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Midőn Székelyudvarhelyre, a Kár-
pát-Egyesület itteni új osztálya első 
estélyére felolvasás tartására meghí-
vattam, először is azt a kérdést vetet-
tem fel magamban, hogyan s miért ju-
tottam én ehhez a megtiszteltetéshez. 
Nem volt nehéz kitalálnom, hogy elő-
ször azért, mert az én kolozsvári ba-
rátaim az EKE közp. alelnökévé és a 
Kolozs vármegyei osztály elnökévé 
történt megválasztásukkal megtettek 
hivatalos hegymászónak, s másodszor 
bizonyosan azért, mert híre kelt, hogy 
hegymászásból fennmaradt üres órá-
imban a székelyek történetének kuta-
tásával kurtítom az éjszakáimat, ron-
tom a tüdőmet és szemeimet, s gon-
dolták az én kedves székely barátaim, 
hogy egy kicsit vallassuk ki, miknek 
tart hát minket: hunoknak-e vagy ma-
gyaroknak?

De hát gondoltam én erre: miért 
1nem hívták inkább Jakab Elek  kedves 

urambátyámat, aki meg Udvarhely 
vármegye történetének az írója? Talán 
azért nem, mert ő, mint afféle régi 48-
as vitéz és sokat tapasztalt „gyökeres” 
székely, s ha kell, begombolkozott 
diplomata, nem egykönnyen árulja el 
előre gondolatait, tehát őt kivallatni 
nem remélhették?! Bizonyára inkább 
gondoltak engem, aki csak afféle tisz-
teletbeli fogott székely vagyok, vallo-
másra bírni.

De hát, ha nem is Árkádiában szü-
lettem, én is régóta járom Székelyor-
szágot, ragadt rám is egy kis székely 
furfang, s inkább tagadok mindent, 
mint valljak egyet-mást, s bajba ke-
verjem magamat. Mert azzal tisztában 
vagyok, hogy a székelyek eredetének 
kérdésével úgy jár a szerencsétlen tör-
ténetíró, mint a kuruc-labanc világban 
a szegény drótos tót.

Találkozik egy csapattal. Kérdik: 
mi vagy, kuruc-e vagy labanc? Rá-
mondja találomra, hogy kuruc. Jól el-
verték, mert a kérdezők labancok vol-
tak. Találkozik egy másik csapattal. 

Faggatja ez is, hogy kuruc-e vagy la-
banc? Okulva előbbi balsorsán, most 
már labancnak vallotta magát. Ezek is 
megverték, mert ezek már kurucok 
voltak. A harmadik csapatnak már azt 
felelte, hogy „semmi se nem vágyom, 
csak szegény tót legény vágyom, fazi-
kakat drótozom!” Ezek is megverték.

Így vagyunk a székely történettel 
is. Valaki megver érte okvetetlenül. 
Ha Attila ivadékának valljuk a széke-
lyeket, megvernek a budapesti Hun-
falvysták, ha nem azoknak írjuk, meg-
vernek a székelyek. De hogy valaki 
megver, az bizonyos. A kérdés csak az 
lehet, hogy kit vernek meg először: 
engem-e vagy Jakab Eleket. Úgy hi-
szem, hogy az elsőség dicsőségét 
mindketten szívesen átengednők a 
másiknak.

Ez magyarázza meg a kettőnk közt 
Budapesten történt viaskodó beszél-
getést:

– Mikor olvassuk Udvarhely vár-
megye történetét? – kérdi a székely 
nemzet történetének írója.

– Mikor olvassuk a székely nemzet 
történetét? – felel rá kérdéssel Ud-
varhely történetírója.

– Egy évvel később, mint Udvar-
helyét!

 – Miért később?
 – Mert később van a terminusom.
– Az nem lehet. No, majd megsür-

getem én hírlapilag. Mert mi 1874-
ben Mikó Imre gróf lakásán elhatároz-
tuk, hogy a millenniumra meg kell 
lenni.

– Engem az nem kötelez, csak ami-
re én 20 év múltán, 1894-ben vállal-
koztam, és az 1897-re szól.

Így hát az én megveretésem egy 
évvel később következhetik be csak, 
mert Jakab Eleknek 1896-ra van ter-
minusa.

És én ezzel az egyévi időnyeréssel 
vérmes reményeket táplálok. Mert két 
eset lehetséges. Jakab Elek vagy be-
bizonyítja az Attilától való leszárma-

zást, vagy nem. Ha bebizonyítja, úgy 
nekem nem kell bizonyítani. Ha nem 
bizonyítja be, úgy a székely nemzet 
haragjának villámát neki kell felfogni, 
s én egy esztendő múlva már köny-
nyebben szabadulok, mert hát a XIX. 
század végének humanizmusa két 
véráldozatot még Attilának sem fog 
tán kívánni.

Ez a mi kilátásunk jövendőre. De 
hogy a székely történet kutatásának 
útja már az adatok összegyűjtésekor 
sincs mindenütt (mint itt) rózsákkal 
behintve: azt egy pár epizód elbe-
szélésével akarom illusztrálni, ami 
velem székelyföldi vándorlásaim kö-
zött a valóságban megtörtént.

