (lelki)

világga'l rokon: az angyalokka , sò't magával az

Istennel. Az ö lelkének ereje , azaz: okossága által

uralkodik pedig ö a’ természetnek mind a’ három

országain.

Ama' sokféle látható állatok közù'l azokat, mely

lyek haszonvehetöbbek, az emberek az б házaikhoz А

befogadlák, és az ö vad álla otjokból kiszelidl'tet

ték- Illyenek a’ mi országun iban: a’ ló, számaîr,

öszvér, tehe'n , kecske , disznó , kutya , macska, lud,

kácsa , galamb , méh ’s t. Ezek Íuízi-fíllatol-nal: ne

veztetnek, és ŕólok a’ gazdaság-tudományban ta

~ nulunk különösen.
`.
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Nem gondolom pedig, hog az állatolmak ezen

elöszámlált rendei mind kù'lön- úllön valahol fól

lelhetò'k volnának egyù'tt, -ugy, a’ mint e’ капу

vemben egyù'tt elöszámláltattak. Мец igy csak a’
természet-tudósok osztották fel és rakták legyl'ivé

azokat. Valósággal azok a’ természetben széllelszórva

és egymással öszvekeverv'e találtatnak. Egyù'tt lát

hatni mégis azokat az állatos kertekben;minemlïe

ket tartanak a’ királyok, р. o. a’ bécsí {Шагов kert

ben, ’s t. hasonlókbau. `

l

Most már mondja meg щам közületek: az

állatoknak mellyik seregéhez tartozik a’ vakond'?

Hát a’csuka? A’ pacsirta? A’ tú'zes-béka? A’ Ya

csora-vesztó’ ?—- Most próbáljatok magatok mondani

egykét állatot mindeník osztályból, р. о. emló's

állatot? madarat? ’s a’ t--Most tekintsetek körül

ebben az oskola-szobában; és mondjatok itten Ы:

gyakat a’ fóldi terméseknek mind a’ három orszá

gaiból? Most önmagatokon nevezzetek tárgyakat

ugyanazon háromfélc természet~orszá¢fokból külön
külön?-Micsoda fán terem a’ tökìD Hat a’ szép

fényes arany és ezíist? На“: az az arany-menyegzò'

valljon mi lehet ?
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NYOLCZADIK RÉSZ.

FÖLDLEIRÁS , VAGY-Is : GEÖGRÁFIA.

I. ‚тащат ‚глифы, és annak lakosairól:

az emberekről. *)

1. Milyen formája van ennek a’ földnek? Azt ne

héz volt meghatározni, mivel magunk is rajta la

kunk,” és egyszerre csak igen kicsiny részét láthat

juk. Azonban a’ nagy tudósok szerint, kik ezt is

már kitanulták; és az utazók” híradásai szerint 

e’ földnek formája gömbölyü, mint a? golyó.

2. Hogyan volna gömbökyü, Ízolott rajta annyi

sok hegy, völgy és egyenetlenség vagyon? Ezek

az ő gömbölyüségét el nem rontf'ák. Mert a’ föld

höz képest mindezek még csak ackorák, mint va

lamelly nagy almán a’ bibircsók vagy apró “mor

'zsalékok.

3. Mínteg mekkora lehet ez a’ föld-golyó?

Ez, derékban cörűlmérve, é pen 5400 mértföldnyi

Vastagsága pedig, ugyan erékban keresztülmér

vez 1720 mértföld. Es így több idő kellene fél esz

tendőnél, a’ földnek megkerüléséhez; -— ha, jó

lovakon é'jel nappal egyiránt utaznánk is. >

4. Л ekkora föld-köz egy mértföld? A’ mek

korát folyvást menve, gyalog két óráig, jó lovakon

egy óráig elhaladhatunk.

 

"') Lássd ide a’ VII-dik résznek első tiz kérdéseit.
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5. Esmérjük-e a’ földnek belsejét is? Mi eni

berek, a’ földnek csak a’ külső színét ésmérhet

jük; belső részét nem esmérjük; és a’ földnek bel

sejébe még csak fél mértföldnyi mélységre sem

tudtak hatni az emberek.

6. A’ kerék o'ldnek egész külső színét hogyan

képzeled maga nab? Az egy göcsörtös szörnyü

nagy golyó. Nem is mindenütt illyen száraz föld;

hanem vizek és tengerek sokkal többet borítanak

el, mint a, mennyi száraz belőle. Ug hogy a, szá

raz föld-részek a’ vizekhez ké est cs с meg’ annyi

szigetek, mellyek a’ vizekből ciállanak. '

7. Hogy az ember a’ föld, színét ma dnak

annál elevenebben kg'pzelbesse: a’ végett mzt cse

lekeaznek a’ tudósok. A’ fold, színének képét ve

szik; és azt kicsinyében papirosra lerajzolják;

melly rajzolatokat föld-kepe nek, deákul mappák

nal: szokás nevezni. 1'*) Az illyen ké eken azonban

mind a’ ten emek mind a’ szárazna с csak a’ főbb

osztályait le et lerajzolva látni. Le lehet pedig így

fösteni minden egy-egy országnak színét is kiüön-'

"külön; minden egy vármegyét, minden egy falut,

sőt minden egy határt is ,  mint az uraságoknál

láthatni. A’ mappát ngy kell előmbe teritenem,

hogy én éjszak felé “legyek fordulva; és a’ mappán

álló betük felém feküve essenek

8. Mondd meg tehát р. о. a’ tengernek ne'

; melly főbb osztályait? Jeges tenger, nagy terger,

vörös t. , fekete t., keleti tenger ’s a’ t.

9. Merre van mihozzánk tenger legközelebbre?

Dél felé, Olaszországon innen: melly tenger-szél

Magyarországhoz is tartozik.

10. Oszvefüggnek-e azok a’ tenger-osztdb/ok?

Azok mindnyájan öszvefolynak, és (ngy szólván)

csak efy tengert formálnak.

1 . Most nevezd meg a; sztíl-az földnek főbb

osztályait? Európa , Ázsia, Afrika, Amerika , Alga;

 

ê) Láss illyen föld-képet e" résznek végén.

_'____.gf~~_.
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trália. Ezek közül a’ három elsőt ó világnak is szo

kás hivní _;_ a’ két utólsót pedi új világnak.

12. Oszvefüggnek-e eze a’ száraz föld-osz

tályok is mindnyájan? Nem mindnyájan; hanem

némellyiket a, másiktól megmérhetetlen tengerek

“választanak el.

13. A” föld'szine mindenkor illyen 'volt-e elei

tőlfogva, mint most? Eppen nem. Ez a’ mi fól

dűnk -— azóta, hogy teremtetett ---' többféle igen

nagy változásokon ment által, mellyeket okoztak

benne és rajta a’ viz-özönök, föld-indulások, tüz

okádó hegyek, és a’ hadak. Sok hel en - a’ hol

'most pusztaság, vagy ten er és viz-á ás vagyon -—

valaha szép városok és he ységek voltak. ") Ellen

ben a’ hol most hegyek, halmok állanak, ott vala

ha tenger lehetett. A, hol most szép róna mezők

és bevetett földek vannak, ott régenten sürü va
don erdőség volt, ’s a’ t. м

14.,Hogyan tudju]: mindezeket? A’ ré i his

tóriás könyvekből, az eltett ré i oklevele öl, és

a’ földből kiásott régiségi mara ványokból.

15. Ezen most me nevezett öt részei Irözú'l a’

föld” kerekse'gének , mi mell ¿kben lakunk? Euró

ában , ugymínt a’ le kiseb ik, de a’ legböcsöseb

Bik részben: mellyne a, levegőből is, mérséklett

levegő és idő-járás jutott részül.

16. Tehát a’ föld” színén nem mindenütt ágy

van az idő-járás,- e's nem mindenütt illyen mér

se'klett a’I levegő, mint minálunk? Eppen nem. A’

földnek keleti és déli részeiben p. o. szakadatlan

melegség és forróság uralkodik; - ott örökkén

n ár van; a’ föld önkényt terem, minden mivelés

n lkül; a’ fák' levelei soha “el nem hullnak; a’ ше—` `

zö soha meg nem üresedik; hanem virágzás, g'yii

mölcsözés, vetés, aratás egymást nyomban érik

és felváltják folyton; - ott az embereknek sem

d') Lássd alább a' 121-dik kérdés alatt, és a’ XI-dik

résznek 117-dik számát.
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meleg ruhára sem kályhára ninos szükségök; ha

nem félmeztelenen járnak, és böreik a’ парил fe->

kete-barnára megégetettek. ~ y

17. Ha't a’ fb'ldnel: фазан гёвгеёЬец тгЦуел

tulajdonsa'gu a’ levegö e's ‚на-рыл? Vannak ott

olly hideg tartományok, hogy örökkén tél ural

kodik. A’ hide alig enged egykét hónapig, ismét

beáll. Ott a’ ГО d sovány és nem teremhet. Az em

. berek állatoknak husával , néîszerint 'az irám-szar

vaséval éln'ek; és ez az állat nekik minden kin

csök és gazdagságuk. _

’ 18. A’ tengereŕen. НИЦ, me' milet lvevhetürzj:

e'szre a’fîild’ színén? Különbfé e maîasságu he

g eket, me11 ek köz'l'il más országok an vannak
о lyanok lis, ogy néha füzet okádnak; tavakat,

folyó-vízeket, patakokat, kut-forrásokat, erdò'ket,

usztákat, mezösé eket, és mindezekben a’ meg
_számlálhatatlan solgcféle élö állatokat, -- mint a’

földnek meg’ annyí lakosait. _

19. Ha't a’ tengereŕ’{ene1:én, таю/239 a’ 'uízelr

alatt, inz'Zb/en a’ [Этне szine? Ott is, mint a’
szárazon, i en különbózö. Ott is hegy, sikság,

kö , föld , óvény, pusztaság, mezò'ség és eŕdök

egymást felváltva találkoznak.

20. Kicsoda a.’ legnevezeteselvb laŕosa a’ föld

nek? Az ember. ’

21. Hçiny ember МЫ]: öszveseïggel a’ jïildnel'

szinén? .Oszveséggel mintegy nyolczszáz - va

ezer-millió. Lakhatnék pedig rajta még két annyi is.

22. Ha ez a’ föld gömböl ", мы: tölúnk a'L

talellenben is lair/,ak embere Ьг'лолуошп, kil: te

_ ha't МЫШИ штлаЪ fordulva mz'felénb: mike' pgn,

törte'nz'k, Ízogy azol: nem esnel* le a’ földró'l . Ok

éäipen azon okból nem esnek,1e a’f`óldröl, а’шеПу

о §bó1 mi, ez országnak lakosai, nem esù'nk 1e. `

Tudniillik maga a’ föld is szivja az embert magá

hoz 5 гашиш]: pedig kétszáz mázsán i1evegö-teher

nél több nyomaszkodik `mindern' {ünkre; melly
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teher az embert a’ földhöz nyomja, és attól elsza

kadni nem engedi. '

28. Hogyan kell ezeket érteni még világosab

ban? A’ tudósok’ tapasztalásaík szerint a’ föld

golyónak közös-közepében valami titkos erő. van

elröitve; melly ma a felé sziv minden dolgokat,

valamellyek a’ föld en és föld fölött találtatnak.

Ugy szrvatnak pedi a' földnek szike felé min-,

den testek a’ tengere cen tul is, mint minálunk.

Ezen okért nyomul a’ levegő a’ fold felé és mire

~ ánk is. Ezen okért nem fordulnak ki ágyaikból a’

folyó-vizek ée tengerek. Ezen okból siet alá а’;

földre az alma , vagy, akármi, a’ mit a’ levegőbe

fölvetettünk; és soha fönt nem akad a’ levegőben.

Sőt, ha lehetne lyukat fur-nim? földnek közepeig,

a’ fölvetett test egészen addig alá-«esnék, de ott az;

из? _ше állapodnék. Igy van a’ dolog az ember-A

re 1s. - «.

24. Illyen formán tehát a’ földnek tulso' ol

dalain lalrozo'lzról nem lehet vmondani, hogy ők

mi allattunl1 laknak ? Ok (noha lábbal felénk

Vannak fordulva) szinte ugy nem laknak mi alat

tunk, mint mi nem/lakunk ő alattuk. 'Mindnyá-.

ian u y lakunk a’ gömbölyü földnek színén, hogy

lábunc annak szike felé'van fordítva; - melly fen

lé egyiránt is vonatunk mindnyájan. ‚А’ ГёШ’зиЁ-ч

nén nincsen sem fönt, sem alatt. -— Es mindez a,

nélkül történik, hogy mi azt észrevennénk.

25. Mindenfelé akkora emberel: teremnek-e a’

földön, mint minálunk? Az emberi állatnak rend-4

szerinti magassága mindenütt öt lábnyiûde vannak

hideg tartományok éjszakon, hol az ember aprón

marad, és nem nő magasabbra né 'lábnyinál; e1

lenben olly nagy emberek is találtatnak néhol, ki

vált a’ földnek déli részein, kik hét lábnyi nagyok.

Ha ennél nagyobb magasságról vagy kicsinységtől

 

') Ezt a' táblára rajzolva is meg kell világosítani a’ gyer

mckcknek.' ' ' -
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hallanánk: az mese-beszéd, va különös` пагу

ritkaság. Ugyan is helylyel-közze találkoznak néha

minden nemzetek között ollyan eg'yes emberek,

kik részint 4 lábnyinál is kisebbek, és ezek törpe'k

nel: neveztetnek; részint 7 lábnyinál is mages-'ib

bak , és o'ria'sol'nak hivatnak.

26: Ha't szinökre nézve дадут), lülönböznel:

egymdstól a’ föld’ szine'n lalozo' sol: emberelv? Az "

emberek Europában fejér ábrázatuak és börù'èk;

Áfrikában feketék , és neger , barna , szerecden, ue

veken hivatnak; Ázsiának lakosai olaj-szimï sár ák;

az Amerikaiak vörös-barnák. Illy s'zinekkel „Ём

nel( , és szinöket rólok lemosni semmiképpen nein

1e et.  х

27. Ha teha't шла/ш meg ut-ja'rtodban , паду

'va'rosolvban , ollyrm felrete ‚сладу re'z-szz'nü ember

rel tala'llwzna'l батю: mi )uma alvlror eszedbe?

Az, hogy attól nem kell félnem; azt nem kell sem

esufolnom, sem nevetnem; mert 6 is ollyan em

ber-társom, mint a’ fejér emberek, csakhogy a’

börének szine kù'lönbözò'; -:— és mindnyájan ugyan
azon egy'szeretö mennyei atyának, az v’Istennelh

gyermekeí.

28. 1115 оЬогга az emberelr’ böre'n és (Лидия!—

ia'n ezt a’ ŕülönbözö szinüseget? A’ levegô' , az ég

al , ès a’ fai.

29. Ha'tha шагу. геуй ЬблуиеЪЬеп olvasnád,

шагу тёзоНб! hallana'd, Ладу itt-itt a’tengere

Ire'n, ш], vannalv egy-Za'bu, еду-зима? етЬегеЬ ‚

ffy'etlenek, kuéya-jèjüek, puszta'n levegó'vel e'ló'l:
’s t. e éle: mit тощим: Ёш illy besze'dek/Lez? Azt

mon om, hogy a’ régiek hittek és könyvekbe так

is efféle babonákat, vagy tudatlansá okat: de az

újabb utazók már mindazokat megczá Aolták; és ma

már tudjuk, hogy illyen csodás alkotásu nemze

tek a’ fóldön sehol sincsenek.

30. А"/Б1с1лвЪ [alvosai me'g mire néz'ue is kü

Zönböznel: гуд/там]? Nyelvökre nézve ‚ uemze

tökre és vallásokra nézve. Számtalan sokféle nyel
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vek vannak pedig a’ fóld’ szinén; >és ugyanann i

kiilön népek és nemzetek, о. német, 161, cse ,

rácz, görög, franczia, ángo , olasz, spanyol, tö

rök, orosz nyelv, és nemzet; továbbá: persák,

chinaiak, indusok ’s a’t. Vallásukra nézve az em

berek vagy bálvány-imádók (ро ányok) , vagy egy

Intent imádók. Emezek viszont cereaztyének, ma

humedánusok , zsidók; -—- mind a’ kiknek megint

sok különbözô' felekezeteik vannak.

31. Ezel: lözött a’ soife'le nemzetel: ßözött

luan-e »ualami öszveköttetés? Van igçn is. Е yik

országból a’ másikba szüntelen jönek-mennei a’

sokféle utasok; mineml'íek a’ kalmárok, kereske

dök, tudósok, mesterlegények komödiások, паду

uraságok , a’ fejedelmek’ követjeik, és a’ posták.

32. ./Iz utaza'st hányfélekeppen lehet termi?

Gyalog, lovagolva, kocsin , vizi- és levegöi-hajón.

33. Mz'nemü segz'tó' eszlsözöl: Ínunmal: az utaza's

ra? Erre zzolgálnak a’ sokféle csinált és töltött

utak ‚ ше11уе11 egyik nevezetes városból a’ 11165111—

Ьа visznek; minemù'ek р. o. az ország-ut (vagyis

‘posta-ut) Györtò'l Pestig. Erre szolgálnak aztán

uton-utfélen, falun, városon azok a’ házak, mely

lyekben az utasok éljjel-na pal megszállhatnak, és

pénzért mind magoí min cselédjeik és barmaik

szállást és tartást kaphatnak: ezek a’ vendég foga

dók, csaïszékek, korcsmák, csárdák; - a’ tengeri

utasoknac pedig veszteglö intézetek, azaz: bizo-`

nyos napokig (mig a’ netalán velök hozott estis

töl kiszelló'znek) veszteg-állásra rendelt ázak.

De mind az efféle intézetek csak a’ pallérozott or

szágokban találhatók fel. Törökországban, és más

még pallérozatlan országokban az utasok’ számára

vèndég-fogadók álh'tva nincsenek. A’ gyorsabb

utazás és portéka-szállítás végett, az újabb idökben

_ vas-utak is keszl'tetnek , és azokhoz alkalmaztatott

szekerek. A’ levegöben utazásra edig szolgálnak

az 11. 11. levegöi hajók; de a’ mel eken való uta
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zás még nem diszlik mindenképpen: és csak 1111111—

ságul шитыми: imitt-amott n_agyobb városokban.

34. Az egyma'ssal lvözlelredésre mellyíl: тем

à’ legne'uezetesebb segz'tó' eszlsöz? A’ pósta, melly

nél {ogva egész Europában mindenfelé, a’ királyok’

rendelèséböl, a’ jelesebb utakon, bizonyos helye

ken (pósta-stácziókon) kocsik, lovak és cselédek

tartatnak, mellyek az utasok’ szolgálatjára éjjel

nappal készen állnak. Leveleket is póstán lehet

kù'ldözni mindenfelé leghamarább és legbiztosab

han. Ezen az uton kù'ldöztetnek széllel az ország

ban a’ nyomtatott ujság-levelek is. *) Pósta is ре—

dig csak a’ pallérozott nemzeteknél vagyon. — А’

lovas ostán kivù'l még a’ alambokkal (söt fócs

kékkel is hordalnak levelâiet némelly országok- _

han, р. о. Пёше1-а1Г61116п, és ázsiai Törökország

han. -— Végre gyors közlésekre szol álnak, kivált

háboru’ ide1én, a’ tornyokból tornyo ba adott hir

adások, az u. 11. telegráfok.

35. А’ foëyó-w'zel'en ho _yan törte'm'l: az uta

za's? Keresztül fölöttl'ik:.hi<1în, kompon, repülò'

bidon, bürù'n; hosszant rajtok pedig hajókon. A’

hajók számtalan nemù'ek lehetnek ; mint a’ kiseb

bek közül a’ ladik,I sajka, osónak, bárka, dereglye

’s a’ t.; a’ nagyobbak közù'l : gálya, göz-hajó ’s a’t.

A’ hidak szint'e olly sokfélék; van р. o. kö-hid,

fa-hid , bajó-hid, láncz-hid, oszlop-hid, 1261151—

hid, felvonó-hid, álló-hid ’s a’ t.

36. Ha't a’ tengerelren a'ltal Леди/(ш utaznal:

az етЬегеЬ? Gál'yákon, és más nemù' roppant

пазу hajókon. mellyek -— mint valamelly nagy

roppant kàstêlok »- иву us`znak a’ `vizek’ hátán.

Ezekben a’ hajókban, szoba, konyha, kamara, és

minden feltaláltqtík , valami egy jól 'elrendelt 11:12

1102 szú'kséges. Е5 mivel a’ tenger-en utazókuak sok

41) Közrendnek való ujság lcgújabbnn a’ Vaèárńapí u'jsa'g,

melly olcsó is, azaz: egész esztendöre négy forint.` v. cz.

\
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ideig kell lakni а’ vízek' hátán: tehát az ollyan

tengeri hajókba betakarnak bőven mindennemü en

ni- és inni-valót; különösen pedig kétszer sült

kemény kenyeret, (czvibakot), káposztát, füs

tölt husokat és ivó-vizet, —- mivel a’ tengeri víz

meg nem iható. Van a’ hajón orvos és patika is.

Mivel pedig sokszor ellenség is üt reájok: tehát

vannak velök katonák, álgyuk és fegyverek. Azon

kívül az evezésre a’ sok hajós-legények, sok ször

nyü kötelek, és a’ horgony (vas-macska). Az illyen

tengeri nagy hajók különös tulajdon nevet is visel

nek, mellyet akkor adnak reájok, mikor újdon

elkészülnek és legelsőben a’ tengerre bocsáttatnak;

p. о. Pannónia, Ferencz, Kolumbia ’st. e. Sokféle

nemei vannak pedig a’ tengeri hajóknak; — újabb

időkben olly hajók is vannak, -mellyekkel a viz

alatt hajóznak minden vitorlástul, emberestül együtt

láthatlanul. Egyébiránt a’ hajózás’ mesterségét ma

már nagyra vitték az emberek; és a’ hová azelőtt

fél esztendeig lehetett elérni (p. o. Angliából Ame

rikába) , oda most 30--40 nap alatt elérnek.

' 37. Но yan van, hog; a’ te eri hajósok nem

tévedne},- e a’ tengeren. [Vanna nekik különös

tengeri mappáik, mellyeken le vannak rajzolva az

utak mindenfelé; Aztán a’ hódra_é,s a’ csillagokra

‚ vigyáznak. A’ tenger-széleken pedig mindenfelé

Vannak felállítva világító tornyok, mellyekben

éjszakánként na y tüz lángol a’ magason, és mesze

sze ellátszik a’ iajósoknak. De mégis legfőbb és

legbiztosabb vezérök a’ tengeri hajósoknak az úgy

neveZett kom sz vagy éjszak-tü. Ez valamely

pilcsis, melly en egy kis mágnes-tü fekvést ugy

van fölgyámolva, hogy szabadon fordulhat mín

denfelé; alatta pedig van a’ föld, négy főtájékai

nak rajzolt képe. Ennek a’ kis mágnes-tünek im

már az a’ különös tulajdonsága vagyon? hogy min

dig éjszak felé fordul, ám a hajó akarmelly erő

sen hányattassék. Ennél a’ kompasznál fogva min
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di eltudják irányozni, merre járnak Y; tudják

ki erülni a’ viz alatt re'tező nagy kő-szi ilákat, a’

mély örvényeket, és a mágneses hegyeket (Miért

ezeket? Mit tanultatok a'mágnesről? VII. r. III. sz).

38. A” tengeri hajózás mi okból égen vesze

delmes? A’ tengeren számtalan sokféle szerencsét

lenségnek vagyon az ember kitétetve. Legelőször

‘da megkerüli az embert az úgy nevezett tengeri

nyavalya, mellyen által kell esni minden utasnak

a’ hajón. Aztán támadnak irtóztató szélvészek,

mellyek a’ hajót utjáról félre elsodorják, a’ hajó

sokat elhódítják , ugy hogy nem tudnak érni czél

jokhoz, hanem a’ tengeren bolyonganak. kifog -

nak élelmökből, italokból; é séget szenvednek;

`maid af tengeri haramiák, kezeikbe esnek. Ezek

ellen fegyvert és sok puskaport kell magokkal hor

dozniok. Ha a’ puskaporos kamarába csak e y kis

sziporka talál is esni: a’ puskapor egyszerre lángot

vet, az egész gályát ízre-porrá szakgatja, és' azt

a’ rajta lévő emberekkel eg ütt fölveti a’ levegőbe.

Majd a, menykő alácsap a hajóba és azt elégeti;

‚ vagy pedig a’ szörnyü tengeri halak a" hajót meg

furják vagy el is sülyeszthetik.

 

Mindezekre a’ изотоп-ц esetekre több példákat ia hirdet

nek az újság-levelek esztendőnként. P. о. nem régiben egy

vén hajós-legény ezt a’ históriát beszélte el magáról: ‚

18m-dik esztendőben, alSzent-Ilonai szigeten, az őri

zó seregnél pattantyus lévén , egyik napon (Junius hónap”

10-dikén) Kanon nevů pajtásom kérdóre vett, nem volna-e

kedvem elszökni vele; mivel most jó alkalom volna erre.

Egy amerikai hajó állana éppen a’ part-szélen, és annak

kapitánya befogadna hajójába zászlója alá. Szerencsétlensé

gemre ráállottam , és a’ meghatározott időre megjelentem a'

tenger-parton. Találtam ott még más négy katona-társai

9) Igy a’ nagy erdőségekben elbódultakat is az segítheti

xki , ha azréjszák-tájt el tudják irányozni. Ezt pedig ne

kik megmutatják magok a' fák , ha azoknak héját né

zik , melly az éjszaki oldala felól mindig mohosabb és

zordonabb, mint más oldalán.
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mnt is: Kimm# , Briguut , Parr! , ¿s Kamla'jt. Parr, a'

ki jól értett a’ hajózáshoz, azi igérte, hogy bennünket сну

kis lndikban Ascensio-szìgetre lclvìnz, vagy a’ kíkötó-hely

мы: addig idc ’s [оп evez, mig az nmerikai haió (Kolum

bia nevů) megindul. Eatve 8 órakor a’ nnpnyugot felól való

kòsziklához mentünk, e's ott a' Kolumbiának egy kis esó

nakjára talúltuuk , mellyben már három ember reánk vára

Коши, és bennünket a’ паду haióra мыть. Alig voltunk

ott fél óráìg, midòn ketten нашить arról gondoskodván,

hogy a’ Kolumbián keresni fognak bennünket; azt tanácsol
lták, hogy еду czet-vadászónak haiócskájńt vegyük el és ab

ban ereszkedjünk a’ паду tengerrc. ЕМ: mi meg is _çseleked

tük. A’ hajócska egy nagy kóhöz volt самом. Ot evezó

lapátia volt, és egy hajó-kötél darabja. Mi eloldoztuk n’

ищем, és estve 11 órakor тара 'a' Kolumbiához értù'nk.

Еву szempillantat mulva sok embert láttunk a’tengerparton

lámpáaokkal ide ’s tova szaladozni, пазу lármńt is ballot

tunk; és ан вопйоНцЬ: minket kerelnek. A’ hajócskánkba

ugrándoztunk, ’s bele vetettünk hamarjában 25 font kenyeret,

15 pint vizet, еду lxompaszlI és egy пар—611“: mellyellkel a'

Kolumbia’ kapitányaajándékozott meg bennünket. Sietó ált

költò'zésünk alatt, a’napóra kétség kivûl elveszett; legalább,

mi ан többé nem találtuk lehol. A' haiócska félig vìzzel

tele , és semmìnk sem volt, a' mivel kimerhettük volna.

llly szomoru állapotban eveztùnk bele a’ nngy tengerbe, és

messzére eltávoztunk a’ „щепы, olly reménységgel , hogy

az amerikai kapitány, igérete пенис, néhány óra mulva

fölvesz bennünket hajójába. Másnap délig egy helyben ma

raultunll , és várakoztlmk; de hiába , тег; az amerikai hajó

nem jött. Parr megigérte, hogy Alcensio-szigetre elvisz ben

nünket , midón a' hajót éjszaki napnyugot felé kormányoz

tn. Egy evezó lapát volt az árbocz-fánk, mellyre keukenb

inket нашить, Ke'l: nap eròsen fuit a’ szél; de harmad

паров igen szép kies idônk lett. Junìus’ 18-dikán sok ma

darakat láttunk, de scmmi szigetel: sem. Parr azt állította,

hogy Ascensiot elhibázta. Megváltoztaltuk tcha't utunkat, és

napnyugot felòl éjszaknak eveztünk, hogy Amerika’ partial

га ériünk. Midón пшик, hogy keszkenóink igen gyönge vi

torlák, az ingeinkból más újakat csináltuuk. Nenn sokára

az éhségnek minden kinjaì megtámadtak heunünket. НЕМ):

szorltottuk magunkat еду lat kenyére én két kanál vizre 24

órában: Junius’ 28-dikán minden kenyerünk elfogyott, és

a’ legrettenetesebb Нам": láttuk szemeink clótt. Kinon egy

bambus-nád-pálczát talált, azt' kezdetle rágni. Mindnyájan

|‘pá-|‘nl|antnk czen nyomorú eledelre 's a' bambust ette'k.

En a’ csìzmáima'. próbáltam cnni, de a’ talpak sós vizzel

лиги nöNYv. ‘ 23
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иву tele ШАХ magokat, hogy semmìt abból le nem пуд]- -

hettem. A’ felsò bôrt megeltem, de semmi jó következéség

nem éreztem. Végre Parr, Julius’ elsò napián еду Связей

disznót fogott , egy a’ hajóban maradt szigonynynl. Nagy nehe

zen belehuztuk a’ bajóba, és hálát adtunk az Istennek ezen

gegitségéért, illy паду szükségünkben. Vérét e’ halnak meg

ittuk. Megszáritott husa pedig negyed llapig eledelünkiilszol

gált. —- Ekkor újra gyötrött az éhség. Kanon és Kimm nem

állottak reá, hogy a’ haiót kifurjuk és igy nyouloruságunk

nak véget vessünk. Sòt az elsò ezen тешь közül azt ja

vasolta, hogy sors-vctés мы határoztassuk meg, ki 5201—

gáljon közůlünk a’ többinek eledeliil. Mivel téntánk, tol

lunk és papirosunk volt, számokatjrtunk; öszvegyöngyör~

gçtve еду kalapba vetettük azokat. Ot vult a’ lialálos szńm;

щепу magára Каната esett. Ez mimljárt .3’ kariálm ’s 15.

baiba bárom metsze'st шиш , lelkét Istennek ajńnlotta, vé

rét elfolyatta ’s megholt. Midón holtan ott генам elóttünk,

ßriguxz еду darabot a’ czombjáról lekeljiteti.,4 'l mindnyá

{за ettünk belóle jóizüen. Ezen holt-test, mellyet gyakori

megmosás által a’ tenger-vizben menteltünk meg a’ rntha- .

důstól, Iulius’ 8dikáìg táplált bcnnünket. Варан: vnlt a'

atrázsálás’ aora. Reggel vettem e'szre, hogy a’ viz’ szine vil

tozìk; millón a’ nap följött, mńr итак al визга: földel.

Reggel 8 órakor a’ parthoz közelítettünk; de még itt is {i}

szerencsétlen égek värtak reúnk. A’ habok igen erósen свар

kodtak, mi. pedig soklml gyöngébbek voltunk, mintsem hog',

a’ hajót megtarthailuk volna. 1de ’s alla forgznatott a'sze

lektól. Sok fáradozás után Копий , Рап- , és ¿n Бина

tünk a’ partokra. A’ szegény Kinon és Brígusz рам

pedìg а' tengerbe fúladtak. —— New sokára megtudtúk, hogy

Amerika' szélein vagynnk-y és a.’ szánakozásnak ’s ember

ueretésnek ele'g sok azép jeleit признана]; n’ lakosoktól.

Ebból láthatjátok, liogy egy peraszt-ëmbernek a' maga

házánál a’ száraz földön sokkal jobban vagyon (Ища, ba'r

néha „пище: lait is; mint. akármelly Багдад bajós-luu'ev-4

kcdônek a’ teugeren.

39. На illy/èn ‘veszedelmekkel ‘van балует:—

tetue a’ te eri utaza's: Ivall'on, mi fuíszz" me'g ¿s

arra az emuereket? Leginkább a’ kalmárkodás és,

kereskedèsf' azután fr’ messze országoknak és ki

rál oknak egymással való öazveköltetésök; a’ ha

di- - àboruk ’s аТь Y '
Ь
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40. f1’ tengerel'en „и еЬйиб re'szeit a’ {бы

Lerelvsegénel: даёт/ад Íu'vju csal.- твид/де]: tudna'

megmondfmí a’ ma'r вашу Италию]? (Lássd a’

И. kèrdêst). ‚ ~

41.1”5 ezelrrb'l külön-«lülön tanulní nem fo

' gunlv ; `llamar”. zíltalja'ban mit jegyezhetünl: meg

р. о. Áusztrn'lz'dról? Ez van legmesszebb mi' tö

líink; éppcn általellenben hozzánk, és tehát itt

laknak a’ mi lâh-ellenteseink. Merö szi elh-bokroläfn

ból áll. Ш vannak még valóságos va emberek,

kik fél-mczl'tlenen járnak; гам-шт lyukakban lak

пай; n ers hussal, fólddel, kövel és gyökerckkel

èlnek. öt ember-hust evó’ lakosok is itten találtat- '

nak. ' Ezt a’ részél; a’ fóld’ kerekségének сна]: пеш

йэжёёбш fódözték fel. Más nevei Dél-India, és

Polinézia. (Lássdr XI. r., 71. за). “Ь"

. 42. Mit jegyezhetünl: meg тащит Ameri

la'ról? Ez a’ földnek öt részei között a’ legna

gyobb; és сдай ezeló'tt 400 esztendökkel födözte

fel valarhelly Amerikus nevû hajós-kapitány. Eb-

ben a’ fóldzrészben vannak roppant’ magasságu he

l' gyek, és a’ legnagyobb folyó-vízek. Lakosai job

bái'a pallérozottak, keresztyének, és a’ földnek

más részeivel mindennemù" öszveköltetésben vm

nak. Söt nem rég о." mi felséges királ unknak

leányát is Amerikábn vitték férjhez egy cs szárhoz.

A’ dohányt és krumplit innét Шишек által mihoz

так is. A’ czukornak való nád-méz maig is on

nét hozatik mihozzánk a’ ha`ókon. Aztán Ameri

kában találtatnak a’ világon a leggazdagabb arany-,

és ezüst-bányák, söt gyémánt-bányák is.

43. lllz'tjegyezhetünl* meg’ a'ltaljfíban. 419-556—

ról? Ez éppen4 а? nap alatt fekszik fù'ggô'legesen;

ug? hog'y ott az embereknek áryékjok sincsen, mi

“Ё éppen magok alá esík az árnyék. ЕЬЬеп éget a’

nap legsíitösebben. Itt laknak а fuk-ete'k (а’ nége

rek és szerccsenek) , kikné; az exxlbcr-adás-vevés

maíg is szokásban vagyon. Egevényes sovány ГОН—

jök lévéq, hogy éhhel meg ne Нападай, magokat

l
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és gyermekeiket паду olcsón Aruba bocsátják н’вм—

da oknak és európalaknak; kik vlszont más kel-es

kedöknek áruliák e1; és igy vitetnek széllel a’ vi

lágba mindenfelê. De legtöbb afrlkai rab-emher'

vitetik ki Amerikába; hol a’ czukor-nádat ezekkel

a’ szerencsétlen fekete rab-szolgákkalmunkáltatják.

Továbbá Afrikában van a’ hires Egyiptom földe *) ;

de egyszersmind a’ Barbaria is , mellyben laknak a.’

sok tengeri rablók és haramlák, kik a’ keresztyé

neket a’ hol érik elfogdozzák, mint a’ barmokat e1

adják, minden kìgondolhatóképpen sarczolják; és

esak nagy summa pénzért lehet öket tölök kivál»

tani. Illyen keresztyén rabok pedlg mai napon is

mindig vannak Afrikában пазу számmal. (Mi jut

eszedbe tehát, valahányszor czukrot lálsz ‚ avvagy

kóstolsz Y) -w

44. Mit jegyezhelünl: meg (iltalja'ln'mI ¿luid

róZ? Ez nap-keletnek fekszik. A’ világ’ teremtése

kor az Isten ide szálh'totta a’ legelsò’ ember-párt;

ebben volt a’ paradicsom "); és ebböl широта

tak el ès költöztek ki a’ sok népek , nemzetsègek

mindenfelé a’ vil'ágra: a’ mi magyar eleinknek ere

deti hazájok is valaha itt volt Azsiában. Továbbá:

itt vagyon a’ azent-fóld , mellyre maig is elutaznak

az áhl'tatos keresztyéneiiLIIlegnézni azokatla’ szent

hel eket, mellyeken аи Isten’ fija, az Ur Jezus

szü etett, уди-кем BZenvedett és .eltemettetett.

Ázsiáhól jò’ hozzánk a’ kávê, riskása, sok füszer;

onnét jött a’ selyemftenyésztés, holott Iazelött a’

selyem szörnyù' drága volt, és’azt hitték róla az

europaiak, hogy az Ázsiában a’ fákon tei-em. Innét

származott által hozzánk a’ kender, melly India

ban maig is vadon terem. Ugyane’ föld-részben

vannak a’1egmagasabb hegyek (Himalaya név alalt) ,

szörnyü лагу homokos pusztaságok (Arábiában)°, és

") Lánsd: XI. rész. 42. kérdés.

й”) Hozzávctóleg a' mai Mezopotámiábau.



Földleirás. ~ 367

n’ legro antabb országok és birodalmak, p. о.

Khina , atdrország , India ’s a’ t

45. All! jegyezzünlr meg a'ltalja'ban Europa'

ro'l? A’ többihez képcst ez ójszak felé fckszik, és

legkisebb része a’ földnek, de d’ legnépesebb. La

kosai feiér ábrázatuak és keresztyének. Az euro

aiak uralkpdnak a’_ földnek töhbi részeiben is sok

elyeken- О nálok virágzik tudomány, kereskedés,

mesterség legszebben. Europábun vannak a’ legpal

lèrozottabb országok; itt van a’ legjobb rend-tartás,

legtöbb bátorság; a’ királyok és uraságok is itt

bánnak az alattvalókknl legemberibben

46. .Az emberel: megjártfílv~e mdr tölzéletesen

a’ földnel: minden részez't és szegletez't? Még ko

мы sem egészen. A’ fóldnek déli részeit a’ ször

nyü hévsêg és fene-vad állatok miatt nem lehet be

utazni. Ejszak felé pedig a’ jeges tenger áll ellent

a’ haiósnnk. Sok utazók, kik próbát akartak tenui

a’ fóldnek még esméretlen részeit megjárni , -oda

vesztek ut-jártokban, és vissza aoha nem jöhettek.

47. А, 'ua'rosolî miért перелета ÍLeZyel: alu'r»

meüy része'ben is a’ fb'ldnelz? Ott lakik eg ütt leg

több ember, kik egymással mindig érintliezésben

lévèn, rendszerint pallérozottabbak is, mint a’ fa

lusiak. Ott vannak a’ legföhb rangu urak, méltó

ságok, kinases polgárok. Ott van magy mód min

denben , üzetik na fény , ompa;  divatoz a’

mindenféle sok Ш atság, játéi, táncz, muzsika. Ott

találtatnak mindenféle oskolák, alacsonyak és ma»

glasabbali; törvény-székek; ott van pósta, arvos

oktor, atika; vannak számos mester-emberek,

mindenfé e fábrikások, nagv-kereskedök, bolto

sok , vendêgló'k. Ott tanyáznak rendszerint katonák

is mindig. Ott me en ország-ut, esnek a’ leg

nagyobb vásárok (вымытые , és ott шиши; а’

leggyönyörù'bb házakat, ro pant és ékes épületeket.

48. А’ fiildnel: шеф/52 részét esme'rjülî leg

töke'letesebben? Azt, a’ mellyben mi is lakunk:

Europa't. `
ц
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Il. Különöselz Európa'ról és Magyàrorszrígról.

49. Euró (iban mellyek a’ nevezetesebb or

шум? Вё11е16 Spanyol, Franczía- és 01115201—

szág; napnyugot felé Némefország és Anglia; éj

szak felê Svéd- és Oroszország; napkelet felé Тб—

rökország. . `

50. Kik ural'l: és zgazgatóz'l: ezelvzelr a’ soI:

orszd olvnaÃI? Császárok, l{irályok,fejedelmelc, her

czege 1 és vilägi uraságok. Söt Olaszországban olly

birodalom 15 vagyon , mellynek papi személy a’ Ге—

iedelme , t. i. a’ szentsegres ro'mai рара- Sok orszá

1301111110 pedig a’ lakosok scmmi Fólöttük 71116 urat

nem esmér'nek; hanem magok magokat igazgatják;

5„1. .Huit M arorszdgnal: örölsös ига lrícso-à

da? О Felsége l. Ferdinánd egyszersmind Ausz

triai Császár; lakik Bécsben. .‚ '

52. Magyarorsgrí on ’kivül meg mellyz'lx tar

tomzínyoiat bír'a О 'elaége„.7 Bix-ja Ausztriát (еп—

nek fövárosa a . ompás és roppant Bécs város, há

rom-százrezer akosokkal); Csehországot, 82116—

ziát, Morvát, Gallicziát, Erdélyországot, Stájer

országot ’s a’ t. Á

53. A’ туш-ода! együtt öszvesen, ‚иглу

`(Лаги/111155 vannal: 0 Felsege'nelr? Kerék 5211111—

ma132 millió: németek, tótok, magyarûk, 013

szok; keresztyének, zsidók; 65 sok mindenféle

yn_yelv'ù' és vallásu népek. .

54. .Ennyi aol: пёрся mennyi katonaság ótal~

ниш as ellense' ek ellen? Két-száz hetvcn-ezer

ember állandó mtonaság, mindig készen так-1111111

fegyverben , _kik regementenkênt vannak elszópawa

111111: ész birodalomban; háborukor pedig elôállíta~

tik árom annyi is, A’ katonák minden паров bi

zonyos zsoldot (bért) huznak a’ királytól, molly

zsold 112 adózó népre kivetett adóból kcrül.

54» Az europaí Ímtalmmssdgol: l-özött az пиве-—

tríai császa'r millyen {ед-диет»! bär? Igerl пазу `

\ . ‚
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tekintettel; és Oroszorszá-g után ш 6vé legmgyohb

birodnlom Europáhan.

56. Hát Magyarország mz'llyen helyet foglal

el az лили-[ад tartomrínyoblwz ke'pest? A’ 1egie

lesebbeb Egy maga Magyarország csaknem annyi,

mint a’ többi ausztriai birodalom. Aztán olly эше—

rencsés_fekvése van, hogy ez az nusztriai tartomá

nyok között éppen középen áll; és jobbára körös~

körù'l nem idegen hanem ausztriai nemzetek a’ szom

szédjai, mint meg’ annyi védelmezò' erösségek.

57. Magyarország mellyil: fartomrinyokhalha

triros nevezet szerz'nt. Azok im’ e’ következök:

éjsznk felé Morva, Szilézia, Galliczía; Ikelet felé

Erdêly-és Oláhország; rdél felé Török-, Tót- és

Horvátország; nyugot felé Karinthia, Stájerország

és Ausztria.

58. Ezt as душ hata'r, még máske'nt mí- .

açmüfzólrkal ¿s szokds szey'ezni? Megye és vonal

mea .

_ 59. De mi bülönbse'g 'van megis a’ me ya,

határ és года! lrözött? A’ határ leginkább fa uról

mondathatik; a’ megye egy-e egèsz vidékröl, —

mint országunkban a’ városok és várak’ megyéik,

vagy a’ vármegyêk; a’ vonal vagy gránicz monda

tik egg' országról.

Csupdn maga Mzrqurwszág ha'ny me'rt-l ‚ '

o'ldet oglal? 3853 néor sze ù.' mértfóldetgmely

@en kfrék-számmal 9°Ãi11§5 ¿ma mdk; és ida

röl idöre szaporodik. `

61. Magyarország’ hata'ra'nak, алая: földe'

пеЪ шт millyen forma'ju? Csaknem mindem'itt

hegyek kcrítik be , -kivált é'szakról és kçlctröl:

Pozsonylól egész Erdélyig a’ трак: hegyek över'l

zik körül. Ellenben nz ország’ közepe nagyobh re

.) A’ tnnitó magyarázza meg , hogy itt a’ mértföld nemcsak

lxosszábnn értetik; hanem olly darnb földet jelent,melly

szélében-hosszában, вы miuden felól egy-cgy mértföld.

Lássd V. тёса: IV. 8-10.-.»szám. y
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szónt sìkságból álló. Nagy kiterjedésù' rónn ринита

ságok , р. 0. a’ dehr-cçzeni. kecskeméti , és'más рази-2

ták. Nagy erdöségek q’ Balm/Ly és Vérifs мыс.

Nagy tavak: g’ Fertö és Balaton. Folyó-vízek,

mellyek ez oyszág’ hatdrnihan fol пай: Duna, Tif

sza, Dra'va, Байт, Ra'ba, dg ’s a’ t. Azonj

kivül forrás és savanyufœrczes-r) viz ez országban

nnnyi van , mennyi Európában egv onszágban sin-1»

cáen; legnevezetesebb van Füreden.

62, _Mí különös leuçgó'i tüueme'nyt la'thatni

Magyarorszá nal: Wsza-mellékipusztásqgaìlç? A’delibábot.l “fr

63. Маше]: teha't a’V fà'l {пищат Magyar-g

arszágban? Közöttök legnagyobb a’ Duna és a2

Тёща, Mind a’ többiek ezelçbe folynak; ezek рез

dig végre magában af Dunában egyesù'lve, a’ Feketef-J

tehgerbe ömölnek, Es l'gy Маг amrsmág2 fólde a’

Pakete-»tengen felé lejt: `a' mit onnét t'udunk?

` 64;. А’ fobó-vígnel: mellyilr (fjobbz'l, mellyilu

a’ balog дыша ésрадуй? Képzelje az ember Irm-`

гм a’ folyó viznekközepén állva, arçzczal ап‘а for-f

ним, щегге а’ viz foly; és akkor g’ :nelly partía

ß’ Удине]; iobb-keze felöl esik, az lesz anual; j'obbik

partja; n’ melly Pedig balrkçze feló'l es_ik, gz les-S,

шлак halog partla. и; y'

65. Millyen ìrq'uyóan foly a’- Duna?Er.ed Né»,

metországbqn nyugot felô'l , és foly kelet felé, Kef

ljçsztùfl пикша ЫёшеЬ, Magyar- és 'I'örökorszgl-A

got, és végrß beleömlik a’ Felçete-tengenbe.

` 66. мы: nevezetesfoëyó-w'z a’ Duna? Ezen

járnak fel és qlá a’ пазу аЬопа—ЁегезКедб—ЬаЮК,

ès a’ pqmpás utazó özth-lók. Belöle fogják a’ sok

halat; ama’ tengeríîalat is,l a’ vízát, Baita шипа]:

q' sok плиток; söt вышиб aranyot is mospnk a'

vízéböl. A’ szigetek, mellyeketcsinál: Csdó-köz,

Szigct-köz, András-szigete, Csçpelfgzigete шву

Báczkevi , és Magarétafszigete. Allandó hid falla

и) Leirását lássd a’ VII-»rjik részben, a' 91-dik kérdés alalt.

ь
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még eddíg országunkban-sehol sincsen, hanem bajó

hid van által-csinálva raita: Pozsonynál és Pestnél.y

Másutt u. n. röpù'lö hidakon járnak által.

_ ` 67, МЁЦуе/Ь irrinyban foly a’ Tz'sza? Ez, éj

pzak felöl ‚ a’ .Kárpátokból eredve ,gfolyädél fele', és

ß’ Dunábn ömlík.

68. ДНИ/51 nevgzetes a’ Tísza? Ez a’ folyó

nendkivíil y:sok csavargásokkal jár; mi általn pos

ványságokat csinál, és gyakrawki is órad; е еп

nek még eddig nem lehetett elejét venni. Járnak

mim kereskedößhaiók is; 1rv1évs|zerintA rajta szálh'tják

Vg’ sok sót és fenyöf-fát. I-Iallal , rákkal annyira bö

Velkedik ‚ hOgy a’ Tisza mellett lakozók még sör- „

'léseiket is @zzgl мышь Kivált kecsegéi hiresclß

,mandó hid van mit@ мы szolnoknál, szegednél

’a t, helyeken, ` `
69- Nevezz _Hsebb fol ólrat, meléyel: a’ Бич

fuíba ömlenelr? Alulról fo упак hele n’ Lajta,__1îrív

Il“, въезд, Dniva, S'zfífva; fólù'lröl a' Vdg,

Gaiam, I о! , maga a' Tz'sza , Вега ‚ Temes»

{Тети a’ unának bal'szélébe mell'yik folyók -öm

enek be? на: a’ lìába, a’ пацаны; melly' c felèn

' ömlik be Y) ' ‘ \
70. Перед; Hsebb [од/бригада, mellyelë a"

_Tiszábçt Тиф/лад? Jobbról a’ Вой/од, Herndd,

Zagyva 5' balról n’ Застав, Кбгбв, Магов.

71, Van-e ollyan _faQ/ó, melly az orszíl'gban

11.6851' credete?, de nem 'ömlz'b sem Папаша sem

Tisza'ba, [шлет más országba foly (Ша! ? Illyen ч

grs-'gk egyetlen еду van: a’ Poprçíd; a’ Karpátok’

МЫШЦ. ч—(‘Тапдоп mellyik országba foly ez Ежи-2

- 1 72. Mellyel: Magyarországßal: föbb terméseí.

A’ magyarorsgági termések a’ természet'nek mind 51’

llárom országaiból kimerl'thetetlen böségüek és дщ

lönös jóságuakì-a’ minthogy erröl el van hir?

sedve 'Magyarország a’ legtávolahb külföldön ls.

Névszerint az (Шаха? orszçígfíból nevezetes termé-f

gek: a’ lovak, juhok , ökrök és вышек. А’ nii/¿fé

луед’ РГЗЩЁЬПЦЦЛ a’ gabóna, bor, dohány; дуй—
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mölcs , tù'zelö, és ennek pótolására à’ tözeg. (Те—

rem pedig n’ tözeg harms vidékeken, és ollyan {bld

zsombélì, melly öszverothndt fù'vek’ és mohok’

yökereiböláll; és gyánlától, kénkötöì által van

gat-va.) Az ás'urínyolz’ orsza' a'ból: агапу, eziist, só,

köszên , az opál nevü drága {б _’s a’ t. Свай fejérón

(czin) és tüzkò’ nem камыши Magyarországbzin.

73. Но y Magyarország ¿gen áldott jo' ад

fò'ld, azt zonne't is e'szrevehetnz' Ниш ' en_ ?

Onnèt'. hogy а’ lakosok ebböl más országo а k1

költözni nem szoktak; holott ellenben ide más ide

Ееп Егвтгойьы sereges'en költözködnek be az em

ere '. x

74- Äfïildnel: terme'sez' mimo'don влёт-822513:

nek el mindenfele' .7 A’ kereskedés, adás-vevés . és>

cserélés állal. Mi végre szolgálnak a’ számos vásá

rok (vagyis sokadalmak) az országban. Jeles he

lyek р. о. ló-vxisárra nézve Суёт; szarvas-marha

vásárra nézve Fejérvdr; gabona-vásárra nèzve

Ba'cslvz, G 6r, Метлу, Soprony ; épl'ilet-fákra nèz

ve Szolno , Kóma'rom; sörtésekre ne'zve Soprony:

.mindenre nézve a’ Pest és Debreczen, városokban I

esó' паду v'ásárok. Esik pedik ország-szerte eszten

dönként, öszveséggcl két-ezer vásár. *) -Hány he

lyen? van tehńt vásár esztandötváltal minden na

оп . -— \

75. ЛЬ? tudsz Magyarország’ labosaíro'l a'ltal

ja'ban? Ninos egy ország is több Europában, щепу—

Ьеп annyiféle lnkosokr volmínak öszveelegyedve,

mint ebben a’ kisded Magyarországban. Nemze

tökrenêzve, laknak ebben magyar-ok, palócz-ma- `

душок, tótok, németek, oláholc, horvátok, rá

czok ,_ úrmények czigányok , vandulusok , izraeliták

') llt a’ tanltó ßgyelmaztetheti a' gyermekeket, a' nagy vá

sárokban és elméretlen népes városokban való okos m11- к

НОКгаЬч/Евуёъёзга; liogy p. o. el ne bámészkodiannk , ve

zetóiöktòl el ne mqmdjannk, ¿s el ne’ bódulianak, 

лоты от példáit nz elveszett, vagy clvcszeltl ,kidobolt

e's megtaláltzitutt gycrmckeknek s. t. e.
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ъ

(эти: млад]? franèziák, olaszok ’s a’ t. Vallá

sukrn nézve: {eresztyének, zsidók; -amazok vi»

szont római katholikusok , két-féle evangeh'kusok,

ès göröghitl'iek. Rangjokra nézve nemesek és nem

telenck. A"ncmesek viszont va förangu neme

sck és mágnások (herczegek grófäî; , bárók , pù'spö

kök); vagy köz-rendù' nemesek. A’ nemtelenek

is viszont: városi polvárok, és adózó jobhágy ра—

гашо1;..- (Ьйзёё: XIÍ’. rész. Ц. Ш. szám).

l 76. НМ az Igazgattatfísra nézvehdnyfélél: a’

ma yarországí lairosols? Az igazgattatásra és sze

mé yes álla _otjokra nézve a’ lakosok тазу pupi,>

чаду polgám, vagy hadi rendhez tartozandók mind

nyájau;a’ kóhorló czigányokat kevevén, és n’

zsidókat, kik polgári jussal nem birnak, és сдай

bizonyos summának ñzetéséért sziveltetuek (шеПу

az u. n. tokrdncz-pe'nz).

_77. Llinemù' különbfe'le Yíelepedésekben [айда]:

.Magyarországban a’ lakosolr? Vannak itt is e' vê

вен (mint más egyèb országokban) szerte-széllel

mindenfeléì szabad kìrályi városok , púspöki 711140
sok, mezövárosok, rendesen épù'lt fulltk sw) vngyis

helységck; azlán puszták, majorok, csárdák, szál

lások, tanyák, kunyhók, vískók, putrik, azaz:

_ азы-мат lakások. Sátorok alalt mál’ most csnk

nz országban ida ’s сот vándorló oláh-czigányok ten

gó'dnek. A’ h/egyek’ tetején épù'lt régi váraklmu

pedig ma már nem lakozik зонт; és azok elha

gyatva és me romolva állnak. A

78. Äzo a' solcfe'le nemzetel: l'mmdr hol és

тег-га lal'nal: az orszfígban? A’ magyarok legín

káhb alsó Magyarországban, Tísza' tájún és Dunán

tul lakuak, A németek a’ királyi városokat birgik ,

mellyek’száma ne yven;1nknak aztán Szepes en,

Tolnában,Mosony an, Vasban, és ország-àzerte sok

 

') Falut kell érteni a’ magyar nyelvben , vnla'hányszor fa.

узду falva végezetü ,helységmév említetik; р. о. Iván-fa,

Maz: Iván' falva , faluja ¿Mihál-fa , azaz: Mihál’ falvn s. t.

\
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egyes falukon közbeu-közben. A’ tótok в’К dt’

mentében esö várme éket töltik el; de azo n

kivú'l másfelé is `tallil ozuak sok falukban. Az olé-

’ hok Erdély felé laknak. A’ zsidók elszórva min

denütt,-kivovén a’ bánya-városokat, mellyek

böl ki vannak tiltva. A’ palócz-magyarok Nó'grád,

Hout, Gömör, Borsód, és H_eves vármegyékben

laknak. ") ‘

79. Valmal-e ege'sx vdrmegye'l: ¿s tzlszta ma»

душ-од tzbzta ne'metel: , «ладу свара, tótok? Illyen

várme e nincsen e у is. A’ magyarok azonban az

ország. öszves lakosamak ma'd felét teszik, azaz: van

nak négy millió számmal. eszélnek Pedig magyaw

:rul mégiöbben is ; és ma már a’ többl nemzetú la’

kosok igen Inagyarosodnak. De akármennyi-félék

. is Magyarország’ Inkosai , azéri; mindnìêájan игуан

azon egy hazának gyermekei vagyun ; egy tör~

vény, e király ‘alatt állunk; és tehát tartozunk

egymást öcsülni,'tù'rni és szeretni. Gyiilölni vagy

azinte ‘üldözni és nyomni nem szahad egyiket is.

80. Hogyan osztatz'lr fel Magyarország? Kü

lönbféleképpem Fekvésére nézve р. о. felosztatik:

1.) felsö és alsó Magyarországra', de az bizou talan

felosztás 5 azútán 2.) a’ négy kerületekre; eze vár-v i

megyékre, ezek viszont iárásokra, Es ez már а'

bizon osahb felosztás.

1- Mit értünlzfelsó' Magyarország alatt? Az

országnak атм hason-feléL, vagyis a’ Dunán-f

inncm és Tisza-melléki keriileteknek azon várme

gyéit, `mellyek a’ Kárpátok f'elé esnek.

82. Mit értesz aLso' .lllagyarowza'ér alatt? Az

országnak деп Ьазоп-{Ыёц vagyis a Duna'n-tnli

kerù'letet egészen; a’ többi keriileteknek is pedig

déli részeiket.-Mi tehát also vagy felsö Magyar

országban 1akunk-e'I

г) Цена а’ x12 fésznek „тишь 12. sz.
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83- a’ лёд): ЬепНегеЬ ‚ теЦуеЬ-е Magyar

ország elosztatz'lv, Ízïyan ne/ueztetnek? Dunńn

innen , Dunán tul ; és ' iszán innen, Tiszán till vuló

kerù'letek.

84. Mínemü Штаба. l'ell maga't az embernek

fe'pzelní, hog еле/Ь elneveze'selre/L megT ne bótlul

jon? Képzelni kell magát a’ Duna és а Tisza közó,

névszerint az orszdg-gyü/éselv’ helyeire (Hdl-os’

mezejère vagy Pozsouy’ városába) , hol t i. ezt a’

felosztást regenten rendelték. Onne't felvéve aztain,

a’ melly részei az országnak Dunán innen vagy tul,

ès Tiszán innen vagy tul esnek, a’ szerint nevez

tetnek mai nap’ ism-(Ha ezen kerù'leteket a’ Dunn’

és Tisza’ jobb vagy bal oldalához képest kellene e1

nevezni: akkor a’ .Dunán-inneni kerù'let valljon

mellyik partjára esnék a’ Dunának 'i Hát n’ Tiszán

tali? Hát a’ Dunának jobbik ypm'tjára mellyik ke

ríilei. esnék? Hát a’ Tiszának bal partjára ?) _

85. А’ négy kerületel: w'szont mikre osztatnal:

fel ? Vármegyèkre , mellyek az egész országban ösz

vesen 52 számmal vannak; t. i. a’ Jászságot , Kun

ságot, és más kiilön vidékeket is hozzájok éi'tve.

66. Megmagyarrízva mit tesz ez az втере—

zés: vármegye ? A’ váraknak vagy vaírosoknak

megyéit , azaz: határait, kiterjedéseit teszi.

87. A’ vri/'me ye'l: az ò' nevez'lret honnét 'vet

tél: ? Valamelly fo yó-viztöl, várostól ‚ vagy jelcs

embernek nevétöl. i

88- A’ Dundn-ínneni'lverületröl mit

Irell tudni a'ltalja'ban? Ez, az egész országon végig

fekszik , és mind a’ négy kerületek között a’ leg

hosszabb. y

89. Hány fua'rmegye'l'et [оды maga'ban a’ Du

na'n-innení ierület? Tizenhármat. V

90- Mibe'ppen двигаете]: azolr, és mílëyen

идише] ЛгЬйвзлеЬ ? Pozsony, Nyitra , Trencsin ,

Aŕva és Liptó egy karéjban fekl'isznek a2: ország’

szélein. Alattuk fekszik Turóçz; ez alatt Bars; ez

alatt Esztergam. Liptó alatt fekszik Zólom; ez alatt
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Нот, és Nográd vármeg c; ez alatt Pest, a’ Kis

Kuusággal; végre Pest a alt Bács vármegye. f)

____-___.

f

91. Mit jegyez/zetlgi Развод ’vdrmegy e' r ó' l ? Ebben vagyonnixeßnagy Dunaíziget Csa

lo'köz, mellyet termékenysége és sok 'gyù'mölcse

miatt arany-kertnek nevez a’ köznép; de rossz vi

zeilôl a’ lakosoknak golyvájok nó'. Vagyon e’ vár

megyében öt kiru'lyi város, u. m. Роддом/‚Паду—

Szombat, lilodor , Bazing , Szent-György. Közöt- ’

tök Pozsony a’ legnagyobb: 34,000 1akossa15a’ Du

na’ bal artján Itt szokás отпад—душа: tartani, és

királyokatkoronázni. ~Nagy~Szombatban sok posz

tó készù'l, és itt találtatik az е iklegna yobb bor

hordó a’ fóldön, melly 2100 a ós, és te e van. 

Mé nevezetes helyek: Somozja, Püspölvi, ’s a’ t.

' Taglóson van gonoszlévö rabok’ számára,ama’ hires

fenyl'ték-ház, melly azelött Szenczen volt.

92. Alíró'l nevezetes Ny it ra fu a' rm еду e ?

Ennek igen kl'ilönös formáju környù'lete vagyon

Végig fol ja a’ Vág’ vize. Királ i városa: Зла—

l'olcza. evezetes mezövárosai: Iëfyz'tra , hasonló

nevü patak mellett; püspöki lakó hely; a’ pù's öki
vár az országban lévó' régi épiiletek között a’ Iieg-

régiebb ‚‚ és ezer esztendö mél sokkal idò'sebb. Pri

mâgye. .Erseß- Ujva'r. Sassz'n, hol jeles karton-fábrika
yvan, melly esztendönként többet foglalatoskodtat

6000 emberne'l. Наш-8011 а’ király О Felségének

szêp mulató helye, és selyem-gya jas juh-gaodasága

van. Hatény (vagy Hietya'n) mellett hirr ieleg

. foi-d6 van , mellyre messzù'nnen eljárnak a' i.. ‘t l

Zsidó egy vármegyébeu sem lakik annyi, mi. .L

Nyitrában. '

. 9) А’ vármegyék’, tartományok’ és egycs helyek’ fekvéseinek

mcghatározásában szorgalmatosan kell gyakorolni a’ ta

nnlókat; mindenkor a’ lak-helyet véve'n fo`| НИЗ—рои!—

nak; hogy tudják тиной" minden csmérclden helyckeu

is órienlálni.
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93. Mz'tjegyzesz meg Tren vain 'va'r т е

çyéró'l? Ez már hegyes, völgyes és erdös vjdók.

tt a’ földmivelés nem igen diszlik; de annálinkább

diszlik a’ gyümôlcs-termeszlés , és a’ 'uh-tenyész- 

tés, mellyböl a’ lakosok élnek is д‘). A’ Va'g foly

végig ezenis. Van bennee kia királyi várcs: Tren-4

сан/ь ; hozzá közel fekszi с a’ Teplz'cz falu, melly

az б gyógyl'tó mele fördöjéröl hires. Nevezetesebb

mezövárosok: Puk ov, hol készù'l a' derék pukho

vai posztó. Beczŕo'.. A’ drótozó tótok johbára

Trencsin vármegyéböl` járnak szerte-széllel.

94. Miró? emle'kezeles rva vdrmeg е?

Nevét az Arun vizröl víseli ,melly kebelébcn Тау.

Az országban ez a’ legsoványabb fóldl'i vármeg 'eg

çi’ lakosokzab-kenyérrel élnek , mivelkösziklás im

tgíraikban zabnál egyéb gabona nem terem mcg.

Es mé is ekkora darnb földön, mint ez, nlig lnkilc

valaho ann i számu ember, mint itten. Mert mun
kás , szorgalymatos tótok lakják. Nyáron egész fan

miliásLul leköltözködnek az nlsó várme ékbe dol

gozni, és Hornya'kolnak nevcztetnek. 1\ ezövárosai:

` Älsó-Kubz'n; Увы-зла, ’s a’ t.

95. All? де]! ymegjègye'mi L ip t ó va' r m e

gye'ró'l? Ebben esnek a’ Kárpát-hegyelmek leg

magnsabb csucsaík , mellyekröl a’ hó soha sem fogy

el. Mezò'városai: «Szent-.Míl'lós 3 ennek tövében ered

a’ Уйди Вбега511ц piskolcz, és arany-bánya va

gyon; határán soha nem szántanak, azéri: ott veréb

nem lakik. Liptóból sok snjtot hordanak ki az

országba mindeufelè. Hz'bbe mezôvároskánnk min

den utczái Szent-Irásbeli nevekröl hivattatnnk; igi

egyik utcza Betlehem, másik Emmaus, harmadx
Jérikhó, Samária , vZsodoma , Gomorrha ’s a’ t.

96- ДБ: tudsz Tu r до: va' rmegyéröl?

Ez egy лагу szép kerthez hasonh't, `köriilfalazva

Kdrpátokkal, végng öńtözve a’ Va'g és Thuro'cz

folyamok áltul. Az иду nevezelt Olajhíroŕ, вши:

') Lápd: Х. rési, lil. С. 3,7. szám.
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a’ kl'ilönbféle olaiokat áruló puttonos tôtokl ebhöl

a’ vármegyéböl vnlók. Mezövárosa: Szent-Zìlrírton.

Stalma falubnn meleg fórdö-viz forr a’ földbò'l.

97. Mz' jegyzésre méltó van. Zo'lom vdr

megye'rò'l? Ebben foly a’ Garam’ vize. Királyi

' vn'ros öt’ van benne: Korpona , Zólom, Besztercze

ba'n- a, Lz'bet-bzí/Lya és Brezno-bfŕnya. A’ három

utó bink egyszersniind bánya-városok; mivel vi

dékeiken szerfólött sok ezù'st és réz так. Breznón

késziil az ugy nevezett jó prl'mza, sajt melly kia

zsélerekben ország-szerte széthordatik, és nagyon
ka ós..

Р 98. Mz'newezeitesseâgr шт Bars vármegyé

Ьgn? Ebben fekszik ama’ két hires bánywváros z

Uj-ba'nya. és Körmöcz-bánya. Utóbhikban ásatik

a’ legszebb és legtöbb arany Európában. Hétszáz

ember dolgozik folyvást a’ bányákban. Itt verik

a’ világ-szerte esmèretes körmöczi агат/0112! (du

kátokat). és más pènzeket. Arról esmérni reájok,

hogy a’ ké es oldalukon , alatt egy B betii áll. А'

körmöczi akosok többnyire mindnyá'an golyvá

sok, a’ viztò'l, millyen ott terem. ezövárosok:

Léva, Aranyas-lìlarót. Hlíníkben malom-köve

' ket fejtenek.

99. Eszt ergam 'ua'rmegye mirölneveze

te@ ? Ezt a’ Duna kétfelé hasl'tja ; ugyhogy fele Dunán

innen, fele Dunán tul esik. Királyi város benne a’ Du

na’ jobb partján: Банту-дат, ré iváros, az ország’ fö

papjának (a’prima'snak vagyis а romaikatholikus fö

órseknek) loko-helye. Itt van olly nagy templom ,

mellyhez hasonló az országban több nincsen. [tt „Ще

teit és keresztelkedett meg a’ magyarok’ legelsö ki

rálya вдел! Istvrín , ezelött ezer esztendò'vel. Eszter

gamnál ömlik Dunába a’ Gamm’ vize.Pár1:ány me

zöváros , Esztergamnak éppen általellenllêben. ’

100. ivo/ul] шиит! jeleset Ноги? и a'rm е—

e'rò' l? Ez mintegy végig van hintve hegyekkel.

AzérL bövelkedik is mindennemii érczczel és jó kö

vckaL Венце foly az [poly Vize , xiielly'ilcl£ сви—
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kái hiresek. Kirailyi ós bánya-ydros: Selmecz, melly

nek a’ bánya-mivelésre nézve nincs párja Euró

pában. Bánydsz-alzade'mia is {Цен vngyon , melly

uz egész országban egyetlen. Az egész városnak al

За kiásott üreg ímmár, mellyet fu-oszlopok tarta

nnk , hogy alá ne sülyedjen: de :né-gis néha {днё—

nik szerencsétlensé . Van most is Selmeczen 18

bánya, és azokban 000 ember dolgozik éijelenap

pal. Esztendönkint két millió forintnyi p.p. iöve

delmet hoznak be a’ királ nak. — Még királyi vá

rosok: Béla-bdnya és aka-bdnya is. --— [poly

Saíg mezöváros. (НМ; másutt hol van helység Sa'g

nevezetü)'.’ Kospallagon hires dohány tereml

101. Szrímlzíld eló’ Мэры vármegye’

nevezetessçgeit? Ezt is az Ipoty’ Vize folyja ke

resztl'il, és n’ Zagyva’ víze. Веппе lnknak sok

palóczol: is, kik kl'ilönös magynrsággal beszélnek.

Mezôvárpsaix Balawa-Gyarmat, ésLoso/ch. Обса—

оп legjobb poszló -fábrika van az orszá ban;

melly a’ gyn )ju-fouáasal a’ körüle fekvò’ fa ukon

2000 embernél többet tart és éltet. Ugyanott 11165—

bász-fábrika is vngyon. намет/„мн és Tama'si

han cserép-pipa-fábrikák vannak.

102. Ale/[yet Pest va'rmegyénel: [детё—

gez'? Ez igen паду kiterjedésù' vairmegye. Венце

van az országuak két legföbb Városa, Buda és

Pest, mellyeket egymástól csak a’ Duna választ.

Rólok van az a’ tréfás példabeszéd: Buda mel

¿ett mindig pestis надуть. ‚

Pest számlá180,000 lakost. Itt anny'i a’ пете—

zetesség , hogy ад röviden elösz'ámlálni lehetetlen.

Itt tartatnak esztendönkint né умет а’ leînagyobb

vásárok az országban; mellye cre még kù' fóldi ke

reskedök is megjelennek, és a’ mellyek minden»

kor két hétig tartanak. Van tizenkét piacza. Itt

vannak a’ legföbb z'te'ló'- és törve'ny-sze'l'ek,  u

nem`különben a’ _legfôbb oskola'lr (egyelcm). Az a’

tudós trirsasríg is itt szokott öszvegyù'lni, mcllynek

e’ mi kézikönyvù'nket köszönhetjiik. Ш. futtatnak

' Ktm кбит; 24
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lovakkal Versenyt, kitett jutalomért; mellyhez

paraszt gazdák is juthatnak. Közel e’ városhoz van

az a’ hires Rálvos’ mezeje (i nevezve a’ közepén

folyó kis Bál-oa alakról), ho régenten az ország-v

gyülések tartatni, szabad ég alatt; most itt tarta

' a’ lóversenyfuttatás. (Hol tartatnak az országg

gyülések mai na on ?) _

Buda 36,0|§)0 lakossal. Itt lakik az ország,

nádor-ispánja (а’ palatinus), ki n’ király után az

első személy. Régenten Budán laktak a’ magyar

királ ok is. Itt tartatik az ország” koronája és

min en drá nsága “). Az országban a’ fő had-i

kormán -szé< is Budán va on. Buda’ tövében

van a’ ° es Szent-Gellért, egye, de a’ melly

nem boszorkányok” tan ája (mint róla babonás

aan mesélik), hanem ál rajta egy szép csill -

vizsgáló torony. Híres még a’ budai bor, mel

vörös szinü és nagyon jó; aztán a’ budai Штаб,

mellyhez a’ viz, a’ una’ partján, olly melegen bu

gyog ki a’ kőszikla-kból , hogy egy tyukot is le le

etne forrázni vele. „2,5,

Pest vármevyében Vannak a’ következendő

mezővárosok. Pllis és Zolt, mellyekről hajdan kii

lön két vármegye neveztetett , de a’ mell ek most

már csak az egy Pest várme ében fog altatnak.

Vác-z , hol van a’ siket-nénid? intézete, melly

egyetlen egy a’ hazában ""). Kecskemét, mellynél

nagyobb mezőváros az országban nincsen: 31,000

lakossal; kivált híres a’ pusztája: ez a’ Tisza

mellett terjed el, temérdek sok barom legel rai

ta, valamint a' királyi ménes is. Faluk helyett

az utas itten csak szállásokat talál. Mé nagy
helységek ebben a’ vármegyében: SzolnoV , Kö-f

где, Czegléd, Abony, Duna-Vecse

*) Lássd a’ XI-d. résznek szerzelékét, 27. sz.

m') Ennek esmértetését, és hogy miképpen vétethefni Be“

abba, lássd megírva bőven a' Tudományos Gyüjte

ménybe'n, 1817. , VII. kötet. 1818., IV. kötet.
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103. Pest lva'rmegye’ lvözepén mùsodd Айда;

'will тай .е1:82 ik ? A’ i Kid-Kuliság.

104. Mit tudsz a’ Kis-¿Kunsa'gról? Ez'l

különös régi sz'abacfságokkal hir ; nem függ a’ vár`'

megyétöl hanem egyenesen n’ pillaytinurstóLr Пед-дн

"venhét négyszegümértfóldet foglafl e1, melly me»-`

ŕò' sikság; gabonát, dohányt é§ sok görög-ßdinnyét

terem« Háxjom mezövdrosai: (Наём, Félegyháza;

Kun-Szent-Miklós- Vizb'ô'l, fából ez a" vidék szù'k-S

séget lát, és fa hclyett tözeggel él.'

105: Mi {ещё nevezetessé Ba'cs-SBódŕog

«va'rm egyéí ? Báçska' név alatt ez am egyík 1eg`

nagyolib abonar-'tán országlmknak- Jobbára ráczok

lakják. Е Ьеп fekszik a’ Palicsz' нет nagy tó'. Ezen
megyen keresztül a’ Ferencz-csatorna I‘), Щеп

а’ Dunát а’ Tiszával öszveköti, 14. mèrtfóldnyi

hosszu ì. é's alckora,» hogy' шагу terhes gabonás ha

jókat megbir. Királyi városai: Szabadlsa; Бот-4

bor, és_ Ujvl'de'l'.' Mezövárosa'i: Q-Becse; Baja;

Zenta ’s a’t Ezen vármegyének alsó csucsán,' n’

Duna’ és Tisza’ öszvefolyásánúl vagyon az- ugy ne`

vezett Csajldsok’ „шаге; A’ csajkások lcù'lönös sza`

badsá gal bi1-ó hnjós-legérryek (tulajdonképpen ka`

{отёк , niezok jobbára; és száln szerint слег-МН

százan.~ Ezek örzik itt е’ csúcson az ország’ széleit.'

vHajóikon vannak álgyuik is; A’ legna obb bajó'

9 álgyus, hordoz 1'00 embert: Fö tisztje ' lnk-helye'

mindenkor Tittel mezöváros.'

 

_ _ 106. 'Ha'ny штате штатам a" Dawn-'

túli lvèrületben? Tiz'eni'egy. i

. 107 - А’ Duna'n ¿lili kerületrb'l a'ltaëfa'lmrzI mitI

jegyezhetni `meg? Ez ńagyobb részint magyar 1а—`

kosokból álló kerüleb Itt találtatna'k az' òrszágb'an*

e) Lńssd X1’. r.’, 161: s'z. 2

4.*
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a’ legnagyohb erdô'k, u. nx. a’ Bolo/Ly és Vérles

úgy nem különben a’ legnagïfobb tavak, u. m. a

Fertö és Balaton. Ebben a’ {eriilelben van a’ két

gazdasági паду oskola is (Keszthely/en és Ó-Vri“

rolt), mellyeknél jelesebh nincsen az országban.

108. Ml'llyen renddel lrövetŕeznel: тумбы-а

a’ Duna'n túlz' va'rmegyélv? Föll'ilröl kcz vén, az

ausztriai széleken nyulik el lllosony, és Sgprony

vármegye; a’ визы-мышки dù'l Vas és zala ,

Horvátország’szélóre dül Somog és Barna a: Ba

таи a fólött, a’ Duna’ jobb partján fekíiszi Тата;

e’ ólötL likje'r, e’ fölött Копий-от, c’ Iiilött Gyò'r;

melly aztán Jilosonynyal határos» Le közé en fekü-

szik Veszprz'm. Magyarországnak e kerù' etét hai

dan` Pannonz'dnak hivták. i'

109. Mz'tjegyezlzetni meg Mовощу Imirmc

gyéröl? Fekszik a’ Duna és Ferlò' között, kies

vidéken és szép róna fóldön, mellyet közönségesen

Nyilasnak szokás hivni. Ontözi a’ Lajta’ vize,melly

rákokkal gazdag« A’ Ferté" szélein nagy Ízansa'g te

rül e1, mellyen bô видна-шкафа esik. A’ падаю];

ban sok farkas lakik. Majdnem az egész vármeg ét

német parasztok lakják, kiknek ékes faluik teg 

tösségre mutatnak, és az utazót v(myörködtetik.

Mezò'városai: -Í/a'r, hol a’ gaz aságot-tanulók’

számára jeles intézet veg on. lllosony hires gabona

kereskedò' hely, és a’ so gabonais мокла]; tanyá

ia. Ne'zsz'der, a’ Fertö mellett, nagy gabona-vá

sárairól nevezetes. Itt vannak meg: Kaiba ‚ Оговгн

Va'r, Köpcse'n. A’ bécsi nagy ország-»ut ezen n’

várme én megyen keresztül

11 . Mit méltó шаги; Soprony »va'fme

ilye'ró'l? Ez a’ legné esebb vármegye ; és egyéh

nt is a’ legszebb és egtermékenyebb vármegyék

közù'l való. Ebbe'n esik a’ Ferté', és részint annali;

sii pedékes magy hansága is; -melly még 100,000

ho dnyi földet foglal e1., de már munkába van vé

ve, hogyy паду csutornák (kanálisok) által 1ecsapol

шк 41 Dumiba; egerfaferdövel vagyon heültetve~
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(Onnët tehát csak mikor lehet fät hordani? A’

Fertò" 'partiain kellemetes látomán a’ sok éga

ßzô'lò'k és a’ sok halász-kllnyhók. irályi városai:

Soprony, igen régi takarékos város, lakosai bor

ternŕësztésböl élnek. melly bor nagyon ñnom is;

n’ város’ tornya az egész országban legrnagasabh,

azaz: 32 ölnyi ; köszén-bányája, czukor, kárt a-,

és burnót-fábrikáia is vagyon e’ városnak. -— ust,

az országban a’ egkisebbik királyi város. Fnlait

n’ Репа mossa. Ennek borai még a’ sopronyinál is

iinomsbbak. -Mezövárosair Kl's-AIarton, Сверив;

Eszterháza. Balfon a’ Fertö’ szélén, kénesös fór

'dö va on; Вид-озон kö-fejtó' hely. Vim aszszz'ny

falun van a’ linea, vagy is az orszá ’ atára, ès

kezdö'dik az ausztriai tartomány.  Eiben a’ чаг

megyében esik a’ bö-termésü Нади—1:65, mellynek

buzája országszerte dicséretes; benne чашка]: a’ na

helységekx Csorna , Веди! ,‘ mezöváros: Kapuvar.

A’ Vz'tnye'di dohány is Soprony vármegyébén te

rem. Még itt terem az u. n. csávai fejér fold is ,

Сайт: nevù' német faluban; melly minden falusi

gazdaasszony elò'tt esméretes. _.'

111, Mz'ró'l nevezetes Vas vármegye? Ez

is a’ legnépesebb vármegyéknek egyike. Falu eh

hen vagyon legtöbh minden vármegyék között. Ei

szaki részén a’ sze'leket Ízz'e'nsz-németek lakják és

милейшие]: ‚ kik ezen kiviil'másutt az orsza'gban

sehol sem találtalnak. Többi részeiben magyarok

laknak, kiknek legkiesebb vidékök Kemenes-alja

печет visel. Van e’ vámiegyében e'gy királyi vá

ros: Köszeg, а’ G öngyës’ artján; gyiimölcseiröl

hires. Szombathey, píispö i. város, mellyben a’

fò’ templom az országbeli legpompásabb épületek

közůl való. Más mezò'városok: Pz'niafei, Водолея,

Körmend, Iier'vrír, Sa'rvçír. Тау-свёл jeles sa

vanyú-viz és fórdö-intézet va yon. Kemenes

alatt esik a’ három Dömöllv: egyiœ Kia-Czel nêv

alatt esméretea; és миазмы; vulamint a' 8:53
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he y is, mellynek bora a’ somlyaiyal egy böcsillf

ne( tartatik.

112. Mit illík tudní Szala uármegye'-,

ró'l? Ebben _fekszik egyikben a’ Balaton’ tava

mellynek hegyes és szöllös part'ai az egész országf

han a’ leggyönyörühb tájjal iszeskednek; és a’

_ mellybÁen terem a’ különös jóizù' fogas-haL A’Ba=

latonnak nyufgoti partial! van a’ hires- Füredi sa-.

Yanyu-viz és órdöfintegeç, mellyre Inagy messzú'n@

nen is elutaznak az uri repdek, Tíhapy, beim a’

Balatonban egy meredek llegyen. Щ olly ekhó

van, melly egy __egész hosszn slrófát visszamond,

Keszthely/en ya on a’ gazdaságot-tam'tó hires in-.

tézet. It; van rev és általjáró _haiós-intéznet a’ 4Ba-f

latonou'. Még más mezövárosok: SzçzlzhEgprsgeg,

Kanígsa , Sümeg. Ebben a’ várme yében esik Mu?

rafköz is, I_nellynek mezò'városa ' галди, то:

çsáros helyen. '

113. Mit lell tudnunk Somogy Iminne-.-l

gye'ró'l? a’ Drávg folyó és a’ Balaton’

lava között, Gabonaf és borftermesztéssel gazdag

vármegye- Sok benne az erdöség is, Királyi «за

rosa ennek sinçsen, mint Szalángk. Mezövárosa;

Kapowzír, Szígetva'r, Usui-gp'> ‚ Marczalz' ’s a’ t,

` quanya 'vdrmegye miró'l пепел:

tea? Fekszik a’ Duna és D_ráva között, Gahonát,

dohányl: és bort sokat termeszt. Királyi yárosg

Pe'çs, щепу egyszersmind pù'spöki lakás; mellette

.lllecael` he y, melly 1798. tüzet okádott Mezöf

yárosai: e'csvdrad; Silslóq, hol márványt feite?

nek; Mohdcs, :nelly a’ magyar nemzet’ таил-Ей:

{ábag} hires hely, ès szomoro. _dolgokra emlékez-f

et . -

1155Mi 'van new_ezetes T_olrzlftj 'udg-_megy ç'-,

_ ben? Ez a’ Dnnára diil, mgllyen _fekiivò' mezò'

Yárosai; Földva'r, Pals, Tobia, 'eles ватта-[сет
reskedés't üznek. Földvárottfognallç a’ Нимфы уйт

 

' ь

*) Lásnd: XI. r., 134. и,
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zákat is. Szelrszdrdon hires jóságu vörös borok

teremnek. _Ozora'n és [regen magy urasági ménes,

vadas-kert és gazdaság találtatik. Még másl mezöw

városok: Bonyha'd , Штанги/аул, БиеМ—Ьбгтсл.

116. lVlí e'rdemli meg _ßgyelmüaket Fеje'r

ŕ‘va'rm:gygy/¿114211,?Ez is a’Dunára dúl. Benno es»

nek a’ hegyes Vértes erdök, és a’ Velenczei tó,

mellynek vidéke gyönyörù'- Királyi városa: 516

kes-'Feje'rvdm mell ben laktak és temetkeztek

ré enten a’ magyaro c’ több királyaik ; de a’ kik~

ne sír-boltjaikat a’ Török kirabolta. Mezöváro

sai: Cßdkva'r, llIór, Bz'cslve, Lovw-Bere'ay. BO'.

dajlson fórdö-intêzet vagyon,

117. Mz' lvan. tudni-való Veszfrím vdr»

megyérò'l? Ebben huzódik végi а ВаЬопу ne

vü rengeteg tölgy-fás erdô’ , melly öl ken'il a’ sok

tù'zelò' és épületvfa, a’ sok kövér sörtés, molly ш:

makkon hizlaltatik seregenkint. Ebböl kerül a’ sok

mindenféle vnd. mellyet a’ királynalc „паша,

névszerint a’ Szent-Ga'ëyiak (mint szabados k1

rályi vadászok) szol áltatnak, Aztán találtatnak a’

Bakou han ù'veghutálä; mész- és szén-êgetök; еду

tapló- ábrika ; шашкам 1apát ’s egyéb façeszkör

csináló német és tót faragók, egész faluk-kal. El"

gondolhatni, ho sok csavargó rossz emberek

is tartózkodnak enne. Ebben a’ vármegyében

fekszik a’ Somgyó’ hegye, mell nek box-al olly

hiresek. Királyl városa ninesen. eszprím hegyes

völgyes kösziklás helyen épù'lt mezöváros; йе—

pöki паша. Pa'pa, ma ar mezöváros, €52

Pŕimhél népesebb; 13, 0 1а]‹оэза1, mellynek

maid harmad-része zsidóság. Epülve van n’ Ta'

Polcza nevü рака]: mellett , щепу тё1еш—пуёгоч

egyirálnt foly, sok malmokat haut, én а' PÓPQI

molnárokaii@ ’s ken ér-si'l'töket hiresekké тези

Más mézövárosok: e'uècser, Zircz (a" Bakony

han), Paleta, Vázsony ’s a’ t. Ugodon 80k me”

SZet égßtnek. U yan ott és Szent-La'szlón fórdö
intézet vagyon. gE’ vármegyébeu feküvö Ша Ra'tót

l

I .
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is , mcllynek lakosairól sokféle balgatag clbeszé,

lések forrognak a’ köznép’ száiában. (Mellyilc meg

más ill en falu?)

:il . Mz’ a’ nevezetea Kpmçírom 'vdrmef

gye'ró'l? E ik fele a’ Dunán innen, másik a’

Dunán tul fe üszik ennek is (mint mellyiknek ?)‹‚

ЕЬЪеп van a’ királyi város : Koma'rom а’ Duna és Vág

között, nzon csucsban, mellyet a" Vágnak Dunába

ömlése çsinál, A’ Dunán ugy“ nevezett rö ülö bidon

járnak á1t`nl, melly miatt a’ közösù'lés отдыша

mal gynkorta elakad; és «ezért azt szokás mondani

köz p'éldáhan, hogy Komů'om 100 mértfîild. A’

város' mellett van' amaz erös vá;` a’ vizek között,

mellyet mé semmi ellenség be nem vehetett. Аи—

ért czimerü reá ogy koszorus szüz yan kifaragva

köhöl, A’ vár’ aljdban пазу ù'regek vannak, tele

hpdi eszközökkel és mindig katonaság örzi a’ várt,

Hires mé kenyeréröl és ozipójńról is, Csapéság

lakja és inreskedök. Nemes капа egy városban

siucsen annyi, mint Komáromban, Igazgató-helyç

a’ Darién haiózók’ társaságának, Van Komáron;

több is .0. Kis-Komárom, Lajos-Komárom; az

il; szóbçm lévó' királyi város: Re'w-Koma'rom. Nez»

vezetes mezövárosai: Szò'ny; Tata: itt s_ok рант

pócz-osiuálók Iaknak, és márváuy fejtetik. A_z it

teni forrás legnagyobh az országbnu. A’ шаг ига-е

ság’ pinçzéiében 500, 600, 1400 és 2150 akós born

шпик тащить, (Hol vagyon még illy паду

bor-bordé oz országhan?) Коса arnól nevezetes,

hggy 'itt „шиш; Magyarországhçm a’ legelsö ko

csit, bonnet. az no_vét is vette, Nçszméëyen ieles

hor telrem.I Ba'bolua'n királyi mène; ингуша, Ezt a’

приведёт дуайгап'МъозаЧа foldindulás,

11 . Мг‘гб] nez'ç'zetes Gyó'r 'ua'rfneäg'ell

Ez is vizekkel >lv>öve1kedö kis vármegyç, hen
` мути öszve a’ Vll)1,inánank dgai , és ebbe щ ömlik

n' Rdba, Rdbcza, E_z u_tóbbik sok шалавы éS

hanságoknt is okozl benne , mellyért ozon vidékét;I

tóköznek hivják. E’ vármegyóben van Vizekkö
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абы a' Шиш?! város: Gyó'r (а’ kia Duna’ 'obb

pnrtján), mel у valaha паду epössé volt, de a’ an.,

çzia háhoru után (1821~) bástyái leromboltattak.

Most leginkább gabona-kereskedésröl és hajóiról

hires; de jó víze még sinçsen neki, _és a’ миль

hoz _talyi ások hordiák az ivófvizet pénzért n’ Du-Ã»

náhól- ' üzelö fábol is szù'kséget lát, A’ györi

“это _a' komái'omivnl és pápaival' vetekedikv '_'

Ró а van ama’ lçözne'pi чех-5214111: Нет szeretem

G Ó'r’ vgl'm'bafz. ’s „томами lalátpmat; тег: т‘

I una', Ra'bgf, Rgíbcza’ тай/а ì'dgja lgíbomat. Van

(Зубр több is p, о, Юта-Н öp, BoraostJ/ör, Szolgœ

Суёт ’sim az itt szúban lia/vò' királyi város: Nag» 

Gyó'r, »fr Mezövárosnk: He'der'va'r ,° вышитым,

g'mellette плавны-‚а emelkedö szentrmártoni várral.

(mell másliint Рацион—Лешие). А’ Sol'pró,hegy`,

n’ бы és más hegvek bort teremuelç. Gyn/1r

табор àz waság’ nagyr pinçzéjêt тешь megnêzni az

idegennek; az egy erdö alatt huzódik el, és szélcs

utpza-formám van épitve. A’ faluk Кбит; рёШаи

beszéd Gyô'r vármegyéró'l , 110% itt; Ke't hardtop

¿s ÍL ’fpm рушил çza'ptanalz, it tészen ez? *)

120 Mit .mondhalunŕ a’ Tiufínfínneui

L er letr ó' l (Шайтан, Ez «a' legkisebbik kev

pŕilet a’ nègy között;l és fekvése, egy hegyére álg

шеи: ékheg' hasonll't, mellynek psúcsg- éppen qz or.

gzág’ közösfközepére szolgál, _

121, Пару vdrmegyét foglal magdban? leet',

122, Ml'lŕz'nt лет/риала]: агоЬ e's mz'lgyçp, rend-l

де] iövetl'eznel; egg/mds ищи? Oda {бы а’ Кйм

átok’ ineptében felgù'sznek: Sze es vármegye (ПЗУ

.0’ Szepesség), Sáros, Zemplin, ng és Bereg';_ »Size-1>

Fes alatt Gömöŕ és Torna; Sáros alatt Abgúlg et-r
п

01 nyugpt felé Borsód ; ez alatt Heves gz ék’çsúcs_áß,°.

 

f) Ани: két falu van Bara'n' , liárom Nyiul nevezetü.
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123. Szdmláld eló' Sz epes 'udrmegye' па—

vezetességeit? A’ Ka'rpát hegyek’ legmagasabb csúq

cani (_Ta'tra név alatt) itten vannak; ш ered a’ Va'g’

és a’ Popra'd’ vize (mit tudsz erröl'.I *); levegöle

о11у hives, hogy a’ gabona is késò'bben érik meg,

mint másutt; és свай Augusztusban arathatnak; bo-

ra níncsen, de van henne sok vas, borsó, len és

 kender; kisded királyi városok; Ló'cse és Késmrírk,~_

Ezen vármegye’ kebelében fekù'sznek az ugy neve

zett tizßnhat szepesi korona-városok , mellyek kü

lönös ré i szabadaá aikkal birnak és nem a’ чёт-г

megyétö fůggnek; {özülök való po. I lo', :nelly-.

nek vas’- és réz-bányái , ugy nem kü önben чая-е

hámorai vannak. Betlenfalván gránáb- és Qpá1~kö~

vet feitenek. ,Schmölniczen hires réz-bánya és pénz*

verô' hivatal Идут,“ és az itt vert pénzek a’ ké*

es felökön egy S betút viselnek. - Gälnicz is

ánya-város , sok vas-hámorrál és кед-взявшим.

`124- Mit [те]! Sa'ros 'va'rmegyérò'l тег-е

jegyezní? Ez is hegyes vármegye, ше11у fáwal

érczczel . sóval és drága opá1«köve1 bövelkedik.

Három kis királyì városai vannak: Eperjes, Sze-e

ben és Ba'rtfa. Bártfán hires savanyu-viz és för’

dô-íntézet vagyon. A’ Sóvár nevü faluban vannak

hö sós-kutak, mellyekböl a’ király sok só; fözet:

esztendönkin; 120 ezer mázsát; mellyre na опыт:

15 öl fa ég el. ъ— A’ drága орд—Ьб—Ыпуа, ’s k6?

vágás ott vagyon és árendások birják.

125.19112 bell мы Zemplin lva'rme 'yé-s

I r öl? Ebben nyulik el a’ világ-szerte hires g'okaj

városlca’ szomszêdságában , az a’ nevezetes Нею/ч

qua, mellynek halmnín ama’ höosös szölò' terem,

melly egyetlen a’ fóld’ kereksé én. A’ Hegy-alja

öszveséggel 5 négyszegü mérgfól et. fog el, A’ Bod

nog’ vize ebben a’ ‘vármegyében foly. Ez arról

nevezetep a’ nemzet’ históiuájábad, hogy eleink,

mikor Azsìából Magyarországba beköltöztek, er1-_

,ì Lássd a’ и. képdéat,

‘n
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под: partiain {Нереален meg. Kirólyi удвоен 11111:

_csen. Jelesebb mezövárosai; Uijely, «grifos-Paf

_taln Tarcza, IY-'a'b/a, Mada és a’ már emll'tett

Tolvaj. Laknalg e’ wai-rmegyében is рамки-тащат

rok. (Мёд mellyikben МЫШЬ?) ' ‘

126, Mit гиде; Ung va'rmegye'ró'l? Ez

îïy kisded hegym vármegye , az Над folyó körù'l,

' ezôyárosai: Ungwír, görög=hítü púspöknek lakóf

h_elye. дышала, hoi jeles waa-:bányák пинай;

' y127.. Mí шт, tudaime'ltó Bez-_eg шаг-те:

gye'ró' l? Ez _is nagyobb részint hegyes vármegye,

Két mezô'wárosai пищик: Bereg-Sza'sá, hol ma?

_ lomköf és krétaffejlö hely van. Llunhícs, n’ L -.

braga’ vize рад-Наш, Tôle f_él ór'ányira man a’ ша:

ges МИНИ; épült munkácsi wir; hires _az ö erös

tömlöpzeirô'l , mellyekbe küldetnek a" c_zégéresebb

_rabok az országból. Ugyan ißten salilromr, .és tim

_só-fözés is шалаш; А’ mi magyar .eleinlç ebbe a’

wärme ébe jöttek be _és telep'e'dtek meg legelöe

лёг. ïgássd: XI, r. 84. sz.)

128, Айёгедуелдетё meg Gömör слёг—теч

gyéröl? Eh e'z van kapcsolvg >¿fregi Kie-Ho/Lt

»va'rpgv еду; Яз, _Böyelkedik vassal, rézzel _és ele-.

Nem-kénesövel. Вещие fol- a’ Sajó’ vize, Mezövá

rosai: Ношуб, pù'spöki _akór-hely. Giet/zel', ‘hol

van a’ legiobb vas az országban; és itt készitetnelç

a’ sok lóebékók és rab~bilincsek~ Rima-Szombat, '

_hol csináljálç a’ sok pl'pafszopókákat. .prsina'n

hires papiros-malmok vannak, mellyekben nz рвут;

.ottan tialáltató ásbest köböl eléghetetlen 1сб—ррр1ч д '

rost is _tudnak készl'teni. .Agtelek nevù' falu mellett

fekszik egy _rendkivüli nagy fóldalatti barking, .Bae

пила nevezetù', melly cscpegô’ köböl áll és csodála-f

tos tulnjdonságu. lUurfiny-wíra , zsiván os vadon

erdöségelç közôtt. Gömör vármegyében akik leg

több czigány. A’ palócz-mng aroknak ez a’ vár.

megye is hazájok, több helye között.

129. Torna lva'rme yének 'uan-e vala:

Hli легегегежг'г? Ez .az .5 vármßgyŕk közölt »1'
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legkisebbik; hegyes, és Ш: kivevén, másból nem

termékeny, Mczövárosa; Ниш, Szüíczénél egy

çsodálatos nngy bariangvvan a’ hegyek alatt, melky

nyáron tele van jéggel, télen meleg és száraz.

~ ’ 130, Abaúj vármegyéró'l mit {шаг}?

Ezt a’ Hermit folyó hasl'tia, Mindennel bövelke

dik, Vagyon egy királyi városa is; Kassa, melly

egyszer-smind felsö Magyarországnak föv'árosa, a’

Hermit’ partján , 13 ezer lakossal, Itt van fegyver’

tar. Mezövár-osai; Szepsi, fríazó, Szilfszó, Göncz,
Nagy-[dát a’ шаек és czigányok tették hiressè,

. Egykor tudniillik e’ városnak ótalmazása a’ Török

ellen rcájok bizatott: lVilézül is viselték magokat;

de midön a’ elmenni készù'lt, utána kiálf

toztak, csufolván öket: hog ha tudták volna,hogy

ninçsen nálok (a' czigányo nal) egy szem puska

рог is, gyözödelmesek lehettek volna. Mellyre a’

Törökök haragjokban visszaf'ordultak, Nagy-Idát

bavették, és szövnyú' vérontást изыск a’ ozigányok

` között, Vagion is a’ czigán oknak különös вне-ч

moru nótájo' Nagy-Idáról, A7’ zsidók кафе, vala

mennyien вы]; a’ fold’ szinén laktak, itt шпона]:

gyiilést,16'50., az iránt, hogy eljött-e már a’ Messias

vagy sein?. Azóta iliyen gyülésöksehol sem volt.

Cvemevíczdnál Yagyon a’ leggnzdagnbb opál-bánya

az országban. ' . „для.

131. Mondi valami jeleset Бомб lua'r

megyéröl? Ez; a’ Sajó’ vize öntözi. Erczekböl

gazdag.l Népes magyar mezöváros benne: Miskolcz

1_21 ezel'. lakossal, Nagy kereskedést iiz borral,

dinnyével, gabonával. Másnevezetes helyek: Олей,

»Szen'flrö ,- Dios-.G (im/hol aok fafcsutoŕákat, pas

laczkokat këszl'tenek. Arpád’ vá'va ebben la’ várme-.v

gyében 'volt alkalmasint. (Ki voll; az az Arpád? l*)

132. lili teszi errlléiezetessé Нетеа ’vdr

211681455? Ezîáßl ößzve van kapcsOlV@ a’ régi Kü

 

'i Lasa; x1. „м, 96. ед
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..6 ö» Szolno Ь 'ua'rm egye..Be1eliyúlik n’ Kär

рай: liegveknek egy паду águk, Мата пёч.а1аш

Eger, érseki város, melly vörös bomiról és 0511

lag-vizsgáló tornyáról hires. A’ kö-tábláknak való

pala-követ itt fejtik. Mezövárosok: [дамб-Субл

gyös a’ Майна, tövében. Szolnol: a’ Tisza’ partján

nngy só-magazinokkal, és épiilel-fáli’ rak-helyé

vel. Debré' nevx'i faluban kù'lönös ió dohán le

rem, mellyet a’ dohányosok iól csmórnek. úron.

viz-korsókat készitenek. Valami Tiliamér nevüi

városunk is talailtak пустым a’ Fold alntt, melly'

haidun Virágzó város lehetelt, de elpusztult. Hat
‚шт , ljeles mezöváros , mellyröl van az a’ tréfás

példa-beszéd : Buddto'l Реже: сзаЬ a’ Duna 11a'

[лифа ,‘ me'gz's [ниши hat me'rqföldnyire van. töle.

Ebben a’ vármegyében esnek a’ .Ía'szsa'g ésr

Ладу—Килей; nevü kerù'letek. Jászsági шваб-1

városokf .Íász-Bere'ny, hol az elsö magyar vezé-

rek’ egyikének Leelnek kù'rtjét (чаду n’ jász-kx'iw

töt) mint kù'lónös dçága ritkaságot örizik és mntaL~

'ák. маг-Арт. Arob-Szdllrís.  Nagy-Kunság-~

an, melly egy posványos róxia-fóld, mezöváros'l

Kardszag. "
 

133. Ã Tiszrín-túlí kerület felò'l a'l-f

taljában mit топа/ищи? A’ többi keriiletek 1{6-Ь

zött ez a’ 1egnagyobbik._Ebben a’ keri'iletben van

на]: а’ legroppantubb vármegyék, a’ legnngyobbv

usztaságok, és fires népetlen Lérségek; - mellyek:

liajdan lakosokkal rakva voltak, de a’ шток és:

törökók :iltal kipusztitnitak. Nngyságzihoz ké est:

tehát még is ebhen a’ nagy kerületben lakik eg

kevesebb nép. Ezen kerù'leti alFóld még nn-‘ól isl

nevezetes általjában, hogy mezcjén sok szék-só es!

salitromos fü terem.
134. Ha'ny vdrmegyétfoglal nuzgríban a’ Ti- I

ввёл—11215 1'9rület? Tizenötót.
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13'5. Mil-1M „тенета: ашЬёвmillyen rend;

де] feiüsznel: egyma's теле“? Az orszá ak leg`

éjszakibb' csúcsán terül el Maraninros; a atta egy

kis karéjbau Ugocsa, hosszasan pedig és nyugot

:felé Szat'm'árä ez a'la'ft KözépàSzolnok; Kraszna és'

Köváŕ’ vidéke, Sza'tmárhoz' nyugotra- Szabolcs ,\

és' ettölismét kèIetre Bihar, melly e у ma a

в ész Tisz'ánàtúli vidéket keresztù'l lo ja. îlhar'

n att egymás _ mellett nyúlnak lefelé' a’ 'îi'sza felöî'

Békes, Erdély fel-öl Arad és Zaránd. Békes alatt'

esik Csongrád ès Csanád. Сват“! alalët Torontál';

Arad ‚Лат: Temes, és ez alatt Krassó vármegye.

136. Míröl петтинга Maramaros va'r

7'negye? Ez a’ паду vármegye legbeliebb {стае

éjszakrm Benne hegyn-élńvölgynél e ebet нет;
láthatni, azért ott a sze ény oláh l osoknak» a’

fold osak kolompért és ku oric'zái tere'm; иву hogy

sok ember van, kinek egész esztendöt-által sincsen

házánál egy marok lauzal liszt is; és mégis ez az~

országnak az a’ tája, melly yiélkù'l e1 nem élhel-'

neuk; »'- mert itt vannak a’ kimerl'thetetlen nagy

súaknák-, mellyek-böl esztendönkint másfèl mil-lié?

mázsányi kö-sót Íejtenek ki, és szálll'tanak el min-ë

dcnfelé az országba, a’ Tisza’ hátán, melly itt fu;

kad. Вела-8261: nevù faluban vagyon a’ fò' bánya;

mellyben naponkint 300 embernél töhb dolgozik._

Saget nevi'i népes mezó'városban pedig vannak a’

fo' só-magazinok. A’ Нимб- magas vár-toronyból

alá-nc'zve, láthatni,~ mikint hordatik a’ kines szer“

le-széllel mindenfelé a’ me terhelt nagy haiókom’

137. Mi (van említen " Ugocsa vár'me'

gye'rò'l ? кыш vármegyc.- Irtóztató erdó'sé г Kel'

vés népe va on. A` Tisza hasítja kétfel'é. allal,
rákkal bô'vè iedik; sötl mindcnfe'le éleményekre

nézve _ez ‚шаг termékenyebb, mint Maramaros;

Mezövárosai': Allgy-Szällös, mellyben- sok rossz’

zsidúk laknak; 'l'zlsza- ;. lîlolmz'. '

138. Mí tudní lvalo' паду/оп, Sz at'm a'r «va'r`

тегу/ем“? Ez- szinte olly gazdng. a’ non_lcs- er:
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êz'ekben, mint Bars v'airmegye'.V Sok moesaîr vagyon ì

henne ‘f névszerint az Ecsedi mocsár több mêrLfól

deket elfoglal; egyébiránt fólde megterem minden

szükséges élni-valót is. Királyi városa: ATagy

Валун; hol aranyat, ezù'stöt ásnak, és pénzt ver

nek, mellynek esmértetö jele a’ reányomott G be

tü- Mezövárosok: Nagy-Karol, Felsö-Bánya, ’s a’ t»

139. Mi különösse'geít tudod Szab о lcs Iv a' r-q

m/e ye'nelr? Nevét viseli maíg is , a’ magyarok’

lege sô vezéreik’ egyikéröl, Szabolcsról, ki az ö

csapatiával e’ vidéken telepŕilt meg. Ez végig róna,

és minden termèsekben bujálkodásig gazdag fòld; 

kivált ha benne a’ Tisza’ Posványai annyi helyet el

nem foglalńának. Hires a’ Hortobágyi mocsár,

mellyben a’ parasztok temórdek sok rákokat fog

nak- Elnek e’ végre . póznákra akasztott bunda

bör-darabokkah mellyeket a’ rákok dögnek vél

vén, százankint beléjek csipeszkedncd. Mezöváro

sai: Nagy-Kdlló, salitrom-i'özésseL Ma'regyluíza.

