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Ki;;dt•M,vr'•k, g-p•J'Illl'kk<•rté"zniik, ll~I•tauitúk, bázineveliik é!'l g~·ermekes csuiállok l1asználatára 

sz,. r ke ll 1. t i ll ki a t lj a: 

1\lt•g-.Ho·nik ~~ lap ulinden !.ó F•·éu. Eliofiz~tbli ár juliusll'•l- uj~vig l frt. ]{hwub llirdetések a lap megn•nliPiííi 
n~~<zi·ro• tiijtal:.nul -- t•gyrl~t•kn•·k nagyon jut;iuyosau sz:í.mittatuak. Levelek, kiizlemények a o~zerkt'sztiíbi>z, 

az t·líifizethi pénzt•k pt~dig llerzog Ernií .\.nnin nyomtlájáua kiihlendíík GyiiJJgyHsre. 

Kötő kosár 
l,aplrfom\sból. 

Hajzunk sokkal vilá

gosalJ 1, (·6 Pgyszerü lJ u, 
semhogy elsl'• t~kiutrtre 

j,; fliilll' Í~IIIPI"IlÖk, !Jogy 

•·Z ll;!}allaZ'lllOS a :?-ik 

.;,z:íutloall kiizült lllllllk:i

\ a l. (',.; 11 p ,·lll a 7. a k i i li: r 11li

,;(•g· k .. tti'•jiik küziitt., hogy 

•.>tt a fuwís két sziuü 

• A gyermeknevelés célja, 
szempont ból. 

orvos1 

Ul'. l\ ohn Antal !.n rrmt·konostúl. 
l. 

Milldt•HHPJIIii ur\eksr;Pk ('t.•lja ~·gy:íltalúkln 
\'t'\'1' a 1!.\'''l'lllt'k t~>~ti t•s l'/.PIIt•IIJi 1·r•"•i (•.-; hajlamai
llak tt•l'lllt··r;?.,·lsM·rií ,·.s mszhangzatns r't•jiPsZlt.•!<e és 
k i l;(· fJ" z t l'l ~··se ú~ J , !J o g y a z P g ,·. s z s L' g f' " ll t a r-
! a s s t'• k • ,·. s a t (. s t í { ~ r ií r {. j l ó d .i l' k' n l' lll k ii
lüniH'u iloi!Y a kt·dl·lyn.·k mindl'll j1·,, sú-p ús igaz 
iniuti uyilr:'lllllllÍsa. kúro,.; lo<>foly:'u·wk t:'lroltúnúf'a 
··s kt>dn·í'.ií lwllatúsuk kiizrt•IIJiíküdt'•se últalt'•lt·nkiil- 1 

jün : IH~ lt'gJt'll a tnnitús •·riirnih·•·zl'li vúz, hallPill 

uynjt"on a g)l'l'lllt knt•k anyal,!'ot sz e ll P lll i ü n-
f P .i l i1 d é li r e, ,;IS a j,·.J~·kr~t·k t•rDt t;s iig,\'PSSl'g·l't. 
raJamilit tt:·ny az, lwgy rnindtll gyemwk UÍZUilJOS 

papírból történt. - itt 

pedig lt;irom szinböl 

szépt~szet ileg csoporto

sit ra. A kos<ir kengyele 

sz i u lé u papirfonás, csak

ltogy bossz<iban két 

sz:iiLd: és szil<ird meg

úllhatúsa 111iatt kemény 

pnpirra ragasztatik. 

tekinu•tur.n rgyaránt, ép úgy kétségtelE-n az is, 
!tegy ralarllennyi gyPrmek mús tekintetLen ismét 
lllúskt'·p kezei!•IHlö, miután a természet, a mily 
Pgyswrií t'·s úllalldo tünényPilH'Il, de sokoldalú 
tii lll' Illi·· ny Pi l •ell. - oly k ülö u féle kép a lk otta az 
e ndJ" n• k l'!! y L' ll i~~··ge i t. 

,, 11 ,\·,.Jií, ki r a J,·,d i p n pi sz(•n•pct r isz a trr-
rnt'•szl'l nagy IPilll'lonuiban, kt·ll hogy a tNt•mW 
tPrnH'·szPI t•z iut~znH··uyt'·t, melyuél fogra minden 
g')'l'l'lllCldwn az f'llllwrisi•g j••ll<'llle saj;Ltsúgos r:'d
tozataiban fPjliidik, nag) ralJPc,.;ülje. 

A testi nerelt!s külöuös czélja az. l1 o g y a. 
gyermeki szerrez.et fejlüd~sélJün 
n e z a\' a r t ass ék, és h o g y a z, - ameny
nyill('n bizonyos rrúja ható befolyúsok s?.auúlyo
zúsútúl fiigg ·- m i n d i g P p és e g é s z s é
g P s 111 a r a J j o 11. 

:\ lt!lek itt f'sak anuyiltan jül1et s?.óua, a 
mennyiben annak kiilüuf.:·le úllapotai a test gyara-



po,lilsa- 1 <II!'Y romltislirn befol.rtíssal \·:mnak, \'agy a 
lltt·nu.\·il.l'u a sz,·n··k ~~pst:gr. ~:·s r~···szsége anuak 
)JPI_rr~ Jni'lklitlt··st•t fiiltétr)(•zik. 

I::szrl'r(•t.lt•uiil, de hat:írnwttan f('jlüdik a. , 
@:.Yf'I"liJI'k Hki ~··lete ~ll'tt' !'bi'• pPn·zt'·töl, t•s éppen 
P7.t'•rt llt'lll ~1.:d.1ad a gyeruwk d~l:· élet~:·rPii•rH a 
SZ('II,·JIIi n··n•k·!' ldhal!ynl!cdil.-a mi'llrt t (:sa kis a 
tPst.l'l. nn•·lni; hallelll Ut·\·elni kt•ll a1.t is, s. p. w~
\'('lni IH·I.H!'t'll ; L'S éu, - ki mint 1-!'Yernwkgyó
/!J:Ísz a gy,•rliH'I\t'k szellemi múreiL·sét is nagy 
lig',\'<•lt•IIJllll'l kisérl'lll, - kellemes kiitelesst:gem
uek t artnni l\ •)hú ny úr kistlt~<lórú ,·.s gyemwk ue
n•lií intt'·z,.r~··i t'll tett lútogniÚ!<OIIl alkalmúnd Ititolt 
l'S hallottak ntÚH kinyilniuyitani, hogy 1\ohiuy 
úr intt:•zt•li• az. hol a gyernu~k('k testi és szellemi 
ue\'elést· td,r tt•nn~szetszerüen és iisszlwugzatosau 
eszküziiltl'l ik. hogy eltekin l H' ner,•)L!SZeti énl('mei
ti'll, mint tll ros. tobtit egt.'~szsL•giip:yi tt:>kiutetlJen 
1\ o bún v úr kistledóvó és nerc•líí i u tézetét a s1.iilíik 
külünü.s Jh.:·.wlmúbe melegen ajúnlom. * 

Ovatosan bánjunk a gyermekversekkel. 
Csak ~·~.r ér tized ellitt is nPm roJt ritkastig 

úvollúkhau olyan rerseket és dalokat hallani, me
lyek ft·lni•ttek részére készittetrt.'·n, kicsinyC'ink 
fl'lfogúsúnak llf•Jn feleltek meg, söt erkölcsi éle
tükre kt\rt•s befolyással is voltak. 

Il!·.r hallottuk énekelni a "Tt:len nytíron 
pus1.liín ai' (•n lak;[som ", ,. Loptam !orat lopok is, 
l1a kPII tizrnhatot is" s tübh e fl-le nép1lalokat, me· 
lyl'k igl'll alkalmasak ll'h(•llli•k arra, hogy a gyer
rtlf'ht. ln ajtlill 111tÍtlra S7.t'I'Pt.Ü sziilÜnPk kiinnv
('Fttrdllli'l:-;i!.:· IIWIII'í if•IJ\iiii'ÜillP.ket SZPI'I~U;enek, ur" :1 

1nrlyl'k nz erkölt·si és t;rtelmi nerP)<;s szempont
j;íl.ól IIIÍildt•IJ józan t'lllilPr tí.ltal mélttin elitélhetiik. 
..:Ukor a/.onhnn llt'•milq~ ntrnthNLn a:'. illetiík ta
pint:lllans:ig;:'tt nzon ki\riilmt'•ny, IJO.!.!.'Y 1!.\'Pl'llll'k
i r n da ln: 1111 k feldte szr>gény nJ! t. ll orkai Biu:si !·s 
I.nkllt s Púl \'oltak majdnem a1. P~yeiliili gy(•rBH·k
külWk. kiknPk H·l'f.:t'it n;szhrn hasznülni IP!JPtett : 
- isJnt'·trljiik ri~s1.1Jeu. mert az ö \'PI'SPii'•siik is 

c·.;ak ~:) t•ng:e kis,~rld roJt 4!/.r.Y mintl"n tt•kintPtl1eu 
a :,!,\'l'l'lliPk krrf,!l,rl·nrk, s g·y;•ng·r~ ft•lfog•ÍstÍllak IJJI•g

fl'li-l;i 1-!'YiijtPmény i··s~7.eúllit(rsúra. Yersiik "12." n'•sze 
llll'gf,•li•lt :l g')'CI'IIIPk ft•)f'(lg<Í<Ill:lk, de I'ZPkitt'li Ht•lll 
roll ull'r. ~l:í.sik I'L~sze tún kr>délrPs lett rolua. d" Pl
rolli ~··rtr·lmént'·l fogva lll'm \·olt alkalmas kü7.ltasz
núlalra. :0; igy C'Sak.nagyou ken\srülntoJHJIJatjuk el, 
ltopy kifng•ís alit nem eshettek. 

"' I::innil.'· jt'tl•·~o~ik i" cikkini oJ'\'O~ ur n:li!T
hl'l~~ii. ,.j~~~~~~:rii '9·ii:llk••zata, t•nru•k sai:it lapr11nh:;n 
l""''d" kou~·tPti•l,•t !'.~:tk :tzon l<iiriilul!:r,y l'llg't'llilf•ltt• 
mPg-, i:ol!r I'D at. o!\·a.-atlannl :i.t'·'·1t 1·ikk l:t·riil·:i;. 
toz1:1t:i~ nélkiili kiizl(•st~n• Mzav:uuat. :Hita.u.- I•U•t:<•'.,,ki
' iil fg~·ell'lll kinint rz It• nni. s l'ZI:rt kiisziitll'tlt•l ;d,·,. 
'1:1; a S 1. e r k. 

l\1\~p: rosszaulmi úlltnnk hirsas j;'ttúkok dol
gtil~:m eLinnyira, ltop:y j(, .i•it,'·l\llllk :Ili!! rt~lL kPttií, 
h•írurn, s Ita IIPlll akartnl; :t kir~sinyekut minrlig 
e7.Pkkt>l untatni. l11ít níszonll:unk a képPs kiiny
n>ldwn talúll1atú-minden 111'\·elési célt Jll'dkiilti7.Ö 
j{,tékoha. 