Voltam már én történetkutatóként: 
adószedők kémje, rablóvezér, éjjeli 
betörő, tekergő írnok, s más efféle 
méltóságokkal gyanúsított, bizonyta-
lan foglalkozású vándorlegény. Igaz, 
hogy bőven volt részem főúri, főispá-
ni s más primori és lófői lakomákban, 
s a székely-magyar vendégszeretet 
egyéb nyilvánulásaiban, sőt még fe-
leséget is Siculiában találtam. Tehát 
nem a keserűség, hanem csak a kedé-
lyes visszaemlékezés mondatja el ve-
lem emez inkább tréfás, mint szomorú 
emlékeket a székelyek ősi székvárosa 
díszes mulató közönsége előtt.

A legelső ilyen tréfás emlékem a 
Székelyföldről, hogy miként voltam 
én: Az adószedők spionja.

Még 1879-ben történt, midőn elő-
ször jártam a belső Székelyföldön, 

hogy egy helyen valami adóbecslő 
biztosnak néztek a székely dolgok 
iránt mutatott érdeklődésemért.

A Székely Egylet 1879. szept. 2-án 
Csíkszeredában tartotta évi közgyűlé-
sét s meghívta arra a Magyar Törté-
nelmi Társulatot is, amely szokásos 
nyári kirándulását akkor éppen Er-
délyben tartotta. A két egyesület tagjai 
Segesvárról együtt indultak a Szé-
kelyföld felé aug. 31-én. Én elődöm-
mel, b. e. Szabó Károllyal és Deák 
Farkassal utaztam egy kocsin. Ami-
dőn Héjjasfalvát elhagyva a Nagy-
Küküllő hídjához, a Székelyföld hatá-
rához értünk, ők tanítottak arra a tréfás 
népszokásra, hogy itt kavicsot kell 
tenni az embernek a nyelve alá. Hogy 
miért, miért nem? – én már elfelejtet-
tem.

Keresztúron gr. Haller Józsefnél 
ebédeltünk s estére a székely Rákos-
mezőn, az agyagfalvin keresztül Ud-
varhelyre értünk. Az estét Ugron Gá-
bor vendégszerető házánál töltöttük. 
Másnap megnéztük Udvarhely neve-
zetességeit, s szept. 2-án indultunk ne-
ki a sötét Hargitának Csíkszereda felé. 
A szept. 3-án ott tartott székely gyűlés 
után Tusnádra indult a nagy karaván. 
Én egyik barátommal különszakad-
tam a társaságtól, hogy az alcsíki fal-
vakban egy kissé körültekintsünk, 
megnézzük a galambdúcos, tulipános 
kapukat, egy-két ház belső berendezé-
sét, a házi iparcikkeket stb.

Csíkkozmáson is bementünk egy 
házba s előadván, hogy magyarorszá-
giak vagyunk, először járunk a Szé-
kelyföldön, kérésünkre a háziasszony 
és leánya igen szívesen megmutogat-
ták szőtteseiket, varrottasaikat. A gaz-
da az udvaron szénát rakott a „hijuba”. 
Munkája végeztével bejöve, a széna-
port kezdette kifésülni a hajából s 
aközben ugyancsak gyanús, sanda ol-
dalpillantásokat vetett „bódogtalan” 
feleségére, aki mindent megmutogat, 
s vérszemeket reánk, akik mindent 
nagy érdeklődéssel nézegetünk.

Észrevettem, hogy a gazda gya-
nakszik s akarván tudni ennek az okát, 
s eloszlatni gyanúját, szóba állottam 
vele, s megköszöntem neki is háznépe 
szívességét.

De instálom szeretettel – szólalt 
meg végre –, nem más végből néze-
gették-e meg a mi szegénységünket, 
mert adóval úgy meg vagyunk mi már 

nyomorítva, hogy csak az a miénk, 
amit két kezünkkel összekaparhatunk. 
Igyekeztem aztán megnyugtatni, 
hogy mi nem vagyunk adószedő spio-
nok, hogy ha rajtunk állana, elenged-
nők a mostani adóját is, nemhogy fen-
nebb emelni akarnók. De ő váltig csak 
azt hajtogatta, hogy adóval már most 
is erősen meg van nyomorítva, többet 
el nem bír. Hanem azért, midőn bú-
csúzóul egy-két tallérral kívántuk ju-
talmazni: a pénzt szerény büszkeség-
gel hárította el magától, hogy ő arra rá 
nem szolgált.

Azóta a falusi székely házakba na-
gyobb óvatossággal lépek be, hogy 
adószedőnek ne nézzenek, de most 
sem állhatom meg azért, ha székely 
faluba kerülök.

Harmadéve Tusnád falujában csi-
náltam néhány ilyen házkutatást, s a 
falusbíró, Bartha uram házánál olyan 
háziszőtteseket s varrottasokat talál-
tunk, hogy szemünk-szánk elállott a 
meglepetéstől. A szép kis Bartha Bri-
gittát akkor is a szövőszék előtt talál-
tuk, s kérésünkre megmutogatta re-
mek kézimunkáit. Munkájából emlé-
kül erővel elvitetett egyet a felesé-
gemmel, karácsonyra is küldött egy 
másikat a mi kis háziipar művésznő 
székely barátnénk, akinek emlékét 
azóta kegyelettel őrizzük.

