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(Folytatás.)

Mondom fiam ily leánynyal házasságra lépni, ki öt boldogíthatná. — Egyébiránt ez csak atyád
nem neked való — szólt Zárday György fiához. — magán véleménye, — tudod, nem avatkozom dolgaHa házasodni akarsz, vedd valóságnak az életet. Bán- idba, mióta képes vagy azokat magad elintézni. —
balmy Teodora kedves, szép leány, — de neked Nem nekem házasodol,— de sorsod szivemen fekszik,
életrevaló feleség kell, ki asszony is tud lenni, s — s épen azért vedd fontolóra legjobb barátod megtársnéd is. Teodóra mellé még valakit keresned jegyzéseit.
kellene, ki házadat kényelmes otthonná varázsolja,
Az apa és fiú melegen kezet szoritának, s megrendet tart, s gondoskodik szükségeidről.
látszék mindenikök arczán a kölcsönös bizalom s
Igazad lehet atyám, — viszonzá Ede lehangol- tisztelet.
tan — magam is átlátom, hogy Teodóra kedves, szép
---------------teremtmény, — de nem az életbe való. — És lásd
mégis úgy tetszik, mintha csak arra született volna,
Bánhalmy Teodóra föllépte a városban nagy hahogy szeressen s boldogítson.
egész kis korszakot képezett. Nyájas barátnék
Bizonyosan arra is született, — de együgyii sereglék öt körül, s számtalan hódoló, — irányában
anyja mindent elrontott tulvitt nevelésével, — s ö mindenki előzékeny és figyelmes volt szemben legafelelős érte, ha leánya áldozatul esik. Mert a szépség lább, mintha egész világa angyalokból állt volna,
nem elég boldogitásunkra — tévé hozzá felsohajtva
Bánhalmyné büszkén járt-kelt teremből terembe
— azt épen úgy megszokjuk, mint ki kevesebb kel- szép leányával, s meg vala győződve, hogy nines
lemmel van felruházva. Állandóan csak oly nő köt- anya, kinek több önelégültségre volna oka, mint
heti le férje érzéseit, ki mint háziasszony — feleség neki, — mig Teodóra mint szelid, áldozatra szánt
— és anya egyenlően birja tiszteletét.
galamb, csaknem elkábult olykor a rá nézve oly szó.
Igen, de Teodóra még oly fiatal! akár magam katlan zaj s zűrzavartól,
nevelhetném kedvem szerinti feleségnek.
Mit mondasz Teodórához ? Kérdé L-né tereméCsalódol fiam, Teodora fiatal, de lelke oly áb- ben az úrhölgyek egyike,
rándos irányt vett már, s annyira nincs szokva a köCsinos kis libácska - viszonzá* közönbösen a
telességérzet által kormányoztatni magát, hogy férje kérdett.
jóakaró útbatéritései csak boldogtalanságát eszköÉn is azt tartom, — mond egy más — külseje
zölnék. De ha még sikerülhetne is az ily második ne- csak megjárná, de semmi modora, semmi társalgása,
velés, gondolkozzál fiam, vájjon szabad-e józan emNagyra is lehetett hát Bánhalmyné nevelésével!
bernek egész jövőjét bizonytalanért koczkára tenni? — szólt Körmöczyné a lehetőségig felpiperézve, s alig
Ha házasodni van kedved, keress magadnak oly fele- bírva fényes ékszerei terhét. — Mindig mondtam én,
séget, kit anyja jól s okosan nevelt, azt könnyű lesz hogy az a sok haszontalan tanulás volna, ne volna,
úgy vezetned , hogy boldoggá tehessen. Teodóra
Szavait végezve méltósággal iité fel fejét, viruló
ábrándok és eszményképek után kapkod, s nincs férj, Évájára el égül ten pillantva, s aztán legyezhetni
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kezdé magát fényes legyezőjével, mintha szükség
Éva föllépte a nagy világban még Teodóra melvolna enyhülést keresnie, iménti felgerjedése után.
lett is sokkal nagyobb zajt ütött, mint az előzmények
Mert Körmöczyné soha nem hallhata Banhalmyné után képzelhetnénk, miután a gazdag leányka kedves
nevét felgerjedés nélkül, ki egykor vetélytársnéja arcza, ruganyos mozdulatai, s csinos táncza által
volt, mivel — (köztünk maradjon) — Bánhalmynak épen annyi hódolóra talalt, mennyit kellemei méltán
öt kellett volna nőül vennie. S azóta is, mióta mind- érdemeltek.
ketten férjhez mentek, s anyák valának, ezer félreérMig Zárday Ede szivét Teodóra vonzó, gyöngéd
tés távolitá el őket egymástól, s bár szomszédságban lénye kezdé lekötni, azalatt apja, practicusabb szem
laktak, s mindenik igen jól tudta mi megy a másik pontból véve fel a dolgot , Évát szemelte ki meházánál naponkint véghez, csak igen ritkán látogat- nyének.
