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E L Ő S Z Ó .

A’ jelen munka egyike azon tizenegy pálya
ira tn ak , mik a’ Puchól Marczibányi Lajos tábla- 
bird által k ite tt két rendbeli (20 és 10 arany) 
jutalomra küldettek be a’ magyar academiához; 
melly jutalm akat ez, a’ maga részéről, a’ hely
ben hagyandó és kiadandó munkák’ ivszámához 
mérséklendő tiszteletdíjjal nevelni határozott. 
A ’ jntalomtevd olly yezérkönyvet kivánt, melly 
a’ népoktatóknak ’s tanulóknak szükséges isme
reteket legkielégítóbben összefoglalja, ’s m int 
illyen Edvi Illés Pálnak már eddig a’ közönség’ 
kezei közt levő „Első oktatásra szolgáló kéziköny
ve“ nyert elsőséget. Azonban szívesen hajlottak a’ 
birálók — k ikrő l a’ m. 1.1.’ történetei (az Év
könyvek’sajtóialattlevő IIL kötetében) emlékez
n e k — a’második jutalm at az illy jelmondatűnak 
oda Ítélni: A’ t u d o m á n y o s  e m b e r f ő ’
m e n n y i s é g e  a’ n e m z e t ’ i g a z i  h a t a l m a .  
G. S z é c h e n y i ,  I s t . ; mint a ’ melly két rész



re osztván tá rg y á t, az elsőben a’ nevelés- és ta
nítás-tudományt adja elő, annak legújabb álla
potja szerint, teljes rendszerben, töm ötten, ’s 
állandó tekintettel a’ gyakorlatra: a’ második
ban pedig az elemi tanítványnak szükséges is
m ereteket elég teljesen összefoglalja. Voltak 
ugyan a’ bírálóknak a’ szerzó’ elvont 's nem elég
gé népszerű előadására észrevételeik; m indaz- 
által az academia tekintetbe vévén egyfeliil a’ 
munka’ alaposságát és tudománybecsét; másfélül 
azt, liogy az Edvi Illés’ kézikönyvével a’ köz
nép’ szükségeinek úgy is meg van felelve; ez 
pedig felsőbb nevelésre és tanításra szolgálhat, 
tanítónak és tanulónak, vezérfonalul; ’s általá
ban , hogy ugyan azon tárgynak több oldali fel
vétele és előterjesztése, kivált az olly fontosé, 
millyen a’ hazai iQűság’ nevelése, nem lehet nem 
hasznos: jónak ítélte a’ jelen munkát is a’ közön
ségnek általadni.

Pesten , a’ magyar tudós társaság’ kis gyűlé
séből, május’ 22. 1837.

D. S c h e d e l  F e r e n c z ^  
t i t o k n a k .
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A’ SZERZŐ’ ÉLŐBESZÉDE.

Hogy az elemi nevelésnek igen sok hiányai 
legyenek hazánkban, mindenki meg fogja ismer
n i ,  ha elemi nevelésünk fölött előitélet nélkül 
gondolkozandik, a’ német elemi nevelés’ rend
szerére csak egy pillanatot is vetend, igy a’ neve
lésről magának általányos eszmét alkotand. Ezen 
megismert elemi nevelés’ hiányainak okoslásaért 
— melly által a’ hazai legnagyobb néptömeg lehető 
boldogságátéri el, fentebb nevelés alapítatik, a’ 
hon virágzó állapotra ju t — nincsen igazi ha
zafi kebel, melly leghőbben ne feszülne.

Az elemi nevelés’ hiányait fogta fel a’ dicső 
Marczibányi család’ egy tagja, ’s jutalommal, 
mellyet az academia is nevelt, kivánta a’ hazafia
kat a’ tárgy’ kifejtésére buzdítani.

Ezen jutalomtételre ügyekeztem én i s , a’ 
népnevelést különösen szivemen hordozván, fe
lelni , ’s az egész munkát a’ jutalomtevő’ szel
lemében két kötetre osztám.

Az első kötetben érintém a z t, m it tudjon 
egy elemi, tanító sikeres taníthatás végett; ezért



szőlék l )  az embertehetségekrdl, mellyeket 
a’ tanítónak felköltenie k e ll; 2) a’ tanításmodról, 
melly után a’ felköltendő tehetségekre hasson; 
3) az elemi nevelés’ elrendeléséről. Mindezekről 
ügyekeztem népszerűn szőlani.

H a mind e’ mellett, az érdeklett pontokban 
talán szorosabb valék, mint némellyek akarták 
volna: mentsen ki azon ügyekezet, melly szerint 
röviden mindazt adni akarám , mit egy tökéle
tes elemi nevelhetésre jelen gondolkozásom sze
rin t szükségesnek láték.

Ha talán ollyak is találtatnának munkámban 
némelyek által, mik az elemi nevelők’ felfogá
sát^ múlni látszanak: mentsen k i részemről is , 
de az elemi tanítók’ részéről is , azon őszinte 
nyilatkozás, hogy; azok, k ik  a’ legfontosabb 
elemi nevelésre szentelék magokat, ezeket fel
foghatják , ’s felfogni űgyekeznek.

H a talán rendszeresebb létem láttatnék aka
dályozni a’ könnyebb felfoghatást; mentsen k i 
azon igazság, hogy; ha valahol, a’ szellemi vi
lágba nincs ugrás, itt mindent renddel kell al
katúi, ’s renddel a’ tehetségekre hatni. Mentsen k i 
végre általányosan az, hogy jelen munkámmal, 
csak igen-igen kis  részét is ügyekszem  pótolni 
azon hiányoknak, mellyek néptanítókat -  neve
lő-intézetünk’ nem létéből egész nevelési rend
szerünkre háramlanak.



1. §•
A z emher.

Az embert már magas testalkata is kiemeli más te
remtmények felett; de különösen kitüntetik őt tehetsé
geinek hatásai. Ha az emberi tehetségek’ ezen hatására 
figyelmeziink, ugy látszik, hogy az emberben a’ külha- 
tások’ többszöri öntételei, először is a ’ külhatók’ tudá- 
sá t, azután entudást ébresztenek, mellyek «) az isme* 
réti tehetséget szerkezik. A’ tudott kültárgyak, a’ lélek
ben bizonyos meghatódást ébresztenek, vagy érzést köl
tenek fel: igy kel az ismereti tehetségből b) érzési te
hetség. A’ külhatók iránt felébredt érzés az emberben, 
vágyódássá vagy kívánássá válik , melly az embert tettre, 
cselekedetre ösztönözi. így fejlik ki az ismereti, és ér
zési tehetségekből c) a’ kivánási tehetség. De ezen te
hetségek reájokhatás nélkül fejletlenek, magunkba zártak 
és szendergők maradnak, vagy pedig csak történetJegesen, 
bizonytalanul ’s czéliranytalan fejlenek. Csak czélszerű 
hatás által fejlenek a’ tehetségek czélszenín szabadokká, 
így fejlhet az ember hármas tehetsége után, hármas irány
zata felé: gondolkozó, érző és cselekvő létre , általáno
san Ezen irányzatok felé m ára’tehetségeket
a’ tulajdon értelmi nevelés fejti. —

2. §.

A ' nevelés.

'V nevelés nem egyéb mint az emberben szendergő 
tehetségekre czélszerű hatás, melly által a ’ megkötött 
tehetségek czélszerű szabadokká tétetnek. A’ nevelés 
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által tehát, tulajdonkepen, misem közöltetik az emberrel, 
csak a’szendergő tehetségek kölletnek fel, emeltetnek ’s 
nemesitetnek. Minthogy a ’nevelés, már ezek szerint, mind 
a’ három tehetségekre czélszerü hatás által történik, még 
pedig az ismereti tehetség’ olly lépcsőű felemelésével, mint 
a’ kivánási tehetség’ vigyázva nyomásával ’s az egész 
tehetségnek a’ kettő közti egyensűlyiilásával; minthogy 
a’ tiilajdonképi tanítás, egyedül az ismereti tehetségek’ 
fejlésével foglalatoskodik, egyenes czélzat nélkül a’ több 
tehetségekre; — következik, hogy a’ nevelés nagyon kü
lönbözik a’ tanítástól. — A’ nevelés közönséges, midőn 
a’ tanítás egyes fogalom, — a’ nevelés mindig magában 
foglalja a’ tanítást. A’ tanítás érintetlen hagyhatván a/, 
érző és kivánási tehetségeket, eszes, gonosz embert ál
líthat elő, midőn a’ nevelés értelmesen gondolkozót, sze
líden érzőt, erkölcsileg cselekvőt czéloz ad.^i. —  Nevelni, 
nem pusztán tanítani kell. Annyival inkább nem kell a’ 
különben is egy oldalú tanítást, a’ diák nyelv’ korán ta
nításával visszaverni, vagy természetlenséggel ’s czélszerűt- 
lenséggel visszanyomni az ébredő tehetségeket, midőn azo
kat emelni akarjuk, ’s igy nevelési ellenmondásba jőni; 
hanem szorosan figyelni a’ nevelés’ közönséges szabályaira.

3. §.

A ’ nevelés' közönséges szabályai.

1) Legyen a’ nevelés az egyes személyekhez alkal
mazott, v e g y e  tekintetbe a’ növendék’ egy vagy más ki 
tetsző vonzalmát, jövendő rendeltetését, tegyen fel czélt 
e g y e s e k n e k ,  vagy összes személyeknek, ’s arra irányozza 
a* tehetségek’ fejlését. — Nem kell igen sokat akarni, 
és így vagy keveset vagy mitsem tenni.

2) A’ tehetségek’ fejlésében légyen a’ nevelés mind 
a’ három tehetségre irányozva. A’ nevelés nem állíthat 
elő eszes, de érzéketlen, mindig gonoszra törő embert; 
sem elérzékenyült, homályos, babonás, minden tettre ra- 
joskodva törőt, annyival inkább szabadon eresztett kí
vánás! tehetségűt; — hanem a’ miUy aránynyal emeli az



ismereti telietséget, olylyal határozza a’ kivánásit, ’s 
Iföztök egyensulyítva emeli az érze'si vagy izlési tehetsé
get ; igy teljesen kifejtett embert álli't elő.

3) A’ tehetségek’ ezen fejlésében legyen a’ nevelés 
a’ legtermészetesebb, — mi szökést vagy kényszerítést 
se tegyen ; ügyekezzék a ’ legalsó adatott elemtől lépcső
kön emelkedni fölfelé. Az ember magából fokonkint fejt
ve legyen nevelt, ’s igy hasson vissza mindenkor magára.

4. §.

A z egész’ felosztása.

A’ nevelés — mint említénk — nem egyéb lévén, 
mint az emberben szendergő tehetségekre czélszerű hatás : 
a’ nevelőnek mind a’ fejlést váró emberi tehetsége
ket ismernie; mind a’ tárgyakat, mellyek’ közbejöttök
kel—’s a’ módot, melly által az ismert tehetségek fejlenek, 
birnia; mind a’ fejlő eszközök’ czélirányos elrendelésére, 
az egész’ egységére visszahatnia k e ll , hogy a’ nevelés ál
talános legyen.

Minthogy mi a’ feltett kérdés’ kivánata szerint az 
elemi oktatásról szólhatunk; az érintett pontokat is az 
elemi oktatáshoz arányzólag fogjuk előhozni. így aa 
első részben szólunk az emberi tehetségek’ fejléséről, hol 
a’ testi tehetségek’ épmegtartását, a’ testi nevelést el nem 
mulaszthatjuk. A’ második részben előadjuk a ’ tehetsé
gek' fejtésének módját, hol az elemi tudatokat a’ tanítás
módtól el nem választhatván, egyszersmind azokról is 
szólunk ; a’ tulajdonképi tanulmányokat pedig a’ második 
kötetre, mint olvasókönyvre hagyjuk. harmadik rész
ben szólunk az elemi iskola’ elrendeléséről.



E L S Ő  RÉ S Z .
AZ EMBERI t e h e t s é g e k ’ FEJLÉSE.

K L S Ö  F E J E Z E T .

A’ te tti neveiéi.

5. §.

j f  tes ti neveiét közönségesen.

A’ test, a’ lélekkel legszorosb egybefügge'sben á l l ; 
a ’ test a’ lélek’ lakja és műszere. A’ lélek az egészsé
ges testben vidor, munkás, fáradtlan ; az egészségtelenben 
aluszékony, raiinkátlan és holt; innen a’ testi nevelés szer
felett nagy figyelmet érdemel: annyira, hogy az egész 
nevelést a’ testi nevelés tartozik megnyitni, a’ lelki neve
lést folyvást kísérni ’s annak alapul szolgálni. — Mind
azok a’ legszerencsétlenebb nevelési ellenmondásba jő
nek, kik nemcsak nem gondolkoznak, nem használják a’ 
testi erők’ fentartásának, erősítésének, helyre-állításának 
eszközeit; de a’ lelki nevelés’ czélját tüzesebben ügye- 
kezvén elérni, a’ testet lerontják, eltörpítik, elegészség- 
telenítik; igy a’ test és lélek, mellyeknek emelkedniek 
kelletik vala, lenyomatnak, erőtelenek ’s hatástalanok 
maradnak. Csak ép testben lakhatik ép lélek. — Ezért 
minden elemi oktatók ismerni tartoznak azon szabályokat, 
mellyek által a’ testi tehetségek épen föntartatnak, erősí- 
tetnek’shelyre-állítatnak ; különösön pedig a’ falusi nép
tanítók ismerjék ezeket, kik a’ hazának a’ millyen ér
telmes, olly erős polgárokat tartoznának adni.



6. §.

A* tes ti tehetségek' fentartása.
Az egészségesen született gyermek’ ereje fentartatik:

1) A& ételben és itqlbatii mértékletesség által. A’ tanító arra, 
mi eledellel éljenek a’ gyermekek, altalános befolyással 
nem lehet. Ez a ’ szülék’ tehetségétől függ. De szoktat
hatja és tartozik szoktatni a’ tanító a’ gyermekeket 
rendre ’s mértékre az ételben és italban, előterjesztvén 
a’ mértékletlenségnek káros, a’ mértékletességnek pedig 
hasznos következeteit, szorgalmasan intvén a ’ gyerme
keket a’ rendetlen nyalánkságokról, éretlen gyümölcsök
nek sőt mérges növényeknek is megevésétől, különösen 
eltöltvén a’ gyermekeket irtózással a’ részegi'tő italok 
irán t, addig is ,  mig azokról magoknak az illető tanul
mányokból majd helyes fogalmat szereznének; melly által, 
az egészségre figyelmezés mellett, figyelem és vágy ébred 
hennök a’ czélzott tanulmányok iránt.

2) A ' test' mozgása által. Minden élő teremtménynek 
legkitűnőbb küljegye a’ mozgás ; különösen pedig jegye ez 
a’vidor, munkás, fáradtlan gyermeki kornak; — innen a’ 
gyermekeket tanítás közben sokáig székhez szögezve tarta
ni, a’ legmegbocsáthatlanabb hiba- Minden tanítás-órának 
egy negyed részét — a’ kisebbek még többet — szabad moz
gással kivül töltsék e la ’ növendékek: mi alatt intse a’tanító 
őket a’ természeti szükség’ tételére, beszélvén a’ természeti 
terhek’szükségtelen fentartásának veszedehnes következe
iéről, addig is, mig arról fogalmilag az illető tanulmány
ból meggyőzetnének. Ne csak az érintett időt engedje 
pedig a’ tanító szabad mozgásra; hanem a’ tanításnak le
hető nemeit is ugy intézze, hogy abban a’ tagoknak, kü
lönösen a’ kéznek, fölemelése, felállás, fordulás, helycse
rélés történjenek. Midőn a’ tanítás-időt ü lik , akkor is 
figyelmezzen a’ tanító , hogy az ablakon tóduló fényre 
szemmel, a’ meleg kályhához háttal ne üljenek; különö
sen pedig az Írásnál az alkalmas ülésre figyeljen, külön
ben ebből a’ mell’ nyavalyái ’s ebből ismét több bajok 
származnak.



3) Tiszta lég által. Az ételben és italban! inérte'kletes- 
ség, a’ testmozgás, csak tiszta egészséges lég által lehetnek 
valódi fentartói az egészségnek. Innen nem a’ tanítótól függ 
ugyan, hanem józan iskola-előljáróktól, hogy a’ tanítás-szo- 
bák egészségesek legyenek; de a’ tanítótól függ, hogy a' 
szobában a’ lég megfrisítessék, undorító szeméttől’s ártal
mas, különösen virág-, rothadt gyümölcs-kigőzölgések
től tisztán tartassák. De vigyázzon a’ szobalég’ frisítésé- 
n é l, hogy légvonat ne csapj'a meg a’ gyermekeket.

A’ tanítótól függnek továbbá: hogy a’ mozgás-időt 
tiszta légü helyen töltsék, száraz és nedves időben mi 
különbséggel tegyék a’ mozgásokat, ’sat. A’ kül lég, a’ 
hideg’ és meleg’ befolyása ellen millyen ruhával fedeztes
senek a’ növendékek, ismét nem függ általánosan a’ ta
nítótól, de szoros tartozása a’ tanítónak, hogy a’ ruházat 
tisztán tartassák, a’ hideg és meleg ellen czélirányosan 
használtassák. Lehet és kell a’ tanítónak hatni a ’ talán 
értelmetlen szülékre az á lta l, hogy gyermekeiket, a’ nö
vekedő testet bilincsben tartó, elferdítő, nyomorító szűk 
ruhákban ne j'árassák. A’ tanító midőn a’ kül lég’ befő« 
lyása által űgyekszik fentartani a’ test’ erejét: vigyázzon, 
hogy tulságok által a’ testet el ne gyengítse, vagy el is 
erőtelenítse. —

7. §.

A ' tes ti tehetségek' erősítése.

Az épen született, egészségesen fentartott testnek 
ereje növekedik:

1) A' testnek a' lég' változásaihoz szoktatása által. 
Hogy az elzárt, e ltakart, igy elpuhult testnek, az erő
sebb léghatás — ha szabadon é r i— ártson, könnyen ért
hető. Innen a’ gyermekeket a’ lég’ változásaihoz, jár- 
kálásés szaladgálás közben, a’ fő’, nyak’ és mell’ nyiltan 
tartása által szoktatni ’s erősíteni kell. De ezen szokta
tást, valamint korán, ugy idejében ’s lépcsőnkint kell 
tenni. Fölserdült, talán elpuhult vagy magában is gyenge 
gyermeket kemény hidegben, egyszerre, fő-, nyak-
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mell-nyílással szoktatni akarni, visszaforűiiltság. A.’ lég- 
va'lfo/.áshoz szoktatott gyermekek tegyenek utazást, melly 
nemcsak a’ testet fogja erősíteni, hanem a’ lelket is kü
lönböző tárgyakkal elfoglalni, gyönyörködtetni ’s élesí
teni. — A’ kül leghez szoktata's ’s utazas közben, a’ tanító 
a’ lelki fejlésnek elemeit, a’ külérzékeket is nagy befo
lyással gyakorolhatja a’ test’ erősítésére. A’ szülék által 
is hathat ezen czélra a’ nevelő, javalván azoknak a’ 
gyermek’ kemény helyen hálatását, magokat pedig a’ 
gyermekeket erősen intvén a’ korán fölkelésre ’s a’ föl- 
serkenés után az ágyban nem m aradásra, ajánlván erre 
vigyázatot a’ szüléknek is.

2) A' íulajdonképeui vagy mesterséges testgyakorlatok 
állal (gymnastica). Meliyeknek mindig emelkedő fokai 
a’ következők lennének: a) a’ lábakat erősítő, egyenesvo- 
nalbani szaladás, egymást kergetés, melly—hogy az egész 
testre hasson, a’ testet hajlékonyítsa — később bizonyos 
körbe és körből menő hézagon történjék; a’ központ- 
tartás, rövid ’s hosszabb, vastag ’s vékonyabb gerendá
kon sétálás, az inakat erősítő korcsolyázás ’sat.; b) a’ 
karokat a’ szemmel együtt gyakorló czélrabajítgálás, fára 
mászás, magasra kapaszkodás, az egész testnek valamelly 
magasra a’ karok általi felfüggesztése, bizonyos súlynak
— kevesen kezdve — kinyújtott kar általi felemelése, 
először egyik, azután a’ másik ’s kettő által együtt ’sat; 
c) az egész festet gyakorló birkózás, az egész testet épen 
úgy erősítő mint hajlékonyító ’s idomító táncz, kisebb ’s 
nagyobb távolság’ majd sáncz’ugrálása’sa t., hideg vizben 
fördés, úszás, mosdás, — mellyeket hogy izzadtan ne 
tegyenek a’ gyermekek, a’ nevelő épen úgy érteni fogja 
mint azt, hogy a’ fördés és mosdás nemcsak inakat erő
sít, hanem a’ test’ lyukacsait kinyitván, ennek szabad 
gőzölgést enged ’s igy a’ testre mély hatással van. Ezen 
érintett tesfgyakorlat’ egyszerű eszközeiről — mellyek 
Gutsmuths’ „Gymnastik und Spiel“ czimü munkáiban bő
vebben leirvák— minden elemi iskolák’ elöljárói olly szo
rosan tartoznának gondoskodni, mint a’ lelki nevelésről.



Mert valóban nevelési ellenmondás a’ lelket em elni, a’ 
testet pedig elmulasztani.

3) A ’ rendes munka, a’ rendes foglalatosság által. 
Az életnek nincsen nagyobb jótéteménye a’ m unkánál; 
azért erre a’ gyermekeket korán szoktatni kell, mert 
ez nemcsak tettlegesen erősíti a ’ testet, nemcsak korán 
szoktatja a’ gyermeket a rra , hogy munkája által majd az 
élet’ szükséges eszközeit meg tudja szerezni; hanem meg
óvja a’ henyeségtől, ettől a’ minden bűnök’, hibák’ és 
testi bajok’ leglágyabb párnájától, —■ megóvja különösen 
a’ száz szemű nevelő által is más eszközökkel alig visz- 
szatartóztatható, a’ testi kifejlésnek legnagyobb vissza- 
verőjétől, legnagyobb lerontójától, az életet leggyilko- 
lóbb — önfertéztetéstől, mellynek jegyei: a’ sápadt arcz, 
beesett szemek, félénk tekintet, rezkető kezek, vontatva 
já rá s 'sa t. Midőn, igy a’ lélekre, te s t re ’s egész életre 
nagy hatású munkával foglalatoskodtatja a’ nevelő gyer
m ekeit, ügyelni fog arra, hogy a’ munka’ nemei változ
tassanak ’s játékkal cseréltessenek fel. Ugyanazon mun
k á t, különösen azon szigorúságát a’ gyermekek nagyon 
megunják ’s sűker nélkül csigáztatnak; ezért tartsa maga 
előtt a’ tanító a z t : hogy a’ gyermekek játszva munkálkod
janak és munkálkodva játszjanak. Nagyon ohajtni, hogy 
tanítás után a ’ gyermekek a’ munkaidőt czélzattal töl
tenék jövendő rendeltetésökre, vagy ez iránt vágy’s figye
lem ébresztetnék bennök. így gyakorolhatnák magokat 
esztergályos, asztalos ’s más házi művekben, kertész- 
ségben, selyembogát-tenyésztésben sat. — Sőt a’falusi is
kolákat czélirányos lenne úgy elrendelni, hogy a’ gyer
mekek szüléiket a ’ munkában, nyári napokon legalább, 
segítsék.

8 . §.

A% egészség’ helyreálUtására hatás>

Minthogy a’ tanítók’ keze alá nem csak ép ’s egész
séges gyermekek adathatnak, hanem sokszor a’ születés
sel , házi körüiinénynyel hozott, vagy minden vigyázat



mellett is előállhatott kisebb ’s nagyobb, lelket, testet, 
yagy többnyire mindkettőt érdeklő bajokkal jőnek a’ 
gyermekek isko lába; ezért a’ tanító a ’ testi tehetségek’ 
fentartása ’s erősítése mellett nagy figyelemmel tartozik 
lenni a’ test’ gyengélkedésére, ’s arra ugy hatni, hogy 
a’ bajt tőletelhetőleg kevesítse; ha pedig nagyobb lenne 
a’ nyavalya, mintczélirányosan reá hathatna, a’ szüléknek 
az orvos’ tanácsával élést javalja. Javalja különösen a’ 
szegény együgyű falusi szüléknek a’ himlő-beoltást, kik 
ezen nagy jótéteményt nem ismervén , még ma is irtóznak 
ettől, ’s az általános isteni elhatározásra bízzák ebben is 
gyerraeköket. — Az egészség’ helyreállítására hathat a’ 
nevelő:

1) Vidámság által. Alig lehet gondolni, a’ vidámság 
mennyire tartóztatja a’ testi bajt mélyebb sűlyedésétől, sőt 
sok esetekben mennyire elhárítja egészen is a’ bajt, ezért 
a’ tanító közönségesen kedvvel, vidorsággal tegye tanítá
sait, ne haraggal, méreggel kiabálással; de különösen vi
dor, nyájas, szelid, l e g y e n  a’gyengébbek iránt, — ollya- 
nokhoz helyezze közelebb ezeket, ’s ollyanokkal tegye 
hasonlatba, kivált pedig játszás közben ollyanokkal tár- 
salkodtassa , kik különösen elevenek , vidorak ’s mulat
tatok.

2) Az ismert testgyengeségre egyenes ellenhatás ál
tal. A’ bottal fenyítés, pofon- ’s fejenverés ’sat. baromi bűn- 
tetesek, kemény büntetés’ terhe alatt általánosan tartoz
nának elmaradni a’ neveléstől; annyival inkább irtózzék 
a’ tanító a’ különben is gyenge testet illyesmi által gyen
gíteni; sőt inkább a’ gyengébbeknek a’ tanítás-időből 
is szabad járkálási ’s mozgási időt engedni, a’ gyengébb 
szemüeket annyi és olly munkától, mennyi és a’ millyen 
a’ szemnek ártalmára lenne, szorgalmasan óvni, — kö
zön ségesen annyi munkát mint az egésségesektől soha 
nem kívánni, szoros tartozásának ismerje.

3) A ’ lelket és testet egyhangzólag gyönyörködtetve 
tartó foglalatosság ’s játszás által. A’ test’ gyen
gesége nagy hatással van a’ lélekre, valamint ez viszont 
arra. A’ gyenge lélek nem haladhat elő olly sikerrel



mint az erősebb; ezért a’ gyengélkedők inkább mulat
ság által legyenek elfoglalvák. Nem kell arra töre
kedni, talán kényszeríteni (mi a’ tanulástól, mint en
nek legnagyobb ellenmondása, egészen tartoznék el
maradni), hogy a’ gyengék a’ többekkel egyiránt lépje
nek elő a’ tanulmányokban: ezek inkább test-erősítés 
végett járjanak iskolába. — A’józan szülék fog^k  ismer
n i, a’ talán értetleneknek pedig értésökre fogja adni a’ 
tanító, hogy a’ testi kifejle's alapja az egész nevelésnek, 
ezen alapvetés után emelkednek a’ testi erők, ezután is 
parhuzaraosan a’ lelki tehetségek’ fejlésével.

M Á S O D I K  F E J E Z E T .

A ’ lelki tehéttégeh’ fejlése.

9 . §.

>4’ lelki tehetségek közönségesen.

Midőn a’ testi tehetségek, a' testi nevelés* szabályai 
által fentartatnak, erősítetnek, sőt a’ gyengék helyre is 
állítatnak, az illyen test az ép külérzékek által, a’ külha- 
tások iránt, kitünőleg fogékony lesz, mellyek a’ lélek’ 
munkásságainak: az ismeretnek, érzésnek ’s kívánásnak, 
legalsóbb elemeit felköltik. Ezen felköltött elemek a’ 
külhatások’ többszöri tételei által növekednek. De ezen 
növekedés magára hagyatván , a ’ nemtelen érzések’ ’s go
nosz tettek’ elsőbbségével, az ismeretinek pedig mint fő 
tehetségnek csak igen gyenge szikrájával mutatkozik: 
úgy, hogy az ember igyen a’ tehetségek’ szabad hatásán, 
mindig a’ testiség, alacsonság’s embertelenség felé súlyul; 
ezért az érintett lelki tehetségek’ fejlésének irányát ki 
kell mutatni, még pedig úgy, hogy a) az ismeretinek 
iránya a’ mindig magára visszaható emelkedés legyen, ’s 
ezen emelkedésben a’ tehetségek tettlegesen növekedje
nek; b) az érzések mindig az ismeretre visszahatva ne



mesüljenek ’s határozzák a’ kivánási tehetséget, és igy 
részint tettlegesen emelkedjenek, részint nemlegesen 
egyensúlyuljanak, az ismereti és kivánási tehetségek 
közt az emberség felé; c) a’ kivánásiak végre, egészen 
nemlegesen hassanak vissza, a’ nemesűlt i/.lési tehetség’ 
közbejöttével, az ismeretire; vagy az ész és izlés által 
Viatározvák, de nem el nyomvák legyenek.

10. §.

Az ism ereti tehetségek killönSsen.

Ha már egy kifejlett ismereti tehetség’ lépcsőit a’ 
tapasztalásban is vizsgáljuk: úgy látszik, hogy ezen lép
csőket három nagyobb fokok kötik össze. Az ember az 
ismereti tehetség’ fejlésén először egészen érzéki. Az is
mereti tehetség’ legalsóbb elemeit a’ kűlhatások ébresztik 
fel, nagyítják’s emelik a’ t e s t ’ é r z é k i  fogékonysága által. 
Az ember tovább a’ külső benyomásoknak gyakori önté
telei által lassankint szabadul az érzékiség’ bilincsei alól, 
midőn a’ külső benyomások’ hatása a’ lélekre megsoka
sodván , az a’ szélesen terjedő visszahozólagos munkássá
got (reproductio) kezdi el. Az érzéki és visszahozólagos 
munkássági fokokon emelkedve, az ember végre egészen 
szabaddáJeszaz érzékiektől, ’s a’ lélek enalkatólag (pro- 
ducthe) az ismereti tehetség’ minden fokaival magára 
visszahatva, szabadon munkálódik. Ezen háron nagyobb 
fokoknak lépcsői:

1. Az érzéki munkásságnak
а) Az erzelés: a’ kűlhatások és a’ test’ fogékony

sága által felébresztett kezdő benyomás a’ lélekben.
б) Az észrevétel: a’ külső benyomások által előállí

tott tudása a’ kül tárgyaknak.
c) h-zeszmélés: a’kül tárgyak’ tudásán emelkedett, 

ettől különböző, kezdő entudás.
2. A’ visszahozólagos munkásságnak

o) Az előterjesztés: a’ benyomott, tudott, távol, 
kül tárgyaknak, az entudó lélek általi visszahozása, a’
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visszaemlékezés’ közbejöttével. Mellyből világos , bogy 
a’ visszaemlékezés, ez a’ távoliakat létesítő előterjesztés, 
a’ tulajdon előterjesztést előzi.

b) A’ fogalom-, az entudással összekötött jegyes 
előterjesztéseknek összehasonlítása, megkülönböztetése, 
’s az elvont jegyeknek egyítése az emlékező erő’ közbe
jöttével. E’ szerint a’ fogalmat, a ’ jegyeket megtartó 
emlékező erő előzni tartozik.

c) Az értelem: az összehasonlított fogalmaknak 
más fogalmakkal viszonyítása, megkülönböztetése’s meg
ítéléssé emelése, a’ képzelőerő’ közbejöttével. Es, így 
a ’ szélesbatásu’ képzelőerő az értelmet, mint a’ vissza
emlékezés az előterjesztést, az emlékezőerő a’ fogalmat, 
előzni szokta.

3) Az enalkatólagos munkásságnak
a) Az eszesketlés: az ítéleteknek egymásközti

összehasonlítása, különböztetése ’s tiszta következtetéssé 
emelése.

b) Az elveskedés : a’ következtetéseknek ismét fen
tebb egymásköztí viszonyítása, különböztetése ’s tiszta 
tudása, elvvé emelése.

c) Az ész: a’ kül tárgyakat ’s magát tisztán tudó, 
mindig magára visszahatva gondolkozás, vagy a’ tudás
nak ’s entudásnak egysége. Ezen érintett tehetség! fo
koknak és lépcsőknek kisebb ’s nagyobb behatási lépcsői 
lehetnek; ezek népszerűn és mélyebben is alkalmazhatók; 
azért ezektől a ’ falusi tanító se ijedjen meg. A’ máso
dik rész egyszerű példák által fogja ezeket sorban azon 
fokra emelni, mellyen egy szegény földmi vés embernek 
is — ha emberhez illő öngondolkozó akar lenni — állnia 
kell.

1 1 . §.

A z érzési tehetség kölSnösen,

Midőn az ismereti tehetség erzékileg, viszahozólag, 
enalkatólag munkálkodva emelkedik az érzeléstől az 
észig: ezen emelkedést lépcsőkön ébresztő hatások iránt



érzés támad a’ lélekben, melly érzés, mint az ismereti 
tehetség, fokonkint az érzéki kiilhatásból emelkedettebbé 
’s lelkiebbé válik. Ezen emelkedés’ fokai:

1. A’ képzési munka'ssa'g. Ez még az ismereti tehet
ség’ lépcsőinek benyomásaival foglalatoskodik. Lépcsői:

a) K ’ nezles: a’külérzékek által előállított benyo- 
matokon, a’ látás-érzék’ gyakorlása, vagy a’ benyomott 
tárgyak’ huzamos szemlélése.

b) A’ kéytelés : a ’ nézlelt kül tárgyak’ fekvésének, 
irányának ’s alakjának érzése.

c) A’ kepezés; a’ kül tárgyak’ alakjának a’ nézlés- 
től elszakadva is tudott, kezdő érzése.

2. Az érzedelmi munkásság. Ez az érzéki benyomá
soknak kedves vagy kedvetlen, visszahozólagos érzése 
álfal, a’ leiékre mélyebben hat, Ízlést ébreszt, ’s ezután 
emberi érzelmet fejt ki. Itt az erzési tehetség, már kész 
ismereti fíhetség’ visszahozólagos munkássági fokán, kön
nyen emelkedik fel a’ művészi teremtő munkásságra. 
Lépcsői:

a) A’ kép-ulkatás: az érzett kül tárgyaknak, a’ 
lélek’ előterjesztése általi alakítása.

b) A’ kellem; az érzett ’s alakított kül tárgyak’ 
érdekes képítése.

c) Az érzedelem: az alakított ’s szépített kül tár
gyaknak éleffel elöntése,

3. A’ lelkesedési munkássa'g. Ezen munka'sságban a’ 
lélek a’ kül érzéki széptől, az Ízlésen emelkedve, tiszta 
érzedelemmé olvad, ’s a’ kül szépítési érzésből egészen 
lelkivé, erkölcsivé, ’s emberségessé válik. Lépcsői:

a) A.’ nagyérzés; a’ lelki élet iránt ébredt iiia- 
gasztalódása a’ léleknek.

b) A' méltóságos érzés; a’ magasztalt érzés’ mél
tánylása.

c) A’ lelkesedés: a’ magasztalt ’s méltánylott érzé
seknek az emberség felé hajlása.

Az érzési tehetség’ ezen lépcsőitől még a’ falusi taní
tó se rettenjen m eg; mert ennek is, mint az ismeretinek, 
vannak alacsonyabb ’s mélyebb behatásai (intensitas),



mellyeket mi egyszerű példák által alkalmazni, a ’ ináso- 
dik részben nem fogjuk elmulasztani, egyszersmind a’ 
külérzéki széptől a’ művészi szépet mellőzve, a’ falusi nö
vendékeket a’ belső érzés ’s az emberség felé hajtani; 
azonban, hanem  czél is a’ falusi növendékekből művésze
ket nevelni, de a’ talán ébredő művészeti lelket sem czél 
bennök csak elmulasztani i s , annyival inkább visszaver
ni ; azért ezen tehetségeket a’ falusi tanítónak is ismernie 
’s reájok ébresztőleg legalább hatnia kell.

12. §.

A ' kivánási tehetség különösen.

Midőn az ismereti tehetség az érintett fokokon emel
kedik , ’S az érzési arra visszahatva azon fokokon neme
sül: akkor a’ kivánási tehetség is mindkettőre visszahat
va, mind kettő által határozva, épen azon fokokon fogyva 
veszt erejéből, mindig inkább a’ lelkiek felé irányozta- 
tik, végre az akarat cselekedeti észszé olvad. A’ kivánási 
tehetségnek ezek fokai:

1. A’ testi vágy’ hatásai: az egészen érzékiekre vite
te tt, azok iránt mutatott közvetetlen munkássága az em
bernek. Lépcsői:

a) Az ösztönök: a’ kűl benyomások iránt mutatott 
iegállatibb ébredezése a’ testnek. A’ széles terjedelmű 
ösztönök közt, az alacsony hajlás mellett vannak magos 
irányúak is , mellyeket nem elnyomni de táplálni kell.

b) A ’ vágyódás : az ébredt ösztönöknek a’ kül tár
gyakra erősebb irányzata.

c) A’ testi vágy — testiség: a’ felébredt ösztön
nek ’s irányzott vágyódásnak egyes tárgyakra vitetése,

2. Az érzelem’ hatásai. — Itt a’ te s t , az ismereti te
hetség’ visszahozólagos , az érzési tehetségnek pedig te
remtő munkássága által, nemcsak a’ közvetetlen érzékiek, 
hanem az elvontak ’s szellemiek iránt mutatja m agát; 
még pedig, olly tettekben mint ez, az ismereti és érzési 
tehetségek’ azon fokú lépcsőin emelkedik. Lépcsői;



a) A’ kajlaudóság: az előterjesztett ’s képalkatott 
ta'rgyak iránti vitetése a’ kívánásnak.

b) Fonzcdom: fogalmas és kellemes tárgyak
iránti hajlandóság.

c) Érzelem: az értehnes e's érzedelmes tárgyak 
iránti vonzalom.

3. Az akarat’ hatásai. A’ kivánási tehetség’ ezen 
foka, a’ testiség! irányból m egtört’s a’ lelkiek felé irány
zott érzelmi hatás után egészen szellemivé ’s lelkivé vá
lik. Lépcsői:

a) A’ szenvedély: a’ testi indulatnak, magát 
egyedül a’ nagyok iránti kimutatása.

b) A’ szeretet: minden érzelmeknek a’ méltánylott 
emberi létre vitetése.

c) Az akarat: a’ lelkesedett cselekedeti ész, vagy 
minden indulatoknak szelídülve p z  észre ’s emberségre 
vitele.

13. §.

A' hármas tehetségek' rendszere.

Ismeretiek. Érzésick. Kivánásiak.

1. E r z é k l e g e  s ek.
Erzelés Nézlés Ösztönök
Észrevétel Képzelés Vágyódás
Eszmélés Képezés Testivágy.

2. F i s s z a h o z ó l a g o s a k .
Előterjesztés Képalkatás Hajlandóság
Fogalom Kellem Vonzalom
Értelem Érzedelem Érzelem.

3. E n a l k a t ó l ü g o s a k .
Esxeskedés Nagyérzés Szenvedély
Elveskedés Magasztalódás Szeretet
Esz Lelkesedés Akarat.
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Hogy az érintett ismereti, érzési és kivánási tehet
ségek hatásaikat mutassák, azokat szcndergésökből fel- 
költeni , reájok részint tettlegesen, részint nemlegesen 
hatni ’s mivelni kell.

H A R M A D I K  F E J E Z E T .

A' lelki tehetiégekre hatás.

14. §.

A ' tehetségekre hatás köxöuségeseti.

Az érintett magas irányú tehetségek, az emberben fej
lés nélkül örökre szendergők m aradnak, csak a’ testi 
irányzatúak kelnek önkényt, mellyek az embert az álla- 
tiság felé hajtják ; czélszerű hatás nélkül pedig csak tör
ténetlegesen fejlenek, ’s ez által is csak a' testiség felé 
súlyító kívánságok engednek szabad hatást, mindig in
kább az alacsonyra veteinülők; — ezért a) az ismereti 
tehetségeket mint alapjokat ’s mint vezéreket természet
szerűn, lépcsőkön, minden kényszerítés nélkül kell fej
teni. Az ismereti tehetség’ fejlése mellett, az ember lehet 
ugyan ki fejlett ismeretű, de magas ismeretivel, érze's 
nélkül, embertársa’ veszedelmére még mesteresebben visz- 
szaélhet: valamint, csak az érzés’ finomításával, ismeret 
nélkül, babonás, rajoskodó, érzékenykedő lehet az em
ber ; — ezért ó) az ismeret mellett az erzési tehetségekre 
épen olly lépcsőkön, czélszerün kell hatni, mint az is
meretire , egyszersmind irányozni az ismereti fő tehet
ségre, hogy az ember nemes, nagy és emberséges érzés
sel birjon; vagy israeretileg, izlésileg és erkölcsileg 
érezzen. — A’ kivánási tehetségek, az ismereti és érzési 
tehetségek’ minden mivelése nélkül is , mint állatiak kel
nek , — annyival inkább kelnek ezek az ismereti és ér
zési tehetségek u tán , a’ midőn m ár, ha nem egészen



szabadon törnek is az állatiságra, nem merőn kihatók is; 
de sokszor törekednek szabaddá ’s függetlenné lenni: 
ezért c) a’ kivánási tehetségre úgy kell hatni, hogy azok 
az érzésen keresztül az ismereti tehetségre behatólag 
irányoztassanak, szelidítessenek, ’s az egész ember, az 
emberiség felé központitassék, ismerete és érzése er
kölcsi tettekben nyilvánitassék ki. — Minthogy az érin
tett hármas tehetségek, a’ mellett hogy külön is magok
ból lépcsőkön emelkednek, egyszersmind egymásból is 
fokonkint ’s lépcsőkön kelnek, ’s igyen hatnak viszont 
egymásra; következik, hogy a’ hármas tehetségekre 
ugyanazon érzékleges, visszahozólagos enalkatólagos 
fokokon lehet czélirányosan hatni.

15 . § ,

1. A% ismereti tehetség érzékleges

a) érzelesere, 6) étzrevéulére, c) ettmélétére halát.

Minden ismeretünknek kül elemei az érzéki benyo
mások, a’ mint ezek teljesek vagy hiányosak, az isme
ret is az lesz; ezért a’ testi nevelés által épen megtartott, 
sőt erősített kül érzékeket, a ’ kül tárgyakon, azoknak 
részén ’s egész szerkezetén, a’ külső (mechanicai) itt is 
a ’ legszélesebb hatású érzéken, a’ látáson kezdve, a’ 
halláson, tapintáson; ezután a’ belsőkön (chemia): szag
láson, Ízlésen gyakorolni kell. Ezen elemi gyakorláso
kat, valamint kényszerítve úgy könnyedén ’s sietve, nem 
kell tenni A’ kényszerítve haladtatás mindenütt süker
telen, különösen pedig az első benyomásoknál nagyon 
messzeható rósz. — Ez által már itt meg szokhatják a’ 
gyermekek a z t , hogy foglalatosságaikat kedvtelen, ér
dektelen , reájok nem is tartozólag tegyék. A’ tanító 
minden lépcsőt nyájosan tegyen, ’s gyönyörködtető dol
gokon kezdje a’ benyomásokat. De egészen könnyűnek 
sem kell lenni a’ tanítónak az első benyomásoknál. Ha a’ 
gyermekek szétszórvák voltak, azon tárgyra kedveltetve, 
vagy más kedveltebbre kell vezetni ’s azon kevés ideig 
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maradni, ’s csak hirtelen ma's huzamosabbra lépni á lta l; 
mert félő, hogy a’ nevendékek az első benyomásoknál 
síétszórtságra, báiuészságra, változékonyságra, ön
kényre, később figyelmetlenségre, a’ tanítás’ ezen igen 
rugós viszapattantóira szoknak. Sietve pedig azért nem 
kell tenni az érzéki benyomás’ gyakorlásait; mert ezek 
elemiek, alapiak 's szélesen terjedők, mellyek a’ neven- 
déket az érzelésen, észrevételen , a’ vlsszahatásu eszme- 
lésre többszöri hatás által emelhetik. (L. 1. kö tet, 31,
32. 33.

16. $.

2. Az érzési tehetség' érzékleges 

a) néxléaére, b) hépzeUtére, c) hépesétére hátát,

A’ kültárgyakon gyakorlott érzéki benyomások, több
szöri öntétel után csakhamar kedves érzést vagy irtózást 
ébresztenek a’ kültárgyak iránt. A’ kültárgyak iránt éb
redt, kedves, vagy kedvetlen érzés, belsőnkben is ma
radó örömet vagy idegenkedést ébreszt. Ezen belső ér
zésből , mi érzés vagy vadságtele viszony kell mások iránt, 
az előtt világos, k i valaha érzéketlent, faragatlant ’s 
embertelent bassonlított össze érzékenynyel, Ízlésessel’s 
emberségessel; innen a’ már felköltött érzéki benyomásait 
az ismereti tehetségnek, még szinte érzéki tárgyakon ugy 
keli gyakorolni, hogy azok az érzést felköltsék, emeljék 
’s nemesítsék. Minthogy az érzés mindenütt, itt külö
nösen még az ismereti tehetség’ érzéki benyomásain 
emelkedik; minthogy az érzésnél közönségesen czél az ér
telmi , izlési és erkölcsi érzések’ ébresztése, mellyek kö
zül a’ falusi nevendékek az értelmi és erkölcsi érzést ál
talánosan nem nélkülözhetik: a’ tulajdon izlési érzést 
ugyan nálok magas fokra emelni nem czél, de tovább 
nézettel az izlés’ elemeit kilesni, ébreszteni, ez után 
más fentebb intézetnek általadni, azt hiszem, lehe( czél
szerü; ~  ezért a’ nézlést, képzelést és képezést, minden 
elemi iskolában, az éraéki tárgyakon ugy kell gyakorolni.
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liogy azok a’ kültárgyi érzéstől, az értelmi, erkölcsi, 
egyszersmind izlési érzésekre legyenek ira'nyozva, melly 
legczélszerübben történik, ha a’ nézlés lépcsőkön a) egy
szerű kültárgyakon: virágon, élőfán, ezeknek arányla- 
gos részein, madáron, emberen , más állatokon , éneklő 
madáron ’s t. más ellenkező érzést ébresztő érzéki tár
gyakon gyafcoroltatifc. Nagyon czélszerű lesz játszi dolgo
kat is ollyakat adni a’ nevendékeknek, mellyek bizonyos 
alakot kepeznek, de a’ mellyek idoraosak, aránylagos 
részöek lennének, b) Rajzolaton, épen illy fokokon; 
egy vonalon, egyenesen, görbén, több vonalaknak össze
kötésén ’sa t., egyes virágon, ha lehet azon-virág’ vagy 
azon-fajii’ nézlésén , mellyet a’ növendékek elébb érzéki- 
leg tapinthattak, azon-élőfán, azon-madaron ’sat. Végre
c) bizonyos csint ’s érzést benyomó egyes emberalakon, 
festményen, mellyek az eddigi kűlezést, a’ képezés által, 
belső érzéssé változtatják, innen magas irányzata felé 
emelik. Az ismereti és érzési tehetségek’ ezen fölébresz
tése után kezdjék a ’ nevelők az olvasás’ , irás’ és számo
lás’ elemeit. (L. 1. kötet, 34— 53. §§.)

17. %.

3. A ’ kivánási tehetség' érzékleges

a) öistöneire, 6) vágyódására, ej testivágyára hatás,
A’ kivánási tehetség-ek önkényt is kelnek , de külö

nösen kelnek azok az ismeret’ és érzés’ felébresztett ér
zéki benyomásain; innen úgy lászik, hogy a’ kivánási te
hetség’ érzékleges vagy elemes lépcsőinek felköltésével 
a’ nevelőnek keves baja lenne. — A’ kivánási tehetség’ 
ezen első elemei, az emberi minden cselekedetnek rugói, 
irányzói, mellyek a’ cselekedet’ erkölcsi becsét vagy 
becstelenségét húzzák magok után. — A’ messzehatása 
ösztönökből becsület’ ,  munka’ ’s önállás’ ösztönei szár
maznak, magas következeteikkel, — Ha illy  nagy ha
tásúak a’ kivánási tehetség’ első elemei, ha e z e k  önkényt 
fejlő kihatásuk mellett könyen elvetemülhetnek, ha ezek



már az ismereti és érzési hasonlófoku benyomásokon emel
kednek ; következik, hogy a’ kivánási tehetség’ elnyo
mására irányzott nevelés a’ leggondatlanabb ellenmondás, 
hogy azokat, mint az ismereti és érzési tehetség’ emel. 
kedetjeit, épen iigy tettlegesen kell költeni, mint az elő
ző ismereti és érzésieket; hogy a’ könnyen veteműlő ki
vánási tehetségeket, a’ már feiköltött ismereti és érzési 
tehetségek felé kell visszahatólag irányozni, minden elnyo. 
mási ügyekezettől pedig legtávolabb lenni. — A’ kivánás 
anyag, mellyben az érzés’ magvai hin tvék; az ismereti 
tehetségek pedig jótékony fénysugarak, mellyek azt 
nemes, nagy ’s emberséges tettre ke ltik , nevelik ’sérle
lik. Innen a’ kivánási tehetség’ elemi lépcsőit a) a’ kül 
ső benyomások által épen olly természetszerű, tettleges 
lépcsőkön ügyekezzék felkölteni a’ nevelő, mint az isme
re t’ ’s érzés’ elem eit; b) a’ kivánási tehetségek mind az 
eszközös, mind az önkénytes fejlésben, mint természet
tel k ihatók, könnyen vetemülhetvén, — ezekre a’ neve
lőnek nagy vigyázattal kell lenn i, ’s a’ legelső illyes 
elemtől kezdve, reájok nemlegesen vagy visszatartóz- 
tatólag kell hatni; •— c) mind két esetben pedig, az 
ösztönöket, vágyódást ’s vágyat úgy irányozni, hogy azok 
lépcsőkön, elemileg behatókká váljanak, hogy az érzés
r e ,  ezekről ismét az ismereti tehetségre visszahatni szok- 
tattassanak, vagy a’ kivánási tehetségek’ elemei költes
senek fel, tápláltassanak, de teljes szabadok ’s határta
lanok soha ne legyenek; mert igy azok minden rosznak 
forrásai, az ismereti tehetségre pedig visszahatva, min
den jónak szülői lehetnek. —

18. §.

4. Ax im e r e ti  tehetség' visszahozólagos lépcsőire, kiilönö- 
sen a) a’ visszaemlékezésre hatás.

Az ember’ ismereti tehetségének magasabb iránya, 
hogy Etz ne csak az érzéki, külső, tapasztalati tárgyak 
közt határozódjék ; hanem hogy az érzéktuliakra is emel-
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kedjék. Ezen emelkedésnek legelső lépcsője a* széles 
terjedelmű visszaemlékezés; — tehát a’ nevelő erre, 
mint a’ melly legelső lépcsője kőzvetetlen érzékiség’ el
hagyásának, ez által kezdő ébresztője a’ magára figyel- 
m ezésnek, a’ belső tudatnak, különösen ügyeljen fen
tebb fejlésében i s , itt különösen czélszerűn hathat erre 
az á lta l elemiJeg: a) ha a ’ már tudott, érzett ’s kívánt, 
legegyszerűbb e'rzéki, távol benyomásokat olly renddel 
hozatja vissza a’ nevelő, a’ mint azok kőzvetetlen érzé- 
kileg történtek. Különösen vigyázzon, hogy ezen benyo
mások’ visszahozását ne hosszú idő’közbejöttével tegye. 
Legczélirányosabb lesz, a’ legelső lépcsőt k ílesni, azu
tán a’ többit gyakorlólag mindig folyvást hosszabb idő
ben erre építeni, h) A ’ már tudott érzéki benyomások 
közt is, azokon kezdje a’ tanító a’ visszahozást, mellyek 
a’ tulajdon állati vagy külső érzéseknek kedvezők vol
tak. De ezen soká tenni a’ gyakorlatokat, mind czél- 
szerűtlen, mind káros lehetne: — czélszerütlen, mert 
az állati benyomások magokban is könnyen vísszajőnek; 
károsok, mert könnyen a’ merőn állatiakhoz szoktat
hatják inkább a’ nevendéket; — hanem c) emelkedjék 
az ollyan érzett,elemi benyomások’ visszabozására, mellyek 
belső érzésiek ’s magasabb irányzatúak voltak. Ezeknek 
visszabozásával töltsön inkább több időt a’ nevelő. Az 
érintett összes benyomások, a’ fölebbemelkedett visz- 
szaeralékezésre, vagy az előterjeszte'sre hágnak fel.

19. §.

b) A z előterjeszte’sre /tatás.

Midőn a’ visszaemlékezés csak visszaötleti elménkbe 
a’ tudott, érzett és kívánt egyes benyomásokat: az elő
terjesztés már, mind az egyes benyomásokon hosszabban 
marad, huzamosan vizsgálja azok’jegyeit, tulajdonságait,
— mind más benyomásokra is áltlép, ’s egymásután, 
sőt összesen is idézi elő azokat; innen mi bozgó forrású 
legyen ismeretünknek: világos. Ezen okból az előterjesz



tés’ felköltésére a’ nevelő különösen munkálkodjék a) az 
által, hogy az eddig tapasztalt benyomások’ jegyeit’s tu
lajdonságait renddel száinláltassa elő , minden tapasztalt 
tárgyat minden oldalról megvizsgáltatván, annak egyes 
bélyegeit beszéltesse el. — Tanácsos lesz, a’ jegyek’ ezen 
szoros számlálását olly tárgyakon kezdeni, mellyek — ha 
a’ növendékek a’ jegyek’ avvagy tulajdonságok’ előszám- 
lálásában felakadnának — szemlélés végett azonnal elébök 
tétethessenek, i )  A 'külső tárgyak’ jegyeinek előszámlál- 
íatása után ügyekezzék a* nevelő ollyan benyomatokat 
visszahozatni nevendékei á lta l, mellyek belső érzést 
ébresztettek; örömöt, szomorúságot, szánakozást, könyö- 
TÜletességet’s a ’t , ; hogy igy, a’ gyermekek, midőn á’ kül 
tárgyakkal kezdenek ismerkedni, ismerkedjenek önbel- 
sőjökkel is. Ennek elmulasztása, a ’ legszélesebben elá
radó erkölcstelenségnek kútfeje, c) Az igyen előterjesz
tett tárgyak’ benyomásaitól, lépjen a ’ nevelő a’ tapasz
ta lt szomszéd tárgyak’ ’s benyonjatok’ előterjesztésére. 
Azon renddel ’s olly szorosan számláltassa elő ennek je 
gyeit is , továbbá lépjen az azon-időben tapasztalt, 
nem-hézagi, szomszédos tárgyak’ előterjesztésére, kivánja 
itt is a’ jegyek’ előszámlálását. — Minden eddigi gya
korlatoknál, mellyek mind beszélgetés által történtek, fi- 
gyelmezett ugyan a’ józan nevelő mindig a’ beszédre; 
de már itt, hol hosszabb előterjesztések adatnak elő, kü- 
önösen ügyeljen az előadásra i s , hogy a’ nevendék azt, 

a’ mit beszél, folyvást, akadozás ’s habozás nélkül adja 
elő. Itt kell különösen a’ kezdetet jól tenn i, hogy a’ fö- 
lebbemelkedéseknél az elbeszélés világos legyen; mert 
könnyen megtörténhetik az a’ nem ritka elbeszélési fogyat
kozás, melly szerint, sokan helyesen értenek valamit, 
de azt olly helyesen elbeszélni nem tudják. — Itt érintse 
már a’tanító, a'gondolkozás-gyakorlás mellett, a’m érés’ 
elemeit, a’ szivformáló történetek’ és az éneklés’ taní
tását (58—63, §§.).
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20. §.

c) A% emle'Aezőerőre hatás.
«

Ha az előterjesztett benyomatok, midőn egyes elő
terjesztésről másra lépünk, valami tehetse'gűnk által — 
mellyet méltán emlékezőerőnek nevezhetünk — meg nem 
tartatnának, kétségkivú'l minden ism etetink, az előter
jesztés’nagyon szűk körébenhatározvák lennének, — kö
vetkezésképen nagy ismereti szegénység n é lk ü l, a’ már 
egyszer ismért előterjesztéseket nem kellenék felednünk; 
mert ez által magasabb ismereteink fogynak. — Ezen ok
ból érthető a’ régieknek azon törekedésök, melly szerint, 
azok az emlékezőerő’ gyakorlására kitünőleg olly nagy 
gondot fordítottak, valóban a’ fentebb tehetségeknek, a’ 
fogalomnak ’s értelemnek, nagy kárával. — Innen, mel
lőzzön ugyan a’ nevelő minden mesteres fogályokat az 
emlékezőerő’ messzemivelésére; mert ezek mind az ér
telem’ homályosítására dolgoznának; azonban, a’ miket 
majd helyesen felfogtunk , megértettünk , azok megma
radnak elménkben; az értetlenek, bármi mesteresen gya- 
korolvák is azok , mint nem értelmi lények elenyésznek. 
De azért az emlékezőerő’ ébresztésére ’s gyakorlására 
itt legalább annyi lépést tegyen a’ nevelő, a ' mennyi az 
ismereti tehetség’ fölebbemelésére szükséges, á’ többie
ket az értelemmel párhuzamosan gyakorolja, azért is, 
mert vannak olly hivatalok, mellyek értelemmel össze
kötött hű emlékczőerőt kívánnak. Az emlékezőerő’ it
teni elemes lépcsőit következőleg gyakorolja a’ nevelő: 
az által a) , hogy egyik helyi és idői előterjesztésekről 
lépjen a' nevendékekkel más helyi és idői előterjeszté
sekre, és vegyest, most helyiről időire és viszont; — 
ezt tegye a’ belső érzést ébresztő előterjesztésekkel is ;
i) ezután menjen által rövid erkölcsi mondásoknak taní
tására ; c) szinte erkölcsi mondásokat foglaló rövid ver- 
sezetekre (Olvasótábla V III., és IX ., és Olvasókönyv 
12.1.). De itt, midőn egy oldalról arra ügyel a’ nevelő, 
hogy, az emlékezőerő’ gyakorlásában messzemenvén, 
száraz, értetlen, értelmet ölő könyv nélkülözésbe ne es-
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sék , — más oldalról füstint ügyekezni fog azon, hogy 
az egyes fogalmakat ebreszsze, különösen pedig azokat, 
mellyeket az emlékezőerő’ gyakorlásáért felhozott, hogy 
a’ növendékek általánosan mitsem konyvnélkülözzenek 
még, a’ miről helyes fogalmok nincsen.

21. §.

d) A ’ fogalomra hatás.

A’ kűlérzéki benyoniatok, azokra visszaemlékezés, 
azoknak előterjesztése ’s ezeket megtartó emlékezőerő, 
széles terjedelmű fölköltött tehetségei ngyan az ember
nek; de a’ kőzvetetlen és előterjesztett tárgyak’ jegyei
nek beható, élesen viszonyított különbítése nélkül csak 
nézlő, felüleges lesz a’ nevendék, mind ismeretiben mind 
cselekedetiben ; ezért a’ nevelő, midőn a’ különböző tár
gyak’jegyeit megismertette ’s elűterjesztetfe a’ nevendék 
által, kerestesse fel két vagy több illy benyomafokban az 
egyező és különböző jegyeket, — foglaltassa össze az 
egyezőket, választassa el a’ különbözőket, ezután hatá
roztassa meg a’ benyomatot. Ez által akármelly benyo
mat’ helyes fogalmára emeltetnek a’ nevendékek, és az ér
telemhez tétetik lépés. —̂ Ha valahol, itt ne siessen a’ 
nevelő; ha valahol, itt legyen nyájas, ’s a’ tévedést ke> 
ménysége álfal zavarba ne hozza; mert itt az enalkafó 
gondolkozásnak elemei gyűjtefnek. Itt kezdődik a ’ tulaj
donkép értelmi ember, itt kezd az ismeret ki- és beható- 
lag terjedni. — Ugy látszik, hogy a’ következő lépcsőn 
czélszerü lesz hágni a’ nevelőnek a) jelen és távol kűlér- 
zést ébresztő benyomatokróli helyes fogalmak’ alkatása 
által(64és65§.). Itt már az egyes fogalmak után kezdeni 
lehet a’ közhasznú ismereti tanulmányok’ előkészületeit, 
ezek közül is a’ legelemiebbeket: a’ honi nyelvtudomány’ 
bővebb ismeretét, a’ földleirást, természetleirást, termé
szettudományt, gazdálkodás- és műtudományt, az egészség’ 
némelly szábályait (72—-76 §.). Mindezeket fogalmilag 
’s vágyébresztőleg magokra a’ tudományokra, h) A’ jelen



és tárol, belső érzést ébresztő benyomatokróli fogalmak’ 
alkatásával: m i i l y e n e k  T a la ra e íly  j e l e n  ’s a’ gyermekek 
a'Jtal is ismert erkölcsi t e t t n e k ,  jó té te m é n y n e k ,  könyő- 
rületességnek felfogatása. Itt ma'r szélesebben lebet ol
vastatni ’s tanítani a’ bibliai erkölcsi cselekedeteket ma
gokban foglaló történeteket. Érinteni kell a’ történet- 
tudomány’ elemeit, valamint a' törvénytudományét is; 
de e z e k e t csak fogalmilag ’s vágyébresztoleg magokra 
a’ tudoraa'nyokra (77 és 78 §.). c) A’ külső és b e lső  érzési 
fogalmak felébresztése után lépjen a’ nevelő egyes tiszta 
fogalmak’ határoztatására: ezek után fogassa fel a’ szere
tetett bizodalmat, hálát, mint a’ vallásos fogalmak’ lép
csőit, ’s ezek után emelkedjék magokra a’ vallásos fogal
makra (79 és 80 §.). Ennek korán felébresztését mind a’ 
tárgy’ fontossága mind a’ g y e rm e k e k ’ g y e n ^ é d e b b  kora 
ajánlják, mellyeket itt, valamint legelemiebb, kell ten
ni , lígy egyszerre különösen a’ vallásos érzés’ ébresztéj 
sere kell ügyelni.

§. 22.

e) A  képzeUerőre hatás.

Az egyes fogalmak’ egybevetésein emelkedik az érte
lem’ széles országa, melly a’ jelen és távol, az érzéki 
és érzéktuli fogalmakat viszonyítván egymásra, e’ mel
lett a’ lélek’ enalkatólagos munkássa'gára lépcső lévén; 
következik, hogy a ’ képzelőerőt, melly a’ fogalmakat 
biven visszahozza, rokonokat elvon, sőt illyeket alkat 
i s , igy az értelemhez rak lépcsőket, nem messze, hanem 
csak népszerüleg, az elemi iskolákban gyakorolni kell. 
Ezen gyakorlás, úgy látszik, következőleg czélszerűn tör
ténnék : a) külső érzést ébresztő helyi és idői fogalmak
nak viszahozása ’s rokonoknak vagy hasonló következe- 
tüeknek képzeltetése; b) belső érzést támasztó helyi 
avvagy idői fogalmakra hivatkozás, ’s rokonoknak eleven 
képzeltetése; c) a’különböző külső és belső érzésű fogal
makon emelkedett tiszta ’s általános fogalmaknak a’ kép
zelőerő általi előáll itatása. ~  Egyébiránt a’ képzelőerőt



máshol is , főleg pedig a’ falusi iskolákban messze gya
korolni, nagy hiba lenne, — e's ha talán, mint segéd te
hetséget észrevétlen is áltlépték a’ falasi nevendékek—‘a’ 
mi könnyen lehető — , annak gyakorlása itt egésszen is 
hagyassék el. Más nézet van o t t , hol egyenesen, művé
szetre akar lépés tétetni.

23. 5.

f )  Ax értelemre hatás.

A’ nevendékek eddig külső és belső érzést támasztó 
benyoinatokkal, azoknak jegyeivel, a’ jegyek’ összeha
sonlításával , vagy fogalmakkal voltak elfoglalva, ’s 
ezeknek tehetségeire tettek szert. Ezek után magasabb 
lépcső j ő : aí* fogalmak’ összehasonlítása, vagy a’ külön
böző tárgyak’ és benyomatok’ megitélose. Az Ítélés ezen 
tehetsége, az értelem, minden eddigi tehetségeket magá
ban foglal, egyszersmind kezd tiszta gondolkozásra is 
emelkedni, vagy az embert, az eddigi külső avvagy 
belső szemlélésektől elszakítván, öngondolkozóvá kezdi 
emelni. Ezért az értelem’ mind széles terjedelme mind 
mély behatása hogy nagy figyelmét, gondját’s szorgal
mát kívánja a’ nevelőnek; világos. Értelmes embereket 
kell nevelni. Ez az értelem , valamint az eddig jól kifej
tett tehetségeken emelkedve könnyen elő á ll; úgy ennek 
helyes raunkálódásain önkényt emelkedve kelnek az ész’ 
tiszta gondolatai. Az értelem’ kifejtésére, úgy látszik, 
czélszerün hathat a’ nevelő következőlegj a) gondolko
zás-gyakorlási itélet-alkatással a)érzéki, /3) tiszta, egyes 
fogalmakróli itélet-alkatás —, az alkatott ítéleteknek 
minden oldalról! megvizsgálása, helyességüknek's helyte- 
lensegöknek kimutatása — á lta l(81—83 A’ fogalmak' 
összehasonlítása és kűlönbítése könnyen előállítja a’ 
falusi emberekben olly gyakran álladalmukhoz képest elég 
elitténczséget, elég éles ’s mély behatást. — Ezt végezvén 
a ’ nevelő, úgy, mint az értelem’ fontossága kívánja, kezd
jék  el a’ gyermekek í) azon tanulmányokat, mellyeket 
eddig csak fogalmilag tanultak, és a’ mellyeket mindig



tudvágyok kísért. Ezen tanulmányokat a’ tanító’ vezér
lése alatt olvassák a’ gyermekek, legelső gond fordítas
sék arra , hogy megértsék, és ne csak könyvnélkülöz
zék, — A’ inegértetteket híven megtartja az emlékező
e rő , midőn az értetlenek, mint nem lények, egyéb nyo
mot nem , mint k in t ’s homályt, hagynak magok után. 
Hlyen tudományok m ár: a’ honi nyelvtudomány, föld- és 
természetleirás, természettudomány , egészség’ tekin
tetéből az emberleirás, gazdálkodás’ mestersége, törté
nettudomány és a’ honi törvény. Hogy ezen tanulmányo
kat közhasznú ismereti alakban, népszerülég, minden szo
ros rendszer nélkül kelletik előadni, a’ nevelő tudni fogja,
c) Az érintett, értelmesen felfogatott tudományokon emel
kedve, azokra hivatkozva, tanítassanak az erkölcsi és 
vallástudomány’ egyszerűbb fogalmai, lépőleg akármellyik 
felekezet’ hittudományára, ’s mindig érzés-ébresztoleg.

24. §.

5. A% ersest teketseg' vissza/iozólagot

a) képalkatáiára, b) kellemére, c) érxedelmére hatás.
A’ kültárgyak’ huzamos szemlélése, azoknak képezése, 

czélirányos hatás által felköltik a’ képzési ,ízlés’ elemeit, 
a’ fogalom egybeveti az aránylagos részeket, az értelem 
pedig a’ kellemre emelt szépet érzedelmi élettel önti el. 
A’ falusi nevendékekben nem lévén czél a ’ művészeti ér
zést messzefejteni, de a’ miívészetj elemeit sem elnyom
ni; következik, hogy a’ nevelő a’ képalkatás’ , kellem’ 
’s érzedelem’ azon fajaira legyen irányozva, mellyek a’ 
falusi nevendékektől sem maradhatnak e l, miilyenek: a’ 
külső csín’ ’s tisztaság’ megkedveltetése, az értelmi és 
erkölcsi érzés’ felköltése. Ezért a’ tanító «) korán szok
tassa a’ gyermekeket a’ külső csinosságra ’s tisztaságra, 
részint különböző festmények’ , rajzolatok’ nézletése, ré
szint ön ’s mások példája által. A’ tapasztalás tanítja, sok 
helytt a’ falusi külső tisztátalanság milly rokon hatással 
van az erkölcsi characterre; ellenben szinte sok helytt, 
a’ falusi egyszerű csín railly tisztán tükörözi vissza a’



meg nem vesztegetett erkölcsöket. A’ falusi élethez meg- 
kivántató csinosabb eszközöknek megismertetése, azoknak 
inegkedveltetése is kö lti, még pedig a’ falusi élethez 
nagyon czélszerün költi, a’ kükö szép iránti Ízlést, fejti 
a’‘ külképezési (plasticai) tehetséget: ez által líj talál
mányokkal gazdagíthat. Egy csinos kocsi vagy eke 
mennyivel czélszerübb azon-erősségü ’s hatású idomatlan 
kocsinál vagy ekénél ! A’ ki talán az izlési tehetség’ ezen 
lépcsőü felköltése ellen, a* meggyökerezendő fényűzést 
hozná fel a’ falusi nevendékek közt, az aligha tudja, 
mit beszél. A’ külcsín’ ’s tisztaság’ érzéséből önkényt 
fejlik a’ társi illedelem, ez az erkölcsiségnek legsze
rényebb anyja. ¿) Az értelmi érzés’ felköltésérs czélsze- 
rűn hat a ’ tanitó az á lta l, ha az i rá n t , a’ mit a’ gyer
mekek felfogtak, a’ szerint a’ mint a’ fogalom és Ítélés 
kívánja, kellemet vagy kellemetlenséget ébreszt, közön
ségesen pedig minden igazság’ eltalálása felett édes ér
zéssel tölti el nevendékeít. Ezt a’ tanító részint a’ felta
lá lt igazságból folyó eredménynyel, részint mások’ pél
dája által teheti. Különösen ügyeljen itt, a’ vallás-fogal
mak u tán , a’ vallásos érzések’ mélyebb meggyökerezte
tésére. Ha a’ nevendékek az értelmi igazak iránt érdek
telenek , h idegek, fel sem vevők, — akkor az ismereti 
kífejlés sem em elkedhetik, nem kelhet ebből értelmi ér
zés , nem alapulhat ezekre az embert emberré tevő er
kölcsi érzedelein, c) Az erkölcsi érzedelemre, vagy az 
érzésnek életteli elöntésére, az által hasson a ’ nevelő, 
hogy a’ nevendékek’ minden tettök, azoknak belső érze- 
delmökre legyen irányozva, vagy úgy ügyekezzék fel- 
költení a’ lelkíísm eretet, hogy a’ gyerm ek, minden jó  
tette felett édes örömöt, tiszta megelégedést — , hibás 
tette felett pedig szégyent, fájdalm at, szomorúságot — 
érezzen. Az értelmesen felköltött lelkiism eret’ szava, a’ 
tiszta erkölcsiségben, mindenkor híven fogja vezetni a ’ 
nevendéket. Mindezen érzési tehetségeket czélszerün le 
het felkölteni az ezen fokú ismereti tudományok által, 
mellyekrpl a’ nevelő mindig az érzésre legyen irányozva.



2 5 . §.
6. A ’ kivánási tehetség' visszahozólagos

a) liajlandúságára, b) vonzalmára, c) éneimére hátát,

A’ kivánási tehetség’ ezen fokú tehetségei annyira 
hatáxozvák lehetnek ugyan, az ismereti tehetség’ értelme 
és ezt megelőző tehetségek’— az érintett ízlési, értelmi és 
erkölcsi érzés’ — felébresztése á lta l , hogy a’ hajlandó
ság, vonzalom és érzelem egyedül o lly  tettekben mutat
hatják hatásukat, mellyeket helyes fogalom ’s nemes 
érzés bélyegez; vagy : lehetnek erkölcsiek. De minthog-y 
a’ kivánási tehetségek nem pusztán szenvedd , mellyek 
csak visszaverést érdemelnének, hanem tettleges fejtésre 
is várók, mellyek azonban, mint magokban is feszülők, 
fejtés által könnyen veteniülhetnek, úgyhogy valóban 
ide lehet tenni a’ hevenlési választás’ kezdetét, az erény’ 
és vétek’ pályáján ; következik, hogy midőn a’ nevelő 
az érdeklett tehetségeket tettlege.sen emeli, egyszers
mind azokat mindig az érzési és ismereti nemesük ’s 
felvilágosult tehetségekre hajtsa vissza. Ezen czélból, 
következőleg hathat a’ nevelő a’ nevendékek’ cselekede
tére: a) Ébreszszen hajlandóságot, azután vonzalmat,
végre érzelmet mindazon tárgyak irán t, mellyek a’ sze
mélyt közelebb érdeklik, hova a’ becsület, tisztesség 
’st. tartoznak. Az enszemélyesség’ érzelme nélkül lehe
tetlen valami nagyot előállítani. Az enszemélyességgeli 
nem gondolás lelki szegénységre mutat. Vigyázzon a' ne
velő, hogy a’ nevendékekben semmi dolgok— , annyival 
kevesbbé személyök — iránt félelem, bátortalanság ne szár
mazzék. A’ félelem a’ személyesség’ leverése. De mi
dőn ezek felé irányoztatnak a’ nevendékek’ cselekedetei, 
élesen figyeljen a ’ nevelő, hogy azok helyes fogalom 
után történjenek, hogy kevélységgé, n a g y r a - vágyássá 
’s luást lenézéssé ne fajuljanak el; hanem a’ cselekedet 
mindig a’ kifejlett értelemre ’s nemesült érzedelemre 
legyen visszahatva, b) Ébreszsze az érintett tehetségeket 
mindazok irán t, mellyek a’ külső jó llétet megalapítják.



Ezen czélból jó lenne a’ gyermekeket iskolában is né
melly külső foglalatosságra szoktatni ’s a’ munka-vágyat 
bennök felébreszteni, 's illyesekért pénzzel is megjutal
mazni. A’ kül javak iránti bajJandóság nélkül szükséges- 
képen testi szegénység nyomorgat, melly a’ lelki sze
génységet is törtéuetlegesen húzhatja maga után. De 
szorgalmasan vigyázzon a’ nevelő, hogy a’ kűljavak iránt 
felébresztett érzelemmel egyszersmind mindenben egye
dül az önhaszonnak, csalárdságnak, hamis eltulajdoní
tásnak, sőt lopásnak elemei ne tétessenek le. c) líbreszsze 
az érintett tehetségeket minden olly cselekedetek iránt, 
inellyekkel személyi, belső és vagyoni, külső jó llé t 
van összekötve. A’ belső és külsők iránt hajlatlan 
's érzelmetlen embert nevelni, nevelési ellenmondás. De 
száz szemmel ügyeljen a’ nevelő, hogy a’ kérdéses ébresz
tendő tehetségekből alattomosság, kétszínűség, hazugság 
’s csalárdság, ezek a’ characteretlenség’legfeketébb bélye
gei, ne fajuljanak ki ’s undokítsák az emberi cselekede
teke t; hanem minden hajlandósági, vonzalmi és érzelmi 
tettek, az ismereti és érzési tehetségekre vitessenek, 
vagy minden cselekedet erkölcsi ’s törvényes legyen. — 
A’ kérdéses tehetségek’ kívánt irányzatára, az ezen fokú 
ismereti és izlési tehetség’ czélszerűn alkalmazott tanul
mányi által munkálkodhatik a’ nevelő, különösen pedig 
az erkölcstudomány’ és társasági törvény’ szabályai által. 
Ha pedig illyen hatás által is elfajulhatnának ezen te
hetségek; előáll a’ fenyíték, mellyel nagyon ritka ’s 
nagyon vigyázva élést ajánl a) a’ fejlő te s t , |3) az
emelkedő lélek, y) annak lehetősége, hogy a’ fenyítékből 
nagyobb fajultság származhatik sokszor.

26. §.
7. A z ismereti tehetség' enalkatólagos

a) etxeiiedésére, h) elvtthedétére, c )  ax éltre hátát.

Az ismereti tehetségre eddigi hatás á lta l , az érzési 
és kivánástnak erre visszahatásával, széles értelm i vi



lág nyílik fel a ’ növendékek előtt, de a’ melly még ed
dig vagy merőn 'érzéki, vagy az érzékiségtől elszakadt 
’s arra v i t t , kezdő enalkatásu tehetségnek széles ugyan, 
szép és gazdag, az értelemnek felnyílt, vila'gos ’s rakott or
szága , — mindenütt láthatólag tűnik fel abban az igaz. 
De ha a’ falusi iskolában nem ébredhet a’ látott ’s szem
lélt igaznak elve a’ növendékekben, felébred az későn 
az iskolán kivül, és ha az elvek alapítására mi lépés 
sem tétetett, minden összeszedett igazságok kétségbe ho
zatnak, ingók, erőtelenek lesznek, végre szétomolnak, 
’s a’ megvesztegetett erkölcs, letiport vallás, elnyomott 
törvények fognak siránkozni puszta romjain. Ezért az 
érintett tísztá tehetségek’ elemeire — nézettel a ’ falusi 
nép’ rendeltetésére, távol minden magas phílosophiai el
vektől, készitőleg a’ külső életre — munkálkodjék a’ ne
velő , ^annyival is inkább, mert az eddigi lépcsőkön, 
mintegy önkényt emelkednek a’ czélbavett magas tehet
ségek, Ezen czélra, úgy látszik,, következőleg munkálkod- 
hatík a’ nevelő: a) az eszeskedéseknek nagyon rövid 
megismertetése á lta l, millyenek az egyszerií összetett 
és csalóka eszelkedéseknek formái; b) vegyen össze a’ 
tanitó több azon-faju legmindennapibb eszeskedéseket—tá
vol minden magasságtól— ’s azokat egy közönséges kút
főre vigye. Itt érintse különösen a’ tanitó a’ már tanult 
hittudományban mélyebb meggyőződését növendékeinek, 
mi ufa'n a* tapasztalás [szomorún tanítja , hogy a’ felüJe- 
ges elvnélkűli fők , gúnyolva szokták a’ hit’ ágazatait 
megvetni, ’s vallástalanokká lesznek. Ügyekezzék az 
egész vallást egyezésbe hozni a’ józan észszel, a’ nélkül 
mindazáltal, hogy a’ csudák’ és titkok’ fejtegetéséhez 
távolról is közelítene, azokat a’ mindenható’ titkai között 
hagyván, millyenek a’ természeti és az erkölcsi világban 
számosán vannak, — Minden alkalmat használjon itt a’ 
tanitó, hogy a’ vallástudomány’ erkölcsi részében is erő
sítse meg növendékeit, különösen ügyekezzék a’ szere
tetet ’s jó szivet megalapítani, —• c) Miután a’ tehetségek 
az érintett tanulmányok által kifejtettek: ismerjék raeg 
a ’ gyermekek, röviden, kifejtett tehetségeiket i s , vagy



tanulják a’ lélektudományt. így tehetségöket és ezek
nek fejtését ismerve, lépjenek ki a* köz életbe tiszta 
gondolkozással, nemes érzéssel, szabad akarattal, kö
zönségesen emberséggel.

27. §.

8. A z érzési tehetség enalkatólagos 

a) nagy, b) magasztalt, c) lelkesedett érxedelmire hatás.

A’ felvett tehetségek is azok kö!íül valók  ̂ mellyek 
teljes hatásukat még a’ falusi [növendékekben nem mutat
hatják, azonban majd a’ közönséges élet’ nagyobb isko
lájában illy érzéseket nélkülözni nem lehe t: — ezen ér
zésnek nyilvánításában mutatkoznak minden eddigi érze
delmek. Ezért a’ tanító , ezen tehetségek’ elemeire ké- 
szítőleg, az életre úgy munkálkodjék, a’ mint ezt a' nö
vendékek’ tehetségei megengedik. Ezen tehetségekre a’ 
köz életben lesznek nagyobb hatók, itt csak elemeit lehet 
ezeknek ébreszteni;— ngy látszik, ezen czélra hat a’ ne
velő, a) ha a’ valódi, a’ köz emberség’ javát érdeklő nagy 
tettéket a’ történettudományból különösen felfogatta,azok 
iránt méltó érzést ébreszhetett; kiváltképpen pedig, ha a’ 
honi történetben méltányolja helyesen az ollyan tette
ket, mellyek a’ haza’ valódi boldogságára czélozvák: —■ 
ez által a ’ nemzetiség’ érzését felfogja költeni növendé 
keiben; V) a ’ magasztalt érzés’ elemeire munkálkodhatni 
az által, ha a’ növendékek által eddig is gyakorlott isteni 
tisztelet’ czélját felfogatja a’ nevelő; ha méltó tisztele 
let, hálát, imádást ébreszt a ’ minden jók’ adója iránt 
ha a’ közönséges isteni tisztelet iránti érzést úgy feléb 
resztette, hogy nevendékei azt sem félelemből sem kény 
szerítésből hanem valódi lelkesedésből gyakorolják
c) Az eddig nemesült értelmi és különösen erkölcsi ér 
zések után, minden érzések lelkesülten fogják vezetni 
a ’ növendékeket az életben az emberiség felé.



III. FEJEZET, a’ lelki TEHETSÉGEKRE HATÁü. 33 

28. §.
9. A ' kivánási tehetség' enalkatilagat

a) tzenveíélyére, b) isereletére, c) akaratjára halát.

Minden ismereti és erzési tehetse'geink a’ kivánási 
tehetségnél tettekben nyilvánultak. A ’ cselekedet a’ ne. 
velésnek mértéké, iskolában és azon k ivü l; ezért min
denütt ügyekezett ugyan a’ nevelő, hogy a’ kivánási te
hetséget az ismereti és érzési tehetségekre irányozza,
— ’s valóban a’ hajlandóságot, vonzalmat és érzelmet 
egészen erkölcsi irányzatuakká is tévén, — most már 
emelje a’ szenvedélyt, szeretetet és akaratot az erkölcsi 
cselekedetekheni gyakorlás által, mellyek itt már önkényt 
hajlanak az érzés és ismeret felé. Ezen czélra a) munkál
kodjék a’ nevelő az által, hogy növendékei, jelen iskola
körükben is, minden jó , minden erkölcsi tettekhez annyi
ra ragaszkodjanak, hogy ellenkező erkölcstelen tettekre 
ne is veteműlhessenek, hogy a’ jó és az erkölcs mintegy 
természetté, változhailan szenvedélylyé váljék bennek. 
Ezért rajzoljon minden erényt követésre méltólag a) ma
gáért, vagy belső jutalom’ tekintetéből; viszonyban 
embertársinkra, ’s y) jövendő rendeltetésünkre. 6) Dolgoz
zék arra , hogy minden cselekedetből a’ felebaráti igaz 
szeretet tündököljék ki. Még az iskolában alapítassék 
meg a’ felebaráti szeretet’ szelid ’s minden erények’ ter
mékeny országa, majd az iskolán kivül is ,  áldott gyü
mölcseit hozandó. Ezért szorgalmasan távoztasson el a’ 
nevelő minden ollyast, a’ mi nevendékek közt a’ bizodal- 
matlanság’, irigység’, harag’ ’s szeretetlenség’ magvait 
hintené el. Csöpögtesse mélyen szivökbe a’ Krisztus’ tu- 
dományanák fő parancsolatját: Szeressed az Is ten t, sze
ressed felebarátodat, m int tenmagadat. c) Minden eddigi 
tehetségeken felül méltán emelkedik a’ szabad akarat, 
inelly a’ nemesült érzés által lelkesülve , a’ felviíágosult 
észre visszahatva, cselekedeti észszé válván , minden te
hetségeinkkel az emberség felé központul, — igy biztos 
vezetőnk lehet az iskolai pályán kivül is. 
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A’ nevelő által ismert, az első fejezetben előadott 
lelki tehetsegekre, az ezen fejezetben leirtható  eszkö
zök; a' szélesen terjedő külhatások, példák 's tudományok, 
csak úgy lesznek jótékony következettel, csak úgy fejtik 
ki a’ tehetségeket, ha czélszerü módon munkálkodnak 
azokra. Minden bírt anyag helyes m ód—, helyes velebá
nás által tétethetik czélszerüvé. Ezen czélszerű módot, 
mint a’ neveléstudomány’ kitűnő részét, fogja előadni, az 
elemi iskclákhoz alkalmazva, a’ második rész.



M Á S O D I K  R É S Z .

A TAMTASMOD.

29. §.

A ' tanításmód közönségesen.

Ha valahol czéltalan vész el a’ kész anyag, a’ rósz 
velebánás miatt: czéltalan lesz a’ nevelő’ ismerete, azon 
inód’tudása nélkül a’ nevelésben, melly által azt növen
dékeivel közölni tartozik. Innen a’ tanításmódróli külö
nös értekezés’ szüksége világos. A’ tanitásmódnál kö
zönséges kivánatok;

1) Hogy az természetszerű legyen, vagy a’ lépcső
kön emelkedő gyermeki természethez alkalmazott, a’ 
könnyebbekről ’s alacsonyabbakról nehezebbekre ’s ma
gasabbakra lépő, a’ nevendékeket egészen érdeklő legyen. 
Ebből, hogy a’ fan/tásinód hiányt, szöke'st ’s kényszerí
tést ne tegyen, önkényt folyik : mellyeknek következetje 
zavar, értetlenség, vagy nevelési ellenmondás lenne.

2) Legyen a’ tanításmód nyájas. A’ tanító lármával, 
méreggel, szidalommal, talán keg-yetlenséggel is, verés
sel, ne tegye tan ításá t; — ezek mind markolható neve
lési ellenmondások ; — hanem legyen béketürő, vegye 
szívére azon, az egész emberiség’javára czélozó nagy hiva
tást, mellynek magát szentelé. A’ tanítványok’ gyenge
ségét nyájassággal, szelíd bánással ügyekezzék emelni.

3) Legyen a’ tanításmód, ezen kivánatok mellett, ál
talánosan oda irányozva, hogy a’ tanítványok önmunkás
ságra szokjanak; a’ tanító úgy ügyekezzék őket lépcső-
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kön vezetni, hogy az igazat mindig magok tala'lják ki. ' 
Ezen önmunkásságban a’ tehetségek úgy .tétessenek ha
tásba, hogy egyik tehetség’ a’ másik’ rovására ne emel
kedjék. — Az érintett kivánatoknak a’ következő ta
nításmódok által szoktak , a’ neveléstudományokban, 
eleget tenni.

a) Az előbeszélési és szemléleti m ód, (methodus in
tuitiva), melly szerint, a’ tanító előbeszél, szemlélteti 
a’ tárgyat növendékei által, ’s után-mondatja a’ mit be
szél. Hogy ezen mód által, az elemi tanításnak legelső 
kivánata a' beszéd - gyakorlás ’s a’ különböző szemléleti 
tárgyak’ hatása éretik el; világos.

b) A’ feltaláló mód (m, heurística) , melly szerint a ’ 
tanító által tett feladatokon a’ gyermek maga gyakorol
ja erejét. Hogy ezen tanításmód kiváltképen az önmun
kásságra vezet; látható.

c) A’ kérdéses tanításmód (m. catechetica), melly 
» után czélszerű kérdések és feleletek által vezettetik a ’

növendék az ismeretre. Hogy ezen mód által nagyon 
elősegítetik a’ növendék az ismeret-szerzésben : érthető. 
Végre

d) Az előadási mód (m. acroamatica), melly szerint 
a’ tanító folyvást előolvasván, a’ tanítványok hallgatnak. 
Hogy a’ felvett tanításmódok sokszor felcseréltessenek, 
összeköttessenek; a’ tanítás’ föntebb érintett kivánatai 
mutatják; különösen pedig, hogy az elemi oktatásban, 
a’ három első tan/tásraódok egymást felváltva használtas
sanak, az utolsó pedig egészen maradjon el: az elemi 
oktatás’ fogalma kivánja, — valamint a ’ könyvből olvasva 
tanítás, melly által a’ tanulás’ érdeke végetlenűl veszt.



E L S Ő  S Z A K A S Z .’

AZ ÉRZÉKLEGES TEHETSÉGEK’ FELKÖLTÉSMÓDJA.

30. §.

Az ismereti, erzési és kivánási, ér%ékleges azon-foku tehet
ségekre hatásmód közönségeseit.

Minden ismereteink ezen tehetségekkel kezdődnek, 
me'g pedig itt is egyenesen a’ kűlérzékekkel. A’ külér- 
zékek az érzési tehetségben bizonyos képezést ébreszte
nek, nielly a’ munkálkodó gyermekben a’ vágy által 
cselekedetté változik. E zért, ugy látszik, a’ felvett tehet
ségek’ ’s azok’ lépcsőinek fölébresztésére legczélszerübb 
módon munkálkodhatik a’ nevelő a) a’ kűlérzékek’ köz- 
vetetlen felköltésével. Ez a’ német iskola’ remeksége, 
a’ nemes Rochow’ találmánya, a’ kőzvetetlen beszéd ’s 
gondolko'íás-gyakorlás által éretik e l, mellyet minden 
foknál ezután is mindenütt első helyen, fogunk* említeni,
b) A’ képezés’ felköltésével. A’ beszéd gyakorlás által 
elősegítetvén az olvasás’ és irás’ egyes jegyeinek, a’ be
tűknek hangísmerete, ezután azoknak képezése; előáll 
az olvasás - és irástaníta's’ kezdete, c) Minthogy a’ szá
molás is eredetét a’ kűlérzéki tárgyaktól veszi; azonban 
könnyen tiszta visszahozólagos míveletté válik: ezt itt 
a’ falusi iskolához alkalmazva végezvén, a’ nevelő lépjen 
a’ következő magasabb visszahozólagos tehetségek’ foká
ra. — Ezen tanulmányok’ tanításában következő módot 
tartsa a’ nevelő.
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E I .S Ö  F E J E Z E T .

A' hözrefetlen betiéd’ ’» gondolkozát’ gyalorlúmádja.,

31. §.

Az öt érzékek' gyakorlásmúdja közönségesen.

s\)A' l á tá s é .— Tam'ifo: Ez a’ tanítószoba.' Mitniond- 
fam? Gyermekek'. Ez a’ tanítószoba. T. Nézzétek körül, 
es azon tárgyakat, mellyeket láttok, nevezzétek. Mit 
fogtok tehát tenni? Gy. Körülnézünk és ’sat. T. Mit 
láttok tehát? Gy, Látunk széket. T. Széket? és nem 
több székeket? Gy. Székeket, aszta lt, ajtót és ablakot. 
T. Nem ablakokat? Gy. Igenis, ablakokat. T. Figyel
jetek csak: — az. ajtó és ablakok a’ szobában vannak-e? 
Nem azon hézag’ részét teszik-e, a’ mellyet ezennel kije
lelek. {Tanító vesszővel mutassa a’ szoba’ falát.') En 
wgy gondolom, hogy azon hézagnak részét teszik, mellyet 
tanítószobának nevezünk. Mit mondtam? Gy. Hogy az 
ajtó és ab]akok nem úgy vannak a’ szobában mint a’szé
kek, tábla ’s a t .; hanem’sat. T. János! jeleld ki te is vesz- 
szővel azon hézagot, melly a’ szobát teszi, egyszersmind 
nevezz meg mindent, a' mi ebben van.— Ezt tegye a’ ta
nító, más szobákban, konyhában, udvaron, kertben, 
csűrben , ’s más akármelly hézagban találtató dolgokkal.

Az ismereti tehetség’ minden elemeiről vegyen alkal
mat a’ tanító, más tehetségekre is áltlépni, következő
leg. T. Mit láttok most a’ székeken ? Gy. Látunk köny
veket. T. Csak? és semmit mást? Nem lá tjá to k -e  Pis
tát, tőletek egészen kiválva, a’ székre könyökölni, melly 
által mind az illendőséget m egsérti, mind mellének so
kat árt. Mit sért meg tehát és minek árt? Gy. Látjuk 
’sat. T. Hát Samu’ kezén nem láttok-o valamit? Gt/. 
Látjuk, hogy az szenyes. T. O szinte keveset gondol 
az illendőséggel ’s egészséggel. Mit mondtam? Gj/.Samu 
kove.set gondol ’sat. ’sat.
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Ezek után kérdezze a’ T am tó: Az érintett dolgokat 
nem látás által neveztétek-e? Gy. Igenis, mind látás ál
tal ’sat. T. Es ez á’ legszélesebben terjedő érzékünk ne
veztetik látásnak , melly által még igen sokat fogunk is
merni. T. Mit uiondfam ’s mit Ígértem? Gy. Ez a’ leg 
szélesebben terjedő 'sat.

b) A ’ h a llá s é . — T. Tegnap két idegenek mentek 
el az iskola előtt, ’s egyik a’ másikhoz igy szólt: „Ez 
bizonyosan iskola.“  Ugyan, mit gondoltok, az hogyan 
tudta meg ezt? Gy. Hallotta, hogy tanultunk vagy be
széltünk. T, Helyesen. Most nem is tanultok, nem is 
beszéltek, forduljatok el, ne nézzetek erre. Mit csiná
lok. Gy. On a’ könyvben a’ leveleket forgatja. T. 
Helyesen. És mi által tudjátok ezt? Gy. A’ hallás által. 
T. És igy a’ látáson kivül lehet-e más módon ismerni va
lamit? Gy. Lehet, igenis. T. Mi által tehát? Gy. Hallás 
által. T. Es ez a’ második érzékünk, melly által a’ dol
gok’ ismeretére jutunk. Mit mondtam. Gy. A’ hallás 
második érzékünk ’sat. — így lépjen a’ nevelő azon mó
dokra, mellyek után a’ nemlátott szülőket, testvért, bá
tyát , állatokat , szekérzörrenést , ajtócsikorgást ’sat., 
hang után megismertetheti növendékeivel.

c) A’ t a p i  u t  ás é. — T. Tegnap est ve már egészen 
sötét volt, kalamárisomat kerestem asztalomon, hol több 
dolgok sze'tgzórva'k voltak, és egyszerre megtaláltam azt. 
Nem láttam, nem hallottam kalam árisom at, és mégis 
megtaláltam. Hogyan gondolkoztok , mi által leltem 
meg azt? Gy. On tapintotta az asztalon fekvő dolgokat, 
’s azok közt tapintás által különböztette meg kalamárisát, 
T. Es igy a’ látáson és halláson kivűl, mi által ismerjük 
meg még a’ dolgokat ? Gy. Tapintás által. T. Hány érzé
keket ismertek már? Gy. H árm at’sa t.— így ismertesse 
a’ nevelő növendéki által — bezáratván szemüket— tulaj
don kalam arisát’s más dolgokat tapintással, és mindig 
hasson vissza a’ már ismert iáfás- és hallás-érzékre követ
kezőleg. T. Hogy a’ gólya fészket rak házunkon, es 
hogy a’ kertben veréb csiripol, mi á l t a l  tu d já tok ’sat. 
Gy. ’sat.



d) A ' í z a g - / á í e .— T.Egykoregy gyermekhez, be
zárván markomat, igy szóltam: mi van a’ kezemben? nem 
látod, nem tapinthatod; faláld el. Mig kezemet orrától 
messze tartottam , nem találta e l, mihelyt pedig közel 
tartám , azon^ial eltalálta, hogy a z — rózsa. Mit mond
tam. Gy, Egykor egy gyemekhez ’sat. T. Mi által tud
ta meg: mi van kezemben? Gy. Szaglás állal. T. Esigy, 
mi által ismerjük meg még a’ dolgokat, a ’ lá tás , hallás 
és tapintáson kivül? Gy. Szaglás által. T. Mellyek te- 
liát azon érzékek, mellyek által eddig a' dolgok’ ismere
tére jutottatok ? Gy. Látás ’sat. T. És mik ezeknek esz
közei? Gy.'Szem, fül sa t.— Igyen tegyen másszagosko- 
dó tárgyakkal is , és mindig hasson vissza a’ többi már 
ismert érzékekre.

e ) A z  Í z l é s é . — T-Egy más gyermekhez ismét igy 
szóltam. Te nem látod, nem tapintod, nem szaglod, a’ mi 
kezemben van , és még is meg fogod tudni: mi az. Ó nem 
akarta hinni. De mihelyt a’ szájába tettem — a’ nélkül 
hogy látta volna — , azonnal megismerte, hogy az czu
kor. Mit csináltam tehát ? és ő mit tudott meg ? Gy. Egy 
gyermekhez igy szólt ’sat. T. És mi által tudta meg, hogy 
az czukor? "Gy. ízlés által. T .Es igy a’ látás, hallás, ta
pintás és szagláson kivül mi által juthatunk még vala
melly dolog’ megkülönböztetésére? Gy. ízlés álfal. T. 
Mellyek tehát és hányák az előszámláit érzékek? Gy. 
L á tás’sat. T. Mik ezen érzékeknek eszközei? Gy, Szem, 
fül 'sat. — Hozzon fel a ’ tanító több illy példákat is, 
egyszersmind összefoglalva érintse az eddigieket, kö
vetkezőleg: „Nevezzetek tehát nekem olly dolgokat, 
mellyeket látás, hallás, tapintás,'szaglás, izlés álfal ismer
tek meg.“ A’ gyermekek nevezik a’ dolgokat, a’ tanító 
segíti őket a’ nevezésben.

32. §.
A' tárgyak' részeinek megismertetésniádja.

T. (mutatván). Ez asztal. Gy. Ez asztal. T. Az 
asztal’ felső része neveztetik asztallapnak. Mi neveztetik



asztallapnak. Gy. Az asztal’ felső ’sat. T. A’ négy vé
kony szárak az‘ asztallap alatt mondatnak asztallábak
nak. Gy. A’ négy vékony ’sat. T. Az asztallap és négy 
lábak az asztal’ részei. Gy. Az asztallap ’sat. T. Mit 
láttok az asztalon ? Gy. Könyveket. T. A’ könyvek’ ré
szei-e az asztalnak? Gy. Nem, azok csak az asztálon 
feküsznek. T. Nézzétek csak figyelmesen’ az asztalt, nem 
találtátok-e annak még valami részét. A’ fiók nem 
része-e az asztalnak ? Gy. Igenis 'sat. T. Mik tehát az 
asztal’ részei ? Gy. Asztallap ’sat. — így ismertesse meg 
a’ tan/tó a ' szék’,  könyv’ , élőfa’ ’s t. más testek’ részeit, 
különösen pedig az emberi testet, midőn minden részt mu- 
tattatván, a’ testnek bizonyos nmzgást a d ; következőleg: 
T. Az én testem áll főből, derékból, és tagokból (min' 
den részt mutatván). Gy. Az én testem ’sat. T. A’ fő’ 
felső része neveztetik kaponyának. Gy. A’ fő ’sat. T. 
A’ koponya’ felső része mondatik főtetőnek, Gy. A’ ka- 
ponya ’sat. T. A’ főn vannak a’ ha jak : barnák, szőkék, 
gesztenye-színűk, vörösek ’sat. Gy. A’ főn ’sat. T. A’ fő
nek mi részeit számlálánk eddig elől Gy. A* kaponyát 
’sat, T. A’ fő’ két oldalán vannak: a’ halántékok, fülek, 
Gy. A’ fő’ két oldalán ’sat, T, A’ fő’ első részét hívják 
ábrázatnak. Gy. A- fő’ első’sat. T, Az ábrázatonvannak: 
a’ homlok, a’ szemek, szemöldök, szemhéjak, szempil
lák , az orr a’ két orrlyukakkal, a’ száj az ajakkal, az 
arcz e's az áll. Mik vannak tehát az ábrázaton ? Gy. A' 
homlok ’sat. T. Belül a ' szájban vannak: a’ nyelv, a’ 
fogak, íny , szájpad és a’ torok. Gy. Belül 'sat. T. A’ 
fő és derék közt van a’ nyak, mellynek első része a’ 
gége, hátulsó pedig a’ nyakszírt. Gy. A’ fő és derék ’sat, 
T. Nossza! ki tudná tehát előszámlální, egyszersmind 
mutatni a’ fő’ részeit? (Jancsi vagy Pista számlálja ’s mu
tatja ), A’ deréknak két része van : felső és alsó. Gy. A’ 
deréknak ’sat, T. A’ felső derék’ részei: a’ vállak , hát, 
oldalak és a’ mell, Gy. A’ felső derék ’sat, T, Az alsó 
derékhoz tartoznak: a’ has, a’ csípők és a’ kereszt-csont. 
Gy. Az alsó derékhoz ’sat. T. Mellyitek számlálja e's



mutatja ki tehát a’ derék’ részeit? (Samu vagy Ferkó 
számlálja *s m utatja). Hát már a’ test^ két fő részei
nek: a’ főnekés deréknak részeit együtt? G y.’sa t.— 
T. A’ test’ tagai: a’ két icar és két lábcsontok. Gy. 
A’ test’ tagai ’sat. T. A’ karnak vannak három részei: 
a’ felső ’s középső kar, és a’ kéz. Gy. A’ karnak ’sat. T. 
A’ kézen vannak az őt ujjak: a’ hüvelyk-, mutató-, kö
zép-, nevendék- és kis ujj. Gy. A’ kézen vannak ’sat. T. 
Mik tehát a’kar’részei ? számláld és mutasd, Józsi! Ta
más! — A’lábcsontnak is három rézéi vannak: a’ czomb 
lábszár, és a’ láb. Gy. A’ lábcsontnak is ’sat. T .A ’ láb
szár’ első része lábélnek—, hátulsó része pedig lábikrá
nak neveztetik. Gy. A’ lábszár’ ’sat. T. A’ láb’ felső 
része mondatik lábfőnek, az alsó talpnak, hátulsó része 
sarknak. Gy. A’ láb’ ’sat. T. Minden lábon vannak öt 
ujjak. Gy. Minden lábon ’sat. T. A’ lábcsontnak mi részei 
vannak tehát: nevezd ’s mutasd, Imre! Gyuri! — Hát már 
az egész test’ részeit tudnád-e m u ta tií, Pali! — Érint
sen meg itt a' tanító illy kérdéseket: En láttam ollyan 
embert, kinek egyik kezén csak három ujja volt. Mit 
gondoltok ti erről? Gy. Hogy az hiányos testű volt. T. 
És azt baltával vágta el gyermekkorában. — Illy példák 
által serkentse a ’ test’ részeinek épen tartására is ’sat.

33. §.

A ’ tárgyak’ fe n te h ii  ismertetesmódja , nézettel az érzési 
és kivánási ezen fokú tehetségekre különösen.

a) A ' t á r g y '  i r á n y á n a k  m e g i s m e r t e t é s -  
m á d j  a. T. A’ mi lábom alatt van , az alattam van. Gy- 
A’ mi ’sat, T. A’ padolat lábom alatt van. Gy. A’ pa- 
dolat ’sat. T. A’ padolat alattam van. Gy. A’padolat’sat. 
T. Mi van tehát alattam, Miska! — A ' mi fejem fe
le ttv an , felettem van. Gy. A’ mi ’sat. T. Hol van tehát 
a’ boltozat? Gy. Felettünk; mert ’s a t.— így ismertesse 
meg a’ tanító növendékét azzal, mi mondatik: rajtunk, 
előttünk, mögöttünk, oldalit, balról, jobbról, köztünk’s 
bennünk lenni; továbbá: kelet, nyűgöt, déléjszak ’sat.
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h) A ’ d o l g o k '  t t l a k j á í t a k  m e g i s m e r t e t é s -  
m ó d j a  ( nézettel a’ betűk’ alakjainak megkülönbítésére). 
T. Nézzétek, ez a’ vessző most egyenes. Gy. Az a’ vesz- 
sz ő ’sat. T. (a* vesszőt meghajtva.) Ez a’ vessző most 
görbe. Gy. Az a’ vessző ’sat. T. [egy egyenes vonalat 
hu~~on a’ táblán^ Ez egy egyenes vonal. Gy. Az egy’sat. 
T. {egy görbét írván.) Ez egy görbe vonal. Gy. Az egy ’sat. 
T. {egy görbe vesszőt hiajtson egy egyeneshez^ A’ görbe 
vessző össze van kötve az egyenessel. Gy. A’ görbe’sat. 
T. {egy D  alahi hézagzárt írjon a' táblára; de a' hetük' 
nevétől vagy hangjától legtávolabb legyeu.) A’ görbe vonal 
össze van kötve az egyenessel. Gy. A’ görbe vonal ’sat. 
T. {egy nyomtatott d  és b  rajzolván a’ tábláira, vagy kü
lön papiron mutatván.') Ebben a’ görbe vonal balra, ab? 
bán jobbra van ,  az egyenes pedig ebben jobbra, abban 
balra van. Gy. Ebben a’ görbe ’sat. — így menjen 
továbbá’ nevelő részint a’ nyomtatott, részintirott betűk’, 
részint pedig az úgy nevezett képtáblák’ elemeinek meg- 
kűlönbítésével,— a’ betűknek még csak nevét sem említvén 
meg. Ezután mi könnyen fog következni a’ betűk’hang- 
zatása: tapasztalni fogja a’ nevelő.

c) AH dolgok '  j e g y e i n e k  m e g i s m e r t e t é s 
m ó d j a  (lépőleg a’ tulajdonságokra ’s az előterjesztésre). 
T. Nevezzétek a’ kályha’ részeit. Gy. A lja, oldala, tete
je ,  sz á ja ’sat. T. Mit mondhatnátok még a’ kályháról ? 
Gy. Zöld. T. Millyen alakja van ? Gy. Négyszögü. T. 
Millyen belül? Gy. Üres. T. Ha tapintjátok, mit érez
tek? Gy. Hogy meleg. T. Mi jegyei vannak tehát a’kály
hának. Gy. Zöld sat. T. Mi érzéketek által tudjátok 
ezeket? Gy. Hogy zöld: látás á lta l; hogy négyszögű: 
látás álfal. T. Szemeteket behunyván, megtudnátok-e, 
hogy négyszögű? Gy.Meg, igenis: tapintás álfal. T. Ugyan 
a’ czukornak mi jegyeit tudnátok előszámlálni? Gy. 
Édes, fejér. T. Többet nem ? Sárga czukrot n e m  láttatok 
mégí Gy, Igenis: sárga. T. Mi érzéketek álfal ismeri
tek ezen jegyeket. Hogy édes: izlés álfal; hogy fejér 
és sárga; látás által. T. Ugyan, ha tapintjátok, mit 
éreztek? Qy, Hogy kemény, nehezen förik ’sat. T. Ugyan,



ki szereti köztetek a’ czukrotí Gy. En! én! én! 'sat. T. 
L átjá tok , ti ha még nem vagytok is nyalánkok, azokká 
lehettek , a’ mi egészség-telenséget okoz , különösen pe
dig a’ czukor elrontja a’ fogakat; azért annak evésétől — 
kivévén az ételeken — óvjátok magatokat. — így vezesse 
a’ tanító növendékeit a ’ dolgok’ jegyeinek ismerésére, 
mellyek közt kétségkívül tulajdonságokat is fognak szám
lálni; de ezekre szorosan figyelmessé csak az előter
jesztésnél tegye őket,— lépőleg a’ fogalomra. Láss ezekre 
’s ezek’ folytatására külön írt könyveket, mint: Rochow, Ca- 
techísmus der gesunden Vernunft. Berlin, 1790. — Versuch 
planmässiger und naturgemäszer unmittelbarer Denk» 
Übungen von K. H. Krause. Halle, 1831. — Illyen foglala
tukat Zerrennertől, Wilmsentől, Löhrtől, Pestalozzitól ’s 
más igen sokaktól, kik Zerrenner’ „Methodenbuch für 
Volksschullehrer. Magdeburg 1829.“  könyvében 221 — 
226 lapig feljegyezvék.

M Á S O D I K  F E J E Z E T .

A z olvatái’ tanításmódja.

34. §.

Előjegyzetek a% olvasás - tam'tásmódra.

A’ betűk’ alakjainak nézletése által (33. §.) tett ugyan 
már a’ nevelő valami lépést az olvasáshoz, azoknak hangza- 
tásához az eddigi beszédgyakorlás által szinte közeledett, 
ha czélzatlan is. De azért az egyes betűk’ megkülönböz
tetett hangja, ezeknek szókká összehangoztatása, nem 
kis nehézségű lépcsője a’ nevelésnek. Ezen nehézség te
tette azt, hogy több módok gondoltattak ki ennek könnyí
tésére. Ezen könnyítésmódban több jeles nevelők fá
radoztak, mig a’ fáradozást Dr. Stephani’ han^zatásmód-



ja  (Lautir vagy Elementir methode) hasznú süker-
rel koronázta, ha szinte már erről Olivier’, Teumer’, Pöhl- 
man’ és K rug’ munkáikban eszmék találtatnak is.

A ’ /tangzatásmód nem nevezi a hetük’ nevét, hanem 
a’ hetüket hanggal jeleli, midőn az eddigi betünevezesmód 
(Buchstahermefhod) nevét tanítatja meg a’ betűknek. — 
Ha a’ két módot összevetjük, kétség kivűl a’ hangzatás- 
módé lesz az elsőbbség, a’ betünevezés felett. Ugyan is:

1) A’ hangzatásmód természetszerű, midőn a’ betiine- 
vezés természet ellenes ’s kényszerítő. Ha ezen szavakat: 
„az erényt minden józan gondolkodó tiszteli“  olvassuk 
avvagy ir ju k ; hangzatásmód szerint olvassuk avvagy 
Írjuk, és ném a’ betünevezés szerint, igy; a—ze—e—er— 
é—eíiy—te—eni—i—en—de—e—en ’sat.

2) A’ hangzatásmód könnyű, midőn a’ betünevezés 
nehéz, kinzó, idővesztegető ’s valóban visszaverő. Ha 
ezen szavakat: „ a ’ jó gyermek tanul“  akarnánk alvas- 
tatni, a’ betűk’ hangjai után ez könnyű lesz, midőn a’ 
betünevezés szerint, még a’ következő betüneveken kell 
végig kínlódni a’ gyermeknek: a—je'—o—gye—e—er— 
em—e—ká, ’sat. Mi visszaverés, kínzás és idővesz
tés ez!!!

3) A' hangzatásmód simítja a’ beszédműszert, folyó 
beszédűvé tehet; midőn a’ betünevezéssel, ha nem min
dennél is, de igen sokaknál a ’ beszédben! akadozás’s he
begés’ elemei tétetnek le. A’ helyesírás, ’s az egész 
nyelv’ tökéletesülése, igen nagy összefüggésben van a’ 
hangzatásmóddal.

35. §.

Az olvasás' tanításmódjának lépcsői f a' /ia//gzaíáimód
után.

I, Az egyet ie liiP  Jiangsatátmúdja,

Mi előtt a’ növendékek az olvasás’ elemeit elkezde
nék, szügség a’ tanítónak ismerni azon eszközöket,



mellyek erre megkivántatnak; illyenek: a) A.’ magában- és 
mássalhangzó betűk, kemény papírból külön kimetszve. 
h) Ezen munkával járó fali táb lák , mellyek az oskola’ 
falára fűggesztvék, még pedig minél többek, ezekhez 
kivántató mutató pálczákkal. Ezen fali táblákat ajánlják, 
a) hogy a’ legszegényebb sorsuak is az olvasást ezekről 
megtanulhatják ; egyébiránt lehetnek alkalmas kézi 
ABCZ-ék is ,  különösen az otthoni gyakorlás kedveért, 
hogy a’ szülék is láthassák gyermekeik’ űgyekezetét, ’s 
azoknak ösztönt adjanak; hogy ezekből egész oskola 
egyszerre tanulhat, midőn az A B C Z  által olly biztosan 
és kényelmesen mind nem tanulhatnak, csak egyenkint 
kínlódnak; / )  a’ gyermekek illy tanítás által verseny- 
kedve tanulnak, midőn ABCZ-én egy aluszékonykodik, 
vagy retteg, c) Megkivántatik egy fali fekete fatábla. 
Ezek meglévén, kezdessék el az egyes betűk’ hangzatása 
következőleg:

1) A’ tanító mond egyes szavat p, o. is-ko-la, tanít- 
ványit figyelmesekké teszi a’ mondott különböző hangok
ra , említvén egyszersmind az t, hogy ezen hangoknak kü
lönböző jegyei vannak, mellyeket már többször nézegettek 
’s most könnyen meg fogják azokat ismerni.

2) Ezután kezdjék el a’ magánhangzók’ hangoztatá
sát. Talán legczélszerűbb lesz az í  - 1 hangoztatni elő
ször, mind egyszerű alakja, mind kis szájnyitás’ kivá- 
nata miatt, úgy, hogy először mondja a’ tanító az t hang
ját, mondják utána a ’ gyermekek összesen és külön, még 
pedig világosan. Ezután vegye elő a ’ kemény papirra 
nyomtatott betűk közül az ¿-t, ’s mondja: ,,Im ’ tehát az 
érintett hangnak ez a’ jegye“ , ’s nézesse minÜenikkel. Ez 
után kívánván a’ tanító a’ megtanult i  hangját, kerestesse 
azt a’ fali táblán is a’ több betűk közt. Ezt tegye a’ több 
magánhangzókkal is, először a’ rövidekkel, azután a’ 
hosszakkal, olly renddel, a’ mint ezek az első fali táblán 
feljegyezvék (I. tábla). Ha valahol, itt ne siessen a’ 
tanító.

3) Miután a’ magánhangzók’ tiszta hangoztatásában 
’s a’ jegyek’ megkűlönbítésében egész ügyesek a’ növen



dékek, lepjen által a’ tanító a’ mássalhangzók’ hangoz
tatására, épen azon lépcsőket követvén, mellyeket a’ma
gánhangzóknál ; «) hangoztassa a’ betűt tisztán, az egész 
iskola ’s egyesek által; |3) mutassa, a ’ kemény papiron 
nyomott betűk közül, azon hangnak megfelelő betűt; 
y) hangoztassa és kerestesse azt a’ fali táblákon: — időt 
nem kímélve ’s békefürést nem vesztve, ügy látszik, hogy 
itt czéltalan lenne, a’ mássalhangzók'mesteres felosztá
saihoz ragaszkodás; talán legtermészetesebb a’ 'pattogó, 
és igy legkönnyebben hangoztatható betűkről a' súgókra, 
nvöltűkre ’s végre a’ /léma hangzókra lépni (lásd az I. táb
lán). Hogyha némelly betűknek, főleg a’ némáknak, han
goztatása, magának a’ tanítónak is nehéz lenne, hangoz
tasson elébe annak a-t, igy huzva hangoztassa a’ kivánt 
betűt addig, mig a’ gyermekek azt megkülönböztetik ’s 
utánhangoztatják. Teljességgel nem szabad pedig a’ más
salhangzók’hangoztatásában tovább menni egynél; azon
nal következzék a’ betűfogások’ hangoztatása.

36. §.

II. A' hetüfogúsok' hangoztat ás módja,

1. Ha egy mássalhangzót, a’ mi rendünk szerint a’ 
p-t, megtanulták a’ gyermekek, azonnal tegyen elibe 
tanító a’ kemény papirra nyomott magánhangzók közül 
egyet,  ’s a ’ kettőt hangoztassa: — ezt tegye a’ több ma
gánhangzókkal is.

2. Ha már a’kemény papirra nyomott magánhangzók’ 
illyen hangoztatásában a’ p-\e l elég gyakorlottak, han
goztassa azt a’ fali táblán is (II. tábla), még pedig vál
toztatott renddel. Ezután lépjen más mássalhangzóra, 
épen azon renddel mint le irtu k , ’s gyakoroltassanak a’ 
gyermekek a’ második fali táblán olly betüfogások’ han
goztatásában , mellyekben a’ mássalhangzókat a’ magán
hangzók előzik, llt  még nehezségekkel fog küzdeni a’ 
tanító, — ezután aránylagosan könnyebb lesz a’ tanítás; 
azért ezen tábla’ gyakorlásától, ha a’ gyermekek haboz



nának; az elemeztetést, vagy a’ hangok' megkülönbitését, 
ne sajnálja. I tt  különösen, ne siessen; mert minden 
perczhen sokat nyer.

3. A’ második tábla’ jól ve'gzett gyakorlata után kö
vetkezzék a’ magán- és mássalhangzóknak olly összetétele, 
inelly mássalhangzón kezdődik (III. tábla). Itt, valamint 
már a’ második ’s a’ következő tábla’ gyakorlatai közé is 
vannak vegyítve olly egyhangú szavak, mellyek be
széd- vagy gondolkozás-gyakorlásilag érintethetnek, 
hogy 'a gyermekek talán megunván soká a’ hangozta
tást, ez, közben kevés időre, beszéd-gyakorlással vál- 
tassék fel, miilyenek: ár f i i  f a  ’sat.

4. Ezután jőjön az olly egytagú szavak’ olvastatása, 
mellyekben elől ’s utói mássalhangzó áll. Itt is a’ kül 
dolgok feletti — soha eleggé nem ajánlható — gondol
kozás-gyakorlással váltassék fel az olvastatás (IV. tábla).

5. Következzék olly egytagú szavak’ olvastatása, 
mellyek részint magán- részint mássalhangzókon kezdőd
n e k ,  de végzetök két ’s három hetükben megyen ki 
(V. tábla). I tt  ’s a’ következőkben elég beszéd- ’s gon
dolkozás-gyakorlási anyagot talál a’ tanító , mellyel 
azonban itt az olvastatás’ rovására nem szükség messze 
menni.l

6. Következzék a’ többtagú szavak’ olvastatása, hol 
nagy vigyázás legyen a’ megszakasztásra, mellytől a’ szép 
olvasás és helyesírás olly sokat függ (VI. tábla). Erre 
könnyű lesz a’ gyermekeket az által szoktatni, ha — mi 
előtt ezen tábla’ olvasására mennének is — többtagú sza
vak hangoztatnak előttök, m int: asz-ial ’s a t . ; ’s figyel
meztetnek a’ száj-nyitásra, melly által a’ megszakítás 
történik.

7. M iután a’ felhozott fali táblák’olvasásában ja'rta- 
sok a’ gyermekek, következzék a’ nagy betűk’ megisme
rése i s ,  épen azon lépcsőkön, mint a’ kis hetüké. Ezek 
is mind külön kemény papiron, mind a’ fali táblán, a’ kis 
hetük mellett, lerajzolvák; — hol elég lett légyen annyit 
mondani a’ nevelőnek, hogy ezek is azon hangoknak je 
gyei, mellyeket későbbre hagyunk; most pedig azt.



hogy ax olvasásban sok helyen jőnek elő illy nagy be
tűk i s , kővetkezésképen azokat is ismerünk kell (I. tábla). 
Bővebb ism eret erről a’ helyesírásnál kőzöltethetik.

8. A.’ nagy betűk’ helyes hangzatása után jőjenek 
olly egy- és többtagú szavak vegyest, mellyek nagy betűn 
kezdődnek. Ha haboznak a ' növendékek, az elemezést 
vagy elemi hangoztatást kell elővenni (VH. tábla).

9. Miután a' kis- és nagybetűs szavak’ olvasásában 
elég gyakorlottak a’ növendékek, gyakoroltassanak elő
ször rövidebb (V in . tábla), azután hosszabb tanító-mon
dásokban (IX. tábla). I tt elhagynak a’ fali táb lák , ’s kö
vetkezik ezek’ folytatása: az Olvasó-könyv (II. kötet).

Midőn az olvasásban ennyire mentek »’ gyermekek, 
kezdjék a’ betűk’ nevét ism erni, melly a’ magánhang
zóknál maga a ’ hang lesz, a’ mássalhangzóknál pedig 
több; m int: b =  hé, / =  ef. — így óhajtanánk mi ott vé
geztetni a’ betűk’ ismértetését, hol még m ais  némelly 
nevelők kezdik.

37. §.

III . Némelly Jigyelmeztetések az olvastatásnál.

Mind az eddigi’ mind pedig a’ következők’ olvasásá
nál — melly az egész iskolai pályát a ’ második kötet*, 
mint olvasó könyv’, olvastatásával k isé r i— íigyelmezzen 
a’ tanító a rra , még pedig lélekbenjárólag:

1. Hogy a’ gyermekek a’ mit olvasnak, értelmesen 
olvassák: ennek elmulasztásában keresem én részint 
azon idegenségeí, mellyet sokan a’ könyvek iránt mutat
n ak , részint azon homályt, mellyet sok felnőtteknél min
den olvasás m ellettís tapasztalunk; mert lehet-e nagyobb 
kín, gyötrés, idegenítés, mint a’ néma betűkön hordoz- 
tatni a’ fe je t, ’s értetlen nézetni a’ gyermekek által azo
kat! l Ezen czélra következőleg dolgozzék a’ nevelő, kö
zönségesen megjegyezvén a z t, hogy érdekes olvasó-könyvet 
és ne zsoltárt olvassanak.

CliEHI NEVELÉS. I. KÖT. 4



a) Álljon m eg, némelly — talán homályosaknak vélt
— egyes szavaknál, ’s azokat beszéd- ’s gondolkozás- 
gyakorlatilag értesse meg,

Z>) Egyes mondásoknál álljon meg ’s kivánja azok
nak értelmét más szavakkal.

c) Később az olvasó könyvből, vagy a’ Biblia’ tör
ténetéből (Seiler, Hübner vagy Kazinczy után) hagyjon 
ki egy történetet, mellyet a ’ tanítványok honn olvassa
nak el; másnap kérdezze el azt. Ez által házi szorgalomra 
szoknak a’ gyermekek.

2. Az értelmes olvasás mellett figyeljen arra i s ,  hogy 
folyvást 's szépen olvassanak. Ezen czélra

a) Már a’ hangzatásmód szerint, alig lehet gondolni,
milly nagy lépés té te te tt, midőn a’ betünevezés’s ugy
mondott syllabizálás által a’ hebegés mozdítatik elő. De 
egyenesen is dolgozzék erre a’ tanító az á lta l:

¿) Hogy rövidebb és hosszabb mondásokat szépen, 
hangváltoztatva mindig maga olvasson el először, azután 
olvastassa azt némelly jobbakkal, mig olvasásukkal meg
elégszik, — végre az egész sereggel. Az olvasás’ jegyeit 
már itt érintheti.

c) Válaszszon ki a’ szép olvasásban némelly jelesbe
ket a’ gyermekek közül, ’s ezek által is olvastasson elő. 
A’ gyengéd gyermeki szavak édesebben vonják a’ rokon 
hangokat. *

3. Figyeljen arra is, hogy érzéssel olvassanak. — Ez, 
a’ gondolkozva vagy értelmes és hangvál'toztatoft olva
sásból, a’ tanító’ illyen előolvasása után, könnyen folyik, 
’s a’ közönséges beszédbe is általmegyen. Az értelmes, 
szép, érzéstele beszéd pedig mi hatásií legyen, fejte
getni nem szükség. — Láss az olvastatás-módra többet: 
Stephaui , Ausführliche Beschreibung dér Lantir-Methód. 
Erlangeti, 1825., ’s illy foglalatuakat és olvasó-köny
veket Oliviertől, Tillichtől, Z errennertő l, Harnischtól, 
W ilmsentől, Schweitzertől és más sokaktól, k ik  Zer
renner’ „Methodenhuch*‘-iáhan 168—173 lapokon följe- 
gyezvék.



H A R M A D I K  F E J E Z E T .

Az Írás’ íanitásmúítja

38. §.

Előjegyzetek az irás’tam'tásmódjára.

Minthogy az írás gondolatink’ maradó , látható jele, 
midőn a’ beszed vagy olvasás hallató jele annak ; követ
kezik, hogy, ha az olvasás figyelmet, gondot, kivánt: 
kétségkivül az irás is azt érdemel. Az Írástanítás’ kezde
tével nem kell addig késni, mig talán a’növendékek ege'- 
szen jól olvasnak. Az irott betűk’ a lak jait, a’ nyomta
tottakéval (33. §.) együtt tanulták megkülönböztetni a’ 
gyermekek; hangjaik’ megismerését pedig a’ nyomtatott 
létüké után egyszerre kezdhetik, azután pedig azok’ raj
zolása következzék, mint a’ gyermeki képezési tehetség
nek kedves foglalatossága. Csak arra vigyázzon a’ tanító 
hogy tanítványi egy vonást se tegyenek addig, mig an
nak teljes képét nem fogták fel; annyival inkább ne Íras
son betűket, vagy előónozzon, vagy vezesse növendékei’ 
kezét az Írásban; legtávolabb legyen pedig a ttó l, hogy 
zsoltárból vagy más nyomtatott könyvből Írasson, meit 
így valóban oda törekszik a’ nevelés, a’ mi nem is czél. 
Hiszen, nem nyomtatott betűkkel élünk az írásban .— 
Legfőbb kivánat az írásnál, hogy a’ gyermekek a’ betűk’ 
alakját képezzék, ’s azt nem anyíra példányok mint tu
lajdon képítésök után irják , a’ mindjárt adandó lépcső
kön.—'Az előpéldányok inkább a’ képítés’visszahozásaért 
vannak, mint azért, hogy azokat szaggatva nézegetvén 
a’ gyermek, darabos betűket rajzoljon.

