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Az előfizetési pénzek

a Xsl iadó-hi vatalhoz
(Pest egyetem-utcza 4. ez.) bérmentve intézendók.

A H A ZA  HÖLGYEIHEZ.

Hogy amaz emelő felszólalásoknak, melyek vállalatom folytatására buzdítanak az anyák ér
dekében, kétszeresen megfelelhessek, nagy tekintélyek bátoritásinak s több anya rám nézve megtisztelő 
óhajtásának engedve, eltökélém az „A nyák  h etilap já t“  szélesebb téren kezeln i, s más czim m el ruházva fel, 
ta rta lm án  is vá ltoztatn i, a mennyiben vá lla la tom  ezentúl nem egyedül az anya, hanem egész csa lád ja  
Szám ára  leend Összeállítva, s azt folyó évi januártól fogva nem mint hetilapot, hanem mint díszesen kiál
lított, s minden hónapban egyszer megjelenő füzetet vagyok bátor tisztelt olvasónőim kegyeibe ajánlani.

Ezt közzétéve, nem szükség ama kis zavarok miatt hosszas magyarázgatásokba bocsátkoznom, 
melyek az „Anyák hetilapja“ kiadó hivatalában, az utóbbi hetek alatt, az előfizetni kívánókat meglep- 
heték, csak azt kell tisztelt olvasónőimmel világosan tudatnom, hogy nevezett lapom minden folyó évi 
januárra szóló előfizetője, most megjelenő füzeteim által fog kármentesittetni, mely csere, az előfizetőre 
nézve minden esetre előnyös leend, miután ez mind külső kiállítása, mind szélesebb téren működő tartal
mánál fogva, sokszorosan meg fogja haladni amannak terjedelmi körét.

Minden törekvésem oda fog hatni egyébiránt, hogy az anya serdülő és felnőtt leányaival együtt, 
méltó olvasmányt nyerhessen, bogy e kizárólag családok számára kezelt vállalat, érdemes is legyen minden 
mi veit család pártfogására.

Nem szükség mondanom, hogy magammal komolyan számot vetve indítom meg füzeteimet, s együtt 
érezve minden anyával a hiányokat, melyek az irodalom terén családéletünkre nézve, kellőleg betöltve még 
nincsenek, mellőzni fogok minden nap- s időhöz kötött érdekű dolgot, miket szépirodalmi s divatlapjaink, 
különben is nagy bőségben nyújtanak, egyedül családi szempontból indulva ki, csak a lé lek  S Ízlés nemesí
tése, s tanulm ányi tá rg y a k  lesznek szem eim  előtt.

Történeti és topograph ia i tá rgya k ; episodok, egyes nagy embereink életéből; a rég i s az újabb kor 
nevezetes férfia i s asszonyainak  é le tirása i; földtani s term észetra jzi tá rgyak ; haza i és kü lföld i népszoká
sok ra jz a i, valam int újonnan fe lfedezett népismertetések; ta lá lm ányok , nagyszerűbb építmények s v i lá g 
csodák festései; u tazások  s nti ka lan dok ; érdekesebb adom ák egyes nagy emberek életéből; m esék; 
m ondák; erkölcs nemesítő életképek s Íz lést m ivelö arany mondatok; értekezések a zene, irodalom , s 
egyéb m űvészetekről, h e ljly e i-k ö z ze l e gy -egy  új s feladatom m al öszhangző költem énynyel fűszerezve,
kéj zik vállalatom tartalmát, mely minél változatosb, élvezetesebb s tanulságosabb lesz, annál inkább 
megfelelhet czéljának; — azon czélnak t. i. hogy az olvasás szükségének érzete, mely hála Istennek! min
den miveit s lelkes nőkebelben fölébredt e hazaszerte átalánosan, családéletünkben is folytonosan s mél- 
tólag legyen ápolva s táplálva.

Nagy szerénytelenség volna részemről, ha egyedül önerőmre támaszkodva, merném ily magas czél
nak elérését kitűzni, vagy csak reményleni is; de a mellett, hogy minden czélnál, mely tiszta, érzi a szív 
Isten közelségét, s én kétszeresen s mély hálával érezhetem, oly tekintélyek részvéte s pártfogása által, 
minő azoké, kik vállalatomat felszólalásukra érdemesíték, mind az által reményleni, hogy feladatomnak
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teljesen megfelelhetek, az bátorított, hogy füzeteim hasábjain oly nevek is fognak ragyogni, melyek egész 
hazában ismerve, tisztelve vannak, nevek, mikkel gyermekeinket foglalkoztatni, első anyai s honleányi kö
telességeink közé tartoznak.

De nem nevezek senkit bár megtehetném, — hiszen első füzetem pár hét alatt, még február folytán 
meg fog jelenni, hadd beszélje az tényleg maga el, s valósitsa mindazt meg, mit én legfelebb sejteték.

Csak azt említem még, hogy vállalatom

czim alatt fog megjelenni, s idönkint az élet- és történetirások mellett

ldLCb |»CK ÎL €kl ii Ш Ш  € Ъ Ж £ Ш
hogy csinos külsejében a szem is örömöt találjon, s oda ülhessék az mind tartalom, mind külalakjára 
nézve, minden családanya s kisasszony asztalára.

Azt talán fölösleges is befejezésül megjegyeznem, hogy miután magam is asszony, és anya vagyok, 
mint minden effélében eddig is tevém, úgy ezentúl is lelkismeretesen, s teljes gond- és ovatosággal kezelen- 
dem vállalatomat, hogy minden anya aggodalom nélkül adhassa azt olvasmányéi leánya kezébe.

Pest, jan. 1-én 1862. Vachott Sándorné.

