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aba apa alnia anya avas arat adat 
árt álom átok áldás árok ázás ágas ákácz 
elme ebe egér evet edény epérj esó ehés 
értem érteni fejem  fejem  vélem vélem 
igaz idó illik íjó isten ital izzad 
oroz orosz odti óhajt omlik ont oszt 
ólom óhajt ónoz óvár ócska óra 
öreg őrház öröm ördög óriilt ölfa  öcsém 
ugar udvar undok uszó utszél utcza 
ürge iires ünnep üröm \x\6 ünó iizó iiní 

ban kó jan-kó bá csi gá-csi sze-re-lem tü-re-
Jem nyu-ga-lom ha-lá-lom da-ra nya-ra gur-go-
lya tur-bo-lya fa-kó  la-kó man-kó nyak-ló nö-
ven-dék ven-dég pe-né-szes vé-szes raj-zik faj-
zik sar-kan-tyu sik-kan-tyu te-lel sze-lel fe-lel 
ki-a-bál za-bál czu-kor csu-por gyán-ta bán ta 
lyuk-as di-ó nye-re-ség vesz-te-ség sza-niá-ron 
meg-já-rom tyuk-ól zsi zsik 



a nap fénylik 
a hold világít 
a szél fii 
az ember gondolkozik 
a fa  virágzik és gyümöl-

csözik 
a virág illatozik 
a hegy zöldéi 
a folyó  foly 
a felhó  úszik A levegőben 
a városban sok ember 

van 
a toronyban harangoznak 
vasárnap templomba já-

runk 
hetfón  dologhoz kez-

dünk 
kedden kedveskedünk 
szerdán szeretkezünk 
csütörtökön csörgét sü-

tünk 
pénteken pénzt keresünk 
szombaton szóba állunk 

téleu hideg van 
tavasszal sok szél fuj 
nyáron nienydörög 
ősszel szüretelnek 

deczemberben tél kez 
dódik 

januárban a tél közepe 
van 

februarban  a tél bevég-
ződik 

marziuŝ  meghozza a ta-
vaszt 

április foly  tatja a tavaszt 
május a tavasz legszebb 

és utolsó hónapja 
junius kezdi a meleg 

nyarat 
julius folytatja  a nyár he-

vét 
augustus melegen végzi 

a nyarat 
szeptember köszönt be 

ósz kezdetével 
oktober folytatja  a hive-

sedó oszt 
november bezárja a kö-

dös ósz hónapjait 

télen melegen öltözkö-
döm 

tavasszal a virágoknak 
örülök 

nyáron szeretek megázni 
ősszel szólóhegyre járok 

januárban báloznak 
februarban  ajeget meg-



márczinsban böjti szél fú 
aprilisftan  megindul a fú 
májusban fü  és fa  virág--

zk # 

junius megérleli a gabo-
nát 

július aratókat lát 
augustusban nyomtat-

nak és csépelnek 
szeptember a vén asszo-

nyok nyara 
october vig szüreteket 

hoz 
november leszedi a fák 

leveleit 
december karácsonra 

néz 

egy évben háromszáz 
hatvan öt nap van 

egy napban huszonnégy 
óra van 

egy órában hatvan perez 
van 

egy mázsa száz font 
egy font  harminczkét lat 

egy mérföld  négy ezer öl 
egy öl hat láb 
egy lábban tizenkét uj 

van 

egy njban tizenkét vo-
nal van 

száz esztendő egy század 
ezer esztendő egy ezred 
ezer katona egy ezred 

jó fiú  volt jános . . . 
szorgalmasan tanult ... 
nem sokára jól olvasott 
és apjátul jutalmat ka-
pott .. a ki közületek ha-
mar megtanul jól olvas-
ni , bizonnyal hasznát 
veszi. 

azt mondja istván, én 
jobban szeretem a telet 
mint a nyarat.. mert té-
len jól befútenek,  és a 
meleg kályhához vehe-
tem magamat; azt mond-
ja pál: nekem a nyár tet-
szik jobban, mert akkor 
kedvemre játszhatom a 
kertben s úszkálhatok a 
tóban.. ugyan, gyerme-
kek, kinek volt igaza, ist-
vánnak e vagy pálnak 

mihál igen szeretett 
lapdával játszani > de ta-
nítója megtiltotta neki. 
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oh az a kegyel len rosz ta-
nító, nem de ? ti ha taní-
tók volnátok, hasonlót 
nem cselekednétek, pe-
dig gyermekei111, mégis a 
tanítónak vólt igaza, mi-
hál ollyan vigyázatlanul 
verte a lapdát,hogy már 
háromszor üté be vele a 
szomszéd ablakát, ezt a 
szomszéd nem kedvelte, 
s apjának is pénzébe ke-
rült, mert az ablakot há-
romszor is meg kel le 
csináltatnia; s azon fölül 
pirult is fija  vigyázatlan-
ságáért. ezen okbul mi-, 
hálnak nem szabad többé 
lapdáznia.. inig vigyá-
zóbbá nem lesz. de a me-
zőn nincs tiltva neki a 
lapdázás. azért mihál 
sokszor látható a mezőn, 
és ez nem árt egésségé-
nek. 

jános íaparipán lova-
golt és igen korbácsolta a 
szegény állatot.. györgy 

segíteni akart neki s el-
kérte tőle az ostort „add 
ide, majd vágom én is, 
hisz te már elfáradtál  be-
le.4* jános oda adta az 
ostort.. de györgy ravasz 
volt, és jános lábára vá-
gott., jános elkezde sza-
ladni , és most is szalad, 
ha még meg nem állott. 

péter igen félt  á rosz 
időtül, és többnyi re a szo-
bában volt, pált épen nem 
lehele otthon tartani, s 
vakmerősége sem telet 
sem zivatart nem ös-
mert, irnre ellenben min-
dig okosan vigyáza ma-
gára, nem is kényeske-
dett, nem is vakmerőskö-
dött, — igy történt hogy 
mig péter halavány és 
gyönge maradt, mig pál 
meghűtötte magát és 
nagy betegségbe esett, 
addig imre ép, érős és 
egésséges lett. 



a A, e E, i I, o 0, • • 
ü 0 , u U, ii U. 

* / / ' á A, é E, í 1, ó 0. 
<»» r t* 

ó 0 , ii ü, ii U. 

h H, k K, g G, j J, 
in M, b B, p P, v V, 
f  F, d D, t T, 1 L, 
n N, r R, s S, z Z. 

cz Cz, cs Cs, gy Gy, 
]y Ly, ny Ny, sz Sz, 

ty Ty, zs Zs. 

q Q, .x X, v Y, w W. 

a A, e Ey i / , » 0, 
o 0, u U,  u U. 

á A, é  É, tf  /,  o 0, 
« 0 , Ú,  n V. 

h //,  k K,  g G, j J, 
m M, j> P, r F, 
f  F,  d  D, t T,  l  L, 
n N,  r R, s S, z Z. 

cz Czy  cs Cs,  gy Gy, 
ly Ly, ny Ny,  sz Sz, 

ty Ty,  zs Zs. 

q Q, x X,y  Y,  w IV. 

ch Ch, ph Ph, th Th. ch Ch,  ph PA, tli  Th. 



A E É I 0 Ö U Ü 
/  # /  ' * r * t* -

A É I O O U U 
A E É 1 0 Ö U  Ü 
A É í  Ó Ö U  Ű 

B C D F G H J K L M N P 
R S T V Z 

Cz Cs Gy Ly Ny Sz Ty Zs. 

A Á B Cs Cz D E É É F G Gy H I í J 
K L Ly M N Ny O Ó Ö Ő P R S Sz T 

Ty U Ú Ü Ű V Z Zs. 

A É K Ó u 
Á F L Ó r 

u B G Ly P ü 
Cz Gy M R ü 
Cs H N S V 
D I Ny Sz z 
E í 0 T Zs 
É J ö Ty Y 
W X Q a r Ph 

A É K ö u 
A F L tt 0 ú 
B G Ly p ü 
Cz Gy M R ű 
Cs U N V 
D I Ny Sz z 
E í 0 T Is 
E J Ö Ty Y 
W X Q Ch Ph 



Apa ,Agár Aszaló Ajtó 
Ár Ártány Ábránd Átok 
Bab Bátya Borsó Bér Birtok 
Czafrang  Czudar Czafatos  Czenk Czinkos 
Csata Csáb Csendes Csikó Csutora 
Dajka Dér Dicsőség Duda Döfés 
Epe Egér Erő Eke Endre 
Élet t v Ész Éhség Ékszer 
Fa Fejsze Fiú Fördő Fukarság 
Garat Gereben Giliszta Gonoszság Guvat 
Gyalogság Gyermekség Gyilkos Gyuri 
Harcz Héség Hiúz Höresök Hon Hurok 
Igaz Idő Isten Indulat 
Kalap Kelep Kin Kórság Kő Küllő 
Láb Lak Láz Lécz Lócza 
Lyuk Lyány 
Madár Medve Mihály Moly Mii 
Nap Nép Nád Nedv 
Nyál Nyugalom Nyivogás Nyereség 
Omladék Orozlán Ondó Orvos 
Óvás Ón Óhajtás Ócsárlat 
Öröm Ökör Ördög Ösztön 
Ör Ó Ösz Os 
Part Pár Perez Pincze Porcz Pudva 
Raj Rét Ris Rongy Rucza Rúh 
Sajt Sás Selyem Sir Só Suba 
Szabály Szer Szirom Szó Szú 
Takács Tekercs Titok Torok Turó 
Tyúk 
Ugar Unalom Ut Ur 
Út Ur Úszás Unalom 
Ürge Ünnep Üdv Üsző 
Űres Üledék Úgy Uzés 



Vaj Vér Viz Vonat Vörösség 
Zab Zene Zanót Zala Zend Zaj 
Zsarnok Zsibaj Zseb Zsoltár 

Quintus Quatuor Quasiniado 
Xerxes Xenophon Xantippe 
Young4 Yladdana Ynka 
Wesselényi Wieland Wetterhabn 
Cháky Thót Tóth Horváth 
Philosophus Prophéta Pharaó 

Ablak az ember szeme. 
/ 

Ara van az időnek. 
Baj szegénynek és baj igen gazdagnak lenni. 
Czinkét fogott  az orrom. 
Cseng a fülem,  hirt hallok. 
Daczolni a hatalommal, ritkán bölcseség. 
Egésségemet nem adom aranyért. 
Ér van a földben,  ér üt a bóröm alatt. 
Fa nélkül ki láta erdót? 
Golyvás embernek vastag nyaka van. 
Gyalog járni becsületesen, nem szégyen. 
Haza, mi dicsó név vagy te! 
Igazság a szerencse és biztosság talpköve. 
Irt ad a bölcs szó a sebes szívre. 



Jó a becsületesség minden dologhoz. 
Katonának is szükséges lenni. 
Lakatot vetünk az ajtóra a tolvajok ellen. 
Lyukban lakik az ürge, a prücsök, a róka. 
Ma végezd, a mennyire lehet, dolgaidat s 

halogasd holnapra őket. 
Nehéz a folyam  ellen úszni. 
Nyafogni  nem igen szép szokás. 
Okos szó életet menthet. 
Ólombul öntik a golyókat. 
Ordögtül ne félj,  szeresd az istent. 
Őrizd ajkadat a hazugságtul. 
Parasztnak mondják a tiszta papirost. 
Rend a dolog lelke. 
Sassal nem fogsz  versenyt repülhetni. 
Száraz kútnak nem nagy becsülete van. 
Tarka öltözet tetszik a chinainak. 
Tyúk tojik tojást s a tojásbul tyúk lesz. 
Unalmat nem ösmei* a munkás ember. 
Ura légy mindig magadnak. 
Üzd el haragodat, biztositod nyugalmadat. 
Ur az ég, s nem papírbolt. 
Vaksággal veri meg Isten a kevélyet. 
Zughat a vihar, a jó ember nem fél. 
Zsákban macskát ne árulj, se ne végy. 



Az ember a földön  áll, fölnéz  az égbe, gon-
dolkozik. Azt gondolja, kék bolt van fölötte,  s 
annak neve ég,  nagy tányér van az égen, annak 
neve nap, pedig az ég. üresség  s benne a nap 
igen nagy test, milliószor nagyobb a földnél, 
mellyen állok. 

A nap áll, s a föld  fordul,  s nekem ugy 
látszik, mintha a nap menne s a föld  csendesen 
állana. Ha kocsin megyek, akkor is ngy tetszik, 
mintha a fák  szaladnának az ut mellett, és én' 
nyugton volnék. E két dolog hasonlít egymáshoz. 

Ha a nap lenyugodott, szürkület van, és éj 
vagy éjszaka lesz. Éjjel az ég üregében égy nagy 
testet látok, ez a hold,  és sok apró testeket, ezek 
a csillagok.  A hold majd akkorának látszik mint 
a nap, pedig sokkal kisebb; de sokkal is köze-
lebb van hozzánk. A csillagok temérdek számú-
ak; néhányat a nap világít és melegít meg, mint 
földünket,  ezek a bujdosók;  mellyekhez számít-
hatni az üstökös csillagokat  is. A többiek mind 
álló  csillagok  és billió mérföldnyire  s tovább 
vannak tőlünk. A billió pedig olly nagy szám, 
hogy az elsó ember, ha máig is élne s mindig 
számlált volna, fél  billióig alig tudott volna el-
jutni. 

A földet  levegő veszi körül. Levegőt szi-
vünk tüdőnkbe mikor lélekzünk; a levegő mozog, 
mikor szél fuj;  levegőt ver és lélekzik a madár, 
mikor magasra szál; levegővel sipol a pacsirta, 
mint a sípoló pásztor. 

Források erednek a hegyeken; patak és 
csermely lesz a forrásbul;  a csermelyek folyóvá 
egyesülnek, és á folyók  tavakba vagy tengerekbe 



ömlenek. Tó keletkezik ott, hol mélység van, és 
a folyók  elég vizet adnak > azt betölteni. Tenger 
lepi a föld  legmélyebb völgyeit. 

A föld  hasonlít egy iszonyú nagy gömbölyű 
almához, mellynek haján horpadások és emelke-
dések vannak. A horpadásokat tengerek foglal-
ták el. Hol tenger nincs> ott száraz föld  van. 

Tó az álló viz, ha száraz földdel  van körül-
véve; sziget a száraz föld,  ha viz veszi körül. 

A föld  színén sokkal több a viz, mint a szá-
raz földi  Az egész száraz földet  tenger keríti. Mi 
tehát szigetben lakunk. Három fősziget  van a 
földön,  első az óvilág,  másik az újvilág,  harma-
dik a legújabb  világ. 

Az óvilág három félszigetbül  áll; ezek ne-
vei: Európa, mellyben édes hazánk is van; 
Ásia,  melly legnagyobb világrész vagy inkább 
földrész,  és Afrika,  melly legforróbb  mindnyá-
jok között. 

Az új világot Ameriká-nak  nevezik és ez két 
félszigetbül  áll, az éjszakiból és déliből. 

A legújabb világrész Australia  vagy sziget-
sok nevet visel, és áll egy nagy és számtalan 
apró szigetekből. 

A vizeknek, folyók-tavak  és tengereknek 
fenekök  van. E fenék  ollyan föld,  mint a minőt 
lábainkkal tapodunk. 

A föld  kérge sziklákbul áll. E sziklákat a 
levegő s nedvességek föloldozzák  s port alkotnak 
belőlök. Hlyen pornyadás által keletkezék azon 
föld,  mellyben a növények tenyésznek. Az el-
rothadt növényrészek szaporítják a porhanyó 
földet,  hogy új és új növényeknek legyen helyök. 



A sziklák és a pornyadék alig árulnak el 
valami életet; hasonlót mondhatni a vizekről és 
a levegői ül. E testek általában az élettelen  vagy 
ásvány országot képezik. 

Másképen van a dolog a növények,  agácsok 
vagy plántákhal.  Az agácsnak szép példáját mu-
tatja a tölgyfa.  A makk éló lény a fán,  mellyben 
életerő lappang és rejtezkedik. Ezen éló makk 
lehull a fáról,  a földben  tápláló nedvet kap, gyö-
kerét alá bocsátja s szárával a levegőre búvik. A 
kis tölgyfát  gyökere táplálja a föld  nedveikül, és 
lev elei a levegővel hozzák érintkezésbe. 

A tyúk tojása hasonlít a makkhoz. — A to-
jásban fölébred  az élet eró s a tojás szíkébül táp-
lálkozik. Csirke kezd a tojásban nevekedni, mint 
ottan tölgy a földben.  A makk kelője a földet 
szúrja át, hogy a levegőre bühasson, a csirke a 
tojás héját. Midón a tölgyfa  fölnevekedett,  mak-
kot terem; midón a csirkébiil tyúk lett, ez tojá-
sokat terem. 

Az agács vagy növény gyökeret bocsát a 
földbe,  hogy általa táplálékot szíjon magába; az 
állatnak gyomra szolgál gyökér gyanánt, s ez 
által veszi föl  a tápszereket. 

Némelly növények vagy agácsok a vizet sze-
retik, mások a vizenyős helyet, mások a száraz 
de árnyas helyet, inig a nagyobb rész a napos 
és világos, levegős állomásokat kedveli. 

Föld alalt kevés állat lakik, a vízben igen 
sok; a legnemesebbek szárazon laknak s levegőt 
lélekzenek tiidejök által. 

Minden ember apa és anyuiul származik. A 
kisdedet  csecsemőnek  is híják, ki majd gyermek-



ké  iievekszik, ebből ifjú  vagy hajadon  lesz. A 
gy-fennek,  vagy Jiu,  vagy lány.  A férjin  meghá-
zasodik s apa lesz;a lány férjhez  megy sasszony 
lesz belőle. 

Az ember táplálkozik, mint az agács, mint 
a tölgyfa.  Az eledelt gyomra emészti meg. A táp-
lálék a vérbe vetetik föl;a  vér az erekben kering 
és mindenhová elv itetik a testben, s belőle a táp-
lálék fölszedje!ik.  De a vér a rosz részeket a ve-
sék által veti ki. A lélekzés szinte a vér tisztítá-
sára s élesztésére szolgál. 

Mikor lélekzem, levegő megy tüdőmbe, e 
levegő érintésbe jő az ottan elterjedt vérrel, s 
lényeges változtatást visz végbe. A fekete  elhasz-
nált vér, piros éltető vérré változik. Ezen vér 
innen a szív bal kamarájába megy s onnan az ere-
ken által az egész testbe löketik. 

Ha az ember levegőt nem szíhat tüdejébe, 
megfúl.  A megfulás  a vérkerengésnek megaka-
dása. Vannak kik vizbe fúlnak.  Akasztófán  is 
szokás rosz embereket megfojtani.  Ha az ember 
roszul nyel, torkán akadhat valami, s megfúlhat. 
A torokgyíkban és más betegségekben is meg-
fulhat  az ember. 

En is tudok mozogni, mint a többi állatok. 
A mozgásnak azonban különböző nemei vannak. 
A ha! úszik, a kigyo csúszik, a tekenősbéka mász, 
a madár repül, a nyúl szalad. Szaladni én is t u-
dok, mászni is tudnék, ha akarnék, úszni meg 
fogok  tanulni, de a repülésig soha sem v iszem. 

A mozgás izmok által történik. Az izom, 
vagy hus és in, azon tulajdonsággal bír hogy 
összehúzódik és ismét kitágul, ez által okoztatik 



a-mozgás. Az izmok munkálkodása a tüdőben és 
szájban a hangot és beszédet teremti elő. 

Az izmok összehúzódnak s a tüdóbeli leve-
gő kihajtatik; a gógsip, a torok, a nyelv, az aja-
kak olly módosítást adnak a kijövő levegőnek 
hogy az hangokká alakú]. így származik a be-
széd és a nyelv. 

A magyar nyelvben ezen hangok vannak: a, 
á, e, é, éy i, í, o ó, ö, ó, u, ü, ü, ű. Ezen hangokata 
torok-izmok, a nyelv és ajakak segedelmével igen 
lehet módosítani. Torokhangok tehát a há, ká, 
gé;  ajakmódosítás van a be, em> pé-né  1; ezen 
hangok ezé,  dé,  teí,  azt kívánják meg hogy a nyelv 
a fogakhoz  érjen; az ef  \ az alsó ajak ér a 
felsó  fogsorhoz.  Nyelvem a szájpadlást érinti meg 
mikor e hangokot adom eló: csé,  dé,jé,  esz,es, 
zéy  és pedig ekkor a nyelv némilég húzódik a 
szájpadláson; ellenben röviden érinti meg,mikor 
az el,  eity  er, es, hangokat mondom ki. 

Tudok suttogni,  beszélni,  kiáltani.  Majd 
gyorsan, majd halkat  beszélek. Isriierek hebegő 
gyermekekét. A selypes  beszéd nem tetszik. 

íloszra nem hagyom magamat rábeszélni. 
Csak akkor kezdek szólani, mikor más kibeszélte 
magát. Csacsogni, lármázni nem illik. 

Mikor fütyölök,  ajakaim között hajtom ki 
gyorsan a levegőt; juhászosan is tudok fütyölni, 
két ujomat szájamba s nyelvemre tévén. A ma-
darok fiityölése  igen változatos és igen szép. 

