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(Folytatát.) 

2. A* g y e r m e k k o r . 
A' későbbi vagyis a' tulajdonképi gyermekkor hármas mozgás' mutatkozásával 

kezdődik, tudnillik rágás-, járás- és beszéléssel, 's a' fogváltozásig tartván, az első évtől 
a' nyolczadikig terjed. A' gyermek ez időkorban mintegy 42 hüvelyknyire nő 's körülbe-
löl 40 fontot nyom; általában tehát évenkinthosszasága 2—3 hüvelykkel, nehézsége 3 1/3 
fonttal növekszik; e' növekedés mindazáltal az első években nagyobb, a' következőkben 
kisebb. Aránylag mérve a' törzsökhöz, a' fej' nagysága egyre kisebbül 's a' végtagoké 
gyarapodik. Az élet általában egyre erősebb lesz 's a' halandóság minden évben fogy. E ' 
korszak' végével az agy valamint a' hátgerinczi velő, közeledik növekedése határához. Az 
izmok erősebbek lesznek, a' csontosulás előhalad 's a' csontvelő jobban kiképződik. Az 
arcz szélesebb lesz 's különösen a' fogak' bujása miatt, hosszabb; az orr nagyobbul 's ma
radó alakot nyer, midőn e' szerint az arcz, izmainak élénkebb munkássága által , több 
kifejezést nyer. 

A' fogazás előkészit a' r á g á s r a . A' vér' nagyobb tolakodása az inyekfe lé , 
gyakran fájdalmat, forráságot és lázas mozgásokat okozó, előzi meg a' fogak' kitörését, 
mi körülbelől a' kilenczedik hónaptól a' harmadik évig tart. A' gyermek már ekkor a' 
tejjel nem lakik j ó l ; élénkebbé levén izlése, kevesebb kedvet is lel ez egyféle táplálék
ban, 's változatosságot kivan. Lassankint elszokik az emlőtül's táplálatát az anyától nyúj
tott idegen anyagokbul veszi, mellyeknek emésztését rágás és nyálkeverék által saját ere
jével végezheti. 

Az első év' vége felé állani kezd a' gyermek, e' mellett mindazáltal, minthogy 
a' feszitőizmok még gyöngék, könnyen elveszti a' sulyegyent. Ezután , valamihez tartóz
kodván, lépegetéshez kezd, részint csupa mozgási inger által ösztönöztetve, részint hogy 
valamelly távol tárgyat megkaphasson. Járása csak a' második hónap' végével nyer biztos
ságot, 's azonnal egyedül, szabadon és saját akarata szerint akar mozogni. Igya ' mint ide
gen tárgyakkal kezd táplálkozni, elvonja magát anyja' karjaiból; maga lép a' földre 's 
önálló és szabad lesz, ugy mindazáltal, hogy erő' és gyakorlás' valamint elővigyázat' és 
megfontolás' hiányával levén, még mindig szüksége van az anyai felügyelésre. 

E' testi változások által előkészülve van a' gyermek a'beszélésre; először egyes, 
inkább egytagú szavakat mondogat, és pedig elejénte csupa beszélni vágyakodásbol, to
vábbi czél nélkül; csak későbben használja az egyes szavakat kivánatok' kijelelésére, 
midőn aztán egész mondások' helyét kell pótolniuk. Ezek legközelebb érzéki tárgyak' meg-
jelelései (főnevek a' jelentő esetben, nominativusban), utóbb érzéki cselekményeké (igék 
a' határozatlan időben). A' hangképzés legtöbbnyire az ajkokon kezdődik (b, p, m, v ) ; 
aztán a' nyelv' hegyére megy (d, t, 1, n ) ; utóbb a' fogakra (f, sz , ez); 's csak későbben 
terjed a' szájüreg' hátulsó részeire (g, k, s, r). Az egyes szavakról mondásokra j ő , vala
mint az észfogatokrul gondolatokra. Uly módon lép a' gyermek lelki viszonyba az emberek 
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kel. De a' nyelv tovább vezet; a' megértés által értelmes is lesz a' gyermek ; most ér
zéktúli képzetek állnak elő a' jogrul és jogfalanságrul, jórul és roszrul; 's a' fáradhat-
lan kérdezősködésekben ok és czél után , kitűnik az értelmiség' nyugtalan ingere a' tu
dásra. Egyébiránt a' gondolkozás elejénte közvetlenül beszédbe megy által, 's a' gyer
mek, minden tartózkodás nélkül gagyogván, — egész lelkeké láttat; csak lassankint 
kezdi fontolgatni, mit és miként beszéljen. 