39. S-
A z  irás-tam'tás’ eszközei.

Hogy az írás-tanítás kívánt sükerrel történjék, a’ . 
majd látandó szabályok m ellett, szükség ismerni azon 
eszközöket, mellyek erre megkivántatnak. Illycnek:



a) Egy nagy fali fekete táb la , mellyen a’ tanító eló- 
rajzol. Ezen tábla, valamint a ’ tanítványok’ külön fa- 
táblájok, kőtáblájok, később papirjok is , következőleg 
legyenek vonalakkal ellátva. Az apró betűkért négy vonal

mellyek közűi a’ felső a’ betű’ magasságát, az alsó a’ 
hosszát, a’ két közép pedig a’betűk' gömbölységét ’s a 
rövid betűket határozzák. A’ két szélső vonal' hézagj* 
másfélannyi legyen mint a’ középeké. Legyenek továbbá 
ezen vonalak egy rézsútos vonallal keresy.tülvágva, 
melly a’ betűk’ hajlásút irányozza. Ezen vonalak illy a- 
rányzattal először inkább nagyobbak , később inkább 
kisebbek lehetnek. A' nagy betűkért legyen ugyanazon
táblán alább három vonal

mellyek közül a’ két szélső a’ nagy betűk’ terjedését, 
a’ közép a’ két részből álló nagy betűk’ felét, a’ ré
zsútos pedig a’ betűk’ hajlásút irányozzák.

b) Megkivántatik ugyan illyes vonalakkal ellátott 
külön fekete kis fatábla minden gyermeknek. Nem lenne 
czélszerütlen, a' hol illyes külön táblák talán sokba ke
rülnének, a’székek’ könyöklőit illyes vonalakkal ellátni, 
úgy mindazáltal, hogy a’ tanító minden szék mögött sza
badon mehessen, a’ munkálatokat vizsgálandó. Ezekre 
a’ gyermekek meghegyezett krétával irnak.

c) Kőtábla hasonló vonalakkal, mellyekre felváltva 
írnának a’ gyermekek. Ehhez kivántatik egy hegyezett 
palakő, és a’ törlésre szivacs, mellyek a’ tábláról fona
lon függjenek. Ezen kőtáblákat ajánlják: könnyebb irás 
mint a’ papíron,’saz a’ gazdálkodás, melly szerint, ez által,



sok iiapir kíinéltetik meg, — és a’ kisőbbl használhatás is. 
Majd, ax ezeken elég gyakorlás után, szükséges eszközök 
n é g : a ’ p ap ír , ténta, penna ’sat. A’ papirra-irástól apró- 
donkint az eddigi biztosító vonalak elmaradnak. Az érin
tett előjegyzetek ’s eszközök’ ismerése után következzék 
as irástanításniód három lépcsőkön: a) rajzolási előké
születeken , a ’ tulajdon betűk’ szépírásán, y) a ’ helyes- 
iráson.

40. §.

I. Rajzolási előkészület eh az Írásra.

A’ tanuló megmutatván az t, hogy az iró eszközök
nek; krétának» kőnek, később pennának, inkább hosz- 
szabb, mint rövid fogást adjanak; tovább, hogy az Író
asztalnak— az egészség’ rontása nélkül — ne feküdjenek: 
itt következő lépcsőkön emelkedjék.

1. A’ tanító — mindig mondván mit fesz, és mon
datván tanítvány! által is ; azért, hogy mindig figyelme
sek ’s gondolkozók legyenek arra, mit tesznek — csinál
jon egy pontot ( . )  a’ nagy fekete táblán, ’s mondja: ez 
egy pont, ezt csinálják a’ gyermekek is fatáblájokon, ’s 
mondják: ez egy pont. Csináljon, 's csináljanak a’ gyer
mekek kettőt egymás mellé ( • • ) , kettőt egymás a lá ( :) ,  
négyet egymás mellé ( : : }  ’sat. És ezeket mind nagyon 
helyesen, szemniérték- ’s kézgyakorlásért. A’ hibákat 
mindenütt maga találja el a’ gyermek, ugy igazítassa a’ 
tanító maga a’ gyermek által.

2. A’ pontok’ különböző helyezeti rajzolása után, 
huzzon a’ tanító a) fekete tábláján egy ponttól másikig 
rövid, azután hosszabb egyenes vonalt, magyarázza, mit 
tesz: ezt tegyék a’ gyermekek táblájokon, 's  mondják 
mindig, mit tesznek; hogy szabad kézzel tegyék, magá
ban érthető, ó) Húzzanak egy pontból két, három, négy 
’sat. egyenes vonalakat, c) Húzzanak vízirányos, erre 
függőleges, azután rézsútos vonalt, jobbról balra  , és 
viszont, lefelé és megfordítva, alól és felül ’sat. — Húz



zanak k é t, három, négy ’sat. párhuzamos vonalakat, es 
ezeket függőleges vagy rézsufos vonalak által szinte 
párliu/.amosan vágják. M indezeket, valamint a’ követ
kezőket is , a’ tanító előrajzolván, mit csinál, mondja 
’s magyarázza, mondják a ’ gyermekek is.

3. Alkassanak szögleteket, egyenest, tompát, he
gyest, gzomszédilag, ’s csucscsal összemenőket.

4. Alkassanak egyenes szárú hézagzárokat: a) há
romszöget: egyenes, tompa, hegyes szögletiít: egyenlő
szárút, egyenlő és egyenetlen o ldalú t; i )  négyszögét: 
hosszúkást, rézsútost, ’sat.; c) öt-, hatszögletüket ’sat.

5. Vonjanak habvonalakat, vizirányosan és füg
gőlegesen. Kerítsenek görbe lineákat: felü lrő l, alulról, 
jobbról, balról , nyíltakat , kisebbeket , nagyobba
kat ’sat.

6. Alkassanak görbe vonalú különböző alakú hézag- 
zárokat: kögöket, félkögöket, hosszúkás kögöt (ellypsis), 
különösen pedig rézsútosakat, mellyek az írásban leg
inkább előjőnek. Mindezen gyakorlatokat először krétá
val a’ fekete táb lán , azután a’ kőtáblán, végre papiron 
is tegyék. — Ezen előkészületeknél az Írásra, ne feledje 
a’ tanító, hogy falusi nevendékekkel van dolga; de más 
oldalról, figyelmezzen arra is ,  hogy ezeknek gyakor
lása ’s helyes képezése, eg-yszersmind előkészületei, sőt 
lépcsői a’ képezési alaktannak (Formenlehre) , rajzolás
nak , ’s a’ testek’ legegyszerűbb fölmérésének, niellye- 
ket a’ falusi életre olly sok szükséges eszközöknek ala
k ítása, rajzolása, némelly kisebb mérések, a’ képezés’ 
elemi tanulmányi közt szükségessé tesznek.

41. 5.

II. A! tulajdon betűk' szépírása. 

a) Az egyet hitbetük' tzépiráia.

Minthogy az írásnál fő kívánat a z , hogy a’ gyer
mekek a’ hetük’ képeit felfogják, és azokat mint önké- 
pezteket irják ; következik, hogy azoknak alakjait helye



sen képezzék. Ezen alakképezésben m ár, a’ nyomott be* 
fűkkel (33. §.) gyakoroltattak a’ gyermekek, az egyes 
betűk’ hangoztatása, sőt az irás’ elemi olvasása által, 
czélszerű előpéldányokból, a’ rendes olvasásbani előme
netel u tán , a ’ szépírás’ betűinek képitésére folyvást 
lépés tétetett. Ezen képitésre kell törekedni a’ következő 
lépcsőkön i s :

l.Ir ja  a’ íani tó (39. ^-ban említett) négy linea közű l a ’ 
két közép közé, a ’nagy fali táblán, a ’ legkisebb terjedel
mű ’s legegyszerűbb vonásu betűt, p. o. az /-t, *s mondja: 
mi hang az; képeztesse, mondassa ’s írassa tani'tványi ál
tal is fatáblájokon. Nagyon czélszerű lenne, itt is mint 
a’ nyomott betűknél, ha kemény papirra, külön, minden 
írásbetű kinyomva volna, hogy ezt a’ tanító sorban ké- 
peztethesse. I tt  teljességgel ne siessen a’ tanító. Min
den betűnél számítássá, képeztesse, rajzoltassa a) a’ haj- 
szálvonásokat, ’s mondassa, hogy azok felfelé, balról 
jobbra, rézsutosan , vékonyan vonatnak; é) az alapvoná
sokat, mellyek lefelé, jobbról balra, vastagon huzatnak; 
c) hogy a’ hajszálvonások a’ betűk’ részeit és a’ külön 
betűket kötik össze, az alapvonások pedig, mintegy 
tartják a’ betűket. Ez után lépjen a’ tanító a’ rokon vo
násu kisterjedelm ű betűkre u,  i i , n , m , c ,  a ,  0 , ’sat. 
És mindig, ne csak hangoztassa a’betűket,hanem —hogy 
helyesebben kepezzék — elemeztesse is azokat, vagyjiér- 
dezze: ez vagy az a’ betű hány hajszál-, és alapvoná
sokból á l l , hol köti össze a’ hajszálvonás a ’ részeket í 
’sat. Nem kell azzal megelégedni, hogy vagya’ tanító— , 
vagy a’ külön nyomott betűk után tulajdon táblájokon 
írjanak a’ gyermekek, hanem sorban állítson keltőt vagy 
hármat is ’s t. a’ nagy fali táblához, és hangoztatván 
egy betűt, rajzoltassa ’s a’ többiek álta l ítéltesse meg az 
írást, ’s igazítassa magok által a ’ hibát.

2. Epén ezen lépcsőkön, semmi idő veszteségi vád
dal nem gondolva, az érintett vonalakat m i n d i g  s z e m  előtt 
tartván, lépjen olly betűkre, mellyek felfelé terjednek, 
az egyszerű vonásuakon kezdve, a’ rokonokra menvén 
által: l, h. b. d .’sat.; tovább,a’ mellyek lefelé terjednek



y. p. ’sat.; végre az ollyakra, mellyek fel-és leterjednek: 
/ . / .  ’sat.

3. Utoljára vegyest írassa az eddigieket, Es ha már 
az ezekkel párhuzamosan haladó fejbeni számolásban 
ott vannak a’ gyermekek, hogy a’ számjeleket szükség 
irn iok , ezen lépcső után érinthetik azokat. Ezen gyakor
latokat mind sorban tegyék kőtáblájokon ’s papirjokon: 
mellyekre nézve óhajtani, hogy az olcsó kőnyomások 
készítenének olly czélszerü vonalakkal ellátott ¡»apirokat, 
kísübb majd író könyvnek is kötendőket, mellyekben 
tulajdon gondolatjaíkat, és a’ tanító által diktálandó 
keveset 's czélszerüt írják a’ gyermekek.

42. §.

h) A ' betüfogások, és nagy hetük’ szépírása.

1. Hangoztasson a’ tan ító , két három betűkből álló 
egyes, azután hosszabb szavakat, ’s azokat mind fa- és 
kőtáblákon, mind papíron, írassa.

2. Ha a’ kis betűk’ szépírásában ügyesek, lépjen ál
tal a’ nagy betűkre, itt is épen azon rendet ’s lépcsőt 
tartván meg, m in ta ’ kis betűknél, hogy az egyszerűbb 
és rokon vonásiiakat rajzolja elő maga a’ tanító fali táb
lá já n — a’ fentebbéríntett három líneákat szem előtt tart
ván — , ’s ezt rajzoltassa a’ gyermekek által is, itt is kü
lönösen érintvén a’ hajszál- és alapvona'sokat.

3. Mondjon egyes szavakat, mellyeknek első betűi 
nagyok légyenek; sőt rövidebb mondásokat is ,  mellye
ket a’ gyermekek végre csak papirjokon írnak , és ugy, 
hogy a’ biztosító vonalak közül először a’ felsőt, aziitán 
az alsót, végre a’ középeket is hagyják e l , ’s ezek közt 
is először a’ felsőt, azután az alsót.

43. §.

c) Tulajdon go/idolatok' Íratása.

Nem vagyunk ugyan azok, k ik  a’ szépírási előpél- 
dányokat általánosan megvetnők; de a’ szépírásnál fő



kivánat lévdn az önkcpezte s/.ép betűket kinyomni, az 
előpéldányok’ hasznát — még akkor is, ha azok a’ gon
dolkozás-gyakorlással párhuzamosan emelkedő gyakor
latokat foglalnák magokban — inkább a’ betűk’ képí- 
tésére akarják szorítani, a’gyermekeket pedig arra szók 
ta tn i , hogy inkább tulajdon gondolatjokat szépen irják le. 
Ezért a’ tanító

1. Az eddigi lépcsők után, gyakorolja őket, a ’ gon- 
dolkoza's-gyakorlás’ lépcsőihez aránylagosan, követke
zőleg:

a) írassa le a’ szobában lévő dolgokat, azoknak 
részeit.

h) írassa a’ testek jegyeit. írjon a’ tanító főneveket, 
’s kivánja Íratni azokat, melléknevökkel együtt: p. o. 
a ’ — ház, a’ — tábla, a’ — gyerm ek, az — asztal, a’ 
szék ’sat. írjon zavarva fii-, és mellékneveket: asztal, 
csendes, rózs&, kerek , piros, est, ’sa t.,’s  köttesse össze 
az illőket.

c) A’ testek’ irányát, fekvését; p. o. a ' kályha áll
— ,a ’ torony áll — ,az  oskola van — ’sat.

2. Szoktattassanak a’ növendékek arra. Czélszerü 
lenne ezt külön ezen czélra készült irókönyvben tenni, 
hogy a’ mit délig vagy délután dolgoztak, szépen írásba 
tegyék : ez által a’ messzeható envísszahatásnak, inaga- 
nem-feledésnek ’s késői gyönyörnek tétetnek elemei.

3. Általánosan, a’ gondolatok’ papírra tétele a’ gon- 
dolkoza's-gyakorlással, a’ honi nyelv’ ismeretével pár
huzamosan emelkedjék, mellyet helyén tovább látni fo
gunk. A’ gondolatok’ ezen elemes íratása már szüksé
gessé teszi a’ helyesírás’ szabályait.

44. §.

III. JÍ’ helyesírás.

Hogy a’ betűk hangjainak állandón azon-jelek fe
leljenek meg, hogy a’ beszéd elé fűzött egyes szavak 
bizonyos jelek által inegkűlönbítessenek, ’s az egész ha
tározott törvényekre támaszkodva maradjon fe n t; mind



a’ helyesírás’ szabályainak szükségét kivánják. Ezekre 
m ár, az olvasás és Írásnál, a ’ hetük’ elemeztetése által, 
czélzat nélkül is tétetett lépés ; egész kivitele pedig a’ 
helyesírásnak, a’ nyelvtudományban fog eléretni. Itt a’ 
következő lépcsőkön gyakoroltassanak a’ gyermekek 
ebben.

1. A’ gyermekek olvasó könyveikből olvassanak; 
a ' tanító vegyen fel egy szavat, azt elemeztesse; vagy 
mi hangból, hány betűfogásokból á l l , számláltassa elé 
’s kívánja: mi betűrenddel írnátok tehát le azon szót, 
’s hogyan szakítnátok megí

2. Hangoztasson egy szót, p. o. a///i«’sat., ezt írassa 
a ’ fa- vagy kőtáblán; ezután mondjon mellék- és főnevet 
együtt, ezt is írassa; végre rövidebb mondásokat ’sat.

3. írjon a’ tanító egyes szavakat, azután többet, ’s 
mondásojkat; akarva hibásan hangoztassa, és kérdezze: 
van-e hiba, és hol van? igazítassa meg a’ gyermekek 
által. Itt értesse meg a’ helyesírásnak ezen törvényét: 
„ ír j úgy a’ mint a’ hangoztatás parancsolja.“

4. Használja az olvasásnál már láto tt, vagy még lá
tandójeleket ( , )  ( ;)  ( . )  ( : )  (—) (!)  (?) ( „ )  ( ’) 'sat., 
deezeketne könyvnélkűlözésen kezdje, — igy:a’( , ) hasz
náltatik a’ kisebb mondások’ elválasztására— ; hauem, 
olvasás közben , fogassa fel a’ je lek e t, 's kér
dezze : ez vagy amaz jel micsoda, miért van i t t , miért 
épen ez és miért nem más ? 'sat.

5. írasson a ’ gyermekek által valamit azok közül, 
a’ mit eddig tan u ltak ; nézze meg a’ tanító, helyesen ír 
ták-e a’ betűket és jeleket.

6. írjon a’ tanító egy mondást, a) minden különbítésí 
jelek nélkül; kérdezze az értelmét ’s igazítassa. b) Ve
gyítsen az illy  mondásokba hasonló hangú szavakat is 
mint: kar,  kár ; hal, bál; ho%á,hoz%á ’sa t,,’s igazítassa. 
c) írjon olly szavakat is az illy mondásokban, m ellyek a’ 
hangzatosra figyelmezés után könnyen hibásan írathatnak, 
p.o.ezeket: mondgya, tudgya, barácság ’sat.,igazítassa. 
így értesse meg a’ helyesírás’ ezen második törvényét 
is: „ügy írj a’ mint a’ szószármaztatás parancsolja.“
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Egyébiránt, a’ helyesírás’ ezen törvénye, valamint az 
eddigi gondolkozás-gyakorlás is, szükségessé tészik a’ 
honi nyelvtudomány’ kezdetét; azért az ezekkel pár
huzamosan emelkedő számfudoraány után, azonnal követ
kezik az Írástanulással egybenfüggő honi nyelvtudomány’ 
tanításmódja. — Az irástanításmódra láss J . F . W.Koch's 
Anleitung fü r  Lehr er in Elemetd ar-Schulen, %u einem 
wirksamen Schreibunterrichle. — Stephani’s ausführliche 
Beschreibung einer gefietischen Schreibmethode., munká
kon kivül, Natorp Denzel ’s más igen sokakat, kik Zer~ 
renner’Methode/zbuch -jában 29S — 300 lapokon feljegyez
vék , kik után egy magyar írást tanító vezérkönyv’ k i
dolgozását óhajtanám.

N E G Y E D I K  F E J E Z E T .

A' tsámolús' tánitátmúdjá.

45. §.

Előjegyzetek a' számolás' tanitásmádjára.

Ha a’ számolásnak az életben minden pillanati hasz
nai kétségkivüliek; ha a’ számfudomány a’ lélek’ te
hetségeit ébreszti, gyakorolja ’s éleszti; ha a’ tiszta 
gondolkozásnak legelső segédlépcsője ’s folyvást eme
lője: következik, hogy a’ számtudomány korán tanítas
sék a’ falusi oskolában is. Igenis a’ számtudományt, 
még alig elemibbet is, ugy lehet tekinteni mint a’ te
hetségek’ leginkább élesítő eszközét ’s o lly a t, melly 
az érzéki munkálatok közül a’ tiszta munkálatokra 
emel.

De ezen nagy hasznot, nem a’ mindeddig ölő ’s va
lóban visszás számolási tanításmód adja, melly szerint 
a’ tanító, legelői is , a’ száraz számjegyeket képezteti a’ 
gyermekek á lta l; még pedig ott is a’ r o m a i t  először, 
mellyek közzül I. II. III. mint külön egységek, czél-



szerük, IV . már haszontalan; aziitán az arabiait, a’ nél
k ü l, hogy azt is tudna'k, mi az egy; ezután jő  a’ való
ban csak mechanicai egyesnek, egyes tízesnek ’sat. tizes 
aláíratása, ezeknek összeadása , k ivéte le’sat., a’ nélkül, 
hogy tudnák azt, mi kettő. Hát a’ kétszerkettőnek hete
kig, sőt hona])okig, tehetséget visszaverő könyvnélkülö
zésére mit mondjak? midőn szomorún látom, hogy, ha a’ 
négyszer kilenczet kérdezem, a’ gyermek a’ négyszer 
négyen kezd könyvnélkülözni, mig valóban szegény 
mint hangzó műszerré alacsonyított , néha kitalálja a’ 
harmincz-hatot. Az osztás’ mesteres elrendelése, a’ hár
mas regulának egyenes és visszásra felosztása, a ’ so
vány „végsőket sokszorozd, oszd el az elsővel“ mint meg
annyi észcsigázó eszközök, mellyek mindegyig — a’ 
mellett, hogy a’ fejlő tehetséget visszaverik — a’ gyer
meket valóban csak]elrángatják (abrichten); a ’ köz élet
ben a’ legkisebb számolásra is az iskolai eszközöket 
kívánják, ezek mellett is, bízva, sokszor hibáznak. Hogy 
ezen hibás rendszer mellett is állottak elő jeles számoló 
fők, igaz; de kétségkívül, engondolkozásuk által föl
jebb emelkedtek ezen rósz rendszeren; — azonban ezek 
valóban néhányak, midőn számtalanok homályosok ma
radtak, k ik  tiszták ’s világosok lehettek volna. Ezen 
régi slendríanon igen könnyen lehet segíteni, ’s hiszem 
is ,  hogy ezen mód több helyen már használtatik, melly 
ide megy k i:  a) hogy a ’ gyermekek a’ számok'elemeit, 
az egységeket, magok alkassák rendszerré; b) hogy akár
melly számban az egységeket helyesen és tisztán képez
zék; c) mint illyekkel, a ’ fejbeni számolásban, gyako- 
rolvák légyenek. De a’ fejbeni számoláson a’ mennyisé
gek’ egységeinek tiszta képezését, az egységeknek tiszta 
különböző viszonyát kell érteni; nem pedig a’ szám
jegyek’ száraz helyi képezését, elrendele'sét ’s mukálat- 
j á t , mellyel valóban csak a ’ hasonlón szára?; helyi 
emlékezőtehetség miveltetík. — Ezeknek lépcsőit a’ kö
vetkezők mutatják.



46. §.

I. J '  számrendszernek a' gyermekek általi alkatása.

1. Ve/.esse a’ tanító a’ gyermeket az egység’ isme
retére következő föladatok ’s kérdések álfal.

Tanító. Sza'mláljatok a ’ szobában lévő dolgokat. 
Ha a’ székeket és kályhát megtekintitek, nemde a’ szé
keket többször, a' kályhát pedig nem többször látjátok? 
Nézzétek meg jól. A’ mit csak egyszer látunk az egy. 
Mondjátok utánam— Gyermekek: A’m it'sat. T. A’ kály
ha egy. Gy. A’ kályha egy. T. Nézzétek egymás’ fejét, 
mi rész van azon egyszer? Gy. Az  orr egy, a’ száj egy.
— így vegye elő a’ tanító azon sok érzéki jegyeket, mely- 
lyekkel a’ számolás’ kezdetében szoktak élni, millyenek: 
tiz drótokon mozgatliató 100 golyók, tizévél csomóba 
kötött vesszők, koczkák, kövecsek, bábok, a’ Pestalozzi' 
és Pöhlman’ egység-táblái, és a’ legközönségesebb, min
den ép gyermek által b irt, tiz u jjak , — ’s ezeket mind 
az egység’ képítésében, mind a’ többi lépcsőkön, hasz
nálja. Hogy ezen érzéki kül jegyeket egymást felváltva 
kelletik használni, az is mutatja, hogy a’ gyermekek az 
egység’ képezését csak vagy az ujjhoz, vagy golyókhoz 
’sat. külön kötnék, és nem magában tisztán ismernék; 
hogy az egység’ tiszta képezésére különösen , vagy a’ 
táblán vonalakkal, vagy a’ Pestalozzi’ és Pőhiman’ egy
ség-tábláival kell élni, az is meg győzheti a’ tanítót, 
hogy ezen vonalakhoz a’ tárgy’ jegyeit nem köti a ' gyer
mek úgy, mint más érzéki testekhez, hanem csak a’ szá
mok’ elemeit, az egységeket: melly igen nagy becse a’ 
Pesztalozzi’ egység-táblájának. Helyesen képezik-e a’ 
gyermekek az egységet, következőleg győzheti meg ma
gát a’ tanító: „Nevezzetek olly tárgyakat, mellyeken 
valamelly rész egyszer Van.“ — Es mig ezt je l nem tud
ják, ne menjen tovább.

2) Tartsa fel először egy u jjá t’s kérdezze a’ Tufiító: 
Hány ujjomat tartom fel ? — Gy. Egyet. T. ( tartsa fel 
a’ másodikat is.) Hányat tartok most ? Gy. Egyet és még



egyet. T. (tartson fel hármat tiz ig ’s mind igy sorban ke'r- 
dezze az egységeket).

3) Kezdje elől az ujj’ feltartását a’ tanító ’s kérdez- 
vén, hány ujjat tart fel, már nevezze a’ számokat így: 
T, Hány ujjat tartok most fel ? Gt/. Egyet és egyet. T. 
Ezt nevezzük kettőnek. Hogyan nevezzük tehát. Gy. 
Kettőnek. T. Hány egy van kettőben ? Gy. Â an egy és 
még egy. Tartsa fel a’ tanító három’sat. ujját tizig, 'sépen 
igy képeztesse az azokban foglalt egységeket, mint a’ 
kettővel b án t, ’s mindig neveztesse a ’ számokat. — Ezt 
tegye, az ujjon kivül, a’ több érzéki eszközökkel is, kü
lönösen a’ Pestalozzi’ táblájával, vagy vonalakkal. Ez 
után tegyen illyen kérdéseket: Ki tud egy ujjat, meg 
egy ujjat, meg egy ujjat felemelni, ’s hogy neveztük azt ’sat.

4) Tanulják a’ gyermekek a’ számokat tisztán sorban 
számolni, minden tárgy nélkül először csak tizig, melly 
számolás közben illyen kérdéseket tegyen a ’ tanító : Keítű 
után mi következik. A.’ nyolczat mi előzi meg? Egy és 
öt közé mi számok esnek?

5) Tanuljanak ezeken visszafelé épen olly ügyesen 
számolni mint lefelé,’s mindig elemezzenek: Hétben hány 
egy van? ’sat

6) Ezen lépcsőkön emelkedjenek tizen felül a’ szám- 
rendszer - alkatásban. Képezzék, hogy tizenegy nem e- 
gyéb mint tiz és egy egység ’sat. Képezzék helyesen 
az egyes, tizes, százasokat, ezreseket. — Itt is lassan 
kell lépni. Képezzék, hogy: huszonegy nem egyéb mint 
két tiz és egy ’sat. És ezt már egyenesen , a ’ PesCalozzi’ 
egység- táblája után tanulják, mellyen minden szám’ tiszta 
egységei világosan képeztethetnek (lásd a’ könyv’ végén). 
Minden foknál tegyen fel- és visszafelé számítást a’ ta 
nító , hogy a’ gyemekek ezen első lépcsőről legügyeseb
ben lépjenek a’ másodikra.
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47. §.

I I . A% összes számuk' részeinek, az egységeknek kUlöu- 
höző viszonyú képítése.

Eddig ugyan óda volt irányozva a’ nevelő, hogy a’ 
gyermekek az érzéki jelektől elvonva is tudjanak szám- 
rendszert alkatni; most különösen úgy emelkedjék a’ 
következő lépcsőkön, hogy az érzéki nézlésből az egy
ségek’ tiszta képítése álljon elő , — melly czélra követ
kezőleg dolgozzék.

1) Tegyen illy példákat: a) Csináljatok annyi vonal- 
kákat táblátokon, a’ menyi egység van 9-ben, ’sat. Ebben 
a’ csomóban hány vessző van ? Gy. 39. T. Tehát nézzétek 
meg, hány tiz és egyes ? ’sat. T. Számláljátok föl ebben 
és abban a’ csomóban hány vessző van ? Gy. Mindenikben
10. T. Es igy egyenlők. Ebben van 10, abban 5: ezannak 
fele; ’sat. — T ovábbá’ részletekhez közelíteni itt nem 
szabad.— Mondjátok meg már most: 27-ben hány tiz és 
egyes van, 102-ben hány tiz és egyes van 1 hány százas 
és egyes?,— h) Írjatok 7 vonalkát, Írjatok még hozzá 
négyet. Mennyi most? Törüljetek el belőlök 5-t, mennyi 
lesz? ’sat. c) Figyelmezzetek most: 20 egység, 9 egy
ségnek hozzáadásával, mennyi? hát ez 8 hijányával 
mennyi? sat. — A’ tani'tó lá tja , hogy az illy példák által 
az összezésnek e's kivonásnak teszi le elemeit. —

2) Vegye elő a’ tanító a’ Pestalozzi’ egység-tábláját, 
vagy a’ nagy fali táblán alkassen egyet, ’s a) kérdezze: 
Az első koczkán hány vonal vaq ? Gy. Egy. T. Hányszor 
van az egy? Gy. Egyszer. T. menjen a’második, harmadik 
’sat. vizirányosan fekvő koczkákra, mellyekben nz egy 
vonal mindig egyszer van, ’s utoljára kérdezze elvonva 
tanítványit: egyszer egy tehát mennyi? Gy- Egy. —■ Ez 
után menjen az első függőlegesen fekvő oszlopra ’s kér
dezze: az első koczkában tehát hányszor van egy vonal. 
A’ másodikban hány van? Gy. 2. T. Hányszor van egy? 
Gy. Kétszer. T. kérdezze elvonva: egyszer kettő tehát, 
vagy kétszer egy mennyi* —. így menjen ezen oszlopon



lefelé 10-ig. Erről lépjen a ’ második vizirányos osz
lopra , ’skérdezze: Az első koczkán hány vonal van? Gy,
2. T. Hányszor van ott kettő ? Gy. Egyszer. T. Az első 
és második koczka'ban együtt hány vonalkák vannak? Gy,
4. T, Hányszor van kettő? Gy. Kétszer. T. Es igy elta
karom előletek a’ táblát; találjátok: 4-ben 2 hányszor 
van? Gy. Kétszer; ’sat. — így menjen ezen oszlopon 
végig a’ nevelő; igy a’ harmadikon, negyediken ’sat* 
tizediken végig, az érzéki szemléltetésről egyszerre a’ 
t i s z t a  szemlélésre lépve: melly által hogy az ugy nevezett 
KélsserAetlő-t mi tisztán, mi ügyesen, egységileg meg fog
ják tanulni a’ gyermekek: a’ jó tanító , valóban fáradsá
gos munkája után , édes gyönyörrel fogja tapasztalni. — 
¿) Tegyen a’ tanító illyen példákat: Húzzatok három vo
nást négyszer; mennyi lesz? H á t  ha azt mondanám, hogy 
hármat hatszor húzzatok : mennyit húznátok? Gy. 18-at.
— ’S igy tovább, mindig emelkedve az egységek’ tiszta 
képezésére. c) írjatok 10 vonalkát, kettesével törüljé
tek el ’s jegyezzétek meg: hányszorra törülitek el? Gy. 
Ötszörre. T. írjatok le még 10 vonalt, és most hármasával 
törüljétek el. Hányszorra törültétek el? Gy, Három- 
szorra. T. De mi maradt ott. Gy. Egy. T. Ezt nevezzük 
résznek. Ne feledjétek el, az illyen részekről nem soká
ra fogunk tanulni. Figyelmezzetek csak (de már nem 
szükség je le ln i) : 8-ból kettőt hányszor vehetünk el. Gy, 
Négyszer. T. Hát 4 -e t?  Gy. Kétszer T. Hát 10-bul 
négyet hányszor ? Gy. Kétszer. T. Es még. Gy. 2 meg
marad. — Az illyen példák állal láthatja a’ tanító, hogy 
már nagy lépést tett a’ sokszorozásban és elosztásban, 
egyszersmind a’ részlét-számok iránt figyelmet ébresztett.

3) Tegyen a’ tanító viszonyba több számokat, és már 
ezt tisztán következőleg képeztesse: a) 5 mennyivel több 
mint három, és három mennyivel kevesebb mint 5 ? H át 
8 hányszor több mint kettő, és 2 hányszor kevesebb mint 
8? — 3 hányszor kevesebb mint 12, és meg fordítva. 6 
mennyivel kevesebb mint 9? ’sat? Gy. Egyszer és fél
szer ’sat. — b) Figyelmezzetek: már luost számot fogtok
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találni. Ugyan mellyik az a’ szám, a’ melly a’9-t annyi
val haladja mint 3, 2-t. Ha nem képezhetnék mindezeket: 
érzéki jegyekhez, a’ vonalkákhoz vagy golyókhoz kell 
folyamodni, c) Figyelmezzetek: megint számot fogtok 
találni. Ugyan mellyik az a’ szám, melly 8-ban annyiszor 
foglaltatik mint 4-ben 2 ? — Hogy ezek által az arányok 
és arányzatok vagy az aranyregulának teszi le elemeit 
a’ tan ító , — azt, hiszem, említeni sem szükség, vala
mint azt is, hogy itt is, ha tisztán nehezen képeznek a’ 
gyermekek, érzéki jelt vegyen elő; több , de mindig 
először könnyebb példákat használjon. Midőn a’ tanít
ványok ezen lépcsőkön eiég ügyesek; kezdjék irni a ’ 
szányegyeket, még pedig először az arabiaiakat, azután 
a’ romaiakat. Itt könnyen fogják már tudni, mit tészen 
egyesnek egyes, tízesnek tizes ’sat. aláíratása; hogy ha 
pedig talán némellyek homályosak lennének, először az 
első betűk Írassanak fölül következőleg:

E .Sz.T . E.
1

2 0 
3 0 4 

5 0 3 2 ’sat.
így akarnók mi ezt is ott már majd végezni, hol né
mellyek kezdik. —

48. §.

i n .  A ' fe jben i számolás' módja, 

a) A ' négy egyszerű miveletehé.

1) A z  ó ' s s z e z é s  es m i n d j á r t  m e l l e t t e  a' 
k i v o n á s .  — Hogy a’ gyermekek a’ számrendszer-alka- 
tásban ’s az egységek’ helyes képítésében — melly a’ 
számolásnak egyedüli alapja — ügyesek legyenek; a) itt 
is alkattasson a’ tanító tisztán, elvonva, több különbségi 
sorozatot, növekedőt és fogyót (progressío aríthmetica cre- 
scens et decrescens) a’ nélkül, hogy ennek nevét említné: 
következőleg. Egyhez egyet adva menj 10, 20 -ig ’sat;
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és vissza. Egyhez kettőt adva menj 10, 20, 30-ig’sat. 
’s a t.; és vissza. S’at. ¿) Tegyen illy példákat: Jánosnak 
már tegnap 12 szorgalni jegye volt, ma minden tanul
mányokból kapott egyet. Hány tanulmányunk volt már 
ma? Gy. 3. T. És igy hány szorgalmi jegye van János
nak?— Elek 6 esztendős, István 3-mal több; hány esz
tendős István? ’sat. — c) Pál 12 esztendős, György 
3-mal kevesebb; ez hát hány esztendős? ’sat. példák, 
millyeket egy ügyes tanító mind ta lá ln i, mind ügyesen 
fogatni tud. Itt nevezze meg az össsezést és kivonást.

2) A ’ so k s z  or oz á s , és m i n d j á r t  m e l l e t t e  
az  o s z t á s .  — Itt is a) a’ kétszerkettő’ tiszta szerkezete 
után, alkattasson a’ tanító több hányados sorozatot, nö
vekedőt és fogyót (progressio geometrica crescens et de- 
crescens) a’ nélkül, hogy nevet említeni szükség lenne; 
következőleg: Egytől minden számot kétszerezve menj 
10—20-ig, és vissza. Egytől minden számot háromszorozva 
menj 10—20—30-ig, és vissza; ’s több illy gyakorlato
kat. b) Tegyen illy példákat: Egy-egy gyermek 3 szor
galmi jegyet kapott; illy szorgalmas gyermekek ma 8-an 
vannakj találjátok; hány szorgalmi jegyeket visznek ha
z a , — ’s más illy, ennél egyszerűbb , később nehezebb 
példákat. Hogy ha valahol felakadnának a’ gyermekek; 
a’ tiszta számoltatásból , az érzéki jelekre kell leszáll* 
n i, ’s képeztetni: hogy a’ jelen kérdés nem egyéb mint 
8 -j-8 f S t  vonalka vagy 3 -j-3 f  3 f  3 f  3 -j-3 -¡-3 f3 ; ’sat. 
c)  Tegyen illy példát: 8 elsőrangú érdemjegy van, 4 
viselte magát legkitünőbbleg; hányat kap egy? ’sat. I tt is 
a’ kül jelekre kell leszálni — ha felakadmának — ’s ké
peztetni, hogy 8 vonalkából iiégyszerre, kettő t-kettő t 
lehet eltörölni; ’sat. illy példák , mellyek után mond
hatni; hogy az első példa sokszorozás,^' második osztás 
nevet visel.

3) Ezek után következzék az apróbb mértékeknek 
nagyobbra, és ezeknek viszont kisebbre hozása (redu- 
ctio), és ezekkeli számolás. Ezért a) ismertesse meg a’ 
tanító, a’ mennyire lehet érzékileg, a ’ mértékeket ig y :
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Ez egy krajczár, három krajczár teszen 1 garast. Ez egy 
garas, 20 garas 1 forint. Ez egy forint, — különösen 
az ezüst és váltó pénzekre legyen figyelmes. Ezt tegye 
más mértékkel is: mázsával, fonttal, lattal, ö llel, láb
b a l, hüvelykkel, akóval, itczével, köböllel, kilával, 
vékával ’sa t., ’s tegyen különböző kérdéseket, b ) 
Tegyen fel illy példákat az összezésre és kivonásra: Ha 
neked édes atyád 1 ft. és 30krt. ,édes anyád 45 krt. ad
n a : mennyi pénzed lenne? Ebből könyvre és papirra 
1 ft. és 49 krt.adnál: mennyid maradna? ’sat. c) A’ sok- 
szorozásra és osztásra: 3 véka búzát adott el édes anyád 
2ft. 42 kron : mennyit kajiott? Ti négyen selyem-tenyész- 
téstekből 8 ft. és 12 krt. kaptatok, mennyi jut egyitek- 
nek?’sat.— Mi után illy példáknak fejbeni számolásában 
elég gyakorlottak a’ gyerniekek ’s m egértették: mi az 
összezés, kivonás, sokszorozás, osztás, — mutassa meg 
a’ tanító ezen miveleteknek a’ tábláh is tanításmódját, 
ugy hogy a’ felvett példákat először mindig fejben szá
mítássá fe l, azután alkalmaztassa azt a ’ tapasztalásban 
is táblán. A’ fejbeni számolás’ érintett lépcsőin, a’ ne* 
velő’ kezébe óhajtanék olly könyveket, miilyenek néme
tül T. C. F . Batmgartens Kopfreclinenbnch %um Ge
brauche des L ehrers’sRt. Berlin  1812; ugyanettől A u f
gaben %ur tJbung des Kopfrechnens in  Knabenschulen. 
Magdeburg 1818; ugyanettől Aufgaben zur Übung des 
Kopfrechnens in Mädchenschulen. Magdeburg 1818.

49. §.

b) A ' részlet-szamok’ tatiúásmádja.

a) A’ részlet - számol!' érzéhjeli hépitésmódja höxöntégesen,
A’ részlet-számoknál, valóban a’ szánakozásig gyö- 

törtetnek a’ gyermekek, ha azoknak tanítása egyszerre 
a’ számjegyek’ leírásán kezdődik, a’ nélkül, hogy azt is 
tudnák: mi a’ rész. Ezért itt különösen az érzéki jelek  
által lépcsőkön emelkedjék a’ tanító — következőleg:

1) Vegyen elő több azon-hosszú vesszőcskéket, az 
elsőt egészen hagyván, a’ másodikat vágja két egyenlő

5*



reszekre, a’ 3-ikat 3 -ra ’sat, ’s az elsőt mutatván mond
ja ;  Ez egész vessző. Ez a’ 2-ik két egyenlő részekre 
van vágva, ’s ennek egy része, az egésznek — nézzétek — 
fele. Ez az egész vessző tehát két egyenlő részekre van 
osztva, ’s ezen részek közűi akármellyik egyet, az 
egész’ egy kelted részének nevezzük. Mit mondtam? 
Gy. ’sat. Ez a’ 3-ik vessző három egyenlő részekre van 
osztva. Ennek akármellyik egy része, az egésznek egy 
harmad része. Mi mondtam? mutassátok ti is {Legyen a 
gjer nekeknél is illyen könnyen törhető vessző). Nézzétek, 
ha ezen harmadik vesszőből egy részt elveszek, az egész
nek hányad részét vettem el? Gy. Egy harmad részt. T. Ha 
kettőt veszek el, mondják két harmad résznek. Mennyit 
vettem tehát most el? Ha mind a’ három részt elveszem, 
az egésznek három harmad részét vettem el, vagy az egé
szet. Mit csináltam? ’sat. — Hlyen gyakorlatot tegyen más 
érzéki jeleken is , millyenek a’ tablára irt vonalfcák, a’ 
Pestalozzi’ részlet-szára-tábláján; a’ pénznemek ; krajczár, 
garas, forint ’sat.

2) Mi után a’ részletek’ egységeit igy magok is alkat
ják a’ gyermekek, mutassa meg a’ tan ító , hogy a’ rész
let-szám nem egyéb, mint a’ már előttök ismeretes osz
tás , mellyben mindig csak az nézetik, valamelly egész 
hány egyenlő részekre van osztva, és illyeket hányat kel
letik venni.

3) Tegyen fel illy példákat; ke't harmad rész garas 
hány k ra jczá r’sat., ’s midőn ezekben gyakorlottak, ta
nítsa az iratásniódot; %, | ’sat; először tárgyilag 
elemezve, majd tisztán,  és mindig magyarázza.

50. §.

fi) A ' részlet - számok' felosztásainaK képitésmódja kü
lönösen.

1) Képeztesse a’ tanító a ' tulajdon és nem tulajdon 
’s vegyes részleteket következőleg: a) Vegyen e l,  egy
3 egyenlő részekre osztott vesszőből, egymás;itán minden 
r é s z t , ’s láttassa, hogy az, egyenkint, az egésznél mind 
kisebb, vagy; tulajdon részlet, h) Akarjon ugyanazon



vesszőből négy részt venni, 's láttassa, hogy az ege'szet 
kelletik e lvennie, és még egy részt máshonnan, melly 
la'tszik hogy több az egésznél, és ez a’ nemtiilaj dón rész
let. c) Vegyen egész és rész-vesszőket együtt; mi 
vegyes részlet nevet visel. Ezeket, valamint a’ követke
zőket, más érzéki jeleken is , különcisen a’ Pestalozzi' 
részlet-szám-tábláján láttassa, ’s leirásmódját tanítsa a’ 
nevelő: %, %, 1 % ’sat.

2) Képeztesse a’ részletek’ értékének nagyobbítása't, 
kisítését 's értéknem-változását, «) Vegyen elő egy 3 
egyenlő részekre osztott vesszőt,, vegyen abból először 
azután^’sat., ’sláttassaaz érték’ növekedését, b) Vegyen 
ezen bárom részekre osztott vessző mellé egy más illy 
bosszú 4 részekre osztottat, ’s vegyen az elsőből a’ má
sikból/^, ’s láttassa az érték’ kisítését. c) Vegyen elő 
egy 2 — ,és  egy más azon -hosszú vesszőt 4  egyenlő ré
szekre osztva; vegye az elsőnek a’ másiknak %,részét, 
’s láttassa az értéknem-válto/.ást. Ezeket más eszközökön 
is mutatván a’ tan ító , a’ leirásmódot is ismertesse.

3) Képeztessen viszonyban is kétazon-osztatu(homo- 
genea), különböző osztatu (beterogenea) részeket, és ezek
nek azon-osztatuvá változtatását. «) Vegyen két azon-hos- 
szu egyenlő részekre osztott vesszők közül egyikből %, má
sikból %,’s láttassa az azon-osztatu részeket. Oszszon két 
azon-hosszu vesszők közűi egyet 2 , másikat 3 egyenlő 
részekre, ’s az egyikből 3̂ , a’ másikból % részt vévén, né
zesse a’ különböző osztatott, c) Ezen két vesszőkön, az 
előbbi % és % osztat maradván, mind kettőt oszsza, vagy 
jegyezze 6 részekre, ’s az elsőből a’ másikból vévén, 
láttassa, bogy azok értékváltoztatás nélkül azon-osztatuvá 
tétettek. Mindezeket Írassa táblán , ’s tegyen gyakorlato
kat tisztán is. Ezek’ helyes kepezésök után következnék 
a’ részlet-számok’ mívelete.

51. §.
y) A ' részlet-számok' míveletei.

Az ö t s S e z é s ,  a) Vegyen a’ tanító 2 azon-hosszu, 
azon-részekre osztott vesszők közül, egyből 3̂, másból %, ’s



láttassa, hogy a* reszek, mint azon-osztatuk, osszeadat* 
hatnak ’s összeolvasztathatnak. 6) Vegyen azon-hosszu, 
különböző részekre osztott vesszők közül egyből %, más
ból X,, ’s láttassa, hogy azon-osztatra-huzás nélkül össze 
nem adathatnak, c) Vegyen elő egy egész és egy 3 ré
szekre osztott vesszőt, mellyből %~t adjon az egészhez, 
’s láttassa, hogy ez összeolvasztva =  % = 1^. Ezeket más 
eszközökön is mutatván, fejben tegyen gyakorlatokat,

A ’ A i v o n á s ,  a) Láttassa két azon-hosszu,azon-osz- 
tatu vesszőkön, hogy Vból %-t el lehet venni. Es ez =5^.
b) Két azon - hosszú különböző osztatu vesszőkön, hogy 
^-ból Yi-t nem lehet kivenni, azon-osztatuvá változtatás 
nélkül, és hogy ez =  c) Hogy 1 — %■=.%. — Ezekkel 
fejbeni gyakorlatokat is tegyen a’ tanító.

Ä  s o k s z o r  ozás .  a) Mutassa érzéki jelen, hogy l, 
^s-szer vétetvén; vagy megfordítva: %y 1-szer =  5̂ . h )  
Láttassa akár vesszőn akar a’ Pestalozzi’ részlet-szám
tábláján, hogy ?i-szer ( vagy megfordítva) — \z = .%
c) Hogy 1 %, %-szer véve =  %\ ’saf. — Ezekről fejbeni 
egyszerű gyakorlatra kell lépni.

E l o s z t  ás,  a) Láttassa a’ tanító , hogy %, 2 ré
szekre osztva ’s megfordítva: 2 , részekre osztva =
4 egész, b) Hogy % elosztva 5{-vel =  % =  1 5̂ , és meg
fordítva %■.% =  % c) 2 %: 2 \z =  % =  IH. — Tétessék 
fejbeni gyakorlat itt is.

Midőn a’ fejbeni gyakorlatok elég ügyesen mennek, 
kezdje elől ezen miveleteket a’ táblán , mutassa meg a’ 
miveletmódokat; láttassa az eddig tanultak’ igazságát.

Miután tisztán fejben és táblán értik a’ gyermekek 
a’ miveleteket, gyakoroltassanak fejben és táblán tár
gyas példákban. Azon kevés hosszúsági, felületi és tö- 
megí mérésekért, mellyek a’ falusi gyermekeknek is alább 
tanítatni fognak, a’ tizes részleteket , a ’ mennyiben azok 
itt előjöhetnek, könnyen meg fogják érteni a ’ gyerme
kek .— Az érintett (48. §,) számkönyveken kivűl a’ rész
let-számokra is jeles példákat láthat a’ tanító még e’ 
könyvben: Anweisung zum Rechnen nach naiurgemässen 
Grundsätzen; von Kopf.



52. §.

c) A z arányzatoA’ iam'látmódja.

Az arányzatok’ tiidománya'ra fetetett le'pe's (47. §. 3. sz.), 
de tétetett a’ részlet-sza'inok’ tanítasa áital is közönsége
sen, a’ mennyiben a’ reszlet-szániokna'l valóban — a’gyer
mekeket tekintve—tetőzik a’ számolás-nehézség: különösen 
pedig, a’ mennyiben részlet-számu hányadok (quotus) is 
jőnek elő, ugy hogy valóban az eddigiek után bámulni 
fogja a 'tan ító  azon ügyességet, mellyet a’ gyermekek
nél itt tapasztalni fog. Kezdje itt a’ tanítást következőleg.

1) Tegyen fel tiszta példákat a’hányados arányzatra ; 
a’ különbségiek ritkán jőnek elő a’köz életben, a) Egész 
hányadukat: mellyik az a’ szám, a’ melly 8-ból ugy áll 
elő, mint 3-ból 6 ?; és megfordítva, b) Részlethányadu
kat; mellyik az a’ szám, melly 6-hól olly hányaddal áll
jon elő, mint 2-ből 5, és megfordítva , — a’ nélkül hogy 
egyenes és visszás arányzatok’ osztására ’s ezek’ mechani- 
cai rakosgatására szükség lenne, c )  Vegyest illy tiszta 
példákat.

2) Tegyen fel tárgyas példákat, a) 4 ember beka
pál egy szőllőt 7 nap; 2 ember hány nap kapálja bei 'sat.
b) i  ember bekapálja 7 nap a la tt, de 2 nap szeretném 
hogy bekapáltassék ; mennyi ember kell? ’sat. c) Tegyen 
összetett példákat i s ; gyakorolja a’ kamat’ és társaság' 
egyszerű ’s összetett példáit.

3) Midőn fejben elég gyakorlottak, mutassa sorban 
mindeniknek miveletmódját táblán, egyszerűket és össze
tetteket, váltsa fel viszont ezeket fejbeni számolással.— 
Ezen ezélra is a’ már említett Kopf’ könyvén kivül óhaj
tanám ismertetni Scholz’ , Sickel’, Tillich’, Türk’, Kranke’ 
illy tárgyú könyvökét és még igen sokakat, mellyek 
Zerrenner’ Metkodenbuc/i-jáhan 446 — 451 lapokon fel* 
jegyezvék.



M Á S O D IK  S Z A K A S Z .

a’ VIgSZAI10ZÓL.\G0S TEHETSEGEK’ FELKÖLTÉSMÓDJA.

53. §.

A z ismereti, érzési és kivánási visszahozólagos azon-foht 
tehetségekre hatcismád kSzönségeseu.

Minthogy tehetségeink közt, a’ visszahozólagosak 
legszélesebbek, Iegtermékeny«bbek, még nem szabadok, 
de fejlést várók, meliyeknek kifejlésökön önkényt kel
nek az enalkatólagos tehetségek ; az ezeket fejtő tudo
mányok is szélesek és számosak lesznek. A’ mint már a’ 
tudományok többek és szélesebbek is , az azok’ tanítás- 
módja is különböző, 's határvonalak nélkül könnyen za
varba vezethetnék a’ nevelőt; következésképen megkü
lönböztetjük azon módot, melly ezen fokú tehetség’ elő
terjesztési, fogalmi és értelmi lépcsőire történik a’ nélkül, 
hogy akár .ezek’ segéd tehetségeinek, akár az ismeretiből 
kelő érzési és kivánási tehetségeknek külön fejtésmód
ja it adnók, mellyeket azért — úgy, mintegy a’ falusi taní
tóknak falusi növendékekért irt könyv megengedi — az 
alább látandókba szövünk. Ezeket egy figyelmes tanító 
mind látn i, mind követni, mind a’ körülményhez széle
síteni fogja.
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E L S Ő  C Z I K K E L Y .

AZ ELŐTERJESZTESRE HATÁSMÓD.

ELSŐ FEX EZET.

Ai előterjeittéii gondolkosát-gyahorlút {folytatólag a' 46. §.).

54.

A ’ már érzékbe ötlött távol tárgyak' neveltetése, üzéhattal 
a' visszaemlékezésre.

T. Most az iskolában bent vagyunk. Számláljátok az 
ndvaron lévő dolgokat. Gy. Eperfák, selyemtenyésztő 
h á z ’sat. T. Te Pali! a’ házatok’ fekvését tudnád-e el
beszélni? Te Miska! mi mellett jősz iskolába. Te Jancsi! 
merre mégysz haza? 'sat. — Ki tudná otthon az atyja’ há
zában lévő dolgokat, azoknak helyezetöket elszámlálni. 
Gy. ’sat. T. Tegnap a’ kertben voltunk; számláld elő 
Ferkó! mit láttunk? F. Láttunk két sorban püszkefákat, 
másban ribizlit ’sat. Egy sorban voltak cseresznyefák, 
másban szilvafák ’sat. T. Mit csináltunk ott? Gy. Néz
tük a’ kertész mimódon ültette, 's legénye mimódon ol- 
togatta be a’ vad fákat nemes fajokkal, ’sat. T. Ugyan 
tudnátok-e, ki hibázott tegnap a ’ kertben ? Gy. M. Pista. 
T. Miért? Gy. A’ cseresznyefáról, a’ tiltás’ ellenére is, 
szaggatott. T. Valóban ő rósz magaviseletü gyermek, és 
nyalánk. Azt hiszem, hogy sokan megkívántátok a’ 
cseresznyét. Es miért kívántátok meg? Gy. Mert édes. 
'/ .‘Hogyan tudjátok, a’ kik nem ettetek? Gy. Ettünk 
másszor. T. És igy látjátok,ti mindazon tárgyakat, mely- 
lyek akármellyik érzéktekbe ötöltek, ha magatokra fi- 
gyelmeztek, — mind visszahozhatjátok, ’s a ’ távoliakat, 
mint jelent, terjesztitek elő. Ezen tehetségét lelkűnknek 
nevezik előterjesztésnek. Mit mondtam. Gy. ’sat. — ’S több 
illy példákat a’ tanító fog felhozhatni, és hozzon, hogy 
a' gyermekek itt szokjanak magokra visszahatni.



55. §.

A ' távol dolgok' jegyeiíiek ’s tulajdonságainak előhozatása.

T. Tegnap a’ kertben láttatok tehát püszkefákat. Mi 
jegyei vannak? Gy. Fái alacsonyok, tövisesek, gyü
mölcsei gömbölyűk, sárgásak, ’sat. T. H á ta ’ ribizli-fá- 
nak mi jegyeit tudjátok? Gy. Fái szinte alacsonyok, de 
már nem sziírósak, gyümölcsei veresek, rojtosan függe
nek, ’sat. r .  Hát a’ földi eper tulajdonságait elszámlál- 
batnád-e P. ? P. Veres. T. Igen, ha megérik. P. Kerek. T. 
Hosszúkás kerek. F. Könnyen szét lebet nyomni. T. A 
mi könnyen engedi magát nyomatni , az lágy. Es 
igy a’ földi eper lágy ? P. A’ földi eper lágy. T. Hát on
nan hogy a’mezőn egyszer ettetek, mi tulajdonságát mond
hatnátok. P . Hogy jóizü, édes. T. Hát, ha szagoltátok. J*. 
Kedves szagu. T. Mi tulajdonságait számlálnátok tehát a’ 
földi epernek? Gy. Veres, lágy, jó izü , édes, szagos. 
T. Mi érzéketek által? Gy. ’sat. így kivánja a’ nem lá
tott távol lovaknak, ökröknek, juhoknak, libáknak, ká- 
csáknak ’sat. jegyeiket , tulajdonságaikat, még pedig, ha 
lehet, épenazon tárgyak’ jeg y e it— a’ vissza emlékezés’ 
gyakorlásáért— mellyek már érzékekbe hatottak ’sat.

56. §.

A ’ jelen azután távol tárgyak' ellentételes lényeges 
tulajdonságainak és múlható jegyeitiek, hasonló és külön- 
löző jegyeinek ’s tulajdonságainak számláltatása és vissza

kozása, lépöleg a’ fogalomra.

a) Ellentételes tulajdonságolc.

T. Nézzetek ki az ablakon. Mit láttok ? Gy. Látunk 
az udvaron tyúkot, széket, dézsát ’sat. T. Nézzetek az 
udvarra a’ falon által, mit láttok? Gy. Nem látunk. T. 
Az ablak miből van? Gy. IJvegből. T. És igy az ablak 
átlátszó, a’ fal átlátszatlan. — így  menjen a’ tanító a’ hi
deg és meleg, hosszú és rövid, hig és szilárd, 'sat. tulaj



donságok u tán , az érzési és kivánási tehetségre czélzat- 
tal: a’ csinos és csintalan, tiszta és tisztátlan, szép és rút 
magaviseltre; jó és rósz, ellentételes tulajdonságokra, ér- 
zékileg és azután mindig visszahozólag.

b) Lényeget tulajdontágok ’t  múlható jegyek,

T. ügy-e, az asztalnak látjátok négy lábait? Gy. Igenis. 
T.Mi részeit látjátok még az asztalnak? Gy. Lapját, fiókját. 
T. Figyelraezzefek csak, láttatok-e már asztalt, mellynek 
két lába van ? Gi/. Láttunk, (Ha nem láttak volna, kerÜ- 
sen a' ta /iüó , egy-, két- ’s luiromláhu asztalt). T. Hát 
egyet? Gy. Azt is. T. Hát hármat? Gy. Azt is. T. Hát 
láb nélkül láttatok-e asztalt ? Gy. Nem, T. Hát lap nél
kül? Gy. Azt sem. T. Es igy , hogy az asztalnak vagy 
1 vagy 2 vagy 3 vagy 4 lábai legyenek, szükséges-e? 
Gy, Nem, T. De hogy lába, akar 1 akar 2 ’sat,, és hogy 
lapja legyen, szükséges-e? Gy. Szükséges; mert lap nél
kül reá mitsem tehetnénk, láb nélkül pedig a' földön fe
küdnék ’sat. T, Látjátok; azt, hogy az asztalnak lapja és 
lába legyen, nevezzük l é n y  e g e  s t u l a j  d o n s  á g n a k ,  
melly nélkül a’ dolog nem az, a’ minek tartjuk. Mit 
mondtam ? Gy. Hogy az asztalnak ’sat. T. Hogy pedig 1 
vagy 2 ’sat.lábailegyennk, azt mondjuk m ú l h a t ó  j e g y 
n e k ,  mert az illyen nélkül lehet a’ dolog a z , a’ minek 
tartjuk, T. Mit mondtam? Gy. Hogy 1 vagy 2 lábai’sat.
— így mutassa meg a’ könnyű pennamefsző’ 'sat. lénye
ges tulajdonságait és múlható jegyeit tapasztalatilag, az
után visszahozólagosan. Érintse a’ szineket is.

d  Hatonlű és különböző jegyek és tulajdonságok.

T. Ez asztal, az szék; mondjátok; mi hasonló tulaj
donságot találtok mindkettőben? Gy. Mindkettőnek van
nak lábai, lapjai, fából. T. Hát különbséget? Gy. A’ 
széknek van karja , az asztalnak nincs 'sat. T. Nézzétek 
a* ajtót és ablakot; mi különbséget láttok bennök? Gy. 
Az ablak átlátszó, az ajtó átlátszatlan; az ablak üveg, 
az ajtó fa; ’sat.— Ezt tegye a’ tanító a’ gyermekek által 
már ismert, tapasztalati tárgyakkal: kérdezze, mi hasanló



vaa a’ lóban és ökörben, a ' tyúkban és galambban ; 'sat. 
Hogy ez által a’ fogalom’ elemei tétetnek le, látható.

57. §.

A ’ gondolatnak papírra tétele (folytatólag a’ 44. §.).

A’ gondolatok’papírra tétele, a’ gondolkozás-gyakorlással 
mindig párhuzamosan emelkedjék; — ezért :

1 . írasson a’ tanító több főneveket, írassa a ’gyer
mekek által táblájokon azokat jegyeikkel és tulajdonsá
gaikkal, ellentételes tulajdonságaikkal: p. o. a' ház, az 
ajtó ’sat.; és megfordítva : hezárható , cserepes 'sa t.; 
melly alkalommal, előkészületíleg a’ nyelvtudományra, 
a’ fő- és mellékneveket megérteti.

2. írasson vegyest fő- és mellékneveket névhatáro
zókkal, igét ígehatározóval: p. o. ágynak, to ll, alkalma
san, lúd, írá sra , használtatik ’sa t., ’s szerkeztesse 
össze, a’ beszédrészeket neveztesse; mi által a’ fogalom
ra tétetik lépés, egyszersmind előkészület a’ nyelvtudo
mányra.

3. Pótoltassa a’ mondások’ kimaradt szavait: A'  ki 
egészséges akar maradni, az tiszta  . . . .  szívjon,. . . .  stét 
. . . .  ellel táplálja, mozogjon, hidegtől . . . .  magát ’sat.; 
de értesse meg mindig az előforduló beszéd’ részeit.

M Á S O D I K  F E J E Z E T .

néptterü méréa' íamtáatnódja.

58. §.

Előjegyzetek a' népszerű mérés' tani'tásmódjára.

Minthogy a’ rajzolási előkészületeknél ( 40. §.) már 
a’ rajzolásra és a’ testek’ mérésére nagy lépés tétetett,



azonban ezeknek hasznait a’ fahisi élet’ különböző viszo
nyaiban kétségbe hozni nem lehet; akár némelly földraive- 
lési eszközök’ lerajzolását — melly mérés nélkül nem tör
ténhetik — akár a’ tulajdon földmérést tekintjük; kö
vetkezik, hogy a’ falusi növendékeknek a’ mérés-tudo
mányt tanítani kell, anyival inkább, hogy falusi iskoláink
ból mennek gyermekek a’ mesterség-tanulásra is, és még, 
mostani állásunknál, csak innen mehetnek. De itt tá^ 
vol legyen a’ tan ító , minden szoros rendszerű, hosszú, 
tiszta méréstudománytól, a ’ legszükségesebbeket, rövi
den ’s mutatólag tanítsa ’s terjeszsze e lő , a’ mindjárt 
következő lépcsőkön ’s n,>ódon. Óhajtani, hogy ezzel a’ 
képezési rajz , a’ földmivelőnek olly szükséges eszközök’ 
lerajzolásáért köttetnék össze, és hogy az újabb földmi- 
velési eszközök, az olcsó kőmetszés után, velek közöltet- 
hetnének.

59, §.

A ' m éréstanitíii lépciöi.

1) A’h o s s z a s á g m é r é s .  « )  Vegyen elő a’ tanító 
határozott mértékeket; ölet, lábat, hüvelyket ’sa t., ’s 
mérje a’ szoba’ hosszát, b ) Mutasson szögletek’ mérté
k é t, szögletmértékkel (transportatorium), melly, a’ több 
megkivántató eszközökkel, minden rajztokban megvan. 
Ez itt elmulhatlanul szükséges eszköz, legalább a’ tanító
nak. Ez által képeztesse minden kögnek 360® osztását,
c) Mutassa az öleknek lábakká, hüvelykekké, ’s ezek
nek viszont — szükséghez képest — öllé változtatását, 
de még csak hosszasági mértékben, valamint a’ fokokat 
is első ’s másod perczekre és voszont ’sat.

2) F e r ü l e i m é r  e s. a) Legyen — akár kemény papír
ból, akár fából— több egyenlő négyszögekből álló, szétszed
hető és összerakható lap , mellyen a’ tanító mutassa meg 
szemléletileg, hogy annyi egyenlő kis négyszög van az 
egész felületen, mint: ha a’ szélesség sokszoroztatik a’ hosz- 
szuság által. Ezt azonnal alkalmazza a’ szoba’ területére. 
¿) Legyen a’ most érintett lapnak épen fele, három szöggé



alakitkató és szétszedhető, mellyen láttassa ’s terjesztes
se elő a’ tanító, hogy minden háromszögletű terü let, an
n y i, mint: az alap’ és reá huzott függőleges vonal’ sok- 
szorozatjának fele. c) Legyenek ötoldalú, hézagzárrá 
alakítható háromszögek , mellyeket külön megmérvén 
’s összezvén a’ tanító, mutassa ’s terjesztesse e lő , hogy 
az annyi, mint: ha a’ kerület sokszoroztatik akármellyik 
háromszög’ magasságával, ’s ezen soksorozatnak fele 
vetetik, á)Legyenek illyen háromszögek, hatoldalu hé
zagzárrá is alakíthatók, ’s ennek területi mérését épen 
úgy terjesztesse elő, mint a’ legközelebb érintetett, e) 
Képeztesse, hogy, a’ hatoldalu hézagzár’ oldalai, egyi- 
ránt feszülvén kifelé, köggé alakulnak, ’s terjesztesse 
elő, hogy annak területe is annyi, m int: a’ kerület’ és 
központból huzott vonal’ sokszorozatjának fele. Itt ké 
peztetheti, a’ mennyire lehet, négy kög á lta l, hogy a’ 
gomb’ felülete annyi, m in t: a’ kerület’ és általó’ egész 
sokszorozafja. f )  Ezután terjeszsze elő, hogy minden ren
detlen területet ügyekezzenek lehető több háromszö
gekre vágni, ezeket külön felm érni, összezní: ez adja 
a’ rendetlen terület’ mértékét. Itt értesse meg a' na
gyobb és kisebb mértékeknek területi egymásravite- 
lét (reductio).

3 ) ^ ’ t ö m e g m é r é s ,  a) A ’ prisma-testeké, «) Le
gyen egy négyoldalú rendes prisnia, több apró koczkákból 
összerakható és szétszedhető, melly után mutassa ’s ter
jesztesse elő a’ tanító, hogy az égesz annyi köbkoczkából 
á ll, mint: ha az alapterület sokszoroztatik a’ magasság
gal. Ezt különösen a ’ vályog- és téglákkali epítésre al
kalmazza, melly a’ falusi embernek olly igen szükséges. 
§) L e g y e n e k  illyen prismák 3 , 5 , 6 ’sat. oldalúk, ö sz -  
s z e r a k h a tó k  és szétszedhetők, mellyeknek köbmérését 
terjesztesse elő a ’ tanító, a’ mondott mód szerint. y ) E z e k  
után könnyen képeztetheti, hogy egy hengernek is a ’ 
köbmérése annyi mint: az alapterűlet sokszorozva a’ hosz- 
s z a s á g g a l ,  l)  A ' pyramis-testeké. «) Legyen egy prisma, 
három egyenlő alapú és magasságú pyramisból szerkez- 
v e , melly után azt terjesztesse elő a’ tan ító , hogy egy



pyrainis az egész prisniának l^̂ da lévén, annak tömege 
az alapterület’ , és magasság’ sokszorozatjának harmad 
része lesz. (i) Ugyanezt terjesztesse elő a’ csürkökrői 
i s , hogy azoknak tömegei is az alapterület’ és magasság’ 
sokszorozatjának egy harmada, j') Ezekről menjen a’ cson
ka csürkökre, egyszerűkre’« összetettekre, hova a’ hor
dók tartoznak ,— ’s képeztesse, hogy a’ csonka csürkök- 
n é l, akár a’ két vég’ területének felei, akár a’ közép ka
rika’ területe sokszoroztatván a ’ hosszasággal, a’ csonka 
csűrök’ tömege áll elő. c) Legyen egy gömbtest, a ’ men
nyire lehet, sok apró háromszögletű pyramisokból szer- 
kezve, mellyeknél képeztesse, hogy a’ tömeg annyi mint: 
a’ felület’ és akármellyik háromszög-magasság’ sokszo
rozatjának harmad része. — Végre a’ rendetlen testek’ 
tömeg-mérését mutassa az által, hogy azok bizonyos mér
tékű edénybe tétetvén, reájok vagy homok,vagy viz töl
tessék, a’ rendetlen test kivetetvén, a 'm aradt homok 
vagy viz a ’ bizonyos mértékből vétessék ki, a’ maradvány 
a’ rendetlen testtömeget adja. — Ezen nagyon népszerű 
és mindig mutatólagos mérésmóddal ismét óhajtanám 
párhuzamosan emeltetni a’ különböző testek’ — különösen 
eszközök’ — rajzolástanítását, mellyek falusi embereink 
közt sokszor jeles plasticai lelkeket állítnának elő. 
Erre kivánnék illyen könyvet ismertetni, mint németül: 
Sc/imid's Aiileitung zűr Zeichnenkunst. 2 B. — 1809 és 
Ű814. Berlin:, ’s másokat, mellyek Zerrennet'MetAodeu- 
buc/i-jábait 538—540 lap. feljegyezvék.

H A R M A D I K  F E J E Z E T .

Ax énehlét' tanitásmődja.

60. §.

Előjegyzetek az éneklés tanításmódjára.

Ha az éneklés, egyhangzólag, bár kűlömböző han
gokból sierkezett, hajolva egy érzedelemre vonja a’ szí



vet; ha igy egyhangzólagerkölcsi ’s vallásos érzedeletnre 
ébreszt, ’s Ízlést nemesít; következik, hogy ez a’ falusi 
iskolákban korán és úgy tanítassék, hogy az érintett 
magas czél érettessék el. De ezen czélérésnek — valóban 
a’ nagy részint falusi iskoláinkban divatozó lépcsőtlen 
tanítás 's  több hangú ének-gyüjtemények’ hiánya mellett
— ellendolgozik a’ hangok’ jeleinek idomtalan négyszög
alakja, ellene van — a’ falusi növendékeket tekintve — 
még a’ hangoknak a’ betűk általi jelelése is. Az első mód 
egész elrendelesével alaptalan; a’ második homályos, ne
hezen képezhető nem csak a’ gyermekek, hanem talán az 
olly tanítók által is , kik a’ hangászatban nem mélyen 
avatvák ; pedig az avatottak falusi nevelőknek nem fog
ják feláldozni magokat. Következésképen olly jeleket 
kellenék felvenni, mellyek a’ különben is rövid iskolai 
időt hosszas, nehéz , mesteres tanítás-jelekkel ne fog
lalnák el. Hlyen a’ hangoknak számok általi jelelése, 
mellyről már J .J . Rousseau 1752. tartott beszédet a’ párisi 
academiában. Egyébiránt mi ezen jeleket csak az elemi 
iskolákban, itt is a’ falusi növendékeknek, akarjuk; melly 
mód a’ talán ébredhető hangászati lelket sem veri visz- 
sza az a b c jelek által tanulton, sem zavarja ez an
nak, mint könnyebbnek, ismeretét.

61. §.

A z éneklési s%ámhangjelek.

1 . Azon c-dur alapoctáva’ 7 hangjai, mellyekből 
a’ gyermekek többnyire énekelnek; 1 2 3 4 5 6 7 
jeleltetnek. Úgy látszik, hogy 2-höz 5 hányadik hang 
legyen, hamarább és könnyebben megmérhetik a’ gyer
mekek, mint ezt; d  és g  ’sat.; minthogy már a’ számo
lásban nagyon ügyesek.

2._Az alapoctáván felül menő 7 hangok, ennek fö
lébe _, az alább menők ennek alá iratnak 1 , j ,  3 ,5 ,
Ebből látszik, hogy a’ szám-hangjelek által egy lineára 
három sőt négyhangu ének is kótáztathatik, mellyre a’ 
más módok szerint 11 vonalka kellenék. És igy ezen mó-
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dót könnyebb képezhetés mellett itt ajánlják — a’ sze
gény falusi gyermekekre nézve — a’ papir ’s lineázó 
cszközökkeli gazdálkozás és időkimélés.

3. Ezen mód szerint az ének mi Jiangból menjen ki, 
a’ gyermekek könnyebben felfogják, a ' mennyiben azok 
a’ megfelelő octáva 2,3, 4-gyel ’sat. jelelvék. A' fél hang’ 
felemelését csillaggal (*), a’ leszállítást kereszttel (-j-), 
lehet jelelni. Egyébiránt az időmérték’ jele i \  % ’sat. meg
maradnak. Egyes hang’ hosszítása ponttal (2'3), egész hang’ 
elmaradása az időmértékjeiből zéróval (2 0 3 ), több 
hangoknak egy idő mértéküítése fölül kommákkal (2’ 5’ 
6’) jeleltethetnek. Az ismételés-, zár-, lökés-, simítás- ’sat. 
jelek azok m aradhatnak, mellyek a’ kótáknál.

62. §.

Az éiiekléstanítás’ lépcsői.

1. Tétessenek elő gyakorlatok, mellyek a ’ hallást 
gyakorolják, a’ hangot miveljék, az érzést az ének iránt 
ébreszszék; következőleg:

a) Figyelmeztessenek a’ különböző hangokra, he
gedűk vagy más eszközök által.

V) A’ hangokat, magánhangzó betűk á lta l, után 
hangoztassák, megszaggatva, huzva, sebesebben ’sat. 
Tegyenek a’ betűk által egész hangsorgyakorlatokat.

c) Mondjon a’ tanító rövid mondásokat, a’ szebb 
énekekből, ’s ezeket a 'tanító  előhangozván, utánhangoz
zák a’ gyermekek is ; az időmérték kézmozgás vagy taps 
által tartassék már itt is.

2. Ez után következzék a’ tulajdon énekléstanítás 
(melodica). Ezeket táblán mutassa a’ tanító itt is.

íí) Hangoztassák az alapoctávát először sor
ban , azután találgatva a’ hangmagosságot és mélysé
get külön ; 1—5—2—4 ’sat.

6) A’ felső és alsó octávában tétessék ilJy gyakor
lat először sorban , azután találgatva ; 2—4—6—- — 1—5 
3— ¡-, figyelmezvén a’ felemelés-és leszállítás-jelekre is.

ELEMI NEVELÉS. I , KÖT. 6



c) Legyenek igen egyszerű, két-, három-, végre négy- 
hangú szerkezetek, ezek közül először a’ kéthangüt, 
azután a’ hármat, végre a’ négyet is együtt hangoztas
sák , de még csak ,,/a-/a“-val, ugy hogy mindenik hang- 
szerkezetet elébb külön megtanuljanak. —■ Ezen gyakor. 
latok szükségessé teszik

3. Az időniérték’ tanítását (rhythmica). Itt'
a) Ollyan szerkezetet válaszszon a’ tanító, hol egy- 

egy időmértékjeiben sebesített és hosszított hangok 
nem jőnek elő, hanem minden hang azon-időmértékü, 
és egy-egy kézmozdulással kijelenthető.

i)  Olly darabot, mellyben hosszított és rövidített 
(4‘3), sebesített és nyújtott (3’5’7) hangok, ’s pausák 
(040) fordulnak elő. ■

c) Ezek után már a’ két-, három-, vagy négyhangú 
darabokban, a’ hangok alá irattassanak a’ dolgok, és 
azokat minden osztály külön tanulja, azután hangoztas
sák együtt. Az érintett éneklés’ lépcsői megkívánják

4. A’ hang’ helyes kinyomását (dynamica). Itt
a) A’ tanító minden darabot — melly a’ falusi is

kolákban egyedül templomi énekekre és czélszerü nép
dalokra legyen szorítva —- mielőtt énekeltetnék, olvas
son e l, olvassák a’ gyermekek is, értsék meg, hogy an
nál lelkesebben énekeljenek.

b) A’ tanító érzéssel, tisztán énekeljen e lő , vagy 
együtt, legalább addig, mig valamelly darabot a’ gyer
mekek megtanultak.

c) Ne korán reggel énekeljenek, midőn a’ gyerme
kek rekedtek ; ne mindjárt étel u tán ; ne valami tanu
lási óra után; ne ülve, ne szoros ruhában: mellyek az 
éneklést közönségesen nehezítik ’s a’ tiszta érzedelmes 
éneklésnek ellene vannak.

A’ m ellett, hogy ezen czélra óhajtanám Natorp's 
Anleihmg zűr TJriterweisung im Singen, f i i r  Lehrer in 
Volkschtilen. 1816., vagy illy  czélszerüt, nyelvűnkön lát
ni; óhajtanám egyszersmind , hogy az idézett könyv’ út
mutatása után minden vallásos felekezet’ szebb hangú 
énekei ’s a’ népdalok egyszerű két-, három-, sőt négy



hangú szerkezetekben , mint ének-gyüjteiuények adatná
nak ki példányul a’ falusi tanítók’ ’s tanítványok’ szá
mára.

NEGYEDIK F E JE Z E T .

A’ szívet ntmesitü történetek' tanitúsmúdja.
63.

A ' szívet nemesítő történetek' tanításlépcsöi.

A’ gondolkozás- és beszédgyakorlás, a’ tanító és ta
nítvány közt, eddig is oda volt irányozva az iskoiapálja 
kezdetétől, sőt a’ szülői gyöngéd kebeltől, hogy a’ gyer
meki érzés nemesedjék — erre czélzott az éneklés-taní
tás is —, és hogy az érzés nem^sülése után majd a’ 
gyermekeknek minden tetteik a’ tiszta erény’ bélyegét 
viseljék. Most ezen eddig is nagy figyelemmel tartott 
czélra egyenesebben és hatósabban munkálódjék a’ tanító.

1. Minden erkölcsi és erkölcstelen történetek’ el
beszélése , az erkölcsinek becsöpögtetése, az erkölcste
lennek irtózatossága, ’s ugyan illyek’ olvastatása által (II. 
kötet) : mi végre a) minden lehető alkalmat használjon, 
akár a’ gyermekek’ magokviseletéből, akár a’ minden
napiéletből, akár pedig épen e’ végre Írott könyvekből: 
miilyenek nyelvünkön is már számosak jelentek meg.
i)  Az illyeket a ’ tanító maga is illő érzéssel magyarázza, 
különben tanítása nem csak sükertelen de veszélyes, el- 
fásulttá is teheti a’ gyermeket, c) A’ tanúságot, erköl
csit, vagy az erkölcstelen’ eltávoztatását, világosan fogas
sa fel, tartassa meg ; sőt az illy tartalmú verseket, könyv- 
nélkülöztesse is (II. kötet).

2. Minthogy a’ keresztény vallás a’ legtökélete
sebb erény’ kinyomatja, az abban foglalt történeteket is 
korán használja'a’ tanító a’ szív nemesítésére, azzal a’ 
magas czélzással, hogy a’ tulajdonképeni vallás-tanítás, 
még 'itt kezdessék a’ szívre hatni inkább, mint dog
mákat feszegetni akarni ’s i^y vallástalanságot hinteget
ni. Ezért tt) azon történeteket válaszsza a ’ tan ító , a’
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szent könyvből, mellyek embertársaink iránt érzést, 
isten irán t hálát, bizodalmat foglalnak magokban. Ez 
á lta l , lá tsz ik , hogy a’ vallásos nevelésnek tétetnek le 
elemei, mi különösen a’ gyenge gyermekeknél leg
czélirányosabban történik, kiknek érzelinök legalkalma
sabb azon hála’ és bizodalom’ elfogadására, melly a’ 
legjobb atya és ennek gyermekei közt van, — ki valamint 
mindnyájunkat szeret, úgy akarja, hogy mi is ember
társunkat szeressük, b) A’ tani'tó ezen kiválasztott tör
téneteket egész alázatossággal , teljes érzéssel tegye, 
mint a’ szent könyv kívánja, hogy példája által is való
di kegyes szivet ébreszszen. c) A’ szent könyv iránt — 
mellyből a’ történetet meríti — támaszszon tiszteletet, bő
vebb ismerete iránt figyelmet, ’s annak erkölcsi irány
zata felé vezesse a’ gyermekek’ érzelmét.

3. Az erkölcsi érzés’ tekintetéből tanítsa a’ gyerme
keket a) hálaadó imádkozásra. E’ végre használjon illyen 
alkalmakat: Egy tanuló társatok’ szüléje közel volt a’ 
halálhoz, de a’ jó isten  megmentette őt az árvaságtól ’sat. 
Szélvészkor tűz ütött ki, de a’ hatalmas isten gátot vetett 
a’ pusztító tűznek 'sat. Égi háború vo lt, de a’ bölcs is
ten megőrizte vetésünket ’sat. h) Gyakorolják a’ tem
plomot; de ezt ne kényszerítésből ’s külső tartozásból 
tegyék; mert ennél aligha van az erkölcstelenségnek ’s 
vallástalanságnak nagyobb előmozdítója; hanem belső 
vonzalom ébresztessék a’ gyermekekben az irán t, mint 
olly szent hely irá n t, hol az emberek közös háiájokat 
emelik a ’ közös atyához az istenhez, c) Végre, a’ Jézus’ 
életének és erkölcsi cselekedetinek előszámlálása után, 
ébreszszen szeretetet, bizodalmat, tiszteletet az irán t, 
mint a’keresztény vallás’ alapítója iránt. — Hogy ezek ál
tal a’ vallásos nevelésnek teszi le alapját a’ nevelő, egy
szersmind elemeit a’ tulajdonképi vallástanításnak : vi
lágos. Seiler’ és Hilb/ser’ ismeretes vallásos történe
teket foglaló könyveikhez óhajtanám még ismertetni ezt 
is: Joh. And. Mathias, Gedankeu üher den Vnterric/tt 
in und uach den Geschichten dér Bibéi so wie über die 
Methode desselbeii.



MÁSODIK CZIKKELY. 

a ’  f o g a i . o m u a  h a t á s m ó d .

ELSŐ F E JE Z E T .

A ' fogalmi gondolio iá t' gyakorlata {folytatólag  §. 56.)

64. §.

KnlitHuemn, jeleu és távol tárgyakróli fogalomalkatás 
{czélzattal az emlékezi'ierőre).

a) Jelen tárgyak. T. Ez asztal, az sziék. Mi tu- 
lajdonsa'gai vannak mindkettőnek egyezők és különbö
zők ? Gy. Az asztal fából van , a’ szék is. Az asztalnak 
vannak láb a i, a ' széknek is. Az asztalnak van lapja, a’ 
széknek is. Az asztalnak nincs k a rja , a' széknek van. 
Az asztal magas, írás végett leginkább szokott használ
tatni , a’ szék pedig alacsonyabb ’s ülés végett használ
tatik. T. Mik tehát a’ szék’ és az asztal' tulajdonságai ? 
Külön számláljátok. Gy. {Szá?tilalják) ’sat. T. Ugyan, ha 
ezen asztalt és széket előletek elvinnéin, tudnátok-e 
összefoglalni mindenik’ tulajdonságait í Gy. Igenis ’sat. 
r . Es nem zavarnátok össze az asztalt és széket ? Gy. 
'sat. — így vessen össze a’ tanító több tárgyakat, köny
vet és táblát, széket és kályhát, ’sat.; és mindenik’ tu
lajdonságait elvonatván, szedesse össze ’s fogalmaztas
sa azokat.

b) Jelen és távol tárgyak. T. Ez eperfa. Tegnap N. 
kertben az almafára tettelek figyelmessé, számláljátok 
összeillő és különböző tulajdonságaikat. Gy. Az almafii’ 
levelei csipkétlenek, az eperfáé csipkések; az alinafa’ 
levele által nem tenyésznek a’ selyenibogarak, igenis 
az eperfáé által; az alinafa’ gyümölcsei nagyobbak, sa
vanyú ’s édes izüek, az eperé kisebbek és édesen



ízeskednek ’sat. Az almafa és eperfa terebélyek, nagyja 
nőnek ’sat. T. Kössétek össze mindenik’ tulajdonságait, 
’s számláljátok. — így tegyen, az emlékezőerőre né
zettel, több példákat is. T. Millyen kút volt az, a’ mit az 
N. kertben láttunk? Gy. Szivatyus 'sat. T. És az udva
ron? Gy. Ostorfás vagy kerekes ’s a t.— Ezeket,’s más 
illyen jelen és távol tárgyakat fogalmaztasson a’ nevelő.

c) Távol tárgyak (különösen nézettel az emlékező 
erőre). T. Tegnap reggel, ki beszéli e l, mit tanultunk 
könyörgés u tán? Tanultuk: mi az ásvány, mi a’ nö
vény, mi az állat 'sat. T. Tudnátok-e mindenik’ tulaj
donságit elébeszélni ? Gy. ’sat. T. Ha dél után kime
gyünk, megfogjátok-e különböztetni? Gy. ’sat. — Te
gyen fel hasonló példákat, vegyest; jelent és távolt; 
mindig nézettel az iskolai foglalatosságra, a’ mennyire 
lehet mindenik’ tulajdonságait számoltatván, mint a’ fog
lalatosság történt: hogy igy mind fogalmuk erősitessék, 
mind emlékezőerejek gyakoroltassék, valamint itt, úgy 
a’ következőben is.

65. §.

Azon-netnü jelen és távol tárgyakróli fogalomalkal&s, 's 
azoknak egy köz fogalom alá hozása,

a) Jelen tárgyak. T. Mi ez? Gy. Könyv. T. Ez? 
Gy. Az is könyv. T. Mondjátok, mi kűlöinbség van a’ 
kettő közt ? Gy. Egyik nagyobb mint a’ m ásik; egyik 
tarka , másik fekete fedelü, metszésű ’sat. T. Hát ha
sonló mi van bennök ? Gy. Mindkettőben vannak leve
lek , a’ leveleken betűk és szavak. T. A’ betűk Írottak? 
Gy. Nem; nyomottak. T. Mire használjuk a’ könyveket ? 
Gy. Olvasásra. T. Miért olvasunk ? Gy. Hogy tanuljunk 
’sat. T. P a li! mondd, mi lényeges tulajdonságai vannak 
a’ könyvnek? P.Hogyazok levelekből állanak, mellyeken 
nyomtatott hetük vannak, ’s ezeket olvasni ’s utánok 
tanulni lehet. T. Ha ezen tulajdon.ságokat összefoglalod : 
mi lesz az? Gy. Könyv. ’sat. — így hozza egy fogalom 
alá az író-és rajztáblákat, az író- és rajzpennákat, a’



karos és hosszú székeket’sat. Ezek, látszik, hogy a’ dol
gok’ határozására tanítják a’ gyermekeket-, mellyet a’ 
mint összeszedő, úgy szétbontó úton is tétessen a’ neve
lő; p. o. a’ tábla, penna, toll, kalamáris 'sat. mind 
tanuló eszközök; mert ’saf.

l) Jelen és távol tárgyak. T. Ez kaput. Ismeritek-e 
a’ posztó bundát? hát a’ jubászhundát ? Gy. Igenis. T. 
Mondjátok mi különbség van ezen kaput ’s a ’ posztó- és 
juhász-bunda közt, ’s mi hasonlóság ? Gy. Ezen kaput- 
nak a’ bélete bunda, bár lehet más szövetből is; a'posz
tó-bundáé is b ő r; a’ juhász-bundáé pedig szőr. A’ ka- 
putnak és a’ posztó-bundának külsejs posztó, a’ juhász
bundának bőr; ennek nincs karja, amazoknak van ’sat. 
T. Mire használják mindeniket ? Gy. Test’ fedezéséfe , 
hogy az a’ hidegtől megőriztessék. T. Hát nyárban lát
tok-e az embereken kaputokat? (Itt a’ kérdést a’ szerint 
alkalmaztassa a’ nevelő, mint nyárban vagy télben ta
nít.) Gy. Látunk. T. Akkor nincs hideg; innét, a’ test’ 
fedezésére illendőség’ tekintetéből is szoktak könnyű 
kaputokat viselni: — mindazt már, a’ mit a’ test’ fede
zésére emberek szoktak viselni, vagy meleg’ vagy illen
dőség’ tekintetéből, nevezzük rnhának, öltözetnek ’sa t.— 
Neveztesse itt a’ többi öltözeteket is: nadrágot, inget, 
lábravalót ’sat., összevetvén a’ juhász- és posztó-bundát, 
a ' nadrágot és lábravalót, a’ puszta ingbe és felső ru
hákba öltözést; illendőségre, csínra, tisztaságra, sőt kel
lemre is emelje növendékeit, mellyeknek lelki 's testi 
hasznaik leirhatlanok.

c) Nézettel az emléke%űeröre. T. Körülményesen Íras
sa le: mi alkalommal, hol, hányszor látott mindenik 
gyermek birkát és tehenet; ’s kérdezze: mi tulajdonsá
gai vannak a’ juhnak ? Gy. Van feje, szőre, bőre, zsír
ja, húsa; a’ tejből készül túró, szőrből posztó, bőrből 
béletek, -/.sírból gyertya 'sat. T. Mi tulajdonságai van
nak a’ tehénnek? Gy. ’sat. T. Ugyan, ha ezen tulajdonsá
gokat összefogjátok: nem mind az emberek’ hasznokért 
vannak-e azok? Gy. ’sat. T. Innen a’ birka és te
hén hasznos házi állatok. Mit mondtam? Gy. ’sat. — 
Láthatni, hogy itt már csaknem észrevétlen lépnek a’



gyerm ekek,a’mondásuk’ alkatására, vagy: az értelemre.
így  tegyen más állatokkal is a’ nevelő, ’s azoknak
hasznaiktól einelkeJjek fel a rra , hogy azokat az isten
teremtette, az emberek’ hasznára ’sat.

*.
66. §.

Érzéki e's tiszta fogalmakat kinyomó, fő - e's melléknév' 
’s ige’ megértetése.

a) É r z é k  i  f o  g a l m n  f ő -  é s m e l l  é k n  ev  e k ' s  i g é k .
a. Főnevek. T. Tudnátok még az öt érzékeket ne

vezni ? Gy. Igenis ’sat. T. Mindaz, a' mit mi vagy lá
tunk, vagy hallunk, vagy tapintunk, vagy szaglunk, 
vagy izlünk : neveztetik testnek. Gy. Mindaz a’ mit ’sat. 
T. Mi tehát a’ test? Gy. ’sat. T. Az asztal test-e? Gy. 
Igen; mert ’sat. T. A’ kenyér test-e? Gy. Igen; mert 
’sat. T. A’ lég test-e? Gy. Igen; mert ha a’ lineát moz
dítjuk, ellenáll ’sat. — így vezesse a’ tanító mindig 
lépcsőn arra: mi a’ termény és készítmény? példával vi
lágosítsa mindkettőt. Határoztassa: mi a ’ folyam, patak, 
tó; hegy, halom , róna ’sat.

P. Melléknevek. T. Mi ez? Gy. Kő. T. Mit csinálok 
most? Gy. Ön annak részeit szakítni űgyekszik. T. Te- 
hetem-e könnyű erűvel ? Gy. Nem. T. Az olly testet, 
mellynek részei könnyen nem válnak e l , nevezzük szi
lárdnak. T. A’ kő tehát millyen? (ry. Szilárd. T. Mi ez? 
Gy. Viz. T. Ha a’ poharat megbajtom, mi történik ? Gy. 
A’ viz kifolyik. T. Vagy részei könnyen válnak. Az 
illyen testeket higukuak nevezzük. Mik tehát a’ híg 
testek? Gy. ’sat. — így vezesse arra , mi a’ kemény és 
lágy, mi a’ nyújtható és nyujthatlan, rugós és rugatlan, 
sima és darabos ’sat.

y. Igék. T. (sétálván). Mit teszek most ? Gy. Ön mo
zog. T. (egy helyben mozdulván). Most is mozgok. Gy. 
Előbb egy helyről másra, most egy helyen. T. Az előbb 
mentem. Mit csináltam tehát? Gy. ’sat. T. M it teszen 
tehát menni? Gy. Egy helyről másra mozogni. T. Az 
utolsó esetben pedig magamat ráztam ’sat. — így fogas
sa fe l , mit tesz: szaladni, csúszni, ugorni, esni, leró-



hanni, süllyedni, lovaglani,kocsizni, repülni’sat., mind
— a’ mennyire lehet — példákkal.

b) T i s z t a  f o g a l m u  f ö -  é  s m e l l  é k - n e v  e k 
’s i  g e k.

a. Főnevek. O k  és o k o z a t .  — T. Ha a’ kályhában 
tűz van , a’ szoba meleg. A’ tűz az o k , a’ meleg az oko
zat. Mit mondtam ? Gy. ’sat. T. A’ meleg micsoda í a’ 
tűz micsoda? Gy. ’sat. T. Pál minden szenytől őrzi ma
gát, és Pál tiszta. Mi az o k , mi az okozat? Gy. ’sat. 
T. Jóska, Sándor, Tamás ’sat. leczkéjöket m egtanulják, 
senkivel nem veszekednek, ezért őket különösen szere
tem ; ellenben M iska, Im re, Jancsi ’sat. veszekedők, 
nem is tanulnak; ezért ők nemcsak szeretetem’ nem ér
demlik , de nyilványosan is megbűntettetnek ’sat. Mi 
az ok? mi az okozat? Gy. ’sat. T. Mátyás meglátott egy 
sánta gyermeket, csúfolta azt; a’ sánta követ hajíta hoz
zá ’s fejét betörte :■ mi volt az ok, mi az okozat? Gy. Az 
okozat a’ fej-betörés, az ok a’ hajítás. T. Jó ; de a’ ha
jítást mi előzte meg ? Gy. Hogy Mátyás a’ sántát csúfol
ta. T. így fő ok a’ cufolás. — I tt ,  valamint a’ követke
zőkben i s , jeles példákat vegyen a’ nevelő mind az is
mereti tehetség’ fogalmainak, mind az erkölcsi érzésnek 
megalapítására, mind pedig a’ hajlandóság’ helyes irány
zatára, így vegye fel a’ c z é l  és e s z k ö z ,  a’ p a r a n c s  
és t i t a I o m fogalmakat. — T. A’ ki előhaladni a k a r , 
az tanuljon és magát szépen viselje. Mi a’ czél ? mi az 
eszköz ? Gy. ’sat. T. Tiszteld szüléidet, senkit se csalj 
meg. Mellyik parancs? mellyiktilalom? és miért? Gy. ’sat.

(3. Melléknevek. J ó  és r ó s z .  — T. Ezen pennával 
könnyen és szépen lehet írni; az a’ penna, a’ mivel köny- 
nyen és szépen lehet irni : jó . Mit mondtam ? Gy. ’sat. 
T. Mi tehát a’ jó penna? Gy. ’sat. T. Ezzel a’ pennával 
nehezen és rutul lehet irni; az a’ penna, a’ mellyel ru- 
tul és nehezen lehet irni;  rósz. Mit mondtam? Gy. ’sat. 
T. A’ pennának czélja az, hogy általa szépen és könnyen 
lehessen irni. Mit mondtam? Gy. ’sat. T. A’ mi ön czél- 
jának vagy rendeltetésének m egfelel; az j ó ; ellenben a’ 
mi rendeltetésétől távozik; az rósz. — így fogassa fel



ki a’ jó  és rósz gyermek, tanuló ’sat. így fogassa fel a ’ 
h e l y e s t  és h e l y t e l e n t ,  k á r o s t  és h a s z n o s t , e m 
b e r s é g e s t  és e m b e r t e l e n t  -sat.

y. Igék: h a t ,  h é t ,  a k a r ,  t a r t o z i k ,  l e h e t .  
T. A’ kinek mire ereje, eszköze ’s ügyessége van, — 
az azt hatja tenni, vagy teheti. Mit mondtam? Gy. ’sat. 
T. A' kinek pénze nincs, az nem vásárolhat. A’ kinek 
tanulás-eszközei vannak,az tanulhat, 'sat. Mit mondtam? 
Gy. ’sat. T. Ki vásárolhat és tanulhat ? Gy. ’sat. T. A’ 
ki eszközöket használ valamelly vállalathoz: a z , azt 
akarja. A’ ki a’ gyümölcsfát rázza, az gyümölcsöt akar 
arról. Mit mondtam ? Gy. ’sat. T. A’ mit azok engednek 
meg, kik nekem parancsolnak, azt tennem szabad. Mit 
szabad ? Gy. ’sat. T. Mit nem szabad ? Gy. ’sat. A’ mi 
más módon nem lehet, az tartozik megtörténni. Mit mond
tam? Gy. ’sat. T, A’ gyermek, szép magaviselet nélkül, 
szeretetre méltó nem lehet. Gy. A’ gyermek ’sat. T. A’ 
gyermek szép magaviseletü tartozik lenni. Gy. ’sat.

c) F  e g y e s t :  é r z é k i  és t i s z t a  f  og a l m u , f  ö-, 
e s m e l l é k - n e  V ek'  's i gék '  különböző helyi össze
kötése, nézettel az emlékezőerőre, lépőleg az érlelem- 

— de még az egyes fogalmak' bírálása nélkül, melly 
az értelemnél lesz. T. A’ kő nem mozoghat. A* növény 
nem érez. A’ vetés aratást okoz. A’ tudós tanulást, az 
aratás vetést tesznek fel. Gy. A’ tudós tanulást 'sat. — 
Mellyek mint egyes mondások, látn i, hogy az értelem’ 
körébe vágnak.

67. §.

A' gondolatnak papirra tétele. {Folytatólag az 54. -̂/¿oz).

1. írasson érzéki fogalmu szavakat, ’s azok’ tulaj
donságait határozólag Írassa le; p. o. a) A’ búza------ ;
a’ rozs------; a’ tehén------ ■; a’ b irk a ------; a’ szülő —
— ; a’ tan ító ------ ; a’ tanuló------- . /3) Kemények a’ — ;
folyósak a’ — ; porhanyósak a’ — ; szívósak a’ — ; ’sat. 
y) Mozognak a’ — ; repülnek a’ — ; úsznak a’ — ; ugros-



nak a’ — ; bukkannak a’ — ; ’sat. ’sat. Alig kell említe
ni , hogy a’ fő név mellé ne csak egy melléknévvé! av
vagy igével, a’ melléknév és ige mellé ne csak egy fő
névvel elégedjék meg a’ nevelő; hanem Írasson huza
mos gondolkozás után többeket papiron, vagy táblákon.

2. írjon fel több tiszta fogalmu, csonka mondásokat,
’s egészítse; p. o. a) A’ szép magaviselet okoz----------;
a’ tanulás, mint czél, k iván------ ; a ’ parancs-------; a’
tilalom------ ; ’sat. /3) Jó a’ — ; rósz a’ — ; hasznosa’ — ;
káros a’ — ; helyes a’ — ; helytelen a' —; ’sat. y) Lehet 
a’ — ; szabad a’ — ; tartozik a’ — ; hat a’ — ; hét a’ —; 
’sat.

MÁSODIK F E JE Z E T .

A’ honi nyelvtanitáí' módja. {Folytatólag a' Aelyeitráthoz ét ed
dig i gondolkosát - gyahorlásohhox).

68. §.
Előjegyzetek a’ honi nyelvtam'tásmódra.

Minthogy a’ nyelv a’ gondolatnak beszéd és írás ál
tali helyes kinyomatja; minthogy a’ gondolatnak helyes 
kifejezése minden nevelésnél, és igy az eleminél is, czél; 
minthogy a’ gondolat leghelyesben fejeztethetik ki anya
nyelvűnkön; — következik, hogy az elemi oktatásban a’ 
honi nyelvtanításnak elmulasztása nevelési ellenmondás 
nélkül nem történhetik. Ezen czélra már eddig is tett lé
pést a’ nevelő, részint a’ helyes és értelmes olvastatás- 
nál, részint a’ helyesírásnál, részint az eddigi gondol
kozás-gyakorlásnál , melly egyszersmind beszéd-gyakor
lás. Ezen beszéd-gyakorlást itt sem lehet eléggé aján
lani; részint, mert a’ tanító — a’ gyermek beszélvén — 
a' nyelvhibákat inkább észreveszi ’s tűstint igazítja;, 
részint, mert gyakoribb a’ közlekedés beszéd mint irás



által a' közönséges életben. Az igyen szerzett beszéd- 
ügyességnek nagy haszna, hijányának nagy kára lehet 
a’ köz emberek közt is. Ezen érintett nyelvtanítási elő
készületeken építessék már a’ tulajdon nyelvtanítás, — 
azzal a’ megjegyzéssel, hogy a’ tanító rendszeres nyelv
tudományról ne is gondolkozzék, sem a’ törvényeket ér
telem- és időölőleg könyvnélkülöztesse; hanem mindig 
gyakorlatilag, a’ következő lépcsőket — 1) a’ beszéd' 
részeinek helyes felfogását, 2) a’ szavak’ változásait,
3)«’ szók’ kötését — tartsa szem előtt. A’ nyelvtudományt 
előző gyakorlatokra, óhajtanék olly könyvet, mint Pö- 
likeé; lásd : „ Zerrenner's nemter deutscher Schuhl- 
freund. 4. Bandchen.“

69. §.

A' honi nyelvtanitásmód' lépcsői.

I. A' beszéd' részeinek felfogalása.
1. írjon a’ tanító a’ táblára a’ gyermekek által na

gyon ismert mondást: „A z a j t ó  e l ő t t  ké t  n a g y  f a  
á l l .“  T. Keressétek ezen mondásban : az a j t ó- t  és fá-t. 
V an-e fogalmatok az ajtóról és fáról? Ezeket ne
vezzük f ő n é v n e k - ,  mert ’sat. Ugyanezen mondásban 
a ’ fáról mi mondatik? — Nagy. Ezt nevezzük m e l l é k 
névnek;  mert ’sat. Mi főnevek vannak tehát, és mellék
nevek itt? Ugyan, a ’ kettő melléknév-e? Nem; mert nem 
tulajdonságot hanem számot jelent. Ezt mondjuk s z á m -  
n é »nek. Mi szavakat nem neveztünk még? — Al l  és 
e l ő t t .  így fogassa fel a ’ tanító, hogy az állapotot jelen
tő all i g e ,  a’ viszonyt jelentő előtt pedig n é v  ha tá 
r o z ó  szó. Ezt a’ gyakorlatot, valamint a’ táblán, több 
rövidebb és hosszabb mondásokban, úgy az olvasó könyv
ben is olvasás közt fejtegetve tegye a’ tanító, és teljes
séggel ne siessen.

2. írjon a’ táblára olly mondást, mellyben minden 
beszédrészek megvannak: p. o. mi szép! k it szép 
erkölcs és szorgalmas tanulás száz dicséretekkel sokak
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fe le tt méltán halmo%naky Ebben ismertesse ’s neveztes
se a’ beszéd’ részeit: fő - és melléknevet, ig é t, számne
vet, névmást, ige- és névhatározókat; kőt-, indulat-és 
határozó-szókat, ’s ezeket — valamint több példákkal, 
ugy olvasás közben fejtegetve is — neveztesse. Egyszer
smind figyelmeztesse a’ névmás’ és igék’ elosztásaira.

3. írjon olly példát, mellyben összetett szavak van
nak: tanácsház, faház, üvegtábla, ’sat.; 's ezekre ol
vasás közben, valamint különböző származására is 
a’ szavaknak, tegye figyelmessé a ’ gyermekeket. — 
így fogassa fel az egyszerű és összetett, a’ gyök-, és a' 
származott szavakat: barát, barátság: szív,  szives, szí
vesség, szíveskedni ; jó  , jó l ,  jóllét ’sat.

70. §.

II. Á ’ szavak' változásának felfogatása.

1. írjon fel a’ tanító illy  példát. ,,Az enyém — jó  
apa — ajáudékozott — ma — a' szomszéd’ — kis J i —  
két alma ’s kérdezze : valljon jól van-e ez mondva, 
’s egészítesse k i igy: A z én jó  apám ajáudékozott ma a’ 
szomszéd’ kis fijának két almát ’s fogassa fel, hogy a’ 
szók változást szenvednek.

2. Fogassa fel a'szóva'itozásokban előjövő hangzók’ 
felosztását; a 'm ély  a « ,  oá, u ú ; magas e ,  ó'o, ü ű ;  
a’ középhangu é, i  / ,  ’s ezeknek törvényét, hogy: a’ 
r o k o n o k  r o k o u h a n g g a l , a’ k ö z é p e k  m i n d e -  
u i k k e l  s z e r e t  n e k  ö s s z e j ö t t i .

3. Fogassa fel a’ hangzók’ felosztásán alapuló kü
lönbféle ragokat, akár tábláról akár könyvből olvastas
son, miilyenek A) a’ n é v  r a g o k :  a) esetragok, \io\ 
könnyebb megtarthatás végett én csak a) a’ tulajdonító 
nak, nek —, (3) a’ szenvedő a í, ot, t —, y)^’ többes számú

oí, ek, ök, k ragokat említeném; a’ nevező eset kü
lönben is maga a’ név, a’ második eset változatlan e-je 
pedig mindig a’ tárgy’ birtokát je len ti, mellyet a ’ har-



madik személy’ ragától meg kell különböztetni; b )  s%e- 
m é l y - r a g o k  a)k.Qay\-em,-ed, e ; -ünk,-etek, -ök',§) 
könyv-eim, -eid ,-ei; -ei/tk, -ettek, -eik; c) értesse meg 
a’ rendhagyó személyes névmásoknak : a’ nekem , neked, 
neki, ’sat. e z e k b ő l  lett megfordítását: én-nek, te-nek , ö- 
nek;  'sat. B) I g e  r a g o k  a) cselekvő — a) határozotlan,
f )  határozott _; b )  szenvedő — ; c) közép igék ’s ezek
nek mód-, idő- és szeméiy-ragai. C) A.’ sok a) hely- —,
b) névhatározó —, c) különféle ragok.

4. Fogassa fel a’ szóképzőket a) név- —, b) ige---- ,
c) igehatározó képzőket.

5. Midőrt ezeket ezen czélból tett olvasás közt fo
gatja fel a' tanító, és soha nem könyvnélkülözéssel, egy
szersmind tegyen fel példákat a’ magyar nyelv’ lelkét te
vő ragokra, különösen a’ személy - és igeragokra; vi
gyázzon mindazáltal itt is , hogy könyvnélkülözésbe és 
idővesztésbe ne essék a’ hosszas nyelvfürkészés által.
I 6. Tegyen fel példákat, vagy olvastasson ’s kérdez, 
ze a’ különböző nevek’ ’s igék’ ragait, idejét, szemé
lyét ’sat. — A’ gyermekekre nézve óhajtanék olly gya
korlati példány-leveleket, mint német nyelven a’ Zer- 
renneré; a’ tanító által pedig kívánnám ismertetni a ’ma
gyar helyesírás’ és szóragasztás’ főbb szabályait a’ m. t. 
társaságtól, és. Szalay Imre’ nyelvtudományát.

71. §.
III. A ' szókötes.

Midőn olvasás közt a’ beszéd’ részei ’s a’ szók’ vál
tozásai tanítatnak , önkényt értetik , hogy a’ szók is bi
zonyos szabályok szerint vannak összefi'ízve. Ezért ezen 
czélból teendő olvasás közben, példák által fogassa fel a’ 
szók’ összefüzését a’ tanító.

1) Ha főnév jő  össze főnévvel,mint: apám' M za’,e ’ 
helyett: apámnak háza.

2) Ha a’ szavak hosszabb mondássá alakulnak, a’ 
beszéd’ részeinek egymásutáni következését, hol a’ kér- 
déstelen’sindulatlan mondásokban a) a’ nevező eset a’ tu- 
lajdonítónak, ez a’ szenvedőnek, mindezek az igének.
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előtte állnak; p. o. ^,A’ jó ember szűkó'lködő embertársá
nak segt'tseget nyfejt‘‘; b) a’ névbatározó, nevével, előzi az 
igét; ]). o. i t t :  ,,A ’ f a  az ajtó előtt á//“ ; c) az igehatáro
zó az ig é t; m in t: „Az erény szépen jutalma%‘ \̂ ’sat. — Ezen 
rend’ változását a ’ kérdés és megindulásnál fogassa fel 
a’ tanító.

3) Ha a’ mondásban az igék’” különböző idői kö- 
T e tk e z n e k  egymásra, ezeknek rendét fogassa f el ,  mint 
például itt; „Ha a' tanulás' kezdete óta mindig szorgal
masan viselém vala magamat, most szülőimnek nagyobb 
öröme lett volttá bettnem^‘'̂ ’sat. — Hogy a’ tanító a’ falusi 
iskolában az egész nyelvtudományt egyedül gyakorlati
lag tanítsa, ismételjük; mert alig van kinzóbb, időölöbb, 
sükertelenebb tanítás, mint a’ nyelvtudománynak könyv- 
nélkülőztetése; különösen pedig megvetendő ez a’ falusi 
növendékeknél.

HA RM A D IK  F E JE Z E T .

A’ füld leirát', íermétzetleirús' ét mútudomány' , terméixet- ét gax- 
dálkodát-tudomány’, 's at egészség’ némelly izabályainai tani-

tásmódja.

72. §.

I. A ' földleirás' tam'tásmódja.
T. Mi N. helységben (városban) lakunk. Gy. Mi N. 

’sat. T. Ferkó ! mit látsz a’ házatok mellett ? F. Egy ol
dalról N. szomszéd’ házát, másról M .-ét. T. Hát azok 
mellett mik vannak? i^Msmét a’ szomszédok’ házaik, a’ 
hozzá tartozó épületekkel. T. Mik teszik tehát a’ hely
séget (várost)? Mondjátok meg. Gy. A’ házak hozzátar
tozó épületekkel. T. Hát az emberek? Gy. Igen; az em
berek is. T. Még pedig különböző rangú emberek. 
Hát a’ helység’ házain túl mi van? Gy. Szántóföldek, 
rétek ’sat. T. Mindezek a’ helység’ határában vannak. 
Gy. Mindezek ’sat. T. Hát N. vagy M. szomszéd hely
ségekről tudtok-e valamit? Gy. Tudunk. F. Nekem né-



nem is lakik benne. — Itt ismertesse meg a’ tanító, hogy 
N. és M. helység is házakból áll, abban is laknak külön- 
böző rangú emberek, annak is vannak határai. Ismer
tesse tovább, hogy azon helységeken túl ismét igen sok 
helységek vannak elszórva földünkön, és azokban kü
lönböző sorsú emberek. A’ lakhelység’ abroszát határai
val tegye a’ táblára a’ tanító. — T. Ismeritek-e a’ pata
kot, melly N. házánál foly? Gy. Igenis; ismerjük. T, 
A’ hol a’ patak valamelly völgyeit helyen megállapodik, 
azt a’ víztömeget nevezzük — tónak. M it nevezünk te
hát tónak? Gy. A’ hol ’sat. T. Hogyha több patakok 
összefolyva tovább folynak: nevezzük — folyamnak. Az 
illy folyatnak kisebbek vagy nagyobbak. Gy, Az illy 
’sat. T. A’ hol minden folyók összejőnek, az a’ hely ne
veztetik — tengernek. Mi neveztetik tengernek j Gy. A’ 
hol ’sat» T. Es ez igen nagy részét borítja földünknek. 
Gy, ’sat. T. Láttatok-e valaha csónakázást ? Gy. Igenis. 
T. A’ tengeren azt nagyobb úszó eszközökkel — hajók
kal — tévén, hajókázásnak nevezik. Mi tehát a’ hajóká- 
zás j és hol ? Gy. A’ tengeren nagyobb úszó eszközökkel 
’sat. T. Emlékezzetek ezekre: a’ tengert és azon föld
részt, mellyet e/- nem fedez, a ’ szárazt, egész földgöra- 
bünkön fogjuk látni. — Itt figyelem , és tudvágy ébresz- 
tetik. — T. Ismeritek-e N. halmot ? Gy. Igenis, ismerjük. 
T. Az olly fölemelkedett helyet nevezzük — halomnak. Gy. 

’sat. T. A’ mellyek a’ halomnál magasabbak, fákkal van
nak befedve, különböző ágazati vannak: nevezzük hegy
nek. Mit nevezünk hegynek? Gy. A’ mellyek a’ halom
nál ’sat. T. Vannak tüzokádó hegyek, mellyeknek tető
jén tölcséralaku nyílás van, és azon olvadt anyagot hány
nak ki. Gy. Vannak ’sat. T. Hol vannak ezek — emlé
kezzetek később —: meg fogjuk tanulni. T. Két hegy 
közt szorult helyet nevezik — völgynek. Mi a’völgyíGy.  
’sat. T. A’ hegy mellett egyenlőn elterült helyet nevezik — 
rónának. Mi a’ róna. Gy.k’ hegy ’sat.— Itt érintse a’ tan ító : 
mik a’ szigetek, tengerszorulatok, tengeröblök ’sat. — 
T. Vannak-e tehát helységünkön kivül igen sok helysé
gek ’» városok, elszórva földünkön? Gy. Igenis. T. Van



nak-e azokban is különböző sorsú is rangú emberek. Oy. 
Azokban is ’sat. T. H át folyók, hegyek vannak-e másutt 
is? Gy. ’sat. T. M ik vannak tehát helységünkön kivííl? 
Gy. Vannak több helységek, városok, azokban külön
böző rangú, életmódú, nyelvű, miveltségű, vallásu és kor
mányzati! emberek; tavak, folyók, tengerek és kűlön- 
böíő magassága hegyek. T. Szeretnétek-e azokról bő
vebben tudni? Gy. Igenis szeretnénk ’sat. T. Várakoz
zatok , majd annak idejében mind megismeritek. Még 
egyet kérdek. Nem voltatok-e még figyelmesek arra, bon- 
Jian legyen: hogy m®st nappal van, majd est után éj kö
vetkezik, az éjt reggel, ezt ismét nappal váltja fel. Mit 
kérdtem ? Gy. Nem voltunk-e ’sat., T. Mindezeket mely- 
lyeket tudni ohajtatok, meg fogjátok tanulni az olvasó 
könyvből illy  czím alatt „Földleirás^^, mellynek magya
rázását figyelemmel fogjátok hallgatni. — így  ébresz
szen itt a’ tanító figyelmet, a’ nevezetet mellőzve, 1) a’ 
természeti, 2) polgári földleírás, 3) az égleirás iránt, 
mellyeknek tanításában a’ következő szabályokra czél-  ̂
szerű lesz figyelmezni.

1. A’ földképet fogassa fel a’ tanító, mellyre egy 
földgömb — bármi kicsiny is — czélszerübb, mint a’ 
rajzolt két fél gömbök. Nagyon czélszerűk a’ hólyag
ra rajzolt ’s felfiíható gömbök. Ezen ismertesse a’ szá- 
razt és tengert. A’ száraz’ felosztását, a’ világ öt részeit, 
a’ tengerek’ felosztását. A’ nagyobb hegyek’sorozatit és 
azon folyainakat, mellyek több országokat hasítnak. 
Czélszerűk az olly földgömbök, mellyeken a’ hegyek 
tapinthatólag emelkednek. Említse a’ tanító, hogy azon 
földrészen, mellyen mi lakunk — Európában — több or
szágok is vannak: illyen azok közt Magyarország. 
De ezeket már földabroszon is mutassa a’ tanító , és a’ 
nélkül egy lépést sem szabad tenni, különben csak azért 
kínlódnak a’ gyermekek; hogy könnyen felejtsenek. Ezek 
után:

2. Tanítassék a’ haza’ földismerete, — itt is a’ tu
lajdon lakhelyen kezdve lépjen a’ nevesebb városra 's 
vármegyére szomszéd vármegyére, erről tovább; minde- 
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níitt a’ jótékony intézetek, gazdálkodás, termény, népese
dés, vallás, érintessenek. Ébresztessék figyelem a ’ ha
zai történetek iránt az olly helyeken, hol nevezetesebb 
események voltak. Tétessen utazást abrosz nélkül is a’ 
tanító, így: K.-városból P .- re  merre m ennéll A’ Fe
rencz csatornáig Pestről mi nevesebb helyeket érnél? ’sat. 
Midőn illy helye.«?en ismerik a’ haza’ föld-, természeti és né
pi leirását: akkor

3. Kezdjék a’ szomszéd országokat is ismerni sor
ban. De itt már rövidebb legyen a’ tanító: sok számok
kal, nevekkel nem szükség kinozni a’ gyermekeket. Kü
lönösen figyelmeztessenek a’ jótékony intézetekre: osko
lákra , gyárokra, földmivelésre, kereskedésre ’sat. — A* 
természeti és polgári leirással igy földabroszon be járván 
a’ tanító az egész földet, végezze o tt, a’ hol kezdte: a’ 
föld’ égi leírásánál, a’ kalendáriom’ és időszámlálás’ is
meretével. Ezeknek vázlatát a’ II. kötet adja,

E’ mellé a’ tanító’ kezébe még óhajtanám Staut’ és 
Zádor’ földleírásaikat. A’ földgömb’ készítésére pedig a’ 
„MnMs A r t und W eise einem Erd-globm %u verferti-  
g'e/í“ czímü munkát. ,

§. 73.

II. Á ’ természetleirás' tanításmódja 
{összekötve á  műtudománijnyal).

T. Tudom: ismeritek a’ követ, ismeritek az almafát, 
ismeritek a ’ lovat. Gi/. Igenis. T, Ugyan, mi különbsé
get vesztek észre a’ bárom közt ? először a’ kő és alma
fa közt? Gy. Az almafa tavaszszal kileveledzik, virít, 
gyümölcsöt hoz, gályái nagyobbulnak, dereka vastago
dik; szóval az almafa nő. T. Jó. A ' kő nő-e? Gy. Nem. 
T. Ugyan, ha a’ kőre por száll, arra eső esik, sár lesz 
belőle, ’s reá tapad: nem nagyobbodik-e? Gy. Nagyob
bodik. T, Mi által nő vagy nagyobbodik tehát a’ kő? 
Gy. Ha reá por száll. ’sat. T. Mind a’ kettő nő tehát, az- 
ssal a’ különbséggel, hogy a’ kő kül ragadág á lta l , az 
almafa pedig bel erők által. Hogyan tehát? Gy. A’ kő



kiil ragadás ’sat. T. A’ bel eiők’ munkálatját líeveazük 
életnek; — innen az alinafáról azt mondjuk; hogy él, 
a’ kü pedig nem él. Mit mondunk az almafárxíl, és miért f 
Gy, Hogy é l ; mert bel erők munkálódnak benne. T. 
Ism eritek az almafának gyökereit, gályáit? ezeket ne
vezzük életműszereknek. Van-e a’ kőnek illyen ' életmű- 
szere? Gy. Nincsen. T. Innen az almafát életműszeres, 
a’ követ életműszeretlen testnek nevezzük. Gy. Innen 
’sat. T. Mi különbség van összesen a ’ kettő közt. Gy. 
Hogy a’ kő nem é l, életniűszereflen, és kül tapadás á l
tal nagyobbodik. Az alinafa é l, életműszeres, és bel 
erők által növekedik. T. Hát az almafa és ló közt mi kü
lönbség van? él-e a’ ló is? Gy. E l a’ ló is. T. A’millyen 
életraűszerei a’ fának a ’ gályák és gyökér, olly életmű
szerei a’ lónak a’ fej és fej’ részei, különösen a’ száj, 
ezen vészén táplálmányt, mint a’ fa gyökerein és leve
lein ; életmüszerei továbbá a’ lónak a’ lábak ; innen a’ 
ló is életmüszeres test. Mit mondtam. Gy. A ’ millyen 
’sat. T. De mi különbség van még is köztök. Mozog-e 
a’ fa , ha nem mozdítatik ? mozog-e a’ ló. Gy. A’ ló ön
kényt mozog, a’ fa nem mozog. T. Mondjátok m ár, mi 
különbség van a’ ló , alinafa és kő közt? Gy. A’ kő nem 
é l, tapadás által nagyobbodik, életműszeretlen, és ön
kényt nem mozog. Az almafa e l, beiről növekedik, 
életműszeres, de önkényt nem mozog. A’ ló é l , bei
ről növekedik, életmüszeres, és önkényt mozog. T. 
Láttatok-e már az igen sok köveken kivűl más oly- 
lyan természeti testeket, mellyek szintúgy nem élnek 
mint a’ kő, szintúgy tapadás által nagyobbodnak, szint
úgy műszeretlenek, és önkényt nem mozognak. Nem ily- 
lyen-e a’ vas, ón , czin, réz, ezüst, a rany , {pénzt mu
tathat a’ tanító)., só , kén , kréta ’sat. Gy. Igenis , mind 
ollyanok. T. Miben egyeznek raeg ezek? Gy. Nem él
nek ’sat. T. E zek , mivel a’ földből ásatnak, ásvátiy ne
vet viselnek; és mivel sokan vannak ’s mintegy orszá
got láttatnak a lka tn i; ezért ásványok' országára tartó- 
zóknuk neveztetnek. Mik neveztetnek ásványok’ orszá-
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gára tartozó testeknek ? Gy. Azon természeti testek, mely- 
lyek nem élnek ’sat. T. Láttatok-e az almaftín kívül sok 
ollyan természeti testeket, mellyek élnek , beiről növe
kednek, életműszeresek, de nem mozognak? Nem ilye
nek-e a’ számtalan füvek a ’ mezőkön, és a’ fák? Gy. 
Igenis illyenek. T. Ezeket, mivel beiről nőnek, és mi
vel számtalanok vannak, a’ növények' országára tarto' 
zóknak nevezzük. Mik tartoznak tehát a’ növények’ or
szágára? Gy. Azon természeti testek, mellyek élnek’sat. 
T. Láttatok-e a ’ lón kivűl ollyan természeti testeket, 
mellyek élnek, beiről növekednek, életmiiszeresek, és 
önkényt mozognak. Neta illyen-e maga az ember, ökör, 
tehén, ju h , tyuk, lúd , ’sat.? Gy. Illyenek, T. Ezeket 
közösen nevezzük állatoknak. Hogyan nevezzük ezeket? 
Gy. Állatoknak ’sat. T. És ezeknek nagy sokaságát ál
latok' országának. T. Szeretnétek-e látni azokat az ás
ványokat, azokat a’ növényeket, azokat az állatokat, 
mellyek földünkön találtatnak ? szeretnétek-e ismerni azok
nak hasznokat? szeretnétek-e tudnia’ módokat, mellyek 
szerint a’ terményekből készítmények állnak elé? hogyan 
áll elé a’ szappangyertya , mi módon készül a’ pálinka ? 
'sat. Gy. Igenis, szeretnénk. T. Mit szeretnétek ? Gy, Lát
ni, tudni, ’sat. T. Mindezeket meg fogjátok látni ter- 
mészetleirás czim alatt összekötve a’ míítiidománynyal.
— Itt érintheti a’ tan ító , hogy vannak olly intézetek, 
hol a’ tudomány azokért, a’ kik mesteremberek akarnak 
lenni, külön is tanítatik, ’s erre serkentse növendékeit.

Ezen tudomány’ tanításmódjában a’ következőkre 
czélszerü lesz figyelmezni,

1. Nem lehet ugyan kívánni, hogy a’ falusi iskolák 
gazdag termény-és készítmény-gyűjteményeket bírjanak; 
de hogy a’ tanító az utón és útfélen heverő köveket ’s 
lába által tapodt növényeket leszakítsa, hogy gondos
kodjék az olcsó kőmetszés után , állat- és némelly szük
séges eszközök’ ’s erőművek’ rajzgyűjtöményeiről, min
tákról : igen szívesen óhajthatni; vagy l ogy ezen tudo
mányt mutatólag, tapasztalatilag’s gyakorlatilag tanítsa.

2. Ezen gyakorlatlagos tanítás közben ne elégedjék



meg a’ terményeknek csak kül jegyeivel, kül leirásával; 
hanem bel jegyeikre , kifejlési módjokra is tegye növen
dékeit figyelmesekké. Sehol el ne mnlaszsza a’ termény
ből eléállítbató készítményt, a’ készítésmódot, különö
sen nézettel a’ falusi életre.

3. Midőn a’ gyermekek a’ kül jegyek mellett a’ be
ható bel jegyekre is figyelmesekké tétettek, magok rend
szerezzék a’ terményeket osztályokra, rendekre, nemek
re , fajokra ’sat. így a’ belső jegyi elrendelés után, nem
csak a’ tapasztalt hasznot fogják ism erni, ez vagy más 
terményből; hanem azon-osztályú, rendű, vagy nemű> 
még nem tapasztalt hasznot is foghatnak idővel az életbe 
lépendők felfedezni.

Ezen tudomány’ vázlata mellé, melly a’ I L  kötet
ben adatik a’ tanító’ kezébe, óhajtanék olly könyvet ad
ni, mint; SicheVs Naturbeschreilung mid Technologies 
Melo$\ Funke',  Röper', Germar\ S te in ', Löhr’, Brose- 
híus' munkáik.

74. §.

