a nők befolyása azon tények egyike, melyek elvitáz- azon okból sem, mert ilyen, jellemesemberhez nem illő
hatlanok s melyeket vajmi gyakran méltatlan célokra eljárás mellett a kellő visszatorlás utja a méltatlanul
fordítanak, de ha nevelésök helyes volt, befolyásuk bántalmazott fél részére teljesenlehetetlenné van téve"
gyakorlása
is helyes leend.
A nőnevelés társadalmi szükségessége. Mennyiben
leSepsi-Szentgyörgy, 1877. január 25.
hiszem, hogy ha ez ország leányainak
het ezen kérdésnél befolyása az iskolának a családra Erősen
?
Vajna Sándor,
nemzeti magyar szellemben rak jó nevelése előmozbáromszókmegyei kir. tanfelügyelő.
(Felolvastatott HZ „EütvBs-egylet" 1877. j»n. 7 ilti Olésében ) dittatik, minélfogva a nőnem hivatásának fontosságát
(Vége.)
helyesen felfogni s a szerint kötelmeit is teljesíteni
Ennélfogva, ha a nő tőle nem függő okokból a képes leend : az egy uj, boldogabb kor hajnalhasadása,
Meghívás.
családélet, mint legtermészetesebb munkakörét nem az emberiség erkölcsi ujjá születésének ünnepe lesz.
Most lássuk mennyiben lehet ezen kérdésnél beválaszthatja, nemcsak joga, de kötelessége is más életA kézdi-vásárhelyi olvasó-egyletnek folyó január
folyása
az
iskolának
a
családra
?
pályát keresni, sőt ily esetben feladata munkaerejét a
27-én délután 5 órakor az olvasó egyleti nagyteremben
Mindenekfeletti teendője: a szülők figyelmét, ér- évi rendes közgyűlése leend, mely gyűlésre a vidéki
társadalom javára értékesíteni még akkor is, ha arra
deklődését a nevelés iránt fölkelteni, megnyerni. Mert és helybeli tisztelt tagok ezennel tisztelettel meghíaz anyagi szükség nem kényszeríti.
..De ugyan kérdem, hogyan valósithatja ezen esz ha az élet terheivel elfoglalt szülők egy része inkább vatnak.
mét egy a tudatlanság, neveletlenség homályában ten- és gyakrabban megfeledkezik is a nevelés feladatának
A g) ölés tárgysorozata :
megoldásából rá háramló kötelességekről, mint a hogy
gődő nő?
J.
1) A számviz igáló bizottság jelentése a mult évi
U&y hiszem minden helyes gondolkodású egyén kellene : ez könnyen kimagyarázható, sőt menthető.
Azonban hányan vannak még napjainkban is, szám&dás megvizsgálásáról.
belátja, bogy nevelés által kell oda hatni, hogy a nő
2) A folyó évi költség előirányzat megállitása.
az életben minden köiülmónyek között saját erejéből kik vagy tudatlanságból vagy puszta elfogultságból
3) A ttgok aláírását eszközlő bizottság jelentése.
meg tudjon állani, fenn tudja magát tartani. Még ha nem gondolnak leánygyermekeik neveltetésével.
4) A könyvtári bizottság előterjesztése a könyvMit tanuljanak a nők, minek a tudomány; még
kenyerét nem kell is munkájával keresnie, legalább
tár
állásáról.
valamiként tudóssá tennék a leányokat, még előítéleszellemileg fentartó nemes foglalkozást találjon.
5) Gazdai jelentés.
teiket
el
oszlat
mik;
a
régi
jó
időben
kevesebbet
tanulTehát e célra is legalkalmasabb s első mód a
6) Indítványok ; kebli ügyek.
n e v e l é s s a nőiséggel öszhangzó átalános műveltség, tak s mégis jó gazdasszonyok és anyák voltak.
7) Tisztújítás. Elnök, alelnök, pénztárnok, jegyEzen s ehez hasonló ellenvetést lehet haliad nem
bogy bennök önálló gondolkodást, erős akaratot s
ző,
könyvtárnok,
gazda ós 15 választmányi tag megegy, különben magát értelmesnek tartó egyéntől, mimunkaszeretetet képezzünk ki.
választása.
dőn
a
nőnevelés
reformjáról
van
szó.