Testem támaszát a csontok teszik. Az iz-
mok nagyobb részint csontokhoz feszülnek.  Leg-
nevezetesebb csontaim a fej-,  agerincz-, a kéz-, 
a láb-, a medencze-csontai s a bordák. 



A fej  csontjai az agyat veszik körül és vé-
delmezik. A gerincz csontok csatornájában a ge 
rincz-agy van; az oldalbordák kast képeznek a 
tüdők és a szív számára. A legnemesebb része-
ket tehát csonttal pánczélozta be a természet. 

Érezni is tudok. Érzem a hideget és mele-
get egész bőröm által; érzem a tárgyak és testek 
ízét nyelvem által, azaz ízlelek; érzem a testek 
szagát orromban, azaz szagolok; érzem a testek 
hangját fülemben,  azaz hallok; érzem a testek 
színét , fényét,  idomát szemem által,# azaz látok. 

Ot érzékem van tehát, a közérzés  az egész 
bőrön és testben, az Ízlelés,  szagolás,  hallás, 
látás. 

Az érzés az agyban és gerinczagyban tör-
ténik. A közérzés jobban a gerincz agyban köz-
pontosul; a többi érzék az agyat illeti. A nyelv 
az Ízlelés műszere, az orr a szagolásé, a fül  a 
hallásé, a széni a látásé. Az agyból idegek, finom 
fehér  agyszálacskák mentiek ezen műszerekhez: 
ízlelő idegek a nyelvhez, szagoló idegek az orr 
hártyájába, halló ideg a fülekbe  s látó ideg a sze-
mekbe. Mihelyt íz megy tehát a nyelv re, az ideg 
azonnal hirt ád róla az agynak; mihelyt szag 
megy az orrba, az ideg azonnal tudatja az aggyal; 
mihelyt hang érinti a fület,  az ideg azonnal el-
vezeti azt az agyig, s mihelyt fény  hat a szembe, 
az ideg mindjárt az agyat is tudósítja róla. 

Az agy a lélek lakhelye. Mit az agy érez, a 
lélek azonnal tudja. IIly módon lát, hall, szagol, 
izlel és érez a lélek. 

Van tehát testem, melly eszköze lelkemnek; 
és van lelkem, melly testemmel rendelkezik. 



Testem részei ezek : a fej  , a kaponya - cson-
tokkal és benne az agygyal, az arcz - csontokkal 
és itt a száj s orrnyilássál. Fejemen látható a tetó 
a hajakkal, a homlok és két halánték, két szem 
és két fül,  az orr, a száj, az ajkak és az áll. Szá-
jamban fogak  vannak. Van több metsző, szem és 
zápfogam.  Van nyelvem és szájpadlásom; van 
Ínyein. 

Az idós férfiak  szőrösebbek mint a gyerme-
kek és asszonyok. V an bajuszok, szakálok és bar-
kójok. Néniellyek ezeket leborotválják, hogy az 
asszonyokhoz jobban, hasonlítsanak. Mind ezen 
szór az idós embereknél szürke, fehér,  ósz lesz. 

A szemöldök és szempilla nem szokott az 
embereknél hibázni. 

Fejemet törzsökömmel a nyak köti össze. 
Nyakamban a bárzsing van, mellyen az étkek és 
italok mennek le gyomromba; itt van a gógsip 
is, melly a levegőt v ezeti tüdőmbe. Ha gógsiponi 
elrekedne, meg kellene fúlnom. 

Törzsökömben a mell üreg, hasüreg és ame-
dencze- iireg vau, a tüdővel, szívvel, máj és lép-
pel , a gyomorral, melly nek folytatását  a bélcsa-
torna képzi, a vesékkel és hólyaggal. Májamon 
van az epehólyag, melly a gyomorba nyilik. 

0 

Kezemnek ezen részei vannak: a fölkar,  al-
kar, kéz (kézfejjel)  és az ujak. Ujaim utolsó per-
czén köröm van. Lábam részei ezek: fölszár, 
térdkalács, alszár, láb (lábfejjel,  sarokkal, és a 
talppal) s az ujak. 

Egész testemet bór takarja, én pedig bőrö-
met hideg és nap ellen még ruhával is takarom. 



Lábaimon járok, kezemmel dolgozom, sze-
memnel nézek; tudok ülni, feküdni,  menni, járni, 
szaladni. Már el is estem, az asztalrál le is estein. 
Fáztam, izzadtam, remegtem, féltein,  sirtam, ne-
vettem, éheztem, szomjúhoztam. Éjjel alszom, 
alva álmodom, álmomban mindenféle  képeket lá-
tok , beszélek, futok,  nyerek, vesztek, s mikor 
fölébredek,  örülök. 

Az emberek nem mind egy idomuak. Van 
nagy ember, van barna, szőke, van piros és hala-
vány; van szelid es vad, békés és haragos, barát-
ságos és háborkodó. Nem minden ember beszél 
azon nyelven. Van magyar, német, franczia,  átla-
gol, olasz, spanyol, görög, török, oláh, orosz, len-
gyel, tót, dán, svéd, skot, hollandi, tatár, fin,  per-
sa, hindu, mogol, chinai nyelv. A latin vagy diák, 
.az ózsidó vagy héber, és sok más nyelvek kihaltak. 

Az ember társaságban él. Legjobb társaság 
az, hol kiki munkája ntán kénytelen élni,hol rab-
lás, tolvajság nem szív eltetik, hol minden ember 
személye és vagyofia  teljes biztosságban van. 

Az emberi társaság különböző nevezetet kap. 
Van köztársaság, van királyság, Van császárság, 
herczegség, fejedelemség,  czárság, zultánság. 

Magyar-országnak királya s nádora van. Van-
nak főnemesek,  nemesek, polgárok és parasztok. 
Indiában az iily osztályok áthághatlanok, azaz ki-
nek apja katona, fija  is a köteles lenni, kié pap,a 
fiú  is pap lesz s tb.; nálunk szorgalom, iparkodás 
és jelesség állal a parasztfiú  is sokra mehet. 

Az ember teste látható, tapintható; az em-
ber testét a lélek kormányozza; a világ testet isten 



mint szellem vezérli. Isten lélek, tehát nem volt 
és nem is lesz földi  szemekkel látható. 

A lélekrül különbféle  véleménnyel voltak az 
emberek. Nehéz is a lelket szigorúan meghatá-
rozni, minthogy nem látható, nem hallható, nem 
szagolható, nem Ízlelhető, nem tapintható, szóval 
nem érezhető, az érzékek által föl  nem fogható. 

Ha az emberi lelket föl  nem foghatom,  hogyan 
tudnám istent meghatározni. Azt"tudom, hogy a 
világot ó teremtette, ó tartja ion, s ó a széllem, 
melly mindent lelkesít és kormányoz. 

Sokféle  embereknek sokféle  fogalmok  van 
isteniül. Ez nem lehet másképen; ezen nem le-
het változtatni. Annyit azonban megkívánhatunk, 
hogy istenért, ki a szeretet, ne üldözzék egymást 
az emberek. Annyiban megegyezhetünk, hogy az 
illy üldözés kedves nem lehet istennek. Szeressük 
inkább egymást mint testvérek,és iparkodjunk egy-
mást segíteni, akármikép vélekedjünk is az olly 
dolgokrul, mellyek nem testiek. 

A vallás istent, erkölcsiséget és a jövendő 
életet tanítja. Erkölcsös ember, ki beéri a magá-
éval és nem bántja a másét. Vallásos ember az, 
ki istenben az igazságot és az emberekben az 
erkölcsöt szereti. 

A vallások alapja egy, de a kivitel különböző. 
Van keresztény, mohamed, zsidó, hindu, mogol 
vallás. Vannak kik a természet tárgyait, napot, 
holdat, csillagokat imádják.. azt vélvén, hogy azok 
kormány ozzák a földet  és az emberek sorsát. 

A keresztény vallásban is sok felekezet  van. 
Nálunk elfogadott  vallás a romai catholica, a lu-
therana s kalvinusi, az unitaria és görög (óhitű) 



vallás. Türetnek a zsidók. Meggyőződését ezekre 
nézve kiki megkérdezheti. 

Az ember lelkével erkölcsi világ van kap-
csolatban. Az állat nem lehet erkölcsös, mert nincs 
eszes lelke melly megmondaná neki, mi jó, mi 
rosz. De az emberben él az öntudat, melly Ítéletet 
hoz mindén tettünkről, a jókért megjutalmaz, a 
roszért megbüntet. 

Az erkölcsösség azt parancsolja: ne bántsad 
a másét, de ne hagyjad a magadét. Másét meg-
támodnod, zsiványság; magadét másnak engedni, 
gyávaság. De nem szükség mindenkor ököllel 
védni a magadét: arra való a törvény és fölsőség, 
hogy a rendszegőket megbüntessék. 

Az ember testét nevelés által igen kifejthet-
ni, azaz erősebbé, hajlékonyabbá, szebbé tehetni. 
Oh én rajta leszek, hogy testemnek minden lehet-
séges tökélyt megszerezzek, — s ezen okbul, haj-
landó leszek okos emberek tanácsát követni. 

Az ember lelkét oktatás által még tovább 
fejthetni  mint a testet. A ki tanul, naprul napra 
okosabb lesz, belátást nyer a dolgokba és ügyes-
séget, hogy hasznosan foglalatoskodva  maga és 
társai javát előmozdítsa. Tanulás szerez az em-
bernek becsületet, bölcseséget, vagy ont. A mit ta-
nultunk, az mindörökén a miénk marad; attul 
nem foszthat  meg sem irigy szomszéd, seiii alat-
tomos tolvaj, sem gonosz erőszak. A tudomány 
minden mulatságok között & legtartósabb, a leg-
nemesebb; ki köny veket szeret, mindig talál, mi-
ben gyönyörködjék és soha nem unja el magát. 

Átlátom hogy szülőim nagyobb jót nem te-
hetnek velem,mint mikor taníttatnak: azért tisz-



temnek ösmerem, hogy e jó szándékjokban ke-
zökre járják. Tanulni fogok  szorgalmasan, hogy, 
örömöt szerezzek nekik, hogy becsület és tiszte-
let várjon rám, mikor fólnólendek,  hogy kiös-
merjem magamat a világban és hasznos polgára 
legyek hazámnak. 

A jó köny veket mindig ugy fogom  tekinteni, 
mint kincseket, mellyekkel isten áldá meg az or-
szágot; olvasni fogom  ókét, és a mit magam és 
mások hasznára fordíthatok,  megjegyzem'magam-
nak és adandó alkalommal végrehajtom. 

Tanítóm legjobb barátom lesz. Mert nem ó 
válalta e magára, hogy kiképzi lelkemet, hogy is-
meretekkel ruház föl,  és megtanít arra, mi a jó 
és rosz erkölcs, mi a valódi s az álhazafiuság,  mi 
szolgál javamra és káromra? Ha fáradozásait  illó-
képen meg nem hálálhatom, legalább szorgalmam, 
jó kedvem, köszönetem és jó magan\viselete által 
okot adok neki rá, hogy ne érezze mérték fölött 
hivatala súlyát és ne legyen kénytelen szomorú 
vagy boszús redőkbe szedni homlokát, ki külön-
ben is eléggé érzi a nap terhét. 

Ezen jó szándékom van... ezt köszönöm ed-
digi olvasmányomnak ... és most általmegyek 
könyvem második felére  hogy ott példákból és 
leirásokbul tanuljak mulatságosat, hasznosat és 
szükségeset. 



A n g y a l . 
(Első kép). 

A z embert igen sokféle  liaj fenyegeti  a földön.  A hova 
nézesz, mindenütt ellenséged lappang. A ház, mellyben la-
kol, leszakadhat és agyon verhet, a tüz, mellynél étkeidet 
főzöd,  megemésztheti egész vagyonodat; az áldott eső zá-
porrá változhatik, és árvizt állithat elő, melly mezőidet, 
lakodat elpusztíthatja; az álom mellynek karjai közé olly örö-
mest dúlsz, utolsó álmoddá lehet, mellyböl többé föl  nem 
ébredsz. A nap, melly olly kellemesen mosolyog rád reg-
gente, villámokat készít naphosszát, és estre inegjö a ziva-
tar, a villámlás, a dörgés... rettegsz te, remeg minden, mi-
nek fiile  van a hallásra. 

Lefekszel  a pázsitra hogy kipihentesd fáradt  tagjaidat.. 
és elalszol.. s mig te álom-barátod karjain vagy, jő a kí-
gyó hideg testével, helyet kémlel ki rajtad , hol megmarhas-
son, és bemeríti mérges fogát  tagjaidba. Harapása halál pos-
tája. A hideg szájban tüzesek voltak a fogak,  és ezen tüz 
más életbe képes téged áthamvasztani. 

Azt véled, harátok között vagy az életben, pedig ki 
legmézesebb előtted szájával, legerősebben tör ellened tet-
tekkel. Rászednek, megcsalnak, megsértenek, sőt elnyom-
ni iparkodnak. Ök a roszak, és mégis a te jó hiredet tá-
madják meg; rágalmaznak, feketítenek,  össze ákarnak zúz-
ni. Ha erős vagy, erősebb mint várták és kivánák: akkor 
megvesztegetéshez folyamodnak,  kikeresik gyönge oldalaidat, 
és arrul ostromolnak. Ha a pénzt szereted, lepénzeznek, ha 
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czirn és ringva vágysz, azokat igéinek, ka másban telik ked-
ved, azt szerzik meg. Oh és te nagy kisértetlje fogsz  jőni, s 
hihetőleg el is esnél, ha jó angyalod ineg nem őrzene. 

Azért mindig híven őrizd kebeledben az angyalt, melly 
a jóra int és a rosztul eltávolít; hallgass reá és tegyed a 
mit tenni parancsol, és mellőzd a mit mellőztetni akar. Is-
mertein egy leánykát, ki most boldog asszony, és ösníertein 
töbl) fiút,  kik holdog férfiak...  és hogyan lettek azokká ? — 
mert védangyalaik tanácsát híven követék. Ti is, barátocs-
káim, . hasonlót tegyetek, hogy hasonló sors várakoz-
zék rátok. 

Volt egy molnárné, igen jó anya, ki férjét  hiven sze-
rette, gondos házi asszony, ki gyermekeért élt halt. Volt 
neki egy fia,  már hat éves, és egy leánykája a második év-
ben. Azonban megbetegedett a nő, orvost hivhta, de az or-
vos nem tuda rajta segíteni. Érezte közelíteni halálát. Ekkor 
elöszólítá férjét,  és magához hozatá gyermekeit, mégáldá őket 
és meghalt. Legnagyobb áldását pedig kis leányára adta, 
mert sejdité, hogy annak legnagyobb szüksége lesz reá. Véd-
ahgyalának ajánlotta őt, és imádkozott istenhez: tegye őt ke-
gyessé, jóvá, munkássá. Isten raegliallgatá á jó anya imá-
ját s véd-angyalra bizá, megörzeni a kis gyermeket. 

Leszálla egekbül a védő angyal s vigyáza a gyermekre, 
midőn szendergett, vigyáza reá, midőn játszani inent ki a 
pázsitra, midőn a csermely habocskáival mulatozott és apró 
köveket horda ki a pátakbul. Midőn nagyobb lett, vele jára 
az iskolába, elvezette a templomba, vele volt, midőn embe-
rek közé juta, « ott mindig kormányozta, hogyan viselje ma-
gát , hogy a jóknak tessék, és kiki elmondja róla: „Amáliti 
igen szeretetre  méltó  lány"  És Amalia mindenfelé  tetszett, 
mert angyala sugalatát követvén, tiszta, szorgalmas, szelíd, 
szerény vala, s az oskolában a tanító őt állítá föl  példa 
gyanánt, kit követni, utánozni kell. 

Midőn Amália idősel)b lön, mostohájában nem anyát, 
hanem ellenséget talált. Ezen változásnak az volt oka, hogy 
leánya szüleiek anyjának, ki elkényeztetve, vele egészen 
ellenkező, szerencsétlen természetű volt: házsártos, pisz-



kos, kényes, renyhe. Ezt Juditknak hívták. Judith az egész 
faluban  mint a rendetlenség példánya ismertetett s nem valá 
ember, ki öt szeretné. 

Itt nagyon is rászorult Amália véd-angyala segedelmére. 
És angyala annyira vigasztalta fit,  hogy nem békételenke-
dett9 nem esett kétségbe; annyira oktatta, hogy roszat rosz-
szal nem fizete  vissza, hanem engedelmes, szelíd maradott. 
Ha mások anyja ellen támadtak, védte jó hírét, — ha saj-
nálkoztak föíötte  9 fi  sorsát jónak állította. Ezáltal pedig a 
jók szeretét még nagyobb mértékben megnyerte, s utóbb azt 
lehete mondani, hogy Amáliát e rosz sors még kitünőbbé, 
még jelesebbé tette. 

Majd annyira fölnevekedett  Amáliánk, hogy férjhez 
ménetelének ideje beállott. A legékesb hajadonnak mondaték 
a Vidéken. Voltak sokan, kik barátságába be akarák mago-
kat fúrni,  némellyekr jó, mások talám nem a legjobb szán-
dékbul. De neki védangyala maradt leghívebb barátja, s ez 
inegótalmazta minden .botiástul. Végre jött egy ifjú,  deli, 
őszinte, jó, munkás fiú,  ki megvaltá neki, hogy szive mé-
lyébül szereti s nejévé óhajtja tenni. Máli megkérdezte an-
gyalát, s ez igennel felelt.  így lön Amália a legboldogabb 
asszony a földön,  de véd - angyalátul még ma is sokszor 
kér tanácsot. 

Á r v I z. 
(A második képhez). 

Van egy szép ország a földön,  gyermekeim; neve: Ma-
gyarország.  Vannak arannyal 9 ezüsttel bővelkedő hegyei, 
van siksága mellyen a gabona bőven terem, vannak halmai 
hol arany szőlőfürtök  érnek, van sok legelője szép marhák-
kal , erdeje vadakkal 9 van sok folyama,  mellyek hallal bő-
velkednek. Ezen országban nem kevés a falu,  s elég szá-
mosak a városok: noha még annyi falu  s még annyi város 
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elférne  benne, s igazán boldog csak ekkor lenne. A városok 
díszét Pest teszi. Pest az ország első városa, mellyet minden 
magyar büszkén említhet. A nagy Duna mellett fekszik  ez , 
melly Németors^ágbul hozza szőke habjait s a fekete  tenger-
be siet. Rajta a gőzösek, hajók és sajkák sokasága mozog. 

Pest a szép dunai város, Buda ellenében, melly kö-
zépkoriasan fön-iilve  halmán, némi gőggel akarna ifjabb  öcsé-
re lepillantani . . . de mindannyiszor elszégyenli magát. Tudja 
ő , hogy messze földet  beutazhatni, mig ollyan palotasorra 
akadunk, minő a pesti dunasor. Az- újépület vagy is pattan-
tyús tanya vidékén kezdődnek a paloták, a legszebb lakok, 
és mehetsz egyenes irányban majd egy óráig, akár maga a 
Duna mellett, és szebbnél szebb házakra akadsz, egyik a 
másikhoz építve, vagy gyönyörű egyenes utczákat képezve. 
Az újváros Európa legszebb városaiban is becsülettel állana 
meg. De azért oda ne kölcsönözzük senki fijának.  Maradjon 
ö a miénk, és gyarapítsuk mindegyre. 

És Magyarország e büszkesége majdnem egészen rommá 
tétetett! — Azt kérded, kis barátom: Mi gonosz ellenség 
támadhatá meg e szép várost? Tatárok, törökök vagy musz-
kák? Nem ugy, barátocskáim... legjobb barátja látogatta 
meg, és az okozott neki legnagyobb kárt.. 

Pestnek legjobb barátja a Duna, eítiil kapja legnagyobb 
élénkségét, ezen hozzák bele az áruezikkek nagy részét, a 
legjövedelmezőbb kereskedés ezen űzetik* És mégis majdnem 
tönkre tette városunkat a Duna. A tél ezernyolezszáz har-
minezhét és haruiincznyolcz között hosszú és havas volt; a 
Duna jege magas víznél állott meg, máshol pedig a kis viz 
miatt megfeneklett.  így történt hogy tavasszal a sok hó el-
olvadván , annyi lé folyt  a Dunába, hogy partjai között alig 
fért  el, s a jég a nagy viz daczára sem mozdult. Budán a ví-
zi városban s ó Budán az alantabb helyek vizben állottak, a 
pesti parton is kicsapott a viz, de a védgát jó ideig föltar-
totta. Martius vagy tavaszelő tizenharmadika volt; délután 
ágyulövések liirdeték a jég mozgását; a nép örült, a kelle-
metlen vedéget elmenőnek remélvén. De nem messze tudott 
menni a jég ; a Csepel szigeténél megtorlódott s estennen egy-



re nevekedett a viz, mig tiz óra tájban a gátokon át kezde 
csapni s a belső városba bérohant. Az alantabb helyek azon-
nal megteltek vízzel. Az emberek íöldszintrül emeletekbe s 
padlásra voltak futni  kéntelenek, holinijok nagy részét az ár-
víznek hagyva zsákmányul. Reggel felé  a külvárosokba is 
egész erővel rohant a viz s itt a legnagyobb nyomorúságot 
és veszélyt eszküzlé. Rohanása irtózatos és gyors volt; a 
házak pedig itt alacsonyak és gyöngén épültek, nagy részint 
vályogbul. Ezeken csak hamar gyakorlotta erejét a kártékony 
elem. Rendre kezdtek roskadozni a házak, magokkal temetve 
mindent, mi bennök és rajtok vala. Sok ember lön áldozat. 
Nem volt elegendő sajka, mellyen csak az embereket lehetett 
volna biztos helyre szállítani, nem kéz elég, melly a segitség 
nélkül szűkölködőket támagatná. Portékák, bútorok, élelem-
szerek, könyv-és mindenféle  raktárak a legnagyobb pusztí-
tásnak voltak kitéve: a kár kimondhatatlan,' a félelem  vé-
getlen. A rettegéshez az élelem szüksége is szövetkezett. 
Nem volt hely, hol elegendő kenyeret lehetett volna sütni, 
— a liszttárak elmerülve, elseperve állottak. A mit lehete 
azonban, megtette a felsőség,  noha szigoruabb rend nem ár-
tott volna. Kenyér és hus sajkákon hordaték szét és osztaték 
ki a lakosság között; a szárazon maradt téreken hus mére-
ték; a katonaság kész kezet nyujta a segedelemre. Egy fér-
fiú  megérdemelte az árvízi-hajós  nevezetet, annyira mun-
kás és fáradhatlan  volt. Tünt a rang, helyezet és gazdagság-
beli különbség s a legtulsó szélek is összesimultak. 

