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(Folytatás.) 

A' gyermekben, valamint az ifjúban sőt férfiban i s , kisebb vagy nagyobb mér
tékben létező könyelmüségröl gyakran dondolkodám , 's mindannyiszor szerettem volna va
lamit lényegéről, eredményéről hallani. Hogy ennek birása, éltünk' boldogságát, nyugal
mát háboríthatja, tagadhatlan, de hogy mennyi erőre van szüksége azt eszközlendőnek, nem 
lehet meghatározni. Azonban ennek vizsgálása haszontalan lenne, mert végre is mi egyéb
től mint a' világ' körülményei' érintkezésbe jövésétől függ a' gyászos következmény. 

A' könyelmüség legelágazottabb; — 's ha a' hibákat bonczolgatni akarnók, a' 
kútfő mindig ez volna; mert ez az elhanyagolt nevelés' első fattyuja. Általában alatta a' 
sziv' önkéntiesen való munkálódását értem, melly az ész' szavára nem ügyel. Ezen hiba 
többnyire vagy egészen elhanyagolt szivből származik, vagy a' természet' menetelével el
lenkező zavarból, miszerint az ifjú, testisége' kivánatit csak azért nem korlátozhatja, mert 
nem tudja, mivel korlátozhatni, 's hasonlít egy vad emberhez, ki arany közt ülve, annak 
becsét nem ismeri, 's szórja kövecs gyanánt. A' rósz szivben Ítéletem szerint nem uralkod-
hatik könyelmüség, (többnyire azonban innét ered), mert itt gazság van, mellyben az ész 
is részt vesz. Továbbá a' nagyobb vagy kisebb elmebeli tehetség itt nem határoz, hanem 
inkább azon erő, mellyet ez amazon gyakorolni szokott. Ha az ész a' sziv' kivánatit fon
tolgatni megszokta 's vele aránylagos kifejlődésben van, úgy könyelmünek az nem mon-
dathatik ; ellenben ha az ifjú felnő, a' nélkül hogy valaha magával őszintén számot vetett 
volna: az vagy könyelmü, vagy hideg 's minden szép, fönséges iránt érzéketlen marad. 
Mert a' könyelmüség' a' rabság' következménye, mellyben a' gyermek munkálódását nem 
önmagáiul, hanem másoktul veszi; tettei nevelőitül biráltatván , hozzá szokik mindazt jó
nak tartani, mire fenyítés nem következik. Méltóságát, önbecsülését elveszti. — 's a' 
legszebb lélek egy kincs hijával marad, melly a' becsületérzet. 

Ez elég legyen általánosan a' könyelmüségről; — 's mielőtt egyes nemére térnék 
át, legyen szabad óvásul valamit érintenem. Mióta Franklin (Rousseau vallomásai is ked
vet gerjesztenek eziránt) megbecsülhetlen önéletírása (autobiographia) megjelent, szokás
ban van a' naplókönyv-tartás. Franklin t. i. azt tanácsolja: minden este tekintse át az em
ber a' lefolyt napban tett munkálatit, gondolatit 'stb. ; birálja meg azokat, 's tegyen erős 
fogadásokat, mellyekre azonban mindig megemlékezzék. Ennek létesítésére szolgál a' ke
resztény vallás egyik főágazata, melly azonban fonákul fogatván fel, fonákul űzetik. Je
lenleg inkább férfiak vagy ifjak követik ezen irányt itt ott, — de leginkább volna szük
ség azt gyermekeknél létrehozni. Innét következik elmulhatlan az önbüntetés, — misze
rint én a' gyermeket sohasem büntetném, hanem erejének 's jó akaratjának erősbi'téseül, 
önbüntetésre szoktatnám. Ez a' lelket emeli, nemesbiti; 's a' mindenhol látható vad, hi
deg, érzéketlen arcz már korán élénk, nemes, szabad és sokat jelentő vonásokkal diszes-
kednék. 
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Az olvasó bizonnyal mosolygani fog e' kivánaton, melly első pillanatra kétes
nek 's kivihetlennek látszik, noha az a' természet 's józan ész' kiva'nafa. Hogy az elv' lé-
tesülhetését alapos előzményeknek szükség eszközölni, — 's hogy azok nélkül a' mag 
sziklákra hull, tagadhatlan. Ezen előzmények voltak mindeddigi fejtegetésimnek tárgyai, 
mellyekben állitám, hogy a' nevelés a' szív' müvelésén kezdessék: ennek kell irányt adni, 
ollyat, melly az elme' pallérozódását aránylagos kifejlődésben tartsa. Ennek létesülésével 
szűnik 's szűnjék a' gyermekkeli rósz bánásmód. Távoztatni kell mindazon körülményeket, 
mellyek az önzést szülhetnék, mert ez az önuralkodást akadályoztatja; — mivel pedig a' 
szabad nevelés egyik fő megkivántató eszköze a' szép bánás-mód, melly leginkább a' nők' 
tulajdona: — álli'tám, hogy mindkét nembeni növendéknek általa kellene neveltetni. A' 
müveit sziv' fogékony a ' j ó r a ; a' heves indulatok verés 's egyéb erőszakosságok által fel 
nem rázatván: a' fő tiszta, 's a' szívvel és ésszel megegyező hatást befogadja; 'shaillyen-
kor a' fönebbi elvre emlékeztetik, miszerint a' gyermek önmagával számot vessen, 's hi
báit felirván , azokról ítéletet hozzon: elkerülhetlen az önbüntetésre vezéreltetik. — 

