
tett tapasztalatai után fogja  megtenni. Azon szerény 
óhajtásomnak adtam kifejezést,  hogy mi legalább a 
közigazgatási bizottság részéről ne terheljük ok nélkül 
irodai teendőkkel tanfelügyelő  urat; engedjünk men-
től több időt az iskolák személyes látogatására. 

Midőn észrevettem, hogy szavaim félreértettek  : 
kijelentém a legilletékesebb egyénnek, hogy roszszul 
fogta  fel  szavaimat, ha tán annak más értelmet tulaj-
donított volna. 

Ez volt lényege annak, a miket a közigazgatási 
bizottság ülésén a lehető legnagyobb nyugodtsággal ós 
objectivitással kötelességérzetből, tiszta meggyőződés-
ből, az Ugy iránti meleg érdeklődésből elmondottam. 
Ezt nevezi az az „Egy közigazgatási bizottsági tag" 
„fillentés4  cimü cikkébeu a tanfelügyelő  ellen intézett 
heves felszólalásnak. 

Én azt hittem, hogy ezzel a tanfelügyelő  urnák 
és a tanügynek szolgálok. Ha gyorsiró lett volna a 
közigazgatási bizottság gyűlésén, hivatkoznám a gyors 
irói naplóra; de igy nem tehetek egyebet: hivatko-
zom a közigazgatási bizottságra, azt hiszem, hogy azon 
„egy közigazgatási bizottsági tag"-on kivül a közigaz-
gatási bizottság többi tagjai meg fognak  engem tar-
tani nyilatkozatom igazságában. 

Egyébiránt, kedves barátom I látom, honnan fú 
a szél : olvasni kell a sorok közt a „filleutés"  cimü 
cikkben, a sorok közé t. ) — zárjel közé oda van 
vetve: „a viszonyokat közelebbről ismerők igen ter-
mészetesnek tartják", hogy t. i. Révay hevesen fel-
szólaljon a tanfelügyelő  jelentése ellen. Igen 1 ki ne 
ismerné Aesopus meséiből : „LupuB et agnus ad eun-
dem 1 ivuin venerant" ; ha Révay nem, de bizonyosan 
vagy az apja, vagy a nagyapja, vagy az apósa valaha 
véthetett a tanfelügyelő  ellen, ellenséges viszonyban 
állhatott vele ; ergo: Révaynak ellenséges indulata 
volt; liévay ha jót akart is, ha szelíden, teljes objec-
tivitással szólalt is fel,  megtámadta a tanfelügyelőt, 
azt, kivel 12 évig együtt szolgált a legszentebb ügy-
nek, a közművelődés ügyének ; ergo Révayt veszesz-
szük össze Vajoával. 

Jól van 1 Révay inkább félreáll,  ha ugyan meg-
kegyelmeznek neki és elbocsátják; félre  áll az útból, 
hogy ne gyanúsítsák, hogy félreértések  miatt az ügy 
előmenetelét s az ugy élén állókat ne akadályozza 
elöhaladásukban; de pajtáskodni kalákába, haragudni, 
veszekedni sohasem fog  ; s személyes rokon- vagy 
ellenszenvét sohasem fogja  a legszentebb ügy és az 
ü{y ^lén állók elébe tolni. 

logy a félreértés  első nyilvánulása hol, hogy és 
ki r é ^ ő l kezdődött s miként lőn első nyilvánuláaá-
ban a" ^illetékesebb helyről a legtapintatosabb mó-
don ht yreigazitva, arról hallgatok ? 

Csak arra kérlek tégedet, hogy jövőre nézve ki-
raélj meg engem hasonló kellemetlenségtől és ne en-
gedd meg, hogy álnév alatt nevemet meghurcolják a 
nyilvánosság előtt. 

Annak az „Egy közigazgatási bizottsági t»g"-nak 
szavaival élve, nekem igazán „nehezemre esik az eféle 
hírlapi kötekedések cálolgatása". 