Nddudvar.

E’ vármegye’kebelében vannak az ugy nevezclt

hat Hajd и —- lv a' ro s о l: mellyek kl'ilönös szabad

äággal lńrnak, és nem a’ vármegyétöl függnek.

Közůlók való р.о. Böszörme'ny, Szoboszlo', lVa'aa's.

140. Sza'mla'ld eló' Bihar IInírmegy e’ ne

vezetessegez't? Ezt tartják legnagyobb vármegyé

nek az országban. Ez is elég gazdag földdel diesek

szik; a’ Körös’ Vize'arany-»port is hord, a’ Ветви/

qyó’ vize gyöngyöt is terem neki. De enne'k is az
a’ baja, а mi Szaholrsnak,r hogy t. i. sok a’ шо—

csár ke'belében.- E" v'ármegyének eiszaki szélór; fek

szik паду homokos sik-té'rségen Debreczen szabad

ki'rályi város, 42 ezer lakossal; nagy vásárair'ól,

 s'zappanlfözéséröl hires; hátára szörnyü leiterjedé

ай , és a’ pusztája 15 négy-szegü mértfóldet fog el,

(következesképpen akkora, mint az egész Torna

vármegye). NagyßVcirad , pù'spöki város. Mezö

város: Derecslce. .Diószegen hajdxm a’ vásárok bi

zonytalan napokon estek, ug'yhogy вокзал 11i-¿iba



384 ' Nyolczadik rész.

fáradlak el oda az adók-vevök; azért maig is a’hiá

lm-tett utra ш szokás mondani pélfluï-beszédbeil :

Illegjártad a’ dz'o'sze i тат.

141. А!!! tudsz öze'p-‘Szolnolr 'unirme

gyéró' l ? Hogy felette heg Yes völgyes vármegye ,

mellyben töménytelen sok övé vált tengeri álla

tok’ maradványai találtatnak. A’ Szamos és Krasz

no vizek folynak rajtn keresztül. Mezó'városai Zz'

laÍL; Tasmíd; hires volt egykor Zsibo'n a’ báró ‘

Wesselényi’ ménese. ¿15

142. lllìröl nevezetes Kraszna 'va'rme-f

¿rye? Sok hegyeiröl és erdeiró'l, ellyek közt a’

legszebb völgye i, sok savan ú-viz orrások és szám»

talan vadak találtatnak. A’ raszna’ vize kettê wig-I

ja ezen kis vármegyét» Föhelye Szücígy-Somló

nagy Майя-га], ió savanyú vízzel ’s eg-y omladozó

várral, melly hajdan a’ Báthori házé volt. »_ ¿_ `

143. Miró'l n-evezetes Békes va'rmegye?

Ñagyságához képest ez, legszegényebben van meg- _

népcsítve; mei-t szinte örül az utas, ha sok órányi

menés után valahol ismét eg torony-csúcsot megd

pillanthat- Földe sikság ésa legjobb buzát termi, ‘

pcdig tömérdekmennyiségben. Fából is az embe

rekszù'kségel; látnak; azért szalmával, náddal és

ganéjíal túzelnek. Sok nép lakik még is egy helyen,

im’ e’ mezövárosokban: Bébes-Gyula, Szarvas,

Qroszha'za, Toit;` Komlds. Mezö-Berény. Conba

tot falu , de qkkora , hogy egész Europában nincsen

рай-1:1; «— husz-«ezer emher lakik benne. Szarvason“

)cles gazdaság-tanl'tó intézet vagyon. 

144. Вези-4711 eló’ Csongra'd vármegy e’

jeles tulajdonsggait? Fele Tiszán innen, fele túl

' esili. Nem па; f vármegye, és róna, иву hogy kies

nappal е у to.- -nyból az egész vármegyét köri'illát

`hatni. ocsárß . .Szállásokkal van tele nagyobb
részint, és falu csak >halt van az egész vármegyében

Néhány jelesebb helyek benne ezek: Szegezl, kia

rńlyi város és Valaha erösség, 30 ezer lakossal; a’

Tisza’ jobb partján, hol швы a’ Mares b'ele öm~

ч;
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lik. Itt van hid a’ таща; Határa ennek a’ váròsnak

tiz mértfóldn ’i kiterjèdésüwvannak itt hagy kö-só
magazinok, A.'ijól-épl'tc'í mühelyek, és u yan itten

-föznek is sót. 'Hires a’ szègcdi fenyítö îláz is. 4

Mezövárosok: Vásárheëy, Szentes, Csongra'd

145. Mz'ró'l nevezetes Ода na’ d va’ rm вдув?

-Földe nagyoii termékeny. Benne foly a’ lilaros’
vinte.v Ma yar-Csnna'd, üspöki város. Más me

zöváros: aio' s Nagy- a ; és Mezä-Hegyes,

mellynekbatárában lege'l а’ világ-szerte hires пазу

számu királyi ménes, mindöszve három-eze'r da

rab ló. Legelöjök négy-szegü mértföldnyi.L

146. щ; megjegyzésre méltófordul eló’ Аr ad

'va'rmegyg'b en? Ez, a’ természeinek minden

'javaival meg“vr(ń"á dva. Lakosai nagyobb,részint

` Oláhok, kik nagy sör és-makkolást üznek. O»'Aracl,

királyi város és er’sség; itt lakik az oláh pú's ök.

-Me'ne's nevù' ál tei-em a’ hires méilesi 0r,

щепу nagyon*édes és vörös szinü. -

_ 147. Mz'ró'l nevezetes Zara'ncl 'ua'rme

¿rye? Hogy egy része Arad vármegyél'iez csatol~

таит, és sok aranynyal, ezú'sttel bövelkedik. Ke

resztù'l foly rajta a’ Fejér-Körös’ vize, mellyben

aranyat mosnak. Föhelye Kó'rös-Bcínya a’ Fejér-Kö

rös mellett jeles aranybányzikkal. \

148. Mz' пенсией]: Brindtnalvaz a’ há

rom vármegye egyù'tt: Krassó , Temes _, Torontál.

149. Mit kell megjegyezni a’y Вёл a' t'ról a'l

talja'ban? Ez mindenhöl a’1egáldottabb vidék az ‘

e ész országban. Ez az országnak (“НУ szólván) az

éïetesháza.lltt az égalja nagyon meleg, a’ gabona

ykorán megérik, és Juniusban már aratnak. Nemcsak

mindazt böven termi, a’ mit más vármegyék ; ha

nem- 011у termésekkel isl dicsekszik, mellyekkel

több egy sem dicsekedhetik az országban. Termeszt

t. i. selymet is, és rizs-kását ańnyit , hogy az or

szágot Bánát tartja rizs-lîásával. Szilva-pálinkátfis

sokat föznek Щеп. А’ méhes-gazdaság nagyjában

üzetik; és a’ falubeliek’ méh-házaik mindem'itt

KÉzl KöNYv. ' 1 25
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künn vannak a’ щеке“, hol külön pásztorok örzik

„от. A’ lakosokv leginkábhpláhok, kik nagyon

hárdolatlan emberek„és az emher-`~öl<f:srel ishamar

кашек. A’ bánátusi fóld posványokkal teljes , az

ért levegö'e nem éppen e észaéges. i ‚
150. ‘llV'e'wzermtÁ mz"y "lönbözteti meg egyebek

'löl Тополи“ 'unirme yét? Ebben van а: fa

lu, franczia lakesokkaL nnèl több franczía hely

.ség nincsen az országbam` N y-Becslvereìeu, a’

Be'ga’ vizén ollyan maga; hi van épitve, hogy

лаву hajók is eljárnak alatta. Más mezó'városai:

Török-Becs'e, a’ haiós kereskedök’ rqhhdóhelye.

Kl'lïŕnda. Szent- Míklóson gazdàságqlëïanl'tó jeles

oskala vagyon. . ‚ v A ` -

151. Miró'l nevezetes Temes vafrmegrye?

Ebben vagyon ama’ kulcsos erösség es királyi város

Temesva'r, a’ Bèga-csatorna mellett. Ebben már

.törökök is laknak. Határiban pamutot is termesz

tenek. Fenyíték-háza kiváltképpen hires, és ide

kù'ldetnek ‘az orszá ból a’ legczegéresebb gonoszté

völc. Уставе: is ädrályi város; lakosai sel em

bogár-tenyésztéshöl élnek, nagy selyem-f rika

levén itten.  Uj-Arad, Lzlqaa, mezó'városok.

152. Mellyel: Krass o' v firm еду е’ jelesse'

geí? Байта ez érezes hegyekkel, mellyeken bor

isso'k terem. Sik földén jobbára kukoríczát ter

,meszL Mezövárosai: Oldh és Német-Lugos, a’

Temes’ vizén, egymásnak általellenhen , (mint

mellyik városok ?). Dog/Lacslván és Rußzŕa-Bdnyán

a’ le finomabb fejé'r márványt fejtik.

53. .Mit tudsz Köva'r’ vidéke'ró'l? Hogy

az igen hegyes, erdös és termêketlen vidék, melly

ben a’ lakosok többnyire szén-égetéssel, és mar

ha-tenyésztéssel keresik kenyeröket. Vannak ben

ne arany-, ezüst-bán ák és savanyúvíz-források is.

Föhelye Карий-Вал а, nevezetes arany, eziist,

es ólom-bányáiról; öva'r’. omladozó vára egykor

lgen hatnlmas erösség vala.
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154- Ezen вшиты: l»afirme ¿ßen yln'vül,

Magyarország/:oz me' mi is sza' 'Itatílr rend

azerínt? Horvát` és ótország, a’ tenger’ melléke,

_Dalmáczia, és azon katonák’ lakó _vidjêçkewV kik

'mindezen országok’ határ-széleit, Törökorgzágfelöl

lörizik éjjel-nappal. (Tehát merre képzeled azolcat

«if Magyarországhoz tartozaudó mellék-oràzágoket?)

155. Но yan bell e'rt'enünl: a’ hata'r-ó'ŕ

zó' Ъ’ vide' {а fvila' asabban Í’ Azon _ keskenyen
és hosszanvelnyuló vi ék ez, melly az .öszvesI ша— ~

gyarországitartomátŕyoknak keleti és déli határaik’

_szélein (Erdélgtó'l ogva az olaszországi ten erig)

Yegig vonul. ’ vidéknek lakosçli ráczok jobîára,

parasztok, falukbnn és mezövárosokban lalinak,

de fol vannak mentve minden adótóll és 'urasági

szolgálattól, katonai módon i взваливший; és az

a’ kötelességök, hogy а’ töröîíök’ áltesapongásaik

ellen az ország’határszèleit örizzék és ótalmazzák.

Mellyre nézve ök'mindnyájan katonák, l¿si rege

mentekre vannak fölosztva. Külön -regementiei

vannak pedig Magyarországnak. kù'lön Erdé'lynek, ‚

Horvát- és TÓto-rszágnak. Az egész határ-örzök’

vidéke 800 négyszegü mértfóldet fog el,l mellyen `

ogy millió ember lakik. Ezek közül 70 ezer mip

dig fegyverben áll, a’ széleken lévö ör-'házakban ,

mellyekkel a’ határ-szélek mindenütt sürüen meg

vannak erösl'tve. Mikor kire a’ sor kerül, ott hagy

a parnszti munkáját, házát, háznépét, és katonai

észù'lettel megyen az örállásra, ott maga zsold

ján él; és az örállds’ id_eje kitelvén, ismèt haza

tér paraszti dolgaira._ ’S ez igy megyen folyvást.

156. А’ tenger’ mellékenek, fó'helyeí

melig/ek? A’ három kikötö ,helyeka Едите, Bub

kan és Portore'.' Az elsöbbík kettô" szabad királXi

város is. — Itt már olaszulrbeszélnek a’1akosok. )

i’) Ez egész tudomány’ végezetével illó dolog , hogy mín-

den tam'tó a’ maga vármegyéjével me'g különöpen és

bövebben is megesmérkedtease növendglâeít.

ц
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Ш. Èzèn föhî-leìrásból teenfló' próbdlo' lrérde'sel're

ne'ha'ny pe'ldzílr. A '

Mi az'az Euro а? Szämláld elô' a’f`óldnek töh- .

bi réazeit is? Mon néhány orszáägkat Európában?

Mellyik a’ mi orszá unk? Melly' a" legnab obb

vize 'Ma arorsz ua ? Legmagasabb hegye A’

legnagyoî'ïí tava . ЬедпадуоЬЬ. városa? Erdeje 'f

Legmagasabb tornya? Legbermékenyebb vidéke'?

Mellyik a’ legnagyobb vármegye? A’ legkisebb ?

A’ legnépesebb? Legné etlenebb? Hol terem a’

legszebb baza az. orszá an? Hová viszik a’ czégé

res паду rahokat'f Ho van a’ siket-némák’ os

kolája .

Mutasd meg “подам, merre esik Somogy?

Metre Sze es? На: Магашагоз? Hát Mosony? Mi

fekszik alágb , Báeska-e чаду Pest vármegye'.’ M1

fekszik fóntebb, Gömör-e vagy Szeîes'.’ Somo -e

vagy вши? Bécshez (hol t. i. a’ kirá y lalik) газу

lyilkaìbvŕrmegye esik legközelebb'? Mellyik 1egtá

vo .

Ha kimennél Soprony vármegyéböl n идей Ее-ч

lé, micsoda országba émél'.’ Hová étnél äiharból,

ha belöle kimennél kelet felé? ШТ. vusból ha nyu

дона шеппё1? Hát Baranyából dél felé 'l '

у l Mikor Körmöczbò'l Bécsbe megyen az ezäst` és

arany-hordó szekér, mellyik folyókon kell által~

mennie? Meli ik vármegyéken? Mellyik паду vá

roson is? - Igomáromból Györbe hány vármegyén

keli keresztlïl menni? A’ ki Somogyból “вирши;

he akar utazni,n micsoda vizét nem ken'ilhet el?

E3 az ollyan utas akkor fólfelé megyeri-«e чаду «Ш

ГеЬЭ? Hát Рези-61 Debreczenbe micsoda шпал: ЬеП

utadat venni? Ha Baranyából gyapjut kell vinni az

urasá ’ számára Sop'x'onyba', mellyik vármegyéket

kell шиши? Mikor Bakonybó1.a’ заем—дыми

özekkel, szarvasokkal, nyulakkal, „(нищенки

megrakodva Bécsbe menneke, a’ király’ konyhájá
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ra vnd-hust vinni: merre mennek, miesoda чаг—

meg éken? Mellyik folyókon? Városokon'ŕ Hol

éme с ki az országból? Az ¿gn-ek mellyik tája felé

mindig?
A Duna’ mentében nevezz városokat; a’ bal

ран-15611? А’ jobb partján'? Nevezz várost a’ Tisza’

mentében? A’ Duna’ két partján egymásnnk -által

ellenben nevezz városokat? A’ Temecsen is'így áll

két város egymással szemközt: mellyikek azok?

Mellyik vármegyék fekiisznek Dunán innen is, 11111`

is? Mellyikek a’ Tiszán innen is, till is?

Mell ik vármegyében esik Debreczen? Mis

kolcz? Niiânes? Tokai? Somlyó? "s а’1. . .\ ‚ ‘

Miért nem Iáthstjuk innét a’ bócsi tomyokat?

Az ázsiai nagy liegyeket? ‚‚ и ' r

Mellyik vármegyében terem a’ legtöůab vas?

Hát a’ legtöbb arany , ezl'ist? Selyem és rizs-kása 'i

Mellyikben van legerösebb méhes-gazdaság'? Еву

helyen ollyan papiros-malmok vannak, hogy még -

kö-papirost is tudnak késziteni: hol van nz .

Mondj hires borokat? Nagy bor-hordókat?

Hires dohány-nemet? eserëp- ipákat?.

Ha akarsz látni nagy g onás-hajókat, hová

kell elutaznod? Ha magy só-magazinokat'ì На szép

paraszt falukat? Ha nagy ménest'i Ilát sel' emin

hokat hol láth'atnál'.’ Ha gazdaságot akarná tado

mányosan tanulni: hová kellene elmenned 03110—

láhal? Hit ha tengert akarnál látni. életedben, ah

hoz merre érnél el Legközelebb? На beteg volnál,

és valamelly gyó 1'tó fördô're kellene mennedŕ

tudnál-.e hires for öket? _

Hol élnek az emberek zab-kenyì'érrel ?` Hol sù'

111: a’ 1 szebh czipót és kenyeret.

a’ legiob izíi snitoknt? Hol terem az embereknek ‚

goly'vájok ? Mitöl ‘В

На valaha kntonává lennél, és elkerülnêlmesz- .

sze'id'egen földre : hogyan küldenél haza` levelet'?

Mellyik vórosban nyomtatták ezt n’ te kézi

könyvedet? ’s a" 1. f.- ... -

Hol csináljá'k . _



,
‚ KILENCZEDIK mász.

I x EGÉSZSÉG - TUDOMÁNY.

 

Eletűnket az Istenadta '), és pedig ngy adta,

mint drága jót, és igen böcsös ayíndékot ’); —
mellyet tehát megőrizni kötelességünk s). Nagy

bünt követ el az ollyan ember, a’ ki életét késza

kartva rövidíti, vagy szinte magát erőszakkal meg

is öli ‘). Elélhet edig az ember, (ha egyébkínt

ép testtel és ta ok al hir) mértékletes élésmód, és

maga-óvás mel ett 70—80 esztendeig s). Vannak

ugyan hosszabb életü emberek is; de azok már rit

ka példák 6).

Hogy az ember örülhessen életének, szüksé

ges, hogy testében , lelkében e észséges legyen 7).

Az egészség, az élet után, legïöbb kincsù'nk- Ezt

a’ kincset tehát megőrizni; és , ha el találtuk vesz

teni, ismét visszanyerni: tudni. kell minden okos
embernek s). Mivel pedig számtalan okok miatt

eshetünk nyavalyába, és megromolhatik egészsé

 

Kérdések: 1) Ki adta nekünk életünket? 2) Csekély vagy

böcsös ajándéka-e Istennek ez az élet? 5) Mivel tar

tozunk tehát az Istennek ezen ó ajándékára nézve ?

4) Mit mondasz az olly emberekről, kik önmagoknak

gyilkosaivá lesznek? 5) Az, ép testü ember hány esz

tendeig élhet el? De csak mincmü feltétel alatt még

is? 6) Ennél idősebb emberek nem volnának'a’¿vilá

gon? 7) Hogy pedig életünknek örülhessünk', mire

van szükségünk leginkább? 8) MiV a’ "kötelessége min

den embernek az egészségre nézve? Г “- ` y' '
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gunk: azért szülséges megesmérkedni mindazok-;

tal a’ dolgokkal, mellyek e észségünknek árthat

nak.va y jót tehetnek. Ezei' névszerint: a’ leve

gö, la iás, ruházat, étel, ital, mozgás, aluvás,

tisztaság és az indulatok 9), más tzóval: szenve

délyek)

I. A” levegőről és 'lakdaróÍ.

Nem mindegy az egészségre“ nézve, akármíllyen

levegőt szívunk magunkba. A’ tiszta, szabad leve

gő éleszti az egész embernek testét, lelkét; a’ mit.

abból is észrevehettek, hogy, - mikor a” gőzös

levegőjü szobában vagy oskolában sokáig bezárva

voltatok, és aztán" abból kibocsáttattok , - melly

igen jól esik az tinektek: mintha újjá születnétek,
ugy érzitek ollyankor magatokat. Ellenben laymegw

romlott nedves, rossz. leve gő nagyon árt azegész-

ségnek. A’ miatt járja -s к: embereket a, főfájás,

csúz , köhögés és hosszas hideglelés. Ugyan a'rossz

levegő miatt vagyon az is ,« hogy sok. gyermekek

pöü'edtek, potrohósak, sebes szájnak, viricskesek

sa’ t. Az tehát itt a’ fő regula, hogy a’ leveglő,

mellyet beszivunk , legyen. mindenkor tiszta, 'is '

és száraz. ‘

A’ legegészségesebb levegő a’ szabad ég alatt

vagyon, télen-nyáron, és többnyire minden helyen.

Tiszta a’ levegő kivált ottan, hol sok zöldség, nö

vény, élőfák és erdők vannak. Az élőfák a’ leve

őt különösen tisztítják ; és vagy csak ezen okból

ls jobb lakni falun mint városon. Csak a’ hol mo

csárok állnak; aztán az elhán tdögök, a’ temetők,

szemét-gödrök, ganéj-dombo с körül nem tiszta а’

szabad ég alatti levegő is. Az állat-dögöket tehát

szorgalmatosan el kell ásni a’ földbe, és nem hagy

ni a’ földön fölül. Sir-ásáskor sem kell koporsó

 

9) замша el azokat a’ dolgokat, mellyek egészségünk

nek árthatnak vagy jótrtelietnek? ’s a’ t.
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kat és ember-csontokat felhányni, és temetetlem'il

ha i.

A’ szobákban akkor romlik meg a’ levegö ,. ha

р. о. kicsiny szohábanl sok cmberek öszvegyülnek

egy rakásra, és 'azt1lehe1etökkel tele fúvják; vagy

ipa-fiisltel tele eresztik; kivált ha még a' befü

_ j tött kálha’ göze, és a’ fù'stölgö olaj-mécs is hozzá

„. járul. Az is rondaság, midò'n a’ szemetet az ág'y

vagy láda alá öszvesöprik, a’ helyett, hogy kita

karímuák a’ szobából. Тiszta asszonyés szolgáló ezt

nem fogja tenni. Nagyon ártalmas göz származik

abból is , ha a’ meleg kályhríra valami zsirosat te

sziink (olajt, fag yat); A’ szén-gò'z is már sokakat

megfoitott alvásoîcban. Valamint az sem szerez jot

(x az egészségnek , ha a’ szobában nehéz szagu jószá

" okat. tartunk: liliomot, sáfrányt, birsalmát, ma-`

]orságot, vagy oll asokat, a’ miknek a’ kamará

han és istálóban vo na helyök, р. 0. káposztás hor

dót, kendert, hagymát, lisztet ’s t. eil'. Névszerint

birsslmát nem kell tartogatni sem ládáinkban sem

szobáinkban, mert eró's szaga kábit, és szél-ütést

is okozhat.

Mindezeketjehát, ha egêszségù'nket szeretjù'k ,

szobánktól elkell távoztatni. Ha pedig ebben nem

yvolna módunk. tehát legalább azt kell tenni, hogy

f naponkint több izben is, de kivált reggel a’ söprés

után, szobánk’ ajtaját és ablakait kinyissuk , és az

ablakok’ szárnyait egy ideig пунш tartsuk. Egy

szersmind ki is kell fù'stölni av szohát fenyc'í-mag

gal, vagy meggyujtott és a’ szïìbában meghordozott

vörös-fenyö -hasogatványokka g vagy eczettcl,

mellyet tl'izes vasta fòcskendezù'nk. Még okosab

‚ ban cselekszík az, a’ ki szobájában (midön vagy

rossz levegò' van benne, vagy beteñe vagyon) ecze

тес îözölögtet. Ez ugy штиль, a egy csészének

Гене {ёге eczetet öntúnk, és azt a’ csészét egy kls

bögrére teszszük, melly tele van töltve forró viz

zel. Ez a’ gözölgés na lyon tisztítja és меня а’ szo

babeli levegöt. De «jó megjegyezzúk,hogy ez az
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edény , mellyben füstölni parázst viszù'nk a’ 520116—

ba, zsiros ne legyen; mertmkkor foitó levegöt

,gözölög ki, nem hogy a’ rossz\\1evegöt tisztl'taná.Í

Anual; kipróbálására, hogy ió-e n’ szobában a’ 1e

ve ö , vagy megxîomlott és veszedelmes; legcsalha»

tat anabb eszköz az égó' gyertya.. mécsï'vagy fáklym

A’ melly levegöben a’ gyertya megé ,- abban meg

élhet még az ember is. De a’ meïl ben má: a’

gyertya nehezen ég. és elaludni készù'l: abból sies

setek kitakarodni , ha megfúladni nem akaytpk. A’

régen zárva итоге vermekbe, kríptákbœ, pinczék

be és kulakba is igen Vigyázva kell belëiek menni;

mivel azokban is g nosz fojtó levegô Iehet. Azêrt

minekelötte azol а Ье1е menné1,„tarts elöbb hele

.èg'ö дур-туш, ’s azzal próbáld meg-a’ levegönek '

mmemuségèt.

Megroml t levegö vagyon az újonan föstött ,

sikárolt és me zelt szobákban is, mellyekben a’ ki

lakik vagy szi не hál is, veszedelmes nyavalyákat

kaphat. Mm cs rosszabb 1eveg6`, mi t az olly '

fütött szohában,>mellyben nedves ru k типа];

felaggatva, szárodás végett. Ettöl az emberre fö

fájás és szédülés jöhet; .só't szél-ütés által meg

is halhat nagy hírtelen. напиток haak, mint járt

Budán egy Müller nevú~ vendégfogadó's. Ez egykor

nem albatván e ész éjjel. másnap délben акт

1впуи odni еду evesig.- De a’ vendég-szobában

szù'nte- en a’ magy lárma 1t. A’ felesége tehát ш

tanácsnlta neki, hogy a’ fe ö emeletben lévö és jól

félre esö'szobába menne fel, hol csöudesen fogna

alhatni, minden háborgatás nélkù'l» Még maga. ve

zette fel férjét, és bezárta гей az aîtót, azzal az.

igérettel, hogy egy jó óra mulva fel fogjn ötet köl

tení. Ebben a’ szobában sok vizesruha volt felag-l

gatva; de az зависну erre nem iigyelt. Midön egy

óra mulva felment a’ férìét felkölteni,azt a’ szél-r

töl megütve, halva типа а’ 1<агзаё1сецдт ' "

Hogy pedig a’ azahad levegò’ egéägsé ünknek

meg ne ártson: szúkség, hogy anual: _mln ennemù'
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változásaihoz teslù'nket korán hozzá szoktassuk.

(Emlékeztek-e: mellyek a’ levegò'i változások ?)

На mind a’ mellett történnék, hogy na on által

fáztuuk volna, vagy az öszi erös hidegek en, vagy

téli ídò'u: тешь halza-érkezvi'en` tù'stént vetközziínk

1e, öltözzù'nk szárazba, vegyù'nk lábvizet *) és

Í nk eczetes meleg vizet egykét csészèvel, kis

Шгйпуй idö-közre egymás után : ’s igy menjú'nk

meleg ágyba jól betakarózván, hogy testíink izza

.dásba jöjön. -—— Névszerint örizkedni kell a’ meg

hù'lêstöl a’ nyári hives éjszakákban; mert attól

származik a’ vérhas.

На a’ hideglevegô'n kezeid, lábaid megmere

vedtek volna: ne vidd azokat a’ meleg kál hához;

hauem attól távól maradva, dörgölgesd {выйдет

ше1е$ osztó vagy Ílanel-darabbal. Ha pedig taîiak

dat a Fa is megcsi te volna: ligyekezzél azo §b`òl

a’ jeget {ivenni hóva dörzsölgetés vagy eczet-göz

nek fölé-tartása áltnl.l Jó bekötni és borogatni a’

fagyvette tagot (vizes-tetù't) tehén ganójjal, чаду

fött köles-kásával is azon melegèben, va у kene

gesd gyakran sáfrán -szeszszel. - A’ kifa cadt fa

gyos tagot borogathatni terpentin-olajjal és tojás

székivel: mellyeket еду darab jéggel 'Hastrommá

kever ettél. . .

' élen utazó ember minekelötte házától kiindul

na, dörgölje Ье lábait, kezeit, orrát, ajakait és fù'

leit olajjal, vagy faggyúval'. Kapczának illyen eset

re igen .jó, és olcsó is az itató-papiros. Uton az

ember ne щек é ett-bort nagy hidegben, mert az

elálmositja s akìor hamar megfagyhat. Söt ha

az embert álnìosság megkerl'ilné is, az ellen telìes

erejéböl viaskodjék, mozogjon, fusson, ugráljon

és vesztég ne l'iljön ** Megfagyás ellen az is La

nácslandó, hogy az таз j yék eczetet; és ke

ményebb ’s vastagabb ételel <е1 éljen mint egyéb

*) Lássd ennek módját odábbia’ tisztaságról szóló czilrkelyhen.

a‘) L. II. rész, 66. sz.
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kor. -- A’ megfagyott embert nem szabad meleg

szobába vinni; hanem csak más árnyékos helyre,

ott hóba kell eltakarni, mi nem megérkezik az

orvos , kiért azonnal menni kell. Hó nem levén,

jeges vízbe kell tenni a’ fagyott embert, vagy jég

vizes pakróczokkal borogatni. “

A’ megromlott levegő miatt ártalmas az olly

lakás is, melly sötét és a’ mell nek nedves falai

vannak. vMivel azonban a’ lakhely en minden em

ber nem válooathat: tehát segítsünk a, ba'on azzal,

hogy szobáin ba tiszta levegőt ereszszù'ni, és azt

esztendőnkint legalább egyszer mindennemű sze

méttől kitisztítsuk és kimeszeljük. '

Téli időn a’ szobák’ fütése különösen nagy

„ fontossága környülállás az e észség' föntartására

nézve. Fűtení tehát mindig csa mértékletesen kell

és akkor éppen nem soha, mikor már lefeküdni

akarunk. Altaliában. az erős kályha-hévség az em

bert ostobává és kábulttá teszi; és nagyon meleg

kályha mellé állani, ülni vagy feküdni sohasem

tanácsos. .

Berén ben, Toldinénak, e y özvegynek, ki

nek két fe sördült leányai юны, е ykor ki kel

lett éjjelre a’ háztól maradni, hogy eteg nénjénél

virraszthasson. A’ két leány így gondolkodott:

hogy most ez egyszer magoknak valami jót fognak

tenni; és kedvökre befűtenek: a’ mit cselekedtek

is; a" kályhát szerfölött befütvén, mivel hideg

volt nagyon. Azután tüstént ágyba mentek nagy

örömmel, minekutána a, kemencze, száját. előbb

jól becsinálták. A’ szerencsétlenek! soha sem kel

tek fel többé; mert a’ kályha a’ „nagy héVSégtől

meghasadt; egy darab fa, melly csak félig volt

elégve, meggyúladván, az egész szobát betölté

füsttel. yMind a’ két leánynak minden segítség nél

kül meg kellett fúladni. Az egyik ugyan felébredt

nlvásából; de haszontalan igyekezett. az ajtóhoz _

ñ ') Lássd Il. rész, sz.
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jutni. Iszonyú alakban elterülve тмином a’ fól

dön; halálos gyötrô'désében egész ábrázalját бате—

körömzsélte és haját kitépte» Mino' pillantat volt

az a’ szerencsétlen êdes anyának; midön reggel

mind a’ két kedves gyermekét, öregségének дуй—

molát és remén'ységét, тёк nem tal-alta életben! 

Oh! tanuljátok meg kedves gyermekek! hogy va

lamint élteteket szeretitek , ollyyvigyázvu bánjatok

a’ tù'zzel, és a’ téli kályha- fütéssel: ‘hogy veletek

is valamikor eiféle szerencsétlensêg ne történjék. -—

Azon esetre pedig, ha repedezett kályhátok volna,

tanuljátok meg. hogyan kelljen olcsó és erös kály

lla-ra aszte'kot készl'teni. Csinálj keveréket ag'yag

д ból , amuból, lisztböl, olly forman : hogy agyag

v és liszt egyenlö mértékben vétessenek; hamú pedig/

annyi, menn it a’ másik kétféle mindöszve теза.

Ezzel tapasz Ье a’ repedéseket, és a’ legerösebh

fütésben is zárva lesznek. Vagy: végy sot és ha

mút egyenlö mértékben, és elegyl'tsd öszve kevés

vizzel, és kend be a’ repedést, - akár hideg akár

meleg legyen a’ kályha akkor. l ёж”,

П. _A’ rulia'salro'l.

A’ ruházaL'ban a’ doktorokmak arany regulájok

im’ ez: Тати! fejedet lu'degen; kasadat, la'bodat

melegen; nyaladat , melledet ÍLl'veserL.- ’s ¿gy le'

szesz .sok bajtól mentesen» Tehát a’ ruházat, rai-.

tunk inkább könnyxï légyen, mint nehéz és igen

meleget tartó. Altaljában örizkedni kell minden

nemü szoros és szx'ik ruházattól: шеи а’ ki illyen

ruhákat visel, az te'len fázik, nyáron izzad. A’

fériiak nadrágjokat fólöttébb `szorosan ne viseljék;

mert azzal csipó'iken calinya törést okoznak, belei

ket szoron'gatják; hamar s'érù'ltekké es vérpökök

ké lehetnek. A’ {ejérszemélydrhasonlóképpen meg

óvjak maîokat az öszveszorongatott öltöze tektöl és

mell-fiizö <töl, mellyeket azon hitvány oknńl fogva
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viselnek, hogy szép növésü мы: legyen-2 Mert a’

szoros. ruha akadályoztatja a’ vérne forgását a’

testben; és .főfájást, elalélást , szélütést von maga

után; kivált ha még az ollyan szük ruhákban tán

czolnak vagy futkoznak is. NéVSzerint veszedelmes

reájok nézve me szorongatni a’ harisnyákat. A’ szo

ros és magas ваг u lábbelik mind férfiaknál mind

asszony-személyeknél tyúkszemekre és görcsökre

adnak alkalmatosságot. mellyekkel aztán sokan

holtig kinoskodnak. Hogy a’ lábbelik egyiránt sza

».kadianak, és félre se n omattassanak , a’ végre fel

- váltva kell azokat vise nia’ jobb" és bal lábon. -

A’ gyermekeketszoktatni kell, hogy nyakukat és fev

jüket mezítlenen viseljék. Nekik a? melegsi ka ki

mondhatatlan “sokféle bajokat szerezhet, 'I a még

sebes is a’ fejök: akkor azt éppenl szükséges , fö

detlenül tartani mindenkoron. Kisdedeknek sem

tesz jót, őket szorosan bepólyálni.

Fejér-ruháidat {смыва tisztákkal gyakorta;

legalább is minden héten egyszer. Mikor pedig va y

nagyon áltáztál, vagy izzadásig kihevültél: ас—

kor tüstént levesd а’ nedves ruhát, végy magadra

szárazat és a" vízeset` testeden megszárodni ne

hagyd; --. mert abból csúzt, hideglelést, vérhast,

kholerát, és so'k más egyéb nyavalyákat kaphatsz.

Még azt is jól megjegyezd a’ ruházatra nézve,

hogy esméretlen embernek ruháját soha magadra
lne vedd; annál inkább {ragadós n avalyában meg

holt „умница: ruháiktól örizk jél, mint pestis

. "től; j- ne hogy a, megholtnak nyaValyája reád

ragadjon, és téged isutána sírba vigyem ' ‚

` III. Az evésről-ivásról. '

Enni azért kell , hogy testünket", míg kicsiny

még és növendék, növeszszűk, -utóbb pedig táplál

juk és erőben fóntartsuk. A’ sok,koplalás ártalmas

az egészségnek, valamint ártalmas a’ sok evés is.

De kelletlenül, és mikor nem vagyunk éhesek, soha.
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.èem идише ` ennühk. Ho - респ; az emberek

többnyig'e' míńdnyájan töb et esznek, mint a’

‘mennyir'c à’ testnek- szù'ksége-vagyon: abból szár
VIr'nazr'mk nz ö"1eg`több nyavalyáik. Mert ha kelleté

lnél többet esz'l'ínk; azt a’ gyomor meg nem emészt

ßheti; epe-sárrá válik a’ gyomorban, - a’ mi az
rvtán csak a’ sokféle betegséget'szerzi'.

Hogy egészséges légy ’s érhess jó vénséget,

Evésben tarts fôképp' mértékletességet.

' Az evésre nézvc tehát a’ következendò' regulá

kat kell megtartaní , hogy az egészségúlnknek meg

ne ártson:

1. Tarts rendet evésedben; és egyél- bizonyos

órákban: reggel, délben, ozsonára és estve. Gyer

mekek töbször is ehetnek, de egyszerre csak ke

veset egyenek. v

2. Igen sokfélét öszve ne egyél, és gyomro

dat ételekkel meg ne terheld- anyás és ételben

válogató ne légy, hanem szokjál hozzá minden ele

delhez

3. Mindig egyféle étellel se Ы]; hanem változ

tasd azokat. Mert ha mindig csalc egyfélét ennèl

р. о. mindíŕ csak kenyeret, mindig hust, krumpli't

vagy fözelé {eketz végre ártalmára lenne egészsé

gednek. A’ ki sok tésztás ételelcet cszik, annak

gyomra utóbb eltaknyosul. A’ sok hus a’vért meg

rothasztja. A’ sok zsiros étel epét csinál, és abból

származik a’ gílisztn-húgyozás. Az étel шахты zai

rosabb, annál nehezebben emészti me a’ gyomor.

Különösen a’ sok disznó-hust, és anna: kövérségét

kerù'lje az ember; тем аЬЬ61 származik a’ magyar

nyavalya: a’ csömór; aztán a’ patécs, a’ forró hi

deglelés. Legjobb nzért' .az eledeleket 'változtatni,

vagy egymással elegyl'tve élni azokkalt

De valljon változt.athatjae eledclét a’ szegény

gazda-ember? Nem szegény, ‘hanem rossz és röst

gazda az , a’ kinek Magyarországban egész eszten
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döt-{által nincsen jó kenyéren 'bőven kájípsz

tája, lencséje", babja, borsója ,' hajdinája, kö-ejs'es

kérék-, sárga- és karró-répája, krumplija; nyár

ban pedig salátája, kel-káposztája. Min'dezeketa,

falusi gazda-embere bőven termesztheti' magának,

csak akarja. Bősé e van országunkban a’ tojásnak

és tejnek „is. Min a’ mellyekb'ől jó ízü és táplálé

eledeleket lehet készíteni. Miért nem változtathat;

ná tehát eledeleit a, szegény ember gis? Valóban,

ön rőstsége vagy együgyüsége többnyire annak oka,

ha az ő mindenna i elégséges eledelében is szüköl

ködik a, magyar köznép.

Orizkedjetek a’ nyalánkságoktól is. Melly rosz

szul üthet ki sokszor a” nyalakodás, arra tinektek

itten e szomorú történetet beszélek el.

Ju 'skának azon rossz szokása volt, hogy nya

lánksághól mindent megkóstolt, a’ mit csak enni-,

és inni-valót látott. E’ végre g akran megbüntet

ték őtet szüléi; mert a’ nyala (odás nemesak igen

illetlen, hanem annak is okává lesz, hogy az em

ber általjában nem tanulja me kíváncsiságát mér

sékelni és zabolában tartani. gemmi büntetés sem

tartóztathatta fel Juliskát, ha kedve jött a’ nyala

kodásra. О miatta mindig zárva kellett a’ kertajtót

tartani, míg gyümölcs volt a’ kertben; mert még

éretlenen is minden-t leszakvatott, a’ mit csak elért;

az almákba és körtvélyek e beleharapott, ’s ha

még kemények voltak, elhajgálta azokat. Igy ő ha

egyszer a, kertbe férkezhetett, csaknem ann 1 ii

mölcsöt elrontott ‚ mint a’ bo arak és férgek, gon"

szeretett a’ tejes kamarába belopódzni, hol a’ tejes

edényekből ujjaival leszedegette a’ tejfölt. Eleinte

azt gondolták, hogy a’ macska követí el ezen tor

kosságot , ’s kiirtották azt; denem sokára kisült,

hogy Juliska igen jól fel tudta a, tejes kamarának

kulcsát találni. Nem lehetett tehát csodálni, hogy

szüléi semmi bizodalmat sem hel eztek benne.

’s mindent elzártak előle, mint a’ tolvaj elől. Egy

néhányszor a’ borhoz is {érkezett , mellyet az aty
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"а а’ pohársz'êkben талон jó barátjainak számára ,

.s attól me részegedett és majd `halálos betegségbe

ней. Е Ёог m ä volt a’ szohában, ’s az illyen

idöt szo на б nya akodására használnj. Körl'ilné

zett, vallión nincs-e valamellyik almáriom nyitva,

“чаду nincsenek-e ott tálok; vég-tére megpülamott
Iaz almáriom’ tetején e kis tálacskát. Azonnal

elkészl'ilt annak megtekintésére, valljon nincsen-e

‘аЪЬап valami nyalakodni való. Еду széket tett az

almáriom mellé, ’s mivel még ez sem volt elegen

d6 magas, tehát.az asztalt is oda huzta, ’s igy a’

székröl az asztalravlépett és levette a’ kis tálacskát.

Czukor-#forma' fehér por volt benne, bemártotta

abba uija’ hegyét és _megkostolta'g édes ize volt ’s

ugyan azért ö _azt kiyáncslan nyalogatta. Hirtelen

be èpett az any1a. Juhska иду meguedt, hogy majd

'leesetty az asztalról; de még nagyobb volt ’az any

jának ijedtsége , `midön látta, hogy Juliska mér et
levett, melly a’ legyek’ számára volt a’ kis tá a

teve. „Szerenosétlen gyermek .' »- Яду kiálta fel -— mit

"cselekszel ?“ Azonnal levette был az asztalról. el

küldött’ az orvosért, l'cejet adott be ‘ neki, hogy

yAhányjon ,_ és minden módokat elkövetett, hogy

ötet az ir'tóztató haláltól :me menthesse. De пеш

sokára a’ legkeservesebb kino (at éŕzette belsò' ré

Szeiben, ’s иду атомы, hogy kiáltás'a egyne

hány ház’táv0'lságára is elhallatszott Eljött az or

vos és azt rendelte, поду folyvást még több tejet

igyék; ’s más'oi'vosságokat is adott be; de s_okat

kellett mar neki a" méregbû'l felnyalogatni. Elete

u an'rnegmaradt а «ieegyszersmind elméje min

dlg igen gyönge, es tagjal örükre reszketök maradtak.

Hogy'ney szenvedj betegséget, ;

Megböcsíild az egészséget.

Közönségea élkekkel élj, l

. Czif'ra nyalánkságoktól fe'lj.

Kinek nyalánk ’s toi-kos szája,

Könnycn пата пуача1у55а.
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A’ téntát tollból kixsŕzopníy a’. lénta-caeppet

_feln alpi , vag tollat ráglòskálni is ártalmns ё: ve

нге elmes nya akodásr mellyet tehát szorgalmato.
_sam el kell távoztatni.

' ` Ehédèzés és vacsorázás közben im’ ezekre vi

gyázz: " л Y ` _

' "1.) Forrón nz-_ételt _n_e edd. A’ forró ételtöl ai’

fogak elromlanak,4 ,aß száj és nyelv megégetödik,

a’ Vnyeldeklö-gége és gyomor pedig fenés sebet `kap-

hat, a’ mi aztán meggyógyl'lhatatlan. Ha ~még is

vígyázatlanságból belso’ részeidet forró étel-_nyelés

sel megégetled volna: ‘tehát _nyelegess utána hidcg

.tèjfölt,. inelly enylil't és gyógyl't is. ~

" I'2,5161 ös'zverá ариец, ш1пе1<е1бъш lenye

1èd.‘_ Mennél jobhan öszverágod, шпиц 1<0ппуеЬ—‚
'ben e'més'zti а _gyomorg _ellenben mennél rágatla-s

_pabbagl falod le, _annál erösebbeñ fekszík a’ Бурт—

godhgm és nem is válik egészségedre. E’ vé e to

_hát s'zokjál lassan enm', és hagyj idöt maga nak az

ç'véshèz., . ‚ . ; / y ;;

_3.) Hast, zöldaêget mindenkor ke'nyérrel бит

_verágvgi edd,.és ne magán kíilön egyikeß is. _

__ _ _4.) Jó kedvveLlégy és nyugodtan, míkor eszel. .

НащвЪац, ij'edésbep,_ és más hevçs indulatban,

'vagy' erös fest-mozgas után hamar anni: artalmára

van` _az e észségnek'. . _ _

' ‚ 5.) g’ kövér falatokat megsózva edd meg. —

Аи„`дгбз s_óqáshoz azonban ne szokjál, kivált ha so

уйду 'ember чаду. Мегь af sok só-eyésbòfl шаг
11102пд1< ya’ vérf-veszés, köszvény, elhervudás és a’

hólya '-f-kò'n  - _ " .- м `

. _6. Teìes étel után valium' fanyart gyomrodba

ne vég . . __ I ,I ›

‚ 7.) Ebédezés közben sok vizet ne vedelj. Jobh 4

több izben inni, és mindenkor csak kevesep Lehet

‘bövebb'èn inni inkább  ebéd uldn egy Púr órávnl, a’

mikor пиши egészséges.' f

Неву _ha ebédet-eszel, vele sok vizet innia nem kell:

Mert vércd hillegül ’s gyommd erótelenül.

Kim xöNYv. 26
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 ’Végezetre, szl'íkség megesmérkednetek az éte

leknek azon nemeivel mellyeklaz egészségre nézve

ártalmasok és veszedclmesek. Ezek közé шпо

zandók : az éretlen gyümölcs i *), az i en csipò's és

elérett sait, az igen kövér ételek, a zsirtól cse

Pegö ysütemények, a’ szaladós; a’ beteg állatnak te;

eg'hxlsa , vére és fajzatja', a’ bù'dös vlzekben шву

liender-áztatókban iogott hala'k; a’ mérges nö

vények> és névszerint a’ sok доты—пешек. Mind

ezektö-l az okos ember magát szorgalmatosan meg

tartóztatja; és kêszebb’ szäraz kenyeret eszik, mint

sem azok-'míatt e észségèben `Akárt valljon.

Minden étel i között legegészsègesebb a’ ìól

elkészített rozs-kenyér; mell re pedig szert.tehet
minden jó magyar gazda.l em er. Olly szerencsek,

mellyben nem minden országbeli polgár rèszesù'l

het. Р. o._ éjszaki Németországbanf Német-alfölë

dön, és a’ hires Franczia- ’s Angolországban a’ la

kosok muíg sem tudnak sù'tni jóizù' kenyeret. Az

ért mikor a’franczizîk itt voltak (1809.), nem gyô'z

ték dicsérni a’ magyar embernek kenyerét. Svêd

országban, éjszaki Európában, szìnte a’. fák’ hé

]'ainak örlött porából síitnek nyomoruságos, kenve

ret. Hazánkban is a’ hegyes kárpátusi vidékel'cen

_zab kenyérrel élnek az emberek.

` De a’ jóizù' rozs-kenyér is ártalmassá lészen ,

ha dohos lisztbò'l van készù'lve; ha vngv jól meg

nem költ, vagy által nem sù'lt, vngy ha szalonnás.

Art a’ kenyér akker is, haY azt melegében 'eszszüln

Élj szép mértékkel , lyulmcsos вы: púha kenyén'el.

lÁm ne vegyed mengen, ne падут! ha héle sületlen;

És ne egyed héját,4 véréklnek nòveli sárját.

ч 

') Miról esmérhetni meg az érett gyümölcsò't? -Éitetlen xi’

‘ szìlva fekcte~kék , puha , ësAmagvńtól Едина/‚ед. elválik;

a' cseresnye tökéletesen piros és pnhn; az almának

.és körtvélyhek magvaì fckcték 'sa' t. 'ï- Haîtí'a' 'csc-lé

dcs cscrcsnye micsodu? - I l - ..

‚г. 'mi „wif
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Kiváltképpcn beteg~ állatnak husát soha meg

ne egyed; ha.4 még olly szépnek látszanék is nz',

ha még olly igen olcsó фон mérnékis azl; a’ falli

ban; ha a’ magadé volna is, vagy ha mások még

011 an igen biztatnának is, чаду szinte ennék elöt
ищут n’ dôg-hust, a’ nélkù'l, hogy nekik meg-.

ártana. Mert addig--ad(1í‘y vakmeröködnek, hogy

keserù'en lakolnak meg oîctalanságiokért. Ellenben

mi'dön` a’ máskint egészséges murha hirtelen lábát

töri ki, vagy felfúvódik, és minden késedelem

nélkù'l levágatik: akkor husát bátran megehetni

A’ levágandó marhában mire kell vigyázni,

annak kitanulása végett, ha valljon egészségs-e'f

Im’ a’ következcndökre: ha hir-e iárni, és szemei

tiszták, frisek-e'? ha. még kéríídzík-e? nem hif

deg-e szarva, fiile, szája, órra, fai-ka? nem foly-e

nyál чаду más rulság szájából, orr-lyukaiból, fü

lçiböl? börc'n nem látszanak-e valami pörsenések'f

nem látszanak-e fekélyek nyakán, {Шей Ьёчёпёп

tólgyei nem 'fori'ók чаду dagadtak-e? nincs-e az

állaton na ' hais-menés, чаду fölöttébb nem so

_ vány- 'I 1\ md ezek a’ jelek betegcs :illapotra mu

итак. Felbontatván pedig u’ vágoLt 'mai-ha, пуа—

valyának jelei henne ezek: husában a’ vörös, kék,

zöldes és más csodálatos szinü Pattanások; kemény

màj; tù'dejében a’ hólyagok, mellyeket ha fel

metszù'nk, belölök bíidös viz szivárog

Az igen vén és elérett sajttól a’ vizelet~ hólyng

ban kövecsek teremnek: a’ :mi a’ legkinosabb пуа—

valyák’ egyike. . ‘

A’ mi illeti a’ mérges növényekct, nem jó szo

kás az a’ gyermekek között: midön n’ maszlagnak

tl'iskés gyl'imölcsével játszanak, azt tù'skés disznó

nalç mondván, leölik, és belöle a’ magvat meg

es'zlk; .- vagy ha bürök’ szárából sipot csihálnnk ,

ázt szá)okbn„ veszik. {так és nyálokat lenyelik.

Ezek veszedelmes játe'kok; mellyeken egvszcr csak
kescrůen rajta veszthetuek. „ i

26 ü“

с
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A’ gombákról meg kell tudni, hogy azok a’

leghitván Tabb eledelt adják minden eledelek, kö...

zött a’ vi ágon. Allat nem is eszi meg azt egy is.

A’ gomba .a, testet sem táplálja, sem erősíti;

sőt könnyen egész háznépnek alált okozhat: mint

ezt számtalan példák bizonyíték. A’ gombák t. i.

annyifélék , hogy a’ máig-est a jótól csalhatatlanul

megkülönböztetni alig le et. Azért legjobb ezt az

étel-nemet a” háztól egy általián fogva eltiltani; és

inkább mások, kárán tanulni, mint a’ magunkén.

Ha pedig ezt a’ hitvány eledelt mégis áhítanánk :

tehát minekelőtte azt megennénk, így kell meg

róbálni, valljon jó-e az, vagy mérges? Abba a’
fazékba, mellyben a’ ombát iiőzöd, mikor immár

forr, vess bele egy fe] fejér-bélii vörös hagymát.

.Kis vártatva vedd ki. Ha fejéren marad, megehe

ted a’ ombát; ha pedig az megfeketült, jele,

‚ hogy a gomba mérges: és akkor el kell önteni fél-„

re egy gödörbe és eltemetni. A’ konyhára viendő

zöldségek között is nagyon kell vigyázni, hogy

petrezselyem helyett, bürköt ne vegyünk; vagy

más elfele mérges füvet ”). Általjában ez legyen

a regulánk: _ ,f .f ъ

Nem eszem meg semmit, a' mit nem esmérek:

Édes gyökérben is rejtezhetilc méreg;

Jól megnézem , a’ mit készítek konyhában,

Gonosz.fű teremhet sokszor virág-ágyban.

Imía nélkül szinte ngy nem élhetünk el, mint

evés nélkül. De inni is csak akkor kell, a’ mikor

szomjuhozunk ; és kelletlenül inni soha sem

Az italoknak pedig sokféle nemeik vannak.

LegtermésZetesebb és legegészségesebb itala ember

nek a’ víz,- edíg a’ forrás- vagy folyó-víz: az

nem lévén, a jó fris kut-viz. A’ jó víznek jele az,
I О

i) Lássd: VII“ r. 42. sz.



Egészség-tudomány; 496

hog nincsen neki sem íze, sem szińe, sem шага.

А’ Шахта! esztendò'nkínt legalább egyszer ki kell

merni és feneköket kitisztitani. Kutba nem szabad

hele dobálni semmit. Még az sem jó , ha esô' és hö

száll hele. На pedig véletlenù'l kut а, macska vagy

akármi állat és rutság esett volna ele: akkor tús

tént ki kell merni az ollyan kutat, és addig тё

Ьб1 nem kell inni. Kutra ne szolgáljon se ganéi~

lév-csatorna, se házfódélnek hulkató-osatornája.

A’ melly gyermek egészségét szereti, nz nem

fog`magához venni jeget, havat és esö-levet is;

meri; mindezek nem émbernek való italok.

Munkásoknak nyári hé'vs'êg'ben a’ viz közé

eczebet-vagy pálinkát kell elegyl'teni; ugy riem árt

* meg nekik , söt hivesl'teni fogja öket.

A’ ser is egészséges ital, ha iól készült. Hi

vesl't és táplál. De века nagyon ártalmas.

A’ hol sok g ümölcs terem, ott almából 'is

tudnak ìó italokat kèszl'tení. De nekù'nk böcsös ita

lunk a’ szô'lô'nek kipréselt leve, azaz: a’ bor. Ez

mennél inkább ó, annál egészségesebb. Ha az em
ber vele mértékletesen él, és vizzel is keveri :fakkor

‹ erösx't, táplál, vidáml't, söt ritkán vêve, kész or

vnsság is De a’ ki mértékletlenù'l él vele, аз. az

zal gyonírát elrontja; mert az öszve zsugorodlk és

uz ételt nem kivánja; végre pedíg az olly emlier

vizi-betegségbe esik, és abhan keil megfúladnla,

a’ mit életében olly igen gyülölt azaz: vizhen- A’

` részegség pedig különbeu is igen utálatos, yesze

delmes és gyógyíthatatlan vétek.' Mert a’ шиш :iz

ember elszegénykedik és mindenét elkölti. A’ ie

szeg ember nincscu eszén. másokkal ve'szekedlk,

agyon-eshetik, téli uton kirabolhàtják, öszvever

hetik , sò't elfeküdvén' meg is fagyhat. Gyermekek

nek éppen nem való a’ bor; sem más szeszes (erös,

ital; — kivévény ha sá adtak és gilisztäsok, a

midön kevés jó ó bor ne dk orvosságul ßzolgál.

.A' bornak шиши következéseit szépen elòî

adia im’ ez ‘a’ példrbeszéd. Mikor Noé a’ legelsò
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szőlő-hegyet plántálni ’s ott hagyta: oda „ment a"

sátán a’ szőlő-tőkéhez, ’s így szólott: „Megtré

ázlak én tégedet, szép p1ánta¢l “ Hirtelen oda

vitt három állatot: egy báránytuegy oroszlánt és

egy disznót, ’s mind a’ hármat megölte egymás

után a, szőlő-tőnél. Az ő véröknek ereje áltjárta a'

szőlő-tőkéket, ’s még most is kimutatja magát

annak terméséhen. Tudniillik, ha az ember egy

ohár bort iszik, akkor jó kedvü, szelid és nyá-l

)as , mint a’ bárány, természete. Ha kettővel iszik,

akkor oroszlánná lesz, ’s azt mondja: „Ki ér fel

énvelem ?“—- ’s igen nagy dolgokról beszél. Ha még _

több poharakkal is'iszik: akkor elveszti az eszét,

és végre a’ sárban fetreng, mint a’ disznó. Azért

mondják a’ bölcsek: „Mikor a’ bor Ьетеп, akkor

az ész kijő.“ -

Még egészséges ital kora tavaszon a’ nyír-víz

is, mellyet a’ nyírfák, megfutása és lecsapolása

által nyerhetni.

Ártalmas italok: a"márcz , a’ must, a’ korcs

mákban árultatni szokott, me édesített és megfos

tött borok: mind a'.mell_yek en t. i. méreg va

gyon. Továbbá mindennemü pálinka, és a’ tisztáta
lan lvíz'ek. A’ sok pálinka-ivás még ártalmasabb a’

bor-italnál;v és nehezebben is lehet elszokni tőle.

Még leginkább lehetne tanácsolni a’ sokféle pálinka»

nemek *) között a’ tiszta rozs-pálinkát. -- Okta

A lanul cselekesznek azok a’ szülék, a’ kik gyerme

keiknek korán nyujtanak bort, pálinkát оиу czélból,

hogy attól derékek és erősek legyenek: holott at

tól inkább csak hitványok lesznek. Mert lám a’

kutya-kölykeknek is ; mellyeket törpékké akarunk

nevelni, pálinkát adunk.

Részegítö italokkal, mint neked ártalmasokkal, Y

Eppen ne vagy csak ritkán élj: erőd“: eszed' fogytától félj.

 

') Р. o. szilva-pálinka (szlívovicza , szilvórium) , törköl

pálinka (égottbor) , krumpli-pálinka ’s a’ t.
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Ártalmas italt szolgáltatnak még az álló-vizek,

a’ tavak, mocsárok,' és kender-áztató hel ek:

mellyekbôl ne csak emberek, de még hanno; se

iqunak. A’ melly ànber nyári hévségben uton 'uf

félen megszomjuzván, çsak iszik abbóI a’ mit elö

talál: könnyen beihatik valamelly mérges kís ál

latot, viziéborjut, pióczát Vag tojásailcat;'me11yek'_

aztán a’ gyomorban megnöne c és az embert elülik.
17-84-ben beszélték azvuiság-levelek ezt a’~ követ

kezendö történetet: „Bukovmában égy oláh paraszt

utazván, szabad mezön a’ hol elestvéledett,` csak "

letelepült és meghált- Fáradt lévén jó izú'en вёде—

gélte vacsorára tarisznyájából a’ száraz kenyeret,

és reá a’ legközelebbi tócsából kalapja szélével na

gyot ivott. Mohón nyelte a’ vizet; és mivel egyéb

iránt is sötét volt, észrelsem vette, ho y lenyelt

három apró békát elqvenen. :Ezen állato (at g 'om-l

ra sem me nem emészthette, sem ki nem hány latta.

Elegçt erö ödött, de hijába. Mignem végre a’ tö-f

rök hátár’ szélén találkozó Srírai Savanyu-vizhez

lutott. Errô'l régen hallotta már, hogy minden ál

atnak halálos , csak'az émbernek használaios. ЕЬ—

böl tehát a’szegény oláh igén böven ivott. Szeren

csêsen vetett is ki két kis békát. De a’ harmadìk

semmíképpen nem akart kijöni -a’ gyomrából. K1

nozt'a az embert egész öszön- és кыш-111111, és

végre tavaszszal meg is ölte.“

‚ Az is nag hibájok sok tudatlan embereknçk

110 minden éle nyavalyát штамм szeszes (erösí

it okkal akarnak orvosolni: holott azokkal. csak

még rosszabbá teszik a' nyavalyát. Vérhasban р. о.

éppen veszedelmes pálinkát és bort adni a’ hetegnek.

A’ kholera ellen is a’ legjobb ótnlmazó szer:

az evésban-ivásban való magára vigyázáa, és mér

téjfxletesség.`
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Vers . a’ viz’ böésérò'l.'

Sok ezerek versezének, sok vpapì'rost топить;

Maid mindenröl van már ешь;- inirlâèn l'ůnek és “МН,

Menynek, földnek, nemzeteknek, паду és kicsiny embereknek

y Olly barátja érkezett , a’ ki nekik versezett.

¿laste je» viz! méga tégea шгцаепш elfeiejfeii: l

Pedig a’ te szivességed mindazokkal sok jót telt. . -
Valójáhan `llimondhatlan, hogy embcriollyyháladatlan;

Рай; nem voltál sohn , senkihëz is mostoha.

ъ

Fóképpen a’ sok versezô —- az egyík иду, mint a” más’ —

Mind a’ horunk volt kedvezö; aszu-szöló vagy más'lás,

Messzely, llaska, kulacs, kancsô: mindig ez a’ sok diszes s'zó

Ékesíté versökct, és emelé túíôkèt. '

Ййггё teszem mindeneknek д ’hogy nekeln á' bor nem kell;

’S példájokat ôkelmüknek nem követem versemmel.

Éljen а’ viz, veszszen a’ bor! Vizen van шаг egyszer a’ sor,

Hogy ollyan is érkezzen , a’ ki rola vereezzen.

Bor-umm megvesztegeti -— ha свай. lehet — biráit,

’S ezért e'szre sem veheli- sok emher a’ hibáit.

Részegító erejével шмяк шавой’ elméjével,

’S a’ kancsótól nehéz f6 ugyan derék itéló!

Noé atyánk volt az elsö, ki nevelni kézdette;"

De milly szégyent vallt vele ó, — szegényt niire velette!>

Fijávàl kìcsufoltatta, ’s ege'szen elvâllozlalta

Az шаман jó embert: ~ cnak ez', a’ mit vele nyei-t. ‘

Most is, a’ ki barátságba’ él vele, és печей ,

Viszi sok rossz társaságba; még a’ sárba is veti:

A' köntò'sét hepiszkolja; hirét, nevét elgázolja; -—

A’ ¿ki vele sokat él, attól minden okos (él.
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Bczzeg a’ v'íz nein viseli aenkihez is ígìyy m'agátf '

Minden; a’ ki 61 liedveli , benne eter szépet'îáf; K' " i

Söt azegény! inég' arra jutott ',` ho'gy ¿Hula luuk-folly Hilti,

A' mit a’ bor reánk ruk, miiident szêp'eń 'Iemiiáhäkaï ‚.

A’ bor bünnek , bolondságnak volt mindenkor kiltfeje:

Jaj annak a’ társaságnak, a’ hol elhat ereje.- . .

Tréfálódzik egyelóre, de llamar szúr mérges ytón: .

’S a’ mi egymást szereti, ш is egybef-veszleti.

A’ barátból pörlekedòt, a’ szelidbôll gorombát,

A’ jámborból-veá'z'ekédót , a' nyáîasb'ól еноты: , '

Szemérmesból атаманы, a’ munkásból haszontalnnt,

A’ Ьалсььы is самим ieu,- а' hul mk тешат. -

De a' vizröl illyeneket nem is lehet hallani;

Szépnél, jónál egyebckct ki is merrie mondani? _ l _f

Sót olly áldott, hogy e’ h_elyett a’ legelsó vétliünk,}neuye\

Ádám atyánk ránky Ноша, а’ szent viz feloldozzg. ,_

Bor nélkül a’ roppant eg'édz' 5) ЬбпЬУёцё! is Ièhetüe;

` De ha viz nincs , minden kive'sz, semmi meg nem élhetne:

Fúnek , fának, vil-ágolinak; mind'enfélè állatoknak; '

A’ mi csak él és lehelz'mìndeneknek fria viz Не". `

\ f .

A’ rózsának patyolatjút a’ [rig esö ëleazti ,

A’ reggelnek gyöngy-harmatját az égi viz termeazti.
v Fák’ zöldeló leveleit, édes-levü gyümölcseit,_

Mind csak a' viz neveli, mig a’ nap niggérlgli.

Ember, 15mm, feng; упадёт, 'a' ст “вы и ван-нар,

A’ mi naz-märz, röpül és jár: él ‘és lehel viz мы.“ ’

Viz nóteti gabonánkat, viz fózî ki pálinkánkat,

A’ szilvásos lregyeken На cse'ppëkkèl туг; ’MIL ’ ' С" "

д . ‚ \ ' 

*) Az egész szó itt anńyit tèáz; inìndensè'g, àzilz: _

az. Iatennek minden Фететйёпуе.’ '
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Nap-fényével váltogatva hövi'ty mindent ’s olcsólt;

De a’ dolgot,megforgatva, mit mondjak a’ borró] itt?

A’ mint kiki jól láthalgja, mi dolgának foganatja ,

Kinck használ, mit lmivel. Bár, a’ mit tesz , hagyná el !

A’ bor-urám még niaga is nem terem , ha nines_esó;

Jött a’ zápor, ’s lám millyen fris, gerezdje milly büszkén nö!

Ki hallotta azt valaba ‚‘ ki olvasfa könyvben , hogy: ha

Egyszer bor nem teremne, aztán vizü'nk' sem ienne. `

A’ viz’ nyájas szelídse'ge mindvenekhqz egyenló, `

Jójön hozzá ellensége, me'g annak is szolgá-la ò.

Koldust ’s királyt frisvkristálja egyformán ó megkinálja:

Annak, a' ki ót iszsza, enyhüle'st ŕizet vissza. 'l

Nincs több olly nagy ellensége a" széfnxégnek, mint y:11' bor.

Légy barátja, majd ka’ vége egy tù'zelö pulyka-orr.

Arczád’ bórsét megdurvitja , patyolatját rÄnczosítja,

Rózsa-szinét hiervasztja , szemed' tüzél: bágyasztja.

1

viz еНепЬеп rejémi; »karma Ьыааеъ, »

A’ ránczokat kifeszíti , élesiti szemedet.'

Ezért, 11111101- új havat hány Márczius, az okos leány

Gyiijt helóle fò'lòsen ;.hogy lzép bóre lehessen.

A’ bor’ have felgyúlasztja egészse'ges vérünket,

Testünk’ nedvét elrothasztja , mçgószíti fejiinket.

Zavaros нет, megtompult ész, álmatlamág, reszketó kéz ,

Göics, köszvény és rosz gyomor: - mi az oka, mint a’ bor?

Viz ellenben orvossága ezerféle sebeknek;

Mindenütt van, nem is drága, mégis jó a’ betegnek,

A’. lkinn orvos nem segit már, az a' hires fördókre jár,

Felgyógyulást ОН liefe! ’s ott reménye sikeres. Y

l
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A’ szőlőnek mivelése.üresíti zsebünket , .

Mégis a' bor’ rossz termése hányszor meg nem csal minket!
De n’ holl bármelly kis {orrás magának egy ágyacskát ás:

Hogy a’ szomjut megcsalja, soha senki sem hallja.

Eltünt a’ ház” boldogsága , ha iszákos gazdája; .

Sok árvának koldussága szerencsétlen példája.

Böcstelen férj, fene atya , ki a' kancsót nem hagyhatja;

Semmi ember, rossz polgár; hogy lehel , még az is kár.

Viz ellenben szegényeken számtalanszor segített,

Kereskedő tengereken a’ gazdagság' anyja lett.

A’ ki koldus a’ szárazon, hajóra ül, reménye van ,

Hogy a’ viz’ неведение által lesz majd élelme.

Végezetül, pöcsét'helyett, annak, ki még szebbet kér,

Mondok egy olly vizet , mellyet bor, tudom , hogy fel nem ér.

A’ fájdalom’ enyhitòje't, a’ rész-vétel" késérője't,

Minden vizek' legszebbjét, egy érzó s_ziv’ könyjcsepje't.

Elég is már! Minden ember , a’ ki nem vak, láthatja ‚

Elsòséget hogy a’ viz nyer; velem tehát mondhatja:

Éljen a’ viz ,` veszszen a’ bor! Méltán vízen volt már a’ юг,

Hogy ollyan is érkezett, a’ ki róla versezett.

(Г
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IV. A’ nwzgásról (‚д/(уеду kommo'cxz'dról).

A’ testnek mozgása, kivált a’ szabad levegön,

ik f6' megkivántatás az е észségnek állandósá

ÈäOZ. Sokáig le'galább a’ nél ù`1` egèszség'esek nem

maradhatunk; mint ezt láthatni azokon, kik henye

és ù'lò' életet folytatnak, és> 11’ miatt'i'dején-korán

halálos nyavalyákba esnek. A’ testi mozgásnak пе—

meí immár a következendök. Gyermekekuél a’

'átékolï, lapdázás, korcsolyán és tal on csuszká

ás', gyalogolás , futás; nagyobhakná a’ tánczolás,

lovon vagy szekéren menés, és mindeunemü kèt

kézi munkák. ' v

A’ gyermeki játékokban ат kell vigyázni,

hogy ol'ly sokáig és olly" erösen soha se fussxatok,V

hogy a’ lélekzetet elvesztsétek, чаду szl'v-dobœ

gást érezzetek, vagy kihevüljetek. Futás közben

pedig lélekzetet nem tátott szájjal, hanem csak

órrotokon venni szokjatok. ‘) .

А’ táncz már sokakat sirba vitt idö elött. Az;

ért abban mérléket tarts; és ha lélni szeretsz , зо—

káig egy huzamban erösen ne tánczolj, senkinek

n' kcdvéért is. На pedig azt vennéd észre, hogy

tánczolás közben nem tudsz lé'lekzetet venni tökè

letesen: tehát tudd me , hog?T a’ tánczolás éppen

nem is neked való; és ngyj Ы vele. l

‘ Mindennemü testmozgás körxïl vigyézzatok a’

következendö regulákra :

1.) Sohn erötöknek ñtogtatásából, fölötte nagy

terheket ne emeljctek, vnìy versenyt dolgozván

' másokkal vagy fólfogadás ól magatokat meg ne

erötessétek, melleteket ne verjétèk, pajkosan né

' birkózzatok. Mert az effélék miatt az ifîu ember

hamar megszakadhat', hektikába eshetik, derekát

elronthatja, és teljes életére nyomorék lesz.

l

"') A’_sebesftxtó komódìásokról és kengyel-futókról vala’

' \ mit élů szóval темпов maga n’ tam'tó.
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ì 2.) На tönténnék, hogy a’ munka és mozgáa

közben nagyon fölhevültú'nk volna; ollyankoreeg ,

szer-re le ne ù'liù'nk; hirtelen le ne vetközzl'in ,
Vléghuzamra (leveiö-folyásru) ne álljunk ;. hideg vi,

zet, vagy szinte ort, pálinkát ne ígyunk; hanem

lassan menil'ink által a’ meghiilésnek és nyugovás,

nak állapotjára. A’ hévségre ma unkba vett hideg

ital megrontja a" издав, és he ‘tikát okoz. lLaim

.még a’ lónak ís , midön erösen meghaitottuk, nem

hagyunk штамп innia; hanem elöbb megváifjuk,

hogy kifúvja ma át; annál inkább kell ezt csele

ke ni minmagunîkal. _ _ v

De hát ha az ember na'gyon eped és nem türf

heti tovább :1"szomjuságot: valljon akkor sem iha'è .

tik-e? [batik igen is; de csak keveset egyszerre,

ès azÍ ivás utány ne vesztégeljen, hanem'> mozogion.

Még jobb, ha ez ívás elött keze’ fejèt és'arczát fris

vizzel megmossa; egy faint kehyeret lenyel és

arm iszik. Legjobb pedig, ‘ha égetö szomjuságát

ill enkor vizbe vagy serbe mártott. darabka kenyér

re oltja el. ' " ‚

З.) Megizzadtak lévén, ha >le'het,.nedves feiér

ruháinkat ma unkról tl'istént levessù'k és szárazat

vegyúnk. Az 1zzadtságos ruhát tesltiinkön nem kell

hagyni me száradni. ' "

4.) Föïhevù'ltek lévén, ne ú'liù'nk le hidegfóld
re, Isem hideg fal mellé. Ne fekiidjù'nkvgyöpre a’

fü közë; -annál inkább akkor az illyetén hüs helye-À

ken ne aludjunk. Máskù'lönben csúzt, Ináthái., hi?~

deglelést és más gonosz nyavalyákatkqphatunk. _

Дамба:

v Aluvás nélkiil sem élhetn'érikmeg sokáig, sem

egészséglïnket fónt nem tarthatnánk., Az aluvásngk

t'ermészeti ideje pedíg az ё], mellynek Iéjfélelò'tti

órái a’ leghasznosabbak az egészségre.- vA’ ki az éjt

ébren ища, az ат; a’ nappali nluvással soha kinem

pótolhatja. ,Azért tarts rendet pluvásodbqu is , és
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az Istentől arra rendelt időt másra ne forditsnd;

mert máskint annak kárát látod. Az ebéd-utáni

шит nem tesz jót az egészségnek. Csak öreg, so

vány és gyönge embereknek, és kis gyermekeknek

engedhető meg; de azoknak is csak egy fél óráig ,

mint a’ Versben vagyon: .

Szükség azt tudnod: keveset kell délre nyugodnod;

Merl: hármas romlás: mint röstség , nátha, fò-fńjás

Származik (el sem mul), a’ de'li röstös álombúl.

A’ ki jól akar aludni, a’ következendő regu

_lákra vigyázzon:

4.) Ágy-helye ne légyen sem u“ y, hogy a’ "

nap a’ szemébe süssön, sem éppen a’ cályba” tövé

hen.l Télen a’ kályha’ melege az aluvónak nem

e észséges. Mikor már lefeküdni készülsz, akkor

a szobát be ne fűtsd. Jobb hideg szobában aludni, -

mint befiitöttben.

2.) Agyodat reggel vessd meg, nem pedig est

ve a’ lefekvéskor.

' 3.) Agyi „ruháid tiszták legyenek. Mi végett

gyakorta kl kell azokat rakni a’ nap-fényre , meg

veregetni és reájok fris czihákat huzni.

„ 4.) Ha mód van benne, minden egy embernek

külön ágya leegen, és többen együtt ne háljanak.

Ёрш betîegge egészséges ember vagy gyermek ne

on.
J5.) Tele gyomorral sem egészséges lefeküdni;

azért meg keli tartani ama, verset: `

A' hosszas vacsora tested’ veti nagy nyavalyám:

Hát hogy könnyü lehess, légy vacsorától üres.

/
.

_6.) Nem kell aludni verőfényen, mert az nagy

főfáyást okoz.

‚ 7.) Ne szbkjál aludni tátott. “szájjal, - kivált

а szabad ég alatt; mert bele búvhatik az emberi
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siáìába békq, gyfk, vagy. másfélelfér'eg. Szopós

_gyermçket 1s füre letenm na yon veszedelmes;

'mert vannak példák: hogy a’ üben 1appangóki'

ó-fì a’ gyermek’ tejes szájába hele búvogt és an'

'nak halájt okozott. ' j’

8.) Orizkedni kell, esméretlen emberrel va y

beteggel egyù'tt hálni. Mikor lpedíg uton vagyun î,

‘vendégfogadóban legiobb csa с vctközetlen feküdni '

1e vagy szalmával megelégedni', mint esméretlen

ágyi ruhákból valamí nyavalyát kapni. (Különö

sen itt iól megje yezzètek azt: khogy avult ágyi
lmhát.esme'aretlentö soha se vegyetek; mert ki tud

3:1, шШу veszèdelmes nyavalyáju ember fekhetett

’abbam mint р; о. а’ ki az abczérun han (111116501

vàdásban) meghalt emberck’ agyuk an egy ideig

vfeksz'ik, megka ja azt 11’ betegséget, és nem 301151—

Ёга]‚`1пе311а1 Ье1е. —- Leîfekù'dvén pedig'ugy 52011111—

"101: ‚ hogy eleinte n’ jo bik oldaltokra feküdjetek,

¿s azon is aludjatok el, láhaitokat öszvehuzván

Utóbb alhattok más helyezetben is. De sem ha

nyatt, sem hason feküdui nem e észsêges. A’ hason

’fekvés ostobìivá tesz; a’ hanyatt ekvés pedig rossz,

nehéz álmokat okoz, шт akkor igen sok vér

nyomul a’ szÍvre. A” fej’ alia csak keveset 1e _en

`felpóczolva; de allá> ne lettyenjék. Kezeteket ер:—

tek alá ne t yétek altotokban. Altotokban a’ rai

' 'tatok lévö ru а is tágon legyen; megoldva és nem

Szorosan. Elöre magatokat kiiirl'tsétek. Fejeteket.

Ъе ne takarjátok. _ f „

Gyermekçik! mihel t felébredtek`regge1, {йе—
Aténl; ‘kikeljetek ágyato 61, és abban sokáíg ne'

heverëszszetek, ‚шеи ez sem tesz jót. `

Az гнет-рог méreg és veszedelmcs.

' VLA’ тамады.

l Egyik fónntartóìa' az egészségnek a’ u'szlasiìg.

‘А’; 113216101а111111211111 301111 sem 10 у el 11’ beteg.

Ki kellït'erj'cdn'i ' а` tiszmságnak laliasunkra , 1111111
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zatunkra és lestiinkre. A’ lakást a’ tiszta gazdaf

asszon uapoukint megsöpöri, kis'zellözteti` le#

>pókhá ózza; -— kivált asztalfölött lógui pókhálót

meg nem szeuved , hogy az ételbe де essék а’ рак?

halló чаду тада a’ pók. Kutya, 1angelika, béka',

szabadon röpdösò’ madár, чаду акт; тж еду

szobában emberrel ne lakjék. A’ liszlgliságq"’szerer

ъсб házi-gazda pedig` azon van, hogylhiáfzůu'rl „щепу
,le en, ha még nem volna; merk a’ ` ""

te en konyha vagyou , ott szó sexlirlflfekf;ë

  

,ságróL I ‚ ` ‹ .‚‚ ì ‘H j

_ ‘ Tisztasïighoz való_ lovábbá, h'ç5gyl öliözö~ és

ágyi ruháin lis'ztán tar'tassanak;l иду nem'kiilön

‘lien a’ szobabeli bú'torok,` és a’ konyha-edények,

mellyekben az élelek készl'tetnek. -S'ok ronda азид

szony azzal akarja menteui rondasá'gát, hogy ó' sze

‚ ény; de .ez kopasz inentségglńierta’ tisztaság nem

ierül'semmibe; és s_ze én tôl, gazdagtól egyiráut

_kitelhetik', csak akarni e és' örömest tenui. `

__ De értetik a’ tisztaság alatt` mégis legkivált a’

J4111i lestù'nkuek tisztáu-tartása, ‚а’ ‘ini viszout mo
.sódás és fórdés által történhetik ,me '. Tanuljátok

me? tehál, hogyan kell olosan таз notai: reg e

len {int} ha lfolkeltek.l A’ ki valamiut a’ tól as

Vágybau föIébred, ha hair fél-izzadásban volna is,
„folu rik;l ne mien a’ leghidegebb vizuek, Ikel;

' ‚шаг çát tele veszi, egyeuesen a"szemei1; mosván'jki
vele ylegelf'íször is ,Y hpgy az alomy :grenier:I ki 1312164

. lök: az oktalanul csel'ekeszik, és* készíLi lszenueit

Jaz iclö-elölçi rn gvakulásra. Az взимают _oko

Ёш, а’_ száj _a lviett, чаду. máské ‚реп vett ese-,
ély vizzel,laeìkeniL .'líbr.'ízatját:,y веда; talón

ollyannal , :ne ë)szakán` alitalia’ .liorsóban állol .

Hauem mikor olkelsz, ugy eselêkédjêl," hogy ne

mosd`á1 meg miudjárt _abban a’ szempillantásbau;

' чаду а kénytelen'volmll vele, 'tehát a’ hideg viz

‘zel elöbb а yhomlokoglatfmosogasçl -me , azután

thalantékaidat, ,szçí'açl’ ,körületit ;` дышла uzd `végig

.Csak'aîgizeskezgiiet néhányszor szcrnciden, és иду
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том!” [давапЬ-1азвап mind több-több vizzelyìfvégre

aok ìvizzßl'imAhmwnxosan.; Csak az illyen moßdás 112

151124111 huznos шитые; Ertsd 'hozzá nzonbanv, 110 r

тш$16712ш15г1за1еёуеща2а2г nem állott,_ hanem

a’,kuthól.vaßgy folyúbóll,« forrásból èppen’ aklçor

тафты-”Ё 'Arozńdat ha lugba mosod, hogy azép le»

вуза; megbánod. . ` ~ -

è ‘I _A’.nreggelì mosddslror e1 nè -feledd kiöbh'teni

széiadat isf, . felszivni vizet az orrodba; és 'füleid

böl a’ mocskot kimosni. A’ fülekben meggyù'lt Imov

nsok fülfáióssá és siketté teszi az embert. Szájádat

kimosni.mindenkori ebéded ниц se mulasz'd el»

A"_testnek tiaztaságára és ‘erösl'tésére nèzve nagyon

`6 a’ »'hideg vizbeil való för-dés is.“ De mivel az

önnyen .veszedelmes lehet, тешь tartsd magadat

nz »itt következó' regulákhoz': '

1.) ОЦуап helyet válaszsz a’ fórdésre, hol

nincsen semmi veszedelem.

2.).Ha 1ehet., végy magad mellê fórdò'- ajtást,

és magad egyedülìne шеи] a"folyóviz1‘e 111166111.

>3.) Soho se fórödjél tele gyomorral se felhe

vülten.' „ '

' Ne lassankint, hanem egyszerre és hamar

bukjál a’ vizbe egész testeddel;  legfólebb is ha

fejedet elöhb megmosofd.l ` v

.5.) A’.i`órdöbenfne ú'lj vesztég, hanem „агу

шиши, vag mozog-)álF

6.) För és után is (ha csak ágyba le nem fek-

szel) ne nyugodjál., hauem járkálj. -- Hogy pedi

bátrak lehessù'nk а’ vizekben, ìó, ha megtanula

uszni. Ennek a’ mestersége könn " is , és föké pen

ezekböl áll: hogy szájadat мёд, feiedet ‚мы

szegd, melledet kifeszl'tsd , lélekzetedet visszatar

tóztasd, aztán a’ viz alatt kezeiddçl, lábaiddal

evezz, de kezeidet sóhÍa fól ne told a’ viz fólé. Olly

ember, kinek мразь göi'çs ia'rja, folyóban ne {fó
«щек ;v nehogyva’ götçç fordés közben iöjön гейш,

és ö vi-z'be'ñìllon. ` ' `

xÉz1¿onYv„\ „ 27
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Midön meleg fueszünlv: ш inkább Inn

gyosan ve ù'k, mint sù'tò'sen; és befütött szobń

ban (t. i. tè ` idò'n). Sok esetekben, р.о. fö-fáiások

han, nagyon jót tesz a’ láb-fórdö is, eßtve lefekvés

kor ve've. Mellyet, hogy пе ártson, hanem Визг—

náljon, imiîyen kell végbevinni: forrnlj két pint

vizet; vess ele elöre egy marok вы és két öszves

marok korpát. Mikor fon", tégy fiizfa-zöldágokat

hele', vagy orcsint, vagy répa’ héját, `vagy retek’

héját, had forrion benne néhány perczig. Ak

kox` vedd ki a’ vizet a’ tiiztöl , és befödözve tétesd

oda melléd , a’ hol láb-vizet aliarsz venui. A’ 15111—

viznek vnló sajtárba töltess hideg vizet két ujjnyi

magasságra; та abba hele a’ fúzfaleveleket és

locsants a’ forró vizbô'l is annyit bele, mennyi

l azt a’. hideg vizet ollyan meleggé tegye, mint

' a’ 'millIyen lehet lábaidnak mclegsévc. Ekkor

tedd lbe e lábîlildat. A)lig läsznek lábaid îlenne ещё]

i en an os an a viz cn, ho azt hide eli .
'ŕ'ölts teghyát abhzhyag mellelted forró 1615-732—

Ьб1 , csak igen keveset: és melegítsd fel ugy,4 hogy

az a’ lábaidnak jól essék. Ezt a’ fólmelegitést foly

шва i у fél óráig; vigyázván агга, hogy a’ viznelc

fólme egítése a’ láboknak terhökre ne legyen; és

azokat föl ne hevl'tse, hanem свай fólmelegl'tse.

Fölù'l a’ lábaidat 'térdeidnél teritsd be. Fél óra mul
.vn azián lfibaidat a’ fórdó'böl kivévén. töriilgesd

meg )01; vlgyázz, hogy meg ne hiiljenekyigymenì

az ágyba , és ott is tartsd azokat melegen.

. _ A’ gyermekeket _szenes-vizzel megmosdatnì,

mikor forrósáëban ишак, nem ш, mert hivesit»

De hog az а forróság> az igézéstöl volna, és az

lgézés e len a’ szenes- viz használna: az nevetséges

babonnság. ‘ ' ' ì2.3.1,.,.5

VII. Az elme-¿ndulatolrról

.. A’ felgerjedflí аммиак, minemüek a’ harag,

gyulo'lség, megljedés,  irigység, szégyenvallás,

l
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Шагает, öröm, >szomoruság és aggódás: áz'ìnte
olly ártnlmaâok azfcgészsé nek mint аь mérges 1e*-`

vegö és elede'lek. Azon _kel tehsít lenni, ho ezek

az indulatok танца]; eröt ne veg enek.- hak és

szůzek örizkedjetek a’ tilalmas és 1 letlçń öszveba»

rátkozástól. szerelmeskedèstöl. A’ búbánatot, щепу

meg is bódíthatia e1ménket.igyekezzl`ink mérsékel-~

ni, eloszlatni és szivù'nket Fólvidáml'tani. Hnraggal.

ne egyfink semmit. Hogy semmitöl fòlö'ttébb meg

-ne rettenil'ink, szoktassuk magunknt korán` a’ há

torszivúséghez. Nincs pedig gyászosabb nyavalya,

mint az .elmének bódultsága. На valamelly házi`

fámilia olly szerencsétlen volna. hogy eg tngjn

elméjében megbódulna ; azzal következendo' :éppen

kell-bánni. Eszelöst és bolondot míndenkor -vlgyá

zattal söt zárva szù'kséges tartani. Ne bizzál benne,

ha csöndes is, mert hirtelen neki egy megindnlás

és ollyan kárt tehet, melly kipótolhatatlnn; о11у

ászba dönthet, mellyet holtig siratsz. -—- Elmer
lgìß'dultak’ számára van külön intêzet Bëcsben: van

olly-'m készúlöben hazánkban is.

VIII. A’ szemeßró'l.

A’ szemeknek leginkább ért az igen fènyes,

egyenetlen és hirtelen változó világosság. Ugyan

azért mikor olvastok, varrtok, vagy valami más

Енот munkát tesztek: soha se ù'ljetek иву , ho

arczczal valamelly újonan bemeszelt fal felé leg e-

tek fordulva; vagy hogy u’ nap a’ papirosto (га

siissön. Szinte olly veszedelmes az is, ha az ágyak

иву vannak helyeztetve, hogy a’ nap-világ egye

nesen szcmeinkre sugározzék. Vigyázzatok {07:11:—

há, hogy ne nézzetek igen közelröl, vagy rézsutt,

vagy oldalról. Megromlottlevegöben, роя-га], {fist

tel és nedves gözökkel megtölt. szobában sokáìg ne

tartózkodjatok. Ollyas munkákat, mellyeknél зае—

meiteket.még keu erötetni, soha se vegyetek elö

alkonyodáakor, sem if téli estvékengäfossz Olai-A
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‘ маты; ‘уа eras kál `haámele-gségum. А’ на im
xgiézni ép en :îìêìrnyü “заедете: pajkoskodás. PHI:

szemeité cettöri'ilni kell: ahhoz'nem `ió'a’ kék иву

111681651611 ruha, nem is a’ pdmutèiiegzkenö: ha

nem 1e jobb a" végre a’ fehér gyolcs keszkenö; Mi

dön ре 1g `szemeiteknek valami baja érkezik , nk#

kor azokat hideg vizzel mosni megszù'nietek. Eg

îránt örizkedjetek mindennemŕi fù'stöléstò'l , gá {сш

kö'ves темы és nkármiféle kenöcsèktöl; és eze»

meteket egyedül csak'ollyan' (‚под szerekkèl gyó

gyímátolt, >mellyeket értelmes órvós doktor ren

delt. Амман ës szem-erösítö 'szem-viz'p. о. 18116—

mény-viz és a’ rózsa-viz.' ‚

"д‘РёнЦй; szél, borìvás , hors, tüz, por;ïhagyma, vigyázh,

` A’ siralom , szerelem , гонца vnióba’ mmem’.

J ‘ Szemekben ígézò' vagy megverni tudó eŕö nin

овец; azér't az efféléket ‘hmin okos emberhez nem 1116.

IX'. @fr foga/w1.

A’ fogak is testünknek «zon részeihez 1111102

n'ak, mellyeltet пазу gondda'l kell igyekezmïnk

egészségben megtartani. Mert nemcaak a’ beszédre,

hanem az eledeleknek öszverágásám is szükségesek,

edig egészen haflálunkig. На tehát ат; akarjátok ,

воду tartós és egészséges fogaitoic legyenek. tehát

mindeneknek elötte örizkedjetelt az igen meleg ète

lektöl és italolttóì; és fôtt ételre mindjárt hideget

ne igyatok. Fólkeléskor és ebéd után öbh'tsètek ki

fogaitokat ig. Szo'kjatok rágnilegyiránt, mind a’

két felöl. Etelmt'án jó; ha kemény kenyérhejat

lassan megrágcsáltok: ez a’ fogakat megtisztl'tja, és

. az emésztést elösegíti- A’ fanyar ételektô'l lés ita

loktól is örizkedjetek. Ne szokjat'ok korán dohány

тега. A’ meleí fù'st nagyon ártalmas a’ fo aknak.

Kemény magva mak, diónalgmogyorónak сшит
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päsában , vagy fonálnak fogakknl elszakgegtásában,
, sohn dicsösóget nel keressetek. Ne isfpigzkáljátiolç

fogaitokat késsel, villával, tííYelehanem q" Yégre .

hegyes fácskát, vagy tollat használiatok. A’ kinek

rqssz fogai vannak, az ne orvosí A.'»zerekkel erösl'tjsç

azglçat; hanem egyedííl csak a’ tisthság, fris levef

$6, ès hideg viz által. Legföleb-b: isha шиш;

`öî'i  levévpì„öblögetitel£ 'és mosogatjátok inyeie,

te iet. ‘ ч v `
Яда A’ mi illetid a’ fogzrknak clhuzatásukzá: vannalí

игуан esetek. mellyekben az ember n’ reltenetee

fog-'fáìásokat nem tú'rhetvén, clszánja magát, hogy

fog-fit kihuzassa. De erre vetemedni nem egykönnyen

kell; és elöbb meg kell próbálni mindennemijió

enyhx'tö szereket. Azonban itt is örizkedni kel ,

minden emb-ernek tanáesát сна]; bevenni es követnL

Hanem egyedù'l azt használjuk, n" mit értelmes or»

7050]: rendelnek és javasolnak. Artqtlaneszkóz ра

йпипфап р. о; а’ milfim-essenczia. «mellyhäl 60g-80

çsöpp еду czésze Иву—шеи; viz ¿enqeésuszéj

Grève, nagyon enyln'tl a’ щами] рр‘‚т.'А} 19155

fogai elvásotlnk, keméuy sajtiçthmqnggîekxq

шжйт'щпай- ï '_ ‚ з . sedili" ein. ‹ "ч

A’ katonaság elkerülése végeçt 'ñ

bgeszi'í legények, ngy cselekeszne ‚д ‚ — 1 l
kayńkészgkartya kitördelik. De e _ ” gczéljokzit

el лещ ёгПсушеЩ pgy különös kir iv ранцево—

Миш/11 fogva az oll-yanok éppen elmulhgggtlgnßl, 139;

foäqînak `és katonqi squgálatokra. állít.

  

{бы „1101113 ceufòk,csorbák is шага ,mijn ‘my Ã

‚5513, ‚ м ‚ ' xr. uöísm'! "iii-n

м _“„n Х. Abm'mzt’ festésmgnmäaí-i»

. ш ‘_ ". . "м "j d'2.- 5W 5:15 Sa'
éälumzatiát fe]ér yagy Хнгоз Ёшгшёшиацуд

Ёж vn'œem¢ëe'ges sszás., z _illy ‚ @piling паду

‚ lusxllgohße ent ’s nem csak tiszlìîâg ‘gem szerez, y

_henem in-kább az értelmes em e'nefinek felölùnk

való jó vélekedésöktöl is megfoszt. A’ tiszlességeë

viselet minden festesnél czerszer többet er, ’s a
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mestersêges' festékek scha sem‘pótólha'líaîk kf àz't#

a’ mit а’ iermészet megtaga-dott. Azonkivù'l a' гад

pasztalás is bizon itin, hogy minden ‘,ábrázat-festä

szerek (még'azo ls, mell ek ~l'egártatlalfmblmk

mk аммиак), legalábh a’ ör’ lyuka'cskáŕt Бабё—
mik, és a’ ykigc'ízì`>lgè.«st akadälyoztatják; a’ honnét

a’ bör idönek elò'tte elcserepesedilç és megránczogoìi

dik. A’ kígò'zölgês’ gátolmtásáb'ól is еду bizonyos

nehêz szag száì'mazik, mellyet свай mesterséges jó

illatokkal lehet megorvosolni, vagy ìnkább csak

mérsékelni.- De hogy sokszor az ábrázat-festö vi

z'ekhez igen ártalmas szerek is véletnek, azt Aa’ 1:67

vetkezendó' igaz történel; megbìzonyl'tja: „Еву ollyan

palaczk;y mellyben egy, minden újságokban meg

dicsért és ajánlott {Баш viz volt, törtènetböl e '

közép rendbeli fámiliának konyha-asztalára kerü t'.
Aïzy ásszony a’ szolgáló által >eczétet vitet' benn'e,

МЫШЬ akarván бывай; ’s nfszolgáló >elf'elejti az

úveget tisztán_ kimosni. A’ зашил elkészl'teti-k az

ezen palaczkban lévò' eczettel,""s a’ gazda, гида—

asszony ’s'gyermekeik júizñn'esznek estve a salai-T

tából-g nem sokára mindnyájan nn y rágást шить

belsö részeikben, е yszersmind ányás is e'rälk'îî

бы, legìnkább рвёт а’ gazdát,l ki a’ гамм].

legtöbbet evett. Orvos hivatikv.> ’s ez míndjárt 

nította, hogy ón’ vagy eleven-kénesö’ olvadè ól

származolt méregnelc kellett a’ bait okoznitjffîïi’

вдел-Вт intézte gyógyítását. A’ betegek `т

nehány napok mulva lettek iobbkm. Az orvbá'ëlelhi»

ten nem tudta kitalólni az eczetes palaczkot,l'n'e'fÍy“>

nek fenekén az abban elébb папаши festékes viz

nek fejér-sárgás söpreje még ekkor’ is megvolt.“ Es

ez eléggé me bizonyítja. Èmelly ártalmasok az ugy

nevezett szépìtůvizek. ‘Ez a’ történet egyszersmiud

intésül is ‘szol Шт az asszonyi nemnek, melly

пазу vígyázássa kelljen az ollyan edényeket megf

tisztl'tani, mel'lyekben ételek fözetnek гагу tar~v

tatnak. “213 5 « ._
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l --`.r.`. -‚

Sòha nem bájol testednek шыю szépsége ‚_‚,‚ „_ ‚ :I д.

На nem мы: lelkeduek balsö nemessége; . . ' .r "1!

A’ шипе: ’Á szin ‚ nkarmelly szép, magában свах holtf.

_ I "' fä'î'“ bálviil'yi'kép.^_ l(

"A’ szépaè'g’l gyönge rózsája , `mu>ló fényt ruliáz Ниц “ "3 'Y
На exak yaz érdeVmAhozzáÍa, olly virágot nem М; .3.1m “at

Ифдуф akker in böcsńkxek', hearczádon.ránczekuülkek???

м‘ y~;,i_".‘;"î1‘ì‘, ‘ 'H2/ÉL .,

_ . . ;.. -- „XL ждать ' :_п‚:—\1„ч‚..:

‚‚‚.‚Но ` órrod é 'len' azt ,tâçtlgd Лады?" j; ~
szfivi fcA ybele regge1í`ìŕgó`sdáàkor‘ es eätvëtiîiiëtrÉjà

t'obákoläshoz ne siöklla'i'ádf' A’ kit kiväl't'faf'iofíák

Déni штате: , ahháklaïnem is való; es “днищу:

ion fel vele. Náthgiban sem haszuál a’ tobńkolás, '

söt inkább Аи. Álfálîában az 'orr igen kényes tag

lévé'u2 A Lhékéyelkell hegynî. Ha sebßâ, VIle,_cssip
kedd ,_ enne niet-v_äjkkil'f mert'e’, штифт]; а.ь

fené's-egebeli'c5 ‚ё! a" liua'yìkmö'vések, lñeIly'elî` gyóîyl't-‘ç

lm'tl'xtlzmqli,'.A Ori'odbàî" ln'efis'dugi semm'içj :p_è
ugy_járj,_ @int 1831.11a'fGAqtài 'gl'yermelîrA Nó ТМИН,

шжуёдюц. l‘Ez prrábar'x щадящим: 'dugxìm'és' 4.äzt

g?_ìzáián ~fs kijúdváixìjenni'; paidöh ezt едут:

Hbcŕmçk lám, uténìalmaiinolta; l¿sab G_yîszïonïì'eg'y ‚
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pzivó ott a¿yveÍejébe. Menj'míattlaf

elmójében» _me 'ódu1§‘_ ‘flejenvíìnp egy'Aшиты

зфэдцендададъ; а’ feg ltetïeßel') 1~1íhaît\_o’tt,§ffäT

‚ ha)tńst.elvágták, de iqmëh 'nöLL Vê 'e ЕЖЕ-52659

géßymïyefmek nßsxkimëed mßgh°.f'hé1¢ щ:

еще ò's .volt` свай: ’ ч « `

_ Gyermekekné14q оркудзМёЗЁ'ДЁЬёИКБФС
1е?б‘3хивиш1‹аъ jelent.' ...I " ` ' ` `5. ' AÍÍ ‚Г
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" д." `XII_ ‘i’J ‚ 'fr
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i ez a’ mocsok mëg'gy'ülekezik,\lei kemßzîl't" .. Y l _

i' vájóval, — шеПу azon'bau ne4 legyen hegyesrìf* r

talmára van a’ fiileknek az »erös arezul-csapás, ,--

.‚ шеПу. ujáudékot tehát sem magamnak" nem kiyá

y nok, se Y en ' kakfne sztogatok; a

f -
› benin Та] чём ‘ 'F

а ‘ele mászna; A
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dùrrl'ínás, esa'ttanß'," álgy

mell re nézve illy Veszkóz
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De. mindernßzert fólfilhalad; a’ fszorgalmatbe; {ешь

ködés «запавшими. «_xAAzngyfnevezetn Ещё

lmnöœöke: keiülnigkeu. _~ -‚ - ..
у); ;' . 3171? . :. ‘_ ,fxï'v :i ”ЕЛЬ: _""fl LG' -

41621, .51.ггХТУ.‘хВев'РАИЬАаЙъЁЁщ-ПЁЬМЫ1 "_iß'fìllç

3:01' . if 'wir :i'vrj и - газа и}? Шиит-„Ё “сними

. '-„Нми;сщйегчтвддгчщщъщдмш.щт .

iék meg, erësfyqdolgozpi;.}<9Yßsçtg.óñ.kànwü Qtek

. ._ .luf-,vasto на 'mit .st ‚Нац гарантами:

ц тема НЧ hßllywrnimvllylwmwbány ¿web

(явит печатаем. iIgy..voszŕtëgßliïánl.rbéìHQWi _ka

pls L, du, ón фри: . лещ‚тещвыпиши: щедр _

@_tůlmßßqmpaentn kwikl щадит .wan-1mm

5l! ‚ . ` 1 „Мим, ‚ж'ппчшг . для

«.-. . .» Ёжiwbank, плащ mabiáâmdsnek ,1min

goket éppegmçm orvoso'ltat) влётt _£61 тифе}:

‚61, réßzißt. жён; mivelßzt.„mtiák»hngy„ßï mit

щёки: дядек; выведем, . замещает. те ,im __

питона al,..nlqär;mçm/Imsnhflalkpdml@ ‘ i

„Издают саммита" . «L_-mogul

@www menée; пешим: „войдёт ат:

ы Х--тевЬа11а1=‹;тщец psquaágmeìlewns шк

~ ыеиъ ' греющим ачдшьвтЬ-вешющ

gondo odnak. À`z ö Ismgietì-,bißgdglqiukpgm

_climiтёмным, _. .hlmfhlqrm ¿Es их; hm

ш= лещ, ‚Ьегвзяьуёдфщ i @um igòxòk щ . @gi

Meri тащили;- реют атм! тщуовуит

hat és 41mb/xl’-fiiáyá.«i111=4ef,-‘ де патер—тише @mât

чещтщьгдадещ mi недвижный жмём

галантным .nypmlyákat м та;

ordm рь.пэши1ы„ше11уе1‹ ‚аи тиф ‚65 шт

Súgß'lh Mmkß отплывая ffm „- “Цап. Sw'.

gyx'tóA eröt; даёт уо1ш5па1рдгер4е1йе mn)v

a1 шишек kôzjöu a"mnult отвинтить

hoây éljúlnk vollem шлам nykxvalyçiha {тёщамы

ре ig ezeklççlfxz es_zlîözölikel»neml.élünk, Й; l I

m gyógyl'tntást várunk az теща; вид

jük витании, bünnel teljhßliük кита-ЛЕЗЬ

röviditix'ik vèletiinket;y ido' лиц, meghallmtuuk: és
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mindez'eläértészäïiiöt’l§důnk az 'itélçtf {ед

НМ; kedves`gyçrmdkel§,'~igy nejtegyëük. ‚ЕтЬег!

or'vosold magadat, иду orfuosol’ meg' nz laten,

De még attól is örizkedjék minden beleg, hogy

nyavalyájáhanne folyainodiék пёу. nev'ezett tudó

sokhoz, kuruzsló vén asszonyokhoz vagy hóhérhoz

fähiênláèz); ésezeknelë oŕvosi szèrèiláeì be'ne-ve ye.

Nom kell vásârolni 'orvosságot ház'àló' pn'tftonos a'l

`rrxääroktól' vis; тег: >:iz швы езуёЪ pénz'ësaláänál- és

henne m'ér'eg iehètlèlréjtezve. Azt -sem kell elhin-l

vvlío'gy vol'na ollyàn òrvosi идей; тёПу mindern

ny'a'valyáról haszn'állxatna. Valá'nàinti’ f fis ' esztelen

b'álv'élek'edés, ibid'ôni "v'ál'aki аи: his'zl :- Боку boszor

kányság, me verés, rontás, vag öntésbe-hágás

шит is вещей {_dz'e'mhèr'nyavalyá ’à'F'liolott'mi'n

den betegség természeti okból származik. ‘De’ egyeäi

аул csqk. természstí szerèk állal is 'gyíthatiìlî a’

nyavalyák.' Megve'tend'ó' hitvány bmñaáóg tehát;

midön vnlaki“:1"nyavalyát/kikiáltjn -,¿ a’ beteg’ Швы

kinkasztia, a’ betegre гей olimstat,A ’s Libolouâ

ságok. :Hányás végett nem kell innil az иву

и“ mères-Pombo is». sem .Ma-'ame д ^
kereket va -"m ` >alzateln elni'~'xlièi't‘I * Í
könnyen 'lel'icgtmak.y " ff" ¿ff-"4°"

" ‘_Peti ollyrv` könnyen-hivö~ volt,r щёк mindelt

igaznak капощда’шйь 11а11оЦ;“а" не iii, Ih ‘

megvizsgáltá i7vol'na, valljon i az ‘lebst-e? Ewa.

könnyeu-liivöség vitte ô't p’ ba onaságra is. Mert

lm_valnki ш mondotta neki, hogy ebben vagy

nmabban a’ házbcm kísértçt Мг, nzo'nnal elhitie;

è» “gy ¿beszélte `е1 azt másoknak, >‘mint bizonyos'
y igaißágot.- Va ha ‘eldmitottáltg az bllyan

házbfm, a’ mel -f ешь: bagoly hu`hog, vá у kutyn

dpdól; *valakineíïmeg kell halni; o' arról egkeve- ›

“вы seni-‘linëtlgilkédfeltf..> LE'gyszei’1a’L lába’ szárán агу

ira pörsenês'wáüiadott. A’ he'lyett, hogy опоз—

-tól ‚ ёж volna vEa'naieé'sAJt;_eg'y vén’ 'asszonytól e1 Вагу—

tá'm'ìagìit ämitatniylìogy: 'lh-1.a’ _sachet _az'ugy ne

V'ŕz'elt 816161102@ ~ (шву orèonád) I fáös'klîval - :nelly
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Egéezsëg-mdomáhy. ì b2?