~la sokkal SZt'l'CIICSt~St•lJIJPk \·ag_ruuk, llll'l't 
a lefolyt lf1 l!\'l'S alkolnHÍII)'OS korszak alatt annyi 
jó gyr>rlliPhr•rs t;s .i•i.lt.'·k Jútolt napriLí.got. IIIPIIII)'it 
nl ip; fognak iru i n jiiriil•r•n ;",(l ,·., alat t. illaga 1\n
btí.llyi Sitrnuel ragy h:iro111 kiiri'Lnyi tlal l·s jútt'·k 
gyiijl('lllényt úllitott iissw. 1\oiJtÍII)' .\1 ihúl,ruak 4 
kiitetl)()rt :,ltittak nap\'ilúgot. H•rsl'i t;s jatt'~kai, lll'lll 
SZIÍIIIit\·a n:t: én•k :'1ta tiil,IJ kitliinlJiizií lapililll llll'g · 
jelent s1.erzeméuyeit. Tút.h Istnirt \'l!tPitÍIJ kartúr
sunk s1.inte r·gy jó C'somú (.;Jiiji•'IIIPil_\'t IJOesi1totl 
nyilr•inoss(tgra. Bold. 1\ontjlithy Gyiirgy ::11 j:itú
kot adutt. ld. Fo.lor Lajosuak nagy sútmlJall .H•'Il
tek nu•g gy(~l'mek nmwi és jlitt'·k~li. He ga7.tlagitot.
tt'tk gyermek irodalmunkat :::lzcrdahelyi .\1lulf, 
Koz111a IH·nes; IJoltl. Mt:g\·assy 'lihú.ly, s igPII so
kan 111ÍÍkötlü ptílyat:ir·saink kiizlíl. ( iylíri \'ilrnos, 
liyertyt'trdl'y Istnín t'•s S7.iÍIIJOsau a llt'JIIll'l'l'lt'·s sze
réuy napsúnwsai kiiztil eríispiJ gyarapiloltt'tk g~·t>r
lll('k rersPiuk gyiijt.PJIIéuyét, ma tehát nines ••k, 
niurs Hiik~t;g rú. hogy nt·pdalokat érwhltPs~o;iiuk. 
s erkülesroutú szHalnuí.nyoklwz fordllljunk; s aki 
lllt:p; is ilyPket lJas7.núl, az uagy lelki sz••gt!nys,··g,!
riíl<illitja ki IJiwnyitniuyút. PPeiig ma is \·:umak 
ilye11re es<•tek; sajüt maga111 tapast.!alt.am. ltogy 
~'I!.Y intl\Zt!fiwn ta11itj:ík Pelöfy egy köiL•·nHínyét. 
llll'f,Yll(l:J a 1'01\'l. j~);i;la lll('Sit'l'l~kl't tPS7.i )11•\'dSI''g 

ltLI'!!,\'iÍd. :\al!)' )Piki ÜI'ÜIIIllll'l 111011datta I'IPlíittl'IIÍ 
pg·y apa 1:0'1'l'IIIPkérPI e rr.rst't. l\t!rde7.lt'lll llnl ta
nulla. 111Pg'llt:H'7.te a IJpJyd; lllire 1'1,!.\' t'i'JI"II .H"Il
)1'\'l'i apa IIPIII kt!srtt rosszal:ís(tt tl tapiutatla~;si1g 
f•iliitt. azonnal 1\ifl'j,•wi. ]),~ 111:íslwl is tapa,.z!a!tarn 
iln·kPt, s ez iiszlii111.iitt l' surok llll'•rirú<1r.1. \', "'\'t··k 
Ú;lltolúra a kisdt>dllt'I'Plí'd.:, ll":,!)" a7. ií nriiku,l, ,.j;kl'l 
suk 1'7.1'111 kiséri, s Ita 1•l is ltall!.!,'alja ,.d,·ur,·'ll r,·.t a 
küzüust.'·g, a1. itélt>t nem f'tt!! Pltuaradui. · 

lsmétlt>lll <•lt'·g /.!')'l'l'lltPkrersiink \'ali. lnil,l,íil 
vitlaszt.liatunk. sz,·nH·Ijiink l;i ezPk kiíziil. lra:-;znt'd
junk ilyt•ktot is júl llH·grúla~ztra, t··~ ha tÚli a1.t ta
pa~ztalu<ik ralarnP!vikrííl, iJO!!\' ru•m ki't~tll\'li. ,·,; 1; ... 
dt;l,\ ''">'·g·, Ya!.:y ,.riZiilt·siis~,··!!· ~!. .. llljlltlllj:il.·,,l 1-i:'"g(t
sulllalo, ll·~yük l't'dn•, de a vilúg!•rLJtt• alkalln:ll.l.ll)\. 

;\liutúu pedigami 111'\'l'lt·~si :-~.l'l'l'Jiiiuk n11··lr<'u 
lwle\·ú.!.!· a esal:idi llPrcJ,:·sbe is, t·sak kiit,.l,·-~~~ ... t>f 
lPI.iesiliink, l1:1 I•Pf'oiJÜI'Illlkat a S7.iilí',j ;,:'lzuúl is0 t•z 
ir.'i.u~ lm1_1 ~··r~(·k<•:-oitjiik. Lesz :-7.iilií, ki iiriitlr•'·t. ~'••gja 
kllt·.iel.lll a li'•liitt, hogy kis !.!\'t>l'llll'ke ltilJútlan s7.a
Lato<;sú;.:g::d dutlolja Pl a \·ilt·,~·i-sokswr trúg:ir dalo
kat, iparkt~djuuk út n ily fajta clalok IJl'tanit:ísúrúl 
sú-p szl'rért>l IPIH•súllli. Ajútllju11k IIPki jold•at. 
IH·I.H•st>IJIJet, ajúuljuuk olya11t, uwlv kedt'•lyP.-.:-ot~!.!.',··
uél fognt öt mulattatja, s erkölcsös \agy· :'trtaÚan 



tartalmtirnl pedig a gyermek szivére, erkölt-sére 
kúrtékouy hatússal nincs.*) T. 

Mire van inkább szükséciink: gyermek
javitó házra, vagy kisdedávodára? 

(\"égn.) 

A ~yernH•kjaritó Lú;( eszmL~jér. tel~tít. két kö
rülm,··ny érlelte nwg: a joiJIJ IIPrelésü gyen1wkPk 
elkiilünitús,··nrk út.érzf'tt sziikségtl -- s a1. eltmli
iskola ft>ladatúuak sik1•rcsei,IJ llll'g:oltl<ísa. Ez1~n 
oknkhúl ,·érr a dolgot, az inuitn'tuyt btlytPiennek 
nülll tartllatjuk. 

lia aZt)tJIJall 111ÚS swmpontbúlué1.zük, és azt 
Hs,..ztik fig:_nletnlH', lJ(l:.r.Y lll<Ít" alJ initio_kPIIPIIfl 
oda tlirehdni, 11"1-!.'Y n jaritó h<ízak sziik~;t;gr eiP.i· 
tes~t·k; ha fontol<'•ra \'Psszül;, lwg:y c et'•lt IH'tn is 
,.,d11a \alanti lll'lit'·z ,_.l,'·mi; lia tiirréll)'llOz;ísilag 
gonduskcduúuk arrol. lllisz,•rint (•gyúltalciu lllittdPrl 
1-!".HI'Ill<'~ hllö lir\"ldt'·~l,PII l'L·~Zt•siiljiill; ha lll'lll 
t'lil-!"t·dlf'tllt'•k llll'g: St•llkilll'k :,!)f'l'llll'kt.Ít llZ llti'Úil 
IH·r,•lni, l'IIPnlH•ll tiJl'\"L'llY últal kénys!.Prittl'lut··k 
mindPn sziilö tn:"tr lwrtllaufd ért•s P:Y~'~'IIH•kt;t is 
O\.ttditl•a jiLratui, Illi últall'hétPlllL'k a1. alkalotil a 
li;ljlt'·kony /2.'.\'l'l'illt•k ro.~zra' irc'myulc'Lsc'ttúl, akknr lw 
kl·li lirltlltllk, liog-y O\odúkra l·bÜIJIJ sorlJall \·an 
~:t:iikH'·g·iiuk, nr int ja\ itúluizakra. 

A1. ig:1z, lwgy tni tllilltll·ut f'nnlitra szc.J;tunk 
11'1111 i. ~Jin ta l.iirtiinükn·l;iiltiink 111Íiiúkat, tsakltogy 
l;ulrur llf'IIIZt•lnt·k lartas,.;nuk. ~··s atuirt·l al.iirli·,. 
ui'ok ~zÚtitÚI ;rpa>-zlltatnúk, a llt.'J•Ii!'\"t•lt'~suél ~arasus 
l.!::IZtL'rlkt.d:.~l lizi"trtk. ~lu~-,t. istnt'·t ja\Ít-'• liÚ!.<IId'a 
~otrdoluuk. IIH·Iyt·k IIIÍildPII p:tt·'Li!.!tl!!·iai ii~y•·sst'·g 
IIH·IIt·i t s•·nt I··~ZI!t•k ~;,·.l'''l'il'k az t·lro11dott gy• 1'1111'· 
li , k 111 i tili t· g-.' i l; ,·.t a j~~ ut r a 1 i",.; z a t ,. r i t ll i : 111 il.! '· ! lt•JI -
IH•II az ,·,rod:'tk ii~· ,.,·.t Ir::!.:\ jn:; a klJ-,·,.;iilt'·,.; t'"IIH~

' id,·i l'illallaLÍr! .l.L•·Iy ,,,·.,iig- IJ,•Iy•·~ 1 ,.~,,.It·.,., llll'lll'lt 
, ·:: 1 l' t ll' 11 c-·\',· r 111, ·!;' t ,.; '·11: • · 11 ::·'·.J 11,. " ~ ,. r ki i l('" t 1 ·It• n
só~ :1/oll ·:-~·1itt••l"ll ''·'' ,··ll_l't··r~;· térui. l)llllll•tll a Jt·ra 
töl~l~~·, uiut·-; ri".~/. ::.'r,·.,,. 

~~"d·· :1.: ~~-,,~l.'t!; ;;,it"J,.z,·,,,·. t.·.!,.l,'·t. az t'Zt 

t·!r•.'l!·l· !:'', it.: J"\~··::\ l: r/;~/: i:!t.'·;,l\r· :. -,, ~~ ~~.-1-tl!l ~td\:\Jl 

d··lt.''·l \'! 
Illi·!'' 'i. 

, ,-...,'.r.-. 

It., .. 
!: ,: .. 

... (. ll l l l l '' ' ! l ! : l l l ' J ; l : ~ : \ l : l ! ' ~ J : : ' ; l l l ! . . ll l • l l l l '' l . l ! l i , .. , l . i 
ki n• i,~-. 1 ·, • · , · 11 '" .1, ' .. • · 1 l.'· 11 a : 1 , 1 1 ~: \ i ..t tr(·l k id 
iJ:tt''~·t: !.1.._-,.\·· :·;t!l L··L !._'. !ii'··~~.~~ ·,~..:~.·:,d\ i:·~,~ t'·\r(··d r- -· ' ' . 

•'\Tt~ 11:1~: 1,.: :. , .. -· ... : :··1:;:;-/lt:d:,,:·t: l•·~t.ik i~··nylH·; 
<ttlli.!:,li ;;;, 111 .• ,~;:k Íi.;·:,t\'.1 Iliiali 'it'"iidutt 12.\"' 1'111<'· 
kf'k ki;i·•it ti•'' t· it' l t· .. ~:·,.,. -.t.iLzt·l.r·,·i,lj,~ 1,, rill··•. uj 

' .\ . ., i ::·til\'! í :il :l'ii.t:dL:tt'lluk ~··ldi.!.:' oly aprtí 
, f'r-.q·l.!.;·}l. l;! ··r··!.: .. :: :J t·.,., ..... :~·y,·nn~k~·k r··~z4:n~ \'ul
,.:\t1:1L: :,.k:l.llla~;;J, ~ !'/,,'!l ·, !.:.j, 11 i'~ :-.• ~itii11k ,,io..;t. az 
:dt:tl. ''"~"\' !:q•ll::k 1111\lol li ,,,;'\lll:il>:ill klil.liitlk ;:_..1:.··1; 
ui·'' '•·i :····'i~· J,;, j,!,·t• .-.·g·it. iapttr>k llll·llt·tt •· n'•lr:t 
k.ii'c;:, :~~~ !1 ,·.!.-: ·t··t ~Z''Jd! l ·111c 1:-_ozt·rk.~ 

t:·piilett'k s rettenetes n n gy össZ(·gii ,·.l' i kaiadúst 
fülenJt;sztií kiilön appan'ttusok szüksL·;,;·c·ltl'luek. 

