
Budapest, 1877. december 12. 
Tisztelt szerkesztő ur ! 

A most mult pénteken nővérem látogatására 
Pozsonyba mentein volt s ez alkalommal megláto-
gattam az ottan felállított  „ n ő i h á z i i p a r -1 a n-
m ű h e l y t " . 

Én, ki a most dívó tanrendszerrel, az iskolák-
nak be- s felosztásával  egyáltalán megelégedve 
nem vagyok, szomorú tapasztalataim sorozatát vél-
tem szaporítani csak, midőn arra határoztam volt 
magamat, hogy ezen intézetet, illetőleg tanműhelyt 
megtekintsem, másrészt pedig sarkalt a kíváncsiság 
és kiválólag azon tudat, hogy ott találom megyénk 
három növendékleányát. 

Reggeli 9 óra volt, midőn az igazgatónénak 
magamat bemutattam, aki igen nyájasan fogadott 
s a legnagyobb készséggel a tantermeken és az 
úgynevezett műhelyeken végigvezetett, megmutatta 
az ét- és hálótermeket, bemutatta a leányok által 
gépen és kézzel előállított munkákat. Láttam én 
itt minden kigondolható kézi és gépvarrást, gép-
kötést és hímzést, hurkolást, horgolást a legkülön-
bözőbb rámamunkákat, ruha- fehérnemüszabásokat, 
művirág készitést, .szalmafonást,  keztyüvarrást kéz-
zel és géppel ; — szóval ugy érzettem magamat, 
mintha csak valamely nagyobb külföldi  gyárban 
lettem volna ? mindenütt munka, még pedig annak 
mindenféle  neme; ismét más termekben a leányok 
írtak, rajzoltak, más helyen történelemből, föld-
rajzból s más egyéb tantárgyakból a bejáró táná-
rok előadást tartottak, végre megtekintettem nagy 
részben a leányok által mivelt kertet és lett anél-
kül, hogy csak észrevettem volna, dél. 

Mindezekutfin  meggyőződtem arról, hogy itt 
nem divatot hajhászó kisasszonyokat, hanem egy-
szerű kenyeretkereső, dolog, munka után látó le-
ányokat nevelnék, kik hivatva lesznek másokat 
oktatni, a házziipart terjeszteni. 

A népnevelés, az ipar fejlesztése  itt találja 
gyakorlati mikénti megoldását és ezt már értem, s 
mngértené bárki más is a ki ide betekint, szóval 
ezen tanműhely berendezése reám a lehető legjobb 
benyomást tette és kiváló örömömre szolgált, hogy 
itt ez intézetben találtain lisznyói Lőrinc Eliza, 
kézdi-vásárhelyi Nagy Terka és sepsi-szentgyörgyi 
Solymosi Annát, kiket az intézetbe léptemkor az 
igazgatóné özvegy Somogyi Mária asszonyság azon-
nal előmbe vezetett. 

Mindhárom leányt vig kedélyhangulatban, vi-
ruló egészségben, tiszta, egyszerű öltözetben talál-
tam. Teljes megelégedésüket fejezték"  ki, hogy itt 
lehetnek, itt tanulhatnak. A leányok megleptek 
egy ott készült virágcsokorral s én több általuk 
készített iparcikket megvásároltam, magammal ho-
zom s akit netalán érdekelne, házamnál megte-
kintheti. 

Mindhárom leány a kezemnél levő érdemso-
rozat szerint a legjobb tanulók közt foglal  helyet 
s már németül is beszélnek ; megtanultak azoktól, 
akik ide bejöttek és magyarul nem tudtak. De ma 
már azoktól nem tanulnának, mert hogy azok ma-
gyarul megtanulhattak, többé németül nem beszél-
nek ; magyarok akarnak lenni és mindnyájan azok, 
mert ez a tanműhely először is magyar és önma-
gától magyar minden erőltetés nélkül. Hogy pe-
dig ez mit és mennyit é r : ahoz ugy hiszem, nem 
kell commentár. 

