
nálta. Ez azonban nagyon tökélyteJen volt azon kö 
rülmény miatt, hogy ő az üvegcsőben a levegőt benn 
hagyta. E hiányt F a h r e n h e i t javította ki, 2l2 
fokkal  látván el hévmérőjét, mely a fagyni  kezdő viz-
ben 32 fokot  mutat. R e a u m u r 1730-ban, C e l s i u s 
1741-ben változtattak annyit rajta, hogy ők a fagy-
pontot 0-val s az első a forrpontot  80-nal, a második 
100-zal jelölte. 

A hőmérő segélyével födözte  fel  Black, glasgowi 
tanár a lappangó meleget; W i l k e 1781-ben a testek 
különböző hőfogékonyságát.  D o 11 o n, G a y-L u s » a e 
R e g n a u l t és M a g n u s a légnemű testek meleg 
általi kiterjedésének és feizerejének  törvényei kikuta-
tásával szereztek állandó érdemet. 

Zajzon Farkas. 
(Folytatás következik.) 

R e v i s i o . 
1877. január 22-én. 

Megyénk közigazgatási bizottságának folyó  jan. 
4-én tartott üléséről egy közleményt irtain, mely e lap 
3-ik számában látott napvilágot. 

Erre a „Nemere" 4-ik számában „egy közigaz-
gatási bizottsági tag" tanfelügyelő  Vajna Sándor ur 
védelmére kel, és e lap 6-ik számában azután tiezte-
etcs Révay Lajos ur elmondja, hogy ő milyen lelki 

barátja a tanfelügyelő  urnák, hiszen a szerkesztő urat 
ia figyelmeztette,  hogy „a tanfelügyelő  ur eljárását 
hibáztató közleményt" semmi esetre föl  ne vegyen, s 
inkább félreáll,  hogysem Vajnával összeveszesszék, 8 
igy minekutánna fájdalmas  érzések között deprecál, 
protestál és a szerkesztő ur jól-odacommentál— velem-
mel együtt, azt hiszem, mindenki tisztában van, hogy 
Révay ur magát teljesen exeusálta; de maga Vajna 
ur is ezek után reá jöhetett, hogy kedvei barátját, 
midőn ez előadása után a közigazgatási bizottság ülé-
aében felszólalt,  félreértette. 

Bocsásson meg azért a kesergőnek, mi pedig 
mondjunk áldást a szent frigyre  s fohászkodjunk:  E 
két jó barátot minden félreértéstől  „deus avertst" 

A „kis fillentésre"  kockáztatok a szerkesztő ur 
engedelmével egy pár megjegyzést. A közigazgatási 
bizottságnak folyó  januárhó 4-én tartott ülésében ve-
zetett jegyzőkönyve alapján készü.'t minit-zteri fölter-
jesztésben szórói-szóra megjelenik a mint következik : 

„A közigazgatási bizottság m i n d e n t m e g 
fog  t e n n i m a g a r é s z é r ő i a mi a nép 
nevelés ós oktatás nemes ügyének e megye terüle-
tén leendő felvirágzását  és megszilárdulását biztosit-
hatja, moly célból felhivta  tanfelügyelőt,  hogy az 
iakolákról szomélyes látogatása által is szorezzen 
tapasztalatokat, különösen kiterjesztvén figyelmét 
arra, hogy váljon a más nemzetiségű iskolákban ta-
nittati^Tf.  n m n i . - —1...OÍ...A! Lnt 
naK-e államellenes tankönyvek, stb." 

A közigazgatási bizottság e jelentésében kivánta 
helyrehozni, illetve a jövőre kilátásba helyezni azt, a 
mit a tanfelügyelő  ur ez úttal elmulasztott. 