Szi1 r n i túslJa reg: y ii k-e 1111;g azo11 \'f sztPst:•gp\. 
mit a gyerntekek szüliíik11Pk nnmkújuktúl ral•• 
\'isszatartóztatúsuk miatt, id"genPkuek 'agyonuk
ban ntlú megkúrositíumk fulyt<Ín okoznak"! )J ily 
öss:t:rget igényel az ily IJitangul hagy.,tt ~Jl'l'llll'
kt-k (·ri gyógykezf'lése, mirííl tutlt'•m<Í&sal sem 
Icitszanak lrirni '? ~t-111-e it.t a~ IPgtöbb lH~ll~geskütlL~S: 
a h·gtübh halc'doz:ísi es,_•t? Es h:l <til is az, hogy 
az ily szerencst·tlenek gyógykezelést~r'' nt•m a leg· 
nagyolJIJ g-ond furdittatik, múg is ki lllPI'llé 1íllitani, 
hogy a le!l'nyomorultalJIJ szülönek is nem krriil 
p<Ír furiutjc'dm gyermekének esak Hszélyesebh 
lelH•tt>gr•skPdt;se is, midöu az ('gL~szs,:·gi lürréuyd: 
tllilldPn f;;ciilíít rgyanínt küteiPZnt>k IH·t"g••i onos
lúsúra 'l \·agy l!c'tt a s~.Pg;t'·ny helyrlt a viLr•JS fizl't 
onost, gyúl!,·yszert ~ Ant jó, de ltiit lll'lll okosabb 
dolog: e akkor a l'l'ac·limiuúlt üs.<:z~·g 1•gy r\•szét 
orodúra f'nrditaui. nrely nagyon s•·k lwtL•gSl'p.'lli'k 
n!Pjt'·t \'l·szi - s lwn<tmég m<ÍS el\ntyiikL't is uyu_it~ 

llogy a rosz emlJerekbiíl júkat nereljiink, 
l,i\rtiinüket ,:•pitiiuk ; lwg.·J a ros1. gyt•rmekt.'ktlíl a 
júk roszat ne tanullwssanuk, jaritú ltúzak:it al:l
pituuk, hogy a gyermekék cíltal okozott tiiwt Plult
lras"nk, kiil 1.st'·ges tiizoltó készlet0t tnrlunk; hogy 
a l,itaugsúg úldozatait nB hagy.) uk a szemétt.'n pusz
tulni, L'rettiik orrost, gyógyst,t•rt költségeiünk ; 
lt:tlll'lll ntuirPI mind e bajoknak 1•lt•jl•t rehdnök, 
antirPI lllí•ggútolliatnúnk uag-yan sok· betegsc;gd, 
~u\; ltaliduzú~t, Silk tiizesdet, s niL'g tübiJ lnlki 
'"''""'''ll'lllll'l : arra ninc-s pénz, az 11Jarad toritblr 
is úrra p.yennek e a túrsadalnmnak. 

]),. ronjuk llll'g a p<irhuzamot a jaritú liú1.ak 
t'·s úrnd;i\;: kiizt, és hissuk: melyikre \au inkúlJlJ 
st,ülist'·giink '! .;\ dolog ig:Pn cgyszerii. 

.-\ ja1itó lu'tzak azon kiníltsúgoltak résúro 
•'tllitt.atllak, akiknek tl'tszett ft .. liig-y"lrt hiúnya, 
tt'·tleus[·g. ragy rosztc'trsasúglJ<ll~ raló rt'~~~.rétel 
tiliatt 1 uiÓ,;<'tg-gal megromolni. .Ali it! a: nak peaig 
azun (·t··ll,úl, ltogy a jó Ue\'clésií gyerml'kl':, kiilüu
I<Íil :1, ti-i:i!.: \;tla111i r·;~/.at t·l lltl ta:tulita,;:~:ta~'· d 
"''r. 111'.\.j::n:~k. t•.•\ it L:,;~, Itt>!!'.\" a Jill·glllitdu!hk al
k:.lu1.i~ t:~ \'P!,··si ~~~;llJ;'tjy,,;\ t··lt~l lJl•lt'~ptPt•',:-o;~.~ ;ll tal a .i~~ 

;;:i··~ i~ l:· ,,,,.~!·, i:-;:--,~a :,·rj~t··~.,,·ut·h·, L·~ L~,:...:.\· ,~·~!r.:.· 

a h: .l· l:· (·rt\t_d(·~lí ~: \' :·l,!t·i\~·1~ IH·\.l'it~:~t· 1_1ku/.~~l 
' itk:,d;dy~J!,at. a IJ,''\'Í ik'.:;,L lll j.·: i,t·J[ t•IL'Lr'.ti,.,.,(L~. 

. ~;: 111 u.l::k i~n,['t ::Ú· n id!it:.all>:tk It-i. It ogy 
; a :.! . !ÍL'\. l;ut.ti ki:-.decl•·k iJ,.;,;z,·p.yiijtl·~ \ •·, '~-_;· részt 

a ~ziiluk fui ~zaiJ:Illúljal<ak azuk guHdt·t.:'t-:t alnl, 
lr"g·v i~')· Z<ll'artalaunl ~··lli"~sf'th k rnnn:,(;j•tknak. 
tn:L~·rt··.st,t a kit·~iuyd;PL e(dszeri.i, mnlattalú l•tgl;d
koztatits últalelronjnk tllintlr•n iíkl'l (·rll"'i'l \"l'SZC· 
tll·ll'Ltrtiil A napi lal'ok nirid hirt·i tJag-yon <-zotnu
rnan i~awl.i:'tk n úrod;'d, t'lll;'tllitasc'lllilk >/.tlk"i~'gL·t 
es npc'm ('Z Pg: nt It• n ok l ,,·o~ is. ll ú !1,1' g- ,.,.rt! IL' k t ·t 
gúwl el a koc.si, h:'t11yat l u pos össze a !ú ~tlJl.ri ~ 



H1íny esik kntba, folyoba, hány gyujtja magitra 
csupa idtitl'tlté~biH a h1íz'lt ? }~s lui.nyat ér nHís, 
mPf! más n•szNlelt>m, mely bajok az ovod1í.ztatíts 
iLltahinos kötelezPttségénelc kimondítsiÍ.\'al n leg
nagyobiJ n;szbt'n eltávolithntók volnának? 

Majdnem ugyan annyi veszélytlH rnenti rnPg 
az óroila a gyt·rmt'k l'l'külcsi életét is. Elvonja az 
alkalmat a roszak társnSIÍglí.tól, hol sem IJes:~.édében 
sem maga\·iseiPtélwu jút nem tanulhat; mulattat.ó 
foglalko~tatii.s által nem t>nged tért a1. unnlomnak, 
a tétlenségnt>k ; ellenben a tevékenység, a. szorf!a
lom, a rnunknszetett•t alapját veti meg. Tiszlitni, 
javitni törel•szik a gyermek otthon elsaját.itott 
ros z nyel rt zet ét, beszédrnodorlit., sz(1retettelj1•s 
blinásmódjúntl ked\·et szerez a gyenneknek itt 
öomngiatúl is felismert hibájától szabadulni, s a 
javulás utjúm térni, tisztelni szHPtni, bPesülni 
tanitja kis társait, bátorságot, élénkséget önt a 
gyermekllc, ki jdleme kirlombo1·od1ísímak sok hasz
nát veszi az életlwn. 

Gondot fordit továbbá n nyelv tisztit1isára, 
a beszéd SZPI"\'Pk gyakorh\sáru, s azt nem is tagad
hatja Sí'll ki. hogy az idPjiLró gyermekek nyel vezete 
sokkal tisztítiJh • mint az ·utcai gyermekeké. 
Erkölcsi í'lbí't::zélt\sf.•k által, s nevezetí'seLb embe
rek Pgyes tt•tteinek elmondásíu·al nemesiti a 
gyermek sz i vét, lelkét, egyút.tal a nemes tett. u tim
zására is Sl•rkent.\·én. Beszéd és értelem ~yakorlatai 
által a nyeln~zet tisztitásán kivül p)Ösegiti az 
ismeretszl·l·úst ; gondolkozó és t>mlékezli tehl't
ségét pedig gyakorolja. A. FrliiJd féle ruunktí.k 
alkalmazása ititul uemcsak ism<'reteit LíSviti, de 
ügyessé t('~zi, s hozzá kedvet szen•z a munklí.l
kodiÍSI'a. A J t a l {, L a n o d a t ö l' e k s z i k, 
h o g y t e st i l e g ó p. e r k ö l e s i l e g r o m-
1 a t l a 11 g y e r tn <: k e k e t 11 e v e l j e u, k i. 
k e t t e s t lJ e n e r ös i t v e, é s z -és é r t e
l e m b e n fc j l e s z t v e, s z i v b e u, l é -
l El k h t> n n em es i t v e óh&jt átadni a népis
kohínuk azért is, hogy közerköles i és közmü. 
nlöd{>si állapotunk janlljon, és azért is, hogy igy 
a javitó házak szüksége elessék, de azért is. hogy 
népiskolítink feladatát a legnngyoLb ménbeu 
megkö!IDyitse. 

Es ha mát· most c két nemii intézet lét okait 
- valarnint mükiidési p1·ogramrnj1it Ü!SSZI'IJason
litjuk, minden gondolkozni tudó emher Lll fogja 
látni, hogy a szintén nemes czéiLól, J,~ esak 
('gye tlen ok ból létesitett ja \"it ú !Jáza k fölött az óvo
d1i.k haswa nagy előnyben úllniu, ilyHuekl'e iukáLb 
Yau szükségf\nk, mint gyermekjtn•itó házra, 

liban lehet és kell is hogy legyen a kis
dednevelés segitségére a népiskolának ? 

(F'u'ytatá!i.) 

Amennyire sikerül uekilnk a 
n é p i 8 k o l a k ö z e l é b e j u t n i, a n n y i r a 

i p a r k o d n i fo g e z n e m i s j ú s z o m
s z é d ll n k, do (•j!yencst .i ó h iL z i lJ a r ú t u n k 
lf\nni. Amily nu>rtl•kLcn m n t a t Lt a t j nk fül 
h n s z n o s rn u n k :í. ss 1i g u n k a t, ,·.p uly 
mé1tékhen nyerjük <'l jutalmunkat. E d d i g 
e J J e n il n k v o l t a nt•pisk ola, e z ll t {, n h a rá
t n n k l {' s z ; - P dd ig k il z d ü t t l' l J e n ii ll k, 
eztilliu szöHtségben kiiztl meJJ(~ttii;nk. 

La!-Junké lesz az érdt•m, ha :;. nt~p P.s kis· 
dedilevelés szor{lsabb viszon.vba lép, - e viszony 
me~te1·emtéseért létPsittíseél't fog kiizdt>ni, e 
\"iszonynak fogja alapj•i.t mPg\•etni az :í.ltal, hogy 
mig egy részt megmutatja az it·tinyt, melp•n 
haladva-- a módokut, melyek segélyével a kisdetl
nevelés n mi nézetünk szeriol u népnl'\'elt!sllck St!· 
gits~gére lenni ki,•án, 1111ist részt szaknvato~t tani
tóink s derék tanitóegylet,.ink e 111rg.vhnn ft•lké
rendett vitatkoz1í.sainak közlt!sthel kifogja jt>lPlni, 
meg fogJa állapitni azon nP\·eJési korlíüokat, m,.Jyek 
közölt intézményünk a népiskohí.nak csakugyan 
haszn•í.lat1im lehet. 

A vitatkoí'.:lsok sonH. a mag-nnk n~s7.f!rlil 
ezennel megkezdjük annak kimntaliis•Í.val, mikónt 
neveli az ovoda a 2-G év közti kisdetll't ug-y, 
hogy e nerelés Plökészitse a népnevelést. S ha 
cikksorozatunkat IJevégeztiik, szivest>n adunk 
té1·t népnevelőinknek is sajtit óhaj uk nyi J ni n ittl.
sára ; söt egyenest f ö l i s k é r j ü k u g y n é p
n e\' e l ö t á r R a i n ka t, mint a hazai t a n i t 6 
t '' s t ü l e t e k e t, h o g y e k é r d é s t s a
j Ít t k ö r ii k b e ll v i t a t á r g y g y á t t• n n i, 
8 a m e g á l l a p i t o t t e l' e d m é n y t l :l
p u n k n a k k ö z z é t é t e l v ó g e t L b e k ü l
den i szi\·eskedjcnck! 