Ez intézetnek, mely egyszersmind a rendnek ós 
csínnak s tisztaságnak mintahelye, legfőbb  felügye-
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A v e r é b . 
Ki ne ismerné azon ravasz és alattomos kis 

madarat, a verebet, mely egész nap a házak föde-
lén vagy udvarainkon cepperlizik s ismeretes csi-
ripoló hangjával derüre-borura mulattatja a ház 
érdemes lakóit ? Azt hiszem mindenki. 

E madárról akarok egyetmást elmondani, a 
nélkül, hogy hasznosságáért különös pártfogásban 
részesítsem, vagy tolvaj tempóiért a vádlottak pad-
jára állítsam. 

A veréb eredeti hazája állítólag a Középten-
ger környéke, a honnan a rómaiak által a buza és 
árpatermeléssel hozatott Európa többi vidékeire s 
ma már egész Európában honos. Tehát már a ró-
maiak idejében vagy mig sokkal azelőtt különös 
figyelmére  méltatta a búzát s isten szép áldásán 
ugy osztakozott gazdájával épen mint ma. 

Életmódjában, szokásaiban hü maradt őseihez 
s ezek n e m e s erkölcsét oly szépen megőrizte, 
mint az emberek közül egy nemzet sem. A száza-
dok vihara nem puhította el, sem edzettebbé nem. 
tette. 

Mint importált és acclimizált madár. Ausztrá-
lia és Amerika éghajlatához könnyen hozzászokott 
inélkül, hogy szivét valaha honfibánat  keserítette 
.•pina. :Ubi bene, ibi patria. 

Ujabb időben, főleg  az angol tudósok sokat 
oglalkoznak „a verébkérdéssel". Vannak, kik kü-
önös pártfogásban  részesitik, mert mint mondják, 
L kártékony rovarok pusztítása által több hasznot 
íajtanak, mint a mennyi kárt okoznak a gyümöl-
csösökben és vetésekben ismeretes tolvajkodásaik 
iltal. Mások a „hasznossági elvek"-re való tekin-
get nélkül anathemát kiáltoznak fejükre  s a „ve-
.ébféj-adót"  igen hasznos és üdvös intézménynek 
ártják. 

letét Jagocsi Péterfi  kormánybiztos ur gyakorolja, 
övé az igazgatónő szakavatott s tapintatos vezeté-
se mellett az érdem és dicsőség. 

A milyen nagy örömemre szolgált, hogy a 
meggyőződésem szerint sok elhibázott iskola s tan-
intézeteink közt valahára olyanra is akadtam, mely a 
birálatot bármi tekintetben kiállja — épen olyan 
leveröleg hatott visszajöttömmel asztalómon talált 
több, szeretett megyénkből jött levél. Többnyire 
mind vótumkérést tartalmaztak s hozták a beállí-
tandó tisztikar névsorát, melynek tulajdonképen 
az lenne célja, hogy lássam: kik, milyen hivatalra, 
miként kötötték össze magukat, s adjam természe-
tesen én fs  arra vótumomat. 

Azt nem mondhatom, hogy a listában meg-
jelenő aspiránsokat nem ismerem, valamint azt sem 
controvertálom, hogy sokan — és még olyanok is, 
kik bizony nem arra valók, hivatalt keresnek, — 
mert az mind még a multak bűne és most épen a 
levegőben is van — hanem csudálkozom s bámu-
lok azon, hogy megyénk igen sok jeles, munkás s 
képzett tisztviselőit a listában nem találom — alig 
két-három tisztviselő nevével találkozom a nekem 
szánt listában. 

