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A j á n l á s . 

Szent neked az ember, haza, szent nemzeti 
szózat, 

/ 

Szent, melty köz jóért lángol, az ifjú  kebel. 

Volna sok illy lányod, nem volnál, Hunnia, 
özvegy, 

'S búd felhője  helyett ajkidon ülne mosoly. 
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Császár  F,  után. 
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Ha ^ élet-bölcs, a' nőnevelés' első szükségű 
fontosságáról  , annak emberiség' boldogítására, 
országok' nemzetek' virágoztatására lényegesen 
munkáló hatásáról elmélkedik 7 lehetetlen illy kér-
désre nem fakadnia:  mi lehet oka, hogy annyi 
jámbor óhajtás és igyezet, annyi emberbaráti fá-
radalom , főkép'  egy század óta annyi jeles neve-
lési munkák', tervek', rendszerek közzétételei, 
intézetek' alakulásai, 's átalánosan majd minden-
nemű haladásai mellett az emberi nemnek, ennek 
teendőinek legfőbbike,  boldogságának, boldog-
talanságának ős forrása,  a' nőnevelés, olly elha-
nyagoltan vesztegel? sőt elszámolva attól a' divat' 
mázait, lényegben, legalább egyszerű természe-
tiségben, életbe vágó kiképzésben ott sem áll, 
hol állott félszázaddal  ezelőtl ? Bánat és keser 
szállja meg e' kérdésre , az élet-bölcsnek, ha 
egyszersmind emberbarát, keblét : mert felelnie 
reá bajos, 's az , mit felelhet,  lelkének bántó , azt 



csüggesztő, minthogy segítni a' bajon egyesnek 
olly nehéz, sőt lehetetlen! 

A' felelet  mintegy ezekben fogna  központo-
sulni : a' hiba sokfelé  gyökeredzik, úgymint nő-
nevelőinkben, íróinkban, magokban a' szülékben, 
általános előítéletben, törvényhozás eddigi mel-
lőzésében 's a' t. ugyanis 

1-ör Nevelőink és nevelői rendszereket, ter-
veket íróink, legtöbbnyire szoba-tudósok, oskolán 
túl világot, életethazát alig ismerők, életnek 
kiholttak, vagy mogorva nőtlenkedők 'sa' t.; kik 
elméleteikbe merülve olly nevelői rendszerekkel 
és szabályokkal kergetőznek, mik életben nem 
létesíthetők, vagy szertelenül és szükségtelenül 
elnehezítik a' nevelés' munkáját. A' szülék és jó-
zanabbak visszariadnak az illy mesterkélt rend-
szerektől , agyrém' lökteteinek tekintik azokat, 's 
minthogy sokat nem hihetnek, hinni nem akarnak 
semmit. 

2-or A' nevelők és ncvelőnék többnyire sze-
gény sorsuak, kiknek az olygarchia és aristocra-
tia előtt rendszerint csekély a' tekíntetök, 's a' 
cselédi rang feletti  állást a' háznál, ritkán vív-



hatják ki magokban. A' növendék rendesen úríias 
és kisasszonyos föltételek  mellett engedtetik nekik 
által; fél  inas, vagy szobaleány, 's csak fél  fel-
ügyelő, oktató mellette a' nevelő, 's nevelőné. 
Sokára megunják ezek a' folytonos  ellenszegülést, 
's megmaradhatásért hagyják menni a' világot, 
mint mehet. 

3-or A' nevelés' írói rendszerint szinte sze-
gény állapotúak, kiknek bár legidvesebb szózat-
jaik , minthogy tekíntélyetlenek nyomtalan hang-
zanak el a' világban. Azok pedig, kiknek dicső 
sors, 's név jutott, felette  ritkán tévednek az 
idvet árasztható, de ragyogás nélküli nevelő-írói 
pályára. Gyakran az írók a" nőnevelés' tárgyában 
érdektelen apróságokra is kiterjeszkednek, szó-
halmozással vaskos köteteket írnak öszve; szü-
léknek nincs béketurésök megolvasni azokat, 's 
olly tárgyban, mellynek fontosságárol  tán tiszta 
fogalmok  sincs, sok pelyva közül keresgetni ki a' 
kevés szemet. 

4-er Sok nevelőnek, nevelőnének, sokféle 
prücskei vannak, úgy életi, mint nevelői köve-
telésekben, mikhez gyakran némi átalkodottság-



gal ragaszkodnak, 's mik végre is megunattakká 
teszik őket szülék és rokonok előtt» 

5-ör A' szülék' részéről egy gyakori előíté-
let szokta 'gátolni a' jobb nőnevelést; tudnillik: 
számos szülék felesleges  és hasztalan mesterké-
lésnek tartják a' rendezett nevelés' gondját, 
holott természet'és életfolyása  gyakran legtöbbet 
kipótolnak : 's minél miveletlenebbek a1 szülék 
magok, annál kevésbé érzik a' nőnevelés' szel-
lemi szükségeit. Ezek közt nem ritkák, kik a' 
nevelésben mindent egyedül a' világi elélhetéstől^ 
és anyagi állati szükségektől függesztnek  fel.  „Nem 
ad az a' tudomány , az a" finomabb  társalgás, a' 
konyhára semmit" így szólnak; főzni,  sütni, 
várni tudjon anyja mellett a' leány 's illy elv 
mellett pinty marad a1 leány, melly fészket  tu-
dand ugyan rakni, költeni és étetni a' fiait,  de 
tovább semmit; a' pinty ismét pintyet nevel, 's 
igy tovább végetlenűl. Közönséges beszéd ez ma-
gyar nemes házainknál: „anyám , nagy anyám , 
háznál nevelkedtek, nem sokat aggódtak, mes-
terkéltek neveléseiken , 's még is tisztességes 
asszonyok voltak, csak ollyan legyen unokájok! 



Minek ott sok eszközzel élni, hol maga a' termé-
szet 's élet folyása  segít? A' természet épen fel-
növeszti testben lányomat, az élet' és ház' folyása 
kiképzik lelkét azokban mikre szüksége van , 
anyai példa, fenyiték  és tanács megőrzik erköl-
csét 's a' t.; tehát irás, olvasás, egy kis földle-
írás 'sa ' t . legfellebb  azok, miket oskola mester 
uram, vagy ollykor valami kóbor tanító betanít-
hat, többi magától jő." így gondolkoznak legtöbb 
szülék, 's bár igen tévedve, de még sem olly 
kártékonyán, mint kik divat kórságnál fogva  e-
gyedűl idegen nyelvekben, tánczban, muzsiká-
ban 's a' t. helyezik a' jobb nőnevelést. 

r 

6-or Általánosan a' világ nem méltatja elég-
gé, nem fogja  fel  kellő szempontból, vagy bizo-
nyos apathiás közönyösséggel mellőzi a' nőneve-
lésnek fontosságát,  's emberboldogításra alapos 
hatását 5 nem látszik fejteni,  hogy no neveli első 
éveiben az egész emberiséget, nemzetet, családot; 
első nevelés veti pedig meg alapját későbbi egész 
jellemünknek , gondolkozásunknak , erkölcsisé-
günknek , életünk' íolyamának, 's boldogságunk-
nak; tehát a' nőt úgy kell nevelés által kiképez-



nünk, hogy ne csak ő maga legyen boldog, és 
jelenben férjét,  családot boldogító, hanem idővel 
képes lehessen még leendő ivadékot is boldog-
ságra és boldogításra vezethetni. Mert a1 nőnem 
nem csak termékeny föld,  melly életre kelti keb-
lében a' növények' csíráit, hanem első jótékony 
enyhege is a' tavasznak, melly a' növényt azon 
erőre segíti, mellyel idő' és elem' viharainak el-
lentállhasson. — Mi férfiak  is Iegtöbbnyire vagy 
úgy tekintjük a' nőnemet, mint világi élet' anyagi 
kötelességeinek, családi terheknek, ház gondjai-
nak helyhez viszonyhoz tapadt kezelőit, vagy 
úgy, mint bábjátékát nemünknek, mulatozása és 
bókolása tárgyát, míg kecseiben tart, 's elvetése 
áldozatját, ha elhullottak azok; mint olly lénye-
ket, kiknek minden feladatjok  lepkekint lengni 
végig az életen , 's kikre annak ösvényein valami 
komoly és fontos  hivatás alig vár. Amazok ázsiai 
kény urasággal tekintik a' nőnemet, ezek fran-
czia udvarisággal, 's mindegyik nézeteihez alkal-
mazván nőnevelését, lényegesen téved abban. 

7-er Végre országok és kormányok még e-
gész Európában, nem látszanak elég figyelmet 



fordítni,  a' nőnevelés közfelügyelet  alatti rende-
zésére , 's legtöbb helyütt, fájdalom,  a' nőne-
velés , csak magányos, vagy nem elég erejű , 
.vagy csak haszonra számolt vállalatok' dolga. Kü-
lönösen szülékre nézve, ha az eszme kivihető 
lenne, milly óhajtható fogna  lenni a' közfelügye-
lésű ellenörség. Most csaknem teljes hatalmában 
áll a' szüléi önkénynek , rosszul nevelhetni a' 
gyermeket! törvény és köz őrködés csak akkor 
szólnak a' dologba, midőn már késő, 's a' rossz 
nevelés köz botrányt okoz. De addig mennyi fo-
kozatokban születik az átok! 

Szabad-e mindezeknek jobbat reménylenie 
az élet-bölcsnek , az emberbarátnak ? Miért ne ? 
azon optimistái győződés, hogy a' világ untalan 
tökély felé  halad, ne hagyjon el itt is bennünket. 
Sok történt immár csak egy fél  század óta is az 
emberiség' javára, miről eleink nem is álmodoztak. 
Légyen elég csak a' bűntető rendszereket meg-
említnem, 's nevelés tárgyában a' ki^dedóvó-in-
tézeteket, miket áldó genius sugallott le az em-
beriségnek ! Küzdjenek csak lelkesek folyvást 
előítéletek, fonák  fogalmak,  visszaélések ellen, 



terjesszók a' jobbat, mit emberiség' szent heve, 
elmélet és tapasztalás adának leikeikre és tollaikra 
's jöhet, jönni fog,  jönni kell időnek, mellyben 
az igazság' tiszta sugárzatában ollyak is lelkesed-
ve kelendnek pártjára, kik nem csak tehetetlenül 
óhajtgatnak, hanem tehetnek, létesíthetnek is. És 
különösen a' nőnevelés birhatna-e maradni jó-
akarat és pártfogás  nélkül ez emberbaráti szá-
zadban , a' nőnevelés, ezen ős alapja minden 
emberboldogításnak ? 

Steinacker Gusztáv, egyike azon kevés nő-
nevelőinknek, kik nem csak elméletileg, hanem 
gyakorlati tapasztalásból is jártasok a' nőnevelési 
pályán, 's a' hazai élettel együtt ismerik aman-
nak hiányait. /Pedig hazai, nemzeti életünket is-
merni, mondhatom fő  tulajdona a' nönevelöneh, 
főkép  nálunk, hol nem utolsó szükség az, hogy 
nőink nyelvvel, ós lélekkel magyarok legyenek-
Teljes győződéssel ajánlhatom o' nőnevelési tö-
redékeket a1 magyar közönségnek, 's közte a-
zoknak, kik e' pálya felett  gondolkozni, 's a' jót 
életbe léptetni szeretik, léptetni alkalmok van. 

Fuy András  m. 
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Jelen korunkban már többen ismételve 's nyo-
mosán megmutatták, mi jóltévő 's felszámíthatlan 
hasznú a' valódi asszonyi miveltség' befolyása  az 
egész nemzet1 jólétére 's bóldogúlására, és annál 
több figyelmet  kezdtek e' fő  fontoságu  tárgyra 
fordítani,  minél inkább meggyőződtek a' felöl, 
hogy minden ipar, áldozat és törekvés az ifjú 
nemzedék' testi és lelki jólétére, csak kevés gyü-
mölcsöket hozhat, ha egyszersmind nemes anyák' 
formálása  's nevelése által az ő befolyásuk  alatt 
felnevekedő  ivadékba a' kor' áldásainak elfogadha-
tására való fogékonyság  belé nem oltatik. Hallot-
tunk már fontos  szózatokat, mellyek az asszonyi 
nevelés' honunkbani hiányairól értekeztek 's taná-
csokat adtak azoknak javítására. Az első feletti 
panasz, 's a' másiknak nyilvánított szüksége min-
den ajkakon forog,  's még is ama' dorgáló 's útba 
igazító szózatok csak nem minden következés nél-
kül hangzottak el. Valósággal minden a' réginél 
maradt, 's úgy látszik, hogy a' „reformok"  kor-
szaka csak épen e' tekintetben nem gyakorolt 

1* 



serami, vagy igen kevés áldáshozó befolyást.  — 
E' feltűnő  jelenetnek oka nem lehet egyéb, mint 
az, hogy ama' szózatok részint nem eléggé helye-
sen 's mélyen találták az orvosítandó sebet, részint 
pedig, mennyire azt találták is, az, hogy , kiket 
illetett a' dolog, többnyire az emberi természetnéj 
fogva  az ott elismert igazságot inkább más min-
denkire, csak ön magokra nem alkalmazták, mi 
által a' theoriában igen is valamit, de a' praxisban 
semmit sem nyertünk. Nyíltabban szólva: a' szó-
zatok, mellyek eddig a' nőnem' honi nevelése fe-
lett nyilatkoztak, vagy csak általánosan  érdeklet-
ték azt, 's főképen  oktató 's képző intézeteink'' 
hiányaira 's szükségeire terjeszkedtek ki, vagy, 
ha szinte a' rosznak tulajdonképeni alapját: a' 
fonák  házi nevelést  közelebbről érintették, 's 
annak különös hiányait fölfedezték  is, ritka kö-
vétellel valóban minden atya anya, a' ki a' felhozott 
okok fontosságát  méltánylani tudta, inkább más 
atyákra 's anyákra, mint ön magára gondolt, 's 
noha szive' belsejében a' szerző' igazságát elismer-
te, 's megállapított elveit nyilvánosan helybe 
hagyta, mind azáltal tulajdon gyermekei' szobájá-



bari a' régi kovász ilietetlen maradt. Ámbár a' ma-
gát megcsaló önszeretetnek e' különössége kisebb 
nagyobb mértékben másban is tapasztaltatik, még 
is olly közönségesen és kitünőképen sehol sem 
mutatkozik, mint itt; 's innen a' szülék' szeretet 
szülte vaksága már köz példa beszéddé szinte az 
emberi nem' alap rosszává vált. —Ez okból fáradsá-
gosabb 's hálátlanabb munkát nem könyen gondol-
hatni, mint szülék' szemeiről a' vastag hályogot 
lehúzni akarni. Veszélyes darázs fészekbe  nyul az 
ember, 's millióknak feiiiigerlett  indulatjával lenne 
dolga, ha, a' mint érintem, e' rosznak természe-
tében nem állana, hogy az abban szenvedőknek * 
legnagyobb része tulajdon vakságát még nem is 
gyanítja, mivel csak nem minden szülői szivnek 
(még a' tanító 's okoskodó nevelőkét is csak rit-
kán, söt gyakran épen azokét ki nem véve) bátran 
elébe lehetne tenni jelszóul ama szent írási mon-
dást: „Isten, hálákat adok neked, hogy nem va-
gyok ollyan, mint egyéb emberek." 

Azonban a' segítségre szorult világ' az igaz-
ság' sanyarú szolgálatjában álló orvosokat nem 
nélkülezheti, 's egyetlen egy sikerült orvoslás' ál-



dása elégséges jutalom egész emberélet' fáradal-
miért, türelmiért 's feládozásaiért.  Azért kötelessé-
gük, kiket hivatásuk erre különösen felhatalmaz, 
hogy szavukat mindenkor emeljék fel,  's tehetsé-
gűkhez képest a' házi leánynevelés' lassankénti 
javítására tegyenek a' mit lehet, a' szent igazság' 
erejébe 's e' tapasztalásba vetvén bizodalmukat; 
j.gutta cavat lapidem a Mi annyival is czél-
szerübb, mivel a' nevelőnek már csak tulajdon be-
csülete 's hivaltatása' tekintetéből is kell, hogy a' 
házi nevelést 's tulajdon hatásának azon alapult 's 
áüala feltételezett  viszonyát nyilvános szemléletre 
s Ítéletre kitegye. 

Illy czélja van e' jelen értekezésnek is, melly, 
Lázi leánynev élésünk*  álla  pótját  s annak a' 
köz leányneveléshez  való viszonyát  röviden 
előadni kívánja. 