III. A ' ierme’szettudomány’ tant'fásmádja.

T. Midőn látjátok a’ pálinkafőzésnél, hogy a’ fa
zékba töltött rozs, szilva, krumpli ’sat. vegyülékből pá
linka fejük k i: meg vagytok elégedve csak a’ látással? 
nem kívánnátok a’ pálinka’ eléállása’ módját tudni? Gy. 
Igenis ’sat. T. Ha nyárban esőt, télben havat szemléltek 
hullni: nem szeretnétek az eső’ és hó’ eléállása’ módját 
tudni? Gy. Igenis ’sat. T. Midőn látjátok, hogy a’ ko
csi kemény földön ugyanazon lovak után könnyen zör- 
ren, sárban és homokban pedig valóban igen rontja a’ 
lovakat, főleg, ha sebesen hajtatnak: ugyan, ennek okát 
nem kívánnátok tu d n i, és könnyítésének módját nem 
szeretnétek-e használni? Gy. Igenis. T, Ha földren
gésről hallatok, pusztításait látjátok vagy képzelitek: ki 
volna, a’ ki ennek okát ismerni ne óhajtaná? Gy- Mind
nyájan óhajtanék. T. Ha a’ felkelő napot reggel, futá



sát nappal, lenyiigtát estve szemlélitek: ki ne óhajtaná 
ezen mozgás’ törvényét ’s jótékony hatását ismerni ? Gy. 
Mindnyájan óhajtanék. T. Ha tiszta estve az égre tekin
tetek ; fényesebb és homályosabb, kisebb és nagyobb, ál
landó és mozgó fénylő testek , a ’ csillagok tűnnek sze
metekbe. Ugyan van-e ollyan , ki ezeknek csak bámu
lásával elégednék meg, kiben vágy ne ébredne azoknak 
ismerete iránt"? Gy. ’sat. L átjá tok , az elészámlálfakat 
nevezik természeti tüneményeknek. Ezeknek és minden 
más tüneményeknek vannak okai és bizonyos törvényei. 
Ezeket az okokat és törvényeket fogjuk mi ismerni ezen
nel természettudomány név alatt olvasó könyvünkből.— 
Ezen tudomány’ tanításmódjában a’ következőkre czcl- 
szerű lesz figyelni:

1 . Minden téteményes éa nézléses tüneményt kö
rülményesen Írasson le a’ tanító, vagy írja le azt növen
dékei előtt. Ezután menjen annak okára , törvényére, ’s 
fejtse azokat. Hogy a’ legközönségesebb eszközei ezen 
tudománynak is meg legyenek, ’s hogy, a* mit csak le
het , tapasztalatilag mutasson m eg: kívánatos !

2. A.’ kifejtett tünemények’ törvényei által dolgoz
zék ellen minden homályosító babonának, adja elé azon 
módot, melly szerint valamelly tünemény’ ismert tör
vénye u tán , haszon vagy kár háramlik az emberre, — 
’s ettől óvakodásra, annak pedig megnyerésére intse 
tanítványit.

3. Főleg, a’ természettudományban a’ teremtő’ nagy
ságát , bölcseségét, hatalmát és jóságát, tartsa szem előtt, 
’s ezeket a’ gyermekek által értesse meg ’s éreztesse: 
igy az indulatra is hatni törekedjék. Ezen tudomány’ 
vázlatához, melly I I .  kötetben adatik , a’ tanító’ ke
zébe , kivánnám adatni Dickmann', Brand’, Muhi’, Lip- 
pold', M etzler', f^ieth' és Zieger’ kivonatjaikat.

75. §.

IV. A ' gazdálkodásfudomány’ tam'tásmádja.
T, Ti velem i s , szüléitekkel i s , kimentek a’ me

zőre. Midőn itt látjátok, hogy egyik homokos dombon,
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épen olly buja kalászok rengenek, mint a’ szelíd rónán; 
más homokos dombon ellenben silány kalászok ’s csak 
gyéren állanak: nem kívánnátok tudni azon módot,melly 
által egyik homokos domb a’ másik felett annyira javí- 
tatott? Gy. Igenis ’sat. T. Hallhatjátok szüléitektől, 
hogy N. és M. telkes emberek egyenlő értékű földet bír
nak m indketten, egyiránt javítják fö lJjöket, mégis, az 
egyíránt javított földből, N-nek majd kétannyi búzája, 
rozsa ’sat. van, majd kétannyi takarmánya : igy sokkal 
több marhát ta r t, inkább boldogul, sokkal jobb gazda. 
Es ennek oka az, hogy N. földjét józanabban tudja el
rendelni. Ugyan kicsoda a z , ki közietek önkényt sze
gény akarna m aradni, midőn űgyeke/.et után a’ meggaz
dagodás’ ulja előtte nyiltan áll ? így nem szeretnétek-e 
ismerni N. gazdasági rendelkezését ? Gy. Igenis ’sat. T. 
Halljátok igen sokszor, hogy az eltett búzában, rozsban 
’sat. sok károk esnek, ártalmas férgek elemésztik, ned
vek elrothasztják ’sat.; a’, takarmányok megkeserednek; 
lovak, ökrök, birkák ’sat. hirtelen elvesznek, néha dö
gük van ’sat. Ugyan ki ne óhajtaná ismerni azon módo
kat, mellyek által az érintett károk elhárulnak ? Gy. 
Mindnyájan ohajtanók. Mindezeket röviden a’ gazdái- 
kodástudományhól fogjuk ismerni. — így ébreszszen a’ 
tanító vágyat a’ gazdálkodástudomány iránt, mellynek 
(anításmódjában a ’ következőket óhajtanám figyelembe 
vetetni:

1. Ezen tudomány is gyakorlatilag tanítassék; ezért 
óhajtanám, hogy minden oskola mellett lenne egy kert, 
mellyben a’ legközönségesebb növények’ termesztését, 
csak ágyakban és igy igen kicsinyben, láttatná a’ tani. 
tó, tenné figyelmesekké növendékeit a ’ földkeverésre, trá
gyázásra ’sat. Lennének eperfák, hol a’ selyem tenyész- 
tetnék. Ezt, a’ tanulási szűnórákon, kedvvel és — egész
ség’ tekintetéből is — sükerrel tennék a’ gyermekek. Az 
iskola’ elrendelése is úgy lenne, hogy a ’ g y e r m e k e k  szü
léiket a’ dolog közt láthatnák, sőt segítségül lehetné
nek azoknak.



/

2. A' földmivelés’ legszükségesebb eszközei, ha min
tában nem, legalább rajzban, lennének meg. Ha mintá
ban: azoknak használásmódját mutatná; ha rajzban : be
szélné és értetné meg a’ tanító, míkint kellessék azok
kal é ln i; hogy az előítélet ne mindig az eszközöknek, 
hanem a’ velebánás’ nem-tudásának szokná már tulaj
donítani valaha a’ hibát.

3. Különösen ébreszszen lelkesedést a’ szelíd földmí- 
velés irán t, melly valamint a ’ külső jó llét’ alapja, úgy 
az erkölcsnek szelidítője, igy a’ cselekedetnek nemes 
irányzója. — Ezen tudomány’ rövid vázlatát a’ II. kötet 
foglalja magában. E’ mellé a’ tanítványoknak, ha a ' 
körülmény engedi, iskolában i s , de különösen iskolán 
kivül, kézi könyvül óhajtanám Balásházy' Okos Gazdá
já t ; a’ tanítónak pedig ezt és másokat, nyelvünkön is 
illy tárgyú ismert folyoirásokkal.

T6. §.

V. A z egészség' némelly szabályainak tanÜásmódja.

T. Talán hallottatok már eseteket, mellyek szerint 
a’ legépebb testű gyermekek, vigyázatlanságok által, nyo
morukká le ttek ; a’ legegészségesebb testszerkezet, az 
étel-, ital- ’s álombaní mértéktelenség által, legegészség
telenebbé vált; a’ legvídorabb arcz, a ’ henye munkát- 
lanság által, dicsét —, ’s az egész fest deliségét, erejét, sőt 
életét is korán elveszfé. Ha mindnyájan nem hallottátok
volna, ezennel elbeszélési példákat hozunk fel. _ Illy
elbeszélési példákat, és az embertudományt egészség’ 
tekintetéből, â  II. kötet adja. Innen, az egészség’ sza
bályainak tanításmódja történjék

1. Részint elbeszélés, részint olvastatás á lta l, olly 
gyermekeknek betegségökről, k ik  felbevítvén magokat, 
egyszerre nagy hidegre, vagy megfordítva: egyszerre hi
degről nagy melegbe, mentek, — kik vigyázatlanság, 
tisztátalanság, munkátlanság ’sat. által magoknak beteg
séget okoztak. Egyébiránt vigyázzon a’ tanító, hogy tul- 
ságba ne essék, elpuhulttá ne tegye azokat, kiket test
ben is erősekké akar nevelni.



2. Hogy aa érintett okoknak: tisztátalanság’, raér- 
tektelenség’, tunyaságnak ’sat. betegségi okozatját in
kább átlássák; ismerjék meg az embert, a’ részek ősz* 
szekötését, ’s lássák által, hogy csak egy ideg’ elspka- 
dása is megbontja az egész test’ szerkezetét. Ezért 
óhajtani, hogy lenne egy csontváznak ’s felnyitott em
bertestnek rajzolatja, mellyből a’ test’ részei megismer
tethessenek.

3. Ügyekezzék a’ tanító ellendolgozni azon előíté
leteknek, mellyek a’ nép közt egészség’ tekintetében 
uralkodnak, az orvosság és orvosok irán t, — hogy fel 
hagyván a’ sok babonás kuruzsolásokkal, értelmes em
berekre biznák életöket. Ezen tekintetben nagyon czél- 
szerü óhajtás, hogy doctorok’ nem létében a’ lelki ta
nítók is hozzá szólhatnának a’ legközönségesebb beteg
ségekhez, 's  azok ellen védszereket is ajánlhatnának.

N E O T E D I K  F E J E Z E T .

A' tSrttneitudomány' é> hazai törvények' tanitáimúdja,

77. §.

I. A ’ történettudomány’ tam'tásmódja.

T. Április’ 19-kén említém, hogy most V. Ferdi- 
nánd felséges királyunk uralkodik. Ennek országlását 
rövid idő alatt is igen sok dolgok diszesítik. O alatt 
kezd a’ magyar nemzeti museum erősebben alapulni, a’ 
magyar Ludovicea rendeltetésének megfelelni, ő alatta 
alapítatott meg a’ nemteleneknek a’ nemesek elleni pör- 
lekedhetése : mellyekről bővebben a’ törvénytudomány
ban szólunk; — ő mindent, a’mi a’ magyar nemzet’ hasz
nára czéloz, kegyelmesen előmozdít, mint azt boldo
gult édesatyja ’s elődjei tevék. Ugyan, az illy  nagy tet
teket nem méltó-e a’ késő utódoknak is tudomásul ad
n i, hogy az illy  uralkodóra mindig tisztelettel emlékez



zenek. Éá ti nem ohajtanátok-e tudni, mit tettek a’ ha
za’ javára felséges királyunk’ elődjei? — Gy. ’sat. T. 
Gróf Széchenyiről már többször szólottain. Az illy ha
zafinak érdemei nem méltók-e a’ maradék’ hálás tisztele
tére ? Gy. ’sat. T. Hát egy magyar academia’ létesűlése, 
a ’ gőzhajózás’ kezdete, és más, a’ nemzet’ jóllétére nagy 
Lefolyású intézetek, nem érdemlik meg,hogy az embe
rek közt örökre megmaradjanak ? Gy. ’sat. T. A’ föld- 
leirásból tudjátok, hogy több, ’s a ’ mienknél nagyobb 
országok is vannak. Ezeknek is vannak és voltak atyá- 
san uralkodó királyaik; de uralkodtíik királyok, kik 
kártékony befolyással voltak a’nemzetre. Más országok
ban is voltak és vannak jeles hazafiak, voltak a’ hazát 
rongáló pártoskodók ’s hitetlen árulók is. Ezeket is 
szükség ism erni, ezeknek tetteikből is k e ll tanúságot 
meríteni. Aü illyen j ó l , és roszul élt embereknek, alig 
képzelitek, mi hosszú sora van előttünk! mi sok idővel 
éltek előttünk emberek! mi sok küzdéseik voltak az 
országoknak! mi sok és nagy országok dűltek össze, ’s 
mint keltek a/.ok’ romjain újabbak’. Mit mondtam? Gy. 
’sat. T. Mindezeket történettudomány név alatt fogjuk 
tanulni, melly időszaki táblákban van eléadva, — 
így fogassék fel a’ történettudomány, annak czélja és 
haszna, mellynek tanításában a’ következő lépcsőkre 
czélszerü lesz figyelni.

1 , Minthogy a’ történettudomány olly széles terjedel
mű, hoj5-y azt a ’ falusi növendékeknek tanítani máskint 
mint összevonva nem lehet: mi által lehet, hogy néhol 
az ok’ és okozat’ szoros összefüggése is, vagy a’ törté
net’ élete szenved; ezért a’ tanító olvastassa ugyanazon 
vázlatot, melly a’ II- kötet’ idézett helyén van ; dp szé
lesítés végett vegyen és vetessen elé növendékei által 
egy nagy iv papiit, ’s arra minden időszak’ táb
lá já t— az összefüggést pótolva — irja és Írassa, ugy, hogy 
a’ Krisztus előtti évezredeknek egy-egy iv e t, a’ Krisz
tus után pedig egy századnak szánjon ennyit. Először 
röviden, azután pedig bővebben ereszkedjék a’ történet
be, ’s töltse be az időszaki táblák’ hiányait.



2. Az idegen nemzetek’ történetéből, különösen a’ 
régiből, csak a’ nevezetes történetek ’s személyek érin
tessenek , az újabból is csak azok , kik a’ történetre 
nagyobb befolyással voltak. Szélesebben ’s összefüggés
ben tanítassék a’ hazai történet, különösen pedig itt is 
azon események említessenek, mellyek a’ hazának ja
vára vagy kárára voltak. Főleg‘ az uralkodó ház iránti 
tiszteletre ügyekezzék növendékeit ébreszteni a’ tanító.

3. íVem szükség ugyan, hogy a’ történettudoniány 
erköícsfudománynyá váljék ; de ezért ügyekezzék a’ tör
ténetből tanúságot m eríteni, ’s ez által növendékeit a’ 
valódi emberség’ érzésével 's nagyságával eltölteni; 
ügyekezzék őket megyőzni a’ történetből vett bizonyít
ványok után, hogy a’ vallástaJanság, és erkölcs’ meg
romlása , egyszersmind a’ nemzeti jó llé t’ ’s boldogság’ 
romja. Ügyekezzék a’ tanító ragaszkodást támasztani nö
vendékeiben egy oldalról a’ szabadság irán t, másról 
utálatot a’ szolgaság, nagyvágy, bel háborgás és fejetlen
ség iránt. Az idézett olvasókönyv’ történettudománya 
m ellé, a’ tanító’ kezébe óhajtanék olly kivonatokat mint 
németül Bredoio' időszaki táblái, Becker’, Stei/i', JJolz’, 
Löhr' ’sat. munkáik ; m agyarul; Az oskola, Kassa, 1S34. 
Bredow, és Magyarországra különösen Schröer for
dítva Pajor által.

78. §.

II. A ’ törvenyttidomáíiy'' taui'lásmódja.

T. Ha mindig az illendőségre, ha mindig az erköl- 
csiségre ’s egymás’ szeretetére intelek is ; ihégis, fájda
lom , sokszor kénytelen vagyok sokakra büntetést szab
ni, vagy alacsonyító csúfolásért, vagy tettleges sértés
ért, vagy — igen ritkán — némelly eltulajdonításokért 
is. Hlyen vétségek ha ezen kis társaságban az oskolá
ban is esnek, annyival esnek azok nagyobbakban. Hány
szor láttok folyamodásokat a’ bírósághoz ? hányszor lá t
tok büntetéseket? Mit beszéltem eddig? Gy. ’sat. T. 
Hogy a’ társaságban már akárminemü személyi, vagyoni



és cselekedeti sértések ne történjenek, vagy — ha tör
ténnek azok — méltólagbüntettessenek"meg: kellett min
den társasa'gnak gondoskodni. Gondoskodott erről elei
től óta Magyarország is. Mit mondtam ? Gy. ’sat, T. Azon 
határozott mód m ár, melly szerint az- embernek a’ tár
saságban személye, vagyona és cselekedete egy oldalról 
biztosítatik, másról pedig az ezt sértők megbűntettet- 
n e k : neveztetik törvénynek. Mi a’ törvény ? Gy. ’sat. 
T. Ha már az iskolából kiléptek, tudom ugyan, hogy 
akarva senkit sem sértendetek m eg; de mégis jöhettek 
ol!y viszonyba, hol saját jogotokat kell keresnetek. 
Ugyan nem kivánnátok-e ismerni egy oldalról azon 
módot, melly által tujajdon jogotokat védelmezhetitek, 
más oldalról pedig azt, mi módokon lehet elkerülni a' 
társasági sértéseket, igy a’ büntetést is? Gy. Igenis’sat, 
T. Ezt fogjuk tanulni röviden a’ hazai törvény czíni 
a la tt , mellynek vázlatát a’ II. kötet foglalja magában. 
—• így vezesse a’ tanító gyermekeit a’ törvényre ’s an
nak szükségére a’ társasági életben. Tanításmódjára pe
dig a’ következőkben kivánnék figyelmet fordítatni.

1 . Ébreszszen a’ tanító tiszteletet 's engedelmet a ’ 
törvény iránt. Hozzon példákat a’ történettudományból, 
hogy a’ törvény iránti tiszteletlenség, féktelenség, zabo- 
látlanság a’ nemzeteket örökre eltemető sir. Értesse meg, 
hogy a'társaságos é le t, a’ különböző polgári rendeket 
szükségesképen megkívánja, és ezeket számlálja elé. 
így ismertesse meg a’ haza’ rövid statisticai leirását.

2. Minden rend’ joga mellé helyezett köteleztetését 
jól értesse meg; azért, hogy a’ magát nyomatni köny- 
nyen hivő rész lássa akármelly más rend’ jogainak 
megfelelő nehéz köteleztetését.

3. Értesse meg, hogy minden különböző rend mel
lett i s ,  és igy minden úgy látszó egyenletlenségmellett 
is, a’ törvény mindennek személyes vagyonát ’s cseleke
detét egyiránt biztosítja; hogy a’ törvény mindig jótékony, 
az emberek változtatják azt büntetővé ’sat.



ÖTÖDIK F E JE Z E T .

A ’ vaUátludomány’ tanitásmódja.

79. §.

A ’ vállát' tam'tásmódjának eleme.
A’ nevelő, az első tanítási kezdettől mindig oda volt 

eddig is irányozva, hogy az értelem’ világa mellett er
kölcsi es vallásos nevelés is tündököljék: erre czéloztak 
a’ különböző erkölcsi elbeszéle'sek, bibliatörténetek, 
imádkozás, templom-gyakorlás által, a’ dolgok’ káránál, 
és hasznánál, az ok és okozatnál, az istennek mint leg
jobb ’s legnagyobb atyánknak lételérőli meggyőződés. 
De most — midőn már a’ növendékek a ’ közhaszna isme
reti tudományokat csak fogalmilag is megtanulták, any- 
nyival inkább, ha azokat már értelmileg és fejtegetik — 
még erősebben meggyőződnek és tartoznak is meggyő- 
zetni a rró l, bogy a* világnak kell lenni egy bölcs te
remtőjének , kinek parancsolatja szerin t, mi emberek, 
életünket rendelni kötelesek vagyunk; ki a’ mint terem
te tt, ugy bölcsen föntart, igazgat mindeneket, ’s gondja 
a' nagyokra mint a’ kicsinyekre k iterjed; kiben bizni — 
egyedül benne — ’s reménylni tartozunk. Itt győződhet
nek meg a’ gyermekek arról alaposan, a’ mit eddig 
csak hallottak: hogy a’ végetlen hatalma istennek — az
ért , hogy a’ maga szent akaratját nekünk fíjainak nyil- 
ványítsa — végetlen hatalmú személyre vala szüksége: 
és ez, az ő fija , Jézus. Itt győződhetnek meg erősen 
a’ szent Írásnak isteni eredetéről — mellynek parancso. 
latait eddig csak tanulták —j hogy a’ végetlen hatalma 
isten’ bölcs akaratjának, vagy szent fija’ a’ Jézus’ ta 
nításának, meg kellet maradnia az emberek k öz t; hogy 
az hitünk’ és cselekedetünk’ sinórmértéke legyeii. Ugy 
látszik, ezen előleges vallástudományi tanításokat kö
vetkezőleg teheti a’ nevelő.



1. T. Midőn ti a’ természetleirásból a’ természeti 
testek’ kifejlését, azoknak csodás elrendelésü kifejlési 
eszközeit látjálok, ’s azon ezer hasznokat, mellyek azok
ból az emberekre háramolnak, gondolóra veszitek; neiri 
győződtök meg legerősebben a rró l , hogy ezeknek illy  
csodás elrendelését egy legbölcsebb valónak — kit is
tennek nevezünk — kellett valamint eléálh'tania ngyfön- 
tartania ’s igazgatnia? Csak egy fűszál! nem legnyilvá- 
nyosabb hirdetője-e az isten’ léteiének ? Hát ha még az 
emberi test’ szerkezetére visszaemlékeztek! Mik által 
győződtök meg tehát az isten’ léteiéről a’ természetle
irásból? Gy. 'sat. — T. Midőn a’ természettudományban 
a’ tünemények’ okait keresitek, nem mindenütt egy 
legbölcsebb valónak czéljai tünnek-e ki azokban ? A’ 
föld a’ megszámlálhatlan napokkal, nem a’ legfőbb lény’ 
léteiét tükrözik-e? Gy, Igenis. Ezek nem tehetnek fel 
mást mint egy legáltalányosabb okot, kit istennek ne
vezünk. — T. A’ történettudomány nemzetek’ ’s egyes 
emberek’ eseményeiből is nyilványosan tünteti ki azon 
bölcs gondviselést, mellyet csak annak tulajdoníthatunk 
méltán, k it istennek nevezünk. Mennyi példáját olvas
tuk ennek az erkölcsi történetekből; de minden nap, 
minden órán , sőt minden pillanatban, nem az isteni gond
viselés tart-e fönn mindnyájunkat? Gy. Az, igenis, az a’ 
legbölcsebb , leghatalmasb, legáltalányosb atyának gond
viselése, kit istennek nevezünk. — így erősítse meg a’ 
tanító növendékeit az isten’ léteiében, kit már imádni, 
tisztelni megtanított, és iránta bizodalmat, reményt ’s 
hálát eddig is ébresztett.

2. T. Ha van egy teremtő , megtartó 's igazgató 
atyánk: nem könnyen megfogható-e az , hogy ő a’ ma
ga akaratját — melly szerint a’ világot igazgatja, külö
nösen pedig az emberi cselekedeteket vezéreltetni akar
ja — az embereknek világosan tudtokra adta ? Gy. Igen
is ’sat. T. Ha már a’ Jézus’éle tét’s cselekedeteit összevet
jü k : úgy ta lá ljuk , hogy ő legméltóbban lehetett azon 
idvezítő személy , kit isten a’ maga akaratjának nyilvá'



nyitására az emberekhez, az egész emberi nem’ boldogi- 
tására kiválasztott. Mit beszéltem? Gy. ’sat. így alapít
sa meg a’ h ite t , bizodalmat e's szeretetet Jézus iránt, 
luellyet eddig mintegy csak kivánt a’ tanító.

3. T. Ha az isten a’ maga szent akaratját az embe
reknek Jézus által tudtára ad ta : akarja , hogy az, mind 
az időknek végéig megmaradjon; hogy azon akarat sze
rin t rendeljék életöket, cselekedetűket; az után töreked
jenek a’ boldogságra. Ezen kijelentett akaratot foglalja 
már magában a’ szent könyv, mellyet Bibliának neve
zünk, mellyből némelly erkölcsi történeteket ’s paran
csolatokat eddig is tanultunk. Mit mondtam ? Gy. ’s a t.— 
így erősítse meg gyermekeit a’ nevelő az isten’ léteié
ben, a’ Jézus iránti hitben és a’ Bibliának isteni erede
tében : mellyekről már többször szólt a,’ tanító. Miután 
ezeket megerősítette, építse azokra a’ tulajdonképeni 
vallástudományt.

80. 5 .

A' tulajdonképeni vallástudomány’ tanitásmódja.

A’ vallástudományt tanulja minden felekezet tulaj
don catechismusából, mellynek három részét óhajtanám; 
1) hit-, 2) erkölcs-, 3) vallástörténet-tudományi részét, 
melly utolsó itt bővebben adatnék elé, mint a’ polgári 
történetben részletesen eléjő. A’ hit- és erkölcstudomány’ 
tanítására a’ következő módot látnám czélszerűnek.

1. Akármelly hitágazat vagy erkölcsi parancsolat 
fordul elé, annak megmutatása a’ Bibliából mint hitünk’ 
és cselekedetünk’ egyedüli sinórmértékéből történjék.

2. Ugyanazon hitágazat vagy erkölcsi parancsolat 
az észre vive is fogattassék föl ’s [erősítessék m eg; igy 
a’ gyermekek lássák által a z t, hogy a’ kijelentett iste
ni igazságok nem egyebek, mint józan ész’ hite és ki- 
vánata.

3. Al’ megerősített hitágazatok és erkölcsi parancso
latok alkalmaztassanak a’ gyermekek' jelen és jövendő



állapotjokra. Különösen vigyázzon a' tanító, hogy midőn 
a’ vallástörténetből a’ különböző vallásfelekezeteket 
em líti, a’ keresztény vallás’ lelkének, a’ »zeretetnek, 
ellenére szeretetlenséget ’s türelmetlenséget ne ébresz
szen, vagy vallástudományi ellenmondásba ne jö jön ; 
hanem mutassa ki azt, hogy a’ különböző vallásfeleke
zetek azon-czélra tőrekesznek, ha különböző utón is, 
és ezen különböző út a’ különböző gondolkodásmód
ból eredt.

H A R M A D I K  C Z I K K E L Y .

AZ ÉRTELEMRE HATÁSMÓD.

E L S Ő  F E J E Z E T .

A t é r ttlm i gondolkosát - gyaiörlás {folytatólag a' 66. §.).

81. §.

I. Érzéki fogalmak fe le t t i  Ítélet alkatás. 

á) Egyet, réssletet, ét mindenet állttó ítéletek.
T. Mondjatok valamit ezen asztalról. Gy. Fából van. 

T. Láttatok-e több asztalokat is fából? Gy. Igenis ’sat. 
T. Csak ezt mondhatjátok tehát: „ezen asztal fából 
van“ ? Gy. Nem; hanem: „több asztalok vannak fából“ . 
T. U gyan, figyeljetek csak: — hány Ítéletet mondtatok 
eddig az asztalról? nemde k e ttő t? Először: „ezen asztal 
fából van“ ; másodszor: „sok vagy több, vagy némelly 
asztalok fából vannak“ ? Gy. Igenis ’sat. T. Láttatok-e 
már asztalt márványkőből vagy gyepből a’ kertekben? 
Gy. Igenis. T. És igy 3 nem; ezen Ítéletet mondhatjá
tok-e hát az asztalokról: „nem minden asztalok vannak



fából“ ? (r^.’sat. T. Hány Ítéletet mondhattok tehát az asz
talokról? Gy. Hármat ’sat. — Tegyen fel a’ tanító illyen 
érzéki minél több tárgyakat, alkattasson Ítéleteket. Ezek 
által mindig a’ föntebbi lépcsőket fogja könnyíteni.

b) E gye l, részletes és mindenes tagadó Ítéleteit.

T. Mondjatok valamit, a’ mit ezen ajtón láttok, ezen 
asztalon pedig nem láttok. Gy. Ezen asztalon nincs vas; 
azon az ajtón van vas. T. Láttatok-e már asztalt, mely- 
lyen pléh volt. íry.Igenis. T. Es miből van a’ pléh? Gy. 
Vasból. T. Es hát ilélheftek-e igy ; „némelly vagy több, 
vagy sok asztalokon nincs vas“ ? Gy. Igenis. T. Hány 
Ítéletet mondtatok most az asztalról? íry. Kettőt; elő
ször: „e/en az asztalon nincs vas“ ; másodszor: „né
melly asztalokon nincs vas“ . T. Minden asztalon látta
tok-e már vasat? Gy. Nem. T. Es hát ítélhettek-e így: 
„minden asztalon nincs vas“ ? Gy. Igenis. T. Hány ítéle
teket mondtatok az asztalokról, mióta azon a’ vasat 
veszítek tekintetbe? Gy. H árm at; először: „ezen aszta
lon nincs v as“ ; másodszor: „több asztalon nincs vas“ ; 
harmadszor: „minden asztalon nincs vas“ . — Tegyen 
fel a’ tanító erre is minél több példát, nézettel a’ tes
tek’ a lak jára , színére ; czélzattal a’ külső érzés’ ébresz
tésére is.

c) Kétes, és szükségeshépen úllitó vagy tagadó Ítéletek.

T, Emlékezzetek vissza : — mi szükséges tulajdon
ságokat , és múlható jegyeket különböztettünk meg az 
asztalokban ? Gy. Az asztalnak tulajdonsága szükséges
képen: hogy legyen lapja, lába; mert ’sat. Múlható 
jegye : hogy fából vagy márványból legyen ; hogy egy, 
kettő 'sat. lábai legyenek ; hogy fekete, vagy veres, vagy 
más színű legyen; hogy szögletes, vagy gömbölyű le 
gyen ’sat. T. Ugyan, ezen szükségesképeni tulajdonsá
gok és lehető jegyek után nem a’ következő ítéleteket 
mondhatnók-e még az asztalokról: 1 ) minden asztalnak 
szükségesképen kell lappal —, 2) lábbal b írn ia ; 3) min
den asztal lehet fából, lehet márványból, lehet gyepből;
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4) minden asztalnak lehetnek egy ,  ké t, három ’sat. lá 
bai; 5) minden asztal lehet fejér, fekete ’sat. színű; 6) 
minden asztal lehet szögletes vagy gömbölyvi. Micsoda 
Ítéleteket mondhattok tehát? Gy, ’sat. — Ezekre is több 
példákat tegyen a’ tanító , valamint különböző fordulá
sokat is ezekkel tagadólag, mint: „Az asztal szükséges- 
képen nem szögletes.“ ’sat.

82. §.

2. Tiszta fogalmak fe le tti  általányus, feltételes és kü
lönvált Ítélet alkat ás, állítólag vagy tagadólag.

a) Allalányot Ítélet.

r .  Midőn több okoknak, szorgalomnak és jó erkölcs
nek , okozatjait, a’ becsületet és szeretetet, N. tanuló 
társotokban is látjátok; nem köthetitek-e ezen tiszta fo
galmakat illyen Ítéletté: „a’ szorgalomnak és jó erkölcs
nek jutalma a’ becsület és szeretet“ ? Gy. ’sat. T. Mi
dőn látjátok, hogy a’ ki mással illendően bánik, az iránt 
viszont illendőséggel van más; nemalkattok-e illyen Íté
letet : „  minden bessűlet viszonbecsültetést von maga 
után“ ? Gy. ’sat. T. Míképen ítéltek tehát és miért?

b) Föltételei ítélet.

T. Midőn látjátok, hogy a’ ki írást —■ mint czélt —■ 
akar tudni, annak tintára, papírra és tolira — mint esz
közökre — van szüksége. Midőn látjátok, hogy a’ ki 
közietek előhalad, vagy az iskola’ czélja felé törekszik: 
az a’ tanulás’ eszközeit használja ; nem köthetitek-e ily- 
lyen ítéletté a’ czél’ és eszköz’ fogalmait: „ha valaki va
lamelly czélt akar elérni, az arra a’ czélszerű eszközöket 
használja“  ? Gy. ’sat. T.Miképen Ítéltek tehát és miért?

c) Különvált Ítélet.
T. Ugyan, jnidőn látjátok, hogy az erény sokaknál 

azonnal, másoknál nem nyer egyszerre ju ta lm at; az 
erény’ ésjutalom’ fogalmai után nem itélhettek-e igy: „az 
erény vagy azonnal , vagy később kap jutalmat“ ?



Gy. ’sat. T. Miképen Ítéltek tehát és miért'! — A’tanító 
tétessen itt minél több példákat, nézettel az erkölcsi 
characterre , hajlandóságra, vonzalomra; tétessen ítéle
tet érzéki fogalmak után is íg y : „a ’ posztó vagy fejér 
vagy nem fejér; a’ nem fejér posztó lehet veres, kék, 
zöld ’sat.“ ; — „ha esik, tehát az ut nedves lesz“ . Ezen 
ítéleteket különösen szem előtt tartsa a’ tan ító , úgymint 
mellyek az eszeskedésnek is tulajdonképi előzményei.

83. §.

3. A z  Ítéletek' helyességének megbirálása. 

a) E g y e t, részletei ét mindenes , állító ét tagadó ítéletek.

T. Több Ítéleteket mondok előttetek, mellyeket utá
nam mondatok: Ez a’ kályha fejér; némelly kályhák fe
jérek ; minden kályhák fejérek. Gy. Ez a’ kálya ’sat. T. 
Mellyik ezek közül helyes, mellyik helytelen ítélet és 
miért? Gy. „Ez a’ kályha fejér“  helyes, mert látjuk; 
„némelly kályhák fejérek“  ez is helyes, mert láttunk 
zöldet, vereset ’sat.; „minden kályhák fejérek“  helyte
len, mert vannak más színűek is. T. A’ mi falunknak 
nincsen vásárja ; sok faluknak nincsen vásárja; minden 
faluknak nincsen vásárja. Gy, A’ mi falunknak ’sat. — 
Ezeknek helytelenségét értesse meg a’ tani'tó, egyszers
mind azt is, hogy felesleges ítéletek is vannak. így ne
vezetesen ezen ítélet: „minden falunak nincsen vásárja“ , 
minden falutól elhárítja a’ vásár’ lé té t; vagy igy tehet
ni k i : „semmi falunak nincsen vásárja“ , melly Ítélet fe
leslegessé tészi ezeket: , ,némelly falunak nincsen vásár
ja  ; a ’ mi falunknak nincsen vásárja“  ’sat. — Tegyen fel 
több illy  példákat is a’ tanító, ’s bíráltassa.

b) Kétes ét sziikségeslépeni állító és tagadó ítéletek.

T. A’ kályha lehet fejér; minden kályha szükséges
képen fejér. Gy, A’ kályha ’sat. T. Mellyik helytelen 
Ítélet; és miért? Gy. ,,A’ kályha lehet fejér“ helyes, 
mert van fejér, van más színű kályha is; ,,minden kály
ha szükségesképen fejér“  helytelen, mert sok színük,

8*



és nem csak fejérek, vannak. T. Az a tlak  lehet átlátszó; 
a/- ablak szükségesképen átlátszó, Gy. Az első helytelen, 
a’ második helyes; mert ’sat. T. A’ könyvnek szükséges- 
képen nem kell fedelének lenni; a’ könyvnek nem lehet 
egy levele. Gij- A’ könyvből lehet olvasni fedél nélkül 
is , és igy az első Ítélet helyes ; egy levelet is beköthet
ni és róla olvashatni, és igy a’ második helytelen ’sat.
— Erre is minél több példákat tegyen a ’ tanító.
c) Á lta lá n y a i , f e l t é t e le s , k il lS n u á lt , é rzé k i és t i s z t a ,  á llt tá  ’* 

tagadó Ítéletek.
T. A’ tanuló az iskolában játszik. Ha a’ tanuló lecz- 

kéjét megtanulta , a’ tanitó’ engedelmével játszhatik. A’ 
tanuló az iskolában vagy játszik vagy tanul. Gy. A’ ta
nuló ’sat. T. Mellyik helyes és helytelen Ítélet,’s miért? 
Gy. „A  tanuló az iskolában játszik“ helytelen; mert az 
iskola’ czélja a’ tanulás. „Ha a’ tanuló leczkéjét ’sat.“  
helyes, mert a’ mit a’ tanító megenged, azt tennünk 
szabad. „A ’ tanuló az iskolában vagy játszik ’sat.“ hely
telen, mert a’ tanulási ’s játszási időkön kivül van még 
járkálási i s ,  a’ mi nem tulajdonképeni tanulás ’sat. T. 
Minden kályha agyagból van. Ha esik, tehát sár van. 
Az emberek vagy szántóvetők vagy mesteremberek. Mel
lyik ezek közzül a’ helyes és helyteleq ítélet, és miért? 
Gy. ,,Minden kályha agyagból van“ helytelen, mert van 
vasból is. „Ha esik ’sat.“ helytelen, mert homokos 
helyen nincsen sár. „Az emberek vagy szántóvetők vagy 
’sat.“ helytelen , mert vannak tudósok, kereskedők, 
őrök ’sat.

Ezeknek az Ítéleteknek helyességét különösen vizs
gálják m eg; minthogy ezeken alapul az eszeskedés’ 
helyessége is.

84. §.
A' gondolatnak papirra tétele (folytatólag a’ 67. §.).

1. Alkattasson a’ tanító mondásokat, megértetvén a / 
alapnevet (subíectum), és a’ jegyszót (praedicatum), kö
vetkezőleg;

a'i Az Ítéletek előszavai: az, a’, némply, sok, több, 
minden, senki, semmi, az alapnévvel adatván, írás



sanak különböző Íté le tek ; p. o. Ez a’ ka lam áris.... A' 
j a p ir .. . .  M inden jó gyermek . . . .  Némelly em ber.... 
Semmi jótétemény . . . .  ’sat.

b) Egy minden előző nélkül adatott alap név mellé, 
kívánja a’ tanító több jegyszó’ iratása't, mégpedig az 
előző szavakkal együtt; p. o. Az e p e rfa ... . Á.’ más’ be
csülése . . . .  A’ templomgyakorlás. . . .  A’ tudomány’ sze- 
re te te ...  . Az in d u la to k .... A’ ha jlandóság .... A’von
za lom .... A’ tisz ta sá g .... Az illen d ő ség .... ’sat.

c) Egy adatott rövid mondásnak kivánja okát, kö- 
vetkezefjét, sőt hasonlatosságát; és ezt az alapnév és 
jegyszó közé tétetvén , Írasson egyszerű kerek mondást; 
p. 0. A’ jó tanuló gyönyöre tanítójának. A’ jó tanuló, 
minthogy oskolai rendeltetésének mindenben megfelel : 
valódi gyönyöre tanítójának. — Az indulatokat zaboláz
ni kell. Az indulatokat, miután azok sokszor vakon 
döntöttek sokakat veszélybe; zabolázni kell. ’Sat.

2. Alkattasson a’ tanító összetett kerek mondásokat:
a) Adatván az előző tag , írassa a’ követőt; p. o. 

Mivel egészség nélkül az élet k ín ; tehát . . . .  Ha a z t, 
a ’ mit tanultam, feledni nem akarom; te h á t . . . .  Bár so
kan vagynak is ezen házban; . . . .  Valahányszor az er- 
kölcsiséget megsértjük ; . . .  . Minthogy látod, mennyire 
s z e re tle k ;....

b) Adatván a’ követő, írassa az előzőt; p. o........; azért
vagy készületlen leczkédben. — . . . . ;  tehát minden ember
től szerettetik és dicsértetik.—, , , . ;  én meg foglak láto
gatni, ’Sat,

c) Némelly egyes kérdéseknek és feladatoknak rö
vid, összetett mondásban előállítása; p, o. Mi jótéteményt 
vesznek a’ gyermekek szüléiktől? A’ gyermekek mivel 
tartoznak szüléik iránt? A’ nagyobbakat becsülni kell ’sat,

.'5. Tétessenek bővebb és szabad gondolat-leírások .
a) Feladott beszédeknek, más alakbani leiratása. «) 

Verses példabeszédeknek — p.o. Mindent az isten’ segít
ségével tégy , hogy munkádból tiszta ’s tartós örömöt 
végy; ’sat. — szabad beszédben bővebb leiratása. Me
sék’ értelmének ’s tanúságának eléadása; légyenek a’ 
mesék kötött vagy szabad beszédben. 7) Költői mun



kának szabad beszédben leiratása, melly nemcsak az Íz
lésre lesz hatos befolyással; hanem a’ Biblia’ és énekes 
könyvünk’ megértésére i s : mellyek telvék költői képes 
eléadásokkal.

b) Előbeszéléseknek le ira tása : a) a’ tanító vala
melly történetet előbeszél, ’s annak szép, összefüggő le
irását adja ki tanítványinak. jJ) Valamelly igazságot mu
tat meg, m ellyen: az isten’ bőlcsesége’, felebarátunk’ 
szeretete’ ’s a t., megmutató erősségeit kívánja le
íratni. y) Templomi vágy más közönséges helyi beszéd’ 
tartalmát írassa le ’sat.

c) Levél’, nyugtatványok’, ellennyugtatványok’, szer
ződések’, bizonyítványok’, utasítványok’, folyamodások’ 
íratása: hol a’ tanító mindezeknek czéiját és föltételeit 
értesse meg; következőleg: «) a’ levél’ czélját értesse 
meg: hogy ebben a’ távolíakkal irás által azt kö
zöljük, mit szóval nem közölhetünk; azután egy kü
lönös eseti levelet vegyen fe l, ollyat például, mellyben 
a’ gyermek testvérje’ halálát jelentené barátjának. T. 
Ugyan ha neked valaki barátod’ halálát irná meg, meg
elégednél annyival, hogy ő megholt? Nem kívánnád-e 
még ezeket is tudn i: mikor holt m eg; mi betegségben; 
mi volt a’ betegség’kezdete, tartása; orvoski volt; csen
desen halt-e raeg ; szomorú érzésed’ nyilatkozását elmu
lasztanád-e ■? ’sat. Ezeket tudósítsd testvéredről i s ; mert 
ezeket egy jó  barát kívánja tudni. /?) A’ nyugtatványok- 
nál ki kell tenni a ’ pénz’vagy más jószág’ értékét szám
mal és betűvel; kitől, mi czélból van felvéve ; az adat-, 
és névaláírással, j-) A’ szerződéseknél, a’ kölcsönöző’ 
és hitelező’ neve, a’ pénz’ vagy más dolog’ szám- és be
tű-leírásával , a’ felvétel’ czéljával, a’ visszafizetési és 
törvényszéki föltételekkel ’sat. — Az értelmi gondolko- 
zás-gfakorlásnál, és a’ gondolatnak ezen fokú papirra 
tételénél, szép gyümölcsét fogja látni a ’ nevelő eddigi és 
ezzel együtt emelkedő tanításának, melly már különböző 
értelmi tudományokkal foglalatoskodik.



M Á S O D I K  F E J E Z E T .  .

A s értelmet fe jtő  tudományok.

85, §.

A z értelenC tudományai, különösen,

A’ földleírás ’s terme'szetleirás, összekötve a’ műtu- 
dománynyal; a’ természettudomány, gazdálkodástudomány 
’s az egészség’ némelly szabályai, összekötve az 
embertudománynyal; a’ történettudomány’, törvénytudo
mány’ és a ' vallás’ rövid foglalatjaik: azok, mellyek kü
lönösen értelmet fejtve szükségesek a’ falusi növendé
keknek, Ezek’ tanitásmódjokat —-  midőn azoknak előké
születi lépcsőit ad tuk— a’ legközelebbi cXtíkk&lyben irtuk 
le , ugy hogy itt nincs egyéb hátra mint a’ tanítót, az 
érintett tanításmód után, azoknak értelmes tanításáért, 
a’ II. kötet' idézett helyeire utasítani, a’ hol azokat
— a’ harmadik részben látandó terv szerint olvastatván 
növendékei á lta l— magyarázza,értesse, tanültassa meg: 
mellyek felett önkényt fognak emelkedni tündökölve â  
Jelek’ enalkatólagos tehetségei.



H A R M A D I K  S Z A K A S Z .

AZ ENALKATÓLAGOS TEHETSEGEK’ GYAKORLÁSMÓDJA.

86. §.

Az ism ereti, érzési és kivánási enalkatólagos azon ' fo 
kú tehetségeknek gyakorlásmúdja, közönségesen.

Az értelem’ széles, világos ’s czélszerün tanított ta
nulmányai által önkényt emelkednek a’ lélek’ enalkató
lagos ism ereti, érzési és kivánási tehetségei, úgy hogy 
már itl  ̂ezeknek nem annyira felköltésökkel, mint in 
kább csak irányzó gyakorlataikkal kell foglalatoskodni 
a’ nevelőnek. Ezért szükség 1) hogy azokban, mellyeket 
eddig — akár az ismeretet, akár az érzést, akár az aka
ratot tekintve — tanultak a’ növendékek, gondolkozás
gyakorlási alakban „eszeskedés“ czím alatt erősítesse- 
nek meg. 2) Ugyancsak gondolkozás-gyakorlási alakban 
az ismeretnek, érzésnek és cselekedetnek elvei alapítassa- 
nak meg , ,elveskedés“ czím alatt: — mindkettőhöz köt
vén illy fokú és foglalatú gondolatnak papirra tételét ’s 
elbeszélését. 3) Az eddigi tanulmányok által kifejlett te
hetségeket „lélektudomány“ név alatt röviden ismerjék 
raeg, visszahatva, ’s mintegy ölelve azokat, mellyeket 
eddig tanultak.

87. S’

I. Az észi gondolkozás-gyakorlás, vagy eszeskedés {foly
tatólag a' 81. §-hoz.)

A’ tanító legtávolabb lévén minden nyomom scho- 
lasticai alakoktól, valamint az eszeskedéseknek külön
böző forgatásaitól, alkattason

1. Egyszerű eszeskedéseket. Itt is:
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a) Adván a’ fő és al mondást, huzasson következetei; 
p. o. A’ jó t minden értelmes becsüli. —• Az erény j ó ; 
tehát az erényt minden értelmes becsüli. ’Sat.

b) Adja a’ fő mondást és következetet, ’s kerestes
se az al mondást; p. o. Ha valaki czélhoz akar jutni, 
az eszközt használja; és igy János a’ tanulás’ eszközeit 
szerezze m eg; ’sat.

c) Adja az al mondást és következetet, ’s kivánja 
a’ fő mondást; p. o. Te azzal, a’ mit birsz, megelégszel; 
és igy boldog vagy; ’sat.

2. Tegyen fel ál eszeskedéseket; vizsgáltassa, ’s 
a’ hibákat kerestesse k i; p. o. A’ kinek lába van, me
het: a’ megholtnak van lába; és így a’ holt mehet. A’ 
ki alszik, nem hibázik : a’ ki sokat iszik jól alszik; és 
igy , a’ ki sokat iszik, nem hibázik; ’sat.

3. Beszéljen, vagy olvastasson, különösen olly tör
ténetet, mellynek kimenete erkölcsi vagy erkölcstelen 
tett leve. Kerestesse fel az indító okokat, ’s azokat 
egyszerű eszeskedés-alakba állíttatván , Ítéltesse meg a’ 
tett’ helyes vagy helytelen létét.

4. Gyakorolja a’ tanító növéndékeit több illy eszes
kedésekben , a’ különböző Ítéleteknek fő mondássá téte
le után. Ne mulaszsza el itt is az Ítéletek’ helyésségét 
vagy helytelenségét kim utatni; különösen pedig tegye 
figyelmessé őket némelly Ítéleteknek tágasb vagy megszo- 
rítottabb értelm ére, avvagy a’ kétértelműségre: mely- 
lyekből valóban sok al következetek huzatnak le nem 
csak a’ köznép de a’ miveltebb ész által is.

88. §.

2. Az elvi gondolkozás-gyahorlás, vagy elveskedes.

Ezen legmagasabb és legszükségesebb gondolkozás
ra következő igen könnyű lépcsőn emelje a’ tanító nö
vendékeit :

1. Tegyen fel több, felfogásukhoz illő , azon - nemű 
eszeskedéseket. T. N. lir birkája’ és lova’ nemesítésére



’s a’ földiairelési eszközök’ használására nagy gondot 
fordít. Es igy gazdálkodása a’ legvirágzóbb és a’ legjö
vedelmezőbb állapotban van. M. birkája’ és lova’ neme
sítésével ’s földje’ józan mivelésével mitsem gondol; és 
igy földmivelése nyomom ’s mitsem jövedelmező álla
potban sülyedez. Ezen következtetések után nem állíta
nátok-e föl ezen elveket: ,,A’ gazdálkodásban sem kell 
mindig az óság mellett maradni, ebben is előhaladni 
keli ? — Vessen össze a’ tanító több illy  eszeskedése
ket is, ’s űgyekezzék elveket alapítani, mellyek annyifé
lék lehetnek mint a’ gondolkozástárgy, nem olly nehe
zek mint talán némellyek gondolják, ’s sokkal szüksége
sebbek mint talán némellyek vélik.

2. Mondjon a’ tanító több különböző tartalmú rövid 
elbeszéléseket, szándékkal csalárd vagy helyes elvre 
alapultakat, ’s kerestesse ki az e lvet, ’s ítéltesse meg : 
helyes-e az egész vagy helytelen, és miért?

3. Mondjon hosszabb elbeszéléseket, történeteket, 
mellyekben több eszeskedéseken alapult elvek is lá t
szanak lenni. Az eszeskedéseket szedesse szét, ’s a’ lát
szó több elveket egy magasabb elvre vitesse. — Ezek
től a’ tanító meg ne ijedjen; mert valamint magas, nem 
a’ falusi gyermekek’ erraéjökhez illő , elvont elvek van
nak: ugy egyék’ készítésének, vagy egy kapa-föld’ el
vetésének is meg van tulajdon elve, vagy törvénye. Kü
lönösen érintse a’ tanító a’ józan ism eretre, vallásra, 
nemes érzésre ’s erkölcsi cselekedetekre emelő elveket: 
mellyekben minél több gyakorlatokat, az eddigieken 
alapultakat, tenni ne mulassza el.

89. §.

A' gondolatnak papírra tétele {folytatólag a' 84. §-íoz).

1. Tétessenek fel inkább csak leírandó, mint erős
ségekkel mutatandó feladatok, mellyeknek kidolgozása 
már több időre hagyassék ki: miliyenek az iskolá
nak becse, a’ gyermekek’ magokviselete iskolában ; a’



tél', tavasz’, nyál’ és ősz’ hasznai’s örömei, külön; mun
kásságszeretet , béketűrés ’sat.

2. O lly feladatok , mellyek megmutatást kivánnak: 
Vannak-e a’ szélnek, esőnek, juhtenyésztés és nemesí
tésnek , földmívelési ujabb eszközöknek hasznai, és mik 
azok? Mutattassék meg az isten’ nagysa'ga, bőlcsesége 
’s a t . ; az emberi szeretetnek ’s más keresztényi erények
nek hasznos lé te ; a ’ restségnek, henye életnek káros 
következetjei ’sa t.: mellyeknek valamint tartalm ára, 
úgy tiszta és szép eléadására is ügyelni fog a’ tanító.

3. Tétessen a’ tanító folyvást kivonatokat azokból, 
mellyeket eddig tanultak , az elbeszéléseken kezdve fel 
a’ tudományokon; a’ tudományoknak először kisebb, 
majd nagyobb pontjaiból, fejezeteiből, részeiből; végre 
az egészből. Hogy ennek az értelmes megerősödés a’ 
tudományokban — nem pedig a’ puszta könyvnélküle- 
zés általi fölűlegesség— legyen a’ hasznos következetje, 
alig van, ki kételkednék : minek ismét az összehasonlító, 
belátó ’s világos ész lesz származványa, az ismeretre mint 
az érzésre 's cselekedetetre tartozó tárgyakban.

90. §.

3. A ’ lélektudomány' tam'tásmódja.

A’ tanítás által felköltött tehetséget, a’ gyermek
nek, mind magában, mind alkalmazás’ ’s jövendő 
irány’ tekintetéből ismernie ke ll; ezért:

1. A’ tanító ne tisztán tanítsa avvagy neveztesse 
csak a’ lélek tehetségeit, ennek se annyira elágazásait 
mint a’ fő tehetségeket; hanem tárgyilag, mindig alkal
mazás által, ismertesse azokat, következőleg : Az a’ te
hetség, melly á lta l, Magyarország’ földabroszát egy
szerre képezitek, ennek történetét egyszerre visszahoz
zátok , az isten’ létéről ’sat. meggyőződtök : ismereti te
hetségnek niondatik. A’ mi szerint az isten’ jóságáról 
meggyőződtök , ’s iránta hálás érzés ébred bennetek, az



erzési tehetség nevet visel. Mi szerint pedig az isten’ 
jósága után embertársitokkal jól tenni törekesztek, az 
kivánási vagy cselekedeti tehetségnek neveztetik. Az a’ 
tehetség, melly az e m b e r  fogalmat az e s z e s  foga
lommal összekötheti’s illy mondássá teszi: „A z em 
b e r  e s z e s “ , mondatik fogalomnak. — Mikből 
látszik, hogy a’ lélek’ tehetségeinek ezen illy alkalma
zás általi ismertetésmódja egyszersmind értelmes ’s 
összes ismétlése — bizonyos tekintetben —^az eddigieknek.

2. Midőn a’ lélek’ tehetségei így , gyakorlatilag, 
alkalmaztatnak: nem lehet, hogy a’ tanító a’ lélek’ te
hetségeinek irányzatát is ki ne mutassa; — igy az is
meretnek a ’ folyvást magasb fejlhetést; az érzésinek 
a’ szépre , nagyra ’s nemesre vitetését; a’ kivánásinak 
pedig az erkölcsi cselekedetekre irányzatát.

3. Általányosan óvja magát a’ tanító a’ tehetségek
nek tiszta és száraz határozásaitól, azoknak feszegetései- 
től, mellyek nem a’ falusi növendékek’ felfogásaikhoz 
illők.



H A R M A D I K  R É S Z .

A Z E L E M I i s k o l á k ’ E L R E N D E L É S E .

91. §.

Az elemi iskolák' elrendelése, közönségesen.

A’ lélek’ tehetségeinek fej lése vagy a’ lélektudo- 
iiia'ny’ ismerete nélkül, rendszeres nevelést — inelly nem 
egyéb mint alkalmazott lélektudomány — mpg csak gon
dolni sem lehet. A’ lélek’ tehetségeinek ismerete meg
kívánja , hogy a’ tanulmányok a’ fokokon emelkedő te
hetsegekre, ezeknek emelkedési lépcsőjökhez aránylago- 
san vitessenek; vagy: hogy a’ tanitásinód a’ kelő tehet
ségekhez alkalmazott legyen. A’ nevelésnél — nekem 
ugy látszik — arra, hogy a’ tanulmányok helyesen költ
sék a’ szendergő tehetségeket, szükség az egész nevelé
si rendszert helyesen is elrendelni. Ezért akarom én — 
mint a' kinek kitűzött köröm csak az elemi iskolákról 
szólni — itt még az elemi iskolák’ elrendelését eléadni, 
ugy , hogy először annak belső, másodszor külső , har
madszor a' kettőre visszaható felvigyázat’, elrendelé
séről szándékom röviden értekezni.

ELSŐ F E JE Z E T .

A x elem i isk o lá k ’ belső elrendelése.

92.
I. A ’ tanító.

Ha a’ terjedő értelinesség teszi a’ status’ valódi ere
jét; ha a’ terjedő értelmesség-nek az elemi népiskolák
ban tétetik le alapja; ha az elemi iskolákból szétsugár
zó értelem’ mennyisége legnagyobb: akkor a’ népta
nítók — kik az alapismereteket vetik m eg, kik az ér



telmet legszélesebben fejtik — legnagyobb jóltévői, meg- 
becsűlbetlen kincsei, tiszteletre legniéltóbb tagjai a’ tár
saságnak. De ezen magas rendeltetésnek a’ népnevelők, 
valamint a’ következő kivánatok által tehetnek eleget, 
iigy azoknak teljesítése által lesznek olly tiszteletre mél
tó tagjai a ’ társaságnak:

1. Ha nemcsak birják azon ism ereteket, mellyek 
növendékeikkel közlendők; hanem egyszersmind a ' köz
lés* vagy tanításmódot is helyesen ismerik. Az általam 
ismert nevelő intézetekből hazánkban kerülhetnek, ’s 
valóban kerülnek i s , kik a’ népnevelésre szükséges is
m ereteket, talán felesleges mértékben is, birják. De a’ 
csakugyan hazánkban általam ismert nevelő intézetek
ben, ha virágozva tanítatik is a ' neveléstudomány, ha a’ 
tanitásmódia némellyekben figyelem forditatik i s : ez 
majd mindenütt a’ több tudományok közt csak mellesle
gesen történik, és nem egyenes irányzattal a’ népneve
lésre; — ezért midőn egy részről tulajdon népnevelési 
tanítószékek’ létesítését minél előbb szívből óhajtanám, 
más részről annak, ki néptanítóvá lesz, a’ mások és ezen 
általam Írtaknak, ’s mások által Írandó jobbaknak, szo
ros figyelemre vételét, ’s ezen tárgyak feletti komoly 
gondolkozást, a’ legszerényebben ajánlom; mert ha va. 
labol nincs örök nyugalom, nincs az a’ neveléstudo
mányban. Még hajdan a’ legszerencsétlenebb beszédek 
közé számlálom az illyes mentségeket némelly gyen
gébb tanuló ifjak iránt: „Hát N. vagy M. csekély faluk
ban ki lenne mester, ha mind kitetszők lennének if- 
jaink?“ Mintha bizony a’ népiskola-tanításhoz csak egy
ügyű ifjaknak kellene ’s kitetszőnek nem is szabadna 
nyulniok !

2. Nem elég, hogy a’ népnevelők birják az ismere
tet és a’ módot, melly által tanítsanak; hanem szükség, 
hogy feddhetetlen erkölcsük mellett hivatásuk’ nagyságát 
is lelkismeretesen érezzék. Ha a ’ népnevelő csak úgy 
nézi állását, mint terhes nyűgöt, mellybe csak szükség 
miatt bonyolódott; ha nyájassággal, szelídséggel ’s sze-



reteftel nem öleli növendékeit; ha magas szemmel nézi 
le azokat, kik’ gyermekeinek nevelésére ajánlá magát: 
az illyen ügyekezzék érzését megváltoztatni annak meg
gondolása á l ta l , hogy sok ezreknek boldogsága, vala
mint boldogtalansága is, tőle fíigg; hogy hatása több ne- 
vendékekre jó vagy rósz következettel terjed k i ; hogy 
feddhetetlen erkölcse talán örökre hozandja jó gyümöl
csét valamelly néptömeg közt, erkölcstelensége szinte 
legmélyebben gyökerezhetik meg. '

3. Ha a’ néptanítók mind szükséges ismeretet, mind 
szelíd erkölcsöt b írnak , egyszersmind érzik hivatásuk’ 
méltóságát: nem lehet, hogy arra a’ legnagyobb szór. 
galmat ne fordítsák. Es a’ szorgalom már az, mi — a’ szük
séges ismeret’, szelíd erköscs’ ’s a’ hivatal’ érzése mel
lett — megkivántatik a’ tanítóban. Ha a’ néptanító ma
ga — nem érteni családját — a’ gazdálkodás’ azon kevés 
gyakorlati ágán kivül, mellyek épen tanításába jőnek — 
millyen a’ gyakorlati iskolához kötött kertmivelés, méh- 
és selyemtenyésztés —, egészszen életmódjává teszi a’ 
gondolkodást; kétség kivül nem lehet szorgalmas taní
tó. Nem lehet szorgalmas tanító az ide ’s tova csapon
gó, iszákos, részeges (ha ugyan volna illyen) „tanító“  
neVet sem érdemlő tanító. Midőn az érintett kivánato- 
kat óhajtóm a’ népnevelőben, ’s ezen kivánatok’ teljesí
tése után a’ társaság' legtiszteltebb tagjai közé soroz
nám : óhajtóm egyszersmind, hogy nehéz terhökhez, fá
radságos munkájokhoz, szoros tartozásokhoz illő ’s mél
tó jutalmat vennének: miről az alább érintendő iskolai 
előjáróság tartozik gondoskodni.

93. §.

H. A ’ tamtimny.
A.’ tanítványok körül nagy figyelmet érdemel azok

nak iskolába fölvételök, az életkort, a’ fölvezetésidőt 
és a’ fölvezetéssel összekötendő ünnepélyességet tekintve.

1. A’ mi a’ gyermekek’ iskolázhatási életkorukat il
leti. Egy gyermek sem lehet ötödik esztendeje’ betölté



se előtt iskolázható, sőt a’ gyengébb testalkatú hatodik 
esztendeje után kezdje el a’ tulajdon tanulást. Az egész 
tanulási pályát ugy óhajtanék bevégezni, hogy attól min
den ölő kényszerítés legtávolabb legyen, annyival in 
kább távol kell lenni ennek az első kezdettől. A’ kény
szerítés, ha valahol, a’ nevelésben sem hozhat jó gyü
mölcsöt , minden kora tanítás pedig nem m ás, mint tes
tet ’s lelket leverő kényszerítés ; ezért még a’ hatodik 
évekkel sem tekinthetjük ugy a’ gyermekeket mint szo
rosan iskolázókat, hanem készítő iskolába járókat.

Hlyen készítő iskolában töltené minden gyermek el
ső esztendejét, mellyben a’ czélszerü játszáson k iv ű l, 
különösen beszéd - és szemlélés - gyakorlással, vagy a’ 
gondolkozás-gyakorlás’ első elemeivel legyenek foglala- 
tosak a’ növendékek. Hogy ezen készítő iskolák egé
szen különválvák lennének a ’ tulajdon kezdő iskolától, 
óhajtani; de szegény falusi körülményeink ezt nem en
gedvén meg, mi ugyanazon iskolában, azon-tanító á lta l 
is vezethetőnek gondoljuk ezt. Es ezért a’ majd látandó 
első osztály’ egyik felét iskolánknak, ezen készítő is
kola tenné. A’ tulajdon iskolát 6—7 évekkel kezdvén a’ 
nevendékek 12—13 évekkel végeznék azt, igy a’ készí
tő esztendőn kivül még egész öt esztendőket töltenének 
iskolában, — jelen nevelési állásunkból— földmivelési fog
lalatosságra , kézművességre , vagy tudományos pályára 
menendők.

2. Az iskolába fölvezetés nem mindenkor egész esz
tendőben szabadon történnék, hanem szorítatnék bizo
nyos időre. Legalkalmasabb erre a’ tavaszi idő, a’ hus- 
vét utáni hét. A’ bizonyos időhöz szorított fölvételt, 
a ' tanító munkássága’ és beavatandó ’s a’ már fölvett 
gyermekek’ boldogsága’,tekintetéből, lehet kívánni. Egy 
tanító — a’ mennyit szabályszerüleg szabad falusi kör- 
nyülményünknél fogva föltenni — csak azon-időben jö tt 
’s az első osztálynak egyik felét alkató gyermekse
reggel munkálkodhatik sükerrel. A’ beavatott gyermek 
csak az líjonan alkatott osztálylyal haladhat elő igazán. 
A’ már fölvett előhaladó gyermekek, azok kedvökért,



kik később jö tte k , nagy veszteség nélkül nem állapod
hatnak m eg, sem pedig a’ folyvást jövőkkel foglalatos 
tanító á lta l, kár nélkül, veszteglésben , bár kis időre is, 
nem hagyathatnak. Különösen pedig, hogy ezen határo
zott fölvezetesi idő a ’ hnsvét utáni első vasárnapon le
gyen , a’ tavaszi idők’ kellemessége ajánlja , a’ szűnnapos 
nyári, komoly őszi, és hideg téli napok felett.

3. A' gyermekek’ iskolába fölvétele ne azon hideg 
cs száraz’s érdektelen módon történjék, mint az talán 
mindeddig mindenütt divatozik; hanem lelkes ünnepé
lyesség által. A’ határozott időben, a’ szülék vezetnél^ 
föl gyermekeiket a’ templomba, kikéi a ’ lelkipásztor ven
ne által, tartana alkalomhoz illő beszédet — éneklés és 
imádság közt — , mellyben midőn a’ tanitás’ szükségét 
megmutatná, érintené a’ szüléi kötelességeket a’ tanító 
irán t, egyszersmind a’ talán könnyen feledékeny tanító
kat szinte kötelességökre emlékeztetné. Mi hatása len
ne ezen szent ünnepélynek a ’ szülékre! kik ez által 
mindenkor nagy kötelességök’ érzésére emlékeztetnének, 
nemcsak hideg szokásból mintegy vetnék be gyermekei
ket az iskolába; nem néznék úgy a’ tanítót, mint olly 
óveszközt, melly őket gyermekök’ alkalmatlanságától 
menti m eg; hanem szent kötelességökül éreznék a’ ta- 
n íta tást, egyszersmind nagy tartozást ismernének a’ ta
nitó iránt. Mi nagy hatással lenne ezen ünnepély a’ ta
nítókra! kik ez által mindenkor nagy kötelességök’ ér
zésére emlékeztetnének — mert ha alig van nagyobb jó 
tévő a’ jó  tanítónál, alig van kártékonyabb a’rosznál—; 
milly nagy befolyással lenne ez a ’ gyermekekre! kik 
ezen ünnepélyre mindig visszaemlékeztetvén, visszahoz
nák elméjökbe a z t : honnan, mi c/.élból, mi intéssel jöt
tek iskolába; mi befolyással lenne a’vallásosságra’is egész 
nevelésre: n incs, ki nem látja.

ELEMI NEVELÉS. I .  KÖT.



94. §.
III. A ’ tanulmányoK elrendelése.

1. A' népülolák’ o tx tá lyo tá ta , köxömégeten.

Az iskolákat, sok szempontokból tekintve, lehet 
felosztani.

1. A' nemet tekintve, felosztatnak az iskolák fi - és 
leány-iskolákra. Ha a’ fi- és leány-iskolákra kevés kivé
tellel egyiránt tartozó tanulmányok — mellyeket alább 
a’ tanulmánytervnél látni fogunk — megengednék is ’ 
azt, hogy a’ fink és lányok együtt tanulhassanak; de a’ 
szűz szemérmességnek árgosi szemekkeli megőrzése, az 
alkalomra talán korábban ébredhető nemi indulat; a’ két 
nem’ szilaj és szelid, különböző, és igy különböző bá
násmódot kivánó természete ; a ’ két iskolának némellyek- 
ben különvágó irányzata, egy-egy tan/tónak — falusi ál
lásunknál — fi- és leány-iskolával külön elég elfogJalta- 
tása , azt kivánják, hogy a’ fi- és leányiskolák egymás
tól választassanak el. Csak ott szenvedhető e z , hol a’ 
nyomó szükség miatt — ha ugyan gondolható e z , a’ ne
velés’ dolgában — lehetlen két tanítót tartanig Bár mi 
csekély ugyan az iskolások’ száma, külön — ha a’ mód 
engedi — a’ két nem, egésszen külön elválva, tanítassék.

2. A’ tanítókat tekintve, lehetnének leczkerendsze- 
res osztályú iskolák, mellyekben a’ különböző leczkék 
külön tanítók áltai adatnak; vagy pedig tanulmányonkint. 
A’ hol a’ nép-iskolák' illy osztását a’ mód megengedi, az 
kétség kivül méltó, hogy foganatba vétessék, nem azért, 
hogy a’ tanító talán azon egy, vagy több tanulmányra, 
melly egy vagy más tanítónak körébe esik, jobban elké
szülhet, mint talán az egész népiskola’ tanulmányára; 
mert a’ mellyik tanító az egész népiskola’ minden tudo
mányában nem teljes kész, az véleményünk szerint nem 
lehet néptanító. Sem azon okért ajánlható ezen osz
tályozás, hogy, ha talán egy tanítótól kissé különös, ta
lán hibás természetet szívnak is be a’ növendékek, má
sik majd helyrehozandja; mert a ’ néptanító mind szelid 
erkölcsű tartozik lenni, különben szálljon le nemzedéke



két rontó állásáról. Hanem egyedül azon okért ajánlha* 
tó enen osztályozás — ha mód engedi — hogy azon te
her, uielly egy népiskolából egy tanítóra háramlik, va
lódi tanítók és nem gyermek - tanítók közt osztatik fel. 
Minthogy pedig szabályszerüleg kénytelenek vagyunk 
azt fölvenni , hogy faluink többen egy mint két tanítót 
tarthatnak egy-egy nemű iskolában; következik, hogy 
többekre alkalmazható osztályzásról gondoskodjunk. Ily- 
lyen lenne —

3. A’ tanítványokat és tanulmányokat tekintve — az 
ugy nevezett kölcsönös tanításmód, melly faluinkon, egy 
tanító’ létében, leginkább divatozhatnék. Egyébiránt két 
tanító is sükerrel használhatja.

Ezen tanításmód, a’ Bell’ és Lancaster’ sokakban 
megegyező, de sokakban különböző, sok jó t, de egy
szersmind sok fogyatkozást magában foglaló tanításuk
ból vette eredetét a’ német földön; midőn ollyas ta
nításmódnak, mint a’ Bell és Lancasteré, csakugyan 
érezvén Németország is szükségét, de egyszersmind 
hiányát is , azt Angol- és Franczia-országokból által ho
zá. Ezen tanításmódról különbözők kölönbözőleg gondol
koznak. ( Úber dús Wesen und den Werth dér wech- 
selseifige/t Schuleinric/itung von Zerrenner Magde- 
hnrg 1832). En röviden a’ következő tulajdonokat kí
vánván ebben: óhajtanám, hogy falusi iskoláinkban, a’ 
mindjárt látandó külön osztályzás és terv szerint diva
toznék. a) A’ gyermekek osztályoztassanak. Minthogy 
több osztályra több gyakorló kívántatik, és igy több ta
nuló mulasztja azon időben tanulását; a’ tanító is több 
osztály közt egy osztályra később kerül csak : három osz
tályt tennék, b) Hogy ezen tanításmódnál az osztályo
kat teljességgel ne gyermekek tanítsák, mert hiszen 
gyermekek mi ismeretet és érzést ébreszhetnek; hanem 
csak gyakorolják azokban, miket a’ tanító alaposan meg
tanított, mig ez a’ más osztályt tulajdon tanulmányában 
alapítja. És igy se tanítvány, se segéd, ne legyen taní
tó , hanem csak gyakorló; a’ tulajdon tanító tanítson a’ 
mindjárt látandó szabályok szerint, c) Akár az iskola

9*



soktól egészen külön — ha költség engedi —, akár a’ 
nagyobb iskolásokból lennének sorban olly segéd rende
lők, k ik  a’ szükséges tanulási eszközöket óra előtt el
készítenék, hogy se a’ tanító , se tanítványok hosszas 
készülgetésekkel az időt ne vesztegetnék. Egyébiránt a’ 
hol mód van, két tanítót nem csak megengedtünk, de 
kívántunk i s ; ügy ezen tanításmódhoz i s , ha akár taní
tónak , akár a* közönségnek módja megengedi, hogy a’ 
népnevelő intézetekből kikerült , népnevelési pályára 
menendő fiatal emberek, mint segédgyakorlók, és nem 
csak mind segédrendelők, munkálódhassanak: ezen köl- 
csöntanításmód’ leikével ellenkezőnek teljességgel nem 
látjuk ; a ’ gyakorlóra pedig, valamint a’ majd meghívan
dó közönségre, szinte szükségesnek állítjuk, hogy, mi előtt 
nagy pályáját elkezdené, foglalatosságában gyakorlottsá
ga legyen. Egyébiránt ez a’ tulajdon népnevelő intéze
tekben is szokott történni.

95. §.

2. Népiskolánh' otztályozása, különösen, á  kölcsön - ia~ 
nításmód szerint.

1. Legyen minden népiskola, az iskolai 6 esztendők 
«tán bárom osztályra — alsó, középső és felsőre — ren
delve, hogy mindenik osztályra két esztendő jusson. A’ 
folyvást! haladás a’ tanulmányokban, úgy látszik, azt 
javalná, hogy — mivel a’ kezdők erőködés nélkül azok
kal, kik már egy osztályban esztendőt töltöttek, nem 
haladhatnának — annyi- osztályokat kellene tenni, a’ 
mennyi iskola-esztendők vannak, úgymint; hatot. Igaz, 
hogy a’ legtermészetesebb rend ezt kívánná, és o t t , a ’ 
hol két alapos tanító van,  ez vétessék foganatba: de mi 
egy tanítóra számolhatván — mint fentebb is érinténk — 
hat osztálynál, a’ tanító, egy osztályra hat órák vagy
— ha fél óráig tanítna egyet, a ’ mit szabályszerdleg nem 
szabad felvenni — hat fél órák múlva kerülne; de bá
rom osztálynál minden harmadik órán kerül az osztályok
ra a’ rendes tanító’ alapos tanítása. Továbbá hat osztály



mellett mindig öt gyakorló van elfoglalva; a’ három osz
tálynál pedig csak ke ttő ; vagy — ha egy osztály csendes 
munkával van elfoglalva, millyen az irá s , rajz, gon
dolatnak papirra tétele 's más különböző tanulmányi 
feladatok — csak egy gyakorló foglalatoskodik egy 
osztálylyal. Hogy az osztályok’ idősb fele azon ta
nulmányt másodszor is hallja — mert a’ tanulmányok’ 
természetes rendét felforgatni nem szabad — azt hi
szem, ezen ismételés nem csak nem árt, sőt használ, 
kivált illy összeszoritott tanulmányoknál, millyeket a’ 
falusi gyermekek’ számára lehet írni. Azonban a’ gon
dolkozás'gyakorlásban , gondolataik’ papirra tételé
ben, az olvasó könyv’ bizonyos helyi kivonatjában, lehet 
és kell is kimutatni mindenik osztály’ idősb felének 
irányát.

2. A’ három osztályban a’ tanulmányok' következő 
elrendelését látnám czélszerűnek.

a) Az alsó osztály’ első fele, vagy az úgy nevezett 
készítő iskola, csak beszéd- és az elemi gondolkozásban 
gyakoroltassék, mellyeken egyébiránt az osztály’ máso
dik fele is jelen legyen. Ezen osztály’ második fele már 
szorosan kezdje el, a’ közvetetlen érzéki gondolkozás-gya
korlás’ ismételése u tán , az eléterjesztési gondolkozás- 
gyakorlást, Írást, számolást, szívet formáló mondások’ 
tanulását ’s történetek’ elbeszélését, éneklést, tulajdon 
testgyakorlatot.

b) A’közép oszíály tanulja—azérzékí és eléterjesz
tési gondolkozás-gyakorlás’ ismételése mellett — a’ fogal
mi, majd értelmi gondolkozás.gyakorlást, olvasást a’ 
szívetformáló, olvasó könyvi és bibliai történetekből, 
az egészség’ szabályait: ’s ezeket tanulják elbeszélni; 
vallástudományt, gondolatnak papirra tételét, a’ számo
lás’ bevégzése után a’ népszerű méréstudoniányt, honi . 
nyelvet, éneklést, olvasás által és a’ tanító’ magyarázá
sa után földleírást, természetleirást, természettudományt; 
tegyenek testgyakorlatokat.

c) A.’ felső osztály tanulja — az eddigi gondolkozás
gyakorlás’ ismételése után — az észi és elvi gondolkozás»



gyakorlást, vallástudományf, olvasás által és a’ faiiitó’ ina- 
gyarázása után a’ gazdálkodás-, ember*, történet- és tör
vény-tudományokat, bővebben mint eddig a’ gondolatok’ 
papiira tételét, és a’ lélektudományt.

3. Midőn a’ rendes tanító az alsó osztálynál akár- 
niellyik tanulmányt alapítja, akkor a’ közép és felső 
osztály, vagy mind kettő, vagy csak a’ felső, csendes mun
kában legyen foglalatos : ’s egy ezek közül — magában 
értetik, hogy a’ legügyesebb — a’ közép osztályt elébbi 
tanulmányában gyakorolja. Midőn továbbá a’ rendes ta
nító a’ közép osztálylyal foglalatos, akkor a’ felső osz
tályból e g y , az alsót mindig a’ legközelebbiekben gya
korolja; a ’ felső osztály pedig vagy tovább is czélszerü 
csendes munkával foglalatoskodik^ ''agy pedig a’ legü- 
gyesb az egész osztályt gyakorolja a ’ legközelebb ta
nultakban. Midőn végre a’ felső osztályt alapítja a* 
tan ító , akkor az alsó osztály vagy legyen csendes mun
kájának — például az Írásnak — azon részével foglala
to s , inelly a’ gondolkozás-gyakorlással egyenközüleg 
emelkedik; vagy pedig, mig az elkövetkeznék, a’ máso
dik osztályból a’ legügyesebb gyakorolja azokban, mely- 
lyekben az alsó osztály gyengébb; a’ közép osztály pe
dig csendes munkával legyen elfoglalva.

így , lá tn i, az egész iskola folyvást foglalatosságban 
van, azzal a’ talán csak látszó nehézséggel, hogy egy
— néha kettő — a’ legügyesebb a’ tanitványok közül, 
csendes munkáját nem teheti. A’ tanító’ intésére az ollyan, 
ki gyakorló lehet, elmulasztását magányosan is kipótol
ja  , és hogy valólag kipótolja, a’ tanító hasonlón ma
gányosan is ügyeljen fel. Ezek szerint már következő 
lenne a’ népiskolai tanulmányterv.



96. §.

3. A ' népiskolai tanulmányterv.

A’ népiskolai tanulma'nyferv elébe a’ kővetkezőket 
látnám szükségesnek még jegyezni.

1. Mindenik osztály naponkint hat ora'kon legyen 
foglalatos, kivévén a’ készítő iskolát, vagy az első osz
tály’ első fe lé t, mellynek kettő legföljebb három óca 
napjában elég; továbbá hogy szerdán és szombaton dél 
után czélszerü játékra — millyen a’ testgyakorlafc — egy 
óra fordítassék; vasárnap pedig mindig szabad legyen, 
csak templomra jelenjenek meg a’ gyermekek..

2. Minden óra közt egy negyed órai szünidő le
gyen, mellyen a’ tanítványok természeti szükségeik’ té
telére intessenek, egyszersmind szabad légen czélzat- 
tal a’ testgyakorlatra mozgásokat tegyenek. Ezen idő 
alatt czélszerü lesz a’ szobát is kiszellőztetni.

3. Óhajtanám, a’ tanító úgy vezetné a’ lélekben és 
testben már erős harmadik osztály’ tanulmányait, hogy 
azok a’ nyári szorgos munkáju napokban, a’ szünidőn ki
vül is, vagy legalább szerdán és szombaton, részint szüléi
ket segítnék, részint pedig azokat, mellyeket talán 
a’ gazdálkodástudományból a’ tanító eléggé nem mutat
hat k i, gyakorolnák, — azon egy vagy két gyakorlókat 
kivévén , kik a’ gyengébb két osztály mellett egymás 
után következőleg tartoznának iskulábnn megjelenni. 
Ezeket megjegyezvén következő lenne a’ fi-népiskolák’ 
tanulmányterve.
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1. Az alsó osztályé.

U e l e l ő t t i  ó r á k . D é l u t á n i  ó r á k .
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Jegyzés ; 1) Csötőrtökön úgy m int hétfőn , pénteken niint kedden, 
szombaton m int szerdán; még pedig mind a ' három osz
tá ly n á l.
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2. A ’ közép osztályé.
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Jegyzet. I )  H ogy a ' ta n f tő , ki maga tartozik minden tdnulm ányt 
m egalapítani , ezen tanftásmód szerint az egész iskolára annál 
inkább hasson ; a ’ tanítási órákon ne mindig azon renddel men
jen  ; hanem  egymást felváltó következéssel. Ha hétfőn az alsó 
o sz tá ly ly a l kezd te?  órákor dél e lő t t ’s délután egy ó rak o r,’« ment 
fel a ’ több osztályokon : kedden kezdje ezen órákon a’ közép osz
t á l y ’ ta n ítá s á t; lépjen az alsóra , onnan a’ fe lső re; szerdán kezd
je  a’ fe lsőn ; lépjen visszafelé.

2) Ezen osztály m ár értvén az isteni tisztelet’ c z é ljá t , mind 
vallásosság’ mind pedig éneklési segítség’ tekintetéből templom
ba rendesen j á r  : mi á lta l mulasztván a’ tanulási id ő t , ezt mind 

a ’ fanilá mind a’ tanítványok igyekezzenek kipótolni. —

3. A' felső osztályé.
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11 8  9  |9 -1 0 | 10— 11 II 1 — 2  | 2 — 3 |  3  4

1
X

V

ca
u4)NIC

É izi és elv i 
gondolkozás

gyakorlás, 8̂ 
gondolatok’ pa

pírra téte le .

6azdálkodás-|
tudomány
(gyakorlat-

ta l).

1 > <
o « ^
’3 'a .S  ^  
■c
2 •= 

a  a 'S

1
® ÍO kQ
80 -a
S .2> V 

J S  B  0 * ^ :2

T örténet-
tudomány.

Kszi és elvi 
gondolkozás- 

gyakorlás, ’s a ’ 
gondolatok’ pa

pírra tétele .

i l  
=  aa o

Gazdálkodás
tudomány

(gyakorlat
tal.)

= 1  
'£ 1  
.•g,g

ó-rí . 

•2 1

Történet-
tudomány.

Észi és elvi 
gondolkodás- 

gyakorlás, ’s a ’ 
gondotatok’pa- 

pírra  téte le .

k  ^  c = ■g'2 > a h e !0 "a 
H 3

Gazdálkodás-
tudomány

(gyakorjat-
tal). > 1o

00

4>a

Testgya
k o rla t (az 

egész isko
la).

A’ lány-népiskolák’ tanulmányterve épen e z , az
zal a’ jegyzéssel:

l.Hogy a’ lányok — a’ közép osztálylyal kezdve — min
den nap’ a’ köz életre legszükségesebb asszonyi munkák
ból— millyen a' ruhaszabás, varrás , foltozás, mosás, fo- 
*és, tisztogatás ’sat. — egy órát vegyenek; mi fölteszi, 
hogy ebben az iskolatanítóné legyen já r ta s , kitől egy.



szersinind szelid érzelmek, nyájasság ’s gyöngédség szi
várogjon által a’ növendékekbe. Ebből folyik;

2. Hogy, ha talán azon órákból, mellyeket a’ fiuk 
gazdálkodásra és tulajdon testgyakorlatra fordítanak, ezea 
asszony! munkákra fordítandó mindennapi egy óra ki 
nem telnék: inkább a’ tudományok rövidítessenek czél- 
szerün a’ lányok’ jövendő rendeltetésökhöz, különösen 
pedig a' földleírás, gazdálkodástudomány és törvény
tudomány.

3. Az erősebb fi-testgyakorlat helyett' a’ lányok 
mosás-, tisztogatás- ’s más czélszerü asszonyi munkákkal 
a’ játékórát haszonnal, egyszersmind testgyakorlattal, 
töltik el; kivévén az alsó osztályt, melly tulajdonkép 
testi gyakorlatot vegyen mozgás, szaladás, futás 'sat. által.

97. §.

A% iskolai fen y íték , közönségesen.

Bármi teljesen igyekezzék is megfelelni a’ tanít» 
magas rendeltetésének; bár mindent elkövessen is tanít
vány! körül az ismeret’ terjesztésére, az érzés’ nemesí
tésére, ’s a’ cselekedet’ irányzására: végre mindazáltal 
sokszor kénytelen tapasztalni, hogy tanítvány! közül né- 
mellyek a’ tanulásban restek, mások erkölcstelen tettek
kel bélyegzik magokat, némellyek végre restek is er
kölcstelenek is. Ezen tapasztalás szüli a’ tanító és ta
nítvány közt az iskola! fenyítéket. Azon hibákból már, 
mellyekben a ’ gyermekek — ismeretet, érzést és csele
kedetet tekintve — sülyedeznek, a’ tanító kiemelni tar
tozik , még pedig vagy inkább belső úgy nevezett veze
tő eszközök által, vagy ösztönöző eszközökkel; végre, 
ha ezek nem használnának, külső büntető eszközök ál
tal. Innen a ’ fenyítéknek három nemei lesznek: vezető, 
ösztönöző és büntető eszközök.



98. §.

1. Fenyttéki vezető esnközSk.

A.’ fenyítö eszközök közt legelsők a’ vezetők, mely- 
lyeknek nem lehet más mint jótékony czéljok. Ezek a’ 
jó t további jóságban m egtartják, erősítik ’s irányozzák; 
a’ hátra maradni akarót pedig minden külső kényszerí
tés nélkiil, jótékonyan, ezek felé irányozzák. Hlyen esz
közök közfíl lenne;

1. Az iskolai törvény, ennek megértése ’s jótékony 
irányzata. A’ mi az iskolai törvényeket illeti, ezek in
kább nagyobb kezdő intézetekbe valók. A’ népiskolában 
egy valódi tanítónak minden jóra és roszra élesen figyel- 
mező, minden jót nyájasan helyeslő, minden roszat ko
molyan roszaló természete elég törvény,

2. A’hibázhatásnak lehető eltávoztatása. Ha a’figyel
mes tani'tó hibát vesz észre, nem szabad egyszerre a’ 
büntető eszközhöz nyúlni, hanem keressen alkalmat, 
melly által a’ hibázhatás eltávoztassék. Ezen szabály
nak szerfeletti hasznát ezen ismért mondás is meg értet
heti; ,,az alkalom csinál tovaljt^'. így, há látja a’ tanító, 
hogy valamely szilaj tanítvány talán szomszédjához ta
nítás közben is örömest beszél, ültesse komolyabbhoz. 
Hogy ha valamellyik az utczán a’ többinek alkalmatlan
kodik, menjen később haza iskolából, és jőjön hama
rább 'sat.

3. Legillőbb vezető eszköze a’ tanítónak a’ nyájos
ság, szelídség és szeretet. Ezek erősítik meg a’ jó t a’ 
jóságban, a’ roszűlni kezdőt mindig, az elroszultat pe. 
dig igen sokszor, ellenkező irány felé fordítják. Csak
hogy a’ tanító ezen jó  eszközt igyekezzék idejében, va- 
lólag ’s teljes mértékben, használni.

99. §.

2. A ' fen y tték i ösztönző eszközök.
A’ fenyítéki ösztönző eszközök közt legnemesebb *s 

czélhoz leginkább vezető



1. Az Tigy nevezett erkölcskönyvnek vezetése. Min
den jól elrendelt iskolákban kell ollyan könyvet vezet
n i, mellyben a’ tanító mind minden napi munkásságát, 
mind pedig ettől külön lapokra a’ tanítványok’magokvise- 
letöket előtfökszorosan feljegyezze,’s ezeket a’ szüléknek, 
valamint az iskolai elöljáróknak, elébe terjeszsze. Hlyen 
pohtok lennének: a) mellyik mulasztja gyakran az isko
lát ; h) mellyik jár későn; c) mi munkát nem végzett 
eH d) mit végezett roszul; e) mi rendetlenséget csinált 
iskolában ’s k ivül; / )  mi alkalmatlansa'got követett el a’ 
leczkén; g) miben volt engedetlen; h) mi büntetései vol
tak eddig és miért; ’sat. Hogy az illy könyvek örök em
lékül megmaradnak ’s velők a’ tanítványok'jó vagy ros* 
magokviseletök is, értésé meg a’ tanító: m i, nem lehet, 
hogy ösztönt ne ébreszszen a ’ gyermekekben a’ jó ’ köve
tésére ’s a’ rósz’ távolítására.

2. Szokták jutalommal is ösztönözni a’ gyermekeket, 
ügy a’ tanulásban mint az erkölcsi magaviseletben. H a 
vannak is olly szellemi jutalmak, mellyek mind a’ tanu
lásra mind a’ szép magaviseletre serkenthetik a’ gyer
mekeket : illyen a’ tanulási és erkölcsi tettet érdeklő disz- 
jeleknek iskolán kivuli viselete; ha ezeknek a’ czélul 
vett tárgyakra nagy befolyások tagadhatlan is ,  de vi
gyázzon a’ tanító a’ gyermek’ személyes tulajdonságára, 
hogy valamellyiknél a’ megtiszteltetés hiú göggé ne vál
jék, melly később is a’ gyermek’ erkölcsi characterére nagy 
befolyással lenne. Anyagi jutalmak — millyen a’ pénz, 
nyalánkság’s más tárgyak—teljesen megvetendők ; mert 
ezek, ha a ’ tanulásra talán nem ösztönül szolgálnának 
i s , de az erkölcsnek valódi ronto i: mi szerint a’ gyer
mek korán megszokja az t , hogy haszonlesés, jutalom ’s 
ajándék nélkül nem is mozdul, minden tettért jutalomra 
számol; pedig minden erkölcsi tettek épen ollyanok, mely- 
lyekben jutalomiesésnek semmi helye.

3. Az ösztönző eszközökhez számolhatni az osztály
zást. Ezt némellyek a’ tanulásra mint erkölcsre kiter
jesztvén, az úgy nevezett rendelést alkatják, mellyet 
az iskolai elöljárók mind a’ rendpapiron mind pedig ülé-
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sökön egyszerre észrevehetnek. Hogy a’ versenyzés ’s ez- 
utáni osztályoMS nagy ösztön legyen a’ tanulásra, nem 
tagadhatni; de hogy a’ tárgy becsét ne veszítse el , mul- 
hatatlanul szükség figyelni a’ tanítónak: hogy valainely- 
lyikben a’ gyakori kiiünés a ’ köz életbe is átmenendő 
mást lenéző kevélységgé ne váljon ; hogy az osztályzás
ban valami módon olly kedvezéssel is ne é ljen , mellyet 
a’ gyermekek is észrevesznek. Az osztályozást pedig 
az erkölcsre nézve roszaljuk: nem azért, mintha az er
kölcsi és erkölcstelen tettnek különböző lépcsői ne len
nének, és mintha a’ tanítóról feltennők azt, hogy eze
ket nem különböztethetné m eg; hanem azért, mivel úgy 
látszik, mintha annak, ki az erkölcsiségnek kisebb mér
tékét teljesítheté — bár, meglehet, legtisztább inditó ok
ból i s , és igy az erkölcs’ alacsonyabb osztályú lépcső
jén van — alkalom adatnék az erkölcsiségbeni meghi- 
degülésré sőt elfajulásra a’ talán nem egészen méltat
hatott , vagy viszonyban más cselekedetekre leosztályo
zott , igy mintegy erkölcstelenített cselekedete miatt. 
Nehéz belátni az erkölcs’ indító okába, ’s igy nehéz az 
erkölcsi tettek közt is osztályt tenni.

100. §.

3. A ’ fenyitdki büntető eszközök.

Hogy ha a’ gyermekek sem a’ vezető sem az ösztö
nöző eszközök által nem ébresztetnek minden jó ra , ’s 
nem erősödnek meg abban; akkor kétségkívül elé kell 
venni a’ büntető eszközöket, azon jegyzésekkel —

1. Közönségesen: hogy, mivel a’ büntetésnek itt 
czélja a’ hibás utróli megtérés, legyen a’ büntetés min
denben a’hibához alkalmazott: mire nézve szükség, hogy 
akár a’ tanulási akár az erkölcsi hibának forrásai keres
tessenek fe l: épen ellenkező szerekkel orvosoltassanak.

a’ ki pajkosságból ’s játékszabadság’ szeretetéből 
hibázott, bűntettessék a’ rendes játéktóli megfosztással, 
szabadság’ elvételével, elzárással, mellynél a’ virgoncz 
gyermeki természetnek alig lehet nagyobb büntetése.



2. Különösen: legjén a’ hibához alkalmazott bünte- 
téslépcső; vagy, ha nagyobb is a’ hiba, nem egyszerre a’ 
nagyobb fokú büntetésen kell ke/.deni. Legyen a) az 
intő pirongatás, még pedig először négy szem közt; az
után nyilvánosan a’ gyermekek közt; végre az előjárók 
előtt, ö) Szégyenszékbe ültetés, c) Elzárás. Hogy itt sem
mi egészségtelen alacsony helyre zárásról nem lehet szó, 
legföljebb is a’ tanító’ szobájáról, asztal alatt ülésről: ma
gában értetik.

3. Általányosan: maradjanak el azon büntetések, 
mellyek az egészségnek csak legkevésbbé is ártanának ; 
annyival inkább a’ pofon- ’s agyba-verés, hajtépés ’sat. 
embertelen, rontó eszközök; még vesszővel is csak utol
só esetben, egész önmérséklettel — két, legföljebb háronl 
ütéssel — kell élni: itt is csak az erkölcstelenségek’ orvos
lásában, soha nem tanulási fogyatkozásért; mert a’ kit józan 
vezetés ’s czélszerü ösztön által a’ tanulásban tehetségéhez 
aránylag nem lehet elővinni, azt az ütés nem fogja elő- 
"halasztólag bölcscsé tenni; csak a’ többszöri erkölcste
lenséget , visszatartóztalólag, lehet szelid ütéssel is fe- 
nyíteni.

MÁSÖDIK F E JE Z E T .

Az elemi iakoláh’ külső elrendelése.

101. §.

1. A z iskolai pénztár.

Hogy a’ lieptanitok akárminemű pénz- vagy termeszt- 
ményi fizetésöket magok legyenek kénytelenek összeszed
ni, ennek elhárítására, az illyen összeszedésből származó 
alkalmatlanságot, kedvetlenséget ’s alacsonyságot nem 
is említjük. Ha hol tehát még illyen módok divatoznak, 
azok általányosan eltörlendők. Az iskolai elöljáróság’



tiszte a’ néptanítói űzetés-beszedetés. Ha az igy besze* 
detett pénz- vagy terinesztményből a’ néptanítók fárad
ságokhoz luéltólag ’s állásukhoz illőleg jutalmaztathat
nának is ,  mégis czélszerű lenne kegyes alapítványokból, 
annyi a’ mennyi jótéteményekből bőség’ idején, különös 
ajánlásukból ’s más gyűjtésekből

1. Olly pénztárt lassankint alapítani, mellyből a’ ta
nító fizettessék mind azért, hogy a ' köznép a’ nevelés’ 
tárgyában legkisebb terheltetéstől is szabaduljon — bár 
nagyobb tartozása, mondhatni, belsőbb kötelessége en
nél nem lehetne, *s mi vélt népnek valóban nincs is —; 
mind pedig, hogy a’ tanító szűk termés’ idején szinte 
mint a’ beszedetés’ nehézsége irán t, biztosítva legyen : 
’shonnét nemcsak az elöregedett néptanítók, hanem ezek
nek özvegyeik is, bizonyos nyugpénzecskét vehetnének.

2. Szükség lenne olly pénztárra, mellyből az iskola
ház a’ hozzá tartozókkal fentartassék, ’s a’ tanításhoz 
megkívántató szükséges iskolai eszközök megszeresztes- 
senek.

3. Segédpénztár alapítatnék, mellyből a’ szegényebb 
sorsú gyermekek a’ tanítás’ legszükségesebb eszközeinek 
megszerzésére szükséges pénzt kapjanak. Ezekről ugyan 
gondolkozni az iskolai előjárók’ tiszte, de egy ügyes ta
nító’ magaalkalmazása ’s a’ közjó iránti buzgosága által 
erre is sokat tehet, és tenni tartozásának ismerje mint 
közönség tagja.

102. §.

2. A z iskolaepiilet.
Hogy a’ tanító’ alkalmas és illő lakhelyének ’s az ez

zel összeköttetésben lévő tanulószobáknak építetésében, 
a’ még számosak, némelly józanabb iskolai elöljárók’ pél
dáját követnék: nem is említjük; minthogy ezeknek szi
vén hordozását minden előjáróságról felteszszük; csak 
ezeknek helyes elrendeléséről szólunk.

1. Az iskolaépület legyen közel a’ templomhoz; de 
ne nagyon eldugott, ne is lármás helyen; ne úgy építve



hogy az ajtón vagy a’ kapun egyszerre nagyon járatos 
utczára nyomuljanak ki a’ gyermekek, hol kocsik és mar
hák által könnyen veszélyeztethetnék. Különösen 5 a ’ 
tanuló szoba legyen egészséges, tágos, világos. A’ szé
kek külön, vagy összekötve czélszerű könyöklőkkel vagy 
inkább' asztalkákkal, úgy legyenek helyezve, hogy vagy 
mindenik, vagy— ha a’ hely csakugyan szűkes lenne — 
minden második szék közt a’ tanító elmehessen, munká
kat — különösen írást, rajzot ’sat. — vizsgálandó. Le
gyenek ezen kivánat mellett a’ székek még úgy rendel
ve, hogy az ablakok bal kéz felől essenek. Szemközt 
az ablakkal ülni a’ tóduló fény, jobbkézzel pedig honiály 
miatt Írásnál a ’szemnek ártalmas. A’székeken kivül meg
kivántatik, hogy kétfeJőI elég tágas hely legyen: hol a’ 
gyerm ekek— a’ szükséghez képest — könnyen és szaba
don mozogjanak.

2. Az iskolaépülethez kívántatik játékudvar, mellyen 
a’ gyermekek a’ negyedórái köz időt szabad légen tölt
hessék ; sőt kívánatos , hogy ez , homokkal megtöltve, 
némelly testgyakorlati eszközökkel legyen ellátva. Nem
csak anyagi tekintetből—millyen a* test-gyakorlat ’s en
nek erősítése — hanem szellemi nézetből is kivánatos 
az illy játékudvar minden iskolánál. Itt, játék közt, han
goznak össze gyakran a ’ leggyöngédebb érzedelmek, — 
a’ késő korra is által menők ’s nemesre fejlők. Itt szok
nak a’ gyermekek korán a’ társas élet’ viszonyaihoz: 
mellyre egy józan tanító, alig gondolhatni, mi hasznos 
befolyással lehet még a’ játék’ irányzata által is.

3. Megkivántatik, hogy az iskolaház mellett legyen
kert, mellyben a’ növendékek, különösen falun, k i
csinyben gazdálkodási gyakorlatot tegyenek: főleg
selyembogártenynsztés és faoltogatásokkal foglalatoskod
janak. Ezen kert’ mivelését is nemcsak azon szemlélés 
ajánlja , melly szerint a’ gyermekek tapasztalásban lá t
hatják azt, a ’ mit tanultak; nemcsak azon anyagi haszon, 
melly innen később a’ növendékek által lassan szétszi
vároghat a ’ társaságba; hanem valóban a’ szelíd, a ’ 
nyájas, a’ szép természetteli társalkodas nagy hatással



Van az erkölcs’ szelidítésére is. Valóban a’ saelid tér- 
niészetteli társalkodás, vagy ennek elmulasztása ott, hol 
ez különben is vonsz nyájassága által: legbiztosb hév 
iriérője az erkölcsök’ szelídségének ’s vadságának.

103. §.

3. Iskolai eszközök.

Ha akármelly nemű kézmivesnek megvannak mivé- 
hez kivántató eszközei; szükség, hogy ez meglegyen a’ 
magasabb czélu iskolában. Hlyen eszközök:

1. iNégy fekete tábla, mellyek közül egy az írás’ 
elemeire, másik az éneklésre szükséges vonalakkal le
gyen ellátva, harmadik a’ rajzolásra, negyedik a’ kö
zönséges használásra fordííandók; vagy, ha szegény az 
iskolapénztár, legalább két fekete tábla legyen, mellyek
nek oldalaik az érintett négy czélra fordítassanak. Le
gyen minden gyermeknek — ha a’ pénztár engedi, ad
ja az iskola — egy fekete palatáblája, mellynek egy ol
dala, a’ kezdőknél, légyen az írás’ elemeire szükséges 
vonalakkal elkészítve. Legyenek továbbá az iskolának, 
a’ mi nevelési rendszerünk után ugy nevezett több fali 
rtiecse - táb lá i, azokhoz megkivánfató pálczakkal.

2. Megkivántatík, hogy legyenek földabroszok, még 
pedig a’ két földgömb’ rajzán — vagy inkább a ’ felfűha- 
tó földlabdán — a’ Magyarország’ és az Austriai - biro
dalom’ külön földabroszain kivül: Európa’, Ázsia’, Afri
ka’ Amerika’ és Ausztrália’ földképei.

3. Legyenek gyfijteménykék az ásvány-, növény- 
’s állatnemekből, különösen ; a’ haszonra fordítandó fák
ból, bogarakból, lepkékből szereztessenek növény- és ál- 
laiképrajzok. A’ legszükségesebb tapasztalati eszközöket 
is a’ természettudományra, ’s gazdasági mintákat — 
a’ mennyire a’ pénztár engedi — igyekezzék megszerez
ni az előjáróság. Egyébiránt vannak olly eszközök, 
mellyeket egy ügyes tanító mulatságból is elkészíthet; 
gyűjteményeket rakhat össze, mellyek színié lelkes, se-
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reny, gondos utódja által szaporítatván, egyszersmind 
megőriztetvén , utoljára a’ falukon jeles gyűjtemények 
szemléltethetnének. Óhajtom, hogy valamelly kis könyv
tárnak alapja is téte tnékle.— Mindezeket lelkesen csak 
kezdeni és alapítani ke ll, hol még nem léteznének is ; 
a/, utódoké a’ gyarapítás , gondviselés ’s tisztelet az a la
pítók iránt.

H A R M A D I K  F E J E Z E T .

Az elemi itholára felvigyátat.

404. §.

Az elemi iskolára fe lv ig yá za t, közönségesen.

X' visszaélés a’ legszentebb dolgot is szenttelenné te
heti. A’ visszaélések különböző okokból szánnazhatók, 
mellyek az egész elemi nevelés czélját felforgathatják; 
az egészet, ha nem seramisitik is, de aluszékonynyá ’s 
színholttá tehetik. Ezért az elemi iskolára felvigyázat, 
melly ennek virágzó életet adjon, szükséges.^ Midőn na
gyobb iskoláink’ rendszerezett előjárósággali ellátások
ról örömmel dicsekedhetünk, akkor az elemi iskolák’ 
illy rendszerezett előjárói hijányáról fájdalommal lehet 
szólni, nem azért mintha előjárók épen nem is lenné
nek , hanem — megvallom — rendszeresebbnek óhajta
nám az egész’ szerkezetét, óhajtanék nevezetesen

1. Egy helybeni állandó előjáróságot,  mellynek el
nöke a' lelkipásztor, az értelmesebb szülékkel ’s a’ taní
tóval vagy tanítókkal együtt, minél többször tanácskozna 
az iskolai tárgyakról. A ’ tanítót az iskolai dolgok’ ta 
nácskozásából kizárni nagy visszafordultság lenne.

2. Óhajtanék különös egyházvidéki vagy kerü le ti, 
papi és világi sz e m é ly e k b ő l álló vegyes, bizonyos idők
ben összeülő választmányt, mellynek, midőn egy old al-



ról kötelessége lenne a’ kerületbeni elemi iskolák’ min
dennemű javításmódjáról gondolkozni ’s azt' a’ helybe- 
niekkel közleni, egyszersmind joga lenne bizonyos idői 
tudósítást venni a ’ helybeniektől, melyből az iskola’ bel
ső és külső élete, annak irányzata egészen kitündökölnék.

3. Kivánnék egyházmegyei szinte papi és világi sze
mélyekből álló választmányt, mellynek különösen ki
tűnő kötelessége lenne minden kerületi elemi iskolákra 
ügyelni ’s joga azokról mindennemű tudósítást bevárni, 
’s a’ felségnek, kié a’ legfelsőbb felügyelési jog , éven- 
kint tudósítást adni. — Ez lenne rövid nézetem közön
ségesen az elemi iskolákra felügyelésről, mellyről mi
dőn őszintén elismerem, hogy nem több újat mondtam, 
mint a’ melly némelly felekezeteknél csaknem egészen 
illy alakban lé tez : akkor ennek erősebb foganatba vé
telét legtisztább szívvel óhajtóm. Ebből látszik begy az 
egész felvigyázat az elemi iskolának belső és külső éle
tét ’s az egész irányzatot tartozik tekintbe venni.

105. §.

1. Felv igy ázás az elemi iskolák’ belső éleiére.

Az elemi iskolák’ belső életéris történik felügyelés :
1. Ha a’ helybeni előjáróság minél gyakrabban meg

látogatja az iskolákat, mindig egyetértőleg a’ tanítóval; 
nem lealacsonyífón meglepőleg: mi által falán még a’ 
gyermekek is észreveszik azon gyanút, mellyel az is
kolai előjáróság'viseltetik a’ tanító iránt. A’ tanítványok 
előtt minden tanítói tekintefrontás a’ legnagyobb neve
lési hibák, mondhatni, ellenmondás közé tartozik. Ha 
a’ nevelő hibázik — a’ mit egy valódi nevelőről alig le
het gondolhatni — máshol intessék meg; a’ nem jobbuló 
pedig hivatalából mozdítassék el. Ezen , iskolát minél 
gyakrabban látogató választmány szoros figyelemmel 
tartsa a’ tanulási eléhaladást. Mindenkor tegyen rövid 
vizsgálatot, fejezze ki örömét ’s inegelegedését az elő- 
haladók, fájdalmát ’s elégedetlenségét a’ restek fölött.
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Nézze meg az erkölcskönyvet, rajzolja előttök illőleg a’ 
szép magaviseletét, roszalja az erkölcstelenséget: intse 
ennek elkerülésére, annak állandó követésére ’sat.

2. Sokat nyer az elemi iskola’ belső élete a’ nyil- 
ványos megvizsgáltatásnak érdekessé tétele által. A’ hi
degség és érdektelenség nem szórhat el maga körül egye
bet miat hidegséget, érdektelenséget. Ha a’ gyermek 
íátja, hogy azon megvizsgáltatáson, mellyrőla’ tanító in- 
tőleg olly sokat beszélt, alig jelen meg egy vagy két 
kitűnő tekintetű ember : bizony visszaemlékezik e rre ; 
a’ tanító’ intése sokra sűker nélkül hangzik el. Ezért 
óhajtani, hogy a’ helybeni választmányon ’s szüléken 
kivül — különösen o tt , hol a’ lelkipásztoron kivül alig 
van más a’ tárgyhoz szólható személy — a’ közönséges 
vizsgáltatáson, a’kerületi választmányból kirendelt egy 
vagy két küldött is jelen legyen: melly küldöttség’czél- 
ját a’ gyermekkel felfogatni ’s ezen tekintetből őket a’ 
tanulásra inteni, serkenteni ’s ösztönzeni kell. A’ kö
zönséges megvizsgáltatások érdekessé tétethetnek szor
galom je le i, könyvek’ kiosztása által. A’ pénzjutalma- 
zásokat a’ jutalomnál mondott ok miatt általányosan 
roszaljuk.

3. Emeltetik az elemi iskola’ belső élete az osztályo
zás, vagya’ növendékeknek egy osztályból másba tétele 
által. A’ helyezés egyenesen és kizárólag a’ tanító’ dol
ga ; az osztályozásban is a’ tanító hosszas tapasztaláson 
alapult eléadása elsőbséggel bírjon , a’ közönséges vizs
gáltatáson tett egyszeri észrevétel felett. Az osztályozá
son tulajdonképen értjük az t , mi szerint két esztendei 
tanítás után egy osztály előléptetik. De valamint egyes 
gyengékre nézve szükségesnek látjuk , hogy — ha kí
vántatik — az osztályban harmadik esztendőben is benn 
maradjanak; ugy , ha némely szorgalmas tala'n egy esz
tendő alatt a’ tanulmányokat helyesen bevégezné — mi
vel, rendszerűnk szerint, az alsó osztályt kivévén min
den osztály’ második esztendeje ismételés, bár széleseb
ben terjedő is — : annak előléptetését nem ellenzhetjűk. 
Csakhogy a’ mint e/.t nagy vigyázat alatt kívánjuk té-



teíni, ligy az egészet ünnepélylyel; hogy a’ gyermekek 
tudják az előhaladást, érezzék annak örömit i s , ’s ösz- 
tönö/.tessenek a’ további haladásra. — Hogy a’ szünidők 
legyenek (mind^a’ tanítót mind a’ tanítványokat tekint
ve) , szükséges; különösen pedig, hogy a’ hat heti nagy 
szünidő akkorra essék, midőn a’ legtöbb munkák van
nak , ’s az aratási, takarítási és szüreti napokra 
osztatnék el; kívánja mind a’ segedelem, melylyel a ’ 
gyermekek szüléik iránt tartoznak, mind pedig a’ 
gyakorlat, mellyet illyenkor vesznek. A’ három sáto
ros innepi szünnapok] elmaradhatók, inkább kegyes el
mélkedésekre fordítandók.

106. §.

2. Felvigyázás az elemi iskolák’ külső életére.

Az elemi iskola’ külső életére ügyel fel az iskolai elő- 
járóság

1. Az által, ha, a’ hol még termesztmény-vagy pénz- 
beszedési fizetés van , ennek beszedéséről gondoskodik ; 
a’ hol pedig pénztárok: lennének, annak józan kezelesét, 
a ’ legutolsó krajczárnak a’ kivánt szent czélra fordítá
sát, szivén hordozza; ’s ha a’ tanító’ illő, méltó és ren
des fizetéséről a’ körülményig lehetőleg gondoskodik.

2. A’ külső élet’ egészen föntartására tartozik az, 
ha az iskolai előjáróság gondot visel arra is , hogy a’ 
szegénysorsuak könyv’ vagy más tanulási eszközök’ hi- 
jánya álta l, mellyek tulajdonkép nem az iskolához tar
toznak, hátramaradást ne szenvedjenek.

3. A’ külső életre megkivántatik, hogy az iskolához 
szorosan tartozó tanulási test- és némelly tudomány-gya
korlati eszközökről, valamint az egész iskolai élettel 
. szoros viszonyban álló^ iskolaépületről, az egymás fe
lett fokonkint álló iskolai előjáróság lelkismeretesen
gondoskodjék.



lor. §.

3. Felvigyázáí az elemi iskolák' egész irányzatára.

Az ember előtt az életben három irányzat nyílik fe l : 
mint vallásos emberé, társasági polgáré és általányosan 
emberé. Valljon ezen irányok felé emelkedík-e már a’ 
népiskola, arra ügyelni fő gondja az iskolai előjáróság- 
nak. Ezért

1. Szeme előtt tartsa — még pedig legszorosabban 
figyelve szeme előtt tartsa — a z t, hogy a’ vallásosság
nak m agvai, a ’ majd erkölcsi gyümölcsöket hozandók, 
mi módon szóratnak szét az elemi iskolások’ szíveikben. 
Nem hideg érzedelemmel szóiatnak-e azok, vallásos ér
dektelenséget , hanyagságot, sőt vallástalanságot termők. 
Jaj a’ társaságnak, hol illyek kerülnének ki az elemi 
iskolákból!

2. Ügyeljen az iskolai előjáróság, hogy az elemi is
kolákban tétessék le alapja a’ valódi polgári lé tn ek , 
melly midőn egy oldalról magában foglalja azt, hogy 
itt mutattassék ut és mód az élet’ szükséges eszközeinek 
megszerzésére, vagy: mintegy vezettessék be a’ növen
dék az életbe; más oldalról nyerjen helyes fogalmat a’ 
társasági lé trő l; értse és fogja fel, hogy a’ társaság kü
lönböző rangú és sorsú emberekből tartozik á lln i, ’s 
hogy minden rangnak megvannak a’maga terhei és jogai. 
Jaj a’ társaságnak, hol talán az elemi iskolában tétetik 
le alapja akár a’ polgári tespedő aluszékonyságnak, akár 
a’ nyomó rabszolgaságnak, akár a’ lázangó zavargásnak.

3. Vigyázzon fel az iskolai előjáróság, hogy az ele
mi iskolában alapi'tassanak meg a’ szelídség, jámborság 
és felebaráti szeretet; hogy az életbe lépendő gyerme
kek majd kisebb ’s nagyobb társi körökben embersége
sek legyenek. A’ parancsolt ’s megtanult erkölcsi sza
bályok lehetnek ugyan tartalékjai a’ bűnnek, a’ tiltó 
törvények akadályoztathatják a’ gonoszt; de a’ minden 
jót legtisztább érzedelemmel csak magáért tevő emberség 
mégis legerősebb támasza az emberi létnek. Minthogy



azt, hogy a’ társaságban minden gyermek ezen hármas 
rendeltetés felé irányoztassék: egyetemes emberi óhaj
tás g-yanánt vehetni; következik, hogy az iskolai elő- 
járók szorgalmasan gondoskodjanak a rró l: ne hogy csak 
egy gyermek is a’ társaságban nevelés nélkül maradjon; 
m ert az illy ek , az ember irányzata felé nem fejlhetvén, 
nem lehetnek egyebek, mint vallástalanok, társasági 
kötél nélküliek és embertelenek.

108. §.

A ' népiskolábóli elbocsátás.

Ha a’ gyermekek mind a’ nyilványos megvizsgálta- 
táson a/, iskolai előjáróság előtt, mind a’ tanító’ előadá
sa szerint alkalmasaknak találtatnak arra , hogy már az 
életbe léphetnek: bocsáttassanak el az iskolából. De ezen 
elbocsátás ne önkénytes iskolaelhagyás , hanem — mint 
az iskolába fölvétel — bizonyos ünnepélylyel összekötve 
legyen. A’ nyilványos vizsgáltatás után vezesse a’ taní
tó az iskola végzőket a’ templomba; vagy , ha templom
ban tartatik a’ vizsgáltatás, ennek végeztével adja által
— a’ gyülekezet előtt — őket a’ lelki pásztornak, ki 
őket áldással és tanítással kisérve adja által a’ szülék
nek , eléterjesztvén az iskola és tanító iránti kötelessé- 
göket, jövendő rendeltetésöket, mint vallásos valóét, 
társasági polgárét; végre az egész ünnepélyt buzgó há
laadó ének és imádság rekeszsze be.

lOÍ). §.

Befejezes.

így gondolkoznám én az elemi iskolákról; igy kí
vánnám a’ néptanítók által ismertetni az emberi tehetsé
geket; igy ohajtanáia ismertetni a’ tehetségeknek lép- 
csőnkint megfelelő tudományokat ’s azoknak tanítás- 
módját; igy kivánnám elrendelni az elemi iskolákat. 
Mennyire feleUem meg a’ tudós kérdés’ egyik ágának :
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nem tudom. Igyekeztem eszméleteimet úgy szerkezni, 
hogy azok gyakorlatba vehetők ’s a’ tapasztalásban is 
kivihetők legyenek. Mi után nincs egyéb hátra mint azon 
legszivesbohajtásom, hogy ezekre, mellyeket irtam, vagy 
ezeknél alkalmasabbra alapulva, fogatnék fel a’ nép
nevelés’ ügye; mert még a’ társaság legnagyobb töme
gének — a’ köznépnek — nevelése vagy fel sem vevő- 
leg elmulasztatik, vagy minden józan rendszer nélkül 
nyomorgattatik: addig a’ társaság mindig zavart, min
dig erőtlen, mindig sínlődő le sz ; minthogy az értelmes, 
mívelt fők teszik a’ társaság’ valódi erejét: „A’ tudomá
nyos emberfő’ mennyisége a’ nemzet igazi hatalma“.

K éretik  az olvasó, hogy olvasás e lő tt példányában a’ követ
kező iavításokat megtegye : 2. lapon, 6. sorban egész helyett olv. é r -  
zé s i  — 10. i. 20. s. olv. ism erésnek— í l ,  1. 6. s. olv. ész, érzés és iz lé s  
á lta l  — 13» 1. lo . s. olv, a ’ már kész '— 14. 1, 24. s. h a jlá s  h .o lv . A a- 
tá s  17 .1 . 2 3 .s.olv. (c h e m ia i)~  Iá .  1. 19. s. ke ll  h. olv. kel  — 21. I. 
3. s. olv. lépcsője a’ k'ózvetetlen  — 23.1. 34. s. olv. O lvasókönyv' e leje
—  25. 1. 16. s. olv. legelemiebben — 29.1. 15. s, hevenlési h. olv . 
herculesi — 31.1. 3. s. tehetségnek széles  h . olv. tehetség. S zé les
— 51.1. 6. s. halla tó  h . olv. ha llha tó  — Ő3.1. 11. s. A ' tanuló  h. olv. 
A ' ta n ító  — 55.1. 10. s . / - t  h. olv. ¿ - t — 57.1, 5. s. a k a r já k  h. olv. 
aka rn á k  — 57. 1. 34. s. beszéd elé h . olv. beszéddé  — 59. 1. 24. s. 
a lig  elem ibbet h. olv. a ’ legelemibbet — 66. 1. 3. s. olv. szo rg a l
m i — 66. 1. 10. s. olv. fe lfo g a tn i  — 68. 1. 7, s .E z  e lőtt olv. T . — 
6 8 .1. 9. s. M i h . olv. M it  — 68. 1. 16. s. 'sa t. e lő tt olv. Gy. — 73. 
1.4. s. olv. fo ly ta tó la g  a ’ 33. §. — 75.1. 25. s. k 'ónnyüh. olv. k ö n y v ',
— 75. 1. u to lsó  s. olv. m i hasonló és különböző  — 77. 1. 30. s. olv. 
T e  r ü l  e t  m é r  é s . — 81. 1. 6. s. olv. octá,ván —  81. 1. 29. s. 
a! ta n ító  i t t  is .  oly. a ' ta n itó . I t t  is  — 90. 1. 14. s. A ' m i e lő tt 
olv. T . — 90. 1. 29. s . olv. 57. §-h o z. — 92,1 . 6. s, sem  h. olv. 
se — 100. 1, 26. s. olv. ez a ’ tu d o m á n y — 102.1. 8. s. i á i y a í o i  e lő tt 
olv. T. — 1 0 4 .1. 24. s. olv. d iszé t  — 107. I. 10. s. olv. ügyekezzék  a ' 
ta n ító  a ' — 108, 1. 34. s. olv. szem élyé t — 109. 1. 9. s. á l ta l  
kimarad. — 112. 1. 26. %,'i n em ;  li. olv. harm adszor — 113. 1. 22. 
a. kü lső  érzés h. olv. iz lés  — 117. 1. 4. s. előző h, olv, előszó
— 118. 1- ^ . s, o \y. m illyen  a z  is ten ’ bőlcsesége, fe leb a rá tu n ké
sttre te te  ’sa t., és megmutató — 121. 1. 27. s. á l  h . olv, á l  —
124.1 .6 . s ./óg-a/oT nnai h. o\'f. értelem nek. — 126. 1. 26^ s. olv. 
számlálám  — 127. 1. 20. s, go n d o lko zá st  h. olv. g a zd á lko d á st
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A’ SZERZŐ’ ÉLŐBESZÉDE.

jelen második kötet magában foglalja azon 
tanulmányokat, mellyeket egy falusi gyermek’ 
tökéletes neveltetésére, következőleg boldog 
életére szükségesnek Ítéltem. Ezen tanulmá
nyok’ tartalm át úgy tekintse a’ tan ító , mint ol
vasó-könyvet, mellyben a tanulók, a’ tanító’ 
jelenléte, a’ tanulmányok’ megkülönböztető fej
tegetése ’s teljes megértése nélkül egy betű új 
dolgot sem olvasnak, annyival inkább általáno
san nem könyvnélkülöznek.

Ha talán ezen munkámban ollyakat is érin
tettem volna, mellyek a’ gyenge elméknek né- 
mellyek szerint nehezeknek látszanának, ment
sen ki azon természetes rend , azon lépcsőjú 
tanítás, melly után az első kötet szerint k i
vánnám a’ tehetségek’ fejlését; mentsen k i a’ ta-



nítőnak azon ügyekezete, melly szerint a’ ne
velést a’ láto tt természetes renden és emelkedő 
lépcsőkön teszi, ’s azon szorgalma, minél fogva 
semmi fáradságot nem kím él, hogy rendesen 
fejtett tehetségű tanítványai által mindent leg
világosabban felfogatni ügyekezzék; mentsen ki 
végre azon szíves szándékom, mi szerint én 
minden falusi embert, állás-köréhez aránylag, 
világos eszűnek, tiszta erkölcsűnek, ’s boldog
ságát szabad akarattal keresőnek, vagy általá
nos neveltnek lenni óhajtanék: és ezt ezen ol
vasó könyv’ tamilmányainak renddel ’s szor
galommal leendő tanítása által látom elérhető
nek.

A  szerző.



1. Rövid mondások.

Mindent az úr Isten’ segitségeVel tégy,  
Hogy munkádból mindig tiszta örömet régy.

Imádkozzál, munkád’ tedd meg;
Az lír Isten csak úgy áld meg.

Nehe'z kezdete m indennek,
Gyakorlás teszen ügyesnek.

Ideje vagyon mindennek;
A’ fák is idővel nőnek.

Az igaztalan keresmény,
Szaporán múló tünemény.

Magadnak is a ’ magadét;
De másnak is a ’ magáét.

Csak azt igérd , a’ m it adhatsz,
M ert különben hazug maradsz.

Mindig ig az : a’ ravasznak 
Ravaszsága, árt magának.

Azt, a’ k i lop valamikor,
Tolvajnak tartják mindenkor.

A’ mi magadnak nem tetszik ,
Azt másnak tenned nem illik.

A’ m unka, a’ szép vagyonnak 
Anyja, és a’ boldogságnak«

ELEMI TANÍTÁS. 1



S Z IV E T  f o r m á l ó  m o n d á s o k .

Nem szedsz fügét bojtorjánról, 
Sem szőlőt csipkebokorról.

A’ ki mikint veti ágyát,
Akkint nyugodja ki magát.

Tégy mindent igaz lélekkel,
Úgy nyugodhatsz csendességgel.

Adj, a’ mit az Isten adott,*
A’ szegénynek, ilgy lészsz áldott.

Egymást mossák a’ kezeink, 
Egymást segítik sziveink.

Ne irigyeld a ’ más’ jav á t, 
így veszed Isten’ áldását.

Ki egy hazugságra fakad.
Az örökre hazug marad.

A’ k i jó l é lt , sokáig élt;
Ki roszul é l t , semmit sem élt.

Ama’ híres Róma’ vára.
Nem egy nappalnak munkája.

Nem repülhet, kínlódjék bár,
A' tollatlan szárnyú madár.

Gondatlanul cselekedni 
' A nnyi, mint kárba merülni.

A’ tanácsot k i megveti,
Azt senki sem segítheti.

Lassan já r j ,  és továbbra jutsz; 
Eltikkadsz, ha sietve futsz.

A’ becsületes munkásnak.
Meg kell lenni jutalmának.

Minden hibákkal születik.
Minden ember hibázhatik.



Légy másoknak védelmére,
Ók is lesznek védelmedre.

Táplál ’s éltet a’ békesség,
Ront ’s emészt a’ békétlenség.

Nincsen rózsa tövis nélkül.
De öröm sincs bánat nélkül.

Jobb a’ sovány megegyezés,
Mint a’ gazdag pörlekedés.

Ne élj puszta reménységgel,
Mert mellette meghalsz éhhel.

A’ gyenge fát formálhatod,
De a’ vénet nem hajthatod,

A’ ki többet költ mint szerez,
Az gyakran szükséget érez.

Jót cselekedj’, nem árt senki. 
Rágalmazzon bár akárki,

A’ szerencse egy golyón á ll .
Hol fel hol pedig alá száll.

Az öndicséret nem illik ;
Esztelen, a ’ ki kérkedik.

Jókedvű légy, de mértékkel 
É lj a’ vidám örömökkel,

A’ veszély közt ne csüggedj e l.
B ízzál, az Isten nem hágy el.

2, A ’ hazug.