Tizennegyedikén a város nagy része el vala öntve; ti-
zenötödikén a házak két harmada talám romokban hevert s a 
viz egyre nevekedett, tizenhatodikán hajnalra apadni kezde a 
Duna, mert a jég eltakaradott, s néhány nap múlva eltűnt az 
utczákrul, de a pinczékben sokáig viz maradott. 

Leirhatlan Pest külső városainak szine ekkorrul. Né-
mellyki ház-helyére is alig tudott ösmerni; itt ott majd egész 
utczák elsepertettek; itt az egész falbul  csak az ajtófél,  ott 
csak az ablaktáj, emitt csak néhányducz, amott egy két 
oszlop állott. Közvélemény volt, hogy Pest félszázadra  visz-
szavettetett. 



Egész Európában részvét mutatkozott Pest szenvedése 
iránt.. A szomszéd helységek, mellyek részint magok is 
szenyédtek, feledve  a kisebb bajt, a nagyobbon akartak se-
gíteni , és a fővárosba  siettek élelem- és ruhaszerekkel. Pénz-
segedelmet távol tartományok és országok is küldöztek. így 
lön hogy Pest csak hamar emelkedni kezde romjaibul; az 
utczák kitisztultak; házak kezdtek épülni s két három év 
múlva városunk szebben áll mint az előtt. 

A Duna áradásai ellen pedig kétféleképen  ovakodunk. 
Erős gát vonaték a Duna árja ellen... s az új házak mind 
szilárd anyagokbul építtettek: mert látható volt, hogy a jól 
épült házak majd sérelem nélkül kiállák a viz hatalmát, mig 
a vályoggunyhók majdnem mind összeroskadtak. 

De az árviz következtében nem csekély adósság fekszik 
Pest ház birtokosain, mellybül nem könnyű lesz kigázolni, ám-
bár a kamatok igen mérsékeltek valának. 

B a j v í v ó k . 
Nemde, kis barátaim, ti sem egyeztek meg mindenben 

egymással, hanem egyitek ezt akarja, másiktok amazt. Ugy 
van az más emberekkel is. Egyik ezt tartja jónak, a má-
sik azt. 

Ha az emberek ellenkező véleményen vannak, szüksé-
ges hogy egymást szép szerével és jó módjával fölvilágosítsák. 
Mindenik adja elő okait, kinek okai győzőbbek, annak állí-
tása fogadtassék  el. Ha pedig egyik sem tudja másikával a 
maga véleményét elhitetni, maradjanak szép békében egymás-
sal , és bizzák a fejlődő  időre, hogy hozza tisztába kérdé-
ses tárgyaikat. • 

Azonban az emberek nem igy szoktak cselekedni. Önbi-
zottsággal látnak a dologhoz; azt akarják hogy mások vakon 
liigyenek nekik, ők pedig nem is akarnak más ember okaira 
hallgatni. így történnek az összekoczczanások, az összev*?-
rekedések. 







Péternek eszébe jut azt állítani, hogy holnap tisztán 
kel a nap, Pál ellene szól és azt mondja, holnap reggel esni 
fog,  — össze vesznek s Pál Pétert kardra híja ki s levágja 
neki két uját. Pál győzött, mert Péter kezébül kiesett a 
kard, de a nap azért nein hallgat reá . . hanem gyönyörű 
tisztán kei s csonka Péter örül, hogy csak ugyan ueki 
volt igaza. 

így volt a dolog az emberi kérdések legnagyobb szá-
mánál. Ki erösebb vagy ravaszabb volt, annak lett igaza, 
így foglaltak  országokat a nemzetek. A mellyik győzött, azé 
lön a jog, a mellyik meggyőzetett, azé az iga. Amaz uralkodni 
kezdett, ennek engedelmeskedni kelle. 

Nálunk is soká ágyú kérdése alatt vala, kié Buda, a tö-
röké e vagy a magyaré. Másfélszázadig  a töröké volt hozzá 
az igazság, mig százötven év után megfordult  a szerencse 
kereke s azt mondotta: e vár a magyart illeti. 

Olvastam két ifjúról  egy történetet, mellyet itt ezennel 
elmondok előttetek, ifjú  barátaim, hogy okotok legyen, ki-
nevetni bohóságokat. Árthur sokat utazott és sokat látott, sze-
retett is beszélni utairól. Volt az embereknek, mit hallani 
tőle. Levegőben épült várakrul, tündér kisasszonyokrul, 
szarvas kuiyákrul, repülő szamarakrul és kutyafejű  törökök-
riil beszélt.. Sokan voltak kik hittek neki, de Markolf 
mindig csak nevetett, valamikor hallá őt regézni. Ezen Ár-
thur fölboszonkodott  és kérdezé öt: talán kételkedik szavai 
igazságán. 

Minden bizonnyal! felele  Markolf. 
E szerint én hazudtam? kérdezé Arthur. 
Magad mondottad., válaszol Markolf. 

De azt csak egy semmiházi mondhatja, ki az ország ha-
tárán ki nem pillantott, kinél okosabb azon szamár, melly 
Párisban volt. 

Épen nem látszik meg rajta! felel  Markolf. 
De rajtad meglátszik, hogy gyáva félénk  vagy, ki a gaz 

czimet zsebedbe dugod, és szépen haza viszed, hogy jót alu-
gyál rajta: mond Arthur. 



Az igaz, folytatja  Markolf,  hogy illy párisi bölss egy 
fülén  több bölcseséget hordoz piszok gyanánt, mint én valaha 
egész testemre kenhetek.. s ha ő azt mondja hogy én gazem-
ber és ostoba vagyok, lehet valami a dologban, s egyikünknek 
ollyannak kell lenni... azonban mivel neked olly kedved van 
kardozni, jól van, legyen meg. Minthogy pedig illy bölcsre 
illetlen jobb kezemet fognom,  bal kézzel fogok  víni veled, 
hogy kilássék, az én balomban van- c becsületesség és okos-
ság vagy a te jobbodban. 

így szólván fölfegyverkeztek.  Egyik kezüket paizszsal 
terhelék, másikban egyenes szablya volt, inig egész testök 
pánczéllal és mellvassal takartaték. És találjátok el gyerme-
kek, mellyik volt a kettő küziil okos és becsületes ? 

A ki eltalálja, s hozzám jő megmondani* két szép pi-
ros almát kap jutalmul. 

C z i g á i t y o k . 
Voltatok- e már vasárnap délután magyar faluban,  kis 

barátaim? — akkor bizonnyal zenét hallottatok a korcsmában 
vagy fogadóban,  és kíváncsiság lepe meg benneteket: kik te-
remtik elő e szivreható hangokat. Megkértétek tehát idősb 
ismerőstöket, atyátokat, bátyátokat \agy nevelőtöket, vezes-
sen el oda benneteket, hogy lássátok mind a zenészeket mind 
a tánezolókat. Beléptetek tehát a zajos szobába s ottan a por-
tul alig tudtatok látni. A hosszú asztalokon boros üvegek vol-
tak nagy számmal, de az ivók száma még nagyobb volt; né-
mellyki tántorgott is, nem tudta, mit beszél; és barátságos 
vala kimondhatlanúl. Voltak kik perelni akartak egymással, 
de lebékéltettek; mások tánczoltak és pergették a leányokat. 
A sarokban pedig egy csoport iile igen barna emberekbül, 
kikenmeglehete látni, hogy vagy melegebb országbul jöttek 
és száriuoztak, vagy a jóltevő nap sugaraitul igen meg hagy-
ták magokat sütni, ők a legcsendesebbek a szobában; nem 
szólnak, nem lármáznak, nem esznek, nem is igen isznak, 







de mindenik saját világával foglalatoskodik:  mások kedvét 
emelni s kormányozni. Ezek a hangászó czigányok. 

Az a fiú  ottan, ki fünáll  és legjobban dolgozik, az el-
ső hegedűs. Szakála csak most pelyhedzik és már is annyira 
vitte hogy hét falu  nem ismeri mását a hegedülésben. Mellette 
van a második hegedűs, komoly férfiú,  ki senkire nem néz, 
hanem a hangokban látszik élni, egy harmadik legrecsegöbb 
hangokat ad , hogy szinte a falak  rezegnek bele; ez a bőgős 
vagy brugós. A társaságot egy negyedik férfiú  fejezőbe,  ki 
előtt az asztalon egy különös műszer fekszik,  mellyből ő a 
legélénkebb tagjártatással éles és változatos hangokat csal 
elő. Jó volna ha ő kegyelme verőpálczájára gyapotot teker-
ne, hogy szelídebben jőnének hangszeréről a hangok. 

Tudjátok e, kis barátaim, minő hangszer fekszik  előtte? 
Majdnem négyszegletű alakja van , tele van feszítve  húr-
ral . . . és két pálczikával veri a czigány.. Ki találja el nevét. 

Megvan .. csakugyan czimbalom.  Most már nézzétek és 
hallgassátok a mulatságot, barátaim; én nem szeretek soká 
a korcsmában maradni. Tovább sétálok.. 

A falu  végén bogácsokkal benőtt földhalmot  látok, kö-
rötte félmeztelen  gyermekek futkosnak  s m'ntlia ajtót is ven-
nék ki a hosszas halom egyik oldalán. Kérdem, mi ez? Azt 
felelik:  putri.  Kérdezem: mire való a putri? Azt mondják: 
czigányok  laknak  benne. Menjünk be, nézzük meg e földalatti 
lakot, melly egy nyíláson kapja a világosságot s az ajtón 
ereszti ki a füstöt.  Szép bútorokat itt nem igen keresünk, 
mert nem is találnánk., ágy itt a föld,  szék a föld,  asztal 
a föld.,  egy két ducz az oszlopzat.. szeg rajta a ruhatár. . 
s a sarokban a tűzhely a kályha és műhely. Itt tüz ég, mel-
lyet fujtató  vidámít., üllő s kalápácsok hevernek a szom-
szédságban s igy gyártatnak a szegek, vasfogók,  három lá-
bak, mellyeken nem delfii  istenné fog  jósolni, hanem serpe-
nyőben víz fog  melegedni, vagy vajrénye fog  sülni. 

És most már, kis barátaim, láttátok a czigányok két 
fő  foglalatosságát:  a zenézést és kovácsolást; mit ezen túl 
űznek, azt csak mellékesen teszik. Szeretnek lovon is ülni s 



itt ott híres lócsiszárok vannak köztük; a csere-bere kedves 
foglalatosságok  s hol cserélni nem tudnak, ott ha leliet en-
gedelem és megegyezés nélkül is tovább viszik a lovat. Hal-
lék egy illy mesét, elmondom, figyeljetek. 

Megtetszett egy szép 16 a czigánynak, s addig leske-
lődött utána, mig sikerült ellopnia. Azonban a szerencse ha-
mar hátat fordított  neki: észre vették hogy leskelődik a ló 
után és meglesték öt is, hogy lnikor fog  lopni. Utána rúgtat-
tak tehát lóháton s csak hamar élérték és a birú elé parancso-
lák. A biró a dolgot nyilvános lopásnak ismeré el, megen-
gedé azonban a czigánynak, hogy mentse magát, ha tudja. 
Oh az igen könnyű, biró uram — felelt  a czigány — én nem 
loptam ezt a lovat. Én az erdőben a gyalog uton sétáltam s 
a ló keresztben állt ottan, elöl akartam kikerülni, akkor ha-
rapott, hátul akartam kikerülni, akkor rúgott. Hát mikor sem 
elöl sem hátul nem kerülhettem ki, keresztül kellett rajta 
ugornom. Jaj, de a szerencsétlenség utolért. Rá estem a lóra 
s a ló elszaladt velem s talán a Dunába hurczolt volna, ha 
szerencsémre ezen urak utol nem érnek és le nem szabadíta-
nak róla 

Egy másik czigány pedig hideg télben utazott. Köpö-
nyege olly rongyos volt hogy hálónak is el lehetne nevezni; 
tarisznyáját pedig, mint a parasztok mondják, rég megütötte a 
lapos menykö. • Mikor a faluhoz  közelített, maga sem tudta 
meghatározni, mi fáj  neki jobban, a hideg e vagy az éhség. 
Illy állapotban ment be a szélső uri házba. Dévaj éltes em-
ber volt az uraság, ki, mikor leliete, szeretett nevetni s örö-
mest háborgatta az embereket. Csak hamar látta most is a 
didergő czigányon, hogy ugyan csak májig fázott,  s kiolvasá 
lapos tarisznyájábul, hogy régen nem volt benne valami. Tré-
fálni  akarván tehát a czigánnyal; így szólott hozzá: No ko-
ma, válassz: mit akarsz inkább? melegedni - e a tűzhelynél, 
vagy egy darab czipóval tovább sétálni. — 

„Édes tens ur, — felelt  a czigány — biz én csak azért 
esedezném hogy szabad legyen azt a fehér  czipót előbb meg-
pirítanom.44 Az uraság nevetett a czigány ötletén s egy po-
hár bort is adott neki a pirítóshoz. 



A két mese után talán tudni akarjátok, kis barátaim, 
honnan eredtek a czigányok, és miképen vegyültek a többi 
nemzetek közé. Hogy a zsidókat a rómaiak szórták szét az 
egész világon, hallottátok már talám: de mi oka annak, hogy 
czigányok mindenfelé  vannak, és czigányország sehol 
nincs ? — 

A czigányok hihetőleg ásiai éspedig indiai népfaj.  Ezen 
India nevií igen nevezetes országiul iparkodjatok jó sokat ol-
vasni. Ekkor megtanulandjátok, hogy ott a polgári társaság 
különbözőosztályokbul van összealkotva, mellyek között leg-
elnyomottabb az úgy nevezett páriák és pulyák osztálya. Ezek-
nek emberekkel nem is szabad egy társaságban élniek; mint 
akármi vadat, agyon üthetni őket. Illy ostoba tud az ember 
lenni, gyermekek. 

A tizénnegyedik században a mogol és tatárok elfogla-
lák Indiát s ezen időtájban jötték ki onnan a czigányok, a 
hindu nyelvet magokkal hozva s nagy részint megtartva s a he-
gedűt máig igen szeretve, melly Indiában ősi hangszer. Tö-
rök országbul az oláhokhoz s Erdélybe csak hamar átszi-
várogtak, zenészekké, kovácsokká, levélhordókká sőt hó-
hérokká is lettek. Utóbb Magyarországba és egész Euró-
pába elszéledtek. Spanyol és Angolországokban mai napig 
igen számosak. 

A czigány ravasz, elmés, jókedvű, kevéssel megelé-
gedő, lakra ételre nem sokat adó, sátorral putrival és dög-
hussal- is megelégedő. A szabadságot és csavargást mindenek 
fölött  szereti, ezen okbul nehéz öt rendes lakra s életre szok-
tatni; földiniveléstül  iszonyodik, ritka lesz jó katona közü-
lök, mert a bátorság, vitézség és rend épen nincs vérükben. 
Haliám egy igen derék szál czigány esetét, ki ezredében a 
legmagasb legény volt, s hétszer szökött meg, s mint szö-
kevény lopott, miért halálra ítéltetett. A siralom házban és 
mikor veszteni kivitték, szakadatlanul sirt, sut ordított, 
bömbölt, minek csak a fejébe  lött golyók vetének véget. 

A veres nadrágot különösen szereti a czigány. Mondják 
hogy egy falusi  úrral igen soká alkudozott a falu  czigánya, 
adná neki a hajdú ócska veres nadrágát. Az uraság neki igéi-



te a nadrágot, ha ötvent magára hagy veretni. A czigány 
reá állott és lefeküdt  a deresre, melly a faluban  a rendet 
tartja fön.  Reá húzzák az elsőt, a czigány eljajdula, reá húz-
zák a másodikat, el kezd ordítani, s a harmadik ütésnél le-
ugrott a deresrül és mondotta: nem kell neki veres nadrág. 

De alig mult el néhány nap, elfeledte  a fájdalmat,  meg-
felejtkezett  a verésrül, és újólag kellett neki veres nadrág. 
Isihét elmegy tehát az urasághoz és esedezett neki a ve-
res nadrágért. 

„Most bizonnyal kiállóm azt ötvent !" mondá. 
Lefeküdt  a czigány a deresre, föltévén  magában t hogy 

ha meghal is kiállja az utolsó pálezáig. Vitézül tiirte az első 
botokat, szorította fogait,  nyöszörgött, a tizedik ütésnél el-
jajdult s a tizenkettedik pálezára lehullott a deresrül. 

Mikor tovább ment az udvarbul, nehéz volt megmonda-
ni: szíve fáj-  e inkább vagy vert teste. Most soká tartott, 
mig eszébe juta, ismét elmenni nadrágjáért. Azonban nem tu-
dá egészen abban hagyni; bizonyos idő múlva* csak ugyan 
elment, emlékeztetni az uraságot ígéretére. „Találtam, ugy 
mond, módot hógy most minden bizsonnyal megkapom a na-
drágot. Kötöztessen le a tekintetes ur a deresre, és akárho-
gyan ordítok, föl  ne bocsásson, hanem veresse el rajtam az 
utolsó ötvenig." 

Mit gondoltok, ifjú  barátaim, kiáltotta- e a czigány az 
ötvent? — Volt-e szíve az uraságnak, ugy elkínozni egy 
szegény embert? — Megegyeztethetö az emberiséggel az 
illy bánásmód? 

C s i k ó . 
Igen szép állatokhoz vezetlek, kis barátom; ha jól fi-

gyelsz, mulatságod lesz velek. Bizonyosan láttál már lovat, 
és azt is tudod, hogy Van szekeres vagy hámos ló,  mellyet 
kocsik hintók és szekerekbe fognak,  van nyerges ló  vagy JM-
ripa, mellyen lovagolni szoktak, van csikó, melly a fiatal 



lovat jelenti, vannak ménesek  % hol sok ló nagy gonddal ne-
veltetik. Tudod azon fölül,  mit tesz az: csődör  vagy mén? 
ez a kan ló, és mit tesz a: kancza, melly az anya ló. Ezen 
elnevezések jőnek elő a lovaknál. 

Ha tovább megnézed a lovat, látsz rajta fejet,  törzsö-
köt és végtagokat. Fején megvannak a müszeuek: szem, fül, 
orr, nyelv, A ló arczcsontai hosszúk; nyaka szinte hosszú, 
mellyet serény takar. A lónak egy gyomra van, míg például 
az ökörnek négy gyomra van, a bendö,  a reczér,  a százré-
tu s oltó  gyomor. Van szíve, tüdeje, mája, lépe, veséje, 
bélcsatornája. Mind a négy végtagja láb. Lábain nincsenek 
ujak és azokon köröm, hanem az egész láb egy szarúnemü 
állományba van takarva, mellynek neve mancs. Vérkerengé-
se hasonlít az emberéhez, t. i. a szív jobkamarájábul a tü-
dőbe megy a vér, hol a lélekzés hatását érezi, innen a szív 
balkamarájába megy, melly igen erős, izmos, és a vért 
az egész testbe szétküldözi. 

Az anya-lónak emlője, tölgye van s a csikó ebbül kap-
ja eleinte táplálatát. A ló tehát emlős állat: elevent szül 
(csikózik) és a csikót szoptatja. A madár is elevent tojik, de 
a tojásban csak idővel fejlődik  ki a madár, többnyire a rajta 
ülő anya melege által. Meleg tartományokban a nap melege is 
kikölti némelly madarak homokba rakott tojásait. 

A ló neméhez számítják a szamarat  és a zebrát  is. Sza-
íuártul és kanczalótul származik az öszvér,  melly a déli tar-
tományokban igen kedvelt teherhordozó állat. Mi ezekrül 
most ne szóljunk, hanem mulassuk magunkat a ló ismerte-
tésével. 