Mellőzve a', fájdalom!  igen nagy számú 's 
különös komoly tekintetet érdemlő családokat, 
mcllyek a* szegénységnek 's az élet' mindennapi 
szükségei' beszerzésében fáradó  örökös küzdésnek 
igája alá vettetvén, nincsenek azon állapotban, 
hogy gyermekeiknek csak a' Iegszükségesb iskolai 



oktatást is megadhatnák, 's még kevésbbé az azt 
kipótoló, kiegeszítő, sőt javitó házi nevelést; kik-
nek leányai azért a' tőlök által vett durvaságban 
s póriságban nevekedvén fel,  szolgálatban vagy 
más állapotban magok viselete által minden em-
berbarát' szivét mély fájdalommal  's méltó ked-
vetlenséggel töltik be — mellőzve, mondom, e' 
néposztályt, itt csak az úgy nevezett főbb  's kö-
zép rendííekröl lesz szó, kiknek körülményeik 's 
viszonyaik elegendő eszközöket szolgáltatnak 
gyermekeiknek, 's annál fogva  az itt kizárólag 
tekintetbe jövő leányaiknak  gondos nevelésére 

Itt azonban a' nevelés' külső formájára  nézve 
két osztályt kell megkülömböztetni: ollyan szüléket 
t. i. a' kik leányaik' nevelését egészen 's épen 
csak házoknál végzik be, 's ollyanokat, kiknek 
körülményeik c' közvetlen nevelést gyermekeikné 
csak gyengyébb éveikben teszik lehetségessé, 
azoknak későbbi ész és szivképzésök az iskolák-
ban vagy nevelőházakban történvén. Amaz első 
osztály ismét két rendre oszlik: olly szülékre, kik 
egyedül  's kizárólag  foglalkozhatnak  's akarnak 
is foglalkozni  leányaik' ész — és szívbeli neve-



lésével, és ollyanokra kik e' czélra házoknál ne-
velők' vagy felvigyázók'  's tanítók' segítségével él-
nek; (olly megkülönböztetések, mellyekre, szo-
rosabban 's gondosabban kell figyelni,  mint kö-
zönségesen szoktak) Ez osztályok' 's rendek' 
mindegyikének vannak bizonyos alapelvei 's bá-
nás módja, mellyek, mint vezér fonalak,  leányaik' 
testi 's lelki nevelésében egy mással közösök, más 
részről viszonyaik különbségéhez képest külön-
böző tekinteteket kell nekik fölvenni,  mellyeknek 
közelebbi kifejtése  's összevetése fogja  házi leány-
levelésünk' lehetségig híi képét szem elébe terjesz-
teni. 

Egyébiránt említnem sem kell, hogy házi 
leánynevelésünk' különbféle  hiányainak előadása 
által sem az utóbbit mayát, melly inkább min-
den női nevelés- módok közt mint legtermészete-
sebb tűnik fel,  sem a' gondos 's lelkiösméretes 
szülék' érdemeit, kik nálunk is hálá Istennek, nem 
kevesen vannak, kisebbíteni nem akarom. 

Minden nevelésnek, tehát az aszonyi neve-
lésnek is feladata  általánosan nem egyéb, mint a' 
gyermekben szunyadó testi,  szellemi  's erkölcsi 



\ 

tehetségek' természeti olly kifejtése,  hogy az mind 
közönséges mind különös rendeltetésének lehető 
legnagyobb tökélylyel megfelelni  alkalmas le-
gyen. 

Az elsó,  mit az emberiség 's nemzet érde-
kében a' házi leány nevelésben méltán kívánha-
tunk: azoknak értelmes te.?//' nevelése. Mivelhogy 
a' jövendőbeli anyák 's háziasszonyok, kiknek ne-
héz hivatásuk nem csak általanosan, hanem külö-
nösen a' tőlök várandó maradék tekintetéből is a' 
testi erőnek nagy mértékét 's tartósságát kivánja 
meg, e' czélra egészséges, el nem gyengült és 
sokszorosan megerősödött testet nem nélkülezhet-
nek. E' tesli nevelés pedig, úgy szólván, már a' 
kisdednek születése előtt kezdődik, a' mennyi-
ben — ha szinte a' beteges testnek örökség sze-
rint a' magzatokra átszállását elfogadni  hajlandók 
nem volnánk is— a'szülék' testi, és lelki szerke-
zetének, mint szinte az anyák viseletének a* ter-
hesség' ideje alatt minden esetre lényeges befo-
lyása van a' még meg nem született gyermekre. 
Születése után pedig mindjárt az első lehelettől 
fogva,  annak kedvező vagy nem kedvező tesli 



kifejlődése  egészen a' táplálásnak,  velebunásnak 
és  szoktatásnak  különbféle  jmódja által föltéte-
leztetik. Ez által nem csak jövendő testi szerke-
zetének vettetik meg alapja, hanem a' test és lé-
lek közti szoros összeköttetésnél fogva  többé vagy 
kevésbbé a' megért világpolgár'szellemi és erköl-
csi tulajdonainak is , úgy , hogy az ö individuali-
tásának sok, gyakran későn 's kimag^arázhatlan 
módon feltűnő  fogyatkozásait  ama' messze fekvő 
okokra lehet és kell vissza vinni. 

De mi módon gondoskodnak a' gyermek' el-
ső heteiben, hónapjaiban 's esztendeiben a' leen-
dő asszonynak testi neveléséről sok családokban 
különösen a' magasb rendüeknél hazánkban? 
Mellőzvén a' számtalan káros 's régi időkből vett 
előítéleteket, mellyek által tudatlan dajkák, nagy. 
anyák, r.énék 's sógornék tarka vegyületü taná-
csaikkal az ifjú  új anyáknál a' természet' egysze-
rű menetét megjavítani, vagy annak mindenféle 
orvosló szerek által a' gyermek' érésére, erősödé-
sére 's szépítésére segédkezet nyújtani igye-
keznek ; igen gyakran elégséges ok nélkül elvon-
ják tőle az anyai emlőket és őt többnyire a' 



nép' alsóbb seprejéböl választott dajka' táplálása 
*s gondja alá bízzák, ennek karjain körül hur-
czoltatják, természeles sírását mindenféle  mester-
séges, erőszakos eszközök által csendesítik, tagjai' 
kifejlését  's nevekedésit befűzések  's szélelleni 
pólya — kötelékek állal megakadályozzák , szóval 
mindent meg tesznek, hogy a' gyenge teremtés 
testben és lélekben rendszeresen eltörpíttessék. 
Sok szülék úgy tekintik kisdedjöket mint szeszé-
lyök' játék szerét, mellyel néha czirógatnak, csó-
kolgatnak, néha pedig, ha épen fontosb  tenni va-
lójok van, vagy a' szegény gyermek' segedelmet 
(vagy inkább szabadulást) kiáltó sirása fülöket 
elfárasztja,  sokáig tekintetre sem méltatnak. Más 
szüléknek, kik gyermekeik1 ápolását magok ve-
szik által, nem bírnak ahhoz elég szeretettel és 
türelemmel, hogy azoknak ínég születésök előtt 
értelmes orv osok"s nevelők válogatott' kézi köny-
veiből magas 's nehéz új hivatásuk' szükséges 
felfogását  magoknak megszereznék, cs e' tekin-
tetben bizonyos ingatlan elveket tennének saját-
jaikká. Mások pedig igen nagyon igyekeznek meg-
könynyiteni szülői, kivált anyai hivatásoknak sok 



feláldozásait,  fáradságait  's nehézségeit, a' midőn 
idegen bérlett személyeknek kelletinél nagyobb 
befolyást  engednek gyermekeikre. De hogy illy 
körülmények közt a'gyermekeknek állandó, rend-
szeres és helyes elveken alapuló szoktatasa  a' 
gyenge gyermekségtől fogva  lehetetlen, világos, 
's még is ama' szoktatás  nélkülezhetlen alapja 's 
előmozdítója a' későbbi nevelésnek.  Csak a' kinek 
valaha gyermeke vólt, 's ki annak gondos nevelé-
sében életének legfőbb  köteleségét, legédesb fá-
radozását 's örömét találja, csak az fogja  meg-
ítélhetni e#y olly , nem pedant, hanem okos szok-
tatásnak egész fontosságát,  de egyszersmind ne-
hézségét is Itt nem csak anyagi, hanem egyszers-
mind szellemi czélokról van szó. Egy olly gyer-
mek t. i. melly egszerü, természetes és rendsze-
res életmódhoz szoktattatott, melly előtt minden 
hasztalan kényelem idegen maradt, mellynek sza-
bad mozgás engedtetett, mely a' levegő, sőt a' ke-
mény idő' befolyása  elöl el nem záratott 's a' 
mellynek helytelen kivánatai vak szeretettől nem 
elégítettek ki tüstént minden áron : egy olly gyer-
mek nem csak testileg jobban növekszik, termé-



szetszerübben fejlik  ki, 's tartósb egészségű lesz, 
hanem ez által eltávoliltatik egyszersmind az első ok 
és alkalom az önfejüség,  makacsság', szeszélyes-
ség 's más effélék'  kifejlődésére;  ellenben észre-
vétlenül bizonyos hajlam ver gyökeret az egysze-
rűségre, rendre 's rendszerességre. 

Egyébiránt tagadni nem lehet, hogy itt maga 
a' legőszintébb törekvés is némelly tévedéseknek 
kitéve lenni látszik, és csak sok oldalú öntapasz-
tatás  találtathatja meg a' legjobb utat, 's kellő 
mértéket a' kétes esetekben, annyival is inkább, 
mivel épen a' gyenge kisded kornak azon szokta-
tásáról 's az anyagi  és szellemi\  orvosi és ne-
velői  elemeknek itteni összeolvasztásáról  a' 
jövendő alvó csiráknak tekintetében még eddig 
kevés használható útmutatások találtatnak, 's csak 
nem minden magára az anya' tulajdon tapintatára 
bizatik. Nem mellőzhetem el, hogy azon káros 
szoktatások' sokaságábol, mellyekre hazánkban is 
a' legtöbb fő  's közép rendű családokban találtunk, 
a' kávénak  közönséges 's az értelmes orvosoktól 
olly gyakran kárhoztatott használatátTnint példát 
ne említsem. Annak káros befolyása,  bár az idő-



sebh személyeknél az idő 's megszokás által va-
lamivel gyengíttetik, (ha szinte itt is az orvos' 
szigorú rendelete néha később annál nezebben eső 
nélkülezést kiván) ifjú  emberekben, különösen 
leányokban épen nem tagadható. Egyébiránt ez a' 
gyenge korban valamelly más czélirányosb táplá-
lathoz való szoktatás által könnyen kipótoltathal-
nék, ha az előítélet 's önfejüség  annak további 
megtartására nem egyesölnének. 

Ha a' leány' nevelését szerencsésen akarjuk 
intézni, úgy még a' gyermekkor' első esztendei 
után is az ő testi érzékmüvei' kifejtődésit  részint 
nem kell akadályoztat  ni's  zavarni,  részint pe-
dig czélirányos gyakorlás állal kell erősíteni  's 
előmozdítani.  Az első, fájdalom!  nálunk gyakran 
megtörténik a' leányok' igen koráni vagy túl iizött 
lelki megeröltetésök által, hogy a' szülék annál 
korábban mutogathassák azok ismereteik 's ügyes-
ségét, továbbá azon szerencsétlen szokás által, mi 
szerint gyenge leánykák húzamosan a' varró ráma 
mellett foglalkodtatnak,  végre, az által, liogy őket 
görbe test állásukra az irás, rajzolás közben 
nem elegendőképen figyelmeztetik,  mellynek kö-



vétkezésében a' kinőtt, beteges 's gyenge idegíí 
lények' száma; kivált a' főbb  rangúak között — 
nyugtalanító módon nevekedik, 's az orthopoedia 
intézeteket korunk' nem nélkülezhető szükségeivé 
teszik A' második, az illő testi gyakorlás és erő-
sítés, épen olly gyakran elmellőztetik, a' rendsze-
res mozgás és kivált a' leányokra nézve mellőz-
hetlen czélirár/t/os  oktatás" elmulasztása által a' 
tánezban és a' gymnasticai gyakorlásokban. Mert 
hazánkban a' táneztanítás, kevés kivétellel, nem 
érdemli e' nevezetet. Táncz mestereink (rendesen 
korhely diákok, csapongó színészek,boltos legé-
nyek vagy inasok) megelégszenek avval, ha ta-
nítványaikat egy vagy két hónap alatt minden le-
hető tánezokra és ugrásokra megtanítják, 's úgy 
őket bálba menésre alkalmatosokká teszik, még 
mielőtt helyesen állani, menni vagy egy illedel -
mes bókot tenni megtanúltak volna. Az egyes ta-
gok 's egész test' erősítésére intézendő gyakor-
lásról , a' maga tartás 's mozdulatbeli kel lemről 
teljességgel semmi szó nincs. 

A' mi a' leányokhoz illő gymnasticai test-
gyakorlatot, mint az úszást, futást,  ugrálást, 



súlyegyentartást, korcsolyázást illeti, még most 
nálunk ezen tekintetben részint némelly még egé-
szen le nem győzött előítélet, teszen akadályt, 
mintha az illy nemű gyakorlatok a' női szemér-
metességgel nem volnának egyeztethetők, részint 
ügyes tanítók' és alkalmas intézetek' hiánya , 
mellyek képesek volnának amaz előítéleteket tet-
tel megerőtleníteni 

A' második fő  pontot, leányaink' szellemi 
művelődését a' mi illeti, a' házi nevelésnek mi-
ként minden másnak is azon alapelvből kellene 
kiindulni; hogy az asszonynak, rendeltetéséhez 
képest, nem ugyan tudákosság, de igazi és ala-
pos míveltség csak ugyan nagyon szükséges, 
hogy a' kor' kivánatinak illendően megfelelhes-
sen. Mert elmultak már nálunk is azon idők, mi-
dőn a' gazdasszonyságbani értelmesség kizáró-
lay a' házi boldogság' feltételeinek  tartatott, 's 
midőn az asszonyi miveltségre mosás, főzés  's 
sütésen túl semmi nem kívántatott. Minél inkább 
törekszik korunkban a' közönséges míveltség a' 
néptömeget áthatni, annál inkább 's méltán is 
kívánhatják a' férjek  hitveseiktől — nem mellőz-



vén a' nélkülezhetlen értelmes gazdasszonyi ü-
gyesség' elsőségét — a' szellemi érdekek iránti 
fogékonyságot  's részvétet is, melly csupán szel-
lemi nevelésök által elérhető. Azonban, fájdalom, 
ugy látszik, hogy a' felebbi  alap elv theoriában 
igen is, de kevésbbé talál méltánylást, a' midőn 
nálunk egy részről a' felületes  és álmiteltségnek 
más részről a' tudatlanságnak  példái igen gyak-
ran mutatkoznak. Különösen nagyon különbözők 
szoktak lenni az a feletti  nézetek: valljon mi 
tartozik tulajdonképen a' valódi asszonyi mivelt-
séghez 's innen van, hogy a' női  miveltség' ked-
véért sokszor látjuk elhanyagoltatni az emberit, 
vagy megfordítva  az emberiért a' nőit. 

Itt van helye, hogy leányaink' szellemi mi-
velése mellett a' mmzetire  is fordítsunk  gondot̂  
mit fájdalom,  épen nem szoktak elegendő figye-
lemre méltatni. Mert míg némellyek leg főbbnek 
taitják, leányaikat minél hamarább német, fran-
czia, angol nevelőnék által neveltetni 's elégsé-
gesnek őket későbbi éveikben, körülményeikhez 
képest, a' magyar nyelvben kissé gyakorolni, 
melly nélkül csak ugyan elnem lehetnek: mások 



épen az ellenkező útal választják és sokat adnak 
arra, hogy tulajdon előítéleteiket az idegen, kü-
lönösen német nyelv 's míveltség iránt leányaikba 
is átültessék, őket tős gyökeres magyar nőkké 
nevelvén, mi által később kedvetlen pirulásoknak 
's számtalan kellemetlenségeknek teszik ki azokat-
De az egyik szint olly helytelen mint a' másik. 
Mert ha egy részről a1 haza leendő polgárnőjébe 
nem lehet elég korán és gondosan becsepegtetni 
a' nyelv és miveltségbeli nemzeti elemet, hogy őt 
ne lássuk hazájában vagy épen azon kivül mint 
idegent felnevekedni:  úgy más részről még nem 
jött el és nehezen is jöhet olly hamar azon idő , 
midőn a' fő  vagy közép rangú magyar leány és 
asszony idegen, különösen a' német nyelvet s -
miveltséget szembetűnő kár nélkül egészen nél-
külezhetné. Nem csak a" különböző nemzeteknek 
hazánkban élénk egymással való érintkezése, ha-
nem a' német könyvek" olvasásáboli szellemi nye-
reség is legalább a' német  nyelvnek  közelebbi is-
meretét hathatósan ajánlja. De menjünk át a' női 
oktatás'  különböző tulajdonságaira. 

Azon szüléknek száma, kiknek akaratjok, 



idejök 's tehetség-ök van arra, hogy leányaiknak 
a' neveléssel együtt az oktatást is legalább a' 
lényegesb tárgyakban magok adják, minálunk fe-
lette csekély lehet. Leg több esetben (ha a' szülék 
talán viszonyaik által nem kénszeríttetnek leányai-
kat már gyenge korokban magoktól eltávolítani) 
azok' oktatását közönséges vagy magános tanítók-
ra bizzák. A' gazdagabb s előkelő családoknál 
még mindégaz az eldődeiktőlátjött szokás uralko-
dik , hogy a' franczia  nevelőnél az úgy nevezett 
finomabb  *s magasb miveltség nélkiilezhetlen esz-
közlőjének tekintik, s ennek megnyerésére elüt-
tök semmi áldozat nem látszik nagynak. A' fran-
czia nyelvnek született franczia  nő utáni megta-
nulása ellen magában véve  ugyan semmit sem 
lehet ellenvetni, a' midőn e1 nyelv tudása a' ma-
gasb körökben mai időben még megkívántatik, 
csak hogy e* nyereséget olly áron veszik meg , 
melly azt nem annyira nyereséggé , mint vesz-
teséggé teszi. Mert nem tekintve azon ártalmas 
befolyást,  mellyel a' franczia  nevelés magyar leá-
nyok" lelkiileti képezésére gyakorol, azon különös 
elsőség, mellyet az közönségesen a' külső  fot-



máknak s ügyességeknek ád , az illendő tudo-
mányos miveltségre, és, mi leányainknak olly 
nélkülezhetlen, az anya nyeívbeni  oktatásra le-
kötő bilincseket rak. Akár t. i. az idegen neve-
lőnék magok tanítják a' legszükségesb tudomá-
nyokat , akár ezek mellé segéd tanítók vétetnek 
fel,  mind a' tanítani valók' helyes megválasztásá-
ban , mind az oktatás' modorjában befolyásuk"  kö-
vetkezésében ritkán mutatkozik igazi komolyság 
és buzgalom. A' tanítás közönségesen játékká vá-
lik és regényekből 's napi iratokból álló silány 
olvasmányoknak kell többnyire leányaink' „fino-
mabb" mivelését igen jókor bevégezniök. 