Egyik legelágzottabb neme a' könyelmüségnek a' növendéknél (értem a' gyer
meki kort), midőn ez a' dorgálásokat vagy nem hallgatván, vagy elfelejtvén, hibáit tovább 
folytatja. — Az elhanyagolt nevelés' első fattyűja,— mondám fölebb: a' könyelmüség. Néz
zük meg jelen általános nevelésünket, 's látni fogjuk mi szüli az ezen nemű könyelmüsé-
get , 's mik további következményi. 

A' gyermek első évei sirás közt telnek el. Habár nem egészen ide tartozó, nem 
hagyhatom el észrevételemet a' sírás' lecsillapítása körül. Némellyek azt állítják, a'sirást 
nem kell csillapítni. Serdülő gyermekekre igen jól illik e' tanács; de a' csecsemőt valljon 
mellyik anya fogná önmagára hagyni; 's ez hogyan is kívánható? —Lecsillapításán ügyc-
kezvén azonban, más módokat hell használnunk a' szokottak helyett,-'mellyek szerint a' 
gyermek sírásakor lármát 's zajt ütnek — 's midőn az e' rá nézve borzasztó hangokra még 
jobban sir, boszusan meg is veretik. Nem akarok ezen szembetűnő fonákságról bővebben 
szólni! Ha már csillapítni akarjuk: legyen az nyájas 's igéző arczczal, 's minden idulatos-
kodás nélkül; mert türelem a' nevelésnél fő törvény: 's inkább a' gyermek kövessen el hi
bát, mint a' nevelő. — A' gyermek járni kezd 's első foglalatossága a' játék. Vigyázatlan 
levén, kárt tesz 's megveretik; verés után azonban az anya megsajnálja gyermekét's 
kedvez neki. A' gyermek ezt észreveszi; 's ismertem 's ismerek gyermekeket, kik épen 
ezért magokat verni hagyák! 's így képződjék a ' lélek?! Az egyik tulságból a' másikba 
való átmenetel az előbbi iránt feledékennyé teszi a' gyermeket, — ' s ó hidegen kiállja 
büntetését, mert ezután ismét jogosítva van előbbi életmódját folytatni. — A' gyermek e' 
közt felnő, 's most iskolába küldetik. Eleinte örömest tanul, — de midőn az előtte ked
ves játékok elfoglalják, eltűnik a' tanulási kedv 's őt erőtetni kell. Erre ismét 's mindig 
csak verés következik, mindaddig mig a' gyermek ifjúvá lesz, 's most minden erőtetés-
től, testi büntetéstől felszabadulván, a' legnagyobb kicsapongásokra vetemül. Ha a' szü
lők jó birtokosok levén az illy nemű neveltetésben létező gyermekhöz nevelőt fogadnak, 
ki csak pénzért szolgál : az tovább folytatja ezen elkezdett nevelést; ha ellenben a' ne
velő nemesebb keblű 's felvilágosodott; elsőben az indulatok harczát, 's az ebből eredő 
vadságot, gorombaságot ügyekszik ir tani; — eleinte igen sok kitörés fogja előmenetelét 
gátolni, de ha ez eltűnik, akkor a' könyelmüség is enyhíthető azáltal, hogy az elmét gon
dolkodásra vezérli. Mert semmiben annyira nem hibáznak nevelőink, mint a' sziv' elha
nyagolásában, 's a' gyermeki elme hibás irányzatú müvelésében. Ez utósót hasztalan ada-
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taikkal, élesítés helyett megtompítj;ík, üressé 's bolygóvá tevén! Azon vannak többnyire: 
csak tanuljon 's szüntelen tanuljon a' gyermek; mert hisz a' nevelés' egyik kivánata, hogy 
elméje kimüveltessék. 'S mit tanul?! A' mit nem ér t , nem kivan érteni, 's mi mellett 
emlékező tehetsége erősbülhet ugyan, de éppen ennek túlsúlya által, Ítélete, szive, lelke, 
hanyagoltatva elvész. 