A lónak igen sok hasznát veszi az ember. Az ásiai né-
pek a tejét megisszák, húsát megeszik: nálunk ez nincs szokás-
ban. A ló erős és gyors, mellette pedig tanulékony is: ezen 
okból mind terhek emelésére, mind gyorsaságunk előmozdítá-
sára alkalmaztatik. Országutainkat lovak népesitik meg. Lo-
vak fogvák  mind terhes mind az üres kocsikba. A terhes ko-
csikat lassan húzzák előbbre, a könnyű kocsikkal pedig mint-
egy repülnek. Az emberhez igen hozzá szokik a ló s némi ba-
rátságba lép vele. Szereti urát, ki jól bánik vele, védelmezi 



azt, kevélykedik alatta, s engedelmeskedik neki. Félelmet 
alig üsiner. A csata legnagyobb lármáját kiállja és megsebe-
síttetve is utolsó erejéig kész szolgálni. Hadra leghaszonve-
hetöbb minden állatok között. Azonban jórbánást is kiván, 
mert rosz bánásmód által igen elromlik, makacs, engedetlen, 
zabolázhatlan lesz. Nálunk rendesen azért hamisak és roszak 
a lovak, mert durván nevelik őket. Az aráb mindig enyeleg 
lovával, beszél neki, simogatja, dicséri s az aráb lovak min-
den jó tulajdonság tekintetében elsők a földön.  A tisztaságot 
is igen megkívánja a ló, ugy hogy piszkos ló jó tiizlien nem 
is lehet. 

Ázsiában és Amerikában vannak elvadult lovak, de azok 
nem olly szépek mint a szelídek, így a ló látszik azon állat-
nak, melly egészen az ember számára van teremtve, hogy 
nevelés által nemesíttessék, épen mint magával az emberrel is 
történik. 

Legkarcsúbbak, leggyorsabbak, legtiizesebhek és mel-
lette legjámborabb természetűek az arabfajta  lovak. De az ara-
boknál végetlen gond is fordíttatik  a lótenyésztésre. Kár hogy 
az arab legalább fele  gonddal nem neveli gyermekét mint 
lovait. 

Az aráb lovak után igen dicsértetnek Ásiában a persa 
lovak, mellyeknél jóval alább állanak a török  lovak. Enro-
pában arab fajta  által nemesittettek meg a tpanyol  andalúziai 
lovak és majdnem ezeket lehet elsőknek mondani. Az angolok 
mint mindent, ugy a lovak nemesítését is hasznokra forditák 
s az arab és spanyol fajta  segedelmével az angol  fajtát  állí-
tották elő, melly szálas és rendkívül gyorsfutó.  Nagy ápo-
lást és vigyázatot kiván. Az északi tenger partjain a legna-
gyobb és erösebb ló fajta  találtatik, mellyböl városainkban 
leginkább a serfözők  tartanak példányokat; de illy lovakat a 
vontató kocsisok birtokában is láthatni az országutakon. Né-
mellyek olly nagyok ezek közül, hogy kis elefántoknak  le-
hetne őket mondani. Legkisebb lovak Kortzika  (Corsica) szi-
getén vannak. 

A magyar lófajta  tartós, elég erős, tüzes, de eddigelé 
kevés gond fordíttatván  reá, nem hogy előre ment volna, 



liánéin inkább hanyatlott. Újabb időben nagyobb gond fordít-
tatik az ipar ezen ágára hazánkban is, főképen  a Gazdasá-
gi egyesület  által* mellyrül barátocskáim, sokszor fogtok 
szépet és dicséretétet hallani. 

Pesten a Rákos mezején évenkint tartatik lóverseny, 
mellyriil tanítótok lesz szíves bővebben s z ó l a l j minthogy ne-
kem más tárgyakkoz kell sietnem. * 

D u d á s . 
Míg városban az nrfí  fuvolát  tanúi fújni  s a kisasszony 

zongorát pengetni: addig falún  a furulya  is megteszi a magá-
ét s a duda igen híres hangaszer. A kecskebak bőre leliuzat-
ván dudává készíttetik ki, síp toldatik hozzá, mellyet a dudá-
ba fútt  levegő mint valami fujtató  táplál, s azon kényelmet 
szerzi meg a dudásnak, hogy ha egyszer tele fújta  hangasze-
rét, jó ideig kímélheti tüdeit, minthogy csak karjával kell 
nyomnia a hóna alá vett eszközt s az folyvást  adja a 
kiránt harfgokat. 

A duda meglehetősen elterjedt hangaszer Európában. 
Nálunk épen nem ritkaság dudaszót hallani, sőt az ugy ne-
vezett Dtidás  galopp  táncz-zenétten a pesti redoüt - terembe is 
behozaték. Itten nem időzhete ugyan soká, mert a milly vá-
ratlanul köszönte bé a divatvilágba, olly hamar ki is inult 
a divatbul. 

Múltévben az alföldön  utazván, vasárnap délután egy 
csárdához értem. Mintegy három óra tájban lehete az idő. 
Kevés volt a nép a házban, hihetőleg utóbb fogtak  érkezni 
a közel fekvő  helységből. De a dudás már nem hibázott. Si-
pító hangjait messze lehete hallani. Nem is magának fújta  a 
dudát, mert egy juhász és egy szabadságos katona ugyan 
csak járták rá a lassút. Derék két ficzkó  vala s sajnáltam 
hogy sietésem miatt tovább nem nézhettem őket. Hihetőleg 
nem sokára megszaporodott a tánezosok száma s ekkor még 
nagyobb mulatság lett volna őket nézni. 



Ugyan, kis barátaim, ösmertek e a dudán és furnlyán 
kívül más hangaszert is ? No szóljatok... Egyitek hegedűt 
említ... a másik bőgőt, a harmadik brúgót, a negyedik 
czimbalmot, az ötödik trombitát, a hatodik kürtöt, a hete-
dik klar inétot^ hogyan jutott ezen nyolczadiknak táro-
gató eszébe ? W 

Nem tudtok tnás többet? Oh igen is . . Van még fu-
volya, van hárfa  és czitera, van gitár (guitarre)... van orgo-
na , zongora, liarmonica. 

És te kis korhely, mit nevetsz? talán a te hangaszere-
det kihagytuk? — Nem a dob az? — Nem. Vagy talám a 
doromb? — Az sem . • Talán hát a réztányér és csengetyü? 
— Ez sem.. Szólj tehát: mi? — Az öreg harang. 

Oh te kis muzsikus, vigyázz, föl  ne akadj az öreg ha-
rangon , melly olly rosszul fizet.. 

E l e f á n t 

Ki tud nekem igen igen kicsin emlős állatot nevezni? — 
— Tergeri disznó!.. Ki nevez njég kisebbet ? . . . Egér! — 
Ki nevez még kisebbet ? . . . Gözü ! . . — És most ki mond-
ja meg, hogy hívják a legnagyobb emlős állatot?... Czethal-
nak... Tehát nem hal a^czethal ? . . Nem, csak azért neve-
zék el halnak, mert vízben é l . . . Miért mondjátok a czetha-
lat emlősnek ?. . . Mert teljesenkifejlett  fijakat  szül, azokat 
emlőivel szoptatja s egyéb alkotásának lényege egészen meg-
egyez az emlősekével. 

Vigyázzatok fiúk:  nevezzetek nekem szárazon élő nagy 
emlős állatot!... Ökör... l ó . . . teve. . . bival... szarvas... 
orrszarvú.. Nevezzétek meg a legnagyobbikat!.. Elefánt. 

Az elefánt  Asiában és Afrikában  lakik, tehát a forró 
földrészeket  szereti s ojt is igen kedveli a nedves erdőket. 
Jól tud úszni. Fején egy különös műszer van, mellyet or-
mánynak neveznek. Ezen ormány az orr és kezek helyét pó-
tolja. Vele a tüt és kis-pénzt is fölveszi  a földrül,  virágokat 







tép és csomókat old, de egyszersmind képes igen nagy álla-
tokat is több ölnyire a levegőbe hajintani. Füle nagy van, 
szeme igen kicsin. Két agyara női, melly nagy, nehéz és drá-
ga. Az elefáncsontot  ez adja. Ezzel védi magát leginkább s 
az orozlánnal is csatára kel, s jaj ennek, ha agyarára kerül. 
Bőre majdnem mezítelen, csupasz; olly vastag hogy a reá 
lőtt golyók visszapattognak róla. Nehéz dolog tehát az ele-
fántot  elejteni. Ormánya azonban ige^ érzékeny s azt na-
gyon is félti. 

Lábán az njak szinte ugy be vannak boritva kérges ál-
lományba mint a lovaknál, de nála a köröm mégis látható* 
Az indiai elefántnak  rendesen négy, az afrikainak  három 
körme van. 

Az elefánt  megszelidittetik s teherhordásra alkalmazta* 
tik. Igen tanulékony, és ha jól bánnak vele, engedelmes is. 
Hajdan tornyakat épittek hátára, testét fölpánczélozták,  és 
ugy mentek vele hadba. A toronyban dárdavető férfiak  vol-
tak. Azonban a rómaiak hamar kitanulták gyöngéjöket: or-
mányaikat iparkodtak megsérteni, s illy módon visszakerget-
ték őket. Mióta ágyuk vannak, a hadban liaszonvelietlen£k. 
De tigris vadászatra ma is használtatnak Indiában. 

Nevezetes az, hogyan állott boszút egy szelid elefánt 
megsértőjén. Egy szabó ugyan is vastag rostélyon át szokott 
neki majd zsemlyedarabot, majd dohányt, majd pályinkát ad-
ni. . . egyszer azonban ajándék helyett tűvel szúrta meg or-
mányát. Az elefánt  csendesen tova ment, de visszajövet tele 
szítta ormányát pocsolya-vízzel s a szabólegényt tetétül fog-
va talpig lefecskendezte  vele, ugy hogy alig maradt rajta va« 
lami szárazon, és csupa sár lett. 

F a. 
Az emberben a legkifejlettebb  életet látjátok, gyerme-

kek. Az ember tenyész mint a fa,  táplálkozik mint a fa  , és 
magához hasonló lényeket nemz mint a fa,  de azon fölül  érez, 
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mozog és gondolkozik is. Az ember leírását már láttátok, 
most lássátok a fáét. 

A fának  van tápláló műszere, a gyökerek, ineliyekkel 
a lételéhez szükséges részeket fölszíja,  vannak edényei, 
mellyekben a nedvek fölfelé  sietnek, és ismét vannak más 
edényei, mellyekben a nedvek aláfelé  keringenek. A fák  lé-
lekzenek is leveleik által. A fák  levelei tehát az áliatak tü-
dejének felelnek  meg. 

A fának  rendesen szokott törzsöke lenni, a törzsök igen 
gyakran elágazik, az ágok ágacsokba végződnek mellyek le-
velet, virágot és gyümölcsöt szoktak hajtani. 

A mi fáink  derekában különbféle  részek láthatók: a 
.bcly,  melly a fa  közepét foglalja  el s néha igen laza, igen 
könnyű: azután jönek a kemény farétegek,  mellyek a faéle-
tét mutatják ki, mert minden évben egy új réteget kap a fa. 
A kemény farétegeken  egy félkemény  réteg fekszik  köröskö-
rül: ez a hárs, ezt egy másik egészen fiatal  réteg takarja 
melly edényekbiil, sejtszövetekbül áll, s főleg  a nedvkeren-
gés műszere: ez a háncs. Ha a háncs köröskörül igen meg-
sértetik a fán,  vagy egy nagy helyen levétetik a fárul:  a 
nedvkeringés megakadályoztatik és a fa  kihal. Mint az álla-
tokat bőr és hám takarja, ugy a fák  is kéreg  és hám által fe-
detnek, melly őket a levegő befolyásaitul  védi. 

A fákat  különböző szempontokbul osztják föl.  A termé-
szetvizsgálók a természeti rendek és családok szerint soroz-
zák el őket, mások megkülönböztetik a lombhullató fákat,  mi-
nők a tölgy, hárs, bükk, dió, szilva, stb. és az öröklombu-
akat, millyenek a fenyvek. 

Vannak gyümölcsfák,  mellyek megehető gyümölcsöt te-
remnek, p. o. alma, körtve, szilva, cseresznye, medgy, 
baraczk, berkenye, birs, mogyoró, gesztenye stb., ezek kö-
zül némellyek nálunk vadon is teremnek az erdőkben, máso-
kat tenyészteni szükséges. Vannak olly fák  is, mellyek meg-
ehető gyümölcsöt nem adnak, p. o. akácza, tölgy, gyer-
tyánfa,  nyárfa,  szil, fűz,  kőris, juhar stb., de gyümölcsöke t 
vagy más részeiket mindazáltal különféleképen  használhatni . 
Tölgyön terem a drága gubacs; fákrul  szedik a f agyöngyöt 



mellybül enyvet (lépet) főznek;  fábul  Lány száz és száz esz-
közt, szerszámot és bútort készítenek. 

Fák szépítik a vidéket, árnyékot adnak embernek és 
baromnak nyáron, tüzelőt szolgáltatnak télre. Erdőkben lak-
nak a hasznos vadak, legelnek a marhák, kellemmel tartóz-
kodik az ember, ezer vidám állat és sokféle  virág társaságá-
ban. Azért, ifjú  barátaim, egész tisztelettel legyetek a fa 
iránt; ne rongáljátok a fákat,  sőt iparkodjatok minél több 
fát  ültetni, szaporítani. A ki fát  ótalmazott meg vagy te-
nyésztett, érdemet gyöjte magának. A régi emberek szent 
fákat  és erdőket ismertek, ott gyakorlák vallási cselekvényei-
ket.. legyen előttetek is bizonyos értelemben szent az élőfa 
s a hasznos fákbul  álló erdő. • 

G a l a m b . 
Iza különben igen derék leányka volt, csak egy hibá-

ban szenvedett, nem akart olvasni tanulni. Igen nehéznek 
tartotta az olvasást s hiában mondák neki, hogy az csak já-
ték, nem akará hinni. 

Történt azonban hogy Iza édes anyjával a piaczon ment 
keresztül, és ott egy ember galambokat árult. „Édes mama, 
mondá Iza, kérlek szépen, végy nekem egy galambot/' 

,Szívesen, édes leányom, felelt  az anya, de csak egy 
föltétel  alatt: ha megtanulsz olvasni/ 

„Oh bizonyosan, bizonyosan!" kiálta föl  Iza, s esze 
jobban a galambon volt, mint az olvasáson : 

,Nagyon sokat igérsz, édes leányom! — folytatá  az 
anya — nem tudom, higyek e szavaidnak. Vagy talán jobb 
lesz, akkorra halasztani a dolgot, mikor már olvasni tudsz.' 

„Oh ne, ne, édes mama! mikor mondom, igen szor-
galmasan tanulok, s ha nem teszem: vedd el galambomat 
tőlem." 

És az anya csak ugyan megvette a legszebbik galam-
bot, mellyik Izának legjobban tetszett. Iza pedig szavát tar-
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iá. Első háromnai) már mind ösineré a magánhangzó hetüket, 
azután mindennap megtanult kettőt hármat a mással hangzók-
bul v azokat összeköté a magánhangzókkal s igen igen rövid 
idő alatt olvasott. 

És igy Izának kettős öröme lett. Galambja szelíd lett 
s kezéhiil fogadá  el a buza szeneket és a kenyérmorzsát, ki-
sérte öt s turbékolt neki; könyvébiil pedig szép történetecs-
kéket és hasznos, mulattató dolgokat olvasgat, és nem győzi 
dicsérni szencséjét, hogy megtanula olvasni. 

A természetleirás különösen tetszik Izának; már sokat 
olvasa a galambokrul; ösineri a vad galambot, a házi galam-
bok fajtáit,  az örves galamb igen tetszik neki, az amerikai 
vándor galambokbul nagyon szeretne egy csapatot látni, a 
kaczagó, gatyás galambok mind jó ismerősei s föltette  magá-
ban hogy ha messze városba találják férjhez  vinni, levélhor-
dó galambokat tart s azok által levelez édes anyjával. 

Mert gondoljátok csak, Iza már írni tanul és elég szé-
pen rajzolja a betűket. 

G y e r m e k . 

Egy alvó gyermeket látunk. Ugyan hová lett az anyja ? 
Anyjának dolga van, azért lefekteté  gyermekét s melléje ál-
litá Vigyázta kutyát, és mondá, neki: Jól vigyázz, Vigyáz, 
hogy senki ne bántsa gyermekemet. És Vigyáz igen híven ál-
la őrt. A gyermeknek semmi baja nem lett. Midőn a fiúcska 
fölébredett,  Vigyáz játszott vele s midőn sírni kezde, hamar 
beszaladt a házhoz b ugatva tudtára adá az anyának, hogy 
a fiúcska  sir. 

Nemde igen okos állat a kutya, gyermekek. Igen sok 
szép történetet mondhatni el róla. Hűsége, bátorsága minden 
dicséreten fölül  van. Ki tudja, fogja-  e György is olly híven 
őrzeni magát, mikor nagyra nevekedett, mint jelenleg a ku-
tya őrzi őt. 







A gyermekre nem csekély vigyázat kell. Ő igen tapasz-
talatlan még, s nem tudja: mi van hasznára, mi van kárára. 
Nem nyughatik; most meredek partra megy * onnan leesve, 
nyakát szegheti; most fára  mász, leesik és lábát töri, tűz-
höz nyul és megégeti kezét, késsel metélget és elvágja uját. 
Mindenbiil akar enni, s mérges gyümölcsöt, gombát, füvet 
vesz szájába; kútba kandikál s bele eshetik, bele fúlhat. 
Azért kis barátaim, nagy köszönettel tartoztok szüleiteknek, 
hogy gondosan fölvjgyáznak  rátok. 

A gyermeknek nincs jobb barátja, mint az, ki oktatja, 
tanítja öt rendre, csinosságra, illendőségre, szépre, hasz-
nosra , szükségesre. Az oskola a gyermek fő  kincse. Itt mi-
veltetik ki lelke, itt adatik neki azon ügyesség, hogy mind 
magának mind a hazának haszonnal foglalatoskodjék  egész 
életében. 

A melly gyermek nem tanul, vadul nevekszik föl,  nem 
érezi azon édességeket, mellyek a míveltséget kisérik, Cisz-
teletre becsületre nem kap, s rendesen mindenben hátra ma-
rad, szegény és tehetetlen lesz. 

Ellenben ki az oskolát szorgalmasan járja, ki ollyan 
pályát választ magának, mellyre kedve és tehetsége van, ha 
magát jól előkészíti s utóbb szorgalmatos lesz: arra gazdag-
ság, tisztelet becsület várakozik s bizonyos lehet arrul, hogy 
ezer örömmel kapja visszafizetve  azon kis fáradságot,  mel-
ly et a tanulásra fordita. 

# 

H a r c z 

Ha míveletlen emberek összevesznek, megöklözik egy-
mást , hajba kapnak egymással sőt ha igen indulatosak, bo« 
tot, fejszét  is ragadnak és egymás kárára törekedve, agyon 
is ütheti egyik a másikat. Miveltebb emberek között sincs 
egészen kiirtva azon szokás, hogy egymással összeveszvén, 



fegyverre  ne kelnének. Azonban iít, mint mondják, neme-
sebb módon látnak a dologhoz, pisztolt sütnek egymásra, vagy 
kardot emelnek^ és ki győzött, azé az igazság. 

Mikor fejedelmek  haragusznak meg egymásra, még ve-
szélyesebb az ügy. Itt egy két ember halálával nem történ-
hetik meg a dolog. Százezerek öltözködnek fegyverbe  s a tu-
domány parancsai Szerint rendezik el magokat, hogy minél 
iszonyúbb pusztítást végezzenek el az ellenségben. Itt gya-
logok vannak, kik saját lábaikon járnál^ vállaikon pus-
kát emelnék, tasakjokban lőport és golyómit tartanak hogy 
azokat az ellenfélre  lődözzék, puskáikra még szuronyt is tűz-
nek, hogy vele mint valami nyárssal szurkálhassanak. Van-
nak lovasok, kik paripák hátára iilve karddal és karabéllyal 
vitézkednek, az ellenséget levágni vagy. lelőni iparkodnak. 
A lovasok között vannak dárdásak, vannak pánczélozott (va-
sas) melliiek és vannak könnyű huszárok. Van még egy ret-
tenetes nép á katonák között*, a pattantyúsok, kik ágyúval 
lődöznek. Az ágyú golyók többnyire nagyok, és egész soro-
kat elsepernek a katonaságbul. A kartács-taraczkok is rut esz-
közök. Ezekbiil a kartácsokat lövik aajÉllenség közé, mel-
lyek vasbul vannak öntve, belől üresek, de lőporral s mindenfé-
le ártalmas dolgokkal, szegekkel, vasdarabokkal és golyókkal 
megtöltetnek s midőn leesnek, elpattanván, nagy kárt okoz-
nak. Vannak még szárazi s vizi katonák, — a vizi katonák 
között nevezetesek a hadi hajókon szolgálók. Az emberek 
liajóharczot is tartanak, melly alkalommal megtörténik, hogy 
a hajó meggyúl s ki megégni nemakar, annak a tengerbe kell 
ugorni, hol ismét megfulás  vár reá. * 

Harcz után iszonyú megnézni a mezőt, mellyen a véren-
zés történt. Holtak és haldoklók, emberek és állatok, barát 
és ellenség összevissza mindenféle  liarczszerekkel fekszenek 
együtt, hogy az ember szíve majd megreped. Tudom, sokan 
voltak, kik illy alkalommal átkozák a háborút. 