мы мш’парзщапешеъш 1е ы ваш-+- труд.

kint háromszor шедший; Ёуеёш‘да Ёйшцшйпёеп
- Í más' sierek nélkù'l mvere fog gyógydvl'yŕidMiYelïäffùétâ

. âáéìohy'azt álll'tottd, Ц 'ogy'az ‘mállf sòkàkdakhästf

мы, а’ kiket'nèvszepint meg is вшита; téhát'Te-f
tí olly 'annyírd h'ízfótfbìenne“, ho'gy.' Штамп Aò'ŕvòlP:

lásról nem is gondoskodottï, A_zonbxm af' seb mini

di „впишешь 16h ,'~ 's давнем езды-Репа '5&1
ru с h'ozzá. Ekkor máx' .kënyielèìl'fv'ólŕ ófvòsf

ln'v'ntni , n’ 'ki (mivcl' má'ŕ. шьющ- sëgx'téńj' `ìie11ï`1eè§

hetett) az egész lába.>` шт выданным Ímég'

örülni kellett neki ,‘ liogy ,ëletét "él, ńem"‘vèîídtët'tel'V
-' ' M_ .. ' " " И» \':~\

Az ámílok péhzén't ineŕähn'z'ug'sägföt 'l'ïmtmi'gu f ' 'l t

Adnak, .'s nein плащ] hasznos Ьгубззёёёт'.“ . fj,
És igy,.. mint a’ szegényghalak #Jhálróblgxnxèl ”Д” Н

‚ dàt,

Ugy szedetnek rá rgx’ betçgek yalóban. .„ „ "

‘Ha tehát nehéz nyavalyáb'a t'aìáltok valaha es

ni: nz értelmes orvoshoz folyamodjatok. A’~betegl

sê eket esmérni_és' orvosolni: ehhez tömén` elen
so tudomán és hosszas`ta asztalás “Шутишь A-z

orvoshoz pe ig teljes biz Мошны! '§viselte's'setek, '

és n’ mit render, 'az-t éppen ugy a’ miht Ímn'xdelfœ ,

telieàl'tsêtek. Ha ваши minden- eszközökkel éltetek,

a’ miket Щеп a"betegek” gyógyításära'rendelv jó

reménységtek lehét a’ felgyógyulásrn, шишек

у fog гашетки" ‘mín-dnyáiunkkal könüs sors
e en pedig,"mellyn’ halńl, nem4 örizhet meg sem

Inio'rvfna.î VWA" г . . .

y Mindeh ciìŕv'fósiy lszexjeknél töblíet’ ìesz"'n’ïlietegek

körù'l g' szép és` olìoá velek-bán'ás 'és hüséges _ápol

galás , melly a’ lcövetkezendöläet'foglalja'magában.

Abbau a’ szobában, 'mellybeńlf beteç fekszik,tísz
ta levegô' legycn mindenkor; és а `hetfegy körül

Acsöndesség uralkodiék. Légyeh aÍszoba le elttò'l

mentes, és inkább sötétes , mint nq'gyon Yi ágos:

de körös-körùl az лгут; 1epedövel(superlátìal)be
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k..'. @wir #en д
1w.. ‚. - . ‚. ждет??? _. зет-„11319 ggg

'www 8 мёдом, '
-..M ‘ 1 шт. та ,f

1 ¿3 ’ A¿gszul'íiiségének veg eviteléfeß ` 6;

815551131] l] n k1 a’ squábzói; InertigagypìJ "

Её ¿pg nìegìhqëièt, ai’ m1 pedlg halálógy, _gg

{gwotjüätgng 1 ke1_l vinni a’ szobábról.

sok,emhsftu'911m¢em пе “БЫЁЁЧЁ-чы‘ащ

ЧеЫЁ «hässfâfesls» #rpaì-lkwawdrŕßg» Mavim
{дм 9, Àenbenllfi PiggnelçM

16„Ql'ßdìl, д, ‚11,‘ "9951117 „10165, {Ё ztás»ëtél','5'saf»
vanyu è'ny'er ' ’s а t'. ' rtatlári Ait.'i101<1: az oItott

viz, czitromos, czukroslviz ’s fait..4 „ “дуг

‚ Az embernek önmagát oŕvosoini tïem îaiiůcäoïsi

выдавал, 'k6 öl~r„.jpu1~g£¢ziót’ ¿Vhánytatót ép
pen nenrk'él "Livennifsoha,êŕtelnfieeif òŕvoànak hire

és tanácsa nélkù'lf; kiváltï öregeknekf és soványok

nak irtózni kell az érvágástól, mivel ó'k ahháuy

эха. надавили vamnyi заедет тащит: kopŕrßó'

10H10?" ‘~ïy ‘t =.‚ шло _.: „c sift

-Betegeket Iátogatni szép kereszfòrépl virtus:

шахтные f ан, 0111111—щ66ёа1 hell Q_qußdnk

Mßgxélaszaanlf от az wlöt, miknrmegywkshqgèf

малышам he щам-шик lévén ре fqutßìr

anni: ‚ищущимt мутациям ‚ de ne ß

Szömyü шунтушфь‚типизации “gy таё—

ывщиызтшыж не mmdïlgálůùlä„_ .melL-y me.“

шариат мшшщмташпм között не: зли-г

темп}: ‚„ .11’- же: ‚мамашам: mm v1@m,\afï«.»<ißsf«f

Betegnél sokáig ne is kèssù'nk. Altaháhan д. hetqf

lgììt mgm' gngßd; `siem ilmszontarii „ :mmI szomorjtaqx- y

nem ',nì-inden -módou _bi'ztattni lèèll vígas'ztalmf'l

Kiváltképpep ‚11111101- уезазийк észre¿ ho 'y 151316?—

gänk падут: meg'nehezedík'ä és közél van a’

haláshóz: megtartóztaßsuk {nagúnkat affölötte va-‘ír

15;. @i5/15161 és ja“ 111111. VMm „17111111011611911;

' èälůsà'ïegufçlàö 6161611 а’, haldoklágçf«s ß» ífilnsfk-»h . . ,

1111:‚ёв..621а11 jkínqgahbau, hal meg ai hçleguüiàzgìt

и
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311 „км-‚вшиваеид " ящик защищу атм.

315211156“:шиш ß. .' чешетдёё гущи
. дм" çne,wegyän1cŕ__meff‘a un mäáßbïelremlauw

ióiil _C Kedvesëii .ellyánkbf 'êleî'beìhieï vezessük.

Aîzlváiilgostfgje а161’е1 up r'áütsůksj ‚Н „щ
.y ‚

.a

Afflábgdozó beiegnek Redi ' nägyorimefftêkleï- -

musk ,kelllenni 111.1111@ _“qvéségenr-ìvdsáhan, _,’minìl _'

швам]:‚тёзёьчп4‚Мавйыца°х higeäfwàsj @zél

refue.mindjárt_k_i_x_1_e.teg e.l '_ _ort pinar .insè'zàesf

118611 ; е1бЬЬ1. nyayçalyá) а; _ pçiölígy n’ _ ‘viesza'eäéà
щде'ёдзьа15105ьц9д011 Нишу I А. ‚

`A’ mimgvagy тишь. ай. шедшая), @nié ' -
о11уап [егшёзией- d-olog mint д’,вдй1ефа‚`;Уа19т1цЬ

ezt'neug ётшьтду пещйэзйшс ёмзрйфЦдШ;

135 АтфеЬйъ sem *alhlńiffimtózthtó ~l{,xlszlásy e „1

мы valami rémx vagy=amgya1, ‘hnnemnyaïalìfíì

testiinknek légvégsölválbozása. .Azëiît a’ halált'ól él-r

xii ¿srrettegnisnemikelLa um, г »- "Лёши ‚
*n V; ~ "i '-л h'i'- "-u'lïu' ' u... ~ \

 ь; ‚. | А д. в f «.

;.. ‚у, . „_ ‚д LXV. А’ halottalv'o'l» _ ‚
_1__1 "н. ‘I Y '

‘Midön Штаты; мышек hama immuni,

igeulélekfllbenßjáródolog megtudni bizonyosan, hai

valljon megholt-e az Yalósäggal; A’ valóságos he»

láluîik ielensêgei im’ ezek: ‘ y

_ 1.) На а’ szem beesett, megtöröttés elfordult.

'2.) A’ вид] ёзмзиешрШаН: nyîtva maradnak.

З.) -Hu a’ test me hidegült, _az ütö-ér nem 1111:—

tet, ésfa’ lehelet elál i Y ' _ _ _

4.-) На a’ tenyere, tal ' lsárgńk; és a’ keze’ ui

ja’ 105281 gyerïa ’világ fel таит, nem ‘világítanhk

мы}. 4De le? izonyoeabb a’ halál akker; midó'n

irish' rothad а ftest, bù'dös, гниющими]: vagy

fekete foltok шаман, böre megœ ed,` foly; es

ha nem adìay ielenségét az életne ' or is, ha tal

pai'tiizee vassal ulegsn'itögesttetmek.v шпажки az
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vèrt'kellV a’ halçtt körù'l szorgalmatosan megvizsgál

ni,vnelgogy_f§1holtat (szinholtat) temessù'nk el: -

minterrg sok_pè1dák vannak, kiváltképpèn a’kho

1erás=vílágból.,Mídön рейд az ember félholtim~ e1
temettetik, utóbb ott a lssirban швей" '„“"Ю‘,

és kell nekimeghalni паду kinok köz l{fivelI-l
néll irtó'ztatóbb állapotot gondolni sem lehèt

„_ A’ Itif>bbek közöttî Gyarmaton történt íllyen

szomom eset, Uìfalusïkapitány úrnalc házas-társá»

vnl, a’ ki gyermek-szù'léehez közelgetvén, nehéz

nyavalyába esett, 'és egyszer sokáìg elájulva lévén ,

mint holt a’ kriptába eltemettetett. Нет aokára

utánalme'ghalálozott maga a’ kapitdny úr is ; és már

nnnakeltemetéséhez is készületeket tettek. El

ment elöször az едущий а’ sirásókkal a’ fámilia’

krigtáìába, ho a testnek helyet kêszl'fßenek. De

mi elyt az nìtó ìbontva lett, csak 1erogyott ijed

tében az egyházfì,y megrettenvén attól az irtóztató

képtöl, melly ott neki szemébe tünt. A’ sirásók

pedig az egyházñnak 1erogyásán ijedtek meg, nem

tudván , hogy mi lelhette. De mihelyt azután sze

meiket fólvetették, és meglátták a’ mit az egyház

fi látott; 6k is azonnal elholtak ‚ hajok’ szálai fól

borzadtali, és minden ta jm'k ugy reszkettek mint

n’ uylirfa-levél. Tlldniillií a’ megholL kapitányné

ott ù'lt egy koporsó fólött, a’ maga fejér selyem- '

böl készù'lt halotti ingében; hátát a’ kripta Гам:

nak tálnasztotta, és az ölében valami ollyanforma

feküdt mint egy kis gyermek; hosszu selyem ги—

háia sok helyen vérrel volt bemázolva, és az ábrá

ища valami szörnyüsé volt. A’ sirásók az egyház

ñt azon helyen hagytá с ‚ 1101 1erogyott és elájult;

magok a’ bemplomból kivánszorogtak , hirt adni a’

falubnn. Az alatt oda futott az e házfinak a’

kutváia is, gazdája fólött orditott; me lyre nz egy-f

\ ЬЫ fóleszmélt, és sietett (а’ mint tudott) a’ kas

tély felé, a’ dolgot megjelenteni. De a’nagy ijedt

ség miatt elfüadván, nem szólhatott többet, csak

ezen szóknt шпона löredczett hangonr „.Íaj! a'
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megboldogult tekintetes asszony-.a' kriptában Een'

Jaj! az Isten” szerelméért!“ -- A’ tiszttartó, ki a’

kísértetet asoha sem hitte, .m “a mel-lé vett mind-v

lán-t néhány, embert; elment, ogy meglássa,*mi,

en van n’V dolog. Es ime’.' .nagy rémülésökreysziv

vök'~ fájdalmára meglátták, hogy az a’ kép valóság-.

gal a” fél esztendővel azelőtt- megholt ifju asszony-'

nak holt, teste. Minek okáért a’ tiszttartó és a», vele

lévők ill-yen jaj-szókra fakadtak: „Jaj! 'aj l' az. AIs

tenért jaj l mi lelte a’ mi megboldogult edves ka

pítányné asszonyunkat!“ Е’. mellett sírtak és zo

'ogtak nagyon, észrevévén, miképpen eshetett meg

az n’ gyászos történet, hogy az Щи asszony a'ma

ga koporsójából kijött ’s a’ szegletbe egyenesen

felült légyen: u y tudnillik, hogy még akkor

nem volt megha va igazán, mikor eltemették;

hanem csak valamell igen erős~ elájulásba esett:

a’ minthogy vannak ájulások . mell ek az emberen

több napig is eltartanak. A’ kriptágan tehát ismét

föléledt az ifjn asszony, és ijedtében, kin'ában

mind ábrázatját-ól mind kezeiről a’ hust lesza gat

tu; ’s mivel végre a’ koporsó, födelét feltörte, és

belőle kijött, nagy rettegései miatt szülte el két

ség kívül a’ maga gyermekét idétlenül» Mi után

még inkább elerőtlenedvén, mivel segítségére sem

ment senki, utoljára megholt. - Ezen siralmas

» esetnek éjjel kellett történni, mert az egész falu

ban senki nem emlékezett reá, hogy valamikor

zörgést vagy lármát hallott volna a” templom kö

rül: ámbár az is igaz, ho у a’ tem lom távol van

egy kevessé a’ мышь 'vel pe ig a’ koporsó,

mellyre az Щи asszonysá ült vala, éppen egy

l(a, hogz

az " teste holta után sem dült el, hanem csa

Eig/thin maradt, és annál irtóztatóbb volt reá néz

. E’ szörnyü esetnek hire elterjedt mindjárt az

egész faluban; és mindenek sírtak és jajgattak,

hogy annak a’ kedves ifja asszonyságnak il sze

rencsétlenül kellett kimulni a’ világból. kiég az

д_44
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tisz'kelentlö fir is sirt, niińt-la’ ,kiay Буев-Ь '

me 1f). -J  » . ~.

-'1=Ho _ teháefsenkitrfélholtan'el ue temessùiak,
_ vá'ŕjuk îye a’ 'királyi imramsolat áltnl" lriszabott' 48

будь; ' és.> halottunkat` ‘eltemetni ne“'siessíink. Te

` ú'k a’ Вашим »á raf, чаду n `1't ko óha ; lvigili( kù'lön szd ha,î чаду kaglarůa Юты: ò'r-iz

швы: valnkivel. -— ЕдуёЫгащ halott ŕîìlött éne

kelńi nemcsak illö, hanem szù'kséges is. 'Hog ре—dig a’ holt-test hamarjmeg neffakadjon, elrkell

zárui t61e4a’szabad ylevegöt'; ablakot, ajtót jól bete-'

ve tartani. A’ kx'ilföldön lés hazáukban is uéhutt a’

néinet falukban kù'lön .halottas'házal< vannak min

`den'he1ységekben, mellyekbe vitetik és 48 óráìg

tartatik a’ halott, akárrnelly hámá'l- történjék az.

Es ez okosan van, ’s-kôvetésre méltó показ. 1828

бы р. о; Tolnában is minden faluban van 011у ha

ìotti-ház. f

XVI. Különbféle дампов regula'lv.

1.) Akármi haiod ча пуача1 ad чад on, aztsokáig el ne titkold: hargxgrm fódözll fel éges зай—

léidnek vagy gondviselôdnek. A’ nyavalyának tit

kolása halálos veszedelembe ejthet.

'2.) Szájadba yne végy ш, szalmát, чаду sást.

Tollat ne rágicskál'- Mert mindez könuyen lefuthat.

torkodba, és meg úladhatsz. ‚

3.) Körrueidet пе rá d , ne is szakgasd; hauem

ha megnöttek, metéld e éles kis késsel чаду 0116,

val; de ne igen tó'ben. Kezeidet hideg vizböl sü

tös melegbe dugdozni veszedelmes; meri; köröm

mêrget okozhat. melly nagy kinokkal járó seb,

és könnyen lehet halálos is.

°) Szinholtak’ решая: láss 'az 1856. Társalkodónak 5-4.

számában. Еду е1ечепеп eltemetteteltnek kinos sor

sát pedig leirva ватты: пивным 1856. Nro в. 5

заартешмзапаек 1824. 177. lap. »
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1. 4.) Testeden kelgtkezettßebet, bibircqo§„_YQrL

szöcsint ne csi kçdj а: kivált_ a’ mi ,orifogloq ìé_s__1_il>rá.

_ zatodon Mirnay ,. azt hagyrl b_ékévolz' душ? @épi szört

is a’ testedböl. Mert ollyan»,móglomkçlgikeznèk a.’

holt tetemek, kinövések és fenés.,sebçkßiiàz'ögöèß

rák) mellyek gyógyilhatailanolc ..65 .retienètèselń

Ногу szó'csint keresetlen `fával e1. lehqtp§„yè§zt`§ni`;

azi, és . más alfélebahonátf, :e1-«Jue` _hidd i,.è._§.,ne, is'
köyeöd. _I ._- '7 „и, Мщд‘:

I'5.) Természe'tiA szúkséâeidet se-igenlne ehätesd,

sè'vissza-‘nel тщеты. а kerc'iteçexi,rhéilœd’A Véga

k'ifordulbat. На pedig' visszatartúztutod ,' 'mé ltöbb

bai' érlxet. `` Szeméŕmes центе-смят bé nivel:

mert'máskiilönben 'éz' iswirt 4’az cgészségnigka-S ';

livin.''i ' ,Hmz n;

u. `Négy`j^_nyàvalyád lészèn ,’szel_ede`t lia Szbiltoìfïèij'ŕiáèh '5

__‚- Göŕcs’ kolikás ipság, qzédélgé's) 9121 -ЪёЁеввёЁ;` - _- -lï
l ‘A y .‚ ‚А _l _ \ i __ _ 5`."„_\-3 Uil.

x6>>-"Nyá1.ddai=he чаше весь А’ъаугёдвшшъ
iai'llánul_,`szüksé es' ¿Ilz elèìde__`_ek_’ _raiâásaj'hoze'êqzmeg

çniésztéâéhez. _zèrç «dell 1<е11“шошщцдшшаш,"а’

mi által töletek sok n :il elvesznék, p'. o. dohánâyoé

zást, «_dohányrágásp, oigáskor a’ kendemékh'y l

szokni a’ минуты; _'- ~Az egé ségeis"éhï'n'yáiÄ

_ orvosság is sebckre, és gyenge szemekfenîifitésêre'.
” 17.) IA’ himlô' be legyeiioltvaI ńiírfgleńiiìèlîlien.'

À"`nii ha nem` volna',l és Imindeddig 'nè'in' ië'hir'n

löztctek volna: magatok is rajla legyetek','ho'gy a’

himló' belétek oltassék. Gyöngyösön egykor a’ ra

gadó himlö nagyon kezdett uralkodni. _ Elvitt sok

gyermekeket; mások miatta csufokká le'ttek, meg

vakultak , megsiketültek, fekélyesekké lettek, vagy

ábrázatjok ollyan шагали, mint ‘a’ rongyos ruha.'

A’ szüléknek az a’ dolog .nem kicsiny keseriisêget

okozotb Az igaz, hogy mindezt elkerl'ilhe.tték, ha

jó papjoknak sokszon intéseire ñ yelmeztek „701—

па; а’ ki öket számtalańszor ser entette, hogy

xÉz1,xöNYv._ 28

fo; .

z_ásät,` ‘gyakori pökdö'zést. 1Koi'án' `é penì'ńeŕrljkeìl,
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‚у'еЁтш‘ёНёП `è’ a"ìliieixîiůf"hiùleötll штамм kisded

koŕukbànß'îassák be."Dè'ázOk шву el voltakfbg

l'alva li”"l§;il‘vélelcédèstöl§ ‘hogy minden» okos `eleik

lne-'ndäëiäsïk'eifffinei ушек; «as твид а’ j_ó pad.. зет

n" ' идей“ ’fel's'zemeikef , ' meuyet nekik n’ y-sz=0ms,'zé.fl
falůb'èli"'òl<osabb einberek adtak, vkik Í`tudniillik:

' 'bìińíelŕeik'ét' a"be01tás мы minden alféle" venza'

'ääl'ŕń'eldöl мартышек. --——- Samu шаг két testvé

reit elvçsztvén a’ himlö miatt , ès magát isŕvesze

мышцами: `góndolkodni lkezdett.'uriîól az

oktätdslróllïßmellyet a.’ mento' himlöröl kaz loskolá

lid't'lilfall'ott #rés szl'iléinek шаха nèlkül csak' генным:

az oltìóbŕvoshoz ,~és yünm-agába. beoltato'bt. `'Példá-g

ш több'ïgygifmekçk is liövettèk; -és i'gy megme

nekedtek на у örömökre szüléiknek, kik most

талыми, а1у61е1<еъ1661 letettek, és Istenuelç. há

lát ndt '§5qu a’ pesiises ì`hi_n_1lö ellenA illyen ál

dott esz {от àdott az'emberekñek. Nein сваи gyer

mqlâelme` jgßçdig а? himlö-ragadvçíny , hanem em

. bèrnyi einy rékre is. Igy Майна Teŕézsia nélia'i di

cslí'i; ‘lëkbz'èiii màgyarfkirályné., többek közt' ai*
ŕóllfjsifnévczètes, hogy .asszonykorábàn himlö

zo# Illieg.Y A V ` ' ' ' ` " . '

{Ею Igen megóvd malgadat> a’ nagyot-emeléstöl.

' Tehát..se„qukosságból, se tréfából, se fogadzí'sból

vagygpökhßndiséghöl, _betyárkodásból erödön fólù'l

ne стен, Мец ez által lesznek sok szép iÜak sé

rx'ilkékké',’ l:izakadtakká , nyomorékokká; sò't soka

kat аи ¿visz koporsóha'hosszas elsinlödés шах). ЗЁёЁ‘

.'l д; '

4‘ XVII. Némeliy hz'rtelen едешь-б].

. ' .1I Н »

'1. Ha `vzilaki mérget, vagy mérges ételt,~ italt

' nyelt be, és utána magát nem jól érzi: azon 1e

en, >ho azt 'kihányhassa minél elöbb. E’ végre

I_lgja “па hegyét torkába; és igyék lágy meleg

vizet, щи, uót-vagy savót. ‘
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2.) На valaki übeg-darabot, овоще: , szálkát ,

мы, gombot vagy pénzt nyelt le:l eg'yék böven`

kásáî, vajat, kenyeret, vagdnltat; és igyék reá olnit.

3.) A’ ki bogarat _. pióczát, ’s` más cH'élc ál

latot nyelt 1e: igyék bô'ven gczetet, {кл-016131, vngy
sós vizet. ` ` ‘f ‘ ‘

д I l4.) Нац ha a’ lehelö-gégébe fn’ сигму-игом—

ba) ment fualamí,> mi tévök lcgyiínk akkor? Ha

az valami hig szcr, шт egyék az emher resi kenyei

ret; azután szivjon magába mele viz--vagy té)párát.

Jó, .ha hátát veregetik, toba'kka vagy borssal tüsz

költetik, vagy hányntiák is. ,- На pcdig kenyér

morzsa ’s más vulami keménység vment rossz fe

lé: `akkor níncs más mócl a’ felköhögésnél és КМ:

kogá'snál. Oka pe'dig az illy esetnek nem az , hog
vlalnki az ételt megpanaszolta volrmA (ez habonaság!

hauem az, hogy mçhón ettél: a’ mity tehdt e1 kei).

távoztatni. ‘

(„- 5.) A’ niegégetett és leforrázott ltest’ helyét

vagy hamarjában sárral,` vagy sürù' téjföllcl kelly

vastagon bemázolni; vp .y roza-liszttel hehinteni g`

Taggy-_fa-olajból ésJ tanfs sárgájából készù'lthaba

rńkkal kenni. De mindenpknek elöílte a’ hólyagok

hólj (ha volnának) félmeœzéssel ‘a’ csipös vlzet ki

kell ereszteni.

6.) На testcden `па ütés vag rázás történt:A '

ш fris vizbe шток ru lávul kell gurogatni . gya

kortu'megújítva; .vag ‚венцы, bon-ral; vagy to

Íás’ feiérével öszveha art é ett-borral kell meg- .

свищ; melly.megszivja а dnganalját. Nagy és

mély metszést borÍtsf.` be hamarjáhan egy va y több

leütöt; tojásnak fejér hártyáiával, belsò' ne ves fe

léL fordl'tván a’ sebre. Mig be nem gyógyul a’ seb,

nemválik 1е róla.  Nagyot esett gyermekeket

b_orral kçll megmosni egész testökben.

7~) Kele'sfa'madmín testeden, hogy àzt minél

hamarább megérlelhesd; arra való a’ tüzes hamu

han megsül`t vörös-hagyma, vngykoêáâzâzal öszve`
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elegyített méz. ,- На pedîg tastèden ù'szögös (bran- ‚

dos) fekete pattanást, vagyis pokal-wart vennél

észre támadm: siess azt burogatm nyers marhahùs

szeletecskékkel; hatot-hetet кеты iartván; és

mihelyt a’flfe1kötöttlszelet melçgůlni kezd; másik
friset ‚А vevén, és ig folyvást. Ez eloszlatja a’ go

nosz pattanást; Ymel V egyébiránt 24 óra mulva az

embert meg szokta ölni.

8.) На »valaki сшил: annak teàtén a’ ruhákat

oldozzuk me , -leg ezzù'nk reá -fris levegò't; arczá

ra és halántéìaira ¿eskendezziink hideg vizet,vagy

mossuk azokat vele; kezeit pedig borral vagy eczet

tel. Tartsunk órra alá erös bor-eczetetg'dörgöljük

игуан eczettel hálîerìnezét és szivgödrét; мрад:

pedig és tenyerét ieféljl'ik. Elájult asszonyoknak

n’ nyakczigolán lévò’ rövid hajaikat kell huzkodnì.

_ 9.) На rvalakit lez'tör á""n_yavalya: annali' fogai

közé öszvesodrott fejér мим szorx'tsunk, hogy

nyelvêt öszve ne rágia gÍ aztán' vîgyázzunk гей, hogy

magát köbè vagy Íábanvcsapkodja. `

10.) на la'baz'd féltöŕtèlŕ: дам-дом Ье egy kis

darab fejér szappannal, mellyet elöhb megnedvesŕ

tettél égett borŕal. Ezt ismételhetni többször is. —_

A’~ kipálott lábujjak’ közét `mel'eg faggyuval ke

ne es . 'g 11.) На szemedbe valami esett.- menj sötétes

helyre, pillogass és а’ felsö szem-héjat мышца

nz alsóra, igy- sokszo; kivehetni belöle a’ beesettet.

12.) A’ 'csulvlríf szù'ntetèsére valami ше1е5йб;

italt kèll inni, és a’ gyoinor-'fejet ше1е3еп.с\бгя$б1

tetni. . . '  `

132) Огг-иёг/оёудзг 'elálll'tó módok-ezek _: а
_ пуащ1уйзоп yel’ тыка: mèg kell-_ereszteni, és все:

hù's szohába vinni. Aztán mosni kell fejét , nyak

csigáját hideg vizzel; ha az nem h'asználna, szivjon

órrába eczetes vízet, 'és azzal mosassék is egész

ábrázat'a; vagy: köss azon kezednek ütö-erére,

щепу 161 órrod’ lyukaibólj vér foly, egy keves

9
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вышедшими: fokhagyma-gerezdet. Í Az'» is Imaz-4

nál,.ha a’ kupádra lmlcsot,. aczélt 4vngy'akármi da

’rab'vasat tarlasz. Végsò' esetben hiu‘dgaâsh’szemér

ain-eisL testre hideg vizes (jeges) ruhákat. '

"14.) lVagy i'edésben: ereszsze ki az'einberyi-j

шлешь-д eszét gyelmeztesse valami ‘más vmeglepî"‘í

(de kellemes? tárgyra , Ногу amazt vele elfelejtes

L 4e.' -Ne Iegyé i' az ember ijedten; ellenben ,az ivás

Jtaimácslandó. д ‚ A ‚‚
7 li5.) На valakit _düÍLös kutya találtumegharapni:

l.az одури emberv tiistént lvesse le magáról azt a’ ru

fhátjnmellyet az ebLbenyálozott. Addig is, mig

olivo? érkezhetik, sebét mossa ki vizeletével men
_nél ebban; tegyen reá Vfóldet, vagy,port, vagy

ot,‘a’ mi magába szivhassa a’ mérget. Vagy

_'mé'g- jobh: ha »mosogathatja a’ ~sebet mindjárt

erösen 1ugga1;_vagy Zdöx-‘gölie sóval., mossa sós
,mele vizzel,v és ezt folyvást, hogy jól kivérezze

_mag a’ seb Hogy pedig megtudhasd bizonyosan,

_walljon a’ seb valc'gszigos diihös ebnek harapása-e

,Vagymem Í?. azi: igy próbálhatod ki: megtört dió

belet vagy ken eren köss a’ sebi-e Eenrum-formán;

'_hadd álljon galtaieziányvesd ат. tyuknak: ha meg

V._d/óglik töle , .akkon az rel) dühös volt valójában , ée

»new a.’ “ждёшь; f ‚ . _

»y 16.)“1-111 valamellyè bor- és pálinka-iszák em

_bemek teste belölrò'l me' душица", ésezáján, óprán

lángok jönek ki: annali szájába tölts tejet. vagy

' занёс Ьашагфбтд Ье frisfölddel. Más szer itten

îńem"iiasznál." . 't f '_ '_vf" . `

4: На e hegye'neß àjdàÍnidÍ' éxlzed és
. вуапцоф thyköröm-méregfaker lielöle lexini:

1«edd ещё: тат, hogyi'isdv fori-ó vizbe, ~és bu
„ц

‚дозам! fo уйди meleggel.

»18.)Havalainikomjjßuidön, a’ мила tete- ’

ión мышц embert- találnál látni, meg ne' ijedj; ha

.‘n¢n‘1 fudd meg“, фазу az` ÍLódïlróz-sií iis, азиат:- ál

“mäban járkálú-'betegemben Orizke )él az ollyan
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` szerenèsétlenre гей kiáltani, ткут akármiképpen

álmából fólébreszteni; теге akkor leesnék"és

szörnyx'i Vhalńlt halna- Inkább siess пазу csende'sen

az illy dolgot >bejelenteni az elöljáróknak,  hogy

rhegmentésß iránt hamm' rendelést-tehcsëenek. Az

olly na y betegnek Qrvoslásaävégett pedig q’¿1egér

telmese b doktorokhoz kell foly'arnodni. - д `

19.) На vala-ki m'zbe'ßiladt, 'és llamar raita- '

êrted; huzd ki a’ vizböl okos Yigyázattal, Иону

meg ne sértò'djék, és feje az emelës közben alá ne

csu'ggjön. Valaki tù'stént orvosért fusson._ Те pedig

addig is a’ szerencsétlent fekteîsd 1e száraz hel 're

han att, kevessé fólpóczolt fejjel, és arczát io b

ra fgrdítva. Távol lcgyen , 110337 öt fejjel alá for
dl'tsad 4a’ végett, hogy a’ viz Íolyion ki száján;

шеи: ekkor` (ha még élne is) bi'zo'nyosàn h-alált

okozsz held. Nem is kell heutergetni fóldön , hor

dón; hanem ne'hn е у k'ís rázintása a’ Vtestnek nem

árt. Száját a’ sártóï, _fóvénytó'l ki kell tisztítani.

нашим 1е ke'll fosztani róla, чаду inkább késsel

lehasogatní. "Sgekkor a’ testet melengetni kell miri

‘ denképpen'; betakarni megmeleg'itett szù'rbe, pak

róczba; (kürzsiìlgetni'meleg flanéllal; külöñösen a’

gyomort hurog'àxt'ni rńeleg égett-bórba mártott fla

Inéllal, Használhntnila’ melegŕtçtttéglákat és mé

legl'tò’ serpeùyöt is. Es ezt folytatn'ikell 3--4 óráig;

mig aztán az orvos megérkezhetik. ‘ i

20.) Midön valaki eliìlléiének` bódultságńban,

vagy más szerencàétlen törlénetböl 'fel találtá _ma

ga't дышат az ollyant ( д’ dològ nem régenтер-сём és` még a.’ test melegììqtiistènt :mesd le; de

vlgyìizva , hogy nagyot ne’ essék; és az által' teste

meg ne эёгЬеззёКД -Azután ereszd meg testén min

den ruháit, fektesd le felpóczolt fejjel: födözd be

könnyù' takaróval, és forgasd hol jobb hol bal 01

dalrira.` Addig is, mig az orvos elérkezend, me

lengessed; hátát veregesd; talpaît dörzsöld kefével.

На az e'lctnek jelenségët- admi,«{`uvalj má hives
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mum., ¿aioèaold шиш hideg `«fi-mal». ¿ai neki

.kanalankint melegf мы; herhatét Lbodmílu'ìl, pi

' ‚ 4 vi _ ,' 

 и ` y21.) A’ megfagyottal'lal Майя—111661131 lássd
èzenr'éaznek e156 'számátfi ‘ 'Ü'

f ' 22'.) A’ megé' ettek' és menykô-ù'tôttek iránt

,lássdz a’ VII. rész.v 11.89.5“9. згйшацдд: I'. ' '

\w. |

. ` д ‚.‚ .

XVIII. A’ шиты.

_Vannak ollyan! nemen; i5 a’ душным]: ,

mellyek ragadósak-, és egyszerre çgész ház-népe
vken „falukon , yvároslokon , 'só't egésq orszá :okónl és

nemzeteken y Vuralk'o'dnhk :i ésl imgyf hiì'te enèsérggel

számtalan sok embereket zhalál’ prádájáŕä' _teszmakI

Az ílìyen pusztl'tó gonosz nyaval álkafifpèjstfîsnèk

(mirigynek', döghal'álnalç) s'zoká's hlvni. 3:1,"

Sokfélelehet edig a’ pestis; aötltámadhatńnk
о11‘у nemei is , melIíyeky hallatlnnok , lós mellyeket

még magok a’ шпиц orvos-doktorok':sem¿ esmérà

nek. Illyen újnemíi pestis . `'0. ai hilnxìò',vv «le a"

:mellyet már most (latenneklïég'ëemhálal)wärms

tatlanná tehetni beo-ltás` által. e'illyenůegközè

lebb mai napon a’ bholera (más szókkal-z .epeèmi

rigy, epe-kórság,'görcs-mirigy) , melly ellen mèg

nincs feltalálva bizònyos 4orvosirszer.. Ez4 abból 15.11,

hogy. az embert hirtelen elöfogja.l föszédülós, gyo
mor~ér`ne1ygés, hányás,l Ьаз—шепёз; görcs'fésqaz

egész testnek elhidegülése : - ugyhogy , На ёёгйд:
ség hamarjában néxñ nyuîtatik, a2, embert 'inegöh

egykét пар, söt néha kevés (Эта шины" ` д

А’ kholera napkelet felôlßzámnàzathmbmi

hozzánk, és minden országokra a’ fóldfszinén- JÖU'.

Ázsiából,v hol egyébkint is; “акын dög-halál' ural
>kodilib Onnét máŕ régótqf gaälat'szott 'hirel '; 11611}—

rópába csak nem rég áradott pl; `„\l`e\'¢gö ПНУ

.JIJ
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le'r'nbei'vk ¿Itali-e, nem tildhatui-’voltuképpońijiUL

>iát Orosze'rszägòn kereszuïl vette, és beù'tött Ma

gyarországba is, 1831-ben, nyár’f_olytában; Melly

__esztendöhen„_4a1iárta miudeu тёмен az országnak ,

és (bar nem mindenútt, de mégi's számulan sok

helysé ekbennés városokban) réinitö vpuszu'tásl; tett

az` em erek k'özött. Elegél akadályozta 'vòIua a’
ondos felsösêg , rninden'uem'iil elzzírással; de mind

äiában. Mert maid itt maid amott {паи ki; игу

hog'y utóbb’mindeu ‘el'zár'ásokf-' mint haszontala

nok , és zendiilésekre alkalmat szol áltatók — fél

retéiettek éslline uyitlattak. Volt aäkor na y ré

mù'lésg, féleleníés'sivás-rivás‘a’hazában min eufelê.

De ЮНЫЕ]; 'ii'ióztató kicsapougások is. Mert a’ tu

'dallañfl'çîözfuè ` (щепу s_oha nem látott Pestist, és

róla\.va_lain_i_¿ol’<)05,at nem is tanult)_nem hitte, hogy
az _hozzauk `tÍerméiszeti uton-módon áradott volna;

. hanem также hele, hogy az országban szerte

széllel valakik alattomosan a’kiitakba mérget Мн —

nek, Íés attól»hull ralcásra a’ sok'ember. Iu'nét a

valamelly idegen, vagy utazó úr, vagy orvos va

lahol gyiiuńba esett: ottkegyetleni'il bántak azzal.

Uta'xbb, 'nagy- késöre, ez iráut 'is felvilágosodtak a’\ .

tudatlanokg'és ma mar azt nemv hiszi senki.l Maga

a’ klioleriil is 'az ô’ puszti'tó erejéböl immár sokat

уезжай; söt ugy nèzethetik, mint már megszú'nt.

Azouhan meg mindegyre tartani lehet, Ногу vissza

tér, és mara óslnyavalya leend az emberek között.

.'Nincseu pedig, ellene más óvó-szer, mint a’

rendesfélet-'mód,és a’ testuekegészségére való vi

gyázás ' általjábau; ~aztán kù'lönösen a’ tisztaság, szor

galmatos mo'sódás, ne'vszerin'ç langyos eczetes viz

zel; végre az Isteuben bizó, bátor„nyugott elme ,

?s‘miinden indulatosk'odásnak eltávoztatása. 1

_A"kholerába Aesett'ekuek; (addig is, ruigi orvos

érkezhetik) kell adui' bodzafvirágból, piïitérböl

’(székfi'i'böl), méhfi'iböl öntöttmeleg herbaté cat, QZ

az: olly litalt, mellyet e’ fù'veknek forró vizzel 'le
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öntésökkel nyertünk. Kell testöket burogatni jó

melegen , dörgölni száraz meleg flanélokkal, - a’

bete et szorgalmatosan befódve tartván. Af örcsös

твоём Ikámforos eczettel vagy pálinkával ke 1 dör

gölni. Etelök tyukhus-lév, és riskása lehet; italuk

“főtt árpa’1e_ve. 1 , ., _ _ __

A’ kholerdsf Машей? .fápcñgritöïńit'll'rtsäk meg,

hog legyenek bátrak és ne féljenek; éh gyomor

ral ieteghez, ne закидать;- szájukban „fenyővmag

vat, vagy borsot ’s más eHélét rágcsáljanak; Ice

zeiket, arczaikat erős eczettei mosogassák, mellyet

azért magokkal mindenkor hordozzanak.
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Gazdálkodní annyit tészen, [mint szabados uton

módon valami jószágot szerezni; `a’ szerzettet meg

őrizni és-jó haszonra fordítani. A’ kik ehhez a’

mesterséghez értenek, azok jó gazdák; a’ kik nem

értenek, azok rossz gazdák. Ollyan jószágok: р. o.

ház, házi butor,“ kert, rét, szántó-föld, szerszá

mok, mühel v'ek ’s t. elf. (Kik tehát а’ jó gazdák?

Kik a’ rosszal; Y) -

Szabados uton-módon kell szerezni a’ gazdá

nak (azt mondottuk). Ezt pedig leginkább csak

munkával és észszel vihetni végbe. Juthatni ugyan

néha gazdasághoz szép módjával, munka és ész

nélkül is, p. о. jó házasság, örökség, testálás,

ajándékozás vagy nyerés által. De mindezekre az

ember “ne támaszkodjék. Az örökségnek reményle

se megcsalhat. А’ gazdag házasságra minden ember

nem tehet szert, és nem is üt ki jól mindenkor.

Kártyázásra, koczkázásra, lotteriára (álom után!)

vagy'más játékra pedig jó lelkü ember ne vesse

fejét, ha baját látni nem akarja. Mert mindezek

ben bizonyosabb a’ vesztés, minta, nyerés. Hanem

a’ munka és ész által szerzett kereset e yediil az,

me lyben az ember bízhatik, és a’ me yben leg

töb gyönyörüségét találhatja. Vannak ollyan ámí

tok is, kik pénzért kincset akarnak mutatni, melly

a” földben volna eltemetve,| és csak föl kellene
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ATizcdik rész» ,kGaíůaság-tudomány.

¿mid-Az illyen.¿acsalárçlI .embercknekl МИРНАЯ? а‹1

jatok; se kines-ásásra soha {Щетки-‚педшцрёюй;
mert ez sem vistenes módja a’ szerzéßngklésygpziclá'f

gulásnak. vNam istenes módja ennek на ризодгщсог

dás is., mert az нет, illik `läepcäzltyíngI emberekf,

fhez дик). Kiváltképpenpedig az igûzâaigmlarikeres

ménytöl örizkedjetek; és lilalmaslulton-módon gaze

daságtokat szalporl'tanil soha ne Atörekedìete'k J‘);

merhddz ebül дуй/ММ mar/m'nal,"> èbül",l:ell el

темпа. Az igazságtalan örökség nem'állaudó. Más

nak rétjét, vetésèt màrháitokkal lopv'a föl lnev eyes'

Ísètek. _SzántÓ-fóldeitekhez máséból 86 szántsatòk

Aharázvrlákaîf; a’ határ-követ чаду kompot helyêräl

megnçl mozditsátok. Más tyukait', ludait, csirkéit,

zsibäit4 be ne kerítsétek, és el ne içèyéljétek.

› Gazdálkodni pedig a’ világon `ŕñir1`<le`r1'èmb'erne

kell; csakhogy máskint gazdálkodik a’ kalmár,

máskint a’ bányász, máskint a’ mester-ember,más

kint a’ városi polgár, maiskint a’ falusi (vagy ше

zei)l gazda. Azonban gazda-enlbernek tulajdonkép

pen még is csak azt hivjuk , a’ kiriek' fö' mesterségfì

és egész foglalatossá'ga a’ теней g'azdálkodás- А

falusi embernek tehát ezt a’ mezei gazdálkodás'nak

mesterségét kell érteni kiváltképpen; mellyet ugy

tanulhat meg, ha ahhoz már gyer'mek-korában szo

kik; ha vigyáz, mit cselekeszik az atyja, anyja

(fóltévén felölök, hogy jó гамак), На pedig az

atyia, anyja nem volnának jo' gazdák, teha't azok

ra nézzen a’ gyermek, kik a’ fßlubqn jó gazdák

nali tartatnak mindenektöl'; és azoktól tanuljom

Aztán örömest olvasgassa a' gazdasági òktatásokat

af kalendäriomokban , könyvekben , és_ Iegközelebb

ebben a’ kézikönyvben is. A’ kik a’ gazdaságot mêg

mél ebben akarják tanulni, azokngkszámokra kü

lön' ö-oskolák is vannak országunkbmiKeszthelyen,

Ó-Várott ós SzentàMiklóson (Toróntálban). A’ leg

 

*) Lássd: XII. re'sz: V. 8. 9.

M) Példát erre Шве nz elaö résznek elején.
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îobb'mii'w 5mg f1@ a" .memifgaßamgm kink-kink

in’ 'sdját {tapàsztdlúsa ¿s probaëtîgäiî Kelipedig ta

‘r'mlm a’ azdälko'dlíst nem' свай: ‘ ‘ЗУЗГШФЁЁШЬ

haneni' lvfányolánkxk> lis': шага asszonyokká 'lef

_ тёп‚та`1р!;'1`оп1и1 тега" мы ngçlaság, és sok

"эгЬг‘Ье%61‹›Шах-аа аи; egészjkiilsö ,gazdaság is, mikor

@iföiveäysëgŕè _jutnakJ = . l

»Igen\,',îldottl ‘_tisz sséges ‘ës'lböcsülen'dö állapdt

~pedig xi? I'nlezeiÍ gazdál ociáá- S'öt' ettôl függ az'
_nrszág’ LÉboldogsága és viró ása.y Итак u yan ez

де}, is_ (ljrìilitÀ akáçrnelly ш si 'ällapòtth 'so terhek

~és nèhëzágâgélçg ' mellyeken’ :izo banA ykönnj'i'teni
_lehet olio's's,ág`,l ‘ipark'odás ’,` engede messég Aés ìáńì-f

borság4 általá De sok l`«xzép 'öröméi' is vaùnqkf a l» ра

>xfasz'ci' állápòtna'k. Ebhen maradhat az ember-de

lIék, érösjés egészqéges; ésa> a’. terìn'észetnek ártat

„Inu örömèibrén majdnem eg'vedù'l csak 'ez az: áHá
.pot részç'lteti `az'émbe`1‘t. szákadàtlanul. .’S Aa'ztául à

,paraáztiállápot ‘egyik' a’ .leghasznosabbakküzül à’

. 14.vilá on`,_ym'el'1äetazé_rt mjndren'l _“okos embérl паду

‘böcs en tart. égenten ‘a’ ‘szént"'pátriárlták ‘is ne'm
egyébek voltak, mint дашь emberek és шеи:

gazdákf Hajdnnkirályo „és fejedelmeli sem ‘szé

ленивца; двйёщёвзМ-теЁёзвеД’ foglalatoskodni. Di

Lcsô' emiékczetíi József csáslzárunk eëykor Morvaor

:_gzágbánmága. kezével ¿szántott , és az ekét,

„mellyenszäntotg'maig is'éltéve tartják örök emlé`

„Кении. cOrfszágunliban '_az'l'iŕi 'renden lévó'k maig

.ismegîann'yi mèzei gazdák.' ,A' nagy Khinai-csá

l_sz¿.¢îrs,á‘ ban респ; (Azsiában') e's'z'tendò'nkint tavasz

¿szal, mago n’ ‘cfsászár me en'kí a’ m'ezöre, és ö

maga'keze'iifç'î> дашь a’ egelgö barázdát; annak

ieléül.,_'hog _ 'az 1országban ô' a’ Llegelsó' видам. A'z

.Alustriai bifpd'álomban iq'állçinak fön állaf-tenyé's'z

tó'fé'sï más gn'z'daàág'i társastigok,"niellyeknék'tágjai

a’ legfö'bb 'ŕa'n'gif urak' és x'néltóságok ;` ‘шеПу‘ t'ár

 

~) Langa a'. x1. г. , к нации кед-мае. '
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s' Okrmk 'az nfßzélißk, hogy ‘in’ .gaz t _лжёт) е1бшоа<111тд41<дддёв yilîágoztaßßgkaîîg"

melly magyar градаций-вида elégséget ltiidtenni _ °

'rálxeikz “raságnekw'ófmßgyéße Papnakî, heli
sÍégn/ek, és häzaiy pénèpelg _az (Шут; 'içëticlísfftiszte

TSW# fie-él@ @31m _ д: › ё‘
,i Ы; fi; - :ai тьмы ~.~i

.XSI/:ii : „Щ: ‘; 7mm ‚ '‚.‚5 Щ: „(Ш _, „1

_. 'i сушит ineke@ effin’ «falusiëlet мычи: .

“Г" f A"váŕásí'vgsi¿ná¿¿yöfè¢fem ’siiëleef ‘_.f ~»

m' ..- .› . “l"‘.'i i' :‚‚‚;‚:А{ ‘ `.f

.2ii1ilçraxi;~u` Шатун-п ij 7m ._ -_ ,~.

A’ gnzdának immár mindenkbr elhármat kell

tartani szeme eló'tt, mint f6 'czélját minden'fárado;

zásainak; hogy tudniillík i.) háza’ né énekfti'sztes-f
se' es cltartásárn elegetiszerezhessen; „.)`_h0gy meg

fe elhessen vazadóniik', és a’ közjót illetö minderi
neml'i terheknekg' lvégre 3.) hogy valamit félre is

tegyen arm az esetre, ha szerencsétlenség érné, vag'y

nyavalyába esnék'-, тазу} е1ёге3едпё1Кь2НОБ'у akkor

legyen neki mihez nyulnia, és kolduß-botral ne

szorulion- » «,r12-iiàn '.¿ìpeiurriL-i

«fri _vé '/'ä'iz'f .i Г »frîfvafî 'ufl PH' А:

i Mik'or mindenedl kan', az iu'ssòn'e'szedbe ,l f

Неву még- szükse'getjs láthatsz' élete'dbe".

Légy azért eló'relátó. Soha`se_fpgyaszd ki ima#

iadat egészen a’ gabon'ából. Mert'nem ИЩЕМ;

а nem következik-e `ijeád szüliség,' drágaàág, sziik

termes, jég-esö ; a’ mikor aztán a’ félretettet jól

fog esni elövenni. _ .

Az új gazda mindêneknek elötte tegyen szert

ollyan feleségre, ki jó gazda-asszony legyen. Mert

azt mondja a’ példa-beszéd, hogyr lVem g öz ott

laparnz' a’ kalas, hol nem takarüja meg a je'rcze.

Fogadjon ió cselédeket is, kiknek beszegödésöldcor ~

'adja eleikbe a’ cselédek’ kötelességeit, mint meg`

van irva ennek a’ kézi könyvnek ХП. és II. részé

а

l

_ l
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am’. шагнём; ы Ьёийьдаёад_‘ъагъяа mgát a’ свеж

1ёав1к‘е1бтё"ййоПу05=’сё1сёнъе-тЬеп7;"ёз tudjon nekik

' (ïkosaŕpàŕdńcsôlr'l'ig de ‘Béŕöketfq-löre ki ne adjn. *)

_» Ta'rtßon'nf jó gaqu eg;Í Идёт; jegyzö-könyvet.`

mellybe szorgalmatosàm fe зедуте; mikormit 'vgsz

be, és mikor mit és mire ád ki; 'jól reá vigyázván,

‘Ьоёу többet ne költsön, mint a’ mennyit bevesz ,

mert máskint lreiki módjdna megyen ,elöbbre a’ gaz

dasága. Ugyan..abb_a inhatiafel», ,QQ házi -eseteit is,

mellyek tetemesebb költség'et §ivánnak, р. о. ha

ermeke szl'iletik. ha_ valaki mçghal, .házagodilg

ärhezmcgyenßkft. '~ " f -. - `l'

„ A’,sz1`il«:sé 'es tula'donsq' ok е°'_ 'ó araszt azl-àAdálxm im’ e’ lîövetkeêcndökgi iii' gârologgszéretèë éß;

a’ szorgalmátosság, szemességf, takarékosság,

rend-tartás', és_ Istenbèn vetett bizodcilom. ''

,¿ \.i

Ё l. Gazdafllegy munka'aés szbrgalrmztos.

Fáradság nélkúll nem adatik az embernek sem

mi. На van szántó-fòlded, шву ‚тез’сегзёвед, te

hát. van jószágod. De ù'zd is :im azt a’ mesterséget,

a’.mellyben vagy, ès élj eszeddel: mert máskù'lön

ben konyhád és kemenczéd hideg lészen. Mester

sêgedet soha el ne hagyd, és az sem иду е1 téged

soba. A’ ki` dolgozik, aunak van kenyere; és a’ dol-l

os embernek ablakán bekukuc'sál ugyan^~az êhség,

Se házába bemenni nem mer. A’ szorgalmatos gaz-j

dának a’ dulók зет mennek азиат; mertö az adó

iát be {ища kei'csni annak'idejëben. rKorán lefe

kù'dni,. korán fölserkenni: ez _az ut gazdag és egész

. sêges'lenni. Kivált az, a’ ki 'az çke után akanmeg

 

_ a) Ajánltatik e’ tárgyban ага: érleliezés: „A'csele'di rend

nek rnmlottságáról“, melly a’ Tudományos Gyüjtemény~

ben olvasható, az Изд-(НМ év-folyamatnak XI-dik
kötetében. i ~
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видавших, _fogì'ajiìigg aztjekefjgzâìyátfßulnga îs."\A"

mit ma ad megtehqtlîz.; artfuïjnäîêîhê'kèrl.' На 'zïát"
ukaïjodji gy (101 metriche yèlc'í5" ‘ińagadïliïss'î'

айвой: vha"'|'aztl nëlii'" lcix‘od,",'k"ů".lì1j.I"ŕnìíätäîlV" '

мы morì'dmii'jsiöliäéf; ',ha -`l<e11i',"'iñerii"»fhagädg (в

n'é'm kell ì' bizd ‘шёёгё. Esi-nxivçl;"töblbatrér egy ma,
ńìíint 3 -Fil L'lmleí-v-S V y [il r:

—н‘ - .‘1 .wu xn :AJ-„"5 ¿gm hdl. „лиц-А :mi

’ A’ melly dolgot [невеста-замути al 'L .-*xr

Azt nc halaszd a’ holnapra. `

. '\.f_`\`.', \‘.‚‚. `\`\ ‚' 1 _ у-. ,

Soha ' sëŕñ ёёЁпЪЕсГ hévérhi а?) jó ёжит!“ még

télen sem. Akko faragjon; szçrszámokat, eszközö

m самый}???`*33а2йзд"ёрй1ёгедб,д'збуёйу‘ёй, km'

têsèit ; мам-ш; Чсбззбр Лютым; 'fzsdm on;

тёщи; fòhjìòd kößèlçlìët.;-Ñúgïègygyßmdssà

feskqdjék ,'fsztçkèkëzdèn А ’s_ VÁti.«"_e','~` ОН} густеть a?

тешу szé`p дама; haV "ti is' читаемтщетным: l2

mermyiV ¿im ёзгтёцьёзе’сумевшим-жги‚ омут

ghzda , ' a 'ki ‘ïönìil'dgilàï ind* `$ë¢rŕtë§ïiA hází' mzükség'einu

А"зяойгщшаёоёв'йёТаяфпъац' t'ïl nem"'zdlfia -nfën “ад

гоизьъдршшш; гзшгшвд паша; хай—серые гид

n'yugodalm'qt; éä fgànmegerötëtńiïmem‚наврешь—

r
‚ [111) '1~’. ‘A

› ‘д rx , J A.

как több káìmtçszüììk ggzdáäágmîkßâmmintŕhœzmtfï .

""` Н‘Нм'п: z" f дёдд,

.‚ .‚ 'nl .wif `:‘/ «i ,f .Uma-zr r" .: ’ Í

~ ' _.2- Gunda-J'legfywlgfyfizófáßëgmrìyß-,i .. г

.- " „ш . . i
v Szemés;` legyenïqrjó gazda. O«1ègyer'1 a’ Митя

е1зб a’ fólkelésben; utólsó a’ 1еГе1<чёзЬёШМ1ш1епёЬ

› zárva ‘tal-tsa- ",`„4"` дамам/ъ sáenìe тыс: метем: '

mint a’ be't bezel“ Агат utänw'lásson ^ mindennek.

A’ ki munkásaim i‘nem vi yáz: ‘nz nekik érszénâ'ét

hagyia пушка;- Ide tart-ozì ‹, подуй gazda min en

с3е1<ё1узё3ейгш1с'й’се14565252е ‚ ñgyelmét ;`. mert sok

szor a cselcélységneli elmuleszìása тщетен kúrokat

okoz. „А’ [вши fl'atòndnalr-paripa'járól; тёще] el

'veçzett a’` atlgó-azeg, доведен а’ paño" is; mivel
a’ ‚мы е wszettl , a’ рад—фа megsántult ,‘ ml'vel a’
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hi мечтайте-стат“ таты “0M m*
niet; Шишат:дтге‹ч1’ттё›„а„гагат аг'едепд _

wél-.érig- её .. „aísla-’Í Látiáwk? .gyefmekffkl
hpgyfhaezda l vta? (amber,I sz`e~ lesen vigyázott vol-`

a’flds’.Hafrl§oîszeg§:ki-e,fële¿Heil‘maradott vqlna.

м. Пёчвяешшшёг ézni ‚15011 a’;\m_ezei gazdá`nak az idö-járásra islngïogy megválaszsza, linko:k

mit tegyen. Mert nagy gazda az idö. Ha ez ked

vez, áldás'ugyúeszw. i. "

`

ч
9

'JJ'

i_  ‹ \ ~

mh, . i i. n_n». i. их. f f

3.) Gazda.’;legy :Salmi-.elliogsì mz'rirlenben.

¢».\‘..‘ www' ‘ im' ж '»Í ';H¿i,i»' ‚‚

_y... Ha gazdagulni вдыхая, ne csak ,szçrezni tanalj,

` hauem légy ltakaifékoa is. ,>A’ -ki nem .tud szinte ugy

takarítani.. .mint szerezni: ywie .turja bár,órrával a',

fold et,»még. ¿seml Ahágy. egy ñllért. .ismaga utáu. Tarts

kis kouyhát, a’. kis konyha uagy. gazdaság. „ff lvö

liuér Ironyka ,. .Sami/zy teslamentompt csi'ndl“ ,~ és a"

nyalánk koldiis-botra juitatja az.embert A’

hol'az'asszouyok a’ ruhákat inkább. vásárou veszik,

mint fonják; îa’. holv a’ férfiak elöbb ,Yeszik kezeik

beta’. palaezkot,...miut a’ kaszát, ¿kapátg ott a’ рёва

a’ mint jöugy el. is megyen. A-zt hiszed, hogy egy

kis )'ó falat étek, ‘egy kis czifrább ruha; néha-néha.

korcsmára menui, vagy vendégséget tartani: nem

sokba keri'i "esztei'idöt-által. lDe ’csalatkozol Mert

bizony. „ ’ sol: kicsíny sob-a megyen. Ош}: egy

Не lyulx' a' hajó-deszlrán, вытащен az egész

hajo't.“ Tudj tehát paraucsolni'szájadnak, torkod

nak, és Мандаты Ide tartozik, bogy az einher
ne tartsonv seÁ gyermek-szù'letéskor пазу paszitát

(keresztelésil vendëgséget), se halál’. esetében tort, —-.

só't se einher-fort, .se disznótort'. Еду par koma~

elég ahhoz a’: szeut dologhoz ; ltöbb már szi'ikségte

len és fóuuhëjázásnak a" jele. Azért , ha egész fa

luban szokás volnaV is, sok komákat öszvehivni,

költséges ритмы -és torokat tartani: te ne on

doli vele, .és шаг], ellenére tenni a’ rossz szo {ás

\
нм;

,
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nali,` --- azaz: takarékosau gazddlkoůni minden

dòlgaídban. " ч ‹

n' Más pedig a’ takarékosság, más а’ fósvênység.

Erröl olvassátok meg az itt következô’ kis albe

меня: \

АИШбв Pórlak nevü helységben a’ terńljlmh’ építe'sére

pénz szedetett öszve: a’ kìküldött ezedôk еду kia házhoz is

értek, mellynek ajtaia félig nyitva volt, ’s mellyben egy

öreg ember élJpen akkur pörölta’ szolgálójára , azért, hogy

a’ kéngyertya végeìt clhányta , ’s a’ szeméttel едут: kisö

pörte. ht bizouyosan nem sokat fugunk Карий, ezt gondol

ták magokban. Azonban скошена niegszólitották az öre-»,

get, a' kit enen zörgölödéséhél Íogva irgalmatlan fösvénynek

шпации; ’s kértek tôle alamizsnát az említett végre. Té

tovńzás nélkül felnyitolta az almáriomát, kìvette erszényét

és száz tallért adott. Elbámulván a’ szedö ezen bókezüaé~
‘ gm, egyenes „мы megvallaták „вы, h 'gy l’semmitz sem

reménylettek tôle; mìvel az elvetett kéngyertyœdarabokért

olly igen pörölni hallották. „Uraiml mondi az lireg, én

különös módon gäzdálkodom; kimélçm it, kik @dom a’

pénzt; kime'lem акта]: idejében, hogy mikor szühégel, lés

gyen mit adnom.“

4. Gazda ! tarts ju' гелий: mi/gdmçHze/z.

'Minden dolgolŕnak lelke a’ jó rendtartás; a’

mi mégж igen _szükséges tula'donsága a’ ió gaz

ать. i en ш tehát a’ gaz asághan a’ темпа:—

tés? Abbau, hogy mindeu személynek a’ hńznál,

,ki legyeu szabvn az ö foglalatossáëa; hog minden

annak idejében menjen végbe, a legszu' ’sêgesebb

'legelöbb ‘, _. hogy minden çszköz , szerszám, butor

ела-наград а’ maga helyén' állion . vagy ha onnét

elvéteti ,- ismét oda visszatétessék ротозеи; hogy

igy reá lehessen vigyázni , benne kár ne essék, és

hogy mikor az einher vnlamit keres, eg'ysierre reá

lehesaen akadni , és ne kelljen а’ keresgèléssel, tu

dakolással a’ drága idô't vesztegetnh Az illy rend

tartáshoz pedig lmég gyermekekn'ek is sz " ‘ 'es ko»

rán тишина, hogy ruháikat, könyv " 16| iá'

пат кати. 29

\

l
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tékaikat ök is mindig bizonyoshelyerx-.tartsák rA’

cselédeknek, a’ kezeikre bizott szerszámokat', szdm

szerint kell általadni, és tölök elö is kérni. .ïó azo

kat meg is bélyegezni. ¢-. \ y

45,', Балда! az Istant , ¿c bizza'l Ьепле.

` ’ Mindezen szép tulajdo'nságaîhoz :1"jó gazdának

ìárul'on Yvégre az Istem, fe'zlelem,I az váhl'batosság.,

‚шк; 110265, „és Istenben тете“ erös de nem МКМ-—

2ш1а10ш:ьЬоЁу ö meg {тамады a’ jámbor . az

da¢emhemèk ‘fáradozásaih A" шиши es az яшм
kozás; ez a’ két kines-hordó `szekere a’ keresztyén

azdánalç, mellyeknek îgì'ikén az мы а’ meny
Eöl-alá, a’ másikánV a’ ó dböl fölhozhatin. Ногу

nz embernek nem lehet magát elbizni gazdaságában:

arról cgy ár elbeszélés fog nektek adni még bô'

vebb fòLvi ágosl'tást.

Еву bizonyos ifiu, gazdag szüléivlévén, igy gondolko

dott magában: hìszen elég pé'nze van az atyámnak, mìszùk

ségem volna tanulnì? Igy tehát tudatlanságban és oslobaság

ban nótt föl. Minekutána az atyia meghalt, reá szállolt az

egész jószág. Ekkor goromba és kevély lett; azt cselekedte

a' mi eszébe jutott. Mindig igy gondolkodott: clég -pénzem

van, és így выла sem lehet semmi bajom. Minden ember

haragudott reá ’a gyiilölní kezdették ы. Midón egykor vere..

kedett, az! x-eménylette, hogy a’ resi esendà bünlelés alól ,

pénzel kiszabadíthatja magát. De a’ biró a' törve'ny’ биение

szerint mindenek’ láttára megvágatta, és nem vette el tôle

a' pénzt. Mivel pedig ветхий: sem tanult, a’ mi által élel

mét kereshette volna, hancm csupán a’ készet kellett köl

tenie; ugyanazért az csakhamar elfogyoth Nagy szegény

ségbe esett, ’I végre mások’ ajtaja сит kuldulással kdlet't

kenyerét keresuie.

Ne hizakodjál ênzedben és gazdagságodhammert

ez által csak vét celibe eshetsz ès gyalázaftra jut

hatsz. A’ ki csupán csak gazdagságára taámaszkodjki`

az semmivé lészen , ’s nyomoruságra jut; az igaz~

#ágosak pedíg szerencsések'lesznek. Igy gondolkozf
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'21H néhá: ~ штаммами`è1vegzńek 9.,? Nilági mak,

‚шцугвоьш v жаждать, ’xLviagra,mégìs_sz@-`

{туш hahah.' nhg-l - okań- -tlïzy s' 'viii ‚ . 1135110111152‘11‘4-1

gaság, és más szerencsétlenségek általjógzâg'aíknak

ymgyz-.részét elvesbteiífèb; ч аоЬаЬаЦ-ьщгдд @_dósok,

wagy. az eliajult На]: tebtek kolduáokká- д ‘ ` lehet

`lriz‘unymlalfmbh а" vil" ikincsnéllßzèrpngséßek mind

а:оЬ‚‚а?ж1‹Ь1гнш-л1шт _mbiznakl Legnagyphbgm

льёт az',- и’ mit тащишь. -Azt sem Mm вещиц,

лещ nllenség e1 nem „выпада ЕЫеф ‚д: „и г: f

.vi .. ‚ Ша `е!!зе:зи‹ё1ё:зм’‹шёвуш‘ vlli'ßtiìl'iábf-'ëli'il .1." .

` am мгтедуъъен, в "за: 01-Ь511уа u_evafvämmak’ щ

“Пап gazdag папу-мнут!” ишак. ‘A’ dolgmůkñlk-,M' шм

»fok'ra ‘n'agadott pcr‘eñgedle§dtt rál'lzal bén* gyáqánt. Bihleskilül

-dkifuilyïok in wk» шашек цеп város'lakqnàìah мыши

ать еЩйщй .maigpkttv ln_zleggnul'a nl_ásolxbgy ;_ nag, ¿én t él

,pompiátlizteh a'ibányáliban domgéroztnk; vepilége èçitek',
'Istani'r'öl e'lfeledkezl'ek. Vëgŕe 'ejy vendégsëg' ¿älkàlmńvál a'

'báilyá hedólf, és 400 епфегъ dtt',szo|_itott;'ñgyl^hńgy' az'em

:lier-vértöbb 'napolńgl {myV-k* „Минет чШпшу—ёп'е

лещ ёЪШшЪп-й 16ЬЬё`воЬь . .m мэ. жабы, ~,~' „\

 'tz-x . ‚Ч ¿kW/“qxl 'vr' '\ И ; _ ‚.‚

: м A«Igeujó volmxy` ha minden'falusif'gaìgiagf. gz 6

Ygazdusńga mellettîmé жаЪатеЦу kézi _mestçrs' _et

ls tudna: és вида? kùÍ söafnlun'ka’ szńntêygllw ‚.

rolhatná, „ц. «mînt œelekeazn'ek а’ьщщщёа‘ y gg

1015; тщетен): кий-затёк is megtaln'tgdlifgyerv

«makeiket v_nlami „ерша mesterségraf-mrm) „щ

-.;.‚=‚Щуец jó давшие legyetek ti=is,. ¿des дуете

keimf! akkór bbldogokklesztek, és'ezt maopdlxqtjiátok:

‘ .'“q 1,»

'ici-,impr щ] -m _f ‚род l .a ‚.„.., и,

На Нэп egy kîá házain én néhány fölfleßltëmymmy

‚5,7! 3"8 Ve’ merle_tl:j6 dolgím> hiv feleségeebkéig»;' ‘h S; `

nim# Egész holdogs'ógòni ińçghlz eì vlilúgon»,d ьмёг „uw ¿

f" Nyüßszom , mińh .Vig пас!“ a’ zîil'deiö' ligòì» 1'"va 'ï

F. ‚ 4 _.`__ “49164 :Ln n._' .

а f ll. A’ ha'zi vàgyßelìö ~'\ »m
‘i . " ' i" y l ::~-_"|,‘,i.;lx"“'.

. A’ mi a’ belsö háßivgazdálkodáshillßti',.. az na

gyon sok, és különbfélelárgyakn .lâg'îrlgaztnndó
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Kell _azi 'emßemek gazilnilk.odni|y ч11111111епдпт1 :rué

vel, 'kenyérév¢1_, {щита}, sojńvlil,y 11111,

„внушив! ‚ч ¿pùletével , takarmdnyával , тын:

)áváL .’s a’ t.4   www. щ „и.

y‘.lf'.“ живые: ugy gazdálkod)ál, югу пе аи:

" Найти raìta'n’ mi keller'le; hánem csak azt , a’ mi

nélk'ůl; el nem 1ehetsz~ „61:91: трижды, a’ nu

пет‘фрем szülcsé витал}: 'ìäliytelein ¿e'szesz el

шла-‚л! ma' el nem lehetszfï Aztán вещий

se vásárolj sim 'ha csakvlatœt) рёв semmit`se пш

rezz, hacsa »mindjárbln ném Ezethzt'ed ai! áráb

Mindjárt kész êuzzel Bless, 1151 v'i'ißçesz` Végye ados’

».4th noœiná ’1; ha pedi; csuxnáïszl,l _eló'reA~ már ki

számold', meglizethetndhe va una. és miböl, 110

гуащшйста? A adósaág’ efìzétésénçk ideje na

on rövi'd; 'és_a’ тема mindenkor jobb leinlä

{ézettèl'ßîi'} mint az {1663- Tndjätok-e kinek- van

keváßehliïáf spmminél Y. annali,4 а. kinek sok adós

ságai..itannńké„ '„Menj inŕálzbfwacsora ne'ůůl a:

дуба, mint sem adóss ' вид-110.13! abbo'l.“ Az

adósság egyúttvándorol _a hazugság nl; és az еш—

ЬегпеКёНеий-а’ bátorságát és jó er ölcsét; тещ:

LA: {Этажей} лет álllìat гафоп. és теге—шёл.“ ‘A1

taljábmi ugyfkölts'a’ pénzedbò'i, `mint a’ véredböl

штативами; -a' pónlf’ böcsét'?

‚ “намекнет kikölcsönözött рантам; mijl

megtapasztaljátok, könn en "megknpiátok-e' unt va .
nelíëzéń» vIde tartozí ‘ az'ïis, hogy pënäete '

nek' 5614Ёош‘1’6ь тащим;мин а’ там"реш

nek, ho у е, не sza adjon, vagy kis gyermekek’

kezeikb'è neke'rú'li'ön. "" " ' "l ‘ ` L“

2. Liszteddel иву gàzdálkodoï, ha belöle ké

esint vészesz, és jól gondját wiseled, azaz: tisztán

Eisöpört щам teszed, ezt szellös szárnz helyen

tartod 5 gyakmn a’ lisztet megforgatod, hogy meg

ne molyosddjék, és dohos` ne legyen. M01 0k el

len jónak tartják a’ lisztet vászon ruhával etakar

ni, ó's a’_ńlhát följù'l egy- kevés sóval behinteni, de

legbizonyosabb сиг af ищущим-1155 ё11сп az, ha. l'

`
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Нине: шшаййгь'шйюг a' malomból megjö, “dá

bûel, .nem4 шииты hanem elôbb-klten'tve iól

megszórogàtiuk, megszitáliuk és a’ esomókat 17611—

из ‚зиыдёгвиб13й16.„ Е .személyre esztendötfáltal

hét. .mérö gabónát -ano ás számx'tani. Beö'rleui egész

esztendörelegjobh Mánez'insban. ‚ x l.

-  а 3. Kenyererklelng' - gazdálkßdol,Í ha kellelén

kivů'l nem! fo нагих], iin cselédeidnek is bitangol

‘niáìmtní enge eds' ha 'ege-1161, penésztöl, fagytól

megŕíkinad; halmi'nden шагнём: megböcsiilöd és hé

ш ia; el nem'hányod.«. De a` legfò'bb 'dolog a’ ke

„гепатитом Vliöm'il K:iz , hugy yafken'yér mm

данной i161 камешки-А? jól slïlt kenyér' a’ háznak

a"»caiineńd, es gaziia-asszonynak legszebb dicsé

retenllliagyitehát jó kenyered legyen, тата meg

al'ßlçövedpezendöket. . .

Aj';.'aïegày|md meg mindeneknek elötte, hogy: ha

esni:ŕ ’le et, kenyérnek mindenkor rozsot .öl-less

inkńbli mint тйзБЫеч hnnát. Mert.a":_rozs.lisztböl

válilcn’1eg'egészségeae :ée legtáplüóbh hengels-s»

esßkhvgyffl’ êlángjńtaki теч-чтить ш" ‚ ì *fifi ‘.Èiìv'

~-» Minden @bende ' ig, mèllyetkenyémek szán

ш ‚ .mineke1<'_itte. mi omini viunéd, . ine V:röivtizhd .761

`megtisztogatni az olly magmaktóhmellyekwl @Sén

ßégnek ártalmnsçlç, fsöt `kész mergek ‘,zmillyenek az

anyn~rozs, koldusteiù'iésrnz üizög.à»E~Í-vëgßlt_>a' ga

limnát .шевт;1се11.ш›зЫЬпй , впиши megis musin- пав):

@éh fdlkevsrgetvéngeî mikar щит а

„щитам Q„вышитымип fónt; штиль,

“ЖигЁ;

439" ` ůrv-sńtńs ez _i 7‘ "ien ' т"

аЫйот‘Ёй. ММоЁЁёЁьЫдвгфшуминув -iélz'j

uid) legyemx-Négy-nztán, kimn’e lisztes ßßnyl
zsomporrxy'i;llisalbety.sal’J l ` kbnydetìßńmidkm’

Een „минимальны ‘.,mgy hivesëöazièk ta

-vasz'iè mipòlńbm'œm’ Fáiïiìêavńlöìt- jóvnlxlöçrelkìrendeld

а’. тщиоьш „аз kev'argasdigfbb ‚ищем ша]:

‘ШВИЗСЁЬЬЪ ёО-ЪЁШЧЁЕПЭ: __ МЕЛ! ` ffii-Idd ‚шее

зыков zt', lingyosvmig l,§m'ellgh¢f egy~lńssl sót
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vetetńél- /Mçg'kèlvénln' шеи 'koìvászos tészw ‚шею,

gyítsd ösz've' éd-dagaszd'me'g идиша egész lkenyc'uf-vi

пешек," langyos meleg'ségü ïvizzel; niellybe sót I(yl-_.

vasztottál el, (minden kenyériïez egykisßmaroknyi

sót вышину“). Azonban a’ kemenczétîcqak Шпага;

hogy mire a’ kenyér-tésztamegkal,"és kenryïereket

szakasztani kell; akkorifa а’„1{етепеие is- meg 1e

gyeii fl'ilve. De hogyan tudlial,od~meg,ïmikor' fült

meg jól a’ kemenczéd? Arról tudhatod meg _,~ha {ее

neke fèlìér; vagy pedig igy'próháld Imeg ать-наше

a’ kemencze’ виним egy ‘maroknyi lisztetyhn az

tiistént _megvöi'ösödika akker jól 'megfù'lt a’ keinen-_

czéd g' ha fejéren“marnd ,' 'mégrtöbbffúlés kell néki 'ç

ha pedig» megfekeu'il, tehńt «fölöslcges'i hévségyéa`

nkkor a’ Vkem-enczét hüteni kell. f lel-inekelölteßa’

kenyeret bevetelnéd) (beöllenéd), megvizesit'ett- pew

mette). jól ki kell a’ kemenczét pemetelni, чаду

_még a’ beöltendö keiiyeireket is .lnçgvizezr'iil A’ Ье-в

vetéltkenyér ha;4 'funtosz egy'óráig maradjon a’

kemenczébcn; há több Гипноз,- más fél vag két

óráig. Kisiílvón a’ kenyei'ed, [хе-1111136 meg irte-_`

len; Ьап'ещ lass'ankint.- E"Négrewfektesd le a’ ke

. nyerékèt 'don'iboruv felökŕe vala'melly ágyra, és

_könnyü'den tgkzirgasd' be. ьш 1n' i’ Я“ 1

Mikélppenv viheied végbe ,= hogy- a’ kenyér шва

ne penészese'dìék? Mikor давящим, elegyíts а

téstába ogy kevés gyönge. швы Ю, ‚1..— hatkenyérw

hez egy messzelyt számlálván. .Ez riem Мая egés'z-f

Sêgnçkë "a" kerlyere't pedigïhemï hagyja шеврепёзие—

sedni- Ugyana'zt 'vißzi'> iféghév az is; ha örle-Lèskor

babot kevem'iiik' а’1сепуёгпе12уа16 Зальешь közéìe, еду

öazvefmaxfolmyit, minden v @gy fél méröhez ДУШ-г

hoz). Azohlëiviil'ïjó „ha едущем-шведа 'siitsz igen

sok kenyeretß "és aztl'szellös'helyxmV tautodomnom

3’ Евуеьягш a’. kenyérß-isältéiiißkfltöbbilmèstßnséè
gét,l hogy :PLOJ mi; xiif'nlonïltelkl cs-inálni 'ó sütuir

lwmlót, hogyarikbll`~tenniv af’ kovászt, sza aszta'st;

meddig kellien ‘dagasztahizlisgímn'ŕ maid qtthon

штифте]; meg fti" leánygyermelgek', .vpltakèpp'eq
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¿des anyátokàasszonytól vngy va’ »jó sütöktô'l; és

mutattassátok meg magatoknak. Azoktól látásból

mé többet is fogtok tanulni a’ ken érrel való gaz

d liodásról, mint e’ kézi könyvete böl *). Kovász

helyett a’ ñnomabb liszt-sù'teményelchez sör-élesz

шк, komlós-korpát; a’ czukor-»süteményekhez to

jást._ a’ mézes bábokhoz (síŕlihez) hainusót szokás

venni. » .

De hát ha kicsírázott дампы vagyon , mi té’

vä légy akker, tudván azt, hogy kicsxrázott gabe

nából enni nagyon ártalmas az egészsé nek, és

számtalan sok» ves'zgdelmes ńyaval'yákn с lészen

oka, kivált a’ gyermekekre nézve, A’ kicsirázott

lgabonúval következendöképpen kell ыщ, hogy’

cló'le egészséges kenyér vállék: mindeneknek elo't.-v

te iól ki kell az olly gabonát szám'tam' , és (ha 1е-е

hel) tavasznak elötie_ nem is kell ш Ьепуёг-зйъёэ—

re машин. На pedig vele várakozni nem lehetne:

tehát más módot kell keresni a’ kiszárításban"

Lisztiét is szellò's helyen kell tartani, és mikor sü

téshez készíted, akkor még különösen is a’ kályf

hán meg kell szárl'lani. Továbbá a’ csirás вшита,

lisztjéhez, sütéskor, е harmad-részn 1 ¿rpa

lisztet kell keverni.` A’ гати—гейши {evesehh

vízet kell venni, mint a’ 'ó ligzthez. A’ ko'vász` is

erösebb legyen, mint másìmr; só is több tétessl'îk

Ье1е. Köményt is jó belg tenni- A’ kenyereket kh

sebbekre kell szakasztani, mint` egyébkor, ‚А, Егйвёр

Ьеп Кёвийпйепуегеф melegen enm sqhg зет eëész

séges, de az illyen kepyeret ép en nem. -A d_o

hos gabonát viszont ugy tehçate` jóvá, ha {од-Её vm

zell leöntöd; ugy hogy. a’ viz a’ gabonátbefódözze;

 

°) Gazda-asszonyaink’ számára irolt jelen értekezést ke

nyérrôl ét kenyér-sütésról olvashatni : Tudom. Gyüjtem,

1817. VI. köt.‘; — Hazai' Vándor 1855~re; él шиш-щ

4855. 2.flzám,~és 160.]ap, ‚ ‘
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ища rait; meghù'lni a’ vizet; шиши szl'ird le , és

Slárlfßd meg сзегёпуеп, 9—— Ез ‚

Á' mi millon e's hitvínyság ,

Тоне jóvá az okoseág,

Lehet sülui lrrumplís kenyeret is, mellynek

legiobb és leçokosabb'készítésf-módja im’ ez: meg-n

tevén estve a kovás'zt, mint egyébkor, és reggelre l

kelvén; fözz meg egy vas-fazéknyi ki'umplii, szé

pen megmosva, és e’ vêgre az >öregétes lisztesét

válogatva, A’ megf'ött kriimplit, börétöl me 10321—

váu , törd által sù'ri'i szitán. Most dagaszd ele a’

kovászos tésztával megegyelítendö egész.keuygër

tésztaiba, Annyit dagaszsz'pedig hele, a’ шепнул: a’

liszt és tészta bevesz, De vizet bozza tölteui .nem

szabad egy osöppet is; és a’ sót is , apróra megtör

ve , esak u hintegesd e1 a’ da asztás közben. A’

krumplis _en ér-tészta _illyenfëirmán sokkal ke

ményebb fo enni, mint az egyèbkint dagasztoit

tészta, A’ emenczét is erösen meg kell füteui;

mert a’ krumplis kenyér nagyobb _mele et és erö

sebb sù'lést kiván, _mint ‘_a’ puszta liszt öl siïtött

keuyér. Ha a’ són kivi'il egy kevés köménygmagvat

is hintesz a' {азиата a’ krum lis kenyér annál

`kedvesebb izù lészen. о— Igy kel tehát siitui e ész

séges Мигание, kenyeret, Az asszonyok sokféle ép

en készi'u' azt is', de nem helyesen. Ti azéri,

edves leányiml ha valaha magatok kezére днища,

a’ kenyér-»si'ítés köri'i'l ahhoz tartsátok magatokat,

a’ mit ezen-köuyvetekböl tanultatok. ‘ '

. Ki'ilönös nemei a’ kenyéruek a’- rófunt és a’

czvibak, vagy teugeri kenyér. ”Атаки élnek a’ köz

katouák, emezzel a’ tengeri hajós utazók,

4. A’ Бди] 13 ugy gazdálkodol, ha belöle kc

veset vészesz, és azt >száraz helyen tarlod, nehogy

elolvadjon. Azlán sót (ha csak lehet) nem funicu

kint, hanem _na obb mennyiségben kell Levásár

lani; nem is zsi óktól és kis bollosoktól, Валет a’

l
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каппу; só-házaktól- Na парада 1ёз2еп savad

nak, ha azt langyos viz en  több napig benne

állni hagyván — egëszen i'elolvasztod, és me —

szù'röd, és ezzel a’ só~vizzel sù'tsz, fözsz. Számlá ч:

tatik pedíg só esztendönkiut @gy személyre (а’ Ьа—

ronltartást és gazdasńgot is hozzá шатёр), Ыяец

két funt. _ д

5.- Tüzeló'» a'ddal u y gazdálkodol okosan,

ha azt ngyancscu aprórn elvagdalod. és vsak ak

kora tú'zet raksz , mekkora a’ te _konyhádra elmul

hatailnnul szl'ikséges;  továhbá, ha akker тори,

‘millor n’ fözéshez ug?r is kell _fait égetni a’ ши

lwlyen; ha téli ídò'n а kályhában fözsz, a’ mit 1e
het;l ha házad körù'l és mezò'n mindent meîgyù'ŕ

Lesz , vßlamit tú'zelésre használhatni; tus :ókat ‚Д

mákszárt, kórót ’s ift. Fri! egemz', pénzt ёдетё:

ezt тошна а’ példnbeszéd. »_.Ti g ermekek, hadd
halljam , beszéljétek elö, hogyan {вы tù'zhclyen,I

kályhában és kemenczében ’s а’ь hamax'jában és

okosan tú'zet такт? Hadd lássam, ha ti ezt a’ szì'ìk

séges типы: ёгЩеЁ—е?  Mikor a’tù'zre teLt ned

ves fa sustorog és zuho'g, ezt szokták mondani, a"

tl'iz harngszikymit mondasz ehhez? Miért sustorog

tehát az a’ la? "

6, A’ gyertydznl gazdálkodás ш hozza magá

val, bogy а házi-asszony tudion jó gyert М márta

ni: a’- mit igy vihet végbe. Bélhez vé'gy elét lenfo»

nalat, f_elét mutfonnlat; mellynek szép simán fo

nottnak kel lenni» Se igen tágon,se i en szorosanne
sodord- A’ megsodrott b__eleket áztas meg crös bor~~v

eczetben, és szárílsd ki jól: a’ mi aztán a’ g verlyá

nnk fù'stölgését és büzét elveszi. A’` mártás- вши 111633

a"be1e_ket meg kell huzkodniyvinszhól és faggyú

ból öszveolvasztott keverékkel, Faggyut leggazdnsá

gosnbb игу venni , hogy еду Ьагтадягёзие lcgyen

marhaf-fagg u, két hnrpmda iirl'i- тазу birken-lagy

gyu. Leglo b pedig mindenbó'l a’ ve.~1e~faggyu.` El»

lenben a régi i'aggyuból és a’ döglöttmnrhákéból

nem lesz jò gyertya. матча közhen a’ gyertyq
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vízbe ne êrÍen; mert kú'lönben serczegô' lesz. A’

kés'z gyerty'ákat aztán nem felakgatva kell eltenni,

h'anem zsup-‘szalmára 1efektetve- Gyertya-égetés

közben azt` jegyezd meg. hogìf пазу hamvát neki

soha ne hagyj; m'ert az szerfö бы sietteti elfo á

м. На a’gyert a ollyán helyezetben égetik,me1 y

hen jól háránté {osan áll, és nem merön egyenesen:

akkorgazdaságosabban ég, és hamvát sem kell
annyiszer venni. i l

7. ,Elmletez'cldel u gazdálkodol, ha rólok gon
dot viselsz; eszteny önkint leäalább >is, egyszer

a’ falalëat'besäi'oàod'és bemesze ed. Aztán, ha min

den kis has'adékot 'tiistint bedugsz, befoltozsz, és

>elejèt veszed a’ romlásnak. - Epületnek `való fá

На; télen kell Ievágní, hód’ fqután. -1 A’ vásár

lendó fenyö-szálfát. megpróhálni, ha belù'l ép-e

шву nem, imígyen keli- Egyitek tartsa fù'lét a’

l fának végéhez, éppen a’ centrumhoz (közös-köze

p'éhez); másitok pedig a’ fának tulsó végét ú'sse

meg gyöngén kulcscsal: ha 'ó és ép a’ szálfa, мш

hqllìk , f- habár 60 lábnyi ilosszu volna is nz. ‘

В. Taiarmtí тыл! a’ sziilesó el u azdálkodol, ha так]: barogn az ò' eleägeléî bëgrorîyos

m'értékkel kapìa, és azon fölliLtöhhet nem kap;

mivel egyébkint вы csak elgázolja, és à’ takarmán _

idò' elött elfquván, azt pénzen kell vásárolno .

Mellyre nézve a’ széna-»,l szalmakazalok és bagl :ik

jó rendben és takai'ékosan tartassanak, és а Иди:

állatoknak porczió-számra adassék ki az eledel.

9. намыла: ugy gazdálkodol,ha azokatmeg

kiméled, megfollozod, és csnk a’ magad sorsához

i116, mennél egyszeriiebh ruhát viselsz mindenkor.

Tudjátok-e pedig azt a’ mesterséget, miképpen kell

véghevinni, hogy a’ ruhári sohny se kelljen пазу

l¥yulîat befoltozni? Ime’ megtanitlak arm titeket.

`oltozzátok be a’1yukat, mig még kicsiny: дну

pl lehet'kerúlni 'az l'lj ruhának szerzését, és sokáig

lçhet hqzni «Vult öltözetù'nknek так-штат, Aztág
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.awhile скамье _ ma ‘tok _tenneszágétèlé ufinfluito,tgo-_lycan''Menti?"r` ' ga' ‘j ’_ ' . ' "iw _

ЁЗ'....`‚‚ Индивиды, font шиш, ' ‚- : .u "

Legszebb pargbzfviselet. ‘ ‘ - " i

_’_g' A’ ki Olly’._d01gokà_t чаш—01, mellyeket mage;

_is megcsínálhatna; az önmagát lopja ineg, A’ vai-»

sáron vett ing és gatyaolly nem jól áll arasztok-f

nak ,~~xpínt az игу: kôlosönözött ruha. Jo b, hogy

_legyen számóèföi'ded a’1_rxezöben, tehened és ökröd

:iz istálóban, pénzed a`z erszén ben: mint hogy a’ hu

заливок a’ bátod'on, шву ‘а’ ¿rintok a’ _nyakadon 1е—

yeqelg. ,Az öltözetben való pompát s_zegényeknek

erúlni kell, mint a’- реши. Meet ez,l olly leemte.

lennéteszi az .embert-, mint a’ ko'ldus. На egyszer

t. 1. 'vásárlottál :magadnnk е 's_zép _dumb ruhát:

_más tizet is kell venne hozzá. 'hogy rait@

midden öszveillö le,gyen. Szegény a’ gazdagot _so-f'

. ha. nemajmolja; A _mit hn'mégia-cselekedni vala

ha -kedved jöne: emlékezzél meg ama’.békáról a’

mesében, melly felfuvta magát, hog akkora le~.

hessen, I_nint n’ mellette le elô' bike; és hulálra

_repesztelte me át. r-r A’ _kevely fölöstölgömöz böv

eéggel, vaçsoruz ezlêgyennel és кувшина; _

Ti annakokáert ‚ ‘lkedves ñjaim _és leányiml ha

maid pquok le'sztek is, mindenkor egysze'růen r11-,

házlcodjàtok;""és_a’ nemesi rendpek, nz yrgknak ‚.
_11" аптекам: Hés ._városiàknak.móc_lís дышащим

uuinozni mha ne «душок. ‘

Bezzeg rászeclettek egykor n’ családi leányok nz illyen

сита módìzással. Ez egy ollyan paraszt falu , melly n’ kö-I

rülfekvò sok nemes holyßégek'között egyedül maga áll, min;

Bzegény j0bbágy-falu. A’ lakosok, ó kcgyelmök, a’ niházatv

han éppen ugy akartak tenni, mint körülöttök'láttzlk a' ned

meseket e's uri rendeket hogy tesznek. капы: a’ fejérf-népek

vée a’ leńnyuk elkezdtek módnélkül'czifrálkodni; a’ redóe

pendel helyett drága karton~szoeryákat vásárlottak , nyakuk

:rp selyem-lgeszkenbke; ée зубцы-бы; akgattak, fojökfe b94

l .
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ros fejkötòkct "теней. Felsò mha»= volt ”под “rh-burka ,_

de alul nem volt szép fejér-ruha-nemüjök; hanem egyik'ing¿

a’ testen , másik n’ kerten_. -— Eleinten telszettek a’ férûak

nak elek a’ szép czifra pillék körülöttök. De meghallották ,

hogy a’ pompázó fnlukbnn menu`yi sok`ìó едкий elpusztul

tak: hogy az adót fizctnì nem таил; , füh'g üllèk az adós

ságban, végre ekazekválta'xk mindenö'ket, és öröksŕgüklól

megfoszlatva bujdosókká lettek. `Tehát- a’ csalúdìak enkhu

тат észreiöltek. És , hogy a' gonosz dolgot mindjárt kezdef4
te'ben толщ, - im’ ezt a’ derék fortélyt gondolt'álfki.l

Házasuló ífjaiknnk eleikbe adták, melly igen sokba Вега! Ш" 7
рошрёгауввуб- felese'gnek tamén@l ~.- hogy иву a’ вида-Ь

got soha meg nem „мак, ha nálok tovább is иду les: п,

asszonyi ne' , a’ mint már egy idö óta kezdi. Mellyre öwve-ïÓ

heszéltek a legények, és megf'ogadták еду-грёз között,¿ hogy>

egyik sem fog soha megkérni ollyan leányt, a’ kinek'örllö

zetében csak egy darabka les: is vala'mi, a’ mit nem :miga

állítolt е161; és hogy inkább márfaluhjähgńak lllzaludlń;v

hol me'g кибуцев пеший ротрашщйя . Дл’шавойфщп‘чё

ha a' leá fel ne ’j : ф': á ‚315 TQVábbifli

arm is memůdtettélwäwhägy „метёшь málkájůpnkî

egyik se mó`rìnvolion t _ t negyveń' forinl'nál; se né èçiñail-j

tasson neki olîyan jegy-ruhát, n' melly öt` forintná'l'töbiie

keriiljön; és menyasszonyi njándékul inkább еду tehenel заду

iuhot küldiön nekî, mint дубины, vagy- más спетый“

Еи határozták meg nlattomban n’ 'legényeL De mivel né

mellyck óközůlò'k jegyben is voltak máx' akkor: azok tehát

kîbcszélték titkon nz ege'sz dolgot a’ magok mátkáiknak; és

kérlék óket szeretetlel , hogy mngokat a" lzerint alkalmal

ишак; — értósökre adván egyszcrsmind nekik , hugy abban

aa ó végeze'sökben igen i6 'czél volna elröjtve. Mert ha ar

m, Isten'segçdelmc által , гей mehetnek:. sohn sem látnak

olly sok szükségct cgész házasság'i életôkben. Ezt hnllván a’

csnlúdì leányok , igen könnyen reá vették тазом}; az es

mc'róscíknek is azonnal kibcsze'lték a’ dolgot, n’ mellyból

csakhamar az lett, hogy lassankint hagyogntták à’ bodros

fejkötót, a’ sclyemkeszkenót, a’ karton ruhúkat; és alíg

tölt bele ke't esztcndó, már a’ lcányok ege'azcn n’ magok’

vásznából készl'ìlt és föstetett rubákban умам. Végre :nz usb

uzonyok is, elszégyenlették таком: a’ czifra ruhában, ’l

azokat egyenkint elhngyogatták. És mivcl mind nz asszonyok,

mind a’ leányok под kazdtek egymás közölt vörsönyözni,

mellyik kaphasson fel jobban д’ ferfiak elòtt: lellát minde

nik azon iparkodoft д hogy тешил иеЬЬ és vékonynbb vász.

not fonhaslon; és mind таза: mennél cainosabhnn дается-г

se, mind a' házat konyhát és mindcn házbeli ’s konybabei
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elzközò'kct mennél tisztábbnn Синица. A’,honnét :Hinkl

roslág, mindenöknek tintin-tardan olly лаву módivá lett

a’ családiaknál, hogy azt gyönyörù'ség volt nézni. A’ pénz

n' háznál jobban megmarndt; tòbb hust ehettek, több bort

illattak, mint azelótt; erósek, pirosak voltak; és mind a’

porcziót (adót) meg шагал: Íìzetni, mind pedìg a’ magok szük

ségeire is шагам pénzök.

. A’ сайт; nem за észt ¿n méltóságot,'_

мы: soksz'or czigány is hord vò'rò'a пяди-пос:

» A'melly alszony maga nö, fon ház-népdnek ,'

Semmi hija sincsen azép öltözelének. ' . `

10. .Ío' eczetet is a’ gazdaasszonynnk magúnak

‘kell'tartani a’ háznál mindenkot. Eczetet .késziten'i

Ielnet игуан gyù'mölcs’ levéböl iside az îgazi és

Iégjobb eozet csak borból válik. .Hogy'lehát ecze

ted Недуги, ésnz tartósan elállion: szù'kség, hogy

annali ‚д ágyaff-(söprüt, aljái) кыш. -Az mei

й kéazi'tésének штамп воНЫе módiu-vag'yon.
A legeíyszerú'ebbek közù'l valliV fo. im" ez a’ mód.

Куш enosé're » nem pörgö tre . tölts kész

ünomI erös hdr-eender: es ez лгу álljonhúrom па—

Eigl, azután tölts hozzáia felforralt ó bort. Mikal’

` ‘ ü ni ke'zd, önts még Abert гей. видящед )'ól min

ìiennap. Kilemirhap vmúlva megérika» Mikor aztán

leña?" >uz двум fae'ïeozet, тёща Ге1'16 bon-al; és

отита! töbh- атташе.- -Hogy pedig az

_'db'r 62а1ё1с-ь1’ёгве1гесзеъеаьеп megane teremjenek:

t " `Aeolietedhe'~'-- különäsen az «гейш, mikor készl'b

те пешку fekeLe-bors mngva at» ‘Tai-inni kell

nz~eczdtetjmindig, шагая 'és'meleg helyen.

‚ 411. V6 re мёд/Ёмкое czíkkelye ~a’ helsö gaz

“Шейпинг а’ fonás, „буев, és szóval: a’_haîzi

ivd'a'rzomml: készítése-a Tehát kenden, lent, sò't

gyapjut is fonni: korán 'meg kell tanni-ni a’1eányok

nnk; és pedig иву, hogy a’ rokkát ( sal t) ne

свай mindi 'ug amazon e ik 'lábu nl, anem

felváltva mind ‘a’ két lóbui kal _hnàthassáb Nem _

Volna pedig szégyen ,‘»n’ Готы férña mikI is megta

Ъ
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xiulrii 'és ш; »'ídön -gyakorolhìc mint-e1 тьмы;

`varr` n’ ii!<5,‘{n\=!te`km':l és tótckriál. -iïcmás közben a’

szálaft пулоааы yrie'«.jlve's'ítet"l1i , áijtalmas az egészség~

nélì'â' ‚жён §0lel à’ lielye'tt egy kis köêsöglien а’ fok

ka-èszáijhoz kótvqulizet tigrlmniáá ési` планы. "1:55“

шмыгать A’ kapocs-aljakqt nem lœllnagyra Qd»

I'ii, mert egyélikint lediil попы а’шаЮМяйз köz

ben az orsóŕól, 'ëä'csnk vèbielödlkz“ '1f ` fï _ŕ

Az orsókonfálló Сетям? mntólám fel kell

gombolyx'tami-.y` QA’ matóla»(áqpa)~«legjobh, ha egy

réf„hosszuság)u, _mellyeu внушай. .‚ qz..¿k,erülö tesń

еду шт ; 12.0 kerù'lö vagy 120 szá pedig tesz egy

Маши Ezeket a’ 120 задашь а’1`орй1чц tólázás
vközben {Ее-шашка. is szokás ‚задницы. ЕУП'ЁЁЁ

,tudniillik annyi д, mint 3 sz'ál; „(Зайду mondd mg (в

`>hány ige, leszœgy .köbenîh'ń Еву; dam@ fällig-g”

тающими; >:113|inköftßtqtû,ai»illlletlitlyfiï’qatgszikg: р. т

vèkonyabbóliñtöti Ваши; ‚т ‘bhól Миши, лён

gmlwidden gagiyjdnrabI 59ml t еду kùlë'm genk'

'kell_vfßlgdmbolyítaniï.elöbh a’ fonáli;i

darnbokat szépen megszapillvámka jól».mlegszásl'1;ä‘

vain. Minden'e'gyœgy 'gombelyagból еду réfjá#

szon kerù'l.-j .. ;- « ,v ‚

А’ gombdlyagba'n lévöV kötetçlî’f1nennyisl_èg§lyçü

képest.a'miszan чаду keskeuy hlx-.lqués durvábli;

гагу ssélles'ebháém наошаьы Бал" »zerint пепле-г

tik el ya’ r,mimon négyesniallz,À ötösnek, luitosxmlfz,l

hewsnekv, « nyolczàsnak; vagy,mindeniket ke'tszntße

véve , nyolnzagnak y tizesnek , ЖЕгепЁвщбшеЬ, .tilìgf

nâîyesnekytizenhatoanak. Нард»: «,egy дашь „ 9f

п’ han, éai következéské pcm-v egy g'omberlyag'bljm`

né каш "van: иву abbó négyes vászon Кипа

nyo спав; ha yvan benne öt kötet: ПЗУ a’ “швов

ötös. lesz, vngy` тез, és igy továhb. A’ Миша

kötetekböl шт vagy hórmas (közönségesen hatos)

vászonftehát'»már .igen' keskeny, és zsáknak. való.,

vastag. Af tizenhatos hdzi удавов pedig a’ legñnod

mabb és legs'zélesebb. (А’. tizenha'tos vásznot мы;

mondd meg másképpen? Hány kötot van itt еду
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lgombolynglx'm? на: а’ takács-gomhot, неуда lfomil

gombot hogyan keu csinálni '2) v xp; _ д‘чт‘м

‚ Mikor a’ gombolyagokba kîciálvnáh:l {шлаг à’

'lázövö-takácsnak udod ,_ ш va y gòmbolyzlg~számŕn

'àdhutod által neki , ann í ré ŕ'ásznot várván tôle,

a’ hány gombolyagot ne i наш: vagy funt szám

ra, annyi flint vásznot várván tó'lc, a’ mennyi funt

_ volt a’ fonál. Ha funt-számra ‘adod ki\fonaladat,

akkor nem szù'kség arm is vígyázni, hogy hány

Íréfet. vvársz a’ мысами, és hogy hat kötetes Гоши—

ból épgen halos vászuot szövess, —- hanem ` ekkor

'szövet etsz_ llaìosból hetest; hetesböl nyolczast,

`«zaak annyi funtnyi ‘vásznot kapj, _a’ meńnyi funtnyi

fonnlaì; ваш. 'De _àkármínt mesterkednek a’ ház_i

asszonyok, a’ takáesok azért kiszokták venni гё—

szöket a’ fonálból; és azt szokás mondani, hogy

ha réf-számra adod ki, a’ takács is réf számra 10p;

ha funt-számrandod ki, n’ telkáesl is funt számra

lop` Mennyiért tartozik pedig a’ takács eg -egy ré

fet szöni, ш mindenkor a’ Tekintçtçs ármegye

îhatározza (мышца) meg: a’ _mitfminden helység’

gqlöljáróitól megtudhatni. """’ 'Í ’3'5" ' ` .
` Í, Ha a’ fonalat kétszeresen öszveifonod,löszvevl'

szálod: abból lesz a’ çzérna- _h' l .’ ' ` ~ l",

A’ vászon-fejéri'tés van mé Мига. Vásznot Ре—

-' n'teni annyit teaz», mint belö' e a’ sok miocskolmt

 ` othasztani. Виток. mestersége шт im’ ezekhen

ш. На csmklehet,~ 1llìâxtalk- vagy folyó-vizzel kel!
löntözni. 'Egészenao sem kell. hagynÃIme тюф

ni; elle'nben'neldvesen se álljon sokáig-„Né a-'néhfl

lgg'enge» meleg'luggal meg kell тою! és sulykoinp.

. gy edig hirtelen ne szárßdjon (a’1mi hasonló-i

képp’ egyik fö dolog д’ fejérl'tésbeu) ,itehát a’ fálî’

viré zásának ide'ét, azaz: Apriliak ésMájuqhón'apo

kat 11 e’ mun äához választani.f(De mikor Ápri

lisre vagy Mńjuara sem kész még sok háznál a" vá

поп, kicsoda annak az oka? Hét még mi is le#

het»'oka)?“'_f1 . -
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A’ fejér-ruhiival bánńshoz tartozik aunak tisz

тогами. azaz: mosása, szapulása ’sa’t. Melly kö

'rù' a’ jó gazda-asszouy arra fog törekedui, hogy

ruháját menuél _kevese Ь routással, költséggel, fa-,

_és idö-vesztéssel moshassa; mint ezt látás és gyn

Ykorláei ищи taunlhatni megleghelyesebben.

) В

‘ " III. Különb'sen a’ теге; gazdam'gnaì ágaíról.

_ A’ mezei gazdas/aghoz {аммиак névszeriut: 1)

a’ fóldmivelés, azaz: száutásvetés, rétek’, kerìék’

J'I_uunkálása. élö-fák’ uevelése és a’ szölö-mivelé's;

2)'a’kisebb. és nagyobb házi állatok’ tartasa, чаду

_is baromtartás, majorsá eresztés,'méhek’ és sel em.
bo arak’ teuyé'sztése. lgde зашит még a’ va ászů!

és alászás»_ ` ‘ `"

A.) A’ szlintó-földelröl.

.. A’ terinô' гашиш sokféle пешей vannak, mellyek

közù'l leguevezetesebbek: a’ sikeres fold, vag is az

agffag; a homokos fold és a’ kerti föld, ekete
fo d, gy'ep- vvagy ázsit-föld: és ez a’ legjobb.

De a'Tóldnek sokfé е nemei közi'il valamellyiket

tisztán és mag'áuosau e у szántó-fóldben sem talál

‘ni’ ТЫ: hanem mindeni *félébò'l van; és az a’ leg

jobb föld , melly közòtt legtöbb a’ kerii fold. Ег

zel kell meghordani és öszvekeverni az olly földet

is', melly'sová'ny és termésre nennk mindenképpen

‘alkalinatos-fFöld’ javítasára szolgál meg a’ trágya7

valamiut agyagos fóldöu a’ tai'lóuak bele-száutá~

‘s_a, гика ‚выдадим; a’ tarlónak meggyujtása és

fólégetése.' mert a’ hamuiermékenyi'ti a’ földet
‘meg akkoi' is, ha mar belöle lugv башен, ~

Ha a' fóldeken a’ viz rrie~gá~llapo‘dik,I csináli

melléjök osatoruákat., és tedd a’ száiilást ormosau.

' — На olly darab telkeidv voln'ának, mellyeket ho

mok és fóvénybori't, ugy hogy haszonwehetetlen'ak í

l
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` azokat иду teheted haszon-vehetô'kké ¿ha nlacsony

sövénynyel _bekerl'tvén , széna-polyvával beveted', _

galyakat szórsz el a’ veteményre , ugy aztán'a’ fü

magv kikelvén, benó' szép zöld рампы, —- vagy

ültesd be nyirfa- és fl'izfa-ágokkal: mellyek meg

fo amszanak akiírmi homokhßn is, és hasznot hoz

naï; a’ gazdaságra.

НА: a’ tavas ós vizenyô's helyeket 1ehetue-e

valamiképpen haszonra fordítani? Igen is, ha fůz,

. és egerfával beù'ltetjù'k, melly fák a’ vizes föld

ben is diszlenek. mint p. о. vizben álló e ész er

dö vngyon egerfából a’ Fertô" hanságában Ёоргопу

vármegyébe'n- ~

A’ melly szántó-.fóldet pedíg a’ csígák (hi. ai

meztelen, házatlan vagy parlagi csígák) tesznek lia

`:'»zońvehetetlenné: azon ugy kell segl'teni, hogy az \

elvetendö magvat áztassa meg az ember olly viz

zel, mellyben egy pár maroknyi fokhagyma szét

zuzva. ázott 24'óráíg. Ennél niucs hathatósabb

szer, a’ csigák’ pusztítására.