A nők a társadalom diszei, melynek szabályait
Ez okon tisztelettel hívom fel a tisztelt olvasóAz iskola kötelessége tehát, hogy a családot
ők állapítják meg. Legyenek szabadok, a férfival
egyenlő jogtéren állók, vagy rabszolgák: ök mindig figyulmeztesse, miszerint a jelenkor a haladás, a fel- egyloti tagok becses figyelmét e közgyűlésre, szíveskedjenek
minél számosabban megjelenni, hogy e kftzvilágosulás kora és sokkal többet s komolyabbat igéuralkodni fognak.
miveltségi intézetünk ügyeit sikerüljön megoldani a
Ezen befolyás többé vagy kevésbbé üdvös a nyel az emberektől, mint a félhomályban tengődő régi közkívánat óhajtása szerint.
tisztelet és becsülés foka szerint, melylyel irántok vi- jó idő; a mai világban az ember nem annyira kezeiKézdi-Vásárhelyit, 1877. jan. 20 áu.
seltetnek, a nők olyanná teszik a férfiakat a milye- nek erejével küzd a mindennapi kenyérért, az élet
javaiért, mint inkább eszével.
nek ök maguk.
Székely János,
A tapasztalás által szerzett ismeretek most már
Ugy látszik, maga a természet rendezte el ugy
egyleti elnök.
nem
elengedők,
nem
felelhetnek
meg
azon
igényekörök bölcsességében, hogy a férfiak eszélyessége a nők
méltóságától függjön, ugy mint boldogságuk azoknak nek, melyeket az élet támaszt, a férfiakat nkaratjok
ellenére is előre ragadja a világesemények árja, a tárerényességétől.
L e g ú j a b b .
Az örök igazság törvényét kell abban fölismer- sadalmi és üzleti élet viszonyai, a kor szellemének
Január 23. Novarából (f. hó 23 áról 12 óra) tánünk, hogy a férfi, ha a nőt lealázza, önmagát is le- feltartozhatlan haladása, és a nők, kik egyenjogúságot
követelnek, kikre az uj nemzedék nevelése van bizva: virratozzák, hogy a czeglédi küldötség az éjet Milanóalázza, s ha felemeli, önmaga is emelkedik vele.
Tekintsük figyelemmel az egész világot ! Szem- ők maradjanak hátra a miveletlenség sötétségében, ban töltötte; másnap aztán 11 órakor indultak el Turin felé. Az ut fáradalmai dacára a hangulat lelkesült.
léljük az emberi nem nma két uagy lakosztályát: a hivatásbeli kikénezés éa telvilágosulás nélkül ?
Továbbá figyelmeztesse a családot, hogy vannak Ihász a küldöttség elé tog menni Turinba, az állomáskeletet és nyugatot. A világ egy fele folytonosan a
jelentéktelenség posványában siulödik, nyers civilisa- bizonyos anyagi áldozatok és erkölcsi terhek, melye- nál Kossuth nevében fogadja s ott elszállásolja a külket gyerekeikkel szembe leróni tartoznak, annál is döttséget.
tiójának befolyása alatt: ott rabszolgák a nők.
A másik fele folytonosan halad az értelmiségben inkább, mivel a jó nevelés elébb utóbb megtermi édes
Január 24 A képviselőház az uzsoratörvényt álgyümölcsét.
és egyenjogúságban : ott szabadok és tiszteletben álltalánosságban nagy többséggel elfogadta. Tisza KálHa
pedig
a
mondottaknak
a
gyakorlatban
is
nak a nŐk.
mán válaszolt Mocsárynak a czeglédi küldöttség tárHa valamely állam politikai és erkölcsi állapot- hasznát fogják látni: lehetetlen, hogy a közöny meg gyban tett interpellátiojára.
ját megakarjuk vizsgálni, azt kell vizsgálni, azt kell ne törjön bennük, lehetetlen hogy érdeklődésűk fel
A közös miniszteri tanács tegnap rövid ideig tarkérdeznünk, milyen rangot foglalnak el abban a nők ? ne ébresztessék a nevelés iránt.
tott és nem tárgyalta a kérdést érdemlegesen, ma lesz
Az
érdeklődésnek
felköltése
által
a
szülők
jobb
Az ő befolyásuk magában foglalja az egész életet.
e tárgyban a döntő értekezlet.
Fölötte érdekes annak észlelése, mily hatás és részének jó akaratát megnyerhettük ugyan, de ezzel Az orosz tartományokban nópfelkelés/tervezuek^Nagy
viszahatás által alacsonyítottak le a nők, a mint ök még nem nyertünk eleget. Potolhitja e a jó akarat a haditanács tartatott, melynek határozata folytán az orosz
ia lealacsonyittattak, hol oka, hol áldozata lévén a szakismeretet? a szülők egy részének korlátolt tájé- déli sereg meg fog erősíttetni.
félreértett társadalmi elveknek: a történelem minden kozottsága után itélve, alig hihető, hogy a gátló neA ceglédi küldöttséget minden felé rokonszenvehézségek ennyivel elhárithatók lennének.
lapján olvashatjuk ast.
sen fogadják Olaszországban.