Már pedig én egy már szolgált, begyakorolt 
tisztviselőt, hacsak '.föfíipa  ' öjtök annak kiválasztá-
sát nem parancsolják, más még semmiféle  hivatal-
ban nem volt aspiranssal soha ki nem cserélnék, 
azért nézetem szerint mindenekelőtt a meglevő 
tisztikarral kellene számolni s ez esetben talán csak 
egy-egy helyecske fölött  folyna  a versengés, mert 
azt már csak ne tegyük, hogy mert tisztújítás 
van, ergo csapjuk el az egész tisztakart complet! 
a mi azt hiszem egyenesen azt jelentené, hogy „ez 
a z u t o l s ó v á l a s z t á s ; a k i m i t m e g f o g -
h a t f o g j a  m e g . " 

Pedig épen a mostani választásban be kell 
bizonyítanunk, hogy a megye a „jellem és képzett-
ség" keretében olyan tisztikart akar és tud is be-
állítani, melyet semmiféle  „kinevezés" utói nem 
érhetne 1 igen is ez a feladat  és reménylem a vá-
lasztók meg is oldják ! 

Hallom, hogy e hó 18-án értekezlet lesz; — 
nem tudom, mert épen fontos  törvényjavaslatok 
vannak napirenden, hogy akkora haza tudok-e 
menni? node akár jövök, akár nem, azt kívánom, 
hogy a szentlélek szállja meg a tisztelt értekezlet 
tagjait egyen-egyen, azaz: még sem a szentlélek; 
elég lesz ha megjelenik előttük kisértet alakjában 
a Sennyei Pál báró szelleme 1 tökéletesen hiszem, 
azonnal kitalálják kit s milyen hivatalra kelljen 
ajánlani. 

Ha azon értekezletben részt vennék, indítvá-
nyoznám, hogy törekedjünk mentől több jogvégzett, 
de nem csupán indexes, hanem vizsgabizonyítvá-
nyokkal absolutcyiummal ellátott fiatal  embert a 
megyei szolgálatra megnyerni a mire épen most 
igen kedvező alkalom a segédszolgabirói állomá-
sok, és netán üresedésbe jövő valamely jegyzői 
állomás betöltésénél nyilik, hiszen talán ideje is 
lenne már, hogy a szülök által és legtöbb esetben 
minálunk nagy nélkülözések mellett és mondhatni 
á l d o z a t t a ^ kitett tanulási költségösszegek saját 
megyénkben gyümölcsözőleg elhelyeztessenek; a 
jellemes, a tanult fiatal  ember kapja fáradozásának 
jutalmát 1 és ne legyen többé a megye a ki- és 
elcsapott diákok, a vagyonukat tékozlólag elpa-
csékolt fiúcskák  asyluma 1 a milyenné azt a listám 
szerinti aspiránsok, ugy láttam, tenni kívánnák. 

A diplomáciái alkudozások hevesen folynak 
s én mint kontár politikus, de őszinte természet-
barát, azt hiszem, hogy hamarább lebonyolul a ke-
leti kérdés, mint ez a veréb-historia. 

Engednének csak engem interveniálni —• gon-
dolja magában a székely gazda; — majd megolda-
nám én ugy azt a kérdést, hogy egyetlen veréb 
sem maradna a világon 1 — Tessék 1 

Az angol tudósok a verebek belső részeit té-
vén vizsgálódásuk tárgyává, kisütötték, hogy a 
veréb nem oly kártékony, mint eddig képzelték s 
főtáplálékuk  nem a mag, hanem mindenféle  rovar. 

E nevezetes felfedezésen  Ausztrália telepitvé-
nyesei két kézzel kaptak s a proletár inadlr ezen 
jó és nemes tulajdonaiért nagy mennyis ígben szá -
littatott Ausztrália meleg éghajlata alá. Isten vele-
tek rovarok, apró-cseprő jószágai a természetnek, 
— gondolta a felültetett  ültetvényes, — sok kárt 
okoztatok véres verejtékkel ültetett fáimban;  én 
szorgalommal üldöztelek, hanem én utánam jön az 
európai óriás, maly ugy kiirt a földszínéről,  hogy 
hírmondónak sem marad egy is 1 

És mi történt ? 
A verebek annyira elszaporodtak, hogy egész 

vidékeket tesznek semmivé s még a fiatal  hajtáso-
kat is sáskamódra felfalják.  Kiirtásukra a fegyver 
nem elég; mérgezéshez folyamodtak,  mely azt hi-
szik, hogy célhoz vezet. 