ták egymást, s azt is csak azért, hogy minél több kiHogy akár egyik, akár másik alkalmas nő leenfogást találhassanak egymásban.
'
de-e oly férfiú boldogitására, kit vágyai józan életnéKörmöczy Benedekné egyébiránt épen ellenke- zetek mellett is, nemesebb s magasabb czél felé vonzöje volt Bánhalrnynénak, s egyetlen leányát is égé- tak, — nehéz egyszerre meghatározni. — Annyi
szén különböző módon nevelte. Ö is túlságba esett, azonban bizonyos, hogy ha a két fiatal hölgy megoszt— amaz azon törekvék, hogy leánya csupa szellemi- háttá volna egymás közt tulajdonait, mind a kettő
ség, s nagyvilági hölgy legyen, — ez pedig a legfőbb sokkal inkább megközelítheté vala a boldogítva bolnöi erényt az életrevaló gazdasszonykodásban he- dogulást.
lyezé, s mellőzött minden nemesebb foglalkozást,
Egyik csipős észrevétel a másikát váltá BánhalMind a két anya elfelejté, hogy a szellem és anyag myék rovására, mint a jelen nem levőkére rendesen
csak úgy igazán becses, ha egyesülve birjuk. Egyol- szokott női társaságokban, — mert az asszony, ki
dalu, korlátolt, bár ellenkező nézetekből indulva ki, társaságoknak él, sokkal szigorúbb Ítéleteiben társnéi
mindketten merész koczkára veték leányaik sorsát.
iránt, mint az, kinek egész világa : a házikör.
Teodóra csupa ábránd s szellemiség volt, ki
Az ajtó épen legjobbkor tárult fel, s Banhalmyné
anyja szeretetét csak közvetve tapasztalván, soha lépett be, leányától követve.
egészen boldognak nem érezheté magát, — szíve meAzt hittem már nem is jöttök — szólt elébök
leg szeretet után sóvárgott, s csak ábrándokba ke- sietve a nyájas háziasszony.
resheté kármentesítését.
Egész estvét elrontotta volna elmaradástok —
Éva gyakorlati foglalkozások közt nőve fel, nem tévé hozzá egy más.
érzé annyira szükségét a szeretetnek, mit jól főivé ve,
Teodóra nélkül nem lehet mulatni. — Szólt a
ö is nélkülözött, a gazdasszonykodás által tökéletesen harmadik s negyedik egyszerre.
igénybe vett anya mellett. Csinos kis fejét egyátalán
Ki is gondolna arra! — Mondá szemrehányólag az
véve nem lévén ideje gondolkozás, vagy épen ábrán- ötödik, s így tovább a hatodik és hetedik is, mintha
dokon törni, egész nap folytán sürgött-forgott, s nem is ők volnának az iménti elménczkedök.
csörgette a gazdasszonyi kulcsokat, a nélkül, hogy
Csak Körmöczyné ült bántódva és feszesen előbbi
csak eszébe is jutott volna, miként a dolgok máskép helyén, ki belső felgerjedését csak azáltal árulta el,
is mehetnének. Érdekét a háztartási gondokon kívül, hogy magát a szokottnál még gyorsabban legyezsemmi nem költheté fel, — olvasással épen nem ron- geté.
tá szemeit, — hangversenyekben a hosszú, csendes
Igen jók vagytok kedvesim — szólt Bánhalmyné
ülést megúnta, a zenét csak akkor hallgatta örömest, csaknem kegyesen, míg redőzetes selyem ruháját a
ha láb alá húzta a czigúny. Szóval, életrevaló, derék pamlagon elhelyezkedve, a lehetőleg szétigazgatá,
leányka volt, kinek ha nem valának is finom kis ke- hogy ha már igénytelen belső tehetségei szűk tért
zei, de annál munkásabbak voltak.
foglalnak el, külsőleg legalább annál inkább szétterHa őszintén akarunk szólni, meg kell vallanunk, jeszkedjék.
hogy Körmöczyné a városi élet legnagyobb ellenségei
‘ Teodóra nyájasan, de minden látható élvezet
közé tartozott, s leányát — mellékesen legyen mond- nélkül társalgott barátnéival, s később az urakkal
va — soha nem hozta volna Pestre, — miután bűz- szintúgy, — míg Éva csaknem türelmét veszté, hogy
gón reményié, hogy kit Isten Évájának rendelt, az egy kis táncz által senkinek nem jő kedve a hosszú
falun is fel fogja öt keresni, — de hogy a büszke estét rövidíteni.
Bánhalrnynénak megmutassa, miként leánya mindenA feltárult ajtón Zárday Ede jelenteték.
kor megállhat az övé mellett, kész volt ott hagyni
Kevés pillanat múlva a mulatság sokkal derülgazdasszonyi köret, s most épen mint hajdani vetely- tebb szint vön, — de Zárday szokása ellenére, ma
társnéja, ö is járt teremből terembe.
feltünöleg látszék Teodóra társaságát kerülni.
(Folytatása következik.)
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Fa vagyok leveles
Virágos ágakkal,
Megrakva csevegő,
Zengő madarakkal,