A háború mindazáltal sokszor elkeriilhetlen. Ha gonosz 
ellenség megtámadja az országot vagy annak intézvényeit: 
minden polgár köteles vagyonával és vérével járulni a hon 
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védelméhez. Hol ez megtörténik, ritkán győz az ellenség, de 
rutul visszaveretik. 

Ti is, ifja  barátaim, kedveljétek egész életetekben a 
békességet; de megtámadtatva, kész szívvel akarjatok a ha-
za javára össze munkálkodni. 

I s t e n . 

Ki az, mondjátok meg,, kis barátaim, ki a napot fölhoz-
za keleten és ismét levezeti nyugoton ? ki az éjszakát csilla-
gokkal ékesíté föl?  ki a holdat majd megújítja, majd teljessé 
teszi? Kí az, ki esőt ad nyaranta, liólepelt terít a földre  té-
len, kizöldíti tavasszal a természetet, és gylunölcs-böséggei 
örvendeztet meg őszönként? 

Ki az, ki szemet atla embernek, hogy gyönyörködjék 
a nap világában; és hangokat teremte, hogy az ember gyö-
nyörködjék a zenében; és illatokat lioza elő, hogy az ember 
az illat kéjétül elkábrljon. Ki az, ki lelket ada az embernek, 
hogy gondolkozzék, ítéljen, határozzon és cselekedjék, és 
ada szivet hogy tudjon az ember szeretni és barátkozni, s 
szerelem ép barátság által boldog lehessen. 

-Ki az, kis barátaim, ki által az egész világ van, a nap 
hold csillagok és a föld,  és a földön  minden állat, minden 
növény? ki az, ki ura a ti lételteknek is, — ki akará, és 
ti születtetek, ki akarandja, és ti meghaltok. Ki az, ki 
egyenlő hatalommal uralkodik fehéren  és feketén,  szőkén és 
barnán, kicsinyen és nagyon, fiatalon  és vénen, férfiakon 
és nőkön, királyon és kolduson ? Ki az, ki számadással kinek 
sem tartozik, de neki minden alája van vetve? 

Különböző néven nevezik őt á népek; különböző foga-
lommal voltak róla az emberek hajdan és most, keleten és 
nyugoton, a m íveltek és tudatlanok. Nálunk Isten  az ő neve, 
s fogalmunk  róla az: hogy ő utolsó erő a természetben, be-
lőle erednek az erők s általa vannak az anyagok. Isten a 



test és lélek ura, általa vagyunk és leszüuk, uii és kik előt-
tünk voltak és utánunk lesznek. + 

Istent igen könnyen föltalálhatni,  kis barátaim. Nézzé-
tek meg a szép természetet, és az minden tárgyaival azt 
mondja: én isten teremtménye vagyok; nyúljatok kebletekbe 
s ottan Isten neve a legkellemesbben visszahangzik. Isten 
parancsai fejetek  és kebletekbe vannak írva, azokat kö-
vessétek. 

Isten minden embert szeret, szerencsétek ti is őket; Is-
ten igazságos, legyetek ti is igazságosak; Isten a tökélyek 
egyeteme, iparkodjatok ti is tökélyesek lenni. 

Miveljétek elméteket, miveljétek sziveteket , akkor 
egyenes utón haladtok isten országa felé. 

J u h á s z . 

A juh igen hasznos házi állat. Husábul táplálkozik az 
ember, gyapjábul posztót készít, bőrét szinte különféle  ru-
házatokhoz használja, tejét megissza, s túrót, sajtot csi-
nál belőle. 

Nem fogjátok  tehát csodálni, kis barátaim, ha az em-
berek a juhászaira nagy gondot fordítanak.  A gyapjúnak ma 
is jó ára van, a jó juhász gazda nem csekély hasznot kap 
fáradozása  után. 

Ki a juhokat Őrzi, juhásznak neveztetik. A juh kényes 
és gyenge állat lévén, nem csekély tanulás és tapasztalás kí-
vántatik a'hoz, hogy valaki jó juhász legyen. Különben a 
inelly juhász jól érti magát, nem él valami fáradságos  és kel-
lemetlen életet. Többnyire szép zöld mezőben van, néha er-
dők és fák  árnyékában, hol jól tenyésző nyája elég örömöt 
szerez neki. Hív késérőül néhány komondora van, kik a ju-
hokat is terelik, a farkassal  is viadalra szálnak. Nem hagy-
hatja el furulyáját  a juhász, mellyen komoly, andalgó nó-
tákat szeret fúni,  mert ö vig csak ritkán s/Okott lenni, mi-
dőn vasárnaponkin a csárdában tánezot járhat. 







A juh és kutya talám első állatok voltak, mellyeket az 
ember megszelídített. Azért a legrégibb idöbiil olvasunk már 
a juhászokrul. Ábrahám, ezen igen ősi történeti személy, juh-
nyájjal sétált föl  és alá Palaestinában; utódai pásztorok vol-
tak Egyiptomban, honnan mint hadakozó nemzet mentek ki 
az ugy nevezett Szent földre. 

De a juhászvilág legliimléribb korát az ó görögöknél 
vagyis a helleneknél találjuk. Arkadia volt a pásztori boldog-
ság hazája. Istenek szállottak leolympusrul az emberek közé, 
velők társalkodni, enyelegni, őket oktatni, boldogítani. Nem 
uralkodott akkor nagy rangkülönbség az emberek között, nem 
volt olly nagy haszonlesés mint ma, nem voltak tolvajok, 
haramiák, kényurak, zsarnokok. Kiki beérte azzal, mit a 
löld önként, és szorgalma után a nyáj adott. Pásztori sipok 
zengtek halmokon völgyeken, ligetek és erdőkben, s az echo 
vagy viszhang ritkán hallgatott el. Híves loiubu fák  alatt 
összeültek a pásztor ifjak,  verseltek és versenyt daloltak s 
mindenik dalnok számára találkozott leány, ki öt megkoszo-
rúzza. Maga a szerelem is boldogabb volt akkor. Nem pénz 
és vagyon után házasodolt a férfiú,  hanem szíve hajlandósá-
ga szerint. Igazságot nem pénzen vásároltak az emberek r ha-
nem ingyen kaptak. A barátság nem haszonlesésbül állott, 
hanem a lelkek egybehangzásán alapult. 

Illyennek festik  a régi pásztor világot, kis barátaim, 
hol az emberek juhászok és juliásznők voltak, — és nein ár-
tand néha olvasnotok róla szép leírásokat, mert az nemesitni 
fogja  sziveteket, és egyszerűsíteni erkölcsötöket, s ez nem 
fog  ártalmatokra lenni. 

JfiL  a n p u 1 y fc  a. 
Micsoda madarak fordulnak  meg udvartokon , Imre ? — 

Veréb, fecske,  varjú, szarka, czinke, sármány, bagoly, 
galamb; közelítenek néha harkályok, rigók, húrosak, ká-
nyák, babuták, kakukok, szajkók, gébicsek, héják és többek. 

Micsoda madarak élnek megszelídítve udvarotokon ? 



üli egész sereg ludak, kácsák, tyúkok, pulykák, pá-
vák, gyöngytyúkok és galambok. — Én a galambokat leg-
inkább szeretem , Tincsi a pávákban gyönyörködik, Atilának 
pedig a kanpulyka tetszik legjobban. 

Ide veled, Atila; mondd el, minő állat a kanpulyka? 
ird le öt, hogy még akkor is rá ösmerjünk, ha előbb egyet 
sem láttunk volna. 

A kan pulyka nagy madár, hihetőleg nehezebb akár-
mellyik 1 úrinál és pávánál; szárnya nem liosszu s azért én 
még repülni nem is láttam; farkával  kereket kerít majd mint 
a páva, de tollai nem olly szépek, mert fényes  feketék, 
fehér  foltokkal.  Fején nyakán csupasz bőr van, és az tele bi-
bircsokkal; melljek részint némi csiiggelékeken állanak, mel-
lyek, ha a pulyka haragszik, megdagadnak, neki nyúlnak, ve-
ressé lesznek. Illyenkor a madár saját hangon szokott kitör-
ni. Én hogy illyen lynrukolásra bírjam, fütyölni  szoktam, s 
bizonyos vagyok benne, hogy fölharagitom,  mire ö ismeretes 
kitörését bizonyosan megteszi. 

Jól beszéltél, Atila, most hallgasd meg, a mit én mon-
dok a pulykáiul. Ezen madarat vad állapotjában hasztalanul 
keresnéd Európában; itt ő csak szelídítve tenyész. Ellenben 
Amerikában vadon tenyész az erdőkben s onnan liozaték hoz-
zánk s most már, mint tudod, igen bőven szaporittatik, no-
ha kissé kényes, de liusa jó izü, és szapora. A vad puly-
ka szine zöldes barna, s szép érczfénnyel  bir. Van egy má-
sik pulyka is, mellynek farka  majd ollyan szép színeket ját-
szik , mint a páváé, mellyet immár nem ritkán csudáltatok. 

A pulyka fejét  nem szokás megenni: találjátok ki, gyer-
mekek : mi okbtil történik ez ? És miért eszik meg- a kakas 
és tyúk taréját? 

L á n c z h i d 
Ni, mi szépen fehérlik  a magas Buda, jer szaladjunk 

át reá!! — Ne olly vitézül, kis férfiak,  még kérdés, át 
tudtok- e a szép Pestiül a magas Budára szaladni ? 





* 

H-" 



Pest és Buda között a nagy Duna folyik,  a nagy Du-
nán pedig nem olly könnyű átszaladni, mint a félhelyes  gaz-
da udvarán. Először is, ha az a faliid  vagy inkábh hajóhid 
ottan nem volna, mit csinálnátok? — Sajkára ülnétek és át-
sajkáznátok.. De ha sajka sem volna? Átúsznátok, ha t. i. 
olly derék ficzkók  volnátok, hogy a Dunán keresztül tudná-
tok úszni. De hát ha a viz igen hideg? ha jeges már, és 
sem uszni nem lehet, sem a hajóhid ben nem maradhat, sem 
sajkázni nem bátorságos sőt tán nem is lehetséges? — Ugy 
e, illyen időre nincs semmi tanács zsebetekben? 

Az álló hid arra való, hogy télen és nyáron át leliesen 
rajta menni. Illyent építenek most Buda között a Dunán. E 
hid nem köboltokon álland, hanem kifeszítet  láncz-iveken. E 
végre a Dunában két kőlábat építenek, mellyek a lánczfeszi-
tésnél gyámképen fognak  szolgálni. Mind a budai mind a pes-
ti parton erős liidfő  leeiul, mellyeknél k'ezdődnek az ívlán-
czok, s átfognak  nyúlni a hidlábakon által egyik városbul a 
másikba. 

A vízben építés nem csekély mesterség, gyermekek. 
Itt előszűr is akkora helyet, mint egy jókora udvar,,ugy el 
el kell keríteni, hogy se be se ki ne mehessen viz. Ezt zár-
gáttal eszközlik. A zárgát egymás mellé szorosan vert nagy ge-
rendákbul készíttetik két sőt három sorosan; a sorok köze 
agyaggal erősen kitöltetik, azután az elzárt lielyrül a viz ki-
szivatyuztatik, s az emberek a viz közepén levegőben épí-
tenek. 

A pesti lánczhidnál azon különösség is lesz, ifjú  bará-
taim, hogy rajta minden embernek kell különbség nélkül fi-
zetni. Ez azonban igen rendén van, mert illő, hogy a melly 
hasznot más embertül kapunk, azt neki illő módon és arány-
ban megfizessük.  Már lia valaki a Dunán át akar jutni, minő 
fáradságába  s költségébe kerülne, Íja magának kellene eszkö-
zökrül gondoskodnia. Itt eltenben kész hidat talál, és bizon-
nyal szívesen leteheti az egy krajczárt, mellyért olly nagy 
jó adatik neki. Csak here akar másébul élődni, — a mun-
kás és igazságos ember olly viszonyban akar másokkal álla-



ni, hogy ingyen mit se követeljen, süt inkább mások legye-
nek nz o adósai, mint ö másoké. 

L y á n y 
Tudom hogy olvasóim között sok szorgalmas kis leány-

ka van, ki szeretne valamit magárul is hallani. Nem szegem 
kedvét: elmondom róla, mit épen szükségesnek tartok el-
mondani. 

A leányka igen kedves kis teremtés, ha tisztaságára 
iigyel, ha ruhája rendben van, ha kezei s arcza meg ven-
nak mosva, ha haja nem borzas mint a sülé, hanem szépen 
meg van fésülve,  s annak rende módja szerint be van fonva, 
lllyenkor nem csak sziilöi gyönyörködnek benne, hanem min-
den embernek tetszik, ki csak meglátja. 

A leányka igen kedves kis,teremtés, ha örömest enge-
delmeskedik szülőinek, mindent készen tesz, mire fölszólíta-
tik, ha soha sem daezos, de homlokán mindig kedv-és nyá-
jasság ül. Idegenek ellenében nem bátortalan, nem félénk, 
de nem is vakmerő, hanem a szerénységet soha meg nem sérti. 
Ha kérdeztetik, nyájasan és készen felel,  ha társaságban 
van, figyel  és magát illendően viseli. 

A leányka igen kedves kis tereintés, ha örömest lát a 
tanuláshoz és iparkodik minél előbb annyira jutni, hogy akár-
mit föl  tudjon olvasni és igy részint szülőit mulattassa olva-
sásával , részint saját magának szerezzen ismereteket olvas-
ináry által. Örömére szolgái tehát fölmennie  az oskolába, hol 
csendes szerény magaviselete és szorgalma által csak hamar 
megnyeri a tanitó szeretetét, és tanuló társnéi közül barátot 
szemel ki magának, a legjobb magaviseletű és legszorgalma-
sabb leánykát, kihez igen nagy vonzalma van, s ki iránta 
szinte igaz hajlandóságot mutat. 

A leányka igen kedves teremtés, midőn atyja s anyja 
neve napjára saját kezével készített ajándékot hoz és a sziv 
nyelvén üdvözli őket. E czélbol a*lányka szorgalmasan tanul-
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ja a különféle  asszonyi munkákat, mellyeknek utóbb nagy 
hasznát veendi az életben: mert mostan pénzt gazdálkodhatik 
meg általok, majd pénzt kereshet és minden esetre hasznos 
időtöltése lesz. 

A lyánka igen kedves teremtés, midőn anyjának jobb 
kezéül szolgál a háztartásban; midőn reá bizva látjuk a 
konyhát, és a konyha rendben van s az ebédek jók, Ízlete-
sek; midőn reá bizva látjuk kisebb testvéreit és azok tisz-
ták, rendesen öltözködtek, békések és őt szeretők; midőn az 
udvar és kertbeni fölügyelés  tisztéül tétetik, és az udvar, a 
kert a csín mintájául szolgálnak. 

A leányka igen kedves teremtés, midőn egész házi asz-
szonnyá kezezvén magát, egy hasonlólag jó készületü, mun-
kás és rendes ifjúnak,  ki öt nőül kéré, igent mond, és a 
menyaszonyi koszorút fejére  teszi. Kis barátnéim, iparkod-
jatok, hogy titeket irtalak le- e soraimban; hogy képeim a 
tiképetekkel egészen összeütközzenek. Higyétek-el, ekkor 
igen boldogok lesztek. 

M a g y a r . 

Ezer esztendeje lesz nem sokára hogy a magyarok Ál-
mos vezér alatt mostani hazánkba bejöttek. Utjok keletészak-
rul hozta őket a Tisza és Duna feli.  Ez országot különbö-
ző eredetű s nyelvű népek lakták, kiket a magyarok Árpád 
fejedelem  alatt mintegy tiz évnyi harcz után szerencsésen le-
győztek, s az egész országot sajátjokká tevék. Erdélyben 
ott lakó magyarokra, a székelyekre akadtak, kik velők azon-
nal szövetkezének. Sokan azt vitatják hogy a székelyek a 
hunusok maradékai, s ha ez igaz, akkor a hunusok csak 
ugyan magyarok lettek volna. * 

Magyar eldödeink igen vitéz emberek voltak, a keresz-
tény hitet nem ösmerék, hanem hittek egy fő  lényt, kit hi-
hetőleg istennek neveztek s mint mondatik, őt a nap képe alatt 
imádák. Ennek szent berkekbén évenkínt vagy nagyobb sze-



rencsés Ésetek alkalmával fehér  lovat áldoztak. A régi görö-
göknél is a ló Phoehusnak vagyis a napnak vala szentelve. 

A magyarok nem legjobb szomszédok voltak a németek-
kel. Árpád halála után a németek akartak szarvat kapni, de 
a magyarok megverték őket és bekaptak Németországra, hon-
nan csak igen sokára egy nagy megveretés után lehete őket 
teljesen kiigazítani. Ittlétök után mintegy egy századdal Geiza 
vagy Gecse lierczeg a kereszténységet kezdé közebek oltani, 
melly munkát első István király meglehetősen bevégezett, 
miért utóbb szentnek és apostolinak neveztetett el. 

Magyarország népe ekkor hódító magyarokbul, kik a 
nemzetet képzék, és meghódolt bensziilöttekbül, kik szolgai 
állapotba vettettek, álla. Amazok fegyvert  hordozva katonás-
kodtak , ezek a földet  mivelék és mesterségeket űztek. István 
olly tüzesen látott a kereszténység terjesztéséhez, hogy a meg 
nem keresztelkedőket rabszolgáknak szánta, a megkeresztel-
kedetteket pedig%a rabszolgaság alúl fölmenté. 

Árpád családa négy századon által viselte a fejedelmi 
pálczát Magyarhonban. Több fejdelmet  ada, kik szellemi-
leg nagyok, és hatalmasak voltak. Legkitűnőbb közöttük I 
László, korának és a magyar történeteknek legdaliásabb fér-
fija  , nemesíelkü s erős karu bajnok, jeles király, nagy hazafi, 
derék ember. Utána több gyönge kézben vala a királyi pálcza. 
Második András véghetetlen előjogokat ada a nemességnek, 
melly most már minden ífizszellemet  el kezde veszteni s tulaj-
don kényére élt. Őseinket a tatár-mogolok közeledésének híre 
seiu tudta fölébreszteni  s egyesülésre bírni. Jöttek ezen ásiai 
vadcsordák és Sajónál levertek bennünket tökéletesen. A ki-
rály, 4-dik Béla, szaladni volt kénytelen, Austriában meg-
fosztaték  s Dalinatíában sem vala biztos, -a szigetekre mene-
kült. A tatár-mogolok pedig három évig pusztíták az országot 
tűzzel és vassal, és csak három vár vala, mellyet be nem ve-
hettek: Esztergom, Pannonhalma és Fehérvár; hihetőleg ki-
törülendék a magyart a nemzetek sorábul, ha Oktai khánjok 
meg nem hal és Batu fövezérők  nem kénytelenül visszamen-
ni Ásiába. 



Árpád férfi  sarjdéka kiveszett 3-dik Andrásban s ezután 
az árpádi lány ágra inent a trón át. Első Lajos nagy fényre 
emelte a magyar királyi széket; Hunyadi János korának első 
bajnoka s a magyar történetek legnagyobb vezére volt Árpád 
után. Fija, Mátyás, királlyá választaték és a magyarok büsz-
kesége mai napiglan. Igazság szeretete példabeszéddé vált. 
Utána a hanyag cseh László következett, a nemesség annyira 
nyomta a jobbágyságot, fcogy  a szerencsétlen emlékezetű Dózsa-
fölkelés  jöve létre. A parasztok megverettek és napjok liosz-
szuidőre leáldozott. Szomorú sors várakozék rájok; földhöz 
köttettek, s a rabszolgaságnak csak neve nem pedig lényege 
hibázott nálok. A török szomszéd észrevette hogy nem Má-
tyás ül a trónon, azért közelebb közelebb vonult hozzánk s 
ezer ötszáz huszonhatban átlépte a Szávát. Zultánja a nagy 
Zoliman vala, ki báróin világrészben hadakozott nqgy sze-
rencsével. Már a Dráván is átjütt kétszáz ezer emberével s 
magyar alig vala kétszer tízezer együtt. Lajos király elébe 
ment neki, Mohács vidékén találkozott a két ellenfél.  Magyar 
húszezer vala együtt, kevés cseh velők. Tomori érsek főve-
zér. Ez sietteté az ütközetet, nem akarva bevárni a már 
Szegedig jött s negyvenezerre menő seregét Zápolyának. A 
törökök győztek, a magyarok nagy része elesett; a király 
Csele patakjába fúlt,  Zolimánnak az út nyitva Budára. 

Zolimán egy éjszakát tölte Budán Mátyás várában s 
visszaindula országába. Katonái végetlen pusztítást vittek 
végbe, és száz ezer magyarokat hurczoltak rabságba. Mit 
Dózsa idejében a füldnépe  közül Zápolya fegyvere  megkémélt, 
azt most az ozmánok tizedelték meg. így fogyott  fajunk,  igy 
esküdött össze barát és ellenség, hogy a magyar ritkíttassék 
a földön  és hazájában. 

Mostan véres két század hajnala jött föl  tüz színben 
hazánkra A magyar ketté szakadt. Az egyik szakadás gyiiU 
pontja Erdély vala; a másiké hazánk, hol Pozsonyban a ma-
gyar királyok koronáztattak meg; Budán ozmán basa paran-
csolt. Európára az újabb kor derült föl,  de ránk e derű igen 
csekély fényt  vete, s még e fény  is tovább homályosult, an-
nyira hogy hazánkban alig vala más homálynál. A török ki-



üzetése Budárul alig segíte valamit, vitézségünk Mária The-
rezia alatt az egész világ ügyeimét magára vonta s mégis 
csak a legújabb idők föladata:  nemzetté tenni benünket — a 
szó valódi értelmében. 