Előfizetési föltételek :
A „ S zü n ó rá k “ czimü folyóirat előfizetési ára postán küldve, vagy Budapesten házhoz hordatva : 

Egész évre (1862.) líí füzet 0 ft. félévre (1§62.) 6 füzet 3 ft. 
g§3T Az előfizetési pénzek bérmentve az alulirt kiadó-hivatalhoz intézendők.

Tiz előfizetésre egy ingyen-példány já r .

A „Szünórák“ kiadó-hivatala.
(Egyetem utcza 4. szám.)

Képek a női nevelésről.
Rudolph i Karolin után.

HARM INCZHATODIK L EV ÉL.
Folytatom, mit múltkori levelemben félben 

hagytam.
Alig futott hozzánk íd a , azonnal Péterhez for

dult. Ó Péter! jó Péter, hát végre ismét itt vagy? 
Hol voltál? s miért nem akartál hozzánk jöni?

Péter. Igen, Ida kisasszony, itt vagyok, de csak 
azért, hogy búcsút vehessek kegyedtől.

Ida. Búcsúzni akarsz? hiszen mi nem utazunk 
sehova? Maradj nálunk, lásd, különben nem is tud
nék minden szombatra örülni.

Péter. Nekem nem szabad többé ída kisasszonyt 
látnom, s adományát el nem fogadhatom.

ída. Mi lelt, szegény Péter? mond csak, mi 
bajod ?

Péter. Megszegtem fogadásomat.
ída. Hogy érted ezt? Nem értelek. Mit szegtél 

meg ?
Péter. Midőn az országúton, úti hintájuk mellett 

álltam, azt mondta nekem ída kisasszony : „ne igyál 
Péter oly italt, mitől az emberek eszöket vesztik“ ek
kor megfogadtam magamban Istennek s önnek édes 
kisasszonykám, hogy soha nem iszom annyit, hogy



nagyon megkeseritél “ Az öreg elvette, kinyújtá kar- lék, ily módon léssz mindig elégült és vidám. De vaj- 
jait, mintha a gyermeket magához akarná karolni, de jón mindig az voltál-e, midőn minden akaratod sze- 
azok lehanyatlanak. „Isten áldása e házra!“ — re- rint történt, s minden vad ösztöneid szabadon kitör- 
begé azután, s haza felé indult. hettek?

ída fájdalmasan megindulva tért vissza szobá- Matild. Nem, Selma néni; sőt még sokkal gyak- 
jába, s egy kis szögletbe húzván magát, keservesen rabban voltam kedvetlen, mint nálad; mert sokszor 
sirt. Midőn kissé megnyugodott, elbeszélte az egész kivántam oly dolgokat is, miket képtelenség lett 
szomorú történetet Matildnek, ki még soha annyi volna teljesíteniük. S ha aztán megtagadtatok valami 
részvétet nem tanusita az öreg iránt, mint most. tőlem, azt meg nem foghatám, s tomboltam és bo- 

A két gyermek nagyon bizalmasan ült az ablak- szankodám, s miben csak lehetett, ellenkeztem min- 
mélyedésben. Láttam, hogy igen gyakran nézegetnek j denkivel, hogy az ellenállás miatt megboszuljam ma
felém, mintha valami nyomná a szivüket. Matild kelt gainat.
föl előbb, hozzám lépett, s igy szólt : „Valami kérdé- J Én. Magad tapasztalád tehát, hogy elégültnek 
sünk volna hozzád édes néni.“ — s vidámnak szerettek volna látni, s szándékukat

Én. Vájjon mi, gyermekeim? Üljetek közelébb eltéveszték. Ök tévedésben voltak, 
hozzám, s mondjátok el, mi. Matild. S igy én egyátalában nem vagyok oka?

Matild. Nem mondád-e nekünk, hogy minden hogy ilyen lettem? 
ember, a ki igazán akar, lehet értelmes és jó? minden Én. Addig nem voltál, mig nem tudtad, miként 
ember, kivétel nélkül? kell más leánynyá lenned. A hiba mindig annak meg-

Én. Minden ember, ki szivéből akar, lehet jó, ezt ismerésénél kezdődik csak. Ki azon percztöl fogva, 
mondtam, s ez úgy is van. Senki nem kényszerül melyben a jobbat elismerte s érezé,nem ragadja meg 
arra, hogy rósz legyen. minden erejével, az megrovásra, sőt büntetésre méltó.

Ida. Miért nem jó hát Péter? nem akart egész Kérdezd meg bensőd hangját, melyet már ismersz, 
szivéből jó lenni? Ó! ezt meg nem tudnám fogni. nincs-e úgy?

Én. Péter nem rósz. Nála csak az a baj, hogy a Matild. (Csöndesen s megszégyenülve) úgy van.
rósz szokás, erősebb mint maga, mely Isten tudja mi- Én. ügy van, s úgy volt az elejétől fogva. Ugyan
ként, levette öt ismét lábáról. azon hang, mely a te legbensődből beszél, úgy szól

ída. Más jó emberekkel is megtörténhetik ez, minden lelkiismeretben. Ez az ember angyala. Ki 
édes néni ? öt tiszteli, mindig jobb és jobb lesz.