Sokszor a’ földet az igen elgyökerezô' gaz teszi

terméketlenné, minemü a földí-bodza, pörje, ká

ka, sikló-fü és t. elf. Ezeknek kiirtásukra a’ {арави—

мы gazdák sokfélét 'avasolnalu р. о- irtsa ki az

embel* azokat Magdo па és Bertalan napoli között

valamellyik hév троп , dél-tájban;  vagy Má

jus’ elején , mig a’ gonosz gnz még g önge , vágia

.el т az ember, mindjánt az elsö cziiikelye alatt,

olly idöben, mikor az esö közelget; a’ meleg esö

töl a’ megsértett növény Ревёт kap, melly behat»

ván а’ gyökérre, kiveszti az egész növén t. Még

:mások olly sarlóval javasolják elvagdalnia makacs

gazt, mcllyet választó vizzel nedvesl'tett kövön kö

szörültek. De legfoganatosabb eszköz e’ végre, ha

az ember a’ földetugyakran, ès mélyen szántja,

kapálja,` boronáljç. Ultesd be tehát az olly fóldi

bodzás földet krumplival чаду kukoriczával, ka

áld me készakartva több ízben, ugyaucsak em~ .

Беты jó fölhányva, és éppen a’ Гоп—6 napokbrm.

KÉz1 KöNYv. 30
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Igy a’ leggonoszabb gaz is ki fog veszni fóldedből

bizonyosan. .

А’ trágya mindaz, valami a’ házi állatokból

természeti uton jő ki, eg kupaczban meggyüjtetík,
és szalmával I‘s mindenfé e szeméttel és hulladék

kal öszveelegyítve megposhad., Az ístálókban, a’

barmok, alját nem kell kihányni minden napon,

hanem alattok kell hagyni tovább is, naponkint

fris szalmával meghintvén: hogy így a’ ganéj már

az istálóban félig megérjen. A’ ganéj-gödör olly>

helyen álljon, hová nem süt a’ nap mindenkor,

hogy a’ trágyának olajos részecskéit ki ne szívja.

A’ juh-ganéjt kivévén, minden állatok, ganéját egy

be lehet hordani és érleltetní. Igy megjavul a’ ser

tés-ganéj is ,f melly egyébiránt sovány trágyát szo

. kott adni. A’ trágyázásban e’ következendö regu

lákat kell megtartani.

í. Ne hordd addig ki a’ trágyát, míg jól öszve

nem poshadott; a’ ganéj-levet ne előbb, míg bu

borékozni meg nem szünik. Y

2. Ne hordasd előbb a’ trágyát a’ szántó-fól

dekre, mint csak akkor, mikor azt vag néhány

nap mulva, vígy mindjárt alá-szánthato . Mert a’

trágya , ha a, ó dön sokáig elszórva hagyatik. min

den balzsamát és javító erejét elveszti. Az őszi ve

tés alá tehát Juniusban , a, tavaszi alá Márcziusban

kell trágyázní; vagy is akkor, mikor a’ keverőre

a’ szántás nyomban reá következik. A’ tavaszi trá

gyázás még is mindenkor hasznosabb, mint az-őszí. ‘

3. Mennél többet visszaadhatsz a’ földednek az

ő adományaiból: annál háláadatosabban fog az íi

zetni teneked. Azonban még se öld meg a’ földet

í en sok trágyával. Mennyit kellessék valamelly

féldre hordani, azt annak a’ földnek minemüsége

határozhatja csak meg; és más felől a’ benne ter

~ mesztendö vetésnek tulajdonsága. Az olajos plein-_

ták, р. o- a’ re cze, mák, több olajt, és így több

trágyát kívánna í. A’ trágyának jobb vagy alább

Való Voltától is sok függ. Aagalamb- és tyuk-ganéj



Gazdaság-tndomány. 467 '

р.о. kêt annyit ér, :mint a’ ‘marhmganêi -Néha

Uzîgya gyanánt szolgál, ha a’ földet a’ marha-csor

dák meggázolják. Rend szerint 36 szekérnyi trá

gyát szokás számlálni еду holdnak illendö megtrá

gyázására.

4. А’ soványabb földekre , vagy ugyanazon egy

fóldnek soványabb darabjaira több és 'obb trágyát

hordj. Hogy a’ soványabb helyeket idtanulhasd,

jegyezd meg aratáskor, hol volt rossz a’ termés.

5. Mindeníéle trágyát oda vl'gy, a’ hová millyen

kivántatik. A’ gane'j-level“, a’ rétre; de ne száraz,

hanem esös idöben. Ugyan oda az utcza-földet; a’ ï

galamb- és tyuk~ganéjt is, és a’ fa-vágító’ alján ta

lálkozó fóldet. A’ marbu-ganéit a’szántó-í`óldekre ,

a’ disznó-gánéjt a' fl'ives-kertbe, a’ veteményes kert

be pedi juh, lud- ‚‘ tyuk» és galamb-ganéit.

A’ )óféle fekete föld legtovább el-lehet trá 'a

nélkx'il. Mikor pedig trágyázni kell, leghasznosa b 

al'ra mindenféle trágyát öszvekeverve hordani. Е1—

1епЬеп а’ homokos és kövecses föld legtöbb' trai

gyát kiván. Az agyagos гаме: edig tehén és juh

ganéjjal, vnlamint az iszapost egjobb, ló~ganéjjal

trá yázni. ' _

Kúlföldön használiák trágyául a’meszet. és 511152—

fóldet is, és a’ esontlisztet, mellyet a’ mindenne

mii elszórt és meggyüjlött állati csontokból ké

szl'tenek. (Nálunk az állatok’ esontjainak mi a’

sorsuk? -—-) _ _ 

A’ szzínta'sban, fò' törvény az, hogy a’ шаек

ió mélyen, azaz: 'egy hüvelykes tenyérnyire és apron

fo'lszántassanak; és az által részint miglden gaztól

jól megtisztítassanak, részint porhanyuvá lótesse

nek. Csak ott nem kell mélyen штат, hol 1856

féle föld-terùlet igen` vékony, és az eke sovány

homokos földet forgatna föl. A’ melly gazda гей '

ér, hogy az öszi vetés alzi négyszer vagy ötször, ta

vaszi alá рейд 11111‘01115201‘ is megszántsamz ò' 561

dét: az ezen szorgalmármk böséges зашить fogia

tapasztalni, г- kivált ha fóldje sovánâfoé: nem Рог
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hanya. Azt tartják af példa-beszédben: „A, hány

szántás annyi szelet kenyér.“ g- Az "is egyik regu

lája' a’ gazdának, hogy esőben se 'ne szántson, se

ne boronáljon; mivel az ollyan szántás a’ Földet

cserepessé és göröngyössé тезы: Az esőben tett bo

ronálás pedi a, gazt igen szaporítja, 'mivel a’ ki

szántott és a borona által elszakgatott dudvák, gyö

kerei ollyankor hamar ismét “megfogamszhatnak.

A’ vető/re való szántásról azt is meg kell jegyezni,

hogy az ugy legjobb, ha minden löl; közönséges fér

ñ lépésekre tizennyolcz, vagy legalább tizenhat ba

rázdák SZáLJlúüako -- Jó volna pedig a’ földet mín

_den szántás után meg is boronálni, és nem, csak

vetéskor. ' ..

Mire való a’ szántás? Arra, hogy a’ föld a’ fól

forgatás által a’ nap’ és levegő, jóltévő erejének ki

~ tétessék , hogy a’ benne találtató gaz kiirtassék , a’

kikelni készülő gaz pedig megakadályoztassék, és

így a’ föld a’ jó magvnak tisztán leendő befogadá

sára elkészitessék.

A’ vetés, idejét meghatározni szorosan nem le

het. De jobb azt korábban tenniymint későn. A7'

' magvhoz pedig a” legszebb és legtisztább egészséges

gabonát kell venni; és (ha lehet) legyen a’ magv

egy esztendős. Mennyi magv kell egy-egy földbe..v

, azt mindenik földnek nagysága határozza meg.

Rend szerint egy holdra két poszonyi mérőre való

magvat számlálunk. A’ ki a’ magvat jól elkészített

földbe veti, és azt megfordított vagy sima boroná

val boronálja be: az egy negyed részszel kevesebb

magvval beérheti,.mint az, a’ ki vas vagy tüske

boronával boronál. Mivel a,vas boronák sok ma v

szemeket fönnhagynak a’ föld” színén, mellye t _

a’ madarak megesznek. , '

Az őszi gabonáknak név szerint a’ buzának mi

n'emü ellensége vagyon? Az üszög. Ez pedig olly

' nagy baj a’ gazdaságban, mellynek bizonyos or

vosságát maig sem találták. Többek közt p. o. ugy

lehet elejét venni leginkább, ha jól kiszárított egész

\
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séges ó magvat vetù'nk, nem nedves fóldbe, és nem

érctlen ganéjjal trágyázottba.

Mit tartunlc`sovány mit köszépszerü, és mit

gazdag termésnek'? На а’ bevetett Fóld, hold-szám

ra- 8 pozsonyi mérönél kevesebbet terem: ezt’so

vány termésnek tartjuk. Ha eg hold fóld 10 mé

xfötöl fogva ifi-ig tel-em:` ezt köszépszerü termés

nek mondjuk. Ha pedig еду holdnak termése 18

mérönyi gaboná'nál is több: azt gazdag termésnek

hivjuk. .

Az asztag-rakáehoz különös ù'g esség és tudomány kell, a’ mellyet pedig meg ¿rellene tanulni

minden jó gazdának, hogy másra ne szorulna.

A’ kész gabona-szem’ eltevéséhez való edények: ‘

а’ hambár és zsákok. Okos gazda nem`fog tartani

házánál nagyobb zsákokat mint másfél ozsonyi

me'röseket; inkább kisebbeket: t. i. hogy önnyen

lehessen velek bánni.

A’ szokásben levò’ gabonákon kivù'l még a’

_ szántó-fóldekben micsoda veieményeknek termesz

tése 'nagyon haeznos? Kukuriczáé, krumplié, ré

páé, lené , kenderé, máké, kölesé, dohán é, rep

c'zéé, komlóé, hapra-forgóé, haidináé tatárka,

pohánka) ’s a’ t.

Mi az az abhjdóez-gabna? Вила és rozs öszve_

elegyitve. Másképpen катюша: is mondatik.

Gabona-fejet kalásznak kell hivni egyßzóval.

Mire kell vigyázni a’ iuforz'cza-termesztésben?

Azt иву ù'ltetni legjobb, és helyét esztendönkint

változtatni. Trágyás és jól munkált föld kell neki.

‚А’ gödröcskék 2—3 láfbnyira essenek _egymástol.

Egy-egy gö_dörbe__3«4 szemet kell vetm, és дуби—

gén betakarni. Ulte'téshez egészséges kukorlcza
yszemeket kell venni, és pedig газетам; а’ sárgák

’ már nem ollyan jók; a’ fekete és vórös magvak épî

pen a’1egrosszabbak. Kétszer meg kell kapálni:

A’ másodszori kapáláskor a’ fölösleg szálokat ki
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kell tépdesni, és csak kettőt hármat kell hagyni
egy bokorban. Szeptember, elején pedig a’ czimerél;y

és leveleit le kell'tördelni , hogyu' nap a’ szemek

hez jobban hozzá férhessen, és a’ kukoricza na

gyobbra nőjön. (Hát а’ letördelt zöld leveleket mi

re használhatni? Elegégül almarhának). Kukoricza

között termeszthetni tököt is , aszulyt, répát, ká

posztát ’s a’ t. A’ száraz és ó kukoricza két annyi

áron elkél, mint a’ nyers és az új. Kukoríczát

más szókkal tenígerínek és török-buzdnak is szokás

hivni. A.~ tejes cukoriczából mértékkel kell enni,

mert hamar vén-hast okoz. . ~

Mlhen áll a’ krumpli-termesztêsnek mestersé

e? Krumplinak száraz fold való és sznlmás trágya.

%öldjét ennek is változ'tatni_kell esztendőnkint; mert

igen meghuzza a’ Földet. Ultetní , középszerü nagy

ságu krumplikat kell válogatni. A’ lyukakat egy

arasznyi mélységre kell vágni. és egymástól egy“ lé

pésnyire. Kétszer megkell kapálni; egyszer siké

ren porhálva,y másodszor mélyen és feltöltve. Szent

Míhál'-napja a’ krumpli érettségének ideje: an

nál előbb azt se meg ne edd, mert nem egészséges;

se számit le ne metéld , mert növését akadályozod.

Akkor sem jó enni a’ krumplit, mikor eg szer már

csirába ment. Mind jobb , mind alább va ó nemeit

külön ültesd.

Lehet a’ krumplit ültetni magváról is, de, ak

kor igen aprón marad. '

A’ krumpli áldott egy termés, mert annak sok

félére lehet hasznát venni, p. o. mire? Még is? -

Legujabban czukrot is főzriek belőle. Hogyan kell

Vele kenyeret is sütni, már tanultátok "); most

még tanuljátok meg (ti leányok kivált!) azt is,

hogyan kell krumpliból keményítőt készíteni. Itt

következik.“ ' -

 

°) Föntebb a’ II. 5. számok alatt.
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1. Válogasd ki a’,legnagyobb krumplikat; vas

reszelô'n reszeld által egy vizes dézsába (sajtárba),

mellybe tölis elò're tiszta vizet.

2- Minekutána eleget reszeltél, szù'rd le csön

(lesen a’ viznek Fólét, hogy a’ vastag héia kimen

jen , a’ szépe `pedi fenekén maradjon: vagy pedig

valamelly ritka szltán szürd által egyik edényböl a’

mlsikba. ' v `
3. Készitsiv пазу ruha-zacskót, tedd abba a’ mi

a’ szitán általment, ’s nyomogasd ki kezeid alatt

a’ mi a’ zacskóból шах-абс, önlsd félre; mert az

rossz. Igy cselekedjél háromszor egymás után.

4. Mikor a’ krumpli már igy minden söprejé

töl elválaszl'atott, tedd teknöbe , tölts tiszia vizet

reá, és rázd meg, vagy mosd meg benne; azután

tölts ismét fris vizet гей, mindaddig, valamig a’

róla lesziirt viz egészerì tiszta nem lesz, mintha raj

[а sem lett volna. Ebbe belefkerù'l 3 пар, ha jól

tenui~ akarod. ‘

5. A’ teknö’ fenekén lévò’ ’s már egész hószinü

keme'nyl'töt nyomogasd meg kétszer háromszor tisz

ta ruhával; az kiszivja , ha meg valamelly mocsok

maradt volna benne. Azután rakd tiszta deszkára,

vagy annak fólébe tedd ruhára, száxyitsd meg a’na

pon. Igy igen szep keményl'töd lesz , és nem 52111;—

ség, hogy a’ tiszta buzát vesztegesd гей, vagy hogy

pénzen végy a’ bollban keményitöt.

A’ krumplit másképpen igy is hivják: kolom
per , pityóka , burgonya'. 

A’ rep@ (név szerint az иду nevezettkaró-répa,

vagy fejér- vagy kerékre'pa) a’ learatott tarlós fóld

ben , ez jól folszántatván, megterem hal-nar. Olly

hamar nö, hogy éjszakának idején növésèt szinte

hallani is- Magŕ'ról vettetik, és ha semmi Inunka

hozzfnem járul is, me nö. Késö öszszely kiszede

tik, és használatos elede t ád embernek, baromnak.

Az emberek részint fenyöfa-tungra elteszik lere

szelve; melly módon megsavanyodik, mint a’ ká

poszta , és jó izù' zöldség-ételù'l szolgál teled-szaka.

i
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Részint ugy a’ mini van, édesen is élnek vele.

Barmoknak 'leapri'tva nem ki'ilönben széna- óLo- .

lék; és a’ teheneknél a’ tejelést bövi'tò' Ир álék.

Böcsös neme a’ répának a’ czukor-(bunczi, fanos)

répa is. Ez amauuál mé édesehb. Мёд egy m'ás

fajából a’ répáuak a’ legujabb idökben czukrot is
' r

tuduak készi'teni, sziute hazánkban is.

A’ lender és len kövér és iól megszáutot't fól

det kiván, és iukább nedvest ‚ mint szárazat. Sii

rüen kell vetui, ugy leszuek vékony szálaik. A’

leu-magv ugy jó , ha két esztendô's és jól megtisz

titatott. Nyüui akkor kell, mikor már levelei sair-`

ulnak és hullaui kezdenek. A’ magvas kendert in

káhb, miutsem késöre essék muukálása, és a’ hi

deg miatt kemenczèhen kellessék szári'taui (a’ mi

nagy veszedelemmel jár és köunyeu tú'zi gyuladás~

ra adhat alkalmat), jobb eltenni a’ tavaszra és ak*

kor шиши; meg. `

A’ ma'k kövér és tisztáu megszáutott és meg

borouált foldet kiváu. Mindenik mák-szár, három

fertál lábnyira ejtessék egymástól. Ehhez képest

kell tchat a’ gyomláláskor a’ si'irù'jét kiszakgatni,

Egyszer veg kétszei~ meg is kell kapálni. Le iobb

,pedig a’_m mak azt a’ nemét vetiii, mellyue fe

.)e öuma ától nem nyilik mei. A’ mákot sokáig

nem kel tartani a’ hńznál, anem el kell adni

minél elöbb; máski'ilönben ysokat vesztolajos ré»

szciböl. Sok mákot termesztenek .hazánkban р. о.

a’ hakonyi tót helységek, hol zsák-zámra ать

ják és adják e1. Mákból kêszù'l az altató-szer ma'

Ьолу (deákul: opium); de a’ melly méreg, és csak

orvos tudja, hol és mikor kell használni. Ногу mzl

kot hallgatva, kellene vetni: hilvány babonaság.

A’ Löles is kövér fóldet szeret. Ritkán kell

vetui, meg kell borouálni, és lábbal letiporui: a’

gazuak kigyoinlálása itt igen haszuos. Еву holdba.

vetui 40-50 itcze kell. Gyöngén, takarmáuyt is

jót ad szarvas »snarliánalb '

\
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A’ dohrí/Ly-termesztést im’ igyy gyakorolja a’

mezci gazda. A’ dohány-magvat meleg-ágyba kell

vetni. Mikor egyszer а’ dohány-plántának öt leve

lei vannak, akkor ,e1 kell azt ültetni, egymástól

illendő messzeségre; homokos de jól megtrágyá

zott és jól megmunkált földbe. Ezt pedig eső után

estve felé legjobb véghezvinni. A’ kapálás, fel

töltés és` gvomlálás elmulhatatlanul szükséges fog-

lalatosságok. Az elültetés után ‚4 héttel, a’ legalul

lévö leveleket le kell tördelni; u y hasonlóképpen

a’ fattya-hajtásokat is. Minden íéten meg kell

tisztogatni a’ gabona-pilléktől. Mikor a’ levelek

barnások, akkor a’ három legalsó leveleket tüs

tön-tőben le kell tördelni; a’ többi leveleket

meg kell hagyni. Ha pedig a’ dohány, szára

fölül ki akar hajtani és virágozni, azon új haj

tást is (valamint minden egyéb fattyu-bajtásókat `

és ápró leveleket) le kell' ázakgatni. Juliusban kell

' a’ megérett dohány-levelek, beszedését alulról el

kezdeni, folytatni lassankint, mindenkor csak

azon leveleket sZakgatván le, mellyeken sárga fol- „

tok látszanak; és ugy kell alkalmaztatni. hogy

Augusztus, utoljára ezen munka véghezmenjen. A’

leveleket markonkínt egymásra kell rakni, nedVes

helyen szalmával betakarni, mígnem egy hét mul

va egészen megsárgulnak. Akkor ezérnára kell füz

ni, és árnyékos, szellős helyre folakgatni. Ha meg

száradtak, néhány éjszakára afharmatra kikell ten

ni; nappal pedig ismét megszárogatni, mígnem meg

barnulnak. Akkor le kell füzni, csomókra rakni,

és megnyomtatni. Mennél régiebb a’ dohánär, an

nál jobb a’ pipázásra.~Haszná1tatik pedig a’ ohány

a’ pipázáson kívül az orrba fólszipákolásra is; de .

a’ melly végett porrá töretik mesterség általl, és

tobák vagyis burnót nevet kap. E’ végre szol

gálnak külön fabrikák, millyen tobák-fábrikák

Vannak hazánkban is, p. о- Sopronyban. -

Ha magvát akarod venni a'dohány-növénynek,

-а’ legszebb szárokat kell kiválogatni ,_’s arról is

Í
ц.

l

' D
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minden fattyu-hajtásokat és leveleket le kell szag

Ü gatni; az оПуап aztán kíhajt, там]; és jó mag

vat ád: a’ melly Szent-Míha'l-napra meg is érik.

Еду köblös Fold ád dohányt 356—4 mázsát.

Komlót termèszteni ollyan országokban hasz

nos, mcllyekben sok sört föznek. Nálunk nincs

divatba'n; és igen sok munkát is kiván ez a’ neme

a’ Yeteménynek: de a’ mellyért aztáu nagyon drei#

ga ls az. —

’801‹1(а1 fontosabb reánk nézve az вдули]: ter

mesztése- Némelly plántákat» tehát a’ jó -magyar

ìazdának a’ végett kell termeszteni, hog olajt ve

essen azoknak mag'vaikból, a’ télì estvéìlen тёса;

égetésre; —— inert az enni-való fa-olajt nálllnk ter

meszteni nem lehet, és az csak füszeres boltokból

megszerezhetö. Azon végre immár szolgálnak a’

töknek, napra-forgónak, repczének, répának, ken

dernek magvaik. -- De hogyan vihetni végbe; hogy

a’ тёса-ОМ] ne füstölögiön? Ezt megmutatja im’

ez az elbeszélés. . ’

Csabára , melly az Alföldön cgy nagy roppant falu ,nem

rég сдуй) vendégfogadós került, — egy Пата! ésipal'kodó

~embcr Ez eljárván a’ falui korcsmákat , аи találta , hogy a’

téli cstvéken mindenütt csunya fíìstölgó oIaj-mécscsel Vilá

gítannk a’ borozó vendégcknok,'kìk az olaffůstjétòl többnyì~

re mindnyájan fúladoztak e's 'keheltck. Fogta ó, иву elké

szítette olaját, hogy nem füstölgött, és minden vendégek ó

hozzája kezdtek járni. Ennek az okos .vendég-fogadósnak a’

mestorsége ïmmár czekben állott: az olajt, mellyeì'. maga

ütlctett az általa termesztett magvakból, tisztán шита

üvegckben; ezeknek „мазка: is jól bedugván. Azután az

olajt az ëgéshez ńlég`kiìlönöscn`is elkészitutte. Vett egyivó

polwl'at (шит), azt tele töltötte vizzel; a’vizben föiolvasz

тон anńyi sót, a’ mennyi benne fölolvadhatott. Ebbe a’ sós

vizbe mártogatta több izben is a’ mécs-be'lnek valo pamutot,

miildenkor a’ bemártás után azt jól megszárítván. Most a’

sós vvizet egy kìs messzelyes üvegbe töltötte, abba ugyan

armyi olajt töltött, és ezekct jól öszvcrázta és le hagytn üleped“

ni. Ez n’ sós víz kivette az olajból mindazt, a’ mi a’büdös

тешь okozta volna. Az igy megtisztított olaiból töltött aztán

a’ mécsbe mindcnkor, hozzá megmz'xrtolt belcket is vctt’s olly
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tîsztán égett mécse, hogy legkevesebbet sem füstölgött. A"

csabaiak jobban is szerettek Bálint mesternek olaj-rpécséne'l

üldögelni , _mint a’ többi fogadósoknak gycrtyaiiknál. Haza

vitte'k pedìg a' hirt a’ férfìak asszonyaiknnk 15, kiknek ad

digi mécsök n’ fúladozáson kívül még azt a’ boszuságot is

okozta, hogy az ege'sz szohának falait befogta, és meszelni

kellett minduntalan. Kaptak tehát az uj korcsmároènak

mesterségén , lóle eltanultâk és szobájok falai szép feiéren

шип-5111511 135652 télen. Söt a’ mécscsel gazdálkodást még több

re is vitte'k annyihan, hogy ahhoz való bélnek a’ drága

рати: helyett hitvány ruha-rongyokat vagy szinte megszárl

tott be'ka-nyált vettek. `

Мёд uŕgy is el lehet venni а’ шёсв—о1а1па1с füs

tölgését, юду a’ gerendából еду ес2е1Ье mártott

és gyöngén kíBréselt spongyia-darabot lóggassunk

а2 а521а1 fóle'. A’ mécset 6рреп irányában a’ lóggó

spongyiának kell helyeztetni az asztalra, hogy a’

spongyia az égó' mócstöl egykét arasznyi'távolsá ra

essék. Az az eczetes spongyia magába sziv min en

ártalmas kigözölgést: csakhogy naponkint meg kell

mosni és újra eczetbe mártva fólfiiggeszteni.

Мёд sokképpen hasznos 65 termesztésre méltó

a’ парта-700736. Ennek levelei apródonkint 1652511—

ve a’ marháknak alkalmas elesóget nyujtanak. Mag~

vai 01а11 15 adnak ugyan, me'g pedig jelest,'csak

hogy keveset; inkább lisztesek lévén mint zsirow

sak; de fökép használhatók baromH-tartásra, melly

azok állal hizik 65 kedves izü lesz. Söt táplálhat- 

ni velek sörtést 651111101 15.. Száral pedig, levágatva l

65 megszárít'va tù'zelö fául szolgálnak, 161 6дпе1{‚‚—

65 ieles lugllamut adnak; mivel sok a’ széksó befi

nek. - Két faja vagyon pedig a’ napra-forgónak;

egyik az egyszerü, mell csak еду szárat 111111; a’

másik az ágas, melly hokrosan hait ágokat. Az

utóbbik faj haszonra nézve a’ böcsösebh. Eszten

döukint tavaszszal ù'ltetik magva; egy lábnyi tá

volságra едут-15161; 65 kettö vettetik minden egy

godröcskébe. Egyéh ellensége nincseg, mint a’ tar

tos csözés. '
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В.) А’ rétel'ró'l.

Jó rét az, melly völgyes helyen és patakhoz

vagy érhez közel fekszik, a’ nélkùl, hogy attól е1—

öntetnék; a’ mellynck kövér földje vagyon és a’

mellyen hasznos fl'ivek teremnek.

Ártanak a’ rétnek a’ kövek, bokrok, mellye

ket tehát ki kell irtani; a’ csere-bogár-férgek,

Y mellyeket szappan-hamunak чаду más valami csi

pó's szernek elhintezésével kell elpusztl'tani; és a’

vakondakok, mellyeknek lyukaikat u’ turásnak. szêl

lelhányásával kell ell'ontanis - A’vakondakok’ ki

írtása végett javalt sokfe'le módok közù'l egyik

az , hogy :member minden fris turásba halkan ча—

lami bottal addig szurjon, mig fcsak a’ bot vége e’

‘ földbe mehet.\Ezen lyukbôl aztán a’ botot igen

csöndesen kell kihuzni, hog-y be ne omoljék; a’

lyukba pedig magától porrá omlott (azaz oltatlan)

~ meszet kell szińig hinteni», ’s a’ Vakondak-turást egy

keveset lábbal megnyomni. A’ vakond'ak ezen~tu

‚ rás alatt ismét visszamenvén, orrával ‘a’ lísztes

mészbe érvén, attól azonnal megdöglik. Ат; is

tartják: hogy a’ koriándromnak zöld levele чаду

magva és a’ fokhagyma is elù'zi és elveszti a’ va

kondakokat , ha lyukaikba tétetik. '

A’ kopasz helyeket a’ réteken be kel] hinteni

vagy luczernai 1611er-magvva1, ча fü-magvval,

щепу а’ pajtábçm a’ széna-kazalbó kihull; vagy

széna-polyvával.

` Még egy nagy csapása a’ réteknek Mggyaror

szávban, a’ rajtok való legeltetés is, mellynek sem

miiéle tilzglommal elejét .nem vehetni. Ezen a’ Ьа

jon nem lehet máskint segl'teni, mintha az a’ di

cséretes szokás (molly külföldön divatban vagyoń)

nálunk is bevétetik , hogy a’ marhák télen-nyáron

istálókon tartassanak, a’ közös legelök eltöröltes»V

scnek és a’11e1ycík hasznog fiivekkel beù'ltettessenek»
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l

Mellyitek emlékezik a’ föntebb már megirot

‘ ~. takból: a"rétekre millyen trágyát kell hordani és

` mikor? Hát ш k'i mondja meg, mia’ vsarju'?

Mellyikek pedi? a’ szénát, snr'jut pótoló füvek?

Illyenek a’ lóhernec'sokféle пешей, különösen a’

luczernai lóher, a’ hiikköny, vagy lednek; hajdi

na a’ birkáknak; чащи—1101393, vad-lencse, köles

marháknak; mohar lovaknak; свищи, герс2е‚’3убп—

ge kukoricza és zab; krumpli , rópa ’s a’t.

Hogyan kell bánni p. o- a’ lóherrel, ha azt

termeszteni akarjuk'.’ Lóhernek megporhanyillt

fóld kell, теПу végre, ha pusztaín állott fóldbe

akarnánk azt vetni , eló'bb az illy Póldet krumpli

nak hele-filtetc'se által kellene jól megporhanyi

tani. Oszszel meg kell trágyázni és megsze'mtani.l

tavaszszal a’ vetés eló'tt ,ismét megszántani és bo

ronálni, és ugy elvetni Aprilis’ vége felé. Еву mê

rös földhöz hat font luczernn-magv kivántatik. A’

magvat zabbal elegyitve kell elvetni és könnyen bc~

borouálni. Ha megerösödött a’ lóher, és тёк nz

clszáradástól nem félhetni, akker a’ zabot le

kell kaszálni. Elsö esztendöben a.’ lóhert csak egy

szer kaszálhatni A’ pusztán maradt helyeket.. má

sik A rilis' végénńira be kell vetni magvval. Тё

len, a megtrágyáztatik , igen szereti.

`Hogyan pótolhatni a’ széna’ hiját gyönge Zeb-_

bal? Vesd el n’ fóldet za'bbal darabonlîínt, игу

' hoiy az egyik darab ma, a’ másik két hét mulva,

_ a’ armadik négy hét mulva vettessék el', még pe-

dig sù'rù'bben mint egyébkor. lgylhh jó ideje jár,

Máf'us’ utólján már egy lábnyi magasságra felnö.

Ak :or azt a’ harmad részt, melly legelöször vet- _

tetett' el, lekaszálhatni kicsinyenkint, ’s mire a’

második és 'harmadik harmadrészre kerù'l a’ sor,

akkorßa `azok is olly nagyra nó'nek. ’S az alatt,

mig a’ sor egyet kerl'íl, az elsò' harmad rész ismèt

akkora'ra nö, hogy kaszálhatni. De , ha. háromszor `

akarunk knszálni,l ollyankor kell a’ kaszálást el
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‘ kezdeni, mig még a’ zab szárba nem indul, kü

lönben nem érhetjük el czélunkat. ` .

Mire kelljen Vígyázni a’ szénának kazalba

rakása körù'l, >lássd: VII. rész, 107, 13. Eg ébiránt

ahhoz különös ù'gyesség és hozzá-èrtés {ivánta

tik, -mellyet meg kellene tauulni minden jó gaz

dának. ` Y

A’ szántó~ŕ`óldek’ mivelése körù'l még arra ál

taljában mindig vigyázzon a’ gazda, hogy semmi

földje se heverjen; mert nem a’ termés rontja meg

a" fòldet, hanem a’ gai, melly henne a’hevertetés

kor terem. A’ learatott földbe tehál; tù'stint vet

hetsz p. o. kcrék-répát, mellyböl egy holdba egy

‘funt kell; haidi'nát, mellybó'l egyholdhoz egy ро—

zsonyi mérö kell; mohart, mellyböl egy holdra' {Ы
mérö kell; repczét; kölest ’sI a’ t. _

С.) А’ ЬеггеЪгбЬ
\

‚ 1.) A’vetemênyeskertok..

Veteményekhez kövér és porhanyu Póld kelf,

és trágya böségesen. A.z á lokat 4—5 lábnyi sz’é

lassé-gre kell kicsinálnl. A veteményeket иву а1-‘

kalmaztasd, hogy a’ mavasabbak ne vessenek ámyé-`

kot az alacsonyakra. Nîírenézyc a’ -magasra növe

kedö lántákat êjszak felé rendeld, az alacsonyakat
dél felîé. Változtasd a’ földet és af magvakat евп—

tendönkint; -— nem kù'lönben a’ trágyát is, ugy

ho у maid juh- majd szqrvas~marhaganéjt, maid

ре ig 11tczaf`óldet hord] a’ kertbe. Az ásásL )ó

mélyen tegyed. `Vetemfênyes magvat ne a’ magad

kertjéböl végy; hanem 10131), ha ат másokéból ve

szed, vagy cserében шву pénzedért.

Azon kerti v_etemények, mellyek òlcsóba és

kevés munkába Век-Шнек, és a"me11yel;böl szép

pénzt lehet árulni szegény embernek is , im’ a’ kö

velkezendó'k: a’ szelíd és vad säfrány, földi mo
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gyoró, hagyma, ugorka, sárga-re'pa, borsó , spi

* mit, petrezselyem, размять, torma, zeiler., re

tek, paradiesom-alma, saláta, és a’ káposztának

sokféle 11eme.

A’ veteményes kertnek ellenségei:

“1.) A’ földi bal/uil?. Ezek ellen az a’ jó tanzies,

hogy -veteményezz korán. Igy aztán, mire a’ föl

di balhák elò'jönek, akkorra a’ plánták erösek lesz

nek. Továbbár hintsd meg az ágyakat vékonyan

szalmás дышим. Vagyf áss hangya-Íëszkeket, 65

hintsd а han yákat a’ vetemènyes ágyra; ezek

Vlllegemésztik а balhákat. Vagy: locsold az ágyo»

kat ‚ leforrázott üròmnek és dohán nak levével.

A’ kertészek igen foganatosnak tartják azt a’ vizet

is, 'mellyben krumpli fött.

2.) A’ hernyo'ls. Ezeknek fészkeiket kell szor

galmatosan fólkeresni, és ugy azokat elveszteni. A’

fóldi giliszták’ számára áss äödröcskéket, töltsd

meg ló-ganéjjal; oda siet min en giliszta, és köny

nyen elemésztlietö.

3.) A’ Iver-tz' cszga'lv. Ezeket öszvezuzott, ujdon

égetett mészszel veszl'thetni ki, ha a’ fold azzal reg

gel estve egy 1deig meghintetik. Az apró csigákat

réczék is felfaldozzák. На .jól laktak, vizre kell

a’ réczéket hajtani, és ugy még mohóbban kapkod

iák a’ csigákat. A’ tüskés-borz ls pusztitja a’ esigákat.

4.) Ka'rte'kony gyermelrelr, [mmm-final',l 'vagy

sörtések. Ezek ellen szolgál az árok, és a’jól meg

tiiskélt sövény-kerítés. *)

Veteményes kertre pedig szert teheí;A minden

gazda ember; és kerithet magának kertecskét fun

dusán, - ha másutt nem telnék, még udvarán is.

A’ mit ha nem cselekszik, az ô röstsége az oka, ha

a’ zöldség-nemii jó eledelekböl sziikséget lát.

l

*) Lássd: VII. l'éaz, III. B. Szám.
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2.) А’ l'a'IJoszla's kertel".

JEZeket lapos és szabad helyre kell rendelni,

. és a’ házoktól, hol 'L1'. a’ hernyók tartózkodni

szoktak, mennél távolabb. A’ hernyók, eltávoztatá

‘sà végett a’ kertészek azt is ajánlják, hogy vn’ ká

poszta-ágyat vesse be az ember, körös-körül ken

der-magvval. A’ földjét jól meg kell trágyázni. A’

Flántákatl fél lábnyi mélységre és egymástól más

él läbnyi messzeségre kell ültetni, és nem egy

más mellé [egyenes lirieában minden rendet, hanem

v illyen módon:

Az eliiltetést mindenkor eső után és estve kell vég- `

bevinni. На pedig az es'őt elvárni nem lehetne,

ollyankor a’ gödröcskéket előre meg kell öntözni

vízzel, és azután kell ültetni beléjek. Az ültetés
után két óra _mulva ismét öntöZni kell. MennélI

fölebb nő a’ lánt'a, annál magasabban kell ”annak

szárát földdel) megtölteni, nagy héVSégbenc Min

dennemü hernyók ellen Pedig locsold meg a’ ká

posztákat ollyan vízzel, mellyben fris Vaj mosatott,

és a’ melly az állásban megbüszhödött.

Káposztás-kertben eső után mindjárt járkálni

nem jó; estve és reggel sem jó bele járni _, hanem _

délben: hogy a’ levelek le ne tördeltessenek, és a’

nedves föld keményre ne tiportassék. Csak azokat

a’ leveleket kell leszedni, mellyek könnyen letör

vnek, millyenek р. o.V a’ sárgult levelek. A’ zöld le

velek a’ káposzta, növésére szükségesek. Igen ko

„ rán tehát és kíméletlenül a’ káposzta-leveleket meg

ne etesdmarháiddalf x.
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. МН<ёрреп éà mikor kelljen a’ káîosztát hcvág

ni, eltennì télŕe: nzt otthon szù'léite ç’ házánál'tn

nuljátok meg. Egyszcr cg?Í válîosi lezîny l§_iske1tjé

bemngvukat vásárolván n boltban, többck között

àaváhyu' _káposzta-magvat is kért eló’ a’ boltospólz

mit;mondatok ehh'ez? Beszéljétek шпаг, е1ецб1

fogva; hog'yan lesz a’ savanyu káposzta?

'‚ 3.) А’ gyümölcsös és fris .lrertelrró'L~

Ezekben leggazdaságosabb termèszteni :`a’ szil-`

va-fát, cscresnyót, kêàrtvélyt és`almaib Mivel ezek

ólcsón`_szerezhetök, hamm' nönek, kcvés veszöd

s'égetkivánnak és egészséges gyù'mölcsöt adriak.

' Nevelh'etni pedig a’ gyümölcs-fákat vagy g ö

kérrlöl Иву та vról. és a’ mld törzsökbe 'beo tás

által. Ollani Ш mt háŕomféleképpen lehet: sze

mezés, párQsítás é_s_ hasl'tékba' oltás álta1._ Minden

nek módját látásbóà' kçll-megtanulpi, _Ultetni fá

kat kèsö ô'szszel ke ‚ va у korá'n tavaszszal,
А’ fákkal-bánás körù' ís fö dolqga’ fóldù'kneky

szorgalrnas megmpnkálása, és шву—зомана trág á- '

val, vagy (а’ mi mög jobb) utczufólddel. Спай-1

lév fák’gyökerére пе folyjon. Jó a’fá_kat készakart

va néha mcg is raízni , -— mint ezt a’ àzelek is osé

lekeszik: ez erösítí ós termékenycbbekké teszi azokat.

Ellenségeik a’ növendék élö-fáknak:

1.) А’ 1mg* te'h' Ízzìíeg. Ez ell'enJcsináld be azo
kat szalmáva . Töveikre tipord гей °‹31 а’ havat. A’

betakarás által nem férhetnek hozzájok a’ nyulak

i5, mellyek a’ fácskák’ gyönge héjnit megrágják.

’ '2.)' Az eró's szelek; mellyek ellen' verj a’ fók

melîlè karókat, és ezek-hez kösd meg tágan a’ fács-v

kákat. De а’ канат ugy verd 1e, hogy se a’ Зуб—

kereket , se az ágokat meg ne sértsék. A’ därzsöf..

4 l lödés által'okozott sérelmefkend be sárral.

3.) Alcármî'fe'íesebçk, р. о. az ágak’ 1emetszé

вбит. Azo (at tehá't gon'dosan'be kell keum' és

' xÉzl кбит; 31 _

` n

l
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kólözni. 'Igy kell tenni a’ futtyu-hajlásoli’ 1emet

szésckor is; mellyekct azonban le kell melélni ki

mélés nélkù'ln `

4.) A’ bogaralj, ÍLerer/o'lv,114mgy (И, сзеге-Ьо-_

aral~ ’s a’ t. ugymirit a’ mellyek a fák’ leveleit és

_virágait megemésztik. Eltávoztatásuk yégett, késö
öszszel, v teled-szaka és korán tavaszszal (mig a’

llcrnyók ki nem keluck) fészkeik lcszedetnek és

clégettctnck- Vagy: a’ fákra rakj széllel estvén

. kint, posztò- vagy gyapju-szövet darabokat; reg

gcl ellepve fogod azokat találui hornyóktól, mellyek

a’ hideg ès nedvesség ellen azon kimkott'posztó-`

darabokon kerestek meuedéket: és igy megöldöz

hctsz közülök паронит sok ezereläet. - свете-т,

bogaraknak ellenölc állani majdnem lehètetlen:

azonban fogyasztani azokat csakugyan hatalmunk

ban dll; p. o- ha azokat naponkint dóltájban a"fák
ról lerázzuk, vizzel töltótt edénybe hányjuk, és»v

azutáu kidöntve , kövekkel öszvczuzzruk- «- G 611—

ge fákkal mé azt is tehetni hernyók elleq, ogy

tekerjù'k dere ukat köriil oll)r madzaggal, mellyet

kénesös hájban meghuztunk. _

‚ 5.) A’ fa'k’ fve'nsegrét megorvosolhatni, ha az ágak’

heŕyei a’ fák’ derekaitól egy' réfnyire Ielwagdpltat

nai; és ha dereliaikról a’ moh lenyeselik tompa

késsel. 'Mindez a’ Шт megilìilja. v

6-) A’ leplfe'l: (pillék). A’ kutya-cscresuyének,

más szóval: a’ zelnicze-megynek , van az n’ kü

lönös tulajdonsága, ho y a" molly kertben az

találtatik, allból a’ lepké et az nemcsak elú'zi , ha,

nem el is veszti. `

7.) A’ ha'zi (ЛИШЬ, a’ 'baz-mok, mídön a’ fákhoz

dörgölödznek, vagy zöld'aigaikat lerágják; a’ tyubok

’s а t. Ezek ellen a’ Шт jó kerl'téssel kell meg

 ólalmnzni. ‚ s

8.) Végre ellensc'gei az élö-fóknak akram,Í a’

удвой! rvssz gyermelrel: is; midön a’ fák á ait go

» rombánlelövdclik vag lehasl'lják; a’ fák’îéjait és

kérgcit mclélik, (мойка ЬщШсеЪ vésnck ’s t. ell'.
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Mindezek miatt pedigraz ártatlan élő-famegbeteg

szik, és elszárad idő előtt. En tehát az áldott. élő-'
fácskáknak mindenütt békét hagyok. ésy eszembeu

forgatom gyakorta ezt a’ szép találós mesét: `

Kikeletben megvidângít',l nyári bévségben hivesít;A _

Ószszel gazdagít gyümölcscsel, télen szolgál tüzelővel.

. Micsoda ez? - Az'éIő-fa ez, mellyet mindenikünk

valaha annyit termeszthet, valamennyit akar. Sőt

elkezdhetjük e’ szép» munkának gyakorlását (a, fák

nak termesztését) akár most mindjárt g ermek

korunkba'n- A’ Bádeni és. Argani (Svájezi;~ tarto

mányokban; ngy szinte hazánkban Trencsin vár-4'

megyében; a, Motesiczki nrodalomban, vagyon egy

igen-dicséretes szokás, mellyet jó volna beVenni

és követni. minálunk is. Ottant. i. minden legény

tartozik ültetni legalább is három gyümölcs-fát, és

addig nem' szabad neki megházasodni, mig általa

ültetett három g ümölcs-fát föl nem mutathat. A’

mi időnkben, me lyben az erdők olly igen fogyasz

tatnak, és a’ tüzelő-fa. ollyan drága: minden gaz-

dának a, maga jóllétéért kötelessége, a’ fával taka

rékosan bánni, és esztendőnkint új-új fákat ültetni

és szaporítani. Mert korántsem növekedik annyi élő

fa esztendőnkínt, mint almennyi elfogy ugyan esz

tendőnkint. De-egyébíránt is kötelességünk, gon

doskodni azokról is, kik utánunk élni fognak.

Egykor egy atya így szólott a’ fijához: „Nem örülsz-e _

annak, fijam, hogy annyi sokféle alma- és körtve'ly-fák.

vannak a’ kertünkben. mellyekröl jó gyümölcsöt ehetünk?“

„Igen is —— felele a'tiú —- azép és jó dolog az; de kicsudu

plántálta ezeket a’ fákat?“ „А’ mi nagy-atyáink ültették

ezeket -- felele az atyja - én ámbár ők még akkor azon kis

fákról kevés vagy éppen semmi gyümölcsöt sem kattak;

mégis örültek, hogy azok olly szépen megfogamszotta , és

növekedtek; -` mert így gondolkoztak: majd mal-adékaink

hasznukat годик venni, ’s bőven szedhetik rólok a’ gyü

mölcsöt; és hálákat adnak, az Istennek, hogy gyümölcs-fákat

ültettünk c’ kcrtbcn- Valljon nem szépen gondolkodtak-e

31*I
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a’ mi паду nly-áink? és nem ìnè'ltó-e , hogy èlulékèìéiökel

még most iatiszteletben tartsuk, mídön 6k már a’ mennyek

gek _grszágában veszik az Istentól szqrgalmuijutalmát? 14:1—

tod , kedves fìjam; 6k пенсией és ,hagyták nekünk ezt a'

` l|ázat, кед-ш; kövesd' тыс, kedve's fijam , áz 6 pëldájokat;

"gy me'g késó maradékaid is áldani fognak tégedeï — `Do; a’
шагам! hhsznáért is tartsil' meg ezt"à’ kia vcl'sé'é's `élï.:ì ~

Bármelly kicsinj fundusbcskäd ‚ A \

Ültesa te àrrn sßép lfárlfslät;a f ~ ú \ . d ..

Ápolgasd szorgalmatoshh, »Y ' v п . `

Megjutalmaz bizonyosnnì“g*) _

_. "Tüzelésre és épületekhez llnellyik fáknt lehet 
legkönnyebben és leghamarábbl termeszteni 'f lA’ 1112—

fát, nyir-fát és bodza-:fát- Füzfák’ nem'enînyárfa is,

x Hogyan kell tehátvezeket termeszteni? `Csak

egy zöld ágiokat. kell à’ földbe dugni. és шипа}

meggyökereznek. E’ Végre tehát másfél réf mêly»

ségíi gödröket kell ásni öszszel, és иду hagyni te

1ed-szaka; hogï' a’ föld megporhauyulion a’ fa»

gyon. Tavaszsza aztán ezen nedves gödrökhe 4—-—5

réfnyi ágokat rkell ledugdosm', a’ felhányt .földet

töveikhez jól oda takarni és tömni, ès. támaszul

melléjök egy karót szúrni. Vigyázni keu; hogy az

elù'ltetendò' ágnak héja me ne денежек. А2 elsö

oßztendöben a’ tövön лён; Ёаиуи-ЬапйэоКат. 1c kell.

nyesni; és 3—4 esztendeig-ótalmazni kell a’ Шез

kákatl,'hogy marhák hozzájok ne férkezzenek- Hf)

Az erdö-tenyésztésnek tulajdon mestersége és

tudománya vagyon , mellynek megtanulása végett ,

nagyhgazdák’ és erdö-mesterek’ sza'mám; kiñönta

nító-in'tézet áll fön , hazánkbàn is еду helycrí,~ Kis`

Martonban._ '  - ` .. y ‚

д, l. ‚ ŕ.. ‚ Í ч .um '

9) Még ide-valót lássx` VII» 83551- 74. sz. .,.î ‘.

°") Ezen hnsznos fák’ ültete'se és ápolása felól kiilönös ok»

‚ щам bocsátokt azélleln’ nagyméltóságu kir,_helylartó

 tauács; mellyet,.ha (‚Ганг Iádájában féltœlálnìnem

мы“ ‚. ú-jra kinyomtaiva mogolvashatnì »a’ Tudományos

. СуйпстёпуЬец, v1855,_YIIL-dikk'ölq _ .1::. ‘

1
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. *wx im“ .D.).,{IÍ»«szöilâiáéntive'lésmïl;*fz/,if`

‚д „L_’Iiiképïgnplántáltntikjgî351616? А’урМп’сйЫЗга

rendelt he yen, egy >ölnyi _távolságra »_ ушам;

két talgmélységü ibosszaggòglrök ásçitnîñz öszszel

vagy,kœáp.tavaszsza,l;t»H-vìnellyekbe, vngy öszszel

levelr-_hulláey után, .Nagy `t'avaszezr.al , _jóval fakadás

elött,:,a’..iófaju szölöi-_tblnc'illevágott érett venyigék

egymáshoz 3-4fhiivp1yknyire beù'ltettetnek. На

sovány n’ fóld, kövér gyöp-iöldetv мы `a’ gödör

be'igenwhnsznoa- Betgposmtván; а? ve szökkelbera

kott gödör,_a’ fóldîzßzinéil föliilmßlîadt._„venyi ek’

végei két szemre megmetszetnek, é,s_ földdel häm

аммиак ‘ацвудга, йогу .csnk a’ felsöbh seemecßk'ß.

legyelnlkkegy kevesse. ;Ezen eszter_;id¿_íb'enI pzniilztge:

tés több _izben meg ynmláltatik; » e vkétszei'
sikér'en megkapáltqtâç „és gpatásifelgeînkfóldegy.

kevessê elke таи]; az iiltetvépyektöl; késößgzezel

pedig ismét efödetnek. . .f _ L _ » ._ ’

' Miképpen munkáltatnalçnz iiltetvpények af

sodik 'és utóbbi _esztendökhen'f .E_Kmfçinj ¿tavqezszal

kinyittatnak, és арф uòvéeeik tövig__1e_r_ne_tszetnek;_
Tavaszon és пудрой; által kétsz'er hármnszoi` Imeg-,-A

kapáltatnak, öszszel pediglœfödetnek- _ Hasonló. mó
don miveltetnêk az iiltetvények'n’ lmrmadilfzreez,

tendöben is; azon ki'ilönbség'gel, ho у már ekkoï'

meg is knijóztatnak _és .megkötöztetneeif töveik. A’

negyedik esztendó'ben már az ù'ltetvény’ vesszei a’

homll'tásra (bujtásra) alkalmatosak levén , egymás

tól harmadfél va у’ három talpannyira álló sorok

han elhomlitatnaä. „ -

Hát a’ megállapodott szölö-tövek körül mine
_ mii munkákV fordulnak elö'i A’ metszés , 'nyitoga

Из книгу, elsö-kapâlás, karózás, kötözés, bujtás;

második ’s harmadik kapálás, gyomlálás, trá yá

zás, szedés, karó-huzás, fódés. (А’ trágya :Ciort

sokasitja игуан, de nem nemesiti). Látjátòk ezek

böl, hogy a’ szó'lövmiveléshez igen sokféle és Sza

kadatlan ,mnnka кантаты és igaz nz a’ pèlda»

sf;
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bcszêd, hogynulyyí’ szölá' -szolgrít.~és nem ига!

szeret.“ _ (I I ì . _

А’ borokkal-bánásuak módja I’ `pixal\':_z¢'f'ben a’
következendökböl állì “ с ' " ‘ i ' ‘ "

'1.) LegyenA elég mél "és száraz pinczéd; Ниш!

azt tísztán , _és nè tarts~ ennlmásfélè tlo'lgefkát.'l A`r

tísztaságra vigyázz». На bèkák teì'cmnek beńń¢,ïpi15z

titsd nzokutI mindenA utòmmódon; ' .0. fortiázd lle

fés'zkökét, >tapaszsz kuliínázt l'yfùkaik а, HíhÍez'z' 1‘11-ъ

tát szé11e1„l"st eff.. " ' " ` ‘? f ’f

‚ 12.) таим! Ьогайёдт; 161 еПцёзийеЦ, nam-kil
mosott, kifoyrázott аз ynemï'dohos _hordókbag és ‘

mig а’ must kifoxjr, hagyd ’a’ h'ordókat евущк‘азз—д

nyira töltetlenù'l. ‘Az új` hordókat, minekelötîte bort

töltenél beléjek, megforrqltbor-söprüvèl kell'rnegé
öbll'teni;l azt két парад benne is hagyván', 5s kivl'il

i zsìrral bekenni, ho у meg ne penészesedienelc. Кёп—

fůstölöt ‘(áinslágot , is kéll nekik adn-i.^""Az 7656011—

úi bor, ha sö rù'jétöl 'megvm'l fosztva; elsovány

kodilc, söt-elv 1s romlik. '  ` ›

Ш 3.) Miï a’ bor meg`nemfòrr, addig a’ hordó’

lyukját csa с gyöngén be fódve kell tartani, és csak

a’ kifoi'rás ulán lehet az aknáját erösen becsinálni.

_ ‘1.)`.Az` új bort Febi'uáriusban vagy Márczius’
ele-én hód’ töllével (áltvaljäban, mig a’ 5261646—

kéiiben a’ nédvessëg meg hein' indul) és .csöndeá

tiszta ídöy'cl fejtsd> 1e a’ s_öpriiröl; kén-fiistölöt ad..

ván a’ hordóba (tizenkét akó'srá egy lut kén-fl'ìstö

löt számitva). ` ‘ .. ° »

5.) A’ másodszori lefejtésnek Maíjus’ utóljáu; a’

harmadszorínak Augusztus’ utólján kell véghez men

ni, szinte hód’ _töltén és csöndes idövel. `

6.) Másódik esztendöben a’ bort ismét le kell

fejteni Februáriusban és Augusztus’ végén; 'de ak

kor már csak fele kén-fù'stòlöt kell adni. Harma

dik esztendöben csak egyszef; utóbbi csztendökben

Pedig egyszer sem kell lefejteni; ha t. i. a’ bor fris

es tiszta , nzaz: ha pohár-ba-Iöltéskor ~gyöngyözik.
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7.) Mindenkor n’ java-borrel kell a’ borokat

Póltölteni, és a’ hordókat mindig tele kell tartani.
A’ töltögetést pedíg minden hèthen egyszer meg

kell tenui; ’s игуан akkor a’ hordókat kivù'l is szé

реп megtörölgetni, és megvizsgálni, nincs-e vala

mi bajo {- ` .

8.) Arra is kell vigyázni, hogy a’ hordók

egyenesen álljanak a’ gántár- (сайтам) fákon.

9.) Mihelyt a’ hordó megl'iriil, ha aitaia nin

csen , ki kell venni e ik fenekét, me kell tiszto

gatni ,. és ha lehet, a’ . evegò'n meg ke l szárogatni;

azután kevessé meg-kén-fù'stölni, úgy befenekelni ,

jól bedugni, és hives de “зайти helyre eltenni.

‚ Töke'k közé mást sokfélét ültetni ártalmas a’

szölò'nek; kivált fanos répát (fanczit, bunczit, kosz

macskát). -— A’ boltokbanárultatni szokott apro

és öreg (vagy mazsola) szô’lò',V különös neme >a’

szò'lönek , melly a’ mi országunkban nem terem.

.д›

А’ biarom-tartzísról. g 1 г

А’ gazdálkodáshoz tartozó barmok és házi 4ál- .

latok leginkább ezek: a’ ló, ükör, tehén, juh,

kecske, sörtés, tyuk, lud, pulyka, galamb, mé

hek, sel cmbogarak, kutyák, macskák ’s a’ t.

F6 «lolo ez ágában a’ mezei gazdálkodásnak

nz, hogy jó aju állatokat tartsunk, A’ rossz fait,

le inkább a’ ióval-párositás *‘) által lehet neme

se bé tenni. ‚Неву pedig a’ шаг jó fainv állat eb

ben az állapotjában meg is maradjon állandóan

 

') Az állatok’ párosodása körül elóforduló magyar azók

majdnem annyifélék, a’ mennyi az állat-faj. Р.‚о. a’

madár-faj kotlik, a’ hal ivik , a’ szarvas-marha üzelke

dik, a’ ló sánlik , az ebek forognak, a’ sollés gòrget

és Капо: ’s a' t. Fijaik’ világra bozásánnk (megszaporo

dásuknak) kifejezésére pedig im’ e’ szók Гол-(111111111: elò:

fiadzik , kölykezik , ontozik, ellík, borjuzik , cßikózik
l

malaczozik, fészken lil és költ ’s a’t. ’
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mind m a mind ivadéka: jól taitására na _*gon-V .

dot kéll ordítani. Mert а’ maŕllánem a’ sgi étel;

től gyára odik, hanem a, jó gondviseléstől és rend/
. Vtartástól. Ide Is'z'_olg-‘îlnélkfnevèzel; szerinta, Идет-3

kezendő regulák :~ _ l ‚ . ‚ .

. 1. Csak' 'nnyi' állatot tarts“, a’ mennyit „em-L:

' her-ül eltartani. me győzszi, A”. 'mít pedig tartasz,

azt tápláldló és e égséges eledellel, és annak ideg

jében. Különösen iól és kedvéreltartsd a’ barmot

akkor, mikor még psakúionan jött a’ világra ,: rég

még 'növendélki, a nagyobbafpçdig mikor4 видов}

és vemhes. v _ . ì . _, ~ „y...“
»‘ ` ll\ï«';]:\anéha.'sót iskell nyújtani a’ házi álla-1

toknak; és pedig száraz időkben. gyakortább , azaz

minden'héten'egyszer; nedves időben (kivált ha

füvön is jár még a’ marha) ritkábban, azaz: min

den harmadik hétben egyszer. „

„ 3. "Legyen nekik alkalmas, `Vilá os és szellős is:

tálójok; és mindenikféle állatokna bizonyos álló

helyök, mellyet változtatni nem kell. Lovak, he

lyére szarvas-marhákat állítani nem jó , és ezeknek

nyavalyát szerez. _ _

' 4. A’ tisztaságra minden barom körül gondod

legyen; és megvakard gyakorta nem csak lovaidat,

hanem szarvas-marháidat is. Hogy pedig magok is

dörgölőzhessenek: szükség lenni a’ legelőkön hely

lyel közzel, ~levert fa-oszlopoknak vagy élő- áknak.

5. Barmaidat ne szidd , ne káromold, ne üsd

verd kiméletlenűl; azután meg ne erőtesd, annál

inkább ne kínozd; mert mindezt bánja az Isten, ki

a” barmot is teremtette; és előbb-utóbb megver

érette.~ д ‚

1. A’lo' drágába kerül és'Yölötte sok nyavalyák

nak is vagyon Kitéve: mellyre nézve ngy látszik;

. hogy'lovat tartani ,` nem szegény gazda embernek

való. De ez az állat igen hasznos a’ gazdaságban.

Egy'ló mindenkor megtehet annyit mint két ökör;

és ha az ember mindent számba vesz, egy lónak

tartására sem kívántatik több költség, mint az ökö
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rére. Kiválì. ha a." gazda leginkább'kańezákat tart,

azok nevelhetnek neki csikókat., ogy-@gy мы, ha

хот; mcllyekböl szép pénzt vehe'L lbe; azonkivül

iárhat is тапок ¿lO-_.12 esztendeig. Ha pèdig jeles

vérů lovakat tud nevelni, kiállh'at velök vörsöny

{низин végett eszlendönkint, a’ реви“ gyòpre, és ha

aïsze'renc-se nlekihszo'lgál, паду jutalmat nyerhet

e'l ”)-. Mig él is nagy hasznu állat, de holta után

is ádmég hasznot a’ gazdának. Husátugyan (mellyet

igenv ïédes- izünek mondannk). a’ 4mi országunkhan/

megenni nem szokás: do hasznos a’ höre , mellyhó'l

këszù'l a’ bagaria-hör; Ia’ szůre, mellyel a’ zsölle

székeket és derekaliakat tömik ki, kůlönösen ,

ecseteknek (pemszt,liknek);' elsö fogaival a’ könyv

kötök papirosft'siml'tannk:  farka’ ,szöre, hegedü

húrokh'oz alkalmatos. Szavát nyerx'tésuek Iszokáss

hlvni. \ . ~ _' ~ '

A’ ló-nevelésnek regulál immäŕ ezc'k:

`1. Egy kanczät sem kell addig meghágalni a’

mém-lóval (monyassal, csödörrel), mig nem tel

'es három esztendös elmulb Terhét a’ ló 3 hét’ hi

]án еду álló eszterfdeig hordozza. Terhes (más szó

val poczos, vemhes) lovat nem szabad zaklatni,

ù'tni-verni, vele eröset huzatni'vagy orron fitni;

mert könnyen elvclólkcdhetik. Идущим okozhat

in az is, ha erdökbcń vnd almát találna enni. A’

megcsíkózás után meg kell várni az idöt', mig nem

a’ kanczdsánlik, és csak akkor kell újra Ímeghágat

ni. Ha knncza-'szamarat ménló hág meg: abból lesz

az öszvér. .
2. A’. hágatásra legìobb a’ téli ìdöt vagy Junius’

hónapot választani, mivel akkor az ellés olly idö

re esik, mellyben a’ kanczát kiméleni lehet.

3. Mikor a’ kancza megcsikózott, ůját (тени

hét) meg kell hinteni sóval, hogy nyalja> és meg

 

*) Lássdz'VIII. rés: 102. за. l  ь

\
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szeresse; de a’ csikóhoz éppen nem kell nyulni.

Az anyjának kenyeret és bort k'ell adni, és jó me

legen betakarni.

4. A’ csikót tizenkét napok mulvzrmár meg

lehet liinálni széhával, hadd egyék az anyiával.

5. Elválasztaní à' csöcstölß»-6` hónapos koni

Ьап kell,  lassankint és nem yegyszerre fogván

el tôle a’ tejet. De illyenkor a’ csikót nagyon kell

ápolni, istálóban шиш, а’ zablóba neki kevés

szénát és abrakot tenui; itatni .is egy hétig liszttel

elegyített langyos vizzel, ¿- hideg kutvizzel é pen

nem. Az any1ának tejét pedig mmden nap ió ki

kell fejni, ’s 011 an mély vizbe nem kell vele

menni, mell tö g ét érné.

6. A’ csi ót fel7 esztendös korában meg kell

lakszáltatni, két lat piskolczezal (а’ patikából),

méllynek felét reggel, felét estve kell az abrakja

közé hinteni. \ `

7. A’ csikó legjobban növekedik, ha a’ legelön

maga keresi élelrnét, hol egyszersmind kedvére
ugrálhat, és testétŕgyako/rolhatja. A’ mindig 1315—

lón és jászolhoz kötve nött csikónak lábai e'rötle

nel: lesznek. A’ mezei le elésen kivül seczka és

abrak is legyen a’ csikó’,eïedele. На tizenkét fo

gai Vannak, azonnal adhatni neki a’ zabot abrakul;

eleinten naponkint kétlitcze elegendó'; utóbb esz

tendös Álizoráig négy ítcze. A' zabtól a’ csikó’ husa

keményedik, egész teste erösödik ès jobban nö.

Mennél apróbb a’ seczka, annál könnyebben meg

emésztheti. .

8. Soha sem kell 'csikókat hide'g vizzel itatni,

hanem lálljon a’ viz elò'bb еду ideig tiszta sajtárball

az istálóban. `Jó vetni a’ vízbe еду kis szénát is, hogy l

a’ viz lágyuljon, és a’ csikó mohón ne ihassék.

9. A’ esikókat nem kell hárnba fogni elöbb,

mintsem tökéletesen megnöttelc és megerösödtek. Ez

y pedig 4—5 esztendös korokbpn lészen meg. Men

nél korábban befogatnak a’ csikók, annál elò'bb el

r'omlanak: ellenben mènnél kêsöbben kezdenek
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használtaìni, >annál tartósabbakllesznek éd tovább

élnek, (Ki tudjn, merre van tüled 1), тчге hoz#

zád 2)? Mellyiket szokás hivni rudas 1) lónak, `

mellyiket nyergesnek 2)?) " ‘

Megn'övekedvén a’ lovJßk,~ utóbb miröl lehet

megesmêrni, hogy’ hány esztendò'sek? Fogaikról,

és pedig illyenképpen. A’ lónak alól fóllïl hat-hat

Кара fogai vannak, mellyek или а’ két középsöt

harmad-fél esztendös korában kivetiâ és ezen csi

kó-fogai helyett ló-fogai nönek, ’s ekkor harmad-'

füvesnek mondatik. Ne yed-fél esztendôs kol-:iban

ismét kiveti a’ lófogal szomszédságában lévöket,

’s ekkor negyed-Íïívesnek mondjuk. Otödik eszten

de'ében, pedíg a’_két szélsö`fogait is таща, és

ek or ötöd-fíivesnek mo'ndjuk. Továbbá a’ lófo

gnk’ közepében fekete szl'nů gödröcske'k vannak,

mellyek зад-шпат lassan-lassag elkopnak; ezen'

' elkopásnak kisebb vagy nagyobb mértékéböl itélte

tik meg a’ lónak èlet-ideje: mellybeń való ügyes

séget az ember tapasztalás :iltal szerezheti meg. A’

tavali csikót rugott vagy nyírett csikónak is hivják'.

A’ lovak’ mekkoraságát hüvelykes morakka-l

szokás mérní. A’ közönséges nagyságu ló, tizen

hat markos 'szokott lenni. '

Mennyi eleség kivántatilc egy lónak kitartásá

hoz esztendò't-által? Nyáron* zöld _takarmányon,I

napjában 60—80 fontot emészt meg egy nagy ló.

Ha pedig a’ ló télen-n fáron istálón tartatik, темп

egy-egy ló naponkint ìçapjon legalább -is szénát tiz

funtot, zabot nyolcz itczét. Ha zab ninos, akkor

széna kétannyi kell, azaz 18—20 funtnyi- На ре—

dig~csak szalmával штык, még több kell. Еву

pár lónak tartásához egy esztendöre штамп: tíz

szekér széna és 50 mérò' zab

Mire«ke11 vigyázni a’ lovnk köriil a"rajtok me

nés közben? Egyarányos és középszerů sebességù'

` 1) Az üló koc'sisnak johb-kéz felól esôt? .\

9) Az üló kocsißnak bal-ké: felòl csót. '
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menésre ke'll azokat szoktatni. Fölötte árt 181011111

111111 , ha rajtok sebesen és messzire nyargalnak; és

gzokat homokban, чаду Ьедупе11 zaklatják. Sok

esetekben az cgyszeri erös meghajtás örökre 13110111—

ja és haszonveheteLleunêl teszi a’ lovat. На 111111010—

gedett'a’ 16, 1111 111 nem pillente magát, vizbe ne

hajtsd, annál inì'ább шед ne itasd, mert 011уа11

1101 a’ tù'deje tele van levegövel, meg van meleged

че, és föl van fuvódva. На aztán о11уап11ог hideg

viz éri: könnyen tù'dö-romlás következhetik belö- '

le. Tehát várakozni 11е11 az itaiással еду jó fertál

óráig, hadd hüljençk: és úgy kell adniimind en

111611 mind inniok. Altaljában ló-állatot soha sem jó

igen hidcg vizzel itatni, hanem egynehány órákig

11е11 а’ viznek az istálóban еду tiszta sajlárban ál

lani; чаду legalább vessen az ember a’ 16’ viz-ita

lába еду kevésY sze'nát, hogy a’ viz lágyuljon, és

hogy a’ lovak ne 011у 1161111уе11 zabálhassanak meg.

Ennek eltávoztatására -az ivás közben töhbször is e1

'kell a’ lovaknt a’ viztöl vonní. A’ folyó-viz nckik

legegészségesebb. Uton а’16па11 több abrakot 11е11

adni, mint egyébkor; de inkább többször és keve

set egyszerre, mint ritkán és sokat: ne 11оду шед— '

 zabáljon. Itatás elò'tt jó еду таго11 521311111 Vetni

eleikbe, иду az ii'atás után is, minekelölle az 11161—

56 qbrakot kapnák. - A’rosszulvonót jobbra (ru

(Íiasnzik), a’ jól 1111261 balm (nyergesnek) kell be

00111. '
b Mire 11е11 ч1ду62111 а’ 16- atkolásban? Hogy a’

lovak' чаду igen sokszor ne patkoltassanak, чаду

sokáig patkolatlan ne maradjanak; чаду а’ körmök

ne ra's oltassék, ’s igen mélyen 111 не vájassêk.

Továb á, hogy a’ patkó a’ ló’ lábára 161 reáallíal

maztatott legyen, c's illendö vigyázásshl ù'ttessèk

föl, és igen melegen гей ne próbáltnssék. -- Lóról

' az a’ példa-beszéd, hogy annak csai: еду/211611 van.

'Lovakkal hogyan kell bánni istálóban?

1. Nem а’ Г61651ед abrak kövéri'ti meg a’ lova

11111, 11а11ет n’ mértékletes nbrak, és az étetésben
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való jó rend-tartás. Ha a’ ló egy óráig evett, ée

. egy чаду két abrak után еду kevés széria is adatott

neki: akkor еду fél órácskáië evés nélkù'l kell

hagyni, azután наш-1. Неду а -ió-kedvií llovak a’

hivnlkodásnak és nem-evésnek fires órái alatt еду

чаду más. говна szokást magokra ne vegyenek: kell

опал—опал еду kevés szénát eleikbe tenui, a’ mi

vel magokut mulathassák. . .

- 2. A’ zablónak és eráglyának'mindenkor tisz

tának kelllenni. A’ zabot és szénát is mindenkor

iól meg kell ortól, tolltól ’s más szeméttöl tisz

titani; egyéblránt a’ рог és sár, mellyet megenà

nének, nekik veszedelmes nvavnlyáknt okozhatna.

Az isn/.16’ gerendáii és faim агрономы, és мшис

' tóI д akorta meg kell tisztogatni. _ =

‚А’ rendszerinti vakarás és tisztogalás fele abr'

rakjok a’lovaknak. ‚ A’ lábaikntis j_ól meg kell kefél

ńi, és spongyiával mcgmosni Ollyankor, .inikor

melegjök nincsen. 'A’ szerneiket is gyakorta ki kell

mosni hideg vizzel. ' ` ` f ` "

4. На а’ lovak mél en állanak a’ ganéjban, lábaik meghimpókosodnakl, чаду másképp’ elrom

lanak. Az islálót tehát mindenko'r4 tisztán Aés száf

«rozan kell tartani. Kipadlózva'ugylegyen az istaló,

hogy a.’ padlók között a’ vizelet leszivároghasson;

чаду а’ lovak’ elsô' lábni alatt a’ padlók kevessé `

.magnsabbra álljaimk , és igy a' vizelet a’ padlókról

önkényt elfolyhasson.` _ _

Hogyan kell báimi lovakkal a’ ió kocsisnak'i

A’ )'ó kocsis egyarányos mené-ste szoktatja a’ lova-'

kat; nem luqt czi ányosan, azaz: maj'd ló-_vesz-_f

tében, maid mász iálva; '- ut-csavaruláson, .lei-_

tó's helyen ’s bidon nem hait sebesen, sem a’ 10~~

vakat meg nem csapja; hait a’ {Мити és városon

vëgig folyvást éske'sz-akartv'a, hogy»a’ kocsi-keŕe-L’
keket kipróbálja; és ha valami a’ kocsiibab. törn'iï

akar , törjön inkább a’. faluban ,' mint' útfélen. ' _

На“; a’ legelökön mi árthat a’ lovakn:_ik'f‘A’`

zuzmora, köd ès a’ nagy ártalmaslharmat, melly'
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mig el nem шанс, lovakat legelò're bocsátani nem
lanácsos. i

A’ minden pásztor nélkù'l széllel-kószáló 10711—

kat bitang lovaknak szokás hivni. A’ pásztori öri

zet alatt legelô `rideg ló-csorda mónesnek neveztetik.

Van-e valami titkos szer, a’ mively a’ lovakat

mindig egészségesen és kövéren lehet megtartani?

illyen szer, az itt elöadott velök bánás; ennél
egyéb titvkaveńnek a’ mesterségnek nincsen. Legfó

lebb is még, ha néha az abrak közél legy kevés meg

szárl'tott csallán-magvnak porát elegyl'tesz, mellyet

nyáron e’ végre beszerezhetsz ès eltéve tarthatsz.

A' tátos lovakról való beszéd hitvány mese;

mert Штор lovak nincseńek. Az is hijábavaló mese,

hogy a’ lovak,I mikor hirtéIen megijednek., lelket

lätnának.

II.` А’ szama'r (csacsi) leginkább hegyes vidé

keken hasznos, tcrhek’ hordására. Igen buta és röst

állat. Böre kemény, mellyért az ostortól nem fél ;.

és azzal nem is indithatni meg a’ gyorsabban me

nésre; hanem ha fiilét, nyakának ncgyedik forgé

csontjánál kulcs-véggel vag'y más eifélével csiklan

dozza a’ газы ù'lö, akkor швам futásnak indul.

Tartani olcsóba kerù'l; mert akármi rossz gízzel

даны beéri. Tejakönnyùl és némelly nyavalyák

ban orvosság. `Elél husz esztendeig. HussátA mi nem

cszszù'k meg. Böréböl készül a pergamon. 111?

hasznos állat-lévén a’ szamár: goromba gyermekeç

annak nevére nem helyesen csufolják el. cgymást.

ès másokat. ’ Az orvosok és természet-vizsgálók

_ az ö próba-te'teleikhez ezt a’ szegény állatot szokj

так használni és a’» kutyát. I

A’ kannza-szamártól, mén-ló meghágása után.

lesz az _öszq/ér, melly a’ terh~h0rdozásra hasonló

képpenfi en alkalmulos; de a’ mellyet nálunk свай

uraságok major-házai körù'l láthatui. ЕПепЬеи

Spanyolországban olly nagy divatban пищик, hogy

féuyesv hintók eleikhe is fogalnak. .
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111. A’ zarvas-marlzfílr a’ legbasz'nosabb zilla

101; a’ gazdaságban; mivel nem csak тет—1111,

zásra és trá ya-csinálásra használhatók ; hanem

téj-házalékka , jó-izii husokkal, sötbörcikkel is

szolgálnak. На. elkorosodnak, 112112: kilencz, tiz

esztcndös korukban , me is lehet azokat' hizlalni, `

és draîga pénzen elárulnl. A’ meghizlalt szarvas

marhákat göbölöknek szokás hivni.

A’ szprvas-marhák’ élet-ideieket 110 yan lehet

megesmèrni? Fogaikról. Tudniillik nekiç, 711113111—

]6116111101‘112 also állukban nyolcz lmpa-fognik'van

111111 ~; mellyek közl'il a' két középsöt másfél eszten

dó's korukban váltjzik ki; 11’1161 mellette valót, 11111—

madfl'ives korukban; a’ ha'tra-levö 4 fogaik köziil

pedig kettó't 11’ negyedik, kettöt pedig nz öLödik

esztcndejekben. Továbbá életidejek a’ fognkpak

kopásából' itéltetik meg. Ugy nem ki'ilönben, ha

/ szarvaik egêszen megtiszlulnak; és azoknak hegyén

levò' gomb-forma csont leválik. Elélnek pcdig 30,

és több esztendéig is.

Mit kell tudni a’ szarvas-marhák’ párosodásuk

ról? Jóllehet máx' másfél csztendò's kornkbam pá

rosodhatnának :_ mindazáltal jobb, azt nekik csak
harmadik esztendejekben veng'edni meg. Hordozza

pediîvla’ tehén 112 ô’ vemhét 41 hétig.

ire vigyáz a’ jó gazda; a' szarvas-marliäli’ éte

tésében? Tudnia kell, hogy zöld takarmányt min

dig többet tudnak megemészteni, mint szározat.

Zöldet napjában egy-’egy marha megemészt 70—100

funtot; szározat ‘pedig (teledszaka t. i.) 20--40

funtot. 'Ha nzt akarod, hogy ize'ket ne hagyjanak ,

tehát egyszerre keveset tégy jászolyukba; meri haV

sokat tészesz, orr- árájok általjária ’s ~aztán nem

eszik meg. Ha pegig a’ szalmál szecskának meg

metszvc teszed eleikbe , akkor êppen semmi izékök

sem niarad. Egyszerre hirtelen, se zöld 11111111—

mányról szározra, se szározról zöldre nem kell fog

ni 11‘ marhákat; hanem megközletve, és aprónkint

állulmcnvén едут-{616161а’тйзййга. Тclelés’ foly
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tábàin Паронит те; kell4 a’ .niarhákat keves'sé a’

szabadon jártatni; а mi р. о. _itatáskor- a’ kuthoz

kieres'ztés áltaI történhetik meg, f'- csakhogy a’

kut körül jég ne 1egyen,rme11yen eleshetnének,

_és vagy lábaik kitörhetne, vagy elvetél-kedhetnének.

. Miröl tudod meg, ha marhádnak valami nya

valyája esik'? На bög, nyughatatlanf, ha félre vagy

hátra tçkintgeß ha fellielní nem akar, ha sze

mei zavarosak, fiilei hidegek és lekonyultak, szá
raz és igen meleg vagy belöl 'sebes, hólyagoçzïV ha

пума fon, szó're box-zas; ha az elötte lévö takar

mánytól (чад abraktól) messze félre áll; ha fejét

szomoruan е ereszti; horpasza já» mint a’ fuvó;

ha lépéseiben botorkál és röstebben megycn mint

máskor -szokott -

Mit tevö le yen illyenkor a’ gazda? Azonnal

hagyjon fel a' raßa-dolgozáss'al, és semmi kemény

eledelt neki ne nyujison. Azulán siessen, és men

jen e1 ollyan marha-gyógyl'tóhom ki а’ vidéken

leghirescbb (ne ám a’ legolcsóbbikhozl): beszélje

meg neki barmának baiát lìörnyù'lállu'sosau; kér

ien töle tqnácsot, és l§öves$e azt pontosnn. Igy p. о.

~felfuvódott marhán egykét minuta alatt segl'thelsz',
ha щам, (Зггйсд1ка1аь‘х1да1 jól befogod, és beè'szo-Yl

rítva tartod. —— Л} larLuni a’ háznál baromorvosló

könyvet is. ") “  ‚ ' ` ` '

A’ bil-a'tól i'ù'ggvén a’ jó marhák’ tenyésztése:

sziikséges', hogy az derék , ép , ege'szséges állat 1е—

gyen, és jól tartassék. Hogyrfölötîte szilaj ne 1е—

gyen , kicsiny коты fogva kell szoktatni „ешь
ségre, simogatás, czirókálás 'ésmyájas beszéd ail

tal. A’ há atásra csak 1§ét`eszler1dös korától fogva

négyig kel használni, azon tul е’ Yêgre nem alkal

таща, és meg kelI hizlaIni ’s levágni. Leghajlanv

dóbb pedig a’ bika a’ hágásŕa: reggel é'tetés elött,

 

*) lllyen olcsó könyv p. o. im’ cz: „A’ házi állatok’nya

valyáíról , szerzette Bala'shávi Лёвен, Pesten, 1835.“
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délben és eslve az éte1’me Vemésztx'me után. Az ú'ze

kedni akaró tehenet tehát lllyenkor kel! ‘hocsákmi

n’ biku eleíbe. _

Ugyde mil-61 esméred meg, Вову aï мы" -

ù'zekedni akar? На nyu hntatlanul ide ’s tova te

kintget, toppogat, nem ekszik le, n'em almrI en

ni; ha minduntalan bó'g, bök', ha az itntáskorßze- ‹ -

les, jókedvù', hátor, más шах-Шпик unina fut- és

reáu lik. „ „ ‘д ,A

lvröt a’ bika~bor‘ubc'>1,l hat hetls korában kell

„знамя, kiherélés által. Az ökör-tinót három vagy

négy esztendó's kora elött nem kell befogpi- “гот

ba. Az igába és munkára szoktatáskor mind eleík

be mind utánok két-»két öregebb ökröt kell befog»

ni. (Az ökör hány eszlendó's korában vém'l'l el` ¿e

lészen a’ munkára alkalmatlan: mond meg a’ {Вп—

tebbiekböl? Akker aztán mit kell vele tenni'.’ -

Metre van ‚пуп? Merre csa'le' ?) `

Miért fél az ökör egy kísáïiyermektöl is: és'

hogyan hajthatja az illy пазу atot illy kicsiny

em ber? Azért, mert az ökör’ висте u lvan nl

kotva Istentò'l, hog'y mindent nagyítva át; ugy

hogy a’ gyermeket is nagyohbnak nézífmint maga.

A’ tehe'n elmulhatatlanul szù'k'sé 'es' ‚ша: a' ‚

gazdn-háznáL De a’ )'ó tel'lénnek vdsárl sábám ш; f ‚

vigyázat kivántalik. A’ )ó tehénnék tulajdonságai

ir'nmár ezek: ~

1.) А’ szembetiinö nngysó` és fia\t:`nls`¢ig._"A‘î ki

l-encz esztendön fólůl való tch n immár пеш1 i _

2.) A’ пазу és nlánehezedò' has; derék"tö`lgy és

teli vastag te1es erek. _ ‘ . _ V _

З.) Az ösztövérség és soványság; mex-th' kö'-_

'ver tehén kevés tejet ezokott adm, és ritkáń il

borjuzik. ‘

4. Hosszu пуль: ós hosszu fark. ‚

5. Jó és sok щ ‚ azaz : napjáhnnjadion három `

pintet, hogy minden héten lehessen beló'le eg f kët

funt vajat csinálni. ~ Pváaztortól 'és m'olnártólysze

xúzr xömnv'. 2
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gény enibernek marhzit vásárolqi, n_eçnlîïmqápçqsi `

láljátok el, valljon miért? .'.k _ А 1 `
_ Mirô'l lehet 4megtudni," meg'üzekedett-»e a’. A13e--`

hén, és fogott-_e Шаг? 1321, némellyek szerirìtir'n
igyenv tudhatni meg- Végy egy`iiveg ,poharat'q tölts

bele 2-3 ujnyi magasságra vizet; mellybe önts a’
tehènnek most fejett tejéböl. На a’ têjcsepp a’ vizl

fcnekére szépen leül, tehát van borju a’ tehc'nbeín;

ha pedig széllel-foly а" viznelc szinén , tehát nin

csen. De bizonyosképpen móg is csak ,ugylehct azt

êszrevenni, ha a’ hasa vastagodik; hmnhban vala

mi mozgást lehet тратам; 65 ha mikor шедш

pogatlutik, visszanêz 65 odább feral.

Mire kell vigyázni, mikor a’ tehén megüzc

kadett? Adj neki akkor valatnivel jobbacska 010—

Adelt, mint máskor. A’ büdös takarmánytól 65 fa

душ torzsától'könnyen elvetélkedhetik. Orizd a’

tàszl'fz'î'sto'l,v meg'nyomzitáëtól, böketéstöl, cleséslò'l:I

тег: 0201: ш1ац is elvetélkedhetik. Ne hagyd erö

.seu futkozni.> Ot héttel az elött, fejésù'ket is lia

gyasd аЪ’Ьа- ' ' ' «

Miröl `tudod meg.'bogy mail* közcl van az 01—

165’ órája? Arról, ha a’ tehén tölgye tele van és

folpufladt; .ha a’ vékonya nagyon le van szakadva.

Bögést is ,tcsz illyenkor a’ marha.  „n '

Elléskor hogyan kell bánni a’ tehénnel? Мец]

Ье az is'tálóba, belévén az ajtót magad után. (Rendd

fszerint a’ kótìelsö lábak 65 а’ fej jönek „ki olöször.)
На 1101162 ellése'vanv a’ tehénge'k,..föcskendez,z az

órrába egy kevés bort; 112111611 fogd be' az óri'át,

és simogasd a’ hasál; gyöngédeden alá felé. Vagy:

dugj hat-_hét vörös-:hag'ymát a’ torkáha, annyira,

hogy le kellessen nyelnie azokat. На a"borju barok¢

ban 'ö a’ világra, шеек! ki abból azonnal, nehogy

‚ meg i'lladjonvA; kösd el a’ borjut, mihelytl sóval

meghinteltcd', 65:12 anyia 1епуа1ш ‚ -- távol az

anyjátóL На а’ lehe'nnek ellésóhez uu'tozó vala

melly bclsò: 176520 ki'ölt; Loldd azL visszá,~ olajìal

` megkeut kêzzcl Ne kìfa’ tölgyét 01165 111611;

. ‚х z
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шт nz e186 t'éj 'nagydn hasznos a’ borju'nalá. Szea

fue@ eledelt se az ellés вши, se utána ne ad; а’

tehénnek: Шеи az benne szorulást és hevù' ésta

_okoz 5 hanem adj neki ollyankor'jó saŕjut, lóhert,

kru'mplit, zölîi zabot, mel ' moslékot. Ha a’ 'teń

h_én holt boriut ellen, ki ke 1 a’ tölgyéc valamelly

más boriuva взорашд Hogy pedig ezt a’ te'hén

megengedj'e ,_ а’ szópó burjura a’ döglöttnek börét

kell гей admin" ‚ _

Rugdosóvtehenet, heim verêssel, Ватт 5111106

gatással ée szépségesen kell megßzelidl'tení.` Azt tart-r'

ják, lh y a’ ŕugdosó tehén hizonyosan vesztég fog

«Шиш, a kereszt-csontjára hidçg vízbefmártott

\ vászqn tçn'tetílc. „ _ . ~ .

Hogyan kell azon segl'tem', ha a’ tehén vagy

вещий tejet sem ád, vagy rosszat, kéket, piroi

sat ? На tejét a’ tehén 1e nem adja, anual: 16131)а

nyire _az az oka, ‘_1’ ki vele bánìk» A’ rossz eledel ‚

és a’ fejésben való r'östségx ezek okozzák ezt ‘a’ fo.’

„аисты; nem pedí? а boszoŕkányok. Гей tehát:

'rendszerint bizońyos döben, szaporán és vlegy'más

után, az utólsó csöppíg kifej'vén minden свбсзёц

mert ha ezt elmulasztod, a’ tehén’ tölgye megke*

ményedik, a’ из] a’ vérbe, husba vonódik, és vé re’

egészen is elapad. A’ megkemén* edett tölgyet e“

forrázott сватай Ге]ёг-{`61(1с1е1 " сеП bekenni. Kéó
lliess teiet a’ vén teheqek szoktal; adni; Kékes

abból is lesz, ha a’ téj-‘tart-ó edények tisztzátala* ‚

nok; és végre némelly lllœserl'i és saïanyli füvèk is

kèkké teszik a’ tejen '= A vörös 'téjnekf'is több

okai lehetnek p. оа a’ bezárt és megfüledt duhos

levegó’ , mellyet tehát úi levegò'nek behoc'sátása álé

tal meg kell frisl'tenŕ; а’, menyét-harapás, a’

a . .. 1  ' И, "

1“) Csáva, тётей“ Stoß , еду némcì falgl, {Наб Soprolglyì

' vármegyébeh. Ennek наш-а termi lvgbóvebben ezt a'fe-’ß ‘—

jér Тёщ—лети; mellyet a’ Csúvaiak mindeńfclé elhorâ

doznalŕ. Veszik az asszonynk hair.’ Жопа-111132; 1hr van ne“

ki orvosì ereje is. ' '

‚ ‚ ' » 32 я:
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tölgynck meggyúladása és valamclly bclsó' sérclmc,

hideg vizben uszás, némelly növények és fù'vck is

vörössé teszik a’ tejet, р. о. а’ vad Zeller , a' vörös

répa’ levelei, és a’ tölgyfának gyönge növései. Ев—

mértetö jele: a’,rvizeletnek véres volta. A’ sérelmes

tölgyet gyönvl'tö fiivekk'el '- kell burogatni; vagy

sótalan туш lienegetni. На èz nem használna, 1:61‘]Ё

ós lceverj öszve еду funt sót, és egy fcrtál funt эа—

litromot; ’s ebböl adj a’ tehénnek паронит négyń*

szer. két-»két líalánnyit, lisztes moslékban. Vagy

is: itass Vele salitromos vizet ., valamig a’ vércs' hu

gyozás meg nem sziinilî.  A’ dagadt tölgyre nèz¢

ve: fol-rali fel buzakorpát jó sörben; vess bele fris

i1'ós-vajat, ós mosd vele a’ tölgyet melegen, de

nem sù'tösen. .n

Némellykor a’~téjnelc rossz sza a is van- Ez

onnét'van, hogy ollyankor a’ tehene с nehéz-szafù'veket ettek. Némelly tehén maga is kiszopja {eilt-î 1

yét.' Ez ellen gyurj pépet (Кбайт) , mennél vénebb

` és elérettebb saitból, erös eezettel; és azzal kend»

be a’ tölgyét: :meg fogja utálni a’ szopást. Vagy

dugj a’ két elsö lábai közé е ' darab fait, melly

nek vé ét lyukaszd ki, és и beléje vont lsîötelebl

lgösd а tehénnek szájához¢ '

` "дм Egyébiránt a’ ki sok tejet akar fejni , gyakranf

.~ :megitassa tehenót, gyakran sót tegyen élelmeközé,l _ és adjon nelîi kövér eledelt. A’ gyökér-neml'i ta

karmány különösen ìó a’ tejelésre. _ На több fe“

jös tehened is vagyon, vedd külön mindeniknekj
tejét. Vannak tehenck, mellyek’ tcjét nehezen le-f» A

he'bmegköpù'lni; az ollyan tejet más tehénével*

egyíitt lcell köpù'lni; ~ de jobb, kiadni az olly’ê

lehéncn'., . к. ‘ `

А’ szopö bor/‘u’ nevelése körù'l im’ ezekre vi

gyázz. Szoptasd naponkint háromszolf, de egyszer

` re ne sokáig,  hogy meg ne zabáljon. На ez ta

lál- történni, ’s a’ borju hele megbetegszik: 16531“`

. egy int vizbe négy maroknyi sót. adj nelci nbból

` min en {мы órziha“Ä ogy kanállal. Ugy szoktasd

\

h_*n
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továbbá, lm - anyja” tölgyének csöcseit rendeben

. szo ja. Ha va amelly igen tejes tehénnek tejét nem

tu jaxmind kiszopni a

gyet fejni; különben egyszerre elapad, és nem dd

utóbb annyi tejet. Már s'zopós korábanureá kell

szoktatni a borjut az edényből való. evésre'éáivás

ra. E’ végre a’ szoptatás” idején, a’ szopás előtt tölts

valami 1Ds edénybe tejet, tartsd eleibe, mártsd

bele az egyik ujjodat, fs vidd a’ szájához.~ Utóbb

keverj közibe vizet, és végre adj neki tiszta vizet.

Némellykor. -- ha már a’ borju néhány hetí's -

kevés io füvet is kell “eleibe tenni: ngy szinte né

ha kevés zabot is.- Nem kell tovább szoptatni,

mint egfölebb 6-7 hétig. ‘ -

` .. Az elválasztott borjunak a’ legjobbféler takar

mán t és abrakot kell adni; ha pedig nedves (25111—

deg üvet talált enni, azonnal-száraz eledelt, sze- `

met vagy korpát kell neki adni, ь—1Ычё1ъ. ha ha

sa menne.’v Az iàtälóban kell az elféle borjakat tar

tani ‚ ’S a’ legelőre kinem. bocsátani. Mindennap

töbször is m kell a’. borjut vakarcsálni ’s tiszto

gatni. A’ tava i bol-ju rugotte-borjunak is neVeZletík.

мифе] való gazda-asszonfM-odtíst a’mi il

leti, itt is a’ legfőbb vigyázat a tisztaságra fordí

tassék; hogy, tiszta legyen hely és edény, «melly a’

tejnek Van rendelve; éa a’ kezek,« mellyek azzal

bánnak- Fölözní tejet nemxazabad ujjaiddal, ha

nem tiszta czin- vagy pléh-kanállal. Sokáig sem

kell a.’ tejfölt a’ téjen állani hagyni; mert :máakínt

keserü vaj lesz belőle. Köpüléskor, ha! a’ tejföl

(tejszín) nehezen kél meg: tölts bele forró..vi.zet,

vagy vess a’ köpiibe vörös-hagyma héjakat.- rés anon

nal megkél a nélkül, hogy roger. íze lenne. Ha

édes. te'et akarsz [tartogatni több ideig is; hogy meg

ne alu дек, forrald fel befödött edényben'„és ngy

eláll akár meddig. ‚ .; . ` . ZW

ц A’ bz'al-tehe'n csak mocsároshatárokon шпик,

kényes és drága állat; nem_.minden gazdának valós.v

Hordozza так hasában tizenegy hónapig.v

borja: ki kell azt a, töl- `
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IV. хил таз ńéven ,birka, ‘hir e, gyapia'à

dllat. - 'Eunek szám szerint hetven féle ajai шипа]:

Orszá nkban legközönségesobb fai a’ magyar juh.’

Nagy lsznot hait a’ gazdának:~fajzásáva1, husán

val, te]éve1, börével, игуаны, de legkivál„kn-Si»-

реп .a’'gyapjujával. ‚ «  

. _ A’ jnholmak élet-idejêt., fogaiknak növéséböl

Jmlgyen tudhatni meg: . Elò'lvöl alsó дикарский—

ban nyolcz té'ëfogaik vannak-, mellyeknek ké't köa

'zépáô'ib -m'ásf él esztend-ó's korukban», a’ mellette'

'valúkatïhamnadffüves korukban, az eifel( mellett

lévöketnegyedffxïves komkban, а’ két> szélsöt'pe

dig ötödë-fù'ves korukban fhullatják ki; és шок

helyett nagyohb, erösebb fogaik nönek, ïméllyekï

a' hètedik wmyolczadík esztendöben már- vásnî, tó

rçdeznikegdenek: ’a ezen'kisebbnagyohh 'vásásból

kopásból.- дыши: meg'hqzzá-.vetöleg késöbben a"

juhokńakiëletî-ídeje. .in "Á, . . . f

’ A’ juholá’ a’ párosodásra leginkább таз—Её) вея-н

tendös`~korukban lesznek alkalm'atosak; a’ би

ébbek pedig még késò'bben, azazr harmad ù'ves

ìorukban. Egy~egy him (а’1соз) 40—50 yanyának;`

is megfelel ugyan , de azáltal mind maga mind b_á`

rányai gyöngékkê válnak; azériV tanácsosabb 25'30‘

anyánál töbhet nem számx'tani еду-её? kosra. Az

анус“: .QA-„22 hétig hordozzák wmhö et. Egyszer

re жиду vagy két kost kell a’ juhok közé eresz

teni; meŕtna’ sok kos , verekedéssel egymást meg#v

öli. Az 632. pedig ideje a’ hágatásnak. A’ kihe-á

rélt kost ürünek szokás hivm; :nelly igen hizodala

mas állat; és mind a’ husa mind a’ faggyuja kúlö-n

nösen..dicséretes. f _ -

Az him bárányokat hat hetis korukban kell kx-s

темени én'-. yha azt akarjuk, hog „врак és

egégzségesek legyenek miúdaddig ell 'azokat

szopni hagyni, mig anyjalk щга meg nem üzeked~.>

nek.\ Палишь-ВЫ hónapig minden esetre kell szop,

tatni azokat. A’ két esztendös bárányt taklyóimk

шока: hivlli. ' ' ‘ mf“
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б” ЫуЁой‘а’ juliokat legelô'n szokáß` кпЗ‘гшЪяЁ‘ té;

leń`pedig`,szá`1"az takarniánynyal. Illyenkor egy-egy

biijkçira' mási'él' Гит széna, és ug anannyi tavaszi

szalma kivánm'tik mcg; vagy egy unt széna és.há.

rom funt'ńszi buza-szalma- На tiszta szénán ’tarl

ишак, akkor k'ét funi a’ нард mérték. Szerctik a’

birkák -gyökér-nemii takarmányokat is,> бате?
áprózvd, V'foldes mocskàiktrólmegmosva éseeczká

vnl keŕerve. Ekkoi'~ kcvesebb Száraz takarmányt

emészifenek meg. Bárányoknak és égy§eszlendös

hilfkáknul; a’ sarju nem egészséges; hanen'l'azoknak

`ó"äâêpä 'kell Juliok’ teleltetésére haszno'êan leheî.v

iórdit'çmi', a’ für, egcr-, mogyoró'- ós nyirfa#
_ ` . . .‹ ‚ ‚ ‹ - J..

galyakat is», megszarltvu.v ‚‚ .. _.4

‘ ‘ A’ birkák’ gyapjuja siiriibben nö , ha inneg

nyirés vlilán azok iróval ïnégloesollatnak. Egybir-g

ka l ha именам-{зим 'cèa'k e yszer nyirctik, rend

szerint három funt gya'pjut á . .ì i

ç.. ‘ A’ ’t fokkal-bánásnak' egyéb módjáes minden

tilka :115 аи 'áll , hogy n"j_uh 'mértékletesen (Щеп,

sulla meg ne zabáljon se'ŕnini kövér eledelben; —

mert nz olly bolond'álla't.. bogy Irnihely'tt módját

látjaLhalálra eszi4 vagy iszs'za maggit. Azért legjobb

azó'kat so'vány lcgelön vtartani, шагу a’kilí"véren @Sali

ált'xllhllva, és nalipaleoba sem hagynidnni, lia

nem êìjel. Portól, foi"`1‘ósá"gtól",’ivástól (kivált mo

csárokból) kell azokat szorgalmatosan ótahnazni.
Nêha iiekik sót nyujtani Iis sziikséges. Ugyan SÖS

kezzel'csálhatnik'i azokàt az akolbólîtù'zi veszély

kor is,’elöcsalván a’ kolompost: inirenézvé a’ ko

161211) mindig az. alkolban iartassék és kéz'nêl'legyéll

' A’ beleg juliokut arról esmérhetni meg , he 2:1—

vavos szemük, lecsù'ggö fiilök, kedvetlen ilárásukós

1.6ng anéjuk van; 1шпешшпа1< jól uz'evéshez;

mváb 'zii ha a’ gyapju> alaltbörök nem рп‘ов, lla

n' gyapjujok i'cjér ós ящик-атм mállik; vagy ha

mcggolyvásodnak. _ .

Eleg cnnyit tanulnòtok ez ultal a’ iuhokról.

‚ Mondjatok ti meg más házi állatokat is, mcllyek "
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rendszerint egyù'tt, járnak a’ juhokkal, és részint

velek atyafiaii is? —— Ezel: a’ lrecslze'k. EZ az állat

ió könnyù' te)et ád; шум; mell~nyavalyákban hasz»

niilütOSt» “Нива és iaggyu'ia is haszonra fordl'tható.

Tal-thatja akármelly sze ény ешЬег is; mivel mim

dent öszverágvës megesz'ik; szinte a’ hürköt is~ '

V mell >pedig minden egyéb állatnak méreg. Баки-ч ‚

gmk usa,v sza'ga miatt nem izletes. A’ kecske-Íìut

más Ańévén igy'is szûkás 'hivni: ödölye, vagy gi

da- Árváu maradt норд gyermeïzet kecske-emlò'w

kön helyesen felpevelhetm.

Ч. А’ aörtás, vag. is `a’ disznó, husával és asis

jával leginkábhqhasználatos, Sol; faiai közù'l 1e h1"

zodalmnsabb az`u. n. mangolicza-faj Ч, те yet

д’ keresliedô'k a’ Törökorszá ’ szélein álló nn

tölgyfaverdökböl szálh'tanak, Ã’ ,gazdaságban kêt é-v

le шаман fordulnalc @16: швы; és hizlalók,

Amazokhoz számlältatuák: az eńlsék (göbék), m11-,

laczok (Веский, sù'ldök, nzaz: 2 évi disznók, és

’ а"1{гш;' Цд’ёшеиеЫхея‘ az ártányok vagyis herélt

kanok, és a’ hizó vagy çsak hizlalásra szánt többi

disznók. Az emse már esztendös korában meggö

rög; maluczait 16--17 hétig hordozza; és esztenq

dönkint kétszer ñadzik,  mindenkor töbhet egy

nél. De négynél többet nem _kell meghagyni дну-е

joli alatt, Az emse annál jobb, mennél több csö,

çsex' vannnk. f `

А’ kan két esztendös korától fogva negyedikig

haszonvehetö a’kauozásra;`azután sem e’ cze'lra,

nem megölésrc nem alkalmatos. Egg' kan i520

emsének clé séges. A’ kan malaozok -5 hetis 1:0—

rukban heréîtetnelç ki, és lesznek ártányokká, Ser-v

dülò' malaczoknak szemet is kell adni; azért, thy

а’ МЁАЗВЫ farkas-fo aikat kitörhessék,

örtéseknek leg 'öbh nyavquájok a’ torok-ngík,

mellyben el is döglenäk sokan. Annul; eltávozta,

 

9') Е: а' 526: mangnlivm пёс: .nyclven уащёз т 193521 «t

Воплощ- пбгй.
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Шва végett óvni'kelleneazokat a’ nyári forróságtól;

és moslékjokba minden héten egy marokn i bù'k

fa-hamut kellene hinteni. Aztán ital’ szù'ké en so

lm ne legyenek: vizekre, tócsákra gyakorta bocsá-` -
Названа]: ; óljok és alomjok szárazon és tisztáln tar

tassék, és legyen oszlopuk is, a’ mellyhez dörgög
lözhessenelb y _

Nyüveket'disznóból kiveszteni ugy kell, ho у’

nz yember zöld málva-leveleknek kifaqsart levét tö ч

ti a’ sebbe, és ezt'l aztán oltott mészszel bekeni. A’

mi pedig még bizonyosabb sikeri'i szerz* adj ennie

rkenyérben vagy más ételében `fejér nyárfu~levelekce~

Hizlalásra mindenkor ártányokat kell választa

ni, és nem emsét, seul kant. A’ kany azéri nem ió

e’ végre, mivel görget, és nem hizik; mi'kor ,per

dig leölik, nehéz ¿zaga van a’ husának. Az стае

is, hizlalás közben me'gindulhat a’ görgésre, ée

nem hizik; vagy a’ hidasban talál megmalqczozni,

és akkor megint nagy bait és hátra-maradást okoz.

Ha mégis emsét akarsz választani; tehát, hogy meg

nc induljon, elöbb metszesd ki ahhoz értö here

lökkel, mill enek р. о. Májusban Stáierorszá ból

pálunk járna с. Másféle szerek a’ megindulás e1 en,

n’ miket hirlelnek, többnyire hiLvány babonasá-f

ok. -é Hizlalni tanácsosabb 'házná1, mint чаду

erdön makkoltatni, va hizlaltan vásárolni kövê'r

disznót. A’ piac'zokon rus шиш: disznóklml 011

csalások g akoroltatimk` sokszox'; hogy g’ gênés тат,

1ami mosîiâktól ideig nu yon kövérnek мытьё

felfuvódik, holott nem övér valósággal. A:

makkoltatás’ ideje alntt a’ sörtés elveszhetik. .

Háznál hizlalásban ап‘а kell ù'gyelni, hogy a’

disznók’ váluia tisztán штык. és az étei-marad

‘ чан? benne meg ne savanyudje'k. Mert a’ disznó ‚‚

tisz. (Наци állat u yan, de Inégis tisztán kell vele

bikini. Es furcsa 010g, hog .êppen ennek a’ tiszz.

Штамп állatnak valamelly reszével élünlç mégis a’lisztogatásra; Yalljon mije az la’ disznónak'.' *“) Vi- ‘ i

,__-__

i) _A’ gal-wie,

\
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gyázni kell továbbá .. hogy alomjok szárnz legycn;

erös hidegektöl ova maradjanak; az cnniök adás

ban rend és mérték tartassék; és napjában négy

szer ötször is kapjanak опий, de beak keveset'egyf

szerre. A’ hizlalás’ kezdetén lehet Telek шиш és

kolompért is_éteLni korpával, hogy meghusosod

janak. Azután lcell következtetni (пеш hirlelen xïxcn

vén által) a’ sze1n~étetést. A’ kukoricza legjobbau

hizlal, de jól kiszáradt legyenhkiilönben шат

ja a’ sörtés’ fogát. ——- На ya’ sörtés nem eszik jó

ìzl'íen, tehát e'telére, hetenkint kètszcr egy-egy

lcéshegynyi porrà жёг: piskolezot lehct hinteni ès

adnlî a’ mi aztán étkessé teszi, és hizását egyèb'

Шт is hamarl'tja. Tizen'két mérö szemmel `tiz hét

atatt alkalniasan nrleghizlalhatni egy disznót. Meg

ö'léskor legjobb a’ disznót forró vizben megköpesz
teni, ugy шиш egyszer szalm.'xt1'izlánggalmeg--V

fammi. ‘ ‘ '- ß

.‘ Teleltetni disznókat, vagy g'yöMta-karmány

nyal lehet, vagy polyvával, mellylè'ŕ megforráz

pak, és korpzíval öszvekevcrnck; vhgy pálinka- ,

és sör-moslékkal. Vigyázní kcll leginkább а’ шов

lék körù'l акта, hogy az rézedényben (vas-fazék

ban) sokáig ne álljon; meri: az ollyan mosléktól a.’

disznók mègdöglenek. _

Disznók csunya állatok, llamar harapnak , sa

iát fijaikat is néha megeszik; azéri; nagyon félteni

és ovni kell tölök a’ kisdedeket.