János á l ta l , atyja egykor fontos tartalmú levelet 
külde azon helység’ lelki pásztorához, mellyben laktak. 
János útközben találkozók P istával, k i , mint ő , pajzán 
vala; rövid időü barátságos beszélgetés után János, Pistát

1*



m eglöki, ’s ez lába megsikamolván elesett, de hirtelen 
felpattaa ’s János után ered , k it elérvén meglök, ’s ez 
a’ tiszteletes itrnak szóló levelet a’ pocsolyába e jti, így 
az egészen átázván, olvashatatlan leve. Mit tegyen Já
nos, kétes; ha atyjának a’ levelet visszaviendi, könnyen 
büntetés érheti. Tiszteletes lírnak sem adhatja á lta l, 
mert azt nem olvashatja e l ; — azon legriitabb bűnhöz 
folyamodott tehát, mellyet hazugságnak nevezünk; azt 
hivén, hogy ezzel hibás tettét el fogná palástolni; holott, 
nincs ollyan nemtelen tett, melly előbb utóbb napfényre 
ne jőne, mellyet szégyen, gyalázat, sőt sokszor testi 
büntetés is követ. János hazugsággal elkészülve, bátran 
haza megy. Atyja egyszerre válasz után tudakozódik. 
„Kedves atyám! — szól János — tiszteletes úrnak most több 
foglalatosságai lévén, nem válaszolhata; hanem kevés 
idő múlva, szolgája által fogja küldeni válaszát.“  János’ 
a ty ja , ki serény gazda volt — ki azt tartotta: hogy a’ 
gazda legtöbbet lát a’ maga’ dolgaiban—• épen a’ mezőre 
sie te tt, hova idősebb fiát is és szolgáját tavaszi vetés alá 
szántani parancsolá; — nyugtalan várta a’ választ; el
méje most a’ válaszon, majd a’ mezőn volt; mert világos 
rendelést a’ munkára — maga igyekezvén kevés idő 
múlva utánok menni — nem ada. Honn érte a’ dél a’ 
jó a tyát, k i ,  nem győzvén már várni a’ választ, maga 
mene, bár sajnálkozva, a’ tiszteletes úrhoz, azt hivén, 
hogy ő csakugyan szorgos foglalatosságai miatt, nem fe
lelhetett. Mennyire elálmélkodik, midőn hallja , hogy 
a’ tiszteletes úr sem Jánost, sem a’ levelet nem látta. 
Alig h ivé ; hogy fontos dolgaikat elintézzék, azonnal haza 
sietett, Jánost kérdőre veendő, ki a ’ dolgot, mint tör
tént, megvallá. A’ jó atya nem volt kemény a’ rósz János 
iránt, hanem így s z ó lo t tL á s d , ha a’ dolgot úgy, mint 
történt, megvallod, engem nem nyughatatlanítasz, időt 
tőlem nem lopsz, de bizonytalanságba sem ejtesz a’ me
z e i  munka felől, másszor vigyázz, és vigyázatlan tettedet 
őszintén valld meg.' Ezzel sietett a’ jó atya a’ mezőre.



Ott álmélkodva lá tá ,h o g y a ’ szorgalmas raunkálók, nem
csak kiszántottak két darab földet, hanem be is vetették, 
de egészen m áskint, mint a’ józan gazda^fogta volna 
rendelni: a’ mellyikbe tavaszi búzát kellett volna vetniek, 
abba zabot szórtak, és megfordítva. Az elhibázott dolgon 
segíteni nem lehete; hanem a’ jövendőre hagyni az el
szórt magvak’ kikelését. Haza jővén a’ jó a tya , most is 
figyelmessé tette Jánost a’ hazugság miatt elhibázott ve
tésre; de a’ silány biízavetést sem mulasztá el láttatni 
János á lta l, mikor ő szégyenelvén és bánván tettét, fe l
fogadta, hogy soha nem hazud ; nem is hazudott, hanem 
mindent nyilván tett; a’ mit elhibázott, azt igazolni tö
rekedett : ’s ugyan ezt ajánlotta minden gyermeknek.

Mi mindnyájan János’ ezen példáját fogjuk követ
n i, mindnyájan igyekszünk mindenkor és mindenben iga
zat mondani, nehogy a’ hazugságért erkölcstelen bélyeg- 
gel jegyeztessünk, magunknak 's másoknak kárt oko- 
zandók.

3. A ’ kis tolvajok.

Kövesdi ú r’ kertjében sok gyümölcs vo lt, különösen 
szépen sa'rguló körtvélyek ingerlék Bánóczi szomszéd’ 
fiait: Gyurit és Miskát, Egykor estve, iskolából haza 
jöttök iitán , a ’ kis tolvajok gondoskodni kezdének más
napi élelm ökről, az iskolában felcsemegézendőkről. Alig 
várták, hogy az est szürküljön, azonnal átsuhannak 
Kövesdi ú r’ kerítésén, megterhelve jőnek vissza, ’s a’ 
lopott körtvélyeket az ereszbe dugják, másnap isko
lába v itték , 's ízelve eszegették. Kövesdi úr, mint jó  
gazda, korán az udvar’ táját bejárván, észreveszi a’kört- 
^élyfa alatt elszórt levelek és tördelt gályákról, hogy 
lopás történt légyen ; azonnal eltökélé magában , hogy 
a ’ tolvajokat elfogja, előre gyanítván, hogy azok Bánóczi 
szomszéd’ vásott gyermekei légyenek, kikről nemcsak 
sok roszat, különösen lopást hallo tt, hanem ön tapasz



talása által is meg volt győződve több roszaságuk fe lő l; 
ezért m indjárt estszürkületkor, egy sűrű bokorba rejte
zett közel a’ körtvélyfához. A’ két rósz iskolás tolvaj
gyermekek alig várak, hogy iskolából is kiszabadulja
nak , különösen pedig, hogy szürküljön; azonnal keresz
tül suhannak a’ sövényen, ’s egyenesen a ’ körtvélyfára 
másznak. Kövesdi úr is lábujhegyen a’ körtvélyfa alá 
megy, így szól;jőjetek le kis tolvajok, ki’ engedelmével 
mentetek oda? Megrezzenve könyörgöttek engedelemért, 
a’ kis tolvajok, kérék Kövesdi u ra t, hogy ne bántaná 
őket, 's ne mondaná meg atyjoknak, soha illyest nem 
fognának tenni. Kövesdi úr ugyan nem bántotta a’ tol
vajokat, hanem által vezette atyjokhoz, k i ezen tettért 
illőn'megfenyíté őket. Nem mentek a’ kis tolvajok egy 
ideig a’ kertbe, hanem őszszel néhány gerezd szőlők is
mét felingerlék őket; de azokat lopni akarók, a ’ te tt’ 
kezdetén rajta kapattak. Ekkor Kövesdi lír ismét á lta l 
vezette atyjokhoz, ’s fájdalmasan adta e lé , hogy a’ kis 
tolvajok , nagy tolvajokká váltak; — fájdalmasan jósolta, 
hogy ezen gyermekek nagyon hozzá szokván a’ tolvajság- 
hoz , nehezen szoknak el arró l, ’s nehezen kerülik el 
idővel a’ tőmlöczöt. Be is teljesült jóslata, mert a ' sze
gény agg atya keserves könyezések közt látta azt, mi
dőn később flai, n a g y  lopásba keveredők, tömlöczre hur- 
czoltattak. így já r  az , ki a’ lopáshoz gyermekkorában 
hozzá szokik, így szenved maga, így okoz szüléinek fáj
dalmat, rokoninak gyalázatot; i'gy lesz embertársa által 
megvettetett.

Ezen eset mindnyájunkat irtózással tölt el nemcsak 
a’ lopás, hanem a’ másénak puszta kivánása iránt is. 
A’ mi nem mienk, azt csak kérnünk, ha megtagadta- 
tik , szenvednünk, de hozzá nyúlni semmi esetben nem 
szabad.



4. A  korhel és szorgalmas tamdó.

Puszta-faluban Nánai és Pörényi gazda embereknek 
volt bárora-három fiók. Mind ketten , mint messzire néző 
a ty ák , úgy rendelek fiaik’ jövendő sorsait, hogy egyik 
gazda ember légyen, a’szántás-vetésnél maradjon; másik 
mesterség által igyekezzék ön sorsát boldoggá, a' honét 
pedig tőle telhetőleg virágzóvá tenni; — a’ harmadikat 
pedig Nánai, Sámuelt, Pörényi pedig Istvánt a’ tudo
mányoknak szentelek; ezért a ’ falusi iskolába is úgy já- 
ratákőket, hogy ebből felsőbb tudományok’hallgatására 
nagyobb iskolába menjenek, jól tudván azt mind kettő: 
hogy földmivelés , mesterség, és tudományos-fők teszik 
együtt a’ társaság’ virágzó miveltségét; külön egyik sem. 
Nánai Sámuelnekj mint Pörényi Istvánnak, volt tehel- 
ségök a’ tudományokra ; — de Nánai Sámuel egykor az 
iskolában a’ legroszabb tanulókkal csatolván össze ma
g á t, minden hajlandóságát elveszte a’ tudományoktól. 
Ila  atyja iskolába küldte , a’ leghosszabb úton kullogott, 
sőt sokszor napokat csavarga e l , a’ nélkül, hogy az is
kolát látta volna , úgy hogy Sámuelből sem szántóvető , 
sem m esterember, annyival kevesbbé lehete tudomá
nyos ember; haszontalan csavargó életet é lt, egy ideig 
mások’ nyakán élődött, utoljára lopásra adta magát, ’s 
tömlöczre került. Egészen másképen viselte magát Pö
rényi István: ez a’ falusi iskolában is tanuló társainak, 
nemcsak a’ tanulásban példa, hanem az erkölcsben is 
tükör volt; végezvén pedig a’ falusi iskolát, a’ fennsőbb 
iskolákban is tündöklött,’s tudományaulán érdemlett hi
vatalokra emelteték, szegény görbedt atyjának egyedüli 
öröme vo lt, az egész emberiségnek hasznára é l t : őbenne 
valósult az, hogy a’ valódi szorgalom és munka győz 
még a’ nyomó szegénység' erős akadályain is ,  és hogy 
az érdem e lő tt, a’ szegény szüléktől származottnak is 
virágos pálya nyilik.

Mi Istvánban itt a’ szorgalomnak, Sámuelben pedig



a’ korhelségnek világos példáit látjuk; ezért a’ szorgal
mat követjük , a’ korhelséget pedig kerüljük.

5. A ’ becsületes gyermek.

Szabó György kedves nőjétől ’s gyermekeitől meg- 
fosztatva; magányos özvegyi életet é lt , egy kocsist tar
to tt, kinek segítségével, kevés földjeit mivelgeté. Egy
kor kocsisára — ki a’ falutól majd egy negyed-órányira 
á’ kertben dolgozgata — szerfelett nagy szüksége akadt, 
hirtelen közdologban épen a ’ főszolgabiró úrhoz kellett 
vala mennie. A’ szomszéd’ fia , István , épen a’ kapuban 
játszott, ’s azt igyen szólítja m eg: , Ugyan, édes gyerme
kem ! te tudod hol van az én kertem , épen a ’ tiétek mel
le tt, kérlek menj el oda, hívd haza kocsisomat, haza
jövetelére nagy szükségem van ; de előbb jelentsd meg 
meneteled’ kedves szüléidnek , nehogy azok ez által va
lami hiányt szenvedjenek.' „Nagyon szivesen, kedves bá
csikárai reményiem, kedves szüléim azt megfogják en
gedni, hogy másnak tőlem'telhetőleg szolgáljak.“ Szüléi’ 
engedelmével elindul István a’ kert felé. Alig tesz hátra 
néhány lépéseket, azonnal találkozik Jánossal, ki hova 
menetét kérdé. István fe le l: , Jó szomszédunk kért meg, 
hogy a’ bokroson lévő kertjéből kocsisát, kire elmul- 
hatatlan szüksége van, haza hívnám.* „Ah, mi esztelen 
vagy! illy tikkasztó hévben olly messzire menni. Hagyd 
e l, jő j a ’ temetőbe, ott vannak a’ sok gyermekek, ked
vünkre fogunk a’ hús helyenjátszani.“ ,Mi gondolat ez, 
Jánosi gondolkozzál csak, mennyire megcsalatnék a’jó 
szomszéd hiedelmében ; őazon reménynyel van, hogy ko
csisa általam haza fog hivatni, mást nem küld érte. 
Ki tudja, mennyit veszthetne 6 ezen tettem által, meny
nyit veszthet a’ köz ügy; mert, a’ mint értem, ebben fá
radozik. Menpyit vesztenék én becsületemből, mennyit 
vesztene hitelem! nekem többé senki sem hinne. Emlé
kezzél csak, talán épen azon napon, midőn szünidőnk



kezdődött, monda szeretett tanítónk: a’ vigyázó ember 
mindig azt Ígéri, a’ mit teljesíthet; a’ mit nem tehet, 
azt őszintén megvallja. A’ becsületes ember az ő Ígére
tét és adott szavát szentül megtartja.* „Mit bölcselkedel, 
szól János; menj utadra^én is megyek.“  ~ Is tván , János 
által nemcsak nem hagyta magát elvonatni czéljától, ha
nem a’ kertben majd fél óráig várakozott a’ nap’ égető 
hevén, ’s kajabált, mig az álmából felébredett rest szolga 
a’ szomszéd ligetes kertből elővánszorga. István a’ ko
csist, a’ mint lehetett, útközben sie tte té ,’s egész a’ szom
széd’ ajtajáig kiséré, nehogy a’ különben is elmulasztott 
időt tovább vesztegesse. Nagyon szépen megköszönte 
Szabó György István’fáradságát; ’s ő így felelt: ,Én örü
lök , ha szolgáltam, mindenkor szívesen teszek jó t.‘

István’ nemes tette valóban követésre méltó, ő be
csületes gyermek.

6. A ’ rágalmazáshoz szokott kis leány.

Mária még anyjáról általvevé azon igen rút ter
mészetet, hogy mindenről roszul szólt, mindent rágal
mazott: ezt tévé az iskolában is. Ha valamellyik leány
társában, akár a ’ tanító, akár más, valamelly nemes tu
lajdonságot dicsért, ő azt kinevette, és fekete színnel, 
költött hírekkel igyekezék homályosítani; minden leány
társának öltözetét gúnyolá, mindennel Veszekedék. Ezért 
a’ különben csinos Máriát rú t természete annyira ocs- 
mánynyá tévé, hogy tanuló társnéi vele nemcsak nem ba- 
rátkozának , de még hozzá sem szóltak ; sőt végre M ária’ 
emberszóló ’s rágalmazó természete olly közönségessé 
lön, hogy az úton is , midőn iskolából mennének, minden 
a’ külön menő, rúttermészetű *s rágalmazó Máriára mu- 
togata, még pedig nagyon megvetve, így szólván: „Ez 
a’ rágalmazáshoz korán szokó kis leány.“

Valóban, méltán vettetik meg a’ rágalmazó; mert 
az a’ becsületet, a’ legnagyobb kincsét akarja elrabolni



az embernek. Én emberbarátom’ becsületét nemhogy 
költött hibákkal rontanám, de még történt hibáit is men
tegetni fogom.

7. A ’ takarékos.

Szűcs Péternek több gyermekei voltak. Ezek közül 
egy fia János, és egy leánya Zsuzsánna különösen kitün- 
teték magokat az á lta l, hogy akarmi bizaték rá jok , azt 
szorgalmasan megőrzék. Szűcs Péter egy valódi okos 
atya volt; azért, hogy János és Zsuzsánna, minden te
kintetben jók  voltak, jól tanultak , mindent megbe
csültek, minden megbízottak iránt hűséggel viseltettek: 
nem ajándékozgatá meg őket; hanem ada nekik egy
szer másszor egy-két krajczárt: valljon meg tudnák-e 
a’ kicsinyt kím élni, vagy tudnák-e azt haszonra fordí
tani. Ezen czélból ada ő Józsinak, és Erzsinek i s ,  
ollykor-ollykor pénzt. — János és Zsuzsánna akármikor 
felszól ítvák, meg tudák mutatni pénzöket, vagy azoknak 
haszonra fordítását ; ten tâ t, pennát, papirt, ’s más hasz
nos szereket vásároltak , és azokat mindig előhozák. E l
lenben Józsi és Erzsi, mihelyt pénzüket kikapák, azon
nal csereberébe eredtek. Ha gyűrűs jö tt a’ faluba, egy 
hitvány gyűrűért, mit mások egy darab rongyért vettek, 
ők azért garast adtak, még akkor i s , ha a’ pénz nekik
— mint vesztegetőknek — egyenesen papírra, ten tá ra , 
’s krétára vala adva. Ennek következése le t t ,  hogy 
Józsi és Erzsi, a’ (anítási eszközök’ sokszori nem léte miatt, 
nem haladhattak e lé , úgy, mint János és Zsuzsánna; to
vábbá, a’ szülei bizodalinat elveszték, melJyet János és 
Zsuzsánna teljes mértékben bírtak. Későbben pedig 
a’ leggyászosabb következést húzá maga után Józsi’ és 
Erzsi’ tékozlása; mert felnővén, midőn magok’ gazdál
kodására jutottak, Józsi a’ legvesztegetőbb gazda, Erzsi 
pedig a’ legtékozlóbb gazdaasszony volt : miből szük
ségesképen szegénység, nyomorúság ’s bajok származtak ;



végre a’ szegénység mind a’ kettőt elvetemedésre ; jobb 
karban létök, különösen a’ testvérek’ irigységére, rágalma
z á sá ra ,’s czivakodásra vitte; midőn János és Zsuzsanna 
takarékos természetöket a’ bázi körbe is általvitték, 
boldogul éltek, ’s örültek,ha irántok rósz indulatú test
véreikkel jót tehettek.

János’ és Zsuzsánna’ tetteiket minden tekintetben 
követni, Józsiét és Erzsiét pedig szorgalmasan kerülni 
törekedünk.

8. A ’ jó  barát.

Szinvai Miklós úri rendű, Józsi pedig nagyon sze
gény sorsú szüléktől szárm azott,’sazoktól is megfosztat- 
ván a’ halál á lta l, még nyomorübb árvaságra ju ta , any- 
nyira, bogy azon gondatlanság m iatt, mellyel azon falu
ban az ügyefogyott árvák iránt voltak, házról házrajárt, 
kevés élelmét megnyerendő, ’s az éjt valamellyik ház
ban kipihenendő. Illy nyomorií helyeaetbeii i s ,  nem mu- 
lasztá el Józsi sóba is az iskolát, mind addig, mig egy 
terhes betegség földhöz szögezé. Egy szegény embernek 
házánál lett roszul Józsi, annyira, hogy tovább nem 
m ehete, ’s annak hideg kamarájában feküdte terhes be
teg ágyát. M iklós, a’ széplelkü Miklós, csak kevés na
pokkal ez előtt kezdé ismerni a ’ Józsi’ hason szép lelkét, 
’s csak ekkor kezdődék összehangzani rokon érzelműk 
a‘ hű barátság’ alkatására. Még azon estve felkeresé 
Miklós a’ szeretett Józsit, és másnap alig várá, hogy az 
iskolából kijőjön, meglátogatá ő t, az iskolán kivüli időt 
mindig mellette tölté, beszélgetés és olvasás közt. Lindái 
János hasonlón úri rendű, észrevévén, hogy Miklós a’ 
szegény Józsi m ellett, egy szegény házban töltené ide
jét, kezde neki némelly szemrehányásokat t e n n i :  „N em  
szégyenled azon alacson kalibában, azon rongyos gyer
mek mellett ü ln i?“ Mélyen sérték Miklós’ érző szivét 
ezen embertelen szavak, ’s fájdalommal telve igy szol :



,Azon alacsony kalibában épen olly ember lakik mint te,
— a’ szegénység által nincs levetkőzve az emberiség, — 
sokszor nemesebb szív ver egy alacsony vityillóban, mint 
a’ legmagasabb palotában. Ezt mondhatom én az én sze
retett Józsim ról, az én szeretett szegény barátomról,' Az 
emberséges Miklós nemcsak nem hagyá magát lebeszélni 
a’ dölyfös János által; hanem kifejezvén szüléinek ba
rátságos érzelmét Józsi irán t, egyszersmind tőlök ápolá
sát kéré, udvarukba viteté , jó  szüléi orvost hivatának,’s 
a’ beteg Józsi’egészsége rövid időn helyreállott; az udvar
ban nevelteték, ’s Miklóssal együtt folytatták a’ tanulást. 
Józsi, Szinvai líréknál gazdasági tisztnek képeztetek, mig 
Miklós a’ maga pályáján végze' a ’ tudományokat, ’s ké
sőbb Miklósnak ritka hűségű tiszttartartója ’s barátja 
le tt; de azért az illő tiszteletről soha el nem felejtkezék; 
különösen pedig szívén viselé azon hálát, mellyel jólté- 
vője iránt tartozott.

Szinvai Miklós és Lindvai János közt a’ volt a’ különb
ség: hogy Szinvai Miklós azt tekintette, mi az ember, és 
mi a’ nemes lé le k ; midőn Lindvai gőgösen azt nézte, ki 
magasabb, ki alacsonyabb születésű, ’s ettől mért 
mindent hibásan.

9. A ’ szófogadatlan gyermek.
Egykor téli napon a’ gyermekek iskolából mennek 

haza. P ista a’ pajkos, megpillantja a’ hidról, hogy a’ 
jégen a’hóban embernyomok vannak, és alatta síma jég. 
,Jertek, szól P ista , sikárkozzunk,' A’ jó gyermekek, kik 
a’ tanító’ intése után megtanulák a z t, hogy a’ jégre vi
gyázatlan menetel könnyen veszélyes lehet, és a’ kik 
ezen intést megtarták, szépen, mint iskoláshoz i l l ik , 
haza menének; de a’ roszak, P ista’ hívásának könnyen 
engedők, a’ jégre nyomulnak. Épen a’ hídon mene egy 
öreg, ki a’ jégen sikárkozó gyermekeket látván, így 
szól: „Gyermekeim ! a’jég nagyon vékony, könnyen be
szakadhat ; vigyázzatok, hogy raeg ne förödjetek; nem igen



kedves lesz most a’ fördés, hagyjátok nyárra. A’ gyer
mekek megilletődvén az öreg’ intőszaván, visszavonulnak; 
egyedül Pista marada a’ jégen, ki a’ sikárkónak akkor 
épen erősen szaladó, nyakig esik a’ vi'zbe. A’ többi gyer
mekek megijedve szaladtak e l, *s P ista , ha a’ jószívű 
öreg, a ’ sikoltást meghallván, őt megmentendő vissza 
nem fordul, a’ vízben hal. Félholt volt Pista, midőn az 
öreg őt karján a’ legközelebb házba vivé, hol a’magához 
jöttét illy  szavakkal dorgálá: „A’ szófogadatlan gyermek 
mindig igy szokott lakolni; gondolkozzál csak; ha én 
most történetből nem megyek arra, te a’ jég alá merülve, 
szerencsétlenül halsz el. Pista állította, hogy ő ezután, 
minden nála öregebb’ szavának engedni fog.

Pista akkor kezdett szót fogadni, midőn ön vesze
delme tanította szófogadásra ; előbb kellett volna szót fo
gadnia , különösen a’ tanító’ tanácsának ’s intésének en
gedelmeskednie. Mi az öregebbek’ és tanítónk’ intését 
szentül megtartjuk.

10. A’ szánakozó.

Szivesi és Hidegi urak téli időben a’ szomszéd vá
rosba menének mulatságra. Kemény hideg volt, a’ hó 
csikorga, a ’ szán suhogva simult a’ jeges úton. Útköz
ben meglátnak egy em bert, a ’ hóban heverőt. Szivesi 
azannal megállítja a' szánt, leszáll, hogy a’ fetrengőt 
megnézze, ’s rajta segítsen. Nem eszmélt már a’ sze
gény, de az életnek még némelly jelei mutatkozának: 
lassú szívverés , és kevés melegség. Szivesi szárazra akará 
tenni, ’s a ’ városba magokkal vinni: „N em ! felel harago
san H ideg i, velem részeget egy szánra nem teszel, vesz- 
szen ha részeg ; jőj hamar, ülj fe l , én itt tovább nem fáz- 
lódom“ ; ’s elhajtat. A’ jó lelkű Szivesi hallván az t, hogy 
a’ hó a’ meleget nem bocsátja e l, mig szánért az oldalt 
fekvő faluba fu to tt, a’ fetrengőt hóval betakarta, úgy
hogy csak szájánál hagya ny ílást, mellyen lélekzetet



vehessen. Százszorozva volt jutalmazva Szivesl lír’ fárad
sága , midőn egy bérlett szánon visszatér, ’s a’ szegény 
félholtat kissé eszmélve találja, tovább is hóba takar
gatta ő t , a’ fogadott ember’ házához viteté: hol egészen 
magához jővén, kiviláglott,hogy nem részegsége,hanem 
öregsége miatt gyengült e l , a’ szomszéd városba ura’ pa
rancsolatjából menő. A’ Szívesi űr által bérlett földmi- 
velő, nemcsak fizetést nem vett, hanem a’ felébredt öre
get a’ szomszéd városba is elszánkóztatá, hol dolgát el
végezvén , kapott alkalmon visszament szegény házához, 
’s öreg nejének esetét elbeszélvén, mind ketten áldák 
az isteni bölcs gondviselést, melly őt csudásan megtartá, 
’s hálás emlékezettel valának utósó órájokig jóltévőik 
Szivesi, és a’ rokonsorsú földm/velő iránt. Mig Hidegi 
a’városi mulatságban kénytelve tölté idejét, Szivesi az 
alatt a’ jószivű falusi emberrel jóltevőségben foglalatos- 
kodék, ’s egy embernek adák vissza az életet.

M inden, a’ ki emberséges akar maradni, Szivesi úr’ 
és a’földmivelő’ példáját fogja követni. Ollyat tenni, mint 
Hidegi te t t , csak embertelen tehet.

11. A ’ jó  k it leány.

Nehéz betegségben szénvede Lajos, Mária’ testvére. 
Több éjeket virraszta mellette szegény anyja. Mária lá t
ván a’ jó  anya’ gyengülését — részint az aggodalom miatt, 
mellyet érze kedves fija’ betegségén, részint az álmatlan
ság miatt — ; kéré anyját, hogy feküdnék le^ ő szivesen 
tesz mindent, a ’ mi beteg testvérének szükséges; de a’ 
nyájas anya nem meré rábízni L ajost, nehogy elaludjék, 
’s a’ beteg valamiben hiányt szenvedjen. Végre, már 
több éji nyugtalanság után anyja is egyszer elszunnyada; 
’s őhíven ápolá virradtig testvérét, ’s örült, hogy a’ na
gyon fáradt anya, magát hosszas nyugtalansága u tán , 
csak részint is kipihenteté. Egyszer a’ jó anya is elgyen
gül ; az orvos azt rendeli, hogy kevés vizes bort innék.



Örömest engedett volna a’ beteges özvegy az orvos' ren
delésének, de — különben is szegény sorsú lévén — Lajos 
fia’ betegségére sokat vala kénytelen költeni; ezért épen 
semmi pénz sem vala házánál. Tudta ezt a’ jó M ária, 
fut valahol munkát keresni, mellyért legalább annyit ér
demeljen , hogy édes anyjának a’ rendelt borra elég le
gyen ; talált i s , épen fát kellett egy helyen elrakni a’ 
p ad ra : hamar elvégzé a’ munkát, ’s hogy édes anyján 
minél előbb segíthessen, futott, mintha semmit nem dol
gozott volna, egyenesen borért siető. Ah! mi kedvesen 
vette ezen váratlan segedelmet a ’ jó  anya, de épen olly 
édes örömet érze a’ jó  Mária azon, hogy munkája álfal 
anyja’ erőtlenségén segíthető.

Bárcsak igen sokan lennének illyen jó  testvérek, 
illyen jó  leányok, mint Mária!

12. A' hálátlan tanítvány,

Miska nagyon idegen vala az iskolától, szüléi sem 
sokat gondoltak vele, van vagy nincs az iskolában; ha 
ollykor szólíták is , hogy menne f e l : ö azt nem komoly 
intésnek vévé, ’s másfelé kószált. De a’ kötelességét 
érző tan ító , annál inkább szorosabban kezde reá ügyelni; 
ha távol vo lt, felkeresteté: k i ,  kérdőre vétetvén, azzal 
mentegeté m agát, hogy szüléi fogták el az iskolától, 
szántó fő idre , majd szőlőbe, ’s máshova küldék; holott 
ez még sem történt olly sűrűn, mint Miska az iskolát 
mulasztá. Egyszer tö rtén t, hogy a’ tanító épen a’ csavar
gásból hozatá elé M iskát, mikor ő bátran azt hozá fel 
mentségül, hogy többé nem iskola’ tag ja , ő már mes
terségre menendő. „Ugyanhogyan mennél te , szól a’ ta
nító ; semmi mesterembernek sem szabad téged befogad
ni, ki sem írn i ,  sem számolni nem tudsz.“  Azonban, így 
szokta a’ jó gyermek az iskolát elhagyni, a’ nélkül, hogy 
a’ tanítójának valamit szólna. Miska azt fe le lte , hogy 
ez szüléi’ akaratja. A’ tanító nem akará hinni, hogy 
volna olly hálátlan szülő, ki a’ nélkül, hogy a’ laní-



tónak , fia iránti fáradoza'sait megköszönné , mintegy el
lopja azt az iskolából; de fájdalmasan vala kénytelen 
tapasztalni, hogy a' dolog úgy történt légyen. így Miska 
hálátlan maradt el, ílzetetlen szőkék el az iskolából: ’sezen 
szüléktől örökült hálátlanságban nemcsak megmaradt, 
de mélyebben fenekűit meg,; mert mint tudatlan, mester
ségre csakugyan fel nem vétetvén, honn csavarga: mi
dőn a’ tanítónak mind becsületét veszteni törekedett — 
szidalmazá, rágalmazá, hamis híreket költe r e á —; mind 
pedig , ha valaki’ juhát vagy más marháját m eglátta, 
azokra hajigá it; gyümölcsfáit letőrdelé, szóval mindenütt 
kárára járt.

Miska nemcsak hálátlan tanítvány; hanem valóban 
roszlelkü gyermek volt. Illyenné leszen mind az, ki az 
iskolát vakmerően mulasztja, e’ mellett szüleitől is rósz 
példát lát ’s hall; ezért mig rendeltetésünk a z , hogy 
iskolába járjunk, tegyük azt egész szorgalommal, ’s ta
nítónk iránt mindenkor hálásak maradjunk.

13. A' becsület, ha későn i s , de megjutalmaztatik.

L ajos, mig atyja élt i s ,  szegény sorsú volt, ’s az 
elhalván, még szegényebb sorsra ju ta ; mert édes anyja 
erőtlen öreg, testvérei pedig nálánál kiskorúbbak voltak. 
Lajosa’je len t, anyjára és testvéreire nézve, szenvedhető- 
nek találá, mennyiben azon kevés keresményből, mellyet 
atyjok hagya rájok, szegényül csak élhettek; a’ jövendőt 
tekintve pedig, ollyan helyezétbe igyekezék magát tenni, 
hogy édes anyjáról ’s kedves testvéreinek nevelésökről 
gondoskodhatnék; ezért a ’ szomszéd városba ment Szi- 
gethi nevű boltárúshoz, annál inaskodandó. Első tek in 
tettel megtetszett Lajos Szigethi úrnak , miután azon ne
mes czélját előadá, hogy ő anyjának és kiskorú testvé
reinek szegény sorsukon akar idővel segíteni. Befogadta 
Lajost Szigethi úr, ’s igyekezék kitanulni, valljon meg
felelne-e valóban azon szép léleknek, melly belőle első
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tekintettel kitündöklék, ’s méltó lenne-e bizodalmára. 
Ezért bizonyos vásárlóit dolgokért több pénzt külde általa 
a’ szomszéd boltba, de előre beszélt a’ boltárus legény
nyel , hogy a’ szándékkal felül adott pénzt adná vissza, 
és intené a rra , hogy tenné el.,^jó lenne az illyen kezdő 
embernek. Ezt a’ boltárus legény meg is tette; de bá
mulva lá tá , hogy Lajos az illy  ösztönözésekre magát 
mélyen sértettnek érzi, ’s nyilván jelen ti, hogy urát 
semmi esetben megcsalni, ’s előtte hitelét elveszteni, a’ 
világ’ minden kincséért sem fogna', és válóban vissza is 
adá urának a’ felesleg pénzt. Máskor ugyancsak egy 
zsacskó pénzt küldött ura B. úrhoz, olly móddal, hogy 
Lajos számolná meg, minthogy bizonytalannak monda 
magát a’ felől, valljon a’ pénz nem többet tenne-e, mint 
a’ kivánt summa. Ezt, mi előtt a ’ pénzt elvinné, híven 
teljesíté Lajos, és a’ summán felül még két arany ma
radt, mellyeket a’ csábításra hasonlón felszólított legény
nek mutatván, ez így szól: ,Vedd te egyiket, én a’ má
sikat, jó  lesz ez nekünk.* „Az aranyat egyikünknek sem 
szabad eltennünk, viszonzá; mert ez uram é, ezt neki 
visszaadom: és ezt teljesíté is. Többször is tétetett ki 
Lajos illy kisértéseknek; most kötelességénekelmulaszt- 
hatására nyittaték lít e lő tte , majd más alkalom nyujta- 
to tt, a’ ház’ kárára járandónak. De Lajost, a’ hűségtől 
’s kötelességérzéstől, a’ Szigethi úr’ háza iránti jó  in
dulattól semmi sem tántorítá el. Ezért Szigethi úr La
jost lígy tarto tta, mint becsületes gyermeket, egész 
bizodalommal viselteték irán ta , és semmi gyermeke nem 
lévén, örökösévé fogadá: midőn Lajos alkalmat n y e rt, 
azon becsületes érzést, melly szivébe vala oltva, miij. 
den ember iránt inkább kimutatni, ■— alkalmat és szoro
sabb kötelességet nyert Szigethi úr iránt még hálásabb 
Szívvel lenni, — alkalmat és módot talált Szigethi ú r’ 
engedelmével, szegény anyján, és még neveletlen test
vérein segíteni, Szigethi úr’ halálával, őket magáhoa 
venni, ’s teljes gondjokat viselni.
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így jutalinaztatik meg előbb utóbb a’ valódi be
csület; igy jutalmazhat az mást is: mint Lajos’ példá
jában látjuk.

14. A ’ kötSzkSdő.

Kálmán gazdag szüléktől származott, kinek kíván
sága mindenben kielégítetheték. Még iskolában járása 
előtt, a’ nyájas anyai szeretet, mindent kész vala tenni. 
Ha valamellyik a’ cselédek közűi neih teljesíté azt, a’ 
mit Kálmán kivánt, az keményen leszidaték, sőt sok
szor meg is vereték. így  Kálmán még honn megszoká 
az t, hogy folyvást különbözőket kívánt; ha egy kíván
sága teljesíteték, már másra köté magát, melly szük
ségesképen az elégedetlenséget és makacsságot fenekí- 
tette meg Kálmánban. Innen lett az, hogy ha új ruhát 
kapott — pedig édes anyja ezeket szükség felett is csi- 
náltatá — egygyel sem vala elégedett; hol a’ posztó’ 
vagy szövet’ színében, hol a’ gombokban; hol a’ hosz- 
szuságban , hol rövigségben kötözködött, annyira, hogy 
édes anyja kénytelen vala, csakhamar az uj ruhát más ujjal 
felváltani. Hlyen kötözködő természettel jött Kálmán az 
iskolába, hol ha a’ tanulás-idő eljö tt, az neki tetszése 
ellen va la ; ha játszás következett, az iránt elégedetlen
ségét m utatá; ha sétálni mentek, azonnal visszatérni 
kivánt; ha valamellyik tanuló társa, akár tanulásra, 
akár já tszásra , akár sétálásra hi'vá, az iránt komoly, ha
ragos , sőt goromba vala. Az illyen megrögzött termé
szet az iskolán kivül is megszokott maradni; megmaradt 
ez Kálmánban, ki egész életében sorsával elégedetlen, 
kötözködő, mások előtt kedvetlen emberré lön.

így hátráltatja a’ kötözködés a ’ gyermeket tanulá
sában, így akadályozza minden ártatlan gyönyörök’ él- 
delésében, igy tes'/A megvetette tanuló tá rsa i, kedvet
lenné tanítója, ’s utálatossá minden ember e lő tt; mint 
azt a’ kötözködő Kálmán’ példájában láthatjuk.



15. Állatkínzó.

Ferencz nagyon kegyetlen terme'szetű, ’s könyörű- 
letleti vala. Mihelyt valamit meg tudott fogni, azonnal 
kim utatá magát benne a’kegyetlen természet. Anyja’kis 
csirkéinek , kacsáinak ’s libáinak nyakkitekerésén kezdé 
kegyetlen természetét gyakorolni, mellyért miután szü
léi keményen megfeddették, alattomban is gyakorolta 
azt, úgyhogy anyjának a’ kegyetlen gyermek miatt na- 
gyón bajosan lehete baromfiakat nevelni. Leginkább egy 
kis kutya volt, mellyet legtöbbször ’s legkegyetleneb- 
bül k ínza , ’s ezen kínzásban legnagyobb gyönyörét ra- 
lálá. Nevezetesen, kötelet kötött a’ szegény kutya’ egyik 
hátulsó lábára, azt most az udvaron vonszolá, és ezért 
ha ordított, kegyetlenül ütötte; majd a’ fára köté fe l, 
’s majd ismét a’ sövényen veté keresztül, ’s gyönyörködék 
erőködő kínlódásában. Ha atyja’ birkái az udvarba haj* 
tattak , azonnal azok között term ett, ’s a’ szelíd béketűrő 
állatokat agybafőbe véré, ostorral bőrüket kihasgatá. 
Hasztalan kérte Ferenczet egészen ellenkező természetű 
testvére , a’ szelíd jó E lek, hogy az állatok’ illy ember
telen kínzásával hagyna fe l; végre bele fáradván, egé
szen elvoná magát tőle, ’s fájlalá , bogy testvérével csak 
igen ritkán lehete. Ferencz’ kegyetlen természete az ok
talan állatokról az emberek iránt is nem különben mu- 
tatá magát. Már kis korában a ’ szolgálót, kocsist, csak
hamar kezdé vern i; ezt tette a’ szomszéd’ gyermekivel 
is ,  k ikkel vérengzés nélkül nem is mulathata; illy  em
bertelen viselete volt iskolában is , hol sokszor büntetést 
álla k i , illy  tettiért. — IJly kegyetlen volt legényko
rában is , midőn szüntelen a' korcsmákon veszekedett, 
inig végre több csonkítások után egy embert agyon ü te , 
mellyért gyalázatos tömlöczre kerü lt, ’s a’ törvényszék 
halálra itélé.

Illy gyászos kimenetele lett Ferencznek , igy lakóit 
ő kegyetlenségeért, melly az állatokon kezdődve folyvást
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növekedett, így büntette szégyennel; gyalázattal ’s fáj
dalommal jó  szüléit ’s jó  testvérét. Valóban, a’ ki az 
állatok iránt kegyetlen : az kegyetlen embertársai iránt is.

16. A ’ czivakodó-

Károly legkisebb a’ testvérek közt, nagyon kényen 
nevelteték; ezért a’ több testvérek tőle nagyon sokat 
szenvedtek. Ezekkel ő szüntelen czivakodott,játszó esz
közeiket élvévé; ha megharagudott, azokat összetöré; 
mellyért midőn a’ testvérek panaszra menének, az édes 
anya, láttaték ugyan Károlyt dorgálni; de úgy, hogy, 
midőn dorgálá, egyszersmind édesen csókolgatá őt: ki 
ez által a’ czivakodásból mitsem hagya fe l, sőt napról 
napra öregbedett ez utálatos természetben, annyira, hogy 
csak az atyja’ jelenléte csendesítheté le ollykor a’ czi- 
vakodót. Innen, mihelyt a’ szülék lábukat kivonák, az 
egész ház felfordult, a’ veszekedő Károly azonnal kezde 
követeléseket tenni, mellyet midőn a’ többi testvérek 
teljesíteni vonakodnának, erőre került a’ dolog, hol 
kétségkívül Károly, mint gyengébb, sok kemény ütéseket 
is szenvede. A’ szomszéd’ szegényebb sorsú gyerme
keivel épen így veszekedett Károly ; kik ezért őt sokszor 
k ikerülék, ’s vele társalkodni vonakodának; de midőn 
egyszer még is erővel közéjök elegyedett, ’s ott a’ já ték 
ban lökdősni, gáncsot vetegetni, ’s többeket ütögetni 
kezde, egy erős gyermektől olly ütést kapott, mellynek 
bélyegét ege'sz életében viselé. De ez őt semmivel nem 
tévé jobbá, czivakodó természete megmaradt, sokak előtt 
utálatos le tt, mások által pedig- többször megveretett. 
Hlyen volt iskolában is ,  hol senki nem szerette, a ’ ta
nítónak hozzá semmi bizodalma, előmenetele felől semmi 
reménye nem volt; a’ mi be is telje’sült, mert az isko- 
lábóli kiszabadulása után i s ,  mindennel czivakodásba 
é l t ,  ’s egyszer kevésbe kerü lt, hogy tömlöczbe nem 
hurczoltaték.



így teszi az embert utálatossá a’ czivakodás, így 
teheti sokszor bénává, de így teheti egészen szerencsét
lenné: mint ezt Károly’ példájában látjuk, kit minden 
u tá lt,  k it mások is viszont megvertek, kit czivakodó 
természete majd a’ tömlöczbe vitt.

17. A' jó it evő.

Gábor és Juliánná bár közép rendií szegény szülék
től származók i s ,  különösen kitűntetékm agokat, a ’má
sokkal! jótéteményben. Ha koldus jelent meg nálok , ők 
azt a’ legkészebb szívvel segíték. Ha égettek, vagy más 
károsítattak jöttek, azoknak a’ legtisztább szívvel se
gélyt nyújtanak, nem úgy mindazáltal, hogy ezt vagy vesz
tegetésnek tartani, vagy talán maga-mutogatásra magya
rázni lehetett volna; mert ők erről senkinek mit sem 
szóltak , azonban a’ segélyt is szegény környülményök- 
höz aránylag tevék. — Ha szüléi előttök valamelly szo
morú esetet, akár kárvallást, akár egészség-romlást, akár 
gyermekeknek árvaságra jutását beszélék, azonnal köny- 
záporok omlanak szemeikből. Egykor épen olly megégett 
családról beszéle atyjok, melly a’ tűz által mindenét el- 
veszté, azon öltözeteken kivűl  ̂ mellyekben az atya és 
anya, gyermekeivel együtt késő őszkor, a’ kolompér 
körül dolgozának. H ázuk, élelmök, takarmányuk a’ tűz’ 
martalékává lön , igy maradtak mindenöktől megfosztva, 
magok élelem és ruházat, barmok takarmány né lk ü l,a ’ 
már-már beköszönő télnek menendők. — Könyezve hal
iák Gábor és Juliánná ezen gyászos esetet, mellynek el- 
beszélése után Gábor így szól: „Kedves apám, valljon 
nem lehetne-e azon öt forintos tallért — mellyet én mi
nap N. úrtól az iskolában kapék — ezen szegény család’ 
felsegélésére ajánlanom^“ ,N. úr maga, azt hiszem, nemes 
czélodat helyesleni, én pedig távolról sem ellenzem az t,‘ 
felel a’ jó szívű atya. — „H át nekem , édes atyám ! sza
bad-e a’ selymeimért kapott négy forintot az érintett



kárvallottaknak ajándékoznom?“  szól Juliánná is? »Sza
bad, kedves leányom!' viszonzá a’ jó  atya. így segélték 
fel a’ forintokkal Gábor és Julianna a’ valóban minden 
jó  szivű által segítségre méltó kárvallott családot.

A’ szegény sorsú Gábor’ es Julianna’ illy  te tte ik , 
sok jobblétűeknek valóban követésre méltó példák. Há
nyán káromolják el a’ szegény ügyefogyottat küszöbök 
e lő l, kiknek módjok volna a’ segélésre !

18. A ’ szófogadatlan.'

A’ tanító mindig azon intéssel bocsátá el iskolából 
tanítványit, hogy m indenütt, különösen az úton mago
kat szép<ín viseljék. Ha kit előtalálnak, azt illendően 
köszöntsék, ne hajigáljanak, ne pajkoskodjanak,m agok 
közt vagy másoknak alkalmatlanságot ne csináljanak. 
Mind ezek a’ szófogadatlan Gyulának, csak elrepülő 
hangok valának, ki már az iskola’ udvarán elkezdé a’ 
pajkoskodást; tanuló társait lökdösé, csufolá,’s illetlen 
szavakkal érdeklé. Az útízán, ha egy kutyát vagy más 
illyen állatot meglátott, arra nagy lármával ha jigá it, 
több libáknak eltördelé lábát, egyet pedig egykor úgy 
e lta lá lt, hogy azonnal felfordult; mellyért a ’ liba’ gaz
daasszonya , egy szegény özvegy, mind a’ szüléknek, 
mind a ’ tanítónak panaszt tévén. Gyula illendőn meg- 
büntettetett, szüléi pedig a’ kárt megtéríteni tártozának. 
A’ gyalázatos büntetés, a’ szüléinek okozott k á r, nem 
javíták meg a’ szófogadatlant; mert ő ezután is olly paj
kos maradt; sőt annyira m ent, hogy alkonyatkor, az 
utczán az ablakokat kezdé verdesni, mellyért csakhamar 
keményen lakolt meg. M ert egy csizmadia’ tábláját egy
szer estve megvervén, az más estve inasát lesbe á ll í tá , 
ki a’ pajzán Gyulát, mihelyt egyet ütött az ablakon, 
azonnal elfogá, a’ házba hurczolá, hol a’ csizmadia a’ tábla
verőt illendően meglábszíjazta.

így járhat minden, ki a’ tanító’ szavát meg nem tartja.



Minden szófogadatlan a’ pajkosságba és hibába mélyeb
ben m erü l, mellyek kárt és gyalázatot szoktak okozni. 
A’ tanító’ szavát szentül meg kell tartan i, azok csak jóra 
inthetnek bennünket.

19. Az isten’ nagysága.

A’ tanitó egykor tanitványival, egy tavaszi estvén 
- -  mikor a’ nap nyugodni kezde — iskola után a’ mezőre 
ment. Egész elragadtatással nézék a ’ gyermekek a’ le
szálló napot, elevenen hozák vissza elméjükbe annak 
nappali ú tjá t, melly szerint az , most egészen ellenkező 
tájon nyugszik le , mint reggel felkölt. A’ tanitó vilá
gosan rajzolá azon jóltévő hatást, mellyel van a’ nap’ 
melege földünkre : hogy a’ nap’ melege nélkül ezen semmi 
állatok nem élhetnének, a’ növények nem tenyészhetné
nek, e’ nélkül minden élő és érzékeny teremtmények 
lenni megszűnnének; kietlen puszta és rideg magány 
lenne földünk. Egész lelkesedéssel nézék továbbá a’gyer
m e k e k  az emelkedő halmokat, és messze a’ fellegekben 
elvesző magas hegyeket, a’ szépen terülő rónákat, azon 
a ’ zőldelő vetéseket, a’ sarjadozó réteket, és a’ még 
munkás kezekre váró szántóföldeket. A’ nap’ elhunyta 
u tán , csakhamar meglepetve állának a’ gyermekek; a’ 
halavány hold’ feltűnése, a’ millió csillagok’ ragyo
gása , ’s azoknak egymásután a’ láthatár alá szállásuk 
által. ,Ezek — szólt a ’ tanító — itt alant a’ földön és 
fent az égen, mind azon teremtőnek munkái, kit Isten
nek nevezünk, ki nagy és imádandó.' „Valóban nagy, 
ki mindezeket teremtette; és örökké imádandó!“  szó- 
lának a’ gyermekek.

20. Az Isten’ bőlcsesége.

Józsi’ atyja megkérte a’ tanítót, hogy fiára kü
lönösen ügyelne. Egyszer szünidőn a’ szőlőbe vitte ki



magával, épen egy rontó szélvész és eső után. A’ búza’ 
nagy része — mellyen keresztül vezete az lit — földre 
vala terü lve; a’ réten a’ letiport kövér füvet sáros iszap 
voná be; a’ gazdag termésű szőlőtőkék sárban hever
tek; mindenütt veszélyt, pusztulást és kárt láta Józsi. 
,Mi okozta ezen károkat édes tanítóm ? szól Józsi; a' 
leterűlt búzát a ra tn i, az iszapolt füvet kaszálni nem 
foghatja a’ gazda; a’ ledöntött szőlőtőkékről nem fog 
édes gerezdeket szedhetni a ’ fáradó munkás.‘ „Ezen ká
rokat — felel a’ tanító — a’ tegnapi szél okozta.“  ,Ig en ; 
de hát a’ szélnek ki az oka?‘ „M int mindennek e’ föl
dön, az Isten , ki mindeneket bölcsen teremtett, és böl
csen rendelé el azokat bizonyos czélokra. Lásd, milly 
tiszta most a’ lég , csak tegnap előtt is porfellegekben 
kellett itt járnunk , a’ különböző gőzök és testek által 
meg lévén terhesülve nehéz volt szívni, félni lehetett 
a ’ tüdőnyavalyától, mellyből száraz nyavalya származ- 
hatik , ennek pedig következete a’ kora halál. És ez 
minden embert érdekelt, nemcsak minket itt helységünk
ben. Valljon hogyan gondolkozol: ezen részint leterűlt 
búzák, ezen beiszapolt füvek, és ezen ledöntött szőlő
tőkék okoznak-e nagyobb k á rt, vagy az emberek' nagy 
részének a’ megromlott lég miatt elbetegedése, és siet
tetett halála?“  ,Nagyobb kár lenne az emberek’ egy ré
szének elhalása — viszonzá Józsi —; valóban bölcsen 
van minden, a’ mit az úr teremtett, még az is, a’ mi a’ 
véges embernek veszélyesnek látszik, hasznára van ren
delve a’ végetlen által. Ezért én nem zúgolódom soha 
is az Isten’ végzése ellen ; mert az midőn sajtolni látszik, 
akkor is á ld , legbölcsebb czélja szerint.

21. Az is ten i jósága.

János atyjával iskola után'^rétre ment k i , mellyet 
egy halakkal bővelkedő folyam mosa. A’ lekaszált ré
ten maradt füveket ökrök és lovak legelték. Több barom



nyomokban talá lt János széttapodott állatocskákat, ’s 
szánakozván rajtok , így szól atyjához: ,Ugyan atyám! 
miért nem laknak ezen állatocskák ama’ magas fákon, 
hol a’ barmok’ lábai által nem tapodtattak volna szét 
„Édes fiam! — szól az atya — már hallottál arról,hogy 
az Isten mindent bölcsen teremtett, az Isten a’ mellett, 
hogy bölcs, jó is; ő minden teremtményeit, annyi 
és olly jókban ’s boldogságban részelteti, a’ mennyik
nek és miilyeneknek felfogására azok alkalmasok. Lásd, 
azon apró állatocskáknak a’ magas fákon élniek nem le
hetne, ők itt alant a’ fűvek közt élik azon jó t ,  mellyet 
nekik a’ jó  Isten rendelt,“  ,Igen atyám , de itt széttapod
tatnak.' „Igen, azon barmok által tapodtatnak e l, niely- 
lyek, hogy a’ teremtő által rendelt jókban részesülje
nek, itt a’ fűveken tartoznak legelni; különben az Isten 
irántok jó  nem lenne, valamint azon állatocskák iránt 
sem , ha azok a’ magos fákon lennének; mert ott azok 
nem élhetnek. Ezen állatocskák nem mind vesznek el 
a’ széttapodás á lta l , azonban nem olly hasznúak az em
bereknek , mint a’ barm ok; mert különösen az ember 
iránt tűnik ki az Isten’ jósága. Figyelmezz: akarmit fo
gok nevezni, az , közvetve vagy közvetetlen, az ember’ 
javára van elé alli'tva. Hogy az ökör és ló , az emberek’ 
javára vannak teremtve, világos; mert a’ szénát mi hor
daná haza, hanem ha az ember lenne kénytelen a’ sze
keret vonni. Hogy fű nő, mellyet a’ lovak és ökrök 
falnak; hogy lombos gályák zöldéinek, mellyeket az 
ökrök rágnak : az közvetetlen a’ barmok’ jav ára , köz
vetve pedig az ember’ hasznára van; mert az ökrök és 
lovak, az embernek elmulhatlan szükségesek.“  ,Nemde, 
atyám! a’ halak , mellyek itt a’ folyamban úszkálnak, 
egyedül a’ vízben érik el azon boldogságot, mellyet a’ 
teremtő számokra rendelt; az ember pedig úgy része
sül azon jókban, mellyeket az Isten neki ado tt, ha a’ 
teremtett dolgokat okosan tudja hasznára fordítani.* 
j,Igen is, édes fiam!“  ,Való bán, édes atyám! a’ mellett,



hogy nagy és bölcs a’ terem tő, egyszersmind jó minden 
élő teremtményei iránt, de különösen jó  az ember iránt, 
k it a’ földi teremtmények’ urává rendelt; ezért őt imád
n i, őrökké imádni tartozunk.



1. Tartsuk fen ti egészségünket.

Sok embert látunk , kik az étel- és italban! mér- 
téktelenség ’s dobzódás által egészségüket annyira el
vesztették, hogy ez által minden munkára alkalmat
lanok, tehetetlenek lettek, semmi kinézésök nem lehet, 
mint a z , hogy minden órán várják magokra a’ testi éle
tet bezárandó halált. — Valóban az illyenek a’ legna
gyobb vétkezést teszik; mert a’ m ellett, hogy a’ magok 
iránti kötelességet, azon fenntartást, megszegik, megsze
gik a’ mások iránti kötelességet is :  alig lévén ollyan 
em ber, kinek valamelly összeköttetése, szüléi, testvéri, 
rokon! vagy baráti ne lennének: kik iránt mind külö
nös kötelességgel tartozunk. De megszegik az illye
nek az Isten iránti kötelességet i s , ki az életet egyedül 
azért adta az embernek, hogy élvén dicsőítsék az ő 
mennyei atyjokat. Hát még az olly rettentő vétkesekről, 
kik önkényt egyszerre oltják el éietöket — az öngyil
kosokról — mit mondjak! Lehet-e ennél nagyobb bűn, 
melly olly vakmerően tépi szét, m aga, embertársa, ’s 
Isten iránti kötelességeit!

U ram ! ki mindeneket bölcsen igazgatsz , igazgasd
minden lépésünket úgy, hogy soha egészségünknek, éle-
türíknek kárára ne járhassunk, hogy magunknak, ’s 
embertársunknak itt igazán élve, tégedet szentül dilsőit- 
hessünk ming addig , mig teneked jónak tetszik.



2. Nézzük minién emberien, hogy ember.

Alig lehet gondolni nagyobb vétket, mint azokét, 
kik emberbarátjokkal embertelenül bánnak, kik azokkal 
mint eszközökkel úgy élnek. Valóban az illyeneknek 
vétlcök égre kiált. Azon szörnyetegeken k ivü l, — kik 
ember barátjok’ életét akarva oltják e l ,  vagy gyilkosságba 
esnek, — ezen borzasztó vétekkel fertézik el magokat, 
mind azok, kiknek midőn akár törvényszéken, akár más 
módon módjok és alkalmok vala nyomott embertársukon 
segíteni, azoknak panaszuk előtt bezárják füleiket, zá
por könnyeik elől elfordítják szemeiket, 's mély sóhaj
tásaikra megkeményítik szíveiket. £zen rettentő bűnnel 
fertézik be magokat továbbá azok, kik embertársuk’ 
munkabérét elfogják, kiknek nem vérzik szivök, em
bertársuknak jutalinazatlanul omolt véres verejtéke fe
lett. — Illy égre kiáltó bűnbe esik m inden, ki ember
társával akarmi űrügy alatt is embertelenül bánik.

Boldog! a’ ki tudja; mi az ember, és a’ ki ember
séges utón já r ,  k i megőrzi embertársa’ életét, ki az ár
tatlan elnyomottat védi, és munkáját embertársától jutalom 
nélkül nem kivánja.

3. Kerüljük á  tékozlást és fösvénységet.

Tékozló az, ki szerzett javait szükségtelenül ki
adja ; fösvény ellenben, ki a’ szükségesekre sem tesz il
lendő kiadásokat. Az egyik mint a’másik vétkezik maga, 
mások és Isten ellen; mert a ’ tékozló nagyon könnyen 
elvesztegetvén javait, szegénységre ’s nyomorúságra ju t ,  
melly alacsony helyzetben, a ’ más’ javait épen olly ké
véssé becsülvén mint a’ m agáét, könnyen a’ mások’ ja 
vait sértő bűnbe bukik, midőn az Isten’ parancsolatja 
ellen cselekszik. A’ fösvény pedig, midőn az egész vi
lág’ pénzét összehalmozni törekszik , magát lealacsonyítva 
éhezik, rongyoskodtk; ziigolódik, ha egy pénzt ki kell



adnia. H a szegény kér tőle segítségét, azt elfásulva ta
gadja meg. Midőn mások Isten’ dicsőségére forrón ada
koznak, ő ezen szent czéltól is hidegen vonja el pénzért 
reszkető kezeit. Mindenütt alkalmat és módot keres, 
melly által javát folyvást öregbítse, ’s így könnyen a’más 
javát sértő bűnbe esik. — Hlyen bűnökbe esnek a’ tékoz
lók és fösvények.

Boldog az, ki igazán tud keresni, ’s azokkal böl
csen tud maga’, embertársa’, jóbarátja’ ’s Isten’ dicső
ségére é ln i! Az illyeket áldja meg az úr folyvást neve- 
kedő g-azdagsággal, megelégedéssel ’s boldogsággal.

4. Ne lopj.

Nem csak az a’ lopó, ki más’ akárminemű nagyobb 
vagy kisebb javát alattomban elveszi; hanem az is tolvaj, 
ki a’ más’ megtalált jószágát urának nem adja vissza , 
vagy ha urát nem tudja, közönséges helyen, templomban, 
vagy falu- avvagy városháznál azt nyilvánossá nem té
te ti; annyival inkább, ki a’ lopott dolgot elpalástolja. 
Az is ragadozó, ki a’ más’ reábizott javát istentelenül 
elrontja, ’s a’ kárt visszatéríteni vonakodik; kivált pedig 
rettentő a’ bűn, ha ki tűz vagy más veszélykor, a’ hű
ségére bízott dolgot elrontja, vagy talán azt el is tulaj
donítja. Az illyenek , mint gonoszok nem láthatják az 
listen’ országát, itt nyugottan nem élhetnek; mert mar- 
dosó lelkiismeretök háborgatja őket, ha szinte a’ külső 
törvényszék’ büntetését bizonyos ideig elkerülik i s ; de 
hogy örökre titokban maradjon a’ gonosz, az nem történ
hetik meg; mert a’ mindentudó Isten az t, előbb vagy 
utóbb nyilvánságra hozza. Azonban, az illy gonoszul 
szerzettt ja v a k , épen olly gonoszul szoktak elveszni.

Ha megmaradnának is a’ gonoszul szerzett javak , 
mit használ a’ világ’ minden kincse, ha a’ léléknek nyu
galma nincs. Az Isten’ országa a’ gonosz előtt el van 
zárva!



5. Legyünk alázatosak.

A’ kevély, mindentől becsűitete'st ’s tiszteltetést 
k íván , mellyet másoknak nem ád meg; olly tulajdonsá
gokat ke'pzel magában, mellyek nincsenek meg, vagy ha 
vannak is ,  azokat nagyítva nézi, midőn más’ jeles tu
lajdonságait nemcsak nem ism eri, de minden jó t másban 
ócsárol, kinevet, kigunyol; ezért nem hogy a’ kívánt 
becsültetését megnyerné, sőt mindentől megütáltatik, 
megvettetik, csak azok’ társaságában vehet részt, kik 
hozzá hasonló kevélyek; innen, ha nyomorúságra j u t ,  
rajta ki sem segít. Oilyanokban keresi a’ dicsőséget, 
ollyanokért követel megkülönböztetett tiszteletet, melly 
a’ változó szerencse’ és vaktörténet’ munkája, mint a’ 
gazdagság és fényesebb házból származás. Ellenben az 
alázatos ezen vaktörténet’ játékaiban nem ^helyezi min
denét , nemes tetteiben alázatos, mások’ szép tulajdonsá
gait megismeri, azokat becsüli, semmi becsültetést má
soktól nem követel; de épen azért becsültetik, szerette
tik  és tiszteltetik; minden ember ö rü l, ha vele társalkod- 
hatik ; ha betegsége vagy más veszélye akad, mindenki 
örömest nyújt neki segéd kezet, minden szándékában bol
dogul, czélja elől önkényt hárulnak el az akadályok.

íg y  teljesül be, hogy az Isten az alázatost felina- 
gasztalja, a’ kevélyt pedig megalázza. Távoztasd el tő
lünk , Is ten ! a’ kevély nagyravágyást, az ostoba büsz
keséget ; tégy alázatosokká, hogy mindennek övét meg
adjuk; igy nekünk is, a ’ mit érdemiünk, megadatik.

6. Ne légy áridkodó és rágalmazó.

Még nyilvános hibáját is felebarátunknak, egye
dül azon czélból tartozunk bejelenteni az illető elöljá
róknak, hogy a’ hibázó megjobbítassék; és szánakozó ’s 
jobbítani vágyó indulattal tartozunk ezt tenni, i—■ Ha



akármelly más czélból ’s'm ás indulattal teszszük ezt, 
könnyen az árulkodók’ és rágalmazók’ bűnébe esünk. 
Árulkodók vagyunk akkor, ha akár tanulótársunknak 
a’ tanító — , akár testvérünknek szülénk — , akár más 
embernek illető felsője előtt olly csekély hibáját emle
getjük , ’s úgy szólván, azoknak ollyanokkal alkalmat
lanok vagyunk, mellyek sem a’ hibáról vádolt személy
nek , sem másnak kárára vagy gyalázatjára nincsenek. 
Ha pedig talán az illyen csekély hibát valamivel, csak 
legkisebbel is megtoldjuk— a’mi az árulkodásból köny- 
nyen elő á llh a t— , azonnal az igen rút rágalmazás’ bxí- 
nébe esünk, mellynek magasabb fokai a’ más’jó hírének, 
nevének ’s becsületének fekete színnel festése.

Uram! adjad, hogy minden hibázót szeretettel és 
szelídséggel hozhassak a’ jó  útra; őrizz m eg, hogy az árul
kodásból — honnét nagyon könnyű az esés a’ becsüle
tet ölő rágalmazásra— ezen leggyilkolóbb bűnbe ne essem.

7. Tőkelesitsd magad’.

Sokan a’ gyermekek közül, hidegen megvetik a’ tu
dományokat, a’ tanítóknak minden fáradozásaik mellett 
is tudatlanok m aradnak; így a’ tökéletesedés’ pályáján 
haladni nem akarván, sem ism erőtök, sem érzelmök, sem 
jó szívok nincsen. Alig lehet gondolni, mi szörnyű vét
kesek az illyek. Ezek a’ m ellett, hogy magokat önkényt 
csaknem az oktalan állatok’sorába taszítják l e , ’sigysze- 
mélyöket alacsonyítják, — nem tudván azt is , mi az is
meret, mi az érzelem és szív; a’ tudományok iránt ké
sőbb is hidegekké, érdeketlenekké, lehető gyermekeik’ 
nevelésökkel nem gondolókkálesznek; így jövendő nem
zedékeik’ boldogtalanságát is megalapítják. Vallj mi so
kan vannak illy szerencsétlen szülék ma i s ! A’ tudomá
nyokkal nem gondolók, továbbá embertársaik iránt is 
érzéketlenek. Istent és az ő hatalm át, jóságát és kegyel
mét nem ismerhetik. így a’ kegyességre ’s szent életre



nem törekedhetnek. Illy nagy következetei vannak a ’ 
tudományok’, mint a’ tökéletesedés’ egyedüli eszköze’ el
mulasztásának !

Isten! kinek segítsége nélkül mit sem tehetünk, 
segíts, hogy a’ tudományokat felfoghatván, józan isme
re te t, nemes érzést,tiszta szivet szerezhessünk,mellyek 
által a ' valódi tökéletesedéshez tovább-tovább közeled
jünk.

8. [Ne légy irigy.

Nincs szerencsétlenebb teremtmény az irigynél > 
mert ez, nemcsak az embert leginkább ékesítő tiszta 
szeretetet nem gyakorolja, nemcsak idegen jó t tenni em
bertársával; hanem, ha azzal más jó t teszen, vagy an
nak szerencséje ’s boldogsága máshonnan növekedik , a z , 
őtet betegségig bántja, haragos, bosszús és nyugtalan 
embertársa’ előmenetelén. Valóban szánakozásra méltó 
szerencsétlen az irigy; mert őt bántja az, ha a’ jó  Isten 
embertársát boldogítja; ő azért nyugtalan, mert feleba
rátját boldogulni látja. Igazán, nincs nagyobb kínzó esz
köz az irigységnél, melly lelki és testi nyúgalmat rabol 
e l ,  egészséget ront, mást marczangol, az isteni végzések 
ellen zúgolódik.

Irtsd k i, uram! azért, a’ fondor irigység’, lelkét az 
emberek közül; szánd meg az irigyeket, könyörülj raj
tok, hogy magoknak veszedelmökre ne járjanak , ne vét
senek Isten és felebarátjok ellen. Adj minden emberbe 
a’ más’ boldogulásán örömmel résztvevő szívet!

9, Tiszteljed szüléidet.

Az Isten életünket szüléink által adta, kik minket, 
midőn csecsemői tehetetlenségben valánk, nyájasan ápol
tak , minden szükségünkről gondoskodtak, ruházattal ’s 
egyéb szükséges dolgokkal elláttak, tápláltak, neveltek;



íiiost iskolába jára tnak , azért hogy emberek legyünk, 
hogy tudatlanok ne m aradjunk, hogy jövendőben is tu 
datlanságunk által magunkra kárt ’s veszélyt ne húzzunk, 
íg y  szüléink’ gondoskodása reánk nézve nemcsak a’ 
m últra terjedt és a’ jelenre terjed k i ; hanem a’ jöven
dőre is eszközöket igyekeznek kezünkbe adni, hogy 
azokat használván boldogok legyünk. Ki lenne hát olly 
rósz gyermek közülünk, a’ k i szüléi iránt tisztelettel 
nem viseltetnék? Ki lenne olly elvetemedett, a’ki szü
léje’ jó  szivét engedetlenség által szomorítaná meg? Ki 
volna olly kemény szívű, a’ ki talán a’ tehetetlen agg- 
ságra jutott szüléknek, vele kőzlött fáradozását, a’ leg- 
hálásb szívvel ne viszonozná az á lta l, hogy azoknak sor
sukon segítsen?

Is te n ! örök mindenható Is ten ! ha tiszteletlenség 
akar bennünk támadni szüléink irán t, verd vissza ezen 
gonosz indulatot, ’s töltsd el szívünket tisz te lettel; irtsd 
k i az engedetlenség’ legkisebb magvát is szivünkből, ’s 
seg íts , hogy szüléinknek irántunk megmutatott jótéte- 
ményöket hálás szívvel viszonozhassuk; gyökereztesd 
mélyen szivünkben ezen szent parancsot: Tiszteljed és 
becsüljed szüléidet, légy irántok engedelmes és hálás 
mindenkoron.

10. Szeresd felebarátodat.

Az ember nem magának és magáért van terem tve; 
hanem a’ szeretet’ kötele tartozik őt embertársával össze
kötni. Erre int minket a z , hogy mi mind egy mennyei 
atyának fiai vagyunk, ki rólunk kegyelmesen gondosko
dik, jósága mindenikünk iránt nagy és kibeszélhetlen, 
a’ nélkül hogy azt a ' mennyei atyának, a’ háláadás és 
iinádáson k ivü l, valamivel viszonozhatnók. Ezért mi is 
embertársunkat szeressük, legyünk emberségesek minden 
iránt, legyünk nyájosak a’ kisebbek, tisztelettelvék a’ 
nagyobbak, könyörülök és szánakozók a* szegény nyo- 
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mord, jóltévők a’ szükölködiük iránt, no azon haszon
lesésből , hogy azok a’ közlött jótéteményt visszaadják, 
hanem egyedül tiszta felebaráti szeretetből: mint jó, kö
nyörülő és segítő az Isten mindenikünk iránt.

Adjad azért, nagy Is te n ! belénk a’ szeretet’ lel
k é t; adj olly szívet, mellyet a’ szeretet’ édes kötele csa
toljon felebarátjához; melly embertársa' boldogságán 
örüljön , szerencsétlenségén szomorkodjék, ’s azon segí
teni igyekezzék. írd  mélyen szivünkbe ezen nagy tör
vényt : Valamit akarsz, hogy emberbarátod cselekedjék 
veled; te is azt cselekedd azzal.

11. Legyünk békeszeretők.

Ha felebarátinkat szeretni tartozunk, magunkat 
sem szabad rongálnunk. Midőn az ember, maga szerez 
magának nyugtalanságot, maga támaszt magában har- 
czot — melly vérét ’s egészségét rontja — , igen nagyon 
vétkezik. Pedig a’ ki mással visszavonásban é l , az min
dig haragos, mindig nyugtalan; irigy szemmel nézi más
nak boldogulását, fáj neki, ha valakinek előmenetelét 
látja. Ellenben, a’ békeszerető, csendes önmagával és 
mással, rendes kötelességét teljesíti; csak örömmel vé
szen részt embertársa’ boldogságában, szerencsétlensé
gében pedig fájdalommal, és ha lehet, segedelemmel. A’ 
veszekedő nem segíti a’ társaságos életben embertársát, 
sőt annak veszélyére törekszik; midőn a’ békés, jószivű 
segedelemre mindig készen van. Innen azon háznépen, 
mellyben a’ visszavonás’ fekete lelke uralkodik, nincsen 
az Isten’ áldása, szomorú Ínségre és vég pusztulásra ju t 
az. Azon helységben, mellyben az emberek viszálkodók, 
semmi sem virágzik, minden legszomoriíbb képet mutat.

Űzd el azért tőlünk, nagy Is te n ! a’ békétlenség’ fekete 
f e l l e g é t , ’s derítsd fel a’ szelíd béke’ boldogító napját, 
hogy m i n d e n e k k e l  csendben ’s békében élhetvén, magunk 
és mások iránt jók legyünk ’s fiaidnak neveztethessünk.
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12. Legyünk engedelmesek.

H a valamikor vet ellenünk embertársunk, ne le
gyünk azért az ellen engesztelhetetlenek, haragtartók, 
's  bosRilállók; sőt inkább béketűrők, engedelmesek, ’s 
hibáit feledők. Az által mutatjuk meg igazán, hogy 
felebarátok vagyunk, ha az ellenünk vétőknek meg
engedünk ; sőt , ha azoknak javát ’s boldogságát 
épen ügy igyekszünk előmozdítani, mint akárki má
sét; ha jó t cselekszünk azokkal, a’ kik ellenségünk; 
ha áldjuk vagy jót mondunk azokról, kik minket átkoz
nak , vagy rólunk roszul szólnak; ha imádkozunk 
azokért, vagy azoknakjólétökértkönyörgünk a’ minden
ható e lő tt, kik minket javainkban háborgatnak, és ül
döznek. Ha ezeket megteszszük, akkor értük el a’ földi 
tökéletességet, akkor hordozzuk i tt  a’ földön az Istennek 
képét.

Adjad, Istenem! hogy azon végetlen tökéletesség
hez, mellyel te bírsz, valamennyire közelíthessek e’föl
dön, hogy a’ te képedet a’ valódi emberszeretet által 
viselhessem , mig itt e’ földi testben é lek , hogy igy te- 
hozzád majd közelebb juthassak az egekben.

13. Legyünk jó it  evők.

Nem azért áldott meg az Isten némellyeket bőséggel 
és nagy gazdagsággal, hogy azokkal egyedül magok’ja 
vokra ’s kényelmökre éljenek: hanem hogy azokból szű- 
külködő embertársukat segítsék. Valóban érzéketlen az, 
ki szűkölködő felebarátját segély nélkül bocsátja el 
magától: az illyen vét az Isten’ rendelése ellen. — Az lír 
azokat, kik jóltévők, meggazdagítja, mert ezek az ő 
akaratját teljesítik, midőn a’ szegényen segítenek; ineg- 
szegényíti pedig azokat, kik az ő akaratja ellen gazda
gok , kik segéd kezüket elvonják a ’ nyomorultaktól.

Adjad, kegyelmes Lsten! hogy a’ te akaratod szerint
3*
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gaKdagodhassatii meg, hogy semmi szegényt, semmi szií- 
kölködőt, semmi nyomorultat segedelem, jó tétemény 
’s vigasatalás nélkül ne bocsássák el magamtól; még 
pedig ebhen is közelíthessek tehozzád: hogy valamint 
t e , minden teremtményiddel ingyen kegyelemből tészesz 
jó t ,  én is minden viszonti jótétemény’ reménye, vagy 
akármelly haszonlesés’ reménye nélkül tehessek jó l em
bertársammal.

14. Legyünk hálások.

A’ k i szüléitől megszámlálhatatlan, tanítójától igen 
sok, embertársától akármi jótéteményt vesz, és azokat 
akárminemüjótéteménynyel viszonozni nemcsak nem tö
rekszik , sőt inkább azok iránt hideg, vagy tala'n sérte
gető i s , vagy még jóltévőinek egyenesen kárára tó'rek- 
szik: az illyen, mint hálátlan, a’ leggonoszabb teremt
mények közé tartozik a’ földön. E z, a’ m ellett, hogy 
jóítévőjét mélyen sérti, hálátlansága által vét az Isten 
és maga ellen. Vétkezik az Isten ellen; mert az Isten 
minden embereknek legfőbb jóltévőjök, az ő kegyelmé
ből tehetnek jó t a’ szülék gyermekeikkel, a ’ tanítók ta 
nítványaikkal, embertárs embertársával. Ezért, a’ ki itt 
alant jóltevője iránt hálátlan, hálátlan az a’ legfőbb 
jóltevő a’ mennyei atya irán t, kit pedig egyébbel, mint 
imádással, tisztelettel, dicsőítéssel, nem hálálhatunk. 
Vétkezik a’ hálátlan maga iránt, a’ mennyiben példája 
által méltatlanná teszi m agát, az emberektől veendő más 
jótéteményre, még akkor i s , ha arra nagy mértékben 
szorulna.

Uram! távoztasd el tőlem a’ hálátlanságnak még csak 
árnyékát i s , hogy szüléim , tanítóim ’s erabertársaini 
iránt legkisebbé se legyek hálátlan.



15. Szeressük az Istent.

Néha T o sz ra  ingerlő gondolatok jőnek az elmémbe, 
néha négy falak közt vagyok, senki sem látná g o n o sz  
tettem et, — másszor a’ sötét éj kedvezne rósz szándé
kom’ végrehajtásának; de valahányszor illy nemtelen 
gondolat származik keblemben, mind annyiszor vissza
tartóztat a z , hogy az Istent, mint legjobb atyámat tisz
tán szeretni tartozom, melly Isten iránti szeretetemet 
azzal bizonyítom meg, ha soha roszat nem teszek. Visz- 
szarezzent minden gonosztól lelkiismeretem, melly azt 
súgja mindenkor, hogy az lir mindentudó, a’ szíveket 
egyedül ismeri, tudja minden gondolatinkat, látja min
den cselekedeteinket, és hogy azok, a’ kik gonoszt tesz
nek, az Istent nem szerethetik; hogy az ú r ,  a’ gonoszt 
mind itt a lan t, mind pedig a’ jövő életben, szoros igaz
sága és szentsége szerint m egbünteti; ellenben a’ jót 
megjutalntazza.

Éleszd és erősítsd, mindentudó atyám ! bennem a’ 
lelküsmeret’ ezen szavát, hogy a’ te irántadi szeretet 
mindig élvén szivemben, soha gonoszra ne nyujtsám ki 
kezemet; hanem járjak  a’ te útadón mindenkoron.

16. Bizzunk az Istenien.

Akármi dologhoz fogunk, abban az Isten’ minden
ható keze vezet, végrehajtásában ő segít, segítsége nél
kül mit sem kezdhetünk, mit sem tehetünk, mit sem vé
gezhetünk el. Ezért minden dolgunknak folyamatját bíz
zuk a’ bölcs és mindenható Istenre, ki a ’ legnagyobb 
akadályokon álíal segít, ’s a’ legszövevényesebb bajaink
ból is , bölcsesége szerint jó t bontakoztat ki. D e , ezen 
Istenben vetett bizodalmunk m ellett, magunk is a’ czél’ 
elérésére minden szükséges eszközöket elé vegyünk; mert 
a’ ki munka, igyekezet ’s fáradság nélkül akarna czélt 
é rn i , mindent az Isten' közvetetlen munkájától varran,



az vétkezik , e's Isten-kísértésbe esik , ki azt ak a rta , 
hogy mi magunk kövessünk el mindent, és igyekezetünk 
mellett is látván az akadályokat, a’ mindenhatóban bízva 
m unkálkodjunk, az akadályok pedig elhárulván, vilá
gosabban lássuk az ő mindenhatóságát és bölcseségét. 
Tegyijnk meg magunk mindent, úgy bizvást számolha
tunk előmenetelre.

Az úr az ő benne bízó és hívő törekedőket megse
g íti, a’ törekedő bizodalmatlanok pedig messze távoznak 
czéljaiktól.

17. Imádjuk az Istent.

Ki mindenható ereje által a ’ nagy mindent terem
tette, k i ezt hatalma által fenntartja, és bölcsen igazgatja, 
ki az embernek — a’ legnemesebb teremtménynek — 
hasznára állíta elé mindent e’ földön, ki az embernek 
jövendő élete felől is gondoskodott, az a’ mindenható, 
bölcs, kegyes Isten , nem érdemli-e meg, hogy őtet 
tisztán , lélekben és igazságban tiszteljük, dicsérjük és 
imádjuk?

Igen is, te vagy, mennyei a ty a ! kirefüggesztvék min
den gondolatink, érzésűnk és cselekedetűnk, tie'd vagyunk 
egészlen. Engedd, hogy reggel hatalmadat, nappal jó  volto
dat , és estve irgalmadat csodálva imádhassuk. Engedd, 
hogy magányos imádkozásunkon kivül, te hozzád, az 
isteni tisztelet’ köz helyén is imádkozásunkkal járulhas
sunk. Engedd, hogy szivünk mindenkor és minden he
lyen a’ te hatalm adat, jóságodat ’s kegyelmedet imádó 
templom lehessen.

18. A  jó erkölcsű és erkölcstelen gyermek.

A’ m it nekem szüléim , tanítóim és más okos em
berek, Isten, magam, és mások iránti kötelességem’ tel
jesítésében tanácsolnak, az jó  és hasznos; a’ mit pedig



ellenzenek, az rosa és ártalm as; azért azt mindig tenni, 
ezt mindig távoztatni igyekszem.

A’ mit nekem szüléim és elöljáróim parancsolnak, 
az igazságos; a’ mit pedig tiltnak , az igazságtalan; azért 
azt cselekszem, ezt elkerülöm mindenkoron.

Okos vagyok, ha szüléimnek és tanítóimnak taná* 
csát követem; ellenben gondatlan, sőt oktalan, ha azok
nak tanácsát megvetem; mert tanácsuk’ elfogadása erény
re vagy erkölcsi cselekedetre, megvetése pedig bűnre 
vagy erkölcstelen cselekedetre vezet: mellyek közül az 
erénynek következetét édesen, a’ bűnnek pedig káros 
hatását szomoriín kelletik elébb utóbb ereznem.

Becsületemre válik , ha azt teszem, a’ mit szüléim, 
tanítóim és más okos emberek szeretnek; gyalázatomra, 
ha azt elmúlasztom*

Ha tehát én mindig azt teszem , a’ mi jó , erkölcsi 
és igazságos, a’ mi szüléimnek, tanítóimnak és más 
okos embereknek tetszik, akkor én jó erkölcsű, nevelt —; 
ha ollyat teszek, mi az okosaknak ellenére van, akkor 
én erkölcstelen, neveletlen vagyok.

19. A' feleharati »zereletre törekedő gyermek.

Minden ember egyenlő joggal bir e’ földön é ln i, 
minden eruber kívánhat épen olly megelégedetten élni 
magáéval, mint én kivánok; ezért nemcsak senkit nem 
akarok jóllétében háborgatni, vagy gyönyöreitől meg
fosztani , de örvendeni fogok, há örömeit jótétemmel 
öre^'bífeni foghatom.

Ha valaki iránt szíves szolgálatot mutathatok, azt 
örömmel fogom tenni, a’ nélkiil, hogy azért viszon szol
gálatot vagy jutalm at várnék.

Mindenemből — a’ mi szükségen felül leend — ré 
szeltetni fogom azon felebarátom at, a’ k i ollyast nem 
bir, azonban reá szüksége vagyon; mert a’ kinek sok 
van, az sokat tartozik adni. Hogy pedig kevéssel meg
elégedjem, arra is törekszem.



Ha látom , hogy más embertársamnak többje r a n , 
mint nekem : azt nem irigy lem , hanem megelégedve 
kövesemmel, többre törekszem; mert a’ ki irigy , ai em- 
bergyülölő, és az Isten’ jósága ellen fondorkodó, mint
hogy mindent a’ jó Isten ád.

Ha látom, hogy valaki szükségben szenved, küsz
ködik az élet’ bajaival; azon tehetségem szerint segíteni 
fogok, mert a’ szenvedőt hideg vérrel néző ember könyö- 
rűletlen és embertelen.

Ha látom , hogy valaki e le s ik , kárt szenved, nem 
fogok örülni annak kárán; mert a’ más’ kárán örülés, 
csak rósz ember’ tulajdona.

Ha valamit más emberekkel fel kell osztanom, 
ott nem fogom egyedül önhasznomat tekinteni; mert a’ 
ki csak önhasznát vadászsza, abban nincs felebaráti sze
rete t; különösen nem fogom megcsalni testvéreimet ’s 
rokonaimat; mert a’ testvéri és rokoni szeretetlenség, 
a’ legnagyobb vétkek közül való.

Más ember’ hibáját nem fogom kibeszélni, mert 
én is hibázom; hanem a’ hibázókat mentegetni, hibájo- 
kat jobbítani, szoros kötelességemnek ismerem. Ha ész- 
reveszem , midőn hibázik, szeretettel és barátsággal a’ 
jó  ütra igyekszem hozni; a’ hol egyenetlenséget és kárt 
háríthatok e l , azt örömest fogom tenni.

Minden ember iránt barátságos és emberséges le
szek, mert én is szeretem, ha más irántam barátsággal 
’s embers«?ggel viseltetik. — Ha mind ezeket egész é le
temben híven teljesítendem , akkor leszek valódi fele
barát, kedves Isten és az emberek előtt.

20. Az igazságszerelű gyermek.

Minden embernek megadom a’ magáét, a’ mivel 
másnak adósa vagyok, azt lefizetem; mert az nem 
enyém; és ez szükséges arra, hogy magammal, és más
sal békében ’s nyugalomban éljek; következésképen



senkitől mit sem veszek e l , hacsak azt nekem meg nem 
engedte«

Ha valaki mit haszonvételre kölcsönözött, vagy gond
viselésem alá hízott : azt sérelemtől őrzöm, és idejében 
visszaadom.

Ha valakinek vigyázatlansa'gom által kárt okoztam; 
azt visszapótolni tőlem telhetőleg igyekszem ; mert kár
tékony nem akarok lenni.

Senkit nem akarok megverni, vagy testében kárt 
tenni ; mert azt nem pótolhatom vissza ; ugyanazért egész 
életemben gonosz adós maradnék.

Ha valamit találok, annak mindaddig szorgalmasan 
gondját viselem, mig megtudom, ki vesztette légyen el, 
’saz t megtudván, becsülettel visszaadom.

Ha tudatlan vagy együgyű embert fogok látni, azért 
azt nem vetem meg, nem csúfolom k i;  hanem meggon
dolván azt, hogy én is tudatlan voltam, és még mindig 
lesznek ollyanok, mellyeket tudnom kellene: ő te t, hf^ 
módomban lesz, oktatni fogom.

Senkit azért, mert szegény, vagy rongyolt ruhát 
v isel, meg nem vetek ; mert a’ gazdag is könnyen lehet 
szegénynyé, és a’ szegény gazdaggá; e’m ellett, nem a’ 
ru h a , hanem a’ jeles lelki tulajdonságok teszik az em
bert emberré.

Ha látom, hogy valaki igaztalanul cselekszik, azt 
semmi esetben sem segítem; mert ha a’ segítő részt vé
szén a’ gonoszban, szinte úgy büntetést érdemel, mint 
a ' cselekvő ; de azért az illyen gonoszt sem szabad gyű
lölnöm j hanem szánakozva, h a leh e t, a’ jó  útra térítem, 
vagy más által térítetem.

A’ k i velem jól tett, az iránt mindig kész hálával 
tartozom viseltetni, ha a’ v e t t  jótétem ényt, minden igye
kezetem mellett nem viszonozhatom is. Szüléim és taní
tóim iránt — kik velem minden emberek közt legtöbb 
jót közlőttek — tisztelettel, hálával, és a’ jótétemény
nek tőlem telhető viszonozásával tartozom.



Minden embert jónak és becsületesnek tartok , 
mindaddig, raig ellenkezőről bizonyosan meg nem győ
ződöm; mert a’ gyaaakodás sérti az ártatlant, azon
ban az em berek, sokszor gyanakodás által tétetnek ro- 
szakká.

Ha ezeket egész életemben megtartandom, akkor 
fogom megérdemelni a’ legszebb nevet, melly azigasság’ 
szerető, akkor leszek szeretett embertársam tól,’s áldott 
minden lépésemben az igaz Istentől.

21. A% egyenesszivú gyermek,

A’ ki mindig lígy beszél, a’ mint gondolkozik, és 
ligy cselekszik, a ’ mint beszél, aCz becsületes ember. Ha 
tehát becsületes ember akarok maradni, már m ost, úgy 
kell szoknom beszélni, a’ mint gondolkozom, és úgy 
kell cselekednem, a’ mint beszélek; a’ ki másképen te
szen, az szinmutató, ahhoz ne hízzál.

Ha hibát követtem e l, azt szüléimnek, elöljáróim
nak megvallom, azért} hogy azok megjobbulásomramun
kások legyenek ; mert minden más gonoszságnak kezdete 
a’ hazugság.

Soha a’ roszat jónak állítani nem fogom, hogy azzal 
valakit megcsaljak; mert a’ ki így cselekszik, csalárd; 
a’ csalárdot pedig tolvaj gyanánt tarthatni.

A’ ki mást valamelly igaztalan tettre reá beszél, 
azon hitegetéssel, hogy neki abból haszna lesz , az csá
bító és erkölcs-vesztegető. En soha senkit is igaztalan 
tettre csábítani nem fogok.

Ha más emberről valami roszat beszélek, a’ mi nem 
igaz, akkor én azt rágalmazom, ez áital neki kárt teszek, 
magamat az okosak előtt litálatossá teszem; tehát sen
kiről roszul nem fogok szólni, de ha szükségesnek látom, 
valaki’ hibáját felfedezni, azt először magának mondom 
meg, azért, hogy hibáját igazítsa, ’s , ez nem használván, 
az elöljáróknak.



H a valamiben barátom velem ellenkező véleményen 
van, azt neki egyenesen és nyilt szívvel felfedezem, azért 
jó  barátok maradunk.

Senkit megdicsérni nem fogok, hacsak igazán meg 
nem érdem li; mert az érdemetlent dicsérni annyi, mint 
hízelkedni; a’ bizelkedés pedig hazugság.

H a ezen erkölcsi rendszabályokat mindig megtar- 
tandom életemben, egyeneiszivű fogok lenni.*)

*) J e g y z é s .  Ezen erkölcsi rendszabályokat ,■ a’ hittudom ánynyal 
összekStendő erkölcstudománybtíl ’s a ’ bibliai törte'netekből, 
még mélyebben igyekezzék jneggyökereztetui a ’ taníté.



1. A ’ festi illendőség.

Ha en mind azokat teljesítem, mellyeket az er- 
kölcsise'g ki'va'n, Isten, mások ’s magam irá n t: akkor 
kétségkívül egyszersmind illendő dolgot is teszek. De 
vannak olly cselekedetek, mellyek szorosan az illendő
ségre, a’ külső ízlésre tartoznak: ezeket, ha az emberek 
előtt kedves akarok lenni, teljesítenem kell. — Ezért 

Arczomat, kezemet ’s egész testemet tisztán tartom, 
mindennap megmosdom, megfésülködöm; ha hajam meg
nő , elvágatom , zsirral nem kenem, hogy szeny, tisztát- 
lanság ’s bűdösség által másoknak nndorodást ne okoz
zak. Rangomhoz és alkalomhoz illőleg, csinosan felöl
tözködöm; de azért magamat idétlenül nem piperézein, 
's ha dologba állok, nem úgy öltözködöm, mint tem
plom ra, de azért mindig csinosan. Ha prüsszentek, félre 
fordulván orromat zsebkendővel eltakarom, orromat nem 
szortyogtatom ; hanem zsebkendőmbe fuvom. A’ szobában 
nem pökdösök, hanem vagy pökládát keresek, vagy 
zsebkendőmet szájamhoz tartván, abba pökök. A’ szobán 
kivül is vigyázok, hogy más elébe n« pökjek; hanem 
elfordulva kendőmet vagy kezemet szájam elébe tartom. 
Fülem et, fogamat ujjammal nem piszkálom, hanem e’ 
végre készült eszközökkel, elfordulva, szájamat kendőm- 
lael eltakarva tisztítom m eg; fogtisztítómmal mást meg 
nem kínálok: mert ezek mind csömört és undorodást okoz
nának. Ha az utczán megyek, katonai feszességgel testemet



nem tartom , sem nagyon meg nem görbülök, nem ácsor
gók, nem szaladok, nem hajítgálok; hanem szépen foly
vást megyek. Kerítés’ vagy ház’ oldalára nem firkálok. 
H a kivel találkozom, azt illendően köszöntöm; jó reggelt, 
jó  napot, vagy jó ^ té t  kivánok; vagy ha fensőbb rangú, 
így köszöntőm: alázatos szolgája. Az utczán a’nagyobb 
előtt keresztül nem megyek; hanem magam előtt bocsá
tom el. Ha utánam j ő , bevárom ’s előttem annak utat 
engedek. Ha vele megyek, jobb ke'zre bocsátom. Es eze
ket mind szorosan megtartom; mert ezeket az illendőség 
és külső ízlés parancsolja.

2. A ’ társasági illetidűség.

Ha látogatásba megyek, a’ nagyobbaknál, maga
mat bejelentetem; máshol az ajtón csendesen koczo- 
gok , és ha eiigedelmet nyerek a’ bemenetelre, vagy 
„ssaiatí“  szót hallok , illendő köszöntéssel bemegyek; 
asszonyságoknál kezet csókolok, a’ nagyobbaknál kü
lönösen soká nem alkalmatlankodom. Társaságban a’ je
lenlévők előtt magamat kalapvéve szépen meghajtom, 
kalapomat k ivű l, kivált ha mások is fedett fővel vannak, 
felteszem. Ha ülök a’ nagyobbaknál, a’ tiszteltebbek
nek helyet adok; ha szükség, a’ nagyobbaknak szolga
latjára vagyok, vagy szolgálatról gondoskodom. Széke
men feszengve, magamat elvetve vagy feszesen mást 
megvetőleg nem ülök. A’ társaságban nyájas arczczal 
vagyok; de azért illetlen arcz- vagy tag-mozdulatokat 
nem teszek. Ha a’ társaság víg, azokkal együtt viga
dok; de azért kitörő kaczajra ’s hahotára nem fakadok, 
^“gy — a’ talán legilletlenebb — valakivel suttogva , ’s 
másra nézegetve nem nevetek. Ha a' társaság szomorú, 
azokkal érzek ; ellenkező tíg  tárgyakkal az érzelmeket 
nem háborgatom. Ha halál, vagy más szomorú eset a’ 
tárgy, tánczmulatságról ’s más illyekről nem beszélek. 
Ha a’ társasagban vak, sán ta , vagy akármi természet-
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hibájű van , ollyanról, még sajnálkozva sem szólok, 
annyival kevesbbé megvetőleg vagy kinevetőleg.

A’ társasa'gban megvárom, mig a’ nagyobbak be
szélnek vagy beszedőket úgy intézik, hogy arra felelni 
lehessen. A’ beszédet soha bizakodva ketté nem vágom; 
de folyvást sem hallgatok; különösen, a ’ mit bizonynyal 
nem tudok, azt nem vitatom úgy, mintha tudnám, sőt 
inkább a’ dolog felöl nyájasan tudakozódom és tanulok, 
annyival inkább hazugságra nem vetemedem.

Minden embernek a’ szokott czimét, tiszteletét és 
becsületét megadom. Ha ezt nem tudnám, vagy mástól 
meg tudom, vagymaga'tól egész illendőséggel megkérdem, 
így: „Kivel legyen szerencsém beszélni?“  — Különösen

a) Az öregek iránt tisztelettel, gondolkozások iránt 
szerény Ítélettel leszek ’s tapasztalásokból tanulok.

b) Az ifjak iránt nyájas leereszkedéssel, barátság
gal, bizodalommal leszek.

d) A’ nagyobbak iránt, egész tisztelettel vagyok; 
de azért a’ tisztelkedésben, szüntelen bókolásokban, ha
tárt tartok ; magamat minden pillanati, különböző haj
togatások által nevetségessé nem teszem. Alacsonyabb 
sorsuak’ bizodalmát, szeretetét, nyájasság, szelídség ’s 
leereszkedés által szerzem meg. Barátim ’s ismerősim 
iránt nem tartok ugyan szoros udvariságot, mert ez bi- 
zodalmatlanságra mutatna; de azért vigyázok, hogy az 
illendőség’ határát által ne hágjam; különösen, ha a ’tár
saság nem mind barátokból á ll , erre szorosan ügyelek. 
Hivatalokban pedig, vagy kötelességben,barátomat ’s is
merősömet is mint hivatalos személyt tekintem. Akár
kivel beszélek, soha a ’ magam’ nevét a’ másé előtt nem 
említem így:,én  és ügyvéd ú r‘; hanem így: ,ügyvéd úr, 
és én.‘

Ha a’ társaság eloszlandó, sem megvetőleg a’ tár
saságtól el nem szakadok, sem szó nélkül el nem 
hagyom; hanem az egész társaságot illendő meghaj
lással kőszöntőni ’s elválok; de fontos ok nélkül tár-



sasíJgot nem bontok, hanem a’ nagyobbakra figyehne- 
zek. Jövett a’ nagyobbak elébe nem tolongok; hanem a’ 
liazteltebbeketmagam előtt bocsátom; sőt az alacsonyab
bakat is előmenettel megkínálom, ki azt nem fogadván 
e l, a’ menetben helyt fogok. Az ismerősebb, vagy kö
zelebbi idősbeket, asszonyságokat vagy leányokat az aj
tóig elkisérem.

Ha mindezekre figyelinezek, akkor a’ társasági il
lendőséget nem sértem meg.

3. Netnelly killiinSs eseti illendőség.

E v é s n é l .  Mi előtt ételhez fognék, magamban fo
hászkodom. A’ kanalat, kést, villát marokra nem fogom. 
A’ levest nem szörpölöm. A’ hús vagy más ételhez kézzel 
nem nyúlok; hanem villával vagy— ha higabb — kanál
lal veszek. A’ csontokat a’ tányérra rakom. A’ kenyeret 
nem morzsolom szét, tányéromra nagy rakást nem sze
dek ; hanem inkább még másodszor is kérek. Torkig 
nem eszem, hogy szájamból az ételt kipökni ne kénytele- 
nítessem. De ha valamelly harapat még is nem jól esik, 
azt, szájamat kezemmel vagy asztalkendőmmel eltakarva, 
kiveszem, lígy, hogy senkinek undorodást ne csináljak, 
’s kiadom , vagy pedig, ha nem nagy asztalnál vagyok, 
kiviszem. Szájamat, ajkamat be nem zsírozom, vagy, ha 
ez megtörténnék i s , asztalkendőmmel megtörlöm. Nagyon 
vigyázok, hogy szomszédomat evés közben, akármi mó
don ne keverjem el. Az ebéd’ végével imádkozván, illen
dően az egész társaságnak magamat meghajtom. Szüléim
nek ’s a ’ tiszteltebbeknek, különösen az asszonyoknak 
kezet csókolván, az ételt kedves egészségökre kivánom.

T e m p l o m b a n .  A’ templomban a’ főhelyre nem 
vágyom. Ha szoros a’ hely, az idősebbeknek helyt enge
dek, nem suttogok, nem kandikálok, nem nevetek; 
hanem ajtatosan imádkozom, éneklek , a’ tanításra figyel- 
mezek.



I s k o l á b a n .  Ha tanítóm vagy más idegen az iskolába 
bele'p, annak megjelenesét felállással tisztelem, ’s igy 
köszöntőm: „Isten h o z t a “  Tanításban figyelmezek, a’ 
mit a ’ tanító mutat, arra ne'zek, nem feszéngek, nem 
nevetek, illetlen torz-képeket nem csinálok.

T e m e t é s k o r .  Temetés’ alkalmával, különösen 
vigyázok a rra , hogy akár szelességgel, akár nevetéssel, 
sem a’ gyászos gyüIekezetet, sem a’ mélyen érző feleket 
meg ne sértsem; hanem ha tisztem a’ kikísérésben áll, 
azt mélyen érezve teljesítem; ha az éneklők közt va
gyok , éneklésemet a’ gyászhoz illőleg, gyöngéden teszem.

Ha én mind azt, a ’ mit ezen testi,  társasági, és 
más eseti illendőségek parancsolnak, teljesítem: akkor én 
mindenek előtt kedves leszek; ellenkező esetben, az em
berek hidegek lesznek irántam , ’s én durva’s neveletlen 
maradok.



Ha egy fSldabroszt, különösen a ' kei fél földgomb’ 
abroszát, kezünkbe veszszük; úgy találjuk, hogy a’ szá
raz nem teszi ege'szen egy harmadrészét (^) földünknek, 
több mint két harmadrészt (^) azon nagy viz-sokasa'g bo
r i t ,  mellyet tengernek nevezünk. A’ száraz föld feloszlik 
öt nagy részre: 1) Európa, 2) Ázsia. Z) A frika . 4) Ame
rika. 5 )  Ausztrália.

A' tengerek hasonlón 5t részre oszlanak : 1) Éjszaki- 
Jeges-tenger. 2 ) Díli-Jeges-tenger, 3 )  Atlanti-tenger. 
4) Indiai-tenger. 5) A% Oczeán. Ezeknek ismét több el- 
ágozásai vannak, nevezetesek: a) a’ Földközi-tenger, b) 
a’ yeres-tenger, c) a’ Fekete-tenger, d) a’ Káspi- és e) a’ 
Balti-tenger.

A. EURÓPA.

1. MAGYAR BIRODALOM.

¡1. Magyarország ’» hozzá tartozó tartományok.'

Európának országai közt, illő először megismerni 
honunk’ földabroszát. Ha Magyarországot megtekintjük; 
szemünkbe ötlenek az országot éjszak felől félhold-alakún 
kerítő Kárpátok, mellyek ebben szét ágaznak. Neveze
tesebb ágai a’ Tátra és Mátra. Szemünkbe ötlenek to
vábbá a’ D una, Tisza, Dráva, Száva fő folyamok. A’ 
szerint, mint a ’ két nagyobb folyamoka’ Duna és Tisza  
hasítják honunkat; felosztatik ez 4 kerületre: 1) Dunán 
inneni, 2) Dunán tú li , 3) Tiszán inneni , 4) Tiszán 
túli kerületekre. A’ kerületek ismét elosztatnak vár
megyékre.
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P e s t  P i l  i  s és S o l l  törvényesen egyesült vármegye. 
(Mi ezen vármegyében j nevezetesen N. helységben la
kunk *). B orral, búzával, marhával bővölködő megye. 
Nevezetes városok ezen megyében : Pest királyi város , 
a’ Duna’ bal partján, általellenben Budával az ország’ más 
nevezetes királyi városával, több mint 60,000 lakossal, 
a’ vármegye’ gyűlésének, egyetemnek, nemzeti museum- 
nak, a’ magyar tudós acadeniiának és több nevelő inté
zeteknek helye. Mellette van a’ hires Rákosmező, most 
magos irányzatú lóversenynyel. Vác% püspöki lak , siket
némák’ intézetével; Czegléd, szabados Nagy-Körös, 
Kecskemét, gazdag és népes termékeny helyek , a ’ két 
utolsó a’ reformátusoknak lyceumaikkal. Kalocsa, ér
seki lakhely. Itt van Visegrdd is ,  hajdan királyi lak. 
E’ vármegye’ terjedelme 191 □  mf. Nnépességo 390,000.

P est vármegye’ kebelében fekszik még a’ K is -K u u -  
s á g ,  47 □  mérföldön 52,000 lakossal, Halas, Félegy- 
háxa, Kufi-Sz.-Miklós nevezetesebb városokkal.

B á c s  vármegye, Pest Pilis és Solttól délre. A’ leg
nagyobb gabonatára honunknak. Főbb helyei Zombor, 
hol a’ vármegye’ gyűlései tartatnak; Szabadka és Baja 
a ’ katholikusok’, Újvidék a’ nem egyesült görögök’ gym- 
nasiumaival; Szabadka, Újvidék királyi városok. Bács 
vármegyén alól van a’ Csajknsok’ kerülete Tittel mező 
várossal, a’ Tiszának a’ Dunába szakadásánál. I tt van 
a’ Dunával összekötő ISío mérföld hoszií Ferencz-csator- 
nája. 170 □  mf. N. 344 ,000 .

N ó g r á d  %'ármegye, Pest vármegyétől éjszakra. 
Hegyes, de azért mindent kicsinyben termeszt. Neveze
tes helyei; Losoncz, a’ reformátusok’ lyceumával, Gács 
posztógyárral. Balassa-Gyarmat a ’ vármegye’ házával. 
Folyója az Ipoly- Itt ered a’ Zagyva is. 77 □  mf. N.
172,000.

E s z t e r g o m  vármegye, Pest’ felső és Nógrád’ alsó 
részétől nyugotra esik. A’ Duna kétfelé hasítja, inkább

*) Minden tanító keídesse azon vármegyén , mellyben lakik.



róna, m int hegyes; azért a’ földrolvelésre, de a’ borter- 
mesztésre^is alkalmas. Városa Esztergom királyi város, 
a’ M agyarország’ prímásának lakhelye, gymnasiummal, 
a’ vármegye’ gyűlésével. Párkány mezőváros. 19 Q  mf.
N . 60,000.

H  o n t  vármegye, Esztergomtól éjszakfelé, gazdag 
ércztermő helyekkel. Itt van Sclmeczbánya, bányász 
acaderaiával, a’ katholikusok’ és evangélikusok’ gymna- 
fiiumaikkal, Belahánya, Bakahánya. Ipolyság, az Ipoly 
vize m ellett, a’ vármegye’ székével.4 6 □  mf. N. 102,000.

B a r  s vármegye, Esztergomtól éjszak,Honitól nyű
göt felé esik. Itt van Körmöczláuya és tJjhánya, egész 
Európában legszebb arany ásatik benne,Körniöczbányán 
verik a’ híres körmöczi aranyokat; Ara?iyos-Marót a’ 
vármegye' székével. 49 □  mf, N, 117,000.

Z ó l y o m  vármegye, Nógrád és Honitól éjszakra. 
A' Garan h asítja , öt királyi várossal: Korpona , Zó
lyom , Libetbánya , Beszterczebánya és Breznóbányával, 
mellyek közűi a’ bárom utolsó bánya-város egyszers
mind. Besxterczen van a’ vármegye’ háza, itt van az evan
gélikusoknak polgári-iskolájok és gymnasiumjok, valamint 
a ’ katholikusoknak is , nem különben Korponáu és Brez~ 
nólányán 50 □  mf. N. 79,000.

T u r ó c z  vármegye, Zólyomtól éjszak felé. Ezen 
megyét körül övezik a’ Kárpátok, öntözik Vág és Turócz 
folyamok. Szent-M árton , vármegye házzal, Stuhna falu 
meleg fördővel híres. 21 □  mf. N. 40,000.

L i p t ó  vármegye, Zólyomtól éj.szakra,a’ 
magos ágai Tátra és Kriván  közepeit; földjét az itt fa
kadó Vág öntözi; nevezetes helyei; Szent-M iklós, vár
megye házzal, Rozemberg katholikusok’ gymnasiumával 
és Német-Lipcse. 42Y,o Q  mf. N. 64,000.

Á r v a  vármegye, Liptó felett, az ország’ szélén 
fekszik, magas hegyein semmi gabona nem terem , la
kosai szorgalom által szerzik m eg, a’ mit tőlök a’ termé
szet megtagadott. Mezővárosai: Alsó-K ubin, vármegye
házzal ; f'elicsna. 37%̂  □  mf. N. 85,000.



T r e n c s i u  varmegye, Árva es Thurócztól nyiigof 
felé, az ország’ szélen fekszik. A’ Kárpátok kerítik, 
közepét mint egy kis völgyet hasítja a’ Fág, különösen 
gazdag gyümölcs-termésben, juhtarta'sban; nevezetes he
lyei ; Treticsiu királyi város, a ’ vármegye’ székével, 
Teplicz meleg fördőjével ’s várkastélylyal. Zsolna, Pukhov. 
88 □  mf. N. 274,000.

N y i t r a  vármegye, Trencsintől dél, Barstól nyű
göt felé , gazdag gabonatermő helyeit a’ Vág és N yitra  
folyók öntözik. Nevezetesebb helyei: Ssakolcza , királyi 
város, N yitra , püspöki la k , P rtv ig y ; mind a’ katholi- 
kusok’ gymnasiumaival. — 121 Q  mf. N. 319,000.

P o z s o n y  vármegye, Nyitra'tól dél és nyűgöt felé. 
Ezen megyének éjszaknyugoti része hegyes, a’ többi 
pedig róna, különösen az a’ Duna’ ágai által formált Csal
lóköz’ szigete. Bővölködik borral és gabonával. Neve
zetesebb helyei : Pozsony királyi város, a’ koronázás’ 
és országgyűlés’ helye még most. A.’ katholikusoknak itt 
academiájok és gymnásiumjok van, az evangélikusoknak 
pedig lyceumjok; vannak itt még polgári és leány-nevelő 
intézetek; a’ vármegye’ gyűlésének helye. Nagy-Szombat 
királyi város , nagyobb nevelő-intézettel ,  itt van a’ Du
nán inneni kerületi törvényszék. Modor, Baziug ’s Szent- 
György mind királyi városok. 827« □  mf. N. 240,000.

Ezen tizennégy vármegyék, mellyeket igy sorban 
a’ földabroszról megtanultunk, feküsznek a’ Dunán inneni 
kerületben.

Ha Pozsony vármegyétől a’Dunán keresztül a ’föld
abroszon dél felé nézünk, találjuk:

M o z s o n y  vármegyét. Fekszik ez a’ Duna és F ertő  
tava közt, nagyon gazdag téréit a’ Laitha  folyam áztatja. 
Nevezetesebb helyei: Ovár, vármegye-házzal és főherczeg 
Károly’ gazdálkodási intézetével. Mozsony gahona ke- 
reskedéssel. A." Hanság széna-terméssel. 35 □  mf. 
N. 56,000.



S o p r a n y  vármegye, Mozsonytól dél e's nyűgöt 
felé,  egy a’ legszebb, legtermékenyebb ’s legnépesebb 
TÉrniegyéi közül az országnak, a’ szemet gyönyörködtető 
rónás, hatalmas és hegyes tájokkal, mellyek gabonát, 
b o rt, kőszént és nieszet adnak. Nevezetesebb helyei: 
Soprotty, naponkint emelkedő város, 12,000 lakossal, 
hol a’ katbolikusoknak gymnasiumjok az evangélikusok
nak lyceunijok van; a’ vármegye gyűlését benne ta r íja ; 
Tan czukor-gyára. Kis^Márton és Buszt királyi váro
sok ; az utolsó minden királyi városok közt legkisebb, 
1140 lakossal ’s hires borral. 57 □  mf. N. 165,000.

G y ő r  vármegye.. Ezen borral bőlvölködő megyében 
van Győr királyi város, a’ Rába és Rábcza folyamoknál 
gabona kereskedéssel, 18,000 lakossal, királyi acade- 
miával,  püspöki székkel, árvák’ és várnvegye’ házával, 
nevezetes a’ francziák általi ostromhísról 1800. Itt van 
8zení-Márton mező város, illy  nevű hegy a la tt, melly
nek tetején, van a’ régi Benedictinus-apátság. 2S □  mf. 
N. 79,000.

K o m á r o m  vármegye,. Győrtől éjsaak-kelet felé. 
A’ Duna által két részre osztatik , éjszakira, melly tér
ség, és délire, hol a’ értés' bérczei nyűlnRk; termé
keny vármegye. Itt van Komárom királyi város, gazdag 
kereskedéssel, vármegye házzal, erős várral, a’ katho
likusok’ és reformátusok’ gymnasiuraaikkal. Almás veres 
márványnyal. Neszmély hires borával. 53 [J mf. N. 
120,000.

e s z p r é m  vármegye, Győrtől délre, a’ rengeteg: 
Bakony erdő közepén vonul e l , róna részén gabona , he
gyes helyein hires bor terem. Nevesb helyei: Veszpém 
püspöki la k ,  vármegye-házzal, és Pápa a ’ reformátusok’ 
szépen virágzó collegiumával, porczellán-gyárral. Somié 
hires borral. 74 □  mf. N. 153,000.

F  ej é r  vármegye, Veszprém vármegyétől éjszak- 
kelet felé. Éjszaki részén hegyes, hol a’ ^ értés bérezek 
határozzák; déli része róna, hol a’ Sár-fis  hasítja;Pest



vármegyétől a* Duna határozza. Bővölködik borral, 
búzával, dühánynyal. Fő hely benne SzéAes-Fejérvár, 
királyi város, püspöki hely, vármegye-házzal és gymna
sium m al, 1527ik évig a' magyar királyok’ koronázásié» 
temetési helye. 75 □  mf. N. 141,000.

f^ a s  vármegye, Veszprémtől nyugotra, a’ legnépe
sebb vármegye, bor- és gabona-termesztéssel, hasítja a’ 
Rába' vize, nevesb helyei: Kőszeg, királyi város kerü
leti törvényszékkel. Szombathely püspöki la k , felsőbb 
tudományok’iskolájával. 96 □  mf. N. 296,000.

S z a l u  vármegye, Vastól dé lre , termékeny vár
megye. Keleti határán nyúlik el a’ gyönyörű táju Bala
ton tava, inellyneky«"«í halai nagyon híresek, alsó ré
szét hasítja a’ M ura, melly a ’ Drcivá\a\ a ’ muraközi 
szigetet formálja. A’ Balaton’ felső része'n fekszik F ü 
r é i ,  savanyú vizével és fördőjével. Keszthelyen van a ’ 
gróf Festetics György által alapított gazdálkodási inté
zet. Szala-Eger szegen tartja a’ vármegye gyűlését. 100
□  mf, N. 230,000.

S o m o g y  vármegye. Szálától dél-kelet felé. Ezen 
vármegye, melly éjszakról a’ Balaton, délről a' Dráva 
folyam között fekszik, gazdag borral és gabonával. Ka
posváron van a’ vármegyeház , Csurgón a ’ reformátusok
nak gymnasiumjok. Itt van Szigetvár, melly Zrinyi 
Miklós magyar hCst örökíti. 114 □  mf. N. 200,000.

T o l n a  vármegye, Somogytól keletre, b o rra l, bú
zával, dobánynyal gazdagon áldott megye, nevezetes 
arról is , hogy itt a’ seJyemtenyésztés meglehetős iparral 
űzetik. Szekszárdon van a’ vármegyeház, a’ katholiku
soknak gymnasiumjok ; nevezetes város veres boráról is. 
Szent-Lőrinczen az evangélikusoknak van gymnasiumjok. 
65 □  mf. N. 163,000.

B a r a n y a  vármegye, Somogy és Tolnától délre. 
A’ Duna és Dráva közt, borral, búzával, dohánynyal 
gazdag megye. Nevesb helyei: Pécs püspöki l a k , vár- 
megyeházzal, különösen megyés püspök b. Szepesi Ignáct
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uV alapítványán emelkedő academiával. Mohács gymna 
sium m al, nevezetes az lö26diki szerencsétlen hadról. 
Siklós. 90 □  mf. N. 203,000.

Ezen tizen-egy vármegyék, mellyeket a’ földabro
szon lá ttunk , és a’ bennek lévő feljegyzett helységekkel 
is neveztünk, feküsznek a' Dunán túli kerúlethen.

Ha Baranyából Bács vármegyén keresztül, a’ Dunán 
és Tiszán által jövünk ,  akár a’ Ferencz-csatornán hajó- 
k á /unk : érjük

T o r  o n t  á l  vármegyét. Ezen megye egészen s ík , 
és sok posványnyal van fedve; hasítja a’ Bega-csatorna, 
termékeny téréit öntözik a’ Bega és Aranka folyamok. 
Nagy-Becskereken van a’ vármegyeház; semmi neves ne
velő intézet nincs benne. 13Í □  mf. N. 210,000.

T e m e s  vármegye Torontáltól keletre. A’ Temes' 
vize hasítja , nagy részint róna, melly gabonát ’s búzát 
bőven terem; keleti része pedig hegyes. Helyei; Temes
vár-, k irályi város, a’ bánáti fő hadi-kormány’ és a’ 
vármegye’gyűlésének helye, katholikusok’gymnásiumá* 
val. L ippa , Versecz , királyi város, riskása-termeszté* 
és selyembogár-tenyésztéssel. 116 □  mf. N. 246,000.

K r a s s ó  vármegye, Temestől dél-kelet felé, ércz- 
termő hegyekkel van megrakva , mellyeknek oldalain sok 
bor terem. Nevelő-intézet nélkül szűkölködik. Oláli- 
iMgoson (artatik a’’ vármegye' gyűlése. Oravic%a, ezüst 
és réz-, Dogfiácska réz-, A'as- és ón-bányáikról nevesek. 
108 □  mf. N. 202,000.

Krassótól dél-keletre esik az oláh i l l y r i a i  ha
t á r ő r - v i d é k ,  hol van K aransebesM ehádia , híre* 
melegfördővel; Orsóvá, Fejér-templom, Ujpalánka.\OQ\^ 
mf. N. 165,000. — Temes és Torontál alatt délre esik a’ 
német b á n á t i  h a t á r  ő r - v i d é k ,  Páucsovával, melly 
erősített város veszteg-házzal és divatozó selyem-tenyész
téssel. 76 □  mf. 36,000 lakossal, k ik , mint az oláh- 
illyriaiak i s ,  midőn kívántatik, katonai szolgálatot fesz



nek. — Torontál, Tcmes, Krassó varmegyék a’ német és 
oláh illyriai határőrvidékkel Bá t i á  ínak neveztetnek.

A r a d  vármegye, Krassó és Temestől éjszakra a’ 
Maroson tú l, hegyes részén bo r, rónáján pedig búza te
rem , öntözi a’ Fejér-Kőrös. Itt van 0-Arad királyi egy
szersmind görög-püspöki város, vármegye-házzal, melly
ben a ’ raboskodó gonosztévők posztó-készítéssel foglala. 
toskodtatnak. Aradon van a’ katbolikusoknak gymnasium- 
jok , jeles Arad hangászati egyesületről is. Itt vannak: 
Ménes hires borával, Világosvár, Zaránd. 108 □  mf. 
N. 192,000.

Arad vármegyével határos az 183%dikí 21. törvény- 
czikkely által Magyarországhoz visszacsatolni rendelt 
erdelyorszagi Z a r á n d  vármegyének egy része is.

C s a n á d  vármegye. Áradtál nyűgöt felé; Torontál- 
tol a’ Maros választja e l ; nagyon termékeny helyei: 
Makó, vármegye-házzal. Magyar-Cía»á(ipüspöki város. 
Mezőhegyes a’ király’ ménesével. Nevelő-intézetekről 
még kissé gondolkozó megye. 29 □  nif. N. 36,000.

C s o n g r á d  vármegye, Csanádtól éjszak-nyugotra. 
Termékeny földjét a’ Tisza hasítja. Neves hely benne: 
Szeged, királyi város a’ ilíaroínak a’ Tiszába, szakadá
sánál, katholikusok’ lyceumával, gymnasiummal ’s ke
reskedéssel. Itt vannak még Csongrád, Szentes, Vá~ 
tárhely nagy népességű mezővárosok. 62 □  mf. N. 92,000.

B é k é s '  vármegye, Csongrádtól éjszak-kelet fe lé , 
nagyon termékeny földje sok búzát terem , még többet 
teremne, ha a ’ F ejér-, Fekete- és Sebes-Körösök rajta 
sok posványokat nem csinálnának. Helyei: Gyula, vár
megye-házzal; Szarvas, Mezö-Berényvő\ ide által te tt’s 
a’ földesuraságok által jól alapított gymnasiumával a* 
évangellkusolí:nak. Itt van Csaba Európában legnagyobb 
falu 20,000 lakossal. 65 □  mf. N. 140,000.

B jiA ar vármegye, Aradtól éjszak, Békéstől kelet 
felé. Keletről hegyes, gazdag borral és ásványnyal, 
nyugoti része róna, bővölködik búzával; bár a ' Berettyó



es Sehes-Kőröt rajta sok posványokat csinálnak is. Ne
ves h e ly e i: Debreczen, több mint 40,000 lakossal, a’ 
reformátusoknak collegiumával, kereskedéssel, nagy vá
sárokkal, kerü leti törvényszékkel, salétrom-és szappan- 
főzéssel h íres, nagy, királyi város. Nagy- Várad katho
likus és görög püspök’ lakhelye, királyi academiával, és 
vármegye-gyűléssel. Diószeg. 200 □  mf. N. 398,000.

Bihar vármegyétől nyugotra esnek, az 183%diki 21. 
törvényczikkely által Magyarországhoz visszacsatolni ren
delt K r a s z n a  és K ö z e p - S z o l n o k  erdélyi várme
gyék, az első 19 Q  mf. Krasznával és Bogdáu/iázával, 
mellynek arany- és ezüst-bányái vannak. A’ második 39
□  mf. Tasnád és Zilah városokkal.

S z a b o l c s  vármegye, Bihar felett éjszakra, egé
szen róna, minden termcsztménynyel bővőlködő fö ld ; 
nevesb helyei: Nagy-Kálló vármegye-házzal, a’ mivelt- 
ségben haladó szabados Nyiregy/táza , Nádudvar, N y ír
bátor. 115 □  mf. N. 135,000.

Ezen megyében feküszik a’ 6 hajdú város; Bö
szörmény y Dorogi Nánás, Hadliáz, Szoboszló, Vámos- 
pércs. 17 n

S  s a t  hm á r  vármegye, Szabolcstól kelet felé nyú
lik  e l,  a ’ Szamos hasítja, keleti részén ércztermő hegyek, 
a’ nyugotin róna térek nyúlnak el. Helyei: Szathmár- 
N ém eti, királyi város, püspöki székkel, nevelő-házzal, 
a’ reformátusok’ gymnasiumával, kereskedéssel. Nagy- 
Bánya pénzverő-intézettel. Nagy-Károly a’ vármegye’ há
zával. 106 □  mf. N. 202,000.

Szathmár vármegyétől délre esik az 183?^diki 21. tör
vényczikkely által Magyarországhoz visszacsatolni ren
delt erdélyi K ő v á r v i d é k .  18 □  m f., hol vannak 
Küvár és Kapuik  arany-bányákkal.

U g o c s a  vármegye, keleti része hegyes, nyugoti 
róna; a’ Tisza két részekre hasítja. H elyei: Nagy-Szullós, 
vármegye-házzal, Ttsza-lJjlak, Halmi sth. 22 □  mf* N.
36,000.



M a r  m a r  0 g vármegye, Szathmártól és Ugocsátwl 
keletre , nagyon hegyes; azért csak burgonyát és kuko- 
riczát terem; de van temérdek fája és kimeríthetetlen só
bányája. Itt fakad a’ Tisza. Rú?ias%ék faluban van a’ fő 
sóbánya, melly maga évenkint több n»int 100,000 mázsa 
sót ád , Sziget szép mezővárosban pedig a’ fő sótár ; van
nak még Szigeten a’ katholikusoknak és reformátusok
nak gymnasiumaik. H uszt, F isk  stb. 178 □  mf. N.
117,000.

Ezen 12 — Krasznával és Közép-Szolnokkal 14 — 
vármegyék, és a’ Kővári kerület, mellyeket igyena’ föld
abroszon találunk, feküsznek «’ Tiszán túli kerületién.

Ha a’ földabroszon Marmarostól éjszak-nyugot felé 
nézünk, szemünkbe ötlik:

B e r e g  vármegye, éjszak felé hegyes, déli része 
lapos és néhol posványos. Folyama a’ Laíorcza. H elyei: 
Munkács, magas hegyen épült erős várával. Beregszász 
vármegye-házzal. 67 □  mf. N. 84,000.

U n g  vármegye, Beregtől éjszak-nyugot felé, he
gyes, nyúgoti része termékeny róna. Fő városa í/z/g-üár, 
vármegyeházzal, görög püspöki székkel és gymnasium- 
mal. Szereduye, híres borral. 59. □  mf. N. 78,000.

Z e m p l é n  vármegye, üngtól és Beregtől éjszak- 
nyugot felé. Felső része hegyes és sovány, a.’ Bodrog és 
Tisza közt róna. Itt terem Tokajt vidékén, a’ híres tokai 
bor. Sáros-Patak , a’ reformátusok’ collegiumával. Sátor- 
alja-üjhely, vármegye-házzal. 108 □  mf. N. 232,000.

A h a u j  vármegye, Zempléntől nyűgöt felé. Egy ré
sze hegyes és sovány4 másikát hasi'tja a’ Hertiád, melly 
egy gyönyörű termékeny völgyön foly. Fő helye: Kassa, 
királyi és felső Magyarország’ fő városa, királyi acade
miával, püspöki székkel, Vármegye-házzal, sok mivelt- 
séget előmozdító eszközökkel, kéz- és m ű-gyárakkal, 
kereskedéssel; Szepsi, Jászó prépostsággal. Szikszó stb>. 
52 □  mf. N. 137,000.



S á r o s  vármegye, Zempléntől nyűgöt felé, hegyes; 
ga/.dag fában , ércében , sóban, opálkőben; nevesb helyei: 
Eperjes , királyi város , az evangélikusoknak collegiuíná- 
v a l,  kerületi törvényszékkel, vármegye-házzal; Bártfa, 
Szeben, hasonló királyi városokkal; Sóvár, sóforrással, 
mellyből só főzetik. 65 □  mf. 151,000.

T o r n a  vármegye, Abaujtól nyugotra, legkisebb 
vármegye az egész országban, kevés bora és gabonája 
van; Torna mezővárosban tartja a’ megye gyűléseit. 
Szelicze híres barlangjával. 10 □  mf. N. 21,000.

S z e p e  svÁrmégj ,  Sárostól nyugotra. Itttornyaznak 
legmagasabban a’ Kárpátok, melJyekbea az éjszak felé 
futó Poprád folyam ered. Vannak ércztermő hegyei. 
Helyei: Lőcse és Késmárk királyi városok; az elsőben 
vármegyeház és az evangélikusoknak gymnasiumjok, az 
utolsóban pedig lyceumjok van. Itt vannak még a’ 16 
szepességi szabad városok is ,  mellyeket hajdan Zsigmond 
király a’ lengyeleknek elidegenített, Mária Therésia pe
dig Magyarországhoz visszakapcsolt.i66 □  mf. N. 152,000.

G ö m ö r  vármegye, Szepestől délre. Ezzel a’ néhai 
Kis-H ont vármegye is egyítve van ; hegyes; érczekkel, 
többnyire vassal gazdag. A’ Sajó és Rima folyamok ha
sítják , mellyek közűi az utolsó a’ szép Eimavölgyei al
kotja. Helyei: Rosnyó püspöki lak , gyranásiummal. 
Rima-Szombat a’ reformátusok' gymnasiumával, keres
kedő város. Pe/íocz, hol valamint Rima-Szombath&n \Ár- 
megye-ház van. Csetnek vasbányákkal és dohánynyal. 
76 □  mf, N, 151,000.

B o r s o d  vármegye, Gömörtől délre; éjszaki része 
ércztermő begyekkel teljes, alantabb hegyei jó bort te
remnek, terei gabonával ’s búzával bővölködnek. Jeles 
mezőváros benne Miskolcz vármegyeházzal, a’ reformá
tusoknak lyceumával, folyvást növekedő miveltséggel. 
Szendrő, Ónod, Szent-Péter stb. 65 ö  mf. N, 159,000.

H e v e s  vármegye, Borsodtól délre; éj szaki részén 
a’ Kárpátok nyúlnak be Mátra nevezet a la t t , más része



gazdag róna föld. Itt van Eger érseki város, papne
velő - házzal, lyceummal , gyinnasiummal, vármegye
házzal. Gyöngyös, Hatvan , Szolnok kereskedő város. 
120 □  mf. N. 212,000.