Gyakran írogattam becses lapodba — többnyire 
névtelenül, — de támadtam-e meg valaha valakit ? 
Kötekedtem-e valakivel? Gyauus:tottam-e valakit? 
Igénytelen irodalmi muukásságomat, mint magán és 
közpályán folytatott  életemet a jó békesség keresése 
jellemzi, a jót, szépet, igazat, hasznost szeretem meg-
dicsérni, cBekély erömhöz képest támogatni; de a kö-
tekedéat, hibáztatást, veszekedést másra bízom. 

Azon óhajtással zárom be levelemet: vajha ez 
első és utolsó eset lenne, hogy igy kell a nyilvános-
ság elé lépnem. 

Szíves üdvözlettel kérlek: adj helyet becses la-
podban ezen soraimnak. 

Őszinte barátod 
Révay Lajos. 

T A N Ü G Y . 

A nőnevelés  társadalmi  szükségessége.  Mennyiben  le-
het ezen kérdésnél  befolyása  az iskolának  a családra  ? 

(Felolvastatott az „Eötvös-egylet" 1877. jan. 7-iki liléiében.) 
Minden emberi lénynek kettős hivatása van, s a 

ki mind á kettőt helyesen felfogni  s a szerint teljesí-
teni képes, az legközelebb áll az emberi tökélyhez, 
mely minden felvilágosult,  erkölcsileg és szellemileg 
kiképezett, gondolkodó ember törekvésének célja, vagy 
legalább annak kellene lennie. 

A nő épen ugy, mint a féifi,  alá van vetve azon 
törvénynek, mely e kettős hivatást előnkbe szabja, 
neki is általános és külön személyes hivatása van, az 
első magába foglalja  mindazt, a mivel az emberi tár-
sadalomnak, a másik pedig mindazt, a mivel egyéni 
állásának, női rendeltetésének tartozik. 

A jelen kor felvilágosultsága  fel  ós el ismerte, mily 
roppan: íontos, mily végtelen horderővel biró a nő hi-
vatása, s e szerint elismerték azt is, hogy a nő egyen-
jogú a férfival,  mert ép oly szellemi tehetségekkel bir, 
mint amaz, csak a kör különböző, melyben működnie 
kell, B ezen elismerésnek természetes következménye 
ismét azon törekvés, hogy a nők műveltsége és kiké-
pezése egyenlő lépéssel haladjon a férfiakéval,  azaz, 
hogy a nő is hivatásbeli műveltséget és ismereteket 
szerezhessen magának. 

A nőnevelés azt hiszem, nem csak nagy jelentő-
Bégénél fogva  érdemli meg figyelmünket,  hanem egyéb 
tekintetben is mindnyájunk érdeklődését és teljes ro-
konszenvét vonzza magához. Hisz célja az, hogy fel-
adatuknak minél inkább megfelelővé  képezze azokat, kik 
nek egyik legfőbb  missiójuk az életet széppé, boldo-

gitóvá, vagy legalább olyanná tenni, hogy a terheket, 
a keserűségeket s a sújtó csapásokat is édes érzések 
állal erösitve viselhessük el. 

A nevelési rendszereket, valamint a politikai al-
kotmányokat, nem csinálják — úgymond Spencer Her-
bert, mert azok nó'nek. így van ez a nőneveléssel is, 
mely benső átalakulás és fokozatos  fejlődés  folytán  nö 
nagygyá. 

S valóban a politikai változásokhoz hasonló át-
alakulást tapasztalunk a nőnevelés fejlődési  korszaká-
ban is. 

A hajdan korban az asszony csak eszköz volt s 
a férj  rabszolgájának tekintetett s mint ilyen ki volt 
zárva a nevelés szentélyéből. Sajnos, de ily szánalomra 
méltó helyzetök van keleten máig is. 

A uö nyugaton a tanultság hazájában, Görögor-
szágban is el van zárva a gondolkodás és tanulás mű-
helyétől, mert elsőrendű bölcseik is azt vallják, hogy 
az asszony tökéletlen lény a férfival  szembe. Plátó a 
nevelést oly szent ügynek tartotta, hogy épen ezért a 
nőnemet s a rabszolgákat nem is akarta benne ré-
szesíteni. 

