és az aggastyánok, kik ezelőtt a fonalai gombolyiták, a
szövetek kiigazításával és a láncfonálnak elhelyező
sével foglalatoskodhatnak, mit a leggyengébb erő, is
képes teljesíteni.
Minden szövő a fonódában, ha valamely dologgal
vagy újítással nem volna tisztában annak, vezetőjétől
minden időben dij nélkül felvilágosítást, szükség esetében egy bizonyos időre segítséget nyerhet, minthogy
a fonóda a Bzövést, a szövés virágzása a fonóda nyereményét föltételezi. A szövő még azon kedvezményben is részesülhet, miszerint a nyers lenért vagy gyapjúért len, gyapjú, szösz vagy pamut fonalat kaphat, szem
előtt tartván a legnagyobb szoliditást, mert mint megemlítem, ha nem biztosítunk a szövőnek tisztességes
keresetet, ugy a fonóda szenvedhet a legjobban. Ha
csekély Bzemélyem mint kormány-közeg alkalmazva
lenne, ugy legjobban fognék arra ügyelni, miszerint a
szövő egész bizodalommal fordulhasson azon intézethez,
melynek bizalmát a nép irányában minden körülmények között fel kell tartania.
Ily eljárás mellett lehetséges lesz, miszerint nemcsak a fonóda fog a legszebb lendületnek örvendeni,
hanem annak környékét elárasztandja jótéteményeivel
s a vidék polgárai az anyagi jólétük előmozdítóját, ugy
a fonódát, mint pedig annak alapitóit, mint jóltevőiket
fogják tekinteni.
Hogy a vászon- szövé zet a Székelyföld polgárainak jövedelmet nyújthasson, azt hiszem, hogy a mélyen tisztelt közönség minden tagja átlátja, miszerint
a len és kenderfonódát fel kell állitani ; csak azt vagyok bátor megemlíteni, miszerint az általam beterjesztett tervezet szerint nem csak tiszta len, lenszösz, de
tiszta kender lenkender, kecderszösz, és lenkenderszösz fonalat is lesz képes a fonóda termelni.
Hogy azonban a szövő észszerűbben dolgozhassék a tiszta lenvászon előállítását a lehető Bzük körre
kell szorítania, minthogy a mai napság a tiszta lenvászonnak távolról sincs ol_ nagy jelentősébe, raiut a
pamutos vászonnak. Mielőtt ezen kérdést tovább fej
tegetném, áttérek a pamut fonóda jelentőségének tárgyalására, s alább majd bővebben mondom el e tekintetbeni nézeteimet.
Azonban mindenek előtt halljunk valamit a gyapotfonás történetéről.
Amerika felfedezése után Európában roppant
nagy sensatiót gerjesztett az uj fonál anyag, ezerek
meg ezerek foglalkoztak annak célszerű értékesithetésével, leginkább pedig az ángolok látták át nagy
jelentőségét azon fonál-anyagnak, mely most a nélkülözhetetlen szükségletek közé tartozik.
A midőn egy német iró a pamut feldolgozása
körül látta a roppant ipari tevékenységet, igy kiált föl
müvében : (Mit Recht rufen wir jetzt aus, Eisen und
Kohlon regieren die Welt, aber die Baumwolle ist ihr
ebenso Bundesgenosse.) Méltán kiálthatunk föl, miszerint most a vas és kőszén kormányozza a világot,
és a pamut azoknak szövetségessé.
A pamut adta meg a lökést, ugy a gjap ; u mint
a gyapotfonógépek feltalálására s azon hadjáratokra
Észak-Amerikában, melyekben testvér testvér ellen
harcra kelt s annak téréit testvérvérrel ^áztatá, a pamut fonál rövid idő múlva uralkodott kereskedés, vagyon és pénz felett.
(Folytatás köv.)