(Folytatása ISvethexil.) 

ROKONSÁG ÉS TÜRHETLENSÉG. 
Az eszközöknek, mellyeket a' természet tervei eszközlésére, 's czéljainak el

érésére választott, egyike a 'rokonság— sympathia — és türhetlenség—antipathia.—Ta
pasztaljuk ezt az egész természetben, mert ennek nyomaira mindenhol akadunk, még pe
dig igen nagy mértékben. — Az ásványoknál 's az ezekké lett azaz elhalt növény 's álla
toknál és ezeknek utolsó alkotó részeiknél igen szembetűnő ez, midőn némellyek közülök 
olly vonzódással vannak egymáshoz, hogy vegyülni, egészen vegyülni, azaz elébbi tulaj
donságaikból kivetkezve uj, a' vegyültektől egészen különböző testté vegyülni szembetü-
nőkép törekeduek, mi havaiami akadály által gátoltatnék, a' végyülés ez akadálynak el
hárításával is megtörténik. Mások ellenben nem csak nem vegyülnek, bár mennyire ke-
vertetnek is össze , sőt ha lehet távoznak is egymástól. Bizonysága ennek az egész vegy-
tudomány — chemia — melly éppen a' testek e' rokonságán 's idegenségén alapul; igy tud
juk hogy a' kéneső,— higany, mercurius — az aranytól kezdve a'horganyig — ab auro ad 
zincumusque — mindegyik erezet szívja magához,és pedig mindegyiket különböző erűvel; 
a' nemesebb érczeket annyi vágygyal, hogy ezeket pillanat alatt felemészti, 's igy az arany 
gyürü, melly higanyba ejtetik nem gyürü többé; a' többihez kevesebb vágygyal siet, sőt 
vannak ollyak is , mellyeket kerül. Hasonlókép van a' dolog minden ásvánnyal; mindegyik 
ezek közül különböző vágygyal siet vagy irtózik uj testté vegyülni a' többivel. 

A' n ö v é n y e k b e n is vannak syn- és antipathiának nyomai; igy némellyek kö
zülök majd mindenkor együtt nőni tapasztaltatnak, ugy, hogy a' füvész ha az egyikre 
akad, a' másikat is ennek közelében fellelni méltán reményli, 's ha a'kedvelt szomszéd akár 
mi módon kiirtatik, a' földben maradott elsatnyul, habár a' föld 's az időlegalkalinatosabb 
is táplálására. A' kertész 's erdős is némelly rendben jobb tenyészést reményi mint más
ban. Legvilágosabb azonban a' vonzódás, a' fajbeli tekintetben rokon fáknál, mellyek ha 
külön gyökerén külön neműek, csak ugy gyümölcsöznek ha egy helyen állnak; ha pedig 
mind a' két nemnek nemző részei egy virágban vannak, a' him részek a' nők felé hajol
nak némellyeknél, ezeket megérintik, 's igy gyümölcsözőkké teszik. Igy tehát a' növé
nyeknél egyéni, és nemi rokonság vétetik észre — affinitás individuális ct sexualis — ho
lott az ásványoknál csak az első létez. 

Az á l l a t o k n á l észrevehető rokonságot és türhetlenséget, valamint ennek okait 
vizsgálni fogjuk máskor a' folytatásban. IVNYCS. 

MARHAVÉSZ HASONSZENVI ORVOSLATA. 
Bizonyítvány. Tek. ns Somogy vármegyének szigeti járásában helyzeít Sz. Bor-