A tanfelügyelő  urnák jelentésében egyesegyedül 
a tanügyi statistikai adatok vannak egybeállitva, már 
pedig ez egymagára ki nem elégíthet, a tanfelügyelői 
jelentésből meg kellett volna tudnunk, mint áll az ok-
tatás, a nevelés a felügyeletére  bizott iskolákban, jele-
sen a népoktatási törvény pontosan lett-e végrehajtva? 
Tapasztalt-e, s ha igen : milyen hiányokat a hitfeleke-
zeti iskolák berendezésében, tantervek, tankönyvek-
ben? az oktatás és neveiéi vonatkozással a tantár-
gyakra megfelelő-e  a törvényes intézkedéseknek? 
Rendben vannak-e az iskolák külső ügyei? No még 
a tankerületben létező felső  népiskolák belső, külső 
állapotáról, a Felső-Fehérmegyéből megyénkbe olvadt 
községek és megyénk területén lévő városok iskolái-
ról is szerettünk volna valamit megtudni, s mineku-
tána mindezekről a jelentésben egy árva szó említés 
nincsen, fel  kell tenni, de nem is, mert a tanügyi 
előadó ur önmaga beismerte, hogy ez irányban meg-
győződést, tapasztalatot még nem szerzett, hogy tan-
falügyelői  teendőket mulasztott. 

Igen, mulasztott s ezt a mulasztást egyengette a 
közigazgatási bizottság a miniszterhez tett jelentésé-
ben, mondom egyengette, mert elnéző akart lenni a 
tanfelügyelő  úrral szemben és méltán, ha tekintetbe 
vesszük, hogy a tanfelügyelő  ur e téren uj ember, 
hogy két megyében tanfelügyelő  minden segéd nélkül 
E hogy még ideje sem lehetett az iskolák belső, külső 
életét tanulmányozni. 

Excusálni lehet s exeusálta is mulasztását a bi-
zottság. Ne vegye „fillentésnek",  hanem vegye jóba, 
igazba tanfelügyelő  ur ; hidje el, meg nem árt! de 
megárthat egyéb, a mit a tanügyi előadó urnák igen 
jó lesz jövendőre „ad notam" venni és az az: barát-
kozzék meg avval a gondolattal, hogy a miben eljár, 
vagy nem jár, még nem „noli me tangére" ; tanulja 
meg azt, hogy a bizottsági ülésben nem az ő szemé-
lyével, hanem az ügygyel foglalkoznak;  közeledjen 
bizalommal, készséggel tagtársaihoz és feledje  szállá-
sán azt a „directori hangot". 

a+b. 

A zágoni nőegylet működése az 1875 
és 1876-ik években. 

Ajságöni nő-egylet szép céljához, s eddigi éle-
téből már ismeretes szorgalmához hiven e két évben 
is teljes elismerést érdemlő kitartással folytattajnemes 
munkásságát. Sőt azt mondom, hogy miként a jól ül-
tetett és gondoson ápolt élőfa  évről évre több-több 
g at hajt, virulóbb lombozattal gyönyörködtet, s gaz-

goni nő-egylet élete ia e két évben újból Bzélesebb 
kiterjedést vett, a az értelínes és szorgalmas alköfo 
munkásságának ujabb bizonyságait mutatja fel;  és azt 
mondom, hogy miként a jó ós biztos alapra inditott 
épület amint fölebb  s szélesebbre terjedve emelkedik, 
a szemnek és szívnek mind több-több jóleső érzíst 
ád, ugy a zágoni nő-egylet működése a mint több-
több évre terjed, mind gazdagabb táplálékkal szolgál 
a jóban, szépben és nemesben gyönyörködni tudó lé-
leknek. 

Azt hinné az ember, hogy egy nő-egylet ha kö«-
ségei szegényeit a meztelenségtől, éhségtől, s inségea 
koldulástól megmenti ; az időnkénti terhes betegek 
orvosoltatásáról gondoskodik, a házi szegéuyeket föl-
keresi, s némi segítséggel azokat is megvigasztalja — 
már ezek által hivatását betöltötte, s nincs miért ize-
ken tul egyébre is kiterjeszsze figyelmét,  hisz ez ma-
gában már oly nagy mező a buzgd munkásságra, mely 
a, legéberebb nő-egylet munkásságának is elégséges. 
Ám ! hogy nem ugy van, hogy emellett még mily sok 
s mily nevezetei munkaág veszi igénybe a közjóért 
fáradhatlan  szorgalomra kész sziveket, azt láthatni a 
zágODÍ nő-egylet lejárt két évi működésében. 