VI. ‘A’ багет/За]? Vagy majorság’ lcnyésztêso

körù'l'általjában minden ide tartozó házi állatokra

nézvc fìgyelmet érdemel az ö szokott nyavalyájok,

‚а' p11?, mellybcn olly sokan rcldöglcnek. Ez nem

efgyéb, mint az orrok’ lyukaińàk bcdngulása. Hogy

ebbe ne essenek, i'iffyelni kell fökóppcn гита, hogy

_ a’ Viz-tario edény Ё mindig шиши lartassanak, fris

f vizzel gyukorta megtöltessenek, és a’ meleg napoli

Ьап állott és eláporodott vizét inni a’ lmromfialì

soha ne kényteleuítesscnck._ .ló n’ válujokban min

dig liakulç-fl'ivct is шпал}, mcllyröl ig) funk. НЕ!

 

` Il
\
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pedìg máx' p'ípieleivagyon: a’ nyelvökńfïxéäétrìen

к megnézni , ha nineserì-e azon @gy kis fejév b'öî ‘csv

ke. Ha van , 1c kell az't'körömmel esipriî",4 ‚а’ helyét

be kell hinteni'hamuval, és azlután boreot vajjál

_ele 'tvc be kelljnekik 111101. Vagy: keńd ós 5161*

göl iól be egészfejöket а Ьаюшйа11001с`11111251гё

ral. Róka ellen 'nyakokat a’ barómñekńak 111051100—

hetni szurokkàl , 10511 nek szaïát ga'.’ 161150010 521‹

чс111е11. д—‘А’ Ъагош ak tojás 110 711022611: világra

fìaikat, mellyeknek kiköltésére 101110051112е11с11р—

nek, kotlósolmak neveztefrlek.L büzhödt tojás’

neve: zr'î to'ás'va olozsnaff- 'l' — бсг'е1—
len чеэзрчё1111о1<ЬаЧ0Ё1у1011011 iii“ zefäèn' of' ng:

111111110 11116 vizöket fe'èrré teszi,` ‘_ д «' д,"
Í. A’ lud vízeà " èlyelcen d`ísz1îkfsuìfy§l min;

dig vszomjuzikf «Hásznos 11’ Епаёзйёьёйё" husa,

 

2 ir'a, 101111, tejása,fajzása és tráîî A" 1 ЕйчеГ,

гуд, 11:1РО521а—1ечё11е1, salátáva ,u kerckkel,A

e «ia-lenßsêvéf.’ ÃElélhet 112 esztendeig. Mikor 101

lait hányja, és"mik01j _megmélleàztetikz kůlönöa

kedvezést kiván. vjOI'lŕyamkor z'abot, árpát; vagy

más szemes gabonát ls kell nek-i adní. De 'egyéìh
iránt is télcn a’ szemes éledel indít'ja megv tojásm

11’ îudat°leghamaráb'b." Еву lud tojik 9'--20at,

тоЦуеп négy hétig 111, mig kikelnek. A’ zsibákat

(libákat) nem kell harmatban Vagy hideg y és jegeà

esöben mezöre bocs'átani. A"1udak’. 'óljât tisztáu

kell 111111101. А’ tetvekct helölök иву 112110101 ki, ’

ha е1ечеп—1160056че1105311001 fonálk'öttetik a’ пуа—

111111111. Nyáron lenmagv чаду Еа—ЫаЧщ meg kelì

kermi füleiket; hogy 02 арго bog'arac azokba be,

пе mehessenek, és a’ ludukat mcg neölhessék. A’

baromñaknnk,` es ig'y n’ ludnak is mindennemü fér

geik’ elù'zésére szórj el ólaikbn büdös 1161101, теПу

elöl minden férget. 'Vétkesen babonáskodìk az оПу

0200—5552011у.,‚1<1 1011011 sszalmárav és 10 ott desz

îîáì'a ù'ltet 1i'1'dç1t„fh`ogy többet tojjók. ’ ki pedigI

100011111 111210101 akut', kukoriczát Wig-y 1101561: ad

1011 neki; a’ vîzëbe (mellynïek rŕlindig kell állam'n
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а’ lud е1бц)-1е‚‹;усп jóféle homekot; a’ kukoriczaît

Eedig áztassa meg ЧМ? ¿meleg чаду sós vizben. A’

izlalást hód’ uml'á'l г kell kezdeni (ha lehet),

és folytatni'lègfólebb 35 napig, - melly idön tul

al lud nem hizik, hanem fog ; kivált ha máx' ézár

nyai alatt kövérség-bibircsóç is keletkeztelc. Hiz»

lalásra a’ jéx'cze-lud alkalmatosabb ‚ mint a’ gunár,

A’ hizlalásnak helye sötét és meleg leg en. A’ be

tevés elötty tépd ki a’ lába között való to lait. Тати!
pedig mindig ‘tisztám „ y  f I ' 4 1

Egîe'biŕánt a’ lud-tartâs esak olly helyen (1132

lik, ho számukra külön legelò'ìlvan, ès viz-folyam

is találkozik- ,Mert a’ ludalc után a’ marha legelni
nem szeret. Es a’ lud-ganéj lsem haszon-vehetö. A’

mellyllud `soket tejik, az nem magvnak való. Ег—

гб1`а2"й11а’сг61 van az a’ mondás, hogy ezt vagy

amazt elutotta a’ lud-méreg.~ _ l \ . „n“

' 2. ` чуши Sréezék) шкив, kélló-vizeket, p03

174111 okatlgzeretne с; mivel azokban tala'lják fel ele»V

deloket. Igen falánk állat a’ lcácsa. A’ most kikeltA

kácsákat mégis vizlye ereszteni, еду pár hétig ire

szedelmes. Táplálnî kell ezeket téjiel, rozs- ós

árpn-lisztböl liészitett lgásával. Az öregebbcknek

_ló-sóslia-magvból is jó eledelt lehet lieverni kor
ával. Нива böcsösebb `a’ ludénu'l.v Sem kácsának,

веш 1ш1па1с tök-magot és liukòricza’ héját enni ne

_h_agyj; mart azoktól megdöglenek. A’ Вен-1130261

gácsérnak szokás hivni. s i '

З. А’ (риф, tojása kedvéért ,mindenù'tt texta

tik, és elmulhátàtlanul szùlkséges is. Megtojik pe

' ‘ di egy«egy tyuli стендами 50—70 tojaíst- A’

' vele hánás im’ e’ következendökben áll. A’ tynlg-y

ólnak melegnek kell lenni, Legyenek benne ülô- `

fák, mellyeket gyakran le kell [Закидать Az Vól’ 

padlatja homokkal hintessék meg; es ejjel zárva

tailáltassék. Továbbá a’ tyukokat ocsúval. zabbal,

kenyér-héjjal, `bogarakkal és férgekkel kell тёр

lálni; de nem ám rozszsal, sem ái'pával vagy-llçuj

koricj/.ávqlf nem is babbel чаду kenyèrrcl; wert

 



Gazdasâg-tudomány. 509

штаммы me hizhak és tojni megsz'ù'ńnek. Men

ñél iobb шт: с van Leledrszaka, :1an koráhban

elkézdik a’ tojást, és‘ańńál‘töb11et‘tojnd1<. A’ ki'

pedíg azt. akarja, hogy t ukai téleń is' folyvást

tojjanak: étesse azoknt {бес vagy örgölt zabhal

ińèlegébgèn ;_ _vagy adjbn пеки; gya {ort-'1 kender-`

тащат, vagy a’ csaìápnak száraz niagvai't korpá-

Val' _öszvegyurvm Cseŕebogarat ha.eszriék, meg~

(158191161?- Minden reggel, minekelô'tte 'óliokból Iii

еге ztetnének, nézd тег], valljon tojtak-e, va у

fo'ïîìak-e az nap’ to'nil_ a valamelly t uk rejte <
he yre так, anna: kitanulása vêgett örzsölj val'

felébe e kevés sót, mikor tojás vagyon шиш

és azonna fumi kell' neki n’ fészekre; akkor less

тёща ‚ ё; шегшдрдуйоуё iár tojni. A’ fészkeik

ben mindíg kell havyni néhány tojást. Fószek е—

dig tizenké't тушит g. свай négy szù'kséges: Mi :or

meg akarjulc iiltetní, ‘ahhoz a’ le frisehb 'tojáso-<

I kat kell v_enni g még pedig 011 ano at, mellyeket

a’ kakas által me herélt жутко: tojtak. Ногу fri- l
sek, azt arról le et megtudni, ha a’ пар- vagy

душит—71163 felé tartatván által lehet тапок iát

m; vagy ha a’ vízbe vetve aláúlnek a’ fenékre (t.

í. a’ régi tojá'sok {Вы usznak); vagy ha tù'zhöz tart- ‘

va, nedvesség jö ki belò'lök. A’ harm-adik hét után

` kikelnek a’ tyuk-fìak (свинец, csibék). Azokat

kosárba kell rakogatni és köles'se'l éte'tni. Mihelvtt

mindnyájan kikeltek, azomlal anyjok alá kell azo
kat visszarakni. A’ kalms-csirkékböl lmppanyokatv

kell csinálni kimetszés által; mellynek akkor van

Меде, mikor ‘a’ csirkék e1 kezdenek“ kukorikolrń.
Ezt yotthon tanuljulc meg, és nem itt az oskolában.

A’ tyukoknak éllensé èik is vannak. A’ gö

rén , nyest, men ét, ró {а leselkednek utánok. _

Ezeì ellen hogyan ìelljen a’ tyukokat ótalmazni:

` hadd halljam, mondjátok meg a’ természetrtll

donlányból? ` '

Szinre nézve a’ Шкет tyuk tartatik 1egjobb»

na1<.` A’ bóbitás tyuk rossz Га], ós nem él мы.
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Magvnak ncvclés végett cdig az ugy nèvcrcLL Kn'l-a ‘

' _Asszon map-Lözicsirké {etkell eltenni. (Mikor van'

az a’ ét-Asszony-nap-‘köz’ ideìe? mutassátok meg

a’ kalendáriomban.)' Ед . '

Ha a’ tyukokon tetvek пинай; hintsd Ьс

óljokat Pötnyével; a’ minthogy lám a’ tyukok öti“l

magoktol is porban szokták magokaî. tetveikböl ki-a

fördcni. Ha dög uralkodik raitok, ollyankor egy
na у hangya-fészket kell óljokba bevinni, hanf

gyustól egyl'itt; Aés a’ hangyák mennél öregehbek

lcgycnek. A’ tyukok паду mohóu ишак ezeket

enni; mellytöl has-menést Карасик, és az által ki-à

gyógyulnak- . . д

А’ toifîst ugy lehet télen épsêgben опытам,

ha az ember valamelly tágos edénybe polyvát teszn

és a’ tojasokat abba (а` hegyes végökct alól for`

(Шт) állogatja; de ugy, hogy egymáshoz ne ér-‘

jenek. Ugyan ezt a’ szolgálatot teszi n’ rozs ‚ ocsú

és hamú is. ‘. \A’ tyuk kl'ilönös gyöngéd szerctettcl viseltclili n

ñjai iránt, és тазу gonddal hordozza мышь; mely-v

lyért igen széî„példa‘l§épe a’ gondos ¿des auyának.

4. A’ puyka igen kényes állat; mellyért azt

tartani nem mindeu gazda-asszolïuuk мы. А’ ád

vát pcdig még annál kevésbbé. ’ páva a’ kevê y-

ségn’ek példavkópe. ' _

` .5. А’ ha'zz'-galamb Ü. Husa g5'öngo eledelt ád.,

kivált bete eknck. Hamar elsznporodnak; mivçl

esztendöt-á tal 6-.8-szor is tojnak és költenek. Es

igy а’ шеПу háznál elszaporodtak7 ott jó mészaîr-s

szék gyanánt szolgálnak. Mindazaíltal a’ galannlíboa

kat mindeniitt tau-Lani nem lehet, vagy nem is sz'a

had; mivel a’ ház’ fódeleiben sok liárt tesznek,

és a’ biidös-férgeket nagyon tcnyészlik. Ke't hétig

lilik tojásaiknt. Ellenségeik: az ölyv, menyèt, gö

rény, macskák- — \

f__ù-_d f I Y

Í ‚

*) Van t l. мь1-да1аш1э, örvòs g'alalnb, gcrllczn ’a a'ŕ.
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‘ VH. Kiváltképpon hesznos y.fi-llatocsskák gaminn .

Bägban a’ me'hek, mellyek rendszerint kasokban `

(más szóvnl köpiikben it) , knptárokban), szoktak

жатый. Méhek olly marbu-csordáli,' mellyek’ вид-д

mára nem 'szükseg aggódnod semy legelôró'l sem tri--î

karmányról; hanem a’mellyek az ô' gyöngéd szár~

nyaikon minden erdökön, mezökön szabadon rai

,Maki Senkinek jószágiban kárt nem tesznek, és

mégis málhásan тёте]: vissza, ’s aranyot horda

nak a’ házhoz az ö nraiknak. Minden méh-kaában'

háromféle méhek laknak, mellyek nagyon kiilön-A

ì böznek is egymáslól: a.’ 'Lira'ëy/Lé (vagyis az стуш

‘mé/1.), a’ munŕa's' me'hel: és a’ hel-él* (himek). A’

királyné igazgatja a’ társaságot , és azt jó’ rendben \

és munkásságban tartja.y A’ mnnkások kisebbek,

mint az anya-méh; a"here'lc pedi valamennyí kö

, zött. legnagyobbak, és fullánkta anok. .Egy nagy

kasban 10-15 ezer munkás méhek, és 700 ’s több

herélc élnek egy királyné alatt. На a’ munkás mé

bek iii lakást akarnak kószl'teni, tehát elò'bb enyvet.

gviijtenek, mell .et a’ mézgás bimbókról rágesál

nak le, és lábai cra ragasztanak. Ezzel a’ kasnak,

minden hasadékait es válaszlékait bekenik, ~ a’

kijáró lyukat kivevéii. Aztán viasz-szerl; hordanak.

Ez számtalan virágoknak him-poi'ából fill; mellyel'.

~ök megnedvesitvén megeme'sztenek. Csak a’ от

morban válik viaszszá , mellyet azután ismétI diz

zadnak, és belöle szép rendes hat-szegletl'i sejte

' ket (lép-lyukaliat) készl'tenek. Ezek a’ sejtek rész

i szerint mez»tartásra, rész szerint pedig a’ fajzatnak

{шиш szolgálnak. A’ шедшим sejteket iinom vi~

nszhártyával beborl'tják, hogy a’ mez kine folyhasson

belölök. Kis так állal a’ virágok ódes nedveil; be

szivják, elnyelik ’s földolgozzák, kisded hólyagfor

ma méz~gyomruikban, mellyekben a’ nedv mézzé vai

 

') Elck Митей szalmából , dcszkából , íivcgbòl; 10110!—

nek gömböiyùk ‚ négy-szegletcsck, еду vagy több eme

lCl-üek ’s u’ t. ` ‘ ‹

ч l“ O/ .

/' /
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nk. A’ ига] né minden lé 1 klm е` ‘e’ to' 1131,’a az egész ngiáron által тёщу ЗОЁХО â'ìferetÍ 10

iik. Elöször ollyan tajásokat tojik, a’ mellyekböl

шипы: méhek' lesznek; azután heretojásokat; ’a

vé ère még tizet, a’ mellyekböl-királynék lesz

ne , lâölönösen ezeîe’ 526111611; készitett sejtekhe.
Е е :ín na mu va a’ toj sból' ondró n ü
leîìrîlEzt gr’ nig-nek szorgosan étetik'välamelly(

el (kásával); mig nem mintegy 8 nap тина Ье— ‚

Formia má át. Ez meglévén а méhek a’ sejteket

viasz-födé lel elzárják. Néhány vetközés után 14

пар а1а11 `е2еп állatocska méhévé válik, kibuvik n’

viasz fódél'alól, mézzel шедшим, ’s nèhány óra

:mulva a’ többivel kíröpùll- Mikor valamelly kas

Ъап a’ méhek igen megsznporodnak. ’s l<ivá1tkêp‘
pen ha töbh {iatal királ ék vannak benne, *tehátv

nzoknak агу részét kiüz` . 4Esa'eket. rajohnak nevez

‘ Ezek a’jkirályńé után mennek, ’s a’ hol ez

letelepedik';` valamennyiexi >oda fûggesztik шаго—

kat igen siirii gömbölyù' rakásban; igy шиш ù'res

méh-kashá fogják fól öket. a’ hol azonnal elkez

denek munlcálódni. На а2 új kasba több királynékl

mente'k be, akker a’ Fólöslegesek más nap’ .a kas

elött halva találtatnak; mert csak egy uralkodha“

tik. Ez Májusban és Juniusban történik- Augnsztus

han, midön ‘maire’ fàjzás’ ideje elmult, a’ mim

kás méhek a’ hìmeket megtámadják és me ölilc.

Mihelyest késö öszszel fngyni kezd, агонии 1ё11`

álomba esnek a’ méhek, mint minden bogarak па

гуоЬЬ részint; mellyhô'l (ha a’ hideg tartós) csak.r

a tavasz’ kezdetekor ébrednek fól. A’ móhcknekí

legalább 200 fajaik vannak. 6 а?

v Micsoda tulajdonságaik varmnk tchát a’ kas

hnn n’ háromféle méheknek? A’ dolgozó méhek

(legtöbbeu is lévén) gyù'jtik a’mézet, viaszt; és

(щек télen által is életben maradnak. A’ herék

Aprilisban mutntják magokat elöszöŕ. Ezek nem

dolgoznak; hanem csak a’ kamarácskákban lévö

iojásokon ù'lnek; és him-méhelciieli is tartatnak.

.l“
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„

ЖМЁМ-уса ’s ' a.’l LÃ; ne'v‘e2èteáen fa’ f

Az aniahméhßsak maga uraledik egydkaìsban, -és

a’ töb ieket гейш; А @_1 g, ,V ‘. _ ‚
' zA’ kiy méheket aka;` szerezni , tavaszkzal мед-д

2еп=‚ 112311165 а’ mèhek nem járnak, -l'akár perk ‘
zen,_ akár gabnáért, akár ajándékban tegeyen ¿zeilt

az ‘elsôf kasra. Azt a’ 4hityánxßglgìç'nát a’ mehelc’ádá'..

s'áhafn félre kell tenui, hogy az elvëàzi'aï'többijmeg

maradtaknak szerencséjét. 1-,7 De nìindenék ,elòïigl lie-7

 

ressen dgazda jó helyet,l hová n’ méh-‘kosardkat ' `

helyeztegse. Az оПуап hely legjpbb, melly ‚9562—

демдхреЦуеъ a’ hideg éjszaki szél nemf érhet', hd

vá ,27, mpllsokáig szolgál, a’ hováfris leyegö Szaliaë `

dqn meliet, a’honnét, sznbgdos és"tágos.kijárás` van,

hogy a’ méheknek ne kelljen'füstölgâhiizçikfólöti.V ‚

е1герй ‘l '5" 65 а’ honnétr közel пышными, ,vir'á
gel§,'ha lnokmA atakok Af'niéhéházhgz közel (фа

üres helxqainA igen jó'ïollyán virágo'kates vete

шёпуе __ ifi? Itelîmf'5,s'zt’¢=.riii).I'n'ellyekbeh'_sok mézes
nedvess `g szokgtt lenni ,lrfnilly'enY . ¿çi-_, ‚а’ czitrçm..

fü, kakukê-fü,'. ,ïi 'repeze , Ealigèrozmarin,

' Ц : ЁБЁЙ‘ЁЙЕПЫ

nincsenfkedvesebb 'éldèletök"á’ mêlieknek a` és e’
hársfá- éppen akkor is'fviŕá'gzik, mikor'ül n'aéhek

rajzannk. Még `a"'méz is;sókka1.ibñpsöseb iz-íi a’

hársfából. ' Q Ä ' „шт

A’ méh-kasok közú'l legjobb a’ zsupból csinál

tak. -lgen kell ап'а vi'gyázńi', hogy a’ kasqk valami

rossz szagót ne kapjzmakLazért> is miuden tavasz
szal lMárczius’ táján iólV kil kell `azok'at tiaztogalni.

Nyáron a’ Inéhek ön-magok eltartjvák «'.mlagokah

de télen sokszor kell öket táplálni és.-seg`1ften1 méz- ‚ ‘

zel', тазу édes körtvélylyel, vagry sůlt- tyilikkal,¿Jó

zsef-nap„xtájban meleg idöben ci kell a" méheket

ereszteni, és .eleikbe teknöben, mogyoró-Íça’4 barkei

’ ját tenni.

Méhelörajzásakor (Щеп Májusban , Juniusban

és Juliusban szokott megesni), f6 dolog ап‘а úgyel

ni, hOgy a’ га) el ne szökjék, hanem közel meg

szálljon. E’ vegett еду vászon -sipkát önts be he

xńzi KöNYv. 33
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1mm-¿a дышат, "сеткам; М'ьдзж Нагим; ¿mi
_ tartsdffòl__a’__rajna1§, es örikenyt b_ele szál ‚угнез—

szaillott щт‘еше 'eg èiiikës lîóàáŕbd' kell vermi, ’s

miiirljáŕtńznrta r` u elit'h'èlyre _kell 8111114? ’ 'l¿o`"y

se'ifat .söswizzel ke l elçíìfeplçgöntózrflßße Egyi»

égy` kasà'rlêhï" kedvezö-‘fëáztemlöbeù  .. _ Iräft’ is’

е?е$21‚;"‚&ёд1ёвйоьь vele @Sak ¿gh-‘yet гада—тщета:
à’ il' Llehet ‘уёЪёбппй, à nia’ ß-fereszieliŕ

anyäà'r'né _ 'helyére мы; a’ befo' ott r ,Más ya#

méhe't pedig más'helyré a’ niél'í-,‘ázban, ‘és'lbl

istgsz'n'ek Мёда; de едущем esak keske'n'ytß“ Э-Щ‘Р `

hüvëîknyígtßAfràjbkìgítçí' Rash@ l 'ni melken,”

выемка , ‘ . _ _ _ тащат:
l '. 11111. ` 0“ 439151151"? ß“ {ниш

e" if’ @om ‚даме 'gie
kb“ ‚ "nkfëabhnyigzw тж

‚ ‚ казна щек} . "тает
és 'Wäńhälìgflíŕf eŕöse ik n .l 'lévö'

’1к*-61<ёъ ‚' Í' Wt-îdlëhekkóï

-xeáèß'élì°,",és. Ae'rfstiemeï; шиш шё2ёг. ‘Ыъаьощг

törekészńelçs; Ezek ellehît , hogv à’ íméheket'

medAÃlehessëfi dtalmazqi".`_’é’ "Vîële' Augusztrrsltól ,fog-ß?

vaůläîujgyá’ 'kasoiïïîlíxli a"V {inflellyelmámy ‘a""t1'fi‘éfI

h'elc`k`Í-I s'ßëröpdö'äflèk 'i'g'eń'klcsinyre'kell hágy¿f

ni... Tov há ellensé eik az, .egér,. az u "fńe'ïfezeìt

haläY-ffe t'flíagy {21 1"êk`," тать: ,' '. 'u' öńöäen n’
fócsk'e’, 'êkáh me 1` algëll'en ~r<561<é`t"'vé<1 цветик»

és’ à.’ ka_1âol_§"a_1jzît.sii-'örnLg "’ä!?§§ “"1”

А2'о11 ан кадет); _ 1 '5f-61ml; каш máheikj

шить дамх dtóuán és тата? Quién, nem kel; и?
t'óhbiekhçi-3 zel гений.‘ A’ _m'ëz-szúretńeldfmézßf

szedésnekyèñ és ‘a’ mél]ekk'el-lnfáîlásriskVA bô'vellli te's'ì-‘f

mérete vég'etf; чаду ha а" mêhèlàlbetegeszrîèlöî ’kdb

к nácsot 'kell kérni valamell lilihbz értŕï e'ńiberföl.
vagy a’ méhes-gazdaságxcól пои; könyvf_xlitíí'l.f " ’l f'l

_ Vannak vad méhek 1s, a’ süríi егдб1фсп;д‚е2е—.

ket u l leh'etkinyomodn'i; haîaz _ember «вишне?

fáktó szabados h'elyen'ìù'z'et шт, és lépesyméz '
tesz a’ tüzre , mellyben так a’ vviasz шафером:

‚ ‚1 - ‚ц '
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lik» nu’. нищий ‚ Mays’¿Mug megerpésztené- . Eklwï

амебу mez-#Zag~„elt¢m¢dxen», штангам; _um

sokaságu méhet сва193афд1б. Most figyelnj keu,

hogy miután a’ ,tüzkònül'vçldmézböl megquod

tak„;megre röpù'lnek. Ezen .irányt köyetve, , ,és

`munl§át máskor és: másutt is ísmételve.:. lújrmjyenx

neátalálhatni rejtek-fhelyeilçre. _l _ i lg ‚‚.‚ _ ‚

Némèlly méhek a’nádda1.fódött házakîhéjaíkd

ba is паша]: mézet a’ nád-szálokha; ésraz аншеф

méz: - holott egyébiránt щ’ czukrot is (шаль-шее

nddból készůltet) 'néha uádfaméznck hivjákïa’d ша—

yarfkönyyek» - (НМ vallj-on micsoda' awa’ macs-#_

iat-més? _ Es heiyesehben minek 1ce11`_azt¿fln19nul§1ui?)

_ " ~"Végre mivel n" méhek az мишек-индии а’
зёгёпу d_olgozásnak isv решат; ymze'rt темпам};

ШСЗ’ЁЫОЁ még ez ittenválló versexzslïéket:| "_ ’ l

. =1h\_l

_Gyeunekldmenj el` a’ lrnéhéßh'ezvì ehhez n’.l_s_i_¢ ‚С

Nézd el, mint szeret dolgozńi, mindenról mézet tudjbgzjì'l;

авт. еще: «.- щепу мыть-‚папе. т” штатив,
Késên kòrán' пищик тмин д "l ' " fi;',;|,\ fz:Í:l`í;_,'g

швом : ы: ¿n mcg' 'he-„yèrjev тещ en! мышашка;

ЫЦЦЫвЬйЁйЪеН 'mila Минет; ’wert észt i» äduttîätcîlënrf '

LegszeBÉ kórát .éleìeńìnlêk c y -‹ _, . :s " 'I ' _ ‘.

v munkasqágban szerencâémnek
` '

.
’ ‘ ' ’ '

. ‚‘ `
'

'_
Szentelemnéa 1зъепетрс1с. { д « . _EE \ „шт 'HL п

Нет, adta az én Tercxpi'gòm hivalkoçlásfrn pzépfìqóm'ń ’I ¿Anil

Ванды: 1‹':› пакет е’ насчёт}, ёш 150 Идещдщдщд д.

ПОЗУ иву assiali, а' iievnrinlßük, тающими

Mint mjah’»fzmnélyemdn-e.I ч ' ' j_‘j <ì_"5"",u«~"1î{‘*/Í_

~ а -›‚ ~ »1' `»_lltlfl, .lj

и ~ .|, _! er.“ жид]

«   VIII. A’ задует—Вадим (vagyis selyemnereszf

tö.'hernyók).' Ezeknek tepyésztése is шапке y«hama-l

nos , ha чаша nagyjábanlgyakorolhatja- A’ Шт“:

ban р. o. igen (Пташки vugyon. Kellneky aßßk'rton

jásokból nap-fényen; mikor a’. szeder-iìíkńak;,6máá

szóval.: враг-Шипы leveleik is kezdcálaeëkizühlúlf

l .
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ni, melllyekkel t. i. élnek; de свай а’ fejér szeder’

leveleive . Növés közben többször is levetközik bö

reiket, mignem végre egésznagysúgukat elérvén,
természeti ösztönl'iknél foy "а ön-mugokat beszövik

sárga vagy fehér szinü lsé m-burokba ,'~"mellynel§

szálai'aztán lerliátóláltatnak, és агава pénzért n"fab A

rikákba elárultatnak. A’ burokba'n a’ hernyó el

váltpzikbábbá, ez viszont'lépkévé; lepke-formá

ban ~aztán megpárosodnak és toiásokat tojván meg

halnak.fA’ tojásokat telen által a’ kiköl'tetés’ ide

jéig száraz és hiveslevegôl'i helyen kell tartani. ' A’

velekf-bánásnak mesterségét bövebben .az e’ tárgy

ban i'rott könyvekböl lehet megluuulni. Az egész

munka 2—3 hónap alatt végbe megyen. A’ selyem

ngár-tenyésztés ártntlan és hasznos foglalatosság

lehetne kivált gyermekeknek és elaggott öregekrlek.

, Azon állatok közé végre, mellyek minden

gazdának házánál feltalálhatók, és részint sziiksé

’esägc Ais , számlálhatni még a’ macskát és a’kutyát'.r

e tyd» гит-гл

1X'. A’ macshíról. Ez a’ házi állat az egerek’és

atkányok’ pusztításáért штык; melly végett,.aza_

badnjárástfkell neki hagyni а? kamarákba, padlásokë _

ra_,....éa,.magvrtárokba _Olly jó szeme van, hogy

az egeret mè a’ sölétben is meglátja. Egyébkint ì
‘pedig bizelke б; lde tor-koe, lopó ,~ aláttomoà és ál

nok, gqnosz indulatu állat. Egereken kivù'l' elkap

dozza ëé's' `lÈ`ól1eszi a’ madarakat, galambokat, házi

nyulaka't Ы csírkéket is'. Le jobben szereti а’ te

'et., -Konyhán паду vigyázat kell гей; és meg' nem

cell engedni, hogy a’ tüzhelyen melegedjék, hol

L i. lcönnyen szíporka pattanhat xjeája, a’ tüzet ki

viheti , és a’ házat felgyujthatja.  Még r'neg kell

` gyezni, hogy a’ macska’ is (valamint a’ kutya)

önnyen mcgdù'hödhetik, és igy veszedelmes ál

la't."Enuek eltávoztatása'végett soha sem kell hagy

nia’ -kályhánál heverészui. Távol kell tehát macs
vkát'. шатия а’ szobától' és kis gyermekektò'l. Macs

» Мс magunkhoz szoktatni , vagy szinte vclünk há-4

`
‚

l
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latni: veszedelmes *). Ногу a’ roszka beteges

macskákat boszorkánjok járnák: az hiábavaló

mesebeszéd. Ellenben az igaz, hugy a’ macskának,

kivált téli vastag szöre -— melbg szobában meg

szárl'tva és'dörzsöltetve -— villám-ù'téshez hasonll'

tó szikrákat hány: de a’ mibmacskával csak a’

természet-vizsgálóknak^lehet és tanácsos végbe

vinni- A’ kan тезы -ìandurnak szokás nevezni.-

X. A’ Lutya (чаду еЬ) a’ fóld’ szinén minde

nú'tt feltaláltató, és sokké pen nevezetes állat. Az

ember után ez a’ legokosa h állatok’ egyike. Meg

tanul mindenféle mesterségeket; szókat is tud ki

mondani; és álmodik is. Leg-tanítékonyabb a’ риф—

1i, vagyisil az uszkár-faj. A’ kutyának шашками

fajai közüln’ gazdasághan leginkább fontos;v a’ va

dászv, juhász-, mészáros- és házi-kutym Ciak

azoknak kellene pedig kutyákat шита, kiknek

reájok elmulhatatlanul van szükségök; p. о. falu

véien', vagy magános pusztákon lakozó émberek

ne `, pásztoroknak, molnároknak ’s a’t, Mert ez

az állat a’ gazdaságban nem hajt sèmmijula-jdon-v

 képpen való hasznot , абс tartása sok alkalrnatlau

sággal és veszedelemmel is Мг egyù'tt. Kéztöl vár

mmdig, és ha nem tápláltatik re-ndesen, hamur

házalóvá, torkossá és kártevövé lehet. Нага бзэё-г

ga által testünkben sérelmet olíozhat. М‹;1уёгъ

Vmár u’ külfòldön az eb-tartásra külön adó-ñzetés

van vetve; hogy ez által a’ sok fólösleges és ha- .

'szontalan ebek’ tartása megakadályoztassék. So»

mo yban is a’ falukon mindeu пазу ês haszçntalan

ebei ki типа]: irtva. A’ mi pedig a’ kut át vesze

delmessé teszi gyakorta: az, az öneki cülönösîm

~_tulajdon rettenetes nyavalyája, a’ megdù'hödëß,

va y megveszés, viz-iszon ; mellybe ollyankor

esiç, ha italhól szükséget át, тазу büdös rossz

vizet inni kénytelen; ha vele nyári hévségben va»

°) Lássd ide n’ II-dik résznek 57-dik számát.
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Memakwhnfgiliáltás. hh miiî' поддон ven; ha' fól

méfgèäitetik, а’1кещёцу téli hidegekhex'n nin

csen"hujó helye„vágy ha igen'nìeleg kályhánál he

verészq'f-hà lforróételt eszik, ’s a’t. Nemi jó" edig
'gz ц’ nïygvulya' hirtelenreája', yhanem liészii né

h'án „ирга: Esmértetö jeleivezek: sem eszik, sem

iszic; нет ugat, félrebiiviky magánosságot keres,

fülét-farkát ál-áere'sztvén `ide ’.s {от csapon eli-dii»
löng», -fnrkát lábai közê csapia , az idegeneîcet;A alat

tómb'nn magica ja, söt,a’ házifesmórósekhèü Hem

mutat-ollylnyájnsságòt; mint мент szolmttrlkœ

móx",{ke'dvetlen На valamellly inutyáhań teh'át czek

a’ jelek I‘mutatkòznakz már Шпион-мнет. kel-l Ebizni

benne». На pedig szemei könyeznek és vörósek is,

ha gzáj'át eltálja, nyälát foljmitjxen,l fogait швы—дат

ja , nyelvét kicaù'ngeti, ép'gàzdgíga’ szavára-áem hait:

mét -'akkor' шагу ”Шейегд- » hLÜnfagyonverjók vagy

16"'li, fésf'gnély gödörbefeltemes'sék, ~ разит ke

ze llfíèï~"h`ozzá nem путину ésv mindazt, a’. mit

elnyálazott, .öszv'ee'gietvém На ‹1111163„т3у .más

merges kutyarrohani feléd: ne fusá elò'le, himem

állj meg` és vess neki elcibe valami fejéret , kesz

kenödet, .'szürödet, vagy ingedet a’ testedröl, ——

é's eltávozik; vagy,` mig. .ó' аист mérgét. Lölti, te

uddig megmenekedhetsz- Soliszor megtartóztat ebet

a’ robanástól, az embernek теща. щегезтен àzeme

`és éles tekintete is- Ha valaki .pedig olly Szenen

csétlen, hogy diihös kut a megharapta, annali túa

tint értelmes orvost kell h(»zni;~addig is a’ sebra

sù'ttessen a’ legközelebbi kovácsm'l'ihely-ben tiizes

vasat, шву gyujtson meg rajta többször is рывка—

port, vagy mossa a’ sebet sós vizzel "‘). Kutyáról

nz a’ babonája van némelly tudatlxm embernek,

hogy mikor Aom'll't., akkor tíizi gyuladást énez elö

re: de az nem igaz; тег: a’ tù'zet elöre sem kutya
sem más állat mcg nem érezheti. Az isA bàhona,

hogy a’ kutya nem dù'hödnék meg, ha valamelly

 
°) Lássd a’l lX-dikA résznëk'XVi. fä. ватт. l
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folyó-viznek nevét adják regi. A’ név-adás körül

inkább arra kell -'k'igyaizni`§ Вову ai’ n'évben visitó,

vékony hangok legyenrieigg,V `hogy az eb könnyen

hallhassa:_ ne `pedig gyöngék. Igy р. o. jó nevek:

ЕЩЁ}: ; ¿Vigyńz i. Tisza Зздь e... Миш - Olly» печей lill

tyára ne adjunk, mellyl _yçlgmi disztelent jelent,

vagy kettò's értelinú' `, vagy ’szinte Ember’ neve.

Végezetre, a’ házi-állegoknak párasodása felöl

tartsáto с meg azt , ho у azok is (valamint a’ me

zei отдан-так] állabok beak. magokhoz мощами

állettal. amok-lak .ng- an párosodni; Igny@ kutyával,

шашка macskával sa’ t.; mivel pellig nekik eszök

таран, éspgak „щит fvgklíisztön. ¿mail viiftnek

¿fpárogoçlásm is.: Itçbá,t¿ nfl» megtöijtegn ¿3;qu

_Jn'agpkqol .kiïlg'inb'lölzö ‚шлиц párosiodnakìî¿n.91?A

‚ _tyîuxiligznóvalg _— és `:lxznivllyen párasoçlgbëlnìègdñ

Avalió, .es_cspdálatos {ограды Шацддчцд]: а,

yilágrß» A’ вещами ЁРЫЁШЗУ‘ЁЧИЁ kell; ‘how i11

щи: ёгёидиурпдерддйеп, шарф ,‚пв2;фгъёр-г

'ékf f.. .ípßdisl щёк is. Lörténné. ß гнёт,' 1 ядддд- › ’

,. рт Ф’гдпщпёё à?. щи гидйгч›‚щейа..д°ву ‚ .

ßz а’ детёнышей ищи "хихачдотаа „. eey.. ‘w ‘

.nem-táteßs..éß 11057 да eff' „замер ßwmweßxet
i ‚ -

щ.1Ёец°ц..- ‚ l In, _ 't' I „f "' .À ` _ ‚мы,

;' \ , -`‚ , . ` > .. .. ‚

’. i i. 'in . 1 ‚‚‘ . ‘JLM ..«‘1\ ._ ' шипя! ч ' :;~.'

~ . ‚м X'. . ‚ | л |:./’ц‚/ к. i Lì Г _ gp, 1_; '

«mi i..'..:\.‘ i: if.: l'1“:.‘, ‘2.t.: ,. 'mi _. „fue“

‚ „ ‚ .

д 0. l l .\\'1ni« l  y».  .'l“

ч | u › . ›' .

i v -rup I' ‘l’ l“ «'1 * .` , 1,.'E ,::/‚:.‚:..:..ц.

Í '.l — `

. е
L i .› 'Ji “r” gf.“ :v `\ чьщмй l

’f l

и i ' ,‘ i'. 1` м. и. ни 'l

` ч п

i l lvl' nl ‘n

‘ о

. ` . .

4 una 1' H' Í e _ ‘ . f

l
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i

\
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'with 1 \|7'~'ii,'_ дым“: ’f .‘ . " ‚

"A ’ '>‘_" 'S Kl ‚‚. ’>,il

. ISL. ...l l ‘l ‚А I 'i

A’ me'zei'vfgaz de-ságßtudománynak

' ` те'в'фёЭви'пай,‘ „ l

I V .I_îá'zlazfy . v_

‚ l¿fS1r",`gr`alzdasa'g`Íimz iartozó épületelmek, szerszdmdhialr;

` ' " ‘cselédeknèh e's талыми: 'ne"»vlajstr¢9ma¿3*):A 

„. I Ед. ‚Г „„ 1,4

QI." ‚не: el: îlcözi'íìl: `_e1sö" a’ ‘h'áz' ',’ Iñell'yëń ~
#e op':_'ajz¢i,_'em`r`ek ìievèderje, rugzisztójzgy 11136 fel

§3` ifszöb)é`„` `sark'z`x`,l zìivárjà', шпат, 111116511; ég

néhutt kivů'l'rô'l' egy aitó#másaic`serényhöl,j a’ sà'

räglya-ajt'ó.; vpit/var Vvagy folyosó', gátor, tornáéz;

, ищут ’,‘ lehh'en" 'a' ‚ tü'zhely,‘ :_n'itc'í-kempncze;4 kut-‘f
lalnndg'kémény,> és ennék'ïsipja és' lîalapjá; kályha

lyuliak,l 'ïálos-#h'ely,' Гагат-рыси, 11011уЬаг-азща1,

szekì'ény'g _'viz-sajtárog" pad ;‘ a’ szoba , mellynek

» van'fel'sëí рама-1111, és/ ezt a"sár'gerèndák'és шевъег-ь

декан-дачами“ továbbä vagyon a’ szobánfab'lak, »

` ennek rámája, üvegje , tokjn , Sarita, fordító-vasa;

van a’ fa'lban vak-ablak; rajta a’ falon áll a’ 1111161

és fogas; a’ fóldön vagyon a’ pad , szék, asztal

(melynek ñókja és alatt asztal-hidja is szokott 1en_

ni), zsámoly тазу gyalog-szék, ládu, almáriom,

nyoszolya, Азу, hölcsö , és egy kész oltár-forma

épù'let, -~ a’ kályha. '

A’ kamara'ban tarifa a’ gazda minden élelmét

és szerszámait. [и áll a’ hombár, 1isztes-1áda,'sza

lonnás szekrény a’ lienyérfrács , mángoló ’s a’ t.

A’ ha'z’teteje'hez valók: a’ szalù-fák (ollók),’a’

szelemen-ágas, a’ szelemen-gerIenda , a’ horog-fák,

°) Lássd e’ czikkelyt bôvebben: Tudományos Gyüjtemëny,

1827. Xl. kölet.
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a’ léczek 'és'màga a"iödözet: nádból vagy 'zsupbóL

A’ ház-tctö alatt штамп szélröl 'van a’ tornácz

vagy eszterha; belìebb a’ 'héj (радия), mellybe

grádicson vagy lajtorján (Ми-дн, lábtón) járnak fól,
és reteszen láll bezárva- „  д „ -

Hátrábh a’ ház’ «végében ‘va-gyon a’ fe'szer (fé

~haj,«szin)l, mellybe a’ gazda a’ nap és esöeellen

szerszámait „от Ьега1ш1.-.Тт]й1‹ azt fa-oszlo'

рой is , mellyeknek fiiles és брей a’ nevök. A’ szé.

rù'n (лад—ан) pedig van a’ лет-Ми, 'Paita és a’.csù'r.

„ Az шиты vagyon jászol ’s elô'ttea’ -süveg

fa; kerék-iászol. Az ökör’ kötelének az ra’ da

rabja, melly a’ szarvak’ tövére köri'ilköttetilm ke- `

leviz ; ennek egy végén lévò' fácska keleviz-pöczök.

A’ ló’ fejébe kötöÄféket szokás huzni; és a’ mivel

befogják a’ kocsiba , az a’ lósze'rsz-ám. A’|juhok’ is

tálójay akolnak neveztetik. _ .

Az udvaron látszanak még nz ólak , hidns , vd- `

1u és a’ kut. A’ kutnak van: lîámvája, ágosa, 'gém

je vagy kankalékja, kölönczè, és sudár-fája,melly

re van akasztva a’ vödör. Néhutt nem gémes-kut

van , hanem csigás-kut. Városon szivatós kutak is

szoktak lenni. NéhutL galamh-dncz is vagyon,az

udvaron. ’ . - - « f

A’ ÍLríz-ta'jnal: keríte'se lehet fallal, árokkal,

„мы, hasogatvány-Íákkal (ez a’ 'palánk), va у

deszkákkal (ez a’ berena-kerl'tés), vagy :méìjal~ ez

a’ паи-дамам) ‚тегу 'vesszövel -és karó {kal (’s\ez

a’ sövény), vagy eleven sövénynyel. ‘ ' ‚ I

Il. A’ gazdaság'hoz szù'ksége's csfele'delv.- a"

szolga~leányok, a’ szolgák, az ostoros (тау a’

‘czimbora); a’ faragó , mujeres , yöreg heres, szeke'

res-béres , lóggós-béres és a’ kocsis. Ezeken kivl'il

Akellenek: a’ napszámosok, Ветвей; szakmányo

sok, felesek és aratók; kik viszont fo adják a’ket «

tözò'ket. Mezön ’s hegyen szükséges а сабэи, erdö

ben az наб-ша (erdö-kerù'lö). Aztán még kelle:

nek a’ sokféle pásztoròk (és azoknak segédjeik'a’

.`.
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.huitárakllnmißtßîfiuháâzm né ‚› цёёзнж'‚езотг .

Adá?»;«q51}§i?smgulâiéëëxßlnm. . a. billóßlelyŕt

зашумят ‘,(Muaaf beleid?. tomkzkueyhóbw

 Umlylbábŕqlnmldp.,.‘i'mlìgflzi'mllńí щи? пни 135113 -

¿Ilŕâârîkmönbfïe eîçzœ lèà задетых
m0 .nf á имам :va"`e.}we' ' hásâzuí'h. 61H5 . a’ y

hiltonì\{röv§d él're) smi', фатой к. sìéleb

fuhyhá'rdßi'a’ ‘liyhänŕxmòmálibáińïsvon' és, чёт— '

_ŕáêpólryu furńw;r‘)fürészî. 'ï Удэ—Маразм: .‚ тешат

мы. тмпмьгдш’ “задушен ЕЫдшЁтеЫВ?

1 haz шиш: 11<ёгй..еэи1‹ёщейга’ так áêsí Сет,

.nek Yan küpù'd'ejéa n_yele), а ._ дарам, en_nek ,vpn filg

„щ .fvlm ёздцущ), задавшим .áliyka ii» ’111.

Ё. М1пс1е2е1<1<е1=4щ weggelomagolg ,glolëozllßkg

' "vet1§eznek\«máœ 011574111 щшмдфыыаяа ,a

„дата ‚ада-Мята тающий; ‚так ' ' 5 .. I;

« 1.)‚А’ kocsi va lóësz'èhek',"melîlyńék” alkotô

1iésze'ira" .lçët tenga у négykei-ékkd, :és ‘zi’ ten

ge1yeket öszvefoglaló egyenes hosszacska . Ы.У8.1‚Ьа‚

пуидшшгевуйц. A’-kerélmek1ïànngya, mellyböl

is’ «sugárok és n’ ïkùllök kiá'goznakytáìpa ,-- és-azon
a’ - ваш—Кишат На ‘а’ talpnak’lzialzzmellyk днища fki

тещи, аЫюг ФЗ=Ьа1р snakállot vet, mellyet ‘a’ gaz

da egy vas pánttal megorvosol. A’ kerékw'gynak

~làét vé' eit Bipiafinak'hivjuk, -mell ek ha heliil vas

"kariká {kal Bebom'bva mnesenek, A.belülröl микор—

-na'k гагу kikotródnàk: «a’ bodniir .azokatuszomsan

¿tele füti'fávál, azt 'úira ‘kifìnfjaz .és .ez a’«puskä

zás. A’ talpakaf bont a’ 'végökben :eiìmäshoz {031

'laló fa~sz%.a’.cwp. --— A’ tengel n két wégei,

‘a’ tengely-nek :fmamatjazg mellyek _e xvamldnk 11017115

.ya-_marok-«vassaL ‘A’ ftengely’ tövén Yan az

maß; kétfelöil a’ «yégein pedíg-‘vannak a’ kerék-sze

.gel-l. - Most következlk Jn’‘rud_~„,Enne_k vpnpymlf

számyai '(mellyeken'fölíil. Yau',u’.sá~deszka„ _65.41

уик—мед); nyelve-v A’ hátulsó 'ten elyre van téve

.а" szelzér-ágoa, ,mellyet _4' `teugely ez vánkog szo

n't. -Ezután „так a’ rakonczához a’ rakoncza

Н!
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fészkek , rakon'oz'uláncz , a’ ñyuitó-karika és ‘a’,juhu

(пуошГа) , a’ de'rékszeg,y fiirgeîyíi., fa’ fórhécz jaz_ö

vasaivul, és,a’hámfa a’yhámtü\karikákoń,.az isti-¿ím

,goïrkal eÍgylïtt. .' . .‘ м ‚по ; ' к;

- A’ kocsi"'Í-`ólsejéhez 'Lartoznalln 'az »oldalolg

mellyekhez vannak так-‚парок, 'löósök' (ezekbep

Шведа] ь löcs’ szalêálla, fóntî a’ Mes-kariliált,"_àlatt

a’ каша-камыш. Vagyon a’ koesínuk még Ifema

ke is vagy deszkáju , és ez alatt ,a’.haslô»~fa.;_ èzß'n

viszont bal feló'l egy vas-rnd: a" свай/6 ‚ -V-agyis

{eA-’há vas, és hátul a’ sarágl'ygl. хан a" КО;- ‘

ешз u'ese. .  ‘ ‘ и e; „Ш. :.

‚-- » Illyen delrék készù'ìetù' szekere vm .aïfmugyar

paraszmak. Es ö чаду csak ebhen is' awk pau-¿Mt

társainál a’ földön boldogabbnak :mondat'hńtiká AZ

oláh arasztnak szekerêhen tojásdad hosszukás

rék orog nagy kinosan. A’îk\'1'~1{`óldi olasz ¿amé?

metv lparámzt nyomc'xrus'ágoe >¿kim-kesmkń. ,lektikáil

_ >_hordja egyétfmását. Hollandíában gedigmaig is

csak__szánta1pas szekereken 'ár à’ '1;öznép;1§erélir
re készült kocsìk _csak ka’ örangu szerhélyekr'xék

engedtetnek meg, ès _awkerek-csinálthtás жгута

'álá vágyon vëtve;` ‘ " 'I ' - "

А’ lovat ugy szb'k‘ásfe'lzz_ib1ázni‘(felkantárezìíiì;

a’ gy'eplü-szärnak'lartaléka az Лот-ат} Не való

még a’ trenzli és az ostor.l Mikor három чтит fbg

nak' Ье, akkor a’kocsi mellé jobról n'yufjtva a’ 16g

gó fis szükséges, щепу а’ kámván van «megakassztvabv

a’ hátulsó lierêlœzeghez: ennek is elsö- végén heim

fa. Mjkor négy lovaç fognak be, akker a’ rud’ or

rára, камыш fogva, Шва—{Щ akasztanak. Jobbra

menésnek jelszava: идей! alra-menésé: Логист!
Paripához veló: a’ nyereg,l ltethelö ’s a’-t. _

2. Az ökör-szeké . Ermek nincsen sem sráglyá»

ja, sem csatlós Vasa, sem Íörhécze, sem juhája. 01

dalai egyenesek és két ölnyí hosszuságuak is. Löcse

négy van. Rudiának ágos formáju feje van. Hoz

zá jö a.’ iárom (чаду. iga), mellyen von faz ökör»

A’ járomnak részei: >alfák, belülröl a’ hèl-fiík,
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s'zêlröl e’.já1{omszegek, alul-fólú'l a’börczszegek. 

A’ jármot a’frud’ fejében'a’ nyal:'szeg tartja¢ A’

balra-menésnek jel-szava: ha, hajsz, Ízo' I a’jobbra

menése: csa, вши, Ízó! Ha négy vag hat ökröt

fognak egymás eleibe: akkor kèszi'tenek, kisebb fe'

jes rud-nyelveket, ’s ezek a’ tézslák, mellyekre

foglalgák nyak-sze'ggel a’ többijárma't; A’ tézslák’

végei pedig lánezczál тау csikótyu-fával vannak

v`*foglalva a’ rudnak vagy a’ átrábbi tézslánakvégéhez. 

` З.‘ A’ _takamló-szelre'rhez még más is kell.

’Tudniillik kellenek hozzá'háŕom rudak, 'kettò' 0l

dalról (а’ vendégoldalok) , egy pedíg a’ rakott 'sze

kér fólöft, ’s ez a’nyomórud , In`ellyet elö-kötél

lel vagy 'rudazó lánczczal szom'tanak le- A’ szon'

tásban óvni kell magát embernek, a’ vakmerész

kedéstöl, nehogy a’ :tud vagy kötél elpattanjék és

kárt te en. Kmebb tèrhü .szekérre csak наг-1311:
КеПепеЕу: mellyekre vjöpekv a’ vendég-oldalok.

’j A" vas nélkůl való szekér fakó-szekérnek biva

_ >tik; valamint a’ vasalatlan kerék is fakó-keréknek.

.y Vannak a’ szekérnek még más nemei is, de a’

mellyek nem a’ mezei gazdálkodáshoz valók, p.l о.

va’ 'tár - _ee gyo'rs-szekér, ’s t. е,

4. Vagyon a’ gazda-ember’ udvarán me'g talyi

ga , targoncza és szánkó. A’ szánnak vannak talpai_

és eplényei, _ mellyekre iönek a’ deszkák.

5. Az eie'nelr alkotó részeipaz eke-fej , eke

szarvak (mellyeknek bal ága anya-szarvnak, a’ jobb

ága fl-'szarvnak (rosszul fü-szarvnak) mondatik; -az
eke-talpak, eke’ fara , az'v ágos-szeg.eke~rud (va'gy

göröndöl) és annak csapja; a’ köldök, а’ szántó.

vas (vagy lapos vgs) , a’ czimer-vassal, vagy kötíí#

vassal a göröndölhöz megerô'sl'tve; a’ szántó-kés

vagy csoroszlya. Továbbá részei az ekének: a’ kö

tö-vas, kormány-deszka, eke-láda (mellyben tar-> '

taiik az ösztöke , nyelével az á os-sze hez támaszt

va); az eke-kaloda, és az eke- ó , me lyre az ekét

ki'- és haza-menet föllovalják.  Mikor az elko- `
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Pott lc'soŕosszl' 'át 'éà öàztzökét.v a’ kolváçsf

aztl 'nádolásna cszokds hivni. ‘ y ` «im ,lai-ww ',, эй

‘ Még' azekéhez'való az elfehtab'zga mellyë

két könnyl'ikerekeken 2 fordul.: 'Ré-szei: a’ 4talyiga-q

rnd, talyiga~vezéij, "tályiga-yáríl;¢s./~A’~ vezér.I a"

vak-siegen forcighátó; 'ide шлюшек 'a’»fdr`ék‘el¿
‘ és a’ csiptetö. vKcll"li0i"cloztli a’‘treilyig'dval'rninlìen-‘i> "

kpr egykis fçjszëpvggy ьащь ig. j _ I - "я fr: ..

_‚ I Ai ékét ¿'5,„`taflji 'ätà’.kakat~szég"ëá'szántó~gûiä

таща öszvè.` `A’,"ló„íia§ 'çsa'k _egy "kiáaA-fàukell mögl»

De az ökörnek éleib'effogásáho'z Í'kell a’y"‘_tê_zs1a, a’ д

CSágOtyH-szeg (lionné'ë' à’ hámlßó ökrök; .Cßágotyuß

ökröknek l1iv,atíri1allc).,‘_Y l . f y î ‚ :i

6. Гемма meflìivántató szerszárgimég ailióè

года“ is , melly kétfél e: fogas és tövis-bçroua.

y7. Sze'ria'- yüjtéáhez vaIó eszközöli': Фивы, fa

vellá, sù'ŕl'i ogù'gç'ijeblye ës' petrènczèèlîálíäß.’

шедшим széna',"jgömbölyçgîn ró kupaczqkbá

öszverakva':' petrenc'ze';_' na yöh'` ШУМ c_áuèsos

kupaczba öszvei'akva: baglya; osszuan,‘_`]iazal;E 'v

liis szekérnyi tcrh 'szénát'csaillêiiçk'rńoriöimk.` l

másodszori kasza'lás-széna a’ áarju. )Ó ‘sz'ekëŕ

szénába tiz mázsát szokás szám'ítanif ' » . ‘ "I

_ 8. Aratáshoz való eszközök: a’ 4sairlóv ¿s Нади

(’з megköszörülésökhez a’ kaaza-k6' ,.`\ei`1nel§ t'okl'I

mánnya ёз a” gzol a-fa ; kalapálásukhozÍa"kalapács

és az ülö-vas). A kaszához kapcsolt` gerziblyának'

ñeve takaró. Kell még kéve-kötö-fa_ is` A" шага

’ kokból leáz kéve; kévéböl kalangya és kereszt
(mellyben a’ legfelsö kéve a’ pap); nhkéŕesztekbò'l

115;?en Каре; Egykeresztbe 17 vagy 26 ,kévét szo

k's rakni. Földön параша után megmaradt szal-r

ma’ töve a’ tarló. Aratás közben a’ fóldön,‘a’\mek

korn darabot a’ muhkásók egyszeŕre fól-fólfognak:

azt pásznátnak szokás hivni. _ `
Mindezen gazdasági szerszámokonl kivù'l van

nak másfélék is', mellyeket az újabb idò'kben a’

munkának meg-könnyebbl'tésére és haman'tására az
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okos дашь Á-gvondoltaliihis* és a’ =те11уе1т1се1 yélnek

is a’ gazdák valósággal ,fmin't амины а’ külfoldön

 

és nálunk ЁЗЗШФ. urasa'gok’ majoijkodápaik körùl. Igy y

В. o. Ausztriáhan a’ рамам gazdák, a’ mi boronánk

elyett .'göugó'vel Nagy. henger-fával rélnek., és a’

földet azzal _huzzák (vagy inkább'tömik) reá a’ magv

ra. Kukoricza-kapáláshoz vagyon márgollyan eke,`

melly kapával is töltöget egyszorre. Az i1‘tófekén

egyszerre 4-5 `bgirázdát szánthatni, eg;r пар е1

vé ezhetni 3—4- oldat is. Van aratôlmasina is. Az
e, éle szerszáriiolíat, a’ hol álkalmatosságtok lészen i

гей, jól lma'-rli'àz'zc'atek, és (ha modot ád Isten'benl

пе) magato mak is megszerezzétek. Gereblyês,

vagyis шага-каша már щами "ugy is Мимо]:

n'iindnyáján. *'“Í- _ ¿Ul

‚ rfa'. ч; ‘ н"_, IV. A’,szérúfzz ö:szfïlrerak<2th` gloomy," тёща l

neveztetik, r'nellynek va'gyon fa a, völgyelése. or.

ma, teteje. A" kerék-asztag >rácz‘asztagnak is moní

так. А’ csépelés vagy nyomtatzís körl'il elöfordul

a’ beágyozás, forgatás, zsupolás. A’ zsup-szalma

klülönbözik; a’ szalmától, melly csak nyomtatás
ntán lészeń. ANyońcmitni Való eszközök a’ vella, tö

гей-111126 gëráblyn. szérü-seprü, тётей-ковш. Az

еду rakásb.a,.ösz~veî_;olt szemnek garmada neve. A’

éjzemnek :1”Poly-vától kiszelelése a’>s_zórás, mellyel

ç'gyůtt jllír;,_áv 'fólözéa A’ orarmadának alja nz ocsuì

A tisztagabona", kasba, liombárba v_agy verembe

сыщик, — A’ abonának megszçlelesére és rostá

láSára különös ièzi-malmok is штык, mellyek

egy embel:_áltgkhaqtatnalo mi' 5 < :nu in.;

V. A’Íze'itárl.fól van osztva háromiészre (пуо—г

másnak, deékosan kalkaturának hivják) , ugymint;

öszi és tavas'zi 'alá valo, és sorban l'elváltva pihènö

(vagyis ugar-) Fóldekre. A’ melly fold sok eszten

deig nem szántatik és begyöpösödik, az parlag;

mellyet nem felszántani hanem feltörni szokásl A’

. "ъ

i ~ szántó-fóldek hold-sziimra is osztatnak fol. A’ hol

dak’ végeit egymástól elválaszló, és cgy ölnyi szé
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les eleven fold , diilò'nek neveztetik. A’ határok’ és

minden ember’ részének kigelelésére valók: (”Сош—

pok és a’ megyék (mesgyé с). A’ legelönek deákos

neve páskuum. A’ szántásban elöforduló nevezetek

ezek. Mikor elkezdù'nk szántani , azt boro'zdolás- `

nak mq ` d' V _ z ’gásrha'szijfa „ésr c diere., A’

задай-даёт!) ЁаЁЁЗдЁЗГКОЬСаЁ гаагъьднаа, a’

magv-ház. Lehet szántani alájá és Íölibe. Szántás:

nemei ë- 'áz ’ùgà'ŕraïl i" Имиджа = és: 'vetönefszámtäe A

helvség’ `kebelében K_találkozó' Íekvö )oszág belsö

funiiusnak is neveztetik; a’ belységen` kivù'l való

külsö 'i`\ ° ¿olivi "n с \\.ъъ\`‚`.{к}‚з›\`д \. .i . '

\

.. f i ` - \ A `  . ` . . _ '
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| 1 [А .1. ‚1. машин, а.’ willig’ тату“. i

1. Mennyi ídeje lehet ma'r annalr, mz'o'ta e’ fäl

det emberel: [сиг/(й? Tudtunkra minteg)r hat ezer

esztendeje legalább is.,

2. Ezt a’ teme'rdel' z'dó't Ím'ay fà' részre 082!—

ja'lv el a’ hgÍsto'ria-ù'ólr? Két f6 részre, ugymint:

Krisztus elô'tt és Krisztus után való idökre ’s esz
tendökre.  _ -

3. Ez eló'tt ha'ny виде/забив!szù'letett a’ Кизи—

tus? 1836-ta1.

4. Ha'ny ваше/111612“ sza'mla'lunl: teha't ma'r

Krz'sztus „мл? 1836401.

5. Ha'ny esztendò'lvet sza'mla'lunlr Krlkztus

elò'tt? Kerék számmal né у ezeret. \

6. De csail meddil: tu nl' Krísztus eló'tt (111192—

A.aura fel-felé sza'mla'lva) Ízz'teles Íu'stóriai dolgolrat .7

Csak ezer esztendeig. Azon tul a’ mit tudunk, az

igen kevés és homályos.

Y а) А’ Krisztus eló'tti ídöŕ.

7. Jllít tudlml"Í e’ földnek Zegelsó' a'llapotjáro'l ?

Hogy azt az Isten készi'tette el élö teremtvények

nek meglaliható helylyé; ö ruházta fel fiivekkel

fákkal; ö n'é esitette meg mindenféle állatokkal,

és végre em erekkel is.

' 7
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8. Ha'ny emöert teremtett [sten a’ földre leg

elsó'ben? Csak egypár meglett koru embertytud

njillik: egy férliat Ada'm nevùlt, `és e у asszonyt

Eva nevù't; és ezektöl származnak a’ fäldön min

den emberek . népek és nemzetségek , -—- bár mint

kù'lönbözzenek is ma már eg mástól, szinökre,

nyelvökre, test-alkatjokra, la ihelyökre és élet

módjokra nézve- ,

` 9. Hova' helyezte [вдел a’ Zegelsöpa'r embert?

Azsiába, valamelly gyönyörù'séges és termékeny

tájékra , melly önkényt hozott táplálásukra min
dennemü äyù'mölcsöket. APara icsomnak, azaz:

gyönyörkö tetó’ kertnek hivják a’ тают-ять.

10. Az elsó’ етЬег- :ir/Lal: legŕözelebbi mara

de'kaz'val mz' [дне/м? agyon elfajult emberek 1é

vén, valamelly szörnyi'i viz-özön által. a’ fóldröl

mindnyájan eltörù'ltettek; csak egy kegyes ember

шах-дат meg, Noe' uevezetù", ki báza-népével

egyù'tt (öszvesen nyolçzad magával) egy nagy bár

kában megtartatott; és a’ vizek elmulván ö lett

második törzsök-at jok az embereknek.

11. .dz elsò'r @ilägbelz' emberelwel: e'let-mo'djol:

mínemü volt? A’ Íöldnek nyers termékei, és az

állatoknak teje, husa szolgáltak nekik táplálékul;

az állatok’ börei pedig ruházatul.

12. Erre ne'zve mz'csoda szersza'molrat беден

пеЫЬ elöször is feltaldínz'olr? A’ mellyekkel mago

kat a’ sok vad állatok ellen ótalniazhassák, védel

>mezhessék , és azokat hatalmukba is keri'thessék.

. 13. Аи emberelrnel: mii: года]: Zegelsö “вы

foglalatossfígaz'lv? A’ barom~tartás és föld-mivelés.

14. A’ kil: barom--tartrísból éltek, uzol: elsza

Porodvárz mil ел, ne'pel: Zettel?? Pásztorkodó és

vándorló népeï, kik egjr helyen állandóan soha

meg nem татами, hanem mihelytt a’ legelò’ meg-,

fogyott, odább mentek barmaikkal, - magok csak

sátorok alatt lakván. »

15. A’ разит-Мёд regi emberel: ìözül летели

уаМтеЦу nagy /Lz'rü леший és шлаку-‚2 kegyes em- '

клёш KöNYv.  34
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bert ? Ab ra h á m volt illyen, kinek hire neve maig

is fónn vagyon zsiában _; és róla a’ napkeleti népek

mindnyájan nagy tisztelettel emlékezuek, sok je*

leset is tudnak elbeszéleni.,

16. Мй‘ог e'lt ez az Abraha'm? Krisztus elött

két ezer esztendövel.

17. Hol e'ít ÁbraÍzcím? Azsiában, Kánaán’ föl

dén (Zsidóországban) mellyet ma a’ Törökök bimak.

_ Miró'l перелета ez az .Abra/lám? О nem

bálványozott, mind az akkori egyéb népek,l hanem

az egy ígaz Istent tisztelte , és másoknak is azt hit

dette. Aztán: ö volt törzsök-atyja a’Zsidó népnek.

19. Ha't a’ lrz'k az elsó' vzïdgban a’ жид—тёще

lésre сайт}: magokat , millyen népel: lettelr? _Azok

állandóan egy helyen' maradtak; és falukat, váro- '

sokat építettek. ._

20. Äföld’ Színén, a’ leg/'e' ‘z'eÍßÍJ 'Lia'ŕos'ol' köë

zül`nevezz meg néhányolvat? anoch, Sodoma,

Gomorha, Bahilon, Ninive, Tirus . Sidon, Damas

kus; Jaffa', (melly még a’ viz~özön elò'tt épùllt ós

maig is Íönnáll).  l

2l. .Mit гида; Sodoma'ról e's GomorÍLa'röl .7 Ez a’

két város, lakosainak éktelen gfmoszságaik miatt.,

Istentöl ugy bú'ntettetett meg, ho kénköves esö

által tövig leégett; azután edig e _ülyedt, helyé

be nagy vizáállás iövén, me ly maig is megvagyon,

Sós-tenger (Holt-tenger) nevezet alatt.

22. M maratüalzde az emberel: sol'a'zgr az ó"

együgyü e' et-mód'ol: mellett? Nem, mert lassan- _

lassen az életnek líönnyebbségére többféle mesterd

aégeket is гамма]; fel.

23. Az z'me'nt eml/tett Tíru's »va'rosában р. о.

mit байта]: fel? Az üvegcsinálásnak mester'ségéh

Ugyarl e’ város’ lakosai, mint tenger-partial; ù'ztek

Vlegelsöben hajós-kereskedést a’ tengeren.

24. Ki tala'lta _fel az ölfröüel valo' 826711482

„едем? мы. _ _

25. KL' 'volt a'legelsó' lvoua'w? Tubál-«Kaim
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26. Turlta'k-e az elsó' vila'gban a’ ßenyérnel:

lvészüe'se-módjfít? Nem шашни а’ gabona-szeme~

_kct nyersen ették; a’/ma1mokat nagy sokára ta1á1-_

шк fel, és azután is az ö lisztökesak dur'va darálás

volt, nem pedig illy szép apró liszt, mint a’ miénk

ma már. '

27. De a’ kenyér--süte'shez e's ételelr’ fözéséhez

megP mi z's мышами? A’ tl'iz-éleszte's, mellyet

hasonlóképpen nagy sokgira találtak fel "‘).

28. Hdt a’ besze'dbelí bötüket, e's szo'lvat z'rrís-i ~

[1a foglalní, La' домом fel legelöször? Valami

Тaaugtgnjezetii bölcs ЬешЬег. _ _ .

_. . z elsó' vila' an тешь L' ideí e'lt еО‘ -е
етЬег? ТбЬЬ száz áztendökigîßis; afgmi ага}, viii',

volt, hogy az emberek hamm" elszapor'odiiassanak,

. magoknuk mennél több tapaàztalásokat gyúljthes-t

senek , és mennél több mesterségeket {вивш

hassanak- . ‘

ЗОьКё lvolá az a_z ember' , a’ h' mz'ndenek fö

lött legtomíbb ¿It? Matu'zsálem, a’ ki 969 ‚самец

_deig élt. _ \

31. Meddlg литой ez` a’ magas e'leŕ-lrorulf _az

етЬегеЪлеЬ? Csak a’ vizözönig, melly után me csök->

kent, és utóbb 70-80-ná1 megállapodolt, hoi maig

is van.

32. .Magok l'özöít a’ régi w'la'gbelíel: millyen,

rendet e's ¿gaz атм tartoŕtak? Minden ház-népnél

az atya volt а király, biró, igazgató és mindern

Utóbb az ellenségek és Гене vadak eli'izésére több`_

ház-népek is'_öszveá110ttuk , és magok közù'l vala

melly 'vité'z férñnt fönek és vezérnek Választoltaka

3?» Ne'vezz еду [Дуги régi hires везёт a2

elsó' vz'úígból? Nimród Volt illyen hires vitéz , _ki _

ls_zinte egy országot fundált, az Assiriazf. '

34. Аш’п'ст kz'fvül melëyz'kel: шитьё a’ legréd

giel) гениев orszdgol' és bz'rodalmal'? Zsidóország ,

 

*)'Lássd: VII. rész, 104. П. szám.

34 "‘
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Babilon, Egyiptom, Persia, \G'o‘rög, és Rómaì

birodalom.

35. Ki allrotta a’ Zszìlóorszcígot? Mózses , ki

nek bölcs törvényeit maig is olvashatjuk a’ Szent

Irás’ elején mindjárt.

36. Mózses uta'n Zsůlóorszzígnal: mint lett

вата? Egy ideig birák, azután királyok ígazgat

tdk', í'nignem idöjártával hatalmasabb királyok e’

kiáded országot meghódl'tották.

37. Kil: a’ zsído' Ниш/01: Ъбзй! a’ legjeleseb

ЬеЪ? Dávid, ki pásztor emberböl lett klrálylyá;

és Salamon, ki az ô' temérdek sok kincseiröl és böl

cseségéröl volt hires minden akkori királyok fó

lött. Laktak Jeruzsálem városában , és éltek Krisz

tus elò'tt ezer esztendövel.

38. .Mint lett wege a’ Zaídó-bz'rodalomnak?

Az öket maid meghódító majd ismét szabadon bo

csátó hatalmasságok közl'il végre a’ Rómaiak’ ha

talmába kerù'ltek:` kik ellen mídön fóllázadtak, a’

Rómaiak az ö országjokat végképpen feldulták; f6

városukat, Jéruzsálemet, rettenetesen elpusztítot

ták, és a’ Zsidókat'ugy elszéllesztették mindenfe

lé a’ világban, mint maig is látjuk öket széllel`

szórva.

39. Mikor történt ez? Krisztus után 70-dik

esztendó'ben, Au usztusban, minty ezt a’ ZeidókA

maig mindenfelé {ülön gyász-inneppel meginnepe

lik esztendó'nkint. -

40. Míért nevezetes ylegfó'lw'ppen. a’ Zsz'do'

nemzet? Mert abból szárznazott az igaz Messiás,

az Isten’ fija, Jézus-Krisztus.

41. Nevezz a’ babilóniaí Huib/01: lvözül еду

különöset? Nabugodonozor, ki az ö szörnyü ke

vélységérô'l esméretes ; mellyért élete’ végén az Is
ten az ó’ józan eszét elvett'e, és ollyanná vtette, mint

`a’ 'barom; ugyhogy egyù'tt lakott, evett és hált. az

ökrökkel.

A2. Ä regi ligyzlntomial: mirò'l emle'lrezetesel:

a’ hutoria'ban? О i már akkor sokféle mestersége
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ket tudtak, mellyeket kivù'löttök senki seni, р. о. а’

kenyér-sütëst- De egyébiránt bálványokat атаман,

sò't a’ macskát, krokodilust és ökröt is imádták,

Ugyan az egyiptomi királyok épi'tettek az ö halott

jaiknak temetó’ helyiil roppant és pom ás k6»

tornyokat (pirámisokat), mellyek közù'l so mr; még

mai is föntállanak, és igy több mint 3000 enz»

ten` ös szörnyü é ületek *L

43. А’ Регвии' bz'roclalmat kifundálta? Czi-e

rus , vagä máskint Kores.

44. [it щам Сдай-шт]? Ez sok hadakat vi-e

selt. Meg ò'zte többek között a’ Lidiaiy királyt

Krözust, i az ö aok kincseirò'l hires volt nkkor

világ-szerte. Ez , midön C_zirus ötet elevenen e1-

égetni szándékozott, és már a’ rakás-fára is fel»

kötöztette: e’ szókat kiáltozta: „Ohl Szólon, Szó-i

_10x11 “ melly igékkel egy illy nevù' bölcsrò'l emlé

kezett meg, ki neki e kor azt mondotta, hogy

bármelly gazdag is vala :i , de halála elött boldog,

nak венки nem mondhatni, Szivére hatott _ez eset

Czirusnak , és megkegyelmezett Krözusnak.

45. Talrillozott-e етЬвп sz'rusnal: magg б:

ge'se're is? Találkozptt, és yedig egy asszon , o.

miris nevi'i, királynéjok a замши (а' agya

rok’ eleiknek). Ez Будде meg б: ‚ és véget vetett

életének. `

46. „Még ki Ivolt hires ersa lvz'rdly? Xerxes,

ki szörpyü gögös ember v0 t, és hirtelen harngú.

Egykor haragjában a’ tengen-t me csapatta -és 1151102—

ra verette , mivel katonái .hele fú tak. ,

47, llIz'ró'l nevezetesel: a’ régi G ö rögölv ? Ok

еду kù'lönös ñnom ncmzet voltak, kik a’ allérov

zottságot mind tudományokban és mivészségekben,

mind erkölcseikben annyira vitték, mennyire az>

idöben eg nemzet sem.

48. lll: luoltal: törve'nyeadóilr? Likurgus, Szóz

lon ’s a’ t.

°) Lássd: VIII. réaz. 45. szám.
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49. Kil? voltak hires vitézeiL-Í Herkules, Ak

hilles , Leonidás, Milcziádes , Temisztokl'es ’s a’ t.

. 50. Ki]: voltak jelesebb bölcsei}? Szokráles,

Plátó »’s t. „ '

51. Meg vannak-e a’ régi görög bölcseknek

irományai]: megmaig is? Sok megvag Qn , és he

lőlök à’ mai tudósok is sok szépet tanu hatnak. De

gok elveszett és nem jutott el a mi időnkig.

' 52. ,'Az eddig előszcímldlt hajdani birodal

makat Ázsiában, ki fontolta el idővel? Nagy:

Sándor, Máczedóniaí király, kit azért világgyőző

Nagy Sándornak hívnak a’ historiák. `

53, Hdt Nagy-Sándornak birodalmát kil: ron

tottál“ el?'A, Rómaiak, kiknek birodalmuk aztán

{a’ legroppantabb lett minden hajdani országok kö

zött, és kiterjedett nemcsak Azsíában, Afrikában,

. hanem Europát is magába foglalta, ——— ugyhogy a:

mostani magyar föld is az ő birásukban- volt több

száz esztendőkig. _ '

54. Miről olly nagyon nevezetes a’ régi Ro'

mai (vagy Olasz vagy Latin) nemzet? Nagy

kiterjedésü birodalmán kivúl arról, hogy a” Görö

gök után ő vitte legnagyobbra a, pallérozottságot, -

mint maig is megmaradott könyvei, és egyéb rítá

kasagai mutatják. , .

55. А' Вдтш'аЬшЬ legelső császdzjol; kicsoda

volt? Augusztus, »

56. Augnsztus' időker-a miért ò'röl: emlékeze

tü? Azért hogy a’ Római birodalom akkor volt

legszebb virágzásban , és majd nem az egész esmé

retes földnek színét magában foglalta. Aztán azért,

mivel az ő idejében született a, Jézus Krisztus,

Zsidóorszägban, Betlehem nevü városkában: a? mi

olly jeles történet, hogy attól fogva újra elöl kez

dődik a’ világ, esztendeinek számítása.

_57. ¿Haar időben a’ Római vollL a’ vik/g szer

_tç hires uralkodó nemzet .- valljon a-z Ur Jezus is

штыри-е valamit a’ lllagyarol'ról? Ha д’ Hun

pusok a’ Magyaroknak eleik voltak, tehát tudha
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tott; mivel azok akkoridötájban a’ Káspiumi, Azovi és

~ Fekete-tengcr között tartózkocltak ,  azaz: nem _

messze Zsidóországtól, hol az Ur Jezus e’ шагами,

Ь), Krim... ими; гадят:

58. Mz'e'rt olly ¿gen ладу for/,toss ' törte'net a’

vila'g’ hzlstóríajcíban a’ Jezus/Lal: szú' ete'se? Mivel

az ö általa birdetett szent vallás (a’ kereszt én hit-

tiâdomány) az egesz világnak mintegy á rázatot

a Ott. ` ` _

_59. Az aki-ori ro'maí сшит-017 ЬедуеягеЬяв е’

valltísnak .7 Nem 5' söt azt elnyomni igyekeztek , és

a’ keresztyéneket üldözték, mint ezt kiváltképpßn

gselekedte Tiber-ius, Néro , és t. '

60. De mz'csodçz еде! següette eló' legbiváltiep»

pen. a’ lzeresztyén шайбам]: terjede'sét? Az, hogy

‚ап‘а egy római császár is, Konstantin nevezetù', ál.

шиш; Krisztns után mintegy 300 esztendövel.

61. .4’ roppant na _ysz'ïyu _hires Rómaí-csfí?
szfírsrígnal: mz шлем wiget. Részint a’ belsó' hai-_f

boruk és egyenetlenségek, részint a’ sokféle bárdo
latlan népeknek felzendülésev és feléje ltolongása,

‘Krisztus ntán 400 esztendô'vel- ' _

62. Ne'vezz illyete'n felzudult és tplongó nem-_v

дети}? A’ _Németek ,_ Góthusok , Burgundusok ‚

Vapdalusok, Longobaççlnsok, Hnnnusok, Ami-_

- rok ’s a’ t_ ` _

63. Ezel: minejuttattál: a" régz Rómaírbirodale

mat? Lassanflassan végsó’ usztulásra; mert e у
más után elfoglalták; és Eelô'le többÍ országo iat

fnndáltak. Belò'le ишак aztán a’ Franczia, Spanyol,

Uj-Római vagy is Olasz, Német, Magyar és töbh

országolî, mellyek maig is fónállnak.

64. Krŕsztus шёл 600 esztendó'@el mz' паду

újsçz'g íönférzt a’ wildgon? Támadott Azsiában egy

«Mahomed ,nevù harms próféta és viléz , k'- val-.

lást hirdelett, és temérdek száinu втыкают reá
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térített; egyszersmind külön országot is “fundált

Ázsiában, Áfrikában és Európában.

65. Mahomed’ birodalmát micsoda nemzet

rontotta el? A’ Török nemzet. mellynek egyik ága

Ázsiában tett Ha? foglalásokat, és elfoglalta a'

Szent-Földet (Zsí óországot) is; másik ága Euro-.

pának keleti széleiben telepedett meg, és ,császár

)ai maig is uralkodnak, a többi Europai fejedel-v

mek' sorában.

66. A” tizenegyedik 'e'a tz'zenl'ettődil: század!

ban *) mi tett a’ willig’ törte'netez'ben őröl: emlé-v

kezetességet? Az euro ai keresztyén népeknek hadi

seregeik (a' keresztes-ludak), mellyek több ízben

és szörnyü csapatokkal mentek Azsiába a’ Szenta:

Földre, hogy azt a’ Töröktől visszavegyék,ki azt

elfoglalta. Keresztes hadaknak neveztettek, mivel

ima ok előtt mindenkor keresztet vittek. ,

”ÉT ' . Merre ment azon. seregeinek atja? EI)!!!

pen Mag arországon keresztül, ennek nem kevés

alkalmatñmságára, és terhére.

68. Mi jeles dolog történt a’ tizenötödik szds

zadban? A’ könyv-nyomtatás, mestersége feltalal!

шеи, n’ földnek mostani negyedik fő része, Áme

rika, felfódöztetett; és a’ puskaseporral ’s puskák-„

kal élés divatba jött.

69. illi nagy dolog adta elő magát a’ ifi-díl)

` azdzadbaa ? Luther reformáczíója és a’ mindenne-w

mü tudományok' fóléledése. ‚ f’

- . 70. Mondj nevezetességet ‘a’ 17-d1'1: század~

ból? Ez tel'es a’ sok hosszas háborukkal, mell e

ket a’ meg lasonlott keresztyén felekezetek va lú.

sért egymás ellen viseltek.

71. Mi teszi nevezetessé a’ 18—45]: év-szdza

dot? Ennek közepe, táján födöztetett fel a’ fold

nek fnostani ötödik része Ausztrália. Ennek vége

felé szakasztották el magokat az amerikai ncmze-`

 

. с) Hogyan kelljen számlálni az év-azázadokat, lássd a'

VI. rész, 8.
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tek az ангора! hatalom ulól, és szabad társaságot

nlkoltuk, mclly maig is példásan föntáll. Vévén

edig törlént a" hires és véres franczia országi §11

¥ordulás (revoluczió),

72. lllz'tjegyezhetní meg a’mostanfolyó19díl:

aza'zadról? Ezt a’ világi történetekben Napoleon

(Bonaparte) tette liiressé. Ez származására nézve csak

közrendi'i ember lêvén, bámulandó vitézsége és Ы,

lentomai által franczia császárságra emelkedett; és

egész Europának békesséâét megzavarta, -—- Ьесзарч

ván Magyarországba is: e a’ melly békesség az ó'

elnyomatása után ismét helyreálh'tatott.

73. E’ mz’ z'dó'lrorunlrnal: mz'lLemü elsöseígeí

шиит]: a’ régi ìdò'k [дин a’ tudomrinyolrra, тез-г

terse'gekre és talrilmrínyol'ra нём/е? A’ mult, év-q

századokhoz képest ma máx' az emberek nagyon

elöre haladtak mindenekben. Nagyra `vitték névq

szerint az orvosi "‘) tudományt, a’ könyv--nyomç

tatásnak és hajózdsnak mesterse'gét. Tudják ma már

a’ pestises himlò't beoltással eltávoztatni; az égi

testeket megmérni; a’ villámot oda vezetni, a’ ho

vá skarják; tudnak levegò'hen hajózni; vizen , ten

geren nagy sebességgel és bátorsággal utazuig, viz’

tetejón járdalni, láthatatlanul a’ viz alatt is hajózni,

és viz alá a’ le élyebbÍ fenékre is alábocsátkozni.

Тайна]: továb á készi'teni eszközöket a’ Qevegö’

megmérésére; messze látó csò'ket, halló-tölcsére

ket; iró szer-számot vakok’ számára; olly másináf

kat, _mellyek önmagoktól mozognak, önmngától.

menô' szekeret, önmagálól játszó asztalt, _önmagá

tól sütösfözö-dagasztó-fonó-vetö-arató»szerszámot;

beszélö fejforma golyóbisokat ’s a’ t. A’ gözzel hal-.v

. _latlan dolgokat visznek végbe. Azonkivù'l 11111: 111-—

tanulták , hogyan lehet tüzön járni, égò' kemenczé*

ben sétálni lsértetleniil; viaszból’ minden kigondol

i) A’ homöopáthìa egy újdpn feltalált neme a’ gyógyítçis=

пай; ёрреп _cllenkezò az' eddig szokásban levòvel., az

allöopálhiával.
r
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_ható ñ'gupákat és képeket gyönyörù'en kícsinálni, A’

szemfényvesztök és komödiások’ ezerféle mestersé

geiket ide nem is számlálván. ` ‚ `

74. ДМ jegyezhetnz' meg névszerz'nt «_zz újabb

Задним feltalzilt masina'l* ( szó'val: тогда/гусь

gepelyek) z'ra'nt? Ezeknek esméretök mai napon

'már 'olly nagy kiterjedésü és foniosságu , hogy Ей—

lönös tudományt pêszen, Illyenek: a'z eîirlelö-csi-l

gák, hidak, csatornák; a’ sok kù'lönbféle malmok
(szél-malom, vizi ,Iszái'az, kézi, gabona-. papirosf,

fürész-, lialló-malom); a’ sok különbféle kutak, р. o.

gémes , huzó, szökó' , ártézi; -f- а’ kù'löribféle épît

mények2 és nagyszerii'alkotmányok. Velek az ern-

berek mai пирса egész cssodákaiîmivelnek.` Sokkal _

könpyebben, ham'arább és kev'esebb erövel vi

hetni velek végbe a’ munkákat. Masinák által dol-.1

goznak ma máx' a' mindennemù' fábrikákban. Masi».

g4kka1fopama1ç, szöve'tnek; kön veket sajtoltatfv

nek; és azon kivül a’ másinák ol y gazdaságosok ,

hogy egy masina, néhány embertò'l kormányoztet»

va annyi't dolgozik,.a' mennyit 400 fonóné. Mara

marosban a’ 'Szig'eti` hires só-bányában, a’ hegy

alatt egy vas-ut vagyon , mellyen két emheni erö~

vel egyszerre.40 mázsányi teller vitetik ki ’s be a’

hányából, -— A’ régiek a’ masinákbol _nem igen
bövelksdtek 5 és a’ minemii roppant lépl'ileteket tet»

tek, azok megszámlálhatatlan ember-halálba, ve» .

szedelembe, és .sok eröbe kerül'çek. Ma annak az

erönek ezered fésze sem kivántatnék hozzájok. Leg-vV

szebb eiféle találmánya peli'g az embcri elmének

a’ göz-masinçi, mellynek ereje különbség ne'lkú'l

használtatilç b_ányászatban, hajózásban, selyem.

fopásban, è_rczek’ 1ap1'tásában„ fözósben, ’s a’t.

Külföldfón már göz-szekéris van divatbam.>

75. Mi hmz/La uagyon mind az гуще histo

rial' esme'retelvneb? Mär mint okos cmbereknek i1-..

lendö tudnunk, hogy mint volt sorsuk a’ mielöt

ШИК élt embelfcknclc. De egyéhiránt is çi’ historiá

ból ianulmk meg példa'it mind a’ követendö jó ÖS

\



Történet-tndpmány, 539

«_értelmes embereknek, mind a’ker1`i1endö gonoszokq

nak és eszteleneknek. ' _

76, A’ història иду/ш lehet? Igeń sokféle,

Vagyon historiája egyes embernek; históriája _egy

fámiliának, históriája egy helységnek, várose

nak, országnak; históriája еду ege'sz nemzetnek,

vagy szinte a’ világnak, azaz: 'minden nemzeteknek

öszveséggel , - a’ mibô'l eddig tanultùnk némelly

nevezelességeket, _ ’ '

77. Refinl: ne'zve meig1 különösen micsoda his»

torl'át.érdeHetes tudni? A’ Magyar nemzetnek,

_mint a’ mi tulajdon édes nemzetünknek históriáf:

fiat: melly is máx’ moet következik,

П, КйШлбвел a? _ngygroï tërte'neteil', `

78, ‚А’ Ma ‘arolv’ histórz'ríjçít ha’ ò' щадит
s_zolvra oszthamíäel? ведьмы nóg 120„ jngymint:

1.) Az ö bejövetelöktöl чаду feiedeïmeiktöl fogva

Szent Ístvázi királyig, vagyis 8907-1000 eszt. K. u,

2. Sz. Istvántól harmadik Andrásig, чаду 1000—1301,

З. Venezeltöl második Lajosig, vagy 1301-1526,

4. Elsö _Ferdinandtói öiödik Ferdinándig, vagy

1526-161 mai napig, __ ` `

ELSÓ szAKAsz.

 

' A’ Magyarok, fejedelmeik’ igazgatásuk alatt,

vagy грации fogva Szent István királyig,

т 890—1000 еш.

› 79. Л1еппу2° z'deje ma'r anual?, hogy ezt a_z _o_rr _

sza'got Alagyarol" Zaly'a'b? Kere'k számmai annak

már ezer esztendeje. "

` 80. Hq't аде-161: a’ Zildgyarob ÍLol гонад ? Шар-т

_kelet fcló A_zsiában az Irtiseh folyam’ mentéhen,
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84. Mz'ért nem тащат]: megl a’ .Magg/arab

az ò' щади [аМеЬ/Щгеп, Azsz'a'ban? Részint más

szomszéd nemzetektöl háborgattattak; részint e

dig Arnulf, franczia császár hadi segitsé ùl hlvtal

öket, a’ Morvák ellen; melly utjokban а mag ar

földet megkémlelték, és meg szerßtvén csak a'

‚ шаг Ье is költöztek гей seregesen.

32. Maradtalz-e -még Azsía'ban, Magg/arab ‚ ёд

' van-:e ауте]: ottan тазу is fualami nyoma .7 Alkal

mnsint maradtak,` ès az újabb utazók akadtak is

magyar városok’ nyomaira; de azoktól az ázsiai

Ma aroktól mi europai Magyarok már annyira

élkü önödtl'ink. ho y' nyelvöket is alig értenök

meg; nem is tudunr felölök semmi bizonyost és

világosut,
' 83. ЛИШЬ/ел, I¿Ualle'rozottaca' lz emberel'ael: iepze-r

led azobat n.’ mi a'zsz'aí líagyar eleinl'et? Mint

más vándorló és pásztorkodó nemzetek, 6k is vai

dászásból, halászdsból és barom-tartásból éltek;

сап]; s_átorok alntt laktak; értettek irást is vala*

millyest, de pogányok voltak, és legkivált csak

a’ hudukozást és vitézséget örvendették.

84. А” Magyarolr, mz'lor bèjöttel: ez orszríg,

ba, „шт szerz'nt mzhtegy [жид/(ш voltak? Csalç

a’ i'egyver-foghatók 215 ezeren voltak, kik 408

nemzetsêgekre osztattqk fel magok között. Найт

népeiken kivl'il pedig (szokás szerint) temérdek

найти ökrök, tehenek és llovak is рты: utánol;

kisóretökben. `

85. ilIer-re jöttel: Ьв az orszrígba? Az orosz

tartományokon kereszlù'l, a’ nagy folyó-vizeken

bör-zsákokon költözvón тип; és a’ Kárpát hegyek

folött el: legelöször is a"mostani Bereg vármegyé»

bc “был: be, e's telepedtek le, _ ugy nyomultak

idé b-idébb. '

' 86. Ha't a’ m1 y Вила-1252671, 7201 költözlöd

lel: filial? Budánaŕi áltellenben, Peslnèl, melly

akker mog csak ринга rév voll.
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87. Еде a’ mi mostani orszdgunlvat minemü

a'llapotban, tala'lm'l: a’ lilagyarolv; üres [ах-шт fir-

szdg volt-e ez, tvagy aL-kor is МИЛ: valalmfe'le

nepek? Lakták igen is, Tótok, Nemetek ’s ift.;

kiket tehát vagy meg kellett hódi'tani. vagy kiú'z

ni az országból . hogy helyöket elfoglalhassák.

88. lllzllyèn szerencse'vel шиш ezt „субсти—

nz' a’ lila arolr? lgen kivánatos ,jó szerencsével.

89. _fortelylyal ¿s e'ltel' а ИЬОЗОЬ’ z'jeszte'

se're .7 Azt hirlelték, hogy ó'k Attillánnk marndákai.

90. Ki volt az az Агнии? A’ Hunnus nem

zetnek királyn , cgy vilá szerte hires hódoltató és

kegyetlen ember (mellyert Isten’ ostorának is ne

чешешь), a’ ki birta ezt nz országot nz elô'tt négy

száz esztendövel, és a’ kinek hire-neve még akkor

is fónvolt ez országnak lakosai között.
91. Valljon a" Hunnusol: e's Magyarol: nem.y

ug (шагал egy nemzet-e? Némelly tudósok игу

vé ekednek, hogy a’ Hunnusok. Avárok, Scitác,

Törökök, a’ Magyaroknnk meg’annyi rokonaik,

söt szinte eleik is voltak: de az e ész dolo bi

zonytalan, és a’ Magyaroknak historiáia tulaldon

képpen csak ott kezdödik, mikor vilaígosan e’ név

alutt Magyarok , ez orszziäba bevándoroltnk. .

92- Mz'lror итал: ez. Krisztus után 886 és

895-dík esztendök között.

93. @lit cselelredtelv az orsza'gnal: eló'bbi Zako

заёиа1?01‹еъ hadi erövel meghódították, és vagy

odább nyomták a’ kzirpáti liegyek völgyek köze,

maîok pedig barmaikkal a’ sze'p róna. 'legeló'ket'el

fog alván; vagy rab-szolgáikká tették öket , és kit

ma ok körül teendò' szolgálatokra, kit vár-épl'tèsek

i'e s egyéb dologra fordi'tottak. -

94. Магда]: Ьйгби Íwgyan. озябший fel az or

sza'got? Nemzetség számra.

95. Hríngífe'le rangol` voltal: еЫог (Болта?

a’ lllagyamlv özött? Egy rang volt divatban, t. 1.

a’ nemessé . Minden magyar meg’ annyi szabados

nemes és intona volt. Ulóbb `:.i’ meghóditottak ós
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hadban elfogaltakból “так а’ rab-szolgák és nema

telenek (parasztok). '

A’ magyar nemzet akl'or mz'ke'ppen. фига

attatott? Akkor a’ Magyaroknakmég nem v01'

tak királyaik , hanem свай fejedelmeik. A_z ország

ba bejöttökkor Álmus, volt közttök a’ feje'delem.

Mindenik nemzetségnek pedig még külön-külön

volt vezére. д

97. Meddzgr tartott ez az, zgazgata's’ mödja?

Minieg'y 110 esztendeíg.I Még Almus után' voltak öt

fcjedelmck,`ugymint: Аграф Zoltán, Тохиз (Tak-‘

вору) , Geiza (Geese), és Vajk, _vagy europai, ke

rcsztyén névvel Ездит; de a’ ki тж kírályi mél*

_íóságm emclletett K. u. 1000 eszt. _
98.v А’ Ma _yaro'lmak ez orszafgba bejöveteh

löl: или mz' »vo t a’ fb' törekedésök? Az hogy огн

szágjokat mennél nagyobbra kiterjeszszék; щепу—

re nézve sok nemzeteke't meghódl'tottak, és magy

pusztíuísokat t-ettek magok körüL `

99. Merre cze'lzott [губ/2561212 az б ЬШеЬЬ ter--r

jeszkede'säk? Németorsza'gnak, mellyet már maid“i

nem egészen elfo Inhal@ l

100. Míkor' дадут}; fel az b' pusz'zfl'tlísaílr-`
leal? Mìdönl Németországban, Augsburg városánál

szörnyen me verettettek; feltámadván ellenök min’d

 den német Íejedelmck. Ekkor az eredeti nemes

Magyarok’száma annyira megfo'gyott, hogy ide ha*

zn több volt ofrab-‘szolga és nemtelen , mint :faza

bad пешее.

101. Hdrzyadz'h esztendó'ben történt ez? K. 11.955.

102. Баб] fogva a’ magyar nemes z'ttÍLon bé-D

lvêsse'gb'enl élvéfz , mire{отмена törekede'sét? Аг— -

га, hogy önmagát ren be szedhesse, _és a’ szom

szédos uépek’ példájára pallérozhassa. Onkényt ted

hät a’ Magyarok ekéhez fogtak, mesterségeket ta

nultak , és a’ kereskedést (ha magok nem ат]: is)

legalább eló'mozdították.

103. А’ nemzet’ palléroza'sa'ban. 1:2 tette a’ leg'-l

elsò' magy гарем ? Az egyik fejedelem Gçiza, ki t. i.
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egész háza” népével együtt a’ pogányságból általa

tért a’ keresztyén vallásra és megkeresztelkedett.

MÁSIODIK SZAKASZ.

 

A’ Magyarok, Árpádi vérből származott kid l

rályok alatt, vagy I. Istvántól fogva

- III. Andrásig, 1000--1301 eszt.

104. Ä nemzet, pallérozdsdban kicsoda tett

még nagyobb lépéseket ? A’ legelső magyar király ,

István; ki utóbb a’ szentek, sorába is igtattatott

105. Szdmla'ld elő, mi nagy érdemei vannak

István királynak a’ m _yar nemzet kürül? Az or

szágot vár-megyékre fe osztotta; törvényeket 110—

zott; a’ pogány vallást irtotta .. a’ keresztyén val

lást pedig megerősítette; annak virágzására jószá

gokat gazdagon rendelt, és oskolákat fundált. `

106; Hol lal-ott Szent István? Esztergamban

és Vesz rémben.

10 с Hdt a’ magyar nyelvnek virágzására a’

legelső királyal: tettek-e valamit? Arról gondos

kodni megfeledkeztek, és helyette a’ deák nyelvet

hozták be oskolákba és törvény-székekbe; sőt még

a’ prédikáczíók is deák nyelven mondattak, és tol- _

macseknak kellett azokat magyarázni.

108. Mi volt mind-enne}: ol'a ? Az a’ körn ül

» állás , hogy a’ keresztyén vallás, tanítására kül öld

r'ől (Olasz- és Németországból) kellett hívni lelki

atyákat; kik magyarul nem tudván, deák nyelven

tették tanításaikat mind templomban mind Osko

lákban. ’S innét van mai napig is a’ sok deákos » szó

v a’ magyar nyelvben p. о. história. náczió, nótá

rius , rektor, preczeptor ’s a’ t. "'

") Láss többeket a’ XII. részben“ és a’ toldalékbuu.
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109. Szent „шт uta'n, 1:1'1: Zettel: Кайф/ай: a'
Magyarolmalv? utána még 22 kírályok luralkod

tak a’ tös-ïyökeres mavyar Arpádifámllíából,melly

@zum kih. ь, к: и. 1350411; езщепдб щьап.

‘ 110. Nevezz meg néÍzfí/zyat вдел magyar fue'r»

bó'l sza'rmazott lfirdlyok ŕözül? Béla, Salamon,

László, Kálmán András ’s art. ç'.

111. Magyar nemzejre ne'zve mijeles ¿Q_ ot

'vìtt ’ue'gbe elsä Бди? О veretett pénzt legelsö

ben. Az adót leszálh'totta. A’ vasárnapon шпаги!

szokott vásárokat szombatra tette által.

112. Mit tuflsz Замша/ь Нищий]? Ennek az

udvari bolondjn volt az a’ Markalf, kíró'l aunyi

sok furcsa mese-beszédek forognak a’ magyar köz

nép’ száiában mai парад; is. ì

113. мы! nevezetes Ka'lma'lz kira'ly’ импло—

da'aa? Ez alatt Канаты; által Magyarországon a’

töhbi Europából 5 csapattal )övö nép-csordák, a’

keresztes-bucsu~járókg mellyelg a’ merre mentek,

rablottak, pusztítottak, ugyhogy miattok az or

szágban nagy éhség támadt. Egyébiránt Kálmán a’

bölcs és jó királyoknak egyike volt, ki jeles tör

vényeket is hozott; a’ boszorkány asszonyok’ e1

égetését tilalmazta; és semméképpen nem hag 

ta magát reá birni, hogy a’ keresztes hadakknl társ

kêppen a’ Szent-Földre elment volna.

114. vJìlondj шиит! emle'kezetesseget II~ ‚паду

val: Béla'ro'l ? Ennek a’ felesége Ilqna kormányozta

az országot, és pedig derekasan. О szedetett leg

eló'ször katonákat ház-szám szerint.
I 115. Mijeles dologV törte'nt II. Седла, alatt?

О szálll'tott a’ Байта mellöl a' magyar fóldre Né

meteket, kik 1ete1epedtek`és niaig is megvannak

Erdélyben és a’ Szepességen. Az ö idejében ment

által az országon megint egy más keresztes свара:

a’Szent-Földre ,

116. Miró'l emle'iezetes III.. Вёл? Ez is egy

vitéz és eszes fejedelem volt. О _hozta a’ király@

udvart teljes fénybe; állx'tott maga körül udvan
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tisztségeket és királyi iró-szobát (canczelláriát). A’

hozzá folyamodóknak audienczía és irásba tett in

- stáncziák által volt ‘csnk szabad vele beszéleni. A’

Magyarokat (kik még mindeddig na yobb részint

csak sátorokbanlaktak) rendes házak épi'tésére és

falukban együtt lakásra fogta. A’ zsiványokat

és tolvajokat ù'ldözte. Esztendó'nkint nég jeles ifjakat neveltetett a’ pallérozottabb kültölídün, Pá

risban ¿Francziaországnak fö városában).

11 . Mil: шах: eló' щади II. ¿minis ат“?

Ez maga is oda volt a’keresztes hadakkal a’Szent

Földre , Jéruzsálembe, nagy haszontalanul. Honnét

mire haza jött, az országot mindennemù' rendet

lenségben ищи; `kù'lönösen a’ Zsidók nagyon el

hatalmaztak, 6k birvdn árendálmn minden királyi

jószágokat. A’ Németek foglalták el a’ legnagyobb

tisztségeket: mellyért Ardrás a’ nemes Magyar-nep

elött gyù'lölségessé tette ma át. A’ Magyarok’ meg

vigasztalásukra tehát királyi levelet (arany-bullát)

adott a’ nemeseknek, (mellyre meg is eskiildt) ar

ról, hogy ó'ket neme i szabadságaikban sem ö sem

maradékai soha nem ogják többé háborgatni.

118. jlb' 'ucm megírva a’ ÍLzlstóricíban IIf- Be'

láro'l? Ó kezdett шиш rendes ország-gyù'léseket.

Buda várát megépl'tette. Az ó' urulkodása alatt ù'tött

be az országba ama kegyetlen pogány ellenség a’

Tatár, olly szörnyi'i sereggel, hogy csak az elöjáró

— csapatja is 40,000 emberböl állott. Alsó Magyaror

szágot rettenetesen elpusztitotta; rabolt, égetett,

ölt , vágott, és számtalanokal; rab-szijra fiizvc ma

gával elhurczolt; ugyhogy két héti¢Jr is utazhatott

-az ember Magyarországban , és sem liázat sem em

ber-nyomot nem ими. Azután pedig, hogy а’Та

tárok mindent feldultzik és semmit nem találván

az országból kitakarodtak: nyomban az éhség, dög

halál, farkasok és sáskák lettek az országnak rémi

tò’ csnpássi. Az éhség `.'innyira ment, hogy az em

ber-hust is ették és шиш; а’ piaczokon. A’ farka

sok pedig elszaporodván még a’ bölcsò'kbôl is ki

KÉzi KöNYv. » 35
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мышам}: a' csöcsemô'ket, és a’ fegyveres kato

nékkal is szembe тишь.

119. A’ pusztdn 1mg atott sol: pide'lrelvre jöt

telr-e еЫог z'smét ma's .Zl/fi/zgyarol` Адама? Nem

jöttek. Hanem az olly puszta vidékek’ megnépesi-`

tésére a’ királyok más nemzeteket hivtak be az or

szágba, Németeket, Kunokat, Cseheket. ’S innét

vannak maig is a’ magyar faluk’ közepettén n’ sok

féle idegen nemzetù' faluk.

120. Mi hz'rt [наддува maga uta'z IV- La'szló

Lira'ëy? Ez igen mocskos életet élt, A’ Kunokhoz

l ша magát, és azoknak asszonyaikkal fajtalanko

dott; de vé re aztán u yan Kunok _is gyilkolták

meg. Iunét un-László lett a’ neve- О alatta а’Та—

tár ujra beçsapott, és az országot minden marhái

hól kipusztl'totta, -—- elaunyim, hoc'y vonósok nem

lévén, az embereknek magoknak ‘kellett huzni a’

két-kerekü kia szekeret: honnét az illy szekeret

Kun-László’ szeke'rének hiv'uk mai na ’ is.

121. Mondi штата} I I- Andra's urallroda'f

sa'naß z'deje'bò'l? Ó aletta volt legelsöben ország

ülés a’ Rákos’mezején, szabad ég alatt» A’ job-

ágyok' sorsán könnyebbített aunyiban, hogy nekik

szabnd költözködést en edett. Méreggel étették

meg ellenségei. Benne k1 olt az Arpádnak ñú ¿gon

vnló nemzetsége , K. u. 1301. eszt.

122. Ezen. 300 esztendönyi ídó'szal: alatt

millyen „гид volt az erlzölcsllî'fre és palle'rozott*

ságra нём/е? Igen szomorú. int más országokat

ug a’ Magyart 1s bárdolntlanság és lelki sötètsèg

вьёт. A mi kevés tudomány volt, az a’ k1astro

mokken talált menedéket. Az eröszakoskodások,

rahlás, tolvajság szörnyen'elhatalmaztak Szinte az

ország’ nagyjnit is törvénynyel kellett kényszerx'teni,

hogy ne lopjanak. Hozzá )árult a’ Tatárok’ irtóz

tató шиши és акта]: gyászos kövejckezései.

23» .Mit [сдувая/лети]: те (и; Arpaíd’ fue're'böl

«ualó kira'l oir/.ak ишемия. Ok bizonyos és

állandó la cást nem tartottak sehol, hanem az or
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azágban mindig kalézoltak, feleségeikkel, számos

udvari cselédeikkel, sólyom-hordozóikkal, disznód

csordáikkal ’s a’ t. egyi'itt; élödtek a’ grófokon, és

fö-rangu nemeseken , kiken raitok mentek vêletle-a

nù'l, hivatlanul. Nagy inne eken pedig hol eg ik

hol a’ másik városban ù'tötte с sátort , nagy tehö are

a’ lakosoknak, kiktöl magokat vendégeltették.' Néa

ha királyi majoraikban is idöztek р. о. Dömösön.