Tudom, kis barátaim, mindnyájatok kebelében magasra 
dobog a szív, midőn-e szavakat halljátok: nemzet, haza, 
magyar. Oh szeressétek is e neveket és iparkodjatok jeles, 
derék magyarokká lenne. Figyeljetek, megtanítalak arra, 
mi szükséges ahoz, hogy hazánk valódi derék fijai  tegyetek. 

Először is ki kell magatokat Művelnetek, hogy fejlett 
lelkűek és testiiek legyetek. Az ostoba ember terhe magának 
és másoknak, az ügyetlen csak alkalmatlan. Munkásoknak 
kell lennetek most és jövendőben; hasznos munka terem va-
lódi gyümölcsöt és tesz függetlenné;  a független  ember sza-
bad ; a szabadság pedig első kincs a t&sti s lelki világban. * 

Tanuljatok a dolog mellett nélkülözni is. Az gazdag, 
kinek elege van, a nélkülözni tudás egy neme a gazdagság-
nak. A telhetetlenség örökös koldusság; a telhetetlen soha 
sem szabad, — és mindig szolgai marad azon nemzet, melly-
nek tagjai telhetetlenek, lekenyerezhetők, megvesztegethetők. 

Szeressétek, kis barátaim, az igazságot. Ne hazudja-
tok semmi árért. Adjátok meg mindenkinek a mivel tartoztok, 
és szégyeneijetek mástul ingyen elvenni valamit, mást meg-
fosztani  valamitül. Becsületes munka után akarjatok élni, 
nem kegyelembül, nem ingyen, nem előjogokbul. Ha illye-
nek lesztek, újjá születését várja és nyeri tőletek a haza, 
különben pedig szomorogni fog  a hon védangyala, s újra kö-
nyűk áztatandják arczát, mellyeket már már le akara törülni. 

Hí a p - e r n y ő. 

A melegséget egy részrül igen szeretik az emberek, 
más részrül pedig igen is félnek  tőle. Hogy meleg legyen, 
télen befíítünk,  vagy czélszerüleg öldözködünk; hogy a meleg-
séget mérsékeljük, nyáron könnyen öltözködünk, árnyékot 



keresünk szobában, fák  alatt, erdőkben; hívesítőket eszünk 
és iszunk, sőt liüs vízzel mossuk magunkat és megfünüink. 
A parasztok széles kadmáju kalapot viselnek, liogy a nyári 
nap ne süs&e meg fejőket  és arczokat, a városi kisasszonyok 
pedigJiap-ernytit hordoznak, hogy szép fehér  bőröket meg ne 
barnítsa a gonosz nap. Mulatságos a városi nőszemélyzetet 
nyári szép napon együtt látni kisebb nagyobb, új és ú, egy-
színű és tarka, divatos és divatbul kiment nap-ernyőivel 
látni. 

Minél inkább dél felé  fekszik  valamelly tartomány, an-
nál nagyobb benne a melegség, tehát annál nagyobb becse 
van a napernyőnek is. llly módon az olaszoknál és spanyo-
loknál több napernyő foroghat  kérzen mint az oroszok, svédek 
vagy angoloknál. — Délen a szamarak is nagyobb divatban 
vannak mint minálunk. A ló helyét arra többnyire szamár pó-
tolja közönséges életben, vagy az öszvér, mellynek lépése 
még bizonyosabb és biztosabb. 

Emlékezem hogy midőn több év előtt Velenczébül, a 
tengerre épített városbul, Padova felé  sétáltam a gyönyörűen 
mivelt s majd csupa díszkertekké varázsolt Brentai síkon, egy 
utazó olasz csoporttal találkoztam, mellynek nagy hasonla-
tosságavolta képünkben álló csoportozattal. Az öszvéren egy 
szép hölly iile, kezében nap-ernyőt tartva, mellyeg barna 
szépségét a nap ellen védelmezte s némi enyhet szerze magá-
nak a nagy forróiágban.  A többiek gyalog kisérték, kik közé 
én is vegyültem. Azt mondák, olvasva is el mehetek köztök, 
olly fekete  voltam. Valyon nem láttok e a képen engem is, 
barátocskáim ? 

A nap-ernyőnek az esernyő felel  meg, melly az esőtül 
oltalmazza az embert. De nagy zápor ellen és szélben nem 
igen alkalmazható. A szekérre tett ernyőt ekhónak híják. A 
sapkákon is szokott ernyő lenni. Párisban sár-ernyőt is ké-
szítenek, mellyel a kocsik által fecskendezett  sár ellen vé-
dik a ruhát. Jó volna ernyőt találni föl  az emberek gazságai 
ellen is. Szép föladat  számotokra, barátaim, ha majd férfiak-
ká nőitetek. 



N y i l a s . 

A tizenkét égi jegyek közölt van egy nyilat,  talárn ha-
sonló a nii nyilasainkhoz, De igen szeretném tudni, mint tesz 
ez a szó: égi  jegy? Ki lesz közöttetek, ki el tuidja ezt 
találni ? 

Az égen tizenkét jegy van a nap útjában, azaz az esz-
tendő tizenkét hónapja alatt a nap utat látszik tenni s befe-
jezni az égen a csillagok között. Ezen csillagokat vonalokkal 
összekötteknek gondolák az emberek, és így támadott a ti-
zenkét jegy, mellyek nevei'ezek: kos, bika, kettős,  rák, 
oroszlán  és  szűz  azután merlege  agy font,  skorpió,  nyilas, 
bak, veder  vagy vízöntő s a halak. 

Ha a naptárt vagyis kalehdáríomot kezetekbe veszítik, 
barátocskáím, ólt e jegyeket rajzolva is meglátjátok. 

Most azt kérdezem: minő készülettel hír azon ember, 
kit nyilasnak mondunk ? * Vált neki Vw, mellyet meghajt-
hat mint valami abroncsot; van az ivén ideg,  erős hurbul 
csinálva, mellyre alkalmazza a nyilat.  Á nyílnak vau horgos 
hegye, mellyel, ha kilövetik, a testekbe befúródik,  de visz-
sza liuzni igen nehezen lehet. Némelly vad népek a nyil he-
gyét méreggel kenik meg, hogy ellenségök, kit meg lőttek, 
gyógyítliatlan legyen. — A nyil szára tollal végződik, hogy 
jobban repüljön a levegőn keresztül. 

Mielőtt a puskapor föltaláltatott,  az emberek nyilakkal 
lődöztek. A csaták és ütközetek nem rikán nyilak által döntettek 
el. Midőn a sok persa a görögök ellen jött Xeraegróévü kirá-
lyok alatt, azzal dicsekedtek a persák, hogy á nyilak zápo-
ra miatt nem fogják  a görögök a napot látni. Erre a görög 
ezt feleié  röviden: Tehát az árnyékban fogunk  csatázni. 

Valamint ma vannak jó puskásak, ugy hajdanában vol-
tak jó nyilasok, kik igen messziriil bizonyosan találtak u nyíl-
lal. Mondják hogy Fülöp macedóniai királyhoz járult egykor 
egy szittya vitéz, jó nyilas, és ajálta neki szolgálatát. A 
király nem fogadta  öt szolgálatba s némi megvetést mutatott 







iránta. Erre a szittya fölboszonkodott,  átment Fülöp ellen-
ségeihez s az ütközetben kilőtte a király egyik szemét ollyan 
nyillal, mellyre föl  vala irva, hová irányoztatik. Ekkor 
ugyancsak sajnálta Fiilöp, hogy föl  nem fogadta  öt. 

. Másik szinte jó nyilas ember (ismeretes. Ez Sveiczban 
Takott és igen szabadságszerető ember volt. A király hely-
tártója tehát büntetésül azt szabta reá, hogy saját fija  fejé-
rül löjön le egy almát. Gondolhatjátok, gyermekek, minő 
aggodalom és félelem  szálhatta meg, mikor e szörnyű lövést 
tette. De Teli  Vilmos,  igy liitták őt, szerencsésen lelőtte az 
almát , a nélkül hogy fija  legkevesebb sértést kapott volna. 

Ma már a mivelt világban nem nyilaznak, hanem lő-
dözitek és ágyaznak. De a iniveletlen népek között ma is 
vannak nyilasok még. így a Kaukázus hegyein lakó népek 
sokszor nyilakkal köszöntik az oroszokat. Képünk egy illyen 
kabardit mutat pánczélos öltözetében, ki nyilát repíti ki ta-
lán épen valami oroszra. 

O r o s z l á n. 
Tudjátok-e, gyermekek, hogyan osztatnak föl  az em-

lős állatok? Nem, nem, én sem, én sem, és senki sem tud-
ja közülünk. Vigyázzatok tehát, megtanítalak rá benneteket, 

„ Van először két kezű s két lábu emlős állat, ez az — 
ember. — Kéznek az ollyan végtagot mondjuk, hol a hü-
velyket a többi ujaknak ellenébe tehetni. 

Van másodszor négykezü emlős állat, ez a majom. A 
majmoknak tehát négy kezők van, mellyekkel ugy fognak 
még mindent, mint kezével az ember. Midőn a kis gyermek 
négy kézláb jár, akkor a majom négy kézen futkos;  de tud 
két hátulsó kezén is járni. 

Vannak harmadszor úgynevezett ragadozó állatok, négy 
lábúak, kifejlett  körmökkel hogy zsákmányaikat meg tudják 
fogni,  szájok erős fogakkal  fegyverzett.  Ide tartozók a dene-
vérek, a sün (tüskés disznó), cziczkány, vakondok, medve, 

5* 



borz, menyét, görény, vidra, farkas,  róka, hiéna, oroszlán, 
tigris, hiúz, sőt még a vízben élő fókák  és a rozmár is. 

Vannak negyedszer ugy nevezett erszényes áliatok, hol a 
nőstény hasa alatt erszény találtatik, mellybe az állat fiatal 
kölkei további kifejlés  végett tetetnek. Itt szopnak ők inig an-
nyira nevekedtek hogy ki tudnak menni. De még akkor is 
vissza szoktak az erszénybe bújni, mikor nagyobbak, ha ve-
szély fenyegeti  őket. lllyen állatok a mi földrészünkben  nem 
laknak. 

Vannak ötödször ugy nevezett őrlők, mellyek eledelöket 
némileg megőrlik mint: az egér, patkány, mókus, pele, nyul, 
liúd, sül s a t. 

Vannak hatodszor foghíjas  emlösek, mellyeknél igen ke-
vés fog  találtatik, p. o. a lajliár, tatu, hangyász, tobzoska, s 
kacsaszáju. Mind ezekrül tanítótok többet mondand, gyerme-
kek, én csak azt jegyezem meg, hogy illy állatokat sem találni 
a mi földrészünkben. 

Vannak hetedszer vastagbőrii emlösek, hová tartozik az 
elefánt,  a vizi ló, disznó, tapir, a ló és szamár. 

Vannak nyolezadszor kérődző emlösek, inellyekbül az 
ember legtöbb hasznot vesz. Ide tartozik a teve és láma, a 
szarvas, zerge, kecske, juh, ökör, bival. 

Vannak végre vízben uszó emlösek, mellyek czethalak-
nak, amhalaknak neveztetnek. 

Mind ezen állatokat bővebben tanítótok ismerteti meg 
veletek, gyermekek, én most csak az orozlánrul fogok  bő-
vebben szólani. 

Az oroszlán nem egyéb nagy sárga macskánál. A hímnek 
sörénye van Legerősebb az állatok között. Élő zsákmánnyal 
táplálja magát, de csak akkor öldököl, mikor az éhség kény-
szeríti. Az embert ritkán támadja meg. Éjszaka vadász s illy én-
kor elordítja magát hogy szinte reng bele a vidék. Az állatok 
megijedve futkosnak  és nem ritkán az ő körmére jutnak. Több-
nyire bokor mögött leskelődik és zsákmányát egy ugrással üti 
le. Mondják hogy a kakas kukorikolásátul és a tüztül megijed. 

Hazája földünk  legmelegebb vidéke, tehát Afrika.  Itt 
uralkodik ő az iszonyú pusztákon s leginkább a kérődző álla-



tok után leskelődik. Hajdan Európában iS lakott, nevezetesen 
Görög országban ; de ugy látszik hogy a mivelődés és külö-
nösen a lőpor elül mindig tovább vonul. 

Ifjú  korában mef  fogatván,  könnyen megszelídül az orosz-
lán, s ekkor gazdája iránt engedelmes, neki hízelkedik, és meg 
is hagyja magát fenyíteni,  Különös hajlandóságot is tud ma-
gára ölteni. Egy oroszlánnak, például, bevetettek kaliczká-
jába egy kis ebet eledelül. Az ebecske nagyon megijedt, nyö-
szörgött s kérőleg nézte az oroszlányt Ez kimélte öt, nem 
bántotta legkevesebbet is, ugy hogy az eb neki bátorodott. 
Idővel az eb kényére játszott az oroszlánnal, ti)t ingerkedni 
is mert vele. Az oroszlán mindent békével tiirt; legjobb fala-
tait osztá meg vendégével, s a legnagyobb békében éltek 
együtt. 

A hálának egy példáját is hallottam az oroszlánrul, mel-
lyet itt ezennel jó röviden előadok. Volt egy Andronicus nevii 
római rabszolga, ki gonosz urátul megszökvén, Afrika  siva-
tagaiban kerese menedéket. Itten egy barlangban választa ma-
gának tanyát. De mennyire ijedt ilieg, midőn nem sokára egy 
iszonyú hím oroszlánt láta hozzá bemenni. Az oroszlán sántí-
tott, mert nagy tövis volt egyik lábában, melly nem engedte 
egyenest járni. Andronicusnak félelmében  majd szeme világa 
elveszett, de utóbb merész lett nézni. S im előtte látja a ször-
nyű vadat , farkát  csóválva, kérőleg nézve rá, a lábát föltart-
va. Anflronicus  elérté az oroszlán akaratát, inegvisgálta sebes 
lábát s kihúzta belőle a tövist. Ezen idő óta barátság kelet-
kezett közöttök. Az oroszlán táplálója lett. Mindennap elment 
vadászatra s a legjobb darabokat hozta neki a vadakbul. így 
éltek hosszú időn keresztül a barlangban, inig egykor az orosz-
lán kimaradt és vissza többé soha nem tért. Andronicust az 
éhség fogta  most elő s kihajtotta rejtekhelyéből. De szeren-
csétlen volt, mert csakhamar római katonák kezébe jutott, kik 
megfogták  és Rómába visszaküldék. Itt kegyetlen ura azonnal 
elitélte. Halálát vad állatoktul kellett kapnia. Volt ugyan is a 
rómaiaknak olly néző helyök, hol vad állatok küzdöttek egy-
mással, vagy emberekkel, néha emberek is emberekkel. A 
győző életben maradott. Andronicusnak oroszlánnal kellett 



megküzdenie, és pedig a legnagyobbikkal, mellyet valalia Kó-
ma látott. Midőn e nézöhelyre berekesztetók s az oroszlán be-
bocsáttatott hozzá, halál fijának  gondolta magát, nem is kelt 
ki maga védelmére, hanem leveté magába földre,  hogy szétté-
pessék. De mi nagy volt a meglepetés. A kiéheztetett orosz* 
Ián, nem hogy össze szaggatta volna, hanem el kezde neki 
hízelkedni. A nép bámult. De Andronicus csak lassan tudott 
magához jöni. Ekkor afrikai  oroszlánját (ismerte meg a jelen 
lévőben, kinek most életét köszönheté. Egész bátorsága visz-
szatért s ugy kezde bánni a szörnyeteggel, mint mások a kutyá-
val bánnak. A nép éljent harsogtatott neki s kieszközlé a 
császáriul, hogy meg ajándékoztassák az oroszlánnal. Mond-
ják, hogy Andronicus meg is kapta az oroszlánt, mellyet mu-
togatva, nagy gazdagságot szerze magának. 

Ő S Z . 
Mindnyájan, kis barátaim, kik most germekek vagytok, 

egykor meg fogtok  őszülni, ha isten olly távolra nyújtja élte-
teket. Ugyan meg tudjátok e mondani: mi változásokon megy 
át az ember, mig a csecsemöbül ősz lesz? 

Az ember mint csecsemő szopik és sokát alszik. Nem 
ritkán sir, néha néha nevet is. A mint nagyobb- lesz, csúszni 
kezd a földön,  nehezebb étkeket is megeszik — elválasztatik 
az eiulőktül — mit annál inkább tehetni, minthogy már né-
hány foga  van s tud velek harapni. Utóbb lábra áll és megy 
eleinte egy pár, későbben több lépést. Kevesebbet sir, többet 
beszél, egyes szavakat mond, többeket ért. 

A gyermek időtöltése játék, sokszor eszik .. sokat fut-
kos . . a viz igen jó izü neki. Későbben oskolába kell járnia, 
mit csak ritkán tesz igazi jó kedvvel, mert jobb szeretne ját-
szani az udvaron, utczán, kertben, réten. De szülői tudják, 
hogy csak tanulás által szerzi meg magának az ember a szük-
séges ösmereteket, azért nem hallgatnak az ö kedvére, ha-
nem el küldik oskolába hogy tanuljon, vagy házi tanítót fo-
gadnak melleje. 
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Az ifjú  már oHyas munkára szoiíttatlkj mellyet kenyér-
keresésnek mondanak', vagy Vmeliy legalább is a kenyérke-
resésre előkészület. így jőnek némellyek a mezei gazdasághoz, 
mások állattenyésztéshez, mások mesterséghez, mások gyá-
rokha, mások kereskedésbe, uiig némellyek hivatalok és tu-
dományok számára képzik ki magokat. 

A férfiú  rendesen valami éietnemet választ magának, 
mellyre előkészítette magát. Ezen mezon dolgozik nagy szor-
galommal, hogy vagyont gyűjtsön magának, hogy legyen mi-
biil fedezni  szükségeit s félre  tehessen valamit öreg napjaira 
s gyermekei nevelésére. Mert a, férfiú  meg szokott házasodni, 
s ekkor egy leánybul asszony lesz. így töltik egyiitt életük 
szép részét, dolgozva és gazdálkodva, gyermekeik között, ki-
ket szeretnek s magok örömére s a haza javára nagy gonddal 
nevelnek jó emberekké. 

Azomban foly  az idő s gyakorolja hatalmát a testen. 
Vénség közelít be, hol az erő csökken s az élet hanyatlik. A 
hajak legelőbb érzik meg a közelgő vénséget. Elkezdenek 
szürkülni s a munkás fér  fiú  Imi tisztes ősz lesz, fehér  hajjal, 
fehér  bajusz és szakállal. De a lélek még soká teljes erejé-
ben marad meg az őszeknél, sőt mivel az indulatok heve csil-
lapodik nálok, itéletökben igen sokat bizhatní. 

Azért, kis barátaim, mindig tisztelettel nézzétek meg az 
öreg őszeket. Zivataros életen mentek ők keresztül, érezve a 
lét örömét fájdalmát;  munkálkodtak számotokra, takarítot-
tak nektek, s most is mind egyre készek tettel és tánácscsal 
szolgálni. Erkölcsötök jóságának nincs biztosabb mérője mint 
magatok viselete a vének ellenében. Szilárd józan erkölcsű 
népnél a vének mindig a legnagyobb tiszteletben állottak, va-
lamint a fajuló  kor és ivadék csalhatatlan jele volt, ha a f̂ia-
talság guny tárgyává igyekezett tenni a megaggottakat. 

P á l in a. 
Melegebb éghajlat alá vezetlek, ifjú  barátaim, hol a nap 

sugarai hevesebbek, forróbbak,  érlelőbbek. Hol színesebbek 



a virágok, dúsabb a növényzet, hemzsegöbb az állatország. 
Hol a füvek  fa  nagyságra nőinek föl,  hol az elefánt  lionol a 
szörnyű oroszlán társaságában, hol a vizekben iszonyú kí-
gyók és gyíkok tanyáznak. Nagyobb, különfélébb  gyümölcs 
találtatik itt, s az emberi kéz csupán leszedni köteles a ter-
mészet áldását. És az ember mégis boldogtalanabb ott, mért 
a jóra is csak kényszeríttetve törekszik az ember. Látjuk, 
hogy a szükség főmestere  fajunknak. 

A forró  földöv  legszebb terményei közé tartozilc a pál-
ma. Érdekes lesz a pálma alkotását ismernetek, kis barátaim. 
A pálma törzsöke igen különbözik például a biikkétül. Hibázik 
tengelyénél (középen) a bély s a sok faréteg,  hibázik a háncs 
és hárs épen mint a tengeri (málé vagy kukoricza) szárnál, 
hanem az edények különböző csomókban egyesülve töltik be a 
szárt, némi belyféle  állományba elszórva. Hasonlít a pálma e 
tekintetben a gabona fajokhoz.  Gyümölcsének magva egyszikű, 
ennél fogva  levelein is közegyenesen mennek az idegek, nem 
hálósán s elágozva mint a kétszíküeknél, például a tölgy és 
bükkfánál. 