Az, hogy évi jövedelmének nagy részét a szegé-
nyek segélyezésére, betegek gyógyítására, házi szegé-
nyek vigasztalására fordítja,  az csak közönséges min-
dennapi munkája, ugy mint a gazdának az, hogy gaz-
daságát rendben tartsa, a gazdasszonynak az, hogy 
háza mindig tiszta, s abban ur.inden helyén legyen. 
Ezek mellett szélesebb körű alkotások, nemesebb 
nemű munkák tűnek fel  most a zágoni nő-egylet buzgó 
igyekezetében. Ugyanis 

1. 1875-ben nagy áldozattal egy igen szép gyász-
ravatal készületet állit ki azon célból, hogy a község 
tagjai ez uton halottaik díszesebb ellátására, az által 
pedig ez azok iránt tartozó kegyelet szent adójának 
lefizetésére  buzditaasanak. Látni való, hogy ezen el-
járás egy hathatós eszköze, közvetlen elősegitője a 
a közművelődésnek. 

2. 1876-ban az egylet csaknem minden tagja, a 
buzgó és nemes munkában soha ki nem fáradó  lelkes 
elnökének meleg felszólítása  s példaadása nyomáD, 
egy, két napot, az elnök hét napot választott magá-
nak az év napjaiból, melyen a zágoni szegények há-
zát egész napi élelemmel ő látja el. A napok mind 
kegyelet napjai — egyik kedves gyermekének halála 
napját, másik boldog családi életének egy emlékezetes 
napját, egy felejthetlen  társának, más derék anyjának 
halála napját jelölték ki. Ismét egy szép és valóban 
követésre méltó példája a nemes irányú közművelő-
dés iránti érdeklődésnek ; mert mint egy gyöngéd nö 
szeretettől meleg gondja a gyenge viiagot, oly szépen 
ápolja ez sljáráa a lélek nemesítésére ható kegyele-
tet, a mint az értelmes gazda előre látó gondos veze-
téssel olyan irányt ád a kertjén átfutó  víznek, hogy 
o» l x t r o o kiJinW. Ii[~lj-»U LerradkenyltO blsIUUB OUCOzriol 
teczen, ugy e derék nő-egylet bölcs helyes intézke-
dése által megelőz sok oknélküli vesztegetést, mely 
népünk életében ily kiváló napokon máig is uralkodó 
szokás, s u helyett olyan jót teszen, mely egyeseket 
nemesit, sokukon segít, i közművelődés tekintetében 
átalános becscsel bír. 

3. Nem maradt hátra a zágoni nő-egylet a haza-
szeretet szent kötelességének teljesítésében is; mert 
midőn az árvízkárosultak sóhajtása járta be az orszá-
got, mind közpénztárának szíves megnyitása, mind 
egyes tagjainak önkéntes és jóindulatu adakozása által 
befolyt  a segélyezésre. 

4. Helyes értelemmel • meleg honleányi érzelem-
mel fogta  fel  a háziipar terjesztése érdekében indult 
országos mozgalmat is, g annak elősegítésére szintén 
szép áldozattal járult. 

Hogy a nőknek az általános műveltségben elő-
haladására közvetlen segítséggel lehessen, alapos, he-
lyes paedagogiai belátással elhatározta s költségvetésbe 
felvette,  hogy a zágoni leányiskolát papirossal telje-
sen ellátja. 

Imé ! csak két rövid, s még amellett áldástalan, 
és terhelő életviszonyok nyomása miatt nehéz év le-
forgása  alatt mennyi s mily jelentékeny alkotó munka! 
E nagyban mozgó életmunkásság kitöltésére oda szá-
mítva a sok gondot, melylyel az egylet tagjai a sze-
gények, betegek felkeresésére,  a házak tisztán tartá 
sára, a leányiskola időnkinti látogatására, a szegények 
háza felügyelésére,  ruhanemüek és élelemszerek gyűj-
tésére, a betegek gyöngéd ápolására, magok mivelé-
sére, könyveik szaporítására, nö-egyleti ügyeik pontos 
rendben tartására, gyűlések látogatására stb. fordítnak 
elmondhatjuk, hogy e dőrék nő egylet helyét becsü-
lettel tölti be. 