Áttekintve a görögök neveléstörténetét, el lehet 
mondani, hogy még virágzásuk korát is műveltség hi-
ány, sőt durvaság terheli. Csak a férfi  előttük az egész 
ember, a nö mélyen alatta áll. 

A középkorban az egyházi atyák hiven esküsz-
nek a görögök tanára, sőt még azzal is toldá néme-
lyik e fonák  tant, hogy a nőnek nincs lelke. A tudo-
mány apostolainak ily merész állítása sokáig egy helyre 
láncolta a családanya sorsát. A nevelt nö férjhezme-
netelkor kolostorból ko^Btorba lépett. 

A lovagrendnek a társadalomról egészen más né-
zetei voltak, mint a papságnak. A családi élet vágyai-
nak koronája volt, s épen ezért a nőt eszményítette. 
A leányok amint a gyermekkort átlépték, elküldettek 
hazulról, s vagy kolostorba mentek, vagy valamely 
nemesi vagy fejedelmi  udvart kerestek föl,',hol  aztán 
az urnő vozetése alatt megtanultak sütni, főzni,  hár-
fázni,  varrni, énekelni, sőt a tulajdonképeni tudomá-
nyosságba is bevezettettek, s e mellett elsajátították a 
latin és a francia  nyelvet a megszokták a finomabb 
viseletet. 

A reformáció  indítja meg a megújhodást a nö 
helyzetében. A nö ép ugy az emberiséghez tartozik, 
mint a férfi,  neki Bzintugy egyedi és szociális életet 
kell élni, mint a férfinak.  Ennek az elvnek végrende-
leti végrehajtója fele  részben a^francia  forradalom  volt, 
fele  részben a legújabb és jelen kor. 

A nő sorsa és helyzete javulása szintén fokoza-
tos mutatója a társadalmi és politikai átalakulásoknak-

Kabazolga, matróna, lovagkori papnő, forradalmi  nő, 
családanya, feleség  — czák a iöbb fokai  annak a 
hosszú létrá ak, mely a nő sorsa átalakulásának hű 
mutatója. 

Azon néhány év óta, a mióta az általános neve-
lésügy hazánkban törvényerőre emelkedett, országos, 
nemzeti űgygyé lett: kezdettől fogva  kiváló előszere-
tettel karoitatott fel  ennek egyik kétségtelenül fontos 
és eddig igen mostoha sorsban részesült ága, t. i. a 
nőnevelés. ÉB méltán, mert társadalmunk nagyon is 
keservesen tapasztalhatta e téren történt mulasztásai-
nak, közönyösségének káros következményeit. 

Társadalmunk oly beteg, hogy mindenik nap 
ujabb meg ujabb adatokkal gazdagítja a bün krónikáját. 
Hol keressük e kétségbeejtő helyzet titkos okait? — 
Sok körülmény működhetik ugyan itt közre, de azok 
közül vajmi kevés, mely közvetve vagy közvetlenül, 
nem épen a korábbi nevelés hiányos vagy helytelen 
voltára lenne visszavihető. 

A nevelés úgyszólván a parlag mezőnek mive-
lése és előkészítése, s ha az oktatás és tanulmányozás 
magva ily jól előkészített és müveit földbe}  hintetik, 
okvetlen jó, tökéletes és gazdag termést várhatunk; 
de ha legjobb magot vetünk is a műveletlen parlag 
földbe,  csak törpe, tökéletlen gyümölcsöt fog  az hozni. 

A nőnevelés jelenleg nálunk oly ponton áll, mely 
a célszerütlenség netovábbját képezi. A leányokat 
vagy Balonhölgyeknek nevelik, vagy épen nem neve-
lik semmikép sem, ha a szülők nem nélkülözhetnek 
annyi pénzt a mennyit a modern nevelés elnyel; s 
kedélye, lelke és értelme csakugyan parlag tér marad, 
melybe az élet folytán  a véletlen rosz és jó magot 
hint, tapasztalásból tudja pedig minden ember, a ki 
valaha kertet látott, hogy a gyom igen hamar elnyomja 
a nemesebb növényeket, ha a kertész éles szeme és 
gondos keze nem foglalkozik  folytonosan  annak kiir-
tásával s a nemes növények helyes ápolásával. 