Télen nyáron egyre
Nyílnak virágaim.
Öszszel, mint tavaszkor
Lombdúsak ágaim.

Más fának virági
Csakhamar elnyílnak,
S lombjai évenként
Sárgulva lehullnak.

Dalos madaraim
Soha el nem hagynak,
Anyai fészkökben
Híven megmaradnak.

Dalos madarai
Öszszel elköltöznek,
És helyettük száraz
Agai csörögnek.

Fa vagyok, lombdus fa,
Gyermekim az ágak,
A virágok rajtam,
A dalos madarak.
Édes csevegésök
Madarak zengése,
Szivem húrjainak
Örömtelt rezgése.

Szendrey Júlia.

Ké pe k, a n ő i n e v e l é s r ő l ,
Rudolphi Karolin után.

MÁSODIK LEVEL.
Mióta a gyermekszobában először fölkerestelek
levelemmel, több hét múlt el, s így Idába több szép
hajlam közeledett fejlődéséhez. Mit gyermeked egészségéről írsz, bensöleg megörvendeztetett. Hisz első
jó, — vagy roszúl létünk bizonyosan többet határoz
egész életünkre, mint képzelni lehetne!
Hogy Ida mindenkinél előbb fog téged megkülönböztetni, előre sejtéin; de ily hamar —
az
csaknem hihetlennek látszanék, ha nem tudnám, hogy
a szeretetnek minden csoda sikerülhet.
Szerencse, hogy bátorságod van kizárólag gyérmekednek élni, s hogy külső körülményeid sem jönek
ezzel túlságos ellentétbe. Mert különben korán kellene Idát ahhoz szoktatnod, hogy Gertrudnál is szivesen maradjon , nehogy a vágy utánad, távolléted
alatt, kedvetlen siránkozásra adjon alkalmat szegénykének, vagy azáltal, ha sírására azonnal szaladnál, az
önfejűség s daczolás magva fejlődik ki benne.
Nem képzelhető oly társaság, mely rá nézve a
tiednél jótékonyabb volna, — de miként lesz akkor,
ha férjed sürgős dolgai alább hagynak, s pihenő óráiban ö is sziikségelni fogja társaságodat, Ida pedig
kivüled senkinél maradni nem akar ?
Gertrud jó, s értelmes, s mi belátás s miveltség
tekintetében hiányzik nála, kipótolja engedelmessége,
s a csaknem bálványozó ragaszkodás, inelylyel irántad
viseltetik.
Szoktasd hát Idát ahoz is, hogy idönkint nála is
szivesen maradion, s használd föl Gertrud tisztelet-

teljes ragaszkodását, saját mivelésére. Igyekezzél e
jólelkü teremtményt — hisz megérdemli — a szol
gálóosztálynak magával hozott vélemény, — és eloitéleteiböl kivetkeztetni, s szivébe helyesebb nézeteket,
— s meggyőződést önteni.
Ezen pontra nézve bizton fölül emelheted ötállásán, — csak javát fogja eszközölni. Képezd belöle necsak jobb kezedet, hogy gépszerüleg betöltse
parancsidat, hanem légy azon, hogy értelmes helyettesedet formálhasd belőle.
Szellemed — s anyai szivedet nem ruházhatod
reá, de szoktasd öt szellemedben működni, s jó, valódi női szíve megteszi a többit. Ha sikerül, mint
óhajtom és reményiem, engedd, hogy segélyedre legyen anyai gondoskodásidban, hogy többi, s épen
oly szent kötelességeidet se légy kénytelen elhanyagolni.
A rendes cseléd lekötelező mód által, ajándékosztogatással nem érhetnéd e részben czélodat, de
megbecsülő bizalom által, igen.
Szoktasd Gertrudot anyanyelvűnket, melyen
gyermekeddel csevegni fog, lehető jól beszélni. Ha
jól emlékszem, kiejtése tiszta, csinos. Javítgasd öt
barátságosan; mondd, hogy igyekezzék gyermekedért
elszokni hibás tájkifejezésitöl.
S mi szinte igen fontos : figyelmeztesd most
előre, mikről lesz tilos a kisded előtt beszélnie; tedd
józan felfogása előtt kézzelfoghatóvá, mi hátrányos a
dajkák rendes enyelgési módja a gyermekekre nézve,
s mi ártalmas különösen ha nevetésre erőszakosan
*
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ingerel tetik. Mondd, hogy Idád magától megtanul ne- ismerhesse saját tapasztalási után fogfájasi, íülszakvetni, a mint szivéből örvendeni képes lesz, s hogy gatási s egész sereg (reomanak keresztelt) hülési
az ingerkedés s csiklandás egészen viszás módok e bajainkat.
részben.
Gondos gyermekdiéta által még a rettentő himlő
Ha Gertrudot efféle támogatások által idején elő- betegség elhárítását is lehetőnek tartják, s ha ez
készíted, nagyon használható segédet nyersz benne^ csak jámbor kívánat s hit volna is, alapja rninki hivatásodat könnyiteni fogja, s távolléted alatt den esetre valami szilárd, az tudnillik, hogy jól
sem ront semmit
értelmezett életrendszer, s okosan rendezett életArra is különös figyelemmel légy, hogy mindig mód által, mely a természethez lehető közel á ll,
tisztán s rendesen öltözzék, úgy hogy mire Ida az igen sokat lehetne eszközölni, ha azt a gyermek
ellenkezőt észrevehetné, szilárd szokása legyen már első életidejétől kezdve szakadatlanul, s egy értea csinosság, hogy a kicsikére nézve a tisztaság és rend lemben gyakorolnánk. Ily módon még a skrofulai
természetes székséggé váljanak, s az ellenkezőről még bajok is bizonyosan elkerülhetők. S pedig hogy mint
csak sejtelemmel se bírjon.
megronthatják e bajok nemcsak egész gyermekség
Közeledik az évszak, melyben á lég meg fog sze- idejét, hanem gyakran egész életen át kegyetlen üllidülni. Nyittasd ki a nap legmelegebb óráiban az dözője marad áldozatának, magad láthattad az R—
ablakokat, hogy Ida lassankint megbarátkozzék a családon, ha még emlékezel ezen szerencsétlenek szoszabad levegővel. Meglásd, nemsokára örvendeni fog morú kórházi léteiére.
neki, s maga óhajtoz utána. Vidd öt ekkor kertecsŐrizd tehát kedves gyermekedet túl meleg ágykédbe, s mulass vele mindig több-több ideig a sza- tói, túl meleg szoba s forró ételtől, ha majd ez utóbbadban. De a szokottnál kissé melegebben öltöztesd, bit is elkezdi szükségelni, a legnagyobb óvatossággal,
nagyon azonban ne burkold be öt, hogy soha ne
Isten veled édesem.
Щ

'
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Idámnak.
Mint a dalló ki» madárka
Száll bimbóról nyílt virágra,
Gyermekörömeid közül,
Úgy serdülj szép leánykorra.