Európában csak egy pár pálma faj  tudja kiállani a telet, 
és ez is csak a déli tartományokban találtatik. Kedvezőbb 
nekiAsia déli része, valamint Afrika,  s főleg  déli Amerika. It-
ten legnagyobb bőségben találtatik, s az emberek táplálkozása, 
lakása s öltözködése tekintetében első fontosságú.  Micsoda 
hasznát veszik az emberek példáúl a kókos pálmának, röviden 
nem ártand ide irni. 

A kókos pálma gyökerét rágni szokták, melly a dohány-
zás helyét pótolja, gyönge rostaibul pedig kosarakat fonnak, 
Tönkje (szára) kemény boritékábul dobot készítenek és kuny-
hókat raknak. Levele alján némi liálóképii anyag van, inelly-, 
bői pólyákat és más szövetet készítenek. Föl nem fakadt  biiu-
bajábul jó étek csínáltatik ; leveleivel házakat fedeznek,  gye-
pűt, vékát és kosarakat készítnek belölök, írnak rájok; meg-
gyújtva fáklya  gyanánt szolgálnak; hamvokbul sok hamuzsirt 
nyerni; nedvében sok a ezukor, megforrva  pálinabort ád s erős 
szeszt lehet égetni belőle, mellynek arrak a neve.Gyümölcse ked-
ves étek s. benne a tej italúl szolgál; kisajtolva jeles olajat ád. 



A legyező pálma szinte igen nevezetes. Déli Ameriká-
ban főleg  az Orinoko folyam  partjain terem, mellynek levele 
papír gyanánt szolgál és liázak fedésére,  ernyőül, kosaiul s 
a többi. Gyümölcse szinte igen jelc-s étel és ital. Megmet-
szett tünkjébiil pálmabor foly  ki; melly igen frisilő.  Egy ki-
nőlt fa  minden nap két kánná nedvet ad, mellybiil czukrot is 
készíthetni. — Amerikában az esős évszak alatt a folyamok 
mind kiszoktak önteni, lllyenkor a guarani  nép faj  ezen pál-
mákra menekül. Itt a levelekbiil matraczokat készítenek hogy 
azon heverhessenek; más levelekbiil kunyhót boltositanak össze, 
mig egy néhány levelet agyaggal bekenve tűzhellyé csinálnak 
s rajta tüzelnek. Midőn az európaiak erre hajókáznak , nem 
kissé lepetnek meg ezen levegőbeli lakosok által, kik a pál-
mafán  lakhak s annak gyümölcsével táplálkoznak. 

Nevezetes még a többek közt a datal pálma melly az 
ügynevezett pálmaszilvát adja. Ennek hazája Afrika  és Asia, 
de átültetve találtatik Európában is a középtengerre diilő 
országokban. Gyümölcse ismeretes. Kemény magván igen édes, 
szilvaféle  hus van, melly megszárítva soká eláll s nálunk is 
árultatik. Ha törzsökét megvágják, ebbiil is pálma ber folyik. 
Leveleibül mindenféle  eszközöket fonnak. 

Európa délszakán eredetileg honol még a törpe pálma 
(pálmacs) mellynek gyümölcsét szinté megeszik, mint a pál-
maszilvát. Az egész fa  nem magasabb két ölnyinél. 

E szerint Európában eddigelé 2 pálmafaj  van, Afrikábul 
tizennégy ösmeretes, Indiábul negyven kettő, déli Ainerikábul 
pedig száz hetvenöt faj.  Igazi pálma erdők itten honosak.— 
A pálmaág béke s áldás jelképe. 

R e g g e l . 

A napnak egy részét éjszaka foglalja  el. Sötétség terül 
el ekkor a föld  fölött,  álom bocsátkozik ember és állatok sze-
meire; de a csillagok ezer szemmel virasztanak s bágyadt 
arczával ballag át az égen a csendes hold. Csak a ragadozó 



• 
állatok néznek zsákmányok után; a bagoly huhog s a lappan-
tyú suhan el a fák  alatt és á sziklák inokai'fülött. 

Azonban megteszi fold  alatti útját a nap és keleten szür-
külni kezd az ég. Rúzsafény  ömlik el a láthatáron. Arany-
színbe öltöznek a föllegecskék.  Tűztenger látszik a föld  gyom* 
lábul előkelni, mellynek magvát még nem pillanthatni meg. De 
mint a fény  egyre nevekszik s a fél  eget tündér ragyogványba 
öltözteti, végre sugarat látsz előlövelleni, melly lelked liitn-
den húrját megüti. És te leborulsz a dicső látvány előtt, a 
nélkül hogy bálványimádó lennél, istent imádod a napban; A 
legszebb oltár elölt térdelsz illyenkor, mellyen legtisztább tííz 
lobog áldozatul. — És itt egy templomban vagy a világ min-
den emberével, egy istent imádsz minden iuiádkozóval, testvére 
vagy az egész emberi nemnek. 

Nézd meg , kis barátom, gyakorta a kelő napot; ez el 
fogja  foglalni  lelkedet, szívedet; örömöd leirhatlan nagy lesz; 
s erkölcsösséged gyarapodik. 

S a s . 
Legméltóságosabb minden madarak között a sas. Orra 

erős és görbe, karmai nagyok és hatalmasak, lába egész az 
ujak tövéig tollas; szárnya farka  hosszú; magasra és gyorsan 
repül; bátorsága nagyobb mint akármelly más madáré. 

A sasok több nemre szakadnak, mellyeknek itt csak ne-
veit adhatjuk elő, más alkalommal talán bővebben fogunk 
szólhatni. Van ugyan is parlagi sas, sárga vagy havasi sas, 
halászsas, folyamsas,  kigyósas, karomsas . héjasas^horog-
sas. Ide tartozik a héja, karvaly, kánya, darásölv, ölyíi, s 
az örvölyu. A' nevezetesebbekről egy két szót. 

A havasi sas, a császári sassal a leghatalmasabb min-
den madaraink között és a madarak királyának neveztetik. 
Magassága mintegy négy lábnyi; ha szárnyait kiterjeszti, tíz 
lábnyi tért foglal  el. Mérsékelt és meleg vidékeken lakik Eu-
rópa, Asia s Amerikában; magas fákón  vagy meredek sziklá-
kon fészkel,  s fészkét  igen sokára szereti megtartani. Nyulat, 
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fiatal  szarvast, (izet, hornyút és bárányt vadász, mellyekre 
ferde  irányban csap le s fölragadja  okét a levegőbe. Repü-
lése különben csendes s fejét  szünetlen szokta forgatni  hogy 
zsákmányra találjom 

A halászsasok közül három faj  nevezetes. A csontlöru 
halászsas  baina-szürke tollú, feje  és nyaka lialaványabb, farka 
egészen fehér,  orra (csorra) lialavány sárga. A föld  egész éj-
szaki részén lakik , halakkal él s foglalatossága  az örö-
kén halászás. Van neki egy rokona inelly fejér  fejű  és farkú, 
többi tollai sötét barnák. Ez leginkább éjszaki Amerikában 
lakik s csak néha vetődik el Európába. Szinte halakkal él, 
mellyeket vadásznia kell. De annyira rabló természetű hogy 
néha a csonttürö sast támadja meg s attól veszi el a zsákmányt. 
Leül ugyan is valamely tó közelén egy magas fára  s onnan 
gyönyörködve nézi a halászmadarak, sirályok és csélák ipar-
kodását, vadászatát, halászatát, de nem bántja őket. Egész 
méltóságában nyugszik. Ellenben midőn a csonttörő sast pil-
lantja meg, vidorabb, élénkebb lesz, szemei forognak,  szár-
nyát nyújtogatja s készül a megtámadásra. A csonttörö sas 
pedig leng a vizek fölött,  szárnyaival megveri a habokat, majd 
elbukni látszik s körmei között ragadományt hoz. Örömében 
elsivitja magát. Ekkor neki rohan a fehér  fejíi  sas, üldözi őt 
föl  és le, keresztben és előre, mig nem annyira kifárasztá, 
hogy elereszti körmei közül a halat.Ekkor a győző fél  utána 
rohan a halnak s elfogja,  mielőtt a vizbe hullana. 

A garuda  nevű halászsas Indiában lakik és a hinduk vis-
nu szent madarának tartják, mint a mi havasi sasunk Zeüsz 
szent madara volt a helleneknél. 

S z á n t é . 

Vannak emberek, kik azt óhajtják, hogy a sült galamb 
repüljön szájokba, kik henyélni szeretnek és dohányozni mig 
más izzad és dolgozik. Ezen bölcsek ollyan herék, kik miatt 
a világ elveszhetne s ők meg nem mentenék. 

Vannak emberek, kik szeretnek foglalatoskodni,  de hasz-
talan dolgokkal. Ezek majd nem roszabbak amazoknál. A 



kártyásak, szerencsejétékosak s minden úgy nevezett bibe-
lődők ide tartoznak: Mind ezek valóságos átkai a társaságnak. 

Mások foglalatossága  abban áll: megcsalni, meglopni, 
megfosztani,  kilábolni az embereket. Ez?k dija az eléggé mi-
volt országokban rövidebb vagy hosszabb fogság,  félmive-
letlen országokban pedig igen gyakran halál. 

Hasznos foglalatosságok  azok, mellyekhiil nyereség há-
ramlik az emberre s a társaságra, llly foglalatosság  az em-
berek oktatása, melly minden foglalatosságok  között kétség-
telenül az első, a legfőbb.  Ezt azonban isméi csak a inívelt 
országban ösmerik el; a míveletlenek alig hiszik, vagy tagad-
ják, a félmíveltek  pedig kétkedni is látszanak rajta, hiszik is. 
Mi e tekintetbiil is csak félmivelteknek  bizonyltjuk magunkat, 
mert az oktatás és oktatók iránt nem vagyunk illő tisztelet-
tel , minek azután olly következése van, hogy oktatóink kö-
zött is csak itt ott találkozik egy kettő, ki szép nevét meg-
érdemelje. 

Némelly emberek foglalatossága,  védeni az országot és 
az egyes emberek személyét és vagyonát. Ezek a katonák. 

Mások föladata,  igazságot szolgáltatni ki a panaszos 
feleknek  és föntartani  a rendet. Ezek a lirák  és az elojárók. 
Kik az ember ügyét védik, iigyvcdck-WQk  hivatnak. 

Mások czélul tűzték ki magoknak, kenyeröket ugy ke-
resni , hogy az emberek szükségére s kényelmére szolgáló 
dolgokat gyártsanak, készítsenek. Ezek a gyártók és mester-
emberek. 

Ismét mások föladata,  azt, mi nálunk nem terem vagy 
nem készíttetik, és talám nem is termeszthető vagy nem ké-
szíthető, megvásárolni ott hol legolcsóbban kapható, s eladni 
ctt hol szükség van reá. Ezek a kereskedők. 

Az ember egéssége gyakran szenved s a természet maga 
nem gyöz segiteni. lllyenkor vannak emberek, kik azt tanu-
lák meg, hogyan kell a betegeken segíteni? Ezek az orvo-
sok és sebészek. 

Minő foglalatosságot  hagyátok ki, ifjú  barátaim? Egyet 
a legfontosabbak  közül, a szántás-vetést, a mezei gazdasá-
got. Ennek czélja, elegendőt termeszteni az emberek táplá-
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lására s eleget termeszteni azon anyagokbul, mellyeket a 
mesteremberek és gyártók földolgoznak  és fölemésztenek.  A 
mezei gazdaság tehát mindwinek alapja; s valóban, legkeve-
sebb veszélynek van az olly ország kitéve, hol ez védelinezte-
tik. Mig tehát gazdagodás tekintetében iparkodnia kell min-
den országnak hogy gyárai, mesterségüző osztálya s keres-
kedése legyen, addig egyszersmind nem szabad felednie, 
hogy az éhei hálás elháritója és a külső függetlenség  legerősb 
támasza a jól kifejtett  mezei gazdaság. Tisztelet becsület te-
hát a szántó vetőnek s illő elösmerés a mezei gazdaságnak. 

T e v e. 

A teve kérődző emlős állat, mi annyit jelent, hogy mi-
dőn eledelét először szájába veszi, nem rágja meg tökélete-
sen , hanem csakhamar lenyeli. A fü  tehát félrágottan  megy 
az állat első gyomrába , mellynek neve bendö.  Itt nem soká 
tartózkodván, a második reczés  nevű gyomorba megy. Itt 
összelohad a fü  s apró golyókba gömbölyödik, mellyeket az 
állat viszszarüktet a szájba, hogy ott újra megrágja őket. 
Ez neveztetik kérődzésnek. E közben az állat feküdni  sze-
ret. A másodszor megrágott eledel a harmadik gyomorba 
megy, a százrétü-be,  ebbül a negyedikbe vagy az oltóba,  hol 
a megemésztés befejeztetik. 

Kérődző állatok mindenfelé  bőven találtatnak s tőlök 
húzza az ember a legnagyobb hasznot. Éjszakon a nyarga-
lócz vagy irámszarvas a házi baroin, mellyet ugy használnak 
mint mi a tehenet és ökröket. Nálunk az ökör (bika és tehén) 
adják eledelünk jókora részét, s teher hordásra is alkalmaz-
tatnak. Amerikában a láma  lakik, milliónyi mennyiségben s 
eledelül és teherhordásra szolgál, s haszna még nagyobb volt 
hajdan, mikor még Etiropábul szarvas marha nem viteték be. 
Afrika  belsejében a zerge fajok  lepik el a vidékeket, elede-
lül szolgálva minden ragadozóknak. Arabia és a nagy pusz-



ták a tevét  táplálják, melly nélkül igen nehezen tudnának a 
lakosok ellenni. 

A teve idomtalan állat, Hosszú nyaka, púpos háta, 
görnyedtféle  test-állása a ló ellentételévé teszik. De minthogy 
kevéssel megelégszik és a szomjúságot igen sokáig tudja tűr-
ni, a pusztákban igen haszna- vehető, hol forrásra  s fűre 
igen ritkán akadni. Illyenkor árpát, habot, pálmaszilvát vagy 
kis búzaliszt-golyókat adnak neki. A füves  forrásos  vidéke-
ket messziriil megérzi s illyenkor kettőztetett lépésekkel siet. 

Arábiában több száz tevébül álló karavánok szoktak a 
pusztákon át ntazni. A teve olly szelíd hogy letérdel és ugy 
hagyja magára rakni a terhet. Szereti a zenét és az éneket; 
ezek által fölvidámítható,  neki tüzesithető. Erős; elbir nyolcz, 
tiz, tizenöt mázsát. 

A tevének két faja  van. A hétpupn  teve Asia középvi-
dékein látszik honolni s onnan északra és délre elterjedt. Ez 
erősebb a másiknál, mert elbír tizenöt mázsát is. Ha sokáig 
koplalt, két zsirpupja majd egészen eltün, s hajói él, újra 
megnöl. Ugy látszik tehát, arra talók e zsircsomagok, hogy 
fölösleges  zsirt gyűjtsenek össze bőség idején , melly némi 
táplálékul szolgáljon a takarmány szűkében. 

Az egypúpu vagy közönséges teve Arábiában honos, de 
onnan messze vidékekre elterjedt, főképen  pedig északi Afrika 
nagy homok pusztáira. Ez gyöngébb amannál, de valamivel 
szebb. Az arab pusztákhajójának nevezi, melly nélkül bajos 
volna a pusztákon keresztül mennie. 

Nálunk is gyakran mutogatnak tevét, medve és majmok 
társaságában. Sipol és dobol a gazdájok, a medve tánczol, 
a majmok ugrálnak a tevén s ez a parancsra szépen letérdel. 
Mondják hogy a baranyai köznép az utolsó tevejárástul 
számlálja az időt. 

T y ú k . 
Kis barátaim, mondjátok meg: mi volt előbb, a tyúk 

e vagy a tojás? 







Felelet: a tyúk! a tyúk! 
De mibül lett tejiát a tyúk ? 
Felelelet. Még sem ugy. Előbb volt a tojás, és  abbul 

kelt ki a csirke, s a csirkéi)ül lett a tyúk,. 
De hát honnan jött a tojás ? . . Barátocskáim, ki e kér-

dést tisztába hozza közületek, az megérdemel három szép 
húsvéti piros tojást. 

Már néhány madárrul beszéltünk együtt és még eddig 
sem tanultátok meg a madarak rendéit. Figyeljetek. Ismeri-
tek a kacsát? — Igen., szeretjük a húsát. — No látjátok, 
a kácsa láb-ujai közöít uszóhártya van; és a kacsa uszóma-
dár. Mellyek tehát az nszó madarak?... 

Második madarat vegyünk. Ismeritek a gólyát, gémet, 
vagy túzokot? Igen.. Ezeknek lába és nyaka hosszú, hogy 
gázolni tudjanak a mocsárban, és eledelüket a mélyriil elő-
kereshessék. Ezek a gázló  madarak. Mi kivántatik meg tehát 
a madárnál, hogy gázlónak mondhassuk ? . 

Harmadik madarat vegyünk. Ismeritek a harkályt? Oh 
igen, a fákon  szokott föl  és alá a legnagyobb ügyességgel 
kúszni. — Ezen ügyessége attul van hogy négy uja közül 
kettő hátra áll, kettő előre s azokkal kapaszkodik a fára; 
farktollails  igen kemények és kúszásában gyámul szolgálnak... 
Mondjátok meg tehát, mellyek a kúszó madarak  ? 

Negyedik madarat vegyünk! — Ismeritek a gyöngy-
tyúkot, fürjet,  foglyot?  — Igen. Ezek mind rövid szárnyú, 
fegyvertelen,  nehéz repülésii madarak, boltozott csorral. Ne-
vök tyúkféle  madarak.  Minő madarak tartoznak tehát ezen ne-
gyedik rendbe? 

ötödik madarat vegyünk. Ismeritek a baglyot, a sast, 
a vércsét vagy héját? Igen... Ezeknek erős görbe orrok, 
és nagy, hatalmas körmeik vannak, mellyekkel zsákmányai-
kat fogják  meg és tépik szét. Ezek a ragadozók.  — Melty 
madarakat nevezünk tehát ragadozóknak? 

Hatodik madarat vegyünk. Ismeritek a fekete  vagy sár-
ga vagy a húros rigót, verebet, fülemilét,  szajkót? Oh igen... 
Ezeknek többnyire gyöngéd alkotások van, minden szembe-
szökő nagy bélyegek nélkül. Két szélső ujok tövön vagy né-



ha tovább is össze van nölve. Ezek a verébféle  madarak  •, 
A verebek rendéhez tartozik teíiát minden madár, melly a 
többi öt rendbe hé nem illik. Ezen rend igen nagy- s ennél fog-
va igen számos nemekkel is bir. 

Most a tyúkokhoz. Tudjuk, mi kevély állat a kakas, 
mint szeret küzdeni, mint hatalmaskodik a maga szemét-domb-
ján ; mind kodácsol.a tojóstyuk, mint ül és védi csirkéit. A 
tyúkok rende leghasznosabb az embernek a madár osztályban. 
Ide tartozik a szép páva, a nagy pulyka, a drága fáczán, 
a ravasz fogoly,  a gyors fürj,  a kellemetlen gyöngytyúk, 
és az erdők ékességei a fajdok,  a nagy erdősz-fajd,  a hó-
fajd  , a nyirfajd  és a becses császármadár. Mind ezekrül ipar-
kodjatok, kis barátaim, minél többet olvasni, hallani, ta-
nulni. 

U t a z ó k o c s i 
* 

Miképen szoknak utazni az emberek ? 
Legtöbben bizony gyalog utaznak, azaz befogják  saját 

paripájokat, mellynek két láb a neve, és mennek egyik hely-
rül a másikra. A mesterlegények és a gyalog katonák igy 
szoktak utazni. Az egyszeri gazda azonban nem akarta 
az illy utazás gyalázatát magára venni, azért is befogta  négy 
ökrét a hosszú szekérbe, a levelet mellyet a szomszéd faluba 
kelle vinnie, süvege mellé dugta, s maga az ökröket hajtva 
a szekér mellett ballagott. Átadván a levelet, gyalog ismét 
haza szekerezett. 

A lovas katonák lóháton utaznak; különben lóháton 
utazókat ritkán látni nálunk. A marha és disznó kereskedők 
hivataljokat lóháton szokták folytatni. 

Kitül kitelik, szekéren vagy kocsin szeret utazni. Itt a 
lábak megkíméltetnek a fáradságtul,  de az ülésben nem rit-
kán fárad  el az ember. A kocsizás jó utakat kíván; hogy az 
út jó legyen, csinálni kell, mert magátul nem csinálódik; az 
utcsinálás pénzbe kerül, tehát igaz és illő, hogy ki az útnak 
hasznát veszi, fizessen  rajta. Mi nem akarunk egynehány 
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garast fizetni  több mérföldnyi  jó atakért, tehát sáros időben 
forintokat  kell kiadnunk elöfogókért,  ha illyeneket kaphatni, 
különben pedig sárt gázolva kell órákig nyomorogni, inig fa-
luba juthatunk, kocsinkat a sárban hagyván, hogy a böjti 
szelek onnan kiszabadítsák. 