De ott is, hol a1 szülék egy ügyes házi ta-
nítónak birását érdem szerint méltánylani tudják, 
"s azért némelly, aránylag még mindig csekély 
áldozattól sem vonakodnak, a tudományos okta-
tás nem mindig termi meg a' kivánt és várt gyü-
mölcsöt , mivel ők a" tanítóknak, ha szinte elle-
nére nem is, de kezére igen keveset dolgoznak. 
Elégnek látszik nekik, ha ők a' tanítóra 's leá-
nyokra a' nevelőné' mindenkori jelenléte által foly-
tonosan íelvigyáztatnak, a' nélkül, hogy ma-



gokban hivatást és hajlandóságot éreznének arra, 
hogy gyakori személyes jelenlétök és az oktatás' 
menetele iránti részvetők által, részint, úgy a' 
tanító mint a' nevendék' buzgóságát gerjeszteni, 
részint pedig mindkettőt közelebbről megismerni 
igyekeznének; az elsőnek tanításbeli módjáról , 
a' másiknak tehetségeiről, szorgalmáról 's elő-
meneteléről ez által szorosabban 's öszszefüggő-
leg értesülvén, a' mi az ollykor tartatni szokott 
próbák 's vizsgálatok' szemvakító pompája által 
tökéletesen csak azért sem eshetik meg, mivel 
a' dolog' helyes megítélésére sokkal több szük-
séges, mint mire egy közvizsgálat alkalmat nyújt-
hat. 

Míg az ezen osztályba tartozó tehetősb szü-
lék nem ritkán szembetűnő költséggel, csak, fáj-
dalom , nem mindég czélszerű móddal már korán 
gondoskodnak leányaik' szellemi mivelődéséről, 
nálunk még sokkal nagyobb az olly szülék' száma, 
kivált falun,  kik e' gondoskodást nem tartják olly 
felette  szükségesnek. A' leányok sziilé k mellett 
nőnek fel,  a' körülményekhez képest egy rövid 
időre a' házhoz fogadott  deák, patvarista vagy 



falusi  tanító magánosan annyira viszi okét, hogy 
imígy amúgy olvasni, írni 's a' kátét, vagy ha 
m ír sokra megyen a' dolog, a' földleírás'  két há-
rom lapra szorított kivonatját megtanulják, 's ez-
zel be van végezve első nevelésök 's ők annyira 
jöttek , hogy néhány év múlva nagy részint mind 
azt, a' mit nagy nehezen betanultak, szerencsé-
sen elfelejtik.  Csak akkor, midőn már szűzi ki-
fejlések'  korához közelítenek, vagy abba már be 
is léptek , szokták őket a' német nyelv' tanulásá-
ra , a' tudományokbani „teljes kimivelödésre / 
a' íinom asszonyi munkák, zene, táncz 's rajz-
bani oktatásra — egy vagy legfelebb  két  évig 
városi nevelő-intézetbe adni. Lehet-e csodálni, 
ha az alapos 's nem felszínű  nevelés minden tőle 
várt kivánatoknak azon rövid idő alatt épen nem 
tehet eleget ? E' pontban igazán ,,difíicile  est sa-
tyram non scribeie." — 

De valamint az embernek általában sokkal 
kevésbbé tudománya mint munkálkodás és cselek-
vés- módja jön tekintetbe, ugy igaz ez különö-
sen az asszonyról is. Annak erkölcsi *s vallásos 
kimívelése tehát úgy tűnik fel  mint az összes 



nevelés' legfontosb  része , de egyszersmind ol-
lyan, a' melly nálunk leginkább el van hanya-
golva 's leg nehezebb, mivel az a' szülék 's ne-
velők' részéről nem csak szorosabb isinéretet 's 
belátást, hanem egyszersmind az erkölcsi erőnek 
ön megtagadásnak 's vallásos érzelemnek magas 
lépcsőjét kivánja, hogy munkájokat saját kezeik-
kel ne rontsák szét. 

Továbbá tagadni nem lehet, hogy a' legjobb 
akarat mellett is a' külső viszonyok leghathatósb 
's néha a' legveszélyesb befolyást  gyakorolják a' 
nők' lelki mivelődésére , a' nélkül, hogy egye-
seknek mindig hatalmában állana azokat megvál-
toztatni vagy kormányozni. 

Mind azon számnélküli különnemű hiányo-
kat és botrányokat e' mezőn három fő  osztály ala 

lehet sorozni; az egység,  pártottanság.  anh>• rstj/j 
elleni vétkek osztálya alá. 

Az erkölcsi nevelésnél általában, 's annál 
fogva  a' nőinél is, első elvűi mutatkozik az egy-
ség  elve,  az az: a' gyermekek' öszves erkölcsi 
nevelésének egészen egy lélektől kell lelkesítet-
nie, ha kivánt hatással akarunk a' szívre lenni 



Atyáknak és anyáknak, nevelőknek és cselédek-
nek, rokonoknak és házi barátoknak egy irány 
szerint kell dolgozniok a' gyermek erkölcsi ne-
velésében a' mennyire az csak lehetséges 's ma-
gokat ezen szent czélra részint önkénytes meg-
egyezés' útján összekötni, részint az uralkodó 
szellem' láthatlan ereje 's a' legszorosabb vigyá-
zat által összeköttetve érezniök. — Igaz, ezen 
elv, mint első alapját, a' lélek' és szív' sym-
pathiáját leszi fel  a' szülék részéről, a'mi, fáj-
dalom , csak kevés szerencsés házasságokban ta-
láltatik fel,  's pedig annak hiánya a' világi mel-
lék tekintetek' alacsony szelleme miatt, melly a' 
legszentebb szövetség' kötésénél napjainkban leg 
inkább határoz, a' legkárosb következéseket mu-
tatja a' gyermekek erkölcsi hanyatlásában. Hol 
a szüléknek szerencsés megegyezése gyermeke-
ik' nevelése' alap elvei tekintetében fel  nem ta-
lálható, ott legalább az utóbbiak iránti szeretet-
nek kellene őket indítani, hogy véleményeink' 
összeütközését gyermekeik' szeme elől gondosan 
eltávolítsák. Soha és  semmi feltétel  alatt  nem 
kellene az atyának az anya' parancsolatja ellen 



szólani, soha az anyának az atya által megtil-
tottat, vagy nyilvánosan vagy titkosan, gyerme-
keinek megengedni még akkor sem, ha a' pa-
rancsolatot vagy tilalmat nem helyesnek tartaná. 
Söt inkább mindegyik résznek alkalmat kellene 
keresni arra, hogy egymást a' követendő alap 
elvek felől  négyszemközt értesítsék , 's ha ez 
sem volna lehetséges, legalább a' gyermek' sze-
me előtt egymásnak minden lealázását szorosan 
kerüljék, 's abban megegyezzenek , hogy egye-
dül az egyik részre bízassanak a* nevelés külö-
nösebb gondjai. Hogy ez ott nem létesíttethetik, 
hol egyéb tekintetben sem létezik a' házassági 
egyetértés, hol inkább a' gyermekek előtt leg-
mérgesebb szóviták váltatnak — említeni sem 
szükség. Ha azonban e' tekintetben magoknak a' 
szüléknek is olly sok hibáit látjuk leányaik' házi 
nevelésében, azoknak a házukban tal  íltató  ne-
velőhöz  való viszonya még sokkal közönsége-
sebb kútfeje  a' leányok' erkölcsi nevelése' hiá-
nyainak. Ezen nyugszik tulajdonképen a' mi házi 
nevelésünk' gyenge oldala , 's e' felett  nélkülez-



hetlennek látszik egy komoly szó az igazság' ér-
dekében. 

Bár igen kevés szülék birnak elég akarattal 
's tehetséggel magokat egészen gyermekeik' ne-
velésének szentelni , mit már a' legtöbbek' külső 
viszonyai is csak ritkán engednek meg: azonban 
sokkal jobban szeretik gyermekeiket mindnyájan , 
mintsem hogy ne kívánnák azokat minden emberi 
erénynyel felékesítve,  jó és hasznos emberekké 
formálva  látni. Igen is jól érzik szent kötelezte-
tésöket azoknak erkölcsi neveléséről gondoskodni' 
és a' ki őket beszélni  hallja, semmi kétsége nem 
lehet szülei szívok'gyengédségéről. Hogy azt/ef-
tel  is4 bebizonyítsák, úgy nevezett igazgatónőket 
(gouvernante) ritkábban nevelőket vesznek fel 
segédül, de a' kiknek helyzete többnyire olly ter-
mészetelleni 's örömtelen, hogy vagy épen nem 
állandó az, vagy különféle  felette  kedvetlen érin-
téseket okoz, noha benső jólétöknek egyedül e' 
viszony által kellene megalapíttatni. 

r 

Ámbár e' jelen sorok'szerkesztőjének külön-
böző nevelői helyzeteiben alkalma volt némelly 
jeles kivételeket e' szabály alól látni, azonban 



nem volt alkalmak' hiányával arra is, hogy mé-
lyebb tekintetet vessen e' viszony' természetébe, 

melly talán minden efféle  összeköttetések között 
egyik legnehezebb 's legfontosabb.  — Hogy a' 
nevelők 's nevelőnék közt nálunk mint szinte 
mindenütt igen sok rosz és ügyetlen egyedek ta-
láltatnak , kik részint még magok is nevelés' hiá-
nyával vannak, mellyröl nekik semmi fogalmuk 
nincs, részint hanyagságuk , erkölcstelenségök , 
cselszővényeik's helytelen kivánataik által a'gyer-
mekekre 's szülékre nézve valóságos béke-ron-
tókká lesznek, nincs szükség bebizonyítani. Kü-
lönösen kitűnnek e' tekintetben ritka kivétellel a' 
franczia  nevelőnék; 's minden anya igyekezzék 
őket gondosan megvizsgálni, mielőtt leányait illy 
kezekre bízná. Mig nálunk egy szilárd intézet a' 
jövendő nevelőnék' kiképezésére hiányzik, az illy 
személyek' szerencsés választása mások ajánlatá-
tól, leginkább vak szerencsétőrfiigg. 

Azonban ugy látszik, hogy ez osztályba tar-
tozó kevésbbé alkalmas 's kitűnő egyedekkel még 
könnyebben lehet tűrhető viszonyban állani, mert 
ezek eléggé okosak a' szülék' gyenge oldalai 



használni, magokat azoknak elveikhez 's kíván-
ságaikhoz alkalmaztatni 's azoknak ügyesen hí-
zelegni. Ellenben feltűnő  és első tekintetre meg-
lepő észrevétel az, hogy épen a' legalkalmasabb 
's legügyesebb nevelőnéknek kell legtöbbet szen-
vedni és gyakran épen olly szüléktől, kiknek 
miveltsége 's jószívűsége tülök rájok nézve jobb 
sorsot váratott volna; 's itt nyiltan a' szüléké a' 
hiba, minta' kiknek kezökben van a' hatalom  a' 
meg nyugtató viszony' fentartására.  A' leg kö-
zönségesb hiba itt a' szülék' következetlensége, a' 
mennyiben ők czélt akarnak eszköz nélkül, az]az. 
kivánják ugyan a' nevelőnéktől, hogy az ő tulaj-
don helyöket foglalják  el a' gyermekekre nézve, 
de az ő hatásukat 's tekintetűket minden módon 
korlátozni igyekeznek, ekképen a' legelső elvet 
az ifjúi  character' képezésében: az egység' elvét 
megsértvén. Midőn egy anyától sem lehet helye-
sen kivánni, hogy ő saját házában gyermekeinek 
nevelését egészen idegen kezekre bizza, más ol-
dalról azonban állásának külső viszonyai lehellen-
né teszik neki, hogy magát egészen arra szentelje, 
ebből szánakozást érdemlő félszegség  áll elő, 



mellynek káros következéseit csak egyetlen egy 
úton lehet valamennyire elkerülni, ha t. i. az 
anya gyermekeihez való szeretetből elhatározza 
magát a' választott nevelőnét, ha azt egyáltalában 
alkalmatosnak ismeri , barátnéjavá  emelni fel. 
Csak e' módon lesz lehetséges részint az annak 
annyira szükséges tekintetet, melly a' közönséges 
udvariság' puszta külső formái  által épen nem tar-
tathatik eléggé fen,  a' gyermekek és az egész 
ház előtt megerősíteni, részint a' gyermekekkeli 
egyenlő bánásmódra a' nézetek 's elvek barátsá-
gos egyeztetése által utat nyitni, részint végre 
a' nevelőnének kedvét 's buzgalmát, nevendékei 
iránti szeretetét 's a' szülékhez ragaszkodását elő 
mozdítani. Mert minden mívelt, jellemteljes női 
lényre (és ollynak kell lenni a valódi  nevelőné-
nek) végtelenül többet hat a' szíves 's tisztelő bá-
nás, mint minden pénzbeli nyereség 's ajándé-
kok, mellyeket a' szülék' kegye buzgalmának 
élesztésére adni jónak iát. 

De ha illy módon az egyséy'  elvét felakar-
ják tartatni, ne érezze magát megsértve a' fő  ran-
gú hölgyeknek (másokban többnyire gúnyolt, de 



magokban önkénytelen nevelt) aristocratiai ke-
vélysége egy alájok rendelt személynek (bár mi 
gyengéd tekintettel párosított) közelléte  és őszin-
tesége  által Egy szóval az erkölcsi nevelésre 
nézve az egység mellett a' pártatlanságnak  's 
emberségnek  is tekintetbe kell vétetni. Hogy a' 
nevelőné, ki szüntelen nevendekei körűi van, 's 
az ő jellemöknek minden legkisebb vonására fi-
gyelmezni alkalommal bír, azt gyakran egészen 
más szemekkel tekinti 's kell is tekintenie mint a' 
szüléknek , kik őket sokkal ritkábban 's többnyire 
szabad óráikban látják, az épen oily természetes, 
mint kevéssé méltánylott igazság. Még a' legtöbb 
belátással biró szülék is többé vagy kevésbbé 
vakok gyermekeik'hibái iránt, különösenfha  ma-

n 
sfiktol  tétetnek azokra figyelmetesekké.  Ok azon-
nal szeretetlenséget 's túl űzött szigorúságot lát-
nak , 's ha általánosan némellyekben megegyeznek 
is , de egyes esetekben többnyire csak ugyan 
megvesztegetett birák. Ide járul, hogy némelly 
családokban még a' büntetés hatalma sem adatik 
a' nevelőnének, hanem ő ezen tekintetben mindig 
a' szülékhez útasíttatik. Természetes, hogy ezek-



nek a' büntetői hivatalban eljárás gyakran kelle-
metlennek 's alkalmatlannak látszik, ha talán épen 
kedvök volt gyermekeikkel enyelegni Vizsgálatra 
jön a' dolog, a' gyermekek' előadása épen úgy 
kihallgattatik mint a' nevelönéé, sőt nekik nagyobb 
fontosság  tulajdoníttatik és ez többnyire hátrálni 
kénytelen, nem ritkán nevendékei' jelenlétében. 
Ez ollyan hiba, mellyet még a' valódi igaztalan-
ság' esetében sem lehet kimenteni, mivel az a' 
nevelőné' tekintetét, 's azzal eggyütt az egész er-
kölcsi nevelést valtozatlanúl megsemmisíti. Nem 
állana-e érdekökben az értelmes anyáknak a' ne-
velőné' hatáskörét inkább kiterjeszteni, mint kö-
rülírni , neki a' gyermekek körül helyes büntetési 
hatalmat adni 's a' találkozó hiányokról a' gyer-
mekek' előtt soha sem egyenesen sem mellesle-
gesen , de mindég négy szem közt szelíd 's sze-
retetet teli hangon szólani ? Sőt némelly különös-
ségeket 's elhamarkodásokat könyebben eltűr egy 
értelmes anya gyermekeinek (különben becsülést 
érdemlő) nevelőnéjétől mint mástol  akár kitol, 
azon meggyőződéssel: hogy e' barátságos elnézés 
által gyermekei' javának nagyobb áldozatot 's lé-



nyegesb szolgálatot tön , mint szeretetének minden 
hangos megmutatásai által. De minden csekély-
ségnek érzékenyen vétele épen fö  hajótörő szirtje 
minden ellele gyöngéd viszonyoknak. Ha az «nya 
nem, de az asszony könnyen sértettnek érzi ma-
gát, 's ez ritkán elég nagy 's nemes, az elsőt 
tekintve, megengedni- Ez pedig épen az, a' mi 
némileg az emberség'  alapelvére tartozik , mellyet 
mi mind eldöntőt vettünk fel  a' leányok erkölcsi 
nevelésére nézve. E' részint minden a' nevelés' 
foglalkozásában  résztvevő személyeknek  külö-
nös bánására, részint magának a' nevelésnek  mód-
jára alkalmaztathatik. Az első, a' mennyiben a' 
tiszta emberi érdek mindenütt illő figyelmet  's 
elismerést talál, az utóbbi, a' mennyiben a" le-
ányok erkölcsi nevelésében tisztán az ember' va-
lódi becsére mint legfőbb  czélra irányoztatik 's ez 
a' leg czélirányosabb módon eszközöltetik. Nyíl-
tabban szólva: a' szülék, kik az emberség' ez 
alap-elvét tekintetbe veszik, gyermekeik' nevelői-
hez való viszonyokban, a' mennyire azt a' csak-
uem elmellőzhetlen helyzetök 's születésök iránti 
elfogultságok  engedi, mindenütt csak a' tiszta 



emberi álláspontot tartják szemök előtt. Tehát 
lőlök többet nem fognak  követelni mint azt, a1 

mit illőleg várhatnak, vélekedésök' szabadságát 
's némileg személyöket tisztelni, becsülni, ki-
mélni, semmi ön megalacsonyítást 's hízelgést 
nem kívánni, nekik szívesen szellemi s anyagi 
pihenést engedni, őket hivatalok' rabszolgáivá 
nem tenni, egy szóval: minden tekintetben őket 
nemes és szabad velők bánásra méltatni, — de 
épen úgy leányokban  is nem a' jövendőbeli 
grófnőt,  bárónőt, nemes kisasszonyt 's t. b. ha-
nem csak leendő embert, asszonyt, hitvest 's 
anyát akarják nevelve látni , meggyőződvén , 
hogy ama' főrangú  nevelés' minden kivánatai a' 
tiszta emberi nevelés' alapelvén eszközölhetők. 