Én. Igen, elég ember jár úgy, hogy jó akarat Matild. De ha Péter oly komolyan akarta magát 
mellett is viszás dolgokat mivel. az iszákosságtól elszoktatni, és még sem volt képes,

Matild. Ó, édes néni, hiszen én is úgy vagyok vájjon nekem fog-e menni, hogy hevességem s fonák- 
ezzel. S vájjon lehet-e valaki egészen rósz, még a jó ságaimtól elszokjam?
akaratot megtartja? Én. Szerencsés gyermek, te még oly ifjú vagy,

Én. Nem, kedves Matildom. Hanem ki valóban jó  hogy számodra minden lehetséges; de a nehezet min- 
akar lenni, korán kell akarni kezdenie, s teljes erejé- den erőnkből, szünetlenül akarnunk kell, különben el 
bői és folytonosan akarni. nem érhetjük. Péter mentségére, nagyon sok mentő

ída. S ezt Péter nem tette? ok szól — (folytatámIdához fordulva) ö katona volt;
Én. Péterről beszéljünk későbben, kedves szi- s hogy a katona elet mily nehézségekkel jár, hali- 

vem! Matildnak még van egy kérdés a szivén. hattátok, midőn az öreg elmesélte hadmeneteit. Olyan-
Matild. Igen, jó nénikém! szeretném tudni, vaj- kor a szegény emberek el sem lehetnének ital nélkül, 

jón az egészen az én hibám-e, hogy gyakran oly s valamennyien hozzá szoknak. Egyébiránt ha nem 
viszás gondolatim vannak, s hogy magamban néha isznak sokat, helyzetükben az nem is árthat, sőt szük- 
oly boszús vagyok, s oly elégedetlen mindennel, séges is.
Máskor szeretem ugyanazt, mi rósz óráimban úgy el- ída. így Péternek csak annyit kellett innia, 
lenemre van, sőt ha oly nagyon nem félnék tőled, mennyi javára vált, s akkor felhagyhatott, 
néha talán valami roszat is követhetnék el. Én. Épen az volt nehéz. Szegény Péter valószi-

Én. Hogy efféle hajlamokat érzesz magadban) niileg azért tette említett fogadását, utihintonk mei
nem a te hibád; azok tévedése az, kik legkoraibb!lett,mert az illő mértéket a múltban elégszer átlépte,
gyermek korodban igy szoktattak, vagy inkább igy 's nem bízott magához. .
elkényeztettek. 1 Ezt nem toghatom Ha Lorant és mi

Matild. De nem volt az roszaság tőlök, hogy úgy | nem kívánunk kínálatra sem több bort mint mennyit 
szoktattak, amint nem lett volna szabad ? j néha asztalnál adni szoktál, miként lehetséges, hogy

Én. Tévedés volt. Ök jót akartak neked, midőn,az öreg Péter nem t.ud mértéket tartam, 
minden akaratodat betelték, s minden nem szép ősz-! En. Ti gyermekeim, jó vágytak szoktatva s ,gy 
főnödet, ily vadúl engedék kifejlődni; ök azt kópze-’megtartjátok a mértéket; de a szegény Pétért nem
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nevelték ám oly gondosan. S mégis, kedves ídám, mivel fogadását megszegte. Ha nagyobb léssz, majd 
vájjon emlékszel-e még, hogy jártál a szőlővel Lóránt! többet beszélünk felőle. A szegény Pétert azonban 
születésnapján? Azon napon készakarva engedtem!elölegesen csak magára kell hagynunk, 
mindent tetszéstekre, s nem intettelek, midőn a sok ída. Valami jutott erről eszembe, édes néni.
szőlő oly nagyon jól esett. De mi következett belőle? ( Én. És mi az, kedves gyermekem, mond csak

ída. Másnap gyomor- és főfájásul volt. meg?
Én. Vájjon nem tudtad-e te, hogy gyümölcs- és ída. Az, hogy többé nem fogok úgy haragudni, 

szőlőből sem jó sokat enni? ha az emberek esztelenek lesznek, mivel sok bort it-
ída. (Nagyon megszégyenülve.) De igen Selma j tak meg. 

némi, s többször megkisértém felhagyni az evéssel,j Én. És vájjon miért, ídám? Hát többé nem talá- 
de a szőlő oly édes volt, te nem figyelmeztettél, s én | j0(j az  ̂ 0\y  rfitnak ?
olyan nagyon szeretem a szőlőt. j da. 1)e igen . csak h most niár el tudom  kép-

En. Lásd gyermekem, mi rád nézve a cseresnye, | zellli>, ez véletlen8égböl is megtörténhetik, 
szőlő és baraszk, ugyanaz a férfiakra nézve a szeszes) Én Ég ha a szölö ugyanazon hatást idézné elő?
ital. Mi az egyiket ingerli, a másikra nézve nem bir . . . , _ . _

. j. 1 , ■. Tx / . Ida hozzam ugrott, s kezevel befogta számát —mindig ugyan azon hatással. De épen az, mi n a g y o n _ _ °  , . _ ® /r( _ . .
, , ó kerlek edes beírna nem, ne mond ki. — (b ki isingerei, a legveszelyesebb rank nézve. j 4

ti л  о 1 * , . j л , A ! mondhatta volna ki azt!)Ida. О beírna néni, hivasd el szegény rétért, , '
hadd vigasztaljam meg ö t ; meg fogom neki mondani, En ' Mi tehát az öre8 P éterre nem fo8 unk h ara ’ 
hogy én a szőlővel épen úgy jártam , mint ö a borral. Sudni> és nem haragszunk senkire, ki oly szerencsét- 
Ó hadd jöjön el, neki ismét el kell jönie. lenUl 8У0118е lesz> ll08T föltételeit nem képes meg-

Én. Péter nem fog eljöni gyermekem, m ert na- tartanL De annál nősebbek igyekszünk lenni, s le
gyen meghasonlott maga magával. : szüllk is> ha erönket minden naP megkísértjük.