Az élénkebbülő önmunkásság miatt egyre kevesbet alszik nappal a' gyermek, 
végre semmit sem. Ismerete eleinte csak az érzékire van irányozva; észrevevés 's em
lékezet uralkodnak benne, 's mintegy az ötödik év körül kezd munkásabb lenni a' kép-
zelődés, ugy hogy érdek ébred benne az elbeszélések iránt. A' benyomások maradan
dóbbak lesznek 's az emlékezet a' beszéd által gyámolittatik ; igy tartatik fel némelly 
emlékezet ez időbül élet' végéig, bárha álfaiában véve a' gyermek könnyen felejt. — 
A' gyermekben az érzés' nagy fogékonysága tűnik ki. Könnyen megörvendeztethető; 
valamint meg is szomorítható, 's az ellentételes indulatok gyors változatosságban köve
tik egymást. Az önzés még kitünőleg malkodik benne; ez okbul mutat a' gyermek né« 
mi érzéstelenséget; p. o. kegyetlen az állatok iránt, egykedvű marad szülők' vagy test
vérek' elvesztésekor, 's épen ez által van olly mélyebb fájdalom ellen, mellyet el nem 
viselhetne, fölfegyverkezve. így eleinte még éppen nem hajlandó, idegen jogokat elis
merni: mindent magának akar tulajdonítani 's önakaratát kivíni. De benne nyugszik egy 
magosabb szabadság' csirája, 's a' viszonyok ugy vannak rendelve, hogy ez kifejlődhetik; 
mert az erkölcsi törvény először szülői által ábrázoltatik elébe; az anya' jótéteményei 
először szerelmet ébresztenek benne, 's ez által gyöngédséget; az atya' komolysága 'a 
hatalma tiszteletet gerjeszt, 's ez által engedelmességre vezérli. így lépnek elő az er
kölcsiség' első vonásai a' szülőkhözi viszonyokban. A' gyermek ad nekik abbul, a' mit 
sajátjának tar t , örvend önineggyőzésének, 's minthogy örvendeztetni 's hálát látni akar, 
dicséretet és kedveskedést vár é r t té , 's igy ízleli a' jótét' első örömét, habár csak ér
zéki módon. Hogy a' szeretetet el ne veszítse 's a' büntetést kerülje, aláveti magát a' 
parancsnak. A' büntetés, mint az igazság1 gyakorlása, jótevőleg munkál; de csak ak
kor , ha komolyan, szenvedelem nélkül vitetik véghez, 's az igazság' keménysége szere
tet által szelidittetik. 

A' gyermeket szüntelen mozgás bélyegzi. Alkotni és képzeni akar , hogy ha
tóságát lássa, 's pajkosságra, kárörömre és rontásvágyra is vetemül. Tulajdonképi mun
kálkodása a' j á t s z á s ; játszás közt a' lélek nagyon fölelevenittetik, a' feltalálói lé
lek ébresztetik, az erő gyakoroltatik 's annak öntudata megnyeretik. Először a' gyer
mek csak dolgokkal játszik, aztán más gyermekekkel; igy jő lassankint sajátképi tár
salkodáshoz; először viszonyokat költ , utóbb eseményeket, 's művészi képző-ösztöntül 
határoztatva, játszva kisértgeti magát a' föstésben, épitgetésben 'stb. A' gyermekek 
mindent játszva akarnak űzni 's tanulni; ezt ugy is kell; és kegyetlenség, őket va
lamire a' későbbi kor' komolyabb és szározabb módján birni akarni. Játszva tanul
nak menni 's ugrálni , az öregek' nevetgélései közt; játszva beszélni, az öregek' vig 
együtt gagyogása közt. A' társaság' foglalkozásiba 's viszonyaiba játszva tanulják be 
magokat, bábvilágot alkotván és csekély élettapasztalásaikat és életbölcsességöket gya
korlatilag vévén emiékezetökbe. Maga az értelem is, mellynek nyomai nálok látszanak, 
— játszi találósság. 

(Folytttfaa lóvetbcüt.) 
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H O N I S M E R E T . 

I. F o l y dk. 

(Folytatás.) 

11. L a j t ha . Osztriában ered, Uj városkánál e'ri honunk szélét 's három rövid
ke vonalon határul szolgál; magyar Ovárnál a' dunának erre folyó ágába ömlik. Ránk 
nézve ugy szólván éppen semmi jelentőségű folyó, mert hasznot belőle keveset húzunk. 
Némileg szabályoztatok. 

