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Te odór a,
Beszély.
VACHOTT SÁNDORNÉ-tól.

Mint a legtöbb esetben szokás, úgy nevelte Bán- joló kis Teodóra, kinek szellemi tehetségei sokszorohalmyné is egyetlen leányát.
san fölülmúlták az anyáét, s kinek hajlamai teljesen
A mama társaságokat fogadott, szinházba — s különböztek annak hajlamaitól,
bálokba járt, míg leánya honn, a szigorít erkölcsű, g midőn a fejlődő szív megnyílni vágyék, s rofranczia gouvernante társaságában, s nyelv- rajz-zon-kon kebel után epedve, a természet első ösztönére,
gora-s egyéb mesterei látogatásai által, kedve szerint anyját kivánta fölkeresni, hogy feltárhassa fiatal kebmivelhette magát.
lének egész mennyországát, — a mama épen társaságot
Semmit előre tanulmányozott rendszer sgondol- fogadott, — vagy nem volt honn, — s legjobb esetkozás után, nem határoztak a szülök egyetlen gyér- ben pamlagán feküdt, s csókjaival némítá el a bé
rnek ök nevelésére nézve, mintha a sok tanító latoga- gzédre nyílt gyermekajkakat, s a sok bálozás születásai, s a jól fizetett gouvernante gondoskodása, min- ményével: migrainjével mentve magát, gouvernantden szülői kötelességtől fölmentené mind az anyát j^hoz utasítá öt.
mind az atyát.
Ily alkalmaknál, fájdalmas meglepetésében, sokHiszen Bánhalmynét magát is csak úgy nevelték, szor elszorult a lányka szive, de érzéseit csak nehány
s nem vált-e belőle elég jó feleség és anya? s a mi rá rejtett, forró könycsep tolmácsolá.
nézve sikeres volt, miért ne lenne ugyan azon mód ' Hogy mi ment leikében véghez, senki nem gyagyermekóre nézve is jó ?
nitíi. s nem is kutatta, — hisz csak anyja érthette
0 legalább kis leány korában sem epedett más yob a meg öt> de a keresett höigy fontosabb dolgok.
után mint a mit csak el is ért; szabad-e hát józanul
y()jt elf0crlalVa
csak kivánni is tőle, hogy eszébe jusson, miként a
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Szellemesnek senki nem mondhatta volna, — íelfogása nehézkes, s elméje gondolkozás tekintetében
járatlan volt, s a képzelő tehetség annyira hiánzék
nála, hogy lelke a legköltöibb helyzetben sem tévedhetett volna ábrándokra.
S mind ezen nem épen megvetendő benső tulajdonok helyét, jó adag hiúság pótolta, mely valóban
szükséges is vala, hogy legyen mi által felczifrázni a
külsőt legalább.
S ily anyának leánya volt fiatal hősnénk, a bá-

beteg, nem ápol]a-e m aga anyia is néha-néha. bar az
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orvos tuti a e iarausagott

Valóban ennyi jele után az anyai gyöngédség és
szeretetnek, hálátlanság volna boldogtalannak lennie,
8 méS nagyobb hálátlanság, ha a jó szülök szép réméпУеЬек meSfelelni nem
Hisz egész világ elismeri, hogy anyja a legérzékenyebb anya, ki még nevet is egészen szokatlant választott gyermeke számára.
Lám, a világ jobban tudta mint maga a g yérmek, mi jó, mi szerető anya ő.
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Mert a szegény kis Teodóra, ha mindjárt hálát- e hü, e nyájas társnéját, mely a szép holdvilágos éjelansággal vádoljuk is öt, koránsem vala boldog, bár ken oly fáradatlanul virasztott mellette, nyilt ablakámindennel oly túlságig elhalmoztaték, hogy még csak nál. — Hisz csak ez volt szive titkainak biztosa, csak
kívánnia sem lehetett többet, — és ö még sem volt ez látta a forró könyeket, melyek mig az anya tánboldog; — talán hibázott hát mégis valami? — igen, czolt és mulatott, a gyermek szemeiből oly sűrűén
hibázott: a szív, mely megértené az övét.
omlottak. — Csak ez volt tanúja annak is, midőn az
Szerencséje vagy szerencsétlensége volt-e, előre ifjú szív,meg-meg nyílt pillanatokra, hogy egész vilánem tudhatjuk, hogy a lányka, rokonkebel híján, áb- gát fogadja keblébe a boldogságnak, s dobogni, rerándokhoz kezdett ragaszkodni, s a nagy ürességben megni kezdett az elérhetetlenért, még csak nem is
mely őt környezé, tért találva, alkotott magának fé- sejtve, mennyi vád, mi sok szemrehányás illetné az
nyes kis világot, s belé szép, s oly kedves ideált va- anyát, ki gyermekét oly nyugodtan engedi át а marázsolt, ki szivét megértve, bájló öszhangzásban tölté gííny- és ábrándozásnak.
be magányát.
Midőn élte tizenhetedik tavaszát betölté, és szép
Bohó leányka volt egyébiránt ez a kis Teodóra lön, minő a kikelet, szülői elhatározták öt bevezetni а
minden különbözőn hatott rá mint másra; — arra világba, hogy induljon rendeltetése czélja felé.
például, hogy idegenek előtt játszók, talán épen kedve
S az ábrándozásnak e bájló gyermeke, im ott áll
ellenére^ képtelen vala, s ha mégis kényszeríteték, már a világ, vagy is: a prósa küszöbén. —
színét veszté, elhalványult, s kis kezei tehetlenül hűlEddig csak virágokon járt, — vájjon e durva,
lottak vissza ölébe; — de ha senkitől nem látva, benső mindenki által tiporható küszöb, nem fogja-e mindszükségből ült zongorája mellé, akkor eljátszott órá- járt a belépésnél megsérteni parányi, selyemczipös
kon át, csakhogy nem betanult, mesteri müdarabo- lábait?
kát, hanem mit a pillanat s érzései sugallának, minAnyja tapasztalt s szerető vezetése mellett kike
dent össze vissza, és még is öszhangozón, majd fáj da- rülhetné talán a rögöt ?
lommal, majd elragadó édes bájjal, mint soha a világ
Igen, de anyjától elszokott már, — ők nem értik
elhíresztelt művészei nem játszottak még. —
többé egymást, — s szép ábrándjai e helyen, nem seLegkedvesebb barátnéja a magány volt e kiilö- gíthetnek rajta,
nos kis lénynek, — hisz ifjú szive elég korán utasítaVachott Sándorné.
ték annak karjai közé, - hogy ne szerette volna hát
(Folytatása következik.)