És a derék civilizátor verebek pusztulnak, 
vesznek, hanem a „varébvédőku azért még élnek 
s folytatják  a harcot a gazdaközönség nagy mulat-
tatására. 

De nemcsak Ausztrália, hanem Amerika is 
megjárta a veréb-importatióval. A praktikus yan-
kee ez egyszer rútul felsült.  Mint mondják, New-
York államban a verebek tenyésztése annyira elő-
haladott, hogy ma már némely ház födele  alatt 
száz, sőt kétszáz fészek  is található. 

Dr. Glaser tanulmányai szerint az igaz, hogy 
a veréb költés ideje alatt és azután is mig fiai  ki-
csinyek, jobbára rovarokkal táplálkozik : ámde e 

Ily irányú megállapodás meghozná a maga 
gyümölcsét s ttídom meg lennék kímélve egyszer 
mindenkorra olyan válaszoktól, milyeneket Kolozs-
várt s itt is kaptam, midőn az egyetemet kerülő 
korhely fiatalokat  megtámadtam — megdorgáltam; 
— hát bizony azok a tiszteletbeli jogász urak ren-
desen azt felelték:  „ugy is haza megyék, a vár-
megyében csak kapok hivatalt", hát az se tanult, 
ez se tanult, azt is kicsapták s milyen jó hivatal-
ban van 1" 

Mutassuk meg, hogy azok közt, a kik még 
hivatalban nem voltak, azok kapják a hivatalt, a 
kik iskoláikat elvégezték, szorgalmatosan tanultak. 
Meghonosította azt már több megye s: van i sá ldás 
utánna, de azután kizár az minden demoralizáló 
korteskedést, elejét veszi minden aprehensionak és 
egyenesen ösztönzi ez iskolákat most látogató jó-
ravaló fiatalokat  a kitartó munkára, tanulásra. 

Itt tehát az ideje, högy bizalmunkkal csak is 
azokat ajándékozzuk meg, a kik azt a szó valódi 
értelmében megérdemlik, és ha mégis csalódnánk ? 
no akkor egész megadással alkalmazzuk a szent 

1 könyvnek eme mondatát; A t e v e s z e d e l m e d -
n e k fo  r r á.s a s a j á t e r k ö l c s i r o m l á s o d " . 

Istan önnel I üdvözli 
Kttnle József. 

* Vilmos császár Plevna elestének hirét mult 
hétfőn  éjjeli" 11 órakor kapta közvetlenül a cártól. 
A császár hadsegédét Rádziwill herceget azonnal 
az ottani muszka nagykövethez Oubrilhoz küldte, 
hogy szerencsekivánatát kifejezze.  Éjjeli 12 órakor 
ő felsége  egy másik hadsegédet küldött a nagykö-
vethez ugyanazon megbízással; kedden reggel az-
tán a császártól egy szerencsekivánó távirat kül-
detett a cárhoz. A muszka nagykövet szerdán a 
császárhoz volt meghiva a lakomára, mely a musz-
ka siker megünneplésére rendeztetett. 