Heves vármegyének dél-nyugoti részén van a’ . / á í  s- 
s ág: Jász-Berény, Jász-Apáti ’s Arokszállás mezőváro
sokkal. 17 □  mf. 45,000. Dél-keleti részén pedig tiíi a"̂  
Tiszán, a’ N a g y - K u n s á g  , Kardszag mező-várossal és 
5 faluval. 20 □  mf. N. 43,000: Ezek jnind ketten a’ Kis- 
Kiinsággal egyenlő szabadsággal élnek. — Ezen látott 10 
vármegyék feküs/.nek a' Tiszán inneni kerületben.

Ez a’ tulajdon Magyarorsza'g’ földképe; de ha még 
Magyarország’ földabrosza'ra tekintünk , Szala és Somogy 
vármegyéken alól dél-nyugotra a’ Dráván túl látjuk  a* 
Magyarországhoz tartozó:

H o r v á t o r s z á g o t  három vármegyéivel: Va~ 
rasd. Körös és ZágráhhaV, bor-, fa-, gyümölcs- és selyem
tenyésztéssel áldott föld. Különösen a’ dunai gőzhajó
zásra ’s műgyári iparokra sokat Ígérnek most felfedezett 
gazdag kőszén-bányái. Nevesb helyei: Kőrös egyesült 
görög püspöki lakhely. Zágráb, ez is mint íToroíkirályi 
és püspöki város, királyi academiával; Károlyvár nem- 
egyesült-görög püspöki la k , nagy kereskedést tíz. 

Horvátországtól dél-nyugotra van a’
T e n g e r  m e l l é k i  v i d é k ,  Fiume, Bukkari és Por

toré Magyarország’ kikötőivel, mellyek tengeri keres
kedésünknek, bárcsak többre nevekedhető! nagy eszkö
zei. A’ két első k irályi város is egyszersmind.

Horvátországtól délre nyúlik még el csakugyan a’ 
Magyarországhoz tartozó, borral, búzával, sertéssel, 
hallal termékeny

T ó t [ o r s z á g ,  Pozsega, Verocze és Szerem vár
megyékkel. Pozsega illy nevű királyi várossal, Alegovich 
zágrábi püspök’ 60,000 p. forintnyi alapítványán emelkedő 
árva-nevelő-intézettel. Verőcze ’s Eszék királyi, és Diáko-



rdr püspöki városokkal; Szerem pedig Karlovivz nem- 
egyesült-görög érsek’ lakhelyével, gymnaslummal. 

Ezeken kivül látjuk még ezen a’ földabroszon a’
H  a t á r ő r z ö - v i d é k e k e t ,  kezdve Szerem’ szem* 

szédságában a’ Tótország’ szélén: fé te rv á r it , hrodit, 
gradiskait. Horvátország’ szélén pedig: második-bánit, 
első-bánit, szlunit, ogulinit, ottocsánit, likkait.

Ez Magyarország’ földképe, melly a’ hozzá tartozók 
kai, az erdélyi visszacsatolni rendeltetteken kivűl, 4989 Q  
inf.et foglal el ’s 12,000,000 különböző vallásií, bárcsak egy 
nyelvű! lelkes lakosokat számlál, kikre a’ dunai gőzhajó* 
zás anyagi, a’ honi nyelv’ mivelése pedig erkölcsi erővel 
kezdenek hatni. — És így határozzák:

Nyugofról Stájerország és A ustria; éjszakról Morva
ország, Sziléziaés Galliczia; keletről Bukovina, Erdély-, 
és Oláhország, mellyeket a’ magas Kárpátok választa
nak el Magyarországtól; délről Szervia, Bosnyákország, 
TörSk-Horvátország és az Adriai-tenger.

Miután Magyarországot megismertük, nézzük

2. Erdélyország'

földabroszát. Ha Erdélyország’ földabroszát megtekint
jü k , azon mindenütt hegyeket látunk felemelkedni, 
mellyek közt a’ nyugotiak különösen aranynyal gazda
gok ; nedvesítik a’ Szamos, Maros és Olt folyamok. Fel- 
osztatik : magyarok’, székelyek’ és szászok’ földjére.

A’ m a g y  a r  ok'  f  o l d j e  áll következő vármegyék
ből: Belső-Szolnok, Doboka, Kolos, Torda, Alsó-Fejér, 
Küküllő, Felső-Fejér és Hunyad vármegyékből; továbbá 
a’ szász föld közt Fogaras-vidékből; Kolosvár , Károly- 
Tagy Gyula-Fej érvár, Nagy-Enyed, leginkább kitűnő 
városokkal, höl a’ reformátusoknak híres collegiumjok 
van, valamint Kolosváron,\& a’ reformátusoknak és evan
gélikusoknak egyszersmind.

A’ s z é k e l y e k '  f ö l d j e  á ll :  Aranyos*, Maros*,



Udvarhely-, Csík- és Három-széki székekből. Neves he
lye : Marosvásárhely a’ reformátusoknak collegiumával.

A’ s z á s z  f ö l d  következő székekből áll: Brassó-, 
Kőhalom-, Segesvár-, Nagysink-, Medgyes-, Ujegyház-, 
Nagy-Szeben-, Szerdahely-, Szász-Sebes-, Szász-Város- 
székek, és éjszakon Belső-Szolnok mellett Besztercze-szék. 
Neves város a’ szász földön: Nagy-Szehen, katholikusok’ és 
evangélikusok’gymnasiumaikkal, és Brassó. Ezen 1109 □  
mérföldnyi országban közel két millió ember lakik.

Ha
I I .  A Z  a u s t r i a i  b i r o d a l o m ’

földképén R-délytőI éjszakra tekintünk, látjuk:

1. Gallicziát Bukovinával.

Neves városok benne: Lemlerg, érsek’, superintendens’ 
és egyetem’ helye; Brodi, nagykereskedő város; W ie- 
liczka, só-aknáiról h íres; Tárnopol, Czernovicz Buko
vinának fővárosa, 1518 □  mérföldjén 4,000,000 ember 
lakik. Nevezetes itt a’ Ferdinand’ éjszaki vasűta. Ha 
Gallicziából a’ Kárpátok’ túlsó tövénél, nyűgöt felé me
gyünk, találjuk;

2 . Morvaországot ét Szileziát

a’ südeti hegyekkel, Znaim, Auszterlicz, Brün, Olmiiez, 
Troppau és Teschen városokkal; 2,000,000 szorgalmas 
lakosai, különösen vászon és gyapjú neműkkel fog- 
lalatosok , 504 Q  mérföldön laknak. Morvától éjszak- 
nyugotra látjuk

3. Csehországot,

Az Erez és 'Riesen vagy Óriás hegyekkel, az Alhis 
és folyamokkal, Prága fővárossal; Tepliczczel,
Karlsbadial, mind kettő híres fördőjéről. 956 □  mér
földnyi területén majd 4,000,000 lakosok vannak, kik



főldniivelésbcn,  kéz- és mű-gyárokban szorgalmasok. 
Cseh- és Morvaországon alól szeműnkbe ötlik

4 . Auitria föherczegség

részint hegyes, részint róna vidékkel. Ettől veszi az 
austriai birodalom nevét, minthogy császára austriai ’s 
ennek fő városában Be'cshen. lakik. A’ pompás Bécsen 
kivül jeles városok még Li/tcz és Salzburg. 708 □  mér
földjén majd 2,000,000 szorgalmas lakosok élnek. Austriá- 
ból dél felé lépünk

5. Stiria  kercxegtégie.
Ez nagyon hegyes, azért sovány 488 □  m érföldnyi, 
majd 2,000,000 lakosa tartomány, hol Grécz neves 
várost találjuk és a’ karinthiai K lagen furto t, melly tar
tomány most Stiriához van kötve. Stiriából dél felé me
gyünk

6. Illir ia i királyságba ,

mellynek közepén a’ karinthiai Havasok’ ágai nyúlnak 
e l , egy részét az Adriai-tenger mossa. Itt találjuk Laj- 
bakotés T ríesríet nagy kereskedésű tengeri várost. Illiria’ 
530 □  mérföldjén alig van 2,000,000 lakos. Stiriától ha 
nyugotra nézünk, látjuk

7. A ’ hegyt* T iro lttt 

Inshruk é s  Trien  városokkal. Tirolison alól délre esik 
8. A ’ Lombard-Velenezei hirálytág, 

éjszaki részére a’ tirolisi és svaiczi hegyek nyúlnak be , 
mellyekről gyönyörű déli tereit — a’ többek közt — a’ Pó 
és öntözik; neves városok benne: M ajlatid, Mantua, 
Velencze az Adriai-tenger' öblében, szigeteken épült 
S7.ép város. Ezen királyság’ 867 Q  mérföldjén több la
kik 4,000,000 lakosnál. — Még az austriai földabroszon 
látjuk

9. D alm áctiá t,
melly hajdan Magyarországhoz tartozott. Ez a;í Adriai- 
tenger-parton elnyúlt tartomány, á ll szigetekből, mely-



lyek közül A rh e , JPago és Grosta legnagyobbak; és 
szárazból, Z ára , Spalatro , Ragusa és Kattaro városok
k a l, melly utólsóban as Adriai-tengeren a* legjobb ki
kötő van.

így  az egy uralkodó alatt virágzó magyar és austriai 
birodalom, 12,204 □  mérfőldőn 32 m illió, nagy részint 
katholikus, különböző nyelvű , érdekű, törvényű, iparú 
lakosokat táplál.

Ha Európa’ földabroszán az Tiusriai birodalomtól 
nyűgöt felé nézünk, látható

111. b a jo r o r s z A g .

Földje lészint hegyes, részint róna, raii bora, búzája, 
áztatják a’ Duna és lan  folyamok. Fővárosa Mmtchen. 
Neves helyei még: Pa»sauy Regentburg, Spira. 1382 □  
mérföldjén 4,000,000 nagyobb részint katholikus, felvL- 
lágosodott szorgalmas emberek laknak. Bajorországtól 
nyűgöt felé látható

IV. a’ VŰRTENBERG KIRÁtYSÁO.

Ennek földjét öntözi a’ Duna. Fővárosa Stuttgard; je
les városai még Ulm és Tűbinga. 360 □  mérföldjén 
másfélm illiónál több, nagy részint protestáns vallásű 
miveit lakosokat számlál.

Vürtemberg királyságnak nyúgoti részén nyúlik 
e la ’ jeles felvilágosodású B á d e n  n a g y  k é r  c z e g t e g ,  
Heidelherga, Karltruke, Constanz városokkal és Donau- 
singen várra l, hol Dunánk ered.

Báden nagyherczegségből, ha Bajorország’ azon ré
szén, mellyben Spira v an , éjszak-nyugot felé tekintünk, 
a’ ' porosz  k i r á l y n a k  éjszakra nyúló n é m e t o r ~  
s z á g i  b i r t o k á t  ta lá ljuk , mellyet a’ Rajna  h asít, 
Akken, Kolonia, Düssendorf .és Müfiszter jeles  váro
sokkal. Ezen birtoktól éjszakra látható



V* H A N N O V E R A I K IR Á L Y S Á G .

Fővárosaifa«wot)era; neves helyei még; GSttiuga, Lüne- 
hurg, Oznabrük. 695 □  mérföldnyi, többnyire térés 
földjén mívelt, majd másfél m illió , nagy részint evan
gélikus lakosok vannak. Hannoverától délre

V I . a ’ s z á s z  k i r á l y s á g ’

szép térét, a’ csendes Elhe öntözi. Finom szőrű juhai hí
resek. Fővárosa Drezda, neves még itt Lipcse, nagy 
vásáraival ’s könyvkereskedésével; F reihirg  bányáival. 
272 □  mérföldjén másfél millió jeles míveltségű több
nyire evangélikus ember lakik.

Ezen látott|négy ország között feküszik még —a’ már 
látott Baden nagyherczegségen kivül — öt nagyherczeg- 
ség : 1. Hfissia, Darmstadt, M ain tz, G iesen , Worms vá
rosokkal illy nevű nagyherczegségek. 2. Meklenburg- 
Sverin, 3. Meklenburg-Strelicz, 4. Oldenburg : illy  nevű 
városokkal. 5. Veimar, Veimar és Jéna városokkal. Itt van 
Ilassia fejedelemség a’ szép Kassel\^\, Továbbá 8 főher- 
czegség; A nhalt-D essau , Anhalt-Bernburg, Anbalt-Kö-. 
then, Braunsveig, Nassau, Szász-Koburg, Szász-Altenburg, 
Szász-M aining; ezeken kivül 10 hercaegség: Hohen- 
zollen-Hecbing, Hohenzollen-Sigmaring, Lichtenstein, 
két Lippe, két Raisz, két Svarzburg, Valdek. Végre 
a’ Hessen-Homburg landgrofság, és a’ négy szabad vá
ros: M enusi-Frankfurt, Lübek, Bréma, Hamburg. 
Ezekhez jőnek még a’ majd ismerendő Dánia’ birtokai : 
Hohlstein, Lau,enburg és a’ még eddig Hollandiához tar
tozó Luxemburg.

Azon földek, mellyeket Bajorországtól kezdve eddig 
láttunk, az austriai császárnak német és cseh birtokaival, 
Poroszországnak ismert részével, alkotják a’ Német-szS- 
üetseget vagy Németországot, melly 11600 □  mérföldön 
több mint 34,000,000 mívelt, felvilágosodott, nagy ré
szint protestáns lakosokat számlál.

ELEMI TANÍTÁS.



Ö 6  F Ö L D L E ÍR Á S .

Ha Európa’ földabroszán Németországból ejszak- 
nyugot felé megyünk, van

V II . a ’ h o l l a n d i  k i r á l y s á g .

Ezen királyság’ földje lapály, a’ közel tenger benne több 
öblöket mosott, mellyek számos kereskedést előmozdító 
csatornákkal vannak keresztül vágva: ezek mellett folyói 
a’ Rajna  és Schelde. Fővárosa Amsterdam, jeles keres
kedő város, Haga a’ király’ lakhelye, Rotterdam, Dort- 
rekt, V trek t, stb. 661 □  mérföldén, harmadfél millió
nál több református szorgalmas lakosi vannak. Hollan
diától délre szinte a ' tenger mellett esik

V m .  B E L G I U M , VAG Y N E M E T -A L F Ö L D I  K IR Á L Y S Á G .

Ezen királyság 1830. óta áll fenn , az előtt hollandiai tar
tomány volt; róna, termékeny földjét a’üfosa és Schelde 
folyamok áztatják. Nevezetesek a’ művészi ipart és szor
galmat hatósan előmozdító, az országban elágazó vasutjai. 
Fővárosa Br/issei, királyi la k ; A ntverp ia ,L iíttick\ Va- 
terlo falu, a’ Napóleonon vett elhatározó 1815. ütközetről 
neves. 498 □  mérföldjén közel 4,000,000 többnyire ka
tholikus szorgalmas lakosokat számlál. Belgiumból dél- 
nyugot felé nézvén ,  látható

I X . F R A N C Z IA O R S Z Á G .

Ennek földjén a ’Pírewcí és Alpeshegjeik’ ágai terjednek, 
termékeny té ré it, több kisebb folyóival a’ Garomue, 
Loár, Szén , Schelde, Mász és Rhóu öntözik; termeszf- 
ményei közt nevezetes a’ sampániai és burgundia bor. 
Fővárosa Paris a ' világ’ legnagyobb ’s legjelesebb váro
sainak egyike, királyi lak ; neves városai még: Ferszálj, 
N ám zi, Nantes, Bordo, Mar s ze lj, Tulon, Liou, Ajacs- 
csio, Dizson és az alsacziai Straszburg. 10,050 □  mér
földjén 32,580,000 nagyobb részint katholikus lakosok 
élnek , kik szellemi míveltségre és művészi iparra a’ leg

jelesebbek közűi vannak a’ világon— Ha Francziaország-



tói kelet felé nézünk, szemünkbe ötlenek a’ magas Al- 
peseA, mellyek közt van

X . H E L V E C Z IA  K Ö Z T Á R S A S Á G .

Ebben mindenütt az Alpesek emelkednek fel; azon ré
szén van kevés térség, hol a’, Rajna folyik, melly a’ 
Rhánnal itt fakad. Neves helyei: Genf, Bern, Lticzeru, 
Z ü rik , Basel. 696 □  mérföldjén több mint 2,000,000 
részint katholikus, részint reforma'tus szabad lelkű hel- 
Tetusok laknak. — Ila Helvecziából Francziaorsza'gba visz- 
szatérve délre által ha'gunk a’ Pirenei hegyeken,

X I .  SPA N Y O L O R SZ Á G

találtatik. Spanyolország nagy részint hegyes, vannak 
mindazonáltal gyönyörű termékeny té ré i, mellyeket 
a’ M itiho, Duero, Tajo, Gvadiana és Ebro öntöz
nek. Bora és finom gyapjas juhai nevezetesek. Fővárosa 
és királyi lak Madrid. Neves városai még ; Toledo, Gor- 
dova, Szevilla, Murczia, Valenczia, Pampelona, Burgosz 
stb. 8500 □  mérföldön 14,000,000 kirekesztőleg katho- 
likusok laknak, k ik , kivált az újabb időkben, szellemi 
niivelődésöknek szép jeleit adták. SpanyoIországtol nyu- 
gotra az Atlanti-tenger-parton nyúlik el

X I I .  P O R T U G Á L IA .

Ezen ország igen hegyes; az Ebrot hozzáadva, azon fo
lyamok hasítják, mellyek Spanyolországot. Bora , olaja 
és gyümölcse híres. Fővárosa Liszbona, királyi lak. 
Jeles városai még: Koimbru és Porto vagy Oportu. 1928 
Q mérföldjén 4,500,000 katholikus, az ujabb időkben a’ 
miveltségben haladó lakosok élnek.

Minthogy Spanyol és Portugália országokat minde
nünnen tenger övezi, kivévén Francziaország felől, hol a’ 
Pirenei hegyek nyúlnak e l ; szokták nevezni mindkettőt 
Pirenei félszigetnek. — Ha Portugáliából Spanyol és Fran-

5*



cziaországon keresztül visszafordulunk, ’s a' franczia 
szélekről a’ tengeren túl nézünk, találtatik

X I I I .  a '  n a g y -b r i t a n n i a i  k i r á l y s á g .

Ezen királyság három országból á l l : A n g o l a  S k ó c z i a  
és H i b e r n i a  vagy í r  l  a n d  országokból, mellyek 
közűi Anglia és Skóczia együtt, Irland pedig maga, egész 
szigeteket alkotlak . Anglia nagyobb részint róna, Ir- 
land egészen. Skóczia pedig igen hegyes. Angliát, igen 
sok csatornákon kivül, hasítja a’ Temse. A’ művészi szor
galom és kereskedés m ellett, virágzik még itt a’ marha
ten y ész tésh íresek  az angol lovak és juhok, külünösen 
a’ Valesi herczegséghm. Angliának fővárosa London, 
Európában mind lakosaira, melly 1,474,000, mind keres
kedésére legnagyobb. Hires varasok még: Birminkham, 
Okszford, Kembridzs, L iverpul, Menchester, B r is to l, 
Pleintíith, Kenterhri. Skóczlának fővárosa Edinburg, Ir- 
landnak pedig Dublin, mindkettő művészi iparral és 
kereskedéssel. 5716 □  mérföldjén 23,000,000 nagy részint 
angol-református, de katholikus lakosok is élnek, kik 
szellemi miveltségben művészi szorgalomban , különösen 
a’ tengeri kereskedésben jelesek , kivévén Irland’ lako
sait, kik  ha egy oldalról nyomatásban élnek, másról 
magok is tunya restségben élők. Ha Nagy-Britanniá- 
tól éjszak-kelet felé a’ tengeren keresztül hajózunk, 
előttünk van

X I V . a ’ s v é c z i a  k i r á l y s á g .

E z e n  királyság két részből á ll ,  tulajdon S v é c z i á h á l  
és Nor vegi áhóX.  Az  ország’ nagy részét a’ Köhleni és 
Lapponiai bérezek borítják , mellyekből sok vas és réz 
ásatik. A’ keleti részére az említett hegyekről több fo
lyamok ágaznak el. Fő és fejedelmi városa Sfokholm 
Svécziában. Norvégiában pedig főváros Kr'isztiánia. 
13,700 n  mérföldjén közel 4,000,000 evangélikus való
din miveit lakos él, kik’ mivelődésének alapja még 1223.



és l504diki évben van letéve. Svécziától délre, ha a’ 
tengerszoroson keresztül tekintünk, látható

X V . D Á N IA .

Ezen tengerbe nyiiló szigeteket alkotó ország sík föld. 
Fővárosa Koppenhága. A’ német-szövetségi .birtokaival, 
2842 □  méi’földön 2,000,000 evangélikus mivelt lakosokat 
számlál. Dániához tartoznak méĝ  Svécziától oldalt, az 
Atlanti tengerben úszó Izland, HeUa tűzokádó hegyek, 
és Ferve szigetek is. — Ha Svéczia’ alsó részétől a 
föld-abroszon a* Balti tengeren által délre tekintünk, sze-' 
műnkbe tűnik

X V I . P O R O S Z  o r s z á g ’

azon része, melly nem tartozik a’ Német-szövetséghez; sík, 
nem mindenütt termékeny földjét az Élbe, Odera és f^igz- 
tula áztatják; a’ mit a’ természet benne megtagadott, azt a’ 
művészi szorgalom bőven tudja kipótolni. Fő és fejedelmi 
városa B e r lin , Európa’ egyik legszebb, legmíveltebb 
városa; neves városai m ég: Magdeburg, S te ttiu , Dánczig, 
Königsberg ’s Breslau stb. A’német-szövetségi birtokok
k a l, sőt a ’ helvecziai Neufchateliel 5054 □  mérföldjén
12,726,000 emberek laknak, kik nagy részint egyesült 
evangélikusok, valódi miveltséggel, művészi szorgalom
mal és kereskedéssel. — Ha a’ néző keleti Poroszország’ 
szélén megállván, éjszakra és délre néz, a’ Jeges-tenger
től a ’ Fekete-tengerig láttatik elnyúlni

X V IL  AZ EU R Ó PA I OROSZ BIRODALOiVI.

Ez a’ birodalom, minden tekintetben két különböző 
részre osz lik , tulajdon O r o s z -  és L é n g y e l o r  s z á g -  
ra. Nagy részint róna, a’ keleti részén emelkednek fel az 
Vral bérezek, öntözi a’ Folga , különbféle termesztmény- 
nyel bővölködik. Az egész birodalom’ fővárosa Moszkaw, 
második főváros és á’ császár' lakja Szent-Pétervár ̂



Európában egyik legszebb város; neves városai még: 
R ig a , W iln a , K iew , Astrakan, Odessa. A’ hajdan vi
rágzó lengyel birodalomból megmaradt Lengyelország
nak fővárosa Varsó, nevezetes ez, egész Lengyelország
gal a/, újabb időbeni azon küzdésről, melly szerint a’ 
maroknyi ország a’ roppant birodalom' járm át már-már 
kiüté. Ezen Európának több min,t felét elfoglaló biroda
lomnak 96,000□ mérföldjén 54 millió, majd mind görög 
vallású különböző miveltségű emberek laknak. I tt van 
Krakkó szabad város is , austria i, orosz és porosz véde
lem alatt. — Az Oroszbirodalmon alól a’ Fekete-tengertől 
nyugotra látható

X V I I I . A Z  E U R Ó P A I TÖ R Ö K  B IR O D A L O M .

Ezen mindenféle termesztménynyel bővölködhető szép 
ország, mellyet a’ Hemus vagy Balkan hegy-ágak, kies 
völgyeket alkotva, hasítnak, közelebbről érdekel ben
nünket, lígy, mint mellynek részei: B ő s  n y á k  o r s z á g ,  
S z  e r v i  a , B o l g ár  or s z ú g , Ol áh-  és M ó l  dv  «-or
szágok, hajdan Magyarországhoz tartoztak, majd. attól 
ismét elszakadtak. A ' birodalom’ fővárosa és a’ császár’ 
vagy szultán’ lakja Konstantinápoly vagy Stamhul. Szer
viában neves város: Belgrád, Szemendria, Passarovicz, 
Ennek fejedelme Milos herczeg, a’ miveltségben j«les lépé
seket kezde tenni. Bolgárországban főváros Sojia, Viddin; 
Várna 1444. szerencsétlen ütközetről h ires ; Szisztov. 
Oláhországban Bukarest. Moldvában Jassi. Ezeken kivül 
neves városok; D rinápuly, Szoloniki vagy Tessalonika. 
Az Egeumi tenger’ szigetei közül még eddig birja .ffr/ifat 
vagy Kandiát és Lemmist. 8500 □  mérfőldőn 8,600,000 
török vallású , a' miveltségben elmaradt lakosokat szám
lá l.— Az európai Törökországtól egyenesen délre a ’ ten
gerbe nyúlik

XIX. AZ ÚJ GÖRÖGORSZÁG.

Ez 1821—1830. vívta ki magát a’ török járom alól. Szép ’s 
igen termékeny föld; áll L i v a á i a  és M o r e  a tartó-



m ányotból, több az Egeumi-tengerhen vagy Archipela- 
guson elszórt szigetekkel. Fővárosa Nauplia Moreában, 
Llvadiában pedig Athéné. 800 mérföldön 900,000 lel
kes lakost számlál. Görögországtól és Törökországnak 
alsóbb részétől az Adriai-tengeren van elszórva

X X . a ’  í ó n i a i  s z a b a d  k ö z t á r s a s á g ’

7 szigete, az angol védelem alatt; K o rfu , Szanta- 
Maura, Czepkalonia, Xante stb. termékeny szigetekkel. 
46 □  mérföldön 180,000 lakossal. Ha Törökországból 
az Adriai tengeren által nyűgöt felé tekintünk, szemünkbe 
ötlik

X X I . O L A SZ O R SZ Á G .

Ezen, a’ Földközi-tengerbe hosszasan benyúló, egész szige
teket is formáló szép fö ld , több részekből á l l , legalsó 
részén v»n

1. A’ \ é t  S z i c z  i l i a i  k i r á l y  súg.  Ezen király
ság á ll:  S z i c z i l i a  szigetből és a’ N á p o l y  király
ságból; szép, termékeny, felváltva hegyes és róna föld. 
Az egész ország’ fővárosa és király’ lakja a’ szép 
Szicziliában neves hely Palermo: itt van az E tn a , Ná
polyban pedig a’ Vezúv tüz-okádó hegyek. 1988 □  mér
földjén 7,500,000 többnyire katholikus lakosokat számlál. 
Ezen alól van Malta szigete, az Angolé. Nápolyi k irály
ságon túl esik

2. A’ P ápá! b i r t o k a .  Termékeny földjén, vala 
mint csaknem az egész olasz földön, az A'ppemiinus he
gyek nyúlnak. Fővárosa és a’ pápa’ lakja iío»ía, a’ haj
dan világ’ ura. 812 Q  mérföldjén csak 2,425,000 katho- 
likns, szegény lakost számlál. A’ pápai birtokban JJrbino 
mellett van

3. A' S  a n t - m a r i n o i  k ö z t  á r  s a s  ág., másfél Q  
mérföldön tizenegggyedfél század óta áll fenn szabad
ságában. — A’ pápai birtoktól nyűgöt felé van



4. A’ T o s k á n a  n a g y  h e r c z e g s é g ,  fővárosa 
Florenczia. Elba sziget is ide tartozik. ■— Toskána mel
lett a’ tengerparton van

5. A’ L u k k a  h e r c z e g s e g .  Lukka fővárossal.— 
E’ felett van

6. A’ M o d e n a  h e r c z é g s e g ,  Modena fővárossal.
Ettől nyugottra esik
7. A’ P á r m a  h e r c z e g s e g ,  Parma, Piaczencza 

és Guasztalla városokkal. Pármától nyugotra esik
8. A’ S z a r  d i n i a  k i  r á l y  s ág ,  hegyes tarto

mány. Fővárosa es a ’ király’ lakja Turin. Neves helye 
me'g Genua tengeri város, és Marengo falu az ISOOdiki 
ütközetről hires. Ezen királysághoz tartozik mág a’Föld
közi-tengeren úszó S z a r d í n i a '  szigete KagUari fő
várossal. 1330 □  mérföldőn 4,420,000 többnyire katho
likus ember lakik. — Szardíniától éjszak-keletre van

9. A’ már ismert austriai birodalomhoz tartozó L  o m~ 
h a r d - V e l e n c z e  k i r á l y s á g .  — így tértünk vissza 
a’ Lombard-Velencze királyságba, miután Európa’minden 
tartományait a’ földabroszon sorban megismertük, melly
ből Illirián és Stíriának egy részén keresztül, ismétsze- 
j'etett honunkban találjuk magunkat, honnan kiindul
tunk.

Ez Európa’ földképe és földismerete , melly 155,000
□  mérföldön 215 milió lakost táplál. — Európától kelet 
felé, hosszabban mint ez , nyúlik földünk’ második része:

B. ÁZSIA.
1. Ázsiának éjszaki részét, túl az Ural hegyen, az 

ázsiai O r o s z o r s z á g  foglalja el, melly S z í  b e r i á n a k  
neveztetik, ’s 250,000 Q  mérföldön alig számlál többet
2,000,000 lakosnál. Ide szoktak száműzetni az orosz a la tt
valók. Nevezetesb városok: Tobolkh, Irkuczk.

2. Közép részén vannak: T a t á r o r s z á g ,  Bu-  
c h a r a - ,  M o n g o l - ,  J a r k a n -  és Te ¿ e if - országok. 
Lassza kitünőbb várossal; az utolsóban van a’ föl
dünkön legmagasabb hegy, a’ Himmalaja, mellyből az



Indtts és Ganges nagy folyamok erednek. Ez az egésa 
földön a’ legmagasabb hegyű tartomány.

3. Nyúgoti részén van az Á z s i a i  Tör  S k h i r  o- 
d a l o m ' .  Skiituri, Aklialzik, E rzen im , Aleppo, Damas- 
kus, Jeruzsálem, Autiochi városokkal és Bethlehem, i?i\\\- 
val. Ázsia’nyúgoti részéhez számítatik A r á b i a ' .  Mekka 
a ’ Muhamed’ születéséről, Medina temetéséről hires vá
rosokkal. To\á\ )hAPerzs ia:  Teheram, Ispaham és Tau- 
r is  népes városokkal.

4. Déli részén van a’ Ganges által két részre osztott 
I n d i a .  A ’nevezetes K e l e t - I n  d i a  és T u l s ó - I n d i a .  
Kelet-Indiában vannak a ' Katkuttai, Madraszi és Bom- 
b«ji fő kormányszékek. 65000 áldott [J  mérföldjén 132 
millió lakost táplál, kik közűi 34,000,000 lakos,24,000 
Q  mérfőldőn az angoloké.

5. Keleti részén van C h i n a  és J  a p p a n i a  csá
szárság. A’ chinai császárság legnagyobb e’ földön,
250,000 Q  mérfőldőn 235 millió lakost számlál, Pek- 
k in g , Nauking \iü\ön töhh mint 1,000,000 lakossal, és 
Kanton  szinte népes várossal. Jappania császárság 12,000
□  mérföldön 18,000,000 lakossal, Jedelo több mint
1,000,000 népű várossal. Ez a’ roppant Ázsiának föld
képe a’ hozzá tartozó szigetekkel; m^lly 800,000 □ m é r
földjén 480 milliónál több, nagy részint pogány vallásu, 
lakosokat szám lál.— Arabiából a’ Suezi-tenger-szoroson 
által egy nagy, csaknem egész sziget tűnik előnkbe, melly 
földünk’ harmadik része :

C. AFRIKA. ^

Afrikának csak tenger-parti részei ismeretesek, a’ belső 
részéről csak annyit tudunk, hogy azt homokos puszták 
foglalják el. Egyébiránt az ujabb utazások itt is sok 
nevezetességekkel kezdenek ismerkedtetni. A’ Suexen ál
tal érjük 1. E g y i p t o m o t  a’ Nilus folyóval, K airó  és 
Alexandria népes városokkal; különösen mostani vicze- 
tirá ly a , az egész tartománynak miveltségéről, vasutak.



csatornák, kéz- és mügyárak’ létesítése által jelesül gon
doskodik. 2. Éjszakra nyúlik el B a r b a r i a ,  melly á ll 
a’ M a r o k k o  császa'rságból, A l g í r ,  T n n i s  és t r i -  
p o l i s  nagyon termékeny országokból, mellyek közül 
A lg ír  a* francziáké. Ezeket az Atlas hegyek a’ Szahara 
pusztaságtól választják el. 3. A’ Szahara pusztaságon is 
alól a’ tenger’ szélén van S e n e g a m b i a  a’ Niger fo
lyammal ; beljebb 4. S u d a n  vagy N íg ricz ia ; alól 5. 
F e l s ő -  Gu i n e a ' ,  alatta 6. A ls á -G u in e a \1 .9 . ' H o t -  
t e n t  o t  t  ák ’ f ö  I d j e ;  legalsó csúcsán a’ K  a p ’vidéke-, 
ezen felül 8. M o s amhi k ' ,  9. A n g v e b  a r \  10. A b i s -  
s i n i a ' ,  21. N u h i a  és ismét E g y i p t o m .  Ezen, szige
teivel, különösen M a d a g a s k á n á l , 530,000 □  mér
földön élő emberek’ számát 110 millióra teszik, kik nagy 
részint pogány vallásnak. — Ha akár Afrikából vagy Eu
rópából, az Atlanti-tengeren által nyugotra; akár Ázsiá
tól , a’ nagy Oczeánon által keletre tek in tünk; látunk 
éjszaktól délre, egy nagy, tengerben úszó szigetet, melly 
földünk’ negyedik része;

D. AMERIKA.

Amerikának legfelső vagy éjszaki részén feküsznek; 1. 
az örökös hóval fedezett hideg G r ö l l a n d  és S p i c z -  
b e r g a ,  melly utólsót némellyek, helyesebben i s ,  Eu
rópához számlálják. 2. Ezeken alól van az A m  e r i k á i  
I n d u s o k ’ t a r t o m á n y a ,  a’ Béhring - szoros — 
melly Amerikát Ázsiától válaszíja — és a’ Hudszon' 
¿■¿/ekörül. 3. Alább vannak a’ B  r í t  t  u s E j s z a k - A m e -  
r í k a i  t a r t o m á n y o k .  4. A’ 25 egyes statust és 5 
tartományt magában foglaló legnevezetesebb É j s z a k -  
A m e r i k a i  k ő i t  á r  s a s  ág \  Columbia, New-York- 
T'assington, Fíladelfia, Baltimore igen városokkal.
13,000 □  mérföldjén 13 millió lakost számlál, k ik  tudo
mányos felvilágosodásban, művészeti szorgalomban, ke
reskedésben , ha felül nem m úlják , vetekednek akármelly 
európai országgal. 5. M e x i k ó - ,  &. G v a t i m a l  a-statu*



sok hasonló nevű városokkal. Ezek eddig Éj szak-Ameri
kához szám iáltatnak M isziszippi és Ohio nagy folyókkal.

Közép-Amerikát teszik a’ Bahamai, nagyobb és ki
sebb szigetek, mellyek közönségeseniV«/« goí-
I n d i á n a k  neveztetnek, Szen t• Szalvador, Kuba és 
Gvadaluppe jelesb szigetekkel.

Déli-Amerika'hoz tartoznak Col umbi a ' .  Kvito, 
Bog-o#« jeles városokkal, az Amazon nagy folyammal és a’ 
Csimborasso magas hegygyei. 2 . P e r u ,  S . B o l i v i a ,  4. 
F e r a g u a j ,  5. L a - F i a t  a, 6. K h i l i , 7. P a t a g o n i a  
épen a’ csúcson, 8. Bu e n o s - A j  réz;  9 . B r  a s i l i a i  c s á 
s z á r  s á g , mellynek 413,000 □  mf.jén 5 millió ember 
l ak i k , Rio-de-Jaueiro fővárossal. E’ felett Columbiától 
keletre 10. G v i a n a - t a r t o m á n y a .  Amerika’ ezen
750.000 □  mérföldjén 40 millió, nagyon különböző mivelt- 
ségű ’s vallása emberek laknak.

Ha Déli-Ainerikából a’ földabroszon nyűgöt felé te
kintünk, a’ nagy tengeren több elszórt szigetek ötlenek 
előnkbe, mellyek földünk’ ötödik részét alkotják, ’s ez:

E. AUSZTRÁLIA.

Ezen legújabb világ-rész áll 24 nagyobb és kisebb sziget
ből, mellyek közűi I J j - H o l l a n d i a  majd olly nagy, 
mint egész Európa. Keleti partja V j-déli-F á lesnak  
mondatik, mellynek Sidnei városa több jeles intézetek
kel kezd díszeskedni. Nagyobb szigetei még Vj-Gvinea 
és Uj-Szelandia. Nagy része Austráliának brittus birtok;
250.000 □  mérföldjének lakosa csak 2% millióra becsül- 
tetett eddig; de az angol kormány’bölcs intézete által, azok 
kik ide mint gonosztévők hordattak, megjobbulván, mind 
népessége, mind miveltsége nőttön n ő ; különösen nagy 
sikerrel tenyésztetnek itt a’ finom és szilárd szőrű juhok, 
honnan Anglia nagy mennyiségű gyapjút fog nyerni.

Ázsián keresztül ismét Európában, itt is szeretett 
honunkban találhatjuk magunkat. így  jártuk be ’s ismer
tük raeg az egész földet; mellynek midőn hegyeit fo-



ly ó it, termesztmenyeit stb. vizsgáltuk, akkor természeti 
földleirást tanultunk; midőn pedig a ’ tartományok’ lako
sairól , azoknak vallásukról, miveltségökről, iparukról, 
készítményeikriíl szólottunk, kivált ha még több viszo
nyaikat is cleadhattuk volna: népfoldleirást ismerget- 
tünk. Es ezen kettőt összefoglalva tanultuk.

Minthogy már a’ földabroszon, két fél föld-gömböt 
láttunk; továbbá a’ nap és é j, tavasz, nyár, ősz és tél 
felváltásaiknak okát is szeretnők tudni; szükséges föl
dünkről úgy is mint égi testről szólani, melly az emlí
tett ’s más változásoknak ismeretére vezet. Es ezt teszi 
az égi fö ld leírás, melly következik.



1. §

Hogy földünk olly gömb-alaku legyen, miilyennek 
a’földgömböt látjuk és mint a’ két fél rajzgömbnek össze
illesztése után képzelhetjük, meggyőz bennünket

1. Az, hogy ha sík téren utazunk, a’ magas tárgyak
nak , toronynak vagy fának tetőjét pillantjuk meg először; 
’s közeledvén hozzájok, azok mindig magasabbaknak 
látszanak. Különösen tapasztalják ezt a’ hajósok, kik 
a’ sík tengeren a’ hajók’ árboczait pillantják meg. Ez 
más okból nem eredhet, mint abból, hogy földünk, bi
zonyos távolra kerekült, vagy az egész görab-alakií.

2. Földünk már több ízben körülhajóztatott, még 
pedig úgy, hogy a’ hajós mindig azon iránynak,például 
keletnek tarto tt, és arra a’ helyre jö tt ,  honnan kiindult. 
Ez csak úgy lehetett, ha földünk gömbölyű.

3. Földünk, az alább látandó holdfogyatkozásnál 
mindig gömbölyű árnyékot vet a ’ holdra, mellyet a’ tányér- 
alakú testek nem mindig tesznek. Ezt, a ’ szoba beseté- 
títetvén , ezennel látni fogjak. Azonban földünk nem tel
jes gömb; hanem két félről horpadt. Hogy földünkön 
líegyek látszanak, azok nincsenek a’ föld’ gömbölyűsége 
ellen; mert azok földünk’ nagyságához úgy vannak, mint 
egy kis kövecs, melly az alma’ oldalába ragad. Földünk’ 
illy nngyságáról ezennel világosan meg fogunk győződni.



2. §.

Földünkön, mint azt a ’ földgömbön es a’ két fél 
rajz-gömbön is lá tjuk , különböző vonalok vannak huzva. 
Azon egyenes vonal, melly dél és éjszak felé földünkön 
keresztül huzatnigondoltatik, neveztetik föld-teugelynfk\ 
ennek végpontjai éjszaki és &é\ígö?ic%ölökaek. Az a’görbe 
vonal, melly földünk’ közepét kelet és nyűgöt felé ke
ríti, neveztetik földregyenh'tönek', ez földünket két egyenlő 
részekre szelni látszik. Az egyenlítőt két általellenes 
pontban vágó, szinte legnagyobb kör neveztetik .földút- 
nak. A’ földútat két félről határozó kisebb körök mon
datnak földfordttóknsk. Ezektől két félrő l, távolabb eső, 
ismét kisebb körök, gönczölkör nevet viselnek.

Azon 6, szinte legnagyobb körök, mellyek a’ most 
érintett köröket vágva a’ két gönczölöknél egyma'st va'g- 
ják , délköröknek mondátnak azért; m ert, midőn azok a’ 
nap felé függőleges lapban állnak, mindazoknak, kik 
annak egyik felén laknak, delök —; kik pedig az általlel- 
lenes felen vannak, éjök van. Innen láthatni, hogy annyi 
délkörök huzathatnának földünkön, mennyi pontok van
nak. Ezért szoktak egyet állandóul felvenni, mellytől 
számlálják a’ többiek' távolát i s : ’s ezt Ferro’ szigetén 
szokták hvízni ez előtt; az ujabb időkben minden he ly , 
hol csillagász-torony van , ennek tetőjén húzza ezen fő 
délkört. Azon távolok, mellyek akármellyik délkör’ mé
retében, az egyenlítőtől, éjszak vagy délre vannak, éj
szaki és déli földszélességnek neveztetnek. Azon távolok 
pedig, mellyek a ’ fő délkörtől kelet vagy nyűgöt felé 
esnek, keleti vagy njug^tifőldhosszaság  nevet viselnek, 
így  Budának 47“ szélessége van, és tulajdon hosszasága 
lehet, minthogy csillagász tornya van.

3.$.

Minden körök , mint a’ népszerű mérés is tanítja, 
elosztatnak 360 egyenlő részekre, mellyek /bAo^nak



mondatnak. lUy 360“-ra osztatik el földünk' egyenlítője is. 
Az is meg van határozva, hogy földünk’ ezen egyik leg
nagyobb karikája 5400 mérföld bosszú. Ez egy igen el
més mód által határoztatott meg. Felvétetett az égen egy 
állandó pont, egy csillag, melly helyét nem változtatja: 
ezen pontra, az egyenlítő vagy a’ délkör’ mentében föl
dünknek két pontjáról olly vonalak irányoztattak egy 
szöglet-mérő által, mellyek egy fokot tesznek. Ezen távol 
megméretvén 15 mérföldet tett. Ha már 15 mérföld sok- 
szoroztatik 360nal, ez lesz 5400. Minthogy minden kör’ 
általója háromszor és y ŝzer kevesebb a’ körnél, könnyen 
kitaláltathatott földünk’ általója is , melly 1720mérföld. 
A' földmérés után az általló és legnagyobb karika sok- 
szoroztatván, adja a ’ gömb' felületét; igy találák ki , 
hogy földünk’ felülete 9,288,000 □  mérföld; hogy ha 
pedig a’ felület az általó’ hatod részével sokszoroztatik, 
elő áll a’ föld’ tömege, és ez 2,662,560,000 O  mérföld.

4-S.

Ha mi , akárhol földünkön megállunk , a’ föld mint 
egy lapos terület úgy látszik, fejünk felett pedig félgömb 
láttatik kiterjedni. Ezen lapos terület neveztetik látlia- 
tárnak ; de ez tetsző láthatár, a ’ valódit ezzel egyenkö- 
zileg a’ föld’ közepén kell képzelni. Ha már földünkről 
azon vonalokat és köröket, mellyeket ennek felületén 
megismertünk, irányukat megtartva, kiterjedni képzel
jü k  : azok, a’ mi világunk’ vagy nap-rend-szerünk’ vo
nalait 's  köreit ismertetik meg velünk. így a’föld’ hosz- 
szított tengelye a’ világ-tengelyt, annak két végpontjai 
a’ világ-gönczölöket jelelik. De a’ földtengelyt nem sza
bad éjszak felé is akármelly magosságban helyhezni, ha
nem egy mozdulatlan, az úgynevezett gönczöl-csillagra 
irányozni, melly a’ láthatár felett Magyarországra 
40»—50« terjed. Ezért földünk nálunk 45“ fokon szokott 
állani a’ láthatár felett. A’ kiterjedt föld’ egyenlítője , a’ 
világ’ egyenlítőjét, az ezt rézsutosan vágó fölemelkedett



földút a’ tulajdon földutat,' a’ földfordítók a' tulajdon 
földfordítókat, a’ gönczölkörök a' világ’ gönczölköreit, 
a’ dél-karikák a’ világ’ délkarikáját képezik. Ezeken 
belől kell képzelni a’ napot, melly körül földünk és a’ 
majd látandó rokon égi testek bizonyos törvények szerint 
keringenek.

5 .  §.

Az, hogy földünk forog a’ nap körül, és nem a’ 
nap földünk körü l, nagyon különösnek lá tsz ik , mint
hogy így földünkről magunk fővel hullanánk le ,  más 
testek is lehullnának, a ' kutakból a’ vizek kiömlené
nek. De egy sebesen fordított abroncsba tett pohárvíz, 
az abroncson sérűletlen maradván meg; földünknek mind
járt látandó sebes forgása miatt is , a’ vizek a ’ kutakból 
k i nem ömölhetnek. Egy szabadon bocsátott testnek le
esése mutatja, hogy minden testek a’ teremtő’ bölcse
sége szerint, a’ föld’ központja felé annyira nehezkednek, 
hogy innen le nem hajítathatnak. Mi pedig a’ körülünk 
fekvő tárgyakkal együtt fordulván, azok reánk nézve 
folyvást azon állásban maradnak ; így mi fővel lefelé nem 
lehetünk, sem le nem eshetünk. Hogy földünk forogjon 
a’ nap körü l, az is adhat győződésünkhöz valamit, bogy 
a’ nap egy milliószor nagyobb földünknél; ésigyköny- 
nyebben leírhatja bizonyos idő alatt ú tjá t, mint a’nap.

Még pedig ezen mi földünknek kettős mozgása van. 
A’ nap k ö rü l, a ’ fö ldúton, minden esztendőben , vagy
365 nappal és majd 6 óra alatt; e’ mellett ön-tengelye 
körül, minden nappal vagy 24 órában nyugotról keletre 
fordul. Minthogy földünk a’ naphoz 20,000,000 inérföld- 
nyire van, és így ollyan kört ir le , mellynek általója
40,000,000, ennek köre pedig több mint 131,000,000 mér
föld ; következik, hogy földünk minden napal 360,000, 
minden órában 15,000, minden másod perczben 250 mér
földet haladjon esztendei útjában. Ez már az a’ roppant 
sebesség, mellyet inkább meg tehet a’ fö ld , mint az



egy milliószor nagyobb nap. Nappali forgásában pedig 
minden óra alatt 225 mérföldnyire halad, a’ legnagyobb 
kör’ mentében.

6. §.

A’ földnek minden 24 órai forgása okozza a’nappalt 
és éjt. Földünknek azo/i oldalán, mellyel a ’ nap felé 
fordul, nappal van, az ellenkező árnyékos oldalán pe
dig ;éj. Ezt egy gyertya mellett forditítt gömb által 
könnyen előterjeszthetjük. Midőn pedig a’ föld a ’ maga 
föld-utján esztendei mozgását feszi, egyszersmind minden 
24 óra alatt tengelye körül forog; okozza földünkön

1. A’ különböző- égaljakat, itt is;
a) A’ forró égaljat, melly van a’ két fordítók közt; 

minthogy i t t ,  hol egy hol más helyt mindig függőlegesen 
esnek a’ napsugarak, mellyek nagyobb meleget állit- 
nak elé.

b) A’ mérsékelt égaljakat, a’ fordítók és gönczöl- 
körök közt, éjszak és dél felé; minthogy ide már ré
zsutosan esnek a’ napsugarak, következéskép nem okoz
nak olly meleget.

c) A’ hideg égaljakat, a ’ két gönczöl éskétgon- 
CBÖlkör, közt, hova még rézsútosabban' esvén a’ napsu
garak, itt  örökös hó és jegek uralkodnak.

2. A’ földnek mozgása a’ föld-űton, egyszersmind 
ön tengelye körüli forgása, okozza a’ nappal és éj’ külön- 
ségét földünkön. A’ földút nevezetesen tojásdad kör lé
vén, mellynek kohában van a’ nap;

a) Az egyenlítő alattiaknak mindig egyenlő nappa
luk és éjök van, minfhogy a’ forduló földnek, épen fele
12 óráig világosítafik ’s másfele ugyan annyi idő alatt 
homályosítatik meg. Sőt az egyenlítőn kívülieknek, 
nekünk mérsékelt és a’ hideg égaljaiaknák is , egyenlő 
nappalunk és éjünk van, midőn a’ föld’ útja az egyenlí
tőt két általellenes pontban vágja.

ELEMI TANÍTÁS. 6
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b) A’ mint pedig az egyenlítő alól távolik a’ föld, 
a’ nappal’ és éj’ kűlönsége is szembetűnő, még pedig ne
künk, mérsékelt ég-aljaiaknak , minthogy nyárban föl
dünk a’ tojásdad kerek utón távolabb van; a* nap által 
több része világosítatván meg, ön tengelye körüli forgásá
ban több idő alatt van világított részével a’ nap felé; vagy 
a’ nappal hosszabb, az éj pedig rövidebb, mind addig, 
mig földünk az éjszaki fordító által vissza nem fordíta- 
tik. Ellenkezőleg télben a’ tojásdad úton közelebb lévén 
földünk a* naphoz , a ’ nap által kevés része világosítat
ván meg, ön tengelye körüli forgásában több idő alatt 
marad homályos része árnyékban: vagy hosszabb éjek 
és rövid nappalok vannak, mind addig, mig a’ déli for
dító által földünk útjából vissza nem fordítatik. Ezen 
változások képezhetőkké tétetnek az á lía l, ha egy tojás- 
dad kör kohában, egy égő gyertya leféfetik, és egy go
lyó 45“ hajlású tengelye körül forogva, a’ tojásdad kör’ 
menetében köriilvitetik.

c) A’ két gönc/.öl felé még nagyobb az éj’ és nap
pal’ kűlönsége, annyira, hogy miután a’ föld útjában az 
egyenlítőt vágta, ’s innen az éjszaki gönczöl felé halad, 
ezen gönczölöknél v irradni— midőn a’ délinél sötétedni 
kezd; ’s itt, mig a’ föld az éjszaki fordítót el nem érte, 
homályosodik, az éjszakinál pedig folyvást világosodik. 
Ellenkező történik a’ föld’ visszafordultával; úgy hogy 
a’ két gőnczülnél fél esztendei éj és fél esztendei 
nappal van.

3. A’ föld’ mozgása , a ' földúton, egyszersmind ön
tengelye körüli forgása szüli nálunk az esztendő’ négy 
különböző részeit. Mig földünk azon ponttól, hol az 
egyenlítőt vágja, a’ tojásdadkör’ azon ágán mozog, melly 
az éjszaki fordítóig megyen : tavaszt okoz. Ezen fordí
tótól azon pontig, hol az egyenlítőt ismét vágja, állítja 
elé a’ nyarat. Az egyenlítőt vágó p o n t t ó l ,  a’ déli fordí
tóig őszt; ettől ismét az egyenlítőt vágó pontig, telet 
hoz elé.
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7. §.

Valamint mindenütt az égen különböző csillagza
tokat különböztettek me“f a’ tudósok, mint a’ gönczöl- 
szekér, vagy nagy medve, ökrész vagy bootes, fiastyuk, 
kakas stb., ezekben ismét több első, második, harma
d ik  stb: rangú csillagokat: úgy a’ föld-iít kö rü l, külö
nösen minden 30“ távolra egy, és igy 12 csillagzatot 
jeleltek k i ,  mellyek ezek: Kos V , Bika ^  , Ikrek U j  
Ra'k SS, Oroszlány Q , Szűz m; , Mérleg =íi=, Skorpioni, 
Nyilas , Bak “Vj Vizöntő st:, és Halak X« Ezen ti
zenkét csillagzatok jelelik k i az esztendő’ tizenkét ré
szeit vagy a’ hónapokat: Januariust vagy Boidogasz- 
szony-havát; Februariust vagy Bőjtelő-havát; Martiust 
vagy Böjtmás-havát; Áprilist vagy Szent-György-havát; 
Májust vagy Pünköst - havát; Juniust vagy Szent-Iván- 
havát; Júliust vagy Szent-Jakab - havát; Aiigustust vagy 
Kisasszony-havát; Septembert vagy Szent-Mihály - ha
vát ; Octobert vagy Minden-Szentek-havát; Novembert 
vagy Szent-András-havát; Decembert Vagy Karácsony
havát.

Midőn a' föld az érintett csillagzatok közül a’ Kos 
jelbe lép, akkor keízdődik a’ tavasz, egyszersmind nap
pal- és éj-egyenlőség földünkön: és ez van 21. Marfius- 
ban; midőn a’ Rák jelbe lép, akkor vau föld’ 
éjszaki vissza-fordulása , leghosszabb nappal és legrövi
debb é j, vagy nálunk nyár’ kezdete: és ez van Június
ban; — midőn a’ föld a’ Mérlegbe jő , kezdődik az ősz, 
egyszersmind nappal- és éj-egyenlőség: ’s ez van 21dik 
Septemberben; midőn pedig a’ Bak jelbe lép , akkor van 
a’ föld’ déli visszafordulása, legrövidebb nappal és leg
hosszabb é j, vagy nálunk tél’ kezdete; és ez van 21ik 
Decemberben. Ezek világosan mutatják azt, hogy minden 
esztendő-rész három hónapból áll.



A’ mint földünk forog a' nap körü l, épen úgy for
dul a’ hold földünk körül, még pedig majd 28 nappal 
alatt. A’ hold’ földkörűli forgásának okozatjai :

1. A’ hold-változások, miilyenek: az űj-hold, első
negyed, hold-tölt, utósó-negyed. Midőn l í j - h o l d  van, 
akkor a ’ hold iigy jő  a’ főid és nap közé, hogy vilá
gosított oldalával egészen a’ nap felé van, néhány nap 
miilva fél-sarló alakban tűnik fel világosított része, 
még hét nappal után félig megvilágosítatik : és ez az 
e ls ő - n e g y e d .  Ez után a 'fe lén k  eső világosított ol
dala a’ holdnak mindig nagyobb lesz , ’s egész karika- 
alakiín megvilágosítatik, melly ismét hét nappal alatt 
történik; és ez a’ h o l d - t ö l t .  Ezt követőleg a ' vilá
gosított oldal Ismét fogy, míg hét nappal múlva csak 
fele lesz világos; ’s ez az u t  ó l s ó - ne g y  e d. Ettől 
ismét fogy a’ világosított oldal, mig egészen elfogyván, 
a’ hold nekünk hét nappal’ lefolyása alatt láthatlan, 
vagy világosítatlan les/,: ’s ez Ismét az ú j - h o l d .

2.A’ hold-fogyatkozás. Midőn a’föld éshold, napkörűli 
forgásaikban olly állásba jőnek, hogy a’ föld, a’ nap 
és hold között egyenes vonalba esvén a ’holddal, a'föld’ 
árnyéka a’ világosított holdat,besötétíti, ’s ez a’ hold- 
fogyatkozás. Ezen hold-fogyatkozásnál már, mindig ke
rek a’ föld’ árnyéka, mellyet fennebb, ml»t erősséget 
a’ föld’ gömbölyűségére hoztunk fel.

2. A’ nap-fogyatkozás. Midőn a’ föld és hold, nap
körűli forgásaikban olly állást vesznek, hogy a’ boíd, 
a’ nap és föld közé egyenes vonalba jő , igy a’ hold’ 
egészen homályosított o ldala , vagy annak a ’ földre-ve
tett árnyéka, nem engedi a ’ napot lá tn i: mi látszik, hogy 
helyesebben föld-fogyatkozásnak neveztethetnék.

Azért, mert földünk , nyugotról kelet felé fo rd u l, 
azon millió csillagok, mellyek e’ nagy mindenségben el- 
szórvák, kelettől nyugotra láttatnak földünk körül fór-
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diilni; tulajdonképen pedig földünk körül nem forognak : 
igen is tulajdon napjaik körül. Ezen égi testek közül 
a z o k , mellyek egymás közt helyöket változtatják, olly 
égi testek , mint földünk. Azok fényöket napjaiktól ve
szik , mint földünk is azon teremtményeknek, kik talán 
azokban laknak, hasonlón világos testnek látszik : melly 
világosságot a’ naptól kölcsönöz. Innen ezek homályos vagy 
nem tulajdon fényű égi testeknek, másképen hujdosó-csilla- 
goknak, neveztetnek. Illyenek a’ mi napunk körül is töb
ben forognak, mellyek távolsági renddel így következ
nek egymásután; Merkurius Venus ? vagy az esteli 
és hajnali csillag, földünk ¿ ,  Mars (?, Paliás f ,  Vesz- 
ta  ű  , Juno Ceres Q, Jupiter Saturnus ^ , Ura- 
n u s m e l ly e k n e k , mint földünknek, több vagy kevesebb 
holdjaik vannak. Ezek teszik némelly nagyobb tojásdad 
körben fu tó , igy ritkábban jelenő égi testekkel vagy 
üstökösökkel naprendszerünket. Az érintett égi testeknek 
hihetőleg szintúgy vannak lakosaik , mint földünknek , 
k ik  velünk együtt magasztalják azt az Is ten t, ki ezeket 
teremtette.

Azon csillagok, mellyek egymás közt távolukat nem 
\á\toitSítyÁk,álló-csillagoknak neveztetnek, mellyek épen 
ollyan napok mint napunk : ’s ezek mint megannyi nap
rendszereket alkotnak, mellyeket azon bölcs és hatalmas 
lény’ keze igazgat, kit Istennek nevezünk, kinek lé
teiérő l, hatalmáról ’s bölcseségéről különösen ezek után 
győződhetünk meg.

9. §.
Ezeken alapul — a’ mit már eddig is ismertünk — az 

időszámlálás és a’ kaJendáriom, mellyben az idő’járásának 
jósolása ritkán  teljesül; azért ez a’ józanabb kalendário- 
inokból ki is hagyatik.

Minthogy a’ nappal és éj nálunk különböző : ollyan 
nappali és éji id ő t, melly 24 órát foglal magában, neve
zünk tulajdonkep egy nappalnak. Mi ezen 24 órának



csak felét szoktuk folyvást számlálni, és ismét elől kez
deni, minden órában négy negyedet vagy 15 perczet szám
lálván. Ezen alapul az óraművek' készítése, mellyek elő
ször napórák voltak; de ezek minthogy csak árnyékban 
m utatnak, látszik, m iily alkalmatlanok legyenek. Ezek 
után következtek a’ homokos vízórák, mellyek ügy 
voltak elrendelve, hogy bizonyos mennyiségű viz vagy 
homok egyik pohárból egy másodikba egy negyed 
óra alatt, ebből a’ harmadikba két negyed a la tt, ebből 
a’ kó'vetkezőbe három negyed a la lt, végre az utolsóba 
négy negyed alatt folyt ki. Ezek árnyékban is mutat
ták a’ negyedeket és ó rát, de használásuk mégis na
gyon szorított 's alkalmatlan volt: mig végre, Krisztus’ 
születése után mintegy 500 évvel, a’ mai műszeres órák 
feltaláltatván, az időszámolás a ’ torony és zsebórák 
által minden alkalmatlanságon felül van.

Minden hét nappal tesz egy hetet, melly nappalok’ 
neveit régen ism erjük; 4 hét vagy 28 nappal tesz
nek egy hónapot. Minthogy pedig , ha minden hónapban 
csak 28 nappal számiáltatnék; az esztendőnek majd
13 hónapból kellenék állania, melly az időszámlálás
ban nagy alkalmatlanságot szülne; ezért a’ felesleg nap
palokat, a ’ 12 hónap közt úgy szokták elosztani, hogy 
Jannarius 31, Februarius 28's minden negyedik évben 29, 
Martius 31, Április 30, Május 31, Junius 30, Julins 
31, Augustus 31 , September 30, October 31, November 
30, December 31 napokat számláljanak. Tizenkét hónap 
tesz egy esztendőt.

Minthogy földünk— mint már tudjuk— 365 nappal 
és majd 6 óra alatt végzi forgását a ’ nap körül, vagy esz
tendei lítját: a’ 6 óra 5 év múlva 24 órát vagy egy 
nappalt teszen; ezért szoktak minden 4ik évben Februa- 
riusban 29 nappalt számlálni: és az illy év nevezte
tik  szökő évnek, illyen 1836 is. Minden fiz esztendőt ösz- 
Azesen tizednek, százat századnak, ezret ezrednek szok
tak nevezni.



A’, kalendáriomban a’ heteken ’s hónapokon kivül 
fel van jegyezve a’ tél’, tavasz’, nyár’ és ősz’ kezdete, a’ 
hold’ változásai, a’ négy sátoros ünnep, mellyek kö
zül Karácsony, vagy Krisztus urunk’ születésének ün
nepe , mindig December’ 25dikére esik. Husvét, vagy 
a ’ Krisztus’ feltámadásának ünnepe, a’ tavaszi holdtölt 
utáni első vasárnapra; következéslcépen 22 Martius és 
25. Április közé. Pünköst, vagy a’ Szent-Léleknek az apos
tolokra left leszállásának ünnepe, mindig hét héttel 
esik Husvét után. A’ kalendáriomokban látjuk a’ katho
likus vagy protestáns , görög és zsidó időszáinlálást. A’ 
katholikus vagy protestáns és görög idüszámlálás közt 
12 nappali különség van most, vagy a’ görögök 12 náp- 
pal számlálnak mi utánunk. Ennek oka az, hogy föl
dünk — mint már említénk — nem 365 nap és egész hat órák 
alatt fordul. Ezen hiány sok ideig tekintetbe nem véte
te tt , ’s folyvást 365 nappalok számítattak.— Majd többen 
igazítottak ezen hiányon szerencsés vagy szerencsétle
nebb következettel; különösen igazított ezen egy jeles 
pápa Nagy vagy XIII. Gergely, egy római fö ember 
Julius Cézár, ki Krisztus’ születéss előtt 46 évvel azt 
rendelte, hogy minden negyedik év szökő legyen, vagy
366 nappalból álljon ; azonban igy is minden negye
dik év 45 másod perczczel kevesebbet foglalvan magá. 
bán, 1500 év nmlva a’ különség 10 nappal leve. Ezen 
10 nappalt hagyá el már XIII. Gergely pápa, 'a 
mellé még azt rendelé, hogy minden 400 évre esd 
100 szökő esztendőből, három —bár szökő év tartoznék 
is lenni — maradjon rendesnek, vagy 100 szökő évből 
97 legyen. Ez a’ Gergely-kalendáriom, mellyet a’ gö
rögök el nem fogadván, az időszáralálásban hátrább ma
radtak. Mi keresztyének esztendeinket a ’ Krisztus’ szü
letésétől számoljuk, most 1838kat, a’ zsidók pedig a' 
világ’ toremtésétől 5598.



T E R M É S Z E T - L E Í R Á S .

(öttxehStve a' műtudomúnynyal).

A. á s v á n t o k ’ o r s z á g a .

í -S-
A’ természeti testeknek, vagy a’ terményeknek, leg

alsó lépcsőjén állnak az ásványok; inkább tapíidás— , v a g y  
reájok külről ható mint belerők által növekedő, élet- 
műszeretlen j vagy tulajdonkepen élettelen ’s mozgás- 
talan testek.

Az ásványok a’ szerint, a’ mint azokra a’ víznek, 
légnek és melegnek bontó hatásaik vannak, eloszlanak 
sókra, égényekre és érczekre,és azon leggyakoribb ás
ványra, mellyre a’ víznek, le'gnek, melegnek bontó ha
tása nincsen, t.i. földre. Innen az ásványoknak osztályai: 
1) só k , 2) égények, 3) erezek és ezeknek leggyako
ribb eléállítm ányaik, 4) a’ földek. — Lássuk legelőször 
is a’ leggyakoribbat — a ' földet.

I . O s z t á l y .

Földek.

2. §.

Az első osztályt teszik a’ f ö l d e k .  Földeknek ne
veztetnek azon ásványok, mellyek vizben feloldatlanok'. 
A’ földektől a’ k ö v e k  csak keménységök által külön
böznek; innen ezen két nevezetet, i t t ,  egynek veszszük. 
A’ földek, m inta’ kövek, a’ szerint a’ mint azokra a’



le'gnek bontó hatása van, vagy elporonyósoilnak, elos/.la- 
nak — m é s z f  öl  ( l ö k r e ;  a’ mennyiben a’vizet nagy mér
tékben felveszik, a g y a g f ö l d e k r e ;  a’ mennyiben mind 
a’ légnek mind a’ víznek ellent á llanak , a’ melegnek 
pedig bizonyos hozzáadással engednek, k o v a f ö l d e k r e .  
Mélyebb tudományos rendszerrel még többeket is lehetne 
megkülönböztetni. Mi három rendét különböztetjük raeg 
a ’ földeknek, vagy köveknek: 1. Mészföldet, 2, Agyag
földet. 3. Kovaföldet. Ezen rendek közt találtató földek’ 
és kövek’ alakjaira megjegyezzük közönségesen azt, hogy 
p á l á k n a k  szoktak neveztetni minden átlátszatlan, elvá
laszthatatlan rétegekből álló ásványok. S p a t n a k  mon
datnak minden ol ly, ásványok , mellyeknek három négy 
stb.szögű finomabb levelű szövetei vannak. Végre k r i s 
t á l y o k n a k  bizonyos szögletü tömeg-testek neveztetnek.

3. S.

A’ földek’ első rendét teszik azok, mellyek sava
nyak által feloldatnak, légben elporonyósodnak, tűz által 
összekötő részeik tágulnak, ’s ezek neveztetnek m é s z 
f ö l d e k n e k .  Ezen rendnek igen sok nemei vannak, 
mellyeket meglehet ismerni az által, hogyha azokra akár
mi savany töltetik , felpezsdülnek. — Nevezetesek: a ’ 
k r é t a f ö l d ,  a’ m é s z k ő  és m á r v á n y k ő .

Ezeknek kitűnő hasznok, hogy belőlök meszet lehet 
égetni. A’ megégetés következőleg történik: a’ mészkő 
boglyába rakatik, kívülről agyaggal megtapasztafik, fe
lül a ’ füst’ kitakarodása, alól pedig a’ fa- vagy más égény- 
berakhatás végett lyuk hagyatik, a’ tüzelés először gyen
gén , azután folyvást nagyobb mértékben történik , míg 
a’ keiiiencze fejéren tüzel j és midőn már hirtelen elenyé
sző szikrák játszadoznak, a’ mész kiégett. Az igyeléállt 
mész oltatlan; hogyha pedig vízbe tétetik, oltott mészszé 
változik. A’ c s e p e g ő k ő  is a’ mészkövek közé tarto
z ik .— Hasznai a’ mésznek: a z  építésnél, házfejéritésnél.



szappanfőzésnél, az üvegcsinálásnál, festésnél, borkészí
tésnél stb.

A’ márványok közül mészégetésre azokat lehet inkább 
használni, mellyek a’ kénsavanyban egészen feloldatnak. 
Egyébiránt a’ keményebb márványok — szobrok — hasz
nos és izlési eszközök’ faragására szoktak fordítatni.

A’mészföldekhez tartoznak a’ g i p s z e k  i s ,  bár sa
vanyban nem pezsegnek. Ezek is, épen ügy mint a ’ mész
kövek, égetés által tétetnek poronyósokká; ezután meg- 
örletvén, gipsz lisztet adnak, melly tisztán vagy több
nyire mészszel keverve, vízzel felbocsáttatik: ’s ez a’ 
g i p s z h i g a t  adja , melly mintákba öntetvén, hirtelen 
megkeményedik, ’s a ’ különböző gipsz-alakokat állítja 
elé. Ide tartozik még az a l a b a s t r o  m k ő  i s ,  mellynek 
kiégetése, őrlése, ’s híggá változtatása éppen az , mi a’ 
gipszé. Finomabb öntésekre szokott használtatni.

4. 5.

A’ földek’ második rendét teszik azok, mellyek sa- 
vanyak által nem pezsdülnek fel, a’vízzel különösen sze
retnek összeköttetni, a’ tűzben pedig megkeményednek: 
és ezek mondatnak a g y a g f ö l d e k n e k .  Az agyagföldek
nek kitűnő hasznaik következők:

Ezeknek legalsó fajából készítetnek a ' téglák , és 
cserép-fedelékek; tisztább agyagból a’ cserép-edények; 
ezeknél is tisztábból a’fél porczellánok, pipák, kőedények^ 
legtisztábból pedig az egész porczellánok.

A’ tégla- és cserép-fedelek’ készítés-módja röviden a’ 
következő; Az agyagfűid nyárban vagy őszszel kiása- 
t ik , hogy télben a’ hideg által poronyósodjék, a’nedves 
lég által pedig puhuljon; tavaszszal szükséges víz bocsát
tatván reá, marhákkal széttapostatik. Az elkészült agyag 
mintákbá ültetve , fövénynyel hintett deszkára boiítatik;, 
innen szikkadás után fedett helyre úgy tétetik , hogy a' 
szél könnyen járja : hol teljesen kiszárad. A’ kiszáradt-



téglák vagy cserepek arra készült kemenczébe úgy ra
katnak, hogy a’ láng közéjök verjen; ezért a’ keinenczét 
felül betapasztani nem k e ll , ' mert a’ tűz senyvedve ég. 
M ig gyenge tüzeléstől fejér tüzességre nem emelkedik a’ 
kemencze , addig a’ tégla nincs kiégve. Ez meglévén, a’ 
kemencze’ lyukai beíapasztatván, lassan kihűl, 's a’ 
tég la  kész. Nagyon óhajtani, hogy az egészségtelen sár- 
falas , és veszélyes nád- vagy szalma- avvagy fafede- 
lékü épületek helyeit, hazánkban is , az egészséges tégla
falu , és a’ biztos cserépfedelü épületek divatoznának; 
ezért óhajtani egyszersmind Terrasson Fongeres úr által 
Francziaországban feltalált, azon téglavető eszköz’ isme
rését és használását, melly egy óra alatt 4000 téglát ké
szít, az eszköznek csak iránytadó négy munkás’ és három 
gyermek’ segítségével.

A’ cserépedény’ agyagja is őszszel ásatik k i , ’s té
len s/.abad légen ta rta tik , tésztája minden kövecsektől 
megtisztítatik, melly iitán minden gömbölyii edények 
korongon készítetnek. Ez azon két különböző karikák
ból á l l , mellyek közül az alsón mint nagyobbon lábbal, 
a ’ felsőn pedig kézzel történik a’ dolgozás. — A’ szög
letes edények pedig vagy kézzel készítetnek, vagy a’ 
végre készült mintákba nyomatnak, árnyékos helyen ki- 
szárítatnak, az alacsonyabb neműek bemázoltatnak, ’s 
kiégettetnek ; — a’ jobbak kiégettetnek, azután mázol- 
tatnak be , és újra kiégnek.

A’ fél porczellánok’ készítés-módja épen ez —jobbféle 
fejér agyagból— azzal a’ különbséggel, hogy mindig égetés 
wtán ’s ékesen rajzolva mázolják be, és minden edényt 
külön tokokban égetnek ki.

A’ pipák is fejér agyagból készülnek, de a’ melly 
felhigítatváa többször lecsapoltatik, ’s a’ tiszta űlepedet 
dagasztás és gyúrás által készítetik el. Az elkészült 
agyag len-olajjal megkent érez mintába srófoltatik, ’s 
dróttal kilyukas/.tatik. Többen cserépládácskába tétetnek, 
kiégnek, és olajos poszlóval kifényesítelnek’.



A.’ kőedények kovaporral vegyült fejér agyagból olJy 
módon k ése in e k  mint más edények, mellyek tűz által 
kiégvén,kevés idomulva reájok konyhasó hintetik,hogy 
üveg-alakot kapjanak; más színt mázak által nyernek, 
a’ feketéknek pedig agyagjaikba gyuratik a’ festő érez.

A’ porczellán a’ legtisztább fejér agyagból készül, 
melly sovány poronyós , a’ nyelvhez alig ragadó , tűzön 
még fehérebb lesz. De ehhez kova' és mész vagy gipsz 
is adatik. Ezen részek megörletvén, vízben addig pos- 
hadnak, mig nehéz bűzök ’s hamuszínök lesz: ekkor víz 
által ismét fellágyítatnak, felkevertetnek, tisztítatnak. 
Az igy elkészült ngyagból készülnek a’ porczellán edé
nyek, mellyek kiszáritatván porczelián-tokokban kiéget- 
tetnek, azután ismét porczellán vegyűletbe m ártatnak, ’s 
a’ fejérek végképen kiégettetnek, a ’ színesek pedig má
zolás után harmadszor is kiégnek.

Idetartoznak a’ p e c s é t  és k a l l ó  agyagok, mely- 
lyeket posztó-tisztításra használnak. Sokan ide számlál
ják  a’ d r á g a k ö v e k e t  is ; de azok, mivel agyagrész 
mellett fő állatórészök a’ kova föld, inkább a’ következő 
rendre tartoznak.

s-
A’ földek’ harmadik rendét teszik azok, mellyek 

savanyak által nem oldatnak fel, vízzel rokonságuk nincs, 
a’ tűznek is magokban ellenállnak, csak lugsóknak 
hozzáadása által olvadnak fel, ’s ezek neveztetnek ko
v a f ö l d e k n e k .

Kitűnő hasznok a’ kovaföldeknek az, hogy azokból 
üvegek és tükrök készülnek. Az üvegkészítés röviden 
következő: A’ tiszta kovák vagy kvarc/,ok felhevítet
nek , hideg vízben kioltatnak, hogy törékenyebbek le
gyenek; ezután összetöretnek, kiszitáltatnak, ’s hamü- 
sóval az olvasztó kemenczébe töltetnek, hol a’ vegyülék 
addig olvasztatik ’s tisztítatik egyszersmind , mig nyu-



lankos nem le sa , — midőn az ŰTegkészítő egy vasfejd 
csőn kívánt mennyiséget vesz, azt felfújja, és vagy min
tába alkalmazza, vagy bizonyos eszközzel kivánt alakú 
üveggé egyengeti: ekkor hiitő-kemenczébe teszi, bollas- 
san k i hű l , hogy nagyon törékeny ne legyen. Az üveg
táb lák  is henger alakban fiivatnak, mellyek kivágatván, 
a’ hűtő-keinenczébe szépen kiteriilnek. Az üvegek közt 
a’ zöld, fejér és kristályos üvegek, a’ kovakőnek tiszta
ságától függenek.

A’ tükrök kristály-üvegekből öntetnek a’ végre ké
szült rézmintákba, meliyeknek felsőrésze mi előtt k i
hűlne , réz henger által egyenitetik k i , simítása finom 
fövénynyeli dörzsölés által történik; ón és higany ve- 
gyűlékbe nyomás által pedig beónoztatik; végre rámába 
foglaltatik.

Különböző tisztaságii kova-, hamu- és érczvegyüle- 
tekből különböző színű üvegeket lehet önteni; igy a' 
tiszta kova, fejérón és csonthamu gyöngyszinű üveget 
adnak , ’s az illyek drágaságok gyanánt szoktak a’ zsi
dók által áruitatni. így  utánoztatnak illyen vegyületek 
által a’ drága-kövek i s , melly csalárd kövek által sok 
csalások történnek.

A’ íulajdonképeni drága-kövek: az eleven piros r u 
b i n ,  a’ kék s a p h i r ,  a ’ sárga t o p á z ,  a’ világos-zöld 
s m a r a g d ;  a’ kék, zöld ’s sokszínű j  á s p i s ; a’ viola- 
szinü a m e t i s z t ,  a’ tejszinü k a 1 c e d o n , a’ többnyire 
sötét-veres g r á n á t o k ,  a’ sárga opá l  stb. mind a’kova 
földek közé tartoznak, ennek legalacsonyabb fajával a’ 
homokkal. Ezen drága-kövek közül jaspissal, kalce- 
donnal, opállal, granáttal stb. hazánk is bővölködik-

II . O s z t á l y ,
B ó k .

6. §.
A* ásványok’ második osztályát teszik azok, mely- 

lyek a’ nyelven sós ízt ébresztenek ; a' vízben felolvad



nak; tií/.lien nem égnek, hanem átlátszó tömeggé olvad
nak: és e/.ek neveztetnek s ó k n a k .  A’ sóknak szerfe
lett nagy hasxnok van a’ közönséges életben. K o n y h a 
s ó  nélkül magunk ’s barmaink nem élhetnének; s a l é t 
r o m- ,  t i m- ,  gá 1 iez- és sz a 1 a ni i a - s ó  k nélkül or
vosi , festői és sok kézmiíi szerek el nem lehetnek ; 1 ug- 
s ó k  nélkül szappan és üveg nem? készül; a ’ k é n - ,  s a 
l é t r o m -  és s ó s a v a n y a k  nélkül az érczek fel nem ol
vadhatnának; és igy sok, részint hasznos részint kényelmi 
müvek nem léteznének.

A’ k o n y h a - s ó k  természeti állapotban találtatnak, 
különösen hazánkban Marmaros vármegyében. De a’ 
tenger’ vizéből és sós kutakból is szokták ezt tőzni, kö
vetkezőleg: Először, a ’ sósvizet vagy fagyás vagy a’ 
nap’ melege által megapasztják, hogy anna'l kevesebb 
vizet kellessék majd főzni. Nevezetes apasztás-niód az, 
melly szerint a’ sósvíz födél alatt egymásra halmozott 
töviseken bocsáttatik le , mindaddig, mig a’ nap’ melege 
által a’ sósvíz eléggé megapad. Az igy megapasztatott 
víz nagy üstökben főzetik, melly többszöri főzés után 
minden víztől megszabadul, 's ez kiszárítatván, főzött 
só nyeretik.

A’ s a l é t r o m - s ó  is találtatik természeti állapot
ban; de a’ sokféle művekre elégtelen lévén, ezt is készítni 
szokták, következőleg : Állat- és növény-maradványok, 
tisztátalan vizeletes földek, hamu, ganéj, meszes föld ügy 
hányatnak halmokra , hogy a’ közéjök tett vesszők miatt 
azokat a ' lég járhassa. Ezen halmok ganéj és vizelet
lével gyakran öntöztetnek, hogy a’ föld salétrommal ter- 
hesedjék; egyébiránt, eső és napfény ellen ótalmaztat
nak. A’ salétrommal terhelt föld — hamu és kevés ol
tatlan mész adatván hozzá — kádakba tétetik, ’s vizzel 
feleresztetvén nehány napok múlva salétromhigot ád. 
Ezen salétromlúg ismét új kádakra töltetik , hogy több 
salétromot vegyen fe l, és lebocsáttatik. A’ megterhelt 
lú g , üstökben kifőzetik: midőn a’ salétrom az üst’ fene



kére,  oldalára és a'keresztben rakott vesszőkre kristály- 
alakban leülepedik. Hogy ha nem tiszta a’ salétrom , 
gyenge lúgban ismét felolvasztják, leszűrik, befőzik és 
lekristályoaítják.

Különös haszna a’ salétromnak: a’ festékeken, üveg- ’s 
más készítntényeken kivül, a’ puskapor-készítésben, melly 
közönségesen 24 rész salétromból, 4 rész szénből, 1 rész 
kénből készítetik, következőleg:' A’ inegörlött salétrom, 
szén és kén összeegyenlítetnek, keményen töretnek, és 
midőn porlani kezdenek, mindenkor vízzel megnedvesí- 
tetnek. Az igy elkészült egyelek pergamen rostára té
te tik , ’s fakarikák által inegnyomatván rostáltatik , a’ 
kirostált porszemek üvegházakban, vagy nyárban a ’ nap  ̂
melegén kiszár/tatnak.

T i m s ó  is találtatik természeti állapotban, de na
gyon kevés; innen ezt is készíteni szokták, következő
leg: Azon földek — különösen agyagföldek— és kövek, 
mellyekben timsó van, úgy rakatnak halmokba, hogy a’ 
köztök rétegesen fekvő forgácsot vagy fát ineggyujtani 
lehessen, azért hogy a’ kő gyenge tűz által puhiiljon, 
inig kézzel morzsolható lesz. A’ megpuhult kő kádakra 
hányatik, viz bocsáttatván r á ’s felkevertetvén, minden 
24 óra múlva más kádba csapoltatik, végre szalma zsú
pon megsziírefik. Ezen lúgüstökben — mellyekbe felül
ről még folyvást lúg cseppeghet .— addig főzetik, mig 
egy fris tojást megtart, akkor a’ tisztuló edénybe bocsát
tatik  ; abból ismét tisztítás végett ¡másba csapoltatik, 
hol 8 vagy 10 nap alatt kristály-alakban rakodik le. — 
A’ tisztítást elésegíteni lehet vizelettel, hamusóval, kü
lönösen pedig tiszta agyaggal, melly a’timsót is szaporítja. 
A’ timsónak lecsapolt vagy végső anyalúgjából az orvosi 
hasznú keserűsó főzetik.

A’timsó’ hasznai, m i n d e n f é l e  festékek’készítésébep, 
irha-gyártásban, papir-csinálásban, orvosságban, szala- 
iiiia-készítésben leginkább kitűnnek.

A’ g á l i c z s ó .  A' zöld gálicz vas-, a’ kék réz-, a’



fejér cKÍnk-érc7.ekből főzetnek, épen azon módon mint 
a’ tim só, azzal a’ különséggel, hogy az érintett ércze- 
ket k iégetik , szabad légben halmokra hányják, vízzel 
gyakran öntözik, mig a’ gálicz magát kiadja; ezután 
lügozzák, tisztítják, befőzik, addig, mig kevés deszkára 
cseppegtetvén kristályt nem ád ; végre kristályosítják.

Hasznai a’ gálicznak, festék’, különösen a’ fekete 
festék’, tenta’, orvosság’ és berlini kék’ készítésében áll, 
m elly utólsó a’ legkeményebb méreg.

A’ s z a l a m i a s ó  hiígyból főzetik,'mellynek szesze 
lecseppegtetvén, tlm- és konyhasó adatik hozzá, befőze
tik : ebből először kristály-alakban csudasó ülepedik 
le, következő befőzésnél pedig szalamiasó. Más módja 
is van a’ szalamia-készítésnek, a’ vizeleí-szesz elgőzö- 
lögtetik , felrepülés közben meghűtetik, midőn kemény 
alakban áll elé. Hasznai festőknél, érczmiveseknél, 's 
aa orvosságban, nevezetes.

A’ sókhoz tartozik még a’ s z é k  s ó , melly nálunk 
sokhelytt, tavas helyeken, nagy, mértékben sepertetik fe l: 
salétromot főznek belőle, serrel vegyítve szappant. Ide 
tartozik továbbá a’ h a m u z s i r  vagy Híg só , melly a’ 
fák ’ hamvaiból lűgozás, tisztítás ’s elpárologtatás által 
szokott eléállítatni. Kitűnő haszna van ennek az űveg- 
készítésben.

■A’ salétrom- és konyhasóból lehet nyerni savanyú 
higtesteket vagy savanyakat, ha azokra kénsavany töl
tetik: mi^őn a ’ vegyülék e’ végre készült edényekben 
felhevítetvén, a’ gőzök vízbe leverétnek, ’s vízzel 
kisebb vagy nagyobb mértékben egyűlvén, gyengébb 
vagy erősebb konyhasó- és salétromsavanyat adnak. A’ 
kénsavany pedig, melly ezeket ’s más savanyakat iselé- 
á llít , nyeretik az égények között látandó kénből, ége
tés ’s a’ gőznek vizben felfogatása által.

A’ salétrom-savanynak hasznai kitűnők az érczol- 
vasztásban, melly minden érczeket feloszlat, sósavanynyal 
vegyítve, a' platinát és aranyat is. Sok hasznai vannak
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meg ezen savanyoknak a’ rézmetszők, festők ’s más 
műveseknél. A’ gyenge salétromsavany választóvíz név 
a la tt ismeretes.

I I I .  Os z t á l y .

Égényeh

7 . §.

Az a'sványok’ harmadik osztályát teszik azok, mely- 
lyekre a’ savanyoknak hatásuk nincs, a’ vízzel szintén 
nincs rokonságuk, a’ fűzben pedig szag, füst, vagy láng 
által elenyésznek, ezért é g é n y e k - n e k  mondatnak.

Az égények közt kitűnő a’ minden ásványok’ legdrá- 
gábbika, a.’gyémánt, melly a’ tűzben egészen elenyészik. 
Ide tartozik a ’ kén is ; találtatik természeti állapotban , 
de leginkább kénköves érczekből szokott készítetni, vagy 
égetés vagy főzés által.

A’ kénköves érczek nevezetesen úgy rakatnak hal
mokba, hogy köztük forgács-réteg, alattuk.gödör legyen, 
’s ebbe lyukak vezessenek, mellyeken az égés által ki
olvasztott kén a’ gödörbe folyjék ; közönségesebb és tisz
tább is a ’ kényezés főzés által olly katlanban,mellyből 
több cserep csők vezetnek vizzel megtöltött ón edénybe : 
hova a’ kén áthajtatván, összeszedetik, hiegolvaszta- 
t ik ,  ’s kitisztítatik. Hasznai különösen kitűnnek a’ 
puskapor ’s más gyujtószerek’ készífésében, gyapjú- és 
selyem -fejérítésben, stb.

Az égények közé tartoznak még: a’ tüzelésre, kü
lönösen a’ gőzhajón tüzelésre olly hasznos ío íae« , a’ tü
zelésre szinte nagy hasznú turfa {gyep-tőzeg), Továb. 
bá a’ gyan ta , am lra, borostyánkő stb.

KLEM I t a n í t á s .



IF . Os%tàlÿ.  

Érczek.

Az ásványok’ negyedik osztályát teszik a z ok , 
mellyek kitünőleg súlyosak és fényesek, a’ lég’ és viz’ 
bonthatásánakellenállanak, tűzben pedig magukban vagy 
hozzáadással felbomlanak: és ezek é r c z e k  n e k  nevez
tetnek.

Az erezek — a’ szerint, a’ mint közűlök némellyek 
a’ tűz által egyszerre e'rczmészszé változnak, vagy ; nyujt- 
hatlanok ; mások csak kemény tűz által égnek ércz- 
mészszé, és igy nyújthatók; mások végre soha ércz- 
mészszé nem aljasainak — nyujthatlan vagy félércz, 
nyújtható nemtelen,' és nyújtható nemes érez rendekre 
osztatnak.

9. §.

Az érczek’ első rendéhez a’ n y u j t h a t l a n o k  tar
toznak , kitetsző hasznukkal.

A’ többnyire más érczekkel vegyülve
találtatik  Selmeczen is. Tulajdon ¿rezeiből kifőzés által 
szokták nyerni. Egy e’ végre készült vas edényből kevés 
mész is adatván az érczhez, egy más viztele edénybe haj- 
tatik elgőzőlögtetés által, hol tiszta higany áll elő. Hasz- 
náltatik a’ higany aranyozásra, ezűstözésre, lég- és hév
mérők’ készítésére. A’ sósavanyos higanynak hasznai van- 
nak az orvoslásban, kalap- és nyereg-készítésben. A 
festéknek különösen használt czinobriom is két rész 
kén- és tizennégy rész higanyból készül tűz által.

A’ kobalt különböző színű. Találtatik a’ magyar- 
országi bányákban. Mivel többnyire egérkővel vegyfes : 
hosszú, hajlásos kéményű katlanban szokott pörköltetni, 
azért, hogy az egerkő a’ kémény’ hajlásaiban leülepedjék;



a’ kobalt pedig a’ katlanban tisztán marad. A’ megnrlStt 
kobalt kvarcz-porral vegyítve a’ fazekasok’, porczellán-, 
és üveg-készítők’ kék mázait ad ja; bamusóval, fövény
nyel pedig az úgy nevezett smaltát vagy kékiiveget ál
lítja  e lé , mellynek a’ festésben és a’ finomabb nemük’ 
keményítésében nagy haszna van;  innét k é k  k e mé 
n y í t ő n e k  is szokott neveztetni. Ha a’ kobalt választó
vízben főzés által kristályítatik , és erre tiszta vizben 
felolvadt só öntetik, az ligy nevezett k o b a l t - t i n t a  
áll e lé, mellynek tulajdonsága az, hogy vele láttatlan be
tűket lehet Írni, mellyek a’ melegen zöld színnel jelen
nek meg, a’ hüvesen elenyészők.

A’ himatiy {ei'érkü)fejéT-ver^s és sárga színű. Talál- 
tatik Magyar-és Erdély-országokban. A’ tiszta egérkő’, a’ 
kobalUpörkölésnél lerakodott por’ kristályításából nyere
tik. Használják festékeknek 4 egyszersmind, mint valódi 
mérget, az egerek’ és patkányok’ elpusztítására. Majd 
minden lassú mérgeknek ez az alapja , még az úgy ne
vezett t o fá  n a - v iz  n e k  is.

A’ horgany {czink'). Találfatik nálunk is. Többnyire 
réz és ón érczekből szokott kiolvasztatni: e’ végre az illy 
érczek’olvasztó kemenczéjében különös hely van, hova a’ 
kiolvadt czink összegyűl, melly megtisztítafván, sárgaréz- 
kj^szítésre használtatik. A’ czinkhamu fesféknek, a’ czink' 
virág  pedig orvosságnak használtatik,

 ̂ A’ (wffiííí),  Találtatik nálunkis, Vísniut-és 
kobalt-érczből olvasztatik, úgy, hogy az összetört érczek 
egy apró lyukú fazékba tétetnek, ez ismét egy más földbe 
ásott fazékba tétetik. A’ felső mellett tüzelnek, ’s az 
olvadt visniut az alsóba cseppeg. Használják a’ vismutot 
az arany-, ezüst-tisztításban; czink-, sárgaréz-, ón- és 
vismutTegyelékkel az óngyártók forrasztanak,

A' fiskolcz különböző szinü. Találtatik Magyaror. 
szágon. A’ tiszta piskolcz’ haszna az orvosságban és mií- 
gyárokban sokféle. Többek közt az érez tükrök, fekete

7*



és fejér ón-, piskolcz* és réz-vegyületek; legjobb pedig 
platina-tükör.

10. §.

Az érczek’ második rendéhez, a’ n y ú j t h a t ó  
n e m t e l e n  é r c z e k tartoznak :

Az ón különböző fajaival, mellyek nagyobb részint 
Magyarországon is találtatnak. Az ón mint könnyen ol
vadó, tulajdon érczeiből könnyen nyeretik, melly salak
jától tisztítatván, még az olvasztásnál tábláknak, ablak- 
foglalékoknak ’s más cze'lszerű eszközöknek öntetik , 
különösen a’ könyvnyomó betiík hónból ,  % piskolcz, és 
\  vasból öntetnek. Az ón, nyujthatósága m ellett is, mint 
a’ félérczek hosszas tüzelés által ónhamuvá válik: melly 
ha tovább is pörköltetik, előbb sárga, majd veres, végre 
piros színt nyer, 's ez a’ m i n i o m festéket adja. Hogy ha 
az ónhamunak sebes tűz adatik, glétet állít e lé , mely- 
lyel a’ fazekasok mázolnak, igen nagy tűzben pedig 
sárga üveggé változik, mellyel a’ porczellánok festetnek. 
Az ónból készül még az úgy nevezett fejér plajbász, ha 
savanyban az ón soká emésztetik. Hogyha a’ plajbász 
eczettel felölvaszfatik és kristályítatik, ónczukrot .ád , 
m éllya’ savanyú bornak is, az egészség’ nagy kárával, 
édes ízt szerez.

A’ c%i'n vagy fejérón. Ennek is különböző fajai ta
láltatnak hazánkban is. A’ czin-ércz először törés, pör
kölés és mosás által tisztítatik, azután sebes tűzön raeg- 
olvasztatván, salakja gondosan leszedetik. A'czin több
nyire kevés ónnal van vegyülve. A’ czinből mindenféle 
edényeket, üstöket, tálakat, tányérokat, kanalakat, kan
nákat stb. ̂ szoktak önteni. A’ tükrök ’s más eszközök’ 
beborítására szolgáló czin - levelek ebből veretnek. A’ 
vas, réz’s más edényeket kevés szaTamia-, gyánta-por- és 
czin-vegyületekből készült olvadékkal szokták a’ rongy
ból kötött ecsettel bevonni vagy beczinezni. Ezeken



kivül még igen sok hasznai vannak a’ czinnek. A’ hosz- 
szas hevítés után ez is hamuvá változván, ezen hamu a’ 
drágakövek és üvegek' tisztításánál ’s köszörülésénél 
szokott használtatni. Ezen kivül a’ kvarczczal, borkő- 
sóval ősszeolvasztatván, a ’ csalárd porczellánok’ fejérmá* 
zát adja. A' czin király-vizten vagy salétrom- és sósa- 
vany-vegyülékben feloldoztatván, skarlát-szin festéket 
á llít elé. Czinből, higanyból, szalamiából és kénvirág
ból fölrepítés által készül-a’ festő arany, — vismuttal 
és higanynyal vegyítve pedig a’ festő ezüst. Mind ket
tőnek hasznai a’ festékekben kitűnők.

A’ vas. Különböző fajai nagy bőségben találtatnak 
hazánkban. A’ vas nyeretik vas-érczből olvasztás által. 
De már ez keményebb olvasztást kivan , mint az ón és 
czin; azért ezeket e’ végre készült 20—30 lábnyi kemen- 
czébe — szénnel, néha mészkővel is vegyülve — hányják, 
mellyekben a’ tűz mesterségesen készült fúvonyok által 
élesztetik. Midőn a’ kemencze’ a lja  olvasztott vassal 
m egtölt; kVlyukasztatik, az olvadék fövényből készült 
csatornákba vezettetik, vagy pedig különböző mintákba 
bocsáttatván, kemenczék, álgyiik, kerekek, golyók, üs
tök stb. állítatnak elé; különösen óhajtani az illy  módra 
készítendő vasúti vágányokat. *

A’ kohból kikerült vas, mint törékeny, a’ művesek 
által nem használtatván, a’ vashámorban ismét megol- 
vasztatik, nehéz pörölyök által — mellyeket viz hajt — 
kikalapáltatik , megtisztítatik, ’s rudakba veretik.

A’ vert vasból készülnek azután, e’ végre ké
szült gyárokban, a’ különböző vasművek: pléhek, bádo
gok vagy czinezett-pléhek , kaszák , fűrészek, balták, 
kapák , fúrók , drótok stb., mellyeknek hasznai ismere
tesek. Vasból készülnek a’ gőz-erőművek’ részei is, mely- 
lyekre nézve, igen sok vasaink szilárd készítése u tán , 
bárcsak gyárakról gondolkoznánk. A’ vasnak még rozsdá
já t is használják a’ csizmadiák és karton-nyomok, melly 
sörben vagy ecsetben feloldoztatván, fekete festéket ad.



A* vasból készül az aczél is ,  két módon: többszöri 
olvasztás, kalapálás és nyújtás, vagy czementezés által, 
melly szerint a' vas, vagy már az abból készült eszkö
zök , szinporral és hamuval rétegenkint váltva tűzálló 
cserép-edénybe tétetnek, befedetnek^s több napokig fe- 
jér-hevülésben tartatnak. A' legfinomabb angol aczél, 
svécziai és stájerországi vasból 32 lat égett korom, 16 
lat szénpor, 32 lat hamu és 8 lat konyhasóból vegyült 
czementezés által készül. Bárcsak magyar vasaink körül 
tétetnének illy tapasztalatok!

Rés. Különféle fajai találtatnak Magyarországon. Ez 
a’ rézkövekből kvarcz' és kövecs’ hozzáadásával olvasz
tatik k i; a’ nem gazdag rézkövek először pörköltetnek, 
a’ gazdagok egyszerre olvadásba hozatnak, ’s többszöri 
felolvasztás által tisztitatnak meg. Az illyen rezek  a’ 
rézhámorokbí^n ismét kiolvasztatnak és különféle ala
kokban veretnek, mellyekből a’ rézműves üstöt ’s más 
eszközöket kalapál, a’ rézöntő különböző eszközöket esz- 
tergályoz. A’ harangöntő réz- és czin-, néha sárgaréz-í 
sőt ezüst-vegyülékből is harangot önt. A’ rézhámorban 
készülnek azon táblák, mellyekre a’ rézmetszés történik- 
Savanyii borral, eczettel és törkölylyel megemésztelj 
rásröl vakartatik le a’ zöldfesték vagy grispán.

Ha a’ réz a’ zink’ egy bizonyos nemével, mellyet 
kalmár-zinknek neveznek , szénporral vegyítve összeol- 
vasztatik , s á r g a  r e z é t  ád,  mellyek különbféle táb
lákba alak/tatnak. Eí^ekből a’ gyárok különböző réz
munkákat készítnek, millyenek az üstök, pléhek, csa
tok, drót sat. A’ dróthúzásnak bizonyos malom-készü
lete van. A’ pléhek először ollók által k e s k e n y  szálakra 
vágatnak, ezek egy forgó kerék’ nagyobb ’s kisebb lyu
kain fogók által keresztül huzatnak , minden húzásnál 
fölhevítetnek, ’s bezsiroztatnak. Ebből készül a’ gom
bostő. A’ vas drótok is igy huzatnak.



11. §.

Az erezek’ harmadik rendéhez a’ Beme« é r c z e k -  
h e z szám láljuk;

A’ fejér ezüstöt és a ' sárga aranyat. Mindkettő 
ta lá lta tik  természeti állapotban, de többnyire tulajdon 
érczeikből szoktak olvasztatni. Találtatik bőségben 
Magyar- és Erdélyországban. Miután az ezüst- és arany- 
érczek, törés, mosás és pörkölés által megtisztitattak, 
olvadásba hozatnak. Különös szolgálatot tesz itt az ón, 
melly a’ nemtelen érczeket az olvasztás közben meg
emészti , lígy hogy az ezüst- és arany-olvadék m arad, 
mellyek egymástól válaKztó víz és piskolcz által válasz
tatnak el. Lehet aranyat és ezüstöt nyerni higany ál
tal i s ,  olvasztás nélkül. Az ezüst- és arany-érczek ösz- 
szetöretnek, megörletnek , higanynyal vegyítetnek; ha 
kén- vagy más savany gyanítatik , a’ vegyülékhez vas
por is adatik. Ezen vegyü'.ék több órákig kevertetik , 
mellyben az ezüst és arany a’ higany által felfogatik, 
a ’ savany pedig a’ vas által. Az ezüst és arany a’ hi
ganytól lecseppegtetés által választatik el, az ezüst pe
dig az aranytól választóvíz és piskolcz által.

Az ezüst és arany a ’ különböző kényelmi szereken, 
a’ könyvkötőknek és képíróknak szükséges arany- és 
ezüst-leveleken, a’ festő arany és ezüstön kívül, külö
nösen használtatik a’ pénzverésre, némelly országokban 
a’ rézzel együtt. A’ pénzverés röviden következő: a’ 
megtisztított arany és ezüst kiméretik, ’s szabott mér
ték szerint az aranyat ezüsttel, az ezüstöt rézzel vegyí
tik  , megolvasztják, rudakba ön tik , erőmívek által ki 
lap ítják , czélszerü karikákra vágják, törvényes mérték
hez egyenítik, és végre sajtó által — mellynek alján 
és feljén a’ kívánt körülírás és felség-kép vésve van — 
kinyomják.

A’ nemes crczekhez számláltatik a’ platina  vagy 
fe jé r  arany , melly mint legnemesebb zárja be az ás
ványok’ ors^iágát. Déli - Amerikában , Peruban, és az



ázsiai muszka tartományokban találtatik, kevés a ra n j-  
nyal és vassal vegyítve. Az aranynál nehezebb, de nem 
annyira nyújtható. Ez azon érez, melly magában a’ leg
keményebb tűzben sem olvad meg, egyedül a’ király
víz oldozza fel. Használtatik különösen ékesség! sze
reknek, de a’ mellyek ritkák , és épen azért nagyon 
drágák is. Különösen jelesek a’ platina - tükrök.

B . a’ nö vények’ országa.

12. §.
A’ természeti testeknek^ vagy a' terményeknek, 

második lépcsőjén állnak a 'n  ö v é n y e  k. Ezek bel erók 
által növekedő, életműszeres, é lő , de önmozgás és ér
zés nélküli testek.

Mi a’ növényeket megkülönböztetjük a’ szerint, a ’ 
mint azokra, gyakran az éltető légnek, víznek, és me
legnek olly hatásai vannak, hogy azok vagy ollyanok, 
mellyek a’ földszinről kissé emelkednek fel, ’s tulajdon 
levelök nincsen, csak a’ gyökérnél maradnak; vagy tu
lajdon levelet alkotnak, és gyenge szárra emelkednek 

•fel; vagy, végre, szilárd derekú növényekké erősödnek. 
Ezen kifejlési lépcsők után három osztályt fogunk a’ nö
vények’ országában szemünk előtt tartani: 1) A’ gyö- 
kérnSvényeket, 2) számövényeket, 3) deréknövényeket.

i .  Osztály.

GySiérnövények.

13. §.
A’ növények’ legalsó lépcsőjén vannak a’ g y ö k  ér-  

n ö v é n y e k ,  mellyek tulajdon levelekké és szárakká 
nem nőnek.

A’ gyökérnövények’ legalsó rendét teszik a’ p e n é- 
s z e k .  Ezek láttatnak összekötni az ásványok’ orszá



gát a’ növények’ országával; minthogy ezek épen oHya. 
nők a ’ növényeken, mint a’ rosdák az érézeken.

Fensőbb rendét teszik a’ gyökérnövényeknek a’ 
g o m b á k ,  mellyeknek némelly fajai kitiinőleg, mások 
k issé , mérgesek; ezért némelly gombák’ ételétől általá
nosan óvakodni kell: hova a’ penész- és pöfeteg-nemá 
gombák tartoznak, különböző fajaikkal; másokat pedig 
erősen kimosva ’s kiáztatva lehet enni; hova a’ szarvaf, 
ú r i- , kucsma-, keserű-, tináomí-, tövis-, pecxerke-, tő- 
Aff-gombák tartoznak.

Utolsó rendét alkotják a’ gyökérnövényeknek a ’ 
m o h o k ,  mellyek közűi már némellyek vékony levelek
ké ’s gyengéd szárakká kezdenek alakulni. !Vémellyek- 
nek hasznuk a’festékekben, másoknak — mint az i%latir 
di mohaak az orvoslásban van.

I I .  O s z t á l y .
Stárnövinyek.

14.'§.

A’ növények’ második osztályára viszszük a’ sz á r
n ö v é n y e k e t ,  mellyeknek gyökereikből levelek, a’ 
levelekből gyenge szárak, ezeken fehíl virágok és mag
vak emelkednek ki. Ezen osztály’ növényei csaknem 
megszámlálhatlanok.

A’ szárnövények’ legalsó rendét láttatnak alkotni a’ 
g y ö k e r e s  s z á l : n ö v é n y e k * ,  hova tartoznak azon 
kerti vetemények, mellyek leginkább gyökerek által 
liasználnak, miilyenek a’ répák’ különféle nem ei: sár- 
ga-, fe jé r - i  veres-répa vagy czéhla, csukor répa, petre
zselyem , zeller, kolompér stb.

A’ czukor-répából különös haszonnal nyeretik a’ 
cznkor - szirup, ebből a’ czukor. A’ répa czélszerű esz
köz által apróra metéltetik, a' leve erősen kinyomatik, 
az éledés elleh mészvi'z vagy lúg által ótalmaztatik, 
többször befőzetik, többszőr vér és mészvi'z által tiszti.



t á t ik , míg kúpokba öntetvén megkeményedik. Valóban 
a ’ czukor-répa — melly által nem csak a’hazának adat
hatnék elég czukor, de falán kereskedés’ tárgyává is 
válhatna — a’ szorgalmas tenyésztést nagyon megér- 
demlené. A' kolompér vagy burgonya — melly 1585ben 
hozatott Amerikából — a’ mellett hogy belőle az ember’ 
számára különböző eledel, liszttel keverve kenyér ké
szül, a’ barmok’ hizlalására nagy sikerrel fordi'tatik; 
szeszes ital is főzetik belőle. Ide tartozik a ’ hunér is, 
mellynek gyökere veres festékül használtatik.

A’ szárnövények’ második rendét teszik a’ I o m- 
bo s - s zá rn ö  vé n y e k .  Ide tartoznak, igen sok hason
ló kifejlésií növényekkel, azon kerti vefemények, mely- 
lyek inkább lombjaikkal hasznosak, millyenek : az o/«íz 
é s /e jes  káposzták,garí(/?o/oA, saláta, spinóf, karalábi, 
mellyek mind igen hasznos kerti vetemények. Ezek közül, 
valamint az előbbi rendűek közűi is, nem mindenik hoz 
virágot és gyümölcsöt vagy magvat azon - nyáron; az
ért azoknak gyökereit tavaszszal a’ kertbe ki szokták, 
tenni, mi által a’ gondos termesztő folyvást magra 
teszen szert.

A’ szárnövények’ harmadik rendét teszik a’ g y ü 
m ö l c s  ős - szá rn ö v é n y e k , hová tartoznak az eddig 
érintett kerti veteményeken kívül a ' bab, borsó,^ ubor
ka , d innye, tök , és a’ lencse, bár mezőn tenyésztetik 
is. A’ dinnyékből, különösen a’ sárga dinnyékből, szin
te nagy haszonnal lehetne czukrot készíteni.

15. §.

A’ szárnövényeknek fensőbb ’s így negyedik rendét 
alkotják a’ t a k a r m  á n y - f  ü ve k ,  mellyek leveleikből 
csomós és leveles szárakká emelkednek, k ' réti füvek&n 
’s viola, narc%is, jác%int, sxekfű,  rozmarin, tulipán  
stb. számos virágokon kívül ide számláltatnak a’ mive- 
lés által tenyésztett bükköny, lóher, Imzertui, muhar



Stb., mellyek’ tenyésztetéséről a’ gazdálkodás-tudomány
ban szólunk.

A’ szárnövények’ ötödik rendét alkotják a’ g a b o 
n a n e m ű  n ö v é n y e k ,  mellyek a’ levelekből kitünőleg 
csomóba emelkednek, ’s többnyire maggal terhelt ka
lászba tetőznek. Ide tartoznak a’ búza, rozs, árpa,  
%ab, köles, tatárka, kukoricza', ide tartozik a’ nád i s ,  
különösen a’ meleg tartományokban termő czúkor-nád. 
A ’ gabonaneműek az embernek és oktalan állatoknak 
táplálmányúl szolgálnak.

Ezekből készül a ' lisz t, meliy nem egyéb mint 
a ’ gabona’ belének porrá törése, a’ melly száraz vagy 
vízi malmok által szokott történni. Némelly malmok úgy 
vagynak intézve, hogy a’ legfinomabb porrá tört részek 
egészen külön választatnak: ezek neveztetnek pitli-mal- 
moknak. A’ lisztből, különféle eledelekés sütemények 
k öz t, készül a’ kenyér, mellynél vigyázni kell a’ tész
ta-kelésre, a’ dagasztásra, és a’ kemenczefűtésre. A’ 
kelés — mérsékelt melegen — vagy savanyú kovász által 
történik , melly nem egyéb mint megsavanyodott búza
korpa ; vagy folyvást fris tésztamaradvány á lta l , mely- 
lyet kóborlónak neveznek; vagy a’ serfőzésből készült 
élesztő által.

A’ gabonaneműek közűi, különösen ^a’ búzából és 
rozsból nagy mértékben lehet nyerni a’r'pálinkát. A ’ 
gabona hideg vízben áztatás által feldagad, csirába kezd 
jő n i , megszárad , vagy: szaladdá változfatik. A’ szalad 
megdaráltatván meleg vízbe áztatik, midőn malátává 
válik ; a’ maláta komló vagy jobban élesztő által for
rásba hozatik , ’s a’ főző üstbe tétetvén, legalább két
szer lecseppegtetik, többszöri cseppegtetés által a! pálin
ka erős s^eszszé változik, mellyet, minthogy törkölyből 
vagy közönségesen minden czukros növényből lehet főz
ni» borszesznek neveznek. Ha a’ borszeszt án is-, 
fenyő-, vagy más szagos növényekről főzik l e ,  a k o v i 
t a  lesz; hogyha pedig a’ kész borszesz — vagy csak pá-



Unka is — némelly fűszeres növényekkel (fahéjjal, na
rancscsal , szegfűvel, czukorral stb.) vegyítetik, ’s egy 
hónapig á \\ , rozsólist a'd. A’ riskásából arakot, a’ szi
rupból pedig rumot lehet az érintett módon főzni. — 
Nagyon óhajtani, hogy ezen szeszes italok, valamint a’ 
serfőzés is — tűz-szer-, idő-, és nagyobb mértékben - nye
rés végett— gőz által történnék; mi végre négy nagyobb 
edény van: 1) Katlan, inellyben a’ víz gőzzé mele-
gitetik. 2) V íztartó, m elly a ' gőzzé vált vizet nagyon 
czélszerűn 's folyvást pótolja. 3) Azon edény, meliybe 
a ’ mala'ta töltetik: ebbe a’ katlanból, csavargó csöve
ken takarodik a’ főző gőz. 4} A’ hűtő, mellyben a’ gőz 
a ’ szinte csavargó» csőveken nieghidegülvén, cseppek- 
ké válik.

A’gabona-nemüekből készül a’ ser, különösen búzából 
a* fejér, árpából a’barna ser. A’ búza vagy árpa egyenlő 
csirázásu szaluddá változtatik; a’ fejér szalad napon, a’ 
barna tűz által megaszaltatik ; ezután megdaráltatik, hi- 
deg vagy forró vízbe áztatik , a’ maláta jó l kifőzetik, 
végre a ’ tisztuló kádba töltetik, mellynek az aljái szal
mával szokták k irakn i; hol megtisztulván, v i r i c s  ne
vet kap, melly, minthogy édes, könnyen megsavanyod- 
nék , ha azt komló-lével csakhamar nem főznék be. Ezen 
komlós viricset tágas hűtő-kádba eresztik, élesztővel for
rásba hozván , gyántával beöntött hordókra hxizzák , be- 
dngják , ’s hüves pinczébe teszik. A’ habzó ser nem 
egyéb mint fah é jja l, szegfűvel ’s más fűszerekkel még 
inkább éledésbe hozott ser, melly illy állapotban erősen 
bedugva, kőedényekben hüves helyre tétetik. A’ serből, 
valamint minden czukros növényekből, lehet eczetetké
szíteni , ha azoknak elébb eczet-ágy adatik. Azon 
eczet - ágyakon kivül, mellyek eczetes edényekben 
találtatnak, lehet ezt kapni 1) nagyon megsavanyodott 
rozskenyérből, ha az több ízben eczettel megáztat
ván kiszárítatik; 2) ha borkő viricscsel felforraltatik ; 
3) ha asziíszőlő - kovászszal összegyuratik, *s eczet



(el megáztatik. Az illyen ágyakra ha servirics tö ltetik , 
ser-eczetet ád.

A’ búzából készül még a’ keményítő is. A’ búza 
dagadás végett vizben hagyatik addig, mig meglágyul 
-s héját könnyen ereszti; az igy meglágyult búza, sajtó 
vagy más eszköz által összezútatik, rá víz töltetik, ka- 
vartatik; a’ víz többször leszűretvén, leülepítetik; a ’ leúle- 
pedet négyszögekre vágatván szabad légen kiszárítatik. 
A’ keményítőnek haszna a’ ruhaneműek’ keményítéséa 
kivül a’ könyvkötők - ’s más művészeknél a’ ragasztás
ban kitűnő. A’ hajpor vagy púder nem egyéb mint 
tiszta száraz por-keményítő.

A’ szárnövények’ hatodik rendét teszik azok a’ nö
vények, mellyek sziJárdab^ és tömöttebb szárakkal emel
kednek mint a’ gabonaneműk. Ide számiáltatnak a’ 
len, kender, csalán, repcze, mák, sá frány, napraforgó, 
rabarbara, stb. A’ lenből és kenderből áztatás, eltörés, 
ecsetelés, ’s vagy kölyük vagy erős lúg általi puhává 
té te l, fonás és szövés á ltal készül a’ vászon; vagy simán, 
mint a’ há/A vászon; vagy pedig sávolyosan, mint az ab
rosz és kamok. Nagy része a’ vászonnak fejéren marad. 
A ’ vászon nagyon czélszerűn fejérítetik erős hígozás és 
szabad légen öntözés — kivált ha a’ víz hamusóval ve
gyült lenne — és szárítás által. Nagyon fejér a’ vászon, 
ha néhány óráig olly ferdőben ázik, mellyhez savított 
sósavany járul. A’ csalán’ héját vászon - készítésre épen 
olly czélszerűn lehet használni mint a’ kendert vagy 
le n t;  hajdan a’ muselinek csalán-szálból készítettek, 
a ’ mostaniak az ázsiai gyapotfa’ terméséből, mellynek 
vad faja náJnnk is taláJtafik.

Vászonból, vagy inkább ennek rongyaiból, készül a’ 
papir. Lehet készíteni minden növények*-szálos rostjai
ból is. A’ jobb rongyokból jobb , az aljasabbakból ro- 
szabb papirok készülnek. A’ rongyokat deszkázott gö
dörbe hányják ; azután szecskametszőhöz hasonló eszkö
zön összevágják, gödörbe hányják, kimossák, mindad



dig eresztvén a' vizet, míg az tisztán folyik le. Ezen 
kimosott anyagot, három rendbeli küllők által, raellye- 
ket víz mozgat, vas vagy re'zzel bélelt válukban össze
zúzzák: az első küllő éles, hogy vágjon; a’ második 
tom pa, hogy törjön; a’ harmadik lapos, hogy zúzzon;
— mindenik küllő alá azonban folyvást viz cseppeg. Ezen 
igy összezúzott anyag, finom papir’ készítéséért, még vas- 
pálczás hömpöly által töretik meg. Az igy elkészített 
anyag alulról melegített hordóba tétetik, mellyből midőn 
egy ember drótból készült négyszögű mintával kimerít 
egy Ívre való anyagot, más ember azt folyvást lemezzel' 
borítja be: melJyekbőí egy csomónyi sajtó alá téte tik , 
honnan kiszedetve'n , zárt helyen ivenkint pórázokra füg- 
gesztetnek ’s kiszáradnak; így újra sajtó alá tétetnek: 
midőn az ita tó ’s nyomtató papir kész; az író papírnak pe
dig enyves és timsós víz adatik, kiszárad, kisímítatik , és 
sajtó alá kerül. A’ színes papírhoz festék adatik megtörés
kor ; a’ tarkák pedig azután nyomatnak vagy rajzoltatnak.

A’ kender, len , repcze, napra-forgó ’s más igen sok 
növényeknek zsíros magvaikból olaj készül. A’ magvak 
malomban kihéjaltatnak, megtöretnek ’s ki sajtol tatnak. 
Az olajoknak, valamint minden nedveknek, kisajtolá- 
sára — millyenek a’ czúkorfőzésnél a’ répanedv, bor stb. 
—legnagyobb sükerrel használtathatnék a’ Bramah’ csodás 
erejű víz-sajtója, mellyel két ember 3000 mázsányit nyom. 
Ezen sajtó két, egymással közösülésben lévő, különböző 
általójú aczél hengerekből áll. A’ nagyobb általójúba 
vizzárólag já r  egy üres henger terült lappal, a’ kisebbe 
pedig egy emeltyű; azonban a' kisebb henger’ alsó része 
vizben vagy olajban áll, melly abba felemelkedik. A’ 
mint az emeltyű mozog, a’ víz vagy olaj a’ n a g y o b b  hen
gerbe nyomul, ez a’ terült lapú üres hengert felemeli, 
a’ terült lapra tett testeket egy gerendához csodás nagy 
erővel nyomja, melly erő a’ nedves testeket minden 
nedvektől megfosztja. Bő és szilárd vas’ létében, nagyon 
óhajtani ezen erőmű’ létrehozását nálunk is.



Az olaj-ütésnél, őrlés, törés és rostálás végett a’ 
Bramah’ erőmüvével, nagyon czélszerűn köttethetnék 
össze a’ csaknem minden emberi foglalatosságot szinte 
csodásán kipótoló gőz-erőmiű így használtathatnék ez a’ 
vashámorokban, porczellán’ és különböző szövetek’ ké
szítésénél , hajózásnál, kocsizásnál sat. Ezen erőművek’ 
fő részei: a’ katlan, mellyben a’ víz gőzzé változik; a’ 
henger, meliybe a’ gőz nyomul, ’s a’ bele illő tolattyüt 
fel ’s lenyomja; és a’ sűrítő, mellyben a’ szolgálatját 
megtett gőz, vízzé változtatik. A’ tolattyűval összekö
tésben van egy központ körül szabadon mozgó gerenda, 
ennek másik végével pedig egy nagy kerék. A ' mint 
már a’ tolattyu fel ’s le mozog, ezen nagy kerék is foly
vást mozgásban van. Ezen nagy kerékkel vannak össze
köttetésben a ’ különböző míígyárokban sok apró kerekek, 
mellyek forgásba hozatván, kalapácsok’, küllők’ ’s más 
eszközök’ emelése által ezer- meg ezer-féle szolgálatot 
tesznek. A’ gőzkocsiknál és gőzhajóknál ezen nagy 
kerék’ helyettesei közvetlen a’ kocsi’ és hajó’ czélszerűen 
rendelt kerekei. Mind a’ gőznek, mind pedig a’ Bramah’ 
erőmüvének okát, a’ természet-tudományban látjuk.

A’ dohány — melly a’ XVI. században jö tt Ame
rikából — pipázásra, festésre, és tobákul használta* 
tik. A’ p'ipázásra használt dohány’ ereje ’s vadsága na
gyon czélszerűn vétetik el páczolás álíal; bár ez sokak
nak először nem kedves is. A’ páczolás mindenkor 
édességből, mézből, édes gyümölcsök’ levéből, édes 
h o ih ó lá ll ;  némellyek hamusót, szalamiáí, sőt ártal- 
niasb szereket is fordítnak páczolásra, az egészségnek 
nagy kárával. A’ dohányt,, mellyet tobákul akarnak 
használni , tekercsbe tű rik , száraz helyen érni hagyják, 
’s megreszelik, bepáczolják: 's ez a’ durvább tobák ; a’ 
finomabbat porrá törik , m egörlik, kiszitálják, bepá
czolják. A’ kiszaggatott dohány-inakból is lehet tubá- 
kot törni. Néraellyeknek a’ megörlött, magában is k i
érett sárgatubák tetszik.



I I I .  O s z t á l y .
Deréknövényeh.

16. §.

A’ növényeknek harmadik osztályát teszik a’ de
r é k n ö v é n y e k ,  meliyeknek gyökereiből a’ szárak 
kemény derékká szilárdulnak; lombos leveleik, kűlön^ 
böző virágjaik ’s gyümölcseik vannak. A’ deréknövé
nyek’ alsó rendén állnak a’ cserjék, mellyek kemény 
derekukkal a’ gyökérről bokrosán de nem magasra 
emelkednek ki. A’ szelíd cserjék közűi ide tartoznak 
a’ r ib is li;  büszke- vagy köszméte - fá k , mellyek a’ ker
tekben az ágyak’ széleit dhzszel ’s haszonnal foglalják 
el. Ide tartoznak még a’ szöllő-, czitrom-, narancs- és 
^g e-fák , mellyek tulajdon meleg hazájokban magosabb
ra is nőnek. Rózsafa, mellyből szagos olajt és rózsa
vizet haszonnal lehet nyerni* orgonafa, stb. A’ vad 
c s e r j é k  közűi a’ kökény-, galagonya-, kánya-, csipke-, 
fű z - , rekettye-fák és tövisek,

A’ legnemesebb ’s nálunk leghatalmasabb cserjék 
közűi van a’ szőllőfa. Ennek megért gyümölcséből, a’ 
szőliőből, kitaposás, sajtolás 's kiforrás után áll elé a’ 
bor. A’ borforrásnak szükségesképen hűves helyen kell 
történnie; ezért a’ must se kádon, se kitaposás vagy 
sajtolás után>/a’ szabad — különösen a’ meleg— légen ne 
álljon, hanem, a’ milly hamar csak lehető, pinczébe 
tétessék; mert a’ szabad lég ízét és színét könnyen sér
ti, különösen veressé teszi: és épen a’ fekete szőliőből — 
szabad légen tovább tartás által — készül a’ veres bor. 
Hibául lehet kitenni, hogy Magyarországon a’ szőllő- 
mivelők többnyire azon törekednek, hogy minél több, 
és nem minél jobb bort termeszszenek; sőt a" megnyert 
bort sem tudják *s nincs alkalmuk szükséges forrásba 
hozni ’s eltakarítani. Ezért nagyon óhajtani, hogy a’ 
jófajű egyszersmind termékeny sző llő k  tenyésztetné- 
nek, hogy minden szőllőraives helységben e g y , vagy a’



szükséghez aránylag k é t, közös, jó készületü pinczék 
lennének, mellyekhen a’ borra hozzá értők ügyelné
nek fe l , hogy egy közönséges helyről adatván el a' 
raeg nem vesztegetett bor , annak hitele folyvást meg
maradna. Különösen kiva'natos lenne, hogy a’ pezsgő
bor még nagyobb mértékben készítetnék, annyival in
k áb b , mert kelete nagy, és készítése könnyű. Többek 
közt következőleg is készítetik: formint vagy más jól 
megért fejér szőlő leszemeltetik, lágyan kinyoraatik, 
és a’ magtól megtisztítva kénezett hordóba szüretik; 
megszállván, nagyon tisztán lecsapoltatik, ’s más ké
nezett hordóba szüretik, ’s azonnal, hogy forrásba ne 
jőjön , pinczébe tétetik le. A’ must csendesen lesz de
cemberig, ekkor ismét kénezett hordóba csapoltatik : ez 
történik februariusban is. Marliusbau, vagy április’ 
elején, midőn a’ természet éledni kezd, buteliákra sze
detik , minden buteliára 5 lat porrátört czukor adatik, 
dugacs-fával és szurokkal — hogy hozzá lég ne férjen — 
clzáiatik , szájjal felfordítva, arra készült vállukba té
tetik ; junius’ végével a' pezsgőbor iható. Azonkívül, 
hogy a’ szőllőtörkölyből és borseprőből, azon módon, 
mint fentebb érinlettük, égettbort is főznek, a’ hordó’ 
fenekén és oldalán lévő maradványból, forró vízben 
megolvasztás, tisztítás, kristályítás által készül a’ tisz
ta  borkő-só, mellynek különösen a’ festők nagy hasz
nát veszik.

A’ deréknövények’ második rendéhez számláljuk 
az é l ü f á k ' a t ,  mellyeknek vastag derekuk, n a g y á g a i k ,  
leveleik , nagyrésziní gyümölcseik is vannak, ’s ma
gasra nőnek. Az élőfák közt megkülönböztetjük a’ sze- 
lid és vad gyümölcsű, továbbá a’ tulajdonképeni gyü- 
mölcstelen fákat. A’ szelíd gyümölcsű fákhoz számlál
juk az alma-, körtvély-, szilva-, eper-, cseresznye-,

í haraczk-, som-, berkenye-, d ió - , mogyoró-, gesz
tenye-, mondola-íÁkat, mellyek keniényhéjü gyümöl
csöket teremnek. Vad gyumölcsűek a’ cser-, bük- és 
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liad gesztenye-fák. Tulajdon gyümölcsnélkfiliek a’ f e 
nyő-, ny ir-, jegenye-, körös-, nyár-, szil-, hars-, ju 
har-, és eger-fák.