A magyar hölgyekhez.
De még előtted áll egy új világ,
Anyára vár egy újabb nemzedék:

Kell-e dal, szép és varázsló,
Kell-e szép rege,

Akard s erényed a fő polezra hág,

Vészbe játszó és derűbe,

Neved dicsőség lángtüzében ég.

Mint hazánk ege?

Mit szűz hevében égő szív teremt,
Költőt, művészt, hőst és nagy férfiat.
Es mindent, a mi szép, jó, tiszta, szent,

Van-e kedvetek figyelni ?
Mondhatunk egyet;
És ha tetszik, és ha kedves,

'

Tőled, nemedtől várjuk hogy megadd.
Kezedben a gyermeknek álmai,
Tündérvilága lelkes ifjúnak,

Mondunk ezeret.
Vérünk lángja lesz dalunkban
Forrongó meleg,

A férfi boldogsága; játszani
Ily drága kincsek nem adattanak.

Élet és világ regénkben,
E nagy tömkeleg

Emeld föl bájaidnak zászlaját,

Könv- s mosolyból összeszőve.

Utánad kelnek e hon jobbjai:

Víg, borús egünk,

Gyönyör lesz tűrni hosszú éven át,
Ha díjt szelíd kezed fog nyújtani.

Köny s mosolyból, melyeket mi
Tőletek veszünk.

Teremtsd elő azon dicső időt
Hol a magyar szó s név imádva lesz:
Midőn kegyelmet nem nyer szűd előtt
IG e kettőnek ellenére tesz.
A kisdedeknek néma szája kér.
Hogy adj nekik hazat. Ne vond meg azt.
Áldás vagy átok vár e válaszért:
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Határozz, es knnondtad sorsodat.
#
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És a szőnyeg lesz kicsinyded
Csarnokunk falán
A mit a szív s elme rajzol
Bűvös a8ztal •„ .
Nőerény és női szépség
Amrvatkénei
, .
Es az edes hitszegésnek
Szenvedései;
És a szellem, mely szeszélyes,

Csínba öltözik
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8 önmagával e a világgal
Folyvást kiizködik.
Fgy hibázik müveinkhez,
Nyájas napvilág:
Az ti vagytok. — A hol ez nincs,
Nincs szellemvirág.
Kis dolog lesz szép szemekkel
Ránk lenéznetek,
Csinos fejjel meghajolni
Hogy figyeljetek,
Kis dolog lesz, és nekünk nagy,
Meghallgattatás:
Kedvezéstek drága kincsét
Hogy ne nyerje más.
És ha néha rósz hevünkben
Zordonok leszünk,
Mert talán a féltés dúlja
Fájó kebelünk;

Mert talán az idegenben
Leltetek gyönyört,
Míg bennünket elhagyottság
Szégyenláza tört;
Megboszúlni könnyű mód van:
Haragudjatok;
A haragban békülésre
Mindig kész az ok.
S szép a szép szemek haragja,
Mint villám s az éj.
Ah de édesebb a béke,
Megbékülni kéj.
Hagyjatok, de térjetek meg
Mint a kikelet,
S dal, virág közt elfeledjük
Könnyen a telet.
Vörösmarty,