Pestalozzinak az a nézete, hogy jól nevelt anyák 
nevelhetnek jó gyermekeket s tőlük függ  első sorban 
a társadalom javulása, reformálhatása. 

(Folytatás követkeiik.) 

Bodok, 1877. dec. 10. 
A mult év december 27-én a bodoki olvasó-

egylet könyvtára gyarapítására jótékonycélu zártkörű 
táncvigalmat rendezett. A táncvigalom — mind a részt-
vevők mulatságát, mind az egylet jövedelmének gya-
rapodását illetőleg, az alkalmatlan idő s némi ellen-
munkálodás dacára is, teljes joggal sikerültnek mond-
ható. Kedélyesség, fesztelenség  és jó rend uralgott 
mind végig egész reggelig. Hogy e táncvigalom az 
óhajtott eredménnyel végződött részint az egylet 
néhány fáradhatlan  lelkes tagjainak, részint a ha-
ladást, felvilágosodást  tettleg pártoló nemeskeblü egyé-
nek áldozatkészségének, de leginkább köszönheti egy-
letünk szereíve tisztelt bálanya tks Szabó Dávidné 
szj:tks Bernad Anna úrasszonynak, ki,hogy}amivelődést, 
felvilágosodást  csak egy parányi részben is előmoz-
díthassa, az olvasó-egyletnek 10 frt  o* é ajándékozott. 

Fogadja szeretve tisztelt bálanyánk bőkezűségéért az 
egylet bálás' köszönetét. E nemes tettet egyletünk 
Déuoi részben viszonozni óhajtván, Szabó Dávidné úr-
asszonyt az olvasó-egyl. tiszteletbeli tagjává választotta. 

A táncvigalom jövedelmének gyarapítására ada-
koztak Sepsi Szentgyörgyről: Csutak Péter ur 1 frt. 
Hary Gyula ur 1 frt.  Fogolyáu urak 1 frt.  Dr. Szász 
István ur 1 frt.  Császár Sándor ur 50 kr. Kovács Ist-
ván ur 50 kr. Bernstein M. ur 50 kr. Vásárhelyi Ig-
nácné 50 kr. Blaskó József  50 kr. Mikó-ujfalusi  r 
kath. lelkész ur által egy ismeretlen 1 frt.  Felülfiezet-
tek: tkts Székely Gyula ur 2 frt,  tkts Kovács Albert 
ur 50 kr, m.-ujfalusi  tanítónő Fábián Teréz k. a. 50 
kr. Kocsis Ferenc 30 kr. összesen 20 frt  80 kr. Fo-
gadják egyletünk bálás köszönetét. A táncvigalom 
tiszta jövedelme a felülfizetésekkel  együtt 37 frt. 

r. I. 

L e g ú j a b b . 
Jan, 17. Ignatiew átadta az ultimátumot a por-

tának. Az ultimátumban el vannak ejtve mindazon 
követelések, melyek ellen a porta kifogásokat  emelt, 
csupán a kormányzóknak első ízben európai helybe-
hagyás mellett leendő kinevezése és az európai ellen-
őrző bizottság tartatott fenn,  de az utóbbi annyi mó-
dosítással, hogy a bizottság vegyesen fog  alakíttatni 
európaiakból és törökökből. Savfet  azon választ adta, 
hogy nem hiaei, hogy a porta elfogadhatná  ezen ja-
vaslatokat, de elö fogja  azokat terjeszteni a nagy ta-
nácsnak határozat végett. A nagy tanács holnap fog 
egybegyűlni. 