Nem lehet tehát a mondottaknál megállanunk,
A világ alkotójának határozott akarata volt eleTurinban Ihász Dániel ment elibök és fogadta
jétől fogva, hogy az emberiség ama lealázott fele fel- hanem jóval tovább kell haladnunk. Az iskolának őket. Ma mennek Kossuth Lajoshoz.
emeltessék. De az éveknek hosszú hosszú sora folyt oda kell hatni, hogy a nevelésügye a társadalmi téren
Konstantinápolyban a konferencia tagjait a tenel, mielőtt ezen akaratnak — vagyis törvénynek en- a közügyek sorába emeltessék. Vezessük be a csalá- geren uralkodó zivatar gátulja elutazásukban.
gedelmeskedtek. Az észuek romjai alá volt az temetve, dot a nevelés titkaiba, mert enélkül a helyes útra
Salisbury hajójára költözött.
de nem enyészett el, s elvei kicsiráztak s felnőttek, nem juthatunk.
vadvirágokhoz hasonlón, a szétrombolt építményen,
Ennek megoldására a tanitók igyekezzenek robogy a rendetlenséget, melyet nem képesek elrejteni, konszenves érintkezési pontokat találni s részint igy
V E GY E S
legalább feldíszítsék.
magán uton, részint pedig nyilvános felolvasások által
— Ai elfogadtatás az udvarnál. Vasárnap az
A lovagkor fantasztikus intézményei voltak ezen a családok korlátolt gondolkozását felvilágositni és a udvarnál estély volt. A főrendek ós képviselők, a ma^
mennyei eredetű növény első csemetei; s ok nélkül valódi jó útra terálni.
gas aristokratia és a fővárosi polgárság, a minisztérium
gunyoljuk ki azokat most, melyek, habár ferde fogai
Adjanak irányelveket vonzó családi képekben. és a katonaság ép ugy, ra:ut a főpapság nagy számra il
mak szerint képezett, de mégis magas erények jellegét Szóval legyenek utmutatói, Vezérei a nevelés nagy
voltak képviselve. A kocsik hosszú sora robogett föl
viselék magukon.
feladatának megoldásában.
a várpalotába 8 órakor és midőn 8 óra 25 perczkor
Eszményi javak iránti odaengedés, önfeláldozás,
Igy aztán tágulni fog látkörük, szélesbülni a ő felsége a király és királyné magjelentek a palota
önző és érzéki érzelmek leigázása, bárból találtassa- nevelés terén szerzett ismereteik s végül feljön a nőnak ezen elvek, legyenek még oly homályosak és el- nevelés hajnala, teljesülni fog a kor ama intő szava : föterme zsúfolva volt. Ö felségét a királynét Majláth
Györgyné palotahölgy és b. Nopcsa udvarmester; a kitorzítottak is, mindig nemes kútfőből erednek.
nevelést — nevelést adjatok leányaitoknak ! !
A nők voltak ezen elveknek terjesztői. MegerőAz általam jelölt ut bár törethn s ennélfogva rályt Hohenlohe herczeg kisérte. A királyni brilland
sített váraiban elszigetelten élve, mivelték s nyers fáradságos, de ha lankadatlan kitartással haladunk a diadémot és vállkapcsokat hordott; fehér selyembe volt
bajnokokat s tették szelídebbé azon szenvedélyeket kitűzött cél felé, s ha képesek leszünk a pályadijt öltözve, melyen három sor prém vonult és ez szegéés előitéleteket, melyeket maguk is megosztottak ve- megnyerni, mely nem egyéb, mint a nők szellemi fel- lyezte a ruhát. A király honvédtábornoki uniformist vilök. Ők adtak önzetlen eél felé vezető irányt a fér-l szabadulása, hálaérzettel fognak emlegetni a jövendő selt. A királyné a nőkkel kezdett társalogni. Bemutsttatta magának az aristocrátia több fiatal tagját, hosszafiak szilaj tulajdonságainak és nyers erejének; a gyen- nemz.edékek.
san társalgott gr. Festeticsnével, Tisza Kálmánuévslt
gék védelmezése volt e cél, s igy csatolták a bátorRagadjuk meg tehát a zászlót s emeljük magasra, gr. Károlyi Tibornéval, b. r ehérvárinéval, b. Augusz
sághoz az egyetlen akkorában ismert erényt : a hu- hadd láisa a nővilág tündöklő feliratát, mely a halaInkely és Beniczky kisasszonyokkal, b. Kemény Kálmanitást.
dásra és törekvésre buzditandji, s melytől függ első mánnéval, báró Gyulay Edlsheimuéval. Ezalatt a király
A lovagiasság törte meg az utat a jog számára sorban társadalmunk ujjá alakulása és erkölcsi fen- ő felsége megszóllitá a minisztereket, gróf Szapáry
s a polgáríasodás a bátorságból vevé eredetét.