A jó í z l é s miveléséről.
Mint többnyire minden szépnek s jónak csirája, föladata, mint gondoskodni anyagi kényelmeik felöl,
úgy a jó Ízlésé is, vele született tulajdona az emberi az nem érti nemének egyszerű, de magas hivatását,
szívnek.
Mert Isten az asszonyt szent czélra hivatá; végetHisz nem gondolkozás s az ész, hanem szivünk len szerelemmel árasztván el szivét, keblét is.végetlen
sugallá hogy a kellemes hatásokat megtudjuk külön- erővel ruházta fel, hogy fáradatlan áldozatai a szereböztetni az ellenkezőtől.
tét oltárán, tömjénként lebegjenek a háziasság tempH°gy a csalogány dalát jól esik hallgatni, shogy lomában.
a zöld lombok közt fejlődő rózsabimbó bájolón virul,
Hogy rendeltetésünk egész fenségét megértsük
míg édes illatát gyönyörrel szívjuk be, nem okosko- kicsiny- és nagyban, nem csak eszünket kell mivelni,
dások, hanem érzékeink fedezték föl.
s fogalmainkat szélesíteni, de szent kötelességünk a
A nemeshez önkénytelenül vonzódni, s idegen- szív, érzékek, s ezek által az Ízlés finomítása is.
séggel viseltetni az ellenkező iránt, — függeni a szépHáznépestül bájkörben él a nemes Ízlésű nő, —
ségen, s irtózni a rúttól, — nem tudomány, hanem lényén, öltözetén s egész megjelenésén öszhangzás
érzelmek kényszerítenek.
ömlik el, — szavaiban kellem s értelem beszél, — s
A nőnem, mint átalánosan állíttatik, nagyobb fo- körülte be van töltve minden tir, ha még oly igénytegékonysággal bir e részben, — talán, mert arra na- len volna is helyzete; — jelenléte, öt nem látva is,
gyobb szüksége is van.
érezhető, mint a jótétemény, mint az éltető, meleg
De fájdalom, e fogékonyság, mely létének áldása napsugár,
lehetne, ritkán van kellőleg képezve s kifejlődve.
Ó tanítsuk gyermekeinket ideje-korán a magaszMert a velünk született jó és nemes még nem tost és szépet ismerni s érteni, s őrizzük keblek fogébiztos útmutató; ellenkező hatások alatt a szép kihal konyságát a természet bájai iránt!
s elfajul, mint a gyom közt elkorcsosúlt virág.
Ki ama nagyszerű öszhangzást felfogni képes,
Ha a nő, rendeltetése szűk körét megvetésre méltó mely Istennek világokat alkotó, hatalmas kezét minkicsinyesnek találva, kivágyik a háziasság határai kö- den fűszálon érezteti, ki a vihar rettentő szavát s az
zül, s leányát a világban ragyogtatni kívánja, s hír- édesen zengő madár-éneket, ugyan azon következetes
névre törekszik, mely asszonyra nézve mindig sikam- rendszer hangjaiként hallja, mely évezredek óta mülós pályával jár, épen oly hiba, mintha fölöslegesnek ködik egy czélra: az felfogja találni a természet óriási
tart minden nemesebb foglalkozást, a női munkák s mintája után létünk részleteiben is az emelőt és szégazdasszonykodás mellett.
pet, s szükségét érzi hogy szeresse mind azt, mi arnuA nő nem ragyogni, hanem világítani született, lékony életben jövőre számolhat, a jelent elbájolja s
és nem is pusztán gazdasszony, hanem feleség és anya ízlésünket megnemesíti: az irodalmat, zenét és miiegyszersmind.
vészetet.
Ki a világot szeretné kielégíteni, az eleget tenni
Minden anya jól fogná tenni, ha leányát rajz
önmagának sem képes, — s ki elfelejti, hogy férje vagy zenére taníttatná. Nemcsak azért, mert minél
benső) boldogságasgyermekei nevelése“'épen oly szent többféle foglalkozásunk van, annál jobb, s vannak
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óráink, melyekben csak nemesebb munkára érzünk
Jól meg kell választani leányaink olvasmányait,
képességet, — de még inkább, mivel e rövid lét ha- s kerülni minden kedély-izgató, hatást-vadászó s
tárai között csak kevés időnk marad jobb hajlamain- ferde-irányú müveket, melyek Ízlést rontva, csak tévkat követni, s csak közelebbi ismeretség után fejlődik útra vezetik a hajlékony képzelő erőt. Csak a tiszta,
szivünk teljes fogékonysága a szépnek érzete iránt, nemes szépség előtt nyíljék meg szivünk s hajoljon
Hisz a művészet az, mi emel, enyhít és vigaszt nyújt, hódolva kedélyünk.
a zene csaknem együtt érzi fájdalmainkat, s megosztja
Tanítsuk rajzra zenére gyermekeinket, de ne azért,
szivünk gyönyörét is.
bogy hízelgőn magasztaló társaságokat, hanem hogy
De olvasmányaink még is fontosabbak minden- önszivüket gyönyörködtessék, s el-elmélyedve velők
nél, ízlésünk nemesítésére.
együtt egyes nagy szellemek nemesítő müveibe, ne
A liatal lélek nem éri be a puszta hangokkal, feledjünk a természet nyílt könyvének zöld levelei
bármi olvadékony édesen szóljanak is hozzá, a zengő közt sem lapozni.
öröm s a hangokban olvadt fájdalom még sem oly beIly útons vezetők mellett érhetjük csak el, hogy
szédes mint a könyv, melyből lélek beszél, ész sugár- majdan azon öntudattal lépnek rendeltetésük körébe:
zik, s érzelem rajong.
miként a szép s nemesben megszilárdulva, keblükbe
Az ész kutatásira csak ész felelhet, s a felzajgó hordják a sugárt, melynek fénye, bármit hozzon a
érzést, csak érzelem nyugtathatja, — a megmozdúlt jövő, deríteni segít az élet éjszakáján,
szív vezetőt, irányadót keres, s a fonál, mely után
megindult, egész életén át vezetője marad.
Vaclwtt Sándorné.

Képek, a nő i n e v e l é s r ő l .
Rudolph Karolin után.
E L 8 Ö LEVÉL
lyelszólítasz kedves Emmám, lennék szép hivatásod irányadónéja, melyei mindnyájunk anyja ruházott
lel, s oly magas tisztességben reszesíte, minőben embéri teremtményt csak lehet.
Anya vagy, s mély alázattal érzed e magasztos
méltóságot, sőt csaknem túlságos kétkedéssel nézeteid s lelkierődre nézve. Vájjon tudod-e hogy csendes» kutatásod, eszmélő belátásod s lelki nyugalmad
kell hogy erővé váljék, ha magadhoz hü akarsz mai adni De engedek kivánatodnak: hisz mily óhajtást
tagadhatnék meg, kedves örökbefogadott leányomtól?
Legyen tehát! — Idád tegnap volt nyolcz napos. S
így korán is látszik még nevelésről beszélni. S pedig
mindazáltal épen most van ideje. — Hogy mit kívánhatsz mulhatlanul Ida dajkájától, nem szükség inondanom, miután te, szerencsés anya, magad tápiáibatód kedvenczedet. Élelmi rendszered - mely által
kiadnak első táplálékát nyújtod, - hogy mikből ál.ion, határozza meg értelmes orvosod, s kövesd tanácsat elkismeretesen Arra nézve pedig, melyet idegén dajkától hasztalan kívánnál erkölcsi, benső életed rendszerére nezve halld tőlem a következőket:
Önzcl szelíd kedelyede ne csak inely fájdalmaktól, de
minden erősebb megindulástól is. Törekedjél megtartani a szende nyugalmat, mely annyira sajátod, hogy
minden erőd egyensúlyozva, s ezáltal véralkatod szabad tevékenységben maradjon, « gyermeked édes tápláleka akadalytnlanúl készíttethessék. Ha azonban