Most már, hogy a kocsi kerekek jobban gördüljenek, 
vassinnel szokják az utakat kirakni. Az illy vasúton egy ló 
többet elhúz jó gyorsan, mint közönséges utakon tiz. Ló he-
lyett gözmozgonyt szokás azonban vasutakmalkalmazni, melly 
olly gyors mozgást szerez a kocsiknak, hogy a madár alig 
repül gyorsabban. A gőzgép által vont kocsikon utazó ember 
szinte átrepül a vidékeken, a közel eső tárgyakat alig tudja 
megesmerni, a faluhoz  alig ér, már el is hagyta. De a leg-
nagyobb vigyázat is szükséges az illy szekerezéshez. Ha itt 
valami törik, vagy ha a szekér földül,  rendesen több ember 
élete koczkáztatik azonnal. 

Folyamokon az ember sajkán, dereglyén, hajón utaz-
hat. Az illy utazásnak igen sok kelleme van, főleg  aláfelé, 
hol nem szükséges evezőkkel dolgozni, mert a folyam  ereje 
maga viszi a hajót. Viz ellenében fölfelé  vagy vitorlákkal 
vagy evezővel hajtatják a hajót, néhol emberek húzzák, má-
sutt lovak vonják. Időnk legszebb találmányaihoz tartozik a 
gőzhajózás. Itt a hajót a gőz hajtja és pedig olly gyorsan, 
hogy például Bécsbiil a gőzhajó egy nyári napon Pestre ér-
kezik. Majd tanítótok meg fogja  magyarázni, barátocskáiin : 
hogyan van a vizbiil kifejlődő  gőznek ollyan ereje, hogy a 
gőzhajó kerekeit forgatni  tudja . . Ez igen érdekes tárgy, 
mellyet vizsgálatlanúl nem kell hagynotok. — Azt pedig látjá-
tok, hogy Igen és igen sok tárgy van a világon, melly fi-
gyelmet érdemel, sőt alig van tárgy, melly figyelmet  nem ér-
demelne. 

Ü r e g 1l á z. 
Ki látoA közületek pálmafát,  gyermekek? — Senki, 

senki! — És mi okbul nem láttatok ? — Mert nálunk a pál-
ma fa  nem terem meg. 



Kiszaggatott közületek fórul  czitroroet , narancsot, fü-
gét? — Én sem; én sem* én sem!..i Ugyan, iáiért nem 
téptetek tehát ? — Mert fáját  »em láttuk: Hálunk nem terem. 

Ugy van, kis barátaim, a földön  nem minden téréin 
mindenütt. A földgolyónak  van forró,  mérsékelt és hideg ré-
sze, ezek közül mindenikben más más állatok és növények 
vannak. Legtöbb állat és legtöbb agács (vagy növény) van a 
forró  ég alatt. Itt mutatja magát mindenható erejében a ter-
mészet. És minő növények, minő állatok! Egy fa  egész er-
dőt tud képezni, rajta majmok madarak és robarok ezer csa-
ládokban laknak. Itt van az erős elefánt,  a nemes oroszlán, 
a rohanó tigris; itt vannak a nyugodni nem tudó majmok, a 
csacsogó és ragyogószinü papagályok. És minő színekkel 
ékeskedik minden! Ezekriil nekünk mérsékelt égaliaknak fo-
galmunk is alig lehet. 

Mi azonban még igen jól állunk a hideg égaliakhoz ké-
pest, hol a föld  igazán mostoha. A fák  egyre apróbbak lesz-
nek éjszakon, mig utóbb egészen törpékké fajulnak  el, a nö-
vények száma fogy,  mig utóbb csak a moh uralkodik, és 
ezen az irámszarvas teng. A tengerekben a czetek vagy ain-
lialak laknak, á heringek, fókák  és jeges medvék társaságában. 

Az ember kíváncsi ösmerni a virágokat, füveket  és fá-
kat mellyek más tartományokban teremnek, e czélra füvész-
kertet állítanak föl.  Mire való tehát a füvészkert?  határoz-
zátok meg. 

A melegebb tartományok agác^ait nem lehet nálunk a 
szabad levegőn tartani, főleg  télen, mert elfagynának,  el-
vesznének. E végre üvegházat építenek. Az üvegház kelet-
délnek szokott nézni hogy a nap sugarai télen nyáron és 
egész napon neki tűzzenek. Télen fűlik  is az üvegházat, kü-
lönben oda lennének benne a kényesebb növények. 

Üvegházban nálunk is terein ananász, narancs, czit-
rom, fige..  és más déli gyümölcs. Hogy honi fáink  korábban 
érleljék gyümölcsöket, néha melegházba tetetnek, és így 
igen korán kaphatni cseresznyét, medgyet, szilvát, baraczkot. 
De mind azáltal az igy nevelt gyümölcs nem szokott olly izle-



tes lenni, mint az, melly a nap alatt saját honában szabad 
levegőn érett meg. 

Hazánkban igen sok szép kert van, hol sok idegen or-
szágbeli fákat  szemlélhettek együtt, gyermekek. Az illy ker-
teket meg kell nézni. Bennük rendesen melegház is van.. Ide 
i3 be kell mennetek. A kertész jó szóért szivesen be szokott 
bocsátani. De azt megjegyezzétek magatoknak, hogy kárt 
illy helyen ne okozzatok, sőt egy általában ne nyúljatok sem 
virághoz sem gyümölcshöz. 

V  e st w v. 

Nem  mindenütt  olly  csendesek  a hegyek, mint  édes  hu-
zánkban. . Vannak  máshol  ngy nevezett  tűzhányó,  tűzokádó 
hegyek, vulkánok,  mellyek  gyomrában ismeretlen  erők  mind• 
egyre dolgoznak,  és  a készt  leit  anyagokat  többször  vagy rit-
kábban, kisebb vagy nagyobb erőszakkal  kihányják. 

Magyarországnak  is vannak hegyei, mellyek  a tűzoká-
dók  hoz első  tekintetre  hasonlítanak.  Ki  a Somló  hegyét  Vesz-
prém  megyében,  a Ság hegyét,  Vasban  a Badacsonl,  Tátikát, 
Csobánczot  Szaluban  látta,  lehet  fogalma  a tűzokádó  km/. 
Ezek többnyire  kúpos hegyek, igen sokszor magánosan állanak 
vagy mint  kttpok  emelkednek  ki társaik  közül.  Tetejökön  több-
nyire fűst  honolj  melly  éjszakánkint  világít.  Gyakran morrno-
gást  és  zörejt  hallani  gyomrokban, melly  a földet  megremeg-
teti.  Kitörés  elölt  többnyire  igen nyugtalan  a hegy.. za-
jong .. erősebben  füstölög..  földindulást,  menydörgést  hoz 
clö...  néha  a nagy fűsttűl  az egész  vidék  elsötétül  és  a nap-
pal éjszakává  változik.  Az emberek és  állatok  nagy félelemben 
vannak illy  énkor.  Félnek  a szabadba  kimenni,  rettegnek  a 
házban maradni.  A földing  ás és  villámok  szaporodnak,  míg 
végre  okádáshoz  lát  a hegy. Illyenkor  tűzoszlopok  emelkednek 
magasra, mellyek  az éjfélb  'ul  delet  csinálnak.  Velek  együtt 
kövek és  más más tárgyak  szárainak  magasra, mellyek  isméi 



vagy a tHz-okádó  torkába  hullanak  vagy távolabbra  haji/itat-
nak és  nrm csekély  bajt  szereznek minden  élő  lénynek.  Végre 
a láva kezd  kiömleni  a hegy vy ilásábul,  gyorsan fut  alá  az ol-
dalakon  , m/g  ?itóbb  meghűlvén  és  sürűdvén,  lassabban hem-
pclyeg.  A mi az illy  tűztengemek  útjába akad,  megég*  Sok-
szor a tengerbe  foly  a láva s föl  forralja  annak vizét.  Jaj  ek-
kor a halaknak.  Elevenen  főnek  meg saját  elemekben,  s a 

< tenger  színe  ellepelik  tolók 
Tűzláva  helyet  néha  hamut is szór ki a tűzhányó  hegy• 

Vannak  forró  vizet  okádok  is. Némellyek  mindig  munkásság-
ban vannak; mások hetekig,  hónapokig,  sut évekig  és  száza-
dokig  hallgatnak,  mig újra elkezdik  iszonyú játékokat. 

Európában legnevezetesebb  tűzokádók  a Vezúv  Nápolor-
szágban, az Aetna Siczilia  szigetén  s a Hekla  melly  vizet  okád, 
Izland  szigetében. 

A Vezúv  hajdan  egészen  hallgatott  s első  kitörése  Kristus 
után hetvv.nkilencz  évben  történt.  Ekkor eltemeté  hamuval és 
iszappal  Herculanum  és  Pompeji  városokat,  mellyek  tizenhat 
századon  állal  föld  alatt•  nyugodtak  és  csak a mult  században 
fedeztetlek  föl.  Most  jó részint  kiásattak  e városok s a törté-
net búvároknak a legérdekesebb  tüneményt  adják. 

Az Aetna sokkal  magasabb a Vezuvnál  s tetejét  örökös 
hó fedi.  Ennek okát  kérdezzétek  meg tanítótoklul.  Déli  Ame-
rikában még  sokkal  magasbb és  igen számos tűzhegyek  vannak, 
mellyek  kirontásai  sokszor egész  városokat  és  tartományokat 
összerongálnak. 

Z i v a t a r . 

A földet  levegő  veszi körül.  Értelmes  emberek kiszámí-
tása szerint  mintegy  nyolez  mérföldnyi  magasságra terjed  ki 
földűnk  'körűi  a levegő.  Sűrűsége  a levegőnek  nem mindenütt 
ugyan az. Alant  legsűrűbb  a levegő  s fölfelé  mindegyre  ritkább 
lesz.  Melegség  kitágít  ja a levegőt,  a hideg  sürüsíli. 







A levegő  a hideg  tartományokban  többnyire  csendes,  a 
forró  éghajlatban  pedig  majd  mindig  mozgásban van. A leve-
gő  kis mozgását  szeliö-nek  hívjuk;  nagyobb mozgása szel, 
a legnagyobb  pedig  vihar. 

A szellő,  különösen  nyáron, igen kellemes.  Hivésíti  az 
embert s mintegy  erőt  csepegtet  bele.  A költök  érdekesen  le 
tudják  irni,  mint  lépdel  a szellő  a zöld  és  szőke  gabona-szálak 
pázsitán,  mind  szedi  szárnyaira  a ligetek  hívesét,  mint  csók-
dossa  a virágok  illatát,  mint  játszik  a legények  szakálával  s a 
leányok  varjufürteiveL 

A szél  a levegő  erősebb  mozgása. Szél  hajtja  a malmo-
kat , és  lisztet  segít  őrölni;  szél  feszíti  a vitorlákat  és  előre 
tolja  a hajót;  szél  hoz esőt  és  oszlatja  el  a felhőket. 

J)e  ha a szél  erősebb  lesz  és  viharrá kezd  elfajulni,  ve-
szedelmeket  okoz. A fák  ágait  letördeli  % a gyümölcsöt  leveri 
f  ólok,  sőt  gyökerestül  kilépi  őket.  Lehányja a házak tetejét, 
elkapja  az embert és  állatokat;  ha valahol  tüz üt ki9 porrá 
hamvaszt egész  városokat.  így  lőnek  hamuvá Baja9 Uj-york 
és  Hamburg. 

A szél  iszonyatosságát  sehol nem látni  a maga teljessé-
gében  ngy, mint  a tengeren.  Mikor  a levegő  nyugszik,  alig 
mozdul  a tenger  színe.  Egy nagy tükröt  mutatnak  a vizek, 
mellyben  az égbolt  újra képezve  láttatja  magát  vagy a fénylő 
nappal,  vagy a ragyogó csillagokkal.  Ugy  látszik,  mintha az 
egész  világ  egy üres kék  teke volna s annak közepében  a hajó 
lebegne. 

Ha  a szél  mozdul,  a viz színe  is követi.  Redők  mutat-
koznak először  a tükrön,  majd  hab és  apró hullám.  A mint 
nevekszik  a szél,  gyarapodnak  a hullámok  is. A hajó inog s jó 
kedvében  tánczolni  kezd.  De a szél  ereje nem hogy szűnne,  ha-
nem folyvúst  nevekszik,  a hullámok  halmocskákat  képeznek,  völ-
gyekkel  egymás között.  A hajó ropog.. oldalai  tnjtékokat 
vernek. 

Viharrá  lett  a szél...  A vitorlák  mind  be huzatnak. 
A hullámok  hegymagasságnyira  nőnek,  fejeiken  tajtékot  hor-
dozvaj  mintha hóval  volnának  lépve.  Sorban jöttek  ezen hul-



lám-hegyek,  közben fekvő  völgyekkel  9 megütik  a hajót  hogy 
szinte  bőg  bele oldala,  s minden  szeg recseg bele,  féloldalra 
fektetik,  hogy az árbocz majdnem  elmerni  Szédelegnek  az 
emberek; a legerősebb  kebliít  is félelem  fórja  el.  A hullámok 
azonban irgalmatlanul  űzik  játékaikatf  mintha kétségbe  akar-
nák az embert ejteni,  — s jaj a hajónak , ha valamiképen 
szirthez  ütődik.  Epen az illyent  nem hagyja a zivatar,  s bol-
dogok  kik elég  ügyesek a menekülést  végre  hajtani.  — Illy 
zivataron  én  is estem keresztül,  barátocskám,  s örülök  hogy 
szározon vagyok. 

Z s i v á n y . 

Vannak  jó emberek, abbuly  mivel  isten megáldd 
őket,  szívesen  adnak  a szűkölködőnek.  Az illy  adományt  aján-
déknak  szokís  nevezni. Mikor  valaki  annyira jó hogy többet 
ajándékoz,  mint  tőle  kitelik,  azt mondjuk,  hogy áldozatot 
hozott.  A jó emberek a haza és  barátaik  javára sokszor va-
gyonúik nagyobb részét  sőt  éle  löket  is föláldozzák•  Azon ado-
mány mellyel  az ember a közköltségekhez  járul,  adónak  nevez-
tetik.  Az adó  tehát  szükséges  dolog  s az adózás  polgári  érdem 
és  dicsőség. 

Vannak  ellenben  emberek, kik dolgozni  nem akarván, 
csalásiul  élnek  ; ezeket  csalóknak  nevezzük. Mások  hol szerét 
tehetik  és  meg nem láttatnak  9 elviszik  a másét.  Ez lopás,  és 
ők  tolvajok.  — A leggonoszabbak  pedig  rá törnek  az emberek-
re éjjely  betörik  az ajtót  vagy ablakot  s erőszakkal  htrczolnak 
el  holmikel  és  pénzt.  Éz rablás,  és  , az illy  emberek rablók. 
Némelty  illy  rablók  pusztákon  és  erdőkben  laknak  y" az idazo-
kat megtámadják,  tőlök  mindent  elvesznek  i 'mi  csak becses, 
sőt  sokszor gyilkolnak  is, főleg  ha ellenállásraJ  fatálnak.  Ezek 
a zsiványok. 

A zsivány többnyire  rosz nevelésű  ember, ki dolgozni  s 
munkálkodni  nem szeret.  Eleinte  apróságokat  lop , majd  na-



gyobb és  drágább  dolgokat*  Utóbb,  hogy föl  ne fedeztessék,  meg-
szökik  , az erdőkbe  és  pusztákba  fut;  itt  és  innen rablásokra  y 
megtámadásokra  megy, mig elfogatik,  tömlöczhe  tétetik  s pe-
re lefolyvtm,  halálra  Ítéltetik.  Igazságainak  jutalma  tehát  fej-
vesztés  vágy akasztófa.  — 

Zsiványokrul  több érdekes  történetet  tudok,  de  ezeket 
más alkalommal  kell  elmondanom  előttetek,  ifjú  barátaim,  mert 
mostan kifogytam  a helybiil. 

u t ó s z ó . 
A liely szük léte miatt igen röviden még egy két szót 

e könyv használatárul. — £ könyv arra van számítva, hogy 
a gyermek minél könnyebben tanuljon meg olvasni, az ugy 
nevezett utalinas szótagolás nélkül. E czélt a tanító ugy éri 
*el, ha a gyermekkel a mássalhangzókat eredeti erejükben , 
azaz minden magánhangzó nélkül ismerteti meg. P. o. a máso-
dik lapon lévő m b fl  belüket nem mondja em, bé,pé-nek, 
hanem p. o. igy szól: adjatok hangot becsukott ajakkal... 
most nyissátok föl  ajkatokat... megvan a m hang. Most a 
m hangot kössétek össze a magánhangzókkal, igy kapjátok a 
ma, me stb. hangokat. A 01-rül átmegy a ^ r e * innen a p-re 
s igy tovább; s a gyermek rövid időn ismeri a betűket és olvas* 

A mással hangzók ellenlapján szótagok állanak, mellyek 
közül némellyek egész szavakat tesznek. Az illyenekre figyel-
meztetni a ka rám mind a tanító urakat mind a tcinítványokat: 
^zen okbui más alakú betiikbül szedetém őket A gyakorlatok-
ban és az olvasó részben arra iörekvéui, hogy értelmesség 
mellett minél több tárgyrul, minél alaposabban szóljak, hogy 
apró barátaimat itt ott behagyjam tekinteni a tudományok 
dicső templomába. £ bepillantást tovább vinni s egész hasz-
núvá tenni, a tanító urak föladata.  Az erkölcsiség ébreszté-
se s kifejtése  is egyik föczéloui  vala. Miket ha elértein, nein 
hasztalanul munkálkodtam. — írtam Pesten, tavaszutó ha-
vában, 1842. 
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T O L D A L É K . 
(Szántok  és  számolás). 

0. semmi. 10. tiz. 20. husz. 300. háromszáz. 
1. egy. 11. tizenegy. 10. tiz. 100. száz. 
2. kettő. 12. tizenkettő. 20.husz. 200. kétszáz. 
3. három. 13. tizenhárom. 30. harmincz. 300. háromszáz. 
4. négy. 14. tizennégy. 40. negyven. 400. négyszáz. 
5. öt. lő . tizenöt. 50. ötven. 500. ötszáz. 
6. hat. 16. tizenhat 60. hatvan. 600. hatszáz. 
7. hét. 17. tizenhét. 70.hetven. 700.hétszáz. 
8. nyolcz. 18. tizennyolcz. 80. nyolczvan. 800. nyolczszáz. 
9. kilencz. 19. tizenkilencz. 90. kilenczven. 900. kilenczszáz. 
1,000. ezer. 10,000 tizezer. 100,000 százezer. 1,000,000. 

millió. 

A kétszer  kettő. 
2 X 2 = 4 
2 X 3 = 6 
2 X 4 = 8 
2 X 5 = 10 
2 X 6 = 12 
2 X 7 = 1 4 
2 X 8 = 16 
2 X 9 = 1 8 
2 X 10 = 20 

4 X 4 = 16 
4 X 5 = 20 
4 X 6 = 24 
4 X 7 = 2 8 
4 X 8 = 32 
4 X 9 = 36 
4 X 10 = 40 

7 X 7 = 49 
7 X 8 = 56 
7 X 9 = 63 
7 X 1 0 = 70 

2 X 2 = 4 
2 X 3 = 6 
2 X 4 = 8 
2 X 5 = 10 
2 X 6 = 12 
2 X 7 = 1 4 
2 X 8 = 16 
2 X 9 = 1 8 
2 X 10 = 20 

4 X 4 = 16 
4 X 5 = 20 
4 X 6 = 24 
4 X 7 = 2 8 
4 X 8 = 32 
4 X 9 = 36 
4 X 10 = 40 8 X 8 = 64 

8 X 9 = 72 
8 X 1 0 = 80. 

2 X 2 = 4 
2 X 3 = 6 
2 X 4 = 8 
2 X 5 = 10 
2 X 6 = 12 
2 X 7 = 1 4 
2 X 8 = 16 
2 X 9 = 1 8 
2 X 10 = 20 5 X 5 = 25 

5 X 6 = 30 
5 X 7 = 35 
5 X 8 = 4 0 
5 X 9 = 45 
5 X 10 = 50 

8 X 8 = 64 
8 X 9 = 72 
8 X 1 0 = 80. 

3 X 3== 9 
3 X 4 = 1 2 
3 X 5 = 15 
3 X 6 = 1 8 
3 X 7 = 21 
3 X 8 = 24 
3 X 9 = 27 
3 X 10 = 30 

5 X 5 = 25 
5 X 6 = 30 
5 X 7 = 35 
5 X 8 = 4 0 
5 X 9 = 45 
5 X 10 = 50 

9 X 9 = 81 
9 X 1 0 = 90 

3 X 3== 9 
3 X 4 = 1 2 
3 X 5 = 15 
3 X 6 = 1 8 
3 X 7 = 21 
3 X 8 = 24 
3 X 9 = 27 
3 X 10 = 30 

6 X 6 = 36 
6 X 7 = 42 
6 X 8 = 28 
6 X 9 = 54 
6 X 10 = 60 

9 X 9 = 81 
9 X 1 0 = 90 

3 X 3== 9 
3 X 4 = 1 2 
3 X 5 = 15 
3 X 6 = 1 8 
3 X 7 = 21 
3 X 8 = 24 
3 X 9 = 27 
3 X 10 = 30 

6 X 6 = 36 
6 X 7 = 42 
6 X 8 = 28 
6 X 9 = 54 
6 X 10 = 60 

10 X 1 0 = 100 
10 X 1 0 0 = 1000 
1000 X 1 0 0 0 = 1,000,000 