Kezd.jöik azon, mirE> a gyermeltnek IPgPisíí 
sziiksége van, bogy lí.ltala birtok1iba jusson <'Zélha 
\"ett tPsti és lelkt tulajdonaiuak. A bútors•í:.?.· az. 
mely nélkül f1'11'adoz1Ísunknak t>redménye soha nem 
lehot, de a rnelynek birtokában 1\ gyeng,·~hl, tPhet
ségüek is gyorsan ft•J"liidnt>k. Ez olv sz~nt i"at.s;Í.tr . . J r"" . '='' 
mit tagadui llf'lfl lehet. Blato1· gy(•mwkc!kkl•ln u,··p· 
iskola jli.tszm 11ldja m1!g fülatlatítt, l,;ítortalaunkkal 
hónapokig is kén_vtelc•n en•tlmí:ny nt'•lkiil kiizküdni: 
ha tehát o\·ochiink miíküdt':-it! bizalur11ra ,·.l,n•szl '" 
a gyermekl"t környt!Zele - ugy saj;í.t t•szrllt··lye ,;s 
képess(•gc inint, öt L•ítorni. tudja ll~>lf'lni. IIHtr 
aHor a népiskola IPgnPhezebb föladatlit sPgilt•ttP 
megoldan i. H ogy eszközli ct. t ? .J á t s z \ a. ,: s 
n e m k o 111 o l y k o d v a, s z c r c t " t t ,. 1 ,~ s 
n e m s z i g o r r a l, 111 r g 11 y e r i1 J ,. u· é s 
n em e l ijesz t ö l e g. Ha a ~yernwk:ör'kü\·e
teljük, hogy b1í.tor legyen, e kiirdelés mé" jobl~:ut 
vissza rias~tja, elleulwn ha i parkud u 11 k öt':; .i•itt'•k. 
ba be\·onru, de I'Zt scm er<Htt•LH~ a J,..~kt·n•shé sum, 
nek i é h· ezetet ~~li mulatsíagot st.erzii 11 k. ak ko1· P 

mulatsúg lesz a legJoiJL eszküz fiiiiJútoritás:lri\. 
Szeretettel \'esszük öt körül, kérdést•kct intézünk 



hozzá, kikutatjuk hajlamait, töltaláini türE>ksziink 
v:ígyait, lw~zélünk hch-Pnc trírgyairól, s pz uta
kon t'lölJL rnf•gnyilnak ajkai, mintlla paran<'solólng 
intézzük l10zzí~ szavunkat. llt·szédüuk. ll'ttiiuk, 
(•gész magntartásunk azt kell hogy mutas~a, miként 
éppPn olyanok, söt sok tekintetut>u jobbak ragyunk 
hozzá, miut. édes szülöi. Iuuen van, lwgy sok gyer
mek szivN;ebhen hí.t.ja a szeretettel · fc•gyelmezö 
c'n·od:i.t, miut n sziilöi házat, hol a sziiliii liZerete
f('Jl ki r ü l u éba na p jim ki j ut a boldogtalansúgból is 
egy kis rész. 

Ki~ts(•gkiviil nagy befolyással ran a ~yermek 
fölhiLtorothis:ím az intézeti közszellem. és ldtah'tuos 
rend is. A mely inté1.ctbeu a növendékek iLltahi.
ban IJ:i.torságot tanusitna~. ott az ujjone is szyor
saiJIJan neki bátorodik. Es ahol gond ,·an ni. for
dítva, hogy hílrom négy báto1· gyermek után ugy 
szóha IC'gt·sz \·áratlauul szólitsunk fel f'gy IJátorta
lanabbat, ott oem nagy nehézségbe kerül enn!C'k 
mE'gszeliditése is; mig !C'IIenum1 félénk gyermek
csoport között, vagy köz\'etlenül tartózkodó gyf'r
mek uttin csak nagy erőfeszílés imi.n, vagy éppen 
uem is sikerül törekvésünk. 

Bizalom ébresztés- bátorihis céljti.búl f!lfog
juk a gyermeket utcai sétáj1i.n is, kérd!C'zóskö
dünk tőle szüleiröl, otthon hagyott kedvPS játék 
títrgyáról ; - kézrll fogva el is kisérjük darab 
uton, hozzlÍ. lak:í.sti.ra is elhitogatunk, s gyakran itt 
joLban sikerül magunknak megnyerni, mint az 
intézetben. 

Ha a gyermeket sikerült. magunk iránt biza
lomra éhrl'szteni, söt rninden tekintPtiJen bátorrá 
tenni, akkor isnu'!t figyelmét, tudníp:yát törekszünk 
felkölteni, mi nuir ugyan köllllJt>blJPn rnt>gy. de 
llPIII nélkülözhet uizonyos j1H titgondoJt fog1Í.Sokat. 
Erre néz\·e szaiHí.lyul 1tllithatjuk föl, l10gy l ör 
esak oly titrgynk szemelt!C'ssenek ki, melyek a 
gy!'l'mek kö7.rPth>n közelábe esnek, s a nwlyek öt 
érdeid ik, - 2 ·or hogy e tárgyak felmutatása 
érdekf's !'!s kedélyes bPszt'•d kiséretében történjék. 
E1.t'•rt ntu intézdeinkl•en uz a szokús, hogy a l~>g
kisc•LIJ gyc'rmekekkt-1 <'Sak szónányos szemlélte
tést gyakorluuk, mig a nagyobbaknál kiknek 
ismeret küriik tllgabb, a hi.rgyak összpontosihi.sára 
is :ittt'•r;iuk. 

A figyPll'lll l;IJres7.tL>st nem csupti.n szemlél-
. tetél'sl·l P~7.közöljük, fölhasználjuk erre néz\·e jit
tékhírgyainkat, foglalkoztató eszközeinket, rövid 
s1.anllnuí.nyninkat és mulattató de tanuls1í.gos elbe
széléseinket is. 

Szolg:1lr.t{Lra ragyunk a népiskolának a nyelv 
tisztázása-a IH'szt'!dképl'sség javittisa t\S gyakorhisá
val is. Sok {!yermek rosz-kényes szoktatás ragy 
:;zt'l'\'Í hiba folyhín nem tiszttí.n ejti ki a· szantkat; 
{'Zc·kt>t mi lassan, aunélkiil hogy a gyennek ésu·e
,·enné, nnnélkül, hogy r:i. eröltetnök, kiigazitíLs ·-· 
más gyermekek helyes elmondi~sa - e czélra szol-

gáló n>rseink gyakorlása- és ide vágó játékaink 
idöszerü alkalmazása által tisztitni és javitni ipar
kodunk. Kedélyes társalgásunk, apró érd!C'kes ver
sek u!C'gyakorlása és fölmondatása által pedig el6-
srgitjük a beszéd folyékonyl\bb eltanulását. 

A g-yermekek majd mindegyike hoz magával 
ol y szavakat, melyek ragy nem helyesen fejezik 
ki a tárgyak nHeit., cselekményét, vagy egyáltaliLu 
korcs szavak, elsö esetben gondunk arra irtínyul, 
h0gy azok kijavittassanak, utóbbi esetben pedig 
a használatbói kiküs1.öböltessenek. 

Beszéd gyakorlatainkat ugy VIC'zet.jük, hogy a 
gyet·mek hangos- tiszta kiejtéshez szokjék, ér!C'zze 
át értelmét ugy, hogy azt ha nem i'l ugyanazon 
szavakkal, de elmondani tudja, s beszédének!adja 
meg azt a hanguyomatékot, mely nélkül a beszéd 
megszünt érthetö és természetes lenni. 

Ide tartozónak tartom megemlitni, hogy az 
Ó\·oda nemcsak a nyelvezet, de egyuttal a besúd 
mód javítását is elösegiti. A gyermek nf'm mindig 
lát jót luízi k~rében, nem mindig hall épületes sza
nkat, igy nagyon természetes ho~y a honn látott 
és hallott - söt be is tanult dolgokat magával 
hozza, mikkel bizony nem nagy épülésére szolgál 
társainak. Ilyen --az erkölcsi életre is métely!C'zöleg 
ható ujságok, csunya szavak ide hordásáról - el
mondásáról iparkodunk szép sze1·ével leszoktatni, 
s bizony alig is találkozhatik néptanitó, ki növen
dékei magaviseletét figyelemmel kísérte, hogy az 
óvoda ez irányu múködésének üdvös eredményét 
nem tapasztalta volna. Valamint azzal is szolgála
tot tesz az óvoda, hogy a kis gyermeket napi ren
des szemle utjím testét és ruházatát illetöleg tisz
taságra serkenti és szoktatj1t. Némely gyermek 
nem akar a viltígért sem mosdani, piszkosan megy 
el hazulról, másik ozsonnája 'alkalm:í.val nem 
fordit semmi vigyázalot testére és ruházatára, 
ugy hogy :bármily tiszta is volt előbb, piszkoss:; 
lesz, ha valamihez fog. Egy másiknál ismét ruhá
jában tapasztalunk örökös elhanyagoltatt\st, mert 
vagy tépi, szakgatjn. folyton, vagy anyja nem 
t!C'ljesiti szorosan kötelessegét. Elsö esetben oda. 
hatunk, hogy a gyermek a tisztas1\got megked\·elje, 
hogy mindig tisztára mosdra jelenjék meg, hogy 
testének és rnh!í.zat1i.nak tisztán tartásához szük
SL·ges o\·atoss:i.got IC')tanulja; utóbbi esetben pedig 
ruh{Lzatának rendbentartíLstí.ra - megkimélésére 
IJuzditjuk. A napiszemle pontos megtartása egy 
részt rendhez-tisztasághoz, pontoss1í.ghoz szoktat,ja 
a gyPrmeket, m!\s részt javítólag hat a gondatlan 
tisztátlan sziilöi házra is, mert ha a. gyermeket 
nem engedjük mocskosan, rongyosan ovodi~ba 
j1írni. elmondju~ neki a tisztas:Lg rendbentartás 
elóuyeit, bizony elmondja nzt ó odahaza, és sok 
esetben egyenes rnegszégyenités által kényszeriti 
a szülöket nagyobb gond és tisztas1í.gra. 

(Vége köv.) 



Rövid szavalmanyok. 
l. 

Hogy ha nekem lovam volna egy kicsi, 
Hozzá csinos 4 kerekü kis kocsi, 
Meg nwttin ostorom és szersztimom, 
Olyan l.Joldog nmn lenne a vihigon. 

2. 
Amint jöttem híttam egy kis gyc:rmeket, 
t'gy nézett ki, lllint ki sc'triJan fürdött. lllCO". 
Orra, szrme, s·~·ija, füle 0 

Ceupa ruocsokkal roJt tele, 
A ki ltitta röhögött, 
~liud azt hitte, kis ördög. 