valami baj váratlanabból sújtana, mint hogy a hatás
tól megóvhatnád magadat, mely túlságig lágy kedé
lyedre s ezáltal gyenge testalkatodra nehezül, ha lényed legbelsejéig megrendülsz, az esetben tagadd
meg magadtól az öntáplálás örömét. Ez nagy áldozat
lesz, de gyermeked és saját föltartásod miatt, még is
meg kell hoznod. Igyekezzél ily esetben minden áron
a legjobb dajkára szert tenni, olyanra, kinek lelkülete
s kedélye, a legegészségesebb. Ha lehet, válaszsz szép,
vagy legalább jó arczu asszonyt. Az, ki kemény, sötét
vagy gonosz szenvedélyű vonásokkal bir, semmi
esetre nem lehet gyermeked dajkája. A legszélsőbb
hidegvérüséget szívesebben tűrném. — S ha találtál
egy szerencsétlen fiatal asszonyt, ki egészséges s jólelkű, s gyermeked dajkája kívánna lenni, szoktasd őt
szeretöleg magadhoz, hogy mind hozzád, mind gyermekedhez szeretettel simuljon. Dolgoztasd öt, de távolítsd gondosan el mind azt, mi ártalmára lehetne s
még gondosabban, mi elszomoríthatná,
De az eset, mely e figyelmeztetéseket szükségeké
nem fog bekövetkezni. Ha azonban mégis föl kellene
hagynod az öntáplálattal, nem találnál dajkát ki
mind e kivánatoknak megfelelne, hisz akkor fölmarad
még számodra a vízen-nevelés, mely erkölcsileg minden esetre ártalmatlan, s testileg is alkalmazhftó lehét. Hiszen vannak élelmi szerek, melyek a kisded
gyermek számára sokkal üdvösebbek, mint a beteg
anya - vagy rósz dajkának teje. Ha a betegeskedő
anya nem határozhatja magát az öntáplálás öröme
feláldozására, azt n J nem anyai s z e r e l ő i ,

ZZ

13
gyengeségből teszi, mely következményeiben nem kii- lőtte gyakran, változtatja azt. Jó ha a gyermek első
lönbözik a szivtelenségtöl. — — De ismételve re- pillantásai mindjárt kellemes képekre szállnak, s a fiaménylem, hogy a sors az édes anyai örömöket égé- tál szivet csak ilyekhez vezetik; szerfelett gyakori
szén tisztán s teljes mértékben fogja ízleltetni veled, változtatás azonban csak megzavarná öt.
Mindennél előbb derültségeden csillog fel a gyermek
Arról, hogy a szobában mérsékelt — gyakran szelvidám lelke. Arczod öröméből képezi magát első mo- lözött s tiszta lég legyen, felesleges szólnom, valasolya. Nyájasan zengő hangod figyelése mellett, éb- mint a kicsike gyakori mosdatásáról is. Saját rend- és
red a kis lényecskében a hangzatosság. Sírni is fog tisztaság-szereteted, minden efféle figyelmeztetést
azonban, mint minden más gyermek, de csak akkor, szükségtelenné tesz. A felöl is meg vagyok győződve,
ha valami fájdalom vagy legalább kényelmetlenség hogy követeléseid ezen pontot illetőleg, az ápolónéval
erőszakolja ez életótalom vagy segélykérelemre. A szemben is oly szigornak, mint lenniök kell.
fájdalom hangjait oly hamar fogod értelmezni tudni,
Hogy Ida ringattassék-e ? A ringatás s nem rinmint a te gyermekednél más teremtmény képes nem gatás felett oly sokat vitáztak, s oly módon, mely itt
volna. S ha felfedezéd, könnyen segítesz a legpará- amott ama kicsinyes paedagogi pedantériát árulja el,
nyibb bajon is, és Ida jókor, sokkal, előbb ismerend mely ez utolsó évtizedben gyakran fordul elöszinre.
mint másokat, s legédesebb mosolya fogja tudatni ve- Ida bölcseje, a jó nagymamától, el van kerekekkel
led, hogy gyermeked már ismer.
látva, hagyd rajta a kerekeket, de állítsd szilárdan, s
Hogy mily korán észrevehető a gyermeknél az ne szoktasd a kicsikét szükségkép a riogatáshoz; ha
érzék-szerkezet képessége, nem lehet meghatározni; egészsége van/úgy ringázás nélkül is aludni fog, ktiegyébiránt a természetek különbözősége szerint, kell lönösen a legkoraibb életidőben, melyben egész lété
ig hogy ez első fejlődés egyiknél előbb, másiknál ké- zés csaknem könnyű, ritkán megszakított szenderböl
söbb kezdődjék. De a parányi lényt az észrevehetöség á ll; ha az első négy héten át nem altattad öt rinegyszerii s kellemes tárgyaival venni körül, minden- gázva, úgy később sem fogja kívánni. De azért még
esetre üdvös, snem oly csekély jelentőségű, mint lát- is csak hagyd a bölcsön a kerekeket! Jöhet idő, melyszanék. Ha mint reményiem, hamarjában meglátogat- ben a kicsike, valami testi nyugtalanságtól kínozva,
lak kedves Emmám, az esetben engedd, hogy én gon- sokat sír, s a szokott nyugtató szer, a mell, nem kidoskodhassam a szobácska felékesítéséről, mely Idád elégítő többé: akkor megkísértheted, vájjon a mozgaelső életéveinek színhelyévé van szánva. Addig hagyd tás, legyen karjaidon, vagy a bölcsőben, megenyhíti-e
kérlek oly egyszerűen, mint csak lehetséges. Hogy a fájdalmat, s az álmot meghozza-e?
tisztán s takarosai! tartatod, azt úgy is tudom. Mintha
Mig Idád egészséges, ne hagyd gyakrabban aludni,
látnám Ida ágyacskáját a magadé mellett, könnyen, s mint épen kedve tartja; s mesterséges módokon soha
mégis elég melegen, a nem szelíd évszakhoz képest? ne engedd öt álomra kényszeríteni. Azt mondanom is
csinosan s tisztán betakarva, — s hogy még a gyönge fölösleges, hogy nagyon élénk zaj, s különböző társzemecskék kiméivé legyenek, az ablakok elölegesen gyak mutogatásai, hangos beszéd s dalolás által sem
zöld függönyökkel vannak leplezve. S ha majd Ida szabad az álomnak természetes, s nagyon enyhítő öszszemei eltűrhetik már a világosságot , kiderül tönét elűzni!
lassankint a szobácska szent homálya; akkor az én
Hogy azonban a te álmodat se űzzem el,
kedves barátném az appenczelli galamb helyett nyá- igen is hosszú levelem által, vagy untatással коjas gypsz gyermeket, vagy kedves gyermekcsoportot rábban elő ne idézzem, mint szeretnéd, — élj mára
állít az ágyacska átellenében, s időnkint, bár nem fő- boldogéi.