Pedig tiszta emberi nevelés csak az ön-
mnnkássáy' útján elérhető, 's szigorúan vissza 
utasít magától minden mesterséges 's mechani-
cai tanításokat. Azért szorítkozik a' valódi ne-
velés végtére csak azon iparra, hogy a' termé-
szetet épen megne kösse, és minden tekintetben 
nem a' külső színt, hanem a' belső valóságot 
alapítsa meg. Mik a' gyermekek természetöknéi 
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fogva  nem lehetnek, azt nem is kell belőlök 
tenni akarni és ők semmik, hanem ha magok-
hol  és magok által.  Avval egyszersmind azon , 
nálunk még olly közönségesen követett, hibás 
elvre is ki van mondva az Ítélet, mi szerint a' 
szülék és némelly nevelők gyermekeiknek min-
dent a" lehetségig megkönnyitenek A' helyett, 
hogy őket önmunkásságra "s állhatatosságra szok-
tatnák , minden alkalmat az önmeggyőzésre és 
türelmök', ügyességök1 's erkölcsi erejök' gya-
korlására szorgalmatosan kikerülnek,'s a' helyeit, 
hogy nekik illő szabadságot engednének jellemök' 
nyilvánítására és kifejlésére  , azt hiszik, hogy 
mindent megtettek szolgai vigyázat által, melly 
őket minden lépéseikben követi és azért igen kön-
nyen teltetést és képmutatást szül. Szoros felvi-
gyázatra van szükség minden esetre a' leányokra 
nézve, de ez nelegyen túl űzött, mert különben 
halálosan hat a' jellemre és alacsonyan, külső 
formákon  egészen megnyugvó lelkületet képez. 
Az igazi női jellem formálásánál  nem annyira e-
gyes tettekre kell tekintenünk, mint inkább azon 
lélekre, melly őket lelkesíti, nem a' külformára 



hanem a' béltartalomra. A' rendesség, takarékos-
ság, vallásosság 's ön megtagadás csak olly példa 
's előkép állal eszközölhető, melly mind azon eré-
nyeket magában központosítja, nem pedig csupán 
a' minduntalan beszélés által , mellynek példa 
hiánya mellett, legkisebb sikere sincsen. A' sze-
rint az emberség' elve szülék 's nevelők' részéről 
egyszersmind olly előképet tesz fel,  melly minden 
jóra 's szépre leghatósb példa gyanánt buzdítson, 
's melly minden esetre legmulhatlanabb nevelési 
eszköznek tartathatik : de mind legnehezebb is tűnik 
elő, mivel egy folytonos  önvizsgálat, ön megta-
gadást s lelki erőt kiván, mellyeknek gyakorlása 
vajmi ritkán találtatik. 

Ezekkel elő vannak adva az erkölcsi leány-
nevelés' főalapelvei  általános rajzokban — mert 
többet itt kívánni nem lehet — 's csak az a' 
kérdés: mennyiben vannak gyakorlatba véve 's 
valósítva? A' feletti  értekezéssel nem lapokat, 
hanem nagy kiterjedésű könyveket is be lehetne 
tölteni A' szerző itt a' már említetteken kivül ve-
zér fonál  gyanánt csak azon szüléket említi, kik 
Nitmayerrel  szólván,,,semmit sem kiméinek meg 
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gyermekeikre nezve, csak azt az időt, mellyet 
velők kellene lölteniök említi tovább azon aján-
dékokat 's dicséreteket, mellyekkel a' gyermekek 
olly gyakran '3 érdemetlenül halmoztatnak el, azon 
túl űzött szükségeket 's tarka vegyületü játékokat 
mellyek által a' hiúságra, piperére, 's éldelet-
szomjúságra való hajlam megállapíttatik , azon 
gyakorta elő számlált 's takarék szelenczékben el-
zárt pénzeket, mik által a' fösvénység'  csírája 
fiatal  gyengéd szívekben gyökeret ver, azon nagy 
számú szétszóró "s a' zsenge kornak olly kevés-
sé megfelelő  mulatságokat, mint az úgy tierrzelt 
gyermeki bál, színház, társaság, hangverseny' 
látogatását, azon lakomákat, ebédi 's théás be-
szélgetéseket, mellyek a' gyermeki, de főképen 
gyengéd leányi fülnek  olly tárgyakat adnak tud-
tára , mellyeknek előttök még soká elrejtetteknek 
kellene maradniok , és, ha nem gyászos követ -
kezésü titkos bűnöket is, legalább az emberszólás, 
könnyelműség 's tetszvágy' mérgét idő előtt szí-
vökbe csepegtetik. De elég, sapienti 'sa' t, 

Oh bár az időhaladás, 's a' nemzetünket min-
dig erősebben átható jobbnak 's nemesebbnek 



szelleme minden szülék' szívét felvilágosítaná,  's 
őket gyermekeik , de főkép  leányaik* házi nevelé-
sében előforduló,  jövő ivadékok'jólétét összerom-
boló hibáktól megőrizvén, őrködő nemtő gyanánt 
lebegne feleitök! 

• A' házi leány-nevelésnek ezen alapvonásain 
elismert igazságok következtében azon viszony 
melly amaz 's a köz nevelés  között  létezik,  ön-
nön magától érthető. 

A" leány-nevelő intézet1, feladata  a' szónak 
valódi értelmében nem egyéb, mint a' házi neve-
lésnek bizonyos 's változhatlan viszonyok miatti 
helytartósága. Egy illyen intézet tehát csak akkor 
felelhet  meg tökéletesen rendeltetésének , midőn 
egy nagyobb családképet mutatja elő, 's a'házi 
nevelés' fentebb  érintett! elvei kevés módosítással 
benne is alkalmaztatnak. De minden intézetnek, 
melly e' feladatot  világos öntudattal 's a' neve-
lésre szükséges kivánatok' birtokában tűzi maga 
elébe, mind a' mellett is még bizonyos időre van 
szüksége, hogy minden tekintetben kivánatos fo-
ganatját mutathassa fel  fáradozásainak.  Egy vagy 
másfélév  a'testi, szellemi és erkölcsi tehetsé-



geknek belső és ön munkássága kifejtésére  épen 
nem elégséges. Olly rövid idő alatt elegendő ta-
nulmány' gyűjtésének nehézsége még inkább ne-
vekedik azzal, ha, a'mi honunkban olly gyakran 
megesik, a' nevendékek érettebb korukban lépnek 
az intézetbe. De ha ezek szellemi és erkölcsi te-
kintetben nagyon is hátra maradtak, úgy, hogy 
szoktatás helyett elszoktatásnak 's a hibás szo-
kás elleni örökös küzdésnek van először helye: 
még kevésbbé lehet olly rövid idő alatt szembe-
tűnőbb eredményt várni. Ide járúl a' hazánkban , 
az oktatást tekintve, még a' két nyelveni tanítás 
nehézsége. Fő czél a' nevelő-intézeieinkbe adott 
legtöbb magyar leányoknál a' német nyelv' lehető 
legrövidebb idő alatti megtanulása Minden dolog-
hoz értő megengedi, hogy csak akkor lehetséges 
e' czélnak egy vagy két év' rövid szakában meg-
felelni,  ha erre van leginkább a' tekintet. Olly 
leányokra nézve, a' kik korábbi iskolai vagy ma-
gános oktatás által már alapos ismeretére jutot-
tak anyai nyelvöknek, ez utóbbi tekintet kevesebb 
vagy később könnyebben kielégítendő kárukat 
okozna. Ellenben, fájdalom!  igen sokszor meg-



történik, hogy azon leánykák, kik már érettebb 
korukban a' német nyelv' megtanulása végett adat-
nak nevelő-intézetekbe, tulajdon, reájok nézve 
sokkal fontosabb  anyai nyelvűkben még olly hátra 
vannak, hogy a' tanító szent kötelességének is-
merendi, őket, a' mennyire lehet, ebben is meg-
erősíteni, a' nélkül, hogy a' neki engedett rövid 
idő alatt reménylenie lehetne, őket mind a' két 
nyelvben illöleg elővinni, holott általában mind 
a' kettőröli felelet  teher ő rajta fekszik. 

A' mi tovább az elkényeztetett 's rosszul 
szoktatott leányok' erkölcsi mívelését illeti, itt egy 
új 's elég ritkán méltánylott nehézség áll elő. Ha 
az önmnnkússajot  bennök fölébreszteni  's annak 
következtében őket arra akarjuk szoktatni, hogy 
sokat magok tanuljanak 's végezzenek el, a' mit 
eddtg a' szülei háznál mások által szoktak végez-
tetni , alkalmat kell nekik adni erre, de egyszers-
mind eltűrni, ha ezen önszolgálatok, különösen 
eleinte, sokkal tökéletlenebbül ütnek ki, mint ha 
azokat más gyakorlott kezek tették volna. Ekké-
pen például egyáltalában szükséges, fiatal  leány-
kákat még a' magasb rangból is arra szoktatni, 



hogy magok fésülködjenek,  a' mennyire lehet ma-
goktol öltözzenek fel,  ruhatárokat szoros rendbe 
tartsák 'st.b., hogy ez által bizonyos ön állóságot 
nyerjenek, ós ha későbbi éveikben e' szolgálato-
kat ismét mások által teljesíttetik is, de felettébb 
nagyon tőlök ne függjenek,  ftpenolly  szükséges-
nek tetszik őket kézi munkáiknál komolyságra 's 
állhatatosságra szoktatni; azért megnem engedni, 
hogy a' munka' csinosságáért annak nehezét má-
sok végezzék 's a' nevendékek restség miatt ritkán 
legyenek alkalmasok valamelly munkát egészen 
magok végezni be. Mind ezekhez 'való szoktatás 
az egészen gyakorlatlanoknál, igaz, nehezen megy. 
A' hajfodorítás  , öltözködés 's munka eleinte, 
minden útmutatás 's emlékeztetés' daczára is , sok 
kivánni valót hagyand maga után, a' mit sokkal 
könnyebben 's gyorsabban lehetett volna idegen 
kezek által végeztetni, hanem az elv' feláldozása 
nélkül nem szabad. De valljon találtatnak-e sok 
szülék, kik a' nevelés' ez elvét felfogják,  és a' 
külszíntől megcsalatva, az illy csekély tökélet-
lenségeket nem inkább a' szükséges íelvigyázat 's 
rend' hiányának tulajdonítják-e ? — 



Még egy más körülmény is különüsb figyel-
met érdemel. Mig sok főbb  rangú szülék elég be-
látással bírnak azon kívánság' nyilatkoztatására, 
miszerint leányaik az intézetben tartózkodások 
alalt egyszerű és rendes életmódhoz 's minden apró 
gazdasszonyi foglalatosságokhoz  szoktallassanak, 
a' mi házi rendtartás iránti szeretetöket éleszti 's 
őket tulajdon házuk' igazgatására előkészíti: má-
sok megalázást 's leányaik' használását látják ab-
ban; mi felett  ők nem mulasztják el — egyene-
sen ugyan ritkán , de mellékesen többször — pa-
naszolkodni 's ez által az illy intézetek' jó hirének 
azok előtt, kik azzal közelebbről nem ismeretesek, 
szembetűnő kárt okozni. 

Végre a: sokféle  balra magyarázás' veszé-
lyének daczára nem lehel egy körülményt egészen 
elhallgatnom, melly a' nyilvános leány nevelés-
nek viszonyát lényegesen megkeseríti: ez a' költ-
séff'  pontja. Gyöngéd pont , melly mindazállal 
szint úgy nyilt előadást 's értesítést kiván. Né-
melly szülék nevezetesen azt hiszik, hogy igaz-
ságok van, ha sehol annyira nem gyakorolnak ta-
karékosságot, mint gyermekeik, különösen leá-



nyaik' nevelésében, és, a' polgári társaság' minden 
más rendjének az illő munkabér — meghatározás' 
jogát megadván, azt tartják, hogy gyermekeik' 
nevelőire nézve csak épen a' legelső 's nélkü-
lezhetlen életszükségek' fedezését  kell felvenniök 
számítás' mértékéül, 's minden talán ezentúl menő 
igényt, mint túlzottat, visszautasítani. Nagyon 
csalatkoznék, ki ezen cselekvés mód'alapját min-
dig alacsony fösvénységben  keresné. Sokkal in-
kább helyes Ítélet' hiánya az, a' nevelés' valódi 
lényege, készületei és azon erőnek, fáradságnak, 
időnek 's költségnek felhasználása  felől,  melly a' 
neveléssel foglalkodók'  részéről megkívántatik. 
De más részről csak a' különböző idők'  és  sze-
mélyek'  helytelen összehasonlításának következése 
az. Még nem rég az ideje, t. i. hogy hazánk-
ban nagyobb részint csak olly emberek foglal-
kodtak a' nyilvános leány-neveléssel, kik min-
den más hivatásra alkalmatlanoknak találtattak. 
Miután ők a' legkülönfélébb  életviszonyokban 's 
nem ritkán azoknak legalsóbb körében siker nél-
kül próbálták magokat, a' leány-nevendékek leg 
nélkülezhetlenebb oktatása, mint utolsó védesz-



köz tant fel  nekik , mellyben sem nagy áldo-
zatra, sem magasb igényekre nem volt szüksé-
gük , a' midőn nevendékeik' testi, szallemí és 
erkölcsi jólétével nem épen felette  bajoskodván, 
csak oda czélzott minden igyekezetök, hogy a' 
lehetőleg gyorsabb kitanítás 's mindenféle  kész-
ségek külső szine áltai a' szülék' megelégedését 
megnyerjék. Ennek következtében a' nyilvános 
leánynevelésnél némelly vidékben régtől fogva 
bizonyos mérték képződött az élelem — költség, 
oktatás és — némileg a' nevelővel ahhoz ké-
pesti bánás módjára nézve is, mellyhez némelly 
földi  javakkal eléggé megáldott szülék, az idő' 
minden haladása 's változása' daczára, erősen 
megakarnak állani, meg nem gondolván , hogy 
a' lelkiösmeretes nevelőnek nem annyira önma-
gára 's tulajdon családjára való gondoskodás, 
mint inkább nevelési eszközeinek tökéletesítése 
és az idő' kivánatinak megfelelő  kiebb terjesztése 
iránti tö ekvés teszi szükségessé az eddig szököt-
tül talán valamivel eltérő, de eléggé motivált, 's 
egyesekre nézve csekély jelentésű pénzbeli áldó-



zatot, mert, mint tudva van, ki a' czélt akarja, 
akarnia kell az eszközöket is. 

A'híres Niemeyer'  e' tekíntetbeni nyilatko-
zása itt maga helyén látszik, a' ki azt mondja: 
,,In wohlhabenden Familien ist namentlich zu 
vvünschen , dass sich die Harmonie der Eltem 
auch in der Liberalitat bei Benutzung der Mittel 
und des Aufwandes  zeigen möge, welchen die 
Erziehung und Unterweisung der Kinder noth-
wendig macht. Die unglückliche Idee: Iíindern, 
vielleicht selbst mit Aufopferung  alles eigenen 
Lebensgenusses, nur viel zu hinterlassen , für 
Kinder zu sparen, ist die getahrlichste Feindin 
einer guten Erziehung. Sie hat zur Folge, dass 
man die wohlfeilste  Schule der bessern, die wohl-
feilsten  Lehrer den geschicktern vorzieht, dass 
man karg ist bei HerbeischafFung  der nöthigen 
Lehrmittel und Arbeitsmaterialien, dass manviele 
trefTliche  Gelegenheiten Kinder so manches lernen 
zu lassen nicht benutzt, weil man es für  entbehr-
lich halt, dass man die Zeit ihres Lernens mög-
lichst abkürzt, um nur bald vveniger Ausgaben zu 
bekommen/4 



NEVELÉSI K É P E K É S S T U D I U -
MOK. 

Nichts über Kinder! Auf  der ganzen Erde 
ist ihnen nichts auch nur von Fern vergleichbar 

Leopold  Schefer 





A? C S E C g E Ifi  Ö . 