S mint most kis szivedből hiszed
A virágok tündéreit
S fényes képzelet tarkítja
Játszi korod örömeit :
A valóság, majd ha serdülsz,
Oly gyöngéden ébreszszen fel,
S jövőd állandó tündérét
Boldogságban találjad fel.
Irma.

Az emberek iránti bánásmód felől.
Törekedjünk az emberek- s az élet felöl igaz
togalmakat szerezni.
Nagy része azon rosznak mely által gyakran a
legjobb ember is nyomva érzi magát, ama viszás
nézetekből származik, melyeket nemök s az élet felöl
alkotnak.
Nem angyalok a halandók, s ki azoknak képzeli,
könnyen csalódható, s panaszra fakadhat.
De nem is ördögök. Ki ily alakban látja őket, az
egyoldalu tapasztalatok után Ítél, s nem csoda ha
oly modort nyer, mely minden szivet elidegenít.

volna szabad. Véghetlen az akaraterő mely az emberben rejlik, — gyakran csudákat mivel az. Isten képmását, mely az emberre ruháztaték, bemázolni lehet
de letörölni nem.
Az emberbe legsajátságosb s kárhoztathatóbb
folytonos habozása a jóban, jelentéktelen biztossága,
s ragaszkodása oly dolgokhoz, melyek kicsinyesek s
haszontalanok. Szilárdsága sem igen van nagy s szent
czélok kivitelénél, s kevés ereje s kedve, magát magasabb állásban feltartani, - míg a széntségtelen s
közönséges iránt nagyon is engedékeny. Ezen hibák

ПГ
/ ' ! 0 bens<‘le«’mint azok>
igen sokakban feltalálhatók, s miket
külsőleg látszó, de sokkal jobb mégis mint a misan- tökéletesen, csak igen kevesen nélkülöznek.
b ü n íh !68 T 7 Z T
f évedt’ Söt
Ne ír ju n k tehát nagyon sokat az emberektől, s
“
’ .s,ll3;edett- bír ném, csirájával a jónak, s szerencsénket ne építsük változékony kegyeikre
képes a javulásra. Kétsegbeesm senk, fölött nem Érzékenyen talán ritkábban csalódhatunk akkor Ha
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változtatják alakjaikat s nézeteiket, legalább nem
jő váratlanul. Építsük boldogságunkat saját bensönkbe.
Erösítsd minden nemesebb erődet, s ha körülted
minden hűtlenné válik, találj és keress akkor menhelyet önkebledben!
Ki szivével s lelkismeretével öszhangzásban él,
annak egy hü, erőteljes barátja soha nem fog hibázni,
s ki inkább van szokva önmagára, mint másra
támaszkodni, ritkán találja elhagyatva magát.
Az élettől nagyon sokat várni annyit tesz, mint
megfosztani magadat annak élvezete- s nagyon sok
ártatlan örömtől. Nem fájdalmak hazája e z , mint
sokan hajlandók hinni, de nem is áll csupa örömekböl, mint tapasztalatlan ifjúságunkban képzeljük.
Ne alkoss magadnak az életről sötét képet, de
ne is túlzott reményeket. Folytonosan változnak
abban a jó és rósz napok, az öröm és fájdalom, az
árnyék és fény.
Élvezd az örömöket melyek utadba jönek, háldval s mérséklettel, s légy minden perczben fájdalomra
készen.
Igyekezzél derült kedélyre szert tenni, s keresd
még a kedvetlenségnek is szelídebb s enyhébb oldalát,
De — mi legfőbb — törekedjél magadat vezetni
s nyájassá tenni az életet, — mert mit magad készítesz belőle, azzá lesz számodra,mennyiben ez magadtói függ.
__