A r a n y

m o n d a t o k .

Külföldi remckirók után.

Ki a valódi világban do lgozni s az eszményiben
élni képes, az elérte a legmagasabbat.
____________
Nincs az udvariasságnak oly küljele, melynek
mélyebb erkölcsi oka nem volna. Az lenne a valódi
nevelés, mely ezen jel mellett, az okot is megfejtené,

Fiatal leányok nem képzelik mint szépíti őket a
munkásság, rajtok is, mint a galambnyakon a tollazat, csak akkor játszik s ragyog minden, ha mozognak, — s nem képzelik azt sem, mi férfiak mennyire
hasonlítunk a ragadozó állatokhoz, melyek nem
kívánnak veszteg illő prédát.

A munkás asszony egy lépést sem tesz haszta6 ha egy jó asszony elszánt szive megnyílnék
lan 11I
valaki előtt : mennyi leküzdött gyöngédséget, titkolt
------------------önfeláldozást s néma erényt találhatna ott.
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Ne higyj az asszony nyájas mosolyának, meglőhét egész éjen át sírt,
'
* —---------------Nagyon kívántok szerettetni asszonyok, és soká
egész a sírig : legyetek hát anyái gyermekeiteknek.
b
ь
b j _________ ___rv
^
Az anyai szeretet fölemészti az életet, a nélkül
hogy önmagát fölemésztené.
Átalános szabály, melyre nézve nem találtam
kivételt : a nevezetes emberek anyjok fiai, - az
anya erkölcsi léteiének magokon viselik nyomát,

Midőn az anya gyermekeiért dolgozik, magán
dolgozik, saját nemesülése- s szentesülésén, s minden
kötelessége betöltése gyermeke iránt, csak saját
^nje sz^püiése.
““ “
,
,
д legmegbocsáthatóbb, nem, — nem a legmegboláthatóbb, hanem a legszebb, a legdicséretre méltóbb büszkesége az asszonynak : gyermeke.
A népek lelke, az anyai szívben csírázik : erkölcsei, előítéletei s erényei! más szavakkal : az emberi
nem er k ö lcsiség e.____________

C
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Fel tehát! beszéljen ki szólni tud az anyákhoz,
bemmi nem oly bajló, mint anyat látni egy
, ,
T•
. л
gyermekkel karján, s nem oly tiszteletre méltó, mint hogy az alvók fölebredjenek - írjon ki irm tud az
anyát sok gyermek közt látni.
апУАкпак’
a ke^ sök ‘alálJanak! “
jék k‘
működni tud az anyákkal, hogy a vetők arassanak.
J
_ ___________

Némi tanácsok felserdült leánykák számára.
Ha oly társaságot, melynek tagjaival a mindennapi
életben naponkint találkozunk, egyszerre csak bálterembe, s a szokottnál egészen különböző czélbólskülönbözőn öltözve, összegyűlni látunk, önkénytelenűl
azon gondolat ébred szivünkben : vájjon nem játékszín-e az élet, s benn, az emberek színészek ?
Mert mi ösztönzi a színészt a művészeten kívül
szerepe tanulmányozására, s arra hogy hősét hűn
visszaadja, s miért hoz oly nagy áldozatokat még öltözetei miatt is, ha nem a közönség tetszéséért, melyért nem szűnik fáradni s küzdeni?
És mi egyéb ösztönzi a társaságokat, hogy oly
nagy gondot fordítsanak öltözékeikre, s oly sugárzó
arczczal jelenjenek meg ünnepélyeken, ha nem a tetszvágy? Minden egyes a másik tetszését keresi; észre
kiván vétetni, kitűnni, hogy elégülten, s kármentesít ve hagy hassa el a vigalom helyét.
IÜ tetszeni óhajt az embereknek, s azon törekszik,
hogy megjelenése kellemes hatást idézzen e lő , azt
senki nem kárhoztatja. Hisz a nagy körnek mindnyá.___
. • .
,
,
/.
., ,