Meg született, cl 's lehel! Ó melly toll 
volna képes azon érzeményeket festeni  mellyek, 
abban a" pillantatban midőn a' világot látott gyer-
mek' első hangja a' várakozás teljes szülék' füle-
ibe hat, azoknak szívét a' legbelsőbb rejtekig 
megrázkódtatják. Ebbe a' hangba, ebbe az első 
gyermek sírásba, melly a' fiatal  földi  polgár lé-
teléről tudalmat ád 's mellyel ez egy ismeretlen 
új élet' küszöbén oltalom 's segedelemért esdekel, 
a' természet egy minden ható ellentállhatlan va-
rázst ólta. Ez azon szózat, melly oroszlánokat 's 
tigriseket képes szelidítni 's az ég'  minden sphae-
rainak zengeményeit is felül  múlja. Az anya ho^z-



szu, fájdalom  súlyos küzdésekiöl bágyadtan, kí-
vánkozva nyújtja kezeit a' szerencsésen kiküzdött 
bér után. Az anyai szeretet' szent érzése nagy, 
emelkedett hullámokban szökdeli keresztül meg-
indúlt szívét 's egy édes mosoly dicsőíti minden 
fájdalmak'  felejtésében  halvány arczvonásait. Az 
atya, ki a' legdrágább kincsét magában foglaló 
ágy mellett egy kinterhelte éjszakát félelem,  imád-
kozás 's remények közt viraszta keresztül, hála-
's öröm-érzeményeit nem képes zabolázni. Köny-
nyckbe lábadt szeme halk könyhullatás között te-
kint a' hatalmas életalkotó felé  's a' fölszentelés 
tekintetével szorítja az égtől ajándékozott zálogot 
fendobogó  kebléhez. De valljon mi dobog abban ? 
melly halk 's ki nem mondott fogadalmak  száll-
nak fel  remegve, mint első szent hálá áldozat 
a' szív lángoló oltáráról? Azok az atyai kéjnek 's 
méltóságának illatozó zsengéi, a' jövőnek arany 
képei 's álmai, a' földtől  's embertől emberiség 
számára buzgón szentelt ajándékok! Azon fölleng-
ző költészet'műve ez, melly prósai menetelü éle-
tünk bajai közt az új lény születése pillanatjához 
van kapcsolva. Fájdalom ezen virágok csak hamar 



elhervadunk's néhány órák, hetek,hónapok múlva 
az illatozó égi virág koszorúból alig maradt egy 
szálacska, melly is a' hosszú 's komoly életpályára 
való fölszenlelés.  Valóban alig van fájdalmasabb 
valami, mint azon észrevétel, hogy a' szülékbe 
amaz eredeti ős erő plántálta szeretet, a' mint az 
nyilatkozik gyakran az élet 's az idő, a' saját 's 
idegen egyediség körülményei között; milly ritkán 
tisztül ki gondolattá ama tompa érzetből, melly 
állatokkal is közös, és áldozatait, gyakran cso-
dálkozásra méltókat többnyire kiilformák  semmisé-
gére pazarolja. 

Az új világ polgár' első leheletével szüléi' 
résziről nem csak földi  éltének fentartására,  ha-
nem még egy szent, halhatatlan lélekviiáginak 
kifejtésére  is gond 's köteleztetés támad: ez az 
érzés minden végkép megnem romlott szülei szi-
vekben inkább vagy kevésbbé nyilatkozik. A' leg-
nagyobb anyagi vagy szellemi sziikkörüségnek is 
meg vannak a' maga ideáli a' tökéletességről, 
mellyekhez képest szülöttit neveltetni kivánja. Hát 
még a' valódi emberiérzéstől lelkesedett szellemi 
miveltségnek! Nincs olly magas erény, nincs olly 



nagy szerencse, nincs annyira távol czél, mely-
lyeket gyermeke bölcsejénél elérhetőknek nem 
vélne, 's azoknak kie«zközléseit a' neveléstől és 
sorstól ne reménylené. Nevelésről tehát minden 
atya, minden anya gondolkozik, ha bár inind-
nyájok között kettő sincs, kiknek arroli fogalma-
ik mindenben egyeznének Az egyik lelkén a' szent 
irás 's katechizmus, eke 's borona, a' másikén 
oskola vagy mesterség, ház 's életrőli gondolat 
vonul keresztül, saját tanulási vagy vándorlási 
éveik szerint, mint azt a' sors reájok mérte. Csak 
egy kérdéstől függ  itt az egész dolog: Mikor, 's 
hogy határoz itt a' jövendő felelt. 

Az anya csöndes elmerüléssel tekinti csecse-
mőjét , kit hő örömmel mellén ha a' szükség úgy 
kivánná, szíve verével is táplálna. Lassankint a' 
szülék mind ketteje képmására ismér benne. A' 
gyönge lény vágyva nyújtja kezeit utánna, szavá-
ra figyel  's ő, ki 

„Minden mosolyt minden könyül 
Mindig szeretettel néz," 

már most is érzi a' lélek' csöndes gerjedelmeit, 
mellyek lassankínti fölébredésben  fiatal  láthatlan 



t 

szárnyaikat föltárják.  Es még is nem gondolatra; 
hogy e' szunyadozó lélek' jövendő sorsa is anyai 
kezében nyugszik, hogy az a' jövendő müvelés' 
formáit  puha viaszként fölvegye;  hanem inkább 
kifejlődésének  gyönge borítékjában rejtező égi 
csiráit gyakran játékeszközeinek tekinti; 's még 
is mi gyakran az édes anyai tekintet azon egye-
düli vezér csillag, melly a' lélekmühelyének lát-
hatlan "s képződési kezdetén semmi halandó szem 
által meg nem lesett hajnal ködébe hat. A1 midőn / ? / 
mi már az időt jelen lenni gondoljuk, a" mód 's 
irány meghatározására, szóval, hol mi a' meg- ' 
kezdendő nevelés" alapját lerakni akarjuk, olt 
már, régen, mind jóban mind pedig loszban, le- c/ 
rakatott's fiatal  hajtások nyomulnak már mélyen £ 
rejtett gyökéiből a' világosságra. Nem kevés bor-
zadás nélkül kell meggyőződnünk arról az igaz -
ságról: hogy az újonnan született gyermek első 
leheletével ama láthatlan végzet teljes lélekláncz-
nak első szeme kerekül, mellyen ok és követke-
zet egymásból végetlenül mint szemből szem foly 
's hogy így lassankint egy "szövedék alakul, mel-
lyet mi emberi életnek nevezünk s melly le-



szaggatott szeleit a' sötét sírüregen keresztül egy 
örök létnek eltakart kapuihoz kapcsolja. Ez az 
első lánczszem kezeitekbea nyugszik, szülék! 's 
a'mennyiben az okos ember az okok cgybctuggése 
szerint saját sorsának némileg urává 's teremtő-
jévé válik, a' mennyiben a' véges lélek az anya-
got hatalma alá vonni képes, annyiban ama láncz 
szemek' kifejlődéséről!  felelőség  fejeiteken  is fek-
szik. Ki képes itt az istenen kivül egész bizonyos-
sággal azon határt kijelelni, melly a' véges erőt 
a' végetlentől elválasztja; hol van csak egyetlen 
egy kifcjlődési  fokozat  is, mellynél inkább vagy 
kevésbbé ki nem jelelhető volna azon összefüg-
gés , mellyben az egy előbbenivel 's ennek emberi 
okosságon alapuló okaival áll ? Azért maradt min-
denki utoljára önnön maga által az istenre utasít-
va, azért a' szülék, gyermekök' hiányteljes kifej-
lődésökért csak önnön magokat okolhatják, vagy 
a' mennyiben e' dolog körüli szabadságuk bel vagy 
kül szükségek által gátolva látszik, ama követke-
zet alapját önnön magukban , helyzetűkben, 's ez 
által föltételezett  cselekvés módban kereshetik. 

Ez által nincs még állítva mintha a' nevelés 



körül mindent a' szüléknek gyermekeikre való 
közvetlen befolyása  határozna. Sőt inkább alig 
adhatnánk annak, kivált a' későbbi években, na-
gyobb jelentést, mint ama védetlen mennyiségű a' 
külélet 's körülményeiből támadni szokott befo-
lyásoknak, úgy annyira, hogy Jean  Paullal  kér-
dezhetnők. ,,Ki nevel?" A' szüléké maradt ellen-
ben ez a' kérdésbe nem vonható köteleztetés min-
den különféle  közvetlen befolyásokat  szükséges-
ségükben, hatásukban felfogni,  felettök  őrkedni, 
és a' mennyire lehet, a' gyermeki természet' ki-
fejlődési  fokaihoz  illően rendezett arányba alkal-
mazni. 

Más részt ellenben állithatni, hogy ez a' 
talpkő, a' mellyen minden későbbi befolyások  a' 
fiatal  lelkek' javára eszközöltethetnek, nagyobb-
részint a' szülei közvetlen befolyásnak  's tőlök 
eredő első nevelésnek tulajdonítható. Ez a' fontos 
pont, mellytől minden vagy legalább a1 legtöbb 
függ,  's melly még eddig érdem szerint nem mél-
tányoltatott, élettudomány tekintetéből jelen időnk 
egyik legszorgosb föladatává  vált. 



Ha az egész emberiségnek mint szinte egyes-
nek boldogsága és jóléte függ  testi 's szellemi te-
hetségeik' természetszeiü kifejlődésétől,  ez ismét 
bölcsen igazgatott neveléstől, a' nevelés pedig 
utoljára nem egyéb megszokásnál: úgy azt hiszem 
nem hibázunk, ha mi azon szembetűnő hiányokat 
's aránytalanságokat, mellyek a' mi időnk' tiszta 
emberi miveltségében láthatók, egészen az emberi 
lét kezdő pontjaira vissza visszük. A' theoriában 
sokan nem viseltetnek ugyan idegenséggel az iránt 
hogy a'gyermek' igazi nevelése vagy, ha inkább 
akarják, megszokása kezdődjék annak első le-
heletével, hanem mi tartozik sajátlag a' megszo-
káshoz ? ennek meghatározásában részint igen 
felületesek  , részint pedig annyira egyoldalúak , 
hogy legelőször csak a' gyermekek' testi kifejiő-
désöket, vagy is az úgy nevezett növényi életet 
veszik tekintetbe, és majd nem egészen az orvos' 
hatás-körébe utasítják. Nem lehet ugyan tagadni, 
hogy a' testi elem a' gyermek-élet' zsenge korá-
nak , valamint minden későbbi kifejtésnek  egye-
düli föltétele  Az újabb orvosi tudomány kérdésbe 
nem vonható érdemeket szerzett magának a'zsenge 



ermekek'testi ápolása körül, snmbfr,  a'men-
nyiben számtalan idősült előítéleteket porba dönt-
vén, sok kézi könyvek által a' fiatal  szüléknek 
olly intéseket adott, miknél fogva  ők gyermekei-
ket természeti alapelveken nyugvó bánással ne-
velhetik. A' nevelési szempont ellenben itt majd 
nem egészen eltéveztetik, mellynek szemmel tar-
tása 's végrehajtása az orvosi tudománynak, mint 
ollyannak, nem tulajdoníttathatik. A' nevelésről 
szóló eddigi kézikönyvek a1 zsengekor időszakát 
csak néhány általános vonásokban foglalják  össze, 
's a' tiszta testi elem' kifejlését  amaz orvosi ész-
revételekre hivatkozó csak igen rövid utasítással* 
magyarázzák , az úgy nevezett nevelést pedig csak 
akkorra teszik , midőn a' lélek munkásság* észre-
vehető jelei a' szellemi élet közbenjárója a' beszéd 
által, hathatósan kezdenek mutatkozni. És még is 
mélyebb gondolkozás után nem tagadható, hogy 
a' sokkal korábbi benyomások, mellyeket a' külső 
észrevételek előtt még elrejtezett 's a' maga szen-
vedési állapotjában mint egy szúnyadozó lelki élet 
a' zsenge gyermek1, mint minden későbbi lélek' 
munkásságának alapja, magába fölvesz,  a' hoz-



zajok kapcsolt kifcjlődési  fokok  által, fölötte  ne-
vezetesek és eldöntők. Azonban azon pont ebben 
az időben, midőn a' még fejletlen  műszerek mái 
észrevchetlenül idegen benyomások elfogadására 
föltárják  magokat, egész bizonyossággal meg nem 
határozható, sőt annak gondatlan bátorsággali 
meghatározása még szaporítja az eredetileg rosz 
benyomások' veszedelmét. Tekintve ezen szem-
pontból a' különben közönbösnck tetsző mint nem 
csekély dolog tűnik fel,  kivált ha a' megszokás 
csöndes 's mindenható ereje is számba vétetik. A' 
gyermek már még minek elölte belső életéről tu-
dalmat adhatna , számtalan sokhoz szokott a' nél-
kül, hogy ez a'megszokás — mint minden tovább' 
nevelés alapelve — az okosság 's tapasztalás szi-
gorú törvényei szerint rendbe szedetett, vagy 
csak figyelemre  is méltattatott volna. 

Egyedül ez által lehet kimagyarázni minden 
a' nevelés körében létre jövő következményeket 
Említést tesznek ugyan azon orvosi kézikönyvek 
is a' gyermekeknek zsenge korukbani szoktatá-
sát ol  , hanem azok azt egészen más értelemben 
veszik, 's nem egyebet, mint a' testi miveletek' 



szabályszerességét értik alatta, mellyek ugyan a' 
lelki elemre is közvetőleg jótékonyan hatnak, de 
korántsem elégségesek kártékony befolyásoktól! 
megőrzésére. Ellenben eszibe nem jut az or-
vosnak vizsgálódni a' körül, hogy sok általa a' 
testi bánásmód körül javaslóit czélszerű rendsza-
bások, egy physicai tekintetben veszedelmes el-
lentétnek szükséges feltételét  zárják magokban, 
hogy ha annak kiegyenlítésére illő gond nem 
fordittatik.  Az a' legzsengébb gyermeki kor' meg-
szokásánál olly szükséges 's annyira nehéz egybe-
olvadása körül a' physicai 's psychologicai, az 
orvosi 's nevelési elemnek, a' szunyadozó 's csak 
kétes jövőből fejlendő  csírák tekintetében , hi-
ányzik minden tudományos alaposság és csak a' 
csupa ösztön-nemű, gyakran félrevezető  anyai 
szeretet tapíntatára bízatik. Hallgatással mellőzöm 
mind azon számtalan tévedéseket, botlásokat 's 
fonákságokat,  mellyek által gyermekszobáink mái-
korán a' cselédek'atyafiak  's hozzá tartozók', sőt néha 
az esztelen, kötelesség vesztett anya' befolyása  ál-
tal minden magasbra szálló szellemi ?s erkölcsi 
fejlődésöknek  még csirájában megfojtó,  öldöklő 



barlangjaivá válnak; és szülék, 's nevelök, bár 
mint iparkodjanak is azon elkorcsulást 's meg-
törpülést, mellyben gyermekeik sínlödnek , távoz-
tatni , soha őket azoktól egészen meg nem tisz-
títhatják. Sőt még akkor is , midőn a' szülék ele-
gendő bélátással bírnak, gyermekeikre illő gondot, 
's azoknak minden nyilatkozásaikra figyelmet  for-
dítanak , 's midőn testi ápolásuk mellett szúnya-
dozó lelkök' kinyomozását is már az első pereztől 
fogva  gondoskodásuk' tárgyává teszik, a' téve-
dések 's hibás fogások  aligha kerülhetők, mivel 
még egészen megfelelő  utmutatások nincsenek, 
mellyek okos szülék 's értelmes nevelök' tapasz-
talásait 's észrevételeit egybe foglalva,  a' nép 
szükségeinek vezér fonalul  nyújtanák. Minden lelki— 
ösmeretes anya 's gondos atya kénszerítve van 
gyakorlati tanulmányait saját gyermekén próbálni 
meg, mellyeknek veszélyei idegen észrevételek"s 
tapasztalások' kincstára által fölötte  kisebbíttetné-
nek. Mert hogy többet ne említsek , senki sem 
próbálta még a' zsenge gyermek kornak sírását 
ezen szempontból mélyebben felfogni,  's ez által 
a' nyelv 's lélek' gerjedelmeire kívántató értelem 



kulcsát feltalálni,  miáltal azokra amúgy igazán 
halni lehetne. A' gcndos an^a- 's atyai szívnek 
egy mélyen rejtett kimagyarázhatlan érzet sugalja. 
hogy a' gyermek már bölcsejében is érzi egy , a' 
magáénál erősebb akaratnak hatalmát, és ott, hol 
valamelly üdvös megszokásnak sírásával ellensze-
gül, saját erejét minden idegenen széttörve látnia 
kell, 's annak magát lassankint alája vetve, a' 
megszokás útján az engedelmességet önnön ma-
gába legelőször is tettlegesen  fejti  ki. Ezen czél 
biztos elérésére szükséges, hogy a' szülei-akarat 
a' gyermek ellenébe mindenkor mint erősebb lép-
jen fel,  's minden szánakozásból származó kitérés 
's engedékenység mint gyengeség kerültessék, 
mert azt a1 gyermek természetesen nem a' meg-
gondolás (reflexió)  útján, hanem közvetlen, mint 
valamelly a' megszokás által tanítandó állat) ösz-
tönénél fogva  észreveszi 's használja. Ez a' sza-
bály nevelési tekintetből valóban igazolható és a' 
legtöbb esetekben szerencsével is használtathat-
nék , de még is mind az által, sok egyes dolgokra 
is kell figyelmünket  fordítani.  Sok gyermekeknél 
az ellenszegülés' előre soha ki nem számítható 



nagysága 's tartóssága, ha bár eléggé nagy gon-
doskodás mellett, nem épen testi, de lagalább 
erkölcsi kárt okozhat, mivel a' gyermekek tartós 
visítás 's kiabálás állal könnyen makacsságra lesz-
nek hajlandók Mit kell tehát olly eldöntő pilla-
natokban cselekedni, hol az engedékenység 's 
állhatatos megmaradás a' rosz benyomások vesze-
delmével egyenlőn fenyegetnek  , 's hol van azon 
eszköz, melly által azoknak elejét venni 's minden 
physicai 's psychologicai meghasonlást a' legbiz-
tosabban kikerülni lehetne? — Valamint a' sírás-
sal ugy van a' dolog sok számtalan alkalmokkal 
is, mellyek csekélyeknek tartatva, a' szüléktől 
elnézetve, 's a' cselédek' befolyásának  engedve, 
következményteljes lélek kifejtésnek  csíráit hord-
ják magokban, s azért valóban sokkal nagyobb 
figyelmet  's meg alapítást érdemelnek a' tudomány 
's gyakorlati élet' részéről mint eddigien reájok 
fordíttatott.  Nem lehet itt azt az ellenvetést sem 
tenni, hogy egy részről az első gyermekkornak 
még szunyadozásban lévő lelkiélete körüli vizsgá-
lódások' hiánya miatt arról semmi különös neve-
lési bánásmódot megalapítani nem lehet; más 



résziül pedig, hogy egy általános rendszabásokat 
magába foglaló  tanílmány a' gyakorlati élet' szű-
netlen változó 's természetűknél fogva  bensőleg 
föltételezett  eseteire nem elégséges, hanem azt 
inkább mindenki saját megítélésére 's megfonto-
lására kell bízni. Mert az elsőt illetőleg itt nem 
annyira a' gyermekben létező lélekállapot ic.ttle-
(jea  előterjesztése,  mint inkább egy nevelési vi-
szonynak öntudata  a' fiatal  polgárhoz, valamint 
a' benne feltevőleg  megalapítandó benyomás' ezen 
öntudatának az egész házi körben mindig  ébren 
tartandó  erdeke  forog  fen.  Tekintve pedig a' 
másikat, nem az van itt kérdésben mit 's miként 
tegyen a' nevelő az első gyermekkor egyes ese-
teiben, hanem meghatározása a' számos észrevé-
teleken 's philosophiai meggondoláson nyugvó 
alap elveknek,  mellyeknek magyarázó keresz-
tülvitele tapasztalatlan szüléknek kétes esetekben 
nem csak tanácsot adna, hanem a' physicai elem 
mellett a' psychologicainak is igazságot szolgál-
tatna. 