Isten segítse mind az egyletet, mind egyes tag 
jait, hogy szép, nemes munkásságukat sokáig folytathas 
sák, • aunak kzivet boldogító jutalmát sokáig élvez-
hessék ! I Éljen sokáig velők és köztük e nemes mun-
kásság ébresztője, s minden szépre, jóra kész, lelkes 
fáradhatlan  buzgó elnök báró Szentkereszty Stepbánie 

Ügybarát. 

T A N Ü G Y . 

A nőnevelés  tdisadalmi  szükségessége.  Mennyiben  le 
liet  ezen kérdésnél  be/olyasa  az iskolának  a családra  ? 

(Felolvastatott az „Eötvös-egylet" 1877. jan. 7-iki ülésében.) 
(Folytatás) 

És valóban, ha a család föladatát  tekintjük, rög-
tön eszünkbe jut az anya is, mint a családnak e te-
kintetben központja, a család föladatának  első végre-

pj^iy. áldásos melegéről árasztja el azt: ugy a csaiáa-
i» ott van az anya,* ki a szeretet melegével fűzi 

össze az egész családot, ki annak lelke, fénye,  bol-
dogítója. 

A társadalom erkölcsi sorsa nem függ  annyira a 
polgári intézményektől, mint inkább az erkölcsi befo-
lyásoktól, melyek közt leghatalma-abb az anyai be-
folyás. 

Az anya jellemétől függnek  egész nemzetek haj-
lamai, előítéletei és erényei. 

Az anya kútfeje  lévén az erkölcsi befolyásnak, 
egyszersmind az erkölcsi légkör alkotója is. 

Az anyai befolyás  a gyermekekre, a nő befo-
lyása a házas életben, ea ama két hatalmas forrás, 
melynek tisztaságától az élet boldogsága vagy boldog-
talansága függ. 

A férfi  engedelmeskedik anyjának még akkor is, 
ha már régen megszűnt élni s a nézetek, melyeket ő 
vésett szivébe, elvekké válnak, melyek erősebbek 
szenvedélyeinél. 

Tanácskozik nejével s azon fogalmakkal  lép ki 
az életbe, melyekről otthon nejével értekezett. Ereje 
azt valósítja a nyilvános életben, mire őt neje szelíd, 
gyöngéd sugallata lelkesítette. 

Ezen befolyást  mindenütt feltaláljuk  a palotában 
épen ugy, mint a kunyhóban. Az határozza meg min-
denütt hajlamainkat, érzelmeinket és véleményünket. 

„A gyermek sorsa az anyának müve", ezt mondá 
I. Napoleon, s ezen nagy férfiú  különös élvezetét lelte 
annak gyakori ismétlésében, hogy ő anyjának köszön-
heti nagyságát. 

Az embernek sorsa azért függ  annyira ezen ha-
talomtól, mert oly nagy befolyást  gyakorol a férfijel-
lem kiképezésére. A legtöbb nagy férfiaknak  kitűnő 
anyáik voltak, s ugy látszik, hogy az anya természete 
valami különös befolyás  által hat a férfiura. 

Magas szellemi képzettség, női lelki tisztaság és 
önzetlenség egyesülése oly méltósággal környezi az 
anyát Bzellemi tekintetben, mely előtt az ifjú  kedély, 
ha a jónak még egyetlen szikrája él benne, ba nein 
tökéletesen romlott, tisztelettel meghajlik, s ennek be-
folyása  megérleli lelkében erényes erzelmeit és ama 
magasztos bizalmat, mely szerint szülőit ugy tekinti, 
mitit legelső, leghívebb barátjait, megerősiti lelkében 
a női jellemről való nr.agns fogalmakat,  éa ez oly fö 
lőtte szükséges s férfi  boldogságáhosM erényességéhez. 