Födolog, mely által viszonyaink között másokkal
érintkezünk, elvitázhatlanúl a tiszta jóakarat bensli
szeretet. Embertársainkhoz valódi, s őszinte vonzalommai kell közelítenünk, s javukat szivünkön hordva,
bensöleg törekedjünk, boldogságunk által másokét is
emelni.
Kiben igaz emberszeretet él, az bajosan kezdhet
olyat, mi másokat ellenségeskedésre ingerelne. Csak
vétesd észre, hogy szived őszinte jóindulattal van
embertársaid iránt eltelve, s bizonyosan bizalommal,
tisztelet- és szeretettel fognak körül. Szerető kedély
nek semmi nem állhat ellent, s ott hol igaz, benső
jóakarat honol, béke és öröm uralkodik,
A küzönbös, hideg szivek, kik külsőleg barátságot s szeretetet színlelnek, míg bensejökben mások
javával nem törődnek, magokban sem boldogok, s a
külvilágban, hol csakhamar megismertetnek, szegény ségük s csalásuk megvetés, sőt gyűlölet tárgyaivá
lesznek. Életök való öröm s élvezet nélkül foly.
Találd örömödet a szolgálatkészségben,
Kölcsönösen támaszt és segélyt szükségelünk
mindnyájan. Mi ennél hibáz, azt bírja a másik. Csak
minden segédforrás egyesülése által, melylyel nemünk
bír, elérhető az egésznek java.
Ha képes vagy tanácsolni, segíteni, örvendeztetni és boldogítni, tedd azt, bár hol nyíljék alkalmad. A gondviselés azért áldott meg tehetségekkel s
erővel, hogy használj, hol lehet.
S használj kebled örömével, hogy számodra is
nyíljanak meg a szivek. íg y ha majdan segélyre lesz
Minden embernek megvannak sajátságai, kepze- szükséged, szerető szolgálatkézségedért nem fog hiánylödései, kedvencz hajlamai s törekvései.
zani a viszonszolgáíat.
Ha nem akarunk közeledésünk által másokkal
ütközni, szükség, hogy minden egyesnek tanulmá~
~
nyozzuk sajátságait, s a szerint bánjunk vele. TulsáHa bizalommal viseltetik valaki, s szivét kiönti
gos követelés volna másoktól kívánni, hogy hozzánk irányodban, s titkának biztosává léssz, tiszteld e
alkalmazkodjanak, s nézeteinket s kivánatinkat ma- bizalmat lelkismeretes hallgatás által,
gokévá tegyék.
Rósz és megbocsáthatlan, ha oly közleményt
Ki mindenkivel sajátsága szerint bánik, s a ^rul el valaki, mely azon hiedelemben, hogy vele
szerint hat rá mint az kívánja, könnyebben keresztül visszaélni nem fogunk, bizaték reánk. Gyakran táhatol, s mindenkire nézve kellemessé válik.
madnak ez által a társas élet viszonyai közt számlálTalálunk rajtok oly hozzájuk olvadt gyöngesé- hatlan kellemetlenségek,
geket is, melyek második természetökké váltak az
Többnyire inkább könnyelműség s fecsegési
illetőknek. Miért ne akarnánk — feltéve, hogy nem ösztöne, mint rósz akarat által csábíttatik az ember e
erény- s erkölcsellenesek— emberbarátilag átnézni a hibára, melylyel nem egészen alaptalanúl, a nőnem
hibákon, s azok szerint alkalmazkodni!
leginkább vádoltatik.
Valljon magunk mentek vagyunk-e minden
Őrizkedjél óvatosan minden effélétől, uralkodjál
gyengeségtől ? Nincs-e nekünk is elnézés s kíméletre veszélyes hajlamod felett, s legyen erőd a zt, mivel
szükségünk?
más által inegbizatál, mint minden olyast, melynek
Tanulmányozd szorgalommal az embereket, kik- további terjesztése félreértésekre, vitákra, gyű lói
kéi sorsod összehoz, s bánj velők a szerint, a mint ségre, vagy valakinek kárára adna alkalmat, szivedlényök véralkata, miveltsége s sajátságai kívánják; ben őrzeni, hogy igazolhasd tiszteletre méltó hallgaily módon könnyű lesz egyetértésben maradni velők, tással a bizalmat, mely benned helyezteték.
s hivatásod jó sikerű lehet.
Ha így téssz, sok kellemetlenséget kerülsz másokkali érintkezéseidben.
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A gyermekkor ápolása orvosi szempontból.
A gyermek a nap legnagyobb részét szabad lég érettség nem rendes állapot, hanem betegség. Ezért
alatt, mérsékelt mozgásban s mindenféle testgyakor- az ily gyermek tanulási vágyát mérsékelvén, ösztölattal párosult játszásban töltse el, miután ez az, a nözni inkább az olyat kell, kinek lelki tehetségei hát
mi öt szerfelett erösiti, nedveit egyenlöleg osztja el, térbe vannak szoritva, hogy így a testi erők a szels a fejlődés hibáitól legbiztosabban megőrzi. De a lemi kifejlődéssel együtt haladhassanak; sokkal navisszaéléseket, minők az erő túlfeszitése, nyomorék- gyóbb érdekükben állván a szülőknek ép és egészséságot okozó vigyázatlan szeleskedés, a test túlságos ges gyermekeket, mint tudományos csodaszülötteket
felhevítése, s ilyenkor ital vagy hideg levegő által nevelni. A korai tanulásnál még többet árt az, ha a
könnyen meghüthetése, kerülni kell.
tanulás szobában, kivált iskolai rekedt levegőben ülve
Testi erő fejlesztése mellett a gyermek lelki te- történik; ezért a kis gyermeket a mikor csak lehet, a
hetségeit sem kell elhanyagolni, csakhogy ez a maga szabadban kell tanítani, hol a természetből merített
idejében, ne túlságosan, s az egyéniséghez mérve tör- oktatások, minden könyv szerinti tanulást fólülténjék. Hibás vélemény, hogy a gyermeket korán kell múlnak.
tanuláshoz szoktatni, mert ha ez a testi erők és szerA gyermek semmi túlizgató, túltápláló vagy
vek fejlődésével egy időben történik, az életmüvezet erős eledelekhez ne szokjék; s különösen a lefekvés
kifejlődése hátramarad, a test elgyengül, s szervezeti idejéhez közel, húst, kemény tojást, fűszeres eledeletökéletlenségen alapuló többféle betegségek lesznek két, ne egyék. Naponkint mosdjék hideg vizzel, s a
következései.
szabad levegő élvezését el ne mulaszsza. Öltözete könyTanulás megkezdésére legalkalmatosabb a nyol- nyü legyen, estve, fárasztó munka után feküdjék le,
czadik év, midőn a testi erők s szervek kifejlése már madráczon háljon, s reggel amint fölébred, fölkeljen,
megtörtént; de ebben is van kivétel, miután egyik A napot mozgásban, fárasztó munkával töltse, hogy
gyermek lelki tehetsége hamarább fejlődik, mint a életerejének fölösleges részét fólemészsze. Érző és gonmúsiké.
dolkozó erejét korán és nagyon meg ne erőltesse;
E részben az embereknek hibás felfogásuk van, s ezért minden beszédet, minden alkalmat, mely öt e
azt képzelik, hogy a lelki tehetségeire nézve korábban részben fejleszthetné, gondosan kerülni kell. Végre a
fejlődő gyermeket hamarébb kell tanulásra fogni; ho- reá felügyelő cseléd jóerkölcsülegyen, hogy attól va
lóit az ellenkezőt kell épen cselekedni, miután a korai lami roszat ne tanulhasson.
dr. L.