Így keveredik az ember a székely 
etnográfiai tanulmányokkal az adó-
szedőség gyanújába, s így ismerkedik 
meg a székely nép egyik legérdeke-
sebb sajátosságával.

Hogy voltam én rablóvezér?
Még 1884-ben történt, midőn Be-

kes Gáspár erdélyi fejedelmi vetély-
társ, a székelyek vezére életrajzát ír-

2tam,  hogy meg akartam nézni a csa-
tatért, ahol az erdélyi fejedelem, 
Báthory István megverte Bekes Gás-
párt és az ő s Andrássy Péter (a gróf 
Andrássyak őse) zászlai alatt harcolt 
székelyeket.

Kiszállván a vonatról egy tavaszi 
délután az illető falu megállóhelyén, 
kocsi hiányában gyalogosan mentem 
be a faluba egy közszékely vezetése 
mellett. A grófi kastélyba igyekeztem 
először, amely (1575. jún. 9.) a Beke-
sek főhadiszállása volt, s amelynek 
udvarán a csata után Báthory hat el-
fogott főurat lefejeztetett.

Vezetőmtől megtudtam, hogy a 
gróf nincs odahaza, de ott van a „gaz-
dája”, az majd megmutatja, amit látni 
akarok. Elmondta azt is, hogy milyen 
nagy gazda ez a „gazda”, nemrég 
adott el nyolc hízott ökröt, párját 400 
forintjával. Ez ugyan az én tárgyam-
hoz nem tartozott, de szükséges tud-
nivaló a későbbi fejlemények meg-
értéséhez.

A kastélyba érve gazduramat (egy 
csizmás, ingujjas, félművelt falusi 
gazdát) újságolvasáson háborgattam 
meg. Az asztalon ott feküdt a Buda-
pest, a legszebb képes magyar újság, 
benne lepingálva és leírva egy akkor 
nagy feltűnést keltett nagyszebeni 
rablógyilkosság az úri rablókkal. Gaz-
da uram épen azt olvasta fel a felesé-
gének, midőn én estefelé hozzá beál-
lítottam, s magamat bemutatva, el-
mondtam látogatásom célját.

Erősen gyanúsnak és érthetetlen-
nek látszott előttük, hogy hogyan le-
het valaki olyan bolond, hogy 300 esz-
tendővel ezelőtt történt dolgok után 
járogat. Még gyanúsabb volt a kérde-
zősködés, hogy lehetne-e a kastélyt 
megnézni, vannak-e benne régi ké-
pek, fegyverek stb.?

Nagyon régen volt az a csata, tán 
igaz se volt. Ő azt nem érte, nem is ott 
született, csak nyolc esztendeje van a 
faluban. Van ugyan a falu határában 
valami „Bekesi domb”, ahol valami 
csatából halottak vannak eltemetve, 
de hát ki tudhatja, mi igaz az egész 
dologból. Nem él már abból az időből 
senki a faluban, vannak ugyan nálánál 
öregebb emberek, azok tán többet 

Az alábbiakban Szádeczky-Kardoss Lajos (1859–1935) történész cikkét kö-
zöljük, mely az Erdélyi Gyopár 1895. évi 3-4. számában jelent meg. A periodika 
az 1891-ben alakult Erdélyrészi Kárpát-Egyesület fürdőügyi és néprajzi folyó-
irata volt, mely 1892 és 1948 közt jelent meg. Szádeczky írása az EKE Ud-
varhely vármegyei osztályának (1894) alakulásához kötődik, tulajdonképpen 
az első estélyen (márc. 23.) tartott felolvasása.
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dőn Héjjasfalvát elhagyva a Nagy-
Küküllő hídjához, a Székelyföld hatá-
rához értünk, ők tanítottak arra a tréfás 
népszokásra, hogy itt kavicsot kell 
tenni az embernek a nyelve alá. Hogy 
miért, miért nem? – én már elfelejtet-
tem.

Keresztúron gr. Haller Józsefnél 
ebédeltünk s estére a székely Rákos-
mezőn, az agyagfalvin keresztül Ud-
varhelyre értünk. Az estét Ugron Gá-
bor vendégszerető házánál töltöttük. 
Másnap megnéztük Udvarhely neve-
zetességeit, s szept. 2-án indultunk ne-
ki a sötét Hargitának Csíkszereda felé. 
A szept. 3-án ott tartott székely gyűlés 
után Tusnádra indult a nagy karaván. 
Én egyik barátommal különszakad-
tam a társaságtól, hogy az alcsíki fal-
vakban egy kissé körültekintsünk, 
megnézzük a galambdúcos, tulipános 
kapukat, egy-két ház belső berendezé-
sét, a házi iparcikkeket stb.