A hazi iparról.
Ma minhen, hazáját igazán szerető magyar ember két tényezőtől teszi — s méltán — függővé szegény, ruegron gált s nyomasztó körülmények közé jutott hazánk felvirágzását s e két tényező a virágzó
népnevelés és virágzó háziipar. Talán a nagy Széchenyi is e kettőre gondolt, midőn mondá: „Magyarország nem volt, hanem lesz."
En mellőzve az előbbit, az utóbbi, t. i. a háziiparról s azok közül is a városunkban K.-Vásárhelytt
meghonosított iparágak, a kefekötés és kosárfonásról
Bzólok, nem mellőzvén a „házi ipart terjesztő bizottság" által berendezett műfaragászatot se.
Tehát lássuk rendre :
a) Tagadhatlan, hogy elég tapintatosan van nálunk házi iparágul választva a kefekötós. Talán a
derék ipartanitó személye is sokat tesz, de a kézdivásárhelyi felső népiskola tanulói igazán amellett, hogy
vasszorgalommal dolgoznak, hivatásszerű tökélyre vit
ték ez évben a kefekötést. Bárki örömmel nézhetné,
mikép fűrészelik és hasogatják a nagy hasáb fái at,
gyalulják kitartással, mig a fúrógép alá kerül, hogy
egy néhány perc alatt a több százra menő lyukat ki
lehessen fúrni.
Egy munka óra kellemes látványt nyújt a házi
ipar iránt érdeklődőnek. Mig az egyik az enyvet melegíti, hogy keféjére a fournirt ráragassza, addig a
másik politúrozza, a harmadik köti a kefét, a negyedik fur, B igy állnak elő a kenő, fénymázos, szimpla
és duppla födelü ruhakefék, bársony-, ló- és hajkefék
kittlnő csínnal, melyek midőn Ízlésre bármely külföldivel kiállják a versenyt, jóságra felülmúlják azokat
Már a vidékre nagyon sokat vittek el s mégis azokon
kivül, mit a tanulók maguk számára kötöttek, n,integy
IfjO lehet jelenleg is készen. Nem tévesztendő szem
elől, hogy a dolgozó tanítványok száma csak 8.
A műhelyről tán nem is szólok. Minek hozzam