A’ gyümölcs, nyersen, aszalva, pálinkáűl és csü- 
görűl használtatik. Hogy a’gyümölcs nyersen elálljon, 
a’ hideg és melegtől ótalmaztassék, e’ végre a’ száraz 
pinczében száraz mohval betakarva legkönnyebben meg- 
tar tátik a’ gyümölcs. A’ gyümölcs-aszalás vagy napon, 
vagy keraenczében, vagy aszalón történik. A’ kemen
czék, mellyek ezen czélra vannak, nagyon czélirányo- 
san láttatnak el lyukakkal, hogy a’ nyers gyümölcsből 
emelkedő gőz kitakarodjék. Egyébiránt illyen kemen- 
czében nagy haszonnal aszaltatnak kerti zöldségek is , 
bab, horsó, saláta stb., mellyek télben kedves ízűek. 
A’ pálinka rohadt, éledésbe jö tt gyümölcsből, a ’ már is
meretes lecsöpögtetés által nyeretik. A' csügör vagy 
alniabor, alma vagy körtvély — inkább a lm a— itt is 
oltatlan almából készül. Az almák káposzta gyalúhoz 
hasonló eszközön meggyalultatnak, -s hol ez nincs, ösz- 
szetöretnek. Az összezúzott alma kisajto ltatik , ’s szitán 
által hordóba szüretik, éledéskor a’fejér haboktól foly
vást tisztítatik, ’s folyvást tiszta hordóba sziííretik ; mi
dőn a’ fejér haboktól egészen megtisztul, a’ csügör ké
szen van.

Azon kívül, hogy a’ gyümölcstelen fák , a’ vad és 
szelid gyümölcsű fák k a l, házi eszközök’ készítésére 
fordítatnak az asztalos és esztergályosok á lta l ; azonkí
vül , hogy száraz és vízi épületek’ tételére használtat
nak; még nagy haszonnal lehet nyerni ezekből— különö
sen ott, hol sok leomlott fák rohadnak e l — hamusói, 
melly szappanfőzésre, üveg- e's bőrkészítésre ’a festésre 
fordítatik. A’ fák, különösen az ágosbogas és görcsös 
fák , rakásra hányatnak, ’s száraz időben, vagy ott, 
vagy e’ végre készült kemenczében lassú tűzzel hamuvá 
égnek. A’ hamu szalmával vastagon beborított kádra 
szedetik, először hideg, azután forró vízzel, vagy gyen



ge lűggal nedyesítetik, 24 óra múlva a’ kád’ fenekén 
lévő csapon leeresztetik, ’s ha a’ hamuban lévő zsírral 
eléggé nem rakodott m eg, líjra felöntik. A’zsírral meg
terhelt lúgot üstökben főzik, kavarja'k, a’ vizes részt 
elgőzöltetik, kitisztítják ’s megszárítják.

A’ hol sok fenyőfa van , ebből lehet a’ könyvnyoiii- 
tatóknak és timároknak jó áron eladandó fenyőkormot 
készíteni. A’ fenyő-galy, minél több füstöt adva, egy 
tölcsér alakú katlanban égettetik ■ úgy, hogy a’ füst 
pokróczczal ’s más lemos dolgokkal a’ kéményben fel
fogatik, a ’ meghűlt füst adja e’ fenyő kormot. Ugyan
csak a’ fenyőből égetik a’ dohatot, úgy hogy a ’ tisztát- 
lan dobat egy a’ tüzelő alá ásott edénybe folyik, melly 
szűrés által szokott megtisztítatni. Kormot és dohatot 
lehet nyerni nyír- és juhar-fákból is. Ezen kivül a’ 
nyírfából nyírvizet csapolhatni, a’ juharfából pedig czuk
rot is főzhetni.

A’ deréknövények’ harmadik rendjét teszik , egy
szersmind a’ növények’ országát bezárják, azon mind 
magasságokkal, mind tökéletes gyümölcsökkel kitet
sző fák , mellyek a’ meleg ég-öv alatt tenyésznek. Leg
kitűnőbb ezek között a’ kenyérfa. Ennek gyümölcse 
ollyan nagy mint egy gyermek-fej, belseje lyukacsos, 
mint a’ kenyér, melly az ottani lakóknak, elébb kissé 
megpirítva, kész eledelök.

17. §.

így emelkednek fel a’ növények az aíacson penész 
és gombáktól a’ magas kenyérfáig, meliyeknek közét a ’ 
mindenható’ keze ezer meg ezer növényekkel rakta meg 
az ember’ hasznára. Ezen növények közt ha vannak is 
ollyanok, mellyek az embernek egy oldalról károsok, 
miilyenek a ’ mérges növények: a’ csudafa, őszike, bü
rök, belladona, fekete hímkor, kutya-petrezselyem stb.; 
más oldalról van ezeknek festéki, sőt bizonyos mérték
ben lehet orvosi hasznuk is; mert a’ bölcs teremtő mind-
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ezeket bizonyos végre állította e lé , melly végeknek k i
találása egyedül az emberi szorgalom- és ismerettől függ, 
valamint ennek köszönhetik megismert orvosi erejöket 
igen sok növények.

18. §.

A’ teremtő' nagysága, bőlcsesége és hatalma vala
mint eddig mindenütt kitündöklött a’ növények’ fensőbb 
fejlésű lépcsőjén, épen ügy tündöklik az k i azok’ vi
rágjainak vizsgálásánál i s , mind a’ kifejlést, mind â  
tenyésző magvak’ eléállását ’s magát a’ tenyészést te
kintve. Ugyanis, a ’ virágok a’ csészéből mint gyökér
ből, bokrétává mint szárakká emelkednek, mellyek 
magukban foglalják a’ tenyésztő magvakat eléállító 
hímet és nőt. így minden virágban 1) a’ cs e's z e n  vagy 
virág’tokján, 2) a' b o k r é t á n  vagy tulajdon virágon ki
vűl megkülönböztetjük 3) a’ h í m e t és n ő t. A’ nőben 
ismét hármat lehet megkülönböztetni: a’ m a g z a t o t ,  
mellyből a’ mag vagy gyümölcs le sz ; az a n y a s z á 
r a t ,  melly némelly virágokban a’ magzat’ tetejéről nő 
k i;  a’ b i b é t  vagy porfogót az anyaszár’ tetőjén, melly 
a ’ nemző port elfogadja. A’ hímek a’ nőt veszik körűi. 
Ezekben is megkülönböztetnek a’ h ím  s z á l ,  a’ po r 
h o n  vagy porzó, mellyből a’ por a’ bibére hu ll, és a’ 
kihulló nemző hímporok. A’ mint már ezen nemző ré> 
szék’ száma és növése különböző, a’ szerin t, és így in
kább küljegyeket tekintve, osztotta fel egy híres füvész 
(L inné) a’ növényeket 24 seregre.

C. AZ á l l a t o k ’ onszÁGA.

19. §.

Az állatok a’ terményeknek legmagasabb lépcsőjén 
állanak, életraűszeres, önkényt mozgó, érző és élő lé
nyek. A’ szerint, a’ mint az állatok a’ lég , víz és me



lég á lta l az állati kifejlésnek alacsonyabb atvagy ma
gasabb fokáo állnak, elosztjuk azokat hat osztályra: 1) 
férgek re , 2) bogarakra, 3) halakra, 4) kétéletűekre, 5) 
m adarakra, 6) szoptatós-állatokra.

I . O s z t á l y .
Férgek.

20. §.

Az állatok’ legalsó osztályán állnak a’ f e r g e ' k .  
Az eletmiíszerek közűi élőszálakat is csak némellyek 
bírnak, testökben fejér és hideg nedv van, fensőbb tö- 
kélyű állatokká nem változnak által. Rendjeik:

1. Az dzalék-fergek, minden rohadt nedvekben, 
a’ napra kitett vízben , eczelben milliónkint találtatnak , 
bár puszta szemmel nem láthatók.

2. Az állatnöve/iyek, nevöket veszik nővény-ala- 
kuktól. Akármelly elvágott részükből új állatocskák 
teremnek. Ide tartoznak a’ Marisok: ezekből készítik, 
a’ megszárítás és kitisztítás á lta l, a’ klárisokat. Ezen 
állatok láttatnak összekötni a’ növények’ országát az ál
latokéval.

A! csigák vagy kagylók, különböző nemeikkel. 
A’ közönséges csigák’ héjaikból meszet lehet nyerni. A’ 
tengeri csigák’ héjaikból pedig készítik az úgy neve
zett gyöngyházakat, gombokat. Azon kivűl hogy né
melly csigákat megesznek, nagy haszonnal lehet ezek
ből enyvet nyerni, vízben főzés, ruhán átszxírés, és 
gyenge tűzön párolás által.

A. Pŝ  bélférgek, a' galand-, fonal-férgekkel, és tulaj
don bélférgekkel, mellyek az állati testekben különböző 
nyavalyákat okoznak.

5. A’ puhányok. Ezeken már a’ légközönségeseob 
életműszer, a ’ láb is látható. Ide tartoznak : a habar- 
nicza\ a' tenta-féreg yha üldöztetik, fekete nedvet bocsát



magából, melly által a ’ vizet megzavarja; tenger-ctil- 
lag. Ezeknek minden elszakított testeik kinőnek.

Ide számláljak a ' fö ld i - g ilis z tá k a tp ió c zá k a t, 
mellyeket az állati vérek’ kiszívására, így gyógyításra 
szoktak használni.

I I .  0  t z t á l y .
Bogarai.

21. §.

Az állatok” fensőbb osztályán — mint a’ férgek-— 
állanak a ’ b o g a r a k ,  rendes életniűszereik mellett 
többnyire tapogató szarvaik Is vannak; testökben még 
ezeknek is fejéres hideg nedv van; ne'mellyek egy vagy 
több fensőbb tökélyű átváltozást szenvednek. Jlly  át
változást szenvednek különösen a’ közönséges hernyók 
és selyemhernyók, mellyek lepkékké és pillangókká vál
toznak. Ezek láttatnak összekötni a’ férgeket a’ boga
rakkal. Rendjeik:

1. A’ szárnyatlan bogarak. Ide tartoznak a’ bal- 
hák, tetvek, ezeknek tojásai serkéknek neveztetnek; f a -  
te tvek , pókok, sok-lábúk, rákok , skorpiók stb.

2. Két szárnynak, a ’ legyekkel, szúnyogokkal, bö
gölyökkel.

3. Négy szárnyűak, a’ Imngyákkal, darázsokkal, 
különösen a ’ méhekkel, mellyek a’ leghasznosabb boga
rak közé tartoznak. Ezek 30 — 40 ezeren laknak egy 
kaptárban, három fajtára oszlanak: királynéra, melly 
a’ társaságot kormányozza, ha ez elvész, eloszlik az 
egész társaság; továbbá herékre, exak a’ hím ek, fulánk- 
talanok, nem dolgoznak, ezért ősz felé a’ munkások ál
ta l megöletnek;i — végre eloszlanak munkásokra, mely- 
lyek a’ társaság’ minden dolgait viszik, a’ hatszögletű 
sejteket, gyomrukban viaszszá vált virágporokból csi
nálják , azokat a’ virág’ nedveiből gyomrukban kidolgo
zott mézzel megtöltik; vizet hordanak, a’ királynét és



a’ íiatal méheket e te tik , őrt állnak stb. Tenyészésök 
kővetkező módon történik. A’ királyné tojja a’ tojáso
k a t ,  napjában 200-at i s ,  ezekből néhány nap múlva 
nyűvek lesznek, mellyek nyolcz nap alatt szorgalmato- 
san etetvén, viasz fedelekkel bevonatnak, 's 14 nap 
m úlva, némelly átváltozások után, mint méhek jőnek 
k i ,  és egy királyné’ vezérlése alatt kirepülnek, vagy 
rajoznak. Ha több királyné talál egynél lenni, az meg
öletik , — csak egy uralkodót szenvednek.

A’ méhek’ sejtes mézeiből olvasztás által lesz a’ 
színméz, a’ sejtekből pedig, vízzel elegyítve, főzés, 
zsacskóba töltés ’s kinyomás által, a’ viasz. A’ viasz 
vagy sárga marad, vagy fejérré tétetik olvasztás, hi
deg különösen jeges vízbe bocsátás, ’s a’ nap’hevélől 
eltakarva, a’ napon, vagy árnyékos helyeni sizáraztás 
á lta l ,  mellyből viasz gyertyákat, viasz szobrokat ké- 
szítnek, 's más különböző czélokra fordítják.

Azonkívül hogy a’ méz magában is eledelül szol
gál az embernek, és különböző ételek’ készítésére for- 
d íta tik , eoből készítik a’ mézes kalácsot liszttel meg
gyúrva; ebből a’ méhsert is, úgy hogy a’méz három vagy 
épen nyolcz annyi vízzel is — a’ mint erősebbet vagy gyen
gébbet kell készíteni — elegyítetik, főzés közben foly
vást tisz títa tik ; olly hordóba, mellybe szekfű és szere- 
csen-dió zi>acskóba kötve téte te tt, lezáratik, a’ pezsg'és 
megszűnvén másba öntetik á lta l, ’s három hónapig a* 
pinczében érni hagyatik.

A’ bogarak’ rendéhez számláltatnak
4. rec%e- s%árnyúak, a’ szitakötővel, kéresz- 

t%el, melly mint bogár csak néhány órákig é l, a’ víz 
mellett lakik.

5. Ne'gy pikkely - szárnyúak. Ide tartoznak a’ p il
langók és pillék. Átváltozva ide számláljuk a’ sok hasz
nú selyembogarakat is , mellyek a’ tojásból kikelvén, 
féreg alakúak, fehér eperfa’ fris levele á lta l, száraz, 
mérséklett, nieleg*, tiszta helyen tápláltatván, megnő



nek , többször vetkeznek, végre magokat az ligy neve' 
zett gubóba szövik. Ezen giibók közűi egyenlő szám
mal hímek (mellyek kisebbek) és nők (mellyek na
gyobbak) további tenyésztés végett kiválasztatnak, 
mellyek pille-alakban kibűnak, nemzenek és 300 — 500 
tojást tojván, életüket a’ hímek és nők bevégzik. A.’ 
többi gubóban lévő bogarak kemenczébe téte tnek , hol
— nehogy magukat kirágják — megfúlasztatnak, ’s a’ 
selyem rólok lematóláltatván, drága pénzen eladatik. 
Valóban a’selyem-tenyésztés xigy is mint hasznos és mu- 
latsa'gos foglalatosság megérdemli, hogy itt is iskolá
ban , és majd iskolán kivűl űzessék,

6. JFéltg kemény - szárnyúak a’ kabaczákkal, a ’ nö
vényeket különösen pusztító sáskákkal, csimazokkal, po
loskákkal , jtrücskökkel.

7, Egész kemény-szárnyúak. Ide tartoznak a’ csere
bogarak. Ezek is a’ föld alatti féreg alakú pajorokból 
változnak á lta l; különös ellenségei a’ gyümölcs fáknak. 
Szarvas-, szentjános-bogarak ’s más számosak, mely- 
lyeknek, valamint a’ többi csaknem felszámlálhatatlan 
bogaraknak — a’ méh- és selyem-bogáron kivül — kitűnő 
hasznaik nincsenek; de az egészre hasztalanok nem le
hetnek; mert a’ bölcs Isten ezeknek nem adhatott vala 
léteit bölcs czél nélkül.

I I I .  0  s z t á l y .

H a lak .

22 . §.

Az állatok’ fensőbb osztályán — mint a’ bogarak — 
állnak a’ h a l a k ,  élet műszereik mellett testökben nedv 
helyett már piros hideg vér van, de lélekzetet kopoty- 
tyújok által vesznek. A’ halak közt a' következő ren
dűeket különböztetjük meg:

i .  A’ has-szirayúakat, hová tartoznak a’ keringek,



potykák, csukák, harcsák; ezeknek húsait meges/Ak , a’ 
heringekkel nagy kereskedést űznek.

2. A’ mellék-szárnyúakaí, az arany-halakkal, sü
gérre l, szórt- halakkal, szivárral, melly a’ sziklákhoz 
’s más halakhoz olly erősen szívja magát, hogy azok
tól elválasztani nehéz.

3. A’ torok-szárnyúakat. Ide tartoznak a’ folyói 
menyhal, és igen sok tengeri halak.

4. A’ kopasz-liasúakat, az ángolnával, melly arról 
is nevezetes , hogy midőn az eddig látott á lla tok , a’ ha
lakkal együtt, tojás — még' pedig számos tojások által 
szaporodnak^ ez eleven űakat hoz. A’ rezgő - ángoltta 
is ide tartozik, mellynek síinte azon különössége van, 
hogy ha az ember hozzá é r , testében villanyi rázkódást 
érez. Illyenek többen találtatnak a’ tengerekben.

5. A’ porczogós - szárnyúakat. Ide tartoznak a’ c%a- 
pák, az emberevő• czápával vagy jónás-hallal', nagy 
torkúak , mind eleven liakat hoznak. Ide számláljuk 
a’ fűrész - halat, tűhalat, vizát. Ezen halnak és más 
nagy halaknak hólyagjaiból főznek bizonyos enyvet, 
melly vizahólyag név alatt ismeretes. Nemcsak hó
lyagból pedig, hanem minden más nyálkás, porczogós 
részekből lehet ezt főzni, meleg vízben áztatás, lassú 
főzés, felolvasztás, vékony táblákba öntés által. Hasz
náltatik a’ viza-hólyag az üveg' és porczelán’ összefog
lalására, kávé- és bortisztításra, selyem’ és pántlikák’ 
kikeményítésére. Kocsonyát is lehet az illy főzés által 
készíteni.

IV . O s z t á l y ,
Kétéletúek.

23. §.
Az állatok’fensőbb osztályán— mint a’halak — áll

nak a’ k é t é l e t ú e k ,  vagy az ollyan állatok, mellyek 
szárazun és vízben élhetnek, rendes életműszereik mel
lett testökben szinte hideg piros vér van, mint a’ ha



laknak. De már a’ lélekzetet tüdejek által veszik. Csak 
ké t rendet különböztetünk meg köztök:

1. A’ mászó két - életiíeket, hová tartoznak a’ lékák. 
A’ békák közűi sokakat megesznek; különösen jóízűek 
a’ tekenöt 'békák, meliyeknek tekenőiből még különbö
ző eszközöket is készítenek. A’ közönséges békák’ tek- 
nőíből haszonnal lehet meszet égetni. Ide tartoznak a’ 
gyíkok, repülő - gyíkok vagy sárkányok, és az emberek
nek ’s más állatoknak is veszedelmes krokodil, melly 
a ’ Nílusban lakik.

2. Az usaá k é t, eletüeket. Ide tartoznak a’ kígyók, 
igen sok nemeikkel, a ' mérges csörgők, az erős óriás 
kígyókkal, a ’ legmérgesebb viperák,

V. O s z t á l y .

Madarat.

24. §.

Az állatok’ fensőbb osztályát— mint a’ kétéltűek — 
teszik a’ m a d a r a k ;  rendes életműszereik mellett me
leg  piros vér van testökben, tüdő által lélekzenek, de 
még — mint nagyobb részint az eddig érintett állatok 
is — tojások által tenyésznek. Mi a’ madarak’ követ
kező rendjeit különböztetjük meg:

1. A’ mocsár-madarakat. Ide tartoznak: a’ vízi- 
tyúk, bébicz, v íz i sneff, kócsag (tollai ékesek, ezért 
drágák), gólya, daru, és a’ gém.

2. Az úszó-madarakat. Hasaik, tojásaik, tollaik 
által használnak, miilyenek a’ kácsák, réczék, hidak, 
huvárok, és vészmadarak (mellyek a’ tengereken veszély 
előtt a’ hajókhoz közelednek ’s leszálnak, a’ hajósok
nak eledelül szolgálandók).

3. A’ strucz-neműeket, mellyek szárazon é lnek , 
vagy igen nehezen, vagy épen nem repülnek. Ide tar
toznak az afrikai és ázsiai strucz, a’madarak közt leg



nagyobb, repülésre alkalm atlan, sebes fntásu, tojásait 
homokban nap költi k i; a’ kazaur-túzok stb.

4. A’ tyúk-nemüeketiojásaSk ’s húsaik által hasz
nosak. Ide tartoznak a’ közöntége$ tyúkok, fáczáuok, 
pávák, fajtyúkok, foglyok , császár - madarak, gyöngy- 
tyúkok , galamlok, gerliczék stb.

5. éneklő-madarakat', hová tartoznak verebek, 
pin tyek, csízek, tengeliczek, kanári-madarak, cziukék, 
pacsirták, sármányok, rigók, fecskék, ökörszem stb.

6. A’ szajkó-neműeket vagy nagyorruakat \ hová 
tartoznak a ’ szajkó, holló, varjú, starka, kakuk (m elly 
tojásait a’ billegető által kölleti k i) , a’ madarak közt 
legkisebb kolibri, a’ legszebb paradicsom - madár, és a ' 
legmajmolóbb, szókat is megtanuló papagály.

7. A.' ragadozó-madarakat. Ide tartoznak az éjjel» 
baglyok, sólymok, kányák, vércsék, sasok', a* őzeket, 
kecskéket ’s bárányokat is elragadozó szakálas kese
lyük stb.

F I . O s z t á l y .

Stoptatót-állatok. .

25. §.

Az a'Ilatok’ legfensőbb osztályán állnak a’s z op  l a 
t o s  á l l a t o k ,  mellyeknek rendes életmúszereik mel
lett testökben piros meleg vér van, tüdő által lélekze- 
nek , de már mind eleven íiakat szülnek,

A’ szoptatós állatok közt következő rendeket kü
lönböztetünk meg:

1, A’ szoptatós a'Ilatok’ osztályát a’ madarakéval 
összekötő denevéreket vagy bőregereket.

2. A’ szoptatós állatokat a’ halak’ osztályával ösz- 
szekötő czet/ialakat, a’ tulajdonképi czethallal, melly 
legnagyobb minden állatok k ö zö tt; fogai helyett fel
ső állkapczájában szaru nemű vesszők vannak, mely-



lyekből a’ halhéj készül. Ide tartoznak az egy szarvif 
narváll, és delfin.

3. A’ lófogúakat. Ide tartoznak a’ tulajdonképi lo
vak, mellyek a’tartományokhoz képest különböző — ara- 
M ai, spanyol, ángol, magyar stb.lovak. A’ magyaror
szági lovak' nemesítésére a’ pesti és somogyi lóverse
nyek, magasabb irányzatuk mellett is, nagy hatással 
vannak. A’ szamár, öszvér, zebra, az idomtalan v í
z i- ló . Ide tartoznak a’ disznók is különböző fajukkal, 
a ' szelíd-, vad-, pézsma - disznókkal.

4. Megkülönböztetjük a* húsokkal, tejökkel, zsír- 
jokkal, szőrükkel, gyapjokkal, bőrűkkel és szarvaik
kal leghasznosabb rende t, a ’ kérődző- állatokat, hová 
tartoznak a’ tulajdonképi szarvas marháknak fa ja i; az 
ökrök, tehenek, bívalok, a’ különböző juhfajok, mely- 
lyek közűi a’ spanyol és angol fajok legnevezetesebbek. 
Ezeknek fajai a’ juh-nemesítés által hazánkban is sízé- 
pen tenyésznek. A’ kecskék, különböző faja ikka l, kü
lönösen az angorai kecske, mellynek selyem nemű gyap- 
jából a’ gombkötők az úgy nevezett teveszőr munkát 
csinálják. A’ szarvasok, őzek, dámvadak; a’ nyargalócz, 
mellyet az északi lakosok kocsizásra használnak. Ide 
tartoznak még a’ tevék és dromedárok, mellyek napke
le ten , különösen a’ homokos tartományokban, teherhor
dásra legalkalmatosabbak. Ide tartoznak a’ teve-párducz 
v&gj g ira ff , és a.' pézsma-állat, mellynek ködöké mel
letti zsacskóból szedik az orvosi pézsmát.

Ezen állatoknak — különösen a’ juh*, kecske’, te- 
hen’, bivalnak — tejfölükből készül köpűiés által a’ 
vaj, melly kevés timsó’ hozzá vetése által könnyebben 
összehuzódik; tejükből pedi¿'■, szopós-bárány’ vagy bor
jú ' beléből készült oltóval — mellynek mint savanynak 
összehúzó ereje van — a’" sajt. Lehet az oltást só-sa- 
vany által véghezvinni, mellynek az a’ haszna is van, 
hogy az illy sajtok nem nyűvesednek meg. A’ savóból



vógre , befőzés, szűrés és kristályozás által, készül a’ 
téjczukor.

Más állatoknak is , de különösen ezen rend’ állat
ja inak  zsirjából készítetik a’ gyertya és szappan. A’ 
gyertya öntés vagy mártás által készül; mártás által a’ 
len -, kender-vagy— a’ mi legjobb— gyapot-belek foly
vást egy válu alakú edényben lévő összeolvasztot fagy- 
gyúba űttetnek; de a’ m elly, hogy meg ne fagyjon, a’ 
mint szükség, hozzá meleg faggyú adatik. Alkalma
sabb, szebb is a’ gyertya üveg vagy réz-tokokba öntés 
á lta l, meliyeknek közepén a’ kanócz merevényen kife- 
szítetvén , beléjök mérsékelt meleg faggyú öntetik. Leg
jobb gyertya készül % juh , és % marha faggyúból. A ’ 
szappan következőleg áll elé: Olly helyeken, 'hol szék
só van, széksóból és oltatlan mészből főzés által lúg 
készül; hol pedig széksó nincs, hamu és oltatlan mész- 
vegyülékből készül erős — , és másodszori vízöntés által 
gyengébb lúg. A’ tiszta lúghoz adatik már a’ faggyú; 
a’ tSpörtőt is használni lehet ezen czélra. A’ zsír és lúg 
főzetvén, a’ vegyülékhez só adatik, melly ezt nyúlánk 
anyaggá változtatja, midőn vászonnal bevont mintákba 
öntetik , hogy a’ víz leszivárogjon, mellyben niegkenié- 
nyedvén, drót által kívánt darabokba metéltetik.

A’ juhnak szőriből készítetnek a’ posztók és a’ 
különböző szövetek. A’ posztó - készítésnek négy fokai 
vannak. A’ posztó-elkészítés, szövés, kallás és kicsí- 
nosítás. A’ posztó-elkészítés a’ gyapjúnak egészen tisz
tává laosása, szét-tépése, fésülése, a’festendőknek meg
festése, a ’ fejéren maradóknak kénnel füstölése által 
történik. Az elkészült gyapjú czélszerűn vékonyabb és 
vastagabb fonalakká búzatván, osztovátákon mint a’vá
szon megszövetik. A’ megszőtt posztó kalla tik , legkö
zönségesebben kalló agyag által vagy meleg vízben fel
olvasztott szappan-», Angliában hugy, és sertés-, néhol 
juh-ganéj, árpa-, zab- és bab-liszt által. Végre a’ ki- 
csíuosítás, a’ posztónak megnyirése és erős sajtolása;



némelly szöveteknél pedig a’ fürtök’ kisodrása által. — 
Midőn egyfelől Magyarorsza'gon a’ juhtenyésztés meg
lehetős iparral nemesítetik, óhajtani, hogy gyapjúnk 
hazánkban is nagyobb mértékben dolgoztatnék fe l , kü
lönösen pedig gőzerőművek altali készítése kiállhatná 
az idegen országi posztókkali összeütődést.

Minden állatoknak a’ bőreit lehet ugyan készíteni, 
de főleg lehet ezen czélra is az érintett rend’ állatjaiét 
használni. A’ bőrkészítésnek négy fokai vannak. Aztatás 
hideg vízben, melly után a’ bőr görbe késsel a’ vértől és 
kövérségtől megtisztítatik. Ezt követi a ' kopaszta's, melly
— midőn a’ bőrök besózva és összegöngyölögve rakásra 
hányattak, 8 vagy 10 nappali izzadás után a ’szőrt köny- 
nyen eresztik — tompa késsel! faragás által történik. 
Ezek után jő a’ degesztés, melly történik cserből e's víz
ből készült savanyú fördőben. Ez által a’ bőr’ rohadó 
nedvei emésztetnek m eg, a’ bőr pedig megvastagodik és 
felpuflfad. Végre következik az összehúzó cserzés, melly 
a z t, mit eddig a’ bőrön az áztatás, kopasztás, sőt még 
a ’ degesztés is, szét terjesztve gyengített, a’ cserzés össze
húzza vagy erősíti: történik ez némelly összehúzó erejű 
növényekből készült fördőben, miilyen a’ fenyő’, fűz’, 
különösen a’ cserfa’ héja, és főleg a’ guba is. Ezen 
czélra lehetne a’ hamarább és jobb készítés’ tekintetéből 
a’ kénysavany fördőt is használni. Ezért óhajthatni ezen 
savany’ nagy mértékben! készítetését.

5. A’ szoptatós-állatok közt megkülönböztetjük a’ 
rágó-állatok’ rendjét, hová tartoznak az egerek, a' nyű- 
lak' különböző fajai a ’ vad- és tengeri-nyúllal, a' mó
kusok, tengeri-, tövises - disznók, a’ társaságos hódak 
vagy íátzíoroA, mellyek emeletes lakhelyöket mestersége
sen alkotják, metsző fogaikkal fákat vágnak le, ’s ezek
ből emeletes házat építenek; finom szőrök kalapnak, a’ 
saját zsacskójukban összegyűlt nedv pedig orvos szernek 
használtatik. — Ezen rend’ állatjainak, különösen a’ hód
nak ’s nyúlnak szőreiből, finom gyapjúból is ,  készítet



nek a’ finom kalapok, a’ durvábbak pedig vastagabb 
gyapjúból, kecske-, borjú- stb szőrből. A’ kalap-készí
tésnek fokai: a’ szőr- elkészítés és -pubítás, melly külön
böző eszközök altal történik — a’ szőrnek egy kalapra 
kimérése és beavata'sa meleg víz által — ; ezt követi 
a’ ványolás, boreczetes vagy borseprős meleg vízbe 
mártás ’s kimángorlás; ezt a' kalapnak alak-adása, 
melly az elkészült anyagnak a’ kalap - mintára érez su- 
lyokkali ledolgozása által történik; végre a’festés — ber- 
zsenyforgácsból, zöld gáliczból, gallisból, gummíból, 
kevés grispánból készült festék által — és az enyves 
vízzeli kikeményítés, tisztogatás, és felszegés.

6. A’ szoptatós-állatok’ rendjéhez számláljuk a’ ra
gadozó állatokat. Ezen rendhez tartoznak a’ macska-fa
jok, a’ tulajdon macskákkal, a’ legiszonyiíbb ’s legke* 
gyetlenebb állatokkal, az erős és bátor oroszlánokkal 
a’ kegyetlen tigrissel , parduczczal és liitízzal. Ide 
számláljak a’ kutya-fajokat, a’ tulajdon kutyákkal, fa r 
kassal, rókával, sakallal, hiénával-^ a’ medvéket, bor
zokat, nyesteket, vidrákat, zacskós - mellyek
veszély’ idején kölykeiket hasukon lévő zsacskójukba 
szedik. Némellyek ide számlálják a’ vakondakokat és 
slíldisznúkat is. Ezen rend’ állatjainak szőrös bőreiből 
készítetnek a’ szűcs munkák, mellyeknél czél, hogy a’ 
bőrök puhák legyenek, a’ szőrök pedig sértetlen ma
radjanak; ezért a’ bőr’ húsos részét háj-zsíral bekenik, 
megtapodják, sós vízzel dörzsölvén, a’ hústól és hár
tyától megtisztítják, ismét néhányszor sóval behintik , 
és kiszárítják" A’ bárány-bőröket közönségesen egy 
ideig korpából és sóból készült csávában tartják , fű
rész-, gipsz- és fövény-porral vegyült melegvízben mos
sák , a ’ szőrt kifésülik, megszárítják, ’s néha befestik.

7. A’ szoptatós-állatokhoz számláljuk a’ metsző-fo
gatlan állatok’ rendjét, hová tartoznak a’ legidomtala- 
nabb állatok, a ’ rozsmar, szarvasorrú , ta p ir , a’ rest ai, 
hangyász, pánczéloi, és a’ legnagyobb szárazföldi állat



az elefánt., könnyen szelídíthető, némelly fogályokra 
tanítható á lla t , különösen kitetsző része az ormányja, 
melly 3 rőfnyire is kinyújtható: ezt szagolásra, lélek- 
zésre, vízmerítésre: az abraknak szájbavítelére, ajtó- 
kinyitásra, ’s más dolgok’ végbevitelére használja.

8. A’ szoptatós-állatok közt megkülönböztetjük az 
emberhez testalkatra nézve legközelebb álló két ke
zű és két lábií majmokat. Ide tartoznak a’ makik és a' 
tiilajdon majmok, negyvennél több faja ikkal, mellyek 
közűi az orángutáng leginkább hasonlít az emberhez, 
mind külsőleg, mind pedig belsőleg, a ’ mennyiben 
minden emberi cselekedetet leginkább ügyekszik utá
nozni.

9. Bezárja a’ szoptatós-állatok’ rendjét, sőt az egész 
állatok’ országát, a’ minden teremtményeken esze által 
uralkodó ember, k i— midőn a’ többi állatok földre füg
gesztett fővel járnak, részint az alacsony por, göröngy, 
nedvek közt laknak — felemelt fővel vizsgálja a’ termé
szet’ nagyságát; ki — midőn a’többi állatok égaljhoz köt- 
vék — a’ föld’ minden részén é l ,  hatalma alá hajtja a ’ 
természetet; kit midőn némelly állatok érzéki finom
sággal , a’ sas és hiúz látással, a’ nyxil hallással, a’ ku
tya szaglással felnlmiílnak, midőn ezek egyedül testi 
indulatjaiknak engednek, — ő mindezeket észszel haladja 
felü l, ez által uralkodik magán és az egész természe
ten , bár a’ különböző égaljak az ember színén es test- 
alkatján különböző változást tegyenek is.

26. §.

így emelkedik fel a ’ természet az alacsony portól 
a’ nemes rendeltetésű emberhez; így fejlik lépcsőkön és 
fokokon minden természet’ országa; így függnek össze 
a’ természet’ mind 3 országai egymás közt; így kínál
kozik azok közűi mindenik rend , nem, sőt fa j, haszon
nal az embernek: mint azt röviden láttuk. M ellyekre 
ha visszatekintünk, nem lehet legerősebben meg nem



győződnünk arról, hogy ezen bölcslánczolatot nem más 
fűzhette a’ természeti testekbe, hanem csak az a' bölcs, 
kit I s t e n n e k  nevezünk; és azon szs'mlálhatlati hasz
nokat , mellyeket már ism erünk, és mellyek még fel- 
fedezendők a’ természeti testekből, nem más adhatta , 
hanem csak az a’ jó atya, ki az egész természetet al
k o t ta , kit jósa'gaért, bölcseségeért ’s nagysa'gaért ál
danunk, tisztelnünk ’s imádnunk kell.

ELEMI TANÍTÁS.



1. §.
Azon jeleneteknek vagy tüneményeknek, melIye* 

két a’ természetben tapasztalunk, okai vagy olly erők. 
tői származnak, mellyek a’ testeknek belsejébe ügye- 
kezü^k hatni, vagy ollyaktól, mellyek a' testekre kül
sőképen dolgoznak; végre vannak tünemények, mellyek 
a’ testek’ belsejére és külsejére dolgozó erőkből magya
ráztatnak. Ezért a ’ tünemények’ magyarázásában ezen 
hármas okokra leszünk figyelmesek : mellyek által mi
dőn egy oldalról a ’ babonától őriztetünk meg, másról 
az Isién’ bölcseségére és nagyságára vezettetünk, egy
szersmind pedig emelkedett de szerény érzéssel telünk el.

2. §.

Ha VÍZ, szabad légen mozdulatlan sokáig á l l , meg- 
büszhödik; ha a’ bor bedugatlan marad, savanyúvá vá
lik , végre büzhödésbejő; ha vas nedves légen hever, 
megrozsdásodik. Különösen azt tapasztalták a’természet
búvárok , hogy légünk’ főbb álladékai, a’ savany-gáz , 
vizany-gáz, szén-gáz és fojtó - gáz közt a’ savany-gáz 
az, mellyben a’ víz hamar megbüzhödik, a’ bor megsa- 
vanyodik, a’ nemtelen érczek rozsdát kapnak. Ezért lé
günkben a’ savany-gáz az, melly különös hatással van



a’ már ism ert salétrom-, só-, és kén- stb. savanyok’ elé* 
állitatására is , melly egyszersmind mind maga, mind 
ezek á lta l , a’ természetben különböző gázakat hoz lét
re . így  légünk’ több állató részei is kitetszőleg létre 
jő n e k , ha kénsavany különböző testekre töltetik. így 
a' légünknél nehezebb széngáz bontakozik ki krétából; 
a’ légünknél könnyebb vízany-gáz, zinkből; a ’ fojtó
gáz salétromból. Egyszersmind azt is tapasztalták a’ 
természetvizsgálók, hogy a’ savany-gá/ban az állatok 
nagyon vidámon, de hamar leélik nap ja ik a t,’s a’ gyér 
tya élénken, de szerfelett hamar elég. Ezen savany-, 
vagy éltető-gázt bontakoztatják ki a ’ növényleveiek, 
midőn azokra a’ nap sü t, melly gáz általán véve légünk’ 
Víét teszi; a’ többi nem éltető gázak pedig fejlenek min
den életmú'szeres testekből: állatokból, rohadt testekből 
’s növényekből, ha azokra nap nem süt. Különösen ölő 
széngáz fejük ki a’ m ustból, bor-forráskor ; ezért illyen
kor a’ pinczébe mindig gyertyát előre tartva kell men
n i, és ha a’ gyertya elalszik, ott az élet is elenyészik; 
ez bontakozik ki a’ szénből i s ; ezért a’ kályhák’ száját 
soha erősen nem kell bedugni, vagy éjszakára a’ kály
hába fát rakatni. Mi bőlcsesége tündöklik ki már a’ 
teremíőnek abból, hogy a’ nem éltető léghez éltetőt is 
adott, még pedig hogy hamar ne éljük le különben is 
rövid napjainkat, nem nagy mértékben adta azt, 's egy
szersmind annak helyrepótolásáról, a’ mit abból meg
emésztünk ’s a’ különböző nem éltető gázak megronta
nak, a’ növények és napfény által folyvást gondoskodott.

3. S.

A’ testek’ belsejébe ható savanyak meleget okoznak. 
Meleg áll elé a’ szilárd testeknek egymáshoz dörzsölő- 
dése, ü tés, kalapálás által. A’ nedves növény-testek 
forrásba jőnek. A’ nedvesen összerakott széna nem le
hetetlen hogy meggyűljön. Legtöbb meleget pedig a’ nap 
bontakoztat ki földünkből, és az ezen találtató testek"

9 *



bői; de azért, ”íiogy a’ nap tűz lenne, nem állítjuk. A ’ 
testekben felébresztett meleg’ hatását ügyekszik közölni 
más kissé meleg testtel, vagy közvetetlen érintés vagy 
kisugárzás á lta l, melly meleg-közlés körűi a’ tapasz
talatok következők :

1. A' közlött meleget, mindenek egyenlők lévén, 
inkább beiszszák a’ darabos felületű, fekete szinű testek, 
mint a’ síma felületű fejér szimik, mellyek a’ meleget 
inkább visszapattantják, mégpedig azon szöglet a la tt, 
jnellyen a ’meleg sugárzik. Innen érthető a’ fekete föld’ 
nagyobb hevessége, a’ más neműk — különösen agyag 
földek — felett, a ’ fekete ruha’ melegsége a’ más szí
nűek felett, a’ fejérig. A’ kimeszelt házak’ elsőbbsége, 
nem csak dísz, de melegségi gazdálkoda's tekintetéből 
is ,  a’ darabos és fekete falú házak felett.

2. Hogy a’ meleget illyen felületű ’s szinű testek 
sugározzák ki — mások egyenlők lévén — több meleget 
sugároznak ki a’ darabos mint a’ síma felületű, többet 
a’ fejér mint a’ fekete szinű testek. Ezért kívánható, 
hogy a’ kályhák ne legyenek ugyan a’ durvaságig da
rabosak, de szerfelett simák se, egyszersmind inkább 
a’ fejér mint a’ fekete szín felé húzók. Czélszerűk a’ 
közép színű zöldek.

3. Az érintett felületik és színek azok maradván, 
a’ közlött meleget némelly testek hamarább beveszik , 
de hamarább is elbocsátják. Mindenek egyenlők marad
ván, hamarább beveszik és bocsátják el a’ meleget az 
ásvány- mint a’ növény-; ezek ismét hamarább mint az 
állat-testek. Ezek közt is hamarább a’ kemények mint 
a’ lágyak, a’ merevény testek hamarább mint a’hígak, 
a’ hígak közt hamarább a’ csöppesek, mint a’ gázalakú 
hígak. Innen érthető a’ vas kályhák’ hamar bemelegülé- 
se ’s kihűlése, a’ drótos edényben a’ víz’ hamarább forrá
sa; a’ vason hamarább meghűl kezünk mint a’ fán. 
Egyenlő körülmények közt a’ fa épületek melegebbek, 
mint a’ kőből készültek. A’ jégvermek czélszerűbben



készítetnek deszkából mint kőből. A’ növények nagyon 
helyesen ótalmaztatnak hideg ellen szalma kötelek által. 
Az á lla ti puha szőrök testünkből kifejlő meleget nehe
zen bocsátják e l ; ezért meleg ruhák a’ bundák. A’ nyu
galmas lég két ablak és ajtó közt erősen megtartózlatja 
a’ meleget; innen érthető a’ téli ablak’ haszna és ügy 
alkalm azása, hogy közébe szél ne fújjon.

4 . §.

Midőn a’ közlöft meleg valamelly test’ belsejébe 
veszi m agát, az által az a’ testeket kiterjeszti; midőn 
pedig a’ testeket oda hagyja, összehúzza azokat: vagy 
a’ meleg kiterjeszt, a’ hideg pedig összehúz minden tes
tet. így terjeszti ki a ’ meleg a’ lége t, mellyet egy pa
rázs tűz felibe tartott hólyag’ kiterjedése, ellenben a’ 
hidegen összehúzódása világosan mutat. A’ cseppes hi- 
gakból, sőt más nedves testekből is a’ meleg’ kiterjesztő 
ereje gőzöket állít elé. Itt alapul az egész lecseppeg- 
tetés, melly szerint az éledő testekből tűz által gőz, 
ebből meghűlés által cseppes testek állnak elő. Hogy 
a ' merevény testeket is kiterjeszti a’ meleg, mutatja az, 
hogy egy hideg vas golyó kissé nagyobb lyukon mint 
maga átmegyen, felhevítve pedig nem. A’ nyers fák’ és 
téglák’ kiszárítása — melly a’ meleg által kisebb héza
got foglal el — a’ meleg által gőzzé változtatott ’s k i
hajtott nedvből ered. A’ meleg’ ezen kiterjesztő ’s a’ 
hideg’ összehúzó hatásán alapul a'hév-mérő. Ez egy b i
zonyos magasságig higanynyal megtöltött gömbbe menő 
’s légzárólag elmetszett cső, mellyben a’ deszkán kije
lelt fokok 0 felett a’ higanyt kiterjesztő meleget, 0 alatt 
pedig az összehiízó hideget mutatják.

5 . §.

Midőn a’ meleg és hideg így változtatják a’ testek’ 
álladalraait, akkor azon testek is ,  mellyek a’ változást



szenvedőket környezik, meleg mérsékleti változásba 
jőnek. így

1. Valamikor csöppes testté alakul a’ gőz, mind 
annyiszor meleg szabadul ki abból. Innen érthető, hogy 
a’ kezünket megcsapó gőz, vízzé váJtozva'n, azt kemé
nyebben megégeti, mint a’ gőzt eléáll/tó forró v íz ; in
nen magyarázható, hogy mikor esni, jegezni vagy ha
vazni akar ,  vagy mikor a’ gőzök cseppé, hóvá és jég" 
gé változnak, akkor az idő havazás előtt raeglágyul, 
eső előtt nagy m eleg, jég előtt pedig forróság van. El
lenben valahányszor a’ cseppes higak gőzzé vékonyul- 
nak, azok' eléállítására meleg fordítatik; ezért a’ kö- 
rülálló testek nem éreznek olly nagy meleget. Innen 
érthető, hogy nyárban a’ szoba vízzel niegöntöztetvén 
hűsebb; a' korsók vizes vászonba takartatva a ’ vizet 
frisen tartják a' legnagyobb melegben is ;  sőt vizes föld
be ásatván, ha felettük vigyázva tűz rakatik , azokban 
a’ víz megfrisűl. Innen érthető a’ gőznek , a’ főzésnél, 
fűtésnél, szárításnál ismeretes haszna; innen a’ tulajdon 
gőz-erőművekben a ’ gőznek — mint a’ melly sok mele
get foglal magában — feszítő ’s ez által mozdító ereje.

2. Valamikor a’ csöppes test — különösen a’ víz — 
merevény testté alakul vagy azzá alakulni készül, min
dig meleg bontakozik ki. Innen magyarázható, hogy 
a’gyenge növények, dézsákban vagy tekiiőkben közibök 
rakott víz á lta l, a ’ fagytól megőriztetnek: ez az oka,  
hogy az 1836-diki májusi hidegben a’ vízmelletti szőllős- 
kertek nem fagytak el. A’ savanyakban feloldott tes
tek , merevénynyé alakiilólag mindig melegek. Ellen
ben midőn a’ merevény testek csöppesekké alakulnak, 
arra mindig meleg fordítatik , vagy köttetik meg; ezért 
van hideg még tavaszszal jég- vagy f a g y  - olvadáskor 21 
martiusban, midőn még 21 septemberben forró napok 
vannak; ezért lehet hó’ és jég’ kavarása által a ’ poha
rat nyárban is az asztalhoz fagyasztani.



3. Közönségesen cs általánosan, valamikor a’ testek 
akármi erő — például nyomás — által kisebb hézag-fog- 
lalékra  s/.on'tatnak, meleg fejük k i; ellenben a’ tes> 
tek ’ kiterjedésére meleg köttetik meg. Aa első ok mi
a tt gyűl meg a’ tapló az lígy nevezett szél aczélokban, 
az utolsó miatt nedvesűlnek meg a’ kilőtt puskák.

6. §.

Ha a’ testek annyira felhevűinck, hogy különösen 
légünk’ savanyával belső hatású összeköttetésbe jőnek, 
egyszersmind a’ testekben gyúlványos részek vannak, 
akkor a’ testek égni fognak; még pedig ha az elrepülő 
gázak mind bővek, mind annyira felhevülvék, hogy a’ 
savanynyal különösen sz^etnek egyesiiln’i ; lánggal ég
nek. Az elrepülő gyulványtól megfosztott gázak füs
töt— , ennek leüUepedettje pedig kormot ád. Hogy az 
égésre lég kívántatik meg, mutatja a’ bedugott kályha, 
mellyben a’ tűz elals/.ík ; és a’ fuvonyok’ tüneménye , 
melly által folyvást fris jég járulván a’ tűzhöz , ez élén
ken ég. Innen a’ vizen kivül mind azon szerek ajánl- 
tatnak tűz-oltásra, mellyek a’ léget az égéstől eltar- 
tóztathatják, millyenek a’ nagy mértékben szóratható 
homok, szecska stb.

7. §.

A’ nap folyvást fényt bocsa't k i, a’ tiíz pedig sötét
b e n , vagy mikor földünk’ ezen része, mellyen lakunk, 
a’ naptól elfordul. A’ fénynek okozatja az, hogy mi a’ 
kőrűlünk lévő tárgyakat la'tjuk. Különösen

1. Midőn az átlátszatlan tárgyakról kisebb vagy na
gyobb mértékben visszapattanó fénysugarak habzó moz
gással szeműnkbe hatván , ezt megilletik , a’ tárgyakat 
látjuk. Hogyha az átlátszatlan test’ felülete síma, 
nem csak a’ tárgyat láttatják általunk a’ visszapattanó 
sugarak, hanem a’ rólunk eső sugarakkal ezen szöglet



alatt visszapattanok’ folytatásában magunkat is. Az ily- 
lyen síma felületek neveztetnek tükröknek, mellyekben 
a’ tárgy’ képe mindig olly alakban és távolban jelen 
meg a’ tükrön túl ,  mint előtte áll.

2. Hogyha a’ fénysugarak átlátszó alapra esnek, ezek 
a’ sugarakat kisebb nagyobb mértékben átbocsátják. De 
ezen sugarak nem tartják meg a’ kezdett irányt, ha
nem mintegy megtöretve mennek, még pedig az átlát
szó lapra húzott füg'gőleges vonalhoz, ha ritkább átlát
szó testből megy a’ fénysúgár sűrűbbe, például légből 
üvegbe vagy vízbe; a’függőleges vonaltól töretnek meg 
pedig ellenkező esetben. Innen érthető egy víz-tele po
hárban, a’ feneken lévő testnek felemelkedése, tiszta 
vízben állított pálczának törött a lak ja; fáknak, tor
nyoknak, a’ melegebb vidékeken felfordulva látása stb.

3. Ha a’ fénysugarak szögletes átlátszó testre es
nek — például háromszögű üveg-testre — , akkor hét kü
lönböző színekre oszlanak: veres, narancs, sárga, zöld, 
világos-kék, sötét-kék és viola-kék, mellyeknek külön
böző vegyületök egymással még különböző vegy-színe- 
ket adnak. Innen látszik, hogy azon testek, mellyek 
több színeket beiván, egyet vagy többet vagy vegyest 
pattantanak vis.sza, azok, azon-színt j'átszák ; és hogy 
a ' színeknek valamint eléállítására, úgy változására is, 
a’ nap’ fényinek igen nagy befolyása van.

8. §.

A ’ látás’ eszköze a’ szem. Ez áll hártyákból és ned
vekből. Első hártya a ’ szem’ külsej'ét tevő fe jé r  hártya : 
ennek folytatása a’ szem’ első részén kiülő szaruhártya. 
Ezeken belől van a’ második hártya , az érhártya', en
nek folytatása a’ szivárvány  ̂ennek közepén van a’ fény
luk , melly öss/.ebuzódbató és kiterj’edhető. Ezeken is
mét belül van a’ harmadik legfinomabb hártya, mellyen 
a’ tárgy’ képe leíratik. A' nedvek szinte hárman van-
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liak: a’ vt'z-nedv, a’ s?em’ első részén a’ szaruhártya 
a la tt; ezen belől van a’ kristály-nedv, inelly domború és 
kemény; azért ebben leginkább szenvednek törést a’ 
szembe eső sugarak, vagy ettől függ leginkább a’ látás. 
Ezen belől legniigyobb helyet foglal az üveg-nedv.

9 .  § .

A’ mint a’ tárgyról eső sugarak a’ szembe hatnak :
1. A’ tárgy’ képe a’ harmadik hártyán felfordul

va i'ratik le; de azért a’ tárgyat a’ maga rendes állásá
ban látjuk.

2. A’ tárgy’ két végpontjairól eső sugarak szögletet 
alkatván , a’ mint ezen szöglet a ’ távollal kisebbedik, 
kisebbnek látszanak a’ tárgyak is. Ez az o k a , hogy a’ 
nap, bár roppant égi te s t, mégis minthogy tőlünk igen 
távol van,  kicsinynek látszik. A’ hegyek m egül, és 
így kis távolról kelő nap és hold , mint nagyobbak, 
úgy tűnnek fel.

3. A’ vénséggel a’ domború kristály-nedv laposodik, 
ezért a’ tárgy’ képe az üveg-nedvre esik , melly csak a’ 
tárgy’ szeinelőli távolítása által hátrál a’ legbelső hár
tyára. Ez az oka, miért a’ vén emberek messzéről ol
vasnak, vagy pedig látásukon domború szemüveg által 
segítenek. Ellenkezőleg vannak némelly fiatal emberek, 
kik a’ kristály-nedv’ nagy domborúsága miatt közelről 
kénytelenek olvasni, ’s látáshiányukon völgyeit szem
üvegek által segítenek. — Illy csodás szerkezete van a ’ 
szemnek, mellyet a’ fel hevítéstől, tisztátlanságtól, tiil- 
sági vakító fényektől, a’mennyire lehet, ótalmazni kell. 
A’ zöld szín legkedvesebb a’ szemnek.

10. §.

A’ testek’ belsejébe ható erőkhöz lehet számlálni a’ 
villanyosságot is ,  inelly szerint ha spanyol-viasz szaraz 
szőrös testekhez dörzsöltetik, az a’ kisebb testeket ma



gához ragadja, és velek mintegy megelégülvéu, elta
szítja. Ezen villanyossa'g különösen felébresztetik a’ 
villanymű á lta l, melly itt szikrázás által mutatkozik. 
E’ körüli tapasztalatok mutatják

1. Hogy a’ különböző testekben — például spanyol- 
viaszban és üvegben — felébresztett különböző villa
nyosságok egymáshoz nagy erővel rohannak.

2. Hogy az azon>nemű (például üveg és üveg-, gyán- 
ta és gyanta-) villanyosságok egymást ellökik.

3. Mind a’ két vilianyosságot — az azon- és külön
neműt — magokhoz ragadják az állati testek , növények 
és ásványok, vizek és gőzök; azért ezek villany-veze
tőknek is mondatnak. Mások — mint a ’ selyem, üveg, 
gyántás ’s minden nemű száraz testek —  nem ragadják 
a’ villanyosságot, sőt megtartóztatják azt; ezért szige
telő testeknek mondatnak. Dörzsölésen kivűl még két 
különnémű érczeknek , különösen czink és réznek , érin
tése által is felébred a’ villanyosság, főleg ha a’ két 
érez savas posztóval köttetik össze, mellyek többen 
együtt alkotják a’ F~olta' oizlopát. Sőt törés ’s a’ test’ 
részeinek hirtelen egymástóli elszaki'tása által is feléb
red a’ villanyosság. A’ villanyosságból érthető sötét
ben a’ jó ló’ szőrének, a’ hízott liba’ gyenge pelyhének 
szikrázása.

11. §.

Sokban megegyez a’ villanyossággal, sőt az újabb 
tapasztalatok szerint az által eléállítható a’ mágnesesség, 
vagy az a’ tulajdonság, melly szerint egy vas-nemű érez, 
minden vasat, és vasat magában foglaló testeket, magá
hoz vonz. De ezt nem teljesíti mindenütt; hanem két 
áhalellenes ponton különösen, melly pontok gönczölök- 
nek neveztetnek. Nevezetes tulajdonságai ezen mág
nesnek

1. Hogyha szabadon felfüggesatetik, a’ két sarkai
val éjszakot és delet mutatja: mi által különösen tenge



r en , a’ hajósoknak nagy szolgálatot teszen, minthogy 
utána a’ világ’ tájait mindenütt tudhatják.

2. Hogy az így felfüggesztett mágnestőnek külön
nemű gönczölei — éjszaki és déli — egymáshoz vonatnak.

3. Az azon-nemű gönczölök pedig — éjszaki és éj
szaki, vagy déli és déli — egymást ellökik. Illy mág
n est, ha egy mágnesünk van, többet is lehet könnyű 
móddal készíteni; illyen mód a’ dörzsölés; csakhogy 
azon nyomon, mellyen húztuk a’ mágnest, ne húzzuk 
vissza.

Légünk’ belső hatású ereje: meleg, fény, villa- 
nyosság és mágnesesség, már azon okok, mellyeknek 
törvényei után az érintett és más igen sok tünemények 
magyaráztathatnak ki.

12. S-

Azon kivül, hogy a’ testek belső erői hatás által 
változást szenvedtek, a’ testek körűi vannak még oly- 
lyan tünemények i s , mellyek azok’ terjedő nehezkedésé- 
nek következetjei. íg y , hogy a’ lég nehezkedjék vagy 
az ellenálló lapra súlyuljon, mutatja a’ lég-mérő vagy 
barometrum, melly nem egyéb, mint száraz higanynyal 
megtöltött üveg cső, olly móddal, hogy annak rövidebb 
ága nyílt ’s többnyire búbba megyen k i , felső részén 
pedig a’ cső lég-üreg. A’ higany’ oszlopinagossága már, 
melly 28 hüvelynyi, azt mutatja, hogy a ’ lég’nyomása, 
annyi területre mint a’ cső’ szelete, 28 hüvelynyi h i
gany oszlop súlyú; vagy egy négyszög lábra, melly- 
nél némelly karszékek kevéssel többek, 20— 21 mázsa 
lég nyom. Hogy mindazáltal a’ szék illy nagy teher 
alatt össze nem rogyik, oka, az alolról is illy erővel 
ható ’s a’ felsővel egyensúlyuló nyomás, minthogy a’ 
légnek természete az , hogy minél fentebb van valamelly 
légterület, annál ritkább; alantabb pedig mint össze
nyomható és rugós test sűrűbb. Innen érthető az, hogy 
a’ légmérő’ magassága kisebb a ’ hegyeken, nagyobb



pedig a’ Tölgyeken; innen érthető a’ tiszta lég mellett 
a’ hegyen lakók’ pirossága, ’s a’ sebek’ nehezebb gyó
gyulása m in ta ’ völgyeken; innen magyarázható, hegyen 
a ’ víznek meleg által hamarább gőzzé változtatása, vagy 
a' hamarabbi víz-felforrás, mint a’ völgyben.

13. S-
Ha ezen nehe'zkedő lég valamelly helyről kihnza- 

t ik ,  arra a’ légnyomásnak azonnal következetei mu
tatkoznak. Ezért emelkedik fel a’ víz a’ vízpuskába mint 
légnélküli, vagy legalább megvéknyított légüregben; 
ezért emelkedik fel a ’ bor a’ lopóba; ezért lehet a’ vi
zet 31—32 lábnyi magasra szivattyú által felemelni, 
így illyen magosságú halmon áJtalvezelni; ezért lehet egy 
egyenetlen szárú görbe cső által a ’ bort eg-yik hordó
ból a’ másikba vezetni, úgy mindazáltal, hogy az a’ hor
dó , mellybe a’ bornak kell vezettetni, alantabb álljon, 
és az abba menő cső is hosszabb legyen. Ezen alapul 
a’ szivattyiís kútak’ tüneménye, mellyekben a’ tolattyú 
fel ’s le mozdítatván, az ezen lévő , alulról felfelé nyú
ló lepentyií által a’ lég folyvást ritku l, ’s e’ miatt a ’ víz’ 
felületére nyomuló nagy súlyú lég a’ hengerbe nyomja 
a ’ vizet, melly a’ nyilasnál kiömlik. A’ lég’ ritkításá
nak , valamint sűrítésének i s , nevezetes eszköze a’ lég- 
szivattyií, melly által még világosabban meg lehet győ
ződni a’ lég’ súlyáról. Ugyanis a’ légszivattyú’ harang
ját — ha az alól a ’ lég kihúzatik — nagy erő által le
het a’ tányértól elszakítni. A’ mint a’ megritkítoft lég
be felemelkedik a ’ v íz, a’ megsürített lég épen úgy hoz
za mozgasba a’ vizet. Ezt nyilvánítja egy bizonyos 
magasig vízzel megtöltött üveg, mellyből egy cső emel
kedik k i ,  ha a’ lég csak lehelés által is megsürífetik, 
a’ víz saökő kutat alkítva folyik ki.

14.'S.

Nevezetes a’ légnek azon kü lső’erőtűi származott 
mozgása, melly által az,ha légnélküli üvegbe nyomul.



hangxik — midőn azt mondjuk hogy üvölt — egyszers
mind a’ hangot hahzi mozgással vezeti. Más testek is 
hozathatnak illy  rezgő mozgásba. Hogy a’ hangzó tes
tek  rezgő mozgásba jőnek , csak az is meggyőzhet, hogy 
ha egy mozdulatlan csengőt, mellynek oldalán egy vé
kony fonalról érez függ, hangzásba hozunk; mig a’csen
gő hangzik, addig az érez felszökdel, melly a’ csengő’ 
rezgő mozgását mutatja. A' hangzó testek által eléállí- 
tott illyen hangot már más testek is vezetik a’ légen 
k ivűl, millyenek a’ vas és víz; ezért lehet tiszta aczél- 
drót által meghallani az óra-perczenést olly távolról, 
honnan a’ légben meg nem hallanánk. Ezért hallatszik 
vizen messzebb a’ hang. De azért a’ lég legközönsége
sebb vezetője a’ hangnak, ámbár nem legjobb is; még 
pedig valamint minden hangzó testek minél rugósab- 
bak,  annál jobb hang-okozók; úgy a’ lég is minél ru- 
gósabb, annál jobb hang-okozó, egyszersmind pedig 
-vezető. Innen érthető , hogy a’ magas hegyek’ tetején 
a’ puska csak su ttyan , midőn a’ völgyben durran. 
Minthogy a’ lég rugós te s t; mint hangvezető ha vala
melly lapra esik , arról azon-szöglet alatt pattan vissza. 
Innen magyaráztatik ki a ’ visszhangok’ tüneménye.

1 5 . §.

A’ vízi részeknek egymás felett simuló nehézkedé
se különböző tüneményeket ád, mellyeknek törvényeit 
ismernünk kell. Hlyen törvények; valamelly edénybe 
zárt viz-részek, azon felületre ’s egyensúlyra törekesz- 
nek. Hlyen állapotban a’ viz-részek' könnyen sinmlha- 
tása m iatt, az edény’fenekére csak a’ függőleges irányú 
vízrészek súlyainak. Innen érthető, hogy két egyenlő 
magassági! de különböző fenekű kádak közűi kevesebb 
súly nyomja annak fenekét, melly felül szélesebb. Ez
ért nem csak azon okból vannak ezek czélirányosan ké
szítve, hogy nagyobb felülettel hamarább gőzölöghet



n e k , vagy éledhetnek bennek a’ híg testek, hanem egy
szersmind a’ fenekre nincs annyi nyomásuk, mint a ’ 
keskeny felűletűeknek.

16. §.

A’ vízi részek nem csak elzárt dézsa alakú edény
ben törekesznek aKon-felületre; hanem akármelly kü
lönböző általójú görbe csőkben is. Ebből érthető , hogy 
görbe csők által völgyeken is lehet vezetni a’ vizet, 
csakhogy a’ halmok’ magasa nagyobb ne legyen, miat 
a ’ hely, honnan a ’ víz vezettetik: ez az eredete a’ ter
mészetes szökő kutaknak, mellyekben a’ víz mindig 
magasabb helyről vezettetve szökik fel.

Ha két különböző általójú közlő csőkben, a ’ kis 
cső’ víz tömege egyensúlyban tartja a’ nagyobb cső’ 
víz-tömegét: a’ kisebb általójú cső’ felületére nyomás 
történvén, ez a’ másikat mozgásba hozza, még pedig 
olly nyomással, mint a’ nagy cső’ víztömeg-súlya5 egy
szersmind pedig minden pontra kiterjedő hatása van,  
de a’ melly egészen oda munkálódik, merre könnyeb
ben mozoghat. Ezen töryényből érthető a’ Bramah’ víz
sajtójának igen nagy nyomása.

17. S-

Ha a’ vízbe fát teszünk, az a’ vízben felül úszván, 
bizonyos mélységig abba lemerűl, midőn a ’ víz-részek, 
épen úgy mint azelőtt, nyugalomra jőnek ; miből 
látszik, hogy minden bizonyos hézagig^ vízbe merült 
testnek súlya annyi, mint az a’ víz, mellyet helyéből k i
nyom. Az ollyan testek már ,  mellyeknek súlyjok több 
mint a’ v íz , melly helyéből kiszoríttatik, a’ vízbe le- 
szállnak; ellenben azok, mellyeknek súlyjok kisebb, a’ 
fenékről is felemelkednek. Bizonyos súlyú testen, melly 
a’ vízbe leszáll, lehet olly hézag-foglaléki változást ten
n i, melly által annak súlya könnyebbé lévén a’ helyé



bői kinyomandó vízénél, az a’ vízen felül úszik. így 
egy darab vasból kilapított csolnak felül nszhatik a’ 
vízen. Ezért úszhat, kákát vagy más könnyű testet 
kötvén hátára, az is ,  ki különben a’ vízben lesűlyed- 
ne. Mig pedig minél ritkább valamelly híg test, annál 
mélyebben merül abba akármelly szilárd tes t, és minél 
siilyosabb a’ sziláid test, annál mélyebben ügyekszik 
sülyedni. Ezen alapul a’ borkereskedők' azon eszköze, 
mellyel a’ borok’ sűrűségét, ezután jóságát is akarják 
megtudni; valamint itt az alapja annak is ,  hogy kü
lönböző szilárd testeknek, azon-hígba merítetvén, 
tulajdon súlyjokat meg lehet tudni. így határozták 
meg már csaknem minden ismeretes testeknek tulajdon 
sú ly já t, viszonyítván azt a’ tiszta esővíz’ cseppjéhez. 
így  a’ platinának tulajdon súlyja =  2 l ,  az aranyé =  19, 
a’ higanyé =  13, az ezüstté = 1 0 , a’ vasé =  7.

Nem csak merevény testek úsznak pedig vagy üle
pednek le a’ vízben, hanem a’ hígak is felül úsznak 
azon, ha könnyebbek. Ezért úszik minden zsír a’ vízen.

18. §.

A’ szilárd testeknek lefelé súlyulásáról csak az is 
meggyőzhet, hogy, ha egy követ kezünkbe veszünk ’s 
kezünket alóla kihúzzuk, a’ kő lefelé esik. Ha már 
a’ testet azon központnál, mellyben minden súly egyűl, 
feltartóztatjuk, a’ test sem egyik, sem másik oldalra 
nem ha jlik , vagy: egyensúlyul. Hlyen tömeg-pontja 
van minden egyenesen álló testeknek. Ezen tömeg-pont 
már valamelly álló testben minél alantabb van,  mi
nél szélesebb alap közé esik , és maga a’ test is minél 
súlyosabb, annál állandóbb, vagy annál nehezebb he
lyéből kimozdítani.' Innen érthető, miért dűlnek ha
marább fel az ollyan kocsik, mell ekben talán a’ de
rékon felül is könnyű széna, e’ felett “pedig búza len
ne rakva. Innen magyaráztatik, ha valaki meg akar 
lökni, miért fogunk lábaink közé nagyobb hézagot. In



nen érthető, miért könnyebb egy üres hordót fellökni, 
mint azon-magasűt, melly búzával tele van. Ezen ala
pul a’ kötélen játszók’ mestersége.

19. §.

Hogyha valamelly szilárd test — példáiíl egy fa — 
láthatárlagosan az érintett tömeg-ponton felfüggeszte- 
t ik , annak két szárai egyensűlyulnak. Minthogy már 
az illyen fa á lta l, ha ennek végére valamelly teher 
függesztetik, vagy pedig valamelly teher alá vettetik , 
másik végén pedig emberi erő dolgozik, bizonyos erő- 
kimélést lehet tenni: nevezik ezt erőműnek, különösen 
pedig emeltyűnek. Minél nagyobb távola van már az 
erő-alkalmazásnak a’ nyugponttól, aránylag a ’ teher’ el
lenállására: annál könnyebben lehet az erőművel emel
n i, hajítani, vagy akármelly ellenállást elhárítani. Ez
ért járatlanságát árulja el az ezen tárgyban, k i egy kö
vet emeltyű által akarván felemelni, közel a’ kőnél a l
kalmazza erejét. A’ köz életben igen sokat számlálha
tunk az emeltyűhöz. Ide tartoznak a’ kések, ollók, 
borotvák, fogók, dohány- és szecska-vágók, csépek, 
mérlegek, mázsák, az állati tagok; ezekkel az embe
ri kar i s , mellyben egyébiránt bizonyos teher’ fel
emelésére , ha ezt markunkban tartjuk, mindig több erő 
ke ll, mint a’ teher, — és ez az, a’ mi nagyon bölcsen 
tanít egészségűnk’ és erőnk’ megkimélésére.

Az emeltyűk’ törvényén alapul a’ csigák’ haszná
lása is. Ezek közűi azok, mellyek a’ teherrel nem 
mozdulnak, az erőn nem segítenek, egy font terhet egy 
font erővel emelnek fe l, csak irányt adnak: ’s ebben áll 
nagy foganatú hasznok; azok pedig, mellyek a’ teher
rel felfelé hengeregnek, épen két annyit segítenek az 
erőn, vagy egy font erővel két font terhet lehet fel
emelni. Hogy ha az illy csigák többen egymás mellett 
hozatnak mozgásba, az erőn annyit segítenek, mint aa



egyes csigák’ erő-arányi sokszorozatjaik; így ha három 
csiga mozog felfelé egymás m ellett, egy font erővel 8 
font te rh e t—, ha négy mozog, egy fonttal 16-ot lehet 
felem elni, ’s így tovább. Az ollyan összetett csigák
b a n , mellyek egymás alatt mozognak, vagy az úgy 
nevezett toÉiQS csigákban, egy fonttal annyi font terhet 
lehet felemelni, mint a’ kerülő kötelek’ száma.

Az emeltyűk’ törvényén alapulnak a' forgó kere
kek i s , legyen azoknak tengelyek láthatárlagos , mint 
a ’ kerekes kutaknak ; vagy függőleges, mint a’ szá
raz malmoknak, és az építésnél leginkább használt 
forgó kerekeknek. Ezeken annál kisebb erővel lehet 
valamelly terhet felemelni, minél nagyobb a ' küllő’ 
hossza a’ henger’ sugaránál. Innen minden olly kere
kes kutak czélszerűtlenek, mellyekben a’ henger vagy 
annak tengelye aránylag nagy , a’ kerek pedig kicsiny. 
A’ köz életben még úgy használjuk a’ korcsolyát, mint 
erőmüvet. Ezen akármelly terhet annál könnyebben fői 
lehet hengeríteni, minél nagyobb a’ korcsolya’ ho&sza, 
aránylag annak magasságánál.

Az éket a’ testek’ részeinek szétfeszítésére hasz
náljuk, még pedig minél nagyobb az ék’ hossza, arány
lag annak szélességénél: annál jobban lehet vele hasí
tani.

A’ srófot is az erőművek közé lehet számlálni, 
mellyben minél kisebbek a’ sodratok aránylag a’ hen
gerre; annál könnyebben lehet velek szorítani. Ezen 
egyes erőmüvek részint azon-, részint küiön-neműleg 
tétetnek össze, mellyel az erőn ekkor inkább segíte
nek. Azon-neműleg láttuk összetétefni a’ csigákat, kü- 
lön-nemiíleg látjuk a’ bor-sajtókat, hol csiga és emeltyű 
vannak összetéve.

20. §.

Minden kiterjedt testek tulajdon nehezkedés által 
is, annyival inkább, ha me'g erő járul hozzájok, a’ 
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gyengébb és könnyebb testet elhárítván maguk e lő l , 
mozgásba jőnek. A’ kezünkből elbocsátott kő. lefelé 
esik. H a már az líta t, mellyet a’ mozgó test le ír , és 
az id ő t, mellyben leírja, vizsgáljuk: a ' bizonyos idő 
alatti leírt út adja a’ mozgás’ sebességét. így minden 
szabadon bocsátott testnek nehezkedése 1 másod perez 
a latt.15 láb. Ha valamelly testre bizonyos szöglet alatt 
két erő dolgozik, a’ test a’ két erőből összetett átszö- 
gelő irányban mozog. Ez az oka, hogy a’ bajó vagy 
hidas a’ folyam’ egyik partjáról a’ másikra mindig ré
zsútos szöglet alatt hajtathatik. Hogyha a’ két erő közűi 
egyik mindig egy pontra hat, midőn a’ másik attól tá
vozni törekszik, a ’leírt út görbe lesz;  még pedig, mint 
a’ köz pontra dolgozó erő kűlönbözőleg- h a t, a ’ görbe 
út is különböző. Érdekes az égi testek’ mozgását te
kintve , a’ tojásdad kör. Hogyha két mozgó test egy
másba ü t , ott mozgás-változás áll e lé , különhötő, mint 
a’ test rugós és rugótlan. Két egymásba ütő elefánt- 
<;sont golyók felváltják sebességöket visszarúgás m iatt, 
midőn két fagolyók a’ két egyentelen sebesség’ külön- 
ségével mozognak.

Valamelly mozduló testnek sebessége, sokszorozva 
tömegével , adja azon mozdító erő t, mellyel a’ test akár
melly lapra hat. Ezen mozdító erőnek két sokszorozói, 
a’ sebesség és tömeg, sokszor kipótolják egymást. Ezért 
lehet az ajtót gyertya által keresztül lőni,  mellyben a’ 
gyenge tömeg’ erő-hiányát pótolja a’ sebesség. Egy nagy 
kő lassan is nagyot ü t : itt a’ sebesség’ hiányát pótolja 
a’ tömeg. A’ mázsáknál és mérlegeknél az árúknak se
bes hajítása hamarább elrontja az egyensúlyt; azért 
erre vigyázni czélszerű lesz.

21. §.

A’ testek’ mozgása különböző változást szenved a’ 
dörzsölődés miatt. Minél darabosabbak a’ dörzsölő és 
a’ dörzsölt testek, annál nagyobb a’ mozgás-akadály.



Ezért szokták a’ tengelyt és kerékágyat megkenni. De 
ha mind a’ két testek egyenlőn és nagyon simák, az egyen
lő völgyek és egyenlő leulepedetek szinte erősen 
m egkötik egymást; ezért ragadnak egymáshoz két egyen
lőn kigyalult deszkák. Ha a’ dörzsölődő testek azon- 
nemiiek, ezeknek egyenlő szerkezete a’ mozgásnak na
gyobb akadályul szolgál; ezért vas és réz, tölgy és 
nyirfa stb. kevesbbé dörzsölődnek egymáshoz.

Akadálya még a’ mozgásnak a’ köz test; és pedig 
minél nagyobb a’ mozduló test’ sebessége és lapja, raely- 
lyel a’ köz testet hasítja, annál nagyobb az akadály; 
ezért a’ légben könnyebb szaladni mint a’ vízben. Ha 
lassan megyünk, nem fáradunk annyira, mint a’ futás
ban , mert sebesebb futással több léget kell elhárítani; 
innen érthető a’ sebes reptű madarak’ vékony nyakú 
bölcs alkatása, a’ halaknak a’ vizet hasító lapos test- 
alakjok.

22. §.

Vannak az elészámláltakon kivűl még olly tüne
mények, mellyeknek okait részint beható, részint kül
s ő , ’s itt is inkább beható erőben kell keresni. A’ lég 
valamelly helyen aka'rmelJy ok— különösen meleg — ál
tál raegritkítatván, a’ megritkult lég’ helyére sűrűbb 
nyoimíl; ez állítja elé a’ szelet.

Minden élő teremtmények , állatok, növények, ezek
nek maradványaik, vizek, a’ meleg által gőzzé változ
tatván, a’ légben felemelkednek, ott a’ szelek által ösz- 
szehajtatván, alkatják a’ fellegeket. Hogy ha a’ szél 
a’ megritkult lég’ helyére illyen fellegeket hoz, és azok 
ott meghiílnek, vagy ellenkező szél által összeszorítat- 
nak : szükséges képen cseppes alakban leesnek: ’s ez 
az cío. A’ hegyes tájakon gyakoribbak lévén mind a’ 
kigőzölgések a ’ szét-terjedő növény élet m iatt, mind 
pedig a’ fellegek könnyebben szorítathatván össze, az 
esőzések gyakoribbak és nagyobbak; mellyek ha szo
katlan nagyok, felhő-szakadásnak mondatnak* Minthogy
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a’ légmérő a’ lég’ ritkulására leszáll, mellyet szűksé- 
gesképen szél követ: ezek a’ déli és délnyúgoti tájak
ró l, a’ tengerek felő l, gőzöket hozhatnak; ezért a’ lég
mérő’ magas vagy közép állása, állandó— , leszállása pe
dig szeles időt m utat, ’s gyakran déli és délnyúgoti 
széllel esőt következtethetni utána. Innen a’ légmérőt, 
mint időjárást mutató eszközt, minden figyelmes vizs
gáló használhatja. Ha a’ kigőzölgések a’ meleg által 
nem terjesztetvén k i eléggé, magasra nem emelkednek: 
ködöt álh'fnak elé; ezért gyakoribbak őszszel a’ ködök. 
Ha a’ kigőzölgés a ’ növényeken meghűl, mielőtt fel- 
szállna: harmat lesz. Ha a’ harmat megfagy, dér áll 
elé. Ha a’ felemelkedett gőz fent a ’ légben megfagy, 
és leesés közben meglágyulva kiterjed: Aonak monda- 
tik. Ha a’ felszált gőz fent megfagy, de leesés köz
ben nem olvad fe l: jég-eső áll elé. Annak oka, hogy 
a’ lágyabb hó télben, a’kemény jég pedig nyárban esik, 
úgy látszik következő lehet: a’ felszállt gőzök télben 
és nyárban megfagyhatnak légünkben, melly fent hideg. 
Télben légünk borúit, ködös, kivált havazás e lő tt, mi
dőn meleg van abban meg-kötve, minthogy köd meleg 
nélkül nem lehet. A’ fent jéggé vált gőz már sűrű 
ködben-kisebb sebességgel esvén, több ideje van a’ lá
gyulásra. Ellenben nyárban rendesen tisztább légünk , 
azonban a’ jeget előző rendes eső még is hűti a’ lég e t; 
ig y a ’ jég  sebesebben, egyszersmind hűlt légen esvén, 
nem olvadhat fel. Innen néni egyéb babonánál és ha- 
rang'-koptatásnál a’ jégeső elleni harangozás; mert a’ 
hang által megreszketett légnek kevesebb hatása van , 
mint az a’ jég-terhes fellegeket szétoszlatná; azon be
ható erőkre, mellyek a,’ jégesőt állítják elé, semmi 
hatása; valamint minden olly eszközök sűkeretlenek, 
mellyek nem arra munkálódnak, hogy a’ felszállt gőz 
fent a’ légben meg ne fagyjon ; vagy a rra , hogy ha már 
megfagyott, leesés közben annyira a’ mennyire is szét
oszoljon.



23. §.

Esőzéskor több tüneményeket tapasztalhatunk lég
körünkben, illyen a.’ villámlás, menydörgés, és hibásan 
lígy nevezett metiykű-leütés. Franklin egy papir-sárkány 
á lta l— mellynek fejében érez tő volt, és ettől érczes fo
nal vezete le — megmutatta, hogy a’ légben épen azon 
ellenkező villanyosságok vannak, mint a’ miilyenek a’ 
villany-eszköz által felébresztethetnek. Innen a’ villám
lás nem egyéb, mint illy  különböző erővel terhes fel
legeknek egymáshoz csapása, a’ menydörgés pedig nem 
egyéb, mint az a’ hang, melly az illy ellenkező villa- 
nyú fellegek által történt rezgése légünknek. A’ mi
ből látszik, hogy a ’ villámlás és menydörgés együtt 
Szoktak történni. Hogy azonban minden villámláskor 
raenydörgés nem hallatszik, annak oka vagy a’ villám
lás’ nagy távola, vagy a’ lég’ kis rezgése. Azon idő
kö z , melly a’ villámlás és menydörgés közt folyik e l, 
bátran enged következtetni a’ villámlás’ távolára, mint
hogy a’ hang minden másod perez alatt 1040 lábat, a’ 
fény pedig 40,000 mérföldet halad. Ezért látjuk min
dig hamarább a’ villám lást, ezt követőleg halljuk a’ 
menydörgést. A’ légi villanynak épen az a’ termé
szete lévén, mint a’már ismert villany-erőnek, ez is úgy 
igyekezik magát összekötni a’ vezető testekkel; ezért 
csap le a’ lég-villany leginkább magas tornyokba, élő
fákba, kazalokba, vízbe; ezért nem jó menydörgés és 
villámláskor szaladni, különösen kocsin, melly által a ’ 
villany-felleg a' lég-ritkulás után nyomulhat, e' mellett 
a’ kocsi’ vasa, a’ gőzölgő lovak, a’ villany-terhes fel
legek könnyen összecsapódhatnak. A’ mint az érintett 
testek vezetik a’ lég-villanyt, épen úgy eltartóztatják 
az üveg, selyem , gyántás testek. Ezeken alapulnak 
a’ villany-vezetők. Ez nem egyéb, mint az épület’ leg
magasabb részén felemelt érez riíd , melly az épület’ 
csúcsán á ll, ’s valamelly földalatti pinczébe vagy kútba



rezet; hogy mindazáltal a’ vezető érez rúd valahol a ’ 
villanyt az épülettel ne közölje, gyantás üveg lábak 
által szokott az épületektől kevés távolra elszigeteltetni. 
Ha a’ lég-villany könnyen gyuló testbe csap, megég; 
különben csak romboló erejének nyomai látszanak. Hogy 
ezen rombolásokat azon kövek tennék^ mellyek meny
köveknek szoktak hibásan neveztetni, csak az ezekben 
járatlanok hiszik.

24. §.

Ha ezen fellegekben, mellyeket a’ földről felemel
kedő gőzök alkatnak, a’ fénysugár megtöretik, külön
böző tüneményeket tapasztalunk: így  az esti és reggeli 
veresség nem egyéb, mint a’ láthata'ron elterült felle- 
gekhen a’ leszálló nap’ fényének megtörese ’s vissza
pattanása. A’ hold’ udvarát a’ holdtól jövő ’s a’ felle
gekbe elhajlott— ha szín is látszik, a’ megtört — fény
sugarak okozzák. A’ szivárványnak oka a’ láthatárhoz 
nyúgot felé közelgető napsugaraknak ,  a’ keletfelé hul
ló esőcseppekben megtörése, mellyeknek félkör alakját 
a’ nekünk völgyeit félgömbnek látszó égboltozat okoz
za. Nem egyéb tehát tudatlan beszédnél az , hogy 
a’ szivárványok valamelly tóból vagy folyamból vizet 
szívnának fel.

25. §.

Azon gőzökkel, mellyek földünkről felszállván 
meghűlnek ’s eső alakban lehúllnak, emelkednek olly 
vékonyabb gőzök is , mellyek rendes hűlés’ utján csep- 
pé nem változnak; eze'rt ezeket gázaknak nevezzük, 
gázak közt vannak ollyanok, hogy ha légünkben egy
mást érintik, azonnal meggyúlnak: illyen a’ vizany- 
gáz és phospljor-gáz, mellyek leinkább a’ rohadt á l
lati és növényi maradványokból bontakozván k i ,  érthe
tő , hogy leginkább a’ temetőn jelennek meg. Ezek az 
úgynevezett lidérczek vagybolyg-ó tüzek, mellyek előtt



ha szaladunk, a’ megritkított légen nyomunkban követ
nek. Innen lá tn i, mi tudatlanság és hasztalan munka 
olly h e ly en , a’ hol illy  gyiílások látszanak, pénzt ke
resni. Ezen és ezekhez hasonló gázak fölebb is emelked
nek légünkben, hol meggyülván az úgy nevezett lég
köveket úgy állíthatják e lé , mint látjuk, hogy a’ ké
mény’ füstje meghűlés által atija a’ kormot, annyival 
inkább, hogy a' szelek légünkbe elég port is emelnek 
fe l ,  mellyek az illy gázak’ munkálatához vegyülhetnek. 
De ezen légköveknek a’ nehézkedésen kivűl semmi ha
tások a ’ fö ldre; azért a ’ hibásan úgy nevezett menykö- 
veket ezekkel nem kell összezavarni. A’ légben külö
nösen békáknak bőreik a’ felemelkedett porokkal gőzök 
közé vegyülvén, életre jőnek, ’s az esővel mint állatok 
esnek le. Ezért a’ békák’ esését légünkből lehetetlen
nek , vagy valamelly szomszéd égi testből hullónak tar- 
tan i, ezen tárgyban járatlanságot árulna el. Ezen ok
ból érthető eső után az apró békák’ igen nagy száma 
földünkön.

26. J .

A’ földünkről felszállt gőzök, meghűlés után eső 
alakban leesvén, földünk’ lyukacsain ennek belsejébe 
nehezkednek le , honnan vagy a’ közlő-csok’ törvénye 
szerint önkint forrás alakban buzognak k i ; vagy ren
des kút ásatván, ab ta  emelkednek fel a’ vizek; vagy 
végre némelly rétegek — mellyek alatt rejteznek a’ vi
zek — keresztül töretvén, artéziai kút-alakban szökik 
fel a ’ v íz : miből látszik, miért hidegek, tiszták , ízet
lenek, vagy az ivásra legalkalmatosabbak az ártéziai 
kút’ vizei. A’ föld’ felületére visszaemelkedett forrá
sokból patakok, ezekből folyamok lesznek, ezeknek 
összezete vpgre alkolja a’ tengereket: mellyekből is
mét gőzök emelkedvén fe l, a’ vizek körbe menő válto
zásai világosak földünk’ felületén. A’ vizeken kivűl 
látunk még földünk’ felületén hegyeket: ezek közűi né-



mellyek nagyobb víz-torlásoknak okozatja!, millyennek 
mondatik az özönvíz; mások vízi leűlepedetek; mások 
ismét — miilyenek a’ magasan emelkedő sziklák — tű
zi változásoknak következetjei* Hlyen tűzi változásokat 
a’ vulkánok vagy tüzokádó - hegyek még ma is okoznak 
földünkön, mellyeknek okádékjai egész hegyeket al
katnak. Földünk’ belsejében igen sok módon állhat elő 
meleg; t.i. minden savanyok meleget okoznak, a’kén és 
vasas részek vizzel vegyülve felhevülnek, melly hevü- 
lések gőzöket állatnak e lé : ezek a’ föld alatti üregek
ből kisebb ’s nagyobb hatással kiütnek, füstöt és ké
nes gőzt bocsátanak ki ’s földindulásokat is okoznak.

27. §.

A.’ mint egy szabadon bocsátott test lefelé e s ik , 's 
földünk’ felületéről is ennék köz pontja felé nehezke- 
d ik , ügy nehezkednek ennek minden egyes részei a’ 
központ’ felé, melly központi nehezkedésnek követke- 
zetje földünknek gömbölyű alakja. Valamint a’ kisebb 
testeknek tapasztaljuk egymáshoz vonzalraokat — egy po
hár vízbe tett könnyű testnek a’ pohár’ oldalához, a’ 
vasnak a’ mágneshez —,úgy vonatnak a’kisebb égitestek 
a’ nagyobbakhoz: földünk ’s az ezzel rokon planéták a’ 
naphoz; ebből érthető a’ tengereken is az apály és a’ 
dagály, vagy a’ tenger’vizének minden 24 órában kétszer 
leülepedése ’s kétszer felemelkedése. A.’ föld’ egyes 
részei' nehezkedésének a’ tulajdon központja felé , egy
szersmind a’ nap’ földünk iránti vonzó erejének követ- 
kezetje földünk’ m ozgása; még pedig, minthogy földünk 
híg tömeg volt, ezen hi'g tömeg állápati mozdulásnak 
okozatja az , hogy földünk az egyenlítők alatt emelke
dett, a’ két gönczölök felé pedig be v a n  horpadva. A’ 
nap nincs mindig egyenlő vonzalommal földünk irán t: 
ennek oka lehet talán, mert a ’ nap ismét más nap ál
tal Tonatik. A’ napnak ezen nem mindig egyenlő, de azért



állandó arányii Tonzalma okozza azt, hogy földünk’ 
útja tojásdadkör, melly tojásdadköri útjából földünk
nek a’ nap kö rű i, egyszersmind ön-tengelye körüli moz
gásából , az égi főld-leirásnál különböző tüneményeket 
niagyaráztuDk ki.

28. §.

Illy bölcs, illy tanúlság - tele , illy csodás a’ ter
mészet’ alkatása, mellyet nem lehet hogy az a ’ végetlen 
nem alkatott légyen, ki a’ mi javunkra mindent böl
csen, tan/tólag és csodásán szerkeztetett. Valóban! ha 
visszatekintünk a’ természeti tüneményekre ’s azoknak 
ismert törvényeire, nem lehet egy oldalról alázatos sze
rénységgel el nem telnünk, kik magunkat is a’ termé
szeti tünemények’ ’s azok’ változásai közt találjuk tes
tileg; más oldalról pedig nem lehet magunkat lelkileg 
nem éreznünk, kik a’ természet’ törvényeit részint is
merjük, részint ismerni törekszünk, ’s így a’ babona’ szol
gái nem lehetünk; minden esetben pedig nem lehet azt 
a' végetlent nem imádnunk, tisztelnünk és magasztal
nunk, k i a’ természetet alkotta, ennek törvényeit ren- 
delte, ’s minden törvényei után hasznot áraszt az em
berre.



1. §.

A* gazdálkodás - tudomány, a’ földnemek’ ismerete 
után, a ’ hasznos növények' termesztését, a’ hasznos há
zi állatok' tenyésztését tanítja; innen látszik , hogy 
a’ gaadálkodás-tudomány, mint a’ természet-Ieirás, há
rom részre oszlik: 1) a’ föld’miveléséte, mellyen a’ nö
vények termesztetnek; 2) a’ növények’ termesztésére; 
3) a’ hasznos házi állatok’ tenyésztés - módjára.

I .  PÖLDMIVELÉS.

2. §.

Mielőtt a’ föld mi vehetnék, szükség megismerni 
annak tulajdonságát. A’ földmivelésnél három földne
met különböztetünk meg:

1. A’ fehér, poralakú mészföldet, melly ritkán ta
láltatik m agában; hanem más földnemmel vegyülve, 
midőn m á r g a  nevet visel: így van agyagos és homo
kos márga.

2. A’ kövér tapintatú nedves agyag-földet, melly 
a’ tűzben cseréppé keményedik; ezért lehet az agyag- 
földből, téglát, cserepet stb. égetni.

3. A’ szét oszló kovás vagy homokos földet, melly 
száraz meleg természetű és r i tk a ; ezért az éji harmatot 
’s csekély esőt is magába szíván, szárazságban is meg
lehetős termékeny.



3. §.

Az érintett földnemek közűi magában egyik sem al
kalm as a’ növény-termesztésre. A’ homok magában ösz- 
szeállássál nem bírván, egészen alkalmatlan a’ növény
éltetésre. A’ nedves hideg agyagban a’ növények nem 
tenyésznek. A’ tiszta mészföld magában porossága ’s 
hivessége miatt szinte alkalmatlan a’ hasznos növények’ 
termesztésére. Ezért az érintett föld-nemeket összeke
verés által lehet termékenynyé tenni; a’ száraz és me
leg homokot, nedves és híves agyag-föld á lta l, és vi
szont ; a’ mész földet hasonlón agyag által. Egyébiránt 
ezen földnemek a’ természet által is kisebb vagy nagyobb 
mértékben össze vannak keverve. Legtermékenyebbek 
a ’ televények, vagy a’ növények’ és állatok’ rohadt 
maradványai által meghatott földek.

4. §.

Mind a’ szorgalom, mind a’ természet által kevert 
földek, sőt magok a’ televények i s ,  a’ növények' foly
tonos tenyésztése által vesztik éltető erejeket; miből 
következik, hogy a’ föld elvesztett éltető erejét trágyá
zás által vissza kell adni; úgy  hogy azok a’ földre ki
hányatván , kevéssel azután szántassanak le , nehogy a’ 
nap’ heve által minden erejektől megfosztassanak.

A’ trágyák között legközönségesebbek az állati 
trágyák, miilyenek: az ember-ganéj, de a’ melly, bár 
legéltetőbb i s , az undorodás miatt nem használtatik ; 
a’ szarvasmarha - trágyák, mellyek mindennemű földek’ 
javítására legnagyobb sikerrel fordítatnak; a’ ló-trágya, 
ez tüzes természetű, azért a’ hideg és nedves agyag föl
dek’ keverésére, valamint meleg - ágyaknál is sikerrel 
használtatik; a ’ juh- és kecske-ganéjok is tüzesek, de 
a’ lóganéjnál zsírosbak, azért is valamint az agyagos 
úgy a’ homokos földek’ javítására is lehet velek élni;



hogy ha választani lehet azonban, a’ homokos földek 
inkább száraz szarvasmarha-trágyával javítassanak; a’ 
sertés-ganéj hideg természetű lévén, általa a’ meleg ter
mészetű föld haszonnal mérsékeltetik; a ’ baromfi trá
gyák a’ növényeket, mint nagyon éledők, kiégetik, 
azért csak gyéren hintessenek szét a’ földön. Hogyha 
az érintett trágyák rakásban szalmával vegyülvék, szük
ség, hogy egészen megérjenek; mert a’ szalmás éretlen 
trágyának az lesz következetje, hogy az csak gazt és 
szalmát fog nevelni; ezért a’ ganéj-dombokat gödörbe 
kell ásn i, és a’ hi'dlás alóli ganéj-lével öntözni. Egyéb
iránt a’ ganéj-levek  a ’ földekre vagy rétekre is igen 
nagy haszonnal hordatnak ki.

5. §.

Az érdeklett állati trágyán kivűl lehet még a’ föl
det javítani a’ tavak’ fenekéről szedett iszap, az útczá- 
kon összeszedett sá r, gyep- és zsombék-föld által: mely- 
lyek , mielőtt a’ földön szét-terítetnének, hányassanak 
érés végett rakásra; igen hasznos ezeket is ganéj-lével 
öntözni. A’ növényekkel bujálkodó föld is haszonnal 
szántatik alá trágyázás’ tekintetéből i s , de az illy trá
gyázás’ zsírja nem nagyon tartós. A’ hamn sőt a’ mész 
által is ingereltetik a’ föld’ termékenysége; különösen 
a’ mohos rétek haszonnal hintetnek be hamuval, mi ál
tal a ' moh kivész; szinte a’ szántóföldek’ tarlója és az 
avar haszonnal gyiíjtatnak meg, mi által az égésből ele'- 
állt hamu termékenyíti a ’ földet.

6. §.

Nem elég a’ földnemet ism erni, a’ kisoványodott 
földet trágya által jav ítan i; hanem a’ hasznos növé
nyek’ tenyésztése végett azt jó l is meg kell m ivelni, az 
idegen növények’ gyökereitől megtisztítani, hogy azok
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a’ hasznosaktól az eledelt ne szívják e l, vagy azokat 
el ne nyomják; továbbá az álló föld’ alját felforgatni, 
hogy az is a’ lég’ termékenyítő ereje által mintegy meg- 
terhesüljön; az egészet porhanyóssá tenni, hogy a’ ki
sebb mértékű nedvek is leszivárogván, a’ növény’ éle
tét elésegítsék. A’ föld’ illyen mivelése szántás, boro- 
n á lá s , kapálás és ásás által történik. Kapával a’ sző
lő s-, ásóval a’ veteményes-kerteket szokták mivelni; 
a’ nagyobb terjedésű földek felszántatnak: még pedig 
itt figyelmezni kell

1. A’ növények’ természetére. A’ melly növények 
mélyebben ágaznak (mint a ’ répa), mélyebb — ; a ’ bú
za’, gabona’ stb. gyökerei pedig közönségesen felsőbb 
szántást kivánnak.

2. A’ mi a’ szántás' számát illeti, annyiszor kell 
szántani, míg a’ föld egészen porhanyós nem lesz. Az 
őszivetések alá rendesen háromszor, a’ tavasziak alá 
egyszer vagy kétszer szoktak szántani; még pedig az 
első szántásnál azon kell törekedni, hogy az eke lehe
tő mélyen hasson le ,  mélyebben a’ másodiknál, fölebb 
a’ vetés alá szántáskor. A’ második szántás nagyobb 
terjedelmű földnél czélszerűen történik keresztben. A’ 
négy hüvelyknyi szántás fent-, az öt vagy hat hüvelyk
nyi mély-szántásnak mondatik.

3. Mindezen eseteknél tekintetbe kell venni a’ ter
mő földet. A’ terméketlen föld javítás nélkül hasztalan 
szántatik fe l; azért a ' kevés mélységű termő-, valamint 
a’ kövecses-földet is fent kell szántani; az utolsót az
é rt , mert a’ kövecsek a’ zsíros nedvet könnyen átszivá
rogtatják. Ha vizes a’föld, szükség azt felhátalva szán
tani : mi által a’ víz a’ borozdákra folyik. A’ földnek 
minden szántás utáni megboronálása által valamint a 
föld poronyítatik, ixgy a’ hasztalan fű és dudva gyöke
rek egy részről kitépetnek, másról a’magok betakartat- 
ván kikelnek, a ’ következő szántáskor alászántatván 
kivesznek. Ha vizes a' föld, mielőtt raiveltethetnék,



vagy nyílt vagy vak árkok által csapoltatlk le. A.’ vak 
árkokba nagy kövek 's vesszők hányatnak ’s felül föld
del betakartatnak. Ez által különösen a’ .vad vizes he
lyek szárítatnak ki.

II. HASZNOS növények’ TERMESZTÉSE,

7. §.

Hasznos növényeknek mondjuk azokat, mellyek 
az embernek táplálmányiíl szolgálnak; innen élet^növé- 
nyekmk  is neveztetnek: illyen a’ búza, rozs, árpa, kö
les, zab, tatárka, hajdina, kukoricza, paszuly, bab, 
lencse, borsó. A.’ hasznos növényekhez számláltatnak 
továbbá azok, mellyek a’ barmoknak tápla'lmányt ad
nak; miért takarmány-növény nevet viselnek, illye
nek : a’ kolompér, sárga-, kerek-, burgundi - répák, czék- 
lá k ,  bükköny, m uhar, lóher, luczerna, vadzab, perje, 
mellyek közűi az elsőbbek — a’ kolompér, répák ’s ká
poszta — egyszersmind az embereket is táplálják. Vég
re a' hasznos növényekhez számláljuk a’ kereskedési nö
vényeket \s ,  miilyenek különösen a’ len , kender, do
hány  , repcze, buzér, sáfrány stb ; valamint a’ gyümölcs
termő- és az erdei élő-fákat is , mellyeknek gyümölcsei 
részint az embereknek részint az oktalan állatoknak 
táplálmánynl szolgálnak, részint kereskedési tárgyak.

Az érintett hasznos növények csak természetőknek 
megfelelő földben tenyésznek. így

A’ húz a a’ sűrű s z í v ó s  és kövér földet szereti, a ’ 
ritkább homokos és kavicsos Irágyás földben is megte
rem; őszszel szokott vettetni három szántás után. Van 
tavaszi búza i s , melly tavaszszal egy szántás u tán  szo
kott vettetni. Jobbak a’ két szántásnak. A ' tavaszi



búzának fajai: a’ k ö z ö n s é g e s ,  f o r g ó ,  a’ még ha
zánkban eléggé el nem terjedt n á p o l y i  és s z i c z i l l 
á i  búzák; azőszinek fajai a’s z a k á l l a s  és t a r - buza .  
A.’ búzának faja a’ t e n k e l y ,  szemei tokokkal vannak 
benőve, soványabb földdel is megelégszik mint a’ bú
za : van őszi és tavaszi.

A’ r o z s  megterem a’ sűrű kövér földben, de a' r it
ka  soványban is , két ’s három szántás után szokott ősz
szel vettetni, fajai: a’ k ö z ö n s é g e s ,  a’ b o k r o s  ga 
b o n a ,  mellyből jó főidbe félannyi elég, mint az első
ből, a’ sz .-j án o  s - g a b  o n a,  mely junius’ végével vet
tetvén, szárban emelkedése előtt lekaszál tá tik , más esz
tendőben arattatik. Haszonnal lehetne ezt szűk széna’ 
idején termeszteni. Van tavaszi gabona i s , mellynek 
tenyésztése, az őszi vetések’ különböző veszedelme mi
att is ajánlható. Az érdeklett őszi vetések’ termékeny
sége nagyon előmozdítatik, ha a’ kövér földön buján nö
vök megarattatnak vagy le is kaszáltatnak, mielőtt szár
ba mennének; továbbá, ha tavasz’nyiltával könnyű vas 
boEonával megboronáltatnak. Ha az őszi vetés, mi előtt 
megfagyott volna, hóval beborítatik, a’ hó marhák ál
tal tapodtassák szét, melly miatt a’ megvékonyult vagy 
eltapodott hó alatt a’ föld megfagy, ellenkező esetben 
pedig kivész. Az üszög’ elhárítására, valamint közön
ségesen a’ növények’ tenyésztésére legbiztosabb óvszer 
a’ száraz és egészséges magvetés, a’ mennyire lehet nem 
nedves földbe, e’ mellett érett ganéjjal trágyázottba.

9. §.

A’ tavaszi vetések közé számláljuk az á r p á t ,  bár 
őszi faja is van. Szereti a’ mérsékelt kövérségű földet; 
azonban megterem a’ rozs-földben is ; vettetik egy vagy 
két szántás után. Ha jó a’ föld , őszszel szántatik meg, 
tavaszszal új szántás nélkül is nagy haszonnal lehet be
vetni. Az á r p a ’ fajai: a’ k é t - ,  n é g y - ,  és h a t s z o r o s  
árpák.
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A.’ z a b  leg jobban  terem  a ’ kövér földben, de a ’ 
soványban is ten y ész ik ; egy  szántásba v e tik ; az ősz
szel szántott földben gazdagabban terem. Az érintett 
tavaszi vetéseknek ellenségei a ’ c s ig ák , m ellyeket kön
nyű hengerrel é jtsz a k a , midőn a ' leveleket em észtik , 
legczélszerűbben lehe t elöldösni.

A ’ k ö l e s  is tavaszszal v e tte tik , fél véka vagy va
lam ivel több egy  h o ldba , midőn már a ’ d é rtő l nem le 
h e t ta r ta n i; kövér földet k iv a n , legyen sű rű  vagy r i t 
k a ,  sok tápláló részeket k iszív  a’ fö ldbő l; innen az őszi 
le tak arás  utáni vetése nem nagyon ajánlható .

A ’ t a t á r k a  megterem  a ’ kövér és sovány főidben 
i s ;  jun iusban  v e t i k ;  de v e tte the tik  m ásodszor is  az őszi 
tarlóba nagy haszonnal (k iv á lt szűk  szén a ' id e jén ). A ’ 
m e lle tt, hogy magvából egészséges elede l  k é sz ü l, v irá 
gában lekaszálva a’ juhoknak  kedves e led e lt ád.

A’ k u k o r i c z a  tavaszi vetem ény, m egterem  a ’ sű
rű  és ritk a  de jó  e re jű  földben. M időn 5 vagy 6 hü- 
ve lykny i magos, m egkapálta tik , később m egtöltögettetik .

10. §.

Az érdek le tt őszi és tavaszi élet-növények  közűi a ’ 
tavasziaknak  korán  vetése m indig tanácsosabb; az őszi
e k n ek  korán vetése is a ján lhatobb  a ’ k é ső in é l, a k ö n 
nyű és homokos fö ldet kivévén. A’ vetendő mag’ meny- 
nyiségének egy  negyed részét jó l m iveit fö ld  és henge- 
rezés á lta l —  m int alább  látandjuk  — meg leh e t kímél
ni. A ' le ta k a rítá sa  ped ig  az érin te tteknek  — a’ kuko- 
riczát k ivévén , m elly  le tö re tik  — többnyire kaszálás á l
ta l szokott v ég h ezv ite tn i; m ég a ’ búzáé és rozsé i s ,  
kivévén talán o lly  h e ly e n , hol ezen vetések a’ m unká
ló  kezekhez aránylag  k e v e s e k : o tt a ’ haza és rozs sa rló  . 
á lta l tak a ríta tik  le . M iután  a ’ m agokat csép á l ta l  k i 
verték  , vagy lovak által k in y o m ta ttá k , k ü lönösen  k e ll 
a rra  gondoskodni, hogy azo k  szárazan és p o rta lan  to l



t€ s s e n e k  e l , száraz  h e l y r e ; k ü l ö n b e n  zsizsékes és do
h o s  l e s z ;  s z i n t é n  a ’ k u k o r ic z a  is h a j á b ó l  h i r t e l e n  k i t i s z -  

t í t a t v á n  , szellős  h e ly re  r a k a s s é k , k ü l ö n b e n  keserűsége t  
é s  T o h a d á s t  k a p .

11. §.

Az é le t -n ö v é n y e k  közé  szám lá l ju k  a ’ hüvelyes ve- 
t e in é n y e k e t ,  in il lyen  a '  paszu ly  (ného l ¿«¿-nak nevezik).  
K özé p sze rű  földön ii» m egterem . L eg k e v ésb h é  á l l ja  k i  
a ’ h id e g e t ,  azér t  csak  a k k o r  szok ják  v e tn i ,  m időn  a ’ 
d e re k tő l  m á r  tartani nem  lehet.  A ’ kapá lá s t  m e g k ív á n 

j a .  F a ja i  a ’ gyalog-  és fu tó  - paszuly . E ze n  uto lsó  a ’ 
k u k o r ic z a  k ö z t  is haszonnal tenyésztetik .

A ’ b o r s ó  középszerű fö ldde l  is m e g e lé g sz ik ,  a’ 
d é r  ennek  k e v é s b b é á r t ;  ezért  k o rá n  is lehe t  vetn i.  S za l
m á j a —  h a j ó  időben  t a k a r í t a t ik  — ta k a r m á n y u l  szolgál .

A’ l e n c s e  középszerű  földben is  m eg te rem ,  ko rán  
v e t te t ik  t a v a s z s z a l ,  m időn  még a’ fö ldnek té l i  nedve 
van. S z a lm á ja  jo b b  ta k a rm á n y  a ’ borsóénál.

A ’ b a k  vagy  d i s z n ó - b a b ,  m agában i s ,  de ko- 
lo m p é r  és  kukor icza  k ö z i  is szokott te rem ni.  M agva it  
a z  e m b e r e k  és lovak  m e g e s z ik ,  a ’ sertések pedig  álta
lu k  m eghíznak .

12.

A zon ta k a r m á n y  növények  k ö z t ,  mellyek e m b e re k 
n e k  és  ba rm oknak  táplálmányiíl szolgálnak , neveze te 
s e k :  a ’ k o l o m p é r  ; megterem  a ’ sűrű sőt r i t k a  fö ld b en  
i s ,  c s ak  ez tápláló  esőt nyerjen . V agy  bará zd áb a  ek e  
u t á n ,  v a g y  fészkekbe  vettetik . Az a lább  lá tan d ó  tö l-  

. tögető - k a p á v a l i  feltöltés vége tt ,  an n a k  m e g fe le lő  tá v o l
ra  ke l l  v e tv e  lenni.  K ikelése u tá n  c sa k h a m a r  kapá l-  
tatást k í v á n , m e l ly e t  — időt és dolgozó k e z e t  k im é ln i  
akarván —  vas borona által épen  o llyan  s ik e r r e l  lehet 
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végbevinni, mint kapálás által, a’ töltögetést pedig a’ 
látiindó töltögető-kapa által.

A’ s á r g a  r é p a ,  mélyen felásott, inkább ritka, 
de azért jó  erejű földet szeret, tavaszszal szokták elvet
ni magvait; az őszi vetés, bár tavaszkor kél is k i , töb
bet terem.

A’ ezé k i  a szinte mélyen ásott kövér földet kíván; 
íenyésztetik magvetés után,  de lehet átültetés által is 
termeszteni, midőn a’ gyökér’ végét czélirányos lesz 
kissé elcsippenteni, ’s ennél is ( valamint minden illy 
átültetésnél) a’ földet jól a’ gyökérre nyomni, az átül
tetést esős időben tenni, vagy öntözni mi'g megfogan- 
szik. Közönségesen minden öntözést a ’ nap’ hevénél 
eV kell kerülni; mert ez által a ’ növények elasznak. 
Ha már dértől félni nem lehet, jobbak az estveli mint 
a’ reggeli öntözések.

A’ b u r g u n d i  r é p a  szintollyan főidet szeret, lígy 
lehet tenyészteni, mint a’ czéklát, csakhogy nagyra nő
vén másfél lábnyira vettetik egymástól. Ezen répa-ter- 
mesztésnél aligha van jövedelmesebb tárgy; mert a’ 
m ellett, hogy takarmányul szolgál leveleivel együtt 
(mellyeket azonban nagyon lekopasztani ártalm as), egy
szersmind belőle czukrot is főznek. Egy hold földben 
500 mázsa is megterem. Az árnyékos helyet nem sze
reti, azért csak a’ ritkább fájú szőlőkben lehet tenyész- 

-teni, azon kinézés mellett is , hogy a ’ gazda minden 
heverő talpnyi földjét ezzel szúrja be. Óhajtani , hogy 
ezen hasznos répafaj’ termesztését Schűzenbach német 
tudós’ új felfedezése a’ czukor - gyártás körűi, még in
kább minél elébb előmozdítsa.

A’k e r e k  r é p a  vettetik juniusban az ugar földek
be , mellyeket — a’ kerek répa kiásatván — még őszi
vel is be lehet vetni. Egy holdba két és fél font mag 
vettetik, melly 20 — 100 mázsáig is megterem.

A’ k á p o s z t a  kövér ’s jó l miveit földet szeret; 
átültetés által tenyésztetik meleg vagy hideg ágyról.



Ezen növények’ magvait következőleg kell szedni. 
A’ legegészségesebbek ültessenek ki tavaszszal, ligy 
hogy a’ különböző fajtájú növények egymástól távol lé
gyenek ; mert a’ szél a’ nemző porokat összevegyi'tvén, 
könnyen elkorcsosodnak, ’s a’ kitisztított magvak szel
lős helyre tétessenek el.

13. S.

Az érdeklelt hasznos növények közt vannak azok, 
mellyek még hazánkban kissé használt eszközök által 
időt és erőt kimélőleg mireltethetnének, illyen eszkö
zök:

A' jegyző eke. Ez az eke’ gerendelyén keresztül 
álló öles vagy hosszabb gerenda, mellyből többnyire öt 
egyenlő gerendácskák állnak k i , olly czélból, hogy a ’ 
inegszántott földön sorokat jeleljenek , mellyekbe a’ ka
páló- és töltögető - ekék által raivelendő növények czél- 
szerűen vettessenek.

Az irtó  eke, mellynek gerendelyén két kis geren- 
dácska van erősítve, mindenik getendácskában vas sor 
lábak , ezeknek végén kété lű  szántó vasacskák vannak. 
Yan 3, 5 , 7 , 9 vasú eke is ,  mellyek közűi a ' hátulsók 
mindig szélesebbek, az elsők egygyel kevesebbek, ’s 
egymásnak megfelelőleg vannak rendelve. Czélja en
nek a’ már egyszer megszántott főidet másodszor és har
madszor megszántani; egy nap 4—5 holdig szánt fe l , e’ 
m ellett a’ gyökereket kiírtja.

A’ kapáló eke. Ennek gerendelyén egy rövid kö
tésű vastag fa van, mellyből ugyanilly vastagságú fák 
nyúlnak k i a ’ föld felé, ’s ezen fáknak végén alkal- 
mazvák a 'la p o s  kapa - alakú ekék. A’ kapáló ekével 
az első és második kapálást szokták végezni a’ jegyző 
eke Titán vetett növényeknél, még pedig annyira időt 
és erőt kimélőleg, hogy két ember és égy ló , egy nap



60 napszámos’ munkáját viszi véghez. Ezen esiköit ta- 
lyigával lehet irtó-eke gyanánt is használni.

A’ töltögető eke. Ennek kétélű szántó vasa van, 
és két kormány-deszkája, mellyet összébb vagy szétebb 
lehet igazítani, hogy így keskenyebben vagy széleseb
ben hányja balra és jobbra a’ földet a ’ növény’ tövére. 
Ezen eszközzel annyit lehet egy nap feltöltögetni, mint 
70—80 napszámos.

A’ henger egy lábnyi vastag és egy ölnyi hosszú 
kőbűi vagy fából készült eszköz , melly két vas tenge
lyeknél fogva forog. A ’ nehéz hengerek a’ rögök’ ösz- 
szetörésére, a ’ könnyűk a’ beboronált földön a’ föld
nek a’ magvakra nyomása végett, szokott használtatni: 
lui által minden egészséges magvak bizonyosan kikel
nek, midőn a’ rögök közt igen sok mag megpenészedik 
’s elrohad.

14. §.

/  Azon tak arm án y -n ö v én y ek  k ö z é , m ellyek k izáró 
lag  a ’ barm ok’ táp lálására  fo rd íta tn ak , szám lá lta tik :

A ’ bükköny, melly középszerű földdel is megelég- 
Hzik; árpával vagy zabbal szokott tavaszszal vettetni, 
egy iioldban 6 véka, mellynek fele zab vagy árpa.. Mag
szedés végett bizonyos rész tisztán vettetik. A’ földet 
Javítja, innen ugar-növénynek is mondatik; utána a’ bú
za és i’ozs megterem.

A’ veres virágú lóher. Inkább szereti a* mérsékelt 
sűrű,  mint az igen ritka földet. 15—20 fontig vettetik
egy holdba tavaszi élettel. Egy vetés 2 _3 esztendeig
tart, szénának akkor kaszálta tik , midőn legjobban vi
rít. A’ magot tenyésztő rész a ’ virág-lombok’ megszára- 
dása után kaszáltatik le. Nevezetes vad-lóher-faj 
a’ s o m k ó r ó ,  melly a’ legszárazabb időben, r i tk a , ho
mokos földben is tenyészik. Ez nagyon m éltó, hogy 
szorgalmasan termesztetnék.



A’ kék virágú luczerna, verőfényos, jó erőben lévő 
földet szeret, hol gyökerei egy ölnyi mélységre vizet 
nem talá lnak ; különben kivész. Száraz időben is fe
nyészik, midőn más takarmány - növények kivesznek. 
Vetése tavaszszal történik , mint a’ lóhere, 15—20 fon
tig  megy egy holdba; kedvelt helyen 20—30 esztendeig 
is eltart.

A’ sárga virágú laczerna, mellynek tenyésztése ’s 
tartóssága az, mi az előbbié. Különbözik mindazáltal 
attól abban, hogy gyökerei hamar vízre akadván sem 
vesznek k i; továbbá, hogy ettől a’szarvas marhák olly 
hirtelen nem fiivódnak fel, mint a’ kék virágú luczer- 
nától és veres virágú lóhertől.

A’ muhar kövér földet szeret, a’ föld’zsírját kisze
d i, aprilisben vagy májusban vetik.

A’ hultaczim a’ sovány kréta-földet szereti, mely- 
lyeken megörökiíl. Úgy vettetik , mint a’ lóher és lu- 
czerna ; egy holdba hat pozsonyi mérő kivántatik.

A’ vadzah a’ ritkás földet inkább szereti, egy vetés 
után öt esztendeig ta r t , szénát bőven ád , de nem na
gyon jó iZTÍt.

A’ csalán. Ez azon helyeken is megterem, hol a’ 
többi takarmány-növények nem tenyésznek; a ’ tehenek 
tőle zsíros tejet adnak, e’ mellett kórói kender gyanánt 
használtatnak. Egyszeri vetés után megörökűl.

Minthogy a’ lóher-, bükköny- és luczernának kö
vér szárai ritkán száradnak úgy meg, hogy kevés ned- 
vök ne maradjon , azér t , könnyen éledésbe ’s rohadásba 
jöhetnek ; tehát az illy takarmányt úgy kell rakn i, 
hogy ha félölnyi vastagságra széna rakatott, egy láb- 
nyira száraz saalma rakassék. Az így rakott szalma is- 
jó í z ű  lesze.

15. §.

Ezen szorgalommal készült takarmányon kivűl 
természetes rétek is takarmányt adnak, mellyeknek tér-



mékenységét lehet e's kell elémozdi'tani, őszi vagy ta
vaszi trágyázás , vi'zzel megfnttatás á lta l ; de a’ melly 
ha tajtékzani kezd , bocsáttassék l e ; mert ekkor már a’ 
fűvek’ gyökereit rohasztja. Nagyon czélszerű a’ vizelési 
lígy tenni, hogy az trágyán bocsáttassék keresztül, melly
nek zsi'rosi'tóí és nedvesítő haszna egyszersmind világos. 
A’ termékenységet legközönségesebben előmozdító esz* 
közhöz tartozik, ha a' marhák tavaszszal, midőn a’ 
növény*élet legnagyobb, a’ rétekből általánosan eltil- 
tatnának, nem az őszi legeltetéstől, melly még használ. 
A’ természetes rétekről gyűjtött szénánál is nagy gond 
forditassék arra , hogy a’ széna szározan rakassák ösz- 
sze; különben rohadásba jő.

Az érintetteken kivűl közvetlen táplálmányt nyúj
tanak barmoknak a’ legelők, mellyekre nézve eJmuIha- 
tatlantil szükséges lenne a z , hogy a’ szarvasmarháknak 
és lovaknak külön jeleltetnék legelő a' birkákétól^ min- 
deniktől ismét külön, ugaron, vagy tavas erdős.helyen, 
a’ sertéseknek. Szükség lenne továbbá, hogy minden 
különös legelő osztályoztatnék a’ körülményekhez ké* 
pest, hogy egy helytt levágatván a’ fű , más fris osztá
lyon legeltetnének a’ barmok: ez alatt a’ lelegeltek 
bujábban nőnének. Valóban a’ legelőknek szabályo
zása is épen olly szükséges ’s talán sürgetősebb, mint 
a’ szántóföldek’ alább látandó szabályozása.

16. §.

A’ kereskedési növények közé — mellyekből köz
vetlen pénz jő  be — tartoznak:

A’ íe». Inkább a’ kövér de ritka földet szereti, va
lamint inkább a’ hűves és nedves égaljat, mint a’ mele
get és szárazt. Tavaszszal v e tik , egy holdba négy po
zsonyi mérőt a’ hol az élet korán leérik , még a’ tar
lóba is lehet vetni.

A’ kender a’ legkövérebb, mélyen mivelt földet sze
reti. Lehet aprilisben, vagy később pünköst körűi vet-



BÍ, 7—8 vékát egy holdba. A.’ virágos szálak elébb nyű
vetnek k i , később a’ magvasok. Mind a’ len- mind a’ 
kender-áztatásnál vigyázni ke ll, hogy nagyon el ne áz
zanak.

A’ dohány inkább porhanyós mint sű rű , de jó ere
jű  földet kíván. Meleg ágyróli átültetés által szokott 
tenyés/.tetni. Juh trágya által kövérebb, de kellemetlen 
füstű leveleket hajt. Két vagy három kapálást 's egy 
töltögetést kíván. Midőn a’ leveleken sárga foltok lát
szanak, az illyen levelek letöretnek, egypár napra 
rakásban vagy fiilőben hagyatnak; felfűzetve'n, vagy 
a’ szabad ég, vagy eresz alatt — a’ mi jobb — megszá- 
rítatnak.

A’ repcze kövér sűrű földet jobban szeret. Van 
őszi és tavaszi; az ősziek jövedelmezőbbek. Egy hold
ba 10—12 font vettetik. Magvaikból készítendő olaj na
gyon kelő. A’ csigákat, mellyek a’ repczéket emész
t i k , mészszel, gipszszel és téglás hamuval k i lehet 
veszteni^ ha még a’ hengerezés a’ száraknak nem árta
na , könnyebb mód lenne a’ hengerezés általi elnyomás.

A’ hotnlá tenyészik leginkább a’ hegyek’ oldalán, 
hol a’ szelek és ködök kevesebbet ártanak; de a’ lapá
lyokon is megterem; kapálást, karózást, kötözést kí
ván , mint szőllő.

A’ szelíd vagy jó fe le  sáfrány poronyós jó erejű , 
verőfényes fekvetű földet szeret. Ez nem magról, ha
nem 4 hüvelyk távolra és 6 hüvelyk mélységre ültetett 
hagymák után szaporodik. Egy ültetés három ’s négy 
esztendeig is eltart. Télen át zöldéi, aprilisben és má
jusban szárad e l, midőn a ’ szaporodó dudvák kigyom- 
láltatván, augustus’ végéig fontén megkapáltatik, Octo- 
berben szedetik a’sáfrány; ’s vagy napon, vagy téglák
ra feltámasztott szitán szárítatik k i, melly alá parázs
tűz tétetett. Végre skatulyába záratik , hogy ereje el 
ne menjen. Egy hold föld 8—10 fontot terem , de 3’ 
mellyért több száz forintokat adnak. Óhajtani, hogy



ezen kissé ismert kereskedési ág hazánkban siaporoj- 
nék. Az első magot magkereskedőknél lehet venni.

A’ mák\iövév földet szeret; szorgalmas gyomlálást, 
egy vagy két kapálást kíván. A’ sűrűn vetett mák ke
vés hasznú lesz ; legjobb, ha egyik szár a’ másiktól majd 
egy lábnyira áll.

A’ buzér. Ezen festék-fií a’ homokos földet szereti, 
ha őszszel az jó l megtrágyáztatott ’s felszántatott. Ta
vaszszal korán szokták ültetni, martiusban vagy apri- 
lisben a’ letördelt szárakat ismét ledugdosni két láb- 
nyi távolra, többször gyomlálni ’s kapálni; a’ gyökere
ket pedig őszszel kiásni.

17. § .

A’ gyümölcsfák is , a’ kerti veteményekkel — a’ fen
tebb érintett azon takarmány-növényeken kivi.il, mely- 
lyek az embernek is táplálmányul szolgálnak — a’ ve
res- és foghagymával, salátával, iigorkával, dinnyével, 
petrezselyemmel stb. a’ hasznos «övények közé tartoz
nak. A’ gyümölcsfák tenyésznek vagy magvak vagy 
pedig oltás á lta l; nemesítefnek szintén oltás által, va
lamint átültetés által is. A’ magróli gyümölcsfa-tenyész
tés következőleg történik. Az alma-, körtvély-, és cse
resznye -magvak tavaszszal egy hüvelyknyi vastagság
ra földdel betakarta tnak ,’s a’ föld’ színére poronyós trá
gya hintetik. A’ szilva-mag csak a’ föld’ színére tapos- 
tatik le őszszel, tavaszszal pedig fél hűvelyknyire bin- 
tetik meg földdel. A’ dió és gesztenye tavaszszal, a’ 
mondola pedig még őszszel hat hüvelyknyi távolra egy
mástól vettetnek, mellyek három vagy négy esztendő 
múlva ültettetnek kirendelt helyökre. Az alma, körtvély 
és cseresznye pedig a’ következő tavaszón — karó-gyö
kereik , valamint hajtott gályáik is, középen elvágatván— 
kiültettetnek vagy rendelt helyökre, vagy pedig az olt- 
ványosba.



18. §.

Mind az illy magról költ csemeték, mind pedig az 
erdőben összeszedett ’s elültetett fiatal vadfák tenyész- 
tetnek ’s nemesítetnek oltás által. Az oltásnak 3 faja 
v a n : a' szemzés párosítás és hasítás.

A’ sxemzés rigy történik, hogy egy nemes fa’ idei 
növéséről a’ hirabó héjastól lemetszefik, lígy hogy a’ 
szem’ gyökere ott ne maradjon. A’ beoltandó csemetén 
egy T alakú vágás tétetik , a’ lemetszett szem ez alá 
tolatik, fűz- vagy hársfa-héjjal beköttetik. A' Sz.-Já- 
nos-nap előtt és után 8—10 napi oltás, vigyázó szemse»'. 
melly által nyári gyümölcsfák oltatnak; a’ jnlins’ kö
zepétől augusztus’ közepéigi pedig alvó szemzémek mon
datik , melly által téli gyümölcsfák tenyésztetnek. Mind 
a’ két esetben a’ beoltott csemete az oltáson felül négy 
vagy öt levélnyire elvágatik.

A’ jt ár o sít ásnál megkivántatik , hogy a’ beoltandó 
csemete és oltóág azon - vastagságúak légyenek, mely- 
lyek egymásnak megfelelőleg rézsutosan elmefszetvén 
’s összeiliesztetvén fahéjjal vagy szatyinggal összeköt
tetnek; a’ szatying’ belső oldala czélszerűn kenetik be 
oltó viaszszal (ez öss’zeolvasztott fél font viaszból, ne
gyedrész font fejér szurokból á l l , melly vastag' terpen
tinnel feleresztetvén, még egy kevéssé a’ tűzön hagya- 
t ik ) . Az oltóág két vagy három szemnél hoszabb ne 
légyen , mert minél több szem hagyafikaz oltóágon, an
nál nehezebben fakadnak; ezért a’ hosszú ágokat el kell 
vágni.