Hogy pedig illy, az orvosi 's nevelési szem-
pontokat egyesítő észrevételek gondolkozó orvo-



sok' 's szülék' részéről lehetségessé tétethessenek, 
kívánatos volna, hogy erre alkalmatos anyák is 
atyák, kiknek viszonyaik engedik, az e' tekin-
tetben tett észrevételek' következményeit, kisde*-
dok születése első napjától fogva  följegyeznék, 
's ez által a' mindig folytonosan  munkálkodó 
tudománynak, egy lehetséges gazdag a'legegye-
dibb szemlélet mezején szerzett anyagokból álló 
kincstárt alkotnának, mert ha valahol, itt kell 
a' tapasztalásból merített észrevételek- 's követ-
kezéseknek határozniok; 's minden fogalomtól 
theoriák távoztatásával, csak a' történtdolgoknak 
helyt 's igazat engedni; a' szabályozott okosság-
nak a' kül világ' behatásai előtt nyitva álló gyöngéd 
gyermeki lélekre való sokszorosan szabálytalan 
munkálását, közelebbről meghatározni. 

Valóban egy illy naplója a' mellén függő 
csecsemő felett  örkődő anyai szeretetnek ebből a' 
szempontból indulva ki, a' leg meglepőbb fölfe-
dezéseket közölhetne velünk a' gyermeki lélek 
életének némelly még eddig homályban maradt 
oldalaira nézve. Hogy jelenkorunk a' sok részint 
félrevetendő,  részint érdektelen nyilatkozatok mel-



lett, a' családi élet köréből, olly szegény maradt , 
az efféle  üdvös és czélszerü közleményekre néz-
ve, igen különösnek tetszenék ha épen terinésze-
lében nem feküdnék  a' tiszta anyai érzetnek, hogy 
első, meg nem zavart, a' nélkülözhetetlenség ön-
tudatán nyugvó anyai boldogságnak ezen idejét 
inkább szeretete körüli N tettleges gondoskodás, 
vagy enyelgő álmodozásban töltse, mint messze 
terjedő vizsgálódásban , 's annak a' közönség 
számára teendő feljegyzésében. 

Azonban a' mennyivel lelkesebben törekszik 
jelenkorunk, elismervén a' nőnemnek is az em-
beriség magasb czéljai iránti fogékonyságát,  an-
nak önnön maga által eszközlendő 's annál fogva 
egyedül igaz emancipatioját lassan lassan előse-
gíteni: annyival inkább lehet reményleni, hogy 
a' nemes, művelt 's kül viszonyok által erre fel-
hívott anyák, itt sem fognak  hivatásuknak tovább 
ellenszegülni, 's magokat semmi előítélet vagy 
önség által anyai vizsgálódásaik' következményei-
nek egy nagyobb kör elibe leendő terjesztésétől 
vissza tartóztatni nem engedendik, hogy így mind 
általánosan az emberiségre, mellynek papnőivé 



szenteli őket a' természet, mind annak egyes tag 
jaira annyival főbb  miveltséget *s tartósabb bol 
dogságot árasszanak. 



II 

F E I J I I T A T Á S I H Ó K 8 Á G . 

Anya. Kálmánom, jálszál valamit a' zon-
gorán a' mi kedves vendégeinknek; ama szép 
dalt Normából, vagy a' galopot a' báléjből, vagy 

V e n d é g e k. (megelőzőleg) óh igen kérjük! 
(Kálmán jellem/ő arcz vonalmakkal zongorához ül 'fi 
egy darabot tigy a' mint, eljátszik, mi közben néha 
ugyan erősen megakad.) 

Anya. Mondhatom önnek, kedves K. . 
hogy különben hiba nélkül megy, hanem idege-
nek előtt egy kevéssé zavarba jő. — Ha csak 
jobb zongora mesterre találhatnánk! Ez a' mos-
tani olly durva, *s a' gyermeket szüntelen azzal 



az átkozott hanglajtorjával kinozza.Én nem látom 
által mire való az. A'kis M... Lajos, 's S . . . 
Mári már annyi új darabot játszanak , az én Kál-
mánomnak illy tehetség mellett okét minden eset-
re jóval túl kelle haladnia. 

(Kálmán épen bevégzi rs föl  áll.) 

. V e n d é g e k . (Szerényen tetszést tapsolva) 
Gyönyörű, gyönyörű! 

Anya. (orom sugárzó arczozal) Játszál még 
egyet Kálmánom. 

Kálmán. De hát mit játszak? 
Anya. Akár mit; Strausznak új keringö-

jét, vagy a' francaist,  mit szigorú mesteredtől 
szinte erőszakkal csikaránk ki. 

Vendégek, (erőietett ucharisággal) óh igen 
a' francaist! 

Kálmán. Azt még nem igen tudom. 
Anya No csak próbáld meg, a' mint megy 

a' mi kedves vendégeink minden bizonnyal enge-
dékeny birálók leendenek. 

Vendégek . (Vontatva) óh igen nagyon 
kérjük. 



(Kálmán leül 's játszik.) 

Anya. Nem régen tanúlta-be azért nem 
megy még egészen jól. 

Vendégek. Valóban igen szép! tökéletes 
kis művész. 

(Kálmán fel  áll 's benső megelégedéssel meg-
hajtja magát;) 

Anya. Nos Ilka, tőled még ma a' mi kedves 
barátink semmit sem hallottak; énekelj valamit. 

Vendégek, (savanyú ábrázattal) Óh igen 
énekeljen on valamit kedves gyermek. 

I lka. (elpirulva) valóban én semmit sem 
tudok. 

Vendégek, (elszántsággá!) Legyünk olly 
szerencsések kegyedtől valamit hallani. 

I lka. Aztán rekedt is vagyok. 
A njy a. No csak ne kéresd magadat. Pró-

báld úgy a' mint megy. Nem fognak  a' mi ked-
ves vendégink téged szigorún bírálni nem; de ? 
(A' vendégek kötelesség szerinti igent mondanak.) 

r 
Anya. Énekeld ama szép dalt a' Némából. 

,,a' szerelem édes illatja'4 

3* 



(A' tizenkét éves Ilka végre vonakodva zongorához 
iil 's énekel; ,,A' szerelem édes illatja,4-) 

Anya. (E' közben hangosan susogva) Nem 
de kedves Z... kellemes hangja van, bár vala-
mennyire gyenge, de valóban ma egy kissé re-
kedt is. 

Z .. úr. (udvariasan) Egyátalában nem lehet 
észre venni, fölséges  hang, egészen a laSchodel. 

Anya. (dicsőülve) Mehet, mehet; ha jobb 
énektanítónk volna! hallása egyébiránt kitűnő; 
képes bár mi keringőt egyszeri hallás után elé-
nekelni, 's ha ollykor Operát hall, azt elejitöi 
fogva  végig képes megtartani. 

Vendégek , (gúnnyal) Valóban rendkívüli 
musikai génié. 

A p a . (a' hát térhői szerényen elő lépve) 
Már a' rajzban is jól elő haladtak ők. Gyermekim 
mutassátok be kedves vendéginknek rajzolataito-
kat. 

Anya. (barátságosan int felé  fejével.) 

V e n d é g e k , (elnyomott sóhajjal) óh igen a' 
rajzolatok. 



A n y a . (Minden egyes darabot oda nyújtva 's 
magyarázva,) Itt ezen virág; kivált a' szára milly 
természetes. 'S ezt segéd nélkül rajzoltátok nem 
de gyermekim? 

Kálmán. Igen, egészen segéd nélkül, csak 
utoljára igazított rajta a' mester. 

Anya. Hisz az magától értetődik, de csak 
igen keveset. 

Vendégek , (erőmüvileg) valóban kitiinő-
leg szép. 

Kálmán. Van még nekünk egy más csomó 
rajzolatunk is, elhozzam azt is? 

Apa. Igen hozd elő csak. 
V e n d é g e k , (néma kétségbeesés közt.) 
Anya . Az alatt Gyula fog  olvasni valamit 

kedves bácsinak. 
Apa. Tudsz te egy verset is, hogy van 

csak ? 
G y u l a , (elmondja.) 

A' B Á R Á N V. 
,,Egy hófehér  bárányocska 

Ki ment egykor legelni'4 'sa't 



V e n d é g e k , (elfojtolt  ásitozás közt jelentés 
teljes tekinteteket váltva) diCSü , díCSO. 

Anya, Tessék csak megnézni ezen pamlag 
párnát, ezt nekem Ilka készíté; ama zacskóval 
pedig nevem napján lepett meg. 

De miért e' képet tovább színezni. Kinek 
nem jutott olvasóim közül több ízben, azon sze-
rencsétlenség, ollyan vendégek közé számláltatni, 
kik a' kicsikart bámuló „gyönyörűt6* mint önkén-
telen áldozatot türelemmel vitték a' szülei hiúság' 
oltárára, mig magokban sőt bizodalmas körökben 
is azon jó izűn nevettek? Ellenben tegyétek ke-
zeiteket szülék, kik ezt olvassátok, szíveitekre 
's valljátok meg: nem voltatok-e már gyakran, 
a' nélkül hogy sejdítettétek volna, a' fentebbi  kép 
értelmében inkább vagy kevésbbé apák vagy a-
nyák ? Bár jói tudom, hogy minden anya és apa, 
kmek e" lapok kezeibe kerülendenek , nyugton 
mosolyogva, magát mintáz említett szabály alóli 
kivételt, 's igy ollyannak fogja  tekinteni, ki eb-



ben a' tekintetben intésre nem szorult, de annál 
hajlandóbb lesz, közelebbi 's távolabbi ismerősei 
körében ezen kép' eredetiét felkeresni,  's magát 
az azzali egybehasonlítás által mulatni. Tehát, ha 
egyébért nem is, legalább ezen czél eléréséért a' 
hozzá kapcsolt tanulmányt is méltassák egy tekin-
tetre ; ismétlem, nem magokért, hanem tiszta fe-
lebaráti szeretetből!! — 

De legyen elég a' tréfa.  A' dolog sokkal 
fontosabb  mint gondoljuk, 's valóban megérdemli 
hogy komolyan vegyük vizsgálat alá. 

Ha igaz az, hogy hír lapjaink kivált azon 
fokon,  mellyre a1 legújabb időkben emelkedtek, 
hathatós eszközei a' nép műveltségének 's azon 
alapuló nemzeti jólétnek, hogy ha továbbá azok 
ezen czélt legtökéletesebben elérhetik 's a' nemzet 
közös érdekének leginkább megfelelhetnek  , a' 
mennyiben annak egyes alaposzlopaira: házra 's 
családra  jóltevőleg hatnak: ugy valóban kívá-
natos , hogy a' nép' kifejtésének  ezen fontos  mű-
szerei a' házi nevelést is visgálódásaik körébe 
gyakrabban fölvegyék,  's az emberiség 's nem-



zetiség érdekében ellenőrködésök' tárgyává tegyék, 
a' mint ez a' nyilvános oskolai nevelésre nézve 
már sikerrel meg is kezdetett. Nem tekintvén azt, 
hogy a' társasági életünkben létező legtöbb rosz-
nak tulajdonképeni oka a' család élet' hiányos al-
kotásában 's az annak következményein alapult 
hibás szoktatásban 's nevelésben rejtezik; nem te-
kintvén azt, hogy a' nemzetnek eltulajdoníthatlan 
joga van a' leendő polgárok' szintúgy házi, mint 
nyilvános neveltetésükre ellenőrködést, hanem is 
egyenest, gyakorolni: lehetlen, hogy a' házi ne-
velésre vetett egy illő 's szívhez szólló tekintet 
közölve hazai hírlapjainkban, mellyeknek olvasói 
nagy részt apák-'s anyákból állanak, a' házi élet 
's gyermeki fenyítékre  nézve oktatólag, inlőleg 's 
buzditólag ne hasson , 's egyszersmind az idő ki-
vánatainak megfelelő  tárgyalás mellett az újdon-
ság, változatosság 's közvetlen lelkületi érdek' 
kellemei által, sokkal vonzóbban ne tünjék-fel 
mint, sok unalomig nyújtott tartalom 's jelentés 
nélküli czikkek. 

Ne mondja senki, miként a' házi nevelésnek 
a' család élet belső, 's igy nyilvánosság elibe 



itcm tartozó körében kell maradnia, 's az erre 
vonatkozó tanítmány, mint a' mellynek szép li-
teratúrai hírlapokkal semmi köze, különös nevelési 
irományokba utasítandó. Mert a' mi az elsőt illeti, 
a' család' becsülete veszélyeztetve, annyival in-
kább szentségtelenítve nem lesz az által, ha a' 
felvilágosodott  emberbarátoknak több családkö-
rök' házi nevelését illetőleg tett visgálódásaik s 
tapasztalásaik élethű, de csak általános vonások-
ban meggondolás végett közre bocsáttatnak. A' mi 
pedig az illy nevelési elemeknek külön munkák-
's időszaki iratokba való utasítását illeti , megkell 
jegyezni, hogy ez által az óhajtott siker nagyon 
tökéletlenül érethetik-el, a' mennyiben az illy 
munkákat, még ott is, hol számokra közönség 
létezik (mi fájdalom  hazánkban még nincs) nagy 
részt csak olly férfiak  olvassák, kik ezzel mint 
szaktudománnyal foglalkozva,  általa czéljokat — 
tudományos miveltségök előmozdítását — vélik 
elérhetni Azok, kiket az illy oktatások közelebb-
ről érdekelnek, 's kiknek azokra leginkább szük-
ségök van: az apák 's anyák ritkán látszanak 
hajlandóknak, de gyakran nincs is tehetségökben 



nevelési természetes hivatásukat mint szaktudo-
mányt kiképezni. Illyenekre egy véletlen 's a' 
mellett szívhez szóló alakban adott intés végetle-
nűl nagyobb erővel hat, mint minden nehéz-me-
netű , ha még annyi oskolai bölcseséget és tanú-
sító mester művek. 

Ezen, a' szerző irányát's jónak tartott kívá-
natét magyarázó kitérés után, térjünk vissza az 
előttünk fekvő  tételre 

Korunkat gyakran 's nem egészen igaztala-
nul érte azon szemrehányás, hogy a' valódinak a 
bensőnek rovására csak külső színen kapkod. Ezen 
olly gyakran elő forduló  tüneménynek közelebbi 
okát alig kereshetjük másban, mint a' megvakított 
szülék' bemutatási szenvedélyükben. A' méltány-
lásnak nem nagy foka  kívántatik arra, hogy ter-
mészetesnek találjuk azon érdeket, mellyel szü-
lék gyermekeik' kifejlődése  's előmenetele iránt 
viseltetnek, 's alig lehetne oktalanabb 's szeretet 
nélkülibb dolgot képzelni, mint azt kívánni, hogy 
a' gyöngéd atya- 's anyai szív szeretett gyerme-
két épen olly egykedvfileg  's elfogulatlanúl  tekint-
se, mint bár melly idegen gyermeket, 's iránta 



csak annyi részvétet érezzen, mint egy hideg 
szemlélő. Ha tehát egy oldalról nem csak meg-
engedhetőnek , hanem természetesnek , sőt szük-
ségesnek is találjuk, hogy minden gyermek az 
említett gyöngéd szeretet' szépítő fényében  tűn-
jék fel  a' szülei szemek előtt 's egyszersmind örö-
müknek, bánatuknak 's gondoskodásuknak köz-
pontját képezze 's h£ épen ezért szíves részvéttel 
's barátságos készséggel öremest oda engedjük is 
a' hű szülei szíveknek azon édes megelégedést, 
melly gyakran mint egyedüli's nagyon megérdem-
lett jutalma minden feláldozó  szeretetöknek, azon 
dicsérő elismerésből származik, melljet gyerme-
keik valódi jeles tulajdonai felett  idegen száj han-
goztat, ha szívtelen egykedvűséget vagy hideg 
gúnyt e' részben mint a' legszentebb érzelmeknek 
feldúlóit  útálunk is: ugy más felől  azon kettős 
kivánatot intézhetjük a' szülékhez : hogy gyerme-
kökrőli Ítélettételükben ne hagyják magokat, vak 
szeretettől elfogúlva,  jeles tulajdonaik' egyoldalú 
túlbecsülésére, vagy hibáik' részrehajló elnézé-
sére elragadtatni, hanem inkább, ha boldogsá-



gok szívökön fekszik,  nyilatkozataikban előre vi-
gyázók, 's magokon uralkodók legyenek. 