mű iparcikkei későre fognak tőlünk kiszorittatni. Mert
tudomásom szerint a hazában tán négy helytt van ez
iparág meghonosítva, pedig a háziiparral a cél az volna,
hogy maga a nép tudja s télen mielőbb dolgot s ez
által kenyeret nyerjen. Ilyen uton pedig a kefekötós
gyors elterjedésére nem lehet számitni.
Földes József ipartanitó a kefekötós gyors elterjesztése tárgyában egy emlékiratot*) terjesztett fel a
magas kormányhoz, hogy ennek szellemében-e, vagy
mint sokan hiszik, a néptanítók által (melyről elmondom később nézeteimet) póttanfolyamokat rendezvén,
fog-e « háziipar terjesztése kitüzetni: nem tudom, de
annyi bizonyos, hogy így későre fog elterjedni, pedig
népűnk nyomora gyors segélyért kiált.
b) Ami a második házi iparágat, t. i. a kosárfonást illeti, ez talán még szerencsésebben, tapintatosabban van megyénkben leendő meghonosítás végett kiszemelve. Megmondom miért :
Nálunk eddig a fűznemesitósről nemcsak nem
tudtak, de sőt nem is hallottak semmit, tehát füzünk
egyenesen a természet által volt gondozva s mégis oly
finom, Bzijas, gyönyörű fehér, bogy Magyarország bármely megyéjében ilyennek létezését kétségbe vonom.
Azt akár kettő, akár három vagy négybe hasitsa, az
mindegy. S hátha még a füznemesités a jövedelmezés
következtében lakosaink kedvenc foglalkozása lesz:
akkor ki merem mondani, hogy a létező füzek közt
ez fogja az első helyet elfoglalni.
A kosárkötést most kezdette meg a felső népiskola, véleményem szerint is igen helyesen, hogy amint
az ipartanitó is nyilvánította : a tanulók először a kefekötésben legyenek gyakoroltnkj nehogy az ujságvágy
íigyelmöket ez utóbbira terelje s mellőzve az előbbit,
mindkettő csak fércmunka legyen.
A felső népiskolánknál alkalmazott ipartanitó államsegélyen Ü8. Somorján tanulta a kosárkötést. Es
ha rátekintünk ezen tiszta füz, tengeri füz és sinorkosarakra : önkénytelen fájdalmat kell éreznünk e tóreni
elmaradásunkért s örömet haladni akarásunkért. Gyönyörű, ízléssel párosult kosarak. S ha meggondoljuk,
hogy a háromszékmegyei úgynevezett radináskosarak
is ez iparág kiegészitő részét fogják tenni : akkor
nyugodt lélekkel elmondhatjuk, hogy ezen iparág meghonosítása áldás lesz megyénkre nézve. Csak meghonosítására kellene más utat, módot választani, mert igy
ha még 30 felső népiskoláuál alkalmaztatnék is, gyors
elterjedését kétségbe vonnám. Nem azért, mintha itt
elég helyesen nem taníttatnék, de mert ezon tanulók
közül későh!. fgy sem fog ezzel foglalkozni. Falun a
népnek kell ezt mielőbb betanitni, inert különben ezután is népünk a telet átalusszn, átpipázza, átpálinkázza vagy átpolitizálja anélkül, hogy a nyomor, —
melynek enyhitése van kitűzve — megszűnnék. Más
utat és és módot tehát ez iparágak elterjesztése, meghonosítása végett I,
c) A műfaragászatot nem az állam, hanem „a
háziipar terjesztő bizottság" állította, illetőleg rendezte
be. Énnek hasznossága, iparunk szép Ízléssel párosult
emelése szempontjából még a laikus előtt is könnyen
átlátható.
Azonban setnmikép sem tudom helyeselni s bármennyit gondolkozzam, felfogni, hogy minő indok vezette az igen tisztolt „háziipar terjesztő bizottságot",
hogy az elemi népiskola végzett, sőt nem végzett növendékét is felvegye, — még pedig havi 10 forint segéllyel.
Tanügyhöz értő ember előtt magyarázni felesle
ges, hogy mily kevés az mint önálló tudomány, amit
az elemi népiskola adhat, mily keveset sajátít el még
a kitűnő is, hát még a közép, sőt gyenge tehetség !
Fejletlenség, időrövidség, roppant sok tantárgy, osztatlan népiskola megmagyarázzák a 6 osztályt végzett
növendék tudománymennyiségét. S hát még mily gyor
san feled I C6ak egy cagy szünidőn ÍB, hát három év
alatt I En kétségbe vonom, hogy a müíaragászat növendékei, midőn a 3 évi taufoly.imot végzik, még a
négy alapmiveletet is mindeu habozás nélkül tudják
csak egész számokkal is, sem szépen olvasni és helyesen irni, mert önálló gondolkozás, tanulási önmunkásság, tovább képzési ösztön vajmi kevésnél sikerül.**) S ilyenek ennyi képzettséggel mint önálló müfaragók ekkor kilépjenek az életbe vagy valahol alkalmaztassanak ? Ez nem lehet. Ez az ipar terén le
het némi haladás, de a nevelésügy terén visszaesés.
Tehát nézetem szerint a felső népiskolát sikerrel végzett tanalók volnának felveendők, kiknek— csak mint
pium desideriumot mondom - - némi neveléstan-tanítás
is vajmi jó volna.
Es most nézzük, a müfaragászati növendékek mit
csináltak ez évben.
Rajzoltak d. e. 8—12, d. u. 2—4-ig mindennap.
Bizony furcsa változatosság ez! A jövő évben agyagból gyúrják a gypsz-minta alakokat s tán faragnak is
és a harmadik évben következik a valóságos tüzetes
faragás. S ekkor a 3 év Istelt s mint önálló müfaragók mások, tanítására alkalmaztatnak az ország különböző vidékein, vagy műhelyt nyitnak mint önálló műfaragók. Mesterség az igaz, de csak ennyi képzettség
mégis kevés.