Hisz oly kevés kellene ahhoz, hogy egy fiatal
leány a csinosságban czélját honn is a társaságban is
egyformán elérje; csak azt tartsa szemei előtt, mire
az anyai nevelés bölcsejétöl fogva tanítá és intette, s
állandóan szokásává törekedett nevelni, csak azt kell
annak idején valódi méltánylat és használatba hoznia.
Ki ifjúságában csak fogait, körmeit, haját s legegyszerübb öltözetét csínnal rendben tartja, oly talismánt bír,
mely csodákat mívelhet. S ki nem önmagáért, hanem
csak társaság kedvéért tartja érdemesnek, hogy külső
megjelenésére gondot fordítson, az belsőkép sem lehet
az, minek lennie kellene,
Ki külsöd által vonzatva érzi magát, az kétségtelenül részesiteni fog minden figyelemben, - de keresni fogja az aikaimat ÍSj mely közelébbi ismeretségedet eszközölheti. S ha aztán szellemi tulajdonaid:
tudásod, Ítéleted, s gondolkozásod nem felel meg annak> mit felöled feltön, vájjon megtarthatod-e akkor
is barátod tiszteletét?

kellékeinkre

kozni fogsz a mindennapi élet utam is, s más emberek

És még'is, ha efféléken gondolkozol, vájjon nem
érzed-e az önvizsgálat- és próbatét szükségét?
Mennyi gondot fordít többnyire minden fiatal
leány arra, hogy pár órai tetszést arasson, s megjelenése valamely vigalomban, kellemes hatást idézzen
elő; — és hányszor elfelejti a gondot a mindennapi
életben, melyben Ítéleteire nézve környezete oly sokkai elnézőbb, s igényeiben annyival könnyebben kielégíthető, míg a hatás boldogságunkra nézve sokkal
maradandóbb és tartósabb.
S aztán, ha komolyan fontolóra veszszük, vájjon
az is nem egy neme-e a csalásnak, ha idegenek előtt
más színben akarunk feltűnni, s másnak látszani, mint
szeretteink körében?

8 ™ 20"Уок köf > ~ 8 ha csak hiúság s tetszvágyból
pipeiézted fel iilsö et, vájjon rád ismerhet-e? s te
megőrizheted-e azt mi őt elbájolta, s arra készté, hogy
kitüntessen?
E kis gondolattöredékek után, mik egy vigalom
alkalmával merültek fel lelkemben, elhihetik barát
néjoknak a serdülő leánykák: hogy az ember több,
vagy legalább többnek kellene lennie, mint pillanatnyi
külső megjelenése mutatja; s hogy mindig veszélyes
volna fiatal leányra nézve, környezete figyelmét — s
tetszését kihívni, ha a figyelem folytatását a közéletben, s mélyebb pillantást vettetni szivébe s életébe,
kerülnie volna tanácsos.
™
hgy anya.

Kinek szivében ünnepélyek alkalmával kedves

jan egyes tagjai v a g y u n k , s a részvétre, jóakaratra,
.
/
1
л /
л
..i/..,
. ,
. képe marad em lékednek, ne teleitsd, hogy azzal talalés rokonszenvre épen oly szükségünk van, m int anyagi
r
J
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F о h á s z.
Atyám, ki alkotód
Dicső világodat,
8 egünkre feltüzéd
Sugaras napodat;

i

Ki zöld mező közé
Hintái virágokat,
S megáldád hangokkal
A zengő madarat;

8 nekem, szivet adtál,
S hozzá érzékeket,
Hogy érthessem mind ezt'
S imádjam lényedet. :

Ki minden fűszálnak
Adállmrmatcseppct,
S a dongó bogárnak
Újuló életet;

Nézz hivő keblembe
S lásd mélyén képedet;
Es szeresd tovább is
Hálás gyermekedet.
Inna.

Házi foglalkozások s kötelességek.
Semmi nem ad az asszonynak több erőt az élet szokjék kézi munkáiban, csinosan, egyformán igyekezminden viszonyaiban, szenvedések között, s a világ zék kötni, hímezni és varrni, — s ha leteszi munhódolataitól körülvéve, semmi nem egyensúlyozza kaját, el ne engedjük, hogy pamukját föl ne gombooly biztosan lelki állapotát: mint a kötelesség érzet.
lítsa csinosan, s szokott helyére ne tegye kis dolgozó
Minden női erény és erőnek, a hit és szeretet kosarát. Atalában tartassuk rendben könyveit, Írását,
mellett, a kötelességérzet az alapja, s minél szilár- sőt a kis baba-szobát is, s ne fáradjunk magunk sem
dabban vetjük meg gyermekeink lelkének ezen alap- segélyükre lenni a rendtartás azon ágaiban, melyre
ját, annál biztosabbak lehetünk jövőjökre nézve, an- saját ügyességük még nem kielégítő,
nál biztosabb ellenőrt állitánk gyöngéd szivük véSzoktassuk gondos öltözködéshez, — s kényesdelmére.
séghez, a tisztaságot illetőleg, hogy a csinosság máMár az alig ébredő gyermek-kebelbe is be kell sodik természetükké váljék,
ójtanunk ez érzeményt., — szoktassuk idejekorán
A mint a kis leányka nő, a szerint szélesítsük
ágy a kicsinyeket, hogy játékaik rendezését is köte- gondoskodása határait, — mert igen ritkán válik azok
lességböl tanulják végezni, hogy apró kis dolgaikat közül igazi háziasszony, kik csak miután minden
pontosan betöltve, még azon órát is, melyet tanulás nyelvet beszélnek, rajzolni s zongorázni jól megtanulközben pihenésül engedénk mulatságukra, kötelessé- tak, csak miután szépen tánczolnak, s végig tanultak
güknek tartsák jó kedvvel s játszva eltölteni.
valamennyi szükséges tudományt, kik csak akkor kezÁtalában véve alig tehetünk józanabbúl, mintha denek először is egy pár finom sütemény-készitéshez,
minden óránkat czélszerüen s rendszeresen el tudjuk s lassankint, nagy félelmek közt elválalják egyszerfoglalni, — s főkép gyermeknél szükséges az mindé- másszor az étkamra csörgő kulcsait is.
nek felett, hogy pillanatig se tűnődhessék azon: vaj-j A leánynak mintegy belé kell háziasszonyi kötelesséjon mi tevő legyen?
geibe nőni, s ezt józan vezetés mellett, tanulmányai"
Ha a háztartás okos és czélszerü vezetésére akar- mellett is könnyen eszközölhetjük,— nem magyarázó
juk leányainkat nevelni, jókor azon kell lennünk, hogy tok után, hanem gyakorlatilag kell bele szoknia mind
a legkisebbtől a legnagyobbig, mi gondoskodására bi- abba, mi hivatásának természetes feladata,
zaték, azt tartsa kötelességének hiven betölteni.
Azzal kell mindjárt kezdenünk, hogy rendhez
Vachott Sándorné.