De mégls legtöbbet laktak Fejérvárott abban az

épù'letben, melly mai napon a’ Zirczi szerzetes

papok’ lakása. » `

124. Míért гене]: ° y a’ reggi kíra'lyol: .7 Azért ‚

mivel az'országban renîiies `törvé:ny«sz<’>.kek még nem

lévén szerte'-szé11`el, ~ magoknak kellett minde

niitt igazságot szolgáltatni, еду pár birókat mellé

jölrvevén. ’

125. AHI-or lett vége az глав НпЦуЕ látoga~

ta'aolmak? Csak lassan-lassan hagytak fel velek;

minekutána koronázás’ alkalmával a’ Magyarok tür

vény által is kötelezték öket arm,- hogy uz orszdg’

lakosain alkalmatlankodni nem fognak.

HARMADIK витая.

 

А' Magyarok, külônbféle nemzehî királyok’

igazgatásuk alatt, vagy Yenczeltöl fogva

II. Lajosig, 1801—1526.

125; Ад Arpríd’ fdmíliajábál »való Hrdlyoßnak

mag'ua падший/ь, mz'csoda fámílz'cibo'l _lèttehßi-l

ra'lyaz'k a’ Mágyaroknal'? Akkor egy álló esztènd

deig nem volt kirá1_y» Attól fogva edi `ugy vá

lasztottak magoknaç királyokat _kù' önb éle 132111

ПйЬЬЫ; és pedig nem is mindig Mag arokból, had

nem kiilföldiekböl is. Voltak nekik anczia, ausz

шаг, olasz, német, cseh és magyar n__emzetü ki

\
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rályaik, öszvesen tizenné en. És az igy ment kö

zel harmadfél száz eszten eig.

127. Azon különbfe'le familia'ból lvalo’ magyar

Huib/ol: .bözül перед: те ne'mellyelvet? Károl,

Laios, Zsigmond, Mátyás s a’ t.

128. Mz' 'eles dolog törte'nt elsó' Ka'rol’ urallro

dfísa alatt ? ' verette a’lege1sö magyar aranyokat.

A’ királyi lakást a’ mocsáros Fejérvárról Visegrádra

tette által, hol állaudóan lakozott is. A’ boszor

kánysággal vádolt személyek’ elégetését meg

azüntette.

129 Emlz'ts nevezetességelret Nrgy-Lajos’ide

jébó'l? Ö alatta Magyarország igen nagy kiteriedés

re jutott , és akkor egész Europában nem vo t ha

talmasabb potentát ,' mint ö. Ez idöben kezdô'dtek

a’ Törökkel való sok háboruk. A’ nagy hatalomra

ka ott издавна: 6 az országból kiù'zte. A’ tudo

mgilyok’ számára fò' oskolát (universitást) fundált

Pécsett. Az adónak porta vagy ház-szám szerint va

1`ó ñzetését ó' hozta szokásba legelöször. A’ Неву

alját ") б ültette be kù'lfóldi böcsös tökêkkel.

130. Mi teszz' emlékezetesse' Zsz'gmoml’ ural

lroda'sa't? Ez ötven esztendeig uralkodott, eddigMagyawországbanY egy király sem még. ¿nalatta

rontottak be a’ Törókök a’ magyar fóldre , legelö

ször. A’ 'obbágyságnakä б is szabad költözést en

gedett; a nemeseket is dézma вы vette (de a’

melly rendelése csak 3 esztendeig állott meg). A’.

Szepességen 16 városokat a’ Lengyelek’ királyának

zálogba eladott. Felesége, Borbála, igen hires rossz

személy volt , kit a’ Magyarok tôle el is üztek.

131. _Mi ujs ’ törte'nt 7. Lászlo" uralkodásaalatt? A’ Törökilìfakkor ноша; Ье Magyarország

ba 1e elô'ször a’ na keleti pestist. . '

1 2. Sza'mla'ki’ eló' „Ma'tycís lrira'iy’ (мазня:

Hunyadi шагу Korvinus azaz ngy-orru Ma'tya's)

 

°) Hol vanvez a' vidék?

`
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uralkodása'nal: jeleeve'gez't? Ó ter'esztette' ki az or.

szág’ határit minden magyar kir lyok között leg,

messzebbre. О hozta divatba'a’ huszárokat. Fun-r

dált fò' oskolát (egyetemet, deákosan universitást)

Pozsonyban; és a’ tudományoknak ’s tudós fériiak-i

nak пазу pártfogójok volt. Alatta a’ Török ismét

betontott az országba, de visszaveretett. Általjában

Mátyás igen bölos és igazságos fejedelem volt, Le»

ereszke'dett mé a’ köznéphez is, mellyró'l maig is

sok elbeszélése - vannak fon a’ nép’ szájában р. o.

a’ kutya-vásárról, a’ tétén i leányról, a’ czinkœ

tai mesterröl " ’s a’ t. Ho ta után példa-beszéddé

vált ez a’ mon ás: „Megholt Ma'ëya's kira'èy, oda

gz zgazs ' ! “

133. I. Ulciszló’ z'deje'bó'l mit гида: еНяемёт

lenz'? Ekkor készült а’ magyar törvény-könyv,

mellye; Verbôozi _István (Itélö-mester) szerkesztew

тещ. О alatta történt a’ pgrasztok’ hires és vêree

lázadása, Dózsa Györŕ'y’ vezérlése alatt. Tudniilf

lik a’ római ápának 'elazóll'tásárg .a' Magyarok 15

a’ Врет—Г61 re készù'lô'dtek, és más is indulásban

voltak u" keresztes haddal. Pestnél eïüitállottmár

.40 ezer paraszt-ember. De a’ helyett, ogy a’ Биени

Földre indulmk volna, el kezdettek prédálni, PINZ

titani, gyïlkolni és égetni: a’ mit Мушка]: négy

hónapig, Akkor fegyveres eröyel elnyomattak; Dó

zsát is еноты, tiizes székbe ültetve tx'izes vasak

kal csipkedtettèk, és végre testét a’ maga tulajdon

legényeivel (tizennégygyel szám szeriïll) folétették:

kiket. e’ végre elöbb çilencz napig koplaltattak, А

гашиш]: pedig azt nyerte'k vele, hogy ismét буб—

сбз jobbágyokká tétettek, ugymint a’ kiknek helyuk

xò'l elköltözni ezentul nem volt szabad.

‚ 134. Maga ez a’ II. Ula'szl' me'g miró' пе—

»pezetes a’ magyar hßlstórz'ribari? `_ igen is iÓ ‚ és

Н Olvashatni ezeket im e’ könyvckben: „Elmés nyájase

задок,“ _ „Ксаткеаьи п. 227.1ap. „Mii-wn Jouet’

Amagyar gralnnlaitikája,‘ç lll-dik l'ész 74 lap.
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egyù'gyù' ember lévén, a’ kiilîóldiektöl csak Doh-.

zae-Lászlónak, a’ ma ar alföldiektöl Pedig сна];

`Laczinak neveztetett e , me etésbó'l. A войдут—

dékozás, eladás és pénszöïzsönözés miatt utóbb

végsö szegénységre iutott; elannyira, hogy a’ mé»

szárszêkben sem наш: neki hust hitelben , -pénze

edig nem volt, A’ 1);).in vásárok’ alkalmával ter

м inasait azon sátorok alá kiküldözte, mellyek»

ben hust árulni és siitni szoktak; és osak igy ehe:

tati; е1е5еъ1кйгй1уе1ёгёге is, Ezen sdtorokat elò'ször

az inasok, вирши огзиёзтвиегъе mindenek La'czi’

банд/Лифт“: nevezték g1, mint _ez a’ nevölç mai

nap is.

135..1Ие2{уе}7 H. Lajas’ urallvocla'sánal' neve-A

действуй? Ez a’1_égnyomorultabb és legszegényebb

király volt, Idétleńù'l született a’ világrq, életénel;

ötödik esztendejében m'egkoronáztatott, tizedikben

Пшеница ù'lt, tizenhnrmadikbnn már bajusza volt,

tizenötödikben megháznsodott, tizeunyolczadikban

Vößzù'lni kezdett, és huszadikban megholt. Az ô'

urallcodása alatt még a’ ozigányok is szabadon ver:

из]; а’ hamis pénzt; behozatott az országba a’ гед

formált keres'ztyén vgllás; Beù'tött újabban a’ Тб—

гб]: is, kivel ama’ szerencsétlen megulközêsben

Mohácsnál1526. az è'gész országbeli magyar nemes.

` _gégnelc a’ szine ’s lángia, öszveseri 22,000 ember

elesett; `és egy C'sele nevù' patakba , futás lçözben ,

bcle h_alt maga g’ király is, A’ Török Pedig ekkor

gz Qrszágpak ,déli részét elfoglalta,

136. Za'pplya Línea’ Lìm'ëys ' a feló'l mi va~

ура, „идти _a' дымами P Ve e uralkodott egy

'ideig elsó' Регаты, Ausztriai vérböl származó ki

хану is , a’ ki II. Lajosnak hugát, Агнии birla fele

ségù'l; mignem végpe 1510. геммами hárámlolt

gaz pgész kormány, -

- 137. Ezel' a' lfülönlzféle летит Нпйёуо]: Ízol

флюид}: lalvrísaz'lrat ? Уйзеггйёод -is u yan , és Ге—

jérvárottë de rendßzerint ¿s állandóan шип laktak

v
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138. .dz ö h'ra'lyígulr alatt a’ Magyar-nem

zetnelv mint volt sorsa a'ltaljzíban? Virágzott ш

domány, kereskedés , mesterség és minden.

139. Millyen, becsületben volt a’ петлейnyelv?

Az hozatott divatba a’ királyi udvarnál is, és a’ ki

rályi levelek magyar nyelven irattak.

14()- lìIz'llg/en ked'uezéssel 'vz'seltettek a.’ гидо

ma'nyol: z'ra'nt? Igen nagygyal,és névszerint Mátyás

király a’ tudósokat különösen pártfogolta, böcsú'l

te és külfóldröl is udvarához édesgette. Budán

könyv-nyomtató intézetet is álh'tott fel. Az ö

könyv-tárának pedig nem volt párja Europában.

141. Mint 'valt [Шарада]: a’ különbféle mes

terségelvnelr? Azok is mindenképpen vuágzottak

Aïszg'on-lóggó hintó ez idö tájban találtatott fel,

és pe ig legelò'ször Magyarországban'. A’ török свё—

szárnak magyar master öntött egy olly szörn üsé

ges álgyut, mekkorát a’ világ többet nem átott

sigmond szinte Francziaországból hozatott épl'tö

mestereket. Ugyanô' emeltetett Budának ellenébe

a’ Duna-Parton egy roppant {ох-пуст, mellyböl

Buda-vang vont nagy vas lánczok által a’ Dunát ely

lehntett zárni a’ hajók e161.
142. Mit таил}: а: akkorí kereslïedésró'l? An

nak mindenféle Карп volt nyitva. Lehetett akkor

magyar kereskedöket portékáikkal egyù'tt szemlêl

ni: Béosben , Cseh, Olasz, Lengyel- és Bur

kusország’ f6 városaikban. A’ magyar fa- és ken

der-portéka kihordatott szinte Törökországba, Ará

biába, Egyiptomba. A’ magyar vitorla-zászló a’

Fekete  és Közép-tengernek minden kikötô'helyei

ben lobogotb
143. ßIecldz'g шпона]: ezel: afmíndennel: bed-_

уезд ¿dök az országban ? A’ szerehcsétlen Mohácsl

ütközeti , mikor az orxszágnaky jelesebb rèszét’ a’

Török eîfoëlalván, minden szép mtézetetfelforga

тон, e's a pallérozotißág’ >helyébe bárdolatlanság

h Брем mindenfelé. ‘ ’

„__-__.“
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NEGYEDIK szAKAsz.

 

A’ Magyarok' a’ felséges Ausztriai házból

származott királyok’igazgatásuk Масс; vagy

' I, Fçrdinándtól ötôdik Ferdinándig,

пав-„1836, ’_s t.

144. Za'polya Jdnos’haltíla óta mz'csoda lu'm'ëyz

házbo'l való fejedelmeil; Zettel` a’ _Magyarolfnal- ?

Áz Ausztriai ilázból valók, kik már ma többé nem

is választatnak, hanem fipól Вы, nemzelségrò'l nem

zetségre, söt még a’fleányágra is szállandó örök

вё kép en birják 'ez országot; és Bécsben шпик

u varo at. » ’

145. Hdlzyadz'l' l-z'ra'ly urallrodz'l: ma ma'r' az

‚Амина! h_a'zból ? ‘A’ tizennegyedik.

_146. Nevezz _meg ‚Юз—22161: пётеЦуеЬей? Fer

dinánd, több is; Maximilián, Rudolf', József ket

ш , Leopold kellö, Károl, Mária Therezia, Ferencz.

147. lìlz'ró'l ne'vezetes ekó' Ferdiluínd’ urallo

da'sa? .Kezdett ö uralkodni m. M26-ban , de vele

_egyíítt uralkodolt Zápolya is; s az ò' еду magának

uralkodása 1510 óta kezdó'dik, A’ jobbág 0k sor

_sán valamennyire könnyebbített. A’ póstńïmt ö ál

Шощ fel, Ot koronázták legutólján Fejérvárott,

és azóta Qttan többó egy királyt sem. A’ Törökkel

gzerencsétlenl'il haquozott; ugymint a’ ki 1541'.

alsó Magyarországot és a’ fó' várost is Budát Vég

ké pen elfoglallu д birván és sanyargatván ш más

1`é száz esztendeig huzamosan,

148. All' külänös dolgolr törte'ntelv I. Maximi

lìa'n’ ideje'ben? Ot koronázták legelöször Pozsony

han- Ugyámott t'artott òrszág-gyúlést , mellyen

11èmetkatonáktól kisértetve jelent meg, és kiván

ságait a’ magyarországi rendeknck'némct nyelven
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adta elô'» Felesége Anna, hires szépségü és jó asz

szony volt.

149. Mi ujsa'got értelc a’ magyarolr II. Ma'tyds
alatt?l Akkor hozatott> be az országba a’ legelsö

kukoricza-magv, Törökországból; és csakhamar el

terjedt a’ gazdáknál, mind Magyar- mind Erdélyw

országban.

150. Rudolf lsírrílyról mit таил]: ? Ez nô'telen

ember volt teljes életében. A’ tudományoknt na

kedvvel szerette és a’ tudósokat pártfogolta. A’ T6»

rök felò'l való széleken ö kezdette öriztetni az or

szág’ határait rendes katonasággal, mint ez maig

is ugy vagyon, A’ rómni pápa’ ajánlására, ö vétetf

te be az országgal 1587. azl; az újabb kalendário,

4mot, mellyel maig is élù'nk (az ófhitii örögöket

kivevén). Az ö idejéhen volt паду belsö ázadás és

háboru Maggar- és Erdélyországban, leîinkább

vallás’ dolgá an, Bocskai István’ vezérlèse a stt,

151. Mit jegyezhetünl: meg tudni mélto't III,

Ferdina'nd’ z/ralŕodása’ z'deje'böl? Ez Sopron ban

koronáztatott meg, akkor Pozsonyban dög-galál

lévén. A’ dohánynyal-élés és pipázás az ö idejében

jött divntba a’ Magyarok között. `

1 2, Mz'a'rt ne'uezetes elsó' Leopold’ urallwda'

sa? `@latta veretett ki a’ Török az országból,

és a’ fò' város (Buda) me szabadult a’ török járom

I..._lól, 1686. Sept. 2, minekutána 145 esztendeig

sanynrgattatott. Ismét nagy zendiilés és’ belsö há’

boru támadt felsö Magyarorszá han, Rákóczi Fe’

rencz’ vezérlése által: melly h orúnak hire maig*

is fónmaradott, a’ kurucz-futrís nevezet alatt,

153. Momljjelésse'geiet III, Ka'rolról? Az 151
landól katonaságot , és ,uz акта]; тагъйзйга való-ŕize»

ltést ö hozta be. Ugyan ó’ épi'totett az invalidus ka’

tonák’ számára Peste egy roppant palotát, és ab.

_ban ápoló intézetet. Ъ álli'totta fel a’ nagy-méltó

ságu helytartó tanácsot, melly Budán vagyon. Az

ö halálával az визитки királqunak ñú liga kiholt.

f
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154. Utdna им: Н lett magyar Lz'ra'ly? Az

ö leán a, Maria Therézia, ki Ferencz német csá

szárn. с volt hilvese.

155. llfltirz'a YVzere'zz'a’ urallvodfísa alatt mijeles

dolgol` töńénteb? Igen sokak, р.о. öa’Töròk által

megrongált Buda’ várát kiigazl'tatta, és meg is lá

togatta, a’ mi külön'ós öròm és' ritkaság volt a’

Magyaroknak, ~ mivel már akkor Buda’ vára két

száz esztendö Óta nem laîtott falai között ma ar

királyt. A’ Csajkások’ hadi seregét ö álll'totta el,

valamint a’ test-örzö magyar nemes vitézi sereget

is. A’ forspontêrt {izetést rendelt és az urbáriomot

Ó' hozta be az országba. Az innepeket megkevesl'- 

tette. Az elzálogosl'tott tizenhat szepesi városokat

visszaváltotta. A’ boszorkányoknak hitt asszonyok’

kinoztatását és elégeiését végképpen eltörölte. A’

'vásárokat (mellyek azeló'tt orszńgszerte vasárna

on szoktak сад-шт) б rendelte által más napokra

étrközben.

156. Míjeles гене! vannal: II. Jósefnel: ? Ö,

szabadon gondolkodó fejede'lem lévén, sok külö

nösségeket eselekedett. Az egész országot fölméret

te; a’ házakat megszámaztatta. Az országot nem

_az eddig szokott várme yei kormán , hanem tiz

királyi biztosok (komissîriusok) для igazgatta. A’
vnémei; nyelvet hozta divatba törvény-székeken, os

kolákban, Könyveket elöre-megvisgálás nélkül ha

gyott szabadon irni és nyomtatni. A’ e elsö ша

gyar ujság is az ò’ idejében indult meg. A protesz

tánsoknak sok szabadságokat engedett. A’ Török

kel szerenesésen hadakozott, Halálakor maidnem

minden rendeléscit visszavette; a’ magyar koronát

is н— mellyet Budáról Bécsbe vitetett  ismét

visszabocsátotta Budára. Nem volt megkoronázva

Шиш arkoi'onával. › . -

1 . А’ kögne' re дёгтю шалаш mz'ró'l em».

Идемте _IL [две] фиги? Birodalmaiban sokat

utazott, és _pedig esmeretlenù'l; de штатам

lmgyta пустая; _alyai kegyességênek. _Lebocsdtkn
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' дои pedig а’? legalacsonyabb ŕendù' alattvalóihoz

is, Igy пашет р. 0. Marvaországban, Brün és 01-—

mücz nagy városok között, valami _Ruznicz nevíi `

faluuak határában , hogy midön еду paraszt, ember

az utra dù'lò' fóldein szániogatna; mellette terem

egy esm'éretlen uri einher, elveszi kezeibô'l az ekeff

szarvát és szántogat, -.- a’ paraszt gazdá'nak Pedig

mint ostorosnak a’lovakat kellett igazgatni. Mmek

ниша _már igy néhány barázdákat végi szántottak

wohin; az esméretlen úr felsö ruháit ïiigombolja,

és az ö császári aranyfcsillagait, mutatja, a’ Iparaszt

gazdának ezeket mondván: „En va ok тег, a’

_ti császártok ée atyátokl'“ Azon fó fil a’ sörén

pai'aszt gazdát meg is ajándékozta, és ugy odáb

ment. E’ szép tettnek örök emlékezetére azon a’

szánió-fóldön, az uthoz közel, egy nagy kö-oszlop

ßmeltetett és dll mai nap is, illy fölirással; „Ezen

n’ szántó fóldön száxitott П. Jósef, `ausztriai császár,

_Augusztus' 19rdikén, 1769.“ _ ‚ _

.Más szép elbeszélés II. Jósef _királynak lehe

csátkozó kegyességéröl im’ ez: .Íósef csrisgrír mint

pr'vos. E y szegény beteg asszony Bécsben, eló'szó-f

11'tá ñaes áját ’s monda neki? „Men' és hivj nekcm

orvost,« Inert tovább mdr ki nem álihatorn a’ kino-f

kat!‘‘ Most a’ kis ñú szomoruan futkosptt-egyik

.orvostól a’ másikhoz, de cgyik sem akart eljöni;

mert Bécsben az orvosnak, valahányszon beteghez

megyenï, egy forintot kell adni; _nekik pedig, a’

sze ényeknek, lçönyeknél egyebök _nem vala, -z

_me eket a’ jó Isten ugyan számba vçsz, de nem

».min en ember a’ iöldön, Mikor már a’ ñl'l a’ har~4

madik .or`voshoz utban volt, eleibe jöve Jósef csá~

azar. A’ ñú ó't gazdgg urnak nézvén, _igy szóh'tá

meg: „Nagyságos агат! kèrem igen yszèpen, nem

ajándékozna nekem egy forintgt .“ Már ez caak-l

ugyan keskenpr feneket kerit a’ dolognak ° gondo-_w

lá magában a császár _ ó' azt tartja, ha a’ forintot

‚ megkaphatom egyszerre, nem lesz szükség a’ krajv

радистку hgtvaiiszor külön-külön içoldiilllorn. „Hap
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Ваш ‚ negyven krajczár nem'lenne elég? “ kérdé a’

császár, A’ fiú „nem“ -mel felelt, egyszersmind

elbeszélte , mire kell neki most az egy forint, Ek.-_

kor a, császár megadta neki a’ kívánt pénzt; ogy

szersmind pontosan me mondatta magának, kinek

hiv'ák édes anyját, ho lakik; és az alatt - mig

a’ ú a’ harmadik orvoshoz siet, a’ beteg asszony

pedi otthon imádkózik, hogy a’ jó Isten ne hagy

{a e -— а’ császár a'-betegnek lakásához kocsiz,

göpönyegével magát kevessé eltakarja, u hogynem igen lehet vala rá-esmérni. Midőn ediig a'be~

teg asszon ’ szobácskájába el'utott (melly üres és

потоки kis hajlék vala), a szenvedő asszony őt

orvosnak hivé, elbeszélte neki testi bajait, vala-.

mint azon nagy szegénységät is, melly miatt mae

gát ápoltatnj nem kéEes. ire így szólt Jósef csá

szár: „Majd hát iro , jó asszony! egy. reczeptet,

д csak íróeeszközt ide! “ Ekkor megírá a, reczeptet ,

és megtanítd az asszonytI mellyik gyógyszer-tárba

kellessék azt küldeni, ha a’ fiú haza jövend , '- ’s

ezzel ott hagyá az iratot az asztalon. Alig ment

el a’ cszászár, belépett az igazi orvos, kit a’

fiú hívott. A’ sinylö asszony nagyon csodálkozék,

midőn “hallotta, hogy ő is orvos volna , és mente’

kezett, hogy imént volt nála egy, és rendeIt is

neki valamit: „Amott hever édes úr még a’ req-f,

егерь,“ Az orvos szemeit mereszté, midőn a’ ге— `

czeptet kezébe vette, látni akarván; minemù'l italt,

vagy miféle lapdpcsokat rendelt amaz neki. „Jámw

bor asszony! Fugymond, erre az orvos - kelmed

különös jó orvos” kezeibe esett; az többet tud mint

én; az kelmednek 25 Karol-eren at (а’ mitöbb

250 ftnál rendelt, mell eket a’ cirályi fizető-his!

vatalnál ell fölvenni; a u1 ez van írva; József-1

esméri őt, jó asszonyom? Illy gyomor-ta азы: és

erősítő csepgeket kelmednek én nem tudtam volna

írni,“ „Mit . hogyan? a’ császár a’ mi szegény hai

lékunkban~voltl ‘ mondá az asszony; és szemeit'

egekre emelvén , nem tudott egyebet mondani en
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nél; '„ Áldassék Isten!“ - Az igazi orvos tehát

most az asszonynak vegyüléket rendelt, melly

e észségét csakhamar vissza hozá. Ев így az orvos

a beteg asszonyt gyógyítá meg, a’ császár pedig

a’ sze ény asszonyt.

1%8. Jósef császárnak ") azon rendeléseít ,

mellyek a’ magyar nemesi szabadságra nézve ár

talmasok voltak, kicsoda tette semmivé? `Az ő utána

következett kegyes és bölcs király, II. Leopold.

159. Mit tudsz még II. Leopoldro'l P Az ő ural

kodása alatt tartatott országgyülósen sok jó ígye

kezeteit vétette szóba és munkába; de végre nem

hajthatta; -- hamar elhalálozván. Csak ötnegyed

esztendeig uralkodott.

160. Kicsoda következett II. Leo old után?

Első Ferencz, ki 1792. óta uralkodott 8935-ig.

161. Az ő uralkodása miről nevezetes a’ nem

zet’ Младшим ? Minden királyok között ő ko-.

ronáztatott Budán legelőször. Ugyan ő tartott ог—

szág-gyülést is Budán 1807. Hosszas hadakat viselt

a, Franczíákkal, de nem mindig szerencsésen. Az ál

dott kolompér az ő uralkodása alatt jött divatba min

denképpen. A’ pénz nagy változást szenvedett 1811;

midőn a’ fekete hosszu bankók böcsükben alászállí

tattak. Ő alatta volt az országban éhség 1816. és

kholera-pestis 1831. ")- . `

162. Nevezz idvezseges rendeléseket, mellye

ket nem-rég idjvezú'lt kiráb/wzknak I. Ferencz

nel: köszönhetünk P A’ katonák, állítását , a’ fogdo

zás helyett, sors-vonás által történni Parancsolta.

‚ Az egész országot öszveíratta', állított intézetet a’

siket-némák, számára Váczon, az elöregült tisztvi

selők, és özvegyeík' számára Budán ”Ü; csillag

4’) Az Ausztriai házból való magyar királyok egyszei-9_

mind Németországnak Vceaászárai is voltak; azért vi

selték e’ két titulust: Császár , Király.

**) Lássd.- IX. rész, XVII. szám.

щи) Ebbe oskola-tanítók is beírathatják magokat.

r
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vizsgáló torn ot építetett a’ Szent-,Gellért hegyén

(Budápál), а himlö-oltást közönségessé tette, a’

Dunát a’ Tiszával öszvefoglalta , egy дыма ásatott

nagy csatorna (Канапе) által, mellyet maíg is Fe

` rencz-Kanálisának hivnak "`) ’ва”с. Megholt 1835.

163. Ha't a’ щадит dzbsöse'gesen urallvodo' Ы—

rdlyunl: Невода? Otödik Ferdinánd.

164. ¿kayábm mi a’ ze yabb im mimigen emle'lsezetesel: P Ezekben fälledelmek és ига—

ságok a’ tudományokra és a’ nevelésre nagy gon

- dot fordl'tzmak; melly végre fundálnak jeles inté#

zeteket, könyv-tárokat mellyek között lege'lsö

helyet foglal a’ nemzeti könyvtár és ritkaságok’

gyù'jteménye Pesten.

165. Említs jo'lte'vó' z'ntézetelfet és tdrsasfígolrat,

mellyek a’ Zegu'jabb забита, ta'madtal: P A’ вида-4

sági intézetek és társaságok, a’ iég és tù'zkár-mentö

`társaság, a’ vakokat ápoló intézet. a’ jóltévò’ «sz»

szonysá ok’ egyesù'lete Pésten, a’ rabmunkáltató

íntézete с több Yármegyében ‚ ’s t. e.

166 на a’nemzetz` nyelvre тещ/ел, Ьедиеиёя—

sel ралли}: a’ legu'f'abb МЫ: ? Ennek új felvirágzá

si ideje 1805 óta <ezdödött, miót'a az bi. ошибё—

gyù'lési nyelvvé tétetett (а’ deák nyelv -- más szó

val a’ rónmi vagy latin nyelv - mind inkább félro

tétetvén); és napról парта jobban dpoltatik és ter

iesztetik» 1831-töl fogva Pedig külön mágyar tu

dós társaság (akadémia)1s áll fón; mellynek fò'

czélia, a’ magyar nyelvnek terjesztése, és'pallé- к

rozása.

Rekeszsze be a’ magyar nemzet’ históriáját е

azép dal, melly ötödik Fcrdinánd királyunkna

tisztességére való, mind német mind magyar пуе1—

ven esméretes, és a’ király ö Felsége’ névnapján

vagy más 'eles alkalmatossággal az egész ausztriai

birodalo an zeng , tulajdon nótára , питаемые.

" Lássdî VIII. rész,105.sl.
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NEP-DAL. ß)

 

Все!” tartsd meg Ferdinándot,

Kîben olly jó urunk van;

Soká élteld Ferdinándot

Mindenben boldogultan.

Lássa, hogy valamerrc járt

Nekì (Ни-Колоти van :

Iatea! tax-tad meg пацанами,

Kiben olly jó ниш]: van

Dìadalom шаманы:

Zászlóiról , él bóvaég;

Tanácsában , add, hogy üljön

Szeretet és bölcncaég.

Mind azon , mi Székétôl ib ‚

Ki, csak igazaág tesaék.

laten! сапы] meg Ferdinandot,

‘Ki olly kegyea jó Felaég.

1 Агава: áldást 6 házára,

Вовы! meg minden ellcnét;

Агавам áldást országára,

És födözz fel csel-szövényt.

 

*) Ugyau ezt másképpeu Iássd az 1855-dìki Koszorúban

115. l. Melodìájára tanítassanak meg a’ gyermekek a’

tanító által.
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Mit rendcl Istcn' szavára,

Mi ugy vegyük, mint törvényt.

laten ! tartsd meg Ferdinándot

‚ Jó urunk ò Felségét.

\ Sok népének ‘virágzását _

’s замет hada ¿rie meg; ' .

’S mindazok’ megalázását,

Kik ellenségi ennek.

Unokái’ víg dallását

Наша mcg ó ’s mindenek.

lsten! tartsa Ferdinándot,

Jó urunkat tartan meg!



SZERZELÉK А’ TIZENEGYEDIK BÉSZHEZ.

A’ nemzetiségröl.

1. А’ lllagyar nevezet honne't veszi eredete't?

Már regenten igy nevezték ezt a’ népet a’ kú'lföldi

nemzetek és irók. siábnn pedig maig is van nyo

ma egy városnak, mellynek Madzsar a’ neve.

2. Más летим]: me' mi néven ¿s hiv'a'l: a’

Magyaroiat Р Ugri, Ungri, Turki, Madzsar, agyar.

3. А’ tiszta Magyarok’ sza'ma't Íuínyra tehetni

orszrígunlrban? Mintegy négy millióra 5 de beszèl

nek magyarul ennél többen is.

4. Me' másutt ¿s valaÍzol azföldön wannabe

ßlagyarok. lgen is vannak. Er élybèn (a’ Szé

kel ek), Moldvában, Beszszárábiában, Havas-a1

föl ön; Bukovinábanegy faluval; söt kétség ki- „

vůl vannak Kis-Tatárorszá. ban is és egyébütt Azsiá

ban, honnét eleink kijötte i, - noha az utazók e’

dolognak meg nem járhattak végére voltaképpen.

5. Vannak-e az orsza'îfban is oll Ma

душ-0171501: marade'lraíl: e'let en , Hl: Arpa'ddâl jò't

tek be ez orszrígůa? Vannak Borsód, Heves, Sza

bolcs, Szatmár , Bêkes, Bihar és Csongrád тёпле—

gyékben- ~

l6. .Mi {ау-150251: a’ nemzetise'ghez? Valamelly

nemzetnek f6 hajlandóságn (kharaktere), nyel'vè,

ruhája , szokásai, táncza, dalai, muzsikája , innepei, l

mulatságai, emlék-oszlopai ’s а’ь '

7. Mi a’ M yarnalrfó' hajlandósdga ? Vitéz

ség, mezei gazdá <0dás, vendég-szeretés. :

xÉzi KöNYv. Y 36



"562 - Szerzelék a’ XI. `részhez.

D

8. А’ ma yar nyelv micsoda nyelvekkel atya

ßas? Többel el is, de leginkább a’ fin, lapp, in

dus, török és mogol nyelvekkel; mind a" mellyek

ben t. i. igen sok magyaros szók találtatnak. Ellen

ben a’ magyar nyelvben is találtatnak sok afféle

szók, Valamint német, tót és más idegen szók is.

(Lássd a’ XIII. részt, és a’ toldalékot.) `

9. Illitgyaníllmtni ebből? Azt, hogy a’ Ma

gyar nemzet valaha nagy kiterjedésü nemzet lehe

tett; ugymint a’ mellynek szavait maig is annyi

sok más nemzetek, nyelvében Fóltaláljuk.

10. Hdt egyébiránt a’ többi nyelvel: között

millyen helyet foglal el a’ magyar nyelv? Ez min

den esméretes nyelVek között a’1egtörzsökösebhek’

egyike. Különben , ez ázsiai nyelv, és minden eu

ropai nyelvektől különbözik. De g önyörü nyelv

- és mindenre alkalmatos. Idegen nye vek'besze'lésé

re is semmi más nemzetü ember ngy nem terem

reá, mint a’ magyar.

M. Vannak-e a’ magyar nyelv/Lel“ többféle

nemei? Igenis, p. о. a’ palócz, jász, kun, székely,

és a’ tiszta magyar nyelv. ‚

12. VannaÃ--e magyar nyelven írott l~önr ruelz?

Igenis, pedig feles számmal, szebbnél szebbe i ,‘ és

u’ tudományoknak mindennemü ágaikból. Kivált

a’ legújabb időkben nagyon virágzásba hozatik a’

magyar nyelv.

13. N_e'vezz néhány jeles magyar tudósokat a’

régiek közül? Verbőczi, G öngyösi, « Barcsai, Be

senyei, Faludi, Szirmai árizpápai, Bél, István

f1 ’s a’ t. .

14. Említs a’ legújabbal: lözül is némellyje

leselet? Révai. Kazinczi, Horvát István, Fejér

György, “Kisfaludy Sándor és Károly , Kis János,

Pethe ’s a’t.

15. А’ ki magg/ar jijldön lakik. és nem. ma

gyar: anaal: mi a kötelessége a’ nemzeti nyelv
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„для? Hogy azl; elmulhatatlannl megtanulja, és

gyermekeivel megtanultassa. `

16. А’ magyar ruha-'viselet miben különbözik

a’ tôbbi nemzeteke'tó'l? Ez , a’ testhez feszesen ál

ló, szù'k szabásu, és a’ ompázásra minden más

11emzeti ruhák fólött alka matos.

17. Kik voltak a’ M _yaroknak regi hires em

bereik a’ luitézi remibó'l. Attilla, Árpád, Toldi

Miklós , Kinizsi, Zrinyi , Hunyadi, Nádasdi, Páliì

Miklós, For ács,l Erdödi,v Battyáni, Dobó, Dobozi,

Benyovszky st. _

18. Kik luoltak a’ Magyaroknak hires embereik

az egyhcízi rendbó'l? Pázmán Péter, Veráncz, Oláh

Miklós, Erdösi ’a t. ~ _'

19. «Kik magyar eredetüek a’ r' i egyházатм közz'íl? Jeromos és Márton pù'spiîkrök. _

20. Kik [вид/детище]: arro'l, Лад? a’ гидо

ma'nyoknak na y pa'rtfogóik voltak? A ‘zécsényiek

eleitöl fogva. ajdan Nádasdi , legújabban Festetics,

Marczibányi ’s t.

21. Kik az új idó'beli hires magyar muzsiku

sok ? Lavota , Csermák, Bihari.

_ 22. Kik hiresebbfestöink és ke'ů/hragóink? Ré- .

fiebb festöink közül Kupeczky és án oki, az úiak.

cözù'l Markó és Barabás; a’ képfaragó с közül Fe

rcnczy, szerzettek magoknak hirt és nevet.

23. Kik a’ jeles magyar utazo'k küiföldön?

Bese _. Körösi Csoma Sándor, és Farkas Sándqr. .

24. Nevezz еду lala'lmlínyos eszéró'l hires ma

gyart? Kempelen ez, pozsonyi születés, ki nem

régíben egy olly masinát tudott készl'teni, melly

beszëlt;.és e másikat, melly játszotta a’ schak

játékot, ugy ogy soha sem vesztett és a’ vele.]".it- `

szó leggyakorlottabb embert is megnyerte. Bejárta

vele egész Europát, és mutogatta mindenfelé, min

denek’ bámulását magára vouván.' 36 ____

\

\

Q

\
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25. Melëyelr a’ ÍLaza'ba/L a’ nevezetes emle'lr

oszlo 0L? Van néhány efféle is már , ezután pedíg

min -mind több fog Шиш. Illyen má; is p.o.`

ama’ gyönyörù' dísz-oszlop Sátor-AljajU'helynêl

(Zemplin vármegyében) @z 1809. franczxa áboru

ban számosan elesett zemplini magyar -vitézelë tisz

tessêgére. lVan diszfoszlop a’ Marczal’ mocsárainak

kiszárl'ßására Marczaltönél (Veszprim vármegyében).

Van emlék-oszlop a’ debreczeni temetöben аша’

. derék vers-költönek Csokonai Vitéz Mihálnak em

~ lèkezetêre; egy más Pesten, a’ nemzeti muzeum’

ópületében Virág Benedek’történetitó és költö’ tisz

tességêre; a’ legpompágabb pedig most készù'l Pes

ten.. a’ nemzeti muzeum’ nagy épületében Kisfa

ludy Károly’, szìnte versköltö’ emlékezetére.

26. ЛЕЩ/е}: a’ nuzgyar мешаете]: drágala'tos

sa' ai (Hénodíumai)? Ezekhez tulajdonkêppen im’

e’ -övetkezçndök szoktak számláltatni:

1.) A’ korona , mellyel a’ királyok nagy pompá

val meglioronáztatnak. Ez még szent István’ idejé

böl valo. Tiszta aranyból vagyon, nyo'm mintegy

дизайн funtot. Ragyog raita 338 drága gyöngy

szem, 50 rubint-kó' , és 155 zafir-kö.

2.) Szent Istvári’ palästja (köpönyege) , mellyet

koponázáskor az úi kirá1y~magára vesz. -Ez ogy

újatlan kerék' mquar kö]oöny,e1ö1v kapocsra , виб—

've vagyon selyemböl., mellynek szl'ne zöldbe csa

varuló világos kék. Baita sok koczkás sujtások van

nak, deák irások aranyhl'mezéssel, és sok képek

a’ keresztyép vallás’ históriájából véve.

3.) Szent István." kardja vörös hársony hüvelyben.

` 4.) Az ország’ almáia, mell egy arany-golyóbis,

гей magyar ország’l czimere çimetszve; -fólötte ре—

dig az apostoli keULÖff,l kereszt ezüstböl. '

5.) A’ királyi pálcza (czeptrum) , melly egészen

быть arany; fogatékja megrakva dl'á a kövek

kel. -—- Aztán még: a’kesztyl'ik, harisnyá »z és saruk
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27. Hol штата]: az országnal' azen dníga

Lz'rwsei? Budán, a’ királyi várban; és mindenkor

két förendů mag ar nemes az örizöjök. Király-Ä

koronázáskor nyíî'vános helyen kitétetnek, és lát

hatja azokat minden ember, a’ ki akarja.

28. .Ezen drn'gasfigol'on lp'vül me'g mil: teh'n

tethetnel: иду, mint a’ nemzetnel: böcsösjószzígai?

Pesten a’ ritkaságokbólálló nemzeti muzeum, és

az a’ mellett való könyvtár: aztán minden nyilvá

nos épù'letek, orszá -háza, kórházak (ispotálok),

'áték-szin (liomödia-âáz), inválid-kaszárnya; továb

á a’ gó'z-hajók a’ Dunán, az ország-utak, hidak,

emlékek, képszobrok' és oszlopok piaczokon, és

más nyilvános helyeken fólálll'lva; mellyeket te

hát (valamint a’ tilalom-fákat) i116" tiszteletben kell

tartani és békével hagyni.

29. A’ za'szlo'lzon és czz'merelfen mirò'l esme'red

meg Magyarorszn'gnal: слёте/1523? Az eg hosszant

ké't részre hasadó paizs, mellynek bal galán négy

fejér sujtások látszanak vörös mezó'ben (jelentvén

‚ Magyarország’ 4 fö folyóìt: Dunát, Tiszát, Szávát,

Drávát); a’ )obbik felén 3 züld halmok, fólöltök

` arany-korona , a’ fölött pedig a’ fölállított apostoli

kettös kereszt,  mindez is hasonlóképpen vöröa

mezöben; formáját lássd:

  

30. ld’ más [фибре]! nemzetelvïzèz Ãeluest Е‘ц

ropa'ban, ml'nemz'i afllapotban »van a’ lVIagyar лет

5“? sçkfélckóppen igen _hátra vagyon

i.

/
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31. szül-séges tehát még rea' nézve .7 Mé

tóbb румбам, elöbbre'-haladás és jobbítás, a
mihez l zont sokféle változtatások, és újítások ki

vántatnak. `

32.‚ А’ hasznos алым felől mil-ennen kell

ondollrodni? Nincsen semmi újság a’ nap alatt.

{a a az idő a} legnagyobb óvító és újító. Ujitás

nél gűl máig sem volnánk keresztyének, hanem ро—

ányok- Sőt minden, a, mi most óság és régi szo

ás, újítás volt valamikor, t. i. mikor azt a’ mi

eleink kezdettek. Ellenben mindazon jó változta

tások - mellyeket a’nemz¢t’ java mai napon meg

kíván , és a, mellyek most újságok reánk nézve -—

a’ mi maradékinkra nézve már megszokott dolgok

lesznek és óságok. Azért a’ jól megfontolt, és kö

zös tanácskozások után (ország- yűlésen) végzett

újításoktól nemcsak félni nem kel , sőt azokat óhaj

tani lehet. ‚

33. Hdt a’ sol: vallási és polgári különbözések

re rézve , mellyel: a’ magyar nemzetben találtat

nak, mi a’ jó hazafinak kötelessége? Az , hogy

miattok hazafi-társait ne gyülőlje, se ne üldözze :

hanem kiki egymást szeretettel türje; és minden

nemü hazafiak magok között híven öszvetartók, bé

kességesek legyenek; -— azt tartván'szemeik előtt,

hogy ők mindnyájan ugyanazon egy hazának fijai;

és hogy mindníájan ugyanazon egy király' és tör

vény alatt állna .

34. Különösen a’ vállásbeli Éülönbözések fe

lől hogyan kell ondollrodni az értelmes keresztyén

nel: ésjó hazafinak? Vállásbeli különbözések vol

tak és lesznek míg a’ világ lészen. Lehetetlen is,

Íhogy minden emberek ug anazon egy valláson

' legyenek: de egyek lehetnec a’ kölcsönös szeretet

és türés által. A föld, kerekségén maig is számta

lan sokféle vallások divatoznak. Csak a keresztyé

nek között annyi a’ sok egymástól különböző fe

lekezet, hogy számuk százakra megyen. Aztán,

\ .
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hogy egyik hazafi-társunk „ebben, a’ másik amab

ban a’ vallásban születtetett és штаты: annak

nem ő az oka. Még a’ kiket tévelygőknek gondo

lunk , azok is keresztyének, felebarátaink és haza;

ü-társaink. Lehetnek pedig, és vannak is minden]

vallás mellett mind jó, mind értelmes emberek;

azaz: szeretetünkre méltók. Azért távol legyen tő

, 1еш hogy más hiten valókat kárho'ztassak, vagy

szinte üldözzek és gyülőljek: hanem inkább türöm

őket szelídséggel, -—- nem azt nézvén, hogy kiV 'l millyen hitü, hanem ki millyen ember és hazafi.

A’ kiket az Isten eltűr , én ne tűrném-e el azokat?

Azt mondja egy szép példázolat, hogy Ábra

~ hám pátriárkha egykor, éppen nap-lementével,

sátora” ajtajában ült, ésvlá-tott a’ pusztából egy öreg

embert feléje jőni . pálczájára támaszkodva. Felkel

vén , eleibe ment és így szólt neki: „Kedves“. öreg!

térj be hozzám , lábaidat megmosni. Maradj az éj

jel nálom. Holnap aztán jókor Fölkelhetsz, ’s uta- ,

dat tovább folytathatod.“ Felele az öreg: „Majd.

csak itt e’ fa alatt maradok.“ De midőn Ábrahám

erősen kényszerítette, „az utas visszafordult és be

ment vele a’ sátorba. „Abrahám kovásztalan kenye

ret tett elő, és ettek együtt. Eszrevette azonban

Ábrahám , hogy az öreg az Istennek hálát nem ad

na, mellyért imígy szólott neki: „Miért nem imá

dod te, az egy igaz Istent„az ég, és fold, terem

tőjét?“ Az öreg felelt: „En nem imádom a’ te

Istenedet; nem is hívom az ő. nevét segítségül;

mert én magam csináltam magamnak egy Istent;

kí' mindi ` házamban lakik , “és nekem megadja, a_

mit tőle iérek.“ Ekkor föllobbant Abrahám, ha

ragja az öreg ellen, fölkelt, és éjszaka, idején, ve

rések közt kikergette házából az öreget a’ pnsztába.

Az Isten azonban fölemelé szavát: „Abrahám! hol

az idegen?“ Ábrahám így felelt: „Uram! ő nem

akart téged imádni, sem nevedet segítségül lnvni s

azért taszítottam el magamtól a’ pusztába.“ Ea szo

‚ - ь
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lott aztán az laten: „Avvagy nem száz kilenczven

csztendeig voltam-e iránta tù'rödehnes? Avvagy

nem tápláltam és ruháztam'e ötet, _' minden

hozzám mutatott nyakassága mellett? Те Éedig

ki magad is bünös_vagy, её?! rövid éjszakát nem

tudtál vele eltölteni és túrni .“ Felele pedig Ábra

hám: „Uraml megvallom, hibáztam. Ne geried

jen fól ellenem haragodl“ Most атм: а’ pusz

tába, fólkereste az öx'eget, sátorába vitte, hol jó

iondot viselt reá, és más nap reggel aiándékokkal

ocsátotta el magától.
f
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I. А’ polga'ri z_fa'rsasa'g’ és törfue'nyek’ eredele'ró'l

a'ltaljrílza/L.

7

А föld’ szinén nem voll az eló'tt is mindig illyen

sok ember, mint most immár. Az` emberek nem

is laktak hajdan illy szép renddel, f_alukban,

városokban , országban, társaságban egyù'tt; hanem

nyomoru sátorok alatt tengò'dtek, egymástól el

kù'lönözve. Kezdetben nem volt sem királ sem

herczeg чаду gróf, sem nemes sem paraszt: anem

mindezek a kú'lönbféle rendek az emberi társaság

han azóta vannak, mióta az ember а’ fóldön szeij

fólöttelszaporodott. Mert elszaporodván az embe

rek, nem tudtak egymással békességben meglakni ,

és szù'ntelen való háborukat viseltek, — nem lé~

vén közöttök sem király, sem biró чаду iga'zságtevö.

1:... ’ ma ok jobblétéért tehál; а2 emberek megegyez

"gx ’tek ab an, hogy választottak magoknak elöljáró

» kat, kiknek rendeléseiket törvényül vették, és

azoknak megtartására magokat lekötelezték. Igy
támadtak a’ polga'ri ta'rsasfígok. Hogy pedigI а’ tör

vényeket minden ember megtartsa, és a’ ki meg

tartani nem akaŕja, акта kenyszeri'tessék чаду шед—

büntettessék: ап‘а nézve adtak az 'emberek bi

zonyos elô'ljáróknak hatalmat, a’ törvènyek’ meg

tartására fölvigyázni, a’ vélkezò't számadásra von

‚а.

’
\
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ni és megbù'ntetni. Igy lettek a’ királyok, az ígazf

gatók és a’ világí .magisztrátum vagy a’ felsöség.

Nagy bold'ogság pedig és megböcsú'lhetetlen szeren

cse reánk nézve az, hogy jól elrendelt társaságban

élhetù'nk.,

Ugyan is a’ fóld’ kereksé é'nek más osztályaì

ban ““) mai naïig is találtatnaîc ‚шлагом élò' népek,

kik sem vetnec, sem aratnak, sem egyl'itt тайма—`

ságban nem élnek: hanem gyökerek és nyers hus

.az eledelök, mellyet vadászással és halászással sze

rez'nek. Söt megeszík az ember-hust is, -— tud

niillik a’ hozzájok került'idegeneknek és elfogott

ellenségeiknek husát. Az illy. vad emberek nem is

làknak házakhan vagy falukban, hanem` Ihitvány

kunyhókban és fóld-lyukakban (putrikban). Fél

mezl'tlenen járnàk, va legfólebb is állatok’ szò'

rös böreivel és falevele (kel takarják el szemérmö

ket. Söt okosan beszéleni sem tudnak. - Illyen

vad-emberré lenne pedig minden gyermek, ha nem

laknék más emberekkel egyútt társaságban; ha nem

tanítatnék semmire is; erre vannak több példák.

Erdélyben 178,1 történt p. .0. ho y a’ magy sürù' er

dô'k’ kñzepén járván a’ vadászoç, a’ medvék Кб

zött egy oláh g ermeket találtak, ki шаг akkor

tjz esztendös vo t. Ez a’ gyermek, mikor még csak

А igen `kicsinyke voltä, maga egyedù'l kifutott a’ kö

zel lévö erdöbe,` aztán az utat eltévesztette, víssza

jöni nem tudott, és mennél tovább’ ment,`anná1

mél ebben bele iutott a’ sù'rù' erdösé be; mig-nem

а` medvék’ társaságába került. A’ me vék nem 111111—

tották a’g ermeket , hanèm adtak nekí ennie nyers

hust; azo mak az állatolmak husából, mellygkeç

elszaggattak. A’ hus, az igaz, hogy eleinteu a

ermelmek nem tetszhetett; de nagyon éhezett és

1gy аза]: Ъашаг hozzá-szokott a’ medve-koszlhoz;

’s élppen ugy élt mint a’ medvék. Midön a’ vad_á

szo к a’ gyermeket meg акт—151; fogni; harapott mmt

9) шва: vul. гёвъ_'9. 57 и.
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a’ kut a', és karczolt a’ megnőtt nagy hosszn kör

vmeive . Mikor pedig mégis megfogták, nem enged

te magát felöltöztetni, nem vett magához emberi

eledelt, nem tanult meg beszélni soha, nem is vált

belőle értelmes ember; hanem elfogatása után nem

sokára megholt. Ez igaz történet.

Más népek viszont maig is pásztorlrorldsból él

nek, ők is sátorok alatt lakoznak, minduntalan

máshová költözködnek, és csak kevessé palléro

zottabbak, mint a’ vad emberek.

Mi tehát, kik Europában és ez édes Magyar

hazában lakunk, ma már pallérozott nemzet va

gyunk. azaz: mi már rendesen épült házakban,

falukban , városokban együtt lakozunk, tisztessége

sen ruházkodunk. gyakoroljuk a’ mezei gazdálko

dást, tudományokat, mesterségeket és a’ kereske

de'st. Aztán van közöttünk jó rendtartás. Bizonyos

törvények szerint igazgattatunk és egy országos tár

saságban élünk. A’ kik azigaz atást fol 'tatiák,

azok: a’ király (vagy koronás fejedelem), a méltó

ságíok, uraságok. bírák, e yházi és világi felsősé

ge . Ezek tartják immár ónt az országban együtt.

elő sok emberek között a’ jó rendet; ők szolgál

tatnak igazságot kinek-kinek; ők ótalmazzák az or

szág, lakosait külső belső ellenségtől; és ő nekik

köszönhetjük, hogy mind személyünkre mind ia

vainkra nézve bátorságban lakozhatunk. .

Valljon a’ Magyarok eleitől fogvimindig illy

“rendes társaságban együtt" laktak-e ? Eppen nem;

ők is régenten pásztori életet éltek, és csak mióta

Magyarországot me szállották, és ma oknak ki

rál okat választottai, azóta lettek mind inkább

pal érozottakká: a’ mit tehát ismét jó királyaink

nak köszönhetünk.

A’ társaságban együttélő emberek hogyan se

gíthetnek és használhatnak egymásnak? Azt ember

az által használ egymásnak, ha a’ gyermekeket,

betegeket és véneket ápolgatja és gyámolítja; a’

I
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tudatlanokat oktatia , a’ tévedöketfutba ígazl'tja, a’

szükölködò'vel közli saját javait és mindenkor sege

delméŕe van, valahányszor szù'kséges. .

`De hogyan (irthatnal: is egymásnak az embe

гей? На eg ik a’ másikat me veri ’szaz illyen em

ber vereke дне]: neveztetik; а egyik a’ másiknak

-jószágát ellopja тазу erövel _is elveszi, ésfaz tol

vainak vagy rablónak mondatik. Némellyek for

télyosan fosztják meg ember-társaikat javaiktól,

’s az illyeneket csalárdoknak nevezzük. Némellyek

másnak a’ házát, vagy a’ gabonáját meggyuitják -.

és gyujtogatóknak neveztetnek. Só't némelly еш—

Ьег me ls öli a’ másikat ’s az illyent gyilkosnak

`mondju . Az illyen károk’ eltávoztatására nézve

minden társaságnak van felsó'sége, melly azokal,

a’ kik másnak kárt és szomoruságot okoznak, meg

blïnteti. 

De néha az is megesik, hogy valamelly tar

tományba seregestöl és fegyveres kézzel rohannak

be az emberek; kik штат, а’ mit csak találnak ,

erövel elvesznek, a’ falukat és va'rosokat felgyujt

шк, az embereket ` edig ag'onlövik, szurlák ésvagdalják. Ezt hadi llláborúna î nevezzl'ik. Ez min

den veszedelmek közôtt legrettenetesebb. Ennek

eltávoztatására a’ fejedelem katonákat tart, a’ kik

az országot ótalmazzák és -védelmçzikI \

. А’ jó fejedelem és bölcs magisztrátus тем: meg

böcsù'lhetetlen áldása az Istennek, és nagyobb sze

Arenoséllenség a’ lakosokat nem érhetné. mint ha

azokat fólforgatnák; a’ mit revolucziónak vagy re

belliónak hivunk: az illy rendetlenséget okozó em

bert pedig rebellis-nek.

‘ Azoknak büntetéseik, kik a’ törvényeket által

hágiák, ezek : pènzbeli bù'ntetés vagy is birság , tes

ti csapások , sanyargatás , tömlöcz , hóhér-pallos és

az akasztó-fa. Mindezeket (mellyek azonban csak

\városok és nagy urasá ok’ lakhelyeik körù'l folta

lálhatók) а’ gyermekeânek is, mikor alkalmaLossá

gnk esik, megnézni használatos. A’ tömlöczök (hör
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`tönök, fogházak) 'fóld-alatti aötét rekesztékek,
' те11уе1: vas ajtókkal és nagy lakatokkal , závárok

kal vannak megerösl'tve, és csak egy kis ablak szol

‘ ál reá nagy magasról, de az is vas rudakkal fól

iészítve. Illyenbe záratnak be a’ törvén ek ellen

vétô emberek, hol még azon fólül ko alniok is

kell, sanyaruan élniök, lánczokat lîezeilïen 1ábai
kon hordozniok, eró's munkákat, tenni és bizonyos

idö-szakaszokban testi veréseket is kiállani. Annál

tovább tart pedig az illy büntetés, mennél nagyobb

a’ vétek’ súlya. Némellyek holtíg tömlöczre van

nak itélve. (А’ hóhér más magyar szóval bakó-nak

is neveztetik). Hóhér' keze által végeztetni ki pe
dig: Viszonyatos dolog *).

Törvények танца]: tehát_mai idöben minden

pallérozott országokban. A’ törvény és azoknak 1:1

szolgáltatóik a"fels_öségek , jutalmaznak és büntet

nek kit-kit. Maga birájának lenni Senkinek nem

szabad. Az ígazi szabadság is csak a’ törvények’

megtartásában áll. Mert a’ hol törvén ek ésió rend

tartás nincsenek, ott vadság uralko ik, nem sza

badság. Es illyen törvények ’s illyen szabadság

vannalc divatban mínálunk is, kik az édes Magyar

hazában társaságosan egyù'ttélù'nk, és ogy kegyes -

bölcs kírálynak mint fö nrallaodónknak hódolunk',

kinek neve V. FERDINAND. `

Hogy tehát ennek az országos nagy társaság

nali, mellyben laktok , ti is böcsù'letes tagjai lehes

setek; szú'kséges, hog megesmérkedjetek elò'ször

is azon sokféle rendek :е1, mellyekböl e’ mi 0r

szágunk’1akosai állanak; azután azokkal a’ neve-1

zetesebb törvényekkel, mellyek által ez az ország

igazgattatik, és az igazság kiszolgáltatik; hogy így

mind a’ büntetéseket elkerülhessétek , mind pedig

...___

*) Illy jelenetet a’ tanitó eleven szinekkel beszéljen el a’

gyermekeknek eleitôl fogvatA - kivált ha ojlyat ma

ga is látott. ì
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a’ magatok polgári kötelességeit és jusait шеви—

nulhassátok.

П. А’ ßlczgyarország’ lalxosaí lvözött fömílló

rendek. _

‚ Valamint más országokban, ugy Magyaror

szágban is sokféle különbözések типа]: ~a’ lakosok

között. Legszembetünó'bbek azok a’ különbségek,

mellyeket a’ rang, sors és érték okoz. Ezekben va

ló egyenlöség a’ világon nincsen sehol; és azt ki

vánni is, hogy vaihu minden ember az országban

egyenlö tehetség e1 birńa: esztelen álmadozás. Mert

ha lehetséges vo na, hogy minden fóldi jószágok _

ma kiosztatnának az emberek között egyenlöen,

már holnap vége lenne gz egyenlô'ségnek. Az ipar

kodóbb ember akkor is mindjárt háLrahagyná a’rös

telkedöt, a’ hatalmasabb a’ gyöngébbet. Szegén}r

és gazdag, úr és alattvaló eleitöl fogva volták a’

világon és lesznek is mig világ lészen. Küláö sor

sunkra nézve tehát mindnyájan nem lehetünk

cgyeńlò'k: de lehetù'nk egyenlök belsó' érzésù'nkre

nézve, t. ifha sorsunkkal megelégszù'nk. Gazdag

gág главу aggság. Mennél magasabb és fényesb

polczra van :member emeltetve, annál terhesebb

gondok nyomják, és annál többféle keserü bajok

. érdekelik. Ellenben a’ -szegény sorsu embereknek

is vannak elég sok szé 'örömeik. Azért senkinek

fényes sorsát ne irigye jék, ne шиизма; e1égedie

`nek meg a’ magbkéval, és ugy boldog lakosai le

— hetnek az országnak. `

Országunkban is темп, valamint mas orszá

gokban, vannak parancsolók és engedelmeskedök.

Parancsolók a’ házaknál a’ szù'lék és a’ gazdák; egy

пазу fekvö jószágon az uraságok és àzoknak tiszt

ì ieik; minden helységekben és városokban a’ birák

és esküdtek; katonák között a’ tisztek, az egész

országban a’kor0nás fejedelem (a’kirá1y). Engedel

meskedök a’ házaknál a’ gyermekek és cselédek',
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‘i’

a’ helységekben a’ jobbágyok és alattvalók; kato

naságnál a’ kisebb tisztek és köz-legények. De még

a’ parancsolok sem egyenlő ranguak; k1 föntebb áll,

ki alantabb. Igy a’ szù'léknek is viszont parancsol

nak a’ hairák,A ezeknek a’ fejedelem, ennek az Is

ten, a, ki mennyen földön a’ legfőbb úr.

Névszerint ebben a’ mi édes Magyar-hazánk

ban, az országnak nyomos lakosai leginkább négy
xféle különböző rangnak, ugymint: 1-) főrendek

vagy mdgnrísol: (kik közé tartoznak az ország’ zász

lós urai, minden érsekek ás püspökök, minden fő

ispánok, és vé re minden herczegek, rófok, bárók);

2.) nemesek ; városi polgárok, és parasztok. A’

legfőbb méltóság a, király után az ország, nádor

ispánja vagy is a’ palatinus, ki most Jósef'királyi

fő-herczeg. Ország-gyülésen is két külön táblánál

ülnek eg ütt az ország” ké viselői g ngy mint: egyik

nél a’ rendek, másiknál a’ karok és rendek,

azaz: a’ nemes vármegyék és királyi városok” kö

vetjeik.

A’ nemesek viszont sokfélék az országban; 

_ ahhoz képest, a’ mint és kitöl a’ nemességet nyer

ték. Legtöbb nemeseket a’ királyok szoktak tenni;

és а’ ше11 nemesek legnagyobb számmal vannak,

azok legin {ább vagy donácziós (ajándékos, ado

mányos) vagy armalista nemesek. Amazok királyi

adomán ból l(donáczióból) nemesedtek meg, és a?

királyi levéllel jószágot is nyertek; emezek a’ ki

rályi levéllel (armalis) csak tpuszta nemességet

nyertek , személyökre és mara ékaikra nézve, de

jószágot nem.  Söt vannak fél-nemesek is ,' vag

szabadosok (deákul agilisak), kik sem nemesec

sem iarasztok: kik nemesi iószágon laknak, de

mago személyükre nézve nem nemesek.

Akármennyiféle rendek vannak is az ország'l'a

kosai között; mindn ájan tisztességesek, ha köte

lességeiknek megfele nek. A’ paraszti rendet is bö

csületben tartja minden okos ember. Sőt a, melly

paraszt gazda jól érti és folytatja az ő gazdálkodá



=576 Tizcnkettedik rész.

sát; ha kirsilynak, uraságnak, vármegyének, hely

ségnek , paplának és familiájának elégséget tud ten

ni: kettös tíszteletre méltó.

Azt pedig i116' lészen megtanulnotok, miké 
реп lettek országunkban a’ polgárok és parasztoikz

mellynekhistóriája im’ ez. I

Mikor ‘a’ mi Magyár eleink Azsiából kijó'véu

ezt az országot, mellybeu most lakunk; elfoglal

шк; akker az ò' erkölcseik és szokásaik mé ligèn

vadok voltak. Az isteni tisztelet és vallás felóâigen

keveset tudtak ’s minden igyekezetök csak abbam

határozódott meg, hogy természeti indulatjaikat ès

legelsó' szù'kségeiket megelé íthessék. -Ritkán szál

lot'tak 1е lovaikrólg ,gyermeìeiket is kicsinységök

töl fogva szorgalmatosan gyakorlották a’ lovaglás

ban ès nyilazásban. Mulatságukat a’ тайными és

halászatban találták. De mivel csaknem minden

y kor hadàkoztdk és prédáltak, kevés idejek volt

.nekik egyéb mulatsa'gra és fog'lalatosságra- Elein

ten sátorokban, azután magános kunyhókban vlak

tak; az urak pedig utóbb a’ hegyek’ teteién csinál

tak magoknak várakat. Végre több emberek lete»`

_ lepedvén egy helyen ,laktak ’s ugy lettek kicsi

AnyenkinL a’ faluk. „гр

А’ birtokosabb magyarok rösteleték és szégyen

lették is a’ fóldet magok mivelni. Udy gondolkod

tak, hogy szabad emberhez nem ШК más foglala

tosság, mint a’ fegyver-viselés, hadakozás, vadá

szás és egyéb testi gyakorlások. A’ fóld-mivelés

tehát többnyire a’ rab«szolgák állal, e's azok 41—

tal, kik fegyvert nem akartak viselni, folytatta

топа. А’ rab-szolgák rész szerint ollyan emberek

voltak, kik» a’ hadban fogattattak e1; rész sze

rint pedig ollyanok, a’ kik pénzen vásároltattak

meg. Az illyen rab-szolgálí, feleségeikkel és ygycr“

mekeikkel egyiitt az ö uraiknak egészen шамо

naik és sajátjaik voltak. Nekik kellett nemosak

a’ Fóldet ùlivelni, hanem formi, szò'ni, varrni és

minden szù'kséges házi eszközöket is készi'teni. Шуеп

‘ l
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{Паронит maradtßk a’ rab-szolgák sok idei , "s

az"ö számuk annál nagyobb lett., mennél in ább

elgyermekesedtek és mennél többen Létettek a’

szù'ntelen való háboì-ukban hadi foglyokká. ‘
Kiesin enkint a’ Ma yarok (nagyobb lbátorság

okáért? kö alakkal körül :eritették а падуоЬЬ fa

lukat' s ugy vették eredetöket a’ városok. A’ vá

rosok’ lakosai рифт-01:71:11 neveztettek, mesterem

berekböl állottak nagyobb. részint,`és kù'lónbféle

szabadságokat (privilegiúmokat) nyertek ugyan n’

királyoktól, de azért tölök is utobb megkivánta

tott alz adó., mint megkivántatik mai nap’ is.

Es igy háromfc'le lakosok lettek az országban:

a’ jószágos шк чаду ,is a’ nemesek, a’ városi Le@
yko'ssók yvagy a’ polgárok, és a’ falusi lakosok vegyl»

parasztok. . у. .

' ; › A’ parasztoknak мы: a’ fegyver-viseló’ embe

rek helyett kellett a’ földeket mivelni. Mivel ре—

di emezek nem gyözték a’ fóld’ gyi'imölcsét mind

e <ölteni: azért a’ helyett némelly «parasztoktól

esztendönkint bizonyos summa `pénzt (чаду áren

dát) vette'k fel, némellyektöl pedig rèsz szeriut

szolgálatot, rêsz szerint pénzbeli fizetést kivántak.

Ez паду jótétemény volt a’ parasztokra uèzve,

m'e'rt attól fo ча, csaknem szabad emberekké let

tek, mivel а mezöket és szántó-fóldeket> tetszésök

szerinn'fordíthatták hasznokra, »- ha egyszer az

árendát megñzették, уаду а’ tölök kivánt.` 5201511—

latot megtették. ~ '

'l ' A’ parasztok kicsinyenkint mind-mind jobb ál

läpotra léptek Magyarorszáûban ’s az Islen ugy 1502

íattœa’ magyar királyoknal( és fó' rendeknek 5211701

et', fhogy végre ¿az órökös jobbágyságot egeszen

eltörölték. Es ezfis hatható ösztön arm, Воду а’

szegénység anna'l sörényebb lé yen," а’ felsö 11а1а1—

шавзад’1да25адоз Ь1чёпзада1пас minden, engedel

mességgel megfelelni. Az újabb idökben pedig az

országnak kegyes atyjai azon' is törekeszßiek.b hogy

a’ jobbágyoknak eorsok meg jobbá tétettesse'k. мы

KÉzI xöNYv. 37

l
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Бъешй azonban és meghnlní, kell az egész világon

mindenù'ttyeöt nem e ‚ orazá ot leheLne nevezni,

mellyben n`parasztokna véget enù'l rosszabbul 7а-в

gyon soŕsok, mint n’ magyarországi paraszwknak.`

A’ fô' rendeken, nemeseken .és nemteleneken

kiviil még három rend vvan az országnak' lakosai

között, melly amnzoktól különbözík, u ymìnt: a’.

katonai és papi rend , és a’ Ludósok’> ren e; „и

Régeuten a’ királyok nem tartottak mindig

föna'lló [ввёз/члена seregelvet, hanem сваи]: mikor az

országot e lenség fen egette. 9111101- hivtak òszve'

az alnttvalok közù'l atonákátz és akkor minden

ember, a’ ki 20 észtendön fólù'l 7011, tartozott fel

á'llam' katonánnk. Mivel pedí?c az illyen katonákf á.’

f ` "ver-viselésben nem 701111 eléggé glyakorloftak:

te ¿it az 4ellenség; elött ezerenkint 1111 lottak el -ég

öúve'gyeikçt ’s gyernielißikbt' 50115201- na y sze'gény

ségben, пустотами ngtákmag után. Az-'

ért jónak találták a’ királyok , katonákat аза]: 1167

telen èmberekböl álh'tani öszve . azokat bêkességî

idején is készen {Шиит és @fegV verrfo'rgatásban

gya'korlani. Törhént ez тётей}, 00 eszteudökkel

ezelött.` Azóta minden jól ren е hozott mxazágokr`

ban 711111111; mindig fegyverben álló kalonai sere-f'

ek. lgy a’ lakosokuak nagyobb.része nyugoda-v
Ílromban maradhat és 01111011 1101Ёай; folytathatja.

Mellyre nézve a’ vitézi пашней önbartására örö

mest is adhat adót» ' 11:11:13"

Sokféle'k pedíg a’ katonák is, a’ szerint p1 ОМЕ:

mint kicsoda az 0521111уа11ша1с‘(гёгешещ'ейцещ111

lajdonosuk, a’ millyen a’ forma-ruhájòŕí, -v'yagy'

a’ szerint, a’ mint gyalogok (infánterísták, 115115111:—

csosok), vagy lovaaok (huszárok, 1са7д119г1а)_;_11е

héz fegyveresek (vasnsok) , vagy köunylï Дедукт

sek; nztán grenádirosok, ранам usok, 'invalidusolg

absidosok„_ rekruták (030002011), peuzionátusok

(évpénzesek); királyi test-'örzö seneg Bécsben (a,

magyar gá-rdal, Ézirdistr'dx).> Elöljáróilc’ сайта: mar

sul, ветки, 0 впитывают; kapitány, шалаву,

, . 'x 1:1": ‚1
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11'! " :à

_»‘fï

:swimsahlhe'ßteír,t lili' МВ, 'kadet , «vár»¢ol_iimçridóm.

задница v’.s a"t; А katomsìigna ; Шрёшей таща:

sors-vonnis, verbung *)‚ .ёп1сёпу;[еэ azzá levés `’s a’t.

:fx-w' гайкой: „еще. is; a’ közjónak пазу ~elämoz

дымит sznlgáL» Azïuskoiai tanŕtôkmevelnèkfein*

bbrekèt v a’. 'sokféla . 'hivätal'okra és - tísztsé'gekra ; n’

törvényÍ-mdók a’ pörös fe'lek közöttv-igmságolt' tesz

nek és“ »egyességeh- вишней; yamv стон -duktor'ok

561:‚ешЬегёК’Ые‘ъёътевЬшшЬЬЩйЩ.а’.&егтёаиес—
#Juöósok' Vn’ termésietet viz'sgólják és-“sthnsz'üoseeàr

méretekçtvgyü'j'teńek'; a? Pòldmérôk vizsg'áljäkf-ßz

lgeketńsrcsjllngokat'; ńlegm'étik a’ ŕéteket'ezántóf
flinldekel:l -és egész határòkß't, hb y azolmt álleudöv

képpeu lehessen 'böcsüve v_enni, eîoszßnni .és азот]:

` ниш támadott pörökeî eligazítnni. Á’ штаты

s_qk ìgemhasznos kön veket'ńa talälmánypkzil; is köe

зяби а" vil-fig.I Ш: а, régil idökrò'l mitdtudhnmánk,

háy a"= nèvezetçsebb dòlgòkat a’ hishóxia-»irńkffehiem

jegyezték volna könyvekbe? U van amiokokra

nézve a" magyar királyok eleitö fogva мешке]:

а’ шарами, nekjk sok szépszabadàágqlmt атак,

és a’ )obb elméket áz által 1s kivánták 'serkenteni

anim,- hogy- magolmt gf’ tu'dpmúnyokhnnn m'ennél

ázor'gcilmatosfibban 'gyakoroliák ~ésÍ la'nlnál-fogva лжец—

à'él töhb"vi1ágosságot ésubbìdogságot áraszsznnak

az orazágnak egyéb 'Inkosirá. ь... A’ tudósokközölt

pedíg-legelsöfhelyeu állsìyï '  : fr . `» I ' ч I*

IA’ papi rend, mellyet tèszneksnfkatholilkuf

sokńálw érsekek., jpüspökökag apálokl, »prépobtok,

e' визави,1к1ё1с4по1<,;р1ёЬйцш01с=;. ,gz ¿evm'nrgeh'lmf`

ifmy náh supeyińteudqnsek, ézenâoœok., ïédiaká'tonàk, '

kdplálïók'; a’1görög+hitllielqnélç `átì1iázr‘ák,ï pl'is 6+

köln; ópäkf?àa’t.' ‘A’ papi ren не}: tieztje-lńlt'a iii»

hall’ «Hiceresztyëni'èaáant “Шить yésI ешьте}:

tanítása és ápolása; a’ mit mind a’ newendèkpk,

‘l дач-1 . . ` “Г" " ‚САПЫ ffm A:

ЁЁЩЁёт Ьшах топта5дц‚ъвььы a’ ma@ ; "адепта
—'1ЁеЦ\ёЬ’д‘ çrmekeket'arra,“ hngyjjövendòbeńï, `{erkun

gos kat A' КЕМ-Мидии peroláznnak, dîiiss'cnek ль.

3

\ и
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mind pedi és le'gkivált a’ felnöttek köri'il gynko

rolnak; kiki azon vallásnak és egyháznak regulája

szerint, mellyhez tartozik. -

Végezetre, foglalatosságaikra nézve az országnak

lakosai közòtt kl'ilönös czéheket és egyesületeket

tesznek a’ mesteremberek, kalmárok és kereskedök.

Akármennyifélék pedi ez országnak lakosaiï

abban mindnyájan egyeznei, hogy ugyanazon ha

‘ так fìai,v és ugyanazon törvéuyek ’s igazgatás

alatt állanak. Azért köteles egyik rend a’ másikat

kölcsönösem szeretni és böcsùlni, ’s nem gyülölni

шву megvetni egyiket is. Midò'n pedig a’ magyar

ember a’ mesterségek közù'l csak némellyekre adja

magát, és éppen a’ szegc'nyebbekre, ugymint:

czizmadiaság, szahósa'g, takácssgig; másokat ‘viszong

éppen a’legjövede1mesebbeket, megvet, р. o- timár

ság, vendégfogadósság, `pusztgík’ árendálása.' az neki

méltó szemre-hányásul azolgál, és megbocsátllalat

1an евще1епвёгмчв »ida-‘11 „

„114? „ч: 1 ¿fg jin"

Ш. Magyarorszdgnak :grazgàttatásd módjaä4

. Az országot tulajdonkêppen a’ király'igazgat

ja, Anzon törvények és végzések szerint, mellyeket

az nrszág- vfilésen (diétán) tesznek. Cselekszi ш

a’ kindly a .megbizott .kormány-székek által ‚ mel*

lyek néäyfélék; az egyházi, tudományi, hadi és

рыдал - §0rmány-székek.- ‘ . .\ ‚ y `

‚ . . 1. A'zîegyházi kormányra minden vallási fele

kezetnek elöijárói úgyelnek, a’ római .katholikw

soknálugyan az ország’ f6' papja (a’,primás), „más

_két érgekek és a’ 16 pl'ispiìkökí;I az óh`itii~ ó!" ök

néLis -több Paspökök; ‚а’ ‚1сёъ1‘ё1еыеуёп3‘е1й so „а ‚
a’ né vy-»néiy superintendennek éá-fö kurátoro’ Nagy

шаре :toro ' ' . ‚

2. A’ tudományos és nevelö jntêzetekre, 05:

kolákra, akademiákra és a’ рези universzitásra

(евр/витке) különös biztossá úgyel, molly сгу—
lnázi las világù tagokhóláll és Ilìudián lakik.

a'
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йгчтЗъпАз’ 11:1611601301015 ésÍ а? Катовице: ,Émgatja

_nïhadirtnnáct mellynek'hel e Bécs- vdros' nrs-Ya

gyonyés egyik'fövágozatjáé ,utßn-ì '~. . . ‚‚ „щ

э,» ›' 24.1" olgári igazgams. нагадь- 105101 magában',

u`gymint а jó rendnek föntartását ì"faz ставни;

ёепаи 113аээйгпа1с' kiszolgáltntásáti al2 panaszló vágy

p'órt (proczessust) folytató felek közöt't.` A’ -jó генам

niek штамм eszközli ‘a’ király‘(maga nem` lok

'vá'n' Вепри o_rszágban) аи ö'helyette országunkbári

udán = munklîlkodó "tanáqs 'által,' lmellynek elb'lñló'#

in* '_ná'dorbisp'ány, és {пиши x' nagyf mßálńóságuf ma#

` ’ ’a'ŕfkiŕälyi lfxelytaŕIuS'’."tfmá'dsrri\i Akármi'lpamncsoln“

taitk akaŕja»a"király"ölñelsé e y'tul'lat'ni отметет-г

г nzokatlßéèsböläzf öffkíiûíly -îró-«szobájáböl' (alma-'

Ёуах} kîrá'lyì udvarilíkangszeiláriából) azorl имеешь

udára' jlekù'ltli, mel Iviszdnt'a’ names värmegyékú

reg-városokra és-f'alu ŕa/äzéllelbocsátia ésßvègbevië»

tati. A-'Az `i azság’ kiszolgálthtására lkülîân’ ‘flitélö ftör*

lvényszéke уаппа1у1`е1ё11117ёу afl-"îlegföbhek игуан ’

_Pesten '7,' 'azutän mindenńàhs'niîŕmegfg'yémêl,~ rmìucl'en vá#

ŕO'Sfb'dn <'es~`-Í`zilulmr1.‘I A’"*Íärńiégyék’ töwényszéké
Ínekfnefvez'etesebb штаны. Её-1зрйпд'а’ két vieze

ispán, 'a'"‘je§yzök_, vagy deákul nótáriusokl,4 a’ fb'

kus (azaz a’ ищете-ржаным) а’ yfo'^~> és 'àl‘~

szolga-birák, az adóószedö, deákosan -pe1‘czeptor,.;

a’ biztos vagy deákosan a’~komissárius~, a"_,tábla

birák, deákul assessorok; eskù'ttek ’s o’ t. Az egész

váifmegyének gylïlése (generális gyl'ilés, ¿kóz уй

léo, nag'y gyù'lés) :mindannyiszor öszvelhivati ès

tartatik, valahán 'szor a’ fö-is án чаду-{114313611

urak szü'kségesnek 'itélik, -' "19öz-h1r1jé vteendö

hirdetmények faluról falura gyorsan hoi-doztatandôlv

levelek (futó levelek, kurrensek) ált'al едиными:

nek.” A’ vármegye’ szolgálatjában álló'ezemëlyekw '

a’ porkoláb, vármegxe’ katonái, hajduk~ (pandu- s

rok) ’.s a’ t. ‚ kik annyiféle különbözöÄOrma-rukát

 

‚ ') llendòrség: új neve a’ policzájnak. t ‚
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viselnek, fifi-*bén 'a’ várfnegyè.' 'W'fńludi ltànáèsnak

tagjai: -az»'öreg ‘il-ú,1 törvényáńró ~ (Мед—061111“);

nótán'us, a’ hitos einbereln ¿Szòlgákxtra тмина};

гепфе17едц’ kis-bípók тазу eskù'ttek. _Falmgyl'ílése 

mmdannyiszor tantatik, Nalalllainyszoŕ` azt идешь

járók „шведами itélik'. -— Tartalik pedigm'ukr

denkçr 9’,binóháznál. - .‚ ` „. дм,

Es igy mi mai lnkogai ez -országnak, a’ régi

Юбилеи képest mçgböcsù'lh'eletlen s_ok jótéteméf

nyßkbeń .mazeßiih'ii115-,,A Копать Гедеаеппйпк álwi

а ¿sülßö вшить;сии .hátprsághan самшит 9.’

belgië4 катать, тащил; és eröszak-«téwlek

ellenwédelmбывшийвышита: és '.ßzabadságáf

явкам: hiráaában шеф ° витым pöreink..>1ann

„выть Ьёдев çörvény ”вынашивают gyù';

из; дгещезецфапщч > alu-t f úlémkqármegye

„ д .. -ßl glgûkl'.mudmïem1

i:las: öçtnnmf щиту hemek *fh/,gwn

mßkçmk miem -íël'elemnm .és шумамиасфйпупкт

hgu' детишек; явлёгумчахёз )milka вышитом

Ylgyázat.. тасует» шиш—‚эти mög 'egèszßêgünkröl

is Шт: ‚вопд081содщ1$‚'‚а’. .midò'n winden, ‚шпат

gyékbq-n; ltöbb.helyakelui : dokto'rok.. <sel» отвагой; és

Башмак латадпфца’ 1:65; Мин-543? ,hábo'r <@mit mega

_lintetik„ az országyugafknttrmç igazítjgái,„ és sok

más. Íió надетая“ изгнан»

    

 

 
  

Indezçkve a’

felsöA Ah'atgxlmassqigot иву ‚цеп 1152ф1пйдк, шт

1 atyánkat ёз Alegnaggwbh,1»6,1tevönket 15,'„.1„.v_

'MiyeLpedig и вещи хёгуёцуэвгёйекпёйэ

tonasá pak ós a’ kormányszékf ftçx jaihak'lqptásgk

sokba:v {erfülz V`gzl'lfksn'eges, доку а’ ' оной a’ korf

mányszéketl mind pénzzel mmd pedig 'termêßßikkel

segítsék, melly segl'tséget падла}: nevezünk. —- Az

adót minden országnak szükségeihez képest 30166—

f'
 

ë) Vannak még másféle gyülések is a’ polgári társaságban,

E. o. a’ közönse'geknek gyüle'seik, vallási, egyhází, os

olni dolpokban (Копченый). Mcstcremberek’ gyüléseik,

a’ czéh; - kalmároke', ’s a’ t. 
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_I_eképpen osztják fól.,.éß vdtik, ki az цистит.

.Náluuk :winden лешими, v«qalattvalók tartOzmakx впе

_mél ‘es adót íìzemi, ~ mihelyt 16 esztendejeket el

érpé с. В yéhirńnt az мы: vetni szokás ¿Ószágrmbir

«тайга ,` nrmokra, mesterségre, hivata m, ’tisztsé -

we',l termésre (a’ millyen a’ tized vagy (Митей,

` . portékákm, utnkra. (illyenek а’ vám, hai-min,

ша) ’a a’ t. ‘ . ‚ i .. f.

\, H01 шпата]: а; ország-gyülések? Az lelsö ma

ar királyok’ idejébeu гирек semmibizon os'és

¿i landó' helye me határozva nem volt; és. gol itt
hol.I amott шиш . Utóbb a’ kú'lönbféle вешает

ltirálypk’ idejében a’: Rákosmezején штык; `aza

bad ég alatt (utólszor 1526); аи Außztriai házból

:Yñló magyar királyok (Цап pedig immár rend sze

шт; Роязопу vámsa az orsaág- yi'ilés’ Lhelye', 

,ugymint a’ melly a’ királyi lakáe. oz a’ катись

«bi magyar város. Ugyanitt' azokott végbemenni a’

мотайте is-  . : '

1v. ff Мальме „мы zama/imi шмыг j»

дай (jwail') és Eötelesse'geü- ‚'

Minden embernek és igy orgzágunkban is kü

1önbség ,nélkiil minden lakosnak vagyon jusa `

1. Elete'hez. Azért senkínek sem szabad elven

ni életét. A’_ ki másnak életét kész-ukarva el'veszi,

az a’ gyilkosságnak irtóztató vétkébe keveri magát,

mellyet a’ magisztrátus halállal nüntet. A; ki csak

vigyázatlanságból talált valakit megölni,`vagy а’

-kinél már fel volt téve a’ gyilkosság, de nbbap meg@

akadályoztatott: az több esztendei tömlò'czcze-l

büntettetik. Az ön-gyilkosság is nagy hún, mellyet

a’ szentegyház azzal mutat ki , hogy nz olly-'m ha

lottat minden halotti tisztességadás, söt minden

ének és harangszó nélkù'l kisérteti ki. (Miçsoda ern-_

ber az, ki ma a is hnllja , míkor 'hahilárn a’ .lélelo

harangot тяжба) пил-1 \ 
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2. Van iufmv minaen embernek e'szségéh'eú.'

Tehát testében ne sérts meg senkit. Afíi mástÄerö»

sen megver чаду me sebesl't: ‘a’ bù'ntetésen kivù'l7

még a’ gyógyl'tási kö tséget is megíìzetniköteles; '

Van jusa kinek-kinèk böcsülete'hez.~'1`ehát

jó hirében nevében senkit4 se sérts. Embertársodat

se ne gyalázd , эр ne csufold, és költött hireket

reá ne Год]. Böcstelem'tò' irásokat _(deákul paskillu-f

soltat) »ne ylu'asszíts, se ~ne terjeszsz; mert mindez

büntetésnlá Yan vetve. Országunkban a’ böcstele

nítés’~bù'ntetése: nemesek-és városi polgárok kö- _

zött száz forint: parasztok között 20 forint. АТМ

pedíg a"királyt vagy ministereit bölcstelem'teni báí

torko'dik, az a’ feiével jáçszik. I '

I Vari insa kinek-kínekll'ígazságos jószágához

~és tulajdonq'hoz., Azért- ne 19 j és kártîne tégy àen- `

,kìrŕekr-¿Atŕnál inkábbfn'ßükaâ -závárokat feltörni,

mhdlnîvyińwàbkhlk'utjbkätfelâllani ésv öket kifosz

шт: szörnyü vétek, mellyet halálos -bù'ntetés кб

vet. Nem kcvessé vêtkes és büntettetik az orgazda

is. (Ki v4azlaz orgazda ?- Ü» _ Nagy vétek másnak
jószágát шеддущшпй és tüz álLal elpusztítani. vA'z

illyen emberek veszedelmes tagjai a’ olgári társa

ságnak,' és Шпон halállal bù'ntettetneii. Nem sza

b'ad nàég :a’.gyiimölcsfáliat, erdöket,. ketteketŕom

bolni, leyágni; az сквид-итак mellett álló fákat.,

hidakat чаду felálh'tottfjeleket> 4ajlcosságból'.conta

ni. {Яду bèkével ke11.hag“yi1i 'a piaczókon álló Кё—

peket.és oszlopokat is WA). ‚ ад ‚

‚ ; Jószágunkban való kár-vallás volna az is , mi

dön „Камыш vevéàben hamis .mértékkel megcsav'

lattatçánk , vagy másokat'megcsalnánk. Azokat te'

hát `kisebbre'venni чаду változlatni nem szaba'd.

Mivel p'edig minden adásnak és vevésnek legföbb

mértéke a’ реви: azért a’ репы meghamisl'lani чаду

„ hamis pénzt csinálni, söt,ázzal tudva élni is , balai-_

*i Lássd a’ П. részben a’ ‘l2-dik számot. .

“U Lássd a’ XI-d. résznßk szerzelékét, 29~d. Sz.
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'lasi- bù'ntetésí alatt. tilalmas. mindene'knek, '- az

egye'dù'lesak à’királynakjusa leven.v s . A ‚

ЫечеиеЬшёгйщ а’ mi édes Magyarf-hazánkban

~a’ l'irrdbnakjusai-ezek. О tehetl pgrasztomnemessé,

пешем báróvá, gróHá,.hercze ge.- O-adhatïë papok-F

mk és nemes ambereknek orö §ös.fuńdusokát, {деть-

ségeket. О hirdethet ország-gyülést, fogadhat kata?

Чины!9 frigyetf'köth'et az. ellenséggel~;\ real. száll a’ .

шаг? nélkù']- mc lolt names embernslc..öröksége5

.öt yilletim’ soval- ereskedéâs , pénz-verés .i розам és

harminczadiljövexlelmek. О adhatke'gyeln'iet (grá

Vcziát) a’ halálos/rahnak. Végrejusafvan az alattvaê

-lók-tól .járandó adóhoz. az állandó..zsoldos katonaë

ságnak {izetésé'refés julalmazására..;rf.'.Mellyért ne

ki-viszont sz'ent' kötelessége.az _ö-¿álattvalńit vMyair

»ké pen ígazgatni és mindent elkövetni dimi nekik

»lel i' testi boldogulásokra szolgálr . ‚ » ‚ '~ . l*

. _.;Minden мимы just és snimot tdrthatnak n’

._kegyes és Левиафан Акытёпушташэщ:‚Шепуёижй—

szont kötelességök ç’ király irántmély'. tisztelettel
~és engedelmességgel. viseltetni. Tarîtoz'nakLPedig tisz

telni a’. királyt. nemcsak az. ö felséges személyébenj, '

hanem mindenkeg es parancsolataiban, mellyeket

hozzánk bocsát;„mmden hozzánkv kù'ldött .követei

ben és szólgáiban. . A’ ki a’ királîynak és' felsô' lm_

talmasság’ parancsolataiuak ellene szegezi magát `es

másokat is arr'a binni; törekszik: .az'.láz1'tó embenês

(mint a’ köz hékességnek , мотать háborgató

ja) halállal büntettzetik. Tartoznak зашёл minden

alattvalók.a’i;fejedelemért és a.’ 'felsö .hatalmassáä

--ért a’ nyilvá'nos isteni szolgálat’ alkalmával imá `.

.kozni is. Tarloznak a’ liözfterhek.’ viseléséhez `já”

-rulni; hazajob ìra'nt minden hüséggelfviseltetni ’js

azt kivált háború’ idején bebizonyl'tani, hogy .ak-g ‘

kor az ellenséggel >alattomosan neftartsanak, .neki

élelmet alattomosan ne szolgáltassanak, se más or,

szágokban spionok (kémek) ne legyenek; mert ezek

a’ vétkek halállal bl'intettetnek._ _ .



sw ‚згшцНыщёв-гш:

м; «Tovîîllblí ' Ы{бттйёпжезШеЬ"julniki ködé

való, ho orszá ”Мёда ‘ökétìà’ >ïfe' l `
fkiml'kůiâgös f “Íe'älggl'làiv'ja 'xnegg'g hol шпаг; v Заира:

$ёЬЬ ' ÍáblÄnfál ‘ Шнек, ' ‘é'e h’  .lanákozábpkbamï elsö

szavazáèlllcf (lùoksuk) vngyoń. . Azul; kiviil ` mindazon

-iueok ЛЕЩ: lökeìî,'«mellyelcluel» 'bimak- Aa’ zköz' ."nef
mèñèkx im," ‚ ‚‚ —’‚_;ь?‘.'1(› J":' ‘l ч .'

"fx TWA’ ßözfàzdüïnem elf, n1’ kińilyon-'kivül más

шага ubatìnnm lesméme'k." S'zerìugâlytìkèny »fe-)vala

та; Gsels'adjmlizei'.l ' nie yfovgm''ylïvxngïyf «bünt'etlii7

jószágaikdt» gelilògla-lni má éppennemçlehet, «hai

‘netti ¿ha «çlöbblpörbe idéztebteliiœeákill “Ценить—

т!с):ёё meghysrettelc. Tuvábbáïsìa-badoeok ab`\adó'»

шил ,'/_ кают-гаммы , dolo'g-ßfe'telèktöl “(вы sió

_ 151; дпобшэтйггёратшёвъы ‚ "iámok'eól „дета
Iiàólf-f Egvedù'l 6kv íiselhetïruàky várme'gyei .tiaztpége

ket. Elhetnek fámiliai вещее mimerekkèipöœét
чгадит. ‘мшаец hivatalokraïés mesterségekre’ пун

¿fu áll ń'ekik-az ut,‘~ lhda halfvélekedésböl némell'y

mesterségekgát kész-akaçva'ŕnèg hem чашей. дм“: A

~f1' ` Këtelèssége'ik» pedig a" fö'és kön rendíi г nemm

вышек hnországot hiver: kórmúnyozni, a’. hadn'y 'se

'Àregellcet чинившем; háboru’.ìdején pedigszeä

mélyesèn'iäŕfelálläni ") _,»é's inagolc tùla-jdon zsold

ián (köliségén) katonáskodnî 5' 'kirá'ly- гагу kirily'

liré-"keronázáskor выдаёт tetemes summaßpénzt

l¿rszvem'ini`,.‘.’s a’ t. :Es Ягу 'a’ riemesek ~ bár éppen

-észtendänkintnèm adózhak is` -— a’ közös terhek"

fviselése alóliieljességgel felmentve nincsenek.

— ' A’ ininemú'jókkal az orszáîb'nn a’ nemtelenel:

és kälönöáen a’_'jol)hágyok élnei, im’ e’ követke

„так: ¿ik is törvényeknek ótalma alatt vannak,

-bátorságban élhetnek >és birhatjńk uraságaik’ jószá

gát, valameddig kötelességeiknek megfelelni tudnak;

~ toyábbá' a’ szentegyháznak szolgálatjaiban része»

шаек, keresliedést üzhetnek. A’ katonaságnál nem

') Ezt inszurekczia'uak szokás hivni deákosnn. A' legu

Lóbbik volt\1809. a’ Franczìák ellen. 
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. ШЪаЮоп:изошйойвптдюйещ›а°:1&гй1дёёт(&о1$хныь

n? katluhaiviisztségek elöttòk йота-Еду »myitvmáll'ńnk

mint ‚а’ 'hem'éßeky влёт-вы, ~`ha' tudományok által y

kìmiveltetnek, solcmiëlági e's egyháii hivàtalokrahia

.emelkedhetnek n :i \ l ~ -’ ` ‚ . ‚ ‚к- „î

э; Kötelçßségeikßedigß’ nemtelenakńeklzl a' :kif

идущий ааы‘ёь Yámqt-ñzetni; иммунные rég; ”чёт?

anagy'ének ìsßolgálatokat; tenui, „атак тащи,

'kàtonáknt álh'lxmi ‚у: став-шт,.igaßítnńi , Ё а’ ` -kdr

máknaklszénát; zabortßzolgáïnathi; 56: тыс, mie

kor катышки, szállást is adni. Mind a’ mellyeket

mtbzmaks taalffeàl'm'ni-«hiìßf'sgeben< «éen ídçjfekor. ' Ц

На wi'avdgnlvuzk {догм yokimbbáháse

Ьпщд лая иву ; nevßzett'; :urbáriumhńz-:ÍîurbérMàn :keu

царица-аишшшшц nA’ вить дя’кШ‘аЬё деду

аде-ц: kelyea'-jdbblágynák 'tnttnzìkf iadńi-:f: :l меду

МёЬнШпеЬзэеду huldvnagyáágq ‚ним у I»2.) animó»

арабы. t émrélxei itnuyitxf »av amenhyñ'la’ :vármegye 614

. mlíkiszphńmtt ;:;B.)hß`yvan`zél‘.déjè az urńdágila'lc, ehr

genkiò'. tüzi .és'rîép'ú'lßhŕd .'vàlóufúmxáí): Aabe'gïèndc'í 1&2:
gn'lötl',l` 5.-) haßaìjolibágyèághak«aïelœiység hátáŕáf

bàín kù'lnönösferdeje Nah, 'àhhanar'azpbádoa- makkol

tat; ha ninos. és az uhaságnak вши мышцами

edeie', 'hat-hàicbůrral olcslóbbań шмяк: deki mak

копать adni, mint_v.mäsbknak;.ï‘más hätáròklgkn

fekwäö brdeiébekl'ńburasúgńalç'aemmi elsúaége шп—

esen à» 64) Аё’з1яох‘сёшй1гашвс ‘a’ hol s'zölök 'mxmmkA-*f`

’ Sinh-t-«Mihál-rnáptól»fogvakSzeanyörgyńnapìgi »if

~

Ьо1=щш>ёепв1ьд БиепьМБЬйЦЫ 503711: Кагёдюпй у (В

«jobbág-yìságńak. 'szabadòu .engedńii штат“ mq

амид" а’ фоЪЬйяуайьшйпаеп aérblmekìren «Каши

ellen is ótalmazni ési ò'érettek pörülnì. ‚ :", ‘

«w Ezekc'»,\.‘tv viszont:miuden egész hel 's jobba'gy

tartozik az ùraságnak ~eszisendönkint: . .) ötvepkét

marhás vagy 104 gyalogos robottal, és négy job

bágy eg fitt 4 marhával, egy' hosszu robottal; de

ВЫ nap; járó-földnél messzebb öket hajtani nem

 

l°) E’ ас“ szótól decima: tízed része minden javainak."
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gzabadi v2*.)lEg'ji'VS'ze'lîérz'fát ïaz'ferdötc'il' az ‚Шайбу

udrvarára/ haza мы: ha' Минет kaphámi az

iuraságiól, ezen szolgálatàelmulik.' 3.)'Tartozik min#

l:len jobhágy, a’ kinek háza van», >eg` forińt Íììs't-r

pénzzel, ha pálinka-égetò’ fazéka kazánja) van,
at'lólnkètforinttal» Továbbé 4,) 'egy'egész'v helyes

Íartozik adniikéìt kà 'panty 'hét-csirkéhégy

Átœe=vajat, vtizenkét tojást; . »ha a'z uraság'a’y_ken~

derböl, Elenböliïkileńczedet nem.;vesz,| az'iuraáág’

генами vagy'lenfjàíbôl harfontot ~tartozik meg*

опш. ‚ y п - ‚ -‚ » :» ‚ «. . un» um 'Fm'.

A’ fél ifa . „пе ed*v` hel ès'obb î ezeu~föntebbkirtakbólgíiszágrîrliitható Lérlékfsígzŕin't, adózik

“придёшь : szeke'n ‚ föìù'l ' tartozik- harmincz' egèsz

helyeá jobbágy boi-jiu adni 'eàztendô'ukint ;> vagy',

ha az uraság pénzt akar Íölvenni,‘30 Багдад; Ham

-maság m'ága unì-,hyegzŕíjéfctartja,v mindezß/'n'.f`t‘n'1te`hll~

iŕt szereket. a"':rendes tarlozäson A‘Fólù'l' 1is»kiìt'e1eß

-mlegadni akkorra»a"jobbágyságv; ha pedig pénzhen

mkarja fölvenniaz-uŕaság'., tehát min-:den egész hélyes

'obbágy'ö'szveslèa mindenért 48 `krajczárt Aköteles

' etenni- «- A’ gabonából, Ahorból, hárány'okból,

'is tartoznak kilenczedet adni.

.. (A’ házas-társak, -szi'ilékés gyenuekek köteles

идете: lássd: II. rész, 68. sz.)  .

f . г A’csele'de1:tartoznali’uraságaik’és gazdáik’iránt

miudazon .kötelessé oke-t teljesíteni, mellyekre ma

gokat a’ .beszegödéslcor niegaiánlották ès a’ foglalót

fólvették. vTartoznak urasá nik’ és- gazdáik’ рашп—

molatainak»engedolmeskedmQ èkivévén ha Valar

Lrhelly törvénytelen dolgotparançsolnának. Tal-toz

nak irántok 'hivek leoni; és-minden r'eájok bizot

минимумам, mintha aïmágoké тайна. A’ szej

gödségi idöxiekik'iielése elött szol `álatiából.kilè'pm

nem szabad, fogsógi büntetésvla аж; kivévéu -hn

ura hegyctlenù'l bánik vele, va у nem adja meg bé

, rét, vagy rossz dologra akarja íçényszeríteni. Мену

f cseléd egyszerre két urhoz szegödik el, azon 05:11

faságáért megbù'ntettetik és ahhoz kényszerl'tetik b6
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. megfizet a

Шань. kihez élô'ezör вяеябдб‘ь1`е1Ь‹—-.Агв‘аяда ,vi-f Y

' szont és a’. cselédnek ига köteles, cselédjének $36-,

gödött bénét. idöröl idöre kiszolgáltatlli, azt tisztesr

.séges élelemmel tartani, , Nem szabp<i¿ cselédjével

kegyetlemìl; bánni, sem. azt';idö,n kiml да’ háztól

атомизм hanem ha „щами egészen alkal

matlan, roet, hüségt`e1en avyagy .›1<0г1:е1у'._ ‚А?

Мевбёаёгйдшфе a’- beállás-.elöttwkét - háxíom 116—

парра1 szokottlenni 3").` ». ` „ц шт www“

1.1).) ‚ ‚ .lin ~ ›.‘- = »m4-l -. 131

>V. Némelb( Жди/816515 Lérde'sek ésfeleleteh Il l

- ‘ l ' ~` „. ша ч“

1. Ä, jobblígyot bürz,tetl1,etiey @Bfò'ldes um?

‘igen 15, ha az urbér ellen vét, azaz: a'kötelessé

gének elegct nem akar tenni (molly bú'nök késedel
met nem szenvednek); de azon"kivl'il vnem szabad

se'mmi büntetést. 'vag ’ más fontosabh метет-2161:

hozni a’ iobbógyra; ianemha eló'bb 'ubszëke tai’

tatikymellyen a’ vármeg' eimagisztrátusńak (ищи:

egy szolga-»birónak es. es üttnek) mindenkor ' jelen

kell lenni, és, a’ fóldesúr és a’. jobhágy yközötl:

fönforgó~ ügyekbem--zë vármßgyïe’y намазать mint

tisztiïpártfogónak. - . ` í' И \~ .. " ‘f

2.- Fannab-e ' ma' is örò'kò's' 'obli ' ol:az orsza'gbqn ?‘ МатхтЁг az lászágban""örjökö;€âlb'

báîy .nincsem Ha р; o. af jobbágy 'inagátf 8215111:

М1 ё1дпар1юг az uraságnál hejelenti'léemindent

’ mivel','tartozik, pzîásnstïvéîvéiì a’^"vicz'e -

ispántól ё; az urnságtól (а2 ki, ‘ha égyszeij :1’1у102ё3- .

is áutól ìan „нажимные meg nemtaga'dhat

jaï':g`elmelìet Sznbiadox'iä ès" 'h'ázůlî ’s 4e fa” lńi

шумом, elndha На рванёт лещ: ц;
ад. ещашвд 11352” mi' dèhfiàvh'. :;> ; r. ‘zu 10,1011.; . „из.

i y з. Mazarin?? 'af wz," ¿Pédal-211%;гдттгеиёз feló'lí. eliël. ¿éstall'iaííltoniót folli-¿taf

“ 2 - ‘. ‚ ;.1„..„1‚.*_‚2м‚? „а: вы“?

- джихад-11.50;‚дамам-над "' ‘
.›.:15.дб‚ ‚А 11 .i H4.
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видит]? ‘eralölëetf10m1ztítzmal:`.7 Az» íllye'neknek аи er- y

çlg'íben vagy-äzluioh is, noidŕín'A à’- plisztl'tásból kaza

:mennekì ëì'lehbïìwv-ennyi maŕhájokatf s'zekeréiket,

eszköß:eilisxaftl?` 1r11há1il<zâ§t3` de' magokat hem szalïad'

‘rmegfogńihfvugy nìegverni , Ьйпшьёзыаы, —- ha

азам ёПёщшетИПшак. A2 elvéttjószágokat azom'

häntnlemàzabad mindjárt e1a'dńi’, ihanem'a’ szolga'

Мидии]; be {ЮН 'jelèntení.\1‘1a`pöfxët indïtla’megfosz

тон ‚ _akkor- a"~biró' цеп meg, - igazságòsìàn темы

в e1 a’ jószág Ha4 nem l'indI'tK дн, lòrrökre a’ тега

„ штативы; тщанием“: 165148,‚~..„ ц, . ‚д А; 

‚ ’ ’ 16.” Hdl? haHa’ lrzírètefüó't ag Íerdöbèn fà@

v идиш Irázre Itemv kerz'thetjiils? МЫШЬ, ha-Ifemçáìäz'l

этажными?“ p'ört ’kèzdhetl'íììlä ellend; ‘Ьа pdraqzä

liŕasïígától" ` k't'âreñk ‘ еЁёЗ-ЁЁЁЁД '(szátìŕszf'akcziů)l‘§‘à‘ê

if 'tbüzsçt'etf атм,'„mù/ló'm „амид?

(и; i ‚327941212,ЬЁЬЙЁЁЗЙ‘ИЪ‘ФЩЬ шитая?
~ iñrìptœìngif 'a_’ ,meglöyëlç vado áránakv

me zetése, дриад: 'pör' költségemçlg" kipótolása.

вы j bümçtlëstŕglhrqentesek azplç','-_Ié,ìk`-gï’;tiloson ki-1

ŕfil1141eg§el>çsíteìtmvad után, #ggy'gbbá {Зной ЪШЁуёг

Зайдъйдддфрекф Átilosb'an. ц - ‚ `„‚1‘_„„' `

« ‘, 18.` Mit мамы иmw ¿zml fett. Mmìä
то]: (azul.- а’ ‘ vetéaeimelzïwréteŕnek, ele'tetéàe ,"

ngzízoltatà'sa) felöl? Ватт—Баки , 166110116 вби

а‘ё5ё1сеъ7в;ш‚фв kisebb ńllatoliht„«'mellyel§et.nehéß

heh'aîtani, _meg-lehet löńi ‘a’ ' ahonákban ,és Лёт-г;—

kehy-f'kìyált'hamár az ùrärnak тают “ада-1

«щ. hogyl inai'háiknak -góndját wiseljéln а ‘A’ _nA-„f

gyobbaklat .pedig'be kell haáftani a? ¿'bîcóhozàfïntfŕgni ‘

""`*";^5493 Мёд" @selekedni ` `bìëÍLÈljtöft

M.” ‘A'ábkdtf -harmad napr шт vagy ¿gl? ’hlfegyebelii

` viczefiquin’ _vagy eg szoîl :1-¿birc'r"*afval-tiray kèlì

häitäńjìë Vagyßünńak ет`гё`1‚а’ tal `ìf1egA kel-1 фамилий,

h'önhéf, пашет, ‘micsoda-féle és ménhyi math@ На?"