Arany

mondatok.

Külföldi remekirók után.

A gyermek első tanítója az anyai szeretet.
A legnagyobb hiba az, melyet nevelésnél elkö____________
Aimé-Martin.
vetni szokás, hogy az ifjúságot öngondolkozásra nem
............................ ..
szoktatják.
A jövőt lopjuk meg, ha roszúl neveljük az ifjú------------------3íigot'

____________ Goethe.

^ A zajos anya ellenmondás a nevelésben, mert
míS a szelidség példái mindent tehetnek a gyermek
k i a tanítvány érdekét lekötni képes, az meg- hevessége ellen, a tanítások s tilalmak semmit
nyerte figyelmét is.
Salzmann.
T
* ,
____________
__
Jean Paul.
Inkább kell a gyermekkel egy dolgot tízszer
Bár mit mondjon az anya leányának, az által el
smételtetni, mint tízfélét egyszer.
Rauschbusch.
fog törlődni , mit a leány tőle azzal ellenkezőn

--------

tenni lát'

_____

Nevelésnél legfőbb parancs, minden szórakozotta f i n n o l_
+
, . .
ság ellen működni.
Goethe.
, ■/
“
m6g ehet .enSedm’ ha az eSészet
------------------kintve, itt-amott nemikicsinyes mellék dolgon keGyermekekre nézve nincs szükségesebb iskola, j^,SZtÍd n( Z’ de aleánynak soha, kinekfőtulajdona a
mint a türelemé, mert vagy akaratának kell ifjuságá- ltZiaS lcsiny °sseg> s kell, hogy az is maradjon,
ban megtörnie , vagy a szíve törik meg öregsé— __________
Dinter.
geben.
Jean Paul
Гр
.
-----:------------*
Tanulj magad, mielőtt tanitanál, s ne utánozd
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az orvosokat, kik mint szabók, idegen posztón tanul-Igetsz, anélkül hogy teljesítenéd, magad rontod le
nak szabdalni.
Hippel.
fontosságodat gyermekeid előtt.
Salzmann.
A női nevelés legtöbb ferdesége az asszonyi nem
A gyermek kíváncsisága természeti ösztön, mely
homályos fogalmából ered, saját hivatása tevékeny- mintegy a nevelés útját egyenliti ;• ne mulaszszuk
ségére n é z v e . ____________ Burow Júlia.
fölhasználni azt. Kérdéseik soha ne legyenek fárasz
tók ránk nézve, mert azok a bemenetek, miket a terHa Ígérsz, anélkül hogy megtartanád, s fényé- mészet a tanulás előtt tár föl.
Feneion.