M. Sz. J.

A sz.-kereszturi középtanoda könyvtár-ünnepélye.

nepen annak emlékére, hogy Budapesten lakó erdélyrészi országos levéltári elnök mélt. Jakab Elek nagy
hírnevű történész úrtól igen jutányos árban — részint
ajándékkép — azon tanoda birtokába bocsátott magán
könyvtára a tanodai könyvtárt oda emelte, hogy Udvarhelyszék nagy vidékének ós méltánylandó szép ér
telmiségének hasznos, szakmai és ízletes olvasmányokkal teheti ezentúl szolgálatait, buzgó lelkesültséggel
hatván ennek megszerezhetésére: főispán Dániel Gábor ő mélt. (egyszersmind az erdélyi unitáriusok világi főgondnoka), képezdei igazgató Kozma Ferenc,
könyvtárnok Sándor János tanár, a tanodai összes tanári kar, maga az illető tanfelügyelő ur, sőt különbség nélkül a szellemi szükséget felfogó városi és vidéki derékek minden osztályból.
A könyvtár megnyittatván a közönség használatára, ezt követte egy szép zene előadás több érdekes
darabokkal és szavalat. Ezután táncvigalom világos
virradtig.
Az előadásokat zongorán és hegedűn dicsérettel
részletezve is megemlíteném, ha minderre pontosan
emlékezném.
Ilanem különösen meg kell említenem azt, amire
nem emlékeznem lehetetlen. Es ez egy dal, melyet
„Zürichi emlék" cimnévvel irt Kozma Ferenc képezdei ig. tanár, zenéjét szerkeszté képezdei zenetanár
Wegler Gyula, előadta a tanodai iljuság. Szöveg, zene,
és előadás mind megható volt és ép az ifjúság ajkáról
ás lelkéből. A szöveg im ez:
„Nyári kéklő tiszta égbolt
Elterül a t« vizéu,
Parton álló lombok árnya
Il'atot lehel felém.
Kikötőben leng a csolnak,
Evezője rég pihen ;
Várva, híva integet, bogy
Messze-mesBze elvigyen.
Itt vagyok, már benne ülök,
Vízbe ér a kis lapát;
Mozduló viz gyűrűjén a
Sajka gyorsan siklik át.
Most a hullámokra kelve,
Hab ha zajlik fölfelé.
Ragyogó nap tündórujja
Szép szivárványt sző belé.
Fönn az Alpesek mogorván
Zord kebellel állanak.
Zugó szél fú ormaikról
Jógkezével szór havat.
Lávináknak rombolása
Bősz robajjal eltemet,
Mit bübájjal hímezett a
Rózsaajku kikelet.
Rrng a sajka habról-habra,
Mely csevegve rengeti,
S csacska nyelve szép enyelgve
Titkait most felfedi:
„Szép lányt szerettem,
El nem vehettem.
Mélyen temettem
Keblembe mélyen.
Kedvese keresi,
Parton várja, lesi,
Hijába keresi,
Keblem mélye rejti.
A nap arany csókja
Ajkam érinté meg,
Szivárvány-gyűrűjét
Adá melléje még.
De én csak téged
Ringatlak, érted
Sóhajt e bullám
Örökre, sajkám."
Csolnakunk most partot érint ;
Parton várba érkezénk,
Rappelswylli „Lengyel emlék"
Busán néz alá felénk. '
Ott körülte gyászruhában
Férfiak imája zeng,
Alpesek hideg szelében
Gyászimájok sírva leng :
„Oh népek atyja I Szabadság istene !
Előtted térdel Lengyelhon gyermeke;
Oh adj hazát neki, oh adj szabad hazát 1
Oh vedd le róla haragod ostorát!"

Alpok orma visszazugja:
„Adj hazát, szabad hazát !
T. s z o r k e s z t ő s é g !
s isten tudja, még mennyi apró szerszámot, de nem
Vedd le róla népek atyja,
Jelen valék f. hó 11. a székely-keresztúri közép
mellőzhetem, hogy a minden gyermek Bzámára külön
Haragodnak ostorát!"
fiókkal ellátott kefekötö-aaztal csinos kiállítása izléBre tanoda úgynevezett könyvtárilnnepélyén, mint öiümüumutat.
Ide még csak annyit kell mondanom, hogy
De midőn a fennebbi dicséretre méltó előhaladást
*) Megjelent a „Nemore" mult évi 02. és 63. számaiban.
felemlítem : ezáltal még koránt sincsenek eloszlatva
**) Rendszeres ismétlő iskola még némileg pótolná részben utolsó előtti vers magasra törő éléukbu* dallama s
nak az utolsó versnél az Alpokban lassanként elbai
kételyeim arra nézve, hogy ilyen uton a külföld e ne- a hiányokat.

fel ama sok gyalut, fűrészt, vésőt, faragó tőkéket,