Csíkkozmáson is bementünk egy 
házba s előadván, hogy magyarorszá-
giak vagyunk, először járunk a Szé-
kelyföldön, kérésünkre a háziasszony 
és leánya igen szívesen megmutogat-
ták szőtteseiket, varrottasaikat. A gaz-
da az udvaron szénát rakott a „hijuba”. 
Munkája végeztével bejöve, a széna-
port kezdette kifésülni a hajából s 
aközben ugyancsak gyanús, sanda ol-
dalpillantásokat vetett „bódogtalan” 
feleségére, aki mindent megmutogat, 
s vérszemeket reánk, akik mindent 
nagy érdeklődéssel nézegetünk.

Észrevettem, hogy a gazda gya-
nakszik s akarván tudni ennek az okát, 
s eloszlatni gyanúját, szóba állottam 
vele, s megköszöntem neki is háznépe 
szívességét.

De instálom szeretettel – szólalt 
meg végre –, nem más végből néze-
gették-e meg a mi szegénységünket, 
mert adóval úgy meg vagyunk mi már 

nyomorítva, hogy csak az a miénk, 
amit két kezünkkel összekaparhatunk. 
Igyekeztem aztán megnyugtatni, 
hogy mi nem vagyunk adószedő spio-
nok, hogy ha rajtunk állana, elenged-
nők a mostani adóját is, nemhogy fen-
nebb emelni akarnók. De ő váltig csak 
azt hajtogatta, hogy adóval már most 
is erősen meg van nyomorítva, többet 
el nem bír. Hanem azért, midőn bú-
csúzóul egy-két tallérral kívántuk ju-
talmazni: a pénzt szerény büszkeség-
gel hárította el magától, hogy ő arra rá 
nem szolgált.

Azóta a falusi székely házakba na-
gyobb óvatossággal lépek be, hogy 
adószedőnek ne nézzenek, de most 
sem állhatom meg azért, ha székely 
faluba kerülök.

Harmadéve Tusnád falujában csi-
náltam néhány ilyen házkutatást, s a 
falusbíró, Bartha uram házánál olyan 
háziszőtteseket s varrottasokat talál-
tunk, hogy szemünk-szánk elállott a 
meglepetéstől. A szép kis Bartha Bri-
gittát akkor is a szövőszék előtt talál-
tuk, s kérésünkre megmutogatta re-
mek kézimunkáit. Munkájából emlé-
kül erővel elvitetett egyet a felesé-
gemmel, karácsonyra is küldött egy 
másikat a mi kis háziipar művésznő 
székely barátnénk, akinek emlékét 
azóta kegyelettel őrizzük.

Így keveredik az ember a székely 
etnográfiai tanulmányokkal az adó-
szedőség gyanújába, s így ismerkedik 
meg a székely nép egyik legérdeke-
sebb sajátosságával.

Hogy voltam én rablóvezér?
Még 1884-ben történt, midőn Be-

kes Gáspár erdélyi fejedelmi vetély-
társ, a székelyek vezére életrajzát ír-

2tam,  hogy meg akartam nézni a csa-
tatért, ahol az erdélyi fejedelem, 
Báthory István megverte Bekes Gás-
párt és az ő s Andrássy Péter (a gróf 
Andrássyak őse) zászlai alatt harcolt 
székelyeket.

Kiszállván a vonatról egy tavaszi 
délután az illető falu megállóhelyén, 
kocsi hiányában gyalogosan mentem 
be a faluba egy közszékely vezetése 
mellett. A grófi kastélyba igyekeztem 
először, amely (1575. jún. 9.) a Beke-
sek főhadiszállása volt, s amelynek 
udvarán a csata után Báthory hat el-
fogott főurat lefejeztetett.

Vezetőmtől megtudtam, hogy a 
gróf nincs odahaza, de ott van a „gaz-
dája”, az majd megmutatja, amit látni 
akarok. Elmondta azt is, hogy milyen 
nagy gazda ez a „gazda”, nemrég 
adott el nyolc hízott ökröt, párját 400 
forintjával. Ez ugyan az én tárgyam-
hoz nem tartozott, de szükséges tud-
nivaló a későbbi fejlemények meg-
értéséhez.

A kastélyba érve gazduramat (egy 
csizmás, ingujjas, félművelt falusi 
gazdát) újságolvasáson háborgattam 
meg. Az asztalon ott feküdt a Buda-
pest, a legszebb képes magyar újság, 
benne lepingálva és leírva egy akkor 
nagy feltűnést keltett nagyszebeni 
rablógyilkosság az úri rablókkal. Gaz-
da uram épen azt olvasta fel a felesé-
gének, midőn én estefelé hozzá beál-
lítottam, s magamat bemutatva, el-
mondtam látogatásom célját.

Erősen gyanúsnak és érthetetlen-
nek látszott előttük, hogy hogyan le-
het valaki olyan bolond, hogy 300 esz-
tendővel ezelőtt történt dolgok után 
járogat. Még gyanúsabb volt a kérde-
zősködés, hogy lehetne-e a kastélyt 
megnézni, vannak-e benne régi ké-
pek, fegyverek stb.?