ída. De hát mért haragszik annyira magára?Va- Lásd, édes Emmám, igv nyújtott már többször 
laini fogadást említettél,micsoda az? Iis tárgyat a társalkodásra, az öreg Péter, a gyerme-

Én. Hogy mi által különbözik a fogadás, egyéb kekkel nekem, 
föltételeinktől, azt te most még kedvesem, nem érte-! A többit majd elbeszéli Gertrúd élő szóval. Ó, neki 
néd meg. Elég az hozzá, hogy meghasonlott magával, I igen sok elmesélni valója lesz. Isten veled kedvesem

A legegyszerűbb s tapasztalathűbb nevelési rendszer.
nyi jeles paedagógiai, methodical stb. munkákkal lát- 
vák el a maguk osztályára nézve, hogy minden inon- 

És ezek lennének, véleményem szerint, a nevelési dandóim, rájok nézve csak ismétlések fognának lenni, 
elsőbb korszaknak, s ebben a szüléknek, különöseb- Egyedül azon egy emlékeztetésemet kérem figye- 
beu és nagyobb részben az anyáknak teendőik; mik- lembe vétetni, miként újabb korunknak egyik névé
ből kitetszik, mily fontos szerepet játszanak a nők az lési mételye az látszik lenni, hogy a növendékek lei
emberiség boldogitásában, s mily fontos ügy e tekin- kei, inkább encyclopaediai rágott eledelekkel tömet- 
tetben a nőnevelés és nönevelönék képzése. E részben tetnek, mint önmunkásságra szoktattalak; holott 
még 19-ik századunk is, távol van azon állás-ponttól, kétségen kivitl egyedül önmunkásság az, mely képes, 
melyen állania kellene. Hiúban! kikiáltott műveltség, olykor kitűnő jelest képezni a maga osztályában. Az 
haladásunk, inkább látszik oldal-ösvényeken nyár- encyclopaediai raggatott tudások, ritkán nem járnak 
galni, s nem azon természet- nyomott úton haladni uémi emésztetlenséggel, s mindenkor inkább csekély 
elő, mely ember-boldogitásra vezet! szélességre, mint mélységre munkálnak, miként folyó

viz, szétáradásában rendesen csekélyebb, mint saját 
vájott medrében. Egyébiránt is kedvtelést, gyönyört, 

A nevelés második korszakának, tulajdonképeni a tudományok m ezején, csak önmunkásság képes 
czélja a tanítás, mely vagy magány-nevelő, vagy éleszteni, mindenkor kedvesebb lévén szivünknek 
iskolák és intézetek által eszközöltetik. Ennek teendői azon vagyon, melyet saját szorgalmunk után szerez- 
részint folytatják az elsőbb korszak alapvetéseiti tünk magunknak, m int mely könnyen ju to tt birto- 
részint a világi pályák tudásait, ügyességeit készítik kunkba. Miként a hozzánk vett eledel, csak megelö- 
elö. Nem czélom ezen korszakról bővebben szólani; zött, vagy rákövetkezett mozgás, fáradalom után vá
dé fölöslegesnek is tartanám  ezt, miután az akörül iik bennünk vérré : úgy a tudom ányt is, csak önmun- 
müködö nevelők már tudományosan képzettek, s any- kás szorgalom teszi igazán sajátunkká.
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elsőbb korszak elősorolt teendőinek, teljesen megfe
lelni képesek lehessenek.

Ezek valának főbb vonalokban elmondandóim. 3. A gyermeket a cselédségtől eltiltani nem le-
Lássuk most már azon ellenvetéseket, mik egy- hét, játszótársaitól elzárni, sok tekintetben káros is 

szerii rendszerem ellenében tétethetnek : fogna lenni; ezektől s más közbejüvöktől is, gyakran
1. A szüléktől sokat kivánok, mi részükről alig hallhat a gyermek olyasokat, mik józan ész-kifeitési

teljesíthető. theoriámnak gátjai lehetnek, és láthat oly tetteket,
Igaz, hogy sokat és fontosat; de egyátalában mik kegyeletességi képzésére kártékonyán hathatnak! 

nem terhelőt. Ugyanis elejökbe szabott teendőim, j Ezen ellenvetés kelletinél többet bizonyítván, 
nem szakmások, nem órához, tárgyhoz szorított tani- \ semmit sem bizonyít. Ugyanis nem létezhetik oly ne- 
tások, nem fárasztók, nem napi rendet bolygatok; j velési rendszer, oly isolált intézmény — s ha létez- 
hanem olyanok, mikre a gyermeki és családi élet, a nék, aligha több kártétellel nem járva, mint idvvel 
maga lefolyása, rendje, eseményei és körülményei — melytől az ötféle kártékony befolyásokat teljesen 
által, idönkint nyújtja az alkalmakat, és miket a elzárni lehetne. E szerint minden nevelési törekvé- 
gyermeknek, szüléi iránti ragaszkodása és bizalma, síinknek, csak üres szalma-cséplésnek kellene lennie, 
legkülönösebben pedig tudni-vágya, — melyet örö- A dolog gyakorlati oldala nem igy áll. Ha a szüle 
kös tudakozódásban tüntet ki -  felette megkönnyit. minden alkalmat felhasznál arra, hogy a gyermeket a 
Beszélgetési társalgás és szemmel-tartás, csaknem tárgyak valódi mivoltával, események okaival stb 
kimeritnek minden teendőt. Azon szüléknek , kik megismertesse, hogy kedélyébe a kegyeletesség mag
gyermekeiket terheknek tekintik, kiknek, gyerme- vait hintegesse, a gyermek egy pár ellentétes eset
keik ártatlan társalgásuk untató, s ezért azokat szi- nél, nem igen fogja józan eszét és kegyeletes kedé-
vesen a cseléd-szobába szeretik számüzögetni, kik né- lyét megtagadni; sőt a szülei tekintély _ ha azt a
hány kidobott forinttal, szülei és nevelési kötelessé- szüle könnyelmüleg el nem játszá _ arra fog mun-
geiket befejezetteknek vélik,könyvecském nem Íratott, kálni nála, hogy a szülék fejtegetéseinek, intéseinek

2. Rendszerem már föltételezi szüléknél a józan adjon hitelt más idegenek fölött, s igy nem ritka le-
eszet, és legalább mázát, zamatát a kegyeletességnek end azon eset is, hogy mi ferdét látott vagy hallott 
és' jellem-szilárdságnak; holott mindezek nem tulaj- itt-ott, szüleinek tribunálja elébe vigye, melynél a 
donaik minden szüléknek. hatás könnyen meghiusittathatik.