‘ toit bç. Af, ld ед e]mu1aszt`d',"az§mînden -n'apérùf

‘Mgmärlngadma ищи a? mar átjmagńń'ál' tanja, 1_2

"_ foñntotimzon ivù'ln’ pör"‘köitségét és a’ murháy'

\

f к l
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han másképpcn okoztatott kárt megñzetni köœ- ‚.

leztetik. . ~

- . 20. Mi te'vó' [гад/ел“ a’ behajtó? Kárát tüstint

megböcsültesse a’ falli’ birái és _eskiittjei által, és a’ .

böcsü-levelet a"bii‘ónak a’ marhák’ bejelenlése’ al-  '

kalmatosságával adia által, hogy uz,Y a’ hehajtott

marhákal; vag zálog mellett, vagy pénzért kiad.- l

bussa. На va aki n’ biró’ paraucsola-tjńra анаши

zálo птенец) а’ marhákat ki .nem adju, игу hún-ç

{всё ik,.mintha a’ marhákat nem jelentçtte volnq,

he harmady nap alalt. ‚ ‚ `

21. Mit дел те jegyez/Lí a.’ proczesisusol'rol.24

Azokat minden kilel etö erönkböl e1 kell távoz~

tatni; és minden csekély pannszszal nem kell {Муа—

modni birák eleibe. На pörú'nk vugyon vnlakivel,

egyezzünk vele barátságosan. Ат; tartiai a’ köz

mondás: Jobb a’ sowing’ egyezés a'köve'r örne'l,

Kérjù'nk, rimánkodjuuk', magunkat alázz Q meg.

hiviunk közbenjárókat, engedjùuk még jusainkból,
> és mindent elkövessl'ink, minekelöttß törvénye's

шва bocsátanánk dolgunkut.
‘ 22. Mz'e'rt bell штанг а'ргосгеввшдосйшш ?

Mivel az kárára van az embernek, a’ miatt meg

romlanak sok virágzó fámiliák ,  és a’ proczes

suskodásban szivünk’nyugodahna, абс lelkú'nk’ Ш—

.vezsége is veszedelemben foi-og *). _

~~ ' 23. Mit катил azar» köz-mondfísról; Лет.

jó nemes ember Иле]: рбге nincsenf

Az nem megállható beszéd; merli a’ nemeaségct

nem kell helyeztetni sem házsártogkodásbnn, sem

betyárkodásban, hanem tisztességes magaviselethen,

és máaokkal való békés lakásbau. . .

‚ 24. ,Mí/Lez юта maga't az amber, табл. ш:

lahol gz’ fîilcl-gyomra'ban, elrejtett Наше: тиф?

Adjmtüstint tud'tára annak , ki a’ kincselt reltô'

fundusnak tulajdonoga. Mellyet ha a’ tuláló csele

ишак, ò'vé lesz a’ kincsnek egy harmada ; ha pe

"')'Lássd a’ II-dik réunck ää-dìk számát.

Amsm KöNYv. '
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mind pedí és leigkiváltva’ .felnöttek köriil душ—

rolnak; ШЕЕ azon vallásuak és egyháznnk regulája

-szerint, mellyhez титан. тьма

Végezetre, foglalaboáságaikra nézve az országnak

lakosai között különös -czéheket és egyesületeket

tesznek a’ Ines'teremb'erelg> kalmárok és kereskedök.

Akúrmennyifélék pedi' ez смазав]: lakosaiz

аЪЬаш—шйпдпуёйапвычтет, -Ьоду ugyanazon .ha

zának 'ñai,. és yugyanazom. törvények ’sA -igazgntál

alatt állanak. Azért köteles egyik rend a’ másíkat

kölcsönösen szeretni és böcsülui, ’s nem gyülölni

чаду megvetni egyiket is. Midò'n pedíer a’ magyar

ember a’ mesterségek közú'l csak néme lyekre adja

magát, és~éppen a’ не ёпуеЬЬе1пе‚ ugy'mi-nt:

czizmadiaság,.szabóság, ta ácssgig; mások'at удивит,

éppen a’1eg|övede1mesebheket,’megvet, p. о- timár

ság,> vendégfogadónsig'-,ipuw¿nfk’ árendálása r,I az neki

méltó «thmre-fhélyásiń ’azolgáL' ée' megbocsáthatatf

1an esztelenség. v1. ‘iV-d; А _‘ А"

417241 ' :die э’нг" ‚ м: giá:

“fi/’i Ш. Magyaŕòrszágnak lgazgizttata'sa’ módja- ё}

kr Y › I _ а"

‘ f » 'le в ' .1

. Az országot tulajdonkêppen a’ királyfigazgat

js, 4razon törvények és végaések szerint, mellyeket

az ország- "léseu (Щётки) tesznek. Cselekszi Щ

a’ kimíly a megbizott .kormány-.székek által ‚ n_lel

lyek négyfélék; az egyházi, tudo'mányi, had; és

polgári lcorinány-székelt.~ -' 4 .\ ‘I '

, . . 1. Az¿egyházi kormányra minden valläsi fel@

kezetnek. elöijárói ù'gyelnek, a’ rómni .katholiklv`
soknálul an'nz ország’ f6> .papjn (a’.primás), .más

_két yérsekgek- és a’ 1-6 pù'spökök'.; .az óh'itii

nel. is ~több -pù'spököki `a." ,kétféle-.1evángeli 0'

a’pé 'anéiy выравниваешь éá~fö kurńtoro чаду

inspectora ‚з ` ' _ ‚

2. A’ tudományos és neveló' `intézetekre ,_ 05:

kûlákra, akademiákra és a’ рези universzilásr-'l

(cgyctemre) kú'lönös biztosság úgyel, melly еду—

inizi és világi1tagokhól..áll ëß Budán lakik.

\С
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{изюм Ьпайгдо1301ш’; éß'fa’ katonàsñgot.' дача

n’ hadiftanács , mellynek-hel e ßèos városá an va

гуси, és egyik f6 ágozatjáé ‚идёт. '»~. . ‘ „Щ

Ш 4. 'A"Polgári igazgatás kétf'élét foglal magáb'a'n,

u`gymint а jó rendnek fönïartását д‘) 'az сгладит;

ёёпаи kigazságnak' kiszolgáltatását» a’ panaszló vagy

pört (proczessust) folytstó felek között.- A’ jó rend“

nek fóntaŕtását eszközli а’ kirzily (maga nem lak

váfn' bent az országbanya'z ö helyette országnnklian

nd'ánlmunkálkodó tanäos által, _mellyne'k ellíliilóî-i

fle :al i_né'idorà-’isp'ány és ~ titulusa x' nagy mállíóságu’ ma”

gyaŕêkirályi helytai'tó“tzmádslv Akármi'fpamncsoïal“

tait- akeŕja'a"királyffö lìelsé e' шеста orszá'gszeïrtez“

: azokatl Béèsb'b'l ' az ’ ö ï ‘k'i'róly »iró-szobäjából' (al таи

Един: kîrá'lyi vudv.'.n~i-fksnczel„láriáb'ól) szon ianáœnäk

udára lekiildi,1`nel iviszont'a’ nemes várme yék»
rë'yvároäokra ésfalu ŕ'afszéllelbocsátja és véggbèvi"

tet'i. #Az iîazság’ нападавшим 'kù'lön '_it'élö ltör'

‚жёнушка vai'rn'àligßÍelállì't'vii`,l a’ legfó'bbek ugyan

. Pesten g шиши шалаепшчагпхедуёпёь Èminden váL

rosb'ńnes faluban'.“ A"-vármegyék’ törvényszéké
Vnek'nefvezetesebb tagjai: a’»föi'spán, a’ két vieze

ispán , ‘a’ ljegyzök,y ’vagyfdeákulfinìtáriusoki,4 a’ fö

{ìsku's (azaz a’ vármegye'ßprókátora) a’ lföä- és'ùl

szolga-birák, az adóäszedö; deákosan -perozeptom

а’ biztos vagy> deákosan a’~komissárius; a’_,táb1a

birák, deákul assessorok; eskù'ttek ’s a’t. Az egész

vármegyének vgyiilése (generális gyx'ilés , _kóz уй—

les; -nagy gyù'lés) mindannyiszor öszvellivati és

штык, valahán szor a’ fö-isjaán vagy ~a1ispáń

uralt szíikségesne: itélik, - köz-hlrré teendö

hlrdetmények faluról falura gyorsan hordoztatandó

levelek (futó levelek, kurrensek) által 'es'zköz'óltet

nek.l A’ vármegye’ szolgálatjában ál'lÓ'‘sz'emé'lyekey

a’ porkoláb, vármegye’ katonái, hajduk- (paasda

rok) ’s a’ t. ‚ kik annyifele különbözödbrma-rukát

i *) chdòrség: új neve a’ policzájnak. . .
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visçlnek, `a"ïhán '11’4 éérmegy'e.' "A" fńluéi атлет]:

tagyai: az" öreg- iróytörvénybiyó (медианы),

nótárius, a’ bites einbèrela ~Szòlgálmra lvnfrfmagk

rendelve,I a_’ kis-birók шву eskl'ittek. Faln~gyülése ‘

mindannyiszor tantutik, `valallányszoxïazt задний}:

járók szùkségesnek itélik.  Tartalik pedigmîxyàr

denkçr а’ biró-házná1.«;{ iwlw . «www hö#

‚ ‚ Ев `igy mi mai lakoßai éz országnak,` a’ „‚,

iddlxhßz képest megböcsù'lhetetlen s_olqmjg'ìtétemef

п ."'kben ‚штамм. .Knronás fejedelmů'nki által

Лиза `i>l.1_<=lá¢äégek ellen, Ahfitmwníglmrl диктанты с?

belbò' pagadózáSOk, tglyyajsávok és_ eröszak-.tételek

ellen.` védelm e'ztetlúïnk 3,. jugamrlknailçïV és ‘.ìszabadságàf

inknak hirásában megörizteiú'mkgy ha póreinlq.,yïanrr f

nalgazok bölcs törvények szerintgeligazl'tamak; дуй—

lésge yxtendesen шпата];„(Ваш-уйушёввк, 'vármegj ,

шаг ёж). ‘hol za’ kön :ióulleôï„Gigßklmiudemem-z

qujgk ' ниш; nyilván “шашисты; *J ъ. gygm

mekeink диет Гё1’е1ец1Ьеп,ёвЬазщюЬфщЬШёпурЬт

han' штифтах; «ß едят lita-és Видна kùlön

vigyázaqpxagyom ' Мн]; még `egószsé‘,¿fl'inkröl

is hiver;,gomloskmhlltlí,'41’l `§iŕjn mmden„v,ármçn»

gyékbqngtöhb helyekeu Счёты“ seb~orvos_0k„ré$

видик iartamak; . a’ b mg’ hábo'rîitóit тат

йтешс, az сглаз-индии megigazítjá ,pés $015

más, rendeléseket tesznek.. Mindezekre ik’

felsö h'atalmasságot ug vkell tisztelnù'nk, _mint

atyánkat ès legnagyobhjóltevönket. l J(

Miyelpedig а Aßokfóle töryényrßzékeknêk» liar’

tonasá pak és a’ kormányszék’ ‘ jainak‘,tqpta'qs9k

solcba §erù'l: szù'lcséges, ПОЗУ ай; akosok a’ Кой-г

mányszéket_ mind pélxzzel mind pedig terméseikkel

segítsék, melly segl'tséget adónal: nevezù'nk. - Az

ndót minden országnak szù'kségeihez képestl sokfé~

—__— Untluqï'

в) Vannak még másféle gyülések is a’ polga'ri társaságban,

E. о. a’ közömégeknek gyüléseik, vallási, egyhází, os

olnì dolgokban (Камешек). Mcsleremberek’ gyüléseik,

a’ czéh;  kalmároké, ’s a’ t. 
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.leképpm рати]; EL# так ki az диктант.

.NáLunk :winden _nemielen falattvalók шишивин

‚шё1 'es adót {izetniymihelyt 16 esztendejeket e1

érLé c. Е jébiránt az adót vetni szokás `ószágra,hir
ywlmi ,„ armokra, mesterségre, hivatairn, ytiszßtsè': 

we', termésre (а’ щШуеп a’ шва vagy dézmaä,

` ‚ porlékákm, utnkra, (illyenek a’ vám, harmin

œad)’aa’t. к. i ‚ .

\, H01 tarmtnpk az ország-gyülések? Az Ielsö ma

» 'ar királyok’ idejébeu вице]: semmi bizou os'és

' hindú helye me határozva nem volt; ёв; gol itt
hol.y amott tartatt . Uióbb a’ különbféle-nemmetü

ldrályßk’ idejében a’~. Rákœmaeién tai'tcitf-'alzA виа

bad ég alatt (utólszor 1526); az Außztriai' házból

Паш magyar királ-yok Цап: pedig immár rend sze

nint Pozsony városá az ország- yülés’«he1ye‘, `-

vugymint a’ melly a’ királyi lakáel oz n’ legközelebr

«bi magyar város. Ugyanitt szokottvégbemenni a’

kqtonázás is-   _ I ; y

QV. 1f дыбы/ас гепдйгаЬовоЬлаЬ Ъб1сзблбз jo

_ gaik Падай) e's Lötelesse'geilr. f

Minden embernek és igy országunkhan is kù'

1önbség ,nélkù'l minden lakosnak vagyon Зина `

1. Eleté/Lez. AzérL senkinek sem szabad elv'en

m' életét. A’ ki másnak életét kész-ukarva внеш,

az a’ gyilkosságnak irtóztató vétkébe kevcri magát,

mellyet a’ magisztrátus halállal büntet. A' -ki csak

‘vigyázatlanságból каш: valakit megölni,"vngy a7

kinél már fel volt téve a’ gyilkosság, de abhanmegi

akadályoztatott: az több esztendei tömlo'czczel

hüntetletik. Az ön-gyilkosság is паду hún, теН et

a’ szentegyház azzal mulat ki, hogy az olly'an n- ..

lottat minden halotti tisztességadás, söl; minden

énck és harangszó nélkù'l kisérteti ki. (Micsoda emr

ber az , ki ma a is hallja , mikur `haláláru a’ >lélek- ‘

harangot тяжба) мы: i 
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2. Van jusa minäen embernek в e'szsége'lt'eá;

Tehát testében ne sérts meg senkit. A’l:i másterò'

sen megver vagy me sebesü: a’ biintetésen kivù'l,

még a’ gyógyl'tási köŕtséget is megfìzetni köteles'. ‘‚

Van jusa kinek-kinèk böcsületéhez.~~'1`ehát

jó hirében nevében senkitÁ se sêrts. Embertársodat

se ne gyalázd , sp ne csufold, és költött hireket

reá пе fogj. Böcstelem'tò’ irásokat V(deákul paskillu

sokat) ‚пе-110321111, se Ane terjeszsz; mert mindez

bù'ntetés alá van vetve. Országunkban a’ 116051010

пйёз‘Ьйтеъёве: nemesek-ég- városi polgárok kö- _

zött száz forint: parasztok között 20 forint» A’~ki

pedig a"királyt vagy ministereit bölcstelem'teni 1161

torkoliik, az a’ feiêvel játszik. ' f Y

i 4'.' Vari jusa kinek-kir'lekï"ígazságos jószágához

-és шрамом/ют Azért ne lopj és kártîne tégy àen- '

,ki'dèsz-Arŕngil inkabhîa Blaat, závárokat feltörni,

mhdluiWńtáábkhak ‘utjìolmt' elállani és - öket 1111092

tani: szörnyů vétek, mellyet halálos~b1`intetés 1:6

vet. Nem kevessé vétkes és büntettetik az orgazda

is. (Ki ._az.I az orgazda 'l *).  Nagy тек másnak

jószágát maggymtani és tù'z által elpusztítani. >Air.

illyen emberek veszedeh'nes tagjai a’ olgári társa

ságnak,> és kinos halállal bù'ntettetnek). Ncm sza

had mégsa’fgyiimölcs-fákat, e'rdöket, kerteketŕom

bolni,~ lefvágni', az ország-utak mellett álló fákat,
hidakatl vagy felálll'tott -ielelcet V’p'ajkossághól' ron ta

nì. »Ugy békïével kellbagyńi а placzokon álló ké

pbketm'es oszlopokat is М‘). , ‚ . . . . _.
1 д Jósz'águnkban való kár-vallás> volna az is;I шк

dön az'ídás-bán vevésbeh hamis 4mértékkel megcsaŕ

пищат]: ‚ vagy másokat'megcsalnánk. .Azokat te#

hát lkisebbre 'venni vagy változlatni nem szaba'd.

Mivel pedig minden `adásnak és vevésnek legföbb

mértéke a’ pénz: azért a’ pénzt ìneglxamisitani vag'y

l hamis pénzt csinálni, söt,azzal tudva élni is , hala--J

_ г" " \ . f l

*) Lássd a’ II. részben a’ 42-dik számot. v

“О Lássd a’ XI-d. résznek îzen'zelékét, 29—11. sz.
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"bei büntetés’ alatt.tila1mas.~ mindeneknek, ' az

_ cgyédù'lbsnk á"királyn5!l<«i1ma1évén. э

«xn Nevezet sz'erint 1p1 edes Magyaréhazánkban

~a" lz'r'áëynalŕjusailezek- О t'ehet pgraaztoàgînemessé,

цветем báróvá, róiïá,hercze gé. омьас öpapok

nakésnerpes.am ereknek örö §ös.f~`uńdusòkát-, tiszt»y

ségeket. О hírdethet. ország-gyù'lést, fogadhat ketenb

`ná»kat, frígyeti köth'et nz. ellenséggel;` reál száll a’ .

magv nélkíil mc holt nomes embernnlchöröksége.;

.öt' -illeti ia’ l¿_aóval- cereskedés , pénz-verés .i posbai és

. hal-minczadi-jövedelmek. О adhatke'gyelrnet (grd:

»Ycziát) a’ halálos/rabnak. Végrejusawan az alattva.

-lóktóljtirandó adóhoz..az állandó..zsoldos katonaò
_ ságnak fizetésérefés- julalmazására..:rf.v.Mellyért ne

ki-viszont. szentI kötelessége.az alattvalńit туда,

`>ké pen igazgatni és mindent elköxìetni a.’ mi'nekik

де} д’севй boldongulásokra szolgáh ‚ ‘ ‚ . „i

f. „Minden атташе just és вишню: tarthainak д’

'fliegyes és Левиафан rkòrmányoztatásra-.z,hwllyért-ví

szont kötelességök 95 király iránt mélyì ti'sztelettel

-és-engedelmességgel viseltetni. Tarltoznakpedig tisz

telni al királyt nemcsak az. ö felséges személyében, `

hanem mindenkeg es parancsolataiban, mellyekat

hozzánk bocsát; minden hozzánk kůldött követei

ben és szólgáibanfI A’ ki a’ királynak és` felsö haf

talmasság’ parancsolataínak ellene lszegezi magát4 65

másokat is ап‘а birni; törekszik: .az'.1áz1'tó embenês

(mint a’ köz békességnek , bátorságnak háborgató,

ja) halállal büntettetik. Tarto'znak :aztán minden

alattvnlók.a’n)fejedelemért és а? ~felaö Almtalmassá 

--ért a’ nyilvános isteni szolgálat’ nlkalmával imá Í

.kozni is. Tartoznak a’ közfterhek.’ viseléséhez `já»

-rnlni; Ízazríjol` z'ra'nt minden hůséggelzvíseltetni ’s

azt kivált háború’ idején bebizonyítani, hogy .ak- ’

kor az ellenséggel alattomosan neftartsanak, ,'n'eki

élelmet alattomosan ne szolgáltassanak, se más orv

szágokban spionok (kémek) ne legyenek; mert ezek

a’ vétkek halállal blintettetnek._ .‚
' ’ . .if 1-r -



ш; штамма-юза:

~ ì

\«;. »Tîvìîhblí :aïïämmfzìrflïëmeêalheblëjutnikí ködé

való , 0 у oran "Ylìlaése @<6 dbi £1?- Vinlíal' `‘fee' ‚ `ЫЕШ "kù'áigmös fhexíéäîglfßivja n:negvyh'ol .'aztáîlr »'àzyìll:

Söhh 'шиш ' Швей; é's laf-.lumikaufe@libanl` 'elsó'

>szamazáìbîik"(lífwblffsìlk) Vngyonkl Azon kivülinindazun'

“imola „шейк-бы, mellyelckel,'bìmak -н'

шёвёкътёшд' ада-тю Jv' V ч ` .

“1 WA’ ßözvr-éndüïnerńesdr, 1r.’ kìrlilyon'kivül más

швее машет Lesmérnek." Shemelyökei; ~'.«vala

дым oselédjelltet' ——- nie {скид-Фут „ЬЁШЕШЁ,

“jószágaika'b дающим; má éppenlnmnìlehet, 4’1mi-

‘nem' ha» Ieh'íbqugöŕbe тетивы-(мы сыпать

так)“ meghyerettelc; Tuvábbáïsîaibadoeok выдад

zástól ,'l_ lmtona-tartástól ,- dolug-»fételektöl 5226
_ “6:11; Maßdtgì'làf :zfmräpentozástól ‚ A4viámoktól ‚›- Vdéìnfmáw

ïól.1Egvedül ‘ökf íiselhetmek- várlfnegyei _tisztpége

ket. Elhetnek fámiliai--nem'es czímerekkelpöesét
tfeilcfeu. `Mirìdisn hivamlokŕa ¿és meatanfingekre‘y пуп

{а dll nekílraz иц1#‚ЬалЬа1‚:ЮЫеЬеёёвЬё1 némelly

anesterségeke't kész-akaçvaînèg hem чашек. „мы. ‚

~ ` Köielèsségeilc pedig а? Гбчёэ köz rendíi neme

ßelińek баптизм hiven kòrmúnyozni, al hadi 'se

` Aregelget vitéßù'lwezérelnì; háboru’ .ídején pedig eze’- ~

‘mélye'sèn'iáií'elálláni "), és фатой; tula-jdon zsold

ián (выведен) katonáskodnî; 'kirá'ly- vagy kil-ály

rmié-@lloronázáskor ajgindékul tetemes summaßpéhzt

Jöszve'adnf,.l’s a’ t. :Es igyu’ ńemesek  bár é pen

-eh'ztendönkìntkn'em adóinak is  a’ közös ter ek"

fviselése alóllieljességgel felinentvß níncsenek.

~ A’ minemù'jókkal az Orszá bhń a’ nemtelenel:

¿s kälönöáen a’_ïjobbágyok élue ', im’ e’ követke

jendök: is törvényelmelc ótalma alatt vannak,

-bátorságban élhetnek »évs birhatják umságailc’ 163241—
7851, valameddig kötelességeiknek inegfelelni tudnak ;l

 továbbá'a’ szentegyháznak szolgálatjaiban тёзк—

шнек, kereslcedést üzhetnek. A’. katonaságnál nem

*) Ezt inszurekcziv'uak szoliás hivni дедами. A' legu

tóbbik volt`1809. a’ Franczia'k ellen.



œöwauy-,mdmámy :sav

hilaidon: zsol'diûlmnsdlańem\ůkiráìñríáìolgüůak,

n? кают .tisztségek elöt'bůk днищу „цитатник

mint А? -nem'ëseli elöîlùgßöt , lha' tudományok' által `

ldmiveltetnek, »Okulilági és ègyháii hivixtalokrahiß

melkedhemßk.ß j" v ‘l ‘um , . в) 3.1

»3.1' Кёйе1еввё5ей1<1ре615 `a’ nemtelen'ekùekil a’ 455:

gálynalt ‘adótéb Yámqthfìzetni; uraságjukmdç ”чёт?

-megy'ének mßolgálatokzit; tenui, ‚Лёши *ì 'adni„

'kàtonálmt álh'tfmigz im:Hságilib¢lkntfiigiamítmii.r iur-Mr

„вытащишь; zahortßzolgïihathi; вы nek'ik, mib

kor kivántatik, szállást is adni. Mind a’ mellyekñt

tart'oznaki telîeáíhe'ni- «häségeben ésa 2 idçjœkor. ^ 11

Миф! шеи ихшёвпЪшЬ a’.Íiobbá )mi’rltaahbánássh

та . n'gy ‚ детищ .urlìáriumlrním.'Íurlnénrhan)A :kahl

mngnkatmlkülmnztamiiwß? тещи „жатва деду

чём; 11е1уеаа- Ítßvb'ágyndk шмяк: шмыг: 1 @gy

«hááhely'heknegyî ,holdem Мец ‚ нашли f. « y2.) адапт

аГёЫт i ёшёш:{Шпунт ‘a fmenhyim* fvárrńegye 41;

. ЫЕЫШРЬМВЦ жЗдщгьтацёёгнейё az nrádágnak, ehr

genkiń'; túzi Ã`(mi,‘.ép"1'1'leizi‘e¥ НЮ fńbgweliì Aelxz'gendö Jlie.

glelötvgî 5.) нащцоБЬёгуёёгщЬта’иЬЫуэёЁ’ hàtáí'ái

bààx'kúlŕânös.lerdejeë.vah, îàblhcum-:.a'ßz;4115¿\dem makkol»

tat; ha ninas. és az umságnak nmn'lhátárbmhwm

сыт; машинисты olcsóbbaxi штык: rieki mak

koltatást adni, m'inçymäsbknákgihlás h'atáròkbkm

fekvlö ‚„ àèi'öeiébskl' iii- тащим;четкий elsiŕaégè. nin

ваш Mié) Afkorcàmáltatást ma? hol s'zölök ишаке-е

БяштчМйЬМ—гпв'рсб} f . fogval :Szent-György=mapig. 3* . ~ìa_’

«holf nin'cèenßk,¿ SzeńtfèMiháltól Бота: Karánsoni ,' А (1’
-jobbágyäágńak 'szi'ihadónè .engeddiiA 71)»»Tartbzi »az

massig“ a’ jobbágyaibrninden sérèlmekh'en :fkáxrlïi

ellmx'ia'ótalmazni витые]; pönölni. ` . .vffß

ап‘а Ezekéŕty wiszontfmindexi egész чёт ìyçs jobbfígy

tartozik'az unaságnak ‘eaztendönkintz .1.) терке:

niarhás vagy 104 gyalogos robotta'l; és“ négy joh

bágy eg ù'tt 4‚шаг}167а1‚ egy hosszu robottal; de

Даёт napi járó-»földnél messzebb öket hajtani nem

 

l4*) E’ deák дышащие: iízed тёзка minden javainak.'`
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Мёд `91)'-15}д‘3‚п%дйе{|к‹ёгг“: "marrelrdö'röly 'az «uraaägJ

ùdlvarára' hun ví'mni'; .5de ha' {Минет kaphátni ат

ŕnrnságtól, ezen sz'olgálatŕelmulik.' 3.)-Tartozik min#

yden jobbúgy, a’ kinek háza van', ieg « ~forińt1`l`iát+

Pénzzel, ha pálinka-égetö {мыт . быть) van,

11t.tól.~4 lcét yforinttalx» ITovábhä 4,) y@gyr едёэя’ helves

kartozik adnilkët kh Ранг; ‚ней-сэШСё'ЕЁду

.itcze'vajaß :tizenkét'tojást.;. »ha> az uraság»a’{kcu<

deŕböl, ilenböìqlkilehczedet nemaßvesz, azvluraság’
iiendeŕéböl vagyl Lleujiúhx'íl haïtfontot штык тез!

ОЦПЬ ’ Н - i l. l Z~ .› г ..-‘ I Il". .uve 'Aufl/:v

A’ fél va . „ne ed? hel ès«'obbá i ежи-{бар‘wbb drinkbólgïiàzáägri'thàtó în'ériéb айда; adózik

Ньигаеёдпайкь ::Е2е1:еп ‚ föiù'l ‘ tarwzik harmincz egéaz

helyeà johbágy hurjút qdni 'eàaçtendönlnu'ntgî чаду;
ha az îurasá-gr pézizt akar fòlvenni,'30 garasit.\.Ha nz

-maság m'ága menyegzöjét tartia, mindezenfůil'ltebb»

-íŕt szereketfaïzrendes tariozäsonlfólü1~isfköteles

-megadni ákkorra.a"jóbbágyság; ha' pedig pénzhen

-akarja Fólvenniaz  uŕaság', tehát mindenV вдев: helyes

'òbbaîgy'è_ïsxzvesènr mindenért 48 Akrajczárt kötelea

' etenni- - А’ gabonáhól, .b0rból, bárányokból,

is tartoznak kileuczedet adni.

.. (А, házas-társak, sziílék'és gyennekek köteles

идете: lássd: II. ŕész, 68. sz.)l  ‚ 'i' 1

s.4 . A’csele'¢klv lmoznak’uraságaik’és gazdáik’ iránt

. 'mindazpnkötelessé асы teljesi'teni, mellyekre ma

gokat a’ ybeszegödésäxor niegajánlották és a’ foglalót

тушек, l'.I`art0zmik uraságaik’ és _gazdáik’ paran

fceolatainak'engedèlmeskede l-f--kivtfnfén ha vala_
щепу törvénytelen dolgotiparanesolnának. Tartoz

па]: irántok 'hivlek Цаца}; ёвлшйпдеп reájok bizot

takkàl ugyfbánni, mintha a’1màgoké -vo'hflaN A’ szej

gò'dségi задетыми elött szol »álatiábólkilêpm

nem szabad, _ fogsägi bù'ntetés ‚а àt't'; kivévéu yhal

ига hegyetlenúl bánik vele, va у nem adja meg bé

» rét, vagy rossz dologra akarja îén szerl'tepi. Melly

cseléd egyszerre két urhoz szegöd` e1, azon esal

faságáért megbù'ntettetik és ahhoz kényszerítetik Ье—
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.'lllani,.kihez elöször szegödö'lft el» ~~A„’ гадал _vi-_

 пот: és a’ 'cselédnek ига köteles, cseledjének sgg-_

gödött béret. idöröl idò're kiszolgáltatni,.azt изгнав:

séges élelemmel mariani.. › Nem mbe@ cselédlévelY

kegyetlemìl; '.bánni., ,:sem. azteidön kivul Ja’ háztól

‘elbocsáèanim hanemha низшие egészen falkal»

matlan, röst, hüségtelen avyagy .-erhely. ‚ „А?

-ßzegödséglideje a’. beállás-.elött«.kót három ho'

nappal szokott. lenni ").` -. „ .. „ц NM" худу-л“

|
.H_Jï'll f Ali.' i» ч „ . ,.~«.|_

V. Nëmelzy .gyyelegî Задаче}; yèleletelg.

‚ z 5’1

:1l-il

"1" . ’ l ’ ь. ".",“) \’’)le:îx’ I. ‚Х

1. A’. jobbzigyot büntethèti- e- ¿Bföldes um?

_ igen is, ha az urbér ellen vét, азам a'kötelessé-f

gének eleget nem akar tenni (щепу bünök késedevlë
met nem szenvednek) ;: de azonl'k'ivl'il nem ‘.szabad

semmi biintetést 'vag ’ más fontosabb Vszente'mzi(u'.

hozni a’ jobbágyra; {акцепта elô'bb ‘uŕ-sz`éke. ш

ìatik,»mellyen a’ vármeg' ei magisztrátusńàkë (ат:

egy szolga-birómak -es es üttnek) mindenko'r ' jelen

kell lenni, és, a’ fóldesúr es> Ía’. jubhágy .-között
>fönforgó` ügyelaben5~áî vármegyfe’ liskáh'sának mint

tiszti1pártfogónak. » . ` \ .‚ "

2.- y,Varmak-e' тягу ‘ís öŕöiïös ‘jobb'ágyolr

az' orsz_agb¢n'?f Wlaania'li*l nz orsz'ágbdn"`örököá job

báîy .nincsem На pip. a’ jobbá-g'y ‘шагаь Szent

Mi ál-lnapkor az втащил Ьейе1епйНёз mindetlt

.ше3&12ет а’ шйч’еГЦтанояйс; раёзцэп‘у vvéìi 1i"^`vícz`e -

драмы es az umságtól ki, irá égyszer тушей _

is ‘шы van"pa`ss11'àa,“'azt‘töle meg nem" tag.'i<`lh.'itV

jaig'elmeh'etfsznbladoñä és’"_li`ázät' ’Sie geïêtńa" mi

tůlfijdona,~ eladhd ‘f Hafpedigwìëv

nz ‘имвдгё ”13352'1131' «джипа; 1;' . r_ infn 1017111.; „_nm

j . з. Mit 'kell'. :azië: _juf ¿gzißqggyìd #mig-...W
¿brń-'tevësfelölzj elle@ testalmentomoxt. fglqjtaj

l .l...;...:¿,..\~¿. г‘ „а; n.. ..

- т")‘;Ь' §d.‘;l_l._xélz,'.65211szím1:;.¿ »if '.i..l;...x y. ' ' .iw ...
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. F'èsnak'jutnßk -_ f ` ‚д _

` î ä

Мёда?

núbsnìlkH'ielên-'ìétébèùï 513 "dgwsalé dn" 'ó> keŕèńnémyë

rôl", ’fà 'inghvlańf'szeiůeinélrlyánèlc fe “МЫ; теги нив

пей-Ждёт azl „раздвинь; ‚калоша. hagyni.4 Ha' рай;

valamelìy> jbbbégy ,f¿ ' kineklf ищут шиш-‚ъ testä'f

ìnëńlòminëlkül Нарта ‚кШЁЙОВ imińdè/_ne äz ma*

gígra'ßszál'ì; “A” váŕosi po gárlí javali illyeulmsé'fzr’l wb

 - ‘ y '1.' f' i.
‚ ~ _ i' ' `

„ад; 41.1 на ‘im neìnès-èmber'halimèg* maiwíe'fiy

д testa'mentom nélkül, Ы lész'êniazz öńölsöse? 4"A’ kil-1

rály, kinek számára az ollyatén javakat a’ királyi

íìskus чистеца `еЦЪЁЦЩа, u Y " Y — »

»5: Ha ‚ d@ „мы: влет Azudmzwam# ¿s

meé,7` амида tudní, hogyanjut/zatsz aÍz/Loz? Min

Èm\hel`yà`é`gn'él felìàlál-haùö `az^^öy` .ufrlìêrà i'gazsága és

ìàrtatikf" á’!.ů1h1ï|ládáiábau, ‘honnét- 'azt elöké'rhetnì

éh»bne`golŕòslíatnjiîj 23151: с ébiráni..is eäztendöhkůxt,

едут:- felolvástaiik min remember? ,'lmllatára.I гм.

Мю 6: ‘Aas adaísbmwàfevésbem mire ищешь «min»

dan етЪвгЗ'Ьёгйуёв ‘тйв-уёшйш; fm’ megfìzetett.mm`f

{ШИНЫ ‘ (ha: lmógsollykiosinyek ia) miudenkor ящер

n-yêugtatú „ìnáfrlrÁ .wegvyemA .(kvietáncqíána'k „тазу nyug»

штифтам); `»és laztf- szorga'hrnatosaìll` eltegy ее ‘ 'Mi

.111ixxr7ìinzßpän'ß4-.Lîilosöuëzés мёд-[те]! -tudníï

Me Мага az ember, kinek adjon-pénxtgńzàz: 0115'

стыда, ‚ тпыщфбщц visßzafìzetni. 'Min

и: ёэеёгежг ,tl` адёз-1ече1ет’)‚1яеи тещи а’ kölßsiks

приди pé. ё „азид? kßâll, .räïïäiúz .adósSäL és. ,liái
_fì6t„,§hf1 Шт „тсьдеёеазеЬЁд-‚ддгй

9

Щ}д( е 73». . 111313175...) ищущим 2:5: „я ‚ A:_. ,il
-jl-f'ë- .‚ 11mg da ‚Ёж Meri??s?

„fh . . .
Munk maw-¿Ohaangl _ ‚. шатает мчатьпе

`- " .. eww cai n- www .veg „kmälprgiliçilllktïrâïrîqlliyvfszopy v у

е _ ‚дающий увидит;

matnçxk) `azt q’_kls summaûp uz; hifuk, a’ mit. а

ТкЁ1ёёбпбИёъ`Ъ‘_ _éŕjzérî 'jutnlbmî' 'í "á’\'\ ölógöpiîzöpçlç
Шапку" Мешг nem .mwaA Vmmm 'venni шт

100 forintról esztendönkint öt vagy hat foriritot, n’

ki töbhet vesz , akár pc'nzlwn«ahah` jószágbem,` az Ы—

‚вытащигнет›: fßßzìexffàmsf, др.



темпу—шиши; ` 691

veszti ценишь тешат, hanem vniiigál. ваз-‚93655

kapitálìst is. (Láss'derrész, XLsaám. ‚ j j;

. :9A 9. Ней a’ pénzzel-tw-tozónal: (magy афиши

лет hell elfelminá àso/m:?.,‘.Azt~,: поду 116114119

ntiâbb 1e,ke11.ñzetninlá adóssa'got'i mplìyèhghh, ler

Emmi vnnakodi'ki "жёг: p'örre' ' fhagyfja .‹ heini'. ¿I

dolg'ot, ¿u is az ‘ó’ kánalészenälmert прижиган

nek тащит канадец ,azndós шиш]; me Едешь

-1: » 10. Mit »ivçll megjegyeznz" a.' harmincz ¿t ‚ездят

tqndó'ró'l? Ha adóisod Yarnv és `3'2 esztendöj. fg gqrg

ñzeteii semmít, sem meg'nemi intimteidfay vented.
ŕ

@linden „nála-letett Решены. Az )g вата; а? изг—

yépyfkönyvben elidöisülésnçk'li'iwln E.. . „

На ф jobba' >¿fernlzernel'f.Prörèfwfggiyon_.jQ¿E?

¿gy tá(.9a.elllen,. käîez Хна]! не}; рфвдбд

Az fòldes uraságáhqze y'V gy is_ @nunk tör-P

vênyos dbfgökbàh’rçììliëltfìfisztjéh à’. H_skálishoz.

Ha`azùtán az iigy'öll ‘aliényghoìv egy"rnuga afíìs'i.;
капа _e1 nem"I intézhY ti ‚" 11T-'sz krt;l adátikA (щепу

yäiïìne yeí és"\i1'a`sági"tísz`tekb61.öbzíéúlt ъшёрв). "f
_v .I l¿qaSjolzbkŕzgqy"è'mßerŕiel: dëmès' $715# ¿22m

Öágyoh pöre, ¿il? 'or~ Эйде; fçzyquüikr. ‘А’ёфёпйэё

emberrel szerzödé§be1i "тазу is "koiiìŕálůiië'; 'Hemi

ügyökbçn magaA “КУР-рамам ‘cìnbeii iii \`öńxîèirében

Мути; pört, lianeàrl"\lìèmél'yeszkövetplésßkà

bén a’ 'paraszt emberïńsérelńiét тазу Еб1ёез."Ша.Ь0‹

вшШаЦа-ше‘ рбггец 'vagy a’ yármògiye налазит

nak felpöröss ge alam; a’ vármegyékîœszkìizülik a'
törwényes elégtélelt;"('u’ mondatik ypeili fóljörös*

nel?, a’ ki ‘al pört lndítju; ellenbén ai :i Jellen pöŕ

indítatik, ¿zt al-pörösnek szokáa hivni). вы im.

13. Kibwb'wßtölv ‘a’ proczwsuwßal Иегшшад

níye's fama/tizi? ,Aïhitm iigyvédekuek (тёщи)?

' rkìknaky {ìskálisók'ngk} fof.. ' руд;

14. Ä jh' másnabvfä'iírtjett , az mz'relvöáelqzte-o

tik?‘Annak köteleseége a’ kárb kipótqlniińs Azg’ _mim

nek /költségeit is vißelni.l ‚ ` „10 ‚Х, ¿_ "д _( l,

1.5.'l Мим jdr/wk, ягоды. a’ .hìŕgmdaïerdqjélim

1%t птиц/1: ‚ Машин/Ъ ‚ {циста {китам рву
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51:60:12.‘егйбйвё‘ртгт‘алад? -AzI illye'neknek az er- ч

do'ben чаду-гашиша is-, midänl a’ plisztl'tásbòl ham

щенная? elßlehetï venni maŕhájokat.\ s'ze'kereiket,
eszközeik'eftll? r»ul1áikâ_it";\l de magokat nem szab'ad

megfogńi» ¿vagy niegverni , bńntetés. ашъ, -— ha

csakÍ èllenlmemiállanak. Az elvèttA j'ószágokat azonqß. ~

han nemßäzabad mindjárt eladńif, ¿hanem ‘a’ szolg'a

birónak be kell'jel'entenivlíaïpöfŕ-E »indïtœf шефов!!

tatott, akko'ra’biró'~ité1i meg; igazságòshn теши

e el a’ jószág- Ha nem lindl't> ört, ôrökre a’ meg*

„ läáròeitottniì'lßknaradfaazfelvett )ószúg.. »e . ‚мы?

' ’ 16.J Hát ÍLa"a’ ,Éa'rëtefuó't az Íeŕdôïbén ау

_ zztban ie'zre пут ЬегётеуйЬ? Akkoŕ, h'a-q'emea щ
ЪгбаИаЁгЪёЪЫЁ' pört, камыши ellene`; I'ha paraszt`

'az liŕasëîg'áìoil" kéTeÜk ‘elég-félfël száti'szfakczió).‘\ -x' “i

„gv a ¿175.214? fé' т млад, ‚ табл. шина?

_* l _egyf„giÍtaZ) la; тяжи, „щадил: vadçz'sz .7A

. ' ‘ ' ЁЩЁРЁЁЗ‘ЁЧЁ ólúl a’,meglöyölt vad’ árána '

е _, etÉse, И ga" 4più" költsé'g'e'in'ek" kipótolása.

Ezen biintetlëstôkmentesek azok',ï_ iig-i1’. tiloson ki-i

."viil megàéliesítéft #ad utaniîggy a há futott Вы“: _

ißkÀlïáQÍQèÁPdîaÍ 'FìlÓSbëD-„f . .

‹ ,18.41412 kältudni ‘a’ питии (Ша! teit, Мише

tisol: (агат. a’ к овМаеЁшвЬЬигёгеЬлеЬ 'ele'tete'ife5*`

elgkízaltatäsa felöl?`BaDom-ñakht ,î „kóborlóßörb

#éáéke'tëziriás kisebb állatolîht,_.'mellyel<et .nehéz

hehaitarii , .meg Jlßhetv löiii 'a’ ' ahonákhan ,és vréten

keny- 'kiyält'hazmár az ùrâ .

totti, hogy. inarháiknak gondját ’viseljéln а A’ ‚па-1

gyobbakut .pledig'be kell haitani а? {Ыцбьоъё'з‘цпшд‘

“""g’\‘1`9`.\ Mii' дм; @selelrerlni föélzàjtbù máŕha'b

M?"^‘Azokat harmad napr alatt . уаЁу eg ` 'ìnegyebeli

` viczel-ispán’ _vagy eg szo aàbímïfu va'ŕára- ke'lì

МЕНЫ? ì'awßnnäk ‘ ешд- .. a1 :meg ken ‘5е1ёЩещ,
h'öñhéf', типы, =гт3сзос1а$ё1е5ёв `ménilyi maŕha- Haj?)

‘toit be. A’. _ki eztv elmulasztïî',~“>1zì':1.Èinîndeny n'apérß'

метящим "után aa mar живым таща, 12

f fdrintotçmzou ivíii a’ pòr’^költ`ségét és a" плащ:

rf 1

mak шашки; ‘admi
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/

han másképpen lokoztatott’ kárt megfizetni köte

leztetik.y

‘I

.‚ 20. Mi févó' Iggy@ a’ behajtó? каша: швам .
meghöcsù'ltesse a’ falu’ birái és `eskù'ttiei által, és a’ 

böcsü-levelet a"birónak a’ marhák’ bejelenlése’ al-  '

kalmatosságával ища által, hogy uz,- a’ hehajtott

Í.

marhákat vag zálog mellett, vagy pénzért kiad.- y

hassa. На va aki a’ biró’ parancsolatjára (illendg'j

zálo mellett) a’ marhákat ki Vnem adja, ugy hún-g»

tetò' ik,.mintha a’ marhákat nem jelentette volna

he harmad nap .alalt. ‚ _ 4

21. Mit l'ell me jegyezai a’ proczessusokról?

‚пока: minden kitel etö erönkböl e1 kell távoz- I

tatui; és minden csekély panaszszal nem _kell folya

modni birák eleibe. На pörünk vagyon valakivel,

egyezzünk vele barátságosam Azt tartin a’ köz

mondás: .Tobb a’ souri/Ly egyeze's a' köve'r örne'l,

Kérjünk, rimánkodjuuk, magunkat alázz i, meg,

hivjunk közbenjárókat, engediùnk még jusahakból,

és ~mindent elkövessiin'k, miuekelöttß tönvénye's

ап'а bocsátanánk dolgunkat.

` 22. Míért [sell дня/шт a’proczessusl'olůístól?

Mivel az kárára van az embernek1 a’ miatt meg

romlanak sok virágzó fámiliák , —- és a’ proczes»

suskodásban azivünk’nyugoda1ma, söt lelkúnk’ id

wezsége is veszedelemben forog ").

23. Mit гагат: azon дав—талмуд]: Nem

jo' nemes amber Ici/zel: pöre „бледен?

Az nem megállható heszéd ; mert a’ nemességet

нет kell helyeztetni sem házsártoskodásban, sem

betyárkodáshan, hanem tisztességesmagaviseletben,

és másokkal való békés lakásban.

24. Mi/Lez tartsa ища: az amber, midö/L 'ua

lahol а’ fölcl-gyomrciban elrejtett h'acaet МИД?

.Adja> tüstint tudlára annak, ki a’ kincsert гейш

fundusnak tulajdonoaa. Mellyet ha a’ találó csele

keszik ‚к ó'vé lesz a’ kincsnck egy harmada; ha pe

*),Lássd a’ lI«dik résznck 55.dik számát.

‚юзы KöNYv. ^
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dignem, és öt más adia fel, nkkor semmit sem

kap és az egy harmad-frész a’ felFódözöjé lészen. al

25. А’ föntebb (‚И 1—4.) ma'r emliáett pol

zírz' 've'tkeken lsz'vül, azolxzt a’ polga'rí vétkelvet,

mellyel: ламы büntettetnel', szfímla'ld eló'? L)

A’ lfelség-báí]tás , párt-llïés , láëiîásbés ószveeskù'vés

` vel en», -va .am/en é e iin tudtára vol

ilíìïgqïilïemëklf ä'àif déni adjaffel; «2.) Midön

ьгъещлщ _ élyek l(_bixjgikfß a’ t.) hamis leveleket

csinälnak." ‘Sziilëk'rrëk ‘,‘ házas-»táŕsakmk, gyer

' mekeknek, testvérgkgßekm)peggyilkolásm Söt a’

szl'iléket me verni és megsebesíteni is halálos vétek.

4.) A’ ki töb haizass-*társat> vesz eg rszerre. Ennek

'eltávoztatásám'Ä èzëìówlkágink-ább n’ ázasulni akarö

feleknek háromszpri kihirdetése a’ templomban. 5.)

_ „нападай-гам ашщуо1ц„6.) А’. Ге]ёг;глёреп vgló ‚
 mf k- щ, ¿Kälbmságpálhaiálos véteka’»meg

lì ~ ée ezertirozl'îs) ïñëll-'y гагу ` 'Vesszó'zéssel vagy

`«f-ngyoh-lövéssel'büntettetilL ` ‘ J

«f -26.‘ Szdmla'ld eló' a’ kísebb olgfíri vétkeket,
melëyel: több esztezidei.n ogsa'g 'a' , 'ver'éssel e's más

Hnozdssal büntettetnel?. A’ ki e az`atyaů$ágnak ti

lalmas izében paráználkodnak 3“ а’ ‘kik 'vigyázgltlnu

>sa' liól Vembertßö'lnek'; a’ kik lopnak va' ‘

8:52”, paráználk'odnak, bordélháza't tax-tanzi',

tent ‘tòbbször is fkáromlással illetik'; terri

vn'iy sirboltokat kirabolnak; a’ kik az öl'fel " `. ök
ne тыкаем nem enY edelmeskednek. ^ ‘ «§"f~"=§'"' ч

27. Az elteçndó’ `60368 [вце1еЬг-е ёЗ‘й'ОтЁпуоЬд

.т‘п‚ёз'ре^т22‘ [veli mgjegyezni? ‚ А201са12’ Миша

зёз -szánaz helyen-kell tçrçaní; és ап'а vigyázni,

о ушла поймах} Se ne irion`ya1amít ,' ‘àef n'e'~;tö_

rühön игу Avakarjorí тащи: mert mindez'af'régl

levelnkne hitelességöket elron'tja.`.y l "с! ‚ ‚а,

: ' n_- À~'.=ï'ï'2" ' Dipl-ß ` "iffl'nßvzââ ЁЁ

 -ß "Шт к‘ "НЕ“ учёт? :

.' . . ` ‚ l _:‘fif "рыть:

‚53 ‚4\‚п‚-к_,:|'

‘. . ` .\„
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En mágoknak is ki 'iudom magyarázni“és магний

штамп,- а’- mit magamban gbndolok,l émek; а"

mit ,látiamyagy hallottain 5( èsf á.1t.fil,jáb.'xnì, a"mit

észrevettem és tapusztaltain. Az eszközök, a’ тау

lyek által` én ezt végbevihetem, a’|szól:,_'érthetö

szók, és azoknak öszvesége, az emberi гад/3112. 801:

féle nyelv v'añyon pedíg a’ földkereksëgen; ann i

maidnem, a’ ány a’ n_emzet. Hazánkban Ю пуе y

a’ magyar n felv. Nekem tehát , mint tanulónak ,'

abban 1s kel magamat gyakorolnqm , hngy аи én

anyai nyelvemen tisztán, helyesen és зверел Ье

szélhesàek és irhassak. Arra immár; hogy mikép

en_ '.szólhassak és irhassakl tulajdon -nyelveinen

elyesen: a’ n elvtudoma'n tam't engem.

) Az én kedzes hazai nye vemröl ál'taljábań me -

jegyzem azt , hogy az napkeletí пуд—и 1) ,fées-#eg Т

_ шедшая? tulajdonságokkai hir; mint n’ nyugotl

на); éurópai nyelvekgfpwo. a’ пешее; шита,

’sa t. Találtatnák игуан `ebhen is ~--~‘‘1níntj más

akármelly nyelvben -, beléelegyedett idegen-fszók:

д 

*) Láml а; XI. тёщи-К szerzclékét. ‘ д

38"
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de ellenben magyar szók is találkoznak `elegyedve
más nyelvekbe.A Idegeu nyelvböl miénkbe csuszott

szók, р. о. a’ törökböl: kal ад, dolmány, ñndzsa,

’s t. a’ tótból: рак-авт, szo да, vacsora, káposzta

ablak,`ku1cs, ’s a’t németböl: ház, eke, istáló,_

istráng, czérna ’s t. deákból: szem (gabonáé), mód,

vere ’s t. Magyar szók idegen nyelvben: huszár',

Пёте ‚так витиеватых-р M1 ядюезь »Pint ‚
сви‘Ёе st. ’v ` ” "’ u" '*

, A’ n eägpez; щ, a’_‘-szó hoz/Yizontwbetiïl: ki
vántatñáigi'é’ *bêtiik nom’miŕ’l{deri n;elvberi’úgyan

annyi számuak. Igy p19.' az olqsz nyelvben csak

20 betü van, a’ 'németben «25 , a’ törökben 33', a’

szerecsenben 202. A’ magyar nyelvben pedig van

38 beiíi;  ide êrtvéhïfufzß'öszvetett'betûket is,

mcllyek azonban свай cgy`hzmgot adnak. A’ ша—

шатуннымиwm# мам ; #ëwßßlseënskë

a5' f ' fwfìgnéyfff;g,;¿gy,'.h„ h, im!)

il); 5’ 'ö-I’ .3è P’ "дари" d’ ity;

. “5. ,uw »ut лижи @a 151512995 'mêg Ё1сб2ёр "hfmglì

е, давай шепувь irásbqn ìneńitudunlq; niegkiilön-ë

hijizhetvgeleliruímA" c,|ch.§'_q, w, х, у, ,0.1;A ide;

gen,fagzókbńn,fqrdulnql§ falò/î., Медь a’ ç ,f_w, és

у;régi ,nuangym'A >farniiuu шунта,ma' A használtat

nàlcq- fp» ’Channel (waïuel),_rKá1dy ‚ ЁйЫЁ), ew

rewk" ‚Тётёк)‘‚.:’а’а’1. ' ' ’ . мёде:

‘,‹А’;Ье‹ш1{ yagygmagdnhangzók ,' mint az дай;

в, если!» e., Ó', ö»` ö) и, úslů, ü; -— va y más*

Saz/m zow., p. до. ь (ье),‚ k (на), és min a’ usb

Ila'rçzlilfsavikillimmí»ttakon kiviiI. ‚А’. magánhan zóknt is

mn'ztßvastagvésçmélwny hauguaqu szokás elosztani.

Vastag «hángu magánhangzó betük: az a ,- á; о, ó; I

u, ugwëkonyfan hangzókaz e,_é„; 1, 1'; ö, 6511".,

.. Mégís'felosztatnakròvid és Борщи hangu bet'ükre.

«,A7nye'1vlaen -elöfordul'ó miuden szókat öszve

:se':gge1,v >egyù'tt találhatni a’ взбитым. Hogy pe

dig a’ szókat annál könnyebben fel lehessen venni '

és megtqnulni: мы: azoka't a’ tudósok витыми
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~hizonyos osztályokrn és nemekr'e. -P-.«o.« a’>nye1vbcn

манком minden szók: lvalgy nevek',y -vagy igék,

vugy részecskék. .De rendszerint пуще: részre онт

ják azokat, mellyeket a’ beszéd’ re'szeínelv .neve

zù'nk. Ezek im’ e’ következendök: artikulus , név,

névmás; ige, ige-határozó. utóljáró, foglaló (vagy

kötszó),~ és indulal-szó. Például. mindezen»rê

szekböl fordulnak eló' szók, im’ e’ mértékës vers

strófában: „'Jaj teneked, nevetó'; mert majd az

örömre sirás jö.“ '

A’ szók, továbbá, vagy erédetiek, vagy'szár

mazottak. Az eredeti szóknt ~ vagy аио1<и12‚-111е1уц

lyektöl más szók származásokat veszik -— gyöke

reknekmondjuk. Igy p.o. ez a’ szó ver, gyökérl;

tôle származnak: verés, verekedés, ’s eût..Á Ezfa’sz'ó

радия: pedig származott'szó , mellynek gyökere- a’

pad, és ettöl lett aztán a’ padol , padolás, распад,

pados, ’sa’t. ' _ ч

. Mégis a’ szók vagy egyszerù'ek, vag mással

öszvetettek. lgyegyszerü szók: iönyfu, to l, tinta :

de öszvetettek: könyvtár, tollkés, tintatartó. 

Mondjalok ti is eredeti es származott szókat, akár

fejetekbó'l,~ akár e’ kézi-kön vetekhe тёте? Azu

tán e Tszeriieket és öszvetetle et. '

é re a’ szókról elöjárójában azt is meg kell

tudni, ogy azok köziil némellyeket lehet változ

-tatni, ejle etés, hajli'tás, és általjában hozzájok

.ragasztás á tal; némellyek viszont változhatatlanok.

Változhatók a’ név, névmás és az ige; mint alább

meg fogjuk érteni világosabbun. Változhatatlanok .

a’ ивы); besze'drészek mindnyájan. A’ szónak azt az

állását immár, mell ‘Ьеп még semmi változás sem

.-történt vele , törzsöknek szokás mondani. IIgy рьо.

ezt. a’ névszót: nsztal,_1'gy változtathatom: asztal- ’

nak, asztnlról ’s ai t. Eunek a’ szónak: nsztalròlńe

hát a’ 'törzsöke asztal. Vag = ezt nz ÍSGSZÓU 01”

WS, l'gy változtathatom: о vastam, olvastál, 01

v'asott, ’s a’,t; mindezen válfoztatásoknak törzsökc

igy van :A olvas. - ~ `
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‚ 5.9i?V .‘ Tizenhgghladik гена. f

ich» ›:‘ ъ „rfa д; ,-„v i. v .,.Vyïfíë'g ‘г: ¿

', Mostmárlkövetktßik, ßhogy a’~,nzóknaknmin

den nemeiröl, ингуша?-Ьа52ё‹1ре1ядш1ш1-аЁДГбш

~megnçvezplt дуо1сад‘ёще11‘ , гепдае11апи11ип1<
çgypgy ‚Заставь ты ” ‚ ' fg; I, s; ‚ША

Ь “ 231‘?3‘ё;.2:г;*г*- -.
»ïîfffzîwëf ivm-9"“ гам

“”. 1.) Az накинешь -Í'i' f:

tgp@Mindenznyßlvekbqnllvaqun a’ névszókuak k1»

f»ghi:amil'mlnmsok vis, щепу/феи eleikbe :azolgásI ytermi.

Eyck' «zA-Ártikulqaok ИЗЮМ!!! vagynö ,v mg köiìnemüek; és _011ijqu a’ lszók is,'me1_lyellrelei

bpîńtehlck~A’ magyar ¿nyelvben lis ,vanÍúgyan ár

'kw, de mk esyffêlèamelky Sßm him ‚ зет nö’
шлет láltalúnos ártíkulus. Es ‘ez az a’ vagy az

gum'mslfça,l ‚о. az oslïola, a’ kosár. Mikór ‚т. i. ez

*azf'ńrtiku ue olly вид elött аи, шсЦу шёзааШатзгид

betün kezdödíl§_:`akkor a’ z elmarad, >¿eL-csak a'
les'z vaz ártikixlus; р. о. La" kés, е’ helyett: az ké5~

Ezen fártikuluson kivûl mé az'v' egy szócska

is néha ártikulusképpen áll a’ szóí 'elött3 és nem

számképpeni,:p. QV@ embert 1áttam,l»_„__liit,ném

esmérek. ` - ` на -‚ - ‚ _  `
Az ártikulus гнида valája `vetve вещий változás

nak; és a’ változhatatlan шиш-езде]: közé tartozik.

-l 35A TFT-'TÍ' `

  

  
  

‘l чм‘дёдйз » ‘

\

„" il'fñgt. ._‚ . |

l ¿..rg n.; ~ ¿Ule'furó'l`

will LH. _.

um' .:. .- _ '‚

[vf À’ne_vek olly эдак, mellyek` személy't, dol

got, tulajdonsógot, vagy mennyiséget jelentenek~

_lnm'ät ,legiukáhb llie'lfélék; magánérthelök `vagyiß

fönevek, és niágsalérthçtök vagyis melléknevek.

A’- {благе}: azok, mellyek személyt vagy dolgot

бывшем}: , mellyekat тещ. más szonak, hozzátevê’

ae цент is megérthetù'nk; p.V o.k ember„,a§_ztû1

Melle'l'ne-vel- шк, mellyek tulajdonságot Иву

 

__„h______.,
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1

«и; ,fr щит: м un»

.. гётёгёъдш‘ч’Дпёч-ёгёйр'гдч '„ ;

rmennyiséget ielentenek; a’ mellyeketiìehdtzsnk

агу: érth'etù'nk ,-ha 1621167 v)'árul э hozzébk'wpqq. j_'ó

ember, “ф asztal, hat ökör. д .- »..ì Ёпэц-Фп‘щддд

` ‘А’ fönevek ismét kétfélékïÜzl.) Közŕzçvelr',

mellyek több személylyel vagy dologgal közöbèk',

. .0.- ember, állat, város, tartomány, gyù'mölcn

sa’t. 2.) Tukzjdon-nevelnmell ek «sakvalamelly

4egy dologra vagy személyrei enek, p..0..Ján0&,

‚Вши, Тйвш, BOdlïOgnîllztßà и [д . .

‚ A’ név a’ változást szenvedöbeszéd-részeknek

сауны; Történik pedig vele “Понтии álml,” ho y

végsö szótagjaihoz bizonyos "ragasztékoki .já _.

A’ névnek ìllyetén változáaát @its ciféavualv.\(deúknly

deklinácziónak) hiviuk; а; ez dlt. származott kù'

lönféle négy véêzeteket ejte'seknek. Az eite etésnek

végzetei imigy övetkeznek az egyea és töb es azé

mok'azerint. ‘ не ~ . . pi.

Ф Vastag hangu végzetek: Уё1юпу11ап3пуёёгойё1с

Egyesben:1aóejtés a’törzaök) 1-sö ejte's (a’töruö

’ 2dìk — nak vagy é 2-dík - nek vagy'é _ )L '

S-dik- па]; S-dìk -- nek __ .

4-dik- z _ 4-dik -— t *_ » _

. _ . Y «_tfijy .ng ‘_ _

Többesben;1sòejtéa: -k 1>só ejtël  «'k. *.-¢^.„..{,_,

2-dik -- -lmak v.éì‘ 2-dil — Judi, _xu-Q..

. . 5-dìk —- -knak i5dik ` ТЕМЕ _

„мазь-‚фа: 4.aik ___ __,kei` ' ` ^
I пнул ‘Ш \

 

E’ szerint ejtegeth'etni р. Е’ szerínt следишь

о; im e’ szókat: „мы, ruhn, ‚ nip- o'. imelszóknl: ke's,

aiya, ñú, bor, bogár, lńd,fmese, ш, ГёвйгёЪеЬещ- ‚

.klim kardthal, ’.s n’ L „Y Я | Ьег‚.1{ёг51ё9,‚‚ч1д‚ kept,

»mi afm; 1.! „‚ fù'st, ”ищи-{8211458

s.' «cà i"sra ‚ nf magyhrn’ À¿lvbe'n _i*¿iiiik МИД? bili’

’ ~‘«î v..

‚.
„_ , U" ‘ Ú»,`\`!>.

‘f ‘А’гацтьашщящщьацец „váliozásmiqu

, _ тайфунакёгъегещьецмопащ ,kl „; мишени: '

_* › *_ \ 'if\l~`»\r\'§\`Á
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'-àzolgálnak e’ ragasntêkok: acs, eds, acska', возке;

р. о; ur,.uracs, uracska; щепу, menyecske g röyid,

 'rövidke ’s a’ t. "‘). А @im

-. A’ mellêknevek is változnak ejtegetés âhal; és

pedig, ha egyedül magán állnak , színtén' 'ugy ejte

депеше]; :mint a’ magában-'érthetökg ellenben,

haa’ -magában-érthetö. elött шпик, akkor válto

¿zaklanul maradnak. . о. várasokat szépeket Миши.

Ч Jámbor ember, jám or embernek, jámbor embert,

júmbor emberek ’s а’ t. .Á

ч A’ legfò'bb'változás mégis a’ melléknévvel az

(deákul komparáczió) által törté

Quik. Az öszvehasonh'tással a’ fönevek’ tulajdonsá

gůnak, minemüségének és nélíamennyiségének vi
àmnyát hatarozzuk meg, po.l Péter jobberkölcsü

Júnosnál,'Imre’ lova legszebb. A’ szölö édes , a’

czukor édesebb , a’ méz legédesebb~ Három grddw

sa fvagy'fokal vanl edig a’ magyar melléknevek’

ömehasonlításának is. Az 'also' rádus'a’ mellêk

,névnek tör'zsöke. Ebböl a’ másocîlilc grádus úgy lesz

hogy'végül -an `vagy abb, ebb, ragaszlékok iá

rulnak hozza'; a’ _harmadik grádusban pedig a’ leg;`

szócska tétetik eleibe a’ második grádusu mellék

névnek. Ro» lima, simább leg-simább; ygyönge,

„идем, leg-gyöngébh; csinos, csinosabb, leg

csir'losabb. н— Még okoz ne'mi ищешь а’ тат, te

lèn'taîad'ó mgaszték lis; p.A о. i116, illetlen; becses,

bccste e115 bátor, bálortalan ’s t.

A’ sza'mszól"I is a’»melléknevekhez tartozandók.

' YElrotsztatnak sarkalatos szńmszókra '(egy', kettö чаду

wku'et,> Ahárom ’s a’t); rend-számszókm (e156, má

‘ ’Sodiig harmadik,‘ ’a t. o’;"sokszorozókra‘, (р.о. ha

адов ‚› betes), 's a’ t- Lehet ejtegctni a’szám`szókat is
41 : ‚ щ. '  в

_qq-_...-   ^ i' `_|

тет-„т ^' ‚амины A  ‘ i'

Q) A' k'ereszt-nevek’ шампунем Извд‘а‘ЧТЩП: résznek

1 54-d. száma пап. l 'Aij" ‘§79 _ — f ‚ ‘l _ ' .



' Nyer-tudomány ée iŕás-mód. 601

З.) А’ névma'sro'l. ` - .l ' .

A’ névmafssal fönevek helyett`êlíink, ` .6. Рё—

ter Kassán volt, de én nem beszéltem @eye (azaz:

Péterrel). _

A’ névmósok is változó szók. Változtatnak ei
tegetés által, vagy rendesen, mint a’ névszókF

magok, vagy rendetlenül, Rendesen ejtegettetnek

a’ kérdö névmások - lki , kícsoda, mi, micso

da ,l mellyik, hány .)‚ a’ vissza mutatók (р. о. а’

melly, a’ ki, ’s t.) és a’ mutató névmások (р. o. ez,

az, emez, amaz, ennek annak, emennek aman

nak ’s a’ t.) Ellenben rendetleníil ejtegettetnek a’

személyes és birást-jelentö vagyis birtokos névmd

sok. Amazokféle e’ három ’szócskm én, te, ö.

Emezekféle az: enyöm, tied, övé.

A’ személyes névmásoknak rendetlen ejtege-»'

tèse imigy megy végbc: ч

’ il. 2. 3.

Egyesbcn: én » te 6 `

anyém tied övé

nekem чаду énne- neked vateneked ueki. v. 6neli

item

engem vagy engc~ téged v. tégèdet ы

` met

T'o'bbcsbcn : mi li 6k

miénk tißìek övék

nekiink ч. mine- nektek v. tinek- nekik v.ónckik

kiink tek

minket v. ben- tîteket v. benne- öket

nünket teket _,

Jegyzés. Az ó' riéÚmást hallani néha köz-be-»„

szédben , megszólítás és titulus gyanánt is használ- -

tatni g' -— úgy nem-különben e’ szócskát: maga, ma

о1‹.,Р.'о. kedves Ur, én JIaga't (61? arra kérem.

e 1' у csak ollyakkal szólhatunk , (ik nálunknál

kiseb ek', másokknl szólván a’ titulust mindenkon

ismételni kell, .igy: kedves Ur, én az Urat avra



т ‚Ед-гК'ч-гтщдтщгфвд ` °; `

kérem. Az eífélq ismételés helyett élnek alz uiabb

lid_öbeu máä sokl'in e" s'zócskákkal: kegyed (kegyel

_med) , _éq sop;‘„pé1d,.fkérem бы vagy kegyedet, ne

:ßßißáïißn 1192.@ámjövi» y ` ' -

A’ birtokos névmásoknak: enyém. tied, övé,

_ren¢let1enlejtèg'ete':sìök`invńg'y'következilwl I .

y 1*- .di

_wl' . ‚ ‘‚. 1,42. .n' Smyrì'fìńìfÄ

\ 'lgynlfgnl GZ enyém_ ' " ‘À а’ ' GZ

az enyémnek ' a’ tiednek az-övénekln _

azenyémnek a’ tiednek »Kaz övének

. az enyémet v a? tiedet az övét

Jammu.: az enyéim . а’ t1eíd az övél

ч , az epyéimnek a’ tieidnek az övémek

az enyéimnek a’ tieidnek az övéinek

nz enyéimeç 4aftleidet az övéit

' в .1»

\ Ez'ek a’ birtokos névmások ön-magokban és

egészen is használtatnalc игуан. de többször for

dulnak eló’ megrövidl'tve, csak vég betííikberi , rn

;gasztékképpen. Mivel tudniillik- e’ uévmások a’ fö

nevek elött magyar nyelvben nincsenek szokásban;

és nem дюнам: enyém könyv, tieèkal-ap: ад—ъе—

hát vég betüikböl formáltainak biriokos végzetek ,

mellî'ek a’ nevekkel öszveolvadnak ‚ёз ragaszték

oknat neveztetnek. _P. o. könyvem, шпроты Mi

’képpen járulnak a’ birtokos. névmások a’ nevekhez:

azt `néhány példa штампам meg -legvilágosabban ,

ugymint: #l ч . „‚. .

«, ч ~ .f

 :iVaatag haïnfgú-a-agaszvtéko-kkalr

"Égyes számaknszámeszád ,  Мидия. ji a.. ' I '

‘ ‚ kaszánlglcászátok,kaszájoly- f
:ny-'w' '_i ж i' .‚ ›. ‘ЦЗ‘ И

.wbb-„umlkmáimßwzáid, km@ _

. капать,[хеащюъдъчзгфи ‘
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‹
\

щьпу шеидаёмвыгьггыг;55

Egyesbeni keférn „ 'kefèiny kßféje', r. „ч

‚. 3D.' „ „ '_

_ kefénk г вешек, lgeféìek, 9.381:
Többesben: keféirn, keféìd Т , .

. keféink, kefëite @keféilà' ‘

ÁAzonlmn szú'kség itt' ' azt meg'e ' ezni ko y

ezen ragasztékokról sem >ällandó bijzosrïyos Знай);

kat, sem hizonyos formulát szebni nem Iehetf' '

""itìŕln Y]

`z'ge'räl. ' ’ ~` ` I

l mw" „ .

Az ige szó, kú'lönhözô' ërtelemhèn e’gazdaság,

és hit-tudomán ban is elöfordul: de itten`a’nye1v

tudományban а atta _olly szó értetik, me'lly lételt.

cselekvést , szenvedést vagy állapotot jelent; `és a’

lételnek, oselekvésnek, szenvedésnek és állapotnak

módját, idejét, személyét, és ennek „számát meg

határozza, p. о. vagyok, olvasok, veretem, beteges

kedem. E’ szerint az igék négyfélék lehetnek: 1é

telesek., cselekvök, szenvedök, és közép ígék. Az

ige változás'alá vettetett része a’/beszédnek. Y '

Mi Шей а’ lételnek, `cse1ekvésnek, szènvedês

lnek és állapotnak módja't; mi ezt leginkább- négy

féleké pen gondolhatjuk ,ftudniillika jelentve, pa

rancso va, óhajtva és _huuiroqulanuL Innét. enige

szót már a’ módnégyféleképpen v,változtzaizjh négy

levén a’ mód: jelentö, foglaló Yagy óhajtó, paran- .

csoló és határozatlan. `

Más változást pkoz az igében az z'dó', melly

Ьеп, а’ lélel чаду állapot helyeztetik, vagy a’ cse

lekvés és szenvedés történik. Az idö pedig három

ч1`<Е1е, 1е$1сйуй1и jelen, mult' _és jüvendö. Azonban

az igék változásaík körù'l a’ mult idö még három- `

' Гё1с1<ёрр ,oçztatilc fel: fél-A'mtrltra, шпага, ’ rég

’ шиит; Es igy ötfêle idô vêtetìk fel. '

~l 4.) А:
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д

Мёд aztán. elöfordulnak a’ szeme'lyel: is, kik

vagynak , cselekesznek чаду szenvednek. Személy

pedig vagyonyhárom: elsö , második, harmadik.

Végre szerez változást az igékben a’ személyek’

szríma 1s, melly az igéknél Sem ивы), mint a’ ne

veknél tanultuk, t. i: egyes és (általjában) 1.61)

Ьез szám. ' '

Mindezen sokféle változtatását an ige’ végze

tcinek immár Ímjtogatdsnalv nevezzù'k, deákul kon

jugácziónak. Van pcdíg a’ magyar nyelvben ren

des hajtogatás négy. f

Az igében a’törzsöl> minde'nkor a’ jelentô'«mód`

'elenideiének egyes-számu és határozatlzm formáju

armadik -személ e, р. о. ez igéknek „kértù'nk,

láltam, várnék, copik“ - törzsökeik: kér, lát,

vdr, kop, ’s t. eff.

Következnek immár a’ kù'löuféle igéknel: hai

iogatás-formáík, ós pedig elsöben is a’ lételtilelen

t5’ igékéi, mellyekcsak im’ e’ ketten találtatnak a'

nyelvben.: радуй és leszek; és rendetlem'il hajto

gattatnak.

A' »Mgg/ok ’igének rendetlen lhajtogaita'lsa.

‘ Jelentó' mór?. f

, Jelen idò'.

E. Va ok, чад f, vagyon чаду van,

T. “лгать, vagg'tok, vagynak чаду vannak.

. Fe'l-mult ídó'. `

Е. Valék, valail, vala,

'L Valánk,4 valátok,A valánnk.

' 'Mult 1216.

Е. Voltam," voltál, volt,

T. Voltunk,n 4voltalok, топай чаду voltannk»
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til”

E.

T.

Лёт/ещё ídó'. ._ f

Leszek,’ lèszsz, lesz vagy leszen,

Lesziink, lesztek,A ~lesznek.

’Parancsolo' mód.

Légy legyen. ` ‚ .

Legyl'ink , ,_ ‘legyenek- ' _ д: . .‚ '_

Óhaito' mod. __

Jelen. z'clö.V . .‘ .l i

Legyek, légy legyen’.A

Legy l'ink_~ legyetek , legyenek.

 Irél"mult»’ . » 'le

'Volne'k , volnál , volna ,

Volnánk, volnátok, volnának.

Rég  mult..

’ Voltam volna, шил volna,`voll," vólnn;

Voltunk v_olnà, voltatok volna, voltak v.-anak

volnn.

Jövendö.

Leendek, leendesz, leend,

Leendiink, leondetek, leendenek.

~ i

Нит-окажи mód : `lenni; és lennem , lenned ,

lennie ’s'a’ L.

Víselö mo'd . ‚ levén. _ _

.Talen részesülö . valo. _ ’_ ." ' Y

I п. ‘ n I ` \ n l '

Mult reszesulo . volt

.Íö vendo" részesülò' . ` leendö

г—` \

о
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A' leszek ige. így штатам.

Je l e n t ő m á d.

Jelez; 4.16. ‘

Е._ Leszek, Ièszsz; ~ lesz,

T“. Leszünk, ' lesztek, “lesznek... ,y _ l

"""Félmu1t«

E. Levék, levél, leve vagy lön,

T. Levénk, levétek, levének v. lőnek.

Mult.

E; Lettem, lettél, î lett,

Lettűnk, letteiek, lettek vagy lettenek.

. Jövendő.

Fogok lenni , fogsz . lenni , fog lenni,

. . Fogunk lenni , fogtok lenni , fognak lenni.

Parancsold mód. ,

Légy , legyen ,E.

T. Legyetek, legyenek.

` " .Óhajtó mód.

l I ~ Jelen-idő.

E. Legyek, légy.,.,., legyen. 5, з _.'

T

E. Lennék, lennél, ‘ lenne}; _Ä

T

. Legyünk, legyeîelm_legyenek-.M_;¿flx g „.

‘ ' pél-mu, M

' мп— zum-tn ..‘

. Lennénk, lennétek, lennének. '
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1.x 'www Régßmulß.1..‘.„;;ig:.i.. _i ',:Ji

. . ‚и. .l

E. Letlem volna, lettél ют, lett volna,

т. Ьеепайцй‚„-1врш1е[е1‹‚ geeudçuek. дм .

f

- Т. Lettünk чо1п5;"1ё1ъе1ей'уб1йг1; leltek v. ene1s

it", »JMì

Volna

i' . “0:5. ‘:а‘.Тб1/‹?пс16.д..-„и'; l'fnninli

E. L_eenclèk, {Дедам} leend, ‘~l__ì`

IIlatzi'rlioz_at_llim rizód."V „Klein _t

ища _, мы .

‚.

` ‹ л‘г

‚‘ъ.|11'.|.п‚'

.Tele/L re'szesülò'l : _ _ lévö.

JiIult ŕésze'sülö : L lett. ` '_1

Jövendörëszesülö r цветки . »i

ih .i ь :

.
,_ ‚

А’ сМИеЬЪЁ más szemc'lyre vag'y dologra

kiható cselekvést jelentenek, р. о. látom Jánost,

irok levelet. A’ hujtogat'ásnak Íoljlnája_¿il»_t kétfâle:

határozolt és тающим. Mindenikhizonyos ese

tekben használta-t'ik a’ magyar nyelvnfek `sajátságos

módja szerintfjifég külöpös sajátságòk a’ magyar.

igélillek az_'_a’_'haìtpgatásfforma iá,_ щепу csak an

egyesnek elsö személyéi'e teried ki minden idöben,
ha t. i. azv igének "tái-g'yà im’e’ névmások’ vala

mellyike: tégedßêfiíibèket; benxl'ete'ket.I ¿P.`o. szeretf

lek téged , láltalak'_ titeketn keresnéìèk tégeiL ’s a’ ь

_Lássunk márpéldát iińnd a’ vastag @indi-_iékpny

hangon végzôdövìcslelekvö igék’ щитами.
. › д

¿,2 ‘._I ,L Jungs»,
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_A»inr.,д.

Ezen vastag hangu igének rendes hajtoga

tása: talál.

E.

T.

l ' 1 u' ‘ ‘r и

‚'1._,_ 1е1рлгб mód. I )_ . ‚
i Jelen-idó’. ` ‘l

' Határozott Кота: yHalzározatlan forma:

1. találom' " 3"! találok ‚ЁМ

2. találod \ . találsz . milm :i 

3. találja talál `

1. камни]: találunk `

2. találjzîtok talá'ltok ‘î

3. taliálják. találnak

" l Fézimultiwffff

1. találám találék к

2. гамма találál

3. találá talála

1» találók találánk

2. щиток _mL/.Miek

З. találák'l ‘ `_ találának

l .U -` . Mu”.

1. laláltam‘ ' találtam 'i

2. гамма ‘ - ' шипы; l . .

3. самца шиш ‘ . . .

1. találtuk ì találtunk А
2. találtátok ' " taliíltatók П '

3. шиши . д ›’ шшщт. .. tanak

vi» tqláltam.. ummm д

2. `találtad ›‚ _< találtál д .

3. találta ' ' б talált _ о.

1. шаман " "‘ találtunk ‚...
2. шашек f* самцами п

3. мышце: találtak, v. »tanak

 

 



куш-штанга изд-шва. Góä

о..."

-:а

213. 1.

р 2n

Í

.*iЫ

ФЮО‘ЦФWMI-h@

F’

r1

шитыми

Чl.“

один-зерно»

KÉzI

I

fogom

fogotlA

ngid1

fog] nk

. fogjátok

. fogják

Parkifŕcsqhí тёса. '
l J I  Ч

. találd

. Ítalálja.

. találjátok

. találják

l т

ы

в -. v;«.i:--;

"'I \. fogokv

fogsz' 1.5,’

fog 

 

WI“

. ‘fogtok

fognakv . l

 

r

l l

I ma; . ®„ j'

r

fogunk '

‘ Jövendö- r.. .11.1. 

inì’.-í»’.-ь-'—°'

..l

а...5...9

la“,

Laláljon ..‚ ' l,It ' találjatok

- v " találjanak

f* >r 1 .

.Ó hìgjtêó mdd.

. щам

. találjad

. ища:- ’ 

találjuk

. штатом

. mláliák

. találnám

. találnád

. találná

. találnók

. találnátok

 találnák

KöNYv.

Jelenf-idó’.

. . talalják

találi

talál'on y

talállunk

` találjatok

találjanak --“›

{тёти

találnék

találnál

“' " találna

találnánk

találnátok

találnának

дзэ

 г

4

l\ .V
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' i ‘ Mult- ~

E. 1. találtam ‚щ.— , ‘találtam н

2. ишиас! ‘ ‘ а» “ találtál e.

` 3. találta „ т s; találtl l оч

T. 1. тишь f< камыши ‘ ‘4

' 2. találtátok _ ‚ ‘5- találtatok . '‚ Ф

2 _ ‚3. találták . . A ß, шиш; теша; в

'fÍ . Reg-malt. Y

E. L_ találtam шипит l

г 2. mláltad <_ тащим <
3. Ка1ё1са‘_-т‚дм i шш ' °

т. 1. мышь в e 1a1á1nmk „ŕ“

2. тащишь Я, találmtok 2

3. шапки: 'ß дампы; ‚ Y.; хана};

мирам. '

Е. 1. találandom y мышек

2. találandod Y találandasz

y ` 3. találaudja találand

T. í találand'uk találandunk

2. találaudlátok találandotok

3- találaudiák l találandanak; .ï .F

Hatfírozatza» mad.- шмыг; és. ummm, ma

Viselö mód :

Jelen részesúlò' : f

Mult részesülö >:

17буе/лаб re'szesülö .

lálnod, találniay ’s a’ t.

` `tallálván, találva. .

találó. ‘ »

f talált.

. . találandó. `
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E' vékony hangu' igének rendes hajtoga-ì

tásaz ver.

Jelenŕ'ö mdd»

Hatámzott Нута 7:!

Е. 1. verem ‘

. veŕed

. veri

. verjù'k

veritek

. verik

ißìk

‘i gr'ìlí

ver

î" -Í

T.

@lOl-*GJM

Jelen.

Határozatlan forma :

Jverek

versz

ver

verù'nk

vertek

vernek

Félàmulb

1. verém

2. veréd

3. veré

1. verò'k

2. verételc _,

3» verék ‘ma’

'Kin

. fwv

. vertem ` __

. verted

 verte

2

3

Т. 1. vertù'k

2

3

¿è

'l

IUT#

. vertêtek #1051.7

 verték шт

и

‚мы Без-тай.

. Vertehíl

. чета

» verte

verti'ik

. veree'tek

. „на:

Mult.

110A

 

verék

verél _ h _

Vere шаги"! __i

verénk M@ Еж
1'е1'ёЪе1К 'girl

vere'nek .‚‚ _y

vertem "

vertél

vert A .‚

Vertiink '41"' "i

vertetek

vertek, v'.-y {спек

’ "7 à* ‘l i

mn'iav '

vertem Шт ‚ `

vertel j 4

vert o у

vertiink н- `

vertetek „

‘vertek vœtenek

_ f 39*
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_ ' Jöve/Ldò'- .„ ' .. .
-lfÈOjLß ßibñfi'i ‘ì" ‘ 1; ' Mfr. :Í IKW] l

' 1. o'gom . .. .v_-.fogok

2. fogod дм ' ` 4’ "'fogsz 4

Y ` 3. fogia Ът‘, . ' д fogy ‘ î

T. 1. fogluk д е fogunk _ в

2. foglátok ¿u `\' fogtok ` ....

ёжХрёйьтгю ' L ЁЖ!“ ' з ' ‘E

ßqfqncspló мм и; _g_ .;

Е. 2. verf! _' ' чет] ' ‚‚ .

3. verle . ,_‘ " verjen4 ‘ "ï ':‘

Т. 2, verjétek " д verj-eték ’ `
3. verlék "Y t verjenek ' Г

_i'. я ( . :,’l J

ÍL ajtad'fñfó d»

;' .".1 jelq”. l '." e Sii

j . -1 I '

Е. 1. verjem дн: veri-ek _ ’ ,l

2. verjed f'f чет) ’ 'f .‚

З. verje Ü ‘7’ ver1en f ~

T. 1. verjük. ' f i verjünk ’ff

2. verjételc „С verjetek

3. verjék ' verjen'enek
" | l l ‘ ' ’

' ‘ тег-тал.

Е. 1. vernéân..; verńék . a ,Q_

2. verné „ . ' l ‚ чегпё1 д

Зз‚‚чещё Verne ’ , .

Т. 1. vernò'k vernénk

2. vernétekt >",‘verm'etèk

3. чете]:И vernénçkl

` Ã ‘ Mult." >

1. veŕterggV E _ vertem -, ‚ ' «
2. vertèd_„ _ ЕЁ к ч vertél g, ‚Е. ‘ng

3» verbe-ff. y ' Ё ‚ vert м Ё
. Í f



Nyelmminńiány азиаты. 813

Т. 1. vertiikV .à „_ 'g'. {спёр}: 'Si'

2. 'vertétek Q vertetek

3. verték g. ‘‚ ‚к. vertek, v.-tenek Ё

. .i ’f Reg-multa :R ‘y и; _ 7’.

Е. 1. vertem ._ verteln..V y, ,
2. verted 4 vert;êlmï».i_f; д 4“

3. v/erte ° vert' _ 'j'. o

T. 1. vertiik s' verti'iñk 'Y ,„ g

2. vertétek _ s, ' vertetek д,

3. verték vertek v.-tenek

I'r.r ' :j Duif-.1? .9

' Лиепдбщ 1:21. _nl

E. 1. verendem’y А verendek "J J’

2. verended i.. ' ' verendesx ‚

3. verendi verend '

T. 1. verendjük' I.: veremìühk.;

2. veeenditek venendetek~ .íí _

3, „тез-ваш; мы: _ venendßnek- ‚52

Határozatlan mód`f§“"'~_véńli; és: vernem, ver

_ . _ _‚. ‚_‘ _ vei‘11e<l__,l vernie, ’s aft.

_ mela тж: _* тушей-тёще;
- 1е1егь részësülßë’. "m iverö. i’ "Шт",

JIUlhl. DI", »L

. Jozfendo reszesillo _.‘mnvyegendm

  
‘2 „111170 \ " ._ llego? à

'.È ’l .'lL'iïgU'l 'E Segui. .a

‘ f i“ « ‹ . .

7“ Шиве! 1_ ‘ ' dol .o

»"'f ’l en. "Ax ’А’ si:enfueaZáíofwélfazlx jelentikñlogy valamell

személy vowidal ' .jmás bzemélyhakmk'glytdáogna

cselekvéséííваши ‘3н5у16111а, p.,b`.. ijtdtßmâvezet..

tetem. A’ szenvedó’ igék 1mmár miképpen hajtogat

tassanak, lássuk e éldában, ug| mint a’ felvett
gy Р ,ly

‚
vastag hangu cselekvö igének: tala szenvedöjében.



а ` l . ' -

614. I .1Tizenharmadìkœêßz~f, д

..‚ `А{‚’. l ,Í l '.‚ k в

‘” .Talento m`ód.'^_ "J"

't 2,7 l “D ч'.

‘13 . Jelen. ' .

"Egyes: .« . 5.1 ТбЬЬс&:._

i, шышощ‘ ' >и111а’11иш5п1; n.'

t 2, мнимо; ' Jtala'xlztattol; ." '. .
3. találtatikf" ` ~.tala'lltatnâalç ì' ‚

_ » 1.410,@ д, ‚ .J . «

faêfrì'd fF¿1_mu[t, ,1,:¿ : ”К

` по и . ‚д: : l- \  в f

1, шансами: találtatánk

2. шипами _.1 штампами]:

3‘‚ш41щъё1; ж, ‘ találmtának l .‘ „

‘1'.‚З?$131?`:. i А 13‘12:71‚'} l?

x гид)": ; _A".m' ч "" fl т

i, мышцам: ' találwtunk -

2. találtat чн î шиитами-з д f

„3' találmtott —‚ ‘ mlálmmk, v. r- итак

im 3 :ч‘...'.т. ; * ‘{..`‚".1_`. "

.‚ .. .~ j, 4 V mláltat'tunkfidìuqïï

2, тишина. РЕЗ. találtamtok î ¿u ‚й A .I

3.. пышном Эт- ъащащк, и?цацек

l ` Ё‘ ‘ \ 'Ä Ё" '~. 'fini' t \ в.

' ` ’Jöfvenclm ’ i ’ 

L fogok 1‚„ ngunk
2».f0g‘ßzÁ @fogtok › `Í `

|| *Y ч .

8, fog fognak

.Paramcsqló„m,ó‘d. ` ’,~

‘fjnmdhhz'l ‘l ffy.; „Шприц .mn '.15' :,x ‚птичьи? а".

’linuáußwtalïáltaœńlnïènífmf :igláhâgántvok: ‘.fi'àlnßx:

~. г .I НУ?! ‚щ ìîr "¿gbglßmmqkä„änívlaèa

` вжатый 's "убий!!! 'L> um: Á'ngî ¿5119va (А www'

3.2,."iu'i 'n Jxxêm'lfç.: ‚ш; 1853591 «gf» finanz( ‚Яти-‚1

"gn i): ‚МИД Ufziimï ‘wi-«.1
J J u

Y I

¿H1'Í »l»'aml`ll]

о‘I 110A

‚А

в

pum ’WIW

I

\
l sV ' ‚д `

ï’ i". 'rivm Hmm» ‚МАМ: im

\

 



Nyelv-wdórhány мхами. гид, '

1‘ ' Од

l ‘i"` -’Jel`en._""‘.,

' i

с ` а‘
*i , Í pr» .. l!! \" I.

fI l 

' с ‚ с \` l
‘d a 5| 1 в- 1 ‘l’ \ ‘ч.

r\ l о

' . таМЦазват ._ '‚ .találtagsnnk ‚ к:

f.. v ,¿ .'találtagssál ¿_ ‚д \ .találtaásatokz _ ,if "

f 3»"talá1tnssékï. ._ „Г; ‚таМЦаэзапаЁдЕ ‚51.2;

i n' ‘ ° 1 A д

‚в! . ‘of ‘l . i ‘7|

’i со. Y r ~ Í

l l | u l’ ь"

a]'t«om~o .

~ \ ’ I Í ’ I l А“.

.« i ‘ ‘ ~ „А:

10. n I _ .’\ "’ о ' 1 .`il‘l\|f‘:' ‘i’ -

‘ ` ' F'l mult ~ °‘ ï ‘e,_°','_‘ _ Q; ч l -' ‚-1\':` п. «J

Y` ` l)J .` 1:1; tfaláltatnáfnïi.. . ’,ialáliatna'ink’ « ‘i

 .. 2. гашиша ' .i . шимми!“ '
3. találmtnék ' ь találtámának «t

«мил, ‘ж

‚Е ‘1.»találtattam ~»találtattunikßi,S1 'j' ' El“
~ " ‘ `А ч" ‘ ’i Yi’ n :Ä

i:3~,találtaitott';.,~r l; дышишь ш а-1апа1с'в

l А.

l

b’ с I l Ъ " "`:«_ \‚‘. 'L L_. ‘ .‘ `

.. : . ù Безе-тай." 1 . _., g; _1. мёд.”

› ‘_ Tt'zr'ì'î . `\.;‘:0e.l"l|"

фр ‚ЬаМЦаЦащъ “ЕЁ таЫЦацшщсмдза Ё

` találtattálld', " ду— L -„, мнимые]: ‚1-3 ‚- n _AE-‘i

Я)

_ », .LH », . ‚.
~ ъ .. fr??? дышат“; „L 9m., .v talált-Qttakx “Flan i i . ,f
d ’ S' Ö» ‘. о ( t ` с; I» 04." J L"> ‘n Ч", ` . .r L_; ` \ `;

и I , Q ‘ i "J ‘Y ` ' t l". ’ t l ‘l A' .a p "' v “.‘ У в ‚п: \:v \! v

v
ß _\'_\~„ (‘(*{“‘11 `, „`. D _ С“ ,.

‘ih
‘Anl’ ç " . \l.\\` 3‘9‘95. ` _r .‘°\ ‘nun

1

l. `1'.i.találtatûńdqm 11,1“ _ Y¿talc/dtatannik* ,i _* _t

. ,' if) Ёж "i »th .nlî l f

f c ‘ f

i

’Ä заштатных-ъ 71? гш1д1ъаъапаипа1ы› ï
i ._ " \~;v'\_ и" KKH@ ~ ffii." . т '› l ‚ Vin' ‘fů'f Ё... .

_ _ о f . ` \ _ ' .‘ в. ' iŕ v ‚ ` ч h

"` 'La Í ч 1 'l о - ч \ь\7".-` `ì ; | ‚ ' l -_i 'A l l’_ Il_- ‘_x’

1 Найагогшащтрёг '‹ та1а1’са1111... .„ ‚д `
Ад‹. ‚1 “ гн-‘г’Ш' `'" °"" ‚ '—

Vwel " р ‘ _ találtatván. . „ ,

. ~ “."’ i ._ w.' fa,.f »A

Мил тащит гашиша з;
_» f, ’« x ipánlń" ì;‘,lî~|llr",! {и}: "2:1 :an: ‚1; '-_' {55.33.33 ¿i? . ъ ;’

. „H ’  ~ ‚„ а '.. „“;!.„г ‚
. ‘ U °: ` ‘ r .in il» и ч. qu... ‚я î. ` . .

l -
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‘ dan ’з\а’ t. -— гиИи]‹?оп&а3`-]е

Käze'p 1° e'knel: mondatnak asz,~me11 ek vagy

ollyan csele véstjelentèneki, imèlly a’ cse ekvöhen

marad; vagy ollyan változást , melly a’ szemêly

ben vagy dologban таща; р. о. fekiiszöm, pirulok,

úszom, eskl'iszöm, hányódom, vetödò'm ’s a’ t.

Ezek, kevés kù'lönhözéssel ugy hajtogattatnak, mint

a’ rendes csß'lekvó' igêk. _ ч .- N »'

Még vagynak laztáh meglzag b’ igék, plo. ve

retek, стишок; „гелем igé c, p..o\irhat, ver

het, irathat, verethetv, -— gyalvorló igék , р. о. lát,

látogat, mér. méreget; ’s t. e.

Bendetlen hajLo atásli igék végre imezekl: ne

kem van, nekení'le "et, geszik,"tesz,’ амид; fok
szik, jö, qöìaïîúáliìihríà niegyvfs awt' 7. Y

5 Az ¿geáhaâiírozóiróL

A’ hatqîrozóŕ'ïvixgy 521.‚53ёп‚лъеа3увтащ-‘

n_evet határozzákwmégl, 13,9: jól üúdü,~î§âícsen

des/'azi Шёл >q штампом: аи? ЮЁУЪЮ' sönh'tás

által szenvednek és a’ щам ¿alan , telen ragaszté

kok által. P. о. jól, `obbaï1§j1ielyeseu, helytelenül;

tisztán, tisz,tátal=apui~’s a’t,. *l 4 _ „

-‚ Jelentésökre “нате [бБЬГЫёКХ‘еЁ‘оЁиШШа]; fel.

K`óziilöl néiri'ëlljekfhèly-'elentöh mint: ’ott ,‘ itt ,

amo'tt 'hìahoh МЫ“, аг а‘, ama'r'ra ’s аж}; 'mások

ídö-jelentó'k, p. o. ma, 11919 р; egykor, majd, hai

_ 1, ` îeńtölf: Íól,' szé env,’s t.;

hmonlafdßlmälwymt, таты, l' .jfugyb ha

sonlóképpem, fst.; `rend-j гели/Ь; heten;w figli, ‚99111011—

1<1т ’s цитата щдёгц шййргшодтщгга? ’a И

a'llz'to'lv : valóban , bizony, ’s t.; tagadól: és ЛИШЬ:

korántsem, nem. gqrf- ъ._;„1;ддецефд1д: talán, ’s t.;

¿isz’uesegg-jalea#611'.y 'ieçjszers'rńihd ,"öà2vës¢\an`1’s_’a. t.

.' .now-f1' '.’o ;. ›`-\

" 61)s На ‘.\_“'\'Í

Az .utólja'róh a’ szók között lévöïviszonyt, gyak

ran pedig a’ dolgok’ heli'ét `fejezik ki r. p. o. János

l .

  



Nyelvimdoniány'énrńähód. am f'

:|"be'mploìnöa _in_eut'y —- d’ Dunu’mellett

mm, ... Változást nem szenvednek. I_Feloszt'aìnakf

háromféle'kœ:` a’ uevekkel ‹е3уЬе-›о1ча‹161п-а‚"_а5

nevektöl külön választottakra, `ét; kettöëekre. _“ 7“;

A’ nevekkel egybe-olvadó utóljárók im"`1ezek"el

ha, be, ban, ben, ból, böl, hoz, hez, ig, nál,

nél, ra, re, ról, rô'1,tól, töl, val, vel. A’ nevek

kel hátul, a’- név-_másokkal e161 olvadnak, öszve.

Рч o. val , vel: gyertya, „шуты че1еш ‚ че1е;1.‚ v

Ba., be: 4tuskolólm, kertbe; belém., heléd , heléje.

A’ szókkal- öszve nem olvadú'-, és :elvált mél--V

járók' ezek: alatt, alzi, alul, elött, elibe ‘(va y
elejbe , elejébe) , ‘fólött , iránt ,y körù'l , Vmimi, nel-k

kül, után, szerint, ’s.'1’t.I _ _ I `

Kettô'sutóliárók: fólú'l разит, hßzzám lié-pest,

гейш nézve ’sa’t« l ~ ' . я ‚ _'

. . '‚ _ ' l .f ‚` 'ï ,..Í'Í'ÈÍ

7») `/ffoglalórál magy biit-«szúä/ »am .

A’ foglalóŕl'al a’ szókat és` egész mondásokat

vagy öszvekötjù'k, ‘vagy kù'l'ön у11азвъап1‹,'-р.ох11

nos e's Tamás g János надд— Tamás. Tôbbfélék pe

dig ezen beszéd-részeqskék is: ösz'ueŕötó'lr, mint:
és , lis,`n‘1e`g,`n§lind‘ mind, nemoáfyaklàv`li hanem ’s a’ t.;

жёлтым/ъ, mint.: чаду -. чаду, semf-'ßel'nfs L;

[айва/612, ‚111111111, hogyha, -a’fmennyiben ’n Ki’ t-,ŕ-‘n

¿llana/@#617 . de, .hanem , mindazáltal» ’s a’ Ь; .0b-.im

Zentófk,gmini-r.mert.r„rmivel.,_mivelhogy ’s t2;_ тезы

‚ .minwbán` ámhármnha ’adm `kunimŕlzy

mint : sem  sem, soha sem, ’s t.; mag аматёр, p.;

ugymint., tudniillik., ’s t. ‚--— Lénlezö , mintpïall

jon,\hátha_’s.a,’ t. ` ' ~

8.) 42: z'udulaë-szóŕů

„5521

Az таим-взад (vagy Iköz'lw-’vevt'tik)v Olly >apr()l

szócskák, -mellyekkel indulatinkatk jelentjúkdei.

Ezen hangok ée» тезы: is töhhfélék ‚р. o.v f,"sod'a'1«’'4



i’ 618` . :Т12еп1щгша‹111: rész..y .._,’

kozókr m', ni! heh. sze'py ejnyel- не жги-МЫ

n'ossza, no, ре, ra]ta,.. panaszlo'b: jai', ~óh jaj,

kár,  óhajto'lu óh, bárcsak, Yajha, haj. _.'örömf

nid ,s a, t'.

хч п
в

 

' l

..,/ . д , .

Most imxpáf tegyetek próbát, és mondjátök "me , á'l`eï_

rott'gzók, a’ beszédnek nyolcz részei közülï mellyik enfat

tozaudók, felvévén például kézi könyveteknek legelsó kezdó.

rendeít. „Hálá [истин “ ez_indul_atszó.. Ноу : foglaló

szó. Már, ошибка: ige-határozó. [щадили ige , e’A tör.

zsöktól: jut, Tanuláaqmban; név, pedig fónév, az ehyém

ragasztékkal, és еду utóljáróŕ'al ban. Törzsökc:v tanulás.

Fçlytassátok most ti odáhb. -'Most keressetek és mondjatok

e' könyvben másutt , o. .hévmástïß melléknevet? "îgét?

’s a’ t. Ejtegetési példát vastag hangút? vékony hangút? Mb.

sodik éjtést? — öszvehasonlításnak második grádusát? Har

тазы? — Igét vastag hangút? vékony hangút? Jelen

idóben? Második xazemélyt` ? 's a' t. `

в. l' ‚ ‚ ‚ ‘_ l `

> _11. _Az вашим-‚гашиш, _Yagy а2"о1иш37`

ésppmozrís’ jalea és, Ízasznçílcisa.

. ` 'Az анаши _ielek im e’ kövelkezendök
' l1..)'A’ теза/ад, defákosan komma (,).?He1ye~ van`

:ŕkisebb iètelek és mondások vagy- egyes` szók kö

пап. Р. 0. te, én- ês ó' , mind a’ титан -jelen vol

таль Mátyás, a’ magyar kil-ally,` Ilaines ‘mralkodól

volt'. Адриан: газдшзийщ, Ьш-отЦ-д vet.;` plána

tél, маг, озёре1‚ 2s a’ t. .l """" лад - -~ »f4 I .

2.) A’ Pontos твид; szemikólon -( gr). 4Helye

van részint az ellenkezö mondások között,.részint'

akkor, mikor liosszu mondások’ tagjait el akar

juk eg mástól választani.` Р.`о.’ tavaszon zöldù'l és

i...

‘ virágzic a’ fa, és minden megifjudik; de téleú el

ehyészett mind'en -»zö'ld s'zin, és a-’:természet -kihal-Í

‘lar látszik. '.A’ játékoknalçsokfélc)nemei vagynak-ß,

némellyek az ye'L-'telmet foglalkodtatjál<5~mások-a'

jelentófk: utszu, uijah, ijhujg;.- mutatól'.; lám.,V
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qunekedéqi vág oprébregziík' és¿táp1á1ják;imégis

g’ тенте i_gyjalç_oi1.'isára _és mozgására azul-.- '

длин; de nçkúnk, _gyermekeknek leg]ohb.játékot

4nwíjtß’lapta.,. . . if ‘_ _ _. _

_f 3,). Két pom, kólon :) фасет; V_Q11y_u;d,lcor«, _mij

dön i12 егу‘ Ропща“штативы ьреъгдоаизт ,i

кета ,válmtiuka МИФЫ дшщбдг vdeßlsinßk мачт

idézzn'k, fel; és, затащат vakme- Mmmm-f
A 1gnk.l._P. o._Jé11e_het u" tanulás. mindern .kiinnyl'tôv

I_nódja давнем; is _oàikç'laf'tam'úânkn¿ik,4 àokszor new

hezemre esik: штаммы} abban, hzhgszños tag.

"а _akamklenni .àz'em'berî társasäìgnak, _sèrénynek

kell lennem liéß'ó'xi Icçír'án. L_' Szépe'n ń'x'óhdja egyik

пеший Yersköltônk, Berzsen ‘if ‘,‘,M1'g sazölunk',`I

@z idö hirtelen elröpüi'¿'mint :i nyil'fszuho'ö <1-,

tak.“ -— A’ ~természètfhistórm 'hlárońlfiorèzîgpiêra

Qßzillíillík ‚ пшеницей ezelç: диктуй nŕ')v_evény11,‘êsy

диадема? - " l 1 ï '=

' и ` ont, unktum . шиш 52`01<онз va

генез ЪевЁёсЁ т'ёгёп ; _)vagfy ollyankor

‚ dó'n lvaglpinell, :szgât nein yirunk ki -egéezen.. P. о. a’
viola re'tekè 'elye'ke yvimigziifr; hasonli'ts, ahhoz'te

is, é'sl ây kegyes,` a Ibär àenki`seìń НЕ is. `Most

az_1837 ik eszt.` f_oly K. u., azaz _: szt :1_z'1837-d,`

esztendö folyK'risztuä шт. Egyègy ponttól 'nf'máf'

ìsliikigA folyó beszédet> Yagy irást periodusna'k szolìás
vnl.v ‘ ‚ `

5.) A’_ Ire'fc'ló' je! ?) állani szokott"'a2 valósjá-á'

gosI kérdés- után. ”Р. 0; :hol vbltálß' Mirítf чай“ ke

- ed?'«‘Hány érzékeifvann'ak az embeŕn'e'rkï?` -

(or a’» kérd'ésï nein egyenes éslnem vilîágoë;

akkor- nem kel-I tenui' -kérdö >.jelet P. о. а’ЦъапЩЗ.

aztf tudakozta `egyik g. .ermektársamtól ‚ »hány

'2ё1&е1„1е3'увпе1са2 ешь хлыст Г `:...‚:-›;‘:':‘:::‘Ё ; ‘. 1

6.) A’1:ia'lt0'jel ( l) tétetik a"lìlègszólitás\után;

külöllößeu = pedig ,zaz ягдташ-1261; ,l 3„ёждйшдщшщп

_mondptt heszéd után._1?.h¢., kedxìeâs baŕägogn Ы

muyy S'zomorußáe .ért элита-пЫ l: .-fëë-Ißtß"
nért! -- lódulj innét! ` -‚ , "



61my ` _.’~" - Timharmáaik .am I 1:

l щ и, татами, аРозщгдГ ‚( г г , ‘а’ тест:

Г61ё szokott >tétetni, és jelenti valame 1y betù'nek

чаду szótagnak «kihagyá'sátg „р.“ o. ’3, e’ helyett:

és; - a’ ház, e’_helyett: azY ház 5 ' a’ to'll he

é', a’ heîyett: aftoll'n'al: hegye. д ‘A’ kihkx ás

jel 'külö'nbözik az e'ŕtó'l, активам} ’ ) шагу-а?

magánhlmgze Вещи: fólött - mkowéllmi, è. аш
lîcat <hossz,w-hizngu".1k'kál сет, р. of а; á; è, де i

_ M_öszuélötö-jel` чаду lrötjel, "опута

kor шанс; '_midön öszvetetp szójat ".me sz'a-I

kasztiuk, чаду "midò'n a’_sor 'bet'élvé'n valamelly

félben тащат а26па1:16_19Ъ1 tagjait а’ következq sin@
ra általviàziazük.  P. ó. Nem тёщи. _ Ещё-боа.