3. 
1\is tehénkém ngy szeretlr;k. 
SzerrttemlJen majd lliL);.!'"Szlc.J.:, 

Hiszen te adsz n• .. ·o·p)inJre , ~o· 

Edes tejet a csésúmlw. 
Adsz azuhín rajat, turút 
Sokféle tésztára ralút ; 

PPdig én a vajas tésztlÍt. 
'l'úrús rétest., palar:sintát 

Olyan n1•g-yon szeretem, 
Hogy IJtí.rmikor uwgt>szem, 
Látod, Ititod kis tehéukém 
'l't·ged ezért szerellek én, 

Ezért kivánok én néked 
Igen hosszu boldog r:ltet. 

velök rov{tsál'a történik .. Már magn az is térf'st.tö, 
hogy cikkiró egy előfordult eset sajnos kivét~>léhijl 
szabályt köretkeztet arra, hogy a menlJCiynk min
dL•nütt gyermekkertek helyéhe - miuteg-y rom
jaikra - emelternek; lllL;g végzetesb azouiJ:tn l'ik
kezónek kételve: nem a kisded-nevelük st.akmii
\·eltsége, társd.:tlmi úll:ísa l'S anyagi existcnti(tj:L l'l
len táma-dús e Szalluu:íry agit:ttiúj:t '? 

l\Iús a gyermekrneuhelyek llivat<'tsa, hat<'ts
körc, muukatere r:s l;i;zijus!·gr, miut a. g,Hnnek
hrteké. M ig az ut.ólJIJiak lit Úr uúlnnk i~ td(•rt 
fejlettségiiklJCll ll e r e l i'• intt~ZPtPk, a uwnlJc·lyek 
csup:Íil ó\' ó k; auwwklJ:llt tndont:'tnyr>sall nJih·l'lt 
szakr·gyének, c·zl'kiJell temll··szrti lwjlam ~zerint 
nitennett cgysz1•rü uiik a rezl'tiík; olt a J,:ijz\·pusz
túly ;!')'l' !'lll eke i, i t L a fu ld 111 i rf'l1ik ki esi ll )'P; a uö
rendékek: po·rik iul6t.illéll)' fóh·o· a r:'trosokt'· lli<Ísik • !:"..- ti l 

a falraké, és r:írosoldnm ('sak uly kiilsü l'L'SZ(:k\·, HIC-
lyek gyenllekkcrtet alapitani t•s fenutartani úgy
S('IIl voltak ,:s ll·swek kt·pc·sek soha. Ei-!Ylll(ts 
uwllett, nt•m egylll:'ts t.dlr·uéiJell fL·jlüdütt biLl e kr~t 
iutézmény. 

L e v e l e z és. 
T. Szerkeszto Ur! 

Ürömmel üdrözö)L la!Jja mulal~~ sztimtí.bau 
két megoldandó kisdednevdúsi k~··rdé~ am,.úlrai 1 

Ll)'Pl'tck kifPjezést: hog·y a gyPrrnekkPrti \ia.d~'.'ik ;ni· 
kéut \·.o)IH'll.Hlk .. a. nev(·]iíkkel rllenségc~ úllúspontról 
Ie~zor~tltatok ~ es .Logy ·~ nwnhclyck, uyü.ri ÓHHlúk 
llllill IPII,Yf'l!t'Llk ,·p;:_·rp~zl'lylyt>l n t•l!tllg szihí.rd aL~
po ko 11 ú ll o t t g y(· r IIH·I, k <'rt·~ ke l':' ..:\ 1:1 a k t 1·· ,J i·~ Ili··] a z ,·~r
demetlen d<~jL(il; \·nl"lli"lt Jnúdt>lll'i':lt!rr· ut:~'iitt:.l
tak: elllll'l ('!-"Y ,·:rdt·lllf'" kt.i :'!;a :1 1. hdt·dllt'l 1.],'·s . 
iigyn•·k t·rdt·lllt·ll•·l. i: l It:·.· it·cl. t· . .,: ··tr·rt, Iti Í Ilf 1:: 1 

1111' ll li (·ly L"[, t (.l .; ' s l : ' '·t . : '' :: : :: • i . t -: l l ! i;.... , ·.ll. t l d:·, ';l :: 

reudszt•rt•,;Ítt'll ltl ,·J: 1t!···. 1 :,.J;. l·>l·a<:ra r~·gl:ii 11 :, 
miml lla~.l olJIJ ll:lg}\':tlt tr·rl't. 

A uyúri órotiúk, a lllPlliJCI\'ek IH'Ill az okle
velt·s kisdedllPrt·liik int\·z..tPi, ;~sPI\L'IV kiilts~·,.,·,q!J 
fentartúsuk I'Ú•rt urm sujtlwtja Hl·\·r·liíiukf't. :\li!.!: 
!~'.il~idik. ugyan. ol.v ar:'lllyoklnlll a gyel'llll'kkr·rtr•k 
IutezuJcHye nalnllk, HIÍut fi'llütte kininatos rolua, 
uo eurwk oka t'·ppru lll'lll a Hyúri orodtí.k kr·~.dt'rllé
nyrzt'~s•'lwn n~jlik. ·"i!JPI_rt ~~~~··rjiik (-küzPI \'<l!!'VIInk 
IIHÍr )Jnzz:í) Hr'•piskol:iiuk Ir, ~·:\' úta folró rPi·o-rlllÚ
hís(thak túr: .. ndalmi na~·y lltnnk:ija b~!'t>it•zt~··l : a;. 
itt igt'·uyl•e \'l'tt kiizi.illSI:g- :lll,l'ag·j·,··s (•rJjlt:si L:.uno
gat:ísa ~nk.r':ll~ fog· a g}t'l'llll'kkPrlllek alapit\'Jj(tiJOz 

! fordulni.\ arJIIk IH~ llf'lll I\:IIP!Iill !.:'tr, d" tiiri'!Jilt•l
lt•Hkedro Sf'lll - ezt a kiiz,.) jiiríiL; a 111i ::'trsadal
tll:lllk llt'lll sziildiJarku, Tll'lll is küzillnl,i·,~. 1·-;,1k 
lla!:[you _ig·~··llylto '."tt: f·:ltétlt•ll a IJiwdalnlalll, 
lwg·y a k1sd1·dnr·n·lt·s dr·r~··k IIJII!lk:'tsai a mil1· IIIIZ
~t:ll rc•tuek, túrsa_dall~~llllk b:íl:is laLlj:'lr;·,J tdy 
"''""ll ln!!·uak arafrll. , \ rszout alJIJall j,; lu.tttlllk 
1>~·11. ho!!'_'' llt'·piiuk szapnrod:'•sÚra 1·J,,·, ... ,-,.: 1u a 

• 1~; H:!·c·dj P ll H~ T. ~~ • 1 l; 1·:' i. l ií 1\ r• U· r d~·:._ l •l' ll 
eltl'rii Jlt·zd tollllile,;()lú-.:':l. Ei a Li~t!l'd(:,lndiil\ 111'
szú~·os Lt•rjt·sz:t:,.,~··IJd: IJlí!Zg.tllll:!ÍI."d nliudr·ddi12 ~;·,_ 
\'olallottalu, t;.l:tll t·lfogul:lllalltd :-;z~)lliatok a 1 it:'1, 

iip:yiHiz: P]fo::;nll es::l azon a!!·!.!'odalol•il,,lll Jr<:~"
tek: a ki::-.dt:duer;·l,;si ii;.!.'.\' ,,;.ul.~·~'dat:iiJall kifr•jlt·L! 
lll!lll!'~ \'•'l''il'll} \':IJII:tllt' l iti.jt!i; \'C'I'~I'!I!2;t'·ss1!. 

P. ~t.atltllt:'try K:'trtl]y lllPI:I; .. l\.f'i l··l\'1:1·i 
k ., . l -

·o:·' ·gl'J 11:1'\'t'/.lt·lli•':\ ll~·.'··i'i. IIIÍ!lt 1111'1~11\'ÍI'> 
!};,rerltiűkkert !iuala:·tlt:.t,; d·~ .. :: nem n kisd~·d 1:1·-

ll:t!!Y ltlt.nii gyeJ'IIIPI, lial:'tl"!.:·,., ,· .. ~ .. j,,, ·••1: ,,· .• ,! 1'1..; 
IIH'!!'..CI.tli:l.'-':'ti:Jl: ~-\'l'l'lll\'l,lll\'iillt~l\·1:1; '.·!·';J J j;·,·\ ;1~ 
l::~ni •·l~··rl;(·z;•ft IJ.JI·,t·ls·tt"·,,., ... l · 

; ' ' • ' ' ' • ' ~ ( • l . : l . ! j \ ' 

' .._ l t t; >;;;l' 1'1. lll: ............ i 1,1 i ;J :t lll! l/ . ._: ll' l~' l ·, ! ' l' l l· 

ll! d l j, Í" t : • 'r l ll i' l \'J fl J- lll' J.;. 
ll t l:il..',j,·lt k•·r~·.~niíl; l'. ~;~tillt:in , , :t !··r-

.i1''1.1•·· 1':.'_\'''"iilf'l a!.!·it:'tli.-,i:'tnal; a l:;t·:,! 1 ;, :, : .. r-
d :'" ' i 1 • 11 . 1 d t l ll l: 'tili :1 l ll Í . i ll k:'t l ,J • (. ! l,) : . ' • . , lll • :L 

Li,il•·:illt'l ,.J,",i; ko'·pz\.'SI' a lt'·!PZÜ ~ ];;,i,·llr.··'l t'>' flt' l·· 
J,,.,:i ;..:l'l'l'llll'lkt•rtr·k ~z:.tltl:'ti;IIZ ar:'111\ l;!lalilll :1;1· \' 

lill'liiii'Í~t·"·l,l•ll 1''-'ZI;iiziillt·IJ.I;· Jlj':,,.,· ~· 1 -·t ,., 1 1 ·• • :- . • • ' . • l \ ll ''! !·~'l J l t >4 f 

lt·l,t·!il -iti'IJ:•rt :'tllit~alllllk t't·] a llt··lktrl. :,,. "" 1 .~ 
Zl·tt",jl; ];t··j~Ú·-i·rid g-nlldo•l·:otlll:·lllk. i·:t. ir:i , .. :r,Jit 
1::·1'11 t~II:IJI:tli:'tlli IJt·f·~r·-; lapja IIIÍl't··l j, j1, l'i ,. :1 .. 1,1 1 

:' ;.:·ti :1 ! 111} t< . A l i.!! l1 a 1:.-:: d ,·J d" 111 : ·~ k t·. r d,-.' lll .. ! l t[:, o; :L 

ki;II_I'ÍicJI•' :1 rn,i,ik proldl'ill:t Jt,.]l~"' :::;·.·:·:.~,·., :~, 



miként nyerjünk gyermekkertjeinHoe alkalmas 
rlajkúkat. "! 

.\J,•gg-yüzütlésem, hogy mind~:•n ltaj onoslása 
tl a j k a k .~ p z ü i n t é z e t e k !'Plúllit{Ls{dmu ta
h'dhatú. Alkalmas-gyakorlatilag kt:·J•Wtt, tH"teluiÍ és 
erkiiiesi garantilit. egyinínt nyujtó dajklikra \"an 
lli!Y a g:yc>nnckkPt·tektwk, mint u nyúri ovoth'tkuak 
dsl'1 sziil;s,··gc. llyPnPknrk mindr<l<lig hij,í.ral va
gynuk. ~"111 nirható ugyan az orsz. tr·rjr.sztii 
(!gJesid .. ttül, hogy l'1 h'lssa el kt'J'C~itrtt dajk1ikkal is 
iut.:·zr·tPinkrt, de ki·:únatos, ho;;y az agit!Ltiót ö 
vcgyP kl'zéllc .. 

Dajkakt'·pzö int•~z('tek mindl'n oly m<'gyei 
súkf,iroslwn f(•la"dlithaluk és alapitandók volwi
nak, hnl tc•ljesen fölszerelt és tnód::;zeres<'n veze
tett p.·j"('nHekkPrt van. ~J.í.s helyütt kifPjlrttem 
uH'u· : 111 ire ilohet ki terjeszkedn i a 7. ily képezriék
nek "!de e szakkr!nl{ls mrgvitaltí.sa a nevelök dolga; 
t!u r·sak utalok e títrsadalmi uton könnyü s;~,errel 
nwgnldhato kt!rdt'~sn•, és utalok Sz e gs z 1i r d 
pélcliíjtira, boi a m('gyei niirgynsíilet {~s az alapce
rclési egylet megtette az Ü(hüs kezdeményez~st, s 
még ez évben ml'guyitja tlajkaképzö intézetét. 