Nagyon régen volt az a csata, tán 
igaz se volt. Ő azt nem érte, nem is ott 
született, csak nyolc esztendeje van a 
faluban. Van ugyan a falu határában 
valami „Bekesi domb”, ahol valami 
csatából halottak vannak eltemetve, 
de hát ki tudhatja, mi igaz az egész 
dologból. Nem él már abból az időből 
senki a faluban, vannak ugyan nálánál 
öregebb emberek, azok tán többet 
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tudnak. Itt lakik a faluban a régi gaz-
datiszt, aki 24 esztendeig lakott a kas-
télyban, az tán tud valamit a dologról, 
menjek ahhoz.

Hát a régi kőgát nyoma a Maroson 
megvan-e még? – kérdeztem. – Arra 
menekült a futó sereg, ott hányták be a 
menekülők az ágyúkat a folyóba. 

– Hát azt hogy tudja az úr, járt már 
itt a faluban?

– Nem jártam én, csak úgy könyv-
ből, írásból tudom.

Ez még gyanúsabb volt, hogy én őt 
alkonyattájon a Maros gátjához aka-
rom kicsalni. Nem lehetek igaz járat-
ban.

– Oda már késő van kimenni! – 
felelte.

– Hát legalább a kastély udvarát 
mutassa meg – kértem. Nagy nehezen 
engedett a kérésemnek: előbocsátva 
engem, tiszteletteljes távolban köve-
tett, hogy valami baj ne essék.

Aztán az ürügy alatt, hogy embert 
rendel, aki a régi gazdatiszthez el-
vezet, kiment a konyhába, a feleségé-
vel haditanácsot tartott s elhatározták, 
hogy nem a régi dolgok vonzottak en-
gem oda, de a nyolc ökör ára, s hogy 
társaim, a rablóbanda bizonyosan a 
Maros gátjánál van elrejtőzve, azért 
akartam én őt oda kicsalni, s hogy bi-
zonyosan a kastélyt akarjuk kirabolni. 
Alighanem ezek lehettek azok is, akik 
a dombon álló grófi sírboltban, az ex-
cellenciás úr sírját kifosztották.

Később tudtam meg, hogy a gya-
nús körülmények egész láncolatában 
a legerősebb az volt, hogy a szomszéd 
faluban nemrégen egy, valószínűleg 
iux-ból [beugratásból], levelet kaptak, 
hírt, hogy nemsokára 12 úri rabló ér-
kezik oda Bécsből az ottani grófi kas-
tély kifosztására. Szemmel is tartatták 
néhány napig csendőrök által a vasú-
ton érkezőket és a kastélyt, s ez az őr-
zés éppen egy pár nappal az én érke-
zésem előtt szűnt meg.

Szóval a gyanúra számtalan okot 
talált az én gazdám, s míg nekem lát-
szólag embert kerestetett, megüzente 
a bírónak, aki éppen a régi gazdatiszt 
volt, hogy rablók vannak a falu körül, 
egyik itt van nála, küldi hozzá, hogy 
fogja vallatóra.

És ő ezt annyira hitte, hogy még 
harmadnap is komolyan beszélte a 
szomszéd városban olyanoknak, kik-
től aztán én is megtudtam. A felesége 

pedig annyira megijedt, hogy betege 
lett. A patikárius később is emlegette, 
mennyi hasznot hajtottam neki akarat-
lanul.

Elérkezvén a számomra vezetőül 
kerestetett ember, elbúcsúztam a ked-
ves házigazdától s megindultunk a fa-
luba: én elől, a vezető utánam, kezé-
ben vasvillával. Én akkor azt hittem, 
hogy a kutyák ellen hozta a vasvillát, 
később (midőn kiderült a titok) tud-
tam meg, hogy az is tőlem félt.

A bíró udvarán már egy sereg em-
ber állt. Azt hittem, napszámosok, 
pedig azok is engem vártak. A rablók 
ellen mozgósított népfelkelés volt.

A nyugalmazott gazdatiszt s most 
bíró hivatalos komolysággal fogadott, 
s midőn előadtam jövetelem célját s 
hozzá intézett kérés és kérdéseimet, 
nem volt tisztában magával, hogy ne-
kem higgyen-e, vagy a gróf gazdájá-
nak, aki megüzente, hogy egy gonosz 
járatban lévő gyanús idegent küld 
hozzá. Bevezetett tehát a belső szo-
bába, ahol diplomás ügyvéd fia és a 
tiszteletes kártyázgatott, pipaszó és 
bor mellett. Ezek aztán csakhamar 
megértették, hogy miről van szó, s 
nemcsak hogy szívesen adtak felvilá-
gosítást mindenről, amit a csatatérről 
tudni akartam, hanem előszedtek egy 
csomó régi oklevelet, egy halmaz ku-
tyabőrt, harmadik poharat hozattak s 
vígan barátkoztak a gyanús idegennel 
az esti vonat indulásáig. 

Az öreg gazda kiment a népet meg-
nyugtatni, hogy nincs semmi baj, a 
falut nem fenyegeti semmi vesze-
delem, az ifjú ember valami deákos, 
írástudó ember, aki nem pénzt, de régi 
írásokat keres. Bizonyította az öreg 
szavait a szolgálója is, mondván, hogy 
ő ismeri azt az úrfit még abból az 
időből, mikor ő Vásárhelyt a Teleki 
Tékában szolgált, s az úrfi oda járt a 
kisasszonyhoz. Szegény b. e. apósom 
évek múlva is szerette emlegetni (amit 
ő az egész kalandban a legérdeke-
sebbnek tartott), hogy engem az ő 
egykori szolgálója mentett meg, mint 
valami őrangyal.