* A szultán, trónbeszédébeu, melylyel a par-
lamentet megnyitotta, mindenekelőtt Oroszország 
hadüzenetéről emlékezett meg és a török alattva-
lók egyrészének lázadásáról, kik dacára a nekik 
adott egyenlőségnek s a nemzetiségük és nyelvük 
megóvására engedett immunitásnak, uralkodójuk 
ellen fegyvert  fogtak.  Megdicséri továbbá az^otto-
mánok hazafiságát  s elismeréssel emliti fel,  hogy a 
török katonák hősiessége általános csodálatot ger-
jesztett. „Azt akarjuk, — igy szólt a szultán töb-
bek között — hogy minden osztályú alattvalóink 
teljes jogegyenlőséget élvezzen és országunk a mo-
dern civilizáció haladását fölhasználja."  A trónbe-
széd azon biztosítással ért véget, hogy a barátsá-
gos hatalmakhoz való viszonyok a legszivélye-
sebbek. 

* A horvát lapok Plevna elestéről cikkeznek 
s a legnagyobb elismeréssel adóznak Ozmánnak s 
vitéz seregének. A hadjárat sorsát njost már el-
döntve látják, tanácsolják ennélfogva  a törököknek, 
hogy a békét mielőbb kössék meg az oroszszal — 
még pedig mindazoknak méllöztével, kik keresztbe 
font  karokkal nézték" a véres harcot s a- vérontás-
nak és anyagi veszteségeknek csak puszta szemlé-
lői voltak. 

A h a r c t é r r ő l . 
Amint gyanítani lehetett, Plevna elestével 

sem az orosz hóditási düh, sem a törökök ellenál-
lása nincs megtörve. — A cár eltávozott ugyan a 

tekintetben is szerfölött  válogatós. A szőrös her-
nyókat, melyek gyümölcseink legnagyobb ellensé-
gei, ki nem állhatja, kényes és finnyái  gyomra in-
kább csak a csupasz hernyók után áhitozik. A le 
velészeket már épen "hem szereti és soha azt a fá-
radságot nem veszi magának, hogy a leveleket 
átkutassa, hanem csak öly élelmicikkek után kap-
kod, mélyeket igen könnyen beszerezhet. 

Azon megfigyelés,  hogy a verebek kiirtása 
után valamely vidéken a rovarok elszaporodtak : 
ez nem tulajdonitható a verebek hiányának, mert 
vannak úgynevezett rovar-évek, midőn a különféle 
rovarok és férgek  óriási számban jelennek meg s 
kiirtásukra hatalmasabb befolyással  vannak az 
időjárás ós az éghajlat, mint a madarak összes se-
rege, hozzászámítva az emberek törekvéseit is. 

Glaser félre  dobva minden theoriát, mely a 
verebek védelmére felállíttatott,  azt ajánlja, hogy 
ki kell kíméletlenül irtani e kártékony madarat és 
pedig költés után kell azonnal munkához látni, 
annál is inkább, mert a sárga csőrü és Ízletes husu 
fiókák  vadászata több haszonnal jár, mint a világ 
összes nyúl vadászata. 

Én ezekre csak keveset reflektálok,  de annyit 
állithatok, hogy ha valamikép a verebek értéséra 
jutnának annak, hogy ez az uri ember csak ugy 
de me sine me róluk ugy beszél, bizonynyal meg-
boszülnák-magukat. Nem óhajtóm magam is azt a 
kort, hogy a hatóságnak verébfejekkel  adózzunk, 
de a verebek védelmére sem kelek, annyival is 
inkább, riiert gyantiekkáromban sokszor kikaptam 
miattok, magam levén s2egény anyám által Veréb-
fejek  gyűjtésével megbízva. 

A veréb egyébiránt minden panaszt és rdurva 
szokásai mellett sem egészen tudatlan. Ravaszság-
ban túltesz a rókán. is. Tolakodó és arcátlan, sze-
rfieá  és étővigyázó. A-fólvajláslíán  ügyes és szor-
galmatos, művészeti ösztöne csekély, de a foglalás-
hoz és rabláshoz jól ért. Gyermekeit szereti, de 
ügyetlenségeiket, hibáikat szigorúan bünteti. 

Mult évben trvönvörködve néztem ecrv Veréb-