12. R á b a . Stiriából foly be hozzánk Vasvármegyében, 's ezt majd egészen keresz
tül szelvén, miután a' Gyöngyöst, Herpenőt, más apróbb folyókkal együtt, magába fo-
gadá, Győrnél az erre vonuló Dunaágba merül. E' folyó, melly egyébiránt gyakori ára
dás veszélyeivel j á r , valamint minden alább elszámlálandott, kereskedési vagy hajóká-
zási tekintetben érdektelen. Nevezetes azonban, hogy Vasvármegyének északkeleti szélén 
kétfelé oszlik, 's egyik ága, melly előbb a' Sopronymegye szélén eredő Répczét magá
hoz csatolja, a' H a n s á g mocsárt és fertő tavat nagy részint alkotja. Ha ezen Rábaág
nak, melly a' Hanságba önti vizét, akadály tétetnék, a' Hanság talán kiszáradna, vagy 
legalább sokkal kissebbülne, *s aztán könnyű móddal kiszárítathatnék; egyszersmind pedig 
az illy módon szaporább vizű Rába, csekély szabályozás után , mellyre leginkább Mar-
czaltő vidékén volna szüksége, hajókázhatóvá lehetne. 

13. A' M u r a . Jókora nagyságú folyó, könnyen megbírná a' hajókat; Stiriá-
bul jővén Grácz mellett foly e l , 's alig éri Zalamegyének szélét, aztán ugyan e' me
gyének déli csucsá^ keresztül vágja és semmi más megyét nem érintve Légrádnál a' Drá
vával öszszeolvad. Grácz meglehetős nagyságú és népességű város levén a' terméketlen 
Stiriában, e' folyó egykor nevezetes és haszonnal kamatozó lehetend, midőn utóink a' 
termékeny Zalának, Tolnának, Rácskának, nem különben Verőczének és Somogynak 
gyümölcsét ide, tudniillik a' graczi piaczra, hozni értendik. 

14. K r a s z n a . E' folyó nevét viselő megyében ered, \s az Ecsed nevű mocsár
tón végig foly, vagy inkább ez elterjedve és kiszélesedve okozza az említett mocsárt 
vagy lápot, 's éppen a' Szamossal egyesülvén ömlik a' Tiszába Vasárosnaménynél. A' 
későbbi kor emberei majd csodálkozandanak, miként engedhettük, hogy e' kis folyó 
olly temérdek kiterjedésű haszontalan sőt ártalmas mocsárt okozzon, millyen az ecsedi. 
Mibe kerülne Szathmár- 's, Riharmegye lakosainak 's a' Hajduvárosok és Nagykunságnak 
egy biztosságot nevezni k i , melly megvizsgálná: valljon olly magosán feküsznek e: Nagy
károly, Debreczen, Szoboszló és Kardszag, hogy e' folyót csatornakép nem lehetne az 
említett városok felé vezetni a' Tiszába? Ha ez lehetséges, mennyi haszon háromlanék 
e' városokra és vidékeire ! — 

15. K ö r ő s . Három kisebb folyóbul tárnod. Egyik fehér Körös, melly Zaránd-
megyében a' körösbányai hegyekbül fakad, 's Borosjenő, Kisjenő, és Gyula mellett 
foly el , 's itt nagy mocsárokat hagy maga után; a' másik fekete Körös, melly Biharme
gye délkeleti csúcsán a# rézbányai hegyekbül ered , 's hasonlókép szép kiterjedésű mo
csárok okozója, főleg Sarkad körül; Békésnél a* fehér Körössel egyesül; harmadik 
sebes Körös, melly Kolozsmegyében Körösfő mellett fakad, Bánfihunyad, Élesd és Te-
Iegd mellett folyva a' gyönyörű váradi völgyet végig öntözi 's Nagyváradon keresztülfolyván, 
iszonyú nagy mocsárt vagyis a' biharmegyei és békesmegyei Sárrétet alkotva, a'fölebb em-
litett két de most már egyesült Körösbe ömlik Körösladány és Köröstárcsa közelében. 
Mind a' három egyesülve Szarvas mellett foly ván uj mocsárt okoz,'s Csongrádnak átellené-
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ben a' Tiszába szakad. Ha ezen folyók nem volnának is hajókázhatok, mielőtt egyesültek, 
csak azért is óhajtható szabályoztatásuk , hogy az által a' belőlük származó mocsárok ki
száradnának, milly nagy haszon volna ez!— Azonkívül arra lehetne használni, főkép a' 
váradi völgyön végig kanyargó sebes Köröst, hogy e' szép völgy rétéit szárazság idején 
zsilipeknél fogva meglocsolja. 