A’ hasítás általi oltás tavaszszal fakadás előtt tör
ténik. Az oltóágok a’ fának déli oldaláról, az eszten
dős növésekből vétetnek, három vagy négy szemnyire 
elmetszetnek, alsó részök ék-alakún megfaragtatik, úgy 
hogy az elvágott és simára faragott beoltandó csemeté
nek héjával az ék’ egyik oldalán maradt héj összeill



jé k :  miután oltÓFiaszszal vagy agyaggal bekenetik 's 
rongygyal beköttetik.

19 . §.

Közönségesen figyelni kell az olta'snál arra , hogy 
az oltó és beoltandó fák azon - természetűek legyenek» 
Az ültetésnél pedig — legyenek azok oltványok vagy 
akármelly más fák — a' fa’ felső részén az ágok vágas
sanak el, csak néhány szemnyire maradjon meg min
den ág ; hasonlóan az akármelly módon megsértett vagy 
a ’ többinél hosszabb gyökér vágassék e l ,  a’ gödörbe a’ 
föld’ kövérebb részéből annyi kapáltassék be, hogy 
3—4 hüvelykkel essék mélyebben a ’ fa , mint az osko* 
Iában vagy más helytt volt. A’ gödörbe állított fa’ gyö
kerei ligy illesztessenek e l , hogy a’ fold azok közé ve
gye magát; e’ végre czélirányos a’ gyökérre hányt ke
vés földet úgy megöntözni, hogy az egész iszappá vál
jé k :  és ez iszapolásnak mondatik, melly kétségkívül 
jobban a’ gyökerekhez illeszti a’ földet, mint bármilly 
raegtapodás is. Mind a’ fiatal, mind a’ már állandó fák
nak tövénél igen hasznos őszszel a’ földet bizonyos tá
volra mélyecskén felásni, hogy a’ zsíros nedv a’ gyö
kérhez lehasson.

Az ültetés után is szemesnek kell lenni a’ gazdá
nak gyűmölcs-fái körűi. Ha valamelly galy szárad, az 
azonnal vágassék el az elevenig, és oltó-viaszszal köt
tessék b e : ezt kell tenni akármelly esett sebbel is. Ha 
a’ fák mohosadnak, meszeltessenek be , a’ cserepes hé
jak  pedig vakartassanak le. A’ gyümölcsnek dér elleni 
ótalmazására is legyen figyelmes a’ gazda. Dértől a’ 
fákat dérvezetők által meg lehet óvni következőleg:

A’ virító fának legfelső ágáról, s z a lm á b ó l  vagy 
psepűből font egy vagy két kötél b o c s á t t a s s é k  egy víz
zel tele dézsába. Egy dézsába több fákról összejövő kö
teleket is lehet kővel lenyomtatni.



20. §.

A’ szőllSfa is a’ gyűmölcshozó - fák közé tartozik. 
Ez inkább szereti a’ száraz es mérsékelt erejű főidet, 
m int a’ sűrűt, kövéret és nedvest; továbbá szereti a’ 
meleg égaljat. A’ szőllő tenyésztetik ültetés által. A* 
jó  fajú venyigék őszszel levélhullás után, vagy tayasz- 
szal fakadás előtt, 3—4 hüvelyknyi távolra leűltetfet- 
nek. Nagyon jó a’ gödörbe gyep földet ra k n i; a’ be- 
tapodott venyigék két szemre elmetszetnek, a ’ követke
ző második és harmadik esztendőben szorgalmasan gyom- 
láltatnak és kapáltatnak, a’ negyedik esztendőben már 
a’ vesszőket bujtás vagy homlitás végett is meghagyják, 
’s úgy bánnak vele mint kész szőllővel: tavaszszal ki
nyitják , megmetszik, a’ horalítandó vesszőket meghagy
j á k ’s elhomlítják, felkapálják, némelly vidékeken ka- 
TÓzzák, felkötik , még kétszer megkapálják, szüret után 
befedik.

21. S.
Az erdők’ mivelése is , az azokból (kerülő tűzi és 

épületi hasznok m iatt, fő gondjai közé tartozik a’ gaz
dáknak. Tenyésztetik az erdő vagy magról, hol még 
azelőtt erdő nem vo lt, szoros tilalomban tartás által; 
vagy csak tilalomban tartás á lta l, o tt, hol az elpusztí
tott erdőnek maradvány! vannak; vagy végre vizenyős 
helyen eger- és fűz-fa ültetés által. A’ felnőtt erdő vá- 
gatik  osztályozás á lta l; a’ tüzelésre használt erdők 25 
— 40 szakaszokra osztatnak, az épületiek 50 — 6 0 , az 
egres és füzes erdők 12 — 15. A’ vágott erdők pedig 
fenntartatnak , ha vágás közben niagfák hagyatnak és 
tilalomba vétetnek. A* levágott fenyveseket czélszerű 
helylyel be is [vetni.

22. S.
A’ hasznos gazdálkodás végett nem elég csak a-’ 

föld’ est növény’ természetét, mivelés-módját ’s eszliözeit



ismerni; hanem sziikse'ges lenne ezekhez még az uga
rok’ általános eltörlése, és a’ földek’ egytágítása. Az 
ugarok’ eltörlése azért, mert a’ trágyázott és mivelt 
ugar 4 , 5 , 6 annyi takarmányt is ád , mint pihenés ál
tal , ezután pedig a’ marhák bő és zsíros trágyát. Ai 
egytágítás pedig azért szükséges, hogy minden gazda, 
mást kizárólag, kényelmesen, időt és erőt kimélőleg 
mivelhetné földjét. Az egytágítás után czélszerűbben , 
de e’ nélkül is ,  egyedül az ugar’ eltörlése á lta l, lehet
ne a’ gazdálkodást nyomások után rends?.eríteni, a’föl
deket józanabban használni; kivált ha minden nyomás
ban lenne kinek - kinek földje. Leginkább ajánlhatók 
a’ kisebb gazdálkoűásva nézve a’ 3 és 4 nyomások.

H á ro m  n y o m á sú  r e n d s z e r ;

18 38. 18 3 9. 18 40.

Őszi vetés, tarló
jában kerek - ré
pa.

Kapáló vetemény, 
kukoricza , ko- 
lorapér stb.

Tavaszi vetés, ló- 
herrel.

Kapáló vetemény, 
kukoricza, ko- 
lompér stb.

Tavaszi vetés, ló- 
herrel.

Őszi vetés, tarló
jában kerek-ré
pa.

Tavaszi vetés, ló-, 
h érrel.

ö ^ i  vetés, a’ tar
lójában kerek
répa.

Kapáló vetemény, 
kukoricza , ko- 
lonipér stb.



N é g y  n y o m á s ú  r e n d s z e r ;

1 33 8. 18 3 9. 1840. 1841.

Őszi vetés, 
tarlójában ke
rek-répa.

Kapáló ve- 
temény , ku- 
koricza , ko- 
lompér.

Tavaszi - ve
tés. ,

Lóher, bük
köny.

Kapáló ve- 
íemény, ku- 
koricza , ko- 
loinpér.

Tavaszi ve
tés.

Lóher, bük
köny.

Őszi vetés, 
tarlójában ke
rek - répa.

Tavaszi ve
tés.

Lóher, bük
köny.

Őszi vetés, 
tarlójában ke
rek - répa.

Kapáló ve- 
temény , ku- 
koricza , ko- 
lompér.

Lóher, bük
köny. -

A •  ̂ ' Oszi vetes,
tarlójában ke
rek-répa.

j  Kapáló ve- 
temény , ku- 
koricza, ko- 
lompér.

Tavaszi-ve
tés.

H L  HASZNOS á l l a t o k ’ t e n t e s z t e s e .

23. §.

A’ gazdálkodásra nem elég ismerni a’ föld’ és nö
vények’ természetét, Jianem a’ földet m ivelni, a’ nö
vényeket tenyészteni, állat és állati trágya nélkül nem 
is lehet. Ezen hasznok mellett még az állatok közve-' 
tetlen hasznokkal is kínálják magukat; ezért a’ gazdá
nak , hogy gazdasága teljes légyen, elmúlhatatlanúl szük
séges némelly állatok’ tenyésztése: hová a’ lovakat, 
szarras^imarhákat, birkákat, sertéseket, baromfiakat,



és a’ bogarak közűi a ' selyembogárt és mehet számla'l- 
ju k .

24. §.
1

Minden állatok’ tenyésztésénél, így  a’ lovakénál 
i s , megkivántatik a’ nethesítés: melly jófajú ménlorak 
által történik, akár a’ nagyságot, akár a’ tüzet tekintve. 
A’ legjobb faj is elkorcsul, ha erejét haladó kanczákra 
bocsáttatik a’ m én; 30 kancza egy mén alá mindig elég. 
A’ munkás lovaknál legczélirányosabban történik a’ há- 
gatás vagy télben vagy juniusban; mert j'gy 49 hét 
múlva, vagy tavaszi szántás után vagy télben csikóz- 
jiak: midőn elles előtt ’s után is megkiméltethetnek. 
A’ csikókat e lső , második és harmadik esztendejőkben 
gazdagon kell táplálni, mert ezen időben leginkább nő
nek. Ezen fejlő növekedés nagy hibásan veretik vissza 
akár befogás, akár hágatás által; ötödik füves koruk
ban lehet befogni ’s hágatni, midőn minden csikó-fo
gaikat elhányták: melly foghányás után lehet a' lovak’ 
esztendejét megtudni; úgy hogy a’ ló két és fél eszten
dős korában a’ hat kapa-fogak közűi kiveti a’ két kö
zépet^ három és fél korában a’ más szomszéd kettőt; 
végre négy és fél korában a’ hátra lévő kettőt. Ezek- 
ntán a’ lovak’ korukra a’ fogak’ közepén mutatkozó fol
tok’ nagyságáról lehet következtetni. Egyébiránt a’ lo
vak, a ’ melegebb ’s kopár mezejű ég alatt kisebbek, 
de tüzesebbek, inasabbak ’s tartósabbak. A’ nedvesebb 
és hidegebb ég alatt pedig, a’ kövérebb mezőkön, na
gyobb , de kevesebb tüzű lovak tenyésznek. A’ lovak 
megeszik a’ tói savanyú fűvet és ebből készült szénát 
i s , de a’ száraz réti apró széna Jobb eledelök,

25. §.

A’ szarvasmarha-tenyésztésnél is fő gondja légyen 
a’ gazdának a’ jobb fajták’ tenyésztése, még pedig a’ 
mennyire lehet azon- vagy hasonló vidékről; mert a’



hegykÖ7.i marhák a’ lapályon, és megfordítva, sínleni 
szoktak. A’ tenyésztésnek itt is egy oka a’ jó fajú bi- ’ 
ka. De e’ mellett is elkorcsosulnak a’ marhák a’ kora 
párosodás m iatt, vagy ha az előbb történik három esz
tendős koruknál; továbbá, ha egy bikához 30—40 ’s 
több tehén bocsáttatik; ha a’ borjúk az első esztendő
ben sanyarúan tápláltatnak, legyenek azok akár ökör
borjúk — mellyek Szent-György napkor heréltetnek — , 
akár üszők. A’ szarvas-marhának állában 8 kapafogak 
vannak, mellyek közűi a’ két középet másfél, a ’ köze
lebbi középeket harmadfél, a ' ha'íralévő 4 fogak közűi 
kettőt negyedik, ismét kettó't ötödik esztendős koruk
ban váltnak k i : ezentúl a’ fogak’ kopa'sából Ítélhetni a ’ 
szarvas marhák’ korára. A’ szarvasmarháknak azon igen 
nagy hasznok is van, hogy midőn megkorosodnak, hiz- 
laltatni szoktak, még pedig vagy zöld takarmány által 
istálón vagy legelőn; vagy száraz takarmány, szecska 
és abrak á lta l, miilyen a’ zab, árpa, rozs, bükköny
mag, vagy végre széna és pálinka- vagy ser-moslék ál
tal. Tizenkét, tizenöt hetekig a’ marha már faggyaso- 
d ik ; de a’ hizlalás’ teljes ideje 20 — 25 he't.

Mind a’ lovak, mind a’ szarvas-marhák szoktak 
nyárban is istálón tartatni, különösen hol a’ legelő csekély, 
vagy az ugar el van törölve. Egy ló napjában 10 font 
széna és 8 itcze abrakkal, vagy e’ nélkül 18—20 font 
szénával, zöld takannánynyal pedig 60—-80 fontig éri 
be. A’ szarvashiarha 20—40 font száraz, vagy 70—100 
font zöld takarmányt emészt meg. Két ló egy javított 
holdról bejövő takarmánynyal kinyaral; legelőből pe
d ig — kivált ha szabálytalan, és e’ mellett még sovány 
is — több holdakat elemészt.

26. §.

A’ házi állatoknak leghasznosabbika a’ ju h , külö
nösen a’ birka. A ’ birkát olly kosok á lta l, meliyeknek



gyapjok süfá tömpe végű és egyenlő habzatii, nemesí
teni fő gondja legyen a’ gazdának. Egy kos 40 — 50 
anyát is megterhesít ugyan, de az által a’ kos, vala
mint a’ bárányok is gyengülnek; 25 — 30 anya elég egy 
kosra. Még pedig czélszerű ezeket is ügy ereszteni, 
hogy ha egy nap 100 anyára két kos bocsáttatott, azok 
pihenjenek, más nap más kettő bocsáttassék az anyákra. 
A’ birkák másfél esztendős korukban párosítatnak el. 
Életkorukat épen olly fog-váltás után lehet megismer
n i ,  mint a’ szarvasmarhákét.

A’ juhok’ legeltetésénél, különösen nedves eszten
dőben, vigyázni kellenek arra , hogy legelőre harmat’ fel
száradása előtt ne eresztetnénekj ezért szükség lenne, 
hogy a’ nagyobb-, ’s némelly helyen — úgy  szólván — 
v a d  juh-tenyésztésnél is ,  legalább nedves esztendőben, 
a’ szabad ég alatt is rekesztetnének be a’ b irk ák , és 
harmat után bocsáttatnának legelőre. Egyébiránt a’ bir
kák száraz természetű, apró fűvet termő legelőn tenyész
nek , a’ vizenyős helyek általánosan roszak a’ juhtenyész
tésre. A’ takarmányok közűi is inkább a’ szározat és 
aprót szeretik a’ birkák. Tiszta szénából télben 2 font 
számítatik egy birkára : elég ez úgy is , ha negyede ta
vaszi szalma; őszi szalmából pedig 3 fonttal vegjítetik
1 font széna. A’ sarjú a’ bárányoknak 's az esztendő
söknek nem egészséges. Lehet a’ juh-takarniányt hasz
nosan fűz-, eger-, mogyoró-, nyír-fa’ szárított levelei 
által is pótolni. Nagyon ajánlható takarmány - kimélés’ 
tekintetből a ’ rácsokból etetés.

A’ jobb fajú birkákat egyszer, a ' durvábbakat két
szer szoktak nyírni. Egy nyiréssel könnyebben k iáll
ják  a’ telet, e’ mellett nem is szokták azokat fejni; a ’ 
két nyiretűek’ fejését is augusztus’ közepén el kell hagy
n i, hogy így annál nagyobb erővel mehessenek a’ tél
nek.



27. §.

A’ sertések, luísok és zsírjok által nagyon megér
dem lik a’ gazda’ gondját. Többféle fajok közt leghízé- 
konyabbak a’ mangaliczák és az apró fajú chinai disz
nók. A’ sertéseket az által lehet nemesíteni, vagy in
kább nagyítani, ha egy kocza alatt több malaczok kö
zűi csak egy kant hagy meg a’ gazda, ’s illyek által 
tenyésztet. A’ sertések 6 köböl szemmel — miilyen az 
árpa, rozs, különösen a’kukoricza— meglehetősen meg
híznak. Teleltetnek pedig kolompérral, pelyva-, zab
liszt-, korpa-keverékkel, parékkal, és ser-moslékkal, 
törkölylyel, 's legázolt vagy hordóra taposott szőllő-le- 
véllel is.

A’ baromfiak is a ’ hasznos házi-állaiok közé tar
toznak , húsok és tollaik á lta l; de a’ házi hasznon kivűl 
a’ nagy városok’ s/.omszédságában érdemlik meg leg
inkább a’ tenyésztetést.

2 8 .

A’ méhek, erdős, ligetes, rétes helyen tenyésznek, 
inkább szabad mint zárt helyen. A’ méhesek inkább 
dél-keletnek feküdjenek; különösen ha zárt helyen van
nak, lígy ne legyenek, hogy házak felett füstön kény- 
telenítessenek a’ méhek röpülni. A’ méhesek előtt ha
szonnal tenyésztetnek a’ méh-virágok és mások, mely- 
lyeket a’ méhek szeretnek. A’ méhek májusban már 
kezdenek rajzani, egy köpű 3—4 rajt is ereszt; egyéb
iránt az illy  rajzást meg szokták méz-szaporítás’ tekin
tetéből akadályozni, a’ rajnak az anya-kas’ helyére ’s 
ennek máshová tétele által. A’ kasokat tanácsosabb 
folyvást kitoldani, mint a’ méheket nagyobb kasokba 
fogni: m itől, különösen szűk időben, megijednek. 
Legjobbak a’ szalma kasok, mellyekben közönségesen 
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tisztán kell mind fogni a’ méheket, mind az alatt tisz
tán tartani.

A’ méheket mezőkért megölni _nem teljes czélsze- 
rűnek látván némellyek, több módokat gondoltak ki a’ 
méz-elszedésre, egyszersmind a’ méhek’ megtartására. 
'Legalkalmasabbak ezen czélra a’ fiókos köpúk, mely- 
lyeknek egyik osztályából a’ másikba a ’ mehet vagy 
dobolás vagy gyengén elvonuló füstölés által fel lehet 
hajtani, így bizonyos mennyiségű mézet a’ méhek’ meg
fojtása nélkül kiszedni. A’ gyenge méhet télen által 
mézzel, vagy mézzel jó l bekent sőt átázott gyenge kap- 
pan-pecsenyével i s ,  k i  lehet teleltetni. Alkalmas méhe
sekben czélszerűbb a ’ méhkasokat mindig helyben hagy
n i, mint bolygatni.

29. §.

A’ selyem-bogarak, mellyek eperfa - levélle l, tiszta, 
száraz légű helyen tenyésznek, igen megérdemlik a’ 
gazda’ figyelmétj különösen óhajtanánk, hogy az isko
lákkal köttetnék össze a’ selyem-tenyésztés és bánás
mód, mellyre minden iskolában egy epres, egy czélsze
rű szoba, osztályok és papír-skatulyák — mellyekben 
a’ bogarak tenyésznének — matólák stb. kivántatnának 
meg. A’ selyem-bogarak frís, harmattalan eperfa-leve
lekkel tápláltassanak; különösen ajánltatik körűlök a’ 
tisztaság, különben könnyen betegségbe (sárgaságba) es
nek. Tenyésztésök tojás után történik, melly tarasz- 
szal szoba- vagy nap-melegen költetík ki.

30. §.

Az állat-tenyésztésnél, a ’ kiválasztott jó faj mel
le tt, ügyelni kell a’ gazdának a rra , hogy barmai egész
ségesek legyenek: a’ mi jó és elég táplálmány— , ’s azon 
állatoknak, inellyek erejökkel használnak, erejök’ meg- 
kimélése által történik; továbbá ha a’ gazga a* barmok-



tói különösen a’ sót nem vonja meg. Mindezeknek 
megadása mellett is állhatnak elé a’ barmok körűi nya
valyák , mellyek vagy gyúladások, a’ vérnek nagy bő
ségéből származók; vagy gyengülések, rohasztók, a’ 
testben elszéledt savanyú nyalkákból eredők. A’ gyú
ladások, ha még kezdetben vannak, a’ bő takarmány
nak megtagadása 's  folyvást fris vizzel itatás által or- 
vosoltatnak; a’ gyengülés’ kezdete pedig jó  széna’ ’s 
zab’ rendes adása á ltal. Ha pedig a’ gyúladás nagy 
mértékben van je len , a’ vér’ bőségét érvágással kell 
fogyasztani ’s hivesitő szereket adni. Ha gyengülés 
van nagy mértékben je len , a’ gyomrot az abban lévő 
savanyú nyálkáktól kell tiszt/tani, lágy/tó de egyszers
mind erősítő szerek által. Az érvágás a’ gyengülésnél 
halálos.

31. §.

A’ lovaknál, különösen, a’ tüdő gyúladásnak jele: 
az első lábaknak sxétvetése, mozdultakor először is a’ 
hátulsó lábával lépése. Orvosolfatik érvágás, a’ két ol
dalaknak fél font terpentin olaj és egy lat kőrösbogár, 
ból készült keverékkel bekenése , e’ miatti seb eléállí- 
tás, ’s ezen is a’ hasztalan nedveknek kihúzása által; 
továbbá sós, különösen salétromos vízzel hüves/tő ilatás 
által. Ezen nyavalyában a’ száraz ganéjlás, három lat 
tárnics-gyökér por (gentiana)-, ugyan ennyi dupla-só-, 
és egy lat salétromból'készült vegyűléknek a’lóba töl
tése által szükségesképen inegakadályoztatik, ’s lágy 
hast okoz.

A’ máj- es lépgytíladásnak jele : hogy a’ száj , és 
szem’ fejére sárgás színűek, ’s ha az állat’ bal oldala 
nyomatík, fájdalmat érez. Ezen nyavalya is orvosolta- 
tik érvágás ’s az érintett szerből következő has-lágyi- 
tás, és a ’ máj vagy lép felett a’ bőrön seb-eléállítás á l
ta l, melly tüzes vassal történhetik.

A’ vértályog' vagy /«?//c’jele: az állat’bőrének resz-
12 *



kelése , ’s aa egész test’ borzadó rázkódása. Orvosol- 
tatik erős érvágás és az érintett has-lágyító által, még 
pedig ismételve, raig foganatja van. A’ vértályog két
ség kivűl ragályos nyavalya lévén, a’ vértályogosak a’ 
többiektől azonnal kűlönítessenek e l; az istállóba, melly 
ben voltak, klór-mész tétessék; ha megdőglöttek, elásat- 
nak , sőt még bőrük’ véres része is mészszel kevert 
hamuval hintessék be.

Az agyvelő-gyúladátnak je le , hogy a’ lovak nem 
látnak , falnak is neki-másznak, homlokukat dörzsölik. 
Orvosoltatik érva'gás, a’ ló’ homlokén sinór-húzás vagy 
tüzes vassal seb-eléáilitás által. Beadatik egy lat tar- 
nics-gyökér-porból, egy lat duplasóból, lat salétrom
ból , Vi lat hánytató borkőből vízzel és me'zzel lágy tész
tává készített keverék.

A’ vízi-tályog azon résznek kivágása által orvo- 
soltatik, mellyen a’ tályog megjelen; ezenkívül vizelet
hajtó szer adatik be, két lat fenyő-mag, egy lat dupla
só, fél lat salétrommal összekeverve.

k.' folyós kehesség' a z  orrból folyó sárgás anyag, 
az elfojtottnak pedig az állkapcza’ húsának megdaga- 
dása. A’ folyós kehesség füvőn legelés által orvosol- 
ta l ik , az elfojtott pedig kőrös bogárral vegyített fer- 
petin-olaj által fakasztatik ki.

Al/. egerezésnek, tulajdonképen kólikának je le ; a' 
vérnek, közel a’ fülhöz, egy egérnyi nagyságxí össze
gyűlése, a’ ló’ nyugtalansága', nem vizelhetés. Ezen 
nyavalya csak akkor orvosoltatik érvágással, ha gyu- 
ladás van je le n , melly a’ szem’ tüzességéből, a’ száj’ 
és nyelv' húsának kékes-veres színéből tetszik ki. Egy 
maroknyi köménymag, két annyi sóval összekeverve, 
lágy vízzel feleresztve, a ’ lóba töltetvén, a’ bajon segít. 
Hasznos a’ lovat járkáltatn i, juh-akolba állítani, m elly
ből felemelkedő gőzök a’ vizeletet elémozdítják.

A’ hasmenés megakadályozfatik, ba egy la t fehér 
kréta-por, vízzel elegyítve, a’ lóba töltetik.



A’ száraz kehesseg orvosolhatlan; de azért e’ mel
lett tiszta takarmány által huzamos ideig élhet a’ ló. 
A’ rokkanái, pókosság és kapták szinte orvosolhatlanok; 
de azért kiméltetvén a’ lovak, ezek mellett még soká 
szolgálhatnak.

A’ rüh következőleg orvosoltatik : kevertessék ösz- 
sze egy lat fehér gáliczkő, ennyi fekete hunyor-gyö
k é r , fél lat kőrös-bogár-por, két lat kén-virág, fél lat 
porís - olajjal, ’s a’ rűhecr ló kenessék be, másnap mo- 
sassék meg szappanos vízzel,harmadik nap kapa-dohány 
lúggal. Ez israételtessék ezen renddel, míg a’ rüh el
vész. Abrakkal napjában 1 lat kén-port tanácsos be
adni , melly a’ rósz nedvet a’ bőrre hajtja.

A’ gilisxta és véghéUponiró is elhárítatnak fénylő
koromnak, ürömnek, tarnics-gyökér-pornak az abrakba 
keverése ’s beadása által.

A’ szem az előfordult gyuladós vagy rohasztó nya
valyákkal szenved, ’s a’ fő-nyavalyák’ orvoslása által 
orvosoltatik. Hasznos a’ gynladót sxemfájásnál a’ ló’ 
nyakát zsinórozni, vagy eret vágni, mi által a’ rósz 
nedv lefolyik ’s a’ szem is kitisztul.

Ezen kivűl nyavalyái a’ szemnek: a’ fekete  és f e 
jé r  hályog. A’ fekete gyógyíthatlan; a’ fejér, czukor- 
pornak a ' szembe fuvása, vagy egy árpányi nyúlbajnak 
a ’ szemhéj alá tolása által eloszlik.

32 . §.

A’ szarvasmarháknál, a’ tüdő- , lép- és máj- 's  nyak- 
gyúladásnak, lépfenének, vi%i-tályognak, hasmenésnek, 
kólikának, tzem-gyúladátnak azon jelei vannak , mellyek 
a’ lovaknál; hozzá járulván az is, hogy ezek nem kérődz- 
nek; azért azon módok és szerek által is orvosoltatnak. 
Vannak még’ ezeken kivűl a’ szarvas marháknak saját 
nyavalyájok is. Hlyen —



h.’ nyelv-fene \ 2igY halhályag. Jele e.’nyavalyának az, 
hogy a’nyelv és nyelvaJatti száj-rész sötét-veres; később 
kékké vált hólyag támad azon részen, melly a’ mar
hát egypár óra múlva megöli. Ezen jelek  mellett még 
a’ marha’ nyála folyik, száját feltátva lélekzik, ’s nyel
ve dagadt. Orvosoltatik a’ nyelvnek kihúzása, és a’ 
hólyagnak vagy éles késsel, vagy csak körömmel le
vágása, a' nedvnek erős kinyomása, és sós eczet vagy 
sóval döi'gölése által. Vigyázni k e ll, hogy a’ marha a’ 
levágott halhólyagot el ne nyelje; mert ettől megdöglik.

A’ köröm és szájfáját. Je le i, az' elsőnek az, hogy 
a’ köröm' hiísa m e g d a g a d ; az utolsónak pedig je le , hogy 
a’ marha’ nyála folyik, szája rohada'snak indul ’s nem 
ehetik. A.’ körömfájás orvosoltatik eleintén eczettel ve* 
gyűlt agyag-sárral bekötés, később — ha már meggyűlt 
~  kivágás, a’ genyedség’ kinyomása, lágy meleg víz
zel mosás, és seb-balzsammal bekötés által. A.' száj
fájás pedig gyógyítatik, ha egy itcze erős eczetből ’s 
ennyi vízből kés/.űlt szerhez fél maroknyi só és két evő
kanálnyi mész, szinméz adatik , ’s a’ marha’ szája nap
jában kétszer mosatik : e’ mellett lágy takarmányt kap.

A’ felpuffadás. Ezen nyavalyát kapják a’ mai'hák 
a’ gyenge növények’ ételétől, különösen a’ lóhernek né
melly fajaitól; kevesbbé .ártanak ezek teljes kiviritásuk 
után. Orvosoltatik, ha egy messzely gabona- vagy szil
va-pálinka két lat vereskő-olajjal e legy íte tik ’s ez a’ 
marhába töltelik. Ha ezen szer nem lenne, mész-vizet 
kell a’ marhábu tö lten i: mellyet ügy is lehet készíteni, 
ha egy tetőzött kávés kanyálnyi fris oltatlan mész- 
porra egy itcze víz öntetik« Ha ezen szerek nem hasz
nálnak, akkor a’ marha’ bal oldalán, a’ vékonyán, szú
rást szoktak tenni, melly által a’ gőzök kitakarodnak.

A’ vér-húgyo%ást, valamint a’ teheneknél a’ vérte- 
jelést — melly a ’ gyenge növények’ ételétől származik — 
orvosolni lehet az á lta l, ha a’ marha’ ivóvizébe fél lat 
salétrom tétetik, többször is ismételve.



Legveszedelmesebb nyavalyájok á’ szarvasmarhák
nak a’ gyomor-száradás, melly sajátlag marha • dögnek 
neveztetik. Ezen nyavalyát megismerhetni arról, ha az 
elesett marháknak százrétű paczalja közt a’ ganéj meg
szárad. — Ha az illy nyavalya kiüt, a’ gazda 3 dologra 
ügye ljen :

1. Ha még marhája nem beteg, az óvszerre. Nagyon 
jó ,  ha minden marha’ ivó vizébe egy lat sósavany ve- 
gyítetik , és hetenkint illyen vi'zzel itatík. Hasznos 
e’ vegre a’ salétromos czibere-, sőt a’ ka'poszta - lé i s ; 
továbbá fenyő - magból, fénylő-koromból és kén - kőből 
egyenlő mértékkel készült szer, mellyből fél maroknyi 
tömetik egy marhába, hetenkint kétszer.

2. Ha már a’ marha beteg, ez azonnal a’ többitől 
szorosan különitessék e l; minden órában 2 itcze fris 
vízbe kevert 1 % lat sósavany öntessék a’ m arhá^. Az 
ember, ki a’ betegekkel bánik , az egészségesekhez ne 
menjen ; mert ruhája által is elterjeszti a’ ragályt.

3. Ha valamellyik marha elesett, annak hxísa ásás- 
sék el; mert bebizonyuh, hogy a’ kutya ganéj állal is 
elragadt ezén nyavalya; — bőrének húsos része pedig 
oltatlan mész- és hamu - keverékkel hintessék be, vagy 
ásassék el ez is.

33. §.

A’ juhok’ egészségének jele i: ha jóizűn esznek, 
fejőket felemelvén bátran néznek, a’ feléjek menőktől 
megijednek, szemhéjaik felhúzatván golyóik piros erecs- 
kékkel vannak beszőve. A’ juhok’ egészségének fenn
tartói; a ’ gondviselés, alkalmas helyen legeltetés, jó te
lelés , és sózás a’ száraz időkben.

Ezek mellett is vannak a’ juhoknak nyavalyái. Ily- 
lyenrek:

A’ rohasztó betegség; je le i: a’ soványság mellett a’ 
száj’ belső részének fehér nyálJtássága, a ’ szem’ zava



ro s  k ö n n y e z e s e ,  a ’ g an é jz a t’ lágysága . O rvosoltatik  
a rá n y la g  a ’ ju h o k ’ szám ához k é sz ü lt 4 fon t fenyő«m ag-,
2 font kénkő-, 4 font tarnics-gyökér-por-, egy font szi
tált hamu- és 8 font só-keverék á lta l, mellyből az öreg 
juhoknak minden nap két tetézett-, az esztendősöknek 
egy evő-kanálnyi, a’ bárányoknak egy kávés kanálnyi 
adatik be.

A’ métely te s tv é re  a ’ rohasz tó  b e te g s é g n e k , azzal 
a ’ k ü lö n s é g g e l ,  h o g y  a ’ ju h ’ m á jáb an  s z é le s , p iócza- 
a la k ű  fé rg ek  ta lá l ta tn a k ,  m e lly ek  a ’ sá ro s  és v izenyős 
h e ly e n  le g e lte té s  m ia tt az epe’ ned v éb ő l á l la n a k  e lé ’ 
J e le i  a ’ m é te ly e s s é g a e k : h a  a ’ ju h  sz o k a tla n u l és m in
d enko r so k a t isz ik . N é h á n y  le v á g o ttn a k  m é te ly essé g é 
b ő l az egészre k ö v e tk e z te tn i nem  le h e t .  O rv o so lta tik  
ú g y , h o g y  a ’ ro h asz tó  n y a v a ly á n á l lá to tt  o rv o s s á g b ó l,
3 nap alatt minden juhnak két evő kanálnyi por adatik; 
a’ negyedik napon pedig 4 font varadics-fű, vagy e’ he
lyett ennyi üröm , 4 font fenyő-mag, 6 font korom , 1 
font oUatlati mész összekevertetvén adatik b e , minden 
juhnak két evő kanálnyi. £ ’ mellett a’ negyedik napon 
kezdve minden 100 juhnak a’ vizébe 2 lat gáliczkő ke- 
vertetik, ’s a’ nyáj — mint a’ rohasztó betegségben — 
ebben is abrakoltatik.

A ’ szőrféreg. Ez a’ tüdő’ üregeiben lévő czérna vé
konyságú 1 —4/i hüvelyknyi hosszú fereg. Jelei a’ kö
högés, tüdő romlás. Bár a’ megállapodott idejű juho
kat is meg szokta lepn i, mindazáltal leginkább a’ bárá
nyokon uralkodik. Orvosoltatik, ha 4 font fenyőmag-, 
4 font fénylő korom -, 2 font kénkő-, 4 font kálmos-gyö- 
kér-, vagy e’ helyett ennyi örvénygyökér-, és 1 font sa
létrom-keverékből, melly a’ juhok’ számához aránylag 
készítetik: az öregeknek egy tetőzött evő-, a’ bárányok
nak pedig kávés-kanálnyi adatik naponkint. A ’ bete
gek abrakot kapnak. Hasznosnak találtatott az is , ha 
egy sörétnyi gálicz-kő, kenyér bélbe nyomva, minden 
harmadik nap a’ szőrféfges juhnak adatik.



A’ MmU , melly kétféle: t%ára% és nedves. Mind 
kettő lehet jó fajú, mellyet a’ juh könnyeu szenved. A’ 
jó  fa jiak  kezdetben pirosak, és ritkán vannak a’ testen 
elszórva; a’ rósz fajűak összefutók; a* kék himlők pe
dig halálosak. A’ himlőnek egyedüli orvossága a’ be
o ltás, még pedig minél többször oltatott a’ himlő, an
nál szelidebb; ezért a’ jó  gazda gondoskodik, hogy 
szénporral megtöltött, kátulyába te tt, jó l bedugott 's 
beviaszolt üvegecskében mindenkor légyen himlő-anyag
j a ,  mellyből juhait, mihelyt himlősödnek, azonnal be
oltja. Egyébiránt ennél is józanabb gazda az , ki min
den esztendőben, majusban, szaporodásait beoltja: így 
még nem is félhet a ’ himlőtől. Hogyha pedig a’ gazda 
sem szaporodásait folyvást nem oltja, sem eltett szelid 
himlője nincs: akkor kénytelen a’ vad himlőből is olta
ni. Minden esetre szükség, hogy a’ beoltott juhok mind 
a’ nagy forróságtól, mind a’ nedves időtől óvassanak: 
e’ végre nyárban, a’ hol lehe t, erdős helyen legeltes
senek; télben pedig mérsékelt melegű akolban tartas
sanak.

A’ rüh — mint a’ himlő — nedves és száraz: a’ 
jiihnak egészségét is rontja, de különösen becstelenné 
teszi a ' gyapját. A’ rühesek az egészségesektől külön 
választatván, következő szerrel orvosoltatnak: 10 itcze 
erős hamu-lúgban 3 font kapa-dohány főzetik, leve ki- 
facsartatik; ezen lébe tétetik 1 font terpetin-olaj, fél 
font választó-víz, és 2 font só: melly keverék 10 perczig 
főzetvén, az orvosság készen van. Ezzel minden har
madik vagy negyedik nap bekenetik a’ rühes juh. Ezt 
megelőzőleg a’ rüheseknek lat sóból, % lat kénkőből, 
% fenyőmagból készült szer adatik nyalásúl, melly a’ 
rühet kihajtja.

A’ kerengőse'g. Ezen baj ( melly az agyvelőben 
találtató máknyi férgek' — , vagy a’ homlok’ üregeiben 
eléállt nagyobb pondrók’ okozatja) orvosolhatlan; ez
ért az illy juhok vágassanak le.



A’ lépfene vagy vértályog, vagy vérnyavalya; melly
ben a’ legegészségesebb juhok is hirtelen elvesznek. Je
le ennek a’ lenyúzott bőr’ veres színe, a’ lép’ , máj’ , 
végbelek’ és hátgerincz’ rohadásba menő állapotja. Or
vosoltatik ezen nyavalya következőleg: ha egy a’ nyáj
ból megdöglött, azonnal venni kell 2 font kénkövet, 4 
font fenyőmagot, \% font salétromot, 4 lat klórmeszet; 
ebből minden juhra egy latot, fél lat sóval keverve, 
kell nyalás végett adn i; ha több hull e l , az egész nyá
jon eret vágatn i,’s a’megdöglötteket elásni kell; de a’ 
nyúzó ember ne bocsáttassék hamarjában a’ juhokhoz; 
mert ezen nyavalyáról is bebizonyult az , hogy ragályoi. 
Hasznos az ivó vízben minden őO-re 1 lat sósavanyat ve
gyíteni.

A’ köröm-fájást kezdetben  le h e t m ész-v izze l meg- 
lo cso ln i és po rrá  tö r t  kék-kővel b e h in te n i ; h a  p ed ig  a ’ 
k ö rö m  m ár g e n y e d s é g e s : a’ sebet lág y m eleg  v ízze l k i  
k e l l  m o sn i, te rp e tin b ő l és seb-balzsam ból k észü lt í r r a l  
b ek e n n i.

A ’ felpuffadás v ag y  kálika a ’ ju h o k n á l k ö v e tk ez ő 
le g  o rv o so lta tik : e g y  pohárba fé l kávés k a n á ln y i m ész 
t é t e t i k ,  e r re  e g y  re n d e s  pohárhoz a rá n y la g  % víz és 
p á l in k a  a d a tik  , fe lk e v e rte tv én  a ’ ju h o k b a  tö lte tik . 
H aszn o s  e ’ v ég re  köm én y m ag o t vagy ü rm ö t i s ,  2 l a t  
k o n y h a - s ó v a l  ö ssz e tö rv e  *s lágym eleg  v ízze l fe le re sz t
ve a ’ ju h o k b a  tö lte n i.

A’ b á rá n y o k n a k  veszedelm es n y a v a ly á jo k  a ’ kas
menés. N ém elly ek  o rv o so ljá k  e z t ,  e g y  kávés kanálny i 
k e s e rű  p á lin k án a k  a ’ b á rá n y b a  n ap o n k in t tö lté se  á lta l . 
H asznosabb  s z e r , h a  8 la t  tis z ta  fo ly ó v íz b en  —  m ellybe 
m ég eg y -egy  negyedrész  la t le g fin o m ab b  borszesz is  k e -  
v e rte tik  —  e g y  g rán  fe lsz á llíto tt r á g ó - h ig a n y  o lv asz ta- 
t i k  f e l : ebbő l m in d en ik  b e teg b e  n a p já b a n  egy k á v é s  k a 
n á ln y i ön te tik .

A ’ gyenge bárányok' lábainak megmerősödése, az



a n y á k ’ k ö v é r le g e lő jö k tő l  sz á rm a z ik ; azok  te h á t illy  
e s e tb e n  soványabb  le g e lő re  fo rd ítassanak .

Az iszapos legelőkön, a’ fris>szántásokon, különö
sen a’ bárányok meg szoktak gilisztásodni ; azért az ily- 
lyen helyen legeltetést kerülni kell. Ha pedig a’ bárá
nyok már gilisztások, a’ métely’ orvoslásánál, a* negye
dik napon kezdett szerből mindeniknek egy kávés ka
nálnyi adassék be.

34. §.

A’ sertéseknek veszedelmes nyavalyájok a’ torok
gyík; a’ melly sertés ezt megkapta, nehezen lehet rajta 
segíteni. Hasznos mégis nyakának mindkét pldalát 
tallérnyira felsütni ’s a’ gyuladást kihozni, azonnal 
eret vágni; ha ennék a ’ beteg, egy lat salétrommal ke
vert aludt tejet kell neki adni. A’ többi még egészsé
ges sertéseknek pedig egyre fél lat salétrom- ’s ennyi 
antimon- és aludt téj-keveréket adjon a’ gazda. Ha nagy 
a’ nyáj, aránylag azon keveréket lisztes habarékban 
kell megétetni.

Ezenkívül a’ víz’ szűkétől származott nyak-gyula- 
dús és -dagadás, lépfene valamint fehér hunyor-por 
vagy annak leve á lta l, úgy az előbbi salétrom-és an- 
tímon-keverék által is sikerrel orvosoltatik.

35. §.

Az érvágásra szükség megjegyezni, hogy az a’ lónál 
e's szarvasmarháknál nyakon történik: mi végre az ál
latnak nyaka egy csatos szíj által megszorítatik, hogy 
ezek neki-duzzadjanak. A’ sertéseknek fültövük vagy 
nyelvök alatt a ’ száj’ álsó része szokott késsel megvá- 
gatní. A’ juhoknál, szemeik és orrlyukaik közt gyak
ran szemmel is látható avvagy kitapogatható ér vágatik 
meg, a’ szem alatt 2—3 hűvelyknyire. A’ sertések’ és



ju h o k ’ v é re  m agában  is  e lá ll .  A ’ ló ’ é s  szaiTasmarha* 
v é rfo ly á sa  m e g szű n te tik  a ’ szo rító  s z íj’ le v é te le  ’s a’ v á 
g o tt  he ly en  a ’ b ő rn ek  tű v e l k e re sz tü l sz ú rá sa  á lta l , 
m e lly  késő b b  k iv é te t ik .

E ze k n é l tö b b e t le h e t lá tn i  B a lá sh áz i’ Okot gazdá
já b a n .



E O t S Z S É O - T U D O M Á N T

( elbeszélésekben ) ,

é s

E M B E  R - T  V D O M Á N T .

1 . §•

Kerüld o’ felhevülést 't  hirtelen meghűlést.

Szom baton  d é lu tá n  engedelm et k a p ta k  az isko lás 
g y e rm e k ek  já tsz á s ra . A’ já té k b a n  k ü lönösen  czé lzássa l 
v o lt  a ’ ta n ító  a r r a , hogy  a ’ te s t g y a k o ro lta s s é k ; ezért 
e lő szö r c se n d e s , azu tán  sebes lépést engede a ’ gyerm e
k e k n e k  , v ég re  fu tn io k  k e l le t t .  A ’ ta n ító  m indig in te t
te  a ’ g y e rm e k e k e t,  hogy fu tás közben fe lh ev ü lv én , is
m ét la s sú  lé p ése k k e l jő je n e k  v issza , m íg  egészen k i
h ű ln e k ; k ü lö n ö sen  p ed ig  e lő te r je sz tv én , mi v eszé ly es 
le g y e n  fe lhevü lés közben  v izet in n i ,  azt kem ényen  m eg- 
t i l t á .  A ’ g y e rm e k e k n e k  engedelm es és m agokat m é rsé k e l
n i tu d ó  n ag y  része  m eg tarto tta  a ’ tan ító ’ p a ra n c so la tjá t, 
c s a k  Ja 'nos és István  voltak  e n g e d e tle n e k , k ik  fu tás k ö z t 
épen e g y  h id e g  forráshoz é rv é n , abbó l j ó t  i t t a k , és  nem^ 
hogy a ’ tö b b ie k k e l v issza jö ttek  *s ez á l ta l  ism é t m oz
gást é s  fe lm eleg ü lés t szerez tek  vo ln a  m a g o k n ak  a ’ h i
deg v íz ’ i t a l a  u tá n ;  hanem  a ’ g y ep re  h e v e re d te k ,  ’s o tt 
annyira m e g b e te g e d te k , hogy m agok  lá b á n  nem  m ehet
te k  vissza az  isk o lá b a ; Ján o s be teg  á g y á b ó l soha többé



fel sem k e l t , hosszas köhögés ’s vérköpes után elhak. 
István ugyan ember-kort é rt, de mindig gyenge, erőte- 
len ’s száraz-betegségre hajlandó volt, mellyben szinte 
korán elhunyt. Illy hamar bomlik meg az egészség; 
olly igen kell tehát arra vigyázni. Mi mindnyájan őriz
kedünk, hogy felhevülvén hideg vizet ne igyunk, és ha 
ezt kis mértékben tettük i s , testűnknek azután egy
szerre mozgást szerzünk.

2. §.
Testedet tisztán tartsd.

Gyuri már maga is meg tudott mosdani, kinőtt 
az alól, hogy édes anyja mosdassaj még is mindig szeny- 
nyes volt, arcza és keze mocskos , feje borzas, annyira, 
hogy a’ többi csinos, tiszta tanuló társai közt, mint 
ijesztő rém tűnt k i ; ha ruháját szegény anyja megtata
rozta, helytelen ’s vigyázatlan viseleté által azonnal el
szaggatta azt. Tisztaságra haszontalan ebreszté anyja 
és tanítója. A’ tanító meg is bűntette, szégyen-székbe 
ű lte té , mint o llyat, ki szennye által a’ többit elmocs
k o lja ; kezét téglával mosatta: ’s ez mind hasztalan volt; 
Gyuri szennyes marada. A ’ ronda Gyuri nemcsak a’ ta
nulásra volt alkalm atlan, hanem akármelly más munká
ra rest, sőt lelke is szennyes, erkölcstelen vala; azért 
anyja’ halála után más segítségére szorult, koldulásra 
ju to tt; koldulása közt lopott, tisztátalansága miatt el- 
egészségtelenedetl, elnyomorodott, annyira, hogy kére
getés közben ha könyörülő szivre talált i s , de a’ szána- 
kozóban tisztátalansága, rondasága, ebből származott 
elnyoraorullsága ’s ismert erkölcstelensége miatt, utála
tot ébreszte maga irán t, 's a’ legnyomoriíbb helyezetben 
élt. így függ össze a’ testi tisztátalansággal a’ lelk i 
szenny; így következik a’ tisztátalanságból elegészség- 
telenedés. — Tiszta lélek csak tiszta testben lakhatik.



3. §.

- Az ételben tarts időt és mértéket.

Móricz néhány garast kapott ajándékul kereszt- 
atyjától , ’s olly rósz volt, hogy azt szüléinek meg sem 
inutatá, hanem egyenesen szaladt a’ kofához, körtvélyt, 
alm át, szilvát, dinnyét összevásárolt's azokat mind ösz- 
gzeette; mellyeket gyomra meg nem emészthetvén, has-, 
és főfájást kapott; egész teste gyuladásba jőve, annyi
r a ,  hogy Móricz kénytelen volt több napokig ágyban 
feküdni, ’s doctor szabadíthatta meg nyavalyájától. Ke- 
vés ideig mértékletes maradt ő ; de végre mértékletlen 
kíváncsiságáért halállal lakolt meg. Ugyanis, anyjának 
kemény parancsolatja’ ellenére is , forró vajas kenyeret 
evett, erre hirtelen hideg jeges vizet ivott. Kevés órák 
múlva fő -fá jást, gyomor-émelygést érze, óránkint ro- 
szabbúl lett. A’ doctor, ki baján segíthetett volna, ott
hon nem volt, ’s Móricz másnap estve halva feküdt.

Hlyen következetei lehetnek a’mértéktelen ételnek; 
így lehet az ember engedetlensége által könnyen halál’ 
áldozatja, kivált akkor, ha baján ahhoz értő orvos nem 
segíthet.

4. §.

Őrizd magadat a' részegíti) italoktól.

Istvánt különösen a’ kedvező anya korán szeszes 
italra szoktatá. Az asztalnál szabadon i(ta a’ bo rt, a’ 
cselédek is örömmel adták azt neki, ki többszörözött 
mértékben viszonzotta azt a’cselédeknek: annyira, hogy 
István még alig volt 12 esztendős, már a’ víz-italról 
egészen lemondván, egyedül részegítő itallal é lt, ’s olly 
igen hozzá szokott ehhez, hogy attól magát többé meg 
nem tartóztathatá. Mi következete lett Istvánra ezen ve
szedelmes természetté vált szokásnak, könnyen gondol- 
hatni. A.’ fiatal különben is tüzes vér tüzesebbé, az ál



tál sűrűbbé le t t , úgy hogy rút fekélyek lepek meg ko
rán István’ testé t, mellypkből ki nem gyógyúlhatott. 
Ezen egészen elromlott testben lelke is változást szen
vedett, úgy hogy István kábulttá is lön ; ’s ezen lelki és 
festi szomorú helyezettel 15 esztendős korában elhalt. 
Ez a’ következete a’ részegítő italoknak, különösen a’ 
gyermekekre nézve, kiknél a ’ különben is tüzes test 
fris víz által mérséklendő.

5. §.

Légy munkás, és testednek adj mozgást.

János mindenkor a’ magánosságot kereste. Ha ba
ráti ’s tanulótársai játszani vagy járkáln i hívták, hi- 
vásukat megveté ’s henyélő üléssel ’s heveréssel tölté 
el napjait; m ellyeket, az ifjúi erő e lő tt, úgy szólván 
égő munkának kellett vala szentelnie. És mi követke
zett ebből Jánosra? Vér-romlás; vére t. i. az egész testben 
mintegy megsavanyodott's megbüszhödött. Valamint a’ 
víz, mig folyik vagy mozgásban van , fris és egészséges; 
ha pedig folyásában felakad, büzhödésbe ’s rohadásba 
jő ;  így a’ vér is , ha munkásság által folyásba tétetik, 
fris és egészséges; henyeség által pedig egészen elrom
lik. De a’ henyeségnek még más borzasztóbb követke
zése is volt Jánosra: a’ legerkölcstelenebb, a’ legundo
kabb bűn— az őnfertőztetés, melly őtet korán ifjú ere
jétől meg-fosztá, csontjait elgyengíté; szemei beestek, 
arcza elsárgult, félénk, bús, beszédében hebegő, gon
dolkozásában zavart leve: mellyek mind kora halálát 
sietteték.

Illyenek származnak a’ munkátlan henye életből, 
így lesz az ember magának — midőn munkátlanság ál- 
tál kedvezni akar — leggonoszabb ellensége. Valóban 
a’ mérsékelt munka szükségesképeni fentartója az élet
nek.



6. §.

JVe aludjál sokáig.

Karol és Józsi igen sokáig szerettek aludni. Édes 
anyjok háromszor is költötte őket, míg nehezen felnyi- 
ták szemeiket; lassan öltöztek föl, ’s így csaknem min
dig későn mentek iskolába i s : miért többször kellett 
büntetést kiállaniok. Anyjok hasztalan inté őket, hogy 
szoknának el a’ hosszas álomtól,  mert most is sokszor 
elmulasztják e’ miatt a’ tanulási órákat; más részrő l, 
mivel egész nap tunyák, restek, álmosak, félő hogy 
verők egészen elromlik; e’ mellett mint szegény sorstí- 
ak , kéz-művességre menendők, hol mind korán fel kell 
kelniök, mind pedig a’ munkához testi erejök’ gyakor
lása ’s nagysága kivántatik m eg: szoktatnák tehát ma
gokat a’ korán felkelésre, egyszersmind ez által fri- 
sítenék, erősítenék testöket. Károlnak és Józsinak 
sokszor eszökbe jutott anyjok’ intése; mert midőn a’ 
kézművességnél a’ mester’ parancsolatjára egyszerre ko
rán kellett felkelniök ’s dologba állniok, nehezen esett 
először: de azután egyszersmind érezték azt, hogy a’ 
korán felkelés frissé, egészségessé ’s a’ munkára alkal
matossá tészen.

7 .  §.

Lukfielyedet tisztán tartsd e's szellőztesd.

Kerészdiék’ szobája mindig tisztátalan volt, alma-, 
körtvély-, szőlő-csutkák’s más illyek szét-tapodva he
vertek annak padolatján, honnan különböző rohasztó gő
zök emelkedtek fel. Ajtajok, ablakok télben nyárban 
folyvást zárva volt; miért a' szoba’ falai nedvesek ’s pe
nészesek valának. A’ mellett hogy sem télben sem 
nyárban nem szellőztették szobájokat, télben a’ még alig 
elégett parázsra szokták bedugni a’ kürtőt. Mindezen 
tisztátalanságnak, a ’ felemelkedő gőzöknek, a ' berekesz- 
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tett romlott légnek következte az vala, hogy az egész 
család szánakozást érdemlő nyomorú kinézésű volt; min- 
deniknek arczán sápadó sárgaság, haragos komorság, 
elég'edetlen kedvetlenség ü lt, ’s az egész ház folyvást 
beteg volt. Egykor pedig télben a’ még egészen el nem 
égett parázsra keményen bedugván a’ kürtőt, az égő üsz- 
kökből kibontakozó széngázban az egész család elhalt 
volna, ha kovács szomszédjok — ki csaknem minden 
reggel meglátogátá őket — az ajtót rájok nem nyitotta, 
's  fris léget bocsátván be hozzájok, őket félholtakat 
szabad légre ki nem hurczolta volna.

Illy  könnyen szerezhet az ember egészség-telensé- 
get a ’ sjioba’ tisztátlansa'ga, nem szellőztetése ’s vigyá
zatlan tüzelés á lta l, melJy ölő szénga'z a’ ka'lyhák’ ha- 
gadékain is k ife jlik , kivált ha azok erősen be vannak 
dugva.

8 .  § . •

Jhiházkodjál az időhöz és egészségi állapolodhoz 
aránylag.

Kálmán a’ ruházatban nagyon különös volt. Nyár
ban posztó nadrágban, posztó mellényben, posztó kön
tösben 's meleg sapkában já r t ,  nyakán meleg kendőt 
hordott ; ezért szüntelen izzadásban vala, melly mi
att nagyon elgyengült. Hideg őszszel kezde könnyebb 
ruhát ölteni , mi által a' sok izzadásban elgyengiílt 
testhez az őszi nedves lég járulván, Kálmán a’ meghű
lés miatt náthás, köhögős, ^hasmenős lévén, gyengülé
se folyvást nagyobb fokra hágott, mellyet különösen lá
bainak nedvesen sőt sárosán tartása nagyobbíta, annyi
ra , hogy ha a’ télnek meleg ruhával nem ment volna, 
egészség-vesztése olly magas fokra hágott vala, melly. 
bői őtet kigyógyítani lehetetlen lett volna. 3Iindezen 
bajokat könnyebbea elkerülé vala Kálmán, ha nyárban 
könyű ruhát v iselt, ’s hívesen, födetlen fővel, és mez
telen nyakkal já r t ,  ’s /gy szoktatta volua magát a’ ned-



vés ŐSZ* hidegéhez ’ s  a’ tél’ keménységéhez. Ki egész
séges akar maradni, az korán szoktassa magát a’ fő’hi
degen, a’ has’ melegen, a’ láb’szárazon tartásához. Alig 
gondolhatni, mi sok nyavalyák származnak a’ lábak’ ned
vességétől , a’ has’ meghűlésétől, a’ fő’ felhevülésétől.

9 . §.

Vigyázz, hogy m is’ egészségének áríalmára ne légy.

Ferencz minden cselekedetében füzes volt- Ila ta
nuló társaival iskolából kijött, a’ többiek közt ]jajzánko- 
dásáról rá lehete ismerni; tanuló társait lökdöste, gán
csot vete lábuk elébe. Ha játszottak, nemcsak azon 
parancsolatját szegé meg tanítójának, hogy tiltott játék
eszközöket használt, miilyen a’ teke és csűrök, mellyek 
a’ játszók’ szemeit is könnyen kiütik ; hanem azoknál is 
tüzes, vigyázatlan vo lt, semmit sem őrizkede: minek 
következete a’ le tt, hogy Ferencz' arczát közel a’ sze
méhez a’ csűrök annyira megüté , hogy arcza sok ideig 
dagadt, szemekék volt, ’s kevésben m áit, hogy szeme’ 
fényét el nem vesztéd Még ezen szomorú eset sem ta- 
m'tá meg Ferenczet vigyázóságra. Egykor játék közt 
sebesen szaladván, arczát annyira a’ falba ütötte, hogy 
annak minden bőre lement ’s Ferencz örökre nyomorult 
lön; mert nemcsak csinos arczvonatjait veszté, hanem 
a’ nagy ütés miatt hallása is elromlott. Hlyen követ
kezete van az engedetlenségnek ’s vigyázatlanságnak. 
Legyünk csendesek és vigyázók mindenben, semmit tűz
zel, mindent engedelemmel ’s észszel tegyünk.

/ 10. §.

Okos elnyerve hízd egészséged’ helyreállítását.

Pali nagyon könnyen hivő, sőt valóban babonás 
volt, a’ nélkül hogy megvizsgálta volna; valljon ez 
vagy amaz okozat sza'rmazhatik-e szüksegesképen ez vagy

13 *



amaz okból; különösen pedig elfogult volt a’ vén-asz- 
szonyi kuruzsolások iránt. Egykor lábszárán mérges 
pattanás tám adt, mellyet ő nem orvosnak — bár a’ falu 
ezzel dicsekedhete — , hanem egy kuruzsoló venasszony- 
nak mutatá meg : ki azt javalá , hogy ha sz. János’ nap
ján tört orgona-jövéssel napjában háromszor érintendi 
a ’ sebet, az teljesen el fog múlni. Erősebben hitt Pali 
ezen ajánlásnak, mint száz orvosnak; ’s ezt teljesíté 
is. De fájdalommal vala ke'nytelen tapasztalni az aján
lott szer’ foganatlanságát; mert a’ pattanás tovább ter
jed t, vegre az egész lábszárat elfoglalta, annyira hogy 
a ’ ke'sőn hívott doctor az elharapódzott bajon nem segít- 
hete másképén, mint csak az egész lábszár’ elfürészel- 
tetese által.

Nem illyen babonás és könnyenhivő volt G yula, 
ki tudta azt, hogy minden baj’ orvoslásánál annak ere
detére, okára kell menni ’s megfelelő szerrel orvosla- 
n i ; a’ bajokat ’s annak megfelelő orvosságát pedig egye
dül értelmes orvos tudhatja. Ezért ő , különben is, gyen
ge meghűlés által betegségbe esvén, azonnal orvost hí
vatott, ki őtet forró betegségéből — mellyben olly sokan 
elhalnak — egészen helyreállítá. Illy  nagy különség 
van az értelmes orvos és kuruzsoló vénasszony közt.

Nem elég pedig egészségünk’ bizonyos helyreállí
tása végett orvost hivatni, hanem szükség ennek minden 
cselekedetinket felfedezni, melJyekből a’ betegség’ okát 
inkább m egism erjék; szükség továbbá, hogy a’ rendelt 
orvossággal rendelés szerint éljünk, béketűrők ’s nyu
galmasok legyünk. Mert könnyebb az egészséget elron
tani, mint azt helyreállítani: az pillanatnyi lehet, ez 
hoszabb időt kíván.



11 . | .

Hogy egészségünk megromlik , de megfelelő orvos
lás által viszont helyreálli'tathatik, meggyőződhetünk, 
ha a’ test’ részeit, a’ részeknek összeköttetését, egymásra 
hatását megismerjük. Az emberi test áll részint híg, 
részint húsos részekből, részint csontokból.

A’ híg részeket teszik:
A’ téjnedvek, mellyek az eledelektől elválván, a’ 

különböző téjedényekben teszik le magokat, 's a’ test’ 
legnemesebb ta'plálmányát alkotják. Innen látszik , hogy 
a’ tej- és növény-eledelek, mellyekben legtöbb ezukor- 
nedv van, legtáplálóbbak.

A.’ ver, melly az egész testben el van terjedve, 
folyvást körben kereng , ’s ezen keringés által élteti a’ 
testet. Vér nélkvíl nem él az emberi test, egészséges vér 
nélkül pedig csak nyomorog; ezért a’ vér’ frisítését, 
rendes táplálmány m ellett, rendes munka ’s mozgás 
által kell eszközleni.

A’ v í z ,  melly az eledeltől elválván mint szükse'g- 
telen sós rész hagyja el a’ testet, vagy izzadás vagy vi
zelet á lta l; innen az izzadás, bizonyos mértékig — csak 
rá hirtelen hideg ne következzék — szükséges, valamint 
a’ vizelet’ hajtása is ; ezért megbecsülhetetlen ital a ' 
fris egészséges v íz, mellyből minél többet iszik valaki, 
annál egészségesebb.

A’ nyál, melly a’ fogaknál lévő hús-golyókból fej
ü k  k i , azért hogy a’ szájat nedvesen tartsa , a’ szom
júságot o ltsa , ’s lenyeletvén az étel’ emésztését előmoz
dítsa. Egészséges nyál csak tiszta szájból bontakoz- 
hatik ki. Azért szükséges a’ szájt és fogakat reggel k  
étel után kimosni és kiöblíteni. Különösen pedig czél
szerű ezt éjtszakára is tenni. A’ takony, melly az orr’ 
üregeit foglalja e l, nedvesen tartja ez által az orrot, ’s 
a' szaglásra alkalmasbbá teszi.



A’ köny, melly a’ szemet nedFesíti, és tisztítja azt 
a’ bele eshető poroktól; innen van, hogy a’ szem, bár 
mi kevés illetést szenved is , azonnal kíinnyezik.

Az epe. Ez az epe-hólyagban elválasztott sárgás 
nedv, melly az emésztésnek nagy eszköze, különösen 
némelly természetünkkel ellenkaző savanyak’ feloldója.

12. §.

A’ test’ nedvei a’ test’ húsos részeinek következő 
működései által állanak e lé : az eledelt a' szájban nyál
lal vegyítve megrágjuk, a.’nyelő gégén lenyeljük, melly 
ez által a’ gyomorba megy le. A’gyomorban a’ lenyelt 
eledelhez bizonyos gyomornedv vegyül, melly a’gyomor’ 
mozgása által eszközöltetik, azért, hogy innen az ele
del már hi'gabb alakban adassék által a’ beleknek. In
nen érthető, miért nem kell a’ gyomrot, akár ugyan
azon , akár különböző eledelekkel megtömni, mellyek 
miatt a’ gyomor mozgásba nem jöhetvén, az emésztést 
előmozdító gyomor • nedvet nem eszközölheti. A’ gyo
morban meglágyított eledel a’ gyomor’ másik nyilásán 
a ’ belekbe nyomúl, mellyek hatszor hosszabbak az em
bernél. Ezen egymásba tekerődző, folyvást mozgó vas
tagabb ’s vékonyabb belekben, a’ gyomor a'ltal elkészí
tett pép az epével is összekevertetvén, még higabbá 
lesz. Innen érthető, miért szükséges a’ belek’ mozgását 
test mozgás által is elésegíteni. A’ vastagabb és véko
nyabb belekben kidolgozott táplálmányból— különösen, 
midőn az a’ vékonyabb belekbe nyomúl — a’ téjedények 
kiszívják a’ legtáplálóbb téjnedvet, melly vérré változ
ván, az egész testen szétömlik. A’ kiszívás után meg
maradt táplálmány, mint már a ' táplálásra alkalmatlan 
rész, a’ végbeleken az alfélén kitakarodik. Mennyire 
légyen veszedelmes ezen hasztalan részt visszatartóztat- 
l í i ,  ’s a’ testet, mikor kívánja, ki nem üríteni: köny- 
nyen gondolható; ez álfal t, i. a’ ganéj megkeményedik,



a’ kővetkező működés felakad. Ezt lehet mondani a’ 
vizelet’ feltartóztatásáról i s , mellyből már sok nyava
lyák származtak. Minthogy a’ belek szüntelen mozgás
iján vannak, hogy az egymáshoz dörzsölodés ne ártson, 
bölcsen kötötte ezeket össze a’ teremtő a ’ kövér fodor- 
hártyával, az egész beleket pedig mintegy zsacskúba he
lyezte , mellyet böndörhárlyának neveznek. A’ nagy ug
rás , esés, nagy terhek’ emelése által ezen gyenge bön- 
dörhártya megreped , melly miatt a’ Lelek leszakadnak, 
az ember sérülést kap. Innét, hogy ezeket (ávoztatni 
ke lle tik , mindenki láthatja.

13. | .

A’ féjnedvekből elváltozott ’s az egész testre elha
tott vér különböző működésen megy által; különösen 
megfrisűl a’ vét a’ lélekzés vagyis a’ fris lég’ beszivá- 
sa által. Tudniillik, az orrunkon és szájunkon benyo
muló lég , a’ lélekző gége által — melly a’ nyelő gégé
től egészen különbözik, mind kisebb nyílása, mind fe
dele által — a’ tüdőkbe v ite tik , mellyek szivacsos tes
tek , különböző lég-edényekkel vannak ellátva, felül a’ 
mellüregbetiíe\ínsLaG\í — egyik jobb-, másik bal-oldalon— 
a’ gyomortól a’ kereszthcirtya által választatnak el. A’ 
lélekzés által már a ' vér a’ tüdőkben megfrisűl, egy
szersmind a’ tisztátlan és hasztalan gőzöktől, mellyek 
lélekzés által a’ szájon kijőnek, megszabadul. De ez 
jnind csak ott történhetik, hol az ember fris léget szív 
b e ; a ’ gőzös tisztátalan lég által a’ vér nem frisül 's 
nem tisztulhat meg. Ezért veszedelmes a’ tisztátlan gő
zös szoba* Ezért szükséges a' szobákat szellőztetni, kö
zönségesen pedig tiszta légü helyen járkálni. Ezért ve
szedelmes poros léget beszívni, mellyből a’ por a’ tü
dőkbe ülepszik le. A’ lélekzés, minthogy a’ kerek hár
tyát — melly alatt a ’ gyomor fekszik — folyvást! moz



gásba hozza, egyszersmind a’ gyomor’ működésére is 
hatással van.

A’ tüdők között vau a’ szív , mellynek rendelteté
se a z , hogy a’ tüdők által megtisztított vért az egész 
testben elterjeszsze. A’ szív áll ke't nagyobb — jobb 
és bal — üregekből, mellyek szív-kamaráknak mondat
nak ; mindenik kamara valamelly választófal által ismét 
két üregekre van osztva. A’ vér a’ szívből először is 
a ’ nagy életérhe folyik, ebből két kisebb erekbe ömlik, 
ezekből ismét más kisebbekbe, mellyekkel az egész test’ 
erei összefüggésben vannak: míg végre az ügy nevezett 
finom vérereken ismét a’ szív’ jobb kamarájába vissza
kerül ; innen útját ismét az egész testben folytatandó. 
Ezt nevezzük vér-kerengésnek, mellynek lítja mintegy 
150 lábat tészen, és ezt az egészséges yétíorgás 5 perez 
alatt elvégzi. Mindjárt a’ gyomor-hártya alatt a’ gyo
mor' jobb oldalán fekszik a’ máj, melly az epének a’ 
vérből készítésére, így a’ vér’ tisztítására szolgál. Ez
zel szoros összeköttetésben van a’ lép, a’ gyomor’ olda
lán , elősegíti az eledel’ emésztését, vért viszen a’ máj
ba, azt az epe’ elválasztására alkalmassá teszi: így ez 
is a’ vér’ tisztítását mozdítja elé.

Midőn a’ vér a’ test - mozgás ’s munka által sebe
sebb kerengésbe j ő , a’ test izzad: miből világos, hogy 
az izzadság — ezen sós rész — a’vértől válik e l; ugyan
ettől válik el a’ vizelet i s , hamarább, ha a’ test mozgás
ba jő. Ezekből világos, mennyire légyen megkivántató 
a’ test-mo:ígás a ’ vérkeringésre, a’ szükséges izzadásra 
’a a’ vizelet-hajtásra.

14. §.

Testűnknek érintett húsos részein kivűl, különö
sen alkatják ezen részt, a’ tidajdonképeni húsok, mely- 
lyek különböző izmokból, ezek vékonyabb ’s vastagabb 
egyes rostokból vannak összeszőve, mellyek közé terjed



el a’ vér. Innen akármelly húsos részt szorítás, ütéa 
által megsérteni, ’s így a’ vért szabad menetelében meg
akadályozni ’s elrontani legveszedelmesebb. A’ hnsok- 
Ijan ágaznak el a’ test közt a’ különböző erzőinak vagy 
idegek, mellyek mind párosán vitetnek részint a’ hit-  
gerinczre, részint az agyvelőre. Az agyvelőre, testünk’ 
ezen legnemesebb részére, tizenkét pár, a’ hátgerinczre 
pedig harminczkét pár vitetik, mellyek ingerelhetősé- 
günk’, érzékenységünk’ , mozgásunk’ eszközei. Innea 
érthető, miért a’ tapintás’ idegjei az egész testen 
elszéledvék, különösen összecsomózvák az ujjak’ vé
gein; és hogy a’ testet, a’ mennyire lehet, nem kelle
tik eldurv/tani,’s így az érzésre alkalmatlanná tenni. 
Innen érthető a’száj'izlése, és hogy azon-étel némellyek- 
ne'J különbözőleg izeskedik, mellynek oka az izíés’ ide- 
gei/iek különböző fogékonysága; ezért kell a’ szájat ’s 
fogakat tisztán tartani. Innen érthető az orr’ szaglása, 
mellyet a’ teremtő bölcsen a’ száj’ felibe rendelt, hogy 
a’ szaglás által is már undorodást ébreszszen némelly ár
talmas eledelek irán t, mellyekből emelkedő gőzök a’ 
szaglás’ idegeit megérintik; ezért kell az orrot is tisz
tán tartani, hogy a’ szaglás-idegek fogékonyok legye
nek. Innen érthető a’hallás, melly szerint a’ fid ' dob
ja  — melly gyenge hártya — megillettetvén, a’ hallás- 
idegek a’ hangot a’ köz-érzékre, az agy velőre, viszik: 
hol minden idegek központúinak. Ezért kell eltávoztat- 
ni az embertelen pofon-, agyon-’s fültövön-csapást, mely- 
lyek által a’ fül-dob könnyen megrepedhet. Innen ért
hető a ’ lá tá s , melly szerint a’ szem’ belső részének ide
ge a ’ fény által megillettetvén látás eszközöltetik. A’ 
természet-tudományban láttuk , hogy a’ szem’három ned
veit , három fő-, és két folytatott hártyák kerítik, melly 
hártyák közül a ’ legbelsőn vannak a’ legfinomabb látás
idegek. Bár a’ teremtő’ bölcsesége gondoskodott is a’ 
szempillák által arról, hogy a’ szembe szerfelett sok 
fény ne tódulhasson; a’ szem-héj által pedig arról, hogy



a’ főről lecsorgó sós izzadság a’ szembe ne vegye ma
gát : mindazáltal nekünk is tisztünk ezen legérzékenyebb 
részűnket ótalmazni az által, hogy — a’ mennyire le
het — a’ nagy fénybe nézést kerüljük e l ; a’ napba ’s 
tűzbe nézni a’ szemnek ártalmas; leghasznosabb zöld 
színen legeltetni a’ szemet; távoztassunk minden feltű- 
zesedést, 's különösen illyenkor a’ szemnek hideg víz 
általi megmosását távoztatni k e ll; mindjárt étel után
— egyébiránt tüzesedés nem lévén jelen — a’ szemet 
fris vízzel fördetni a’ legczélszerűbb.

15. f.

Az érintett híg és húsos részeket feltartják  a ' rae- 
revény és kemény csontok, mellyek támaszai a ’ húsok
nak , ’s a’ testet az összerogyástól ótalmazzák. A’ cson
tok csuklók által vannak összekötve, ezek pedig nedves 
forczogókkal felkészülve, hogy egymáshoz keményen ne 
dörzsölődjenek. A’ csontok — mellyek testünkben 161- 
re száraítatnak ’s velőkkel vannak ellátva — eloszlanak 
vég-tag-, derék- és feycsontokra. A’ végtagokat alkat- 
já k  a’ kar’ és láb’hármas csontjai: a’ felső  kar' ésczomb’, 
a’ kar' és lábszár', a’ kéz' és lábfej' csontjai, a’ kéz- és 
láb-ujjakkal. A’ derék’ csontjait alkatják: a’ gerincz’, 
mell’ és medencze'csontjai. A’gerincz egy oszlop, melly 
24 forgó-csontból á l l , ’s a’ fejet tartja ; legfelül van 2 
nyak-gerincz, azután következik 12 hátgerincz, végre 
5 ágyék-gerincz. A’ hátgerincz-csontba vannak még e- 
resztve 7 oldal-bordák, mellyek a’ m ell-csonttal együtt 
a’ m eir üregét kerítik  ’s a’ mell-csontokat alkatják. A’ 
többi 5 oldal-bordák nincsenek szorosan a’ mellhez kap
csolva; a-íési fa ttyú  oldal-csontoknak is mondatnak. Ott, 
hol a’ gerincz végződik, mindkét oldalról csipő~csotitok 
állnak: ezek már a’ csontokkal együtt mintegy meden- 
czét alkatnak; ezért medencze-csontoknak neveztetnek. 
A’ fej’ csontjait a lkatják, a’ haponya-csonlok, mellyek
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bár egy darabnak látszanak i s ,  különböző részekből 
vannak összetéve, niillyenek a’ homlok', 7iyakszirt~, fal- 
csont-, halánték- és rosta-csontok. Ezek közé helyezé 
a’ bölcs teremtő testünknek legnemesebb részét, az agy
vei ö t: hova minden érzék-idegek vitetnek, ’s itt van a’ 
hö%-érzék. Az emberi test’ érintett csontjai először por. 
csogú neműek, lassankint lesznek keményekké, annyi
ra , hogy némelly fiatal embereknél 15, másoknál 20-ik 
életévben lesznek a’ csontok teljes kemények. Innen 
érthető j miért kell a’ fiatal festet mozgás és munka ál
tal gyakorolni, test-gyakorlat és hideg vízben fördés 
által erősíteni, minden erőködéstől megkímélni, külö
nösen pedig a’ nemi ösztönök’ korán kielégítésétől min
denek felett otalmazni.

A’ test’ híg, húsos és csont részei hörrel vannak 
bevonva. A’ bőr’ gyengébb részei szőrrel vannak be
nőve. A’ bőrön megsaámolhatlan lyukacsokwMnak, mely- 
lyeken bontakozik ki az izzadás; innen érthető, meny
nyire szükséges a’ bőrt gyakori mosás által tisztán tar
tan i, így az izzadásnak szabad menetet engedni,

Ezek testünknek alkotó részei, ezek azoknak egy
másra viszonyzó hatásai. Honnan látható, hogy testün
ket a’ hirtelen felhevüléstől ’s meghűléstől ótalmazni, 
rendes m unkásság’s mozgás által gyakorolni, a’ gya
korlott festet étellel, itallal ’s álommal megújítani szük
séges. De egyszersmind az is világos, hogy testünket 
minden rendetlen munkától, rendetlen italtól, ételtől ’s 
más rósz hatástól otalm azni— ; és, ha csakugyan egész
sége megbomlott, ennek helyreállítását ahhoz értő or
vosra bízni kell.



A’ törtónet-tudomanyt, melly az emberek közt tör
tént változásoknak tanítója, el szokták osztani 1) haj- 
dan-, .2) közép-, 3) jelenkorra. A’ hajdankor terjed a’ 
legrégibb időktűl a’ nyúgoti római birodalom’ elpusz
tulásáig, és így 0—476-ig Krisztus után. k.' középkor ma
gában foglalja a ’ nyúgoti romai birodalom’ leromlásától 
elfolyt időt Amerika’ felfedezéséig, és így 476 —1492 
Krisztus után. A’ jelenkor terjed Amerika’ felfedezé
sétől a’ mai időig, és így 1492 — máig. Ezen nagy idő
szakok ismét kisebb időszakokra osztatnak némelly ne
vezetesebb események által.

HAJDANKOR.

K risztus előtt 0 — 2400.

A’ hajdankorban'az első emberek minden tulajdon- 
képenl társaság nélkiil éltek, erdei g y ü m ö lc s ö k e t ettek, 
véres vadászat vala fő foglalatosságuk; majd barmokat 
szelídítettek, mellyek ha egy helytt a ’ legelőt elemész
tették, tovább vonúltak; végre föltalálták a’ szelid föld- 
mivelést, melly az embereket társaságba voná össze. 
Kőzöttök , ki a’ porokét leginkább eligazíthatá, vagy 
különös ügyességgel ’s erővel kitetszett, fő vala 
a’ társaságban. Ekkor éltek az úgy nevezett özönvíz



előtti hosszú életidejű pátriárkák, k ik  között Mózes, 
a’ legrégibb író , elsőnek mondja Adámot ’s ennek nejét 
É v á t;  kik az egész emberid nem' törzsök szülőinek 
m ondatnak, Ázsiának legkiesebb helyén laktak, melly 
innen paradicsomnak vagy éden-kertnek neveztetett.

2400 — 2300.

Ezen időszakra esik azon nagy vi'záradás, mellyet 
özönvíznek neveznek, ebből — mint Mózes í r j a — csak 
Noéh szabadult meg nyolczad magával, ki egy bárkát 
ép ített, ebbe vonult családjával, és minden állatokból 
egypárt vitt b e ; végre apadván a’ v íz , a ’ bárka az Ara- 
rát hegyén megálla, ’s Noéh családjával a ' szárazra lé
pe ki.

2300 — 2200.

Ázsiában Nimród vadász alapítja Babilont, Assnr 
pedig Assyriát: később ezek Medeával a ’ nagy Assyriai 
birodalommá olvadtak; majd ismét elváltak. Nevezete
sebb királyai voltak: Beius; a ’ hatalmas Ninus  ̂ a’ füg
gő kertekkel pompázó Semiramis, N inas’ felesége, ki 
Niniás fiának neve alatt uralkodott; az alacsony Sarda* 
napalus, ki nagyon hitvány ’s rósz uralkodó volt.

2200 —  2100.

A’ mellett hogy az egyiptomiak Afrikában virágoz
ta k , Ázsiában Cbinának már ekkor volt császárja; a’ 
csillagokat tudományosan kezdték vizsgálni, valamint 
a ’ khaldeaiak is. A’ phönicziaiak pedig, kik a’ Közép
tenger mellett laktak , már kereskedést kezdettek; meg- 
járák hajóik Angliát ónért, Spanyolországot ezüstért, 
Arábiát elefánt-csontért, Poroszországot gyantáért; út
jaikat a* tengeren csillagok után irányzák*

2100 —  2000.

Mőris, híres királya Egyiptomnak, ásatta a’ Mő<



rls tavá t, azért, hogy a’ Nílus’ vizét felfogja, és a’ 
szükség’ esetéhen Egyiptom' földjét áztassa. Ez azt mu
tatja , hogy az egyiptomiak már ekkor polgárosodott ’s 
szorgalmas emberek voltak. Hogy különösen az építés’ 
honja volt Egyiptom, mutatják a’ roppant piramisok és 
obeliskusok.

2 0 0 0  — 1 9 0 0 .

Ekkor élt Abrahám, ki Ó-Mesopotaniából jö tt Ká
naánba, a’ zsidók’ törzsök-atyja; mindenek közt először 
eltörölvén a’ bálványozást, az egy igaz Isten’ tiszteleté
re tahitá a’ zsidókat. Mi által a’ zsidó nép az ó világ’ 
nevezetes népe ló'n. Abraháninak Sárától született fia 
volt Izsák, Ismael pedig Hágár ngvű szolgálójától. 
Izsáknak fia volt Jákob vagy Izrael.

1 9 0 0  — 1 8 0 0 .

Ekkor élt Jákob vagy Izrael, kinek 12 fiai voltak; 
ezektől származtak az Izrael’ tizenkét nemzetségei, mely- 
lyek közűi nevezetesebbekké lettek a’Levi ésJuda nem
zetségek; a’ Levi nemzetségből származtak a’ papok, a’ 
Judából pedig sokáig a’ leghatalmasabb királyok, sőt 
ebből született később a’ Messiás vagy Krisztus is.

1 8 0 0 — 1 7 0 0 .

József, az Izrael’ tizenkét fiai közűi a’ legkiseb
bik, kit atyja leginkább szeretvén, testvérei előtt irigy
ségbe esett; ezek őtet eladák Potifárnak Egyiptomban, 
hol fő méltóságra ju tván , testvéreit Egyiptomba hívja 
's Gosen termékeny földön inegtelepíti. Egyiptom már 
ezen időben igen virágzó ország volt; különösen kitű
nik Sesostris törvényei 's hódításai által.

1 7 0 0  —  1 6 0 0 .

A’ zsidók Egyiptomban lak n a k , hol nagyon meg
szaporodván , különösen Farao király által üldöztetnek,



kemény munka dltal terheltetnek, sőt minden fid gyer
mek vízbe vettetik: k ik  közül Mózes a’ Farao’ lánya 
á lta l tőrte'netből megszabadulván^ a’ zsidóknak az egyip
tomi nyomorúságból kiszabadítója lön.

1600 — 1500.

Mózes a’ zsidókat Egyiptomból Kanaánba vezeten
d ő , szerencsésen vezérli által őket a’ Veres-tengeren. 
Menydörgések és villámlások közt ád nekik engedetle
neknek törvényt a’ Sinai hegyen, de a’ Kanaánba 40 
esztendei vándorlás után sem vezetheti b e ; mert útköz
ben meghal. Ezen időszakban Cekrops Egyiptomból jő 
vén építi Athénét^ Kadmiis pedig Phönicziából, alapítja 
Thebét, egyszersmind a’ betűkkel írást beviszi Görög
országba, honnan majd később a’ tudományok terjednek 
az egész földre.

1500— 1400.

Jozsue 40 évi bujdosás után bevezeti a’ zsidókat az 
ígért Kanaánba, hol különösen a’ filíszteusokkal sokat 
hadakoztak, az egy igaz Isten’ tiszteletétől sokszor bál
ványozásra hajlottak. Minős, Kréta’királya és törvény- 
adója, már ezen időszakban nevezetes.

1400 — 1300.

A’ zsidók bírák alatt élnek, kik közül első volt 
O thoniel, utolsó Sámuel. Ceres és Tripfolemus a’ szán
tás-vetést beviszik Görögországba, mi által Görögország 
különös virágzásba jut.

1300—1200.

Tróját, 10 évi kemény ostrom után, fortélylyal meg
veszik a’ ravasz görögök, mire alkalmat adott Mene- 
laus spartai k irá ly ’ nejének (H elenának) Paris trójai 
király általi elragadtatása. Thezeus király alatt kezd 
Athéné tekintetbe jőni.



1200 —  1100.

A’ görögök részint viz-áradás, részint nagy népes
ség, részint Peloponnezusnak a’ heraklidák általi el- 
foglaltatása miatt kíilönböző helyeken telepeket alkat
nak , miilyenek: Jonia^ Doria, Eolia.

1100— 1000,

A’ zsidók a’ birák után királyok alatt élnek, kik 
között első volt Saul; ezt követte a’ zsoltárokat író, 
egyszersmind Zsidóországot nagyon szélesen kiterjesztő 
Dávid; utolsó volt a’ békét 's kereskedést szerető, a’ 
jernzsálemi templomot építő bölcs Salamon,

1000 -  900,

Zsidóország Salamon után Juda- és Izrael-országok- 
ra oszlik. Az első áll a’ Juda és Benjámin nemzetségé
ből; a’ második a’ többi tíz nemzetségekből, Samariá- 
val. Athéné Kodrus után arkhonok alatt van: mi által 
a’ kevés ideig virágzó görög köztársaságnak tétetik le 
alapja,

900 — 800.

Likurgus Spartának testi keménységet 's hadako
zást eszközlő törvényeket ád. Karthago a ' phönicziai 
Didó által építetik. A’ phönicziaiak’ hajózása, keres
kedése legvirágzóbb állapotra jut, Tyrus és Sidon hí
res városok. A z assyrusok a’ világ' urai. Az indus brah- 
minok vagy papi bölcsek Indiában uralkodnak. A’ scy- 
thák már ekkor hódítók, egyszersmind tudósokkal — 
millyen Anacharzis — díszeskedők.

800 — 700.

Roma, az atsyrusoh, perzsák, görögök után a' vi- 
lá ^  ura’ építetik Romulus és Remus által (753); kóbor
ló emberekből á ll össze. Izrael’ országa, miután ben



ne 18 k irály  uralkodott, Hoseas alatt Salinanassar álfal 
lerontatik , a’ zsidók Assyriába fogságra vitetnek. A’ 
roppant Assyriai - birodalom Uj-Assiria-, Uj-Babilonia- 
és Media-ors/.a'gokra oszlik. Babilonnak legnevezetesebb 
királya lön Xabukodonozor.

700 — 600.

Juda-ország, miután 20 király uralkodott benne, 
Zedekiás alatt Nabukodonozor által elpuszti'tafik, a’ zsi
dók a’ babilóniai fogságra vitetnek. Roma’ csekely kez
dete czélirányos intézetekkel növekedik, királyai közűi 
Romulus — testvérét eligtatván — hadi törvényeket adott; 
NumaPonipilius bitet — , TullusHostilius tekintetet had 
által —, Ancus Martius hatás-körét hódítás és építés 
által — , Tarquinius tiszteletes, hasznos és Ízléses épü
letek által —, Servius Tullius nép-erőt, ennek osztá« 
lyozása által — alapítanak.

600 — 500.

Roma a’ királyi hatalomtól a’ kevély Tarquinus 
(7ik király) alatt megszabadul, mire egy Lukretia nevű 
asszonynak a’ királytól megszeplősítése adott alkalmat; 
’s köztársasággá válik. Zoroaster a’ perzsák, Confutius a’ 
chinaiak, Pythagorás a' görögök közt bölcselkednek. 
A’ •perzsák az assyrusok után a’ világ-' u ra i, Cirus — a’ 
Harpagus által megöletendő — alapítja a’ Perzsiai-biro
dalmat , Babiloniának is ura lesz. Kresus Lidia’ kirá
lyát meggyőzi, meg akarja öletni, de a’ Solon’ szavait 
eléidézőnek — hogy „senki halála előtt nem boldog“  — 
megkegyelmez. A’ zsidókat 70 évi fogság után haza bo
csátja, k ik  a’ jeruzsálemi templomot űjonan fel akar 
ják ép íten i; de a’ munka nem sikerűi. A’ zsidók mind 
inkább szélednek a’ földön. Solon az atheneieknek em
beribb törvényeket adott, mint előzője D rako, ki csak 
büntetni akart; Solon egyenlő jogokra és tartozásokra 
iigyekszik alapítani törvényeit.
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2 1 0  TÖKTK.NET-TLDOM AXY.

5 0 0 —  4 0 0 .

Koma a’ kevély Tarqiiínus’ kiűzetése után köztár
sasággá les/,, ’s cunsulok által igazgattatván legvirágzóbb 
állapotra ju t. A’ perzsák Görög-országot hódítandók, 
több ízben Tberinopilénél, Salaiiiisnál — ; különösen a’ 
inarathoní mezőn Miltiades vezér a la tt, a’maroknyi lelkes 
atheneiek á lta l, Xerxes királyuk alatt inegverctnek. 
Athéné' kitűnősége miatt had támad Athéné és az irigy 
Sparta közt, ’s ez a ’ peloponesusi hadra ád alkalmat, 
mellyben az atheneiek elnyoinatva 30 kény-uraknak vet
tetnek alája. Socratest az athenei bölcset is az egy igaz 
Isten’ tiszteléseért ekkor kárhoztatták méregre.

4 0 0  —  3 0 0 .

Az Athénét elnyomó Sparta ellen Thebe támadt, ’s 
Epaminondas ennek szerzé meg a/, elsőséget. A’ hajdan 
miveit görög köztársaság’ viszáíkodásíín , és így gyen
geségén, alapítja Maczedoniának •— Görögország’ egy ré
szének— királya Filep, azután ennek fia Nagy Sándor, 
roppant birodalmát, melly az Adriai-tengertől szinte In
diáig terjedt. Sándor folytatja a’ görögök’ hódítását. 
A’ Perzsiai-birodalom N. Sándor által ledöntetik Darius 
Kodomannus alatt. így bár a’görög köztársaság is szé
lesen terjed t, még szélesebben térjsde az X.-Sándor alatt: 
mi által a’ görögök a' perzsák ntáu a' világ' nrai lesznek. 
De Nagy Sándor’ halála iitán azonnal a' birodalom ma
cedóniai, egyiptomi és kis-ázsiai királyságra oszlik. — 
A’ zsidók Antiochus alatt üldöztelnek.

3 0 0  —  2 0 0 .

A’ hatalmát terjesztő romai köztársaság a’ kartha- 
goiakban ellenzésre talál: ebből származik a’ három
karthagoi vagy penusi had, mellyek közűi Hannibál’ vi
tézsége által, bár az elsőben Regulus megaláztatik, a’ 
másodikban Kannánál végveszélyt szenvednek a’ ro



m aiak; mindazáltal a’ katonáknak Kapuában elpuhult- 
sága útat nyit Scipionak Zainánál győzedelemrej melly- 
bői a’ harmadik penusi hadban Karthagónak földig 
lerontatása következik: ez által a’ romai hatalom szer
felett növekedik; ’s a görögök után a romaiak emelkeár 
nek világ’ uraivá.

200— 100.

Karthago és a’ pompás Korintlius a’ romaiak által 
elpusztjtatnak. Macedónia és Syria, velők a’ zsidók, 
romai hatalom alá esnek. Romában a’ nagyok a’ nép’ 
zsarlóivá lesznek; ezért a ’ nép minden polgári kötelez- 
tetés alól kivonván magát, az Avenmis hegyre vonul, 
de visszahi'vatik. A’ nagyobbak még is zsarlók, k ikel
jen midőn a’ két Grakhusok mint népszónokok a’ népet 
ótalmaznák, megöletnek: ez az első polgár-vér. Roma’ 
erkalcse egészen megromlik; az előbbi brutusi, coclesi, 
scevolai ’s fabiusi erényeket részrehajlás, félénkség, 
egyenetlenség ’s megvesztegettetések váltak fel.

100 — K risztus' születéséig.

Ezen században a’ veszélyes polgár hadak gyengí
t ik , sőt lerontják a’romai köztársaságot; hatalma, melly 
az ismeretes világ’három részire terjed , hanyatlik; Sil- 
la a’ hazáról jelesül érdemelt Marius ellen harczol, 
győz, 's  kegyetlen dictator lesz, Pompejus, Julius Ce- 
sár és Crassus szövetkeznek, mi Cesarnak a’ pharsaliai 
ütközet után (48) örökös dictatorságra nyit utat. 
Antonius Lepidus és Octavias szövetkeznek, melly szö
vetkezés után az aetiumi győzedelemmel (31) Octavius 
császár lesz.

Kriszttis' születésétől— 100.

Ezen században kezdi a’ romai császárságot Augu- 
stiis, a’ jeles trónrabló, ki mint romai polgár Octavius

14*



nevet visel. Ez alatt született K risztus, az emberi nem
zetnek a’ keresztyén vallás által legnagyobb jóltévöje ; 
30 éves korában fog tanítói hivatalához, 33 éves korá
ban megfeszítetik ; halála után tanítványai a’ legnagyobb 
üldözések közt is terjesztik a’ keresztyén vallást; a’ 
két Jak ab , Péter és Pál apostolok megöletnek ; első 
keresztyén eklézsia Jéruzsálemben. A’ vad .— kü
lönösen a’ keresztyének iránt kegyetlen— Doraitianus, 
a’ szörnyeteg Galba, O ttó, V itellius, a’ kegyetlen Né
ró — kianyja 't, nejét, 's féltestvérét megölette, Romát 
felgyujfatta — Caligula ’s Tiberius császárokon kivííl 
(kik mind gyilkos kezek álíal vesztek e l) , ezen század
ban a’ romai császárok közt uralkodott az igazságos és 
erényes Trajanus; az embert szerető T itu s , ki ha vala
melly nappal jól nem tett, estve így kiáltott fe l: „B a
rátom! e’ nappalt elvesztém.“ — Vespasianus alatt lázad
tak fel a’ zsidók; ezért fia Titus által Jeruzsálemet 
elfoglahatta, és a’ zsidók végképen szétszórattak a’ 
földö«.

100 —  200.

Ezen században voltak és ölettek meg a’ zsarnok 
császárok, mint Commodus és Pertinax; de volt Mar- 
cus Aureliiis is jeles példája az uralkodóknak; volt An
tonius valódi philosophus uralkodó; volt Adrianus ügyes 
császár. Ezek után a’ császárok’ tekintete annyira el
vész, hogy a ' zsoldos katonák a’ többet ígérőnek adják 
el a’ császárságot. A’ roppant lloniai-birodalom pártok 
által rongáltalva önterhe által kezd összerogyni.

2 0 0  —  3 0 0 .

Diocletianus a’ szélesen kiierjedet és zabolátlan bi
rodalomban szükségesnek találja Maximianus segéd-csá
szárnak felvételét, mind kelten egy segéd-uralkodót 
neveznek: melly lett midőn a’ romái hatalom’ erősítésére 
czéloz, akkor gyengülésének kezdete lesz. Különös ha
talmat gyakorolnak a’ zsoldos katonák n’ császár-vá-



Iflsztásban, önkényök szerint választják cs agyonverik 
azokat. Nevezetes császár ezen időszakban Probus, pan- 
iioniai fi ; a’ galliisok, perzsák és az egyiptomiak ellen 
folytatott hadai által dicsőséget szerzett magának. O is 
a ’ katonák által választatott és öletett m eg, azért, m«rt 
béke’ idején vélek dolgoztatott. Probus előtt ezen idő^ 
szakban a' katonák által tizenegy ocsmány császár öle
tett meg. Thébei Pál és Egyiptomi Antal —  sanyargó 
remeték — eredetet adnak a’ barátoknak.

300 -  400.

Nagy Constantinus vette fel először a ' romai c S t í -  

szárok közt a’ keresztyén vallást, ő vette által a’ csá
száriszéket először Bizantiumba; innét lett e’ varosnak 
másik neve K o n s t a n t i n á p o l y .  Első búcsú a’ Krisz
tus’ keresztjéhez. Nagy Constantinust követték fiai (Con
stantinus, Constans és Constantius), kik alatt már sza
kadások voltak a.’ keresztyén vallásban, miilyenek: az 
arianusok, kik a’ Krisztus’ istenségét tagadták, de a’ kik 
kárhoztattak a’ niceai zsinatban (325) ; továbbá, a’ dana- 
tisták. Julianus kegyetlen ellensége a’ keresztyéneknek, 
maga is megtapodtaa’keresztyén vallást (Apostata); Jovia- 
nus a’ keresztyének’ pártfögója. A’ vándor nemzetek közűi 
á* gothusok beütnek a’Romai-birodalomba, Valens az ezek 
ellen folytatott hadban esik el. Nagy Theodosius, két fiai 
Honorius és Arcadius közt, megosztja a’ birodalmat, úgy 
hogyArcadius napkeleti,Honorius pedig napnyugoti-császár 
légyért (395.) melly osztáshoz járulván a’ vallásos czí- 
vódás is :  inkább gyengül â  birodalom, ’s könnyebbül 
az ú t a ’ vándor nemzetek’ betörésére.

400 — 500.

Az á lta l , hogy Nagy Theodosius a’ romai birodal
mat két fiai közt megosztotta, ezen században utat nyit 
a ’ vándor nemzeteknek a’ Romai • birodalomba ütésre, kik



ebben dúlván nemcsak a’ roppant birodalmat osztják 
több apró királyságokra; hanem, a’ szüntelen fegyverfo
gástól idegen lévén a’ szelíd tudomány, egyszersmind a’ 
homályos évszakba merítik egész Európát: minek alap
jáu l már a’ császárok alatt elfajult viszálkodó romai nép 
igen sokat tett. Hlyen vándor nemzetek voltak a’ longo* 
bardusokon és hunnusokon kívül a’ visigothusok Alarik 
a la tt, az oszfrogothusok Theodorik vezérőkkel, a’ van- 
dalusok Genserikkel; alanusok, svédek, burgundiisok ,  
e's a’ hetulusok, kiknek Odoacen nevű királyok fosztá 
meg Romulus Augusfulust — a’nyugoti birodalom’ utolsó 
császárját — országától (476.): m iu tán  a’ nyugoti Romai- 
birodalom több apró orsza'gokra oszlik.

K Ö Z É P K O R .

500 — 600

A’ vándorló nemzetek által szétdarabolt és pusz
tított Romai-birodalomban Justinian napkeleti császár 
tartja főn valamenyire a’nyugoti birodalom’ méltóságát is: 
ez j a’ később Síoldulásra jutott Belizar fő vezére által, 
győzedelmeskedik Italiában és Afrikában; de ezen sze
rencse csakhamar elenyészett, mert követője II. Jus- 
tin alatt Alboin a ’ longotardusok’ királya elfoglalta 
Italiát. A’ napkeleti birodalom gyengélkedő állapot
ban 1453-ig fönmarad ’s a’ keresztyén vallásban táma
dott keleti és nyugoti eklézsiára szakadás miatt — mint
hogy itt a’ görög vallás lett uralkodó — sokszor görög 
császárságnak is m ondaíit. Több német eredetű vándor 
népekkel vetélkedtek pusztításban a’ hunnusok Attila 
alatt, kinek birodalma E llak , Dengesich és írnak fijai 
között semmivé le t t .—Itt már a’ tudatlanság annyira ter
je d t , hogy a’ papok közűi is csak némellyek tudtak 
olvasni.



600 — 700.

Ezen időszakban leginkább a’ saracenus kalifák 
küzdenek Syriában , Palestinában (a’ Szent-Földön), és 
Afrikában ; innét győzedelmeskedve Európába jőnek , 
Hispániában a’ gothusok’ országát lernntják. Ezen sa
racenus kalifák’ követője Mubamed, ki kereskedés és há
zasság által meggazdagodván, arra a’ gondolatra jö tt, 
hogy magát Isten' prófétájának adja k i , 'sú j vallást állít
son fel (612), melly nagyon eszesen a’ nép’ természeté
hez lévén alkalmazva, S'Ok követője volt; de ellen
zőkre és ta lá lt, kik által Muhatned líldöztetvén Mekká
ból Medinába futott (622). Innen számlálják esztendei- 
t e í  Mubamed’ követői a’ muhamedánusok (kiknek utód
jai a’ n>ai t ö r ö k ö k ) ,  mint mi számláljuk Kristus’ szü
letésétől. Maga Mubamed hadvezér és próféta volt, köve
tői szinte a’ vallás ürügye alatt világ-hódítók le ttek ; 
utódjai, kik magokat kalifáknVik nevezek, az egész ke
leti birodalmat később hatalmok alá hajtották, Omár ka
lifa Jeruzsálemet is meghódította, az alexandriai nagy 
becsű könyvtárt (az egész világ’ kárára) felégettette.

700 — 800.

Pipin (Nagy Károly’ atyja) frankoniai király, a’ 
pentapolisi exarchátust a’ romai pápának ajándékozza, 
mi által azt magához és fijához lekötelezi. Nagy Ká
roly a ’ Byugoti birodalom’ romjain alapítja a’ frankok’ 
országát, ’s romai császárrá kenetlk; a’ longobardusok 
országát Olaszországban elfoglalja, a’ spanyolországi 
saracenusok’ földjét elnyeri, Saxoniát elnyomja, egész 
Németországnak urává lesz, abba a’ keresztyén vallast 
beviszi. Bár a ’ romai pápa nagy befolyással van hatal
ma’ növekedésére , mindazáltal nem bábja a’ pápának. 
A’ tudományokat kedvelte, meglett korában tanult írni. 
Nagy Károly alatt kezd a’ négy századon keresztül



\

borongó homály után a’ tudományokra kedvező fény de
rülni , melly e’ homályos századokon álíal csak az arab
sok közi maradt meg, kik közt különösen a’ szám-és 
csillag - tudomány virágzásban voltak.

800 — 900,

A’ magyarok ázsiai helyűket elhagyván, Etel’ közét, 
a’ mai Bessarabiat és Moldvát elfoglalják ; innét a’ kio- 
viai oroszokat meghódi'tják. Almus 1-ső Vezér alatt a’ 
Kárpátokon át jőnek Magyarországba , Ungvárt beveszik, 
Munkácsot felépítik (889.) Almus, mi előtt a’ magyarok 
széles foglalásokat tettek, meghal. A ’ magyarok 2-dik 
vezére Árpád (Almus’ fija) alatt elfoglalják Ménmarót- 
tiíl a’ Szamos, Maros, és Tisza vizek’ kőzet; a ’ mai 
Bánátot, Gádtól; a’ Tisza Duna és Garán közt lévő föl
det a’ Kárpátokig, Zalántól; a’ Vág és Morva vizek’ közéi, 
Zvatupluk moldvai fejedelemtől. — Nagy Károly’ gyáva 
maradékai közt feloszlik a’ birodalom , kik királyi ha
talommal több örökös uraságokat ajándékozgatnakmeg: 
ez eredete a’ sok független hatalommal bíró fejedelmek
nek (vasallus). Nagy Károly’ összeomlott birodalmából 
emelkedik a ’Német-birodalom, mellynek császárai — a 
mai austriai császárig— nagy tekintettel birnak az euro' 
pai uralkodók közt.

900 — lÓOO.

Árpád 2-ik vezér alatt Velenczét tömlőkön támad
ják  meg a’ m agyarok; de visszaveretnek. Árpád elfog
lalja a’ mai Dunán túli kerületet, Pannóniát (900). A’ 
magyarok Zoltán X-dik vezérök alatt a ' görög vagy nap
keleti császárnak sok pénzért engednek 50 évi fegyver
szünetet, béke’ jeléül adják Gyulát és V e rb u lc s o t ,  kik 
által majdan a’ görög vallás terjed először Magyaror
szágon. A’ magyarok rabolnak Németországban Alsatiá- 
ig , Olaszországban Kapuáig; Merserburgnál I. v. Ma-



darászH enrik által keményen megveretnek (933). Tak
sony 4-dik vezér alatt terjed a’ keresztyén vallás Ilie- 
rotherus Konstantinápolyból az országba Gyulával és 
Verbulcscsal jö tt fő-pap által. Taksony . alatt Lechnél 
(955) szörnyen megveretnek a’ magyarok I. Ottó német 
császár által; a ’ fogolyLeel és Verbulcs felakasztatnak. 
Geiza 5-dik vezér legelőször keresztelkedik meg. Pil- 
ligran passani püspök sok térítőket küld az országba, 
k ik  a’ nyugoti vagy romai vallást terjesztik az ország
ban. Az erőszakos térítések miatt báborognak a’ ma
gyarok. Geiza olly végzéseket hoz, mellyek szerint kí
vánja, hogy a’ magyarok a ’ rablással hagyván fe l, a ' 
polgárosodáshoz, kereskedéshez fogjanak, a’ szomszéd 
országokkal barátságban éljenek. Ezen időszakban Ist
ván két évig lígy uralkodik mint 6-dik vezére a’ ma
gyaroknak. Rabszolgaság’ terhe alatt parancsolja a’ 
magyaroknak a’ keresztyén vallás’ felvételét. A’ német 
császárok űgyekeznek meghódítani Olaszországot. I. Ró
b e rt, normán ember, normandiai király.

1000 — 1100.

Ezen században már királyok kezdnek uralkodni 
Magyarországban; kőziilök első Sz. I s t v á n  (1000—1038). 
Ez a’ király különösen kitűndöklött a’ keresztyén val
lás’ terjesztése á lta l, több püspökségeket alapított; kü
lönösen alapítá az esztergomi érsekséget születése he
lyén (melly vallásos buzgalmáért nyerte a’ pápától az 
apostoli király nevet, mellyel még ma is élnek a’ ma
gyar királyok). De a’ polgári dolgokra is figyelemmel 
volt: az országot 72 megyére osztotta, ’s mindeniknek 
fő-ispánt adott. A’ tudatlanság alatta olly nagy volt, 
hogy csak a’ papok tudtak írn i; innen könnyen érthető 
azoknak nagy befolyásuk a’ polgári dolgokba. Gyulát 
Erdély’ kapitánját megvervén , Erdélyországot Magyar- 
országhoz kapcsolta. Istvánnak fia Imre meghalván, 
testvérének fia Péter követte őtet az uralkodásban.
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P é t e r  2-dik király, (1038 — 1041). Ezt a’ magya
rok — minthogy minden jószágokat ’s tisztségeket né
meteknek ’s olaszoknak adott, e’ mellett az országot 
nagy adóval terhelte — nem szenvedhetvén, az ország
hói kiűzték. Alatta az elkeseredett magyarok a’ ke
resztyen vallás’ és szabadság’ dolgát zavarván a’ pogány 
vallás mellett buzogtak. A’ kiűzetett Pétert követte az 
uralkodásban Aba vagy Sámuel.

A ba  S á m u e l  3-dik király (1041 — 1045). Sem
mivel sem volt jobb a’ kiűzött P é te rn é l; a’ magyaro
kat üldözte, több mint 40 fő embert felnyársaltatoft. 
III.H enrik német császár Aba Sámuel’ megverése és ki
végzése után Pétert visszahelyezte; de a ’ magyarok a’ 
kegyetlenkedni meg nem szűnő Péternek szemeit kitolák 
’s tömlöczbe zárak.

I. A n d r á s  4-dik király (1046 — 1061). A’ béke és 
keresztyén hit' visszaállításán iparkodott; de az előtte 
uralkodók miatt elvadult nép között nem lehete nemes 
munkásságának elég sűkere. III. Henrik ellen szeren
csétlenül hadakozott. Fia Salamon' megkoronáztatása 
miatt Béla testvérével az uralkodás felett összeütközésbe 
jö tt ,  ’s Béla — győzvén — király lesz.

I. B é l a  5-dik király (1061— 1063). Ennek rövid 
idejű bölcs uralkodása alatt a’ pogányság végképen meg
szűnik, a’ vármegyék két-két követek által jelennek 
meg országgyűlésen; a’ pénzügy ezüstből pénz-veretes 
által luegjobbitatik.

S a l a m o n  6-dik király (1063 — 1075 ). Ez ellen 
Béla’ fiai ( Geiza, László és Lam bert) fegyvert fogtak  ̂
megegyeztek később ügy, hogy Salamon király marad
jon , e’ herczegeknek pedig az ország’ harmadrésze adas
sék; de a’ béke nem tarta sokáig, mert Salamonban Gei
za iránt bizalmatlanság támadott, mellyből had le tt;  
a ’ megveretett Salamon vándor életet élt, hasztalan ké
résé segítséget a’ német császároknál.



G e i z a  7-dík király (1075— 1077); egyedül az or
szág’ boldogságán munkálódott, a’ szomszédokkal fri
gyet kö tö tt; a’ hadak és pusztítások miatt eléállt éhsé
get ügyekeze enyhíteni. Bölcs kormányozásaért Ducas 
Mihály görög császár, tisztelet’ jeleűl arany koronával 
ajándékozá meg, melly még ma is a’ magyar korona’egy 
része.

S z e n t  L á s z l ó  8-dik király (1077 -  1095); a’ 
keresztyén hitet és a’ földművelést terjesztette, népét 
törvények és hasznos rendelések által igazgatta, de egy
szersmind fegyverben gyakorin, így béke’ és had’ em
bere volt. A’magyar hont háborgató kunokat (k iket a’ 
vándor Salamon izgata fel) megverte, Croatiát és Dal- 
matiát Magyarországhoz kapcsolta. A’ IV. Penrik’ ha
lálával neki ajánlott koronát el nem fogadta, elégnek 
tartván a’ magyar haza’ boldogságán munkálódni.

K á l m á  n 9-dik király ( 1095 — 1114). Ifjúságában 
papságra készítendő jeles tudományt szerze, mellyért 
könyves Kálmánnak mondatik. Törvényeket magyar 
nyelven adott. A’ szent földre zarándokoskodó német, 
franczia és olasz béke's seregeket országunkon átbocsá- 
tá , a ’ hékételenkedőket pedig szétveré. Orbán pápa’ 
felszólítására a’ szent földre nem ment el. Tudománya 
mellett kegyetlen volt; hogy fiának Istvánnak a ’ koro
nát biztosítsa, Almust és ennek 5 éves fiát Bélát sze
meiktől megfosztja ’s tömlöczbe vetteti.

Ezen században a’ német császárok viszik a’ fő 
szerepet Európában ; de mind köztük pártoskodások 
támadnak (miilyen a’ Gvelfek’ és Gibelenek’ pártja, 
mellyre alkalmat adott az, hogy Bajor Henrik III- 
dik Conradot , a’ hohenstaufeni nem ből, a ’ német 
trónra lépőt nem akarta elism erni) ; mind pedig sok 
bajuk volt a ’ világi dolgokban is teljes hatalmat 
gyakorló római pápákkal. Hildebrand v. VH. Gergely



behozza a’ papi nőtelenségct. A’ pápák’ — különösen 
II. Orbán’ — hatahna által kezdődnek a’ keresztes ha
dak , mi szerint csaknem egész nyűgöt, vak buzga
lommal tele , mindenét elhagyván a’ szent földre in
dul , azon földet, mellyen a’ Krisztus és tanitványi 
éltek, a’ hitetlen saracenusoktól elfoglalandó (1095). 
Ezen időben elterjed a’ keresztyén vallás éjszak felé is, 
Lengyelországban, Svecziában és Norvégiában.

1100—  1200.

Ezen században Kálmánon kivűl — kinek uralko
dása erre is kiterjed még — szinte 9 király uralkodott.

II, I s t v á n  10-dik király (1114 — 1131). A 'kunok
nak a’ Tisza és Duna mentében lakhelyt engedve'n, sok 
nynghatatlanságoknak szerzője lett.

II. V. V a k  B é l a ,  a’ vak Almus’ fia, 11-dik k i
rály (1131 — 1141). Ezen beteges uralkodó alatt neje 
Heléna vivé a’ kormányt bölcsen és szerencsével, vala
mint Geiza fia’kiskonísága alatt is , bárBorich (Kálmán' 
természetes fia) nem kevés alkalmatlanságot tett is ural
kodása alatt.

II. G e i z a  12-dik király (1141 — 1161). Ennek 
uralkodását nevezetessé teszi az, hogy alatta jöttek a’ 
szászok Németországból Erdélybe és a’ szepesi városok
b a , k ik más mesterségeket is gyakoroltak ugyan, de 
különösen a’ bányászatot űzték; városokban lak tak , ’s 
a’ király által bizonyos szabadékokkal ajándékoztatának 
meg. Ez eredete a’ szabad királyi városoknak.

III. I s t v á n  13-dik k irá ly , II. L á s z l ó  14-dik ki
rá ly , IV. I s t v á n  15-dik király (1161— 1173). Ezeknek 
uralkodásaik kül- és bel-háborgások voltak , mellyeket 
okoza Commen Manuel görög császárnak azon régi szán
déka, hogy Magyarországot hatalma alá hajtsa; e’ vég
re az érintett királyokat egymás ellen izgatá és segi'té 
az uralkodó székre.



III. B é l a  16-dik király (1173— 1196). Ennek a’ 
Magyarországra vágyó Manuel leányát igére; de fia 
születvén ígéretét megszegte. Béla alatt áll fel rendes 
cancellaria. Tótország és GaliliaMagyarországhoz kap- 
csoltatík. Eszes és vitéz fejedelemnek hírét hagyja ma
ga után Béla.

I m r e l 7 - d i k  király (1196 — 1204). András őcs- 
csével folyvást villongásban él, végre Andrást meggyő
zi ’s fogságba teszi. Bosnia és Servía Magyarországhoz 
kapcsoltatnak. Imre és András ígéretet tesznek az iránt, 
hogy mind ketten a’ szent földre mennek: mi a' pápák’ 
nagy befolyását mutatja a ’ királyokra.

Ezen században különösen a’ kereszteshad foglalá 
el egész Európát. Több apró csapatok mellett 3 rendes 
hadi test vezettetett ekkor a’ szent földre. Az elsőt ve
zette Bouillon Godofríd , lotharingíai herczeg, ki 200,000 
ember veszteséggel egy évig tartó jeruzsálemi király leve; 
»’második rendes csapat’vezetői voltak VII. Lajos franczia 
király és III. Conrád német császár, kik hasonlóan nagy 
veszteséggel romlékony állapotban hagyák el Jéruzsá- 
lem et, mellyet Saladin sulfán bevett; a’ harmadik ke
resztes hadra mentek I. Fridrik császár, Filep franczia 
király és Bichard angol király: Fridrik minden siker 
nélkül tért vissza , Richard pedig és Filep bevették 
Ptolomaist, melly a’ keresztes hadak’ végéig megmaradt 
a’ keresztyéneknél. A’ keresztes hadakból több barát
vitéz-rendek erednek, miilyenek a’ templariusok vagy 
veres barátok, a’ joanníták vagy szent János’ vitézei, 
és a’ német vitézi rend. A’ keresztes hadak is mutathat
ják  , mennyire téveszte irányt már ezen időszakban a’ 
Krisztus’ tiszta tudománya, mellyet a’ balítéletek és 
visszaélések megzavartak: ezek adtak okot a’ valdense- 
fiek és albigensesek’ elszakadására Francziaországban.



1200 — 1300.
Ezen században Imre’ három évi uralkodásán kivűl 

me'g 6 király uralkodott.
III. L á s z l ó  18-dik király (1204— 1205); még 

atyja’ életében megkoronáztatott.
II. A n d r á s  19-dik király (1205 — 1235); nejétől és 

a’ papoktól függő gyenge ember volt. Ezt mutatják: 
hogy az esztergomi érsek’ kineveztetését a’ pápának en- 
gedé által; továbbá, hogy az ország' nagy kárára szent 
földre ment a ’ keresztes haddal, honnan néhány szent 
ereklyékkel visszatérő, orsza'gát a ’ legnagyobb zavar
ban találá. E ’zavarnak oka főleg az ország’szegénysége 
vo lt; azért Béla a’ korona örökös azt javalá , hogy a ’jogta- 
laniil bírt jószágok a’ fő nagyoktól szedessenek el : melly 
javalat felett azonban ellenkezésbejővén mind fiával mind 
a’ nemességgel, kiadá az úgy nevezett arany hullát, 
inellyben a’ mellett hogy a’ nemesek’ minden jogait 
megerősíti, egyszersmind jogot ád minden nemesnek a’ 
király ellen fegyverfoghatásra , ha az törvény ellen va* 
laniit cselekednék; de ezen utolsó feltétele az arany 
bullának a’ felséges austriai ház’ öi-ökösödésekor eltö
röltetett.

IV. B é l a  20-dik király (1235 — 1270 ). Ez a l a t t  
az ország a’ legszomorúbb állapotra ju to tt: ugyanis a’ 
mongolok 500,000-en beütvén az országba, az ország’ 
állapotjával és királylyal elégületlen, ’s így a’ hadra is 
kedvetlau magyarokat kegyetlenül m egverték, annyira 
hogy Béla az austriai Fridrikhez meíit, kinél seg-itsé- 
get nem találván, kénytelen vala Dalmatiába szaladni; 
majd a’ mongolok vagy tatárok, esztendei pusztítás után 
önkényt kivonulván az országból, visszajött: hol váro
sok’ ’s helységek’ düledékeinél, szomorú pusztaságnál 
's néhány lézengő lakosoknál egyebet n e m  talált; ezeket 
is éhség, döghalál ’s vad állatok puszt/ták. Az ország’ 
ezen baján Béla, német gyarmatok’ behívása által ügye-



kezelt seg íten i: mi által az országot rövid időn elég vi
rágzó állapotba helyezé, annyira, hogy az ausriai Frid- 
rike t ( k i ,  midőn a’ tatárok pusztítottak, az ország’ szé
leit háborgatá ) niegverbette. Nevezetes az ő uralkodása 
arról i s , hogy a’ kunok ekkor vétettek be rendes lako
sokul az országba.

V. I s t v á n  21-dik király (1270 — 1272); Béla’ fia. 
Ez szívesen munkálódott vala a’ még gyenge ország’ bol
dogságán , ha Ottokár cseh király nem háborgatta vol
n a : ez egész Sopronyig pusztítá az országot, kinek tar
tományát Morvában István viszont pusztította.

IV. L á s z l ó  22-dik király (1272 -  1290). Ez a’ 
habsburgi Rudolf német császárral szövetséget kötvén, 
Ottokár meggyőzetik. A’ tatárok iijonan pusztítanak 
az országban: e’ miatt — valamint a’ kunok’ zendülése, 
vagy a’ belháborgások miatt is — az ország nagy sze
génységre ju t; László pedig , mivel a’ kunoknak külö
nösen kedvezett ( a’ miért Kűn Lászlónak is mondatik) 
a’ magyarok előtt kedvetlenségbe jő. Végre is kicsa
pongó élete miatt a’ kunok által öletik meg.

III. A n d r á s  22-dik király (1290 — 1301 ). Ez II, 
Andrásnak unokája volt, utolsó az Árpád’ ivadékából; 
Martell és Róbert Károly verseny királyok miatt kevés 
boldog napokat é lt;  végre is méreg által öletctt meg ’s 
vele Árpád’ családja kihal a’ magyar királyi székről.

Ezen századot is még a’ keresztes hadak ’s vallá
sos zavarok jelelik ki. Ekkor kezdődik az lígy neve
zett inquisitio, vagy a’ vallásban a’ romai egyházzal 
kűlönbözőleg értőknek tűzzel ""s vassal pusztítása. Ezen 
korban vezette a’ negyedik keresztes hadat II. András 
magyar k irály ( a’ miért J e r  u zsá  1 e m i mellék nevet 
kapott); az ötödiket a’ pápától küldött II. Fridrik né
met császár; a’ következőt IX . v. Szent L ajos, kivel a’ 
keresztes hadakat vezető vitézek’ sorának vége van; 
mert ha mentek is ezután kisebb csoportok a’ szent föld



r e ,  a/-nknak egyéb következete nem volt, mint az, hogy 
az eddig elfoglalt tartományokat tőlök a’ szultánok las- 
sankint visszaszedték, ’s 1291-ben megszűnt azon rajos 
zarándokoskodás: mellynek ha egy oldalról a’ sok vér
ontás, ’s az uralkodók által elhagyott országokban elé- 
állt rendetlenség lett is a’ következete; de más oldalról 
hűlt valamennyire a’ vallásos rajoskodás. Németország 
ezen időszakban zavaros állapotban , sőt 20 esztendeig 
valódi császár nélkül volt: minek oka volt, hogy azon 
fő urak, kiknek jószágokat adának, függetlenségbe té
vén magokat, a’ császárok ellen ’s maguk közt is hadat 
viseltek. Míg végre e’ fejedelmek kiviván maguknak 
a’ császár-választás! jogot, a ’ habsburgi í?udolfot vá- 
laszták császárul, kitől származik a’ma is dicsőségesen 
uralkodó felséges austriai ház. Norvégia már ekkor olJy 
állapotban vo lt, hogy a’ parasztok’ követei is megjelen
tek ország-gyűlésen. Az ország nélküli János kénytelen 
Angliát mint pápa’ birtokát elismerni. A’ német vitéz
rend Burkusországban letelepedik. Francziaországban 
a’ vallásos üldöztetések forrnak az albigensesek ellen. 
A’ kolduló barátok szaporodnak. A’ hét sacramentomok 
felvéíetnek. Napkeleten Dzsengiskán alapítja széles bi
rodalmát.

1300— 1400.

Ezen században a’ vegyes házakból választott k irá 
lyok uralkodtak; közűlök V i n c z e  24-dik király (1301 
— 1305) cseh he rczeg ,’s utána Ot t ó  25-dik király (1305 
— 1310) bajor herczeg választattak a’ magyarok álíal 
királyul, annak ellenére, hogy a’ pápa Róbert Károlyt 
akará királynak: k it (miután Vincze C seh-, Ottó Bajor- 
orszá’gba — megunván a’ sok zavart — visszaiiienének) 
a’ magyarok szabadon választanak királyul.

R ó b e r t  K ár  o 1 y 26-ik király (1310-1342).Felkelt 
ellene Trencséni M áté; de az meghalván, békében ural
kodott. Olasz szokásokat "’s pompát hozott az országba;



valamint ünnepeket, ’s harczjátékokat tartott, mellyek 
által a’ magyarok’ kedvét megnyerte, ’s általuk az illye* 
két megkedvelteté; ő veretett először aranypénzt.

I. N a g y  V. L a j o s  27. király (1342—1382). Lajos’ 
hosszas országlását sok teszi nevezetessé. O alatta az 
igen szélesen terjedő magyar haza (melly magában fog
lald Serviát, Bosnyák-, Dalmát-, Tót-, Moldva-, Oláh-, 
M agyar- és Erdély-országokat; továbbá: Podoliáí, Ka- 
sirair’ halálával Lengyelországot, Olaszország’ egy ré
szét) virágzó állapotra kezde jő n i; űgyekezett a ’ kézmű- 
veket, kereskedést, tudományt virágoztatni, mi végre 
Pécsett academiát alapi'fa. Azon utazása á lía l, mellyet 
Nápolyba András testvére’ halálát megbossziilandó te tt, 
különös hatással volt Magyarországnak miveltségére, a’ 
kézmivekre ’s kereskedésre. Lajos halálával, mivel 
fi maradékai nem voltak , sok zavar következett az 
országra.

I. M á r i a ,  Lajos’ idősb lánya, 28.király (1382— 
1385). Ennek ^irálylyá választatásában ha többen meg
egyeztek is a’ magyarok közül, de férjé Zsigmond iránt 
idegenséggel valának; ezért némellyek a’ nápolyi ki
rá ly t, Károlyt, hívják a’ trónra.

II. K á r o l y  29. király. Ez csakhamar Magyaror
szágra érkezése u tán , Mária és anyja Erzsébet által 
szinlett barátsággal fogattatván , Visegrádon a’ királyi 
várban Forgács Balás által m egöletik: miből követ
kezett, hogy a’ dalmatiai bán Horváth’ vezérlése alatt 
sokan sereget gyűjtöttek, a ’ királynékatelfogák, Erzsé
betet megfojták, Máriát pedig tömlöczbe veték, honnan 
férje Zsigmond szabaditá ki.

Z s i g m o n d  30. király (1387—1437). Zsigmondnak 
az uralkodásban igen sok bajjal kelle küzdeni. Ugyanis 
a’ törökök mind inkább elényomulván a ’ magyar főidre, 
Bulgáriába is beütöttek, kikkel Zsigmond, Nicopolis- 
nál (m agyar, német és oláhokból álló seregével) a ’ 
segéd francziák heveskedésc miatt legszerencsétlenebbül 
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iitközék meg ; annyira , hogy maga is a’ Dunáról a’ Fe
kete-, innen a’ Kőzep-tengerre futván úszó hajón alig ve
tődhetik vissza hazájába. Itthon is zavarba jőve Zsig- 
inond, mellyet nevelt az á lta l, hogy ne'met császár
ságra vágyván (mellyet el is ért), sok pénzre vala szük
sége; ezért több jószágokat, különösen a' szepesi 16 vá
rost elidegenítette : e’ miatt a’ magyarok őtet először Vi- 
segrádon, majd Siklóson tömlöczbe veték , de ismét sza
badon bocsáták; bár Zsigmond ezen tekintetben keveset 
javiíla is. A’ tudományokat kedvelő fejedelem volt. Alatta 
küldtek a’ városok követet országgyűlésre.

Ezen századot valamint a’ vallásos úgy a’ polgári 
dolgokban is nevezetes események je le lik  ki. IV. Filep 
franczia király megtiltja a’ püspököknek a’ Romába me
netelt, sőt magukat a’ pápákat kényszeríti, hogy Avig- 
nonban (Francziaországban) lakjanak. A’ templárius ba
rátok eltöníltetnek. A’ cseh reformátorok ekkor kezdek 
tanításaikat. A’ morok és a’ zsidók üldöztetnek Spanyol- 
országban és Portugalliában. Ekkor kezdődik a’ száz 
esztendőnél tovább tartó had Francziaország és Anglia 
k ö z t, mellyből az orleani szűz’ lelkesedése szabadítja 
meg Francziaországot. A’ német császárok vetekednek a’ 
pápákkal némelly olasz birtokokért. A’ szabad helvetu- 
sok köztársaságának itt van kezdete. A’ törökök ekkor 
lépnek be Európába, ’s csakhamar nagy részét elfoglal
ják a’ gyenge és szakadozó napkeleli birodalomnak. A’ 
hires Timur vagy Tamerlán ekkor kezdi azsiai véres 
hódításait. Ekkor készül legelőször papír rongyból.