állása.
Gyulát és Gézát, Andrássy grói (ki szintén honvédtáAzon időben határoiottan hasznos volt a nök
líuszka Gizella.
bornoki ruhában volt) bemutatta a török konzult, ki
befolyása; bár e mellett maradtak volna I Ha ezen
vei a király hosszason társalgott azután Ghyczyvel, Móbefolyás forrását keressük, akkor azt a két nem szelricz Pállal, b. Sennyey Pállal, Perciel, Trefort miniszlemi egyenlőségében fogjuk találni, egyenlőn tudatla
terekkel, Bitóval, dr. Bókay Jánossal, gróf Károlyi
F e l e l e t
nok voltak azt illetőleg, a mit most „ismereteknek,
,,Egy tanügybarát" nak a „Nemere" mult évi 107. Györgygyei, több képviselővel és katonával beszélt.
miveltségnek" nevezünk.
Megszólitá Zsedóuyit ésThaisz főkapitányt is. A királyszániában hozzám intézett „Nyilt kérdése-éré
A lovagkort követé a tudományok feléledésének
né a nök után azonnal a török konzulhoz fordult hoskora, s őzen korszak, bármilyen csodálatosnak lássék
„Egy Unügy barát" fennebb idézett helyen azt szasan beszélt vele, azután a porosz konzul részesült
is az, fölötte előnytelen volt a nőnem számára. A fér- állította, hogy k a r a t n a i k ö z s é g i t a n i t ó t. e kitüntetésben; Andrássy bemutatta az uj olasz kövefiak más utakat is leltek, melyek a dicsőségre vezet- K i s s Z s i g m o n d u r e l s ő s o r b a n
k o r c s - tet: Haymerlét és b. Hübner követségi titkárt is. Azutek, mint egyedül a bátorság kiképozésót; oly utakat, m á r o s é s c s a k \ a z u t á u t a n i t ó , s felhívott tán Móricz Pál, Gromon Dezső, b. Sennyey, b. Kemelyeken a nők nem követhették. Nekik nem volt engem, hogy e tény állásáról , magamnak tudomást mény Kálmán, Nagy György, Bittó, Jókai Mór, és több
szabad ezen ujonan felfödözött regiokba hatolni, hon- szerezvén, nevezett tanitó urat e hozzá nem illő fog- más képviselő lön bemutatva, illetőleg megszólítva a
nan a férfiak valódi vagy csak színlelt megvetéssel lalkozástól tiltsam el.
királyné által. Ö felségeik 2'/» órát időztek a teremtértek vissza tudatlan társnőik iráat, de a felvilágoE nyilvános feladás következtében a karatnai ben, hol folytonosan gondoskodva volt a frissítőkről,
sulás még korántsem haladt volt annyira, hogy belás- községi tek. iskolaszéktől felvilágosítást kértem, a mely a mell ék termekben pedig hideg ételek, thea, pesgő, sör;
sák, mennyit veszítenek ...a nők kirekesztése által, s tanügy barát állítását alaptalan, gyalázatos r á g a 1 o m - volt szolgálva. A felségek távozta után a társaság is
mily szomorú következményei leiznek ezen egyoldalú n a k nyilváaitotta, a mint ezt a kezemnél levő hiva- oszlani kezdett.
haladásnak a jövendő nemzedékekre nézve.
— A sepsi szentgyörgyi felolvasó egylet január
talos okmányból bárki is megláthatja.
De ba a nők nem tartauak egyenlő lépést a férV Én tehát a kórt feleletet „egy tantlgybarát"-nak 25-iki estélye ig«n sikerült volt. Az estély nagyszámú
fiak szellemi haladásával, természetesen elvesztik az a fannebbi értelemben ezúttal megadhatom; de egy- közönség előtt foljt le, uiely a müsorozatot a iegna.
egyensúlyt a társadalom mérlegében.
szersmind azt is kijelentem, ' hogy jövőben efféle név- gyobb érdeklődéssel hallgatta mindvégig. Felolvas^
Ugy van ai most ón ugy volt mindig. E Bzerint telen vádaskodásokra felelgetni nomf ogok, már csak Horváth László urat, szavaló dr. Szász István urat é &
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