bási helységben folyó észt. február' 2kán kiütvén a' marhaveszély : megbetegedének ösz-
vesen 24 darab, mellyek közül 14 darab elveszett. — A' nyavalya kiütött két istállóban 
olly formán, hogy az egyikben 21 marha levén, egymás után naponkint betegedének 's 
vesztek i s ; a' másodikban 18 darab levén, 3 közülök megbetegedett, mellyek azonban fel-
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gyógyulának. — A' betegeken külső je lek: az ételvágy elmúlt, az italt nem kívánták, 
nyögtek, szemeikbül könnyek, orrukból takony, szájokbul nyál folyt; fogaikat csikorgat
ták, a' nyavalya elején keményet ganéjlottak, utóbb hígszinü hasmenés váltotta fel; min
den beteg 4—5 nap alatt elveszett. — Belsőképen találtatott: a' tüdők' fele vérrel teli le
vén, a' máj dagadt, a' vékonybelek 's a' gyomrok véresek, a' végbél kidagadt. —Febru* 
ar' 2ik napjátul fogva, midőn kiütött, 22keig, mig a' barom-orvos ur ide érkezett, 12 da
rab veszett e l ; talált pedig nálunk még két beteget, mellyek azonban hamar elvesztek. 
23kán a' barom-orvos ur által adatott még egészséges marháinknak, darabonkint egy ka
nál vizben némi cseppekbül egyegy csepp, melly adása ezen szernek mai napig folytatta-
tik, harmad-naponkint; jóllehet egyik istállóban még 15 darab marha vala egészséges, még 
is sem hogy több azokbul, sem a' többi istállóbul egysem betegedett meg, hitünk' tétele 
mellett keresztvonásunkkal bizonyítjuk, 's mindenkor hittel vallani kívánjuk. Költ Sz. 
Borbáson, martzius' lOikén 1838. Dervár Mihály öreg biró, Dervár Márton eskütt. Bor-
bás Mihály, Detelius József közemberek. Általam Oláh Lőrincz, jegyző által. sk. — 

A' fenemlített cseppek készíttettek hasonszenvi gyógymód' rendszabályai sze
r in t , a' beteg marhák' orrábul és szájábul kifolyó nedvből (a' 16 dilutio) E r e ős L a j o s , 
t. ns Somogy vármegye' baromorvosa. — 

Hogy a' fenirt bizonyítványt, az irt tanúk és nótárius, azon általam tett ren
delésre adták, melly szerint nekik meg volt hagyva, hogy a' gyógyítás' mi módon történ
térül 's a' veszély' mi módon lett megszüntérül, olly irásba foglalt valóságos bizonyítványt 
küldjenek, mellyet hitök' letétele által is jó lélekismerettel megerősíthetnek, a' szükség' 
esetére bizonyitom. Görösgál mart. I l ikén 1838. T h a s s y K á r o l y, járásbeli főszolgabíró. 

Közre bocsátja, 's a' többi hazai hírlapokba is fölvétetni kér i , 's kinek akár si
került, akár nem sikerült tapasztalása van e' tárgyban, ezt az aluirottal közletni bizodal-
masan kéri , hogy arrul a' hazát értesíthesse Dr. IVANOVICS. 

E L E G Y . 
E p e r l e v é l , mint t h e a - p ó t i é k. Több külföldi lapban nyilványitott állítás, 

hogy a' földi eper-levél igen jó pótléka a' nálunk is nagymértékben divat-használatuvá 
lett chinai theának; annyira , hogy nem csak szagára 's izére nézve mérkőzik ezzel, ha
nem hatékonyságban még fölül is múlja. — Próba választaná meg: alapos e ezen állítás, 
vagy nem. 

F i g y e l m e z t e t é s . Lapjaink új előfizetőinek szolgálhatunk még az első évnegyedbeli számokkal, 's ezek
hez járult hangmű és rajz mellékletekkel, helyben 2 frt. 3(3 krjával, vidékre postán 3 ff jávai ezüst
ben. — Bizodalmasan felszólítjuk egyszersmind azokat, kik júliustól december végéig félévre elő
fizetni óhajtanak, hogy ezt minélelőbb cselekedni szíveskedjenek, mert az épen munka alatt lévő 
ha v a s i ü r g é k 's „ J a v o r i n a " karpáfvidéki rajzbul,'s az a n a n á s z n a k és m i r t u s z n a k rézre 
metszett példányaibul csak annyit nyomatunk 's színeztetünk, a' mennyire addig előfizetőink száma ter-
jedend.— 

Megrendelhetők lapjaink minden kir. postahivatalnál félévre 0, 's helyben 5 ezüst forintjával, a' leopold-utczai 
Rottenbiller-ház 2ik emeletében «' szerkesztőségnél. 

Megjelenik k e d d e n 's p é n t e k e n . Előfizethetni minden cs. kir. postahivatalnál 's a' szerkesztő
hivatalnál Pesten , (L e o p o 1 d-ufeza R o 11 e n b i 11 e r-ház 2-dik emeletében) egész évre, postán 12, 

Pest-Budán 10; félévre (j , és 5 pengő forintjával. 

BUDÁN, A' MAG VAR KIK. B O Y E T E M BETŰIVEL. 