BocsiLs so n meg T. Szerk es;~.tö út·, hogy szak
lapjiliJan én laikus montlok \'élt•mt'~nyt ~ de nagy
Leesit közliinye a nereUikt'• t:•s a rsahidoké PgyinLnt, 
~. JH·lll t'trt, hogy .. rnig mi st•kat. sokat tanulunk 
Onüktíil, nt'·ha Ouük is hallgassítk meg: "mit 
moutl hozz{L a vilt'tp; ?·' 

Bnda1u~st, 1882 aug. !1. 
Eüh·üs K. Lajos, 

SzPrPtiink 111i órothiba jünni, 
llt•l g-ondunkat. \'isPii a n•'ai. 
llq.!:t;diht>l lllniat-oktat miuket, 
~ t• Illi' Si t i ki esi sl.i \'Pi 11 kl't. 

Sz•·rPtjiik is a .i•'• úrórrénit. 
.. ~ki \l'liink nap: nta ha.jlt'Hiik. 
Aldja 11:•·!..!.' iH atni i•'• ht••niink 
,..\ld.ja Illi'~ t"tt azt kivúnia :;ziviink. 

K"mé"!J Júz,ef. 

,. f-;:;,·t~s~l,. 
Dl'. Xohn Antal hcly'oeli jales gyermt•k

orvc~ ur(' llapttld•all a 111'\"t'lt'·s ii,!!',\'•' irúut i t··rde
k··i•~·· ... ,·.ti,J iisztiini.•t.lt•f\·,~ nJ<·L~r,··l \JI'(ti!! tart•', lútu
!.:::tlils:·~·al :-;zt•fellt"St.•IIPI!I' P lap ... z~>rkt:~zt•"lj(·n..!; kis
,),•dlll'\·l'li'l int•'•;~,t!!•'·t, llll'ly alkaJ,,"'"':d s7.ivt•.-; H1lt 
.11.1111 )t•kiitl'l1'7.i't i:,!t,'l"l'ft'•\·td lllf'!!iin·l'ndPZlPtni. !JOl!)" 

··t. inlt'•zt'l t'l!'··sJ.s•'•gi tillapnt;it l'<dyton li).!yPlt·mnwl 
1-;i..;,··rt'lltlrt•tt. l'tTíil idi•nkt;llt a sziil·"•k rnt•g:nyngta
t;'•s;r \·,··g-Plt nyih·,·,n"s jt')l'!lti·st t•'•'llll ki'•zÚ'. s 1111!,!'_\' 
l:q•tlllk ut j:'11r "''').!.'il'IIH'rh•ti n· hi nk ;Will "ll''··s7.st•gi 
"'"" t'·s n·ntbzaiJt'dynkat. nwly··knü i~;mcretére in-

tézetiink egészségi állnpotának fentarttisa szem
pontjából a kisdednevelöknek szükségük ran. )lint 
olvasóink hí.tj<'tk, Dr. Kohn ut· nagyon hamar Le
niltotta szives igéretét, s megkezdette cikksoro
zatúL Csak elismerésünkkel és köszönetünkkel 
a~Jó~l.wtunk nemes készségeért, és buzgó fítrad
sa2.'aert. 
~ A .,Xisdednevelés" szerkesztöjét t>léggé jt•l

Jemzi azon eljúnis. mellyel lapunkat az írói tisztes
ség félretételével ot·gyilkos módra hátLan túmatlta 
meg. )li lapunkat, mely senkit személyéhen meg 
nem tlunadutt, minden aggodalom nélkül t•gész 
colJPgi<'tlis bizalommal kiildtiik meg neki azon re
nu:~nyuen, hogy velünk csereriszonyba lép, majd 
midGn azt híttuk, hogy a Kisded neYelt!s hossz n id ö 
utún sem JÜII, Jerélileg fordultunk !JM.Z<í. a csere
pél(hí.uy nwgkiildése iránt. Kaptunk is ig:t'~r(•tl't, de 
a lap l•izony hozzúuk nem jött meg maig. elll•nben 
jütt egy értesítés egyik munkatársunktúl a !lí.rna
(hís felül. Ekkor· egy kikülesünzött lapbM hHltuk 
meg okút a lap kimaradtísának. Oka ••gyszerüen 
az volt, mert ugy kivíLDt minket pelengére állítni, 
hogy még csak ne is védelmezhessiik magunkat. 
ltPijen az olvasó közönség e rablószen."l támad,í.s 
felett., mit külónben ét·demlett sorsíLra juttatunk 
lapunk jütö szt'unában. 

Ovoda.i zárünnepélyekről vettünk rü\'id:érte
sit~seket, és pedig N agy Y áradt·ól, hol Lüw Re-
2.' inak. a. magiLu gyermek kertjtilJen jnli•1s :?7 -én, 
l", Xagy-l\anizs1iról, hol ismét :' n.-kauil.,.;;tÍ kis
dednerelő egyesület által föntat·tott, s Kcm[·ny 
.lú;~,srf és neje )lilecz l\lari által vezérelt k,~t, int~-
7.etlwn julius 30-án tartatott meg a ZiÍ.riinu,~p,:Jy. 
)lindkét helyen aszülök nagy közünsége elött és 
te l.ies nu·gl'légedí~S(' nr ellett folyt le a;~, ii 1111 c· pé ly. 
L<'\'Plt>7.i'1illk nrindhúrom kartársunk mlikiidéséröl 
a )po·tra"·robu elismeréssel emlékeznek me!!: mit 

l""' l:"'.. ....... 

is tni a IPgtwgyobb kés;~,séggel is J,ocs(rtunk e rö· 
\·id !'orokiHrll nyilvlí.nos~,ígra. ~;gyuttal, mirelmult 
sÚlillUlik nag.v-niradi le\·ele rt'•sz•Jell Lüw kisasz
szonyra ronatl.:ozhatik. jónak h'ttjnk megjpgyezni, 
hogy nen•zplt kisasswny ném okleveles kisded
IIP\'t·l.:i ugy:,n, de mint saját S7.l'lllPiukhl );ittuk. 
kitiinü tauitóuüi old(~n~llel IJir, s hogy most készül 
a kl•pt•sitíi ri;~,sgitra, melynek letótelére hatúsúgil<tg 
utasítra is ran. 

A fövó.rosi tanics és Xralovánszkyné. l\ ra.
luninszky lst.ní.uné azért folya nwtlott n fi'lniros 
tatuíc-st'dJOz, lwgy ez az nj iskola épitt•8eknl·l )p~·yen 
trkint~ttel az ówd;ikm i~. ngy hogy az nj (·pillell•k 
fültiszinti lu·lyiségl'i P Ctqra haszn;íl:assanak fij). 
n t•rPtlménv kedrt•zötleniil iitütt. ki, a menuyiben 
a tanúes rt'~g;zésilPg· kimotulotta. hogy a för{u·•l't 
W nén v lll' lll kütP IP;~,i úroellik ú ll i l<is;Ím, de lll :'ts
kiiliini;L'll is a. tanügyterén hozott :ilduzatai ••ly 
úritisi lii>isZP~et vesznPk igénybe. hogy ujabb t~r
hek önkénytes elviselésére nem nilalkozhatik. 



Rövid szavalmanyok. 
l. 

Hogy ha nekem lovam rolna egy kicsi, 
Hozzá csinos 4 ket·ekü kis kocsi, 
Meg a.6ut:í.n ostorom és szersZ<imom, 
Olyan boldog nmn lenne a vihí.gon. 

2. 
Amint jöttem híttam egy kis gyHmeket, 
t'gy nézett ki, mint ki súrban fürdött. meO', 
O .. l o rra, szrme, s~a.Ja, fü e 
Cwpa ntocsokkal rolt tele, 
A ki !:itta röhögött, 
.Miud azt hitte, kis ördög. 

3. 
l\is tehénkém ngy szeretlek. 
SzerrttemiJen maJ·J lll(·o···szlek 

C'-· ' 

IJiszen te adsz reggt·limr6 
Edes tejet a cseszt~mlw. 

Adsz azután vajat, turút 
Sokféle tészt<ira ralót; 

PNlig én a vnjas tésztát. 
Túrós rétest, palaesintát 

Olyan nagyon szerctem, 
Hogy búrmikot· meg1•szem, 
Látod, hí.tod kis tc)H;nkém 
'l'i·ged ezért szeretlek én, 

Ezért kivánok én néked 
Igen hosszu boldog ,:!tet. 

L e v e l e z és. 

velök rov{tsára történik. :Már maga az is tén·st.tö. 
hogy cikkiró egy előfordult eset sajnos kirét,•léhiíl 
szabályt köretkeztet arra, hog-y a menhelynk utin
denütt gyermekkertek helyéhe - minteg-y rom
jaikt·a - emrltetnek; nll;g régzetesb azouiJ:tll rik
kezönek kételve; nem a kisded-nevelök sz~tkmii
reltsége, túrsd.allni úllitsa l-s anyagi existentiúja el
len táma-dús e Szatlun:íry agilatiúja '! 

l\líts a gyermekrneuhelyek hirat<'tsa, hatús
köre, muukatcre ,:s küziins(·gc, mint a g_Hnnek
kerteké. l\lig az uJ.ÚIJIJiak 111Úr núlnnk i~ td,'•rt 
fejldtségiikiH~II n e r e l ií inlt:zPtt•k, a nwnl1elyá 
csupún ó v ó k; a1nazoklwn tndoiiiÚilrnsan lltlil'l·lt 
S:t.al\t•gy(•nek, ('Zt•kiH!ll ll'l'llll,'St.f'fi h~tjfalll f'Zerint 
rlit,~nuett C!!)'SZt•rü uiik a \'l'ZI'lűk; olt a kiiz\·pusz
t<íly l!)'l'rlltekei, itt a fuldntirPl•'ík kiesill)'l'; a nü
,·endékek: ~'!!"Vik intt;ZIIIÚII)' folt·"· a rúrosokt·~ lll<isik 

' ~·· l:> ' 
a fah·aké, és nírosok!Jan esak oly kiilsü rL·~iZI~kt'·, lliC-

lyek gyemwkkertet alapitani t·s fenntartani úg-y
srm roltak ,:s IL•swek kt·pesek snlra. E;.: y lll~ts 
nwllett, IIL'Ill rgylllús elleuélJell fPjlüdütt ltitt e k•'~t 
iutézmény. 

A nyúri úroliúk, a nwnl1elrek ltPlll az oldo
':eiPs kisdedltt·~·.-liik iut(·~··t•'i,_ ;:sí•k(·ly l;iilts,··g·gel 
fentartasuk l•z,•rt llí'lll sUJillatJa 111·\·t·liiillkPt. Ali~ 
!~'.il~",dik. ugyan, oly arilll_\'okl,nn a gyerutPkk,·rtl."l{ 
mtezuteuye llalnnk, Illilit t'iilütte kin'tnatos rolua, 
de Clllll'k oka t.'•ppru ll~'lll a uyúri orodt'tk k(·zt!Pnté
nyrzt•st;lwn n•jlik. )J iltPIJt f'lt'•rjiik (-kiizPI \'<l!!'\' ll nk 
un(r lllnZ<Í) Jl(··piskolúiuk 1:-J (~r úta fulvó rPi·,;rmit
~ús:'~L:~k túr;,;ndalmi ll<II!'Y mnnkú.ia ln~f••.i(•zit'•t : a~: 
Jlt lp:t•ll_vlll~ \'f'( t kiiZÜllSt'·g· :111_\':I;.!'Í l'S t'l'ki'.fesi titlllO

I!:tf:Ísa ~nk_,··.nt_ fog; a 1-D'~"I"lllt·khrr 11ek alaJiilt',j(titoz 
T. Szerkesztó Ur! r 1 1 \ 1 ! J(ll"t ll lll. <IIJII \ l,r, llt'lll tt'·tl•·lliil lli'tr, dt• tiirt·!lttt•!-