A-tyám fstb. 'ùtç'nßbik-"esétŕe" pé агат в". këzì

kô . чЬец isin'aj'dnen; miiìden sornak johhh'kézjfeä ‚

löli vé én_1áthatni£' _. _ ‘_ ' 'fr' ' _ff_ '

9, А’ и; „и, -pürenté'szis п чаду'( 9.3}

szoktuk bekerl'teni. a’y beszéd-folyamnak.‘közên az'

ollyali szól'mtßs mońdásoftat; mellyèk afhèäzédf

' del' sz'qro's__ öàzvèñïggéßbeń' nincsenek, _és esalì héntî

“шефы çsítás véget; Лишить közbe. P. o. Män

deníitt> iófemberekreï, de“ Qfçíjgiàlbm'! )ïxfosz-l

ЧИРЁЩ‘Ь'а- ‚ .A.- " А f’ .:д:‚ :

. `_»_1_(_J.)‘,A;a ùîégögj'el, у çzitáçziónqk ,'v'e1e_`„.‘

Ezßßl. тать вешай; ЪЁЁЗЁЬ mßàsfmidiín 92012?

felhozzuk. Így a’ 3-dik szám alatti pêidábanàßelrs» .

туй?этчвйт-йгдедфэЫёпЪёшЕ‘Шё шее. ’ ‘

l f 1.1.) A’«'nyugwó 1:2, va . ondolat-Íel, ащщ
(--н-).-.—Тёъей1с'‚ 'mikär valafâïllgy váratlaln телам

következik ;` чаш .mikel- Андами; és цапфами

szńllmli: .a’.` m` r_ вши ’a’ï ie11iàî megtönedem'b.

iratik (‚г ç, чаду . . . )..R o. Mit..halloki. Репа чв

.rik a’ harangokat? Túz?;Jai.' oda чашек: -.e дует:

шекейшв! --- Мяашг— . . с.)
-' 12s) A" ardir'- u"don¥kezdödö {221114

kèlynelc ген!)— Ёьгьеяаеш :iz Мл, annyit ltenaz;

mint еду újnyivaî'beîlebb, mint a’ többi _sorolgf`
1 ‚

|

£
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13.) А’ _csíllag (1t vagy T), a’. lapon, alan'. álló _

jegyzésnek lele, melly jegyzést tehát az illy 65115

lagra következö legközelebbi pont után kell olvasm.

14.) Az egyenlöseg jele (=) igy ¿olvastatikz

annyi, mint. P. o. Pannonia = Magyarország; az

az: 4Pannonia annyit tesz, mint Magyarország.

_ ., 15.) Isme'lelöjel, vagy repetálás-jel (:|: vagy

:5L-A’ hol ez áll, ott az elötte álló verset vagy

Szót mé .egyszer kell olvasni, ismételve.. .

_ 16. A’ szó-tag’ rövidségének jele ("), 110332656—

gaie (_), a’ szótagok fölibe tétetve. Csak a’ mérté`~

kesI versek köriil fordul elö. Igy a’ _fontebb már

idézett mértékes vers-strófában a’ rövid és hosszu '

szómgok ekképpen _jeleltetnek mega3 _l

f

'v

‘_ ___ . ... _ U т. U’ __ .

,ÉJaj tënëked nëvëtô, тег: majd äz öfi-îmrë sirás )dfi

'm-Mindezekre az elválasztó jelekre e’ kézi-könyv

han is találkozik elég példa мене-шиш. A’ ré

giek ezeket nem esmérték. Azért az igen régi köny

vekben és irományokban ezek a’ jelek nincsenek

meg: a’ mell mialt olvasások és értésök szerfó

lött nehezi'tetii. ‚ _mi ._ _
l

HL .14’ Ízelyes-z'rfísról. (Ortográjìajl ¿i

A’ kij a’ beszédet és a’ szókaf hel eseri yIeirni;

akarja, az vigyázzon föképpen im’ e’ {övetk'ezen

d6 általános regulákra , ugvmint: _ f

' 1.) Ird a’ szókat a’ szerint, a' mint tisztán ki-'

mondatnak. Mellyre nêzve fìgyelmez'z értelme.

sen beszélö okos emberekre; a’ mini по]: а’ szót_

szájokból ejtik, ugyird le azt, „.. sillabizálván a’

szókat irás-közben. '

2.) Szabd magadat a’ leg-jobb könyvirókhoz;

a’.hog an azok irják a’ szókat. te is ugyI ird.

3.) Vigyázz a’ szók’ származására- A’ шага:

иву kell imi. a’ mint származások kívánia, p. o.

egészség, падший: az egész- szótól; «tchat igy is



6122 «lf-»wiwmàdumszf д н

kell ‘:` egééz'sbgî, nem pedi 'egésség Barátság,

nem: ,bàrácäág -Nevezet szé int ñgyelmet érdem

lènek e’ lîöveïkez'ö‘betůlçä`gy`és dj, 1y és 1j, ny és

п], ty és'tjz Ha' dszármazottßvagy “(помпон 526

nal@ gyök'eirében és'töŕzsökébçngy; 1y, ny, ty ta
láltatik: a'kïkor az megmaradUa’ származott és' vál-

toztatottI szóbán ís‘,4 р. о. hagyja, nemhadja; mi

«vel n" hag'y 'gyökérben -а-’ gy feltaláltatik. » Ellen

А ben, ha жду, 1у, ну, ту hangot a’ s'zármazás _vagy'

YálLoztatás szülte`:` аккорд! d, l, ñ, t betükhez,

(melly'eket ezen' e'setben, 'ha usal; а’ gyökérben
Квинтет пйпсзепеЬт—д- kettöztetni nem ykell),

jì'tétetik, р.0.51:е1]ез‚ nem ìelyes , `vagy tellyes,

telljes; mert a’ gyökér tel; hallljuk, nem haljuk,

шеи а’ gyökép hall,- kivánjulr-,knem kivánnyuk,

тещ a’ нит g'yökérben ‘ny ńem találtatilì.

_ 4.) Az öszv'etettszók ugy szaggattassańak meg,
Amint 'az' штаты engedi, p."o. hal-ikra, bel'cíi-à

”щепа, штат. f - ' ‘ — 'f

" `5-.)‘ ‘Az egyes szók a’ sor’ végén következöè

képpen szaggàtmtnak meg. На k'ét magánhangzó

között, mássalhangzó egy van: Aakker ez, az utób-L

bi szótaghoz'tarlozík, р. о. kalap , /lìa-lap. Ha két

magánhangzó ,között két mássalhangzó áll: akkor

a’ mássalhangzók à’ két szótag küzött feloszolnak,

és mindenikhez egyjuttatík, р. о. kérni, kér-ni;

Банок, hal-10k- Ha pedig két magánhangzó között

három‘másààlh'angzó'foglaltatiki akkor kettéje az

elsö, harmadlka. a.’ második'szótaghoz ragasztatik,

р. o- камеди, _kört-vély. ‚ ‘ „ v

6.) АЗ szólmak kezdö betüit hol kellien пазу,

h'Ql kicsínyî betù'kkel imi: azlránt a’ következen

_ ydöket szükség megtanulni. ‚

f ' "-Nagybe'ŕükèy; ВИШИ: a’ heszéd’ vagy vers’ kez

detén 5 n а" végpont'után'; kettöslpont után ,-de csak

`f ollyankoŕlmidön ídegehnek mondását idézzù'k fel;

а? kérdö'és felkiáltó-jel után , ha az щ. teljes èr~

Lèlmlï mondást 'relieszt be; to'ŕá.lubá,` ‘a’ tulajdon

ц
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hevek’ ‘ke'zdètén ';` á’ c'zïi'ńetl (titùllìst)’és 'df méltóiuí-à

gut,` tisztsëgeit, 'hiiatàlflrŕokònsä öt' j'elent'ö," szók"

kezdeténl 'midön'ÀzOkÓH szölítIJÍÉë'yälakit.. Р.‘0.
Ыёвууйгад“; Dubai; Zbrnp'lén , Lajoès.t l'F'éls'égeii Ür."

Erdemes Fërlìn'.' 'quintetes Tábläbiŕó'~Ut! ’s a’ t."

" Égyébù't't mindenhol kis belükèìkell'írůi ina-'

gyar n'yelvben; 'kö'vetkezéskëìnpem a’ tulajdonneè

vekböl' тырит inellékneve if kezdetén is , _pk 0';

1савза1,*Ьп-‹1а1; úgyV nem' kiilönben "_á’ nemzet-nev‘ek’

kezdetén is», ha' 'L '1'. mellék-nevék gyanánt használ-A`

tatnak, р. ò. mngyäi-'káposzta , olász ’st. Aeff." '

" 7.) A"nïqgánhan'gzó hos'szu betük “fölêbe az lik-¿É

czentustodaftenniïël ne'fèleddl, Шей egyébkint a"

'za-varos értelmet Veil ném keriilheted. _A’ szóknàk t_.‘iâ‘~

еду й1ссиепшзеёёёзеп más értelmet ad. P. o. ‘Hemi

mindegy è'sëpï'va'gy csép; kar'vagy Мг; 120110801:—

idö) vagykór (betßgség). _ _ '_ ' " ‘

` v Mível peüig’ a’ helyeá~irásbán "sokszor nehéz- '

sëget' bk'ozrräk hz ‘egymáshoz hasnnló'kimondásù:

гипс: azé'rt'itt тёт- következnek. —-— helyesen leirás `
Vêgetttoll 'alláA m'cindandó; (diktálandó) ¿d пиццу l

»lááo'k az внеш szókból', 'az ábécz'e remïe' таща I _’

„Nein mindegy ,' abrir-vizála mén'ena’ `yadáisii-f4

szal`, ,nkárl'ïigwíhiTem IOh'ibarìwáf énèkllésnêl*

e'gyebeîI ' nein" alarm', A kiV сайта; 'vigyài'zzomî hog'y“

allya ?  Hát- -annak Èvolthe" anyja' .7. Az agy (11:14-Í

csalc nem -száraz),e1mocsk01ia ya" ’kezeìdetf e sok-V

lszçir ereszbki' штанов“ Ьрзяёйеъ 'az ajnlJ is.- A’ [fabI

немытым téstje'dnek; ‘deJLfŕpçzp könpyii ia'liadeli:J

ny'ujt lelkednek. А"-1101501с-раг{% vdn;‘òtt a’ iuhig’ `

пуд] f käme-vé. центу Ьашд: köhyv ткет;

arany#bzínyœ~,'lëi_f‘ nem' kap гага, ïmaid’‘fneghbázzjlzà'1 _

Eger városábanist van egér.1Az'élçt"ereje' ‘a’ frisï

levegön nixgyönve'lqd. Mire való ‘ittènè’ реп? Anf'

nál jobb еду kosár einer.' Hová 'befé'r'a’ 'kis fé'reg,"

сами nagy be nemffe'rek. На van iói-ñèlyed, ne

'keress ~más LÍwazfyeit'; тем nel" lelsz мыт а’ h'elyettfi

A’ szenbvallás" és' hit, más -vi'läg'ra átvivö'
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дави se Puskin;` Шуи Ur ölöget Rimankodot a’ sze

gen roka de ak kisebig agar aszonta neki rigen

puaztitod mar aszonjomtyukait meg fogtalak el sem

is eresz telek gazçlam majt me görlïl atte szip bü

rödnek es csak megfujtotta most már johl iiuh ha

tutz ety kevés ’hejes мы ezt a’ rövitke gyakor

lást igazitst'ki.“ ' ' ’

g IV. ¿z ограды hanglejtésröz.

Az értelmes olvasó nem olvas mindig ugyana

azon egyféle hangon fol vast: hanem szavát majd

fölemeli ,f majd aláeresztl; hol halkabban, hol sza»

porábban olvas; hol erösebben, hol g öngébben.

A’ ki иву olvas, a’ mint az ember beszé ni szokott,

'aztermészetien olv'as; és az ollyan hamar is_fog

tudni szépen olvasni. Gyakorold azért magadat,

kedves kie> olvasóm р. о. a’ következendö czik

kelyek’ elmondásában.

„ „Légy olly szives, kérlek szépen ‚` kölcsünözd

nekem toll-késedet. Ne! —— Ne neked, szegény

világtalan ember! vedd e1 ezt a’ csekély ajándékot.

Sajnálom, hog'y ennél többet nem adhatok. -- O_h!

beh örülök; ma édes atyám megérke'zik 'utazásá

ból;_majd hoz nekem egy` szép képes könyvet. 

Ej.' beh gyönyörù' ez a’v vir-tig.I Melly- szép szinek

ezek!  Segéljetek, segéljetekl itt egy gyermek

a’ vizbe esett; 'mentsétek meg a’ gyermeket! 

Рт, esöndesen legyetek, a’beteg éppen most aludi'.l

е1. Menjù'nk ki a’ szobáhól; ne háborgassuk altá

ban. - 'Megállj, mit keressz itt, gazember? Ki4

engedte meg neked, hogy az én kertembe hági- l

Hogy merészled az én szép virágaimat öszvetipor-_

ni.' Szólj, mert más-különben . . . . ‘ Köszö

nöm az urnak fáradságát; vajha nekem is minel ha

marább esnék alkalmatosságom, ’az urnak ezt a’

мощью: visszatìzetni.k

KÉzI xöNYv. 40
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Kicsodaiajäindékozta nekem ezt az ащш

Én ajándékoztam neked ezt az almát.

Kinek ajándékoztad azt?

Én azt az almát naked ajůndékoztam.

Mellyik almát ajándékoztad e'nnekem?

x1 teneked im’ ezt az almát ajándékoztam._

Mit ajándékoztál nekem?

En neked ezt az alma't ajándékoztam.

Adjak-e ůèkea дамбами? j ‚ _. j ’ 

Nem! én neked azt a`z almát Oda-ajánqlékoàtam.“

. [гуд/вёл Az illendó’ hang-lejtéssel'való felmon-r

dá-st vag olvasást szafvalzísnak hiviuk, deákosan

deklamá ásnak, Perorálásnak. Ez kú'lìinös tudo

mány, és a’ szépmesterségek’ egyike ;« mell ben

tökéleleseknek lemmi, leîiukább ja’.y szónoko nak

és sziniátszóknak (синего mak és komödiásqkugk)

iisztjek..- ‚ .‚ .. „... д „mm

V. Oh'mdsigyakorlatók s'eëylseïe'apösze'l'f sza'ma'ra.

Az R-nel: h'monda'sáŕa.- Ré a, -relek, шо—

g"oró, тын rikolt korán regge? a’ súrga rigó

uri korsó, vörös hor, mindyírt rám kerù'l a’

sòr. Bitka szeret éh gyomorra nyers bort inni A’

kerekes kerekét kereken kerekl'ti kerékre.

Az. S-riel: ŕz'rnonrîdsa'ra: Susánna most sem

mosta" meg a’ mocskos findzsgit. Andrés.' fuss el a’

lámpásal, `és lhozz eg árkus papirost. Csak kél.

так zsuzsokos rozsuna van, 'és еду kevés sörtés

husuńk. ‚ Vigye a’ вши а’ .téntás deákját; hogy

csak hust esznek mindig, mint a’ sas; és nekem

szú'kség miattok gázolni a’ süppedó' sárt- Sibbolet.

Messiás. Samuel. 'Salamom ' ‘

' Az ‘Sz ¿s C'z lvùnonh'ddsdra; Nézd! beh szép

hossz'u'gatya-madzagot hozott ez a’_ czigány-asz

szony. Ugyedzik mcg az aczélf," йогу" lù'zesen a’
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llideg vìzbe teszik. .Fél messzely megmézezett vagy

megczukrozott bodza-theát megíszom a’ szép por

czellán csészébó'l. I h_ Ъ Z

Szisze ö és süvö tó' (индо ra e vee ввел:Те, fecsegâr hazug , csalárd hizelkedöŕrsânk mis bö

csl'iletes személyeket megcsalsz sima száddal; és

mézes-mázos szép szavaiddal. Soha sem hallottam

szebben szóló szép sipszót, mint a’ Szász-sebesi

szépen szóló széï sip-szó~ _Kilencz puszta incze’

picziny kulcsa. ud-nì/ak_ )obb tik-nyakn 3 tik

nyak jobb lud-nyakná '.

llleg más betükre, Lülönöseu lié/net. gyerme

kei/Lek.- Mihál bátyám a’ tanyára mégyen. A’nagy«

anyám’ kutyája eltévelyedett. A’ magyar gulyás’

gatyája szennyes. Megedzett aczélból csinálnak dai

dát a’ kovácsok. Magyar sváb vagyok. Felvágom

a’ fát. Fut a’ vad-állat. Её} а’ fo am. Sùsánna sok

zsákot adott a’ вата zsidónak. lv aisé4 a’ sgh a rózsa.

Szép szemù', de zsizsikes buza. Igen me eg még

a’ sù'lt kolompér, nem kell nekem; megégetné a ’
l

gegémef. Dobozi , hires magyar vitéz. Czígány ver

sek Szent-Márlon’ napjárólr ’ .

vAz n’ fejér-lovu Szena-Márton eljött már: ' "

Hideg szelével az (nem bánnánk) veszne bár.

Lelkinket bélinket 'az иву általjárja,

Mezítelen purgyé hogy halálát várja.
r.' 5: р

' ` Érik a’ hab , tanul a’ pap» Felszáll a’ 0:21“:

bl't a’ bor- Most van a’ tél, ninos messze del. Ten

geren tul sok szélvész dal. Ott röpù'l gém! itt fut А

egy kém (spion). Vizben a’ rák férgeket` rág. Se

ben nö var, ha'tul a’ far, a’ szabó varr. Alatt а’

szár, pajtán a’ zár. Kevés egy rész, sárga a’ réz.

Ей] a’ sebem, van nyolcz zsebem. A’ дуете]: sir,

drága a’ zsir. Те rossz fattyu, hol a’ fagyg и?

Alma, eline. Soványhaövény- Ugat, üget. bzá

las, széles. Való, velö, válu. Gynjtom, gyíijtöm.

Бито]: , biirök. Szokom , sz'óköm. ‘

'40*

l



. . 628, _ Tizenharmadik rész.

VI. Az ira'sma'rl, és különösen, a’ levelein

A’ nyelv-tudományhoz tartozik még , hogy az

ember a’ szókat ös'zverak'ni és kötni tudja, 5- a’

mit szólötésnek, deákul szintakszisnak hívunk. A’

nyelv-tudománynak gyümölcse pedig, bevégzése
ésikoronája az, hogy tudjuk gondolatainkat és érá

zeményinket írásbafoglalni és kifejezni. Es ezt ne

vezzük z'rcíamódnak, deákul stílusznak.

Mi -illeti a’ szókötést, az igen szabad a’ ma

’ gyar nyelvben. «Mert megáll ugyan általjános re

gnlaképpen, hogy magyar nyelvben a’ mondás, ele

jére azt a’ szót szoktuk tenni, melly legnyomo

sabb, és a’ mellyet a’ többi szók, nyomosságuk'

lépcsői szerint követnek: azonban a’ mondást csak

Y nem «annyiszor lehet „változtatni, a’ hány szó van

l«benne ,  megannyi változó értelemmel. ”Р. о.` ezt

a’ mondást: „az atyám a’ hazát eladta “ íôszor

“változtathatom így: az atyám a’ házát-adta el; az

atyám eladta a’ házát; az atyám adta el n’ házát;

az atyám a, házát eladta; a’ házát eladta az atyáim;

a’ házát az atyám adta el; ’s a’ t. н— Néhány szó»

kötési regulák a’ következendők: -` '

1.) Magyar n elvben a’ tulajdonnevek körül

a’ keresztnév min ig utána áll a’ Vezeték nevuek,

p. о- Rákóczi György, Hunyadi János,'Bolla Orszike

2.) Mikor két név fordul elő, és az egyik hir

tokot jelentve , következőleg a’ második ejtésben:

akkor a5 második ejtésnek végzete: nal: nel: , az utána

következő ragasztékOS névnek artikulusával együtt

elhagyathatik, p.'o- a’ virág” illatja. e’ helyett: a’

virágnak az illatja. Mikor pedig három név is jő

öszve, és a’ második ejtés után még eg második

ejtés kÖVetkezik: akkor é pen elhagyan ó az egyik

névben a’ nal: nel“, és ре ig a, legelőször forduló

ban, p. о. а’ leányok, ruhájoknak színe, e’ helyett:

a, leányoknak lruhájoknak sziiic. `
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3.) A’ negyedik ejtesben is kihagyntik a’ t vég

zet, mikor a' név bírtokos-ragasztékkal jár, p. o.

add »ide a’ kalapom,  e’ helyett: kalapomat.

4.) Ha a’ ragasztékos szó előtt a’ biró név töb- '

besben- áll: akkor а’ bírt dolognak egyes ragasztá

kosa’ harmadik személyétől a’ l: elmarad, р. 0'. ш

emberek, gyarlósága; е helyett: az emberek, gyap

lóságuk. ‚ ‚ ‹

5.) Mellek-névben a’ második grádust kétféle

képpen lehet öszvekötni az utána következő névvel,

- o. János” háza nagyobba” Péterénél; és: János’

áza nagyobb mint a’ Péteré; ~ az egészség jobb

a’ gazdagságnál; — én erősebb vagyok nálod

nál "s a’ t- , ' -

Különös sajátsága az a’ magyar nyelvnek ,

hogy aÍ dolgok, minemüségének kifejezése végett

a’nevekhez u vagy ü járul, és eleikbe e _mellék

név tétetik, melly а’ minemüséget meg atározza,

p. o”, szép termetü, azaz: olly ember, kinek szép

termete vagyon; - könnyen törésü dió; -— széles

talpa kerék; - aranyos szélü könyv; -- nagy lá

bu állat ”sít. e.“ . .

7.) А’ tagadó részecskék nem és sem az m-et

mindenkor megkívánják; de a’ tiltó ne és se soha

sem , p. о. a’ к; nem dolgozik, ne is egyék.

8.) Az oll mondásokhan , mellyek val'amelly

dolog vagy he y felé czélzó mozgást jelentenek, és

e’ kérdésre Íwvd? szolgálnak feleletül: a’ ba, be,

ra, re yutójám'ńîkle élünk, p. o. Pestre, Budára;

a’ kertbe ment; Sopronyba utazott.

9'.) Ellenben az olly mondásokbnn, mellyek

kel valami, helyen vagy dologban lételt fefczűnk

ki , és a’ mellyek e’ kérdésre hol? szolgálna с fele

letül: a’ lum, Ьел, n, on, en utóljárókat haez

» náljuk, р- о. Pesten, Budán, Pozsonyban, mezőn ,

kertben. - Némelly r-végü városok és faluk”ne- '

veí az n helyett tl-e't vesznek fel, ~p. о. Győr, Győ
rőtt; Leányvárotl. ' H ` b .
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\

A’ mi illcti végre az z'rfíemódot, vagyis a’ sti

lust: «nunk általjános és fò' megkivántat-ásai , hogy

legyen helyes (t. i. `grammatika és ortográña sze- -

Шт); aztán, hogy legyen érthetö, eléggé ywegha

tározott, tiszta, rövid, éskellemesen hangzó- Miqd

ezekhez nagy tudomány, вой jó könyveknek 01“—

sása és sok gyakorlás kivántatik 3 és az irásmód ,az

u. n. szép tudományokï’ egyike. =f;:,;.'-« ‚щ;

Ё“: Gopdolat'aiŕ és êrzeményeit az embef' vagy

kötött Венцы эп;‚аяаи'те1'вЬе foglalva irhatja lé,

~ vagy csák 'sza'bad folyóà-bçszédben. Innét az ‘irás

mód шага részekre oszlìk el, ugymint: verste

(költeméhyre) és folyó-heszédre; —— deákul: poé
zísre kés prózára. ‘ _ ‚

1. A’v vers-költeményi stìlusnak viszont ysolfnc- l

mei питай, р;о. dal, шк, elbeszélés, mese',

‚таит, pá§ztori Vk'óltemémy, gully-vers , oktátó

Nera, vitali költemén ; iálgékszini darabolc , vigak

- (Ьешбдйдс)увтшогиа1‹ (tragödiók). Közülök ш—
láIt-atfnakfV példák e’ kézi .könyvben is, a7 IV-dik

‘részbem Külsövformájára жмёте a’ vers-költemény

vagy rimes (ka'dencziás), vagy mértékes _ "'); minde

ník-nemä lversnek megint többféle formáiÍis 1e

чёт-э- A’ vers-nemúl stílusban jártas fénŕìakat vers

költöknek, deákosan poétdknak hivjuk. - Az «65%

- vetartozó vers-sorokat egv` versnek szokás шут;

egyegy sorl; pedig a’ versek közül strofcínak,

2. A’ prózai `ira'lsmóddçil készù'lt “е1ше—вий187

mények lehetnek': levelek, beszélgetések, muito

шпик, értekezések, históriai irományok, egy

házi és világi beszédek. Prózai irásmódnak példálß

elöttù'nk ez az egész kézH'cönyv. A’ melly nemé

ben pedig a’ prózai stilusnak , magatoknak is szülf

séges valamennyire jártasoknak lennetpk: .az a’ ku

lönbféle levelek’ irása és fóltevése* Mellyre immfl’

*) Példákat láss az I. részben a’ találós твид вши:

11. 14.; ¿s 1V-dik rész, 10. l



Пуст-Щит“; irńrmód

шпат ittelx követkßzilnßémi mma-ta да, '1 i 
,iábblpeldákbm {шишки »i i», Í. fg?,

__ lrást _’nudni, vagy»,c.¿snk_nzérb is d_ŕága dblfìg';

,mìvel nz lililtal távohfól beszélhetú'n'k a’ mif'sz _Y

léinkkelfrokoninkkal', yagy n’ kikkel közünk vá
gyon; azaz: irhatunk hozzájok levelelzetf. `A’ 1311 le-y

yelet nkar írni, csak ат: впопаоБёЗй Qfeiéb’en,"1;1ìt_

rmondana` élò' szóval а201:па1:‚$11:11е2‚{гайдкцхр'д-Ёв

¿u уац r1121;: tegye pa ir irá _ ari) >_’ss'zéf'rin 'è_g. 'yil —

3536111; Nem 1:011 ,idgsgrîî'ni Ez'ifrálzás. {Царём
_szerù'eliben van'irva , annál wbb.;v ihèt pedig 111111

nz_ilqìii;‘ŕniaíl'élf; tárgyakról- De vnllásrol, országos iïgyçk

¿1131) királ _vól‘, паду ига1:г‹31, е1б1}ёг‚61:гё1:11‘п1 so
_lm sem ke 1; annäl kevésbbé yrólok valóV vëlekedéf

_aänketkifejeznb f- шеи ez máif _sok ifiakat yaziz-

rencsétle'nekké lett. _Hamm irja me PLQ.' .5”kàto

vnán'a'k ment ifju azt, hogy _mos'tánságf holftaxïtöz

_kodikylmint van siuï'sag'misziikségo vagy'öröme;

muy, -yiifgken _millyen szokásaik vannak' :iz _emlr

çèknçkàfpiket láioii ”шлиф; 'ott he'ly'bénkìk’ a’ ‚

16'_1дрг14111911;1ш11›`еп 'lf'qglaliav mägát ’s а’ t. "A" мидов

»ó yIrl-estm'äeg'éíiyek hápohlókëpl'ieh iŕiák' mégzlhol,

¿mall 11: városban vannak, kinèl, miótà;f1`nédd'ig.

ßzán _ékoznak .ott maŕàiini,ihová c'zéloz'nak> azut'ángg -
' _Iníkírlt f01y mesteràégöki, ymit гаммам, 1:11:1:е1Т tán"

_'salko`dnak; a’ városnak mi "nevezetesséßei vannak;l .

" mi új hirek, események ’s t. e. Ha а levélJ ineg

van irva, el kell olvasni , ha ninçs-e benne 4valsinni’

tetemes hiba, mellyet aztán meg kel-1r ígìizl'taní. El

nem kell feledni hele -irni alul: a’ helyet, a’ hol ‚‚

— irtuk; és napot,`me11yen irtuk.y A’ 1e`vé1’\ iratásá

nak napját deákul igy szokás mondani: dátum.

A’ levélnek külsö fOrmája iránt дешева meg

a’ következöket. A’ levélhez veendò' papirost körúl

kell nyirni. Vigyázz, hog a’ levélben v-a-gy titu- `

lusán téntafoltot ne csiná j, se Vakarást ne tégy.

Oszvehajtogatásában legalkalmasabb a’ tizenlla't гё

tü. A’ mesterséfres öszvehajtogatáson ne Кар}. Leg

jobb, minden ïeveledet borl'ték alá venni, F#ki-«
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мы ha падала fólebb-ïvalóhoz¿irsz. A" ‚Ъв1уес

a’ honnét a’ levél küldetik, csak a’ póstára adm..

dóra sziikse'ges felirni, kivù'l a’ vborl'tékr.'a _, leg
föliil balra: ellenben a’ helyet hová a’ levél

menendö,' elmulhatatlanul fel kell irniminde'n

levél’ borl'tékára,‘ a’ titulos alá, legalul jobb

. ra. l »_Q A.’ levelek vagy fogadott ember.álta1 ‚ vagy

alkalommal vagy póstán szoktak kù'ldetni. Ha a’

fogadoft embemek a’ Vitel’ béréti rhegûzettù'kglazt

a’ borl'tèkra fóliegyezni ‘el ne mulaszszuk, -,- ne

hogy a’ bêrt. `kéi'szer Yegye'meg. Ha postán‘,' saiát:

dolguhkban îrunk valakinek, illó' , hogy a’ posta

bért mi ñzessl'ik lef a’ mit a’ borl'tékon ez'. olasz
szóval szokás megje yezni: franco, az az: bermen

tes. —- На a" levé e pênzt`, váltó-levelet ’s a’t.

zárunk;'v'a y ahhoz valamelly csomót (pakétot)

mellékelü : azt а” bonl'lêkra, szinte bal-felëlfól

teplrxlffszüksëges, тур. од‘Вегше 20 for.'v."cz. 

vagy':"lde тещ)“: pe'egy lád'dcska "s tfeñ?. Legi

lanácsosabb pedig mind az eiféle külsó' formaságo#

~kat hozzá-értô emberŕe bizni; kivált a’ kiviil iran

dó titulust (даты), és а’, рбзга—Ье1уе1кет, mellyek’

Pontos fólirásától nagyon l:sok függ, hogy a’ levéflŕ

el ne tévedj'en. ¿è Másnak levelét, mell t. i. nem

nekünk szól,V elfogni ‘és fóltörni, száz _ox-int bün

tetés alatt tilalmas._ _ ì. . .. .

.9.. ß; мм 251? "35293?“ ` мета

1.) Еду vafndorlo' másterlege'ny’ lez/ele .s_/Lwl'ilifŕilìl'e'.zg.y

. i . 4 l ‚ y .‚.,

Кедра 431218237: .’ , _, 1_, „ ‚ _J ¢

«www ‚тешат M,... висит,

fik" ¿biz/Èaaî'yemneŕ тягот ¿Wye/meíçŕet ¿0%.

„жмет [это „воздам: см ¿amg/m...

of@ j.' @fg/m am., до” ‚от; авт мил.

l

 

м..-)—

"\_,....__-.À
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fami. c/Ílínaiag x umm , mín? a3’ aaaâiofyomŕïéi

` ‘А- А

a’ yyeŕmeŕeé jo' саг/ё’Эе/Ё ‚ veůîné дубли/Ив}?

етбегафеаел 'fé/maß. 5ML’ Ждет „ф; фи)”:

. _. j . _,

„Сей?! :Zt ¿afm/zza' aoŕaí, 0’4 fátoé i# offyau"

2

mumŕáfŕal , гид/фей?! те} тёаш‘й лет fa'ítezla.

(2f/È; ¿tämä/dea ¿a ¿zalf/ei Эофодгшё die”, до???

Áozfefy-Äeffó'í @fa авт {идей meg. dilo# ¿lli/6%

чтит.

z_'yagá/z, ¿of? meatezaefíet tana/fam, ¿1 лет—дубы

› .x

gäm efefzye’ ¿dié/m' ¿yyefmeŕeÉ/zeé , {of} engem'

awa ¿ambita/ê. M5 jhm гита то? бери}

кх!

meteéeŕ долги ¿.4 «gne/10.403 ¿felge/z. ßòkgänddm.

‘ ‘ ‚ `. “ А?)

a’ Áegve: íeatvézez'met её aiîyázîz/ì'az?. „Юса 4512's"

fél'met ‚свах; 402.40m ‘fe/ät” гадай); ¿4 гидоашдё

~r tà* .tef лет ти/аадг‘от. Юг ée'zem, íz/'a/zméY паж:

‚: . , ‚ ”ТЕ (д
neÉem '1:4 aime? lfaguf. @Qc/leí Зайди/54 вод

éázl'y; ед! kbd/aja {2245112 дай/е ¿gezakt

.v
 ~ г

a ‹ мы:
‘ Oye“ '..~..".

¿eaves дай/амид? ‚

‚Фе-тем, jîznuáz. ‚ъ 5-21'éeîz ,i r6’ó".6‘5’>`«ŕ ï "``

ifa/tz? лещади "4 I'

‚со „4. ‘ д“ . ` Zóû'láïezencg pi.’ if. ¿fw
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2.) E’ там мы тащил: а’ „щам.
ßedifœßizm! . A

goígáné ‚Ы/Эди Магде! падал »my

`özvezz9egtelley Émm'inéßŕ, {а туй? аудо’Эо’ 45:21

Íe'z'agzbàhŕet тдгЭещЁфа/пт maf/¿yuyfallaì Сдай

игу, й/Й’атго: аудит , mfg/elm ¿me mi

МЫШЬ: и” туру .lí/2am' a; Jam едим; ‚а.

öff’ £0445 z'ázáaféoâáaío'f „257039 maíaäaŕ; me4

'tmefgeâef шалава, 23 атм мы? {Мете

‚ет am.' Wma/'M 261.19505 mm... MW.

{qe'fy-fámfaaaf ¿4j ¿wwwa/z, a. (‚га (м)

д длидаё‘убал ‚з. мс; и” идите, а’ ‚мы

‚гады быть/бег. суммами ¿um? Jam

dâ# ‚222329672 троп , {of} биде): meg »21me

доводами {by} :fe/fé; атеист едим]; ‚з тм

2@ aún-Mm,- а; теувт/Ёг%едде’/ мм; „а

mm ¿36.48; ¿ya гелем

Jgaa'ŕ/a'lz , Jeff.. 1 539118913, 1 8.,? 5.

cfgezeío' :dá/¿9

zélf diffu? т. ŕ.
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3.) Konvenczz'ó--levéL

(fg/z ¿05512712 , afáfß терапией/{й , Сгабод

É'a'ga'zu'f »gázmagolt бдслё/ег‘еа «Tazéaa ifi/zo.: 'u

¿yé/zy e’ тш' @lbf-1'# napo/z 56.157596# бейт

адоёугёмй; ef: a" дуй/о? -Co'zz'lzcg Май/‚Мел l

Легат”; 1mm/511:1 vette. @agie/ZD?? ÉegÜâÈM a5

1,83 70:36 „klage/196’ )mp/'11711, её уфедб’дй

' @eagemßez ó’ 101% „alejó/1, 1 83 7. мае/4; г'Эб

afa# fuí/’am „та; „фа/„дива; @jdn/01mm Im

Éz': ‚ига-‚092551914 .z ó’ лог ¿VT 05. ,° *.qu ¿my

даём; ¿afb/aat ‚ в}? ‚оба 12/ caz'gmát, ¿c? pa'z

Лег _1121111l ¿1151 „145011114 W Меж-‚гиды, `

¿.1 ¿e? me'z'o' корой. c/)Ze/@eŕ/zeŕ azz/zdf 1991971

/Íeefzâo' mfyaäa'aáw „гидами! e~e1mef Áò'ŕeßegem.

Áfö/í @ezecaŕe'm Обида, J-Dz'ŕálz , 1 (935.

@on e/ôttezzz: 31111' fá/zos 772. А

»€511th Идёт , т. 15.

cA/ëme4 гиблая Jatvlz'a 111.16.

@ezecaéez' ¿bg-Ãzh'oíoa.

_ Jegyzés . Mikor a’gazda az ajánlott bérból a’ cselédnek

vvaüamit теннис, azt a’ Konvenczió-lcvélre is feljçgyezni

szükség. ‚
\

\
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4.) Á'rjegyzél: , ‚даёт/1:3 : Kontó (Сито)

а) Mester-emb eré:

Az 1835-dik esztendò" folytában, Tekíntetes

N» N. Úr "‘) nálam `d01goztatni méltóztatotl; követ

kezendôképpen: ‘ ‚ _ _ _

" ` for. kr.

Febr. 9. Еву mellényt készítettem,A

` нива}: varrásí árra «- 30

Alája való gyolcsot vettem,

2 réfet 30 Rrjával ‘ 1

Май]. - 1- Egy nadrágot posztóból varf

tam, annali varrása  1 45

Béllésnek vásároltam alája

vásznot 3 réfet, 24 krjával 1 12

Oct. 74 Egy köpönyeget liészl'tet-r

tem, annak varrása  5 30

Gombok ‘hozzája  v  48

Szurkos vászon a’ nyakához —-‚ 20

_ smmamgg

Kis-czemen; Jan. 4. 1837. ‚

„ ` N. N. mit.

` Szabó -mester

[сдаём Az illy levélrelegalul iria fel azlán aïmester

. ешЬег, ha a’ kontó kíßzettetett, illyenf'ormán: „Ekkor-ekkor

р. о. Jan. 4. 1857- Нашивки, és köszönettel fölvettem'én

N. N. Szabó -mesten — Nagy: csak ez egy olasz szót ант

ván_: ‘Saldo (ваши), melly hasçnlóképpen kifìzettetéstjelenî

Kalmäŕéì

Az'1836-dik észtendö’ foiytában a’ minemii

ромашка: N. N. úr tölem vásárolni méltóztatott,

1migyen következnek :

 

 

°)'1;;у, ke't пазу N-nel szokás jegyezni a' nevet, шаха;

nzt vngy nem tudjuk, vagy kiimi nem akayiuk. Olvaâm

*in csak иду kell , mint irva áll, t. i. N. N- Uf

' j
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foi'. kr.

Jan. 12. Két font czukrot, 27V gara

sával, tészen  - - 2 42

Fehr. 7. Négy marok-vasat, 20 1b.

12 krjával -  - — 4 —

Márt. 1. Е у selyem-keszkenó't - 3 36 .

Jun. 9; IN agyar-borsot 1 1b-   1 30

Башню: 11 for. 48 kr.

N. 'N. m. k.

Pápai boltos kalmár.

1837. Febr.Y 10-dikén köszönetlel fólvettem

N. N. m. k.

5.) .Ádóœdg-levél

(más szóval: шатен, ‚ deákul obliga'tio', olaszul к

charla bianca). " ` `

1000, mondom: ezeŕ forintról váltó ciëdulá

ban, mcllyeket mi alább megnevezett házas-társak

a’ mai napon N. N. uramtól kölcsön fölvcttl'ink, hat

pro-cento interesre; - olly föltétellel, hogy mi к

azon tökepénznek intereseit èsztendöröl esztendô're l

'af mai napon ñzetni; magát a’ tökét is pedig, mi

kor kivántatni fog, két hónapi elöre {Штоп—

dás mellett, leñzetni tartozunk. Ezen summának

bátorságosl'tásául pedig lekötöttl'ik minden ingó és

ingatlan jószágunkat: olly formán, hogy - ha

ezen mi adósi kötelességù'nknek' eleget termi
vagy nem Vakmnánk „vngy nem tudnánkr azon

esetre’ N. N. umm, maga tetszése szerint,

" minden törvényes eszközök’ kizárásával, csak e y

vármegye’ cskl'ittje által, akármellyik )ószágu _§

‚ hól magának elégtételt szol áltathasson. Mellyröl

шпик jelen adósság-levelün iet, ncviink aláirásá

\’
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val és pöcsétù'nkkel megerösl'tve. кап Rétiben,

Szent-György napján .Y 1836. '

Én-elötlem. mint kezes elött

Kozár Ferencz m. lc.

Ногти: Millál , m. k.

. 'Kozár Juliána ш. k.
P. Hf)

в.) Мидйагъ'йлу (кишит).

60, azaz: hntvan ftokról v. cz., mellyeket Hor

vát МИНИ uramtól, mint a’ nála levò’ ezer forint

tò'ke-pénzemnek, az 1836-díki Szent-György-nap

tól fogva a’ mai napig járó ватным, hijány nél

kl'il fólvettem. Költ Enesén, Aprilf25. 1837

N. N. m. k.
I c1..

во W"‹

м“ "

7.) Ellen-nyugtcuwíay (Kontra-Kviélánczia).

\
f 1'2, azàz: tizenkét forintról v. cz., mellye

ket — és sem többet, sem kevesebbet — a’ Nádas

di leégett gyù'lekezet’ számára alamizsnát kére

etò’ követcknek kezökre adtam. Magasíban , Febr
. :1836.

N. N. m. k.

Helyàég’ birája

8.) Recqpísse (Reverszális).

О

Hogy N. N. urtól, egyr levelet, melly szemem’

láttára száz v. cz. forinttal mçgterheltetve pöcsétel

") Azaz: itt van a’ Pöcsétnek a’ Helye; dcákul L.S. .
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tetett le , és Veszprimbe N. N. úrnak szól , - oll

végbô'l kezemhez vettem, hogy аи az illetö úrnak

' általadinmt ezenirásomnál fogva megesméren. кап:

Szombathelyen. Ekkor-ekkor? (Itt nevezd meg a’

(Мышцы). N N

. . m. с.

9.) Engedvény (deáklil Cessio).

Alábbirt bizonyl'tom, hogy azon 400, azaz:
négyszáz` v. cz. yft.ból álló töke-pénzemet, melly

N. N. úrnak, 1829. Márcz. 4-d. költ és részemre

kiadott adósság-levelében foglaltatik, — annak hát

ralévö kamatjaival együt`t N. N. úrnak általengedë

tem, szinte azon igazzal, mellyel azon pénzt ma

gam birtam;_neki egyszersmind а’ mai alólirt na

pon az eredeti adósság-levelet által is adván. Miró'l

kiadtam ezen engedvény-levelemet, pöcsétemmel,

és nevem’ aláirásával megerösitve. Költ Szeliben,

April. мыши, 1833. _

‘ _ _N. N. ш. k. (P. H.)

._ 10.) Назвал-126571492 Ьбгёз (Árendai Kontraktus).

a) Ház-kí-bérlési egyezés.

Mi alábbirtak ezen levell'ink’ remlében bizonyít-_

juk , hogy közöttünka’ mai alnl fóljegyzett паров

követkelzò’ egy'ezés штат, ugymint: ‘

1. En N. N. ~mint ház-birtokos nz én házamat

' (шеПу itt-itt fekszik) a’ hozzá-tartozó gyù'mölcs
kerttell egyiittY N. úrnak mint bérbe-vevönek, a’

mai aful meg'irt naptól számlálván az 1831-d. esz

te'ndö N. hava 30-dik nnpjáig 200 v. cz. forinì , esz

tendci fizetésért bc'rbe kiadtam.
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- 2. En viszont N. N. , mint bérbe-vevò', a’ Pón

tebb kitett 200 v. cz. ft esztendönkint fìzelendö

házbér’ egyik felének az egyík félesztendö’ kezde

tével, másik felének pedig a’ második félesztendö’

végével hiány nélkù'l leendö lefizetésére kôtelezem

magamat- Ellenkezö esetre ,fha a’. ñzetést csak eg?Í

пашня halasztanám is, az egyesse'g olyvá vétetic

mint semmivé lett.
I , 3. A’ ‚ЬёгЬе-чечб úr tartozni fog a’ lak-házat

tisztán és jó állapotban tartani; a’ netalán szú'ksé»>

дев igazl'tásokat, (ablakokét, závárokét ’s t. e.), mi

elyt. a’ bérbe-vevò’ úr a’ tulajdonosnak hirt ad,

a’ tulajdonos a’ maga költsége'n h'aladék n_élkù'l fog»

ja megtétetni ; ‹1е a.’ bérbe-vevö úrnak cselédei’ vi

gyázatlansága чаду gondatlansága miatt történt ká

rért a’ bérbe-vevö úr tartozik felelui.

4. A’ tüzre legnagyobh vigyázattal köteleztetik

lenni a’ bérbe-vevö úr; ès ha cselédeinek, ’s akár

ше11у hozzá-tartozandóinak gondatlansága vagy vi

' v{izatlansága miatt tù'z támadna: az igy okozandó

äárnak haladék nélkù'l való megtérl'tése kötelessé

gében fog allani a’ bérbe-vevö úrnak.

5. A’ 1ak~llázon semmi változtatásokat (р. o

falak’ általtörését чаду más eifélét) nem  szahad

tenui, a’ tulajdonos házi gazdzínak hire, tudta és

megegyezése nélkù'l. l

6. A’ gyù'm'ölcs-kertnek jó rendben-tartása ha

sonlóképpen kötelességù'l tétetik a’ bérbe-vevò' úr

nak. Semmi gyùmölcsfát(a’ kár megtérl'tésének ter

he alatt), kivágni vagy kivágatni szábad nem lészen.

7. A’ bérl'és’ idejénekl megszù'ntetése vegett¿

еду ne yed esztendei elöre fólmondás köttetik k1

mind a két részrò'l. ~

Mind a’ mellíek hogy közöttù'nki törltén

tek , annak nagyo b erejére és állandó vo tára irás

ban kiadtuk'e’ jelen kötés-levelünket, egymással



Nyelv-t'udomány és irás-mód. 6M

mindenben .megegyezîi kétpéldányban , »éá pöcsé-y

tl'inkkel ’s neviink’ aláirásával megerösitve. KöltA

Egerazegen, Auguszt. 15~dikén, 1339. ‚„

Én clò'ttem N. N. m.k. ' ’ . ` ’

NU N. Щ..!(. _ -

lnint'hàz*birt'oko_s.__(l И) '„‘.\',.\

mint béibe-vevó'

1;. "« ‚' i’ ‚ ’ .L

_ _ _. ` _ _ N.N.,m. k. (ЕЕ);

’‚ '5'1'Ц ‚Ч ‘ ‘.

ß
¿,I

..`b)Jószág-.kib.sr1ési виегибаё;

Mi alább megnevezettek, az àlulirt napon és>

esztendöben léptù'nk egymással- a’ >követkefilendö

egyezésre, ugymint:

I. Én N. N. ma '12 bold.zamó-földeket,me1y

lyek az N. helység’ határában birásomban vannak

(mint azokat az egyes vesszö alatt ide mellékelt

'egyze's egyenkint: elöszámlálva шпана); ugy nem

kù'lönben azon 9 nyilas rétemet, melly ugyanazon

helység’ határának Petendi viçlékén vagyon: mától

számlálaudó három esztendò're, fele haszon-Ieiében А
N. N..„1’nrnakl últaladomhaz Щеп követkézö fòllé

telek alatt: ` .. „а

' ’ ‘l
v1. Hogy N. N. kibérlò' ur, fóldeimet iól meg- `

munkálja , tulajdon jó magvával annak idejében el'

vesse ,. és,- а’ termést (aktiivc'iszi~ ukár tavaszi 16g en ‚дм

az) letakaritván, annak hason felét annak ideje or

házamhoz behordassa. _ .

2. Tartozik foldeimet tulajdon trágyájával meg
hordani; Vazonban az-én istálóimból kerúlendô’ trá

gyát is kihordhatia , de mindenkor csak - az én fól

deimre használandót- ‚. . `

"`" :dazi кашку. l 41
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„ma y a" gamona гыаезшгш с: uw.. i.‚мы 1emg)§em. . -‚ -

4. Hogy Da'lììldìeli:’.kiter)ecïtséŕ'ére vígyázzon;ês

azokalt`èpségben, osorbulás nélkù' megtartani igye

kezzéç. ' ~ ’ '
‚ .' „ w :if .

Í f M'îflîs«.Én'vi'szont Пыли itten elò'számlált fòlté<

teleket elfogadom; és mind magamat mind шея

met, azoknak teliesl'tésére (az egyezés’semmivé le

véséxœk gèrhe щи) kôtclezen.- Söt
l) . . l

¿IIL Mind a’ .két fél'í() arany-vinkulum , mint

vílágos adósság’ terhe alatt kötelezí magát arm,

hpgy niegállaudia ezen egyezésnek czikkelyeit.

~lßiellyekrô'l adjuk елей, mindenben egymással

megegyezö két példányban leirt levelünket; ne

ший, „мамаш megerösl'tve» Költ Geresden , Ju

liha' 294íkén, 1821.

N» Nl ma k. 

» Én „мыслимы. ank. mint джаз-шимми.

` ._ '1 N.N. щ. k.

x1.; ‚Щ _ I. I mint kibérlö.

,x

' ' l'

|1-'vf l

"ffm wrede-ceeduu, Mzmzamzói ‚ш, - '

‚ О . \' .

«9? '  ‹ ’(u :new пенья-„судью кашица).

т“: "ШТ"

4 Sägen lakozó böcst'iletes Somogyi Fereneznek

жду Jillíáhì изжитым fija, Dániel, Щи

1е3епу -jegyzette'el magának iövendö házas~tár

qáulLugyauottnxi lakbzó b» Antal Isçvánnak, Pöcze

Eva uirsától выдавай. hajadon leányát, лишим.

Más: Магазина, Tek. Ns Vas vármegyében

lakozó nemes Mesterházy György', czéhbeli сш
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‘èHTH“

Ё

madiœmestçr, Щи’ Iegény,sfnéhai щ Masterházy

Jánosnak Kámán Susa мимы szù'letett Щи!

jegyzette el magának jövendò' házas-társul, `Sömo

j_ém' filiális gyùlekezetù'nkheń lakozott .néh-'li 1MM

Deze’ Mihálnak még életben lévò’ {ёж-541161 'Szabó Jut

kától szúletett ha1adón" leán át,r_ Ош '

mosmnság [ив-уст Sör'ńiénben' ”И. N'

uná ‘ . ‚ » “В."r l vagyonl szolgálatban ¿uw? МЮ? l „ w

‚кары-ш, диктант ‚ ‘‚ ym ч @L- _ '*

  

r

‚ = {гаденыш ÀN;1,.;3;.¿Q.j

. . 'x
.-..~\‘~.\.'. «al i. l* .I2 Jl’ 'l

12'.) Hdgmdgi „дядям, „аду . Marzhg-lève'qzq

Í. - A’ teljes szçnt Hńmmßágï Atyn, Fin, бязи“

Lélek Istcnnek nevében h i.,  ‘_

" та; амььц‘т пароп'ёв ещепавьеа', еду

részröl Kapin lakozó böcs. Котов GìIfçörgy~ mint

völegény, más részröl Börcsen lakozó ozma Ju~rY

...I hun»,

Цаца, mint menyasszpny között a’ következendöVV `

ház'asségî szèrzôdés'îüntént., a’ meghivoibbißoñysů

gok’ ielenlétökhen, ugymmt: ‚ _mman ¿um ч

1. ЁА’шовс megnevezett наживающий

máshoz vifî'eltzltî дачную: sziveás gînîäl'eüâkhöl

1n e актера n_n, og Ie ym ssa ‚давай rn
légxgle — a’ x'ninthogy 'ayszâsásban lévô kéz-ïo

gás . jegy-adás (ёз_ gyürü-yálltás) által ‚рвущая: ma

y el is iegyzették.

»ß " “А Ь - — ..`

2. A’ völegényhigaz hailandóságának ieléù'l

móringul negyven' ftot pengô' ezù'st pénzben köt' gz

б je yesének, mellyetneki, шор esetre, ha farle

elöb meghalna mint ö és pedig gyermektelgnül,

férje’huzzá-tartozandói kißzetni tau'toznahi> mînden
ellenmonda's nélkiílf. l_4.1m t. i- az özvegy'lßmńt

férhez'menne és férje’ lxázáhól kikölttìzlnfk. Egyéb

.. tet,v

п ‹' A’

:i .gis
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iránt, vala'mig az özvegy nz б férjének nevêt vise--V

lendi, mindaddig {шпик ЬйяйЬап szabad lakása le

gyenheki- Мёд»Ёлшшмщ- .‚‚‚„„‚` 19 шк
` l ч' ‘ " НМ 'ìfl'wïelwl'f" íngôir а: öqjöd

ч ` Ждёт: "жжет а’.тепу552—=
. .‚\1ъ‚т,‚ ‚, « `

gmk esetçbçx; „ .IL_¿volegeny akkoron

I l'nègtnrthat, gf'plóstan házához т

-ruhákból azt szabadòn k'lválasztván. '

'L A’ mit e’ házasu'landó'felek egyù'tt laldok

bun szerezni fognak, az közös jószág legyen; és se
вдул: s'e 'másik fèl ne tehessen rcndelèst többröl,

mlnt feléröl a’ közös szerzeménynek.

    

  

_— „Many házqssá i. §zerzó'dés, annak nagyohb

ereìére, 'kêt egyenäô' példányban irásbn {031211141—

tutt; és mind az öszvçházasulandó fclek és „так.

iniìidï nzr'eîvégreyńle Шток. bizomyságok ¿Ital ré

szint aláiratott, részmt kezök' kerészt-»vonásávnl

m erösitetett. Költ Börcsen, T_„Ns Györ “пше

gyé. :én Ее??? 2' 1816i гита ¿mmh »Análjö'ç-IÁÑ

-UÍ ваш/А ' ЩЕЬЫЁЛ'Ё‘Ч "И“? дЁг‘т‘ ‚ 7055397"???

;‘.:.‚..-.;‹.‚.1„.на} ' 'Yfŕ'vs-Fä'v'mxßïaff '<1 ‘M

- I Halimi-fh. и: Kovács György mèk.> 1

шепуаввиопу. î? Т'ЁСЗ“ ‘völegényspuf Цех -

КМШаГРёПшЁьвкДдА нэп Kovács Lázár

ïÓkfîfRebqujfwli авъ-‚гьщнр АЪЫЁЧ“ .q

‘.'ìíîäîwvwfwf агата:гггУчвпегёгзУ‘яШч
“Ё”?‘ё‘чгкыёынзадавишь м. »'1 -

«дриад неф. '
_» ."»w l ‚ч `

. ß

.arfglf'i Ь‘т‘ ‘ ‘fn ì И ` ‚ _ д.‘ im. 'Il If'

` s: 3,14 „м “Ьёп F'erenfz' 917.19 ъ: к: {г '

‘n'lv'ì -MÍ ,subi-„i ‚тщй...1шё<ё-„ › mmf.“ 5 ›

.fl'tñnfhvlvw ~»ì«`_.: ‚д 1,1 3‘ ‘ "í n ‘д '.""“‘." 'j'

---«- . . .m 1mg. ‘ rm» ‘

v’) Illyen Напишешь: tesznek „мы: (de niét “не!”

‚мы magok nem шиш más тая. iratják alá nevöket.

‘likt

 



Nyek-tudomány ¿B íráa-mód. 645

ld»

ч

'1\~ ‚ ..113111‘‚ „
щ; . uw) 5^ by

я :i
т- l

(nz atyafìakhoz és esmëròsekhez “Édu ’

1›-тч`гг'‹ ‘11 „мм “мать на“ 2Mb#

щ, ‘вяодпош за, ya @al .v
  

mili yanhalt()Á nagy Ur 15К9п,›$2еге1;ец rlp ч f - 

mes ncmzetes Noszlopi Mihál шаг, háro ï“

Pig tarló s_ulyos nyavalïájq után, (един ди' _

Julius’ 7-dikén estvcli 0 órakor e’ m andós ’

magához машет. Hideg tetemei, a’«dokotße y

házi szertartással, Julius’ 10-dikên d. u' 3 ' _ _ ' х;

fognak eltakarl'tatni.’l ~- l т- ` И“; _ ‚пища м,

„5. «Ji ‚м дщцдр'ццдьднищ;

Noszlopon, Jul. 8. 1821. ` ‘чыдйгщ

‘fńäl'ìnm лиги" Feiêr Magdolpa IFJ“

х gjm, “ пёЬад N. Noszlopi Май“?

`~. . ь à' Èxzähî"

. I Q ‘ “ » -'.""f' 'JW-,ls

14.) Kérezem- („аду Ъйпуёгдтб) затеяв]

san: Instanczia'b. -› ï~ .ifi -Y

,n  ‚. _ .` ‚

‘ мы: „Ь

n) Jobbágyé, Uraságához. ч

i“ l 'r""

GrófÃUr’ s è `..'.`¿} v

Kegyelmes Urasságomß,A „ЁЩГ. ¿E ¿fi

Az alńbbirt, mély alázatosàńggal esedezik Пач

ságod eló'tt, méltóztassék ötet axon 'obbágy-hely e

behelyeztetni,'melly N. N.nek k1' altával ù'resen

maradott; e’ következó' okokra тётей: . ¿i

’ 1. Mint Vannak'idejêbèn 'meg fogja mutatni, ele-ffïïfÍ»

gendö tehetsége vagyon` a’ szükséges marh'ák’ éh TÚ

eszközök’.megszerzésére. .- . ’ тж. (шт

`A’ maga-Yiáelete î_ììlińdï`èińbeŕâé§és l::lliivxäßflffil

szorgalmas voltára ждёте, mindeddig o_llyan " 7611251 vi ‘5
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hògy az egêsz hel ség hizónjl'ìváxxyt adott ró'la nzide az. ./. alatt csaìtyolt levélben. ` ,

. 3. А2 édes шуба és öreg atyja is Na'g ságod

hiv és munkás iobbág'yai voltak, és azoknak ~lflelyé"

böl ó't az özvegy «пуп és a’ ñatalabb testvérek

zárták ki. _ 1 ;

4'- Maga a’ könyörgó', a’Mé1tóságos Uraság’ ré

szérò'l a’ legközelebb elmult insznrrekczióval mint

gyalog inszurîens öukényt és csupán uraságához

vonszó hüségé öl elmeut; és fogadja, Ногу ezután

kg elmçs uraságához megkettöztetett hüséggel fog

vise teim. » .

’v

Mèllyre nézve fónf kinyilatkoztatott könïör- ~

деве: megújíìván , mély tìsztelettel iria magát а á

*"4 .tmalibu.

_Méltóságos >Gróf Úr,

Kegyelmes Urnságom

*Nn-1,. С. Méltósdgodlmk .‚ . A

д » - Iegalázatosabb jobbágya

N. N. Rátóti zsöllér.

Ramon, sept. 8.1837.

l Kivül nz instancziára i y штык а’ titulus:

§,Méltóságos Gróf N. N. Пила, 0 Nagyságánnk,

N. Ы. Rátoti zsöllér könyòrög azon jobbágy-helyért,

щепу most fires.“ `

Legalul a’ tituluson: „Irta (ezt az instancziát

t. ь) N. N. Rátóti Jegyzô'.“
l y

£11.11.: ì“- д; 1:5 ~

(Sib 1 t
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b)Egy names emberè `:vf-«Yiope- дрань“.

Tekintetes Vieze Izipán Úr,` ~ и i- "М

Kegyes Jóakaró Umm! f 'f íI '

Koltában, ezen T. N. Vas várxnçgyében légy

nemesi lak-hel et valam-int néhai жуёт, einher’

emlékezetétöl fogva háborgatás nélkù'l birt: ugy èn

is annak holta után már КМ etztendeig мишек

.ben birtum. Hanem ma, e’ folyó» esztendön @kwh

her’ 16-dik napján Nemen Nzetes _N-N. inf, 81611105

~ol»1?«igy.'.\iva1 мышами reám ůtvén, megilft/ 14:11:61

elyemböl minden cselédimmel ’s ingó jószággaim.

mal egíyütt az utczára kihányt; ’s azt törvénytele

nù`1 elI älalln. Mivel pedig a’ leâújabb törvén azt

parancso ja, ho y a’ békességes irtoktól hat@ а

san megfosztatta с abba az illetö Vicze-Ispán'Ur' ól

tal haladék nélkù'l таща eztessenek: azéi't ón,

ki змию: gyermekeimmel' akÓ-hely паша .qßûk

egì' napig sem lehetek el -— megszomorodott Sziv

ve folyamodom a’ Tekintetes Úrhoz», énl a1ázato »

aan könyörgök, méltóztassék, a’ törvény’ égtelme

àzerint, engem mínél elöbb ozon törvényteleniil

çlfoglalt jószágomnak birtokába visazahelyeztetni.

Ki is teljes tisztelettel vagyok
› c

1

Tekintetes Vicze-Ispán Úi'ä;Q 'n' " `~ ""'î 11

Kegyes Jónkaró Ummnak

‘ '_ „- - illézaÈosi nzolgíijaкощьаи ось 16.1837. i nNon... suny дао;

Kivù'lröl a’ fólirás 'igy„tétet_ik: „Tekintetes,

Names', N. N. Urnak, Nemes Vas vármegye’ elsö

\
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Vicze-Ispánjának, Koltában lakozó names Szala

Jánosnak könyörgö levele hogy N. N. Ur által ha

talmasan elfoglalt lakhefyének birtokába` vissza

helyeztcssék.“ 

Legalul' a’ titulus’ lapjánr „lrta maga a’ könyörgö-“

Jagŕzéa .~ A' lii levél-írásra`bôvebb utmutata'st kiván,

vagy akár még más esetekre is, akár csak az itt elóadotlak

ra több példányokat látni akar: szei-ezzen magának u. n.

Levelczô' ищут-е: ‚ minemü könyvek Pesten többfélék is ta

láltatók. Arra cgy illy levelezó könyvnek körül-belöl еду
fon'nt pengó р. Ё i

,_ „v _Q.. Ä . ...___ . . ,

‘f ` ' чп. А’ гашиша—мети. - .

"313111111 'ча1ате11у könyvben чаду irásban min- .

deh' elakadás nélkù'l akar olvasni, annak szù'ksé

es, hogy értse és tudja magyarázni az olly jele

:et is, mellyekkel élm' szoktuuk akkor , midön' a’

szókat egészen nem irj-uk le , hzmem` csak azoknak

kezdö betüiket teszsz'ù'k ki»` Шуеп rövidl'tés-jelck
immár számosan vannak. Közülök a’ gyaki'abbari

eló'fordulók im’ ezek: ‘
fili".

p. o- annyit tesz, mint: példának okáért. , .„.

t. i. annyit tesz, 1111111: tudniillik. '

u. 111. о1чазс1 :_ ugymint, чаду néhutt: ugymond.

n. о. olvasd: ugyan otLan.
v. olvasd :l чаду , való.

11. n'olvasd: иду nevezett

ezt. olvasd: esztendò'; f. e.-folyó ’esztendô';

m. e. -— mult esztendö. '

K. u. sz. olv. ~K_risztus ururik’sziile_tése után.

. u. sz.’e. olinKriszlus urunk’ szú'letése eló'tt. ‚ _

. Э

\‘..
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d.'e. olvasd «de-1 előtt; a. u. _ dél után.

tikt. olv. titulált; t. oz. olv. teljes ezímzetü. i

Ns. olv. nemes. . .

Ns. Nzetes Vzlő, olv. Nemes, Nemzetes, Vitézlő.

T. plv. Tisztelendő Tudós 5 vagy: Tekintetes

' . Tudós.

UU. olv- Urak.

b. e. olv. boldog emlékezetü! '- ' i  l
b» sz. olv. böcsülettel szólván. l

ls t. e. olv. ’s több efféle: ’s a’ t. ’s a’ többi.
’-s m. e. olv. ’S más efféle. v

d° olv. detto, vagy dito; azaz: föntebb meg

' mondatott. ' l ` ' '

N° olv. numero, azaz: szám.

I. Ь. olv. Istenben boldogult.

J;

Közönséges írásban is akad az olvasó néhutt rö

vidítésekre, minemüeklp. о. 77; vagy g", olv. meg;

h. olvasd hogy; - Ё olvasd nab, nek; - b. (a,

szó’ végén) , olvasd: ban , ben , ból, ből ’s t. e. De

írásban , kivált levelekben rövidítéseket tenni nem

illik, nem is tanácsos. Csak a’ gyom-íróknak szük

séges sok rövidítés-jelekkel élni, mellyeknek ögz

Vesége különös tudományt tészen, nagy gyakorlást

kíván , és az u. n. szép mívészségek' egyike. Talál

tatnak pedig gyere-írók hazánkban is, név szerint

az ország-gyüléseken.
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Azonban elég immár mind ebből, mind

a’ többi tudoxoányokból az, af m'it eddig ta

nultatok. Mert lehetne ugyan minden tudo

mányból még sokkal többet is előadni: de

akkor szerfölött nagy, és kitanulni nehéz

lenne ez a’ kézi könyv,

Melynek dicséretes a' megtanulása,

De hasznos egyedül csak a’ megtartása.

Boldog , a’ ki ennek шалаш beveszi,

„És teljes éltében híven cáelekeszi- Y

Most tehát e’ könyvnek illő kicsinysége

Azt hozza magával, hogy ittlegyen -- VÉGE.

««««««««

  

 



TOLDALÉK. " '

IDEGEN szóK’ LAJsTRoMA,

теЦуеЬ a’ rngyar köz besze'dlgen gyaio rta elò'

fordulnalv, e's e’ be'zi könyvben meg/nagya

nim/a> „дизелей.

 

А. . Е:

Adresz . levél’ czime- ' .

Adreszrilnz': шашек nevét , czimét és lak-helyét

‚ a’ levél’ külsejére imi; levelet utasl'tani.

А ens.- fó' ügyviselò’ Bécsben, Budán.

Aíademía: valamelly tudománynak legfô'bb osko

lája; tudósok’ társasá а.

Alezio: törvényes pörbe icîézô levél. Меди-выйд

1u'r pörbe idézö levelet kù'ldeni'valakire

Alamízsnaá adakozás szegények’ számára.

Amice: barátom. ‚

Anekdota: furcsa rövid elbeszélés.

‘ Алло: ‘еви’сепеШЬеп. ' ` ' ‘ ‚

Арроггёюглё; mondatik az olly kutyáról,gme11y

megtam'tatik egyet-mást ноты: hozni, fran*
\ nziául mondva: apportérozni.Y ‚

jppetitus . evéshez, iváshoz )'ó kedv , étvágy.' 

Vrestom,. fogsá , tömlöcz, börtön.  ‚

Artüulus: czik ely, törvény-czikkely» .

Arbhivririus.- böcs'ós irományok’ tárára `fell'l',‘_2;ye1¢'>'

tiszt; levél-‘támoln  l
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¿femm haszonbérlés.

rma'lís: nemességet ajándékozó királyi levél.

./lßszesszor: táblánál ülö biró, táblabiró. ’

АзздеЬигЩ/ЬЁ: bátorságossá termi.

` латвийца: utasítást adni, birói kézbe valamït

últaladni. ` '"‘ ‘

' левитам: bizonyl'tó-l'evél.
‚ l'czio: f'óliìzvèiiés; áŕ-öregbítés.

Zipdnzsz'roznz'f Hivalgalba'h elöbŕe ‘lépui .

Audíenczíaj: ymeglŕlallgáttatás király сии.

милыми: ~îgazi', гпеттатЕзйош “`

B.

Baga'zsíà _' utazók’ holmijek.

Вашем éjjeli 6r.

Bril: táncz-mulátság. _ '

Bankerott: minden javaiból kifogyott ember.

Batallz'on: Кают-свари, zászló-al.

B ` ót :. vakbuzgó.

В eszür: seb ;ulp. о. bleszürozott katona: sebbe

esett, sér" t katona» ' .

Brand: ù'szóg. '

Butellz'a . palaczk , liveg. к

Bole'la.- utasítö czédula , barcza.A

С. ч

Cze/Ltrum: közcs-közepe valamínçk.

Czeremónz'a: innepies szokás; szertartás.

Czirkulálnz'.: körù'l kerù'lxii, forogni.

Czitafllu': pörbe idézni, hivni. 4

Czurajk/Ler# kézhcz adogató napszámos a’ kömivc
seknél. ' l *_* 327“ . Y

\ .« . fn' v

Da'ma: asszonyság. f

Da'tum: költ, Паши, ekkor-ekkor- n' . ‚ ..
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Degradállu': hivatalban alább szállítaui , vagy ab;

ил megfosztani.'

Dellonèsztzilni : megböcsteleníi eni.

Dekretum: királyi rendelés , végzés.

Delinkvens: rab, onosztévö.

Deputáczio': tanács ozásra kirendelt személyek.

Derogál: nem illik. n., . - f\_`

Detto vagy dito: a’ PQntebb тевтонам; Í" ‘

Dìka: képzelt mértékßz adó’ ki elése'hen';'egj

dika., ш dikq_„h.«srom,d11m’s,ß’t.„, к ' xg»

Dz'lrta'lni: готам çlömondani. a’ mit дамп útìif `
па kell irni, mondani vqgtfiy énekçlni. . ' U '

Diéta.- ország°gyü1és; életmó . y ‚ ‚ "if

тещ игуана: rendet tax-kami efvéáb'çm', ivásban,

_ ё1етшо.‹1Ьап. ' . ёЁЁшЁз’Ъ‘авйМо ату}

Dznrektolr: _xgazgatm . ' . На? hmv'l-m _I ¿n` `

Dzslsuralm: linaszße'algetnl.y ”чай _.„g _ ~ » к

Diskursz.- köz-bészécl, beszélgetés, "fn 'C ¿im

Disputálni:_szóva1 тзшдащтдщ ¿uhmm-1J, '

Da_spenzalnz : folgentemf »_lçfïmnääámr¿ihńfùjì

Dlwqufm. на?! Ьщъ я; гцвоа—аёпщжшм амид: ‹

Dommzum: u_radalom. ...y ‚ ;„„ . „Ю «_

Domíïŕz'q' :1 петезвёдеъ Ie's _Jimzágol'i :

r 1 eve. -Doktorìr tam'tó, orvos. ‘ё-ЩЩ‘ПФЁЙ‘Ц 'N " .

Dragopos: nchézfvasas Карпа. . Y

  

  

„'

.Dressze'rozni : tanítani -kútyát , lovat- „таз

дШаъоъ. ‘ E, ¿j `

дед,“ ~' .keltô's ‚ Mummyum@ .ming-méér з

f ..L - "Лиду rial* ‚ д , ,~\_` „. »f
A" к E., È, lf „ILI' tu". __\ „-_‚ v _

I .. ` Í -w' "arìwíl ~ «,„3

Eklezsza: jg ulekezet, szentegyhá'ç» 1.  ‚ „

‚ЕгетеЬ: va lási fö-igazságot tagadó ember, .

Esszenczia: erò's zamatu orvossági -ilàl-, szesz, 161.

ЕЬзяаЫог: pénz-szedö tiszt. . Г. ' f f _ 'A

Eŕsza'men : tauulók’ viszsgáltatása, »próbájm

El‘számimz'lni: pçóhára kitexgni. _

Ekszerczzrozni: kutonai fcgyver-gifakòrlást muli.
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ДЕЬалеЬисм'д: birói itéletnek végrehajtâsa.

Ekszpresszw: bérhe> fogadott követ.

512:7' . » 1; '

\ Fu . . в :I '. "i , ' , u .

Штат: háznép;Ã család.4 ..- : -:; .- „ . :L

Fa'm: ù'lekezet, eklézsix'x.v ' '~ Т 1 g

Flíslí: as-lförüléli, pólya. `. . ‚ '. '. fù.'

Риты vallomás, _iószág-b'evallás. ‚и ‚ I l '

Feldç'er: seh-orvos"áï" katonáknál. 1 ‘« ' „я.

Figura.- 'aìak,'kép, ábrázat. ' › ‘ ‚ ' г  Ч

Fllía: leány-gyülekezet. _ ~ f  ' ‚

тпдгшг csësß'e.`  ' .'- - \.

Fìrna'jcz: olajos yiliìsték. -

.Formula :` követni való példán 'írásbarh .

Fundfíczzb: hagyçmány, test' t pénz-summa. l

Fundus: telek, fèkvó' )ósza'g. ` = « ‘»

Furir:l katonai iró-deák. ~" "‘ '

Futrdzs.- takarmány barmok’ szám'ára; egyszeri

étetégre való széna-rész a’ katonákuál. к

Fra'ter: öcsém, atyafì» “ _—

Franka.- hér-mentes (levél). ' `- 1

фит: hizott süldö. ‘ .‚ ‘ ‘ › ' _ l

"'l/ " G0. ‘ ’A . _._fx

`
/

Ga'la : (Паи—1111111 , Pompás' öltözet.

Gzizsi: napi bére a katonának. l

Genealogia.- nemzetség’ táblája. ` . . «

Степи: 'fó' hàdi _tiszt, vezér- . t .

Gz'm/za'záum : deák'oskolák. ‚ «

Gra'czz'a: kegyelem y“ .-

Gratuldlni: jó szerencsét kivánni. ' f.-'

Grandi: drága gyöngy’ neme , álgyu-golyó. и

Granadz'ros: granát-czímert csa'kójokon víselö

katonák, parádéra való válogatott száloa ka

` 101161:
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4

~ Infantería: gyalog katonaság. 

H. v

Harmóm'a : öszvehangzás g egyetértés. , f .'._ _

L . _ _

мантии: ipnrkoiiiis. _- Ü '

Infzínzía: böcstelenség, gyalázatoßsóg. `

“f‚я‘?

‚а.‚._

‚

1лЬу525сщ'о: birói vizsgáláé

Inspektor.- fóliigyelö Liszt. .

Instállálni: l'iivntalbar heálll'tani- -

Instrínczía: könyörgö levél.

In'stítutum . intézet.

[нэп-ином liázi oktató.

Instrumentum: szerszám, eszköz, müszer.

Inszurgens: hadra fólkelt nemes ember.

[линией-0256: nemesek’fölkelése hadra. .

[жадными : valamelly adossági levelet a’ várnrie*`

gye’ vagy város’ jegyzö-könyvébe heiratni.

Interesszzíns: érdekletes. . .

[динамит ön básbmdt keresö.  a

Intl'ma'tum : királ 'i parancsolat.

Intolera'ns: tù'rödielmetlen ember.

Invalid: szolgálatra alkalmatlanná lett katona.

Inventa'ríom.- holmik’ Ига, lajstroma.

ушила: meghivui. _ .

spola?.- szegén bete ek számára szol áló n `1—.vános épülöert; kóîok’ Мы, kórház.g y’ .

‘.rl'.‘4-y

fг'м‘.'.

J

мыт: „Шугаётёзит i 1 ` ‘~

Jura'tus: jegyzö a’ királyi..tábl¢inál ~ «5

мина: törvén'yjtaniiló; Щи. im" l ‘ _`

- -‹ i к; _r1 jr., . .

Kade't.- uri köz-katona.

Kalamus: metszetlen toll

Kalkulus: számolás.
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i г

Kamm'dlz's : a’ királyilkincm мытым“?

Kandlís: riletszet д. 52-51: b ‘МЁМГ›$И*Д^ЁЁЭЁ5
Kalzczellfírz'a : ‘ i lyi "i _ "sŕiëäîàv

‚. .lp-mi мета .

  

  

КапсдеНгЁзш: iró- .

Ka'rwnok: pù's öki` ür, föpap.
Кгёлгдтг'ш . _ _ _ n .Mj'mqçgíëgmg 

Kai/dor .° .Íiäwlîòßlwt'prwûiůf'ïy$38»

Kfl'Pldn °‘ ‘ Ъгщтты ъддъЯчи-АёьёеаЗеччМ "

deolna ‘° . Y A ° ‘ ‘

derzisz :i c ‘ёидд-чы

  

_.1‚до‘О.I.

__Karinanzain.j> L _ Qnńń'iz-AQXQÈ . ‘

‘Kassz .° _. д „шфНЫ =`»МЧ‘Ф°* щади “

Äasss 1' ~ _ ~ ._Í,}p£gf0$ztm\l§1’imiez 1mg-H ъ 'fl

_ î» ММ: . Q ¿www mamey-‘y ‘

‘191ml I ‚. › '_ '_ sumáif»&nmxu~.‘.j2.rœ:vw"\ x

Aazedra .» папуа _ _ .eriawnhßdůmww

Kai/allé? :._f` ` ‘ es un' етЬег, ‚°10уа3°.-`... \

' ' ‚ naság' .ůáäbv"i..íûn\`ńkw На"

а1аопяфмдтйгхёь ‚ „_ .

‘ _ а. « "‘ “тёплыми vs* д.

’ és mástilt. .wiwxfi

  
  

  

\

с

  

  

  

Sì?
а.ЕФ О:

KÍLÍrul'guS .1" f ‚
Klasszzis: osztä i »i

Klérus? papi ' "

.'Koleda'lnz': _ _ _

Kommz'ssió: m'eg :' 'pruîmllß ß'xîßlh'gíoág_.¿.àí. ч

Kommís. za'rl'zzs: hiztos tiszlg'blimimf “мим—2 -_

Konvent: egyházi gyù'lés. ‚т d мнут" '

Konto'.- рожками, vagy __’ _ ” "fimunkaî
- u.firának.följë.'gyzésoì‘À „ ‘ ‘ _»

Kozzelfm: щаелёк: ‹ Мг!” " .

Kolléga : tiszti társ. _L ~ “

`Kollegium .~ tanulók’ ` öszvegyiilekezési_ helye, _ Íò'bb
oskolák, ‘ ' ` ' ' " i .

МЫ n Ш! °.'Mw °\‘ *`
  

  

    

Kome'dz'a: nézni ‘ial'óhjátêkä L_“ f i i'

Komo't : kényù'nk szerint, kényelmeß» ` ' "

Kompeta'l: illet, neki Мг. °

Kompliment: fej-hajtás.- ь _ _

Kommandiroz/zz' : parancsolni 5‘ Здаивашь- ’

Komnzen.ddlní,:¿ajánlanis' › 1- _,   ‘

Komedenczz'a: enni való. ` ~ ~   » — ‘~ ’

\
.

I

. ‘ l. ‚ . —‚ т . `

" »I ' ‘ ' . ~ Млтд-з ~.
v \ .

 

.vi-„_“_`..._v*_

*w*



I'degep szók’ штатны- 657

Konfesszz'o: vallás-tétel, 'hitvalláß

Konßslvállu' : birói hatdlommal elfoglalni, elkobozni.
Konfúzzb . zavarodás. ’ f

.Ko/Lzìlz'um: tanács, р. о. királyi, és az orvosokké

'a’ beteg fölött; _

Konzisztorium.- egyházì törvénysze'k.

.Komqu'pczim öszveírás. «Liv

Корт: másolat- . d: ~  g à

Kopula'lni: öszveeskûttetni. ' ` " к: . А

Korrimz'zálni . nevét дин-щ bizonyságkép реп. x

петуния: kiigazl'tnxli aï vhibálliàl. к , '

K/zórus: éneklö kan

Kredit: hitel- .

Krida: minden javaiból kifogyás.

Krimz'mílz's: halálós vétek

Krz'tz'ka : köny vbirúlú vmdcmány
Kŕl'tizrílní: birálgatni, Yböcmnérelni.

Kunl'rozni _' faggnlui, korholnì’

Кипит : gyogyl'tani.

Kurdtor: gondviaelö, egyház-atya.

Kurz'a: names lakó hely. _ ‘

Kurasszz'ér: `könnyü швее katona.

Kurz'ózus.- kiváncsi , tudni vńgyó. >

[их-(2285: bátorszivúség.

Канта : pénz  folyamat , pénzkeletf

Kválitzís: minemx'iség, tulajdbuság.

Kvaírte'l . szállás

sz'étánczzìz .° nyugtutó levél nyugtatván'y'

Ь.

Lager: tábor.

qutína/Lt: hadnagy. ' 5'“: f 5 д. '

Laŕsza :‘ has-menés. 1iy ‘

Lfczeum: uagyubb oskolák.

chzz'tríczz'ó: árverés; (liólya-vetye, oláhul van.)

Löhn'ung: katonák’ napi zsoldja. ‘

Lotteria.- koczka узду sors-vonási játék.

Lulrszus . fény-üzés , pompázáâ»
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.‘ ~ ` `Ml y l С. '_ _ а

Ma акт: lerakó hely, raktár. А *a ~

Maier: fal-rakáshoz való Äragasztèk ’m 1561 455"

fövénybó'l. . I' '

Маг-за] : f6 hadi tiszt.

.Marßírozni : katonásan menńí. ‘

Alártz'r: vértanu; Qlly emberk, ki’ Q’ hitéért véréb

ontotta. ,ff y, ' ‘ ‘ \

lilasl'e , Maslrara .-'Jál-orcza. и, ‘e '

ll/[asz'nar: mestcrséges szerszám, gépely ,' mozgony.

imiter: anya, anVa-gyù'lekezet. ' '

lìlate'rz'a.- szer, tárgy, szövet. ‘

маты/ш : anya-könyv ;`kereszte1te_ttek’, halottak’

’s t. jegyzò'könyve. ‘

Major': kátonatíszt, a’ kapilány fölött, czHèdes

OI'па l . .
lkïolvz'lz'a :gîázi butor.

Мент-инд: katona ruházat. A» '~

Móres: jó erkölcs , böcsù'let-tudás

Mustra: mutatvány; utánozni való pêldány.

‘ l з: .

N.'

'\

l

мята: nemzet, пёр. ,_

Петли: 1'n , a’ темпе]: velös szálni»` . _

`Nelvszus: . ёзщ'едсёцыёз, alyañság , ismere'tseg.

Qä .

Obersten ezredes kapitány. ‘

Obllëgfíczío . adós-levél , kölclezwfény. I „

Obsztos (чаду absidos) katona: ,bucau-lcvéllel 11a~

za bocsátott Капот.- 1,5

отель Кампании д . .Y

Okula'r.- szem-üveg. ‘ ‘ l- ’ ‚ v Y.

Ordinancz; szolgálaugn való вшива- ‚. '.

Urgina'l: виден, igazi.- .. î, mg; 'ï - \

›‚-'

.J “1"1

 



Idegen szók’ шлюпы. 659

P.

..Páflz`ment0m: szoba’ kipadlása.

_ Pal-dde: рошра. diszelgés. , f

Parapló': esö c_llen> való._ ` '_j

Paro'lca: 1514111], hamis hai. ‚ ' _‘

Parólvhia: papllakás. _ " "

Pawarz'sta: prókátornál tanuló ifîu- ,l д

Patrióta: hazañ» ` ' `_ .

Patronus: uri kegyes jóltévó'. _“

Pa'czz'ens: beteg _ »

Perma: 1011 (melszett).

Persze: ugy van., igen is- n '

Penzio: nyugpénz,melly adatik kiszolgált tlszteknelc.

Plenzjootemrzz'ririus: meghatalmazott»

Poe'la.- увы-кыш, költész.

Porta: Карп. . ‚ .

Portds . Карпы-15116 ó'r. f

Pou-zio' . rész, ételben vagy ‘adó-Iìzetéaben

Praktikzíns:kkalmárságot, gazdaságot ’s m» е. ta
ynuló, gyakorló Щи. ; ›

Prákszz's: gyakorlás.

‘Prefeŕluœ elöljáró; urodalmi fötíszt'.

Pre'zes: clölù'ló', clnök, f .

итогами: umm, gazdám, pau'amssolómfY .

Prz'ncz: királyí föherczegi személyl

. Priva't: kiilönözött, magános, egyes

наметит: kírályi szabadság- , ‚ .

госдезшз: törvén kezés, pör, vármegyei 14:68

Professzor: tanitó ò' oskolákban. `

модемы : cllcntmondani.

Protokollum.- jegyzö-könyv. >

Biblilva'lni: kihirdetui

Publikum . közöńség. l

urgfíczìo': has-tisztl'tó orvosság'- y ; ,_ ‹ _, _.

.

.

l ` ` ‚- , . "9.x ~,r:»~\*î",

Reczelpt: 9pvosság-x'endel`ég, czédulára Ягуа

Reczzldlnz: felmondaui a’ 1ес21сёс.„'

  

‘Z,"}Q`.\('a

'- l " ‘Ё‘к‘д":
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Regiment.- katonni osztgfnly.

Regula: rcndsznbály. ,rendeleb ‚‘

Rekammenda'lni.- aián'lani.

Вещей) : hitval'lás. ’

Repara'lní.- kiígazl'tanì, kifoltozgatní.
.Repeta'lní . ismételnl,' v'iszoni: гений;

Везлёдпйпё: lemondani, letenni.

Resta'nczz'a: hátral-lèvö járandósůg.

Restaura'czz'ó: új tisztek’ -válnsztásw

Берег-826121: : óvó-levél , Ytértci vény.

Rzlvzz'ko : koczkziztatás , 4 rveszedclmeztetés.f _

s. ’ i 1 Í

Seirestye': elrekesztett szoba a’ templomban.

«Spórolnzì takarl'tani , meggazdailkodní.

Spion.- kém.A ` и

Spekula'lnz': szemléló'dni. kercskedni.

z'ritua: szesz, erös részegl'lx'i,fol` a'dék.

«S'vadron (Skadi-on ): egy свара: gatona, egy 52:12—

ból álló sereg- *

Stab: katonai igazgatóság. _

мята: nyu ovó hely, megállapodás,l lnkás.

Straplícz : test1 törödelem, megvìseltetés

Stipendium: segedelem-péuz.

Sublad : ñókoá итал—10111.

Suvilvsz . csizma-kenöcs. _

Szzila: palma, паду szoba, terem.

Szaldrium: bér, fizetés', szolgálnt-dij.

Szaft: паду. `

Szdtzîsz/ìil'czz'ó : e1ég*té,te1.kl

Szatler: nyereg-gyártó. .

витыми: titoknok.

Szengenczia :` birói ítélet.

«S'zesszz'ó : tana'cs-ù'lés- és házhely.

замша: egyszerl'i, mestcrkétlen , egyes

Subszùlíum.- segcdel _ ~pênz, эдаком...

Sz'lhfzesszor: uiáůàîïövètkezö. Ч

1 .\1
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T.

Talentom : lelkì aiándék, tehetség.

Taŕsa.- diia , ára valamelly hivatalheli szolgálat

tételnek. y « `

Terminus.- határ, határ-idö. Jr' "y: e, _ y
Teszlz'monz'dlzk: bizonymîg--llevf'z'Limm"` ‘ff’ i“ ‘ '

ТеЪвзшв: Ьезиёдтибчес n’ .` '

Tíra'nnus: ke etle ' '3. .ß " *"

„ Tolera'nczia: Uf 9317?" " " "
Traktální; vendégïê'ñîifffà _ О "`. _'f"'3.“"'„` `

Tráncsírozni: fóîmetëïńgi; 'széfdarhbolní.î“;îÍ `

Trzpla . hármas, háromszori.“ -

Trónus: иди, kirälyi пек.

Tutor.- gyám-atya (árwiligßli` ¿y дд-д

U. ' f ^

  

i'l ¿i

.’ Ъ`Ъ y

Unç'fbmnä: forma-ruha- - `

Unifverszz'tás: mindennemù' Ludományoli’ legföbb

oskolája, egyetem. ' ~

Ниш:- szokás, gyakorlás~

. ` v»‘ . ` vf i . .

Valdn'czía: firesség a" hivatalbnm . ‚

Í/áßfíczio' . ázünetkeiés az osknlai >iklillllásltól;n .‘

Veìßzfílalf.- fnggatni» . а ' "

l/icze:helyettes, az elsöuek helyét visel'ö тщету

- . о. Vicze-Íspán. ` ' " " ` "‘_ f х

Vidumílni . irományokdt birói 4hitelcsßêgg'el 65272—

Anezm. ‚ , " ‘

Víva't: «Щен

Vizitcíl/Li . hivatalosan 1átogainí- . „

шиши: voksolni, szavazni- ‘ ` `

yótum.- sznvazat ,‘ voks.' ` `

Z

Zsení.- igen ieles elme.

Zserìvérozm': tartózkodní, Маний.



r'o a ьд-‚дд L А fr,

I . 

Kalauzoló beèzéd ' ef'k'önyv’ 'birálóihoz . .

Az oLVA'só кбит?

négy ŕészben.

. l I .x ç ._  д. ‚

_L 111232,Ёктвьвм-стжокъыокгт‘ъ у: “5" Х 39.

' ` „ . â".-  r''~l 1 _ , ха

п. R. EnKoLcsr ELBEszÉLÉsEK És отмывок:

‘ s

Lap.

. . ш.

Kalauzoló beszéd az ïògkolà-.lanitókhoz  . _. IX

' ‚к Y

1.Fias Márton’ karos-széke ~._ .` . `.. . . . 57.

2. A’ mi szülúinket» tisztclm' ,kcll . . . . . . 58.

5. Légy szüléid iránt engedèlmcs . '. . . .59.

4. A’ három arany hnlacskák . ._ . . . .n  . 60.

5. А’ bodzafa . ` . . . . '. . . . . . . 61.

6. Légy testvéreìddel és сепии-шиши öszve férö . 62.

7. A’ m'e'ltatlanul gyanakodó . . к . . . . . . 64.

`8. A’ csacska leány ._ д. . . ж . . . .‚ . 65»

9. A’ méz-innep, vagyîsŕ a’ méh- aso'k’ fölverésc. . 66

‘10. A’ kérkedó . . . _. к. . . .` . . ._ . 69.

‘ILA’ szercncsétlcn embcl` пей: gohosz is mindig . . 7l

12. A’ pajkos gyermekek . . . . . . . 73

15. A’könyörületes . ._ . . . . . . . .' 73

14. A’ sziikséges ésjzükségtelcn goud . . . . . 74

15. A’ szemérmetesség è_sy böcsület-él'zés . . . . . 75

16. А' ke't napszámos .  . . ‚. . . . . . 761

17. А’ шелк lcány . . . . . . 77

18. A’ meggomlolallan tréfa и . . . .1, . . . 78

19. Jó tanácn a’ hirtelen harag ellen . . . .  80—

20. Ne légy állat-kinzó . '.„._f'., . y д . f, . .  81

'21. A’ durczás Piroskö. . " . ._ . _. . . 85  

 

Län



водицы; ' _ 663

22. А’ kevély çmbcrekrôl . . .' '. '_. î.' д . . 85.

25. А’ talyìgás Одни. . . ». . ._ .. . . . 84.

24- A' ki nem aknr szót fogadni ‚ hadd lakoljon . . 85.

25. A’ vigyáznì` tudó gycrmck . . . . . . . . 86.

26. Babelia.' a’ -hiv sidlgúlóJeány . .' -.' 'L . ‘ . 86.

27. А’ ló-nyeggetó . . . . . . . . ' . . 87.

‘28. A’ kalonni élcttól nem Цен félní . .. . . . 88.
29.’Visszaadatì<k a’ kölcsön . E" 'I' l'. :'1'. . .- Í' 90,

50. A"sán»ta és a' világ'talan koldns . , ` . 91
51.1K! ép kezek ,-lálmk és él'z'ékck . ."`,'. ' . . ' . 91.

52. Az ember és~ az-emberilélek . 4 fyi. . . ‘35%

55. A’ lelkeknck megjelenésérôl . . . . . . 95.

54. A’ nevekröl és a’ név~adásokról .I . ‚ ‚ А 98,

55. A’ h'cvcrészö'juhászok . . . .. `. . . l . :1.01.

_55. À’ játszj gym-[nek ._. . ... _.v ...1... а..‚м. . ‚(105

57. A’ rpssznságrayaló megkisértésf. . . ...n.n. .J 110#

_58,1gaz-_mopdás és томаты .›- 5..п..‘ . .'105?.0‘.

591A’ h_i'íségröl . , . ._ . . .- Вы www.' .vbíoßi

‘_LO.; Gyepmqki _szei'etet' _pélglája .„ .. . ...a „ш... ‘..107.

{1L-Az дал-„пища és _rágalmazń . . '-—.7 ~.~ .".103.

{Юн-Отдали. пе légy_ _ -. .  .. а .‚ '.. . \. 1-09,

_45. A’ Ы!- _szántó-:vaa ._ ~. . . . . .n . .109.

(L4. A’ sgorgalngatoß éq clologtalan 'emberckrôl .1.... ‘.‘.110.'

§15. A’ tücsò'k és а] lmngya. . ‚ . . . f.. а .. 111.

«_16.;Hogyan_tchctrii szert_jó_vénségre .. . . ' ь . . 112.

(17. A_z ¿_letijc szükségqs é» sziikségtclon dolgokwól . y. 115.

48. A’ bosszuti'illó, gyei'mek ., . . . . . . 115.

219,' A’ ióltevöségbpn _való gyönyörködés . . . . .114

О. Ь„ёцу‚з2йуез, é; készß’ szolgálatma  . и. . '115'.

51. A’ sorsávaL mçgeiégcdó _ embci'röll . wf. . . . 115.

_52. Puskák lmiatlf itörtént ueren'csétlenségek . . ‚ '. 117.

55. A’ károinkodág és, csufolóifás . . . . . . 120.

54. hrizkedjél _a' hábpruságot штаб emberektól . .121

:§55 Af konçzon` ößzvcveszctt kutyák . . . . `. . 122.

. 56; Ne panaßzkodjál a.’ moslohn. idök're \. . . . 122

57. .Nemjîell af háznál vcszedclmes állntokat tm'tlni . 124

58._ A_ild_vispza_n’_mi, nem a’ tiéd. . . . ._ ‘ . . . 125

59.‘ A’ rossz_cselek_edcl; nem marad titokbnn . . . . 126-_

60. Mindig eszedbcn tarts-'1d ‚ az lstent . . . . „1281

(21. Néhány _babonasúgokf megbzáfolása . ` ъ . . . 128.

62. A’_türhetetlenk_edö_ emberröl . . .. . ~.' . ъ . 1516l

65. Az osaczkiak, vagy nz oskuláthn fain ы i .t . . 155.

64. А: oskolai Vtànnlóli' kötelcsségei —. .`~ .- . .155~'

Q5. A.’ cscléili rend’ .tiikére .«. . ~.. ..\. . .' . .157.

bô. Regulák utasok' számúrn. ._ . . . . . . . 159.

137.»> Jó tauácsok némelly hin-telewmctnkrc ... „21... Y . 141.



661 I Foglalat.

ваги машем шеи Ъёре . . . . . ‚142.

69.Néhány magyar példa-beszédek . .' .` . Д .146.

т. в. м ILLENDösÉGnöL ’s оков MAGA-ALKALMA

zÁsRóL. ._ . . ‚‚ .

I. Az штата" гецй—паЪЫупй l. _ . _. .' . . .148.

II. Az arany ábécze . . . . .` . . . . .'156,

lll. Néhány köszò'iltések, versekllen . . . . . .159.
1V. Oskolai próba-’tételkol'i heszédek .l . _ . 161 «56162.

1v. n. TANULSÁGos És MULATTATÓYERSEK.

1. Tanuló-tárnat Ahivó mndalék.- . . . . . „463.

2. Tanuló gyermekek’ dela . . . . . . . . . 164.

5. A’ méh és a’ сайт!) . . . w . . . . 2164.

4. Пшзйа.’ kcsexvei . . . .f с . . . '. 465.

5. A’ vakmeròmajom . д . . “. ."". . . .165.

б. A'felfogadás’ veszedelme . . . . . . . . 166.

7. Az esztendó' részei у f . . . . . . . . 167.
8. A’ дуй-щек és a' dió-‘fa .l . . . .' l‘. _. . 167.

9.' A’ középszerü sors’ di'csérete . . . . -. . . 168.

10. Serkentés a’ munkàsságra . . . . . . . . 169.

М. A’ rózsa-bokor .. ._ .‚ . . . . . . . _, 169.

12. Játélxi dal a’ régi idòkból . . . .- . . . . 170.

15. A’ szegéuy és a’ szerencse . . . . . . . 170.

1.4. A’ fejér'szin . . . . . ° . . . . . 171.

15. A’ piros szin . . 1 . . . . . . . .171.

16. A’ megfagyott gyermek . . . . . . . 172.

17. Munka-dnl kézmivesek’ és tisztviielók’ számůra . 173.

18. Magyar jobbńgy-ember’ dala . . . . . . .175.

19. ваши: a’ jó rend-tartásra . . . . . . . 175.

20. A’ czéda bára'ny . . „ . . . . . . . .1176.

21. A’ paraszt gyermek’ elsòségei . . . . » . . . 177.

22. Tavaszi énekecske . . . . . . . . . . 178.

25. Téli ének . . . . . . . . . . _. .178.

24. Kihez jobb férjhezmenni  . . . . . . . 179.

25. A’ tanitó és az atya . . . . . .' . . . 179.

26. A’ méh és a’ .szarvas . . . . .* . . . . 180.

27. Az cle'getett vesszö . ‘ . . . . . . . . 480.

2_8. A’ tulipán es a’ viola . . . . . . . . . 180.

29. Az amber* és az cge'szség. . . . . . . 181.

30. Egy félénk katonának air-verse . . . . . . 181.

51.A’török'pap . . . . ._. '. . . . .132.

sZ-Eldorádó,vagyza’ mesés ország. . . . . .18?.

 



‚ годны; ’

l

V. 4. vm. rósz.

v. n. szÁMvìzTÉs-'TUDOMÁNL - f

.L A.’ számvetés-tndománynnk hasinoá'vnltâ. . '.

П. Elòesméretek . . д А .

nLFejbeli kü'lönbfém дудки-маем. . . . ‚

IV. A’ kiilönbféle mértékek„' решена; ЬоМ‘ядкеЪ

V. Az úgynevezett négy specziesekr'öl :'zfaljńban I

VLAzöszveadásról '. . Ч‘; .„. . . .

VILA' sokszomzásról . . . ~,"I .’ . .

VIILA’ kíwnásról . . . ^. . . ~.

Х. A'felosztásm'vl- . ‘. ‘. °. ‘. ‘. . ^. ’

Х. A’ uégy specziesek'több-«sonx шишки:

XI. Az tört számokról' '. .„ '. '.“’.1 . “à

KILEgyveleg pe'ldák és kérdések . '- "L

',vv

1v. к. 1Dö~sZÁMLÁLÁsTUDoMÃwn` .` . . ` ^

vn. в. TERMÉSZET-TUDOMÁNYß

I. A’ világ’ alkotmányáról ’ .' . '. . . .

II. Az elementumokrói. '. . . . . . 5. Ё.

III. A’ természetnck három „изданы .‘ .

A.; Ásványok . . - . . . . ‚ . .

В. Növe'nyek . . . . f . " . . . . . »

C.) Állatok . ._ . . . ._ . . . . . '.

чпъЕЁбтДв—ьшвы. . . .

I. Általjában-g’ földröl és auml; lńkosaîról . .

П. Különöaen Európáról éé Magyarországról . .'

IILNéhány próbáló kérdések v . . . .. . . `

` ~ N х

1x. н. EGÉszsÉG TUDOMÁNY.

I. A’ legelôrôl és‘ lakásró'l . . ._ д . . .

11’. A’ ruházatl-ól` . '. . . . . . - - ‚ -

111. Az'. evésröl-ivásról . . . . . . .. . .
1V.A’ mozgásról . . . . . . r. . . .` . .

V. Az aluvásról . . . . . . '. . .

V1. A’ tisztaságról . . . . . . . . .

vVII. Az elme-indulatokról . . . . . . . -.

х V]lI.A’ szemekröl . . . . . . . . . . .

lDLA’ fogakról .‚ . . . , l, , . . .

X. Ahrázatnnk fesiésc . .‚‚ . . ,. '. [Га .

X1. A1, órról . . . . . . . . `. ì . . .'

665

.Az osKoLAî* TUDonnílm;Ik?y K_îöxtvn.

.о`.-'



666 . ‚явным. ;- '

X11. A’ {Шею—б! „2.1. ‚. .2. ‚за? М‘ ‚1310 ‘. д (£423.

Х1Н.А’1`6гб1..‘...... . . . . 424.

XIV. Begulák а'\ ЬрЪезвёефщ ._`._'‚к . . . . 425.

XV. A’ hulottlakró'l . . . . . . . . . . 429,

XVI. Különbféle hasznos regqlák . . . . .‹ . 432.

XV11.Néme11y hinelen mmh-w -r =."f :8454.

„sìl' y
дылду » lillóllergáról) 4: ._„Mm Í ,1. „432,

¿JL-n.- GAzDAsÁG-TUnoníÁNY;  : -: 'ff-“y ‘ ‘ 4“

` 1 . ‚ . ...n укцдцп 1.. " Iß ‘|.\\\

1. Аъьашьад agg z_«lállçoaásról slm.-. .- A4,4.,2.

П. A"házi,„yagy çlçö vgaz,dz'xlkgldá»sról.A ‚- .,1

1U. Kîilò'nöáen a’ mez'ei` gazdaságnqk _ágaìml~

‚ A.)'sz‘ánfóföld_ekröl . _. . . ‚ _. _,
В.) ВёЬеЬ'Ы . '#5, . I. l. _. ;.‚.ь

CJ'KQrtqkrôl v. _. . _. l. ‚. .* .

11.)' Szólörprívelßs. . n.“ МИГ-Р 1 ‚ f_.j

-д ‚) Багет-цапф“. :. >Ã _. -‹° .,..{. . .‹ 47.

' S;erz¿_lë/E_: Ä’ _quci_gágdcgságßlmsgqrfyszavqi ¿_. . ._ 5&0.

  
\

(lill.

'nx.
`|9°

R’. тдёцггЁыЕт-ТПВОЩШь î- ‚ . „ . 2 А

1. А’ ving’ шмелеьыгымашинах.-гь": .; m.

11. A’ Magyar-nelnzetnek történßtgai ц 4l. . .‚ ‚

Szeŕzalé/c': A’ ńcnizefìsé'grlïl _r ` . . . .

-хп. 'rönvÉNY-TUńòMANY. l, l

1. A’ решённым; és: töi'\'ény§k’jerçdetérôl álŕaljábnn 568.
11.А'АМаёуагой‘пйд’1а1юзай közöttfönálló rcndck , 574.

'111. Magyarországnak ígaigattaîása’ módja . . . . . 580.

1V. A’ külöubféle rendü lakósoknak jusni .és kötelßssógei 585

_V. Némelly tqnulßágos4 kérdések ós yfeleletuek '. . ‚589,

xm. к. »mex-AR NYELV-TUDOMÁNY És mÁsMóD.

’h ' `
Elöesméretek. в с о н i о п о о ~ о Yn в о

1. А’ beszédnek nyolcz részeì . . "Ь' . . . . е . 598

11.'Az òlvasás’ c's pontozás’ jclei és használása . . . 618,

III. Helyes-írás (тщета) ; ‚ . '. . . . . 621

IV. Olvasási hang-lejtés . ’. `. . . f . . . . 625¢

V. Olvasási gyakorlásòk pöszék’és sely ей’„5шйптйл'а‚ - 626'
VI. Az irásmónf,l különò'sen a’ levcle . . . . . 628.

VII. A’ 'rövidítö jelck . . . ` ` 643с...-'а-.

`Tola'aíékî Megen siók"laj§troma . . . . . . . 65|

  

 
 

 

 



П ХМ» г if. 'giŕ' я“ à „ . _ „

` ’ ' ‘A ' *n ’_ *A “Г._ `

'T y. _p „q _ ¿er ‘Ь':\

ylij ,I-,Äîgäìf è“, Af т ~ ‚

‘ .À A' ' a J-Pví у. ‚а: .l ` -`, `\L Y..

1 дЁЬы. ` ` ."Ãítò’ ё: s’ ’fffßx

.f ' n.. _ v` j — ; v

‚звать: йЫ‘ъзш:

‘ "к.“ ‘<1- \ "21;" ` L.. ‘Vj’

"SWSÃ Q’ t ‘ ‘
‘.` L." i

l

#bk

вы
p
wв АNVJ'

.fiâgîïhîm . l
'Qû'xàß'ï ‘y

rf#

т
f

w

 

  



и
.

н.

f
x

1
l
l
|
|
|
|
\
l
|
‘
|
l
|
|
|
|
|
\
\
.

|
|

\
.
.
(
n
l
.

.

~\

.
l
l

.f

\¢

d
‘
i
f

»c

с
.

  

 

 

  

 

‚
Ь
.

.
4

l

c

\
_

_

r

i

к

Í

.
u

‚

`
o
rs_
.v

a`
_

.
я

.
_

с
.

.
A

_

и
|

с

_
д

«
u

_.

\
»

_
.

I
.

.

~

.
ь

‹
.

l

l

c
n

_
.

.

.
1

ч

_
\

9
.

ч

е
.

‚
и
.

в
q

в
_

_
_

с

1
.

\
I

.

‘
l
’
l



`\

V
D
I
.

f1.

\

 



  

  



  

  



`

.

‹ _ _i

’A _ ‚д (l Ъ"

". ’milk L т

-k .À g г

 

  