16. T e m e s . Az oláh-illyriai határőrző ezred kerületének hegyeiből e red , ' s 
Karansebes és Lugas mellett folyván, Pancsovánál a' Dunába ömlik, hoszas mocsárt hagyva 
mellékein. A' millyen visszaijesztő mocsáros és homokos sivatag most e' nagy térségnek 
legkiterjedtebb része: éppen olly szép 's kellemeivel vonzó leszen egykor, de addig sok 
viz elfoly a' Dunán, és sok vadkacsát lőnek a' mocsárokban uracsaink. Igen, gyönyörű 
leszen egykor e' rónaság; de előbb valamelly nagy változáson kell átesnünk; egy nagy ráz-
kodásnak kell előbb a' magyarnak keblében szunyadó tehetségeket és erőket fölébreszteni, 
mellyek aztán e' folyóknak is parancsoljanak. 

17. Béga . Krassó- és Hunyadmegyét egymástól elválasztó hegyfokbul fakadoz 
a' Béga, melly némileg csatornává van alkalmazva 's Temesvár mellett vezetve, de azért 
nagy kiterjedésű mocsárt okoz Torontálmegyében Nagy- és Kiskikinda között. 

18. B e r e t t y ó . Krasznamegyében a' Krasznafolyó forrása szomszédságában 
Oszoj nevű hegybül bugyog ki. Biharmegyén keresztül Margitához közel Kis-Maria mel
lett foly e l , és a' hazában azon legnagyobb kiterjedésű mocsár támad belőle, melly ré
szint Bihar, Békés, Szabolcs és Hevesmegyékben 's a' Nagy-Kunságban fekszik; ezen 
mocsárbul kifolyván, közel Szarvashoz az egyesült hármas Körösbe ömlik. 

19. H o r t o b á g y . A' Tisza kiáradásai szülte mocsárokbul foly a' Hajduvárosok 
mellől, 's a' fölebbi 18 szám alatt emiitett nagy Sárrétben elenyészik, vagy is a' rajta át
hatoló Berettyót neveli, gyarapítja. 

20. N y i t r a . Ezen nevű vármegyében ered, 's Bajmócz, Zsámbokrét, Nagyta-
polcsán, Nyitra, és Érsekújvár alatt foly. Komáromnál a' Vágdunába merül. Talán egy 
hozzá hasonló nagyságú folyó sincs az országban, mellynek annyi haszna volna mint a' 
Nyitra folyónak. Hogy néha kárt is okoz, annyi bizonyos, de az tűrhető a' haszonnal ösz-
szehasonlítva. A' szép Nyitra völgyet minden tavasszal elönti és termékenyíti, ámbár néha 
akkor is megtörténik áradása, mikor nem kellene; azonkívül igen derék malmokat hajt, 
nevezetesen Érsekujvárott. 

21. I p o l y . Nógrádmegye éjszaki szélén ered, 's Balassagyarmatot öblögetvén, 
Esztergámnál ömlik a' Dunába. 

{Folytatiaa ISfetleiíl.) 

Kr* F ig -ye l 1 * 1 6 ** 6 *^ 8 l ap ja iwdk 1 *^ Folyóiratunk két első évnegyede végének közeled
tével bizodalmasan kérjük mind félévi, mind évnegyedi előfizetőinket, hogy buzgó igyeke
zetünket folyvást gyámolitni, 's további rendeléseiket lapjaink iránt minélelőbb megtenni 
méltóztassanak. Új előfizetőinknek, kik talán kezdettül óhajtanák megszerezni folyóiratunkat, 
az első számtul fogva, eddig megjelent hat mű-mellékletünkkel együtt, szolgálhatunk még 
hiánytalan példányokkal. Megrendelhetők lapjaink minden kir. postahivatalnál 's Eggenber-
ger és Heckenast könyvárusoknál, évnegyedenkint, helyben 2 frt. 30 kr., vidékre 3 ; fél
évre helyben 5, vidékre 6 ezüst forintjával. — Alkalom által, sőt postán bérmentve teendő 
rendelményeket is, legbiztosabban önmagához intéztetni kér 

a' szerkesztőség. 

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

Pest-Budán 10; félévre 6 , és 5 pengő forintjával. 

BUDÁN, A' MAO YAH KIR. E G Y E T E M BETŰIVEL. 