Örömmel üdvözölt ln!J.ia lllllla!tí fiz:ímúban 1.-nk<·dlo Sl~lll - t•zt a ki.1z,.f jiiríit: a lliÍ :úrsadal-
két megoldandó kisdednen~r,:si kt'·rdés no·o·úh·ai Illailk llt'lll sziil,nutrku, llt'lll is kiiziilnl,i'1s, ,.-;, 1k 
u~·ertck k.ifL•jezést: hog-y a gyermekkt•rti ti<~jk':ik ;ni· ll<~~yon igt.!ll}l'e \l'lt: f·:ltétlo•Jl a biwdalt 11 a111 
keut v_oluat~a~ a. nevt·lökkel e!IPuség·~ :illúspontról IHll!)' a kisdl'dllt'H'Io'·s dr·r•'·k lllllllk<ísai a 1nilr IJIIt.~ 
le~zor~thatok? es .Logy :~ meullclyck, nyári ó\·odúk g-1:11 r.etnek, túr~adallltnr:k ]1:'1lt'ts Ltl:tj:'tr;'d ,Ji\' 
llllill t~·llyt·gl'ltk rrg·reszelylyd az t•dtllg szilcí.rd al.~- : di;<.:an ln!!·uak aralni. ,\'isznnt alJIJaH j,; 1, 1. 111111 j, 
pokonallottl!.\'(·~·~~~~likerl,:kel'! A111a kt'·rdt'·,;n(·l az 1;r- , hiL ltog·y uo'·piiuk SZ:tfJIIl'illli1 ~úra 1·!~,·, . ·.'••:tu a 
demetlen da.JLtk erdPllt~>lt mÓd!lll rc•:tdrt· ut~:'iitt:.t- : li:~gy IJII··n ii l!·yennc·~ ltal:'dufit..; ,· .. -; 1·i1 1 1 "1 1: ,.- .• :'(1-.; 

tak; e!JIIL'I 1·;.:.y ér!.kllle:, l•a.i:lt l;a :t kl~dt•dtli'\i'l 1 '·..; llll'.!!'..:(tli:t~(tr:il: ~~·,·ntwklllt'i<ltcl\\'1; • ... !.',J!ir ·, .. ·· 1 : 1 ~ 
iigylli•k (·rdl'lllt'!lt l,iil llJt·.: il·i:J;,'·!.lr·IC·rt, lltintkt l:.tllli •· 1,·. r l; 1· z;~ l t hil:d:t,;a j,·,r,:,! .:. , .! 
ll1l'll b l' ly l'!;' li' J .; l':-, l i l ~ ,·.: l l • : l : : l • ·.i : l . : l l! /;.. .',f l. ll( ! :'J,;: ~' l ' l l ·l ' ; ;; l 'l l. lll ; ~ ·' i'·, ! ; l ; l lll ll/.:_. d l l " l ·. l . . l' l ;\ ~ 
reudszert•slll'll Ú1 ~·):·~~:.,,::·L hl\'it,itl'<l ft·"·lai 11 ~, ll!dt ];j,,!•·•illt'l t•!•,I.IJI'k. . 
miud nat:yoiJIJ uagyu:d, lt•ro•t. '" 11 1 ·1 · 

1. . it 11 •• tj;'tt k•'l'!'>dtií\; 1'. ~;~·1t1 11 :',n 1 .. , il !··r-
.•,n:~r·dje lill'g' T. Sz~ti.J·:,;.tií l_'r P l;érd•':..;I.J•!I .i'''t.l(·, "!!,\•·~iil"t a!!·it:'tii."1j:'111 al; a lll•·: 1! '··· ;, ir-

eltúr(i IH··zd tollnite~lll:t.<:t. 1\i a ki'iolt•d!ÍIIl!!(d..: or- d:'.,, 1,. 11. 11tt !:iL'dll~ll.ni iHLíJ,I, r'-!.:,., .. , 111 iL 

szú~·us L!'r,ksz:éM'·ud: lilozg.tln,ait•'d 111iJJd1'ddig ti,.- Ll~d~·dlt•·l 1-f,"li; k,·. 1,:ú·sf' a f,·. 1,.zü s Lt'•i,·[i,.·n 1.,, 1111 .. 

rolallo!talll, L.h'tu t:ll"o!!lll:tLlauttl szúlll:tttJI,· ,'l ,. 1't·.·,,·· .. , 1 .. 1.1. . . ll'''' ;.::V•'I'Ill•'l1t.:!'l'lt·k sz:'lln(tLoz ar:'111-. 1 :!h li i! l i 1:1···\· 
iigyl1üZ: <'ll'o~·u!L es:t~ azon a!!'!!tHia!oPILan !1·::•:- · · · k l. l ·- lll•'lllt_l'l~J·;.:.·I.pil •'."Zkiizilllt·t ik: ll.)':'lri ;J\'"'~.'~!.: t !ll.';, 
te·: a \b! ~~duer~·k~i iig·y ;;~:ulgidaL(tiJall kif,•jLI'Lt lo•ltt·!•• ,i1riir'n :illilgatnnk j",.J a 111 '·11-lll. :,,.,. ... 1.,~ 
llülllt~S \'l~r-;r•uy l'a.Jfl:l lll' \'ill.[' 1!\; rersr•:t.!!I·'~SI •• '. 1 ·· ·1 1 · · · ·l r . 1.•· 11 1; '''1''-'''i'I'IJ g·nttdo,J.:odn~·tnk. i-:1. ir:·,, .. :•,lll 

P. :-:;;;aLlllllÚI'.)' Kúrlll\' llll'!til .. Jrl'i rl-11'11\'; l . . l . 
k l . 1 J • , 1:!·•·11 u t:iJiitfl:llll Jl·I'SI':-; lapja lllit·,··l h j1, ri,. :1. l. h 
Ü:· 1 ·get [i!l'l't'l:li:l.ll••:\ ll'!',\ :1:1. llli:Jt.• 1111'1!11\'J·\:1,1 \1. J 

kt. . 1 :::,:·tl:tti"Jil'· • 1~ la e.'<tlt'Jdlllll: ~~ ~;~··rd:·..: 111 "!· I.J,',-;a 
g;,rernte ·~>ert f.inntanft:,t,; d'! o::" nem :t kisrl,•1i r: t·- 1 .. · · '"''Yllt•Ju· a ll!;i..:ik proiJI!•Iua lt~'h"~ l;:r···i•:."·., :~, 



miként nyerjünk gyerm<>kkertjeinHe alkalmas 
dajk<'tkat. ~ 

·'l•·ggyözl'ldL·sem, hogy mind._·n loaj orroslása 
(l a j k a k t'~ p '1. ö i n t é z e t ek f,·Jitllit1ts<ilmn ta
h'dhatú. Alkalmas-gyakorlatilag U-v1.dt, {:rteluli és 
erki'olcsi garnnti<í«: egyirúnt nyu_jtó dajklikra ,·an 
ngy a gyrrmekkPrteknd, lllint a uyúri ovodúkuak 
tdsl'• sziil;s,··ge. IlyenPknd• mintlrtldig hij;'t\'al va
gynnk. ~"lll r<'trbató ugyan az orsz. tr·rjrs'l.tii 
E~g-yesitll'ltül, hogy (t lússa el k(Tcsitrtt dajklikkal is 
int•;z('(Pinkrt, dc kin'tnatos, ho;,!'Y az agillttiót ö 
regyco kl·zého. 

llajk.tkt'•pző intt;zdek mind0n oly megyri 
szl.h:'trnsiJnll fpJúllitlwtük és alapitandók rohui
nak, l:11l tf'l_jesen föbszt>rclt és módszeresen reze
tet t g)'Cl'lll e kk Prt v n n. ~his h e l y ü t t ki fpj l rt tem 
múr : nlire h•het kiterjeszketlni az ily képezdék
nek ~de e szakkE;nh;s megvitat<Ísa a n erelök dolga; 
,;n (·sak utalok e túrsndttlrni uton könnyü szerrel 
mrgoldható k1;rdésre, és utalok Sz e gs z <Í. r d 
pél(hq:'tra, boi a megyei niírgyesiilet (•s az alapr.:e
rclési egylet mrgtcttP az üdrüs kczdeményez~st, s 
még ez érben mrguyitjn. •lajkakúpzö iutézetét. 

Bocs(Lsson meg T. Szcrkesztl:, úr, hogy szak
lapj:íl•an éu laikus mondnk ré!Pm•'~nyt ~ de nagy
beesit küzlünye a nerellik,:· ,:·sa ('sahídoké Pgyin'Lnt, 
s_ lll'lll <Írt, hog:y .. mig rni ~ukat. sokat tanulunk 
Onüktiil, nt'·lla Ouük is llallgass<'Lk meg: "mit. 
mond hozzá a \'il:'tg ?·' 

Budapest, 188::J aug. ~~. 
J:ijfeüs K. Lajos, 

SzPrPtiink 111i órodúba jünni, 
Ilo! ~··ndunkat. rist•li a n··~ni. 
ll•·"·,:diÍI •·l 111tdat-oktat lll inket, ...,. 

:\•·ntl'siti kie,.;i s1.ir•·inkL't. 

S!.t·rPt.jtik is a .i,·, Ú\'Ólh;Hit. 
.. ~ k i \ "l i'111 k 11 a p ll: a L :t .i l,·, d ik. 
Aldja tl!t'~ íil anti j.·, bt••Jtiillk 
Aldja llll'g' t,t azt l;ir:'tnja -;;ziriink. 

K."mé11y Józ•ef. 

,- f-~,--.. !llt~·'· 
Dr. Xohn Antal helybeli jeles gyermt·k· 

orvc~ ur" llapttld•alt a nt·HI•'·,.; iigy•· ir:iuti t·rde
k··i•~.-;.!:~··tiol iist.liitt•il.tt•lrt! Jlt:Í~l·,·.j [,riti~· lal'l•'• l:itu
!.:::il:i.<t\al SZI'I't'II('St.•ltl'l[t' (' l:ijl :'Zi•J'k<·S!.lt.ljt'·IJt•k kis
,J,•dll<'\'<'lti iut•'·zt~t.-·t, lllPly alblttlltln:tl ~zir•·-~ ntlt. 
.tZttll J.,J;i'o((•lt•z(', i!!t.'l'l'ft.'\'PI IIH'!.!·i'on·l'lldl'Zlt>llli. hogy 
··!. intt'·zpf t•g•'·,.;/.S·,··gi :illapotút lttlytt~n li.!.!yPll'lllllll'l 
ki ,,··n•n d rt 'll. t'ITíil idill J ~;,;ll t a .;z i il·"• k 1111').!'11.' ng·ta
t:i~:t ri·!!Pit nrilr:'tlt"" jP!t•!tl•··~t t•'··!ltl ~;,·,zú-. s l~t•gy 
l:q•un!; ·ut j:'tll.IIH'gi,.;tJJ;'l'l~·ti rí'ltink :lZ••Il f'p;t'•,.;zs•·gi 
,.,. (·s n·rJd~zaiJ:'tlyokat. lllt·ly··knel.:: i~;mcretére in-

tézetiink egészségi állnpotának fentartlisa szem
pontjúlJól a kisdednevelöknek szükségük ran. 3lint 
oh·asóink hí.tjtí.k, Dr. Kohn ur nagyon hamar Le
r;'dtutta szives ig.~retét, s megkezdrtte cikksoro
zat<ít. Csak elismerésünkkel és kös1.ünetünkkrl 
a~ló~l.~atunk nemes készségeért, és IJuzgó f<'trad
sagaert. 

A .,Kisdednevelés" szerkesztöjGt eléggé jt'I
Jemzi azon elj;ínís. mellycl lapunkat az irói tisztes
ség félretételérel orgyilkos módra hátiJan túnnuHa. 
meg. )li lapunkat, mely senkit személyéhen meg 
u em túmadott, m i n den aggodalom né lk ü l Pg ész 
coiiPgiúlis IJiznlommal kiildtük mrg neki azon re
mt'~Hyuen, hogy vrlünk csereriszonyiJa lép, majd 
midün azt h'tttuk, hogy a Kisdedne\·eltis ltosszn idő 
ut:'tn scm .JÜn, Jerélileg fordnitunk hnt.z:í a csere
pélrhíHy nwgküldéso iránt. Kaptunk is ig(~retPt, de 
a lap bizony lwzlliuk nem jött meg maig·, ellt'lliJen 
jiitt egy értesités egyik munkatúrsunktúl a ltíma
d<is felúl. Ekkor egy kikülesünzött lapllM tn•ltuk 
meg- okút a lap kimaradús<'tnak. Oka t•gyszerüen 
az volt, mert ugy kir<'Lnt minket pele11gére állitni, 
hogy még csak ne is védelmezhessiik magunkat. 
lt?ljen az olvasó közönség e rnblószerü ttimadús 
felett, mit különben érdemlett sors<Íl'a juttatunk 
lapunk jü\·ö sz<.'tmában. 