Igaz ez; mert senki sem kölcsönözheti azt más- 4. Valljon a józan észnek, az elsőbb korbani oly 
nak, a mivel maga nem bir. Azonban ezen ellenvetés kiváló kifejtése és begyakorlása, nem fogja-e a gyer- 
alaposságát nem akarom mellék-szökéssel kerülni ki, meket rationalismusra vezetni? nem fogja-e kívánni a 
azt jegyezvén meg, hogy a legjobb, legtökélyesebb vallás dogmáit is, ennek bonczolgatása alá fogni? 
nevelési rendszer is, alkalmas nevelőket szokott föl- Valamint, a kegyeletességnek kedély-foglalása, nem 
tételezni, mi nem is lehet másképen. Megismerem, viendi-e idővel a gyermeket egyben-másban vakbuz- 
hogy számosak azon szülék, kik részint hülyeségük- góságra, fanatismusra ?
nél, korlátoltságuknál, butaságuknál, részint feslett Kétségen kivül nem; e kettős kártékonyságtól 
erkölcseiknél, sőt talán egyedül földhöz ragadt sze- egyátalában nem tarthatni. Józan ész és kegyeletes- 
génységiiknél fogva is — mely őket a kenyérkeresés- ség, kölcsönösen ellensúlyozzák egymást a gyermek 
sei annyira elfoglalja, hogy a gyermekkeli társai- lelkében; s különben is a vallás dogmái, nem józan 
gásra, vagy néha csak találkozásra is, alig jutnak ész-ellenesek, hanem észfölöttiek, s mint hitnek dol- 
pillanatjaik — nem teljesíthetik, az elsőbb korszak- gait, már a kegyeletnél fogva is, nála félre nem ért- 
nak általam elősorolt teendőit. De valljon az követ- hetük. A kegyeletek közt tő helyen áll a vallás ke- 
kezik-e ebből, hogy mivel némelyek ezt nem tehetik, gyelete, mely a vallásnak nemcsak dogmáit, szertar- 
azok se tegyék kik tehetik, s azokra alkalmasok? tásait, hanem még gyakorlata helyét és szolgáit is, 
Sok volna nyerve az emberiség boldogitására nézve, hivő tiszteletben tartatja. A vakbuzgóság pedig, mi- 
ha csak azon szülék teljesitnék is kötelességeiket, kik- ként tapasztaljuk , nem a kegyeletességnek, hanem 
töl telik; annyival is inkább, hogy a jónak, nemes- inkább a józan ész hiányának szokott eredménye 
nek, a kegyeletességnek, azok előtt is becsük van, lenni.
ezeket azok is negélylik, ezekben azok is óhajtják 5. Az emberi józan ész gyönge nádszál, könnyen 
nevelni gyermekeiket, kik bár nem elvetemültek, de és gyakran téved, kivált azokban, miket csak tudo- 
nem is hősei azoknak. — Azon esetekben, mikben a Hiányosság fejthet meg; tehát biztalan kalaúz. Nem 
szülék teljesen alkalmatlanok a nevelés elsőbb kor- különben a kegyeletesség, inkábbára csak homályos 
szaka teendőire, a kisded-óvódákbai korai küldés, érzelmek dolga lévén, kevés biztosságot nyújthat, 
lehetne az egyetlen kisegítő eszköz; csakhogy e végre Ezek annyiban igazak, mennyiben minden em- 
ohajtnom kellene, miként századunknak ezen légid ve- béri értelem és érzelem gyarló. Azonban felednünk 
sebb intézményei akként rendeztetnének, hogy az nem kell, hogy az elsőbb nevelési korszakban, csak
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alapvetésről van szó, melyre később a tudományos szerint meghagynám számára másod-pályának a haj- 
képzés vonja fel az épületet. És kérdem : válhatik-e larnost, s megnyerném kedvét, iparát a kenyér-adó
annyira veszélyhozóvá olykori tévedése a józan ész- hoz is. Mindenesetre, az ily casuistikákban, minden a 
nek, vagy botlása a kegyeletességnek, mint ellmnya- szülék józanságától függ.
golásaik, vagy épen elferditéseik ezeknek ? Bizonyo- 7. Miután az elsőbb korszak teendői közt, tani- 
san nem, mint ezt a tapasztalás sokszorosan bizo- tás nem emlittetik, kérdés: mellőzzön-e a szüle abban 
nyitja. minden positiv tanitást, s könyves tudományt? s a

6. A gyermek hajlama kifejtésénél, mit tegyen pályák tudásainak, előkészületeinek számtalan sorai- 
azon esetben a szüle, ha a nyilatkozó hajlam a szülék ból, semmit se szánjon-e a körülbelül hét évi kór
ós gyermek körülményeivel meg nem fér? például : szakra? Ez kipótolhatlan idő vesztés fogna lenni! 
ha szegénységgel küzdő háznép gyermekénél, már E részben nézetem ez : én a nevelési két korsza- 
korán a költészeti hajlam mutatkozik, miután tudjuk, kot egymástól elsorompózni nem kivánom, s vala
hogy a költői pálya, élelmi pályának kissé mostoha ? mint a másodikat, az elsőbb kor alapvetései folytatá- 