Házi foglalkozások s kötelességek.
A tavasz elérkezett, a ki teheti, siessen gyér-1óráivá, s így még a pihenést is gyakorlati hasznos
mekeivel a budai hegyek közé, vagy falura, s azokkal foglalkozássá változtatja.
együtt, kik szerencsések állandóan falun lakhatni,
S az födolog, hogy a kis leány már idejekorán
intézkedjék úgy, hogy a kicsinyek foglalkozásai és szokva legyen magát s minden dolgát a háznál, a
mulatságai egyformán csak künn, a szabad levegőn legkisebbtől a legnagyobbig, szükségesnek s hasznos
menjenek véghez.
nak tartani, — még ha szaladoznia s játszania kell is,
Minden zöldül s virágzásnak indult, — a lég azon gondolatba tegye, hogy azt egészsége miatt köenyhe s éltető, minden madárka üdvözlő dallal kö- telessége tennie, bár különben is igen szivesen megszönti az áldást terjesztő tavaszt, s egész természet tenné.
nyájasan nyitja meg szemét hosszú téli álma után.
Tanulni egyébiránt mindent igen kényelmesen
A munkátlan föld mintegy fölhí bennünket, hin- lehet a szabad levegőn sétálva, — a zene, rajz, s kétenénk be keblét virágmaggal, — hisz oly kevés ápo- zimunkák kivételével — sőt legczélszerübb is a fejlásért minden szál virága annyi hálával jutái- lődő gyermekre nézve, miután egészségi szempontból,
máz, oly szépen nyílik s mosolyog mindig, még har- mit a szellemi erőfeszités levonna, azt a szabad lég
matos arczczal is csak mosolyog ránk, bár a harmat élvezete testileg kétszeresen visszapótolja,
virágkönynek látszik.
S főkötelességünk gyermekeink szellemi képezése
Hogy ne kívánnánk hát oda vinni gyermekein- mellett testi erösödésök eszközlése is, — mert a szelket, hol jótéteményekért hála jutalmazza, s fáradsá- lem és anyag csak egymást egyensúlyozva, s testvé
gük után virágok kelnek, — hogy ne óhajtanánk oda ries öszhangzásban egyesülve becsesek, — különválvinni, hova koruk annyira illik : a természet nyílt va, félszeg mindenik, s az asszony sem női sem anyai
Ölébe, madárdal és tavaszvirulás közé?
kötelességeinek meg nem felelhet kellően, ha a kettőt
Hisz tanulmányaikat folytatva is szakíthatunk egyesülve nem bírja,
számukra néhány órát naponkint elkészített, csinoA természet minden egyes, fejlődő levélkéje, küsan munkált kertecskéjök rendezése— elvetése — s lön meghívó levele gyermekeinknek, — kisértsük
beültetésére. Most van ideje újonnan rendezni az csak meg az olvasást,— a finom zöld erecskék olyan
egészet, a táblácskákat csínnal újra osztani, begye- világosan olvasható betűk, hanem csak szemeinkkel,
pezni széleit, s a kis öntözővel korán reggel, még de szivünkkel is megkísértjük a betüzést, — íme,
mielőtt a nap heve érné, jól megöntözni a zöldülö hisz világosan láthatjuk, s érezhetjük, hogy ott, hol
gyep szegőket, s mindent, mi szomjazni látszik, s ama zöld meghívó levélkék fejlődtek, gyermekeink is
enyhítő nedvességet igényel.
mintegy meg fognak újulni, s a nagy erő, mely a
S mi jól esik annyi fáradság után a valóban meg- milliárd fűszálat szálankint fölcsalta a föld szerető
érdemlett reggeli! s a tanulás mi könnyen megy! kebléből, azon erő gyermekeinket is éleszteni, neszinte fogékonyabbá válik a lélek, a testi megújulás vélni , erősíteni fogja. Hisz kinek ölébe adhatná
után, melylyel a füt — fát — s virágot élesztő sza- gyermekét szentebb bizalommal az anya, mint mindbad lég, a gyermeket is elárasztja.
nyájunk édes anyjának, a természetnek mindent ápoS mert szükséges, főkép leánykáknál, hogy a ló, virágos ölébe, — s hol nyílnék annyi tér tanulnia
kézi munkákra is időt — s gondot fordítva, ülni is — nőnie — gyarapodni — s élveznie, mint ott, hol
szokjanak, azon pár óra, melyet napjában a varró minden mit lát s hall, csak szép, emelő és örök, mint
asztalka mellett töltenek, mintegy átalakul pihenés a hit.
Vachott Sándorné.
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ismerettár.