Érdekében van e' kivánat magának az élet-
okosságnak 's a' saját személyes haszonnak. Min-
den , ki csak legkisebb fokán  áll is a' világ 's 
emberisméretnek , tudja , hogy miként minden 
saját, maga által eszközlött 's úgy szólva kicsi-
kart dicséret czélját többnyire elveszti, 's annak 
mi általa szándékoltatott, egyenesen az ellenke-
zőjét eszközli. Ha azon érdem, melly iránt má-
sok méltánylását követeljük, nem kétségtelen, 
ugy magunkat nevetségesekké 's ha nem is nyil-
ványos, dejlegalább titkos gúny tárgyáivá tesszük 
Tegyük fel  ellenben hogy az említett jeles tu-
lajdonok eltagadhatlanok, akkor is fognak  ide-
gen rossz akaróink ürügyet találni, melly alatt 
azoktól az érdemlett elismerést — mit talán, ha 
magunk nem sürgetjük, önkéntesen tettek volna 
— megtagadhassák, sőt azokat gúnyolva porba 
tapodhassák, vagy a' körünket éber figyelemmel 
kisérő irigység ellenségeket fog  támasztani, kik 
örömüket abban fogják  lelni, ha szívünket a> 
legérzékenyebb oldalról sérthetik. 



Dc sokkal fontosabb  az illy divatos bemu-
tatási kórságnál az abban részesült gyermekek 
javára 's erkölcsi fejlődésére  vetett tekintet, 's 
ez az, mi a' jó érzésű embeibarátot, a' ki talán 
különben a' hiúság vakította szüléket kiméivé 's 
hallgatva magokra hagyta volna, arra indítja, 
hogy bírálásában komolyan 's tartózkodás nélkül 
lépjen fel.  Mert mi természetesb , mint hogy az 
olly gyermekek, kik magokat nem csak szüle-
iktől , hanem, udvariasság tetszvágy vagy ala-
csony politicából, ismerőseiktől vagy barátjaik-
tól szüntelen dicsértetni hallják, tökélyeikről, rs 
ügyességükről sokat higgyenek, mi egyfelől  szor-
galmukra 's iparkodásukra hat károsan, másfelől 
pedig hiúságot, fenhéjázást  's kérkedékenységet 
támaszt az ifjú  kebelben. Innét vannak jelenko-
runkban azon másokat lenéző orrfintorgató,  ite-
letöket mindenek felett  kimélet nélkül kimondó 
uracs- 's dámacskák, kik a' nélkül, hogy csak 
egy tárgyról is mélyebb esméretök volna, minden-
hez hozzá szóllanak, mindenről szellemileg tana-
kodni akarnak, 's a' mellett néha olly képtelen-



ségöket állítanak , hogy az igazi műveltségű 
féríiií  szánakozni kénytelen rajtok. 

De a' leg nagyobb kár, melly a' szülei hiú-
ságnak 's bemutatási szenvedélynek a' gyermekek' 
erkölcsi nevelésére való befolyásából  származik, 
áll a' külsők utánni szánakozásra méltó törekvés-
ben , melly szerint megszoknak , mindenben in-
kább a'külszínen mint a' valón, a' borítékon, 
mint annak tartalmán kapkodni, mindent, mit mu-
togatni nem lehet, jelentésnélkülinek 's fölesle-
gesnek tartani, bár melly dolognál a' felületes-
séggel megelégedni 's egész valójokban kevesebb 
isméreteket mint ügyességeket kevesebb lelkületet, 
mint csint, kevesebb erkölcsi érzelmeket mint 
divatos élet modorokat kifejteni.  Érzés nélkül az 
iránt, a' mi az életben, művészetben "s tudomá-
nyokban szép és szent, minden magasabb lelke-
sedés 's erkölcsi méltóság nélkül", átkaivá válnak 
az illy teremtmények századunknak míg az embe-
riség 's haza minden nemesebb törekvéseinek át-
hághatlan gátot gördítenek elibe, sőt még akkor 
is, midőn a' divat'  kedviért történetesen valami 
jót vagy dicséretre méltót tesznek, vagy nagy-



lelküleg oltalmok alá vesznek, valójuk" 's mun-
kálkodásuk' ellentétele által társasági életünknek 
valódi, belső kitartást, önmegtagadást 's mi min-
dennél több ön hasznát nem néző buzgóságot kí-
vánó kiképezésére a' legkárosabb befolyást  gya-
korolják. 

„így tehát gyermekink ne mutassák soha 
azt, mit tanultak, és soha 's senki előtt ne lép-
jenek mutatás végett fel  Oh igen, az elsőt. Az 
utolsót, a' mennyire azt fonák  élet viszonyaink 
engedik, soha de soha se ! A' franczia  „Produc-
tion" egészen más értelemben vétetik mint a' fa-
nultakróli szigorú számadás. Ez becsület érzés 
tekintetéből, az pedig a' csodálkozásért eszkö-
zöltetik , ennél a' fő  czélt kielégíteni 's örven-
deztetni , amannál pedig fényleni  's tetszeni, ez 
által illő kivánatoknak akarunk megfelelni,  amaz 
által dicséretet 's köztetszést aratni. Azért lehet 
gyermekeiteket szülék a' tanultakróli számadásra 
vonni vagy vonatni, de e' dolog melletti czélo-
tok csupán a' szigorú , valódi számon kérés , nem 
pedig a' kül fény  's hiú pompa mutatás légyen. 
Nem hiúságtok hanem lelkiösméretetek részesüljön 



abban. Soha se tünjék-fel  általotok indítva az a 
gondolat gyermekeitek szívében, mint ha ami? 
számon kérés , ama mutatás 's kitüntetés tanulá-
suk föltétele  's vén

rczélja volna. Azonban soha sem 
kell az illyen kiildolgokba valami jelentés teljes 
fontosságot  helyezni, vagy pedig azokat, hiú 
vissza éléssel gyakran ismételtetni. 

Tennen magatok kérdezősködhettek gyerme-
keitek körében arról, mit tanultak, vagy még 
sokkal sikeresebb leendene: ha tanítatásuk' órá-
iban őket véletlenül meglepvén , a' tudományok-
ban! előmenetelöket kikémlelnétek, mert az nekik 
hathatós inger 's ösztönül, nektek pedig örömö-
tökre szolgálna. Azonban szükségtelen itt a' dicsé-
rettel mindenkor készen álló nénék, bátyák', ba-
rátok' 's ismerősök' csoportja, 's mihelyt csodál-
kozásuk' tömjénét gyermekeitek számára nem nél-
külözhetitek , akkor már bennetek is a' szülék 
közönséges betegsége gyökerei vert-

De ne legyünk fölötte  szigorúak. Barátitok 
's ar hozzátok tartozók' szűk köre előtt nem fog-
nak kedvelteitek' készségei rejtve maradni, ha 
hogy ők azok iránt valódi belső részvétellel vi-



seltetnek Hiszem, hogy gyermekeitek saját esz-
közléstök nélkül sein lesznek hiányában a1 felszo-
lítatási alkalmaknak, midőn aztán másokat jeles 
tulajdonaiknak illő elismerésére vezethetnek; sőt 
egy elfogulatlan  's tiszta kebelből származó elis-
merés annál hatás teljesebben tünend fel,  mennél 
kevesebb erőszak'bélyege lészen rajta észre ve-
hető. Illy alkalomnál gyermekeitek idegenek által 
fölszólítva,  visszatartózkodás nélkül mind azokról 
bővebben szólhatnak, miket ők a' művészet' 's 
tudományok' mezején sajátjokká tevének, hogy 
e' szerént egyrészről önnön magoknak, más rész-
ről pedig nektek is, illő elégtételt adhassanak, 
nem külömben pedig valódi félelmöket  's bátor-
talanságukat legyőzhessék, melly utolsó gyakran 
ürügyül használtatik a' mutogatásra — de az 
fiatal  leánykáknál minden ismételt mutatás végett 
lett kiállíttalás nélkül is nagy mértékben bizonyára 
nem lesz észrevehető ott, hol az egész  nevelés 
a' bizalmas nyíltság' ;s természetesség' szellemén 
alapszik, 's minden képzeményes igényeket a' 
jóváhagyásra 's csodálkozásra még születésében 
megfojt.  Nem lehet eléggé komolyan ismételni 

4 



milly rontólag hat ama bemutatási kórság a' fiatal 
gyönge leányokra, 's miként a' tetszvágy' hiúság' 
'j czifrálkodás'  csírái is, mellyek a'nőt későbben 
gyalázzák, becstelenítik 's szerencsétlenné teszik , 
általa amúgy rendszeresen kifejlődnek  0 anyák ! 
hagyjátok leányaitokat, még csak lehet, gyer-
mekeknek maradni, ne akadályoztassátok őket 
ártatlan bábjátékaikban 's kerüljétek gondosan 
azoknak minden idő előtti nyilvános föllépésöket, 
mert az rendesen ártatlan gyermekkoruk sírja 
leend 

Tartalom ;s jelentés teljes gerjedelmek , 
gondolatok, kivánatok 's érzemények kapcsoltat-
nak halk ébredéssel az olly pillanatokhoz, 's esz-
közlik sejditlen a' belső életnek nem mindenkor 

i 
áldásteljes fordulás  pontját. Epen ezen okból nem 
egészen helyeselhetők a' női iskoláinkban 's ne-
velőintézeteinkben divatozó, ha bár szokás , 's 
más tiszteletre méltó tekintet alapította 's épen 
azért nehezebben is kiküszebölhelő nyilványos 
kö^msgálatok,  mellyeknek árnyék oldalait lega-
lább kettős vigyázattal mind inkább, inkább ke-
vesíteni fölötte  czélszeríi lenne. De fájdalom  a' 



legmélyebb belátásií tanítóknak s nevelőknek is, 
hiú szülei követelések "s kíváncsi község által 
kezök annyira kötvék, hogy kénytelenittetnek a' 
romlott idö-izlésnek, ha szinte fájlalva  is, áldo-
zatokat tenni. 

Ez alkalommal nem lehet egy fiatal  női ter-
mészetek müvelésére rosszúl használt eszközt nem 
említenem t. i. a' szavalást'sgyermek  színészetet* 
Senki se tagadhatja, hogy mind két gyakorlás, 
ha helyesen használtatik, az ízlés' 's lelkület' ki-
művelésére fölötte  jótékonyan hat, melly, kivált 
a' nőnemnél, ritkán tekintetik úgy, mint fő  czélja 
a nevelésnek. Ellenben nemtagadható, hogy azon 
eszközökkeli visszaélés vagy azoknak helytelen 
használása olly rosz következést 's veszedelmet 
szülnek, mellyek az azokból eredhető nyerést 
kétszeresen túl haladják. Ki tehát e' bajok' helyes 
méltánylásánál 's azoktóli félelménél  fogva  ama 
művelési eszközökből származható jeles tulajdon-
ságokról lemond, nem lesz feddhető,  valamint 
az se, ki helyes  használásoknál fogva  csak a' 
jeles tulajdonokat, minden velők kapcsolatba lévő 
károk nélkül elérni törekszik. Az a1 körül létező 
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közönséges szabály egyedül ebben áll: mind  azon 
gyakorlatokat  nem mint  bemutatás  alkalmat 
[proiluctiotJ  hanem mint  ártutlan,  önnön ma-
golt  kedveért  gyakorlott  's kedvelt  mulattatást 
kell  a' gyermekekkel  tekintetni. 

Ezekhez mindenek felett  kívántatik : 
1. Gondos  megválasztása  az anyagnak, 

melly valamint általánosan a' gyermeki természet' 
szükségeinek 's művelődési fokának,  úgy külö-
nösen az egyes egyediségnek is lényegesen fe-
leljen meg. Azért csak felfogottakat,  megértet-
teket, 's érzetleket kell velők, sza vallatni; gyer-
meki színészeleknél pedig, csak helyes, gyer-
mekek'  számára írt, 's gyermek szerepekkel ellátott 
darabokat játszani. 

. n 
2. Egyszerű  's természetes  előadás.  Őriz-

kedni kell, a1 gyermekeket színész modor sze-
rénti tagjártalásra oktatni, valamint az aífectatió-
toli félelem  's szemrehányás miatt, minden ter-
mészetes,  erőltetésnélküli kifejezést,  hangnyoma-
tot, érzést, mozdulatot 's tagjártatást önkényt 
velők kihagyatni. 



Gyermekszinészeleknél az abban előforduló 
öregebb személyek' szerepeit a' szülék vagy ne-
velők vállalandják magokra, a' gyermekekéi pe-
dig készségök mértéke 's aránya szerint felosz-
íandók, úgy, hogy p. o. női intézetekben vagy 
ott, hol az előforduló  fiszerepek  ugyan azon csa-
ládból ki nem telhetnek, azokat inkább leánykák, 
mint, bár mi közel álló firokonok  adják , 's hogy 
így ebben a' tekintetben is minden gyanús befo-
lyásnak 's alkalomnak eleje vétessék. 

* 

3. Bülcs határok  közzé  szor/t  tatása  azon 
hallgató  községnek  melly előtt az ollyan gya-
korlatok történnek. Minden hallgató község nélkül 
czélt tévesztenének , ellenben álljon az egyálalá-
ban csak gyermekekből, vagy ha ki nem kerül-
hető, csak igen kevés idősebbekből és ezek is 
csak ollyanokból, kik a' fellépendő  gyermekekkel 
a' legszorosabb viszonyokban állanak, úgy, hogy 
minden kituntethetés 's mutatás elkerültetvén, az 
egészen csak csekély víg tréfának  a' bélyege vé-
tethessék észre. Minden kíváncsi odatolakodó ide-
gen nézők egyenesen vissza utasítandók ; a' kis 
művészek 's müvésznék' dicséretéljen  pedig meg-



tartandó a' legnagyobb vigyázattal 's körülnézéssel 
párosított bölcs mérték. 

4. Azon gyakorlatok'  ritkasága,  hogy 
őket komolyabb foglalkozásaikban  ne akadályozza, 
és vagy mint jutalmaztatás, vagy pedig mint vi-
dám család-ünnepélyek' fűszere  tűnjenek fel  a' 
gyermekek előtt. 

E' képen sikerülhetne talán ama gyakorla-
toknak nem tagadható hasznait — a' nyelv', ízlés' 
's külelőadás' müvelése, nem különben a' lelkü-
letnek a' szép hatalmánál fogva  eszközlendő ne-
mesítése, valamint vidám család ünnepélyek iránti 
ízlés fölélesztése  által is, a' fő  's szív minden 

t 
távoli veszélyeztetése nélkül elérhetni. Óhajtható 
volna, ha ebben az értelemben s szellemben, 
zene, táncz, szavalás 's színészet mint tiszta, ár-
tatlan 's nemesítő élvezetek' segédeszközei a' 
gyönge gyermekvilágban is honosítatnának , mi 
kétségkül végetienűl áldásteljesben hatna, mint a* 
szegény kisdedeket hatáskörökből kitolni, 's idő 
előtt a' reájok nézve olly kevés sikerrel létező 
idősbek' éldeleteiben mint: hangversenyekben, szín-
darabokban 'sa't. részeltetni Hadd örüljenek mint 



gyermekek gyermeki módra ; de őrizze isten min-
den szüle 's nevelő' szívét a' hiúság' 's esztelen 
mutatást  bírság'  daemonjától! — 



(ÖÍS1IIBI8IL 
könyváros ti  ál  Pesten 

(hajó utczában) 

e z ü s t á r o n t a l á l h a t ó k . 

B o v a n k o v i c s J ó z s e f :  B i r ó i p a r a n c s o k 
magyar példányokkal. Alkalmas kézikönyv, birák, 
üggvédek és perlekedők számára. Pesten , 1842. 
kötve 2 fr. 

Moritz Hloch 2f  ué f  ű f)  x l  i d& e tf)eoretifd& 
practifdje  Grammatikter ungorifd)en  ©prűdje für  £>euí-
ftfye,  nebft  ciner 2tuén>aí)l üon Jöeiípielen nacfy  berSn-
tcrlincar SDíettjobe unb Uibungé 2íufgaben  jum Uibcr-
fefcen  au§ lem ĉutfĉ cn  inS Ungarifd;e.  1842. 2fr. 

K u n o s s E n d r e : U j d o n b ő v í t e t t S z ó f ü z é r 
Budán 1843. 