Előfizetési föltételek:
Az „Anyák Hetilapja *
4 minden héten egyszer egy negyedretü ivén, csinos kiállításban jelenik meg.

Előfizetési ára postán küldve vagy Budapesten házhoz liordatva :
E gy évnegyedre (ap ril—juni)
. 1 ft. 50 kr. — Három évnegyedre (april —dec.) 4 ft. 50 kr.
Az előfizetési pénzek az alulirt kiadó-hivatalhoz bérmentesen beküldendők.

Tiz előfizetett példányra egy Ingyen-példány Jár.
rest, márezim só in 1861

Az „Anyák hetilapjáénak kiadó-hivatala
(egyetem-utoza 4-dik szám).
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Női ismerettár.
Inar-eavesületek Hogy az ipar a közelebbi időkben Az iparegyesület czélja vala: hasznos ismereteket terjesztem
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Ilyenek mbidenekelőtt az %a,-egyesületek.
volt pedig a mttiparos néposztalyt hasznos ismeretekben réEzek a idén század legérdekesebb jelenségei közé tar- szeltetni. E végett több népszerű nye ven írt tanulságos
toznak e mint annyi más közhasznú intézetek, Anglia és munkákat, rajzokat adott ki a természet és művészet koiéFrancziaorszáo- által hozatának létre Európa különféle ré- bői, jutalmakat tűzött ki oly müvekre,, s gondoskodott, hogy
.1
°
azok olcsó áron adathassanak s terjesztethessenek. Kiadott a
8Zel EÍső volt a már 1754-ben alkotott „London Society of hazai iparérdekekben és saját ügyei közlönyéül egy folyó
j a , and Manufactures“ a continensen első volt a Páriában iratot (Hetilap) dr. Vallás, utóbb Warga István szeikesztese
alapított „Société d’Encouragement pour ГIndustrie natio- alatt. Tartatott azonkívül pesti szállásán az ipartudomanyok
nale.“ Mind e két országban azonban e társulatok, daczára a különböző agából, tapasztalt^ ügyes tanítok áltál nyilvános
már sokkal előbbre haladott iparnak, nem szaporodtak meg leczkéket. Rendezett íparműkmllitasokat.
........
annyira, mint Németországban, mely azoknak előnyeit ugyan
Voltak az iparegyesületnek 1) rendes 2) örökös 3) ala
ttuk későn kezdé megismerni, azonban e késedelmet gyors pító, 4) adakozó tagjai. Az egyesület élén egy választmány
terjedés által csakhamar dúsan kipótolá. Első német közép- állott, melynek volt egy elnöke^ gr. Batthyány Lajos, egy
ponti iparegyesületnek tekinthető a „Politechnische Verein igazgatója: Kossuth Lajos, egy titoknoka, egy pénztarnoka,
für Bayern“ Münchenben 1816 óta; utána következett a egy ügyésze és 40 tagja.
„Verein zur Beförderung des Gewerbfleisses in Preussen.“
Az iparegyesület jótékony s közhasznú fáradozásának
Berlinben 1820 óta; a „Verein zur Ermunterung des Gewerbe- határt vetettek az 1848-ik év rendítő eseményei, s midőn a
fieisses in Böhmen“ Prágában 1833-ban az első iparegyesület forradalom lezúgása után újra kezdte volna működését,
az ausztriai birodalomban, mely eleinte sokat volt kénytelen 1851-ben kormányrendelet által rögtön betiltatott,
küzdeni a megalapítását ellenző kormánynyal; továbbá a
„Gewerbeverein fü r das Königreich Hannover“ 1843 óta; a
Ipar-iskolák. Oly tanintézetek, miknek feladata, azon
Hessische Gewerbeverein zu Darmstadt“ a „kurhessische ismeretek és ügyességek terjesztése, mik által a kézmüvek
Handels- und Gewerbeverein zu Kassel;“ az „Industrieverein és művészetek kor- és czélszerűbb kezelése mozdíttatik elő,
fü r das Königreich Sachsen zu Chemnitz“ ; a „ Verein zur Be- ipariskoláknak neveztetnek.
fórderung und Unterstützung der Industrie und der Gewerbe
Korunkban az iparnak minden ága oly lendületet nyert
in Inner-Österreich“ Grátzban 1838 óta; s a múlt tized folytán a természettudományok és műtan haladásai által, miszerint
az egész osztrák birodalomra nézve életbe léptetett „Öster- ama gépszerű eljárás, mely eddig nemzedékről nemzedékre
reichische Gewerbeverein“ Bécsben stb. Ezeken kívül vannak szállott, a legtöbb mesterségek haszonnali üzésére többé nem
Németországon számtalan fiókegyesületek.
elegendő. Szükség lön tehát, a megkivántató tudományos isMindezek czélja, a helybeli érdekek szerint változó mó- meretek és képességek megszerzésére alkalmat nyújtani mind
dositásokkal, az iparűző osztályok miveltségi állapotának azoknak, kik ily műipari ágaknak szentelék magokat, s kik
emelése s az eszközök, mik által e czélt elérni igyekeznek, amaz ismereteket az átalános tanintézetekben meg nem szeleginkább következők: 1) a hazai iparállapot hiányainak le- rezhették.