Valamennyi nagykövet készül az elutazásra, ba 
a javaslatok nem fogadtatnának  el, de ügynökeik ott 
maradnak, inonárchiánk részéről azonban maga Calice 
is ott marad és tovább működik, a monarchia érde-
keinek védelme- és az életbeléptetendő reformok  ügyé-
ben. Állása Bemleges lesz. 

Az orosz déli hadsereg főhadiszállása  Chotinba 
előre tolatott, mit a támadás jelének tekintenek. 

A porta Szerbiának és Montenegrónak kijelen-
tette, hogy a fegyverszünetet  nem fogja  meghosszab-
bitaui. 

E g y v e l e g . 
A keleti kérdés legomaolyitása Háromszéken. 

A keleti kérdés Háromszéken megoldást nyert. 
T u r - y - k i a M i h á l y cárral szövetkezett. 
E koalitio feladata  a Szent (iványi) szövetséget 

felbontani. 
Ennélfogva  andrássy Gyula kancellár állása meg 

van ingatva, akarják hinni. 
A dolgok ily állásában a kis Románia V a 1 e n t i n 

c a e s a r vezetése alatt valamelyik na^y hatalmassággal 
okkupáltatja magát, mert csak igy védheti meg önál-
lóságát. 

B o c s n i a hasztalan nyert az U j v á r felállításá-
val területnagyobbodást, p ü n k ö s t i királyságát már 
is veszély fenyegeti.  Maga is bomlani kész s habozik, 
uaelyik hatalom védszárnya alá helyezze magát. 

A n g l i a magatartása K U n n l e-ges. 
Az apróbb hatalmak, s iszerep nélküli itt-állia-

nerek ezért tétováznak. 
Hát a fontorkodó  Iiístics ? Tamás . . . .-kodik. 

Alkalmasint a már szövetkezett Tur-y-kia és a (d)ál-
nok Russia érdekében fog  g e r e b-elleni. 

A kudarcot vallott Csernajeff  mindenfelé  ajánl-
gatja vereségképességét; de Székely bánja történelmi 
tanúság arra, hogy nem tanácsos alatta b a k k a n-
C B O s k o d n i 

Jó ezt tudni Konstantinápolyban. 

H á r o m s z é k m e g y e legközelebbi közgyűlé-
sén egy eset alkalmából hatalmasan megtámadtatott 
Sepsi-Szentgyörgy városa, hogy vissiaél vámszedési 
jogával. 

Városi polgármester lelkesült beszédben igyeke-
zett bebizonyítani, bogy tenforgó  esetben nem követ-
tetett el visszaélés, és hogy adott körülmények között 
joga van s z e m é t - v á m o t szedni. 

Erre a megszemét-vámolt egyén szokott induls-
tosságával g unalmas hosszadalmasságával replikázván, 
közbeszól egy civis: 

„Hogyne tartoznék fizetni,  hát nem veszik észre, 
hogy itt is mennyit szalmáz él szemetez 1 ?" 

Természetesen ezen argumentum ad hominem szóló 
érvelés után egy hivatalnok kikflldetett  megvizsgálni, 
kinek van igaza s való e, hogy a vám helyett elzálo-
golt bunda a vámház szomszédságában sátorozó tégla-
vetőknél deponáltatott biztos őrisés végett.? 

Még megérjük, hogy az eshetőleges szaporulat 
okán uj vámolásnak less alávetve az ártatlan bunda. 

Szegény — Székely — ember —«• bundája!! 

V E G Y E S -
— A sepsi 8ztgyörgyi felolvasó-egylet  tegnap-

előtt tartott gyűlésén szervezte magát. Célja felolva-
sások, zene, ének-előadások által a téli egyhangú es-
téket a közönségre nézve élvezetessé tenni. A befolyó 
jövedelem az egylet által meghatározandó jótékony 
célokra fog  fordíttatni.  Estélyeit 2 hetenként tartja. 
Első estélye január 25-én less. Felolvas H o r v á t h 
László megyei főjegyző'  konstantinápolyi élményeiről; 
less zene, ének, szavadat. 

- S 3 -