Ily esetek adhatják elő magukat, s ilyesekben a sának vallottam, úgy nem látom álta l, miért ne 
szüléket némileg menteni tudom, ha a hajlam elnyo- lehetne némely tudásokat a másodikból az elsőbe 
mására s más irányadásra munkálnak. Azonban én idézni által? A két korszak egymást segiti, egymásba 
ez esetben is, inkább ohajtnám közöltetni a kerekvá- foly; egyedül azt kötöttem ki, hogy a második, a 
gást. Több Ízben fejtegetném, s a ház barátai közöl maga teendőit, az elsőbb kor alapvetéseinek rovására 
is azokkal, kik iránt a gyermek kitűnő bizalommal és ne tegye. Nemcsak czélszerütlennek nem tartom, 
tisztelettel viseltetik, fejtegettetnéin : miként a világi hogy azon tudások, mik inkább gyakorlatnak, mint 
életben, első kikerülhetlen szükségünk az, hogy ma- szemlélődésnek tudásai — milyenek a betűk és szá- 
gunknak és családunknak, étele, itala, hajléka, ruhá- mok ismertetései, olvasás, irás — lassankint az el- 
zata legyen, tehát mindenkinek mellözhetlen köteles- sőbb korszakban is, betanittathassanak; sőt igen idve- 
ségé, fő és első gondját ezeknek megszerzésére for- sek arra, hogy iskolába kerülvén a gyermek, s annak 
ditni. Ekkor felfogására adnám : miként mutatkozó már némely előismereteivel birván, könnyebben fog- 
pálya-hajlaina vagyis kedvtelése, ama czélra elégte- lalhat a jelesebb tanulótársak közt h elyet; mi kedé- 
len eszköz, noha dicséretes, sőt tán dicső s hirt, di- lyére, szorgalmára, jótékonyabban hathat, mintha 
csöséget szerző. Ha tudnék rá példákat a gyermek- netalán lassúbb tehetségénél fogva, azoktól hátrama- 
nek ismeretségéből, figyelmeztetném öt azokra is. E radni lenne kénytelen. Fdy András.

A n ő i  h i v a t á s .
Egy angol írónő gondolatai.

lát az volt, s kinek elég alkalma vala, saját és más 
N ői liiv a ta sn ió d o k . munkás asszonyok tapasztalatait összehasonlitani.

Ha az helyben hagyatik, hogy minden asszony- Épen azért azon esztelenségbe legalább nem esik, hogy 
nak kötelessége foglalkozást keresni, s hogy ezen oly dologról beszéljen, mihez nem ért. 
kötelesség betöltése önállóságot kiván, úgy ama na A magasabb női hivatásmódok alatt azt hiszem 
gyón természetes kérdés fog fölmerülni : — vájjon a következőket értik átalában : az ifjúság nevelését, a 
mit tegyen? rajzot, vagy átalában művészeti vagy irodalmi fog-

Ezen kérdést megtenni, mindenesetre sokkal lalkozást, továbbá a közönség mulattatására szolgálni, 
könnyebb, mint reá felelni, s a könyvek — röpiratok mire nézve a szinésznék, énekesnék s hasonlóik, szá- 
— s hírlapokban jelenleg oly számtalan s gyakorlat- mittatnak.
ban levő viszonzatok, minden lehetséges és nem le- Az első ezen hivatásmódok közül, mely legátalá- 
hetséges indítványokkal, valóban csak arra alkalma- nosabban kerestetik, s minden módok között, legkön- 
sak, hogy a dolgot még inkább összezavarják. Egykor nyebben nyújt alkalmat a mindennapi kenyér meg- 
majd e sok indítvány között kétségtelenül ténynyé keresésére, — azon mélység, melyben nemünk véd
válik egy jó gondolat, s gyakorlati hasznot fog nyúj- - és vagyontalan része közönségesen sülyedni szo- 
tani. Addig azonban nem árt, az álló vizet megérin- kott; s ezen mélység nem telik be ez által, sőt napról 
teni; minden háboritás jobb az elpossadásnál. napra szélesebbé válik. S nem is lehet máskép addig,

Ezen átmenő, s mert a tények szükségesebbek a mig fiatal leányok minden osztályból, tehetségekkel 
szavaknál, mindenesetre kevéssé kielégítő ,,Gondola- vagy azok nélkül, minden áron nevelőnöi állást igye- 
tok“ egy munkás asszony gondolatai, ki egész életén keznek nyerni, épen úgy, mint sok fiatal ember vá-
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lasztja a 1 elkészi pályát, mivel azon tisztességes ellá- szülök házaik, ruháik s mulatságaikra, csak gyerme- 
tast Ígérnek maguknak, és semmi másra nem alkal- keik nevelésére nem fordítanak sokat, s megelé- 
masak. így  az asszony legfontosabb hivatása s a gesznek, ha fiaikat olcsó intézetekbe adhatják, s 
legmagasabb férfiúi hivatás azok méltatlansága s lányaik számára lehető jutányosán fogadnak a házhoz 
tehetlensége által, kik magukat arra szentelik, a nevelönét; ha nem tapasztalnánk, hogy mint ezek tér* 
lehetőségig le van alázva. mészetes következménye, ezerekre menő tehetségtelen

Ha öt ezer asszony között egyetlen egy sem leány s roszúl nevelt, lelkiismeretlen asszony ajánlja 
alkalmas, a szónak legszentebb értelmében, arra, magát minden lehető) módon nevelöné s tanitónénak, 
hogy anya legyen, úgy vigasztalódva állíthatni, hogy s a mellett hazugságot hazugságra, s csalást csalásra 
amaz ötezer közül kettő sem volna képes, egy nevelő- halmoz, semmi esetre nem mindig valódi roszaságból, 
női állást tökéletesen betölteni. Gondoljuk csak meg, í hanem csak kétségbeesésében, mert nem maradt 
mi mindent foglal magában ezen hivatás : igen sok egyéb választása, mint vagy ezen útra térni, vagy 
anyai kötelességet, azon kívül jelentékeny lelki elő-! — éhen elveszni!
nyöket, jellemszilárdságot, józan észt, jó kedély álla- S e mellett a fiatal nemzedéktől semmi keveseb- 
potot, finom szokásokat, türelmet, nyájasságot, sze- bet nem várunk, mint tökéletességet; s a helyett mit 
lidséget — szóval, minden tulajdont, mi arra alkal- találunk?
más, hogy egy asszonyt tökéletessé tegyen, megki- Már én több mint egy nemzedék fiatal leányt
vánunk attól, ki bátorságot vesz magának csak láttam telnöni , azt azonban ünnepélyesen állitha- 
egyetlen piczi gyermek nevelését is elvállalni. tóm, hogy nemünk legjobbjainak többnyire azokat