1400 — 1500.
Ezen században még Zsigmond’néhány évekre terje

dő országlása mellett öt király uralkodott Magyaror
szágban.

A l b e r t  31. király (1437—1440). Albert, Zsigmoml’ 
veje, ki egyszersmind német császár és cseh király volt; 
midőn a’ törökök ellen luenne , uljáLan mcgljal- A’ törö
kök alatta elfoglalják Serviát.



T. U l á s z l ó  32. király (1440 — 1444). E/.t a’ ma
gyarok Erzsébet királynénak (ki Albert’halála után szülte 
Lászlót) férjül ajánlák, de ő ezt elfogadni nem akarta; 
azonban a’ magyaroknak férfi királyra lévén szükségök 
a’ közelgető törökök ellen, királyul válasziák a’ lengyel 
Ulászlót; Erzsébet pedig fiával és a ’ koronával Fridrik 
császárhoz szaladt. A’ törökök azon közben Murát sultán 
alatt Erdélybe is becsaptak, kiket vetéz Hunyadi János 
(akkor erdélyi vajda) 10 évi fegyverszűnésre, és a’fog
lyok’ visszaadására kényszerite. De a’ szentül fogadott 
frigy a ’pápa’fölmentésével elbontatván, a’magyarok Tár
nánál megütköztek a’ törökökkel: melly hadban, bár 
Hunyadi János az ellenséget visszaveré is ; de a’ király 
vigyázaflaniil az ellenség közé keveredvén , lováról le- 
löveteft : mi a’ sereget zavarba hozá, ’s a’ 30000 embe
ren vásárlott győzedelem a’ törököké leve.

V. L á s z l ó  33. király (1444—1458). Ezt Fridrik 
császár sok Ígéretek ’s fenyegetések után bocsátá hazájá
b a , kinek kiskorúsága alatt köz akarattal Hunyadi Já
nos választatik az ország’ kormányzójául: ki iránt a’ 
gyermek László, mint illett, tisztelettel és szeretettel vi- 
selteték vala , ha a’ fondor lelkű Czillei gróf gyanússá 
nem ügyekezett volna őtet fenni a’ király előtt. De min
den illy  fondorkodások sem csüggeszték a’ nagy Hunyadi’ 
le lk é t,’s nem tántorita'k el a’ haza’ sz.eretetétől; ő egész 
életében bástyakint ália a’ törökök előtt, többször nieg- 
veré azokat; különösen megverte Belgrádnál (1456) 
Kapistrán János barát segéd társával, ki kereszttel buz- 
dj'tá a’ katonákat: hol Muhamed sebében elese tt, ’s Hu
nyadi is segéd társával csakhamar döghalál által haltak 
el. Hunyadi János két fiat hagyott maga után ; Lász
lót és Mátyást. Ezek iránt sem szűnt meg a’ gonosz 
Czillei’ áskáiódása, sőt életök utáni törekedése, mely- 
lyet midőn László (Belgrád’ korinányozója) észrevett, 
a’ Bclgrádra jö tt  Czilleivel szóvitába eredvén, ezt Lász- 
.10’ hívei megölik. A’ király iigyan Lászlónak — kit a’
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gyilkolás’ gyanúja nyoma — megkegyelmezett \ de a’ 
Hunyadi ház? irigylője'nek Gara nádornak ösztönöiésére 
lenyakaztatott; Mátyás pedig Prágába vitetett.

H u n y a d i  V .  K o r v i n  U S  V .  I. M á t y á s  34-dik 
király (1458 — 1490). M átyás, anyjának testve're Szilá
gyi Mihály megrémítvén a’ befagyott Dunán álló nagy 
serege által a’ királyt választó rendeket, Fridrik csá
szár e's Kazimir lengyel király’ mellőzésével választaték 
királyul. Minthogy a’ korona Fridriknél volt, nem ko- 
ronáztaték meg azonnal; de azért koronáztatása előtt is 
megzabolázá a ’ nyugtalan ausztriaiakat, lengyeleket, 
törököket, és a’ hazában Gara Miklós alatt pártoskodó- 
kat, valamint a ' Giszkra vezér alatt pusztító cseheket 
is. A' visszakerült koronával 1463. koronáztatott meg. 
Podiebrad György ellen (elfelejtkezvén annak atyai jó 
ságáról) több ízben harczolt, ’s Szileziát és Morva
országot elfoglalta; de Csehországnak birtokába nem 
juthatott. Míg Mátyás Podiebrad ellen harczolt, itt
hon összeesküvés üt ki ellene; de ő’ az összeesküdte- 
ket legyőzvén mindnyájoknak nagylelkűleg megbocsá
tott. Végre Fridrik ellen fordi'tá fegyverét, ki a’ ma
gyarokat ellene felültetni meg nem szűnt ; őt meg
győzvén Bécset éhség által megvette, ’s mint kegyelmes 
győző viselé magát iránta. Mátyás alatt történt a’ ke
nyér-mezei ütközet is , mellyben Báthori István Erdélyt 
a’ törököktől megmentette. — Nemcsak a’ hadban volt 
nagy M átyás, hanem a’ békében i s : a’ tudományokat 
kedvelte, a ’ pécsi akadémia hely^ett mást alapíta Po* 
zsonyban, mellybe a’ németországi leghíresebb tanító
kat hívta meg; gazdag könyvtárt gyiijte össze; 1470- 
ben könyvnyomó intézetet is állita fe l, ’s népe’ mivelt
ségére az olasz Ízlések’ behozása által jóltévőleg hatott. 
Valóban Mátyás korának legnagyobb fejedelmei közűi 
volt. Még ma is szájon forog a’ jó király ezen jeles 
szavakban: „M egholt Mátyás k irá ly , oda az igazság ! “



I I .  U l á s z l ó  35-dik kinály (1490 — 1516). Ez a’ 
gyáva király a’ hatalmas világiak és fő papok által vá- 
lasz ta ték , azért, mert ez alatt önkényökre élhettek; de 
az ország mind a’ kül ellenségek miatt sokat szenvede 
(m iilyenek voltak Maximilian császár, a’ lengyelek és 
a ’ tö rökök), mind pedig a’ bel háborgások m iatt, mily 
lyen volt a’ Dózsa’ vezérlése miatt dalongó paraszt had, 
mellynek tagjai kegyetlenül büntettettek meg.

Ezen században tartatott a’constanczi zsinat, melly- 
ben Húsz János vallásáért megégettetik, valamint prá
gai Hyeronimus is. A’ viklefiták vallásukért űldöztet- 
nek. Ekkor rontja le II. fliohammed a ' napkeleti biro
dalmat Constantinus Paleologus alatt (1453). Ekkor 
fedeztetik fel Amerika (1492) a’ gentiai születésű Co- 
lomb Kristóf á lta l , ki a’ keletindiai utat egyenesen fel
fedezendő indult nyűgöt felé: ő először Genuától kért 
hajókat, de kérése megtagadtaték; II. János Portugallia’ 
királya is megcsalta; végre Izabella spanyol királyné 2 
kis hajót és 90 embert ada neki olly Ígérettel, hogy a’ 
felfedezendő országnak alkirálya lesz ’s a’jövedelemnek 
Yto részét húzza. Több ízben ment Golomb sok veszély 
közt Amerikába (melly nevét Americus leírójától veszi), 
’s több felfedezéseket te tt; de munkássága’ jutalmáúl 
vason kisértetik Spanyolországba; — végre csakugyan 
meg akarván tudni, valljon Amerikán keresztül nem le
hetne-e Kelet-Indiába egyenesen hajózni, ez útjában 
Sz.Domingóban meghal; 's azon vas, mellyen Spanyol- 
országba kísértetett, rendelése szerint mellé temetteték. 
Colonib nem találhatván fel az Ázsiába vezető u ta t, Vas- 
00 de Gama felfedezi azt (1498) Amerika felé: mielőtt 
már Diaz a’ Jóremény-fokát (1486) feltalálta; (1500) fe- 
dezteték fel B razilia, melly a’ portugallok’ fő birtoka 
leve. — Guttenberg János feltalálja a’ könyvnyomtatást 
(1436). Több főoskolák állítatnak fel Európában, ’s 
a ’ tudományok kezdenek — a’ véres hadak után — jó
tékonyan hatni nx emberiségre.



ÚJKOR.

1500— 1600,

Exen idd alatt Magyarországon őt király uralko
dott; még pedig II. Lajos után (k i utolsó a’ vegyes ház
ból szárraazottak köz t) kezdődik a’ most is dicsősége
sen uralkodó austriai ház , a’ mellyből származó kirá
lyok egyszersmind német császárok is.

II. L a j o s  36-dikkirály (1516 — 1526). Ezen testi
leg és lelkileg gyenge gyermek király alatt folyvást za* 
varogfak a ’ rendek. Zápolya János’ hatalma nő. A’ wit- 
tenbergai Luther’ tanításai mind a ’ két hazában terjednek. 
Aifonközben Szulimán suhan átkel a ’ Dunán; az egyenet- 
lenkedő magyarok 20,000 emberrel mennek elébe, kik Zá- 
polyának sokkal erősebb seregét be nem várván, Tömöri 
Pál püspök vezér alatt megütköznek a’ törökkel Mohács
nál (1526), ’s a’ magyar sereg vég veszélyt szenved; a’ 
király is futás közben Csele helységben egy mocsárba 
fiíl lovával, ’s holt teste 2 év múlva találtatik meg ben« 
ne. A’ mohácsi veszedelem utat nyit a’ töröknek Buda’ 
elfoglalására, mellyet több mint másfélszáz esztendeig 
b írt, ’s ez alatt a’ magyarnak a’ törőkkel nem csak mint 
kü l-, hanem mint bel-ellenséggel is volt baja.

Z á p o l y a  J á n o s  37-dik, I. F e r d i n a n d  (első 
az austriai házból) 38-dik k irály, versenykedve ural
kodtak (1527— 1564); János halála után, ennek fia Já
nos-Zsigmond követelvén az atyai méltóságot. A’ mo
hácsi ütközet után sokak által királylya választatik Zá
polya János, és megkoronáztatott5 de az e l l e n k e z ő k ,  
főleg Bátori nádor, az özvegy királynénak testvérét Fer- 
dinandot választák királyul. Ezt megértvén a' kevély 
de félénk János, azonnal Szolimánhoz szalad segélyért; 
ki bejővén Magyarországra, cKÚttal több mint 60,000 
foglyokat vitt el magával. Ez idő óta folyvást pusztító 
Jííbon állottak egymás ellen a’ német, magyar és török 
katona'k; végre Ferdinand Zápolyával és a’ törökkel bé



két kötött, úgy hogy Zápolya Erdélyt és Magyarorszá
got királyi névvel b írja; halála után Ferdinand maga 
legyen a’ király, ’s a’ szultánnak évi adót fizessen. Ez 
a’ béke János’ halála után felbomlott, minthogy Zápo
lya Jánosné fiát János Zsigmondot ismét a’ török óta- 
lom alá bízá. Bár a’ protestánsok ellen kemény vég
zések hozattak is ezen időben , mindazáltal az ország’ 
nagyjai ’ is — Nádasdiak, Révaiak, Thurzok , Zrínyi
ek — elfogadák a’ protestáns vallást; több templomok 
’s oskolák épültek, sok ifjak küldettek tanulás végett 
Witteinbergába. De ugyanekkor jö ttek  be a’ jezsuiták 
is Magyarországba.

I . M a x i m i l i a n  39-dik király (1564—1576). Ezen 
értelmes, emberszerető ’s vallásos türedelmű királynak 
11 e'vi uralkodása nagyon rövid volt. Nevezetes ő alat
ta az , hogy a’ sziget-vári hős Zrínyi Miklós 1500 em
berrel, 200,000 török ellen egy hónapig tartá fenn Sziget 
várát; midőn katonáinak nagy része már vitézül elhalt, 
merész bátorsággal rohan néhányad magával a ’ törökök 
közé, ’s pusztítva maga is vitézül hal el. Az előtt har
mad nappal holt meg Sziget vára alatt Szolimán, ki 
után gyengébb suhanok következtek, ’s a’ török biro
dalom’ fénye és hatalma enyészni kezde.

I. R u do If 40-dik király ( 1576 — 1608). Maximi- 
lian’ idősb fia. Ez a’ spanyol udvarnál neveltetett, ’s 
Prágában csillagászattal foglalatoskodott király keveset 
gondolhata a’ magyar dolgokkal; mind e’ mellett is test- 
Tere Maximilián Eger mellett megveré a’ törököket, 
Pálfíi Miklós pedig és Schwarzenberg Győrt visszafogla- 
lák tő lök, sőt Budát is ostromiák, de innét visszavo
nulni ke'nyteienítettek. A’ protestánsok’ üldöztetésök 
magas fokra hágván Rudolf a la tt, Bocskai István erdélyi 
fejedelem sokaknak felszólítására , egyesülve a’ török
kel, a’ Dunáig nyomul; később az uralkodásra vágyó 
király’ testve'rével Mátyással alkudozásra lép , végre 
;iipgköti a’ híres b é c s i  b é k é t  { 1606), mellynek ereje



SK erint a’ protestánsok’ üldöztetésének meg kellett «/.un
n i, ’s szabad vallás-gyakorlásnak engedtetni. Ekkor 
köttetett a’ tőrökkel is 20 évi fegyverszünet. Bocskai 
adott l é t e i t  a’ hajdú városoknak.

Ezen századot egész Európában a’ Liíther által 
terjesztett vallás, ebből fejlő eléhaladások ’s háborgá
sok jelelik  ki. Luther Márton született Eislebenben Né
metországban (1483 ). O először türvénytanuló, majd 
barát 1517-ben nyilván kikelt a’ vallásba csúszott visz- 
Bzaélések e llen , azaz , elkezdte a’ reformatiót. O elle
ne, valamint követői ellen is V. Károly császár által tar
tott gyűlésben Wormsban (1521) keme'ny végzések ho
zattak: ugyanezen végzések Spirában is megerősítettek 
(1529), mellyeknek midőn Luther' kővetői ellenmon
dottak vagy protestáltak, kapták a’ protestáns neveze
tet. 1530-ban pedig hitök’ ágazatát bemutatták az augs- 
burgi gyűlésen; innen ágostai hit - felekezetűeknek is 
mondatnak. Ugyanakkor, midőn Luther Németország
ban kezdte a’ reformatiót , kezdé azt Helvecziában 
Zwingl, ki midőn némellyekben különböznék Luther
től , követői reformátusoknak, vagy helvecziai vallás- 
tételűeknek neveztetnek. Az új vallás csakhamar elter
jedt Francziaországban is , hol különösen az uralkodásra 
vágyó Gvise herczegek miatt több vallásos hadak visel
tettek, melJyeket a’borzasztó párizsi lakodalom, vagy a’ 
protestánsoknak — csúfosan hugonottáknak— éjjeli meg- 
öletésök gyászosan fejezett be (1572). De az üldözé
sek ezután sem szűntek m eg, míg IV. Henrik adá a’ nan- 
tesi parancsot (1598), melly Francziaországban a’ pro
testánsok’ szabad vallás-gyakorlását biztosítá. V. Ká
roly’ halála után a’ Spanyolországhoz tartozó Belgium
ban is elterjedt a’ protestáns va llás , mellyért midőn a’ 
belgák kemény üldöztetést szenvednének, az oraniai 
Vilmos vallási és polgári szabadságukat a la p í t ja  meg. 
Angliában VIIL Henrik magát teszi a ’ reformált egy
ház' fejévé. D ania, Sveczia és Norvégia beveszik a’



protestáns vallást. Helvecr.ia (mi előtt a’ reformatio ben
ne elkezdetnék ) szabad köztársasággá alakult. A’ trien- 
t i  zsinat (1545) a* romai egyház' jogait helyreállitandó 
kezdődik. A’ spanyolok Amerikában fölfedezik Mexi
kót e's az arany-gazdag Perut. Magellan Ferdinand spa. 
nyol feltalálja déli Amerika’ csúcsa felé a’ kelet Indiá
ba vezető tengeri ú ta t, 's  köriílhajókázza a’főidet (1521). 
A’ spanyol-portugál keletindiai birtokokat, a’ spanyol 
járom  alól kiszabadult hollandok egyre foglalják ’s Ke
let -Indiában nagy birtokokat szereznek.

1600 — 1700.

II. M á t y á s ,  41-dik király (160S — 1619); a’ bécsi 
be'ke’ pontjait törvénybe iktatá; a’ mire sokat tett az, 
hogy Illéaházy és Thurzó nádorok protestánsok valának. 
A’ protestánsok már ekkor gyűléseket tarto ttak , super- 
intendenseik voltak; de részint az ágostai és helvecziai 
vallás - felekezetűek’ egymás közti egyenetlenségeik, ré
szint a’ híres Pázmán Péter’ irományai ’s ékes-szólása 
á lta l , a ' főbbek elhagyván a ’ protestáns vallást, ennek 
sorsa alább szállt. Csehországban nyomatván a’ protes
táns vallás, a’ csehek felzendülnek, V. Fridriket a’ 
rajnai palatínust választják királyul. Ebből ered a’ 30 
éves háború, mellyben a’ magyarok is a’ következő ki
rályok alatt részt vettek.

II. F e r d i n a n d  42-dik király (1619 — 1037). Ez 
ala tt egy felől a’ felzendült csehek ostronilák Bécset, 
más felől a’ hazában vallásos nyomafást szenvedők ál
tal felszólított Bethlen Gábor erdélyi fejedelem foglalja 
el Magyarországnak nagy részét; sokak által királynak 
választatik, de ezt elfogadni nem akará, hanem Nikels- 
burgban Ferdinanddal megbékélvén (1621), hét várme
gyét és Erdélyt kapja; majd ismét megsértetvén Beth
len fegyvert fo g , egész Styriáig halad ; de visszanyo
matván, a’ nikelsbnrgi béke, a’ be'csi békére alapítva.



megerősítetik (1624). Harmadszori felkelésekor az el
lene küldött W allensteint (a’ 30 éves háború’híres hősét) 
fortélylyal kikerüli, ’s kevéssel azután meghal.

III. F é r  d i n a nd 43-dik király (1637 — 1657); alig 
lépe a’ trónra, Rákóczi György erdélyi fejedelem bele 
elegyedvén a’ 30 éves háborúba, a' svédekkel és fran- 
cziákkal egyesülve Pozsonyig nyomult, kivel Ferdi
nand— nehogy több ellenségeivel szorosabb kapcsolat
ba jő jö n — Linzben 1645-ben békét kötött; melly sze
rin t, a ’ mellett hogy Bethlen Gábor’ birtokai nála meg
maradtak, egyszersmind a’ protestánsok’ szabad vallás
gyakorlása megerősítetek, ’s ez a ’pozsonyi ország-gyü. 
lésen törvénybe is igtattaték : midőn a ’protestansok több 
mint 400 templomaikból 90-et visszanyernek. Azonban 
a’ törökök, magyar birtokaikból több helyeket hábor
gattak , mellyért a’ magyarok által többször megveret
tek : így verte meg őket Forgács Buda mellett; Pető 
László így szabadítá meg Komáromot ; Vezekenynél 
Forgács Adám négy Esterháziak’ halálával vészén győ- 
zedelmet az esztergami basán.

IV, F e r d i n a n d  44-dik király még azon eszten
dőben, midőn megkoronáztaték, e lh a lt;’s testvére Leo- 
pold lépe a’ trónra.

L L e o p o l d  45-dik király (1657— 1705). Ez előtt 
a’ rendek a’ német katonaság’ behozása, a ’ magyaroknak 
hivatalból kirekesztésök , vallásos szabadságok’ nyo
mása miatt panaszkodtak , ’s ezeknek orvoslását kérék ; 
mellyeket midőn a’ király sok körülmények miatt nem 
orvosolhata, különösen minthogy a’ törököknek Szent- 
Gothárdnál megveretésőket Montecuculi vezér alatt 
nagy részint németeknek kellett köszönni, a’ német ka
tonákat tovább is megtartá az országban; ezért sokau 
a’ főbbek közűi, miilyenek Veselényi nádor — ki a’ 
czél’ sikerűlése előtt meghal— , Nádasdi, Zrínyi Pé
te r , Frangepán, Rákóczi Ferencz, a ’ király ellen tá
madtak: kik elfogattatváa mint felségsértó'k őlettek meg.



Rákóczin kivííl, kinek a’ király, anyja’ kérésére meg
bocsátott. Ugyanezen zendSlésben részvéttel vádoltat- 
Tan sok protestáns papok, némellyek közűlök szám
űzettek, mások gályákra küldettek. Leopold a’ többi 
összeesküvéseket raegakadályoztatandó, a’ nádori hiva
talt németnek ad ta ; de ezért a’ nyugtalanok ismét Tö
köli’ alatt feltámadtak, ’s minthogy Leopold seregei a’ 
Rajnánál táboroztak a’ francziák ellen , ezek az orszá
got szabadon pusztiták: midőn a’ király Esterházi Pál’ 
nádorrá tétele, állandó katonaságnak a ’ nemzetből ala
p ítása, a ’ nemeseket nyomó adó’ eltörlése, ’s a ’ láza
dóknak megkegyelmezés által akara segíteni; de a’ 
Tököli által segélyre hitt törökök az országba törnek, 
Bécsig nyomulnak, ezt kemény ostrom alá veszik, melly 
alól azt Szobieszky János lengyel király’ vitézsége, a’ 
törökök’ nagy veszteségével, szabadítá meg. Ezután a’ 
lázadók’ nagy része engedelemre térvén, a’ törökök Bu
dáról 1680-ban kiverettek ; csak felső Magyarországon 
maradtak még némelly lázadók, kiknek elnyomására 
Karaffa császári vezér kemény törvényszéket tartott 
E perjesen, melly által sok protestánsok és Tököli’ hí
vei kegyetlen kínzások közt végeztetének ki. Ezen tör
vényszék ellen 1687-ki pozsonyi ország’gyülésén panasz
kodtak alrendek, melly el is töröltetett; ’s itt I. József, 
Leopold’ idősb fia, mint első örökös magyar király ko- 
ronáztaték meg: midőn a’rendek az austriai háznak örö
kösen általadák Magyarországot, a’ feletti örömökből, 
hogy a’ törökök Budáról kihajfattak. De azért ezután 
is viseltetett háború a’ törökkel; ezután vétetett vissza 
B elgrád , ezután verte meg Eugen Zentánál a’ törökö
k e t, annyira , hogy ezeknek nagy része rémülve szala- 
dólag a’Tiszába fut;  ezen ütközetet követte 1698-ban a’ 
karloviczi béke, mellyet mivel a’ császár a’ rendek’ 
tudta nélkül k ö tö tt, II. Rákóczi Ferencz alatt ismét so
kan támadtak ellene, ki már Leopold alatt Pozsonyig 
’s Bécsig nyomult elé.



Ezen században Németország ’s a’ hozzá tartozóit 
tartományok igen sokat szenvedtek a’ 30 eves háború 
m iatt, mellyben a’ protestánsok először vezérül válas*- 
ták VI. K risztiánt, Dánia’ királyát, majd a’ svecziai ki
rály t Gusztáv Adolfot hívák segédül, ki a ’ több mint 
36 ütközetben győzelmes Tillyt Lipcsénél megverte; 
szerencsésen ütközők meg Luczernnél is W allensteinnal, 
hol maga is elesett a’ svekusok’ nagy veszteségére. 
Végre Torsztenszon svekus vezér Ferdinandot 1648. a’ 
a’ vesztfáliai béke’ aláirására kényszeríté, melly béke 
Németországban a’ protestánsok’ szabad vallás-gyakorlá
sá t, egyszersmind egyenlő jogaikat a ’ katholikusokkal 
alapi'tá meg igen sok pusztítás ’s szenvedés után. Ezen 
századra is terjedt Francziaországban a’ nantesi paran« 
csőt kiadó IV .Henrik’ uralkodása, ki felvevén a’ katho- 
lika  vallást, békét szerze; ’s az országban földmivelés, 
selyei.ibogár-tenyésztés ’s kereskedés által űgyekezett 
a’ boldogságot előmozdítani. Követője XIV.Lajos eltö
rölvén a’ nantesi rendelést (1685), nagy kegyetlenségek 
közt kényszeri'té a ’ protestánsokat a’ katholika vallásra, 
’s e ’ miatt országából sok ezer — még pedig népének 
legszorgalmasb része — vándorla ki. Spanyolország’ né
pessége szinte ezen század’ kezdetével fogy a' mórok’ 
végképeni kiűzetésök által. Cronwel hajózási rendelé
se ekkor veti meg Anglia’ nagyságának alapját. Ugyan
is azt rendelvén, hogy Anglia’ kikötőjébe csak tulajdon 
készítményökkel vagy termesztményökkel terhelt idegen 
hajók köthessenek k i ,  Holland’ kereskedését meg- 
csökkenté. Később a’hollandusok’keletindiai birtokaik 
is az angolok’ hatalma alá jö ttek : mire ezelőtt még Erzsé
bet királyné, szövetkezése által a ’belga p r o te s tá n s o k k á !  

a’ spanyol király ellen, tévé meg az első lépést. Az 
Angliából kiköltöző üldözött puritanus r e fo rm á tu s o k  Ej- 
szak-Amerikában alapítják új A ngliát, melly a’ mostan 
legvirágzóbb éjszak - amerikai köztársaságnak kezdete. 
Ekkor veti meg a’ Németorsaágon, Hollandon és An



glián ál-név alatt lítazó, különböző kézművességeket — 
különösen hajó-épitést, még sebészetet is — tanuló Pé
te r  czár a’ jelen roppant Orosz-birodalom’ alapját.

1700 — 1800.

I. J ó z s e f ,  Leopold’fia 5 46-dik király (1705—1711). 
Ezen jeles fejedelem — bár a’ Rákóczi - zavar akadályul 
szolgált is — nagy hasznára vala az or.s/ágnak. A’ lá
zadókat , kik Magyarországot az austriai háztól akarák 
elszakítani, inkább barátságos alkudozások mint vé
rengző hadak által ügyekezett engedelemre bírni: ’s sze
rencsés lön; mert Károlyi Sándor, Rákóczi’ ellenére el
fogadván Pa'lffi Ja'nostól a ’ béke’ első czikkelyeit, ezek
re alapult 1411-ben a’ szathmári béke, melly a’ belső 
háborúknak Magyarországon véget vete : ezután Rákóczi 
az országból eltávozik , József pedig himlőben még a’ 
béke előtt 1711-ben meghal férfi magzat nélkiíi.

III. K á r o l y  47-dik király (1711 —1740). József’ 
testvére. Ez alatt lefolyván a’ törökökkel kötött fegy
ver-szünet’ id e je , csakhamar had ütött k i: ennek
következetében köti a’ győző Eugen a’ passaroviczi bé
k é t, melly után az országnak I. Lajos és I. Mátyás alat
ti hata'rai maradnak meg. De meghalván később Eu
gen , a’ belgrádi béke szerint Belgrád is a’ többi várak
kal elvész. Károly a’ törvényhatóságokra nézve neve
zetes lépéseket tesz. Alatta lett független a’ magyar ud
vari cancellaria minden törvényhatóságoktól. A’ hét 
személyes törvényszék’ 7 tanácsnokai 'helyett iS-öt ren
delt. O alapítá a’ magyar királyi helytartó tanácsot és 
a’ négy kenileti táblákat. Alatta a’ protestánsok sokat 
szenvedtek; a’miért Károly a’ mindenünnen veszélylyel 
fenyegetett országot (1740) nagy zavarban hagyá el, 
mielőtt — férfi magzatja nem lévén — az xígy nevezett 
p r a g m a t i c a  s a n c t i ó t ,  vagy a’ lányi örökülést a’ 
magyar trónon, leányának Mária Theréziának megszér- 
zette.



M a r í a  T h e r é z i a  48-dik király (1741 — 1780). 
Károly’ elliiínytával kezdődött az austriai örökíílés mi
atti háború, mellyben Mária There'zia ellen fegyverben 
állottak Bajor-, Szász-, Franczia-, és Porosz-országok. 
Illy  veszélyes körülmények közt a’ hű magyarokhoz fo
lyamodott Mária Therézia, ’s fél esztendős fiát Józsefet 
ölében tartván zápor könnyek közt kére segélyt a’ po
zsonyi ország-gyűlésen, mellyre a’ hazájához ’s királyá
hoz hű magyarok, illy szavakra fakadva: „Életünket 
halálunkat királyunkért ’s kegyelmes asszonyunkért!“ 
azonnal harczra keltek, melly harczban Festetics József 
P rágát, Batthyáni Ka'roly egész Bavariát foglalák el a’ 
bajoroktól és francziáktól, Nádasdi Ferencz pedig az 
ellent a’Rajnán túl lízi; így az acheni békében (1748) 
Mária Therézia az austriai tartományok’ törvényes örö
kösének ismertetett. A’ hét éves porosz háborúban is
— mellyet Austria, Franczia-, Muszka- és Szász-orszá
gok viseltek 11. Fridrik ellen — kimutaták vitézségöket 
’s luíségöket a’ magyarok királyuk irá n t; ebben Nádas
di Kollinnál győz, Hadik pedig Berlintől adót csikar. 
Ezen hadnak a’ habertsburgi béke vet véget (1763). 
Illy  hű szolgálatjokért Mária Therézia is kegyes vala 
a ’ magyarok iránt. Fő hivatalokra született magyarokat 
emelt. Az úrbéri tartozásokat törvény szerint meghatá- 
roztatja. A’ kegyetlen kínzásokat eltörölte. A’ magyar 
testőrző sereget, Szent István’ ’s Therézia’ rendét ala- 
pítá. A’ protestánsok iránt is kegyes vo lt, kiknek bol
dogságát a’ jezsuiták’ eltörles/.téso által inkább munkál- 
hatá. A’ jezsuiták’ jószágait a’ katholikus oskoláknak 
ajándékozta. A’ nagy-szombati egyetemben világi ta
nítókat rendelt, ’s ezt 1777-ben Budára viteté. Sehne- 
czen bányász akadémiát alapított. A’ Zsigmond által 
elzálogosított szepesi városokat visszavette.

II. J ó z s e f  49-dik király (1780— 1790). E’ nagy 
lelkű fejedelem — ki, mielőtt uralkodnék, több tarto
mányokat beútazott — uralkodását a’ (iircdelml törvény’



kiadásával kezdi meg, mellynek ereje szerint a’ pro
testánsoknak minden eddig bírt templomaik ’s oskoláik 
m egliagyatnak; minden, 100 családot felül múló hely
ség , az adózó nép’ terhelése nélkül templomot építhet; 
a ’ hivataloknál a’ vallás-különség nem tesz akadályt. 
József, frigyesének II. Katalin orosz czárnak segítségé
re személyesen ment a’ török ellen, hol a’ hadi élet’ 
minden veszélyeiben részesült; végre elgyengülvén Lau- 
donra hagyá a’ vezérséget, ki Belgrádot több győzelmei 
után visszafoglalá. József ellen a’ jnagyarok kiknek 
régi alkotmányát sértetlen nem hagyá — fellázadtak; 
miért több rendeléseit ( a’ tiiredelmi és úrbéri biztosító 
rendeléseit kivévén) visszavoná, 's meghalt 1790.

II. L e o p o l d  50-dik király, József’ testvére (1790 
— 1792). E’ jó fejedelem a’ nagy József’ türödelmi ren
delését uralkodása’ kezdetében azonnal törvénykönyvbe 
ig ta tá , rövid idei uralkodása alatt mindent elkövetett 
a ’ haza’ boldogságára; a’ törökökkel, néhány hónapi 
harczai után, megköti a’ sisztovi békét, melly végképen 
bezárta a’ törökökkeli hadat Moldva , Oláhország, Ser- 
v ia , Bosznia ’s Horvátország' némelly részeinek átenge
désével.

I. F e r e n c z ,  Leopold’ fia, 51-dik király (1792 — 
1835). Ez a’ jó fejedelem, a’ mellett hogy a’ hazában 
a’ franczia szellenui összeesküvést — melly az austriai 
ház’ lerontására czélzo tt— elnyomta, egyszersmind a’ 
franczia forradalomból keletkezett hosszas háboník’ ter
heit is kénytelen volt érezni, mellyek közül az elsőre, 
az 1796-diki ország-gyűlés — hol J ó z s e f  főherczeg ná
dorrá választaték — hatalmas segélyt ajánla. Ezen há
borút Napoleon győzelmével a’ campoformioi béke (1797) 
zárá be. A’ többi hadak’ terheit a’ következő 19k szá
zadban viselé I. Ferencz.

A’ XVIII században, a’ vallásos forradalmak he
lyett inkább kezdenek polgári változások uralkodni, 
úgy hogy ezen időszakkal az tígy nevezett polgári szá



zadok köszöntöttek be. Még maguk a’ spanyolok álfal 
térítés végett küldött jezsuiták is Amerikában polgári 
társaságot a lkatiak ; miért i s , több visszaélésük mellett, 
eltöröltettek (1773).

A’ XVIII. századot megnyitá az éjszaki háború, 
mellyet Péter czár, szövetkezve Lengyelországgal és Dá
niával 5 viselt a’ svékusok ellen. Ezen hadban szép sze
repet játszott az éjszaki hős XII.Károly svékus király, 
ki Pétert több harczokban győzte meg; végre Pultavá- 
nál megveretve (1709) Péteré leve a’ győzelem, ki a ’ 
Muszka-birodalom’ jelen  állapotjának legelső veté meg 
alapját. Ekkor kezdődött a’ spanyol korona*örökülési 
háború, mellyre II. Károly’ ingékonysága adott alkal
mat. Ezen időszakra esik az austriai korona-örökülési 
harcz, mellyre Mária Therézia’ trónra lépése ada okot, 
hol — mint láttuk — fő szerepet játszottak a’ magyar 
hősök. Ekkor támadt az európai hatalmak közt most 
első rangú Poroszország, hol I. F ridrik-V ilhelm  első 
k irá ly , elődjeinek (mint még nagy-herczegeknek) pél
dáját követvén, kézművesekkel gazdagította az országot, 
’s II.Fridriknek — a’ nagynak — sok kincset hagyván, 
őt — az erényest, a’ vitézt — külsőleg is erőssé tévé a’ 
7 éves háborii’ folytatására, mellyet Mária Therézia 
szövetségeseivel indíta ellene. Míg a’ többi európai ha
talmak itthon küzdöttek, Anglia inkább a’ világ’ keres
kedésére fordítá figyelmét; így elkezdvén a’ ke le t-in 
diai foglalásokat Hollandtól, az angol kereskedőkből 
álló k e l e t i  t á r s a s á g o t  alkatá, ’s ez által olly nagy 
birodalmat szerzett, melly kétszer is nagyobb az ango
lok’ minden európai birtokuknál. Ugyanekkor fedezte 
fel Cook hajós-kapitány (1768) a’ világ’ ötödik részét 
Australiát, mellyel kizárólag az angolok birtoka neve- 
kedett, ’s most általuk — bár gonosztévők küldetnek is 
ide — tudomány-, kézmüvek- ’s minden polgárosodással, 
a ’ legvirágzóbb állapotra emelkedik. De ugyanekkor 
veszték el a’ kivándorlóit puritánok álíal alapított éj



szakamerikai gyarmatot is , mellyoek midőn az anya- 
országgal egyenlő szabadságát nyomnák, minden nemű 
adóval terhelnék, (1776): Angliától függetlennek nyil- 
vánitá m agát; 's  igy létet adának a’ föld-gömbön legví- 
rágzobb é j s  z a k  - a m e r  i k a  i k ö z t á r s a s á g n a k ,  
mellynek kivívásában kitűndöklöttek Vaschingtun és 
a ' villanyvezetőt feltaláló előbb könyvnyomtató legény- 
Franklin. Ekkor kezdődött az egész Európára nagy hatá
sú franczia forradalom, mellyben a’ jó Lajos franczia 
k irá ly , az előttei XIV, és XV. Lajosok’ biíneiért lakoló, 
nem segíthetvén az ország’ nagy szegénységén (a’nemesség 
és papság adózni nem akarván) a’nép előtt kedvetlenségbe 
jö tt ;  először fogságra tétetett, majd (1793) a’ franczia 
nép’ örök gyalázatjára nyaktilóztatott, ’s Francziaország 
köztársaságnak kiáltaték ki: mellynek Bonaparte elő
ször consulja, majd császárja leve, ’s a’ XIX. századot 
nevezetes változással nyítá meg és tölté be.

1800— 1836.

I. Fereneznek hadviselése Napóleonnal átjött a’ XIX. 
századra is: ebben viselte a’ második hadat, mellyet —
I. Ferencz lemondván az austriai Belgiumról, a’ Rajnán 
íű li  birtokról, és Olaszországnak az Ecsen túl első részé
rő l— bezárt a* lunevillei béke (1801). Harmadik hábo
rúja kezdődött I. Fereneznek mint már (1804) austriai 
örökös császárnak, Napóleonnal már mint császárral 
(1805), mellyet bezárt a’ posonyi béke még azon esz
tendőben, Ferencz' részéről a’ campoformioi és lunevillei 
békékben elvesztetteken kiviíl még Velencze’,Tirol’ ’s más 
német birtokok’ vesztésével. Legérezhetőbb volt az (1809) 
kezdődött negyedik franczia háború Magyarországra , 
mellyben a’ francziák fliagyarországra beütvén, Pápán 
által egyenesen Győrnek tarto ttak : ezt — bár a ’ nádor 
és János fő-herczegek vitézül ótalmazák is — bevették. 
E’ háborút bezárta még azon esztendőben a’ bécsi béke,
I. Ferencz’ részéről 1885 Q  m föld, és több mint
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3,000,000 lakos veszteséggel. Az ezt kővető esztendőben 
Napoleon összekelt I. Ferencz’ lányával Mária Luisával. 
Ez időtől a’ béke tartott lS13ig, midőn I. Ferencz az 
ötödik hadban, szövetkezve az orosz, porosz, angol és 
más hatalmakkal, Lipcsénél 1813. a’ szövetségesek tel
jes győzedelmet vettek a’ már elébb Oroszországban hi
deg által megalázott francziákoií: mit követett Napó
leonnak Elba szigétébe fogságra küldetése; honnan (1815) 
kiszökvén, Vaterlonál Wellington angol és Blucker po
rosz vezérek által végképen megverettetett; Szent-Heiena 
szigetébe fogságra vitetvén, itt 1821. zárá be valóban 
nagy dolgokkal foglalatos napjait. A ’ Napoleon’ legyő- 
zetését követő bécsi congressiis (melly 1814. és 1815. tar
tatott) a’ had álfal elbomlott egyensúlyt vlsszaadá; 
Így nyeré vissza az austriai ház elvesztett birtokait, 
iigy mint azokat ma is bírja A'háború’ ezen viharai közt, 
nem szűnt meg a' jó fejedelem a’ haza’ javáról több íz
ben tartatott országgyűlések által gondoskodni. O alatta 
ásatott a’ nevéről nevezett Ferencz-csatorna Bács várme
gyében; ő állította fel Váczon a’ siket-némák’ intéze
té t; ő alatta állított Keszthelyen gróf Festetics György 
gazdasági oskolát; ő vetette meg alapját a ' magyar hadi 
oskolának , melly a’ királyné’ nevéről Ludoviceansik 
neveztetik. A’ nemzeti museum gróf Széchenyi Ferencz’ 
ajánlásából alatta létesült. O alatta alapítaték a’ magyar 
nemzeti akadém ia, melly nemzeti nyelvünkre, a’ tudo
mányokra , ezek által a ’ nemzet’ boldogságára különös 
hatással van. Ő alatta kezdődék a’ sok hasznot igérő 
dunai gőzhajózás. Illy  nagy hatású életét bezárá a’ jó 
fejedelem 1835. m artíus’ 2kán. Követte őt az iiralko. 
dásban még az 1830. országgyűlésen megkoronáztatott, 
ma dicsőén órsaágló V. Ferdinand.

V. F e r d í n á n d 52. király (1835 — máig). Mennyire 
szívén fekszik ezen jó fejedelemnek népe boldogsága, 
megmutatja az, hogy az 1832—1836 tartott hosszas or- 
szággyulésen mindazokat megerősíté, mik az eddigi



tanácskozásokból a' köz jó t czelozhatók, így  teVé tör
vényes nyelvvé a’ m agyart; megerősíté a’ jobba'gyokat 
bizonytalan birtokaikban; a’ nemtelenek’ személyes pör- 
lekedbetését megengedé a’ nemesek e llen ; a’ pénzbeli 
elmarasztalast magában foglaló birói Ítélet’ végrehajtá
sát megerősíté; a ’ birói Ítéleteknek okokkal leendő tá
mogatását behozá; az ország’ köz javát tárgyazó ma
gános vállalatokat megengedé. Adja Isten, hogy a’még 
hátra  lévő országos törvényi, adói, köz politikai, ke
reskedési, bányászati, tudományi ’s egyházi tárgyokat, 
illy  jóltevőleg bevégezhetvén, igen sok ideig éljen né
pe’ ja v á ra !

E’ században a’ franczia forradalom’ tüze nemcsak 
Austriát vele Magyarországot éré; hanem egész Eu
rópát, lángba borítá. Ugyanis a’ franczia nép’zabolátlan- 
ságát, ’s királya iránt mutatott kegyetlenségét sértőnek 
látván az európai fejedelm ek, egymást követve mind 
felkeltek , ’s Napóleonnal háborúba keveredének; de a’ 
nagy harczfl egész Európát megrázkódtatta, az uralko
dókat trónjokból leszállítá ’s rokonait helyezé azokra: 
mint József testvérét a’ nápolyira, mostoha fiát Eugent 
az olaszországira, Lajos testvérét a’ hollandira, Jó
zsefet (a ’ nápolyi királyt) a’ spanyol trónra, ’s József 
helyett Muratot a’ nápolyira. A’ rajnai szövetségnek 
ótalmazójává tette m agát, ’s Németországban királyokat 
emele trónokra. A’magát ellenszegülő romai pápátFran- 
cziaországba vitette. De ezen hatalmas ellen is elkezd
vén az elemek dolgozni Muszkaországban, kénytelen 
vala engedni a’ szerencse’ változóságának, ’s szélesen 
terjedő hatalma után Szent-Helena’ szűk körében zárá 
be napjait.

A’ franczia forradalom’ szikrái ezután is ütögefék 
k i magokat Európában. így szorítá a’ spanyol nép Fer- 
dinánd’ uralkodói hatását korlátok közé (1820). Ezek' 
példáját követék a ’ portugallok, nápolyiak és szardlniai-
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a k , k ik közűi Nápolyt és Szardíniát az austriai ház, 
Spanyolországot pedig a’ francziák csendesítek le. Ezt 
követte a’ görögök’ felkelese a’ török porta ellen, 
kiknek függetlenségöket az angol, franczia és orosz se
regek kivívák, ’s Ottó bajor herczeg leve a’ görögök’ 
királya. Majd a’ francziák 1830-ban a’ szabadságukat 
sértő X .K árolyt kiűzik, ’s helyébe Lajos Fílepet vá
lasztják. 1831-ben a’ maroknyi Lengyelország vitézül 
harczol az óriás orosz e llen ; de szétszóratván polgárai 
vándorolnak ’s száműzést szenvednek.

A’ jelenleg mindenütt feszülő viszonyok bizony
talan jövendőkkel foglalatoskodtatják a’ gondolkozó, 
sok jó t de roszat is sejtő elmét.



1. §.

A’ törvények közönségesen vagy személyre, vagy 
vagyonra, vagy a’ személy és vagyon körűi eléállható 
követeléseknek keresetmódjára vitetnek. Innen a' ma
gyar törvényben hármat fogunk szem előtt tartani: 1) sze
m élyi, 2) vagyoni jogokat; 3) ha valaki akármellyikben 
is megsértetik, annak orvoslását, vagyis a’ törvényke
zési rendet. De mielőtt ezekre mennénk, szükség is* 
mernünk a’ különböző személyeket törvényes tekintetben.

2. §.

Midőn a’ magyarok Ázsiából kijővén, itt megtele
pedtek — mint a’ történet - tudományból tudjuk — csak- 
hamar királyt választanak maguknak. Az első király 
szent István, felvevén a’ keresztyén vallást, ennek szol
g á it , a’ papokat, jószágokkal, különös szabadékokkal 
és jogokkal megajándékozá. Ugyancsak szent István 
már tett az országban fő tiszteket, kiktől származik a’ 
mágnások' rende. A’ harczhoz szokott, de az idők’ vi
szonyai miatt is abban élni kénytelenítetett magyar, 
földjét, mellyet királyától kapott, nem mivelhetvén, 
azt a’ rabszolgáknak adá mivelés végett, azért hogy 
maga katonáskodjék: ezen katonáskodókból származott 
a ’ nemesi ren d , a ’ földmivelő rabszolgákból pedig a ’



parasztok’ rende. Csakhamar voltak az országban oly- 
lyak i s , k ik  tudományuk által kűlönbözteték meg ma
gokat; ezekből származott a’ tanultak’ vagy tisztelteb
bek’ rendje, kik ha nem nemesek is , személyöket te
kintve nemesek gyanánt tartatnak. Ke'sőbb' szükség volt 
kézművesekre i s ,  kik többnyire külföldről jővén, külö
nös szabadékokkal ajándékoztatának m eg, és városokban 
laktak: ezekből szármoztak a’ szabad királyi városok. 
Ezeken kivűi még a’ királyok némellyeket — miliyenek 
a ’ kunok, jászok és a’ hajdúk —< különböző időkben 
különös jogokkal ajándékoztak meg ; máshol némelly 
helyek magokat az úri hatalom alól pénz által kiválták.

3. §.

Ezek szerint törvényes tekintetben e* kővetkező 
személyek vannak a’ hazában:

1. A.’ legfelségesebb személy a' k irály , k i minde
nek felett á ll az országban.

2. A’ romai egyházi főpapok, hova tartoznak az ér
sekek, püspökök, apátok és prépostok, A’ többiek k5z 
rendű papoknak mondatnak.

3. M ágnások, kik hivatalosak és czímzetesek. Hi
vatalosak az ország’ nádora, ország’ bírája, horvátor
szági bán, királyi tárnok, pohárnok, asztalnok, fő lo
vász-mester, fő udvarnok, fő ajtón-álló, fő kamarás, a’ 
magyar testőrző sereg’ kapitánya; a’ pozsonyi gróf, 
a’ két korona-őr; továbbá a’ vármegyék’ főispánjai, kik 
ország báróinak is neveztetnek. Czímzetes mágnások 
a’ herczegek, grófok és bárók.

4. A’nemesek. — A’főpapok és mágnások mindazon 
személyi és vagyoni jogokat b írják , mellyeket bírnak 
a’ nemesek. Innen az érintett három szeniélyzcí tulaj
don nemesi rendnek is neveztetik.

5. Szabad királyi városok, kik — mint a’ nemesek
— követeik által az ország’gyülésén megjelennek.



6. A.’ kunok, jászok és hajdúk hasonlóan két-két 
követ által jelennek meg az ország’ gyűlésén.

7 . A’ szabados v. kiváltságos helyek. Ezeknek la
kosai megváltott vagyonaikra nézve különböznek a’ job
bágyoktól , vagy földesurak alatt lévőktől; szeinélyö- 
ket tekintve azokkal egyenlők.

8. A’ jobbágyok, kik egyenesen földesurak alatt 
vannak.

I. SZEMÉLYI JOGOK.

4 .  § .

A’ magyar király’ személyéhez kötött jogok :
1. Ó nevezi ki a' fő papokat, adhat azoknak jószá

gokat ’s tiszteltetéseket.
2. O osztja a’ fő hivatalokat az országban, ő neve

zi k i az ország’ báró it, a’ nádort és a’ korona-őröket 
kivévén; ő nevezi a’ vármegyék’ főispánjait.

3. Ő tehet akármelly nemtelen embert nemessé, a' 
nemes embert báróvá, gróffá, herczeggé.

4. A’ király őrökül a’ mag nélkül megholt nemes 
ember’ jószágában, valamint a’ kihalt papi jószágok
ban is.

5. Övé a’ pénz-verési, só-kereskedési, puskapor- 
készítetési, posta- és harminczad-jogok.

6. Ó kegyelmezhet meg a’ halálos rabnak.

5. §.

Azon kivxíl hogy a’ fő papok és mágnások mindazon 
személyi jogokat b írják , mellyek a ' nemesekre tartoz
nak , vannak ezeknek különös személyi jogaik is. lly- 
lyenek:

1. A’ megyés püspökök és az ország’ bárói saját 
pecsétjek a la tt tesznek pöreikben ügyvédeket, ’s külö
nös királyi levél által hivatnak ország’ gyűlésére.

2. Mind a ’ fő papoknak mind a’ mágnásoknak



egész sérelem-díjok 400 forint; valamint az ország báró
néinak özvegy-pénze is 400 forint.

3. Az egész papi rend nem esküszik, csak papi hi
tére tesz bizonyságot,

6. §.
A’ nemesek’ személyi jogaik:

1 . A’ nemes embert személyében vagy jószágában 
megsérteni, letartóztatni vagy megfogni mielőtt törvé
nyesen elítéltetnék, nem szabad; kivévén a’ követke
zőket, kiket elitélés előtt is szabad: a) a’ felség-sértő
k e t, vagy a’ felség’ személye és az ország’ polgári al
kotmánya ellen erőszakkal törőkét; b) a ’ hadi szökevé
nyeket; c) a’ számolni nem akaró vagy nem tudó tisz
teket ; d) a’ gyilkosságon, tolvajságon 's gyiíjtogatáson 
rajta  kapottakat; e) a’ nagyobb bűnben részeseket, raj
ta nem kapás után is , ha nincs egyéb jószágok azon 
k ivűl, mellyen laknak.

2. A’ nemes ember csak törvényes királyának van 
alávetve, ennek is csak a’ törvények szerint; még ha 
jobbágy is a’ nemes ember, csak vagyonára van az liri 
hatalom a la tt, személye mindenkor szabad; egész sé
relem-dija 200 forint.

3. A’ nemes ember réven ’s vámon nem fizet, ka
tona-fogástól , szállásozástól ’s élelmezéstől m ent; kivé
vén azokat, kik az 1836-diki törvények’ kihirdetésétől 
kezdve, jobbágy földek’ használatát vásárlanák: ezek
közt 's a’ nem nemesek közt, egyedül a’ katona-élel
mezésre van különbség.

Az esztergomi érsek’ és más pap urak’ nemesei is 
révtől, vámtól, katona-fogásitól és -tartástól szabadok, 
valamint szabadok a' vámtól az eszterg-omi érsek’ job
bágyai is.

7. §•
A* szabad királyi városi polgároknak is vannak sa

ját személyi jo g a ik ;



1. Réven, vámon, ha a’ maguk dolgában járnak , 
nem fizetnek.

2. Sérelem-díjok — mint a’ nemesek’ fél sérelem- 
díja — 100 forint.

3. Saját birájok vagy tanácsuk alá tartoznak, sőt 
ide tartoznak a’ városon kivűi semmi jószágot nem biró 
és gyanús nemes emberek is.

8. §.

A’ jobba'gyok, valamint a’ kiváltságos nemtelenek 
is ,  mielőtt elitéltetnének, elfogatnak; földesnraik, sőt 
tulajdon községi biráik alatt vannak. De földesuraik 
által még az úrbéri makacsságban is egytől három na
pig terjedhető árestommal bűntettethetnek. Egyébiránt 
a’ szoros úrbéri tárgyakban az liri-szék’, másokban a’ 
vármegyei tisztviselők’ hatósága alá tartoznak. Egész sé
relem-díjok 40 forint. A’ cselédek, nemesek vagy nem
telenek, szolgálatjokra a’ gazdai hatalom alatt vannak; 
a ’ nemes cseléd pedig személyére nemes birája alá tar
tozik.

9. §.

Mielőtt akármelly személy az érintett személyi, a’ 
még látandó vagyoni és törvénykezési jogokra megérnék, 
más’ hatalma alatt van. Hlyen hatalom

1 . A’ szüléi, melly alatt van a’ fi, akárhány esz
tendős legyen, míg magát ön emberségéből nem táplál
hatja , vagy ősi Örökségéből a’ részt ki nem kap
j a ; a’ lányok pedig, míg férhez nem mennek. A’ szü
léi hatalom magában foglalja a’ nevelési fenyítéket, és 
nagyobb vétekben a’ tömlöczbe vethetési jogot.

2. Ha szülék nincsenek, a’ gyermekek gyámatyai 
vagy tűtori hatalom alatt vannak, még pedig a’ fiák 
12-dik evőkig, a’ leányok pedig férhezmenésökig, melly 
idő alatt semminemű szerződéseket nem tehetnek, még 
saját keresményekről sem tehetnek vég-rentlelést.



3. Védatyaí vagy curatori hatalom alatt vannak a’ 
fiák 24-dik evők ig ; és az élemedett leány-személyek, 
k ik  már saját keresményökről vég-rendelést tehetnek, 
tulajdon nevők alatt perlekedhetnek, de kárukkal min
den szerződésre alkalmatlanok.

Gyám- és véd-atyák lehetnek : a) az életben maradt 
szülő; ¿) a’ vér-rokonok közűi a’ közelebbiek; c) kit a’ 
szülő vég-rendelésében hagyott; vagy d) mindezek' h iá-. 
nyában a’ nemes gyermeknek az , k it a’ vármegye — , 
a’ polgárnak, kit a ’ város— , a’ jobbágynak, kit az 
nraság rendel. Az a tya , ha gyám- vagy véd-atya, nem 
tartozik számada'ssal; de az anya tartozik, ha másodszor'^ 
férhezment. Egyébiránt a’ gyám- és véd-atyák , va
lamint szoros számadás alatt vannak, úgy a ’ jövedelem’ 
hatodrésze övék.

10. §.

A’ szüléi hatalom alól házasűlás vagy nőszés által 
kiszabadulandó személyek a’ törvények által bizonyos 
szabályokhez szoritatnak. így

1. Tilos a’ nőszés a’ romai katholikusoknál ne
gyed- , a’ protestánsoknál más«d-ízig, bezárólag; még 
pedig mind a’ vérségben , mind a’ sógorságban. A’ pro
testánsoknál a’ másod-ízi rokonok is összeházasodhatnak 
királyi engedelemmel.

2. Ha vegyes a’ nőszés, azaz, ha egyik a ' felek 
közűi romai katholikus vagy protestáns; akkor a’ ka- 
tholikus atyától származó mindkét nemű gyermekek ka- 
tholikusok lesznek, a ’ protestáns atyától származotíak 
közűi pedig a’ fi atyja’, a’ lány pedig anyja’ vallását 
követi.

A’ katholikus házasság feloldhatlan, kivévén ha a’ 
nőSzés ollyan volt, a’ mellyet semminek lehete tekinteni; 
millyen tö'obek közt az , ha valaki más szem ély ly e l már 
házasságban él. A’ protestánsoknál több okok miatt el
válhatnak a’ felek egymástól, ’s más házasságra lép-



lietnek; illyen okok: a’ mégengesztelhetetléh gyűlölség, 
megátalkodott elhagyás és a’ paráznaság.

r

IL  VAGYONI JOGOK.

11 . §.

A’ király minden magyarnak adhat fekvő jószágot, 
mellyet adománynak hívnak: az illyen adományos ez 
által nemes emberré lesz. Adhat pedig adományul a’ 
király olly jószágot,

!• Melly valakinek hnségtelensége vagy felség- 
sértésbe esése miatt szállott rá.

2. Mellyben a’ király valamelly nemes embernek 
magva szakadtával őrökül.

3. Ha valamelly jószágnak birtokában régen van 
valaki a’ n é lk ü l, hogy tudná mi módon szállott r á : az 
illyennek k irá ly i jogát adja a’ király.

4. Ú j adomány által olly jószágban erősít meg va
la k it, ki annak birtokában van, de nincs gyökeres joga.

. 5. K irályi megegyezés által az adományos jószág
nak örökös eladását, jövendő rnagvaszakadás’ vagy hű- 
ségtelenség’ esetére erősíti meg a’ király maga részéről.

A’ nádor is adhat adományt, de csak nemes em
bernek, és 32 teleknél nem többet.

Minden adományosnak magát egy esztendő alatt 
az adomány iránt nyilvánítani ’s a’ jószágba beigtatni 
k e ll, azért, hogy azok, kik a’ jószághoz talán jogukat 
ta rtják , e l l e n -mondhassanak, ’s a’ törvényszék előtt 
megmutatván előbbi és gyökeres jogaikat, a’ jószágba 
visszahelyeztessenek.

12. §.

Minden illy adományhoz kötött jogok:
1. Az adomány, az adományosé és maradékaié; még 

pedig — a’ mint az adomány - levélben ki van téve — a’



fi és leány maradékoké együtt, vagy csak a’ fiáké, 
vagy ezek’ kihaltával a’ leányoké. A’ melly adomány 
csak fi ágot illet: a) abból az első nemzedék’ leányait
— legyenek azok az adományosé vagy utódjaié — negyed 
i l le t i , a’ többi leányoknak az illy jószágból a’ fiák tar
tással és kiházasítással tartoznak; 6) ha az illy  adomá
nyon pénz fekszik, a’ pénz’ illető részét a ’ leányok meg
kapják ; e) tartoznak az adományos’ utódjai özvegyi tar
tással és törvényes özvegyi pénzzel, 50 telektől 200 fo
rinttal.

2. Az adományhoz vannak kötve: a’ korcsma-, mé
szárszék-, kilenczed-j halászat-jogok 5 továbbá némelly 
szabadékok ( de ha csak ¡világosan ki vannak téve az 
adomány-levélben), m int: a’ vásár, vám és rév.

3. Ha az adományos jószág jobbágyos: termeszt- 
ményi, szolgálati és pénz-fizetési használatok.

13. §.

Vészén tehát az illy  adomány vagy más czím ál
tal is szerezhetendő jószágból az uraság:

1. Minden termesztményből kilenczedet ( a’ belső 
telk i illetményt 's a’ telekhez tartozó réteket ide nem 
értvén), melly kilenczedet a’ bejelentéstől számítandó 
harmadnap ala tt tartozik az uraság kivenni, különben 
illetménye minden további követelés nélkxil a’ földön 
hagyalik. Mindazáltal ezen határozat alól kivétetnek 
a) az olly helyek , mellyekben az érintett tartozások 
akármelly szerződés vagy kiváltság á lta l, vagy nem, 
Vagy kisebb mértékben divatoznak; b) az olly termeszt- 
menyi egyes tárgyak, mellyek eddig pénzzel váltattak 
meg (mint sok helytt a’ szőlő, len és kender); c) az 
1836-diki törvény szerint végképen elmaradnak minden 
tartozásoka’ méh-rajokból, aprómajorságokból, tojás
ból, vajból, valamint az összes jobbágyoktól adni szo
kott boijií is. — Minden termesztményből illeti az egy



házi rendet a’ tized, hol ez szerződés vagy szokás által 
másképen módo&ítva nincsen,

2. Vészén a’ jószágos minden jobbágytól bizonyos 
szolgálatot. Tartozik minden egész telkes jobbágy he- 
tenkint egy igás-, vagy e’ helyett (ha az uraság akar
ja )  két napi gyalog-munkával. A’ féltelkes fél, a’ ne
gyedrészes negyedrész illy nemű szolgálattal. Továbbá, 
ha fát kap a’ jobbágy az uraságtól, tartozik egy sze
kérfa’ bevitelével, valamint a’ zsellér egy napi fa-vá- 
gással. A’ házas zsellér 18, a’ házatlan 12 napi kézi
munkával. Kivétetnek ezen törvény alól a) az olly he
lyek , mellyekben kevesebb szolgálat divatozott eddig 
is ; 6) azok, hol az illy szolgálatok pénz által váltatnak 
meg; c) 1836-fól eltöröltetik a" hosszú fuvar, 's  helyet
te egy telkes jobbágy két marhával két napi szolgálatot 
teszen^ a’ kisebb álományúak ehhez aránylag szolgálnak.

3, Vészén a’ jószágos minden háztól bér’ fejében 
egy forintot. I tt  i s ,  valamint az előbbi tartozásoknál, 
ha valahol könnyebb bér divatozott, a’ fennlévő szó- 
kas marad meg.

14. §.

Ezen jogoknak használata mellett tartozik viszont 
a’ jószágos, jobbágyának

1 , Minden belső telki állomány után annyi hold 
szántóföldet és rétet adn i, mennyi azon vármegyében 
az ország-gyűlésén határoztatott *). Ezen telki állomá
nyokat, ha a’ jobbágyok’ nagyobb része kívánja, a’ 
rendbeszedés’ alkalmával mindeniknek egy tagban tar
tozik kiadui az uraság, a’ mennyiben eszközölhető.

2. Tartozik megengedni a’bormérést egy vagy több 
házakban, ha a’ helységnek saját szőllő-hegye van, sz.- 
m ihály-naptól sz-györgy-napig; ha szőllő-hegye nincs, 
karácsonyig; a’pálinka-égetést minden termesztményből^

*) Ezen h a tá ro z á s , az egész úrbéri tá rg y g y a l, m inden helység’ há
zánál m eglegyen.



gabonát kivévén; a’ bolt-nyitást, az első rangú bolttól 
(mellyben jelesb posztók, selyem ’s más gyári mű
vek áruitatnak) 20 forint, a’ második rangútól 15 f t., 
a’ harmadik rangú falusi boltoktól 10 ft. évi fizetés 
mellett.

3. Tartozik adni — hol az eddig is divatozott — 
tűzi és épületi fát ( a ’ zsindelyt és deszkát ide nem ért
vén ), nádlást és makkoltatást ̂  de csak a' jobbágy’ tu
lajdon szükségére, ’s ezt is egy öreg darabtól 6 kraj- 
czárért, a’ kisebbtől 3 krajczárért.

15. $.

Az érintetteken kivűl a’ nem nemes jobbágynak 
vagyoni jogai a’ következők:

1. 1836-tól telk i állományaikat az uraság’ meg
egyezésével ’s a’ helység' jegyző - könyvébe Írással, 
szabadon vehetik és adhatják akárkinek i s , csak saját 
földesuroknak, a’ helybeli köz-birtokosoknak’s a’ köz
ségnek nem ; így az úri szolgálatokat megtévén, a’ föl- 
desurtól elbocsáttatván, az alispány’ vagy illető szol- 
ga-biró’ levelével máshova költözhetnek.

2. 1836-tól minden jobbágynak tartozásaira, szol
gálataira ’s adózásaira nézve szabad földesurával örö
kös kötést tenni. De a’ királyi adományból származott 
haszonvételek ezen örökös kötésnek tárgyai nem lehet
nek. így  még tulajdonképeni bírhatásuk ’s sajátságuk 
nincsen.

3. 1836-tól a* jobbágyok akár ingó akár ingatlan 
szerzett vagyonaikról teljes végrendelést tehetnek. Eze
ken kivűl a’ nem nemes embernek vadászni sem szabad, 
kivévén a’ kiváltságos helyeket. Ha kincset ta lá l, an
nak \  a’ k irá lyé, \  az uraságé, % a’ találóé. A’ nemes 
embernek pedig még más erdejében is lebet vadászni 
(kivévén azon részt, mellyet a’ birtokos eltiltott; a’vadak* 
szaporodási idejét; és a’ saját haszonra tenyésztett álla



tokát). Halászni más’ vizében nemes embernek sem 
szabad, 100 forint büntetés alatt.

16. §:

Vannak vagyoni jogok, mellyeket különböző szer
ződések által teszünk sajátunkká. Hlyen szerződések 
a’ közönséges adás-vevés, a' kölcsön, a’ bérlés, a’ ha
szon-bérlés; melly szerződések hogy erősek legyenek, 
megkivántatik:

1. Hogy a’ szerződő személynek szabad akaratja le
gyen. A’ félelem, csalárdság és kényszerítés által ki
csikart szerződések semmik.

2. Hogy a’ személynek belső tehetsége legyen a’ 
szerződésre. Az esztelenek, őrültek, elméjekben há
borodtak, szerződést nem tehetnek, valamint a’ 12 évnél 
fiatalabbak sem.

3. Ollyan javakról tegyenek rendelést, mellyek 
saját jók.

17. §.

Az adás-vevés ollyan szerződés, melly szerint va
laki valamelly jószágát pénzért eladja. Ha valaki, akár- 
melly meghatározott, felszámolt vagy felmért dologra 
m egalkuszik, bár azt kezéhez nem vette, sem előpénzt 
rá  nem ada: az az övé, annyival inkább ha fölelőpén- 
zezte. Következésképen az abból kenühető hasznot ve
szi , valamint az eléállható kárt is szenvedi; és így ha 
történetből a’ dolog elvész, az a’ vevőnek árt. Hogy
ha az illy  adás-vevés bizonyos feltételekhez van kötve, 
a’feltételek n e m  teljesítetvén, a’ dolog az eladón marad, 
a’ rajta  fekvő felpénzzel együtt.

18. §.

A’ kölcsön olly szerződés, melly szerint elkölthető 
dolgot veszünk m ástól, hogy ollyat adjunk vissza ka



mattal vagy a’ nélkül. Legtöbbször kölcsönö/ünk pénzt 
100 forinttól 6 forint kamattal, mellynél ha valaki töb
bet vesz, elveszti pénzét. A’ kamattal tartozik az adós,
a) ha az világosan kötelezve van; b) ha nincs kötelezve, 
de elfolyt a’ fizetési határidő; c) ha sem kötelezve nincs, 
sem határ-idő szabva, de az adós törvényesen meginte
tett.

A' ki biztosan akar pénzt kölcsön adn i, a) nézze 
meg van-e az adósnak elég értéke; b) valamelly jószá
got, melly az adósé, köttessen le magának: ettől akár
melly megvevőt azután eltilthat; c) az adós-levelet ne
mes ember ellen a ’ vármegye’ —, polgár ellen a ’ város’ 
jegyző-könyvébe igtassa vagy intabuláltassa. Nagyobb 
biztosításért kezest is szoktak kívánni az adóstól, ki 
akkor tartozik fizetni, ha az adósnak már semmije nincs; 
ezért a’ kezes az adóst szemmel tartsa.

19. §.

A’ bérlés olly szerződés, melly szerint ingó javak
nak bizonyos ideig használatában vagyunk fizetésért; 
hogyha ingatlan az illy jószág, jelesül Aaszon-berlesneh 
mondatik. Ezen szerződés szeirint ugyanazon dolgot 
tartozik visszaadni a' bérlő az adónak. Hogyha a* illy 
javakban, a’ bérlő’ hibája nélkül, történetből kár esik, 
az nem a’ bérlő’ kára , hanem azé, ki a’ jószágnak ura 
maradt. Ha ingó vagy ingatlan javak bér nélkül hasz
nálatra adatnak , ezeknél a’ legkisebb vigyázatlansági 
hiány is tulajdonítatik az ingyen használónak. A’ le
tételben valamelly jószágnak gondviselése bízatik más
r a ,  mellyben ha gondviseletlenség által történik kár, a’ 
gondviselő a’ kár’ megtérítésére köteles, a’ történetből 
származott kár pedig a’ dolog’ uráé marad.

20. §.

Vagyoni jogok állnak e lé :



1. Ö rök-vallás á lta l, mellyre raegkivántatik, hogy 
n’ nemesi jószág az ország-bírái ’s azoknak itélő-mes- 
te re ik , convent és káptalan előtt vallassék be; a’ kirá
ly i városi és kiváltságos javak pedig ezeknek tanácsaik 
e lő tt: különben az adás zálog marad. Minden ember 
keresményét szabadon adhatja e l; de ha úgy szerzett, 
hogy az ősi jószágot kisebbítette, ezt tartozik először 
helyrepótolni. Sőt ősi jószágot is szabad eladni örökö
sen; de az osztályos atyafiakat hiteles személy «Ital 
meg keli kínálni, azután pedig a' szomszédokat: kik a’ 
pénzt letérén, a’ venni-akarót a’ vételben megelőzik. 
Az örökösen eladott javakat vissza.'tzerezhelik az utódok, 
az eladó' halála után, ha az eladás nem volt szükséges, 
vagy az egész családnak nem hasznos; ha ugyan a’ ve
vő a ’ nemesi jószágot 32, a’ városit 1 esztendeig az el
adó’ halála után minden ellenmondás nélkül nem bírta.

Htiséges szolgálatért is kaphat valaki örökös jószá
go t, mellyet, ha a* szolgálat m egtétetett, el nem lehet 
ron tan i, hanem csak kisebbíteni; bár ősi jószágból té
tete tt légyen is. A’ hűséges szolgálatért bizonyos ideig 
adott javak úgy nézetnek mint zálogok.

2. Lehet szerezni elzálogosítás á lta l , magános pe
csét vagy Írás a la tt, 32 vagy ennél kevesebb esztendők
re. Eltelvén a’ zálog-idő, a’ zálogos tartozik a’ jószá
got a’ rajta fekvő pénz’ letételeért kibocsátani. Hogy
ha szabad építésre volt a’ zálog, a’ zálogosnak minden 
te tt épületeit kifizeti a’ váltó; ha pedig megbütározott 
volt az építés, csak ezt; ha szabad építés nélkiU volt 
ad v a , csak a’ legszükségesebbeket fogja fizetni. A’ zá
logos szerződést két párban kell tenni, a 'földet felmér
v e , szomszédjait kijelelve kell irn i, ’s az egyik párt 
megtartani. A’ tékozló embertől tanácsosabb zálogban 
mint örökösen venni.

3. Akármi módon s/.erzett javat elcserélhet az ember 
másért, kényelmesebb használhatás’ tekintetéből; csat- 
liogy— hu a’ cserélendő jószág ősi — szükség, hogy

Ei.EMi ta.m 'tás. i 7



annyi értékűvel cseréltetett légyen fel; különben n’ 
cserét nx utódok felbontják. A' pénz-toldás a’ csere’ ere
jé t  nem rontja eU

21, §.

A* érintetteken kivűl állnak telé vagyoni jogok m  
időitég á lta l, nieliy szerint ha valaki a’ királyi jószá
got 100, az egyházit 40,. a’ nemesit 32, a’ városit 1 esz
tendeig ’s 1 na|)ig békében bírta, a' jószágnak ura lesz; 
melly vagyoni jogot el lehet rontani ellenmondás által, 
a’ nemesi jószágokra nézve az ország-birái, káptalan és 
a ’ vármegye — , n’ városiakra pedig a’ városi tanács 
előtt. Vannak mind személyek, kik e llen , mind idők 
és jószágok, mellyekben nincs helye az idői'fésnek. Ily- 
lyen személyek a’ 16 évnél fiatalabb árvák, és azok, 
k ik  száműzött atyjokat a’ száműzésben követték. Nem 
folyik a« id«ités háborús időben, vagy midőn a’ tulaj
donos épen harczban van. Nincs helye a® időítésnek a ’ 
zálogban, a’ vér- és osztályos-rokonok közt, a’ lány- 
negyedbea és özvegy-pénzben, a’ haszonvételre adott és 
közönséges használatá javakban.

22.-5.' .

Vagyoni jog kerestetik végrendelés által is, melly 
szerint valaki a’ más’ jószágának ura lesz haláT eseté
ben, ha az eletében akaratját nem vonja vissza. A’ vég
rendelés hogy á lljo n , megkivántatik:

(t) Olly személy tegye, ki erre alkalmatos. Ezért 
r&ndelést nem tehetnek a ’ 12 évnél fiatalabbak, az esz
telenek , dühösek, zavarodott elméjűek.

J) Olly jószágról tétessék , melly végrendelés alá 
eshető. Nincs ereje az olly végrend«lésnek, roeily ősi 
jószágról tétetik , vagy ollyanról, mellyben a’ végren
delő testvéreivel egyenlőn osztozott, az osztályos roko
nok’ vagy ezek* utódjainak létében; továbbájíha a’ vég*



rendelés szerzett jószágról S7,ól ngyan, de az ¿sí elveür,- 
tegete tt nincs kipótolva; végre, ha osztatlan jószág’ jö
vedelméből té te tik  végrendelcs.

c) Hogy a’ törvény által kiszabott módon tétes
sék. A’ nemesek törvényes vcgrendelést tesznek nz or
szág - birái, királyi személy - helyettes , káptalan, kon' 
vént és vármegye, vagy ennek küldöttjei előtt; továb
bá öt egyűttlévő becsületes ember’ jelenlétében: kik
hez, ha a’ vég-rendelő írni nem tnd , hatodik tanú is 
járuljon. Ha ki csak gyermekei közt teszen végrende- 
Jést, dög-halár vagy had-veszély’ alkalmával, annák 
két tanú is e lé g ,  vagy csak saja't aláirása is.

A’ városi ember a’ tanács vagy két tanácsbeli--, 
a’ jobbágy a’ helység’ birája ’s esküdtek előtt, vagy 
ha más szokás van a’ helységben, szokás szerint teszi 
a ' végrendelést. Ha a’ végrendelés nem törvényes, a’ 
végrendelés nélküli örökösödés á ll elé,

23.

Az örökösödés is jogot á d , melly szerint a’ meg
holtnak javai a’ következőkre szállnak:

а )  A’ szülékről a’ gyermekekre.
б) Viszont a’ gyermekekről ( házas-társ' vagy mara

dék' nem létében) a’ szülékre.
c) Gyermek nem lévén, a’ keresett vagyon az élet

ben maradt házas-társra. A’ megholt nő’ hozományát 
mindazáltal a ’ férj visszaadni tartozik.

d) Gyermek, házastárs és szülő nem lévén, az osz
tályos rokonokra, ha a’ kérdéses jószág ősi.

e) Ha gyermek és atya marad: az atya a’ törvé
nyes idejá kiházasított vagy férhezment gyermeknek 
anyai ősi jószágát tartozik kiadni.

/ )  Ha gyermek és anya m arad: az anya az ősi jó
szágban vagy benne m arad, vagy abból sorsához iJIő 
özvegyi tarta'st kap; a’ keresett javakban hasonlóan nipg.

17 *



marad, ha tetszik , vagy fejenkint a’ gyermekekkel 
Dsztozik.

g) Minden nemesnek vagy nemesi módon szerző* 
nek javában, ha maradék vagy végrendelés nincsen, 
örökül a’ király.

A) Minden jobbágynak vagyonában pedig, ha ma
radék i^iiics ’s végrendelés sem tétetett, örökül az ura- 
*ág.

24. §.
Ha a’ látott személyi vagy vagyoni jogaiban sér

tetik  meg valamelly magános személy más á lta l, ez pol
gári vétket köret ef ̂  Hijren polgári vétkek a’ nagyobb 
és kisebb líatalmaskodások. — A’ nagyobb hatalmaskodás- 
nak esetei:

a) Ha valaki a’ nemes embert megveri, fogságba 
viszi vagy megöli, a’ nemesi udvarra tö r , a’ nemesi jó
szágot elfoglalja.

i)  Ha valaki a’ nyilvános hivatalban forgó tisztvi
selőket letartóztatja vagy megveri; vagy ha valaki a’ 
felségi levél által biztosítottakat megbántja.

c) Ki testvérét vagy más közel-rokonát megveri, 
megkínozza; a’ ki mást készakarva megcsonkít. Ezen 
eseteken kivűl akármelly rendű énibernek személyében 
és vagyonában — mellyet békében csak esztendeig bírt 
is —■ más, hatalmaskodó ’s magának igazságot szolgáltat
ni akaró’ cselekedete által megsértése kisebb hatalmas
kodásnak neveztetik. — A’ nagyobb hatalmaskodásnak 
büntetése vagy a’ fő’, vagy minden jószág’ elvesztése, 
e’ mellett a’ megbántott sérelem’ díja; a’ kisebb hatal
maskodásé pedig a’ nemesekre és városi polgárokra néz
ve 100, a’ nem-nemesekre nézve pedig 40 forint. Ezen
kívül a’ kár’ és per-költség’ fizetése.

25. §.

A’ polgári vétkek közé tartozik a’ becstelenítés, 
melly valamelly erkölcsi véteknek vagy polgári hiány



nak szemrehányása, ha azt az idő és szükség nem kí
vánja. Ennek büntetése a’ nemesek közt 100, a’ nem
nemesek közt 20 forint. Ha ki az igaz nemes embert 
nem-nemesnek mondja, 200forintot fizet. AWér-tagadás 
is ezen vétkek közé tartozik: ha ki t. i. osztályos roko
nát meg akarja tagadni, vagy azt esztelennek nyilvá
n ítja; valamint illyen vétek az is , ha ki más család’ne
vét el akarja magára ruházni. Mindkettőnek büntetése 
az , hogy a ' sértő szolgája lesz a’ sértettnek.

26. §.
Állanak elé még illy polgári vétkek a’ levelek kö

rűi i s :
1. Ha ki hamis levelet vagy pecsétet csinál,’s azzal 

é l : az illyen ember becs-vesztett, vagyis az illyennek 
becsülete büntetlen sértetik , 's minden hivatalra alkal
matlan.

2. Ha k i más' levelét magánál tartja ’s azt birói in
tésre sem adja k i , 500 forintot fizet.

3. Ha ki más' levelét elfogja, letartóztatja ’s fel
töri : annak büntetése 100 forint,

27. §. ;

A’polgári vétkekhez számoljuk a’kártételt; ide tar
toznak:

1. A’ másoknak kárt tevő malmok, gátak, víz-ár
k o k , mellyeket saját földön sem szabad tenni úgy, bogy 
másoknak ártsanak.

2. Az erdő-pusztítások, fa-vágások és fa-hántások > 
gubacs'szedések. Az ezeket elkövetőknek, az erdőben, 
vagy az utón is követőleg, minden jószágukat el lehet 
venni, de személyöket bántani nem szabad.

3. A’ vetéseknek ’s fűveknek gázolásán ’s etetésén 
ért nehezen behajtható állatokat meg lehet lőni, a’ be- 
hajthatókat pedig (akár tilos, akár villongásos legyen aa



a’ föld) be kell hajtani, ’s a’ behajtott marhát, a’ kár
tétel’ iiiegbecsültetésével, a’ behajtás* körülményes le- 
irásával, harmadnap alatt az alispán - vagy szolgabtró- 
nak általadni, hogy az a’ m arhát, a’ kárt kielégítő 
pénzért \agy zálogért kiadhassa. Ha villongásus a' 
fö ld , mellyről a’ marha behajtatott, a ' marha’ ura nem 
tartozik zálogot hagyni, vagy pénzt fizetni; ollyan le
vélre is kikapja marháját, mellyben ígéri, hogy kész a’ 
törvényt akármikor állani. Az al-ispá'nnak vagy saolga- 
birónak harmadnap múlva által nem adott marhától fizet 
a ’ behajtó minden napra 12 forintot.

28. $.

Az érintett magános polgári vétkeken kiviíi vannak 
nyilvánosakis, mellyek által a' köz-bátorság, köz-jól
lé t *s boldogság veszedelmeztetik. Ezek közűi a’ na
gyobbak halállal, a’ kisebbek rővidebb vagy hosszabb 
fogsággal, *s a’ nem-nemes emberekre nézve veréssel 
bűntetteinek.

A’ legnagyobb nyilvános vétkek közé tartoznak: 
a’ felség-sértés és hűségtelenség. Felség-sértésbe esik 
a z , ki a* király’ személye ellen összeeskűszik , vagy ar
ra szándékozik, vagy azt ^bizonyosan tudja ’s elhallgat
ja . A’ hűségtelenség’ esetei: az ország ellen támadás; 
hamis pénz-csinálás 50 forinton feliil; eretnekség ( vagy
is a’ romai-, görög- és két evangelika- törvényesen be
vett, és a ’ zsidó- elszenvedett vallásokon k ivűl, akár
mi vallás a' hazában); az ellenségnek vár - általa dás, 
fegyver-és élelem-szolgáltatás; a’ veretlen aranynak az 
országból kivitele; a’ törők hittől a ’ keresztyénre térók’. 
háborgatása; a’ hiteles személyeknek és helyeknek faa
mis pecséttel élésök. A’ felség-sértésnek és hűségtelen- 
scgnek büntetése a* fő’ és minden jószágnak elvesztése-

29. §.

Nagyobb nyilvános vétkek m ég, így halállal bünte-



lendők : 1) aa Istennek hariaadszcri ’s többszöri károm
lása; 2) a’ szülő', házas társ-, gyermek- éstestvér-ölés, 
sőt a’ szüléknek csak megsebesítése vagy niegverése is; 
3) a’ vérségben az első és ma'sod í zi g— , és mostoha 
szülék- 's gyermekekkel paráznaság'; 4) a’ nyilvános hí- 
vatalbelieknek akkori megölése, midőn azok hivatalos 
dolgaikban járnak ; 5) a ’ gyújtogatás, rablás,, tolvajság 
és gyilkosság; 6) a’ több-feleség-tartás.

30. §.

A’ kisebb nyilvános vétkek j'gy tömlöczczel és testi 
büntetéssel fenyi'tendők; 1} nz istennek előszöri ’s má
sodszori káromlása ; 2) a ' verséiben a’ harmadik és ne
gyedik ízig— , sőt akármelly paráználkodások is ;  3) a’ 
vigyázatlanságból történt emberölések; 4) akármielly cse
kélydolognak lopása; 5) bordély*tartás;'6) minden tör-' 
Vényes felsőség iránti engedetlenség.

III. SZKMKU’I KS VAGYONI JOGOK* s ÉREUIKINKK 

KERESÉS - MÓmA.

31. §.

Akármelly sértett, személyi vagy vagyoni sérelmét 
keresheti az illető törvény-székeken m aga, vagy ( a’ ml 
kivált a’ nagyobb tárgyakban tanácsosb ( ügyvédje ál-, 
tá l ,  kit az illető biró előtt kell vallani. Illető törvény
székei a’ nemes embernek, hol a’ nem-nemesek is kére-, 
sik sérelmeik’ orvoslását (hacsak alsóbb — űri  vagy vá
rosi — bíróság előtt nem tartoznak azt elkezdeni):

1. A’ vármegye, itt is a) a’ szolga-biró és esküdt, 
kik előtt orvoslást kereshetni minden adóssági, kárté- 
te li, örökösödési, zálog! ’s más illy  nemű követelések
ben, a’ legkisebb summa pénztől 3000 forintig; ¿) az- 
al-ispán, szolgabiró é« esküdt, kik előtt folynak az 
éciatett adóssa'gi és ezzel rokon természetű pörők >



200 — 12,000 forintig ; ezeken kivűl a* alUpánt bí
róság előtt folynak minden kisebb hatalinaskudási, ezen 
teriiiesKetű visszabelyezési, a’ külső álományoknak a’ 
belső telkek után arányzási es határi pörök; c) »’vár
megye* S7.éke, hol, r’ tiszti ügyvéd’ minden polgári és 
büntetési követelésein kivűl, kezdetnek minden nemes
ség-követelési , a’ protestánsok közt házassági, és a z . 
úrbéri törvényeket áthágó uraság elleni pörök.

2. A’ négy kerületi törvényszék, hol minden adós
ság és ezzel rokon természetű követelések kerestetnek, 
1000 ft.tól akármelly nngy summáig; továbbá a’ szerző
dés- és végrendeiés-betöltési, végre a ’ tiszta-adományi 
förök ,(ha ki t. i. az olly adományos jószágból, melly
nek ellent nem monda, ki nem akar menni).

3. A’ k irályi tábla. Itt kezdődnek a' felségsértési, 
hűségtelenségi, nagyobb hatalmaskodási , becsület-vesz
tési, vér-tagadási, ’s minden olly vagyon körűi forgó 
pörök , mellyekben a* szerződéseknek, vagy akármelly 
leveleknek értékéről ’s azoknak megerőtelenítéséről le
het szó. Továbbá fölebbviteli törvényszék a’ királyi 
tábla mindazokban a’ pörökben, mellyekben valaki a’ 
kerületi törvényszék’ és vármegye-szék’ Ítéletével nincs 
megelégedve ( a’ nemesség és az úrbéri port kivévén > 
mellyek a’ helytartó-tanács’, innen a* felség’ elébe vi
tetnek; valamint a ' felség’ elébe vitetnek az alispán
tól a’ rövid títu visszahelyezési és határi pörök is).

4. A’ hét személyes törvényszék, m elly elébe fölebb 
vitetnek minden k irá ly i-táb la i, horvátországi-báni, e's 
tárnoki pörök.

32. §.

A’ királyi városi polgárok minden k ö v e te lé se ik e t 

a’ városi tanács előtt kezdik keresni, melly tanács’ ha
tása alá a’ nemesek is tartoznak jószágaikra nezve. In 
nét némellyek a’ tárnoki, mások a’ királyi személy
helyettesi törvényszékre viszik fölebb pöreüet. A’ tár*



noki széknek felebbvitelű törvéyszéke a' hét személyes 
táb la , a' királyi-sieemély-helyettesi széktől nincs fö- 
lebbvitel.

33. J.

A’ kiváltságos együtt nemes személyt tevő kunok, 
jászok és hajdúk , valamint a’ kiváltságos 16 szepesi 
városok is tulajdon kerületi törvényszékök előtt kezdik 
követeléseiket keresni: mellyektől a’ jászok és kúnok a’ 
nádori székre, a’ hajdúk a ’ királyi táblára, a’ szepesi 
városok ( a ' házassági és nyilvános pörőkön k ívül) a’ 
királyí-személy-helyettes’ törvényszékére viszik fölebb 
pőréikét.

34. í.
Az úr és jobbágy, valamint a’ számadó tiszt közt 

is , a’ jobbágyoknak egymás ellen , sőt idegennek is 
jobbágy ellen támadható úrbéri követelésekben, első 
bíró az líriszék: mellyet, a’ jobbágy panaszt tévén*, az 
uraság 15 nap alatt tartani köteles; különben az alis
pánnál jelei}tés tétetvén, az intézi el a ’ dolgot; vagy, 
ha kisebb értékií füldesurakra nézve valólag terhes 
lenne as uriszék’ tartása a ' vármegye küldöttjei dij 
nélkül tartoznak a’ dolgot elvégezni. Az úríszék' íté
letével megnem elégedett jobbágy felebb viheti pőrét a’ 
vármegyére, innen a’ helytartó tanácsra, végre a’ fel
ség elébe.

Az úrbéri viszonyokon kívül minden nem-nemes 
jobbágy , vagy akármelly úri hatalomtól kiváltságos 
nem-nemes, az 1836. országgyűlés megalapítván a’ nem- 
nemeseknek személyi pőrlekedhetését, minden nemű 
szem ély i és vagyoni sérelmeinek orvoslását keresheti 
akármelly illető törvényszék előtt.

35. §.

Az érintett törvényszékeken kivűl, van még a ’ 
szent szék is ,  hol folynak a’ végrendelés’ külső inne-



pélyei k ö rü li, a* kathqJikm é& vegyes házassági pörők ; 
mellyről felebbvitel történik a& érseki, ettől a* prí- 
mási székre, végre a’ király’ engedelinével a’ pápa elé
be , ki a’ port valatnellyik magyar országi pap-kineve> 
zett által végzi el.

36. §.

Az érintett illető törvényszékek előtt a’ panaszló 
eléadváa követelését, a’ biró a’ panasxlottat illető sze
mély és Írás által pörbe i«lézi, ki ha a’ törvényes idő
re , — inelly rendesen 15 nap — meg nem jelen» már 
azért is elitéltetik: melly Ítélet alól mindazáltal nagy 
okok — például betegeskedés, kocsi törés ’sat. — felment
hetik. Ezen kivül csak a’ követelés’ igazsa'ga'nak megmu
tatása után Ítélhet a’ biró. Megmutattatik pedig a’ kö
vetelés’ igazsága

1. A’ biró által megesketett , vagy hitelesített 
becsületes, 12 éven felül lévő , legalább két tanúk 
által.

2. Eredeti, vagy pedig hitelesített másolat• levét 
által. Otalmazni lehet az elveszettnek bebizonyított 
levéllel,nem pedig ezt szerezni; valamint a’magunk irása 
által is magunk e llen , nem pedig mellettünk lehet va
lamit mutatni.

3. Birói látás által a’ kártételekben, orvosi bizo
nyítvány által a ’ sebesítésekben, anya-könyvi kivonat 
által a ’ rokonsági tárgyakban.

4. Ha más mód nincs, meg lehet mutatni követe
lésünk’ igazságát a ’ perlekedők közűi egyik félnek meg- 
esketése által.

37. S-

A’ követelés' igazsága ezek által m e g m u ta tta tv á n  

(még pedig 1830-tól minden 60 forint értéket felül nem 
múlt kereset, csak szóbeli pörlekedés által), a ’
Ítéletet kimondja; szinte 1836-tól úgy , h o g y  minden bí
róság és ítélőszék minden perekben hozandó ítéletét



okokkal támogatni köteles: ezután az ítéletet végre
h a jt ja ; 1836. óta minden lehető pénzbeli el luhrasztalá* 
sokban úgy, hogy a’ nyertes egyenesen kész pénzzel 
elégítessék k i:  meliyért az elmarasztalt’ java árverés’ 
útján eladandó lesz. Ha a/, elmarasztalt az ítélettel nincs 
megelégedve: némelly pörökben birtokon kívül, mások
ban birtokon belül, a' már ismert fölebbviteli tör
vényszékekre felviheti ügyét; sőt egésszen is újra 
kezdheti pőrét uj okokkal támogatandó, még pedig má
sodszor királyi engedelemmel, — így akkor is , ha már 
a’ por egyszer a’ hét személyes táblán elveszett.

38. §.

Az érintett törvényszékeken kívül vannak az ország
ban más hatóságok, mellyek szorosan nem törvényszékiek; 
illyen: a) a’ magyar királyi udvari cancellária, honnan 
jőnek minden parancsolatok a’ király’ nevében az ország
ba; b) a' magyar királyi helytartó tanács, hova a’ can- 
celláriáról küldetnek végre-hajtás végett minden nemű 
parancsolatok; c) a’ magyar királyi kam ara, melly az 
ország’ jövedelmeire vigyáz ; végre d) tartatik minden 
harmadik esztendőben országgyiilés, mellynek czélja ,a’ 
haza'nyilvános és magános viszonyának tárgyaiban hasz
nos törvényeket hozni. Az országgyűlést teszik 1) a’ fő 
rendek’ táblája, melly áll a’ nádor’ elnöksége alatt a ’papi 
rendből és mágnásokból; 2) a’ rendek’ táblája, hol a’ 
király i személyhelyettes’ elnöksége alatt a’ káptalanok’, 
vármegyék’, királyi városok’, kunok’ és hajdúk’ két-két 
követei mindnyájan tanácskoznak , 's a’ személyesen meg 
nem jelent mágnások’ küldöttjei ülnek.



i . j .

Azon tehetség, melljr szerint mindazokat, mi
ket eddig tannWnk, tudjuk, neveztetik ismereti te
hetségnek; az pedig, melly szerint ezen ismeret ufa'n va
lamelly tárgy iránt kedves vagy kedvetlen érdek támad 
lennünk , mondatik erzesi tehetségnek; melly szerint 
végre az ismert és érzett tárgyat elérni törekszünk, Aí- 
vánási tehetség nevet visel. Az az erő pedig, melly 
ezeket bennünk mivel i, neveztetik léleknek. így a’ lélek
nek három tehetségei vannak; 1) ismereti, 2) érzési,. 
3) kivánási.

2. S-

Ha mi azokra, miket eddig tanulánk, ílgyel- 
mezűnk; vagy ollyan tárgyakat ismerünk, érzünk, és 
kívánunk, mellyek közvetlen érzékünk alatt vannak, 
vagy közvetve ismertetnek meg; például;

1. Ismerem ezen könyvet, mellyből jelenleg olvasok; 
érzem azon ha tást, melly ennek olvasásából most is 
rám hárul; kivánom ézen tudományt is ,  mellyet jelen
leg kezdünk, teljesen megérteni.

2. Ismerem a’most távol lévő , bár csak ra jz o la tb ó l  
lá to tt, de felfogott gőzhajózást; érzek tiszteletet annak 
csak rajzban látott hatalmas elémozdítója gróf Széche
nyi István úr irán t, ’s kivánom őtet ’s a’ dunai gőzhajó^ 
aást látni.



3. Van ismeretem az Istenről, kit sem érzékileg 
közvetlen, sem rajxban nem láthattam ; érzem annak 
nagyságát, 's hálás kívánok maradni örökké, megszám- 
lálhathin jóságáért. így van lekemnek
I. A) érzéki, B) visszahozólagos, C) alkatólagos ismerete;
II. A) érzéki, B) visszahozólagos, C) alkatólagos érzése ;
III. A) érzéki, B) visszahozólagos, C) alkatólagos kivánása.

I. I S M E R E T I  T E H E T S É G E K .

A) Érzéki itmeret.

3. §.

En la'tum Jelenlévő tanulótársaímat. Ha anyám kűn az 
ajtó előtt inegszólamlanék, megismerném szaváról. Ha 
valaki rózsát tartana orrom alá, bár nem látnám is, meg* 
tudnám mi légyen az. Ha valaki szájomba czukrot vet
ne, szein-behunyva is megismerném azt; kisebb köny
vemet elfordulva is megkűlönböztetera tapintás által 
a ’ nagyobbtól. Ez a’ lélekben felébresztett benyomás 
neveztetik érxelémek. A’ mennyiben pedig én ezen be
nyomásokat tudom , látok, hallok, szaglok, izlek, ta
pintok: ezen tehetségeket már mondjuk észrevételnek-, 
azt pedig, mi szerint a’ benyomó tárgyakat is tudom, 
vagy: tudom, mit lá to k , hallok, gzaglok, izlek, tapin
tok : nevezzük eizmélétnek.

B) Fittzahozólagos ismeret. 
o) Visiíaem/éiexét.

4. 5.

Lelkem igen sok valaha érzett benyomásokat visz- 
szahoK. Ez neveztetik vittxaemlékezétnek, így  eleve
nen érzem azon fájdalmat, mellyet vigyázatlanságból 
származott elesésem miatt minap érzettem. Érzem a’ teg
napi örömöt jó  tanulásom felett. Elevenebben hozom 
vissza a’ többször elolvasott tanulmányokat. így



1. Mindig elevenebhen emlékeTiünk azon heoyoiiia- 
fiokra, mellyek külér/.ekűnkre niéiyebben hatottak. Ex a’ 
tehetség nz oktalan állatokkal is közös. Az ökör visi- 
Bzaemlekezik a ' Jó legslűr«, a’ kutya a ’ bot-emelésre 
eléhozza az érzett fájdalmat.

2. Elevenebből! emlékezünk azon benyomásokra is, 
mellyek belső érzésünkre mélyen hatnak.

3. Minél gyakrabban megfordulnak akármelly be
nyomások érzésünkben, azokra annál elevenebben em
lékezünk vissza.

fi) Klélerjeszte't.

5. §.

Lelkem visszahoz igen sok távoli benyomásokat, 
azoknak jegyeivel együtt: azt nevezzük eleter/etsfemek. 
így cléterjesztem a’ már rég betegeskedő N. tannlótár- 
somat,

1. A’ következő jegyekkel:
a) Hogy ő köztünk harmadik. Ez neki egyedültet 

jegye.
h) Hogy ő szorgalmas. Ez többekre is ülvén, ress- 

le te t  jegye.
e) Hogy 6 iskolás. Ez mindnyájunkkal közot lévén, 

neki is kősót jegye.
Ezen jegyeket már S .  tanulótársunk' eléterjeüztésé- 

ből, mennyiség szerint hozom elé. így minden eléter- 
jesztésben mennyiség szerint az érintett hármas jegye
ket keressük.

2. Eléterjeszthetek benne még kővetkező jegyeket is;
a) Hogy 6 jóerkölcsű és fekete hajú. Amaz lényeget 

emez múlható jegye.
b) Hogy 6 jó erkölcsű és szép magaviseletű. Az

oAado , ez jegye; minthogy a’ szép magaviselet
folyik a’ jó erkölcsből.

c) Hogy iskolában mindene renden van, és m inde
ne csinos. Ezen jegyek kölcsSnötek.



'Exen jegyeket már tanul(>társom’ eléterjcsztéséból 
egyniáshoK viszonyítva hozont elé. így minden c lé te rje sE . 
tésben viszony szerint az érintett jegyeket keresheljők.

3. Még harma<Hk jegyeket ig hozhatok elé N. ta> 
nulótársom’ eléterjesztéséből, inillyenek :

r)  Mogy ő még lehet tudományon ember. Ez ne
ki kétet jegye.

b) Hogy ő valódi ÖTÖme szüléinek. Eb vüágot, 
k im u ta lo it,  mzonnali j«gye.

•c) Hogy ő mindennap eléhalad. Ez $sűktégeste- 
pcn i jegye

Az érdeklett jegyeket már N. tanulótársom’ eléter- 
jesztésében a’ bennem gondolkozó lélekre vive, vagyis 
módosítás szerint hozom sót mintegy állítom elé. Innen 
rnÍD(f«n eiéteijes/.tcsben, módosítás szerint a ’ wost.érin- 
(eTt jegyeket kell keresnünk.

4. "N. tnnulótarsom’ eléterjesztésének látott három 
rangú jegyei közül midőn akármellyiket eléhozom, pél
dául :

a") Ílogy  5 jó erkölcsű: ez te lt le g e t  jegye akkor. 
’ b) Hogy ő rósz erkölcsű lenne, «em legeteu  tőle elhá

rítom. Végre
c) Hogy jó  erkölcsű és nem gazdag, mint együtt- 

álOiato jegyeket kell eléhoznom.
Ezeket a’ jegyeket míllyenség szerint hozam elé 

N. tanulótársom’ jegyeiből. így millyenség szerint as 
érintett jegyeket kell minden eléterjesztésben keresni.

f) EmleknS-erö.

6. 5.

Lelkem  igen sok valaha látott eléterjesztéseket bír, 
’s m e g k ü lö n b ö z te t i  azoknak jegyeiket. így birom a’ 
gőz-erőmű’, az irtó- ’s a’kapáló-eke’ eléterjesztését; mert 
azoknak jegyeit 's részeit jól és huzamosan néztem, ’s



ö7,ok engem «rdekleltek. a’ tehetsége lelkemnek, inon- 
datik emlékexő-erőnek. A’ miből világos:

1. Hogy a* emlékező-erő inkább megtartja az oly- 
lyan eléterjesztményeket, inellyeknek jegyeit ’s részeit 
jó l űgyekezünk megkülönböztetni érzékünk által.

2. Az emlékező erő inkább megtartja azokat ar. 
eléterjesztményeket, meliyeknek jegyei belsőnkre in
kább hatnak vagy belsőleg érdekelnek.

3. Inkább megmaradnak emlékezetünkben aznk a/, 
eléterjesztmények, meliyeknek jegyeit huzamosabban 
vizsgáljuk.

d) F  o g  a l  0 m.

7. §.
Egyszerre több eléterjesztményeket hoz vissz» lel

kem ; eléterjesztem a’ baraczk-, alm a-’sat. fákat; a ’ 
lovat, ökröt ’sat; eléterjesztem apámat, anyámat, ax 
embert, ’sat. És mindezeknek jegyeit (úgy mint fentebb 
látánk) megkülönböztetem. Midőn én igy a' jegyeket 
(például: a’ baraczk-, alma- 'sat. fákban) megkülönböz
tetem , találok a' jegyek közt ollyakat, mellyek egy
mástól különböznek; például; a’ baraczkfában hosszú
kás leveleket, vékonyabb ágakat, vékonyabb derekat, ke
mény magú gyümölcsöt ’s a t.; az almafában gönbölyebb 
leveleket, nagyobb növést, több és gyenge magú gyü
mölcsöt. De találok egyező jegyeket i s : leveleket, ága
kat 'sat. A’ különböző jegyeket már elvonom, és össze
kötöm : ezt teszem az egyezőkkel. így  szerzék fogalma
k a t: a’ baraczk-, alma- ’sat. fákról külön, és a* élő
fáról közönségesen. E z , az eléterjesztésnél már maga
sabb tehetsége lelkemnek, neveztetik fogalomnak.

8 . §.
Ha akármelly fogalmak felett, például
1. E’ felett: embery gondolkozom. Ezen fogalombal» 

foglaltatnak



a) Péter Pál 'sat. egyesek külön. És ez egyes fo
galom vagy eléterjesztmény.

b) Az e m b e r  fogalmat lehet feltalálni; apában, 
anyában , fiban , nőben ’sat. Ez mondatik részletes foga
lomnak.

c )  Az e m b e r  fogalomban vannak az á l l a t  e's 
g o n d o l k o z á s  fogalmai. Ezt nevezzük mindenes vagy 
közös fogalomnak.

Ezek szerint az e m b e r  fogalmat mennyise'g sze
rin t vettem tekintetbe. így mennyise'g szerint minden fo
galomban azt nézzük: valljon azt egyeseknek, részlete
teknek *s mindennek lehet-e tulajdonítani?

2. Ha tovább, több fogalmakat vetek egybe, például
a) N. P á l  és M. J  ó z s e f fogalmakat: az e m b e r

fogalmat mind kettőben lényegesen találom, a’ fejér vagy 
szürke köpönyeget pedig mulliatólag.

h) A’ f o r r á s  és f o l y a m  fogalmakban a’ forrást 
a’ folyamra nézve mint okadót, a ' folyamot viszont 
mint okozatot fogalmat találom.

c) A’ h e g y  és vöPgy  fogalmakban mind kettőt 
mint egymáshoz kölcsönzésben álló fogalmakat.

Ezen fogalmakat már viszony szerint vettük gondo- 
lóra. így  viszony szerint a’ fogalmak körül azt vizs
gáljuk: valljon a’ fogalom lényeges vagy elmúlható, okadó 
vagy okozatot és kölcsönző-el

3. Ha végre több fogalmakat a’ gondolkozó észre 
viszek, például

a) B. J á n o s  és az o k o s  g a z d a  fogalmakat, a’ 
kettőt egygyüt lehetőnek gondolom.

b) M. P é t e r  u r a m  és a’ b i r ó  fogalmakat: a’ 
kettő azonnal világosan összeolvad.

c) Ha a’ g y e r m e k  fogalmat gondolom az apa-é t 
szükségesképen ehhez ^cll kötnöm.

Itt a’ fogalmakat módosítás után tekintettem. így 
módosítás után azt keressük: valljon a’ fogalmak le - . 
hetök, azonnaliak és szühségesképeniek-e'^.

ELEMI TANÍTÁS. 18



4. Ha a’ most érintett fogalmak* vizsgálásal utáa 
még tovább is gondolkozunk, találunk a’ fogalmak ko»t

a) O llyakat, mellyekben semmi más fogalmak nem 
különböztethetnek meg; illyen: a’ v é r e s ,  f e j é r ,  p i r o s ,  
’sat. Ezek tisztáknak mondatnak.

b) O llyakat, mellyekben igen sok fogalmak van
nak egymás mellett, illyen a’ lóban, hogy t e h e r - h u z ó ,  
g y o r s  s z a l a d ó ,  b ü s z k e  ’sat. Ezek különhöztetett 
fogalmaknak neveztetnek.

c) O llyakat,  mellyeket egy vagy több fogalomból 
szükségesképen festünk; így az ember’ egészségének és 
állatiságának egymásra viteléből fejlik k i : hogy ő gon
dolkozó, eléhaladó, magas íra'nyií, a ’ testiségen győze
delmeskedni tartozó. Ezt nevezik teljes fogalomnak.

Az illyen fogalmakat millyenség után tekintjük, 
így az érintett viszonyokon kivül még millyenség sze
rint ezt keressük : valljon a’ fogalom t is z ta , megkülön
böztetett és teljes-e ?

e) Képzelő-erS.

9. §.

Azon különböző fogalmakat, mellyeket akár szoros 
értelmi tudományok akár egyes tapasztalások akác 
tisztán gondolkozás után szereztem, lelkem magának visz- 
szaidézi. így  visszaidézem a’ templomban minap látott 
idegen űr mellett az atyámat; M. és N. ’sat. urakat; 
a’ minapi villámlás után menydörgést, ezzel a’ villanytűz- 
lecsapást, ezután Franklint, ezután az éjszak-amerikai sta
tusokat. A’ jelen aratás után is visszahozom azon szám* 
talan jóságot, mellyet az Istentől veszünk; az Isten 'jó
sága után a’ hálát, tiszteletet, imádást ’sat., mellyekkel 
iránta tartozunk. Lelkemnek ezen tehetsége neveztetik 
képzelö-erönek. Innen a’ képzelő-erőnek terme'szete a z ,

1. hogy ez minden külső viszonyú fogalmákat egy
más mellett eléhoz;



2. hogy a’ belső viszonyú fogalmakat egymásból 
Iceltve hozza e lé ;

3. hogy részint szorosabb részint tágasabb vi
szonyú olly fogalmakat is teremt elé, mellyekről érzéki 
tapasztalásunk nincs.

A’ képzelő-erő’ illyen munkássága által közelebb 
lépünk alkatólagos tehetségeihez lelkűnknek; csak 
vigyáznunk kell, hogy az , üres fogalmakat ne idézzen 
e lé ; mert ekkor veszedelmes lehet. így  sokan a’ sötét
ben üres képzelődésből félnek. A’ gyermeki üres kép
zelődésből származott, hogy köziilünk talán sokan olly 
nagyon féltek a’ boszorkányoktól. A’ rút kevélység, 
pöffeszkedés, nagyravágyás szinte üres képzelődés’szüle- 
jiiényei.

10 . §.

Sokszor midőn alszunk, a’ képzelő-erő némelly fo
galmakat idéz elé. Ez neveztetik idomnak. Az álom a’ 
képzelő erő munkája lévén, következik:

1, hogy az álomban a’ képzelő erő, az ébrenlét! 
külső viszonyú hatásokat hozza elé. Többnyire azok
kal társalkodunk álmunkban, kikkel nappal társalkodánk.

2. Az álomban olly fogalmak jőnek elé, mellyek 
egymás közt belső gondolkozási viszonyban álltak ébren
létkor. Az álomból ha nem szükségesképen is, de le
hetőleg szabad következtetni az embernek characte- 
rére. Ezért teljesednek be sokszor az álmák,  nem egye
bek lévén azok,  mint a’ képzelő-erő által sok esetben 
ébrenlétkor összehasonlított fogalmak’ folytatása. Hogy 
az álmák sokszor ollyak, mellyek az ébrenlét! képzelő
erő’ munkásságával semmi viszonyban nem állanak, en
nek oka a ’ test’ rósz elrendelése. Innen van, hogy, ha estve 
sokat eszünk, hanyatt vagy a’ szív’ oldalára fekszünk: 
nyugtalan álmunk van. Miből látszik : hogy az álom 
közönségesen a’ nyugtalan ’s nem egészen jó l elrendeli 
testnek jele ,



3i A’ képzelő-erő sokszor a’ külső és belső visionyu 
hatások által olly nagy mértékben munkálódik, hogy a’ 
rósz elrendeltetésű test —a’ kül érzékek aludván — nagy 
ingerlődhetésbe, ezután mozgásba is jő. Ez az ligy ne
vezett hódjárványosság.

í) É r t e l e  m,

11. §.

Midőn lelkem akár azok felett gondolkozik, mely- 
lyeket eddig tanultam , aka'r új tárgyak ötölnek elmém
be: mindig fogalmakhoz fogalmakat kötök, így  értem, 
hogy a’ gőznek nagy ereje van ; hogy minden terjedő 
testek az ellenállókat helyökből ügyekeznek kimoz
dítani. Felfogtam, hogy az Isten mindenható, hogy 
felebarátunkat szeretnünk kell. Az a’ tehetsége lel
kűnknek, melly a’ különbözőleg meghányt-vetett fo
galmakat összeköti; neveztetik értelemnek vagy itéU- 
erőnek. Az értelem’ fő törvénye a z , hogy ellenkező fo
galmakat ne kössön össze. Ig j  midőn ezt mondom: „Péter 
jó ember“ , ne Ítéljem egyszersmind „Péter nem jó 
ember“ : a’ mik elmondások. Sokszor nem illy világos 
a’ gondolkozásban az ellenmondás, hanem több külön
böző viszonyú fogaltimkba van burkolva. Innen az érte- 
leíR mi módon köti össze a’ fogalmakat, arra élesen kell 
figyelmezni. *

12. §.

Az értelem, midőn fogalmakat akar összekötni:
1. A’ fogalmak’ terjedelmét tekintve olly fogalma

kat talál,
a) mellyek közűi egy vagy több fogalmak egy b i

zonyos fogalomhoz kötendők; például: „N. N. köztünk 
legszebb iró“ : ez egyedülies ítélet'.



b) mellyek közül egy vagy több fogalom, több fo
galomhoz kötendő ; p. o. „B. János és M. György szorgal
masok“  : ez részletes Í té le t;

c) mellyek közül egy vagy több fogalom, a’ másik 
fogalom’ egész terjedelméhez kötendő ; p. o. „Minden 
ember halandó“ ; ez közönséges ítélet.

Itt mennyiség után ves/szűk gondolóra az Ítéleteket, 
így  mennyiség szerint az ítéletekben azt nézzük: vall
jon egy vagy több fogalmat, égyediilíeseft, részletesen, 
’s minAenesen lehet-e egy vagy több fogalomhoz kötni?

2. A ' fogalmak’ egymásra hatását tekintve, olly fo
galmakat talál az értelem,

a) mellyeket minden feltétel nélkül kereken köt 
össze; például: „N. Pétert minden ember szereti“ : ez 
általános ítélet',

b) mellyeket feltételesen köt össze ; p. o. „Ha N. 
József is jó erkölcsű lenne, míntlen ember által szeret
tetnék“ : ez feltételes íté le t;

c) mellyeket kétesen köt ösfeze; p. o. , ,A’ dér vagy 
olly nagy, hogy a’ gyümölcsöknek árt; vagy ollyan, 
melly tői ezek mentek maradnak“ : ez különített ítélet.

I tt az ítéleteket viszony szerint gondolja az értelem, 
így viszony után azt vizsgáljuk: valíjon az ítélet «//a/á- 
nos, feltételes  és különüett-e ?

3. A’ fogalmaknak a’ gondolkozó észté vitetését 
tekintve: olly fogalmakat találunk,

a) mellyeket lehetősen kötünk össze; p. o. „Az 
ember lehet boldog e’ földön“ ; ez lehetős ítélet',

b) mellyeket elhatározottan kötünk össze; p. o. 
„Az ember eszes lény“ : ez kimutatott vagy szoros vagy 
azonnali ítélet',

c) mellyeket szükségesképen kötünk össze; p. o. 
jjAz emberi nemnek szükségesképen eléhaladnia keíl“ : 
ez szükségesképem ítélet.



I tt  az értelem módosítás után itél. így módosítás 
szerint azt vizsgáljuk: valJjon az í té le t  lehetős, szoros, 
és szükséges/iépeni-e ?

4 . Mindezen viszonyításoknál.
a) vagy állítólag kötünk egy fogalmat másikhoz; 

p. o, „Az erény megjutalinaztatik“ : ez állíló Ítélet',
b) vagy elhárítunk egy fogalmat m ásiktól; p. o. 

„Minden ember nem tudós“ : ez tagadó ítélet',
c) vagy határozatlanul hagyunk némelly fogalmakat; 

p. o. „Péter vagy fejér vagy nem fejér“ ; ez határozatlan 
ítélet.

I t t  a' fogahnakat millyenség szerint kötöttük egy
máshoz. így miliyenség uta'n azt tekintjük : valljon a’ 
fogalom állttá , tagadó és határozatlan-^ I

C) Alkatólagos ismeret.
a) E tzesledés.

1 3 . § .

Lelkemnek érintett jeles tehetségein kivűl az a’ 
magas tehetsége is van , melly szerint ez tisztán alkat 
két adott Ítéletből egy harmadikat; p. o. „En jól ta
nulok 's  magamat jól viselem: a’ tanítom engem szeret; 
tehát a’ tanító a’ jól tanuló és szép niagaviseletű gyerme
ket szereti.“  Ez a’ tehetség neveztetik eszeskedésuek.

Azonkívül hogy az érdeklett ítéleteket állítólag vagy 
tagadólag rendelhetjük egymás alá igy : „A’ jót minden 
értelmes becsüli; az erényt minden értelmes becsüli.“ 
„Az erenyt minden értelmes becsiíli: az akarva hibázó 
nem becsüli az erényt; és igy az akarva hibázó nem 
értelmes.“ Ezek mellett

1. Vagy általános ítélet alá rendelünk mást, ’s igy 
következtetünk: „A’ tanulást minden józan gondolkodó 
becsüli: a’ ki mit becsűi, azt előmozdítani törekszik; és 
jgy a’ józan gondolkozó a’ tanulást e lém o zd ítja . Ea egye



nes eszeskedes Lehet az illyen eszeskedést röviden is 
kimondani: „Minden józan gondolkozó az erényt becsüli; 
és Így az igazsagot is.“^

2. Vagy feltételes ítélet alá rendelünk m ást; p. o. 
„Ha a ' fekete földön nagy eső esik, sár lesz: de fekete 
földű tanyán esett; és így ott sár van.“  Ez felté te le i 
eszeskedés.

3. Vagy különített Ítélet alá rendelünk m ást; p. o. 
, ,A l’ jó t vagy jutalom'tekintetéből cselekszik az emberek, 
vagy a’ n é lk ü l; úgy de a’ jutalomért tett jó nem erény; 
cs így a’ jutalomért jóttévők nem erényesek. Ez különí
te t t  eszeskedés.

Ezek szerint az egymás alá rendelt ítéletekben a’ 
fő ítéletek: általánosak,  feltételesek  és különűettek,

14- §.

Sokszor hallunk vagy olvasunk illyen következetű 
eszeskedéseket: „A’ rákot megeszszük: a’ rák csillagzat; 
és Így a’ csillagzatot megeszszük. Ezen eszeskedésben 
a’ rák egyszer állati, másszor csillagzati értelemben vé
tetik. Ezért

1. Vigyázni k e ll, hogy az ítélet’ azon-fogalmai sem 
különbözők, sem egyszer tágabb másszor szorosabb, 
egyszer bizonyos feltétellel másszor a ' nélkül vétessenek 
az eszeskedésekben.

H allank illyen ezeskedéseket i s : „Ha Péter olvas, 
tanait lesz : de olvas; és így tanult lesz.“ Pusztán az 
olvasásból nem származik tanultság; igen is az értelmes 
olvasásból. Ezért

2. Vigyázni kell, hogy a’ feltételes következtetések
nél az okozat az okból szorosan és szükségesképen kö
vetkezzék.

H allhatunk illyen eszeskedéseket is: ,,Az emberek 
vagy földmivelők vagy kereskedők: úgy de nem mind
kereskedők; és így a’ többiek mind földmivelők.“ I tt



a’ fő ítéletben nincs minden osztálya az embereknek kü
lönítve. Vannak tanultak, gyárnokok és kézmxívesek. 
Ezért.

3. Vigyázni kell, hogy a’ különített ítéletben min
den tagok elészámláltassanak.

|3) Elveskedés és ész.

15. S.

Van még lelkűnknek olly tehetsége, melly több 
eszeskedéseket kötvén össze, tiszta, közönséges és saük- 
ségesképení állítmányokat a lkat, mellyeket elveknek 
nevezünk; p. o. ,,A’ ki birkája’ nemesítésére ügyel, az 
gyapjáért több pénzt kap: N. M. ’sat. urak 100 — 125 
p. pénzig adtak gyapjúkat, X. Y ’sat. urak pedig azon 
helyről 40 — 50 p. p.-ígj és így N. M. birkájokat neme
sítik, X. Y. urak pedig azzal nem gondolnak.“  „A. B. C. 
’sat. gazdák a’ földmívelési jobbító eszközökkel élnek 
’s gazdagon aratnak: midőn V. J.Z.  a’jobbító eszközöket 
m egvetik, ’s most is silány takarításuk van; és így A. 
B. C. gazdák elémennek, V. J.Z . pedig hátra maradnak.“ 
Ezeknek ’s több illy eszeskedéseknek egybevetése ezen 
elvre vezet: Miudetiben az eléhaladást tűzzük czélul. Ez 
a ’magas tehetsége lelkűnknek niondatik elveskedésnek. — 
Az a* legmagasabb tehetség pedig, melly a’ legkisebb 
benyomás’ eszihélésétől, a’ visszaemlékezésen, eléterjesz- 
tésen, em lékező-erőn, fogalmon, képzelő -  erőn , értel
men, eszeskedésen föl az elvekig, ezektől vissza mun- 
kálodik, ’s magában, tartja minden ismereti tehetségün
k e t,  neveztetik észnek.

I I ,  ÉRZÉSI tehetsegek,

16. §.

A’ látott ismereti tehetségekből kelnek nekünk , 
mind az azon-nemli érzéki, vísszahozólagos és alkató- 
lagos, mind az azon-faju érzési tehetse'geink. így  az ér-



zelés által felébresztett benyomásokon (hangon, festmé
nyen ’sat.) szeretünk tovább m aradni; ’s ez raondatik 
né%lésnek. — Az észrevétel’ benyomásait, a’ galamb-tur- 
békolást, a’ látott hegyet és völgyet,; bár nem látjuk 
is most, homályosan összefogja lelkűnk. Ez neveztetik 
képzelésuek. — Az eszmélés után az a tyát, anyát, házun
kat ’sat. minden másoktól megkülönböztetjük. Ez mon
datik kepezesnek. — Az eléterjesztés u tán , nemcsak 
visszahozzuk a’ tegnapi fesményen látott csinos öltözetű 
kész szolgálatú gyermeket; hanem űgyekezünk azt kül
sőleg és belsőleg utánozni is. Ezt mondjuk kepalkaiás- 
nak, mellyből kel ki az Hiedelem is. — A’ fogalom uta'n 
egy lelkes magyar dal' hallására egész éllágyulva érez
zük magunkat. Ezt nevezzük kellemnek. — Az érte
lem után, vasárnap a’ felebaráti szeretetről mondott 
beszéd által egész valónk elfogult embertársunk 
iránt. Ez mondatik erzedelemnek. — Az eszeskedés után 
megfontolván mind a z t , mit gróf Széchenyi István’ ur 
a’ haza’ javára tett és teszen, a’ magyar nemzeti acade- 
miának legbővebb kezű alapítása, a ’ gőzhajözás körűi 
mutatott fáradozása ’sat. á lta l; nem lehet, hogy bennünk 
iránta ’s munkái iránt különös méltánylás ne származ
zék, Az illyet mondhatjuk nagyerzésnek. — Az elves
kedés u tán , a’ természetben mint az erkölcsi világban 
az Isten’ mindenütt látható jósága után, ennek meg
felelő érzés támad bennünk. Ezt mondhatnánk magasz- 
talódásnak. Az ész után pedig közönségesen mindazon 
érzés, melly az emberiség iránt támad bennünk, nevez
tetik lelkesedésnek: mellynek szüleménye az emberség.

III. KlVÁNÁSl TEHETSÉGEK.

17. §.

A’ látott ismereti és érzési tehetségekből tartoznak 
kelni ’s igy azok által határoztatni mind az azon-nemű 
érzéki, visszahozólagos és alkatólagos, mind az azon-



fajú kivánási tehetségek. így az érzelés után kel hen
nünk bizonyos kívánás, a’ látott é tel, já ték , hallott be
széd után. Ezt mondjuk ösztöunek. — Az észrevétel és 
képzelés után kívánja a’ kis gyermek a' különböző szí
nes tárgyakat. Ezt mondhatnánk vágyódásnak. — Az esz- 
mélés és képezésután kívánják sőt el is dugják némely- 
lyek a’ megszeretett tárgyakat. Az illy kívánás’ nemét 
mondjuk testivágynak. — Az érzéki kívánás ezen ne
mei -jó és rósz irányúak, mellyek közül a’ jó  irányúkat 
emelni, a’ roszakat pedig elnyomni kell. E’ két iránynak 
kimutatója a ’kifejlett ismeret. — Az előterjesztés és kép- 
alkatás után kívánnának sokan, még talán a’ tanuhísi 
időt is elmulasztva, szőlőbe, kertbe kocsizni, ’s ez állal 
a’ már érzett ottani gyönyöröket éldelní. Ez neveztetik 
hajlandóságnak.

A’ fogalom és kellem után érzik igen sokan annyi
ra  a ’ tudományok’ becsét, hogy ennek magiikat egé
szen szentelniek fő kötelességöknek tartják. De a’ hely
telen fogalom után ellenben, némellyek olly fel sem ve- 
vőleg vannak a’ tudományok irá n t, hogy azokat egészen 
elmulasztják. Az illyen kívánat’ neme vonzalom nevet 
visel. — Az értelem után kel fel ojly kivánás, melly sze
rin t ha tanulás közben játszás jő  elménkbe, illetlejn 
magaviseletre már -már  kitörtünk, nemtelen tettre 
gerjedtünk, a’ tanulásnak, iiledelemnek ’s nemes te tt
nek megértése ’s fontolása eltartóztatott. Ezen , már jó 
irányú kívánást mondjuk érzelemnek. L á tn i, hogy a' 
vonzalom és hajlandóság legmerészebb kitörők; azért 
különösen ezeket ke ll zabolázni 's utasítni a’ helyes fo
galom és értelemre. Csak így válhat az érzelem nemes 
irányúvá; különben ez , és minden kivánási tehetségek, 
folyvást gonoszra törők.

Az eszeskedés és valódi nagyság után származik 
most is, és származhat üdővel sokakban nagyobb olly ér
zelem , melly szerint némelly szorgalmasok a' tanulás
n ak , és '̂ó erkölcsüek minden szép magaviseletnek an



nyira hozzá szoknak, hogy azokkal ellenkezőt nem is 
tehetnek. Ez a’ szenvedély. —  Az elveskedés és ma- 
gasiítalódás után kel fel azoa érzelem, melly szerint Is
ten iránt iiűi tisztelettel, embertársunk iránt minden 
gyengédséggel viseltetünk. Ez a’ szeretet.

Az ész és lelkesedés után kel bennünk azon legha- 
tósabb kívánás, melly minden kivánásinkat ’s cseleke- 
detinket az emberiség felé hajtja. Ez a’ szabad akarat.

18. §.
Ezek szerint a’ következő rendszerű hármas tehet

ségeink vannak:

Ismeretiek. Érzésiek. Kivánásiak.

1. É r z é k l e t e s  ek.

Erzelés. Nézlés, Ösztön.
Észrevétel. Képzelés. Yágyódás.
Eszmélés. Kepezés. Testivágy,

2. V i s s z a h o z ó l a g o s a k .

Eléterjesztés. Képalkatás. Hajlandóság.
Fogalom. Kellem. Vonzalom.
Értelem. Erzedelem. Érzelem.

3. A l k a t ó l a g o  sak .

Eszeskedés. Nagyérzés. Szenvedély.
Elveskedés. Magasztalódás. Szeretet.
Ész. Lelkesedés. Akarat.

Az érdeklett tehetségek’ természetéből folyik, hogy 
midőn az ismereti tehetségeket fejtettük ,  ’s iskolán ki
vűl is (azokra ép/tve, mellyeket tanulánk) fejteni fog
juk , a ’ kivánási tehetségek közűi a’ rósz irányúakat za
boláztuk , a ’ jó irányúakat emeltük, mind a’ kettőt pedig 
az ismereti tehetségre utasítottuk; ezután is a’ határozan- 
dókat zabolázni, a’ jó irányúakat emelni, ’s az isniere-



ti tehetségre irányozni fogjuk: akkor, az embert emher- 
ré tevő érzési tehetségek önkényt szelíden éS nyájasan 
kelnek a’ kettő közt az emberiségig.

Ha már mi illy kifejlett ism ereti, illy  emelkedett 
érzési, illy irányzott kivánási tehetségekkel lépünk ki 
az iskolából, ’s állásunk’ körében ezekkel tovább hatni 
törekszünk; nem lehet, hogy a’ rallásnak, hazának *s 
egész emberiségnek valódi polgárai ne legyünk; mire 
segítsen Isten mindnyájunkat!
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