A népfölkelés azonban nehezen 
akart szétoszlani, mert az atyafiaknak 
sehogy sem fért a fejükbe a dolog, 
hogy valaki olyan bolond legyen, 
hogy 300 esztendős dolgokat keressen 
az ő falujukban. Biz azt kár olyan 
könnyen elengedni (mondogatták fej-

csóválva), mert ha nem is a rablók ve-
zére, legalábbis a rablók spionja.

A karátosi tanár 
s a kolozsvári tanyító

Csíkszeredán az első éjjelt aludtam 
1893-ban (Borszék, Ditró, Gyergyó-
szentmiklós felől megérkezvén) a 
„Csillag” vendéglő egyik szobájában.

Hajnalban ugyancsak veri az 
ablakomat egy erőteljes székely ököl, 
s sztentori hangon harsogja, hogy: Ta-
nár úr, tanár úr! Keljen fel, induljunk!

– Ki az, mit akar? – kérdem, álom-
ból felriadva.

– Keljen fel tanár úr, öt az óra!
– Hát minek keljek én föl öt óra-

kor?
– Hát, hogy induljunk Borszékre!
– Nem vagyok bolond, hisz tegnap 

jöttem onnét.
– Dehogy jött, hisz együtt jöttünk.
– Hát ki maga?
– Én vagyok Pali bácsi, csak keljen 

fel tanár úr!
– Hát kit keres maga, Pali bácsi?
– No kit, hát a karátosi tanár urat.
– Csak keresse más szobában, mert 

én kolozsvári tanár vagyok.
– Engedelmet instálok! – s elment 

a szomszéd ablakra dörömbölni.
Tanulságul megjegyeztem emlé-

kezetemben, hogy a Székelyföldön a 
falusi tanítót tanár úrnak hívják.

De nemsokára más tapasztalatot is 
tettem.

Sepsiszentgyörgyről Árkosra és 
Kőröspatakra akartam kimenni a 
Szentkereszty, Kálnoky és Apor csa-
ládi levéltárak megtekintésére. A pi-
acon kocsit akarok fogadni. Kérdem 
egy ott álló kocsi gazdájától, hogy ma-
ga fiákeres?

Azt feleli rá, hogy: nem keres, ins-
tálom!

Azt hitte, azt kérdem, hogy fia ke-
resi?

Látván, hogy nem érti ezt a Bécs-
ből importált szót, magyarra fordítva 
kérdem, hogy: maga szekeres?

Azt feleli, hogy: nem instálom, én 
fiáker vagyok. No, de legalább meg-
értettük egymást, s megfogadtam Kő-
röspatakra. Ott egy lófő székely is-
meretlen atyafiához állítottam be, ki-
hez ajánlatom volt, hogy ne rontsak be 
ajtóstól a főúri kastélyokba. A gazdát 
az udvaron foglalkozva találtam, 
bemutattam magam, hogy Szádeczky 
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Lajos kolozsvári egyetemi tanár va-
gyok, ez s ez közös atyánkfia ajánlatá-
ra kerestem fel őt.

Örült a szerencsének, vitt be a fele-
ségéhez s beajánlott ilyeténképpen, 
hogy: gyere csak lelkem, itt van a Mi-
hály sógora, Sz. L. „kolozsvári ta-
nyító”.

Megjegyeztem magamnak máso-
dik tanulságul, hogy a Székelyföldön 
az egyetemi tanárt úgy hívják, hogy 
„tanyító”.

Azóta az én karátosi kollegámmal 
is megismerkedtem. Nemrég tudtam 
meg, midőn a karátosi tanító úr derék 
tanárjelölt fia a székelyek történetéről 
hirdetett előadásomra az egyetemen 
beiratkozott, hogy ő volt az a tanár úr, 
akiért engem Pali bácsi Csíkszeredán 
felvert az álmomból.

Az éjjeli „betörő”, „tekergő írnok”
Csíkországban történt 1893 nya-

rán. Beutazván a Székelyföldet, Csík-
ban töltöttem másfél hetet, főképp a 
gazdag vármegyei levéltár s a szegé-
nyes (török-tatár dúlások által elpusz-
tult) családi levéltárak átnézésével.

Egyszer egy városi derék úriember 
meghív, hogy menjek ki vele falura a 
családi leveleik átnézésére, melyeket 
ősi udvarházuknál atyja (egy a világ-
gal meghasonlott ősz sas) őriz. Megí-
gértem, hogy majd egyszer kimehe-
tünk. Megvallom, én nem voltam kí-
váncsi leveleikre, mert még a történeti 
múltú családok levéltáraiban sem 
kaptam becsesebb dolgokat, s onnan 
még kevésbé remélhettem, de hát szí-
vességet örömest teszünk.

Egy reggel jelenti, hogy ő megírta 
az öregnek, hogy ma kimegyünk. Jól 
van, mondom, délben majd kocsit fo-
gadok, mert arról nem volt gondos-
kodva, s ebéd után kimehetünk.