Vajjon[vesz-e mindenki arra fáradságot magú- találtam; kik soha nem voltak intézetben, és soha 
nak , hogy azt meggondolja, micsoda egy „kis valódi nevelőnével nem birtak.
gyermek“ ? Nem érzelgős szempontból véve föl, mint Ily tény bizonyosan nagy szakadást okoz ezen 
teremtményt, mely fölött bölcselkedni, kit megénekelni I sok oldalú ágában a női tevékenységnek, minek igaz- 
s lefesteni szoktak; nem is önzöleg, mint játékszert, ságát, az átalános tapasztalás is erősíti. Hogy lehetne 
kit megcsókolunk, pirongatunk, vagy mézeskalács- ezen segíteni? Nézetem szerint, mint minden gyógy
csal táplálunk, hanem keresztényi szempontból, mely- módnál, úgy itt is a gyökerén, azaz magánál a nevelő
nél fogva benne egy élő emberi lényt látunk, arra nénél kell kezdeni.
hivatva, hogy művelve, nevelve, s vezetve legyen, Hol az asszonynál határozott öröm a tanításban,
hogy maga részéről ő is ismét jövő nemzedékeket épen úgy mint a szükséges tehetség hozzá, továbbá 
művelhessen, nevelhessen és vezetni tanuljon. És mégis, kellő ismeretek mindenben, mire másokat tanítani 
e nagy felelősséggel szemben is, melynél minden tett, akar, szeretet a gyermekek iránt, s mindennél előbb 
minden szó, évekre teremhet jó vagy rósz gyümöl- a felelősség világos öntudata, mit velők szemben 
csőt, épen a nevelönöi hivatást látjuk csak nem min- magára vállal, hibáznak, ott valóban szentségtelenség, 
den önmagára utasított úrhölgy s csaknem minden ha megkísért mint tanitóné föllépni. Jobb ha boltba 
félmüvélt „fiatal személy“ által megragadni, kik azon szegődik, varrónő, komorna lesz — vagy jóravaló 
hivatáskörböl, melyben utasítva vannak, egy maga- szobaleány, s szobát tanul söpörni, minthogy meg- 
sabba kívánnak lépni. csalja saját lelkét és másokat is veszélybehoz az által,

Hogy arra valóban hivatva vannak-e, a felett hogy oly állást vállal el, melyhez nála a szentség 
nem gondolkoznak, bár talán semminél inkább nem hiányszik.
kell annyi szeretet a tárgyhoz, mint épen ennél. Mert „Igen, de —fogják erre mondani munkát kell, 
tudományokat bírni, és azon tehetség, azt másokkal hogy kapjunk, de vetélytársnénk oly sok van, hogy, 
értelmesen közölni, két egészen különböző, sőt gyak- ha mindent nem Ígérünk, azt fogják hinni semmit 
ran egymást kölcsönösen kizáró tulajdon; egy nagy tu- nem tudunk, s akkor éhen kell halnunk!“ 
dósnak nem kell szükségkép jó tanítónak is lennie, sőt Vegyük ama vetélytársnékat jobban szemügyre; A 
ha a kettő egyesülve van is, megsemmisülhet hatása, legtöbb közíilök azt, mit igér, csak félig, s sokan épen 
valami jellemhiba, például kedély nyugalom hiánya nem teljesítik. Ezáltal kölcsönösen megfosztják egy- 
vagy akaraterő miatt. És feltéve, hogy minden szel- mást kenyerüktől — de csak addig, míg tehetlensé- 
lemi és gyakorlati tulajdonok megvannak, még gliket rejteni képesek— azontúl a nyomornak válnak 
akkor is kétséges marad az erkölcsi hatás, mely azon martalékivá. Amaz asszonyok pedig, kik feladatuk 
forráshoz képest,melyből ered, a gyermeket egész éle- véghezvitelére csakugyan alkalmasak — legyen az 
téré megnemesitheti vagy elronthatja. bár nagy vagy kicsi— többnyire, ha nem kell szokat-

Ezen tények oly mindennapiak, hogy csaknem dán balsorssal küzdeniük, szükséget szenvednek leg- 
fólöslegesnek látszhatnék azok létezését különösen1 alább, merta munkahibázik nekik. Semmi befolyás nem 
kutatni, ha nem tapasztalnánk, mennyire félreismer-1 oly érezhető a házban snem oly aggalmassan feltartott, 
tetnek, napról napra, még az értelmes emberek általjhabár csak saját érdekünkből is, mint az, melyet 
is; ha nem látnánk, mi nagy összegeket szórnak k i, egy jó nevelöné gyermekeinkre gvakarol; de a tani-
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tónék özönében semmit nem nehezebb találni — s hűn találó történettudósok vagyunk, s tehetségünk- 
a magas föltételek után következtetve, mik sokszoro ben áll azt, mit tudunk, világosan előadni, regénye- 
san tétetnek föl s fogadtatnak el, semmi nem becsesebb ink nagy találékonysági tehetséget árulnak el, s az 

mint egy miveit úr hölgy, ki csak egyetlen szakot újabb kor Írónőinek müvei bebizonyiták, hogy épen 
alaposan, lelkiismeretesen és jól tanítani leépes volna is oly jó költeményeket írunk, mint a férfiak. Akiadók 