Mi lehet tehát általában a nők nevelésének és 
egész kiképezésének Hgokszerübb célja és módozata? 
Az első éa legfőbb  cél: az önálló szabad erkölcsi sze 
mélylyé képzés. 

A nőnevelés föladata:  a lelkiismeret, a szív és a 
hajlamok, azaz: ama morális tulajdonok kifejlesztépe, 
melyekkel őket az alkotó oly gazdagon megajándé-
kozta egy bölcs és jótékony cél kedvéért. 

Hogyan olthatnak be azok, kiknek a lelkiisme-
roteooógot tai-j#uztoniök kellene, olyasmit más lelkébe, 
a mi soha se képeztetett ki bennök, a mi meg nem 
érieltetett soha ? 

A nők uralkodnak a hajlamok fölött,  de hogyan 
kormányozhat az uralkodó oly birodalmat, melynek 
törvényeit nem tanulmányozta s kormányzásának ere-
dete előtte titokba van burkolva í? 

De lássuk minő állást s munkakört foglalhat  el 
a mi jelen társadalmunkban a nő, minél fogva  a 
nevelés életszükség, a legégetőbb életszükségek egyike 

Nem azt vizagálom, hogy micsoda állomásokra s' 
munkakörökre jogosíttassanak a nők, hanem, hogy 
női egyéniségűkhez és társadalmi viszonyaikhoz képest 
minő életpályákra s minő foglalkozásra  lenne legcél-
szerűbb őket nevelni, még akkor is, ha a törvények 
mindennemű közpályát felnyitnának  előtte. 

Tagadhatlan, hogy a nő számára, hsf  nem is ki-
zárólagos és egyedüli, de legtermészetesebb munkakör 
s legüdvösebb életpálya: a családélet. 

Kevés munk.% van az életben, a mit a férfiak  is 
részint ugy, részint jobban nem tudnának teljesíteni 
mint a nők. De a családélet rendezésében s vezeté-
sében meg az anyai szeretet teendőiben a nők teljesen 
potolhallanok. E munka-körnek felel  meg legjobban 
az ő egész lényök s annak minden tulajdonsága és 
képessége elanynyira, miként erősen megvagyok győ-
ződve, hogy ba a nők ma kilépnének e munkakörből, 
az erkölcsi intézmény; melyet családnak nevezünk, 
fentarthatlan  volna és szétbomlanék. Minden hazafiúi 
erényeink s társadalmi erkölcseink a családéletbcn 
gyökeredznek, s folyton  onnét tápláltatuak. Innét fejt-
hető meg, hogy a nemzeteknek állami nagysága s 
egész közélete bensőleg aszerint emelkedik vagy ha-
nyatlik, a mint nálunk az erkölcsi családélet tiszta, 
erős, vagy sülyed. 

Azonban ha bizonyos körülmények közt a nők 
egyéb életpályát kívánnak, ezt értem, és igen sok 
esetben jogosultnak tartható. Azt nem is lehet állítni, 
hogy a nők szereplése kizárólag a család körére volna 
Bzoritandó. Családi teendőik mellett a társaséletbea 
s a társadalmi tevékenység mezején is eok ép oly 
fontos,  mint üdvös feladataik  vannak, melyeket, ha 
elhanyagolnának, még nemzeti közéletünk ia nemcsak 
örömtelenebb és sivárabb lenne, de nagyon hanyat-
lanék. Minél kifejlettebb  a nők erkölcsi a értelmi mű-
veltsége, s minél inkább a kor színvonalán áll tanult-
ságuk: annál tágabb körű, több oldalú a üdvösebb 
azon befolyásuk  a tevékenységük is, melyet házi éle-
tük mellett a társadalomra gyakorolhatnak. Csakhogy 
e társadalmi teendőiknek soha sem szabad olyanoknak 
lenni, vagy oly mérben gyakoroltatni, hogy ezek által 
akár a nőiség sértetnék, akár családi hivatásuk s kö-
telességeik teljesítésében zavartatnának vagy gátol 
jatnának. 

Jelen társadalmi szerkezetűnk egyik legnagyobb 