Az огмп«куи1о* határozata 1848-ban. 1848-ban gyarország minden lakosa 1848 óta minden közterhet kiilönbfügy étien felel Ü8 magyar minisztérium alakíttatott, s rcn- ség nélkül egyenlően s aránylagosan tartozzék viselni,
delteték, hogy a király s annak távollétében a nádor s
Az úrbér és az azt pótoló szerződések alapján addig
királyi helytartó a végrehajtó hatalmat a nevezett mi- gyakorlatban volt szolgálatok (robot), dézma és pénzbeli
nisterium utján gyakorolják; a ministerium tagjai minden fizetések örökösen megszüntettek. Az úrbéri megszüntetett
hivatalos eljárásaikért felelősek lévén, s Budapesten székelni magán úri javadalmak statusadóssággá változtattak át.
tartozván.
Hitelintézet alapítása rendeltetett.
A ministerium hatáskörébe soroztattak mindazon tárA megyei szerkezet népképviselet alapján határoztaték
gyak, melyek addig a m. kir. udv. kanczellária, a kir. hely- rendeztetni.
tartótanács, s a kir. kincstár köréhez tartoztak, vagy ahhoz
A censura* örökre eltöröltetvén, s a sajtószabadság viszrartozniok kellett volna, s átalában minden polgári, egyházi, szaállíttatván, ennek biztosítékáéi sajtótörvény hozatott,
kincstári, katonai s honvédelmi tárgyak.
A törvényesen bevett minden vallásfelekezetekre nézve,
A ministerium tagjai: cg у elnök, s kívüle még nyolez melyekhez az unitaria vallás is soroltaték, különbség nélkül,
minister.
j tökéletes egyenlőség s viszonosság alapíttatott meg.
A miniszterelnököt a király országbeli távolléte alatt, a ,
A nemzeti szín és ország czímere visszaállíttatott ősi
nádor s kir. helytartó, nevezte ki ő felsége jóváhagyásával, jogaiba.
ininistertársait legfelsőbb jóváhagyás mellett, az elnök tette
A személyes és vagyonbátorság, a közcsend és belbéke
javaslatba.
biztosítása tekintetéből, nemzeti őrsereg alakítása határozA ministerek egyike folytonosan a király személye kö- tatott*
nil tartozék lenni, s mind azon viszonyokba, melyek a hazát
A sz. k. városok, mint önálló köztörvényhatóságok,
az örökös tartományokkal közösen érdeklik, felelősség mel- ideiglenesen rendeztettek.
lett befolynia.
A közlekedési eszközök, névszerint vasutak, s vízszaA ministeriumnak ezen tagján kívül, következő osztá- bályozások eszközlésére, a ministerium 10 millió forintnyi
lyai voltak: a) belügyek, b) országos pénzügy, c) közmunka аЦр alkotására hatalmaztatott föl.
és közlekedési eszközök és hajózás, d) földmivelés, ipar és keEzek voltak az 1848-ki országgyűlés főpontjai,
reskedée, e) vallás és közoktatás, f) igazságszolgáltatás és
Mit 1848-ban a viharok megszakitának, egy évtizeden
kegyelem, g) honvédelem.
át vesztegelve, 1861-ben ébred újuló életre. Az asszonyok is
A ministerek felelősségére nézve rendeltetett, miszerint anyák csak imádkozhatnak ily viszonyok közt a jövő nemzeazok feleletre vonathatnak a) minden oly tettért, mely az or- dék nevében : hogy szentesítse meg az úr azoknak sziveit,
szág függetlenségét, az alkotmány biztosítékait, a fennálló tör- kik e hon jövője fölött, jelen országgyűlésünkön határozni
vények rendeletét, az egyéni szabadságot vagy a tulajdon fognak.
szentségét sérti, sáltalok hivatalos minőségben kö vettetik el, b)
Igen, szentesítse meg sziveiket véghetlen irgalmában,
a kezeikre bízott pénz elsikkasztásáért, s törvényellenes alkal- hogy felülemelkedve dicsvágy — népszerűség-kereset — szemazásáért; c) a törvények végrehajtásában vagy a közcsend mélyes ellenszenvek — s gyűlöleten, szűnjék meg minden
és bátorság fenn tartásában elkövetett mulasztásokért, a meny- egyes magán ember lenni, s csak a honfi, a hazáját igazan
nyiben ezek törvényes eszközökkel elháríthatok valának. A z : szerető honfi, maradjon a tettek mezején, hogy mindnyájan
ország jövedelmeiről s szükségeiről kimutatás s számadás a egyet akarva, őrizkedjék minden egyes a pártra-szakadástol!
ministerium által, megvizsgálás miatt, az évenkint Pesten Hiszen összetartva sem vagyunk sokan, ó mint győzhetnénk
tartandó országgyűlésnek volt beadandó.
hát, ha egymás ellen fordulunk.
Az országgyűlési követek népképviseletek alapján renKi ne találná természetesnek, ha azok, kik mindig szedeltettek választatni.
rették e hazát, kik szép és bús napjaiban egyenlően hű fiai
Választói képességgel bírtak azokon kívül, kik e jogot voltak s arra szentelék egész lételöket, hogy keserveit enyhazánkban 1848 előtt is gyakorlók, mindazon bennszületett hitsék, s dicsőséggel — s fénynyel áraszszák még gyászát is,
vagy honosított, legalább20éves önálló és szabad lakosok, a) ki ne találná természetesnek, ha azok csak óvatosan, lelkiskik sz. kir. városokban vagy rendezett községekben 800 p. méretükkel szigorúan számot vetve, bátorkodnak imádott harrtnyi házat vagy földet, egyéb községekben pedig \t e lk e t zajuk sorsa felett eldöntőleg szót emelni?
vagy hasonló értékű vagyont birnak; b) kik mint kézmiveHiszen sokkal könnyebb tért engedni régen elnyomott
sek, kereskedők, gyárosak, telepedve vannak; c) kik 100 p. keserveinknek, sőt pillanatnyilag még dicsőséget is többet
forintnyi állandó s biztos évi jövedelmet kimutatni képesek; szerez, — de ők nagyobbak, mint hogy elfelejthetnék hogy a
(l) a tudorok, sebészek, ügyvédek, mérnökök, akadémiai mü- haza nem egyeseké hanem mindnyájunk szent tulajdona s habár
vészek, tanárok, a Magyar tudós társaság tagjai, gyógysze- az egyesnek hatalmában áll életét, vagyonát s mindenit fölrészek, lelkészek, segédlelkészek, községi jegyzők s iskolata-; áldozni a hazáért, a hazát egyesekért koczkáztatni nem szá
nkók; e) kik eddig városi polgárok voltak.
■bad.
Választható pedig mindenki lehetett, ki választó volt, i
^ У s°k eve inal’> h°gy Míg érezhettük magunkat hóim
ha legalább 24-ik évét betölté.
hazá™ n « í - mit mi annyi fájdalommal nélkülözт.,
,
и ,, ,
tunk : imádkozzunk hazánkért a jovo nemzedéket karjaink
Magyarország 109 választó kerületre osztatott fel, me- közt tartva, talán meghallgatja Isten az anyák imádsályek összesen 377 képviselőt választottak; s a két testvéről- gát, s múltúnk szenvedéseiért szebbe boldogabb‘jövőt szánva
szág egyesülése is kimondatván, Erdélyre azonkívül 69 kép- j gyermekeinknek, fölvilágosítja s megszentesíti azok sziveit,
viselő esett. A választás módja szabályoztaték.
kik egyetértve, mindent tehetnek.
__ Kimondatott a közös teherviselés, melynél fogva Ma-,

Felelős szerkesztő Vaellőtt Sándorné.
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