Ebédre a törvényszéki elnökhöz 
voltam hívva (nem ok nélkül említem 
ezt), onnan indultunk úgy 3-4 óra tá-
jon a néhány órányira fekvő falu felé, 
útba ejtve Szépvízt, Csíkszentmi-
hályt, s megnézve útközben a templo-
mokat s egyéb látnivalókat. Este lett 
(úgy nyolc óra, nyáron), mikor az il-
lető faluba, célpontunkhoz érkeztünk.

Az öreget nem láthattuk, mert ő 
délre várt (miről én mit sem tudtam), s 
nem érkezvén, megneheztelt s lefe-
küdt. A kis gazda, az én meghívó úti-
társam otthon gazdálkodó öccse fo-

gadott. Elővették a levelesládát és én 
átnéztem: a székelyek történetére je-
lentéktelen birtokperek voltak benne. 
Megmutatták a család egy régi szép 
kardját, melyről az a monda, hogy 
Báthory András fejedelemé volt, s mi-
kor a Szeben alatt Mihály vajdával ví-
vott vesztett csatából menekülve 
Csíkszenttamás határában a székely 
köznép agyonverte, akkor zsákmá-
nyolták tőle, úgy került a család bir-
tokába. Vacsora után (elköltvén a dél-
ről maradt olti csukát) visszatértünk 
Csíkszeredára.

Harmadnap (heti vásár lévén) az 
öreg bejött Csíkszeredára, felkereste a 
törvényszéki elnököt s panaszt tett, 
hogy jár itt valami „tekergő írnok”, 
aki az ő nagyobbik fiával éjszakának 
idején betört az ő nemesi kúriájába, 
felforgatta családi leveleit, istentelen 
kezébe vette ősei szent ereklyeként 
őrzött kardját, szóval éjjeli betörést 
követtek el, amiért mindkettőjüket be 
kell csukni, kisebbik fia (akit a nyári 
munka miatt nem nélkülözhet) mint 
bűnrészes, laza erkölcsei miatt meg-
fenyítendő.

A törvényszéki elnök (kinek ebéd-
je miatt nem élvezhettük az öreg ven-
dégszeretetét, tehát szintén bűnszerző 
volt) nagy nehezen tudta csak lebe-
szélni, hogy feljelentő panaszát írás-
ban is be ne adja a „tekergő írnok” 
ellen.

Így voltam én „éjjeli betörő” Csík-
országban, s csak különös protek-
ciónak köszönhettem, hogy a székely 
história miatt rabságot nem szenved-
tem. Szinte sajnálom, mert most vér-
tanúságot szenvedett mártírként áll-
hatnék itt önök előtt.

Azt is sajnálom, hogy csak a vár-
megye határszélén, Tusnádon (az An-
na-bálon) értesültem a törvényszéknél 
történt feljelentetésemről, mert még 
egyszer kimentem volna (másodszor 
már ebédre) az én ismeretlen kedves 
urambátyámhoz, megismerkedni 
Csíkország legeredetibb emberével, 
aki maga igazi históriai alak, amint azt 
több efféle dolgai is tanúsítják.

Hiába kértem a szeretetreméltó fő-
ispánt, a tusnádi bál védnökét, hogy 
fogasson el és visszavitetvén, csukas-
son be a zsögödi pincébe (melynek jó 
boraival az ő vendégszerető asztalánál 
megismerkedtem): a megsértett jog-
rendnek (talán borait féltve) nem akart 

elégtételt szolgáltatni, s menekülni 
engedett Háromszékbe.

Alig várom, hogy még egyszer 
Csíkba kerüljek, s önként jelentkez-
zem, mint „tekergő írnok”, „éjjeli be-
törő” az én ismeretlen üldözőmnél, a 
Székelyföld egyik specialitásánál.

Ilyen tréfás emlékezetű kaland-
jaim voltak nekem a Székelyföldön a 
székelyek története kutatása közben. 
Még ezek is kedves emlékűek, hát 
még azok, melyek főcélomban előse-
gítettek. Azokat majd elmondom ak-
kor, midőn isten segélyével a széke-
lyek történetét megírandom.

Hányszor eszembe jutottak, látva 
azt a romlatlan őserejű székely népet, 
a Székelyföld határán jeltelen sírban 
porladozó dicső költőnk szavai, hogy: 
„Csak nem fajult el még a székely vér! 
Minden kis cseppje drágagyöngyöt 
ér!” Ezt fogom én is hirdetni, kevésbé 
szép szavakkal, de a történelem bizo-
nyítékainak erejével.

Ennek a nagyvilággal megismer-
tetésére alakult az Erdélyrészi Kárpát-
Egyesület itteni szakosztálya is, mely-
nek ünnepies felavatására gyűltünk itt 
egybe. Midőn erre elhoztuk a Kárpát-
Egyesület központjának és Kolozsvár 
megyei osztályának bajtársi üdvözle-
tét és szerencsekívánatát, szívünkből 
kívánjuk, hogy a székelyek minden 
szépért, nemesért hevülő ősi lelkese-
dése ragadja fel a magasba ez új egye-
sület zászlaját, mutassa azzal az utat 
sok százezer utazónak, turistának a 
Székelyföld kincsei megismerésére.