hető kipuhatolása s szülő okainak eltávolítása; 2) a hazai
Legelőször Angliában s Francziaországban támadtak
iparkészítmények kelendőségének lehető biztosítása a külföl- ily iskolák, s újabb időkben Németországban is sűrű utándiek felett; 3) a hazai iparművek idoszakonkinti nyilvános zásra találtak azon országok példái.
kiállítása; 4) különös felvilágosítások, ismertetések, eszmeVannak az ipariskoláknak többféle nemei. Átalában,
cserék az ipart tárgyazó haladásokban, találmányokban stb. meg lehet különböztetni az alsó s felső ipariskolákat,
időszaki iratok utján; 5) jutalomdíjak kitűzése nevezetes taAz alsókhoz tartoznak az úgy nevezett mesterképző
lálmányok számára a nyers anyagok és iparművek tökélyesi- vasárnapi s ünnepnapi iskolák, olyanok számára, kik már
tése körűi, vagy pedig kitűnő műveseknek stb. A haszon mely mint inasok vagy segédek gyakorlatilag űzik a mesterséget,
ez europaszerte elterjedt egyesületekből egyesekre háramlott, s itt részint a hiányzó iskolai ismereteket szerzik meg, rékitűnik azon körülményből, miszerint az iparűzők nagy tö- szint oktatást nyernek az alsóbb iparágakhoz szükséges
megében felkölték a tudás iránti szomjat s az iparűzőnek nem elemi tanulmányokban, mint minő a rajzolás, mértan stb.
csak anyagi állapotát cmelék, azon helyzetbe tevén őt, hogy
A felsőbb ipariskolák rendesen átalános iskolai képzett
mind jobb, mind ízletesebb, mind pedig olcsóbb munkát ké- séget feltételeznek, s feladatuk, azon tudományos s műtani
szítsen, mint azelőtt, hanem olvasás és gondolkozás által előkészület megszerezhetése, mely a magasabb iparágak üzészellemi része is nemesebb irányt vett, mely az élet magasabb séhez szükséges. A tanitási tárgyak tehát itt leginkább ma
elveire képesíté. Nemzetgazdasági előnyeit az iparegyesület- thematika, géptan, természettan, vegytan, természetrajz, mű
nek legjobban tanusitják az iparműkiállitások, s különösen az tan s más gyakorlati tudományok, valamint rajzolás, min1851-ik évi londoni világig armű ki állítás.
tázat stb.
Magyarországban sem maradhatott a külföld példája
Némely ipariskolák a reáliskolákkal vannak összekötve;
hatás nélkül, s különösen midőn nemzetünk a haladás terén mások, önálló szerkezettel bírnak; ismét mások valódi műtani
az anyagi érdekek emelésére nézve annyi üdvös rendszabályok tantermek, a párisi polytechnicum példájára (Bécsben ,’Karlsjavaslatok, tervek születését látá, nem lehete föl nem ébrednie ruhéban, Braunschweigban).
közügyet vezető férfiainkban a vágynak, hasonló buzgalmat
Némely országokban a felsőbb ipariskolák egyes ágai
fejteni ki a szellemi kifejlődés mezején.
külön tanintézetekként állanak fenn, mint bányászakademiák,
A magyar iparegyesület első csirája 1841-ben Almási erdőszeti, gazdasági tanintézetek; kereskedelmi, hajózati isBalogh Pálnak a „Pesti Hirlap“ 2-ik számában egy „hasznos kólák stb.
ismereteket terjesztő társaság“ iránt közlött felszólításában
Szorosabb értelemben ipariskoláknak neveztetnek azon
rejlett, mely annyi részvétre talált, hogy már kevés nappal a szegények iskolái is, hol szegény szülők gyermekei, a tulajczikk megjelenése után egy nagyobbszerü tervnek kidolgozása donképeni tanórákon kívül, könnyű mechanicus munkával is
lett szükségessé. Fclkarolák az ügyet számosán, s különösen elfoglaltatnak, mely némi keresetet biztosít számukra Ez
meleg pártolása alá vévé Kossuth „Pesti Hírlapja.“
által két czél éretik el: a henyélés meggátoltatik, s a szegény!
Gyűlések tartattak, aláírások történték, választmány ségnek némi könnycbbülés nyujtatik. Nagyhírű és valódi
neveztetett, az iparegyesület megszületik, s már a P. Hirlap póldányintézetnek tekinthető e nemben Fellenberg hofwvli
32-ik számában közöltetett egy e tárgyú felszólítás és prog- intézete.
ramm az illető választmány által, melynek tagjai következők
Magyarországon szép sikerrel működik egyetlen felső
voltak: B. Eötvös József, b. Eötvös Dános, Kossuth Lajos, Iipariskolánk, a József-ipartanoda Budapesten. 9
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deon, Benyovszkv Páter, Balogh Pál, Antal Mihály s inások.
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Kiadó-tulajdonos lleckenast Gusztáv. - Nyomatott Länderer ós Heckcnastnál. Pesten 1861.