Ovoda.i zárünnepélyekről rettünk rü\·id,'érte
sit0seket, és pedig Nagy Yáradról, hol Lüw Re
gina k. a. mag-<'tu gyermek kertjúl.Jen juli•rs :!7 -én, 
~·s Xagy-1\anizs;íról, hol ismét a n.-kanit.~;lÍ kis
dt>rlucrelö egyesület által föntartott, s Kem(·ny 
Júzscf és neje Milecz Mari által rezérelt k···r, int~
zetlH'll julius 30-án tartatott meg a zú,riinll•'P':Jy. 
)lindkét !Jrlyen a szülök nagy közünsége előtt és 
t.)J_jf's nH·gelégedt;!:H' mellett folyt le at. iiuuc·pély. 
L(•rPIPzi'oir;k miudhúrom kartársunk miíkiidésér(tl 
a ll').!'Hagyobb elismeréssel emlékeznek tueg: mit 
is nr i a IPgnagyolJIJ kL•szséggel is IJOcs:Ítunk e rö · 
rid f'orokiHtn uyi)v;ínossiJgra. Egyuttal, mi\·elmult 
sZÚtllllllk nagy-niradi Jerele rt'·sztwn Lü\r kisa~z
szonyrn ronatkozhatik. jónak l;'ttjnk megjq~:yezni, 

i hogy llC\'('Zl'ft kisasszony nem okiereles kisrled-
111'\'I'IÜ ug:pn, de mint saját SZl'llll'illkkl'l l:'tttuk. 
kitiinő tanitúuöi okieréllel IJir, s hog·y most készül 
a hpt>sitíi rizsgti.ra, melyuek let.:~telére hatúsúgil:tg 
uta,.;itra i,; ran. 

A fövt.rosi tanics és Xralovánszkyné. 1\ ra
lurún:-zky htninné azért folyanwdott a fl'11·úros 
tanúesúhoz. hogy ez az nj iskola épit.:•sekn.:·I lt•gy;~Jl 
trkint~ttel az órorhkm i~. ngy hogy az nj ,··piil~t··k 
füld,.;zinti hd\'iségPi P ct'•lra haszlH'tl:assauak f,jJ. 
az l'redmény kPdHzötleniil iitütt. ki, a llll'llll}'iht:m 
a tan:'11·s rt'·gzésiiPg; kinwndotta, hogy a fön'tr•"t 
tiin.:·nv nrm kütl'IP7.i ,)rodtí.k úllitú,.;itra, de n~<i~
kiiliiul;,.n is a tanügyterén lwzott <Íltlozatai •.Jy 
úrh'tsi Csszpget vesznPk igényiJe. hogy ujai.dJ t~r
hck önkénytes elriselést~re nem ritlalkozhatik. 



liymen hir. Gégény Emma mar.-szigeti Mó
nöt aug. 22-én vezette oltárhoz Zachariás SirnoD 
ugyanottani államképezdei kertész tanító. Sok sze
rencsét a frigyhez. 

Ovodák terjesztése érdekében tett ismét 
ujabb lépJst Szathmáry K. a hazai lapokhoz kül
dött azon fölhirásában, hogy az idei Lölermés fö
Jöslegét használja föl a vidék o\·odai alap létPsi
tésére. Nagyon helyl's indítvány, de eredményt 
nem sokat ní.runk töle. Sze1·intüuk sokkal jobban 
értékesitbette volna P. Szathmáry ur iodih·linytit, 
ba a Yallás és közoktatásügyi rn. ki1·. miniszter)JPZ 
terjeszti föl Ilivatalos körözés \'égett, és tPssék 
meghinni, hogy ba ez ajánlat a minister aláirástí
\'al megy a megyei hat~ligokhoz, igen szép ered
ménye lett volna. 

Magyarositó egyletek keletkeznek az ország 
majd minden részében, többek közt Temesvtiron 
és Budán is, hol az Pgyesület elnóksi>gé\·p) b1iró 
Aczél .Bélli.t kínálták mE:-g, ki azonban csak azon 
föltétel alatt mutatkozott az elnöki tiszt elfogadá
sára, ha az egyesület országos jPIIegü l~>sz. N agyo u 
örvendünk, hogy lapunknak a Felvidéki magyar 
nemzeti Pgyesület ügyében kifejtett nézl'te talill
kozik olyanok nézetérel is, kik álllisuknál fogra 
hiratnik a nemes eszmét megfPstet:itni. Mi rala
mint lapunk elsó számában kifejeztük, ugy fön
tartjuk ma is azon nézetünket, hogy csak ~>gy nagy 
országos jellegó egyesület müködésétöl remélünk 
sikert. 1 

Gyermek-manhelyet nyitnak Egerben, s e l 
célra e hó 10-én már ,·ignlmat is rendf•ztPk. 

tartja Iebetlínek a másik pnJyázh egyen9s kiz:íra
tását, mire föispán a több oldalról hallható "sza
nzzunk" kiáltásokra eln~ndeli a szavaz;ist, mely
DPk eredmér1ye az lett, hogy Sehvartz 20 sza\·a
zata PllenébPn Czeising Emma lett 28 sza\'azattal 
mPg\'álaszlnt.. Hogy olvasóinknak tudonuí.~:;a le
gyen arról, miért volt a nílaszllis, mPg.i''gyPzziik, 
mit különLPn lapunk :!-ik számáLa11 is közültünk, 
hogy Sehw kisasszony eddig csak magain intézetet 
turtot t fenn, s n ríu osi szép sPg,;Jyt gy:ímolititskép 
kapta, mig most a niros maga kini11ta az intéze
tPt birtokliba renni, azért történt a \"lllaszUts. -·· 
Schwartz kisasszony most egé!'ZPII a maga Pnjére 
tlimnszkodva 1:yit C'gy m;isik iuté~etet, nwlyról 
hisszük hogy eddigi sikeres rmiköd~se ntán szin
tén hitogntolt lesz - de alig csalódunk azon 
nggodalomban,hogy két olyan intézet meiiPtl. mint 
az np:ic:\k-é, és a nirosé, mely(•kllen nagyon cse
kély a havi dij, nagy nehézségl•kkPI fog IIIC'gküz
den i. Schwartz k. a. belít.thatja most, l10gy lag-ta lliÍ.· 
csosabu lett \'olna neki a mi inditninyuuk értl'l
mében eljárni, mely esetiJen kaphatott \·olna ljOO 
frtos biztos állom:ist, rnig most a J,izonytalnnság 
sajkáján fog hányntni. Kiilönlwn mint a ,.1\onuí.
romi Lapok" i1·ják, társndnllui uton nkarnak rajta 
segitni l'gy Fröbcl egyest1let lt~trehoz:isa últal. 
Bárha sikerülne, ez :iltal csak tauügyét és jó hir
nevét emelnÁ még inktíLL Kom:irom nirosa ! 

A n.-kanízsai kisdednevelő egyesület oro
d:ii jarlira nagy ezüst sorsjtí.t1~k tarintik dN·. 31-én 
Egy sorsjPgy nra 50 kr. Ajánljuk a gy{uuolittist 
J.:artt'trsainuak nnnúlinkt'tbh, nwrt nH. "I!J~"SiiiPt a 

! !lzrgl'di itrriz sujtotta tnuitók rúszéro P!ií'.küzült 
f>OO frtos gyiijti:StÍ\"1·) is kit~J"ilt>llll'ltl' C IIÍIIIO~at;Íst, 
de uj,ínljuk nzért is, lllPrt e fiatal ~'gJt•siilet l';'n· t;\" 

ulatt ltíunulatm; f(·\·ékenységd. ft>jlett ki iul··~z.,t•·i-

Xísdedóvó-egyesület alakult Somogy ~Inr
calibau, mely óvodáját október l-én mPguyitaudja. 
:Már megválasztotta az óvóniit is, ~s pedig indokolt ' 
ajánlatunkra 300 frtól 450 frtra emelt fizetéssel 
Ime a ti){,gos példa, hogy kisdedue\'<'llli nk anyagi 
érdekében !HhP-t valamit tenni azoknak, ak iktől az 
ajánhis függ. Üdvözöljük a derék uj egyesületet, 
mely Le tudta látni, hogy az intézet jö\·öjét in· 
kább biztosifja a nevelö jobb jandalmazíu~a, mint 
gondteljes küzdelme. 

A szakolczai kisdedóvónöi állomás, mely 
állomással lak{,son, fán khiil 300 trt éd fizetés 
van öst:zekötve, Brunner Irén c·lübhi úrónönek i 

nuí.s 1illomásra lett mC'gní.lasztahí.sa folyiiÍn még c 1 

hó 24· én iiresedéshe jön. 

IIPk J,iztositüsa í•nll').;ébl•JJ, s aiJ.:alomadtiiu rni i~ 
szúmithatuuk ,·iszout ~;zol~lilatnr.L. Xngyon llf•lye
sen cselekszenek nzou kartársak ; kik l'ddip: sors
jPgyr~t eh\rusihisra Jli'Jll J.aptak, ha I'Z iníut az 
t•gyesül~t titkánit Bátorfy Lajos urat N.-1\anizs;ín 
Jerélileg nwgkeresik. 1\lult szümunk részc'~n· kisze
dett ük az l'gt\sz sorsúhis i tt~net a fül h i nis o lik a l 
r>gyiit.t; de tér Iriúny miatt kényt(~IPIII'k \!d tuu k 
kilragyui. Aki srgédkczni aknr, igy is Jlll'~lc·l~t!ti. 
s Ira teszi, llf·ruesen est•lrkszik. 

A felügyelet nélkül magukra. hagyott !.!..'t· r
me kek sok rcszélynck ,.,lllllak kilévP, IJiZOll) itj:~ 
ezt. "I!Y njaiJh l'fOPt is. L"gyauis ill.-\"áradou !.izo

A komáromi kisdednevelői állomás betoltése 
naJry érdekeltség közt folyt le a rúrosi közgJü
léseii. Két pídytizci \·olt, Sehwan·z .Mnri az eddigi 
ó,·óuó, és Czeising Emma FúLj1ín Súudorné, ki 
Pgy izLen már ez intézetuél st>gétlh!peu rntikiidött. 
A gyiilés megnyitiÍ::;a uttí.n Molnítr AdtÍIII a küt.ün
ség ált.alítnos IIJegelégrclc;sére ra ló ll i n1 t kozússa I , 
i1~ditvá~yozt~, hogy Sch w. M. a I>~ílytízat; llll'llözé- l 

sf!HI, bJutssek meg toríLLimL is az iutt"·z•·t rezcté- , 
r;(~\·eJ. Penthe U. a ptilytí.zat nH•glürtc'·nk ultin nem , 

l u,ro." J\on•h Julia uapsztimosué aug. ~ti·IÍII ''I.!JL'
dúl lragyta otllwn f> l!\"eB kis lányk!'1j;í.t. ).;j i!i küzel 
men\·t!u n tüzhöz, hí.ngra gyult ruluíj;itúl oly suh t•s 
ég~si ~eiteket kapott, hogy lwle !Jait. • 

TJ'tánzasra méltó nemes tettet kovetett el 
Farai!Ó Ft>rc•u,·z u.-köriisi iako"; ki ~ .-1\i;ru~ 'ú
rosliuuk küzs•:•gi O\oda lu.Jyis•"·giíl Pgv Inizal a.JaU-
dékozott. ' • 
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