P a l a n k i K. L e g ú j a b b P e s t i t i t o k n o k . 
Az elet minden körülményihez egyedül magyar 
nyelven. Magában foglalja  az élet különbféle  viszo-
nyaihoz alkalmazaudó levelek készítés módjának 
példány mintáit elméleti és gyakorlati szabályok-
kal , valamint különbféle-  czímek, nyugtatványok 
végrendelet, szerződmények , 's folyamodásokat,  a' 
váltójog rövid vázlatával együtt Pesten , 40 kr. 

M e l c z e r L. M a g y a r és német s z ó és m o n-
dattan gyakorlati szempontból tanítványai számára 
szerkeztve 1842. 20 kr. 

V a j d a P é t e r ; N e m z e t i k é p e s A Bé C z é , 
olvasó és mulattató könyv , magyar szorgalmas fiúk 



és leányok számira. Nálunk eddig egészen új mód 
szerint 32 san/.ett rézmetszettel Pest. 1 fr.  40 kr. 

M r a z M i h á l y : O r s z á g o s n e m e s e' a' m a g y a r 
aIrendű pap? i8l2 ! . 1 fr.  20 kr. 

* M a u r i c e : N i n c s f o g f á j á s  t ö b b é ! C s a I h a* 
íatlan útmutatás mikép kelljen mindenféle  fogfájást 
gyorsan és gyökeresen gyógyítni, a' fogakat  késő 
vénségig épségben megtartani } a' romlottakat ismét 
helyre állítni, a' hiányzókat újakkal kipótolni. 
Pesten 1842. 40 kr. 

B u d a y : Gőz m o s á s : v a g y a1 m u n k a nél-
küli mosás egyszerű kezelése. A' fehér  ruha minden 
nemének csupán vízgőz által, 's vakító fehérre  mo-
sása f  idő 's pénz nyereséggel minden dörzsölés és 
koptatás nélkül. 12 képnyomattal. Pest 1842, 36 kr. 

» N i n c s t ö b b é k o p a s z fej!  v a g y : A l a p o s 
útmutatás a" haj-bajok gyógyítása, ép és szépen 
tartására egész késő korig Az eredeti negyedik ki-
adás után magyarra fordította  1). Virányi Kálmán. 
Pest 1842. 24 kr. 

• A' ló s z é p í t é s m e s t e r s é g é n e k f e l f e d  e-
zett titkai, vagy a' leghíresebb ló árusok kereske-
dési fortélya.  Mortgen A. ló kereskedő hátrahagyott 
irományaiból közölve. A' 3-dik megjavított eredeti 
kiadás után. Pest 1842 49 kr. 

A c s á d i Sándor . M a g á n o s m a g y a r t ö r v é n y 
kérdések és feleletekben.  Második kiadás, az illető 
újabb törvény czikkel bővítve. Pest 1842. 2fr. 

H á l á s h á z y J á n o s Okos G a z d a . P e s t e n 
fűzve  24 k r. 

B a l á s h á z y J . M e z e i g a z d a s á g 2 köt. 3 fr. 
B a l a s s o v i c s O l v a s ó k ö n y v . P e s t 1842.24kr. 



B e c c a r i a b ű n ö k r ő l . Z á g r á b ban I834.lfr.30kr. 
B e n t h a m Ál o k o s k o d á s i módok. Magyar-

ra fordította  Gindery. Pest 1842. 40 kr. 
Bod or L. magyar jpogán r

fh(i  tc;e g é k. B e v e -
zetésül az Almos 'tűn dér műhöz.: Kolosvártt 1842. 
2 fr.  40 kr. 

H r a ' s s a y S. B a n k i s m e r e t K o l o s v á r t t 
1842. 2fr.  24 kr. Kemény táblába kötve 2fr  40 kr-

C a m p e A m e r i k a f e l f e d e z é s e .  3 köt. Po-
zsony 1839. 2 fr. 

C h a p l y J ó z s e f :  iWezei r e n d ő r s é g ós úr-
béri értekezés, az 1836—40. évi országos végze-
ményekből, törvényes folyamatok  szerint tisztvise-
lőknek helységek elöljáróinak és a' jobbágyság 
számára 3-dik kiadás. Pesten 1842. 1 fr. 

C s á s z á r F e r e n c z I r o m á n y p é l d á k . P e s t . 
1842. 5 fr. 

C s á s z á r F e r e n c z k ö l t e m é n y e i B u d á n . 
1841. 1 fr,  20 kr. Vászonba kötve 1 fr  40 kr. 

C s á s z á r F e r e n c z a' f iumei  k f k ö t ő .  E g y 
iiuméban építendő kikötő tervel. Pest. 1842. 50 kr. 

C s é c s y J . T i s z t a e r k ö l c s t u d o m á n y j ó 
igyekezetű növendékek számára Debreczen 1842. 
10 kr. 

D e s s e f f y  Emil . gr. Al ffi  Idi le v el e k (1839 
—40) és néhány toldalék (18 i l ) Budán. 1842. 
2 fr 

Edvi I l l é s Pál: E g y e g é s z e s z t e n d ő r e 
szolgáló keresztény prédikátziók 4 köt, 1840- 3 fr. 
36 kr. fűzve  4 fr. 



A z e l b e s z é l ő A t y a v a g y r ö v i d t ö r t é n e-
tek gyermekek számára Glatz Jakab után fordítot-
ta Becser Soma. Pozsony 1842. kepékkel 30 kr. 

Az e l b e s z é l ő a n y a , v a g y r ö v i d t ö r t é n e -
tek gyermekek számára Giatz J. után Becser S. 
1812 festett  képekkel 1 fr.  feketékkel  30 kr. 

E m l é k k ö n y v az e l s ő m a g y a r s z í n h á z 
1792 május 5-kén történt megnyitásának félszá-
zados ünnepére. Pest 1842 2() kr. 

F á y A n d r á s : N ő n e v e l é s h a z á n k b a n . P e s t 
1841. 50 kr. 

F e o e l o n N ő n e v e l é s M a g y a r o s í t o t t a B-
Barkóczy László. Pest 1842 30 kr. 

F é n y e s E l e k : M a g y a r o r s z á g n a k , 's a1 

hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapotja 
statisticai és gcographiai tekintetben. 6 kötet Pest 
1837—40. 12 fr.  egy egy 2 fr. 

F é n y e s Elek . M a g y a r o r s z á g S t a t i s t i-
kája. 1-ső köt. 1842. 2 fr.  20 kr. 

A' második kötet nein sokára megjelenend. 
F o g a r a s y J á n o s M a g y a r k e r e s k e d é s i és 

váltójog. Eredeti alaptannal 's több szükséges ma-
gyarázatokkal világosítva és némelly külföldi.  fő-
leg az ausztriai váltó törvénnyel egybevetve Budán 
1841 3 fr.  , 

F o g a r a s s y J. M a g y a r k ö z p o l g á r i tör-
vény tudomány elemei Kövy S. után 3-dik javított 
's legúj ibb törvényekhez alkalmazott kiadás. Pest 
1842. 3 fr.  30 kr. 

— — J o g t a n i M ű s z ó k ö n y v 3-dik á t d o I-
go/.ott 's különösen váltó és kereskedési műszók-
kal bővített kiadat. Pest 1842. 1 fr. 



F u c h s : t e i i t c h u n g a r i s c h e s H a n d w ö r t c r-
buch fiir  Herrschaftsbeamte.  Szombat. 30 kr. 

G y á s z b e s z é d e k , m e l l y e k néha i S r é t e r 
János hamvai felett  tartattak 1842. 24 kr. 

. H e i n s i u s S z a v a l ás tan. 1840. 48 kr. 
II e l l e n n y e l v t a n e l e m e i P o z s o n y 1842 30kr 
P e t r i c h e v i c l i H o r v á t h Lázár m u n k á i 6 

kötet 1—3 Byron élete és munkái; 4—6 Kaleidn«-
ko|>: Pest 1812. í -s"S 1 fr.  30. 2—6 egy egy 1 fr. 

H u t t e r A n t a l : V e z é r e l v e k a' m a g y a r 
szép iralomban. Szeged 1842. 48 kr. kötve 1 fr. 

Já s z fTy  P á l : k e g y e l m e s ki r á I y i u t a s í t á s 
a* váltóbíróságok számára 1841. 4() kr. 

K i s A d á m. E g y h á z i B e s z é d e k 4 köt. P e s t 
1842. fűzve  4 fr. 

K é k k ö n y v t á r . Házi és i s k o l a i o k t a t á s -
ra szolgáló kézi és segéd könyvek gyűjteménye 
Kolozsvárt 1842 2 füzet. 

1-ső S z á H i t v á n y . H a j z k ö n y v 467. e lő -
képpel és hozzávaló magyarázó könyvel 50 kr. 

2-dik S z á l l í t v á n y k i s d e d e k s z á m v e t é s e 
ángol mintára 30 kr. 

K ö 1 e s y V i n c z e : P r ó b á I a t j a e g y u t m u t a-
1 ásnak uradalmi tisztek számára 1841. 1 fr.  48 kr. 

K o v á c s P á I: A' m ű v é s z á l m a. 4O kr. 
K o t z e b u e Á g o s t o n j e l e s e b b s z í n d a r a b -

jai 20 kötet. 1839- 5 fr. 
K r i z b a y M. A' k ö l c s ö n ö s t ő k e és j ö v e d e -

lem biztosítási köz intézet alapszabályai 20 kő nyo-
mati táblával 1842, 20 kr. 



K u n o s s E n d r e D a j k a k ö n y v 18 i2. 20 kr. 
— — Dal füzér  P o zs o ny 1840. i fr. 
K u t hy L. Munká i 1—4 köt. N o v e l I á k 1840— 

1842. 5 fr.  20 kr. 
• Gr. L a m b e r g : Még e g y t e r r a I n c o g n i t a * 

Pozsony 1841. 1 fr.  30 kr. 
L e n g y e l ! ) . F ö r d ő k h a s z n á l a t a é s g y ó g y -

ereje Budán 1848 30 kr. 
L e n t z M i k l ó s : K e r e s z t e l é s , é s k e r e s z-

teny házasok megáldása kori rövid beszédek 1841. 
30 kr. 

L e g ú j a b b és L e t t e l j e s b P e s t i m a g y a r 
német Levelező-könyv és házi titoknok. ÍIív Ta-
nácsodó minden rendű- és rangúak számára minden 
nemű, a' közönséges életben előforduló  levelek és 
ügyiratok szerkesztésében. 2-dik jau'tott és bővített 
kiadás. 3 táblával. 480 lap. Pesten i842. 2 fr. 

L i c h a r d 1) M a t h e m a t i c a i e l ő c s a r n o k a' 
szónoklati osztály növendékek használatára 2 kőre 
rajzolt idomtárral Pozsony 1842. 1 fr.  24 kr, kötet-

. len 1 fr.  12 kr. 
L u k á c s P. K i s d e d u t a z ó 2-dik b ő v í t e t t k i-

adás Pesten 1843. 10 kr. 
M a j o r s z k y J. V á r o s a i n k p h i l o s o p h i a i 

tekintetben Budaváros képeivel Hollós Mátyás és 
a' Törökök alatt, a' Pannónia, Dacia, Moesia ab-
roszával. Buda 1842. 1 fr.  20 kr. 

M e n t o r : E r d é l y i Nép k ö n y v i r j á k töb-
ben, szerkezti Nagy Ferencz tanár. Kolozsvárit 
1842. 1 fr.  20 kr. 

M u n d e K á r o l y , A' G r á f é  n b e r g j Víz-
gyógy intézet. Kolosvárt, 183$. 1 fr. 



N a g y I g n á c z . A r g y r u s K i r á l y f i .  Budán 
1840. 30 kr. 
— — S s í n műt ár 3-ik—33-ki fűzet  e g y 
egy 40 kr. 

N a g y I g n á c z, B e sz é I y e k. 3 k ö t e t 1843. 3 fr 
— K á r o l y , A r i t h m e t i k a B éc s, 1835. lfr.4()kr. 
— — E l e m i A l g e b r a . B é c s ; 1837. lfr  40kr. 
— - A' k i s Georaetra . B é c s , 1838 1 fr, 
— — A' k i s S z á m í t ó . Bécs . 1837. 40 kr. 

N a g y v á t h y , M a g y a r G a z d a t i s z t . P e s t e n , 
1835. 56 kr. 
— — M a g y a r p r a k t i k u s T e r m e s z t ő . 
Pesten, 1835. lfr.  6 kr. 
— — \ l a g y a r H á z i - g a z d a s s z o n y Pes -
ten 56 kr. 

P a l n g y a i I m r e , ü g y v é d e k k o r s z e r ű ter-
vezetezeknek ügyében. Budán, 1841. lfr.  20 kr. 

P a p I s t v á n , E g y h á z i B e s z é d e k és Irnád-
ságok. 2 köt. Pápa, 1840, 2 fr. 

P e t n c z M i h á l , R é g i m a g y a r s z a v a k . Po-
zsony , 1840. 1 fr. 

Re m é l e . A n a l y s e u n g a r i s c h e r C l a s s i -
ker. din Se&rbud) ber Glaffifc&en  Citeratur gur (Srlm 
nung ter ungar- <2pracf>e  Bécs, 1842. 1 fr.  30 kr. 

R e m e l l a y G u s z t á v , t ö r t é n e t i B e s z é l y e i 
Pesten , 1842. 1 fr. 

R o s e n t h a l M . A' Z s i d ó é s a' k o r s z e l l e m . 
Pesten , 1841. 40 kr. 
— — A' rég i R a b b i k e r k ö l c s t u d o m á -
nya. Budán, 1841- 36 kr. 



S a l o m o n J ó z s e f  az é l e t b i z t o s í t á s i i n t é 
zetekröl általánosan. Kolozsvárit. 1842 50 kr. 

S a s k u K á r o l y , B o l d o g s á g t u ct o m á n y. B u-
dán , 1842 1 fr. 

S c h 1 ő r A l a j o s , miér t v a g y o k K a t h o l i -
kus? Pozsony, 1840, 30kr. 

S c h u l t z A u g u s t , H a m b u r g ég j ó s l a t -
igazság. Pesten , 1842, 20 kr. 

S i r n k ú , E g y h á z i unio. P o z s o n y 1842, 30kr. 
S t á n c s i c s M i h á l , L é n y i s m e r e t . P o z s o n y 

1842. 54 kr, 
— — A l t a l á n o s f ö l d r e i r á s  és Ma-
gyar tartományok leírása. 16 kr. 
— — A l t a l á n o s v i l á g t ö r t é n e t . 20. kr. 
— — L a t i n n y e 1 v t u d o m á n y. 24 kr. 
— — M a g y a r n y e l v t u d o m á n y hang-
mértékkel 24 kr. 
— -- M a g y a r n y e l v t u d o m á n y ma-
gyar és nérnet nyelven I 10 kr. II. 34 kr. 

- S z é c h é n y i I s t v á n , H i t e l . P e s t e n , 1832. 
i fr.  20 kr. 
— — L o v a krűl. P e s t e n , 1828. 1 fr.  20kr. 

S z é k e l y S á n d o r , U n i t á r i a v a l l á s t ö r t é -
netei Erdélyben. Kolosvártt, 1839 1 fr.  30 kr. 

S z e k r é n y e s y E n d r e , ü g y v é d e k 's p e r 1 e-
kedő felek  Kézi könyve. Pesten, 1835. 1 fr.  6 kr. 

S z e l e s t e y L á s z l ó , É r z e l e m v i r á g o k 1842 
1 fr. 

S z e p e s s y Á l o y s , V a s á r n a p i "s n é h á n y 
ünnepi Homiliák. 2 köt. 1842. 2 fr.  12 kr. 



S z i g l i g e t i E r e d e t i s z í n m ű v e i . 1839 2 fr. 
— — M i c bá n cs a 1 á d j a. 1840. 1 fr. 

T o c q u e v i l l e E l e k , A' D e m o c r a t i a A ni e-
rikaban fordítá  Fábián Gábor. 2 köt. 4 fr. 

T ö r ö k J ó z s e f  , E g é s z s é g nem r o n t ó szé -
pítő szerek. Hudán, 1842. 20 kr. 

Török P á l és S z é k á c s J ó z s e f .  E g y h á z i 
beszédek Pesten, 1841. 2 fr.  • 

T ö r v é n y - C z ik k e I y e k. 1840 é v i o r s z á g -
gyűlésen alkotott. Pesten. 1 fr. 

V a d á s z , a' g y a k o r l o t t , i s in e r t e t ő az va-
dász körében 1842. 1 fr.  30 kr. 

Vajda P é t e r Dal hon. 3 köt. 1841. 4 fr. 
V á n d o r S z ű n ó r a i . E m l é k e z e t I t á l i á r a . 

1834. 1 fr. 
A' V á r o s o k r e n d e l t e t é s e i ránt . 1842. 30kc. 
V and rák János , P h y c h i k a i A n t h r o p o l o -

gia. Eperies , 1841. 1 fr.  20 kr. 
— — A' p h i 1 o s o p h i a i E t h i k a e l e m i 

1842. 48 kr. 
V ö r ö s m a r t y M i h á 1. Munkái . 3. köt. 6 fr. 

— — ii j a b b m u n k á i. 4 k ö t , 1840 6 fr. 
(I. 1 fr.  20 kr. II. 1 fr.  20 kr. III. 1 fr.  40 kr. IV. 
1 fr.  40 kr.) 

W a r g a J á n o s , T e r m é s z e t t a n . P e s t e m 
1842. 50 kr. 

Z s o l d o s I g n á c z , É l e t p á l y a . 48 kr. 
— — A' m e z e i r e n d ő r s é g főbb  szabá-
lyai. 4 kr. 
— — A' s z o l g a b í r ó i h i v a t a l . 1842. 2 fr. 
20 kr. 