Itt, mint a legtöbb társadalmi kérdés mellett, jelentései, valamint a hefenkint, vagy havonkínt meg- 
mik elméletileg igen könnyen, gyakorlatilag azonban jelenő értekezések bebizonyítják, hogy bátran nyomu- 
annál nehezebben eldönthetők, gyakran jobb a bajt lünk az irodalomba, a nélkül, hogy külső kellemet- 
csöndesen aláásni, mint fájdalom kiáltást hallatni fö- lenségek föltartóztatnának, átadás és önbizalommal 
lőtte. Ha minden nevelőné, mennyire hatalmában áll, dolgozunk s nem nyugszunk meg előbb, míg a 
hogy hivatásának nagyobb tekintélyt szerezzen azon legmagasabbat el nem értük.
törekvés által, hogy az ahhoz tartozót emelje, akkor Ennyit a legjobbjairól ezen osztálynak, melynek 
sok nyomor s elvitázhatlan igaztalanság,minek állása hatása sok évekre fogja áldásait terjeszteni; ezek fo
ki van téve, kiegyenlödnék lassankint. Magasabb igé- lőtt több szóval élni, valóban fölösleges volna. De 
nyék, tehetségeket illetőleg, sok középszerűséget irta- ezzel ellenkezőleg van még egy másik, alárendelt 
nának ki, mik csak hátrányosan állnak az útban, s a osztály, mely sem tehetség sem mindennapi asszonyok* 
megritkúlt számú vetélykedők a munka becsét maga- ból nem áll, s mely mind a kettőt igyekszik magában 
sabbá tennék. Azért mondom, a munka becsét* mert egyesíteni, s egyiket sem érheti el; ezen osztályról 
nekünk asszonyoknak, ha már valami munkához látunk, kell hogy beszéljek.
ahhoz kell magunkat szoktatni, hogy önbecsünket Semmi az egészen rósz kivételével, nem kártéko- 
ne eszményi zsinórmérték szerint, hanem csak egysze- nyabb egy hivatási pályára nézve, mint a középszerű
imen mint munkásnékét vegyük számba, kiknek árúi, ség. A műkedvelő, ki csinosan ír, takarosán fest, ezt 
tisztán kereskedelmi tárgyak, mi mellett csak pénzér- saját élvezetére teszi; s bár a lélekre nézve képezöbb, 
ték hoz be pénzt, vagy legalább a szerint szabad szá- ha ama nagyobbak méltánylatával beéri, melyet 
mitania. számunkra mások müvei nyújtanak, mintha magunk

Ugyan ez áll a két másik hivatási módról is — a űzünk élvezetül jelentéktelen dolgokat, mindamellett 
művészi és irodalmiról. A művészit teszem előbbre, elég ártalmatlan, ha az egész csak ennyiben marad, 
mert az a legnehezebb hivatás s legmagasabb töké- Ki azonban nyilvánosan bátorkodik magát mint mü- 
lyeig asszony által talán el sem érhető. Az ok, mely vész — a szó legszélesebb értelmében — másokkal 
ezt igazolja, igen sok : a kiképzés, mit a festészet összemérni, annak a művészet szigorú törvényeihez 
igényel, a természetes ellenszenv, mit az asszony akár kell magát tartania. És egyike ezen törvényeknek az, 
az élet után rajzolás, akár az iránt érez, hogy ana- hogy mindenki, ki egy közönséges képet fest vagy 
tomiai bonczolásnál jelen legyen, stb. mind oly tanok, középszerű könyvet ír, ahhoz járul, hogy a közönség 
melyek arra nézve, ki a szabad művészetek legnehe- művészi Ízlését, legalább is átmenöleg, tévútra vezesse, 
zebbjét mélyében kikutatni s magasát megmászni hogy egy érdemesebbnek helyét foglalja el, s a nélkül 
akarja, elmulaszthatlanok. Hogy ez valaha fog-e j hogy kicsibe valami jót eszközölne, a nagy egésznek 
asszonynak sikerülni, kérdés marad. De azalatt is ta-1 mindig ártani fog.
lálhat ecsetének szerény és tiszteletteljes foglalkozást. A jelentéktelen tehetségek nagy tolongásában, 

Az irói pálya mellett ellenben ily határok léte- kik jelenleg a világot elárasztják, gyakran kisértetbe 
zését nem találjuk; e téren a férfiak nem csak hogy jövünk hinni, hogy a világ felvilágosítására az volna 
nem bírnak elönynyel fölöttünk, sőt gyakran — ha.j alegrövidebb út, ha nagy tüzet raknánk a könyvek ské- 
szabad kimondanom — legyőzetnek általunk. Mi éles, рек felerészéből, mik írattak és mik rajzoltattak.

*---------------------------------------  (Folytatása következik.)

A r a n y  m o n d a t o k .
Báró Eötvös J. gyöngysoraiból.

A szerencse mezőt ad, de a győzelmet rajta csak A nemesebb asszonyi kebelnek legveszélyesebb, 
erény vívhatja ki. de egyszersmind legszebb tulajdonai közé tartozik,

Miként remélheted, hogj^Tsten irgalmas lesz hogy magát kizárólag min(%  еёУпек szenteli.
irántad, ha te e földön az elnyomott igazságnak se- Tr . . ; “

/Vi . . 1 xmo Van-e ki a gyermek tagolatlan szavat ezer kó-gédkezet nyújtani nem akartai? . . .. , 6 , _
_____________  zül kihallana, ki öt hónapok, évek múlva ezerek kö-

Lehet-e anyát arról meggyőzni, hogy gyermeke kiismerni tudná, ha anyja nem?
máshol boldogabb lehetne, mint az ö karjai között?! Felelős szerkesztő : Vachott Sándorné.

Nyomatott Länderer és Ileckenastnál Pesten, 1861.
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