Mert neked élni kell, oh hon, s vi-
rágzani kell a te legszebb ligetednek, a 
természet pazar kincseivel oly gazda-
gon megáldott s népe őserejével annyi 
vihart kiállott szép  Székelyföldnek.

A múltban hazánk keleti védőbás-
tyája, a jelenben féltett szemünk fé-
nye, a jövőben reménységünk, erős-
ségünk. Légy üdvözölve Székelyföld, 
bátrak hazája, Magyarország drága 
gyöngye, büszkesége.

Szádeczky Lajos

1. Jakab Elek (1820–1897) történész. Mun-
kái közül a szöveg a Szádeczkyvel közösen 
írt Udvarhely vármegye története a leg-
régibb időktől 1849-ig (Bp., 1901.) címűre 
tesz említést.
2. Szádeczky Lajos: Kornyáti Békés Gáspár 
1520–1579. Bp., 1887.
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tudnak. Itt lakik a faluban a régi gaz-
datiszt, aki 24 esztendeig lakott a kas-
télyban, az tán tud valamit a dologról, 
menjek ahhoz.

Hát a régi kőgát nyoma a Maroson 
megvan-e még? – kérdeztem. – Arra 
menekült a futó sereg, ott hányták be a 
menekülők az ágyúkat a folyóba. 

– Hát azt hogy tudja az úr, járt már 
itt a faluban?

– Nem jártam én, csak úgy könyv-
ből, írásból tudom.

Ez még gyanúsabb volt, hogy én őt 
alkonyattájon a Maros gátjához aka-
rom kicsalni. Nem lehetek igaz járat-
ban.

– Oda már késő van kimenni! – 
felelte.

– Hát legalább a kastély udvarát 
mutassa meg – kértem. Nagy nehezen 
engedett a kérésemnek: előbocsátva 
engem, tiszteletteljes távolban köve-
tett, hogy valami baj ne essék.

Aztán az ürügy alatt, hogy embert 
rendel, aki a régi gazdatiszthez el-
vezet, kiment a konyhába, a feleségé-
vel haditanácsot tartott s elhatározták, 
hogy nem a régi dolgok vonzottak en-
gem oda, de a nyolc ökör ára, s hogy 
társaim, a rablóbanda bizonyosan a 
Maros gátjánál van elrejtőzve, azért 
akartam én őt oda kicsalni, s hogy bi-
zonyosan a kastélyt akarjuk kirabolni. 
Alighanem ezek lehettek azok is, akik 
a dombon álló grófi sírboltban, az ex-
cellenciás úr sírját kifosztották.

Később tudtam meg, hogy a gya-
nús körülmények egész láncolatában 
a legerősebb az volt, hogy a szomszéd 
faluban nemrégen egy, valószínűleg 
iux-ból [beugratásból], levelet kaptak, 
hírt, hogy nemsokára 12 úri rabló ér-
kezik oda Bécsből az ottani grófi kas-
tély kifosztására. Szemmel is tartatták 
néhány napig csendőrök által a vasú-
ton érkezőket és a kastélyt, s ez az őr-
zés éppen egy pár nappal az én érke-
zésem előtt szűnt meg.

Szóval a gyanúra számtalan okot 
talált az én gazdám, s míg nekem lát-
szólag embert kerestetett, megüzente 
a bírónak, aki éppen a régi gazdatiszt 
volt, hogy rablók vannak a falu körül, 
egyik itt van nála, küldi hozzá, hogy 
fogja vallatóra.

És ő ezt annyira hitte, hogy még 
harmadnap is komolyan beszélte a 
szomszéd városban olyanoknak, kik-
től aztán én is megtudtam. A felesége 

pedig annyira megijedt, hogy betege 
lett. A patikárius később is emlegette, 
mennyi hasznot hajtottam neki akarat-
lanul.

Elérkezvén a számomra vezetőül 
kerestetett ember, elbúcsúztam a ked-
ves házigazdától s megindultunk a fa-
luba: én elől, a vezető utánam, kezé-
ben vasvillával. Én akkor azt hittem, 
hogy a kutyák ellen hozta a vasvillát, 
később (midőn kiderült a titok) tud-
tam meg, hogy az is tőlem félt.

A bíró udvarán már egy sereg em-
ber állt. Azt hittem, napszámosok, 
pedig azok is engem vártak. A rablók 
ellen mozgósított népfelkelés volt.

A nyugalmazott gazdatiszt s most 
bíró hivatalos komolysággal fogadott, 
s midőn előadtam jövetelem célját s 
hozzá intézett kérés és kérdéseimet, 
nem volt tisztában magával, hogy ne-
kem higgyen-e, vagy a gróf gazdájá-
nak, aki megüzente, hogy egy gonosz 
járatban lévő gyanús idegent küld 
hozzá. Bevezetett tehát a belső szo-
bába, ahol diplomás ügyvéd fia és a 
tiszteletes kártyázgatott, pipaszó és 
bor mellett. Ezek aztán csakhamar 
megértették, hogy miről van szó, s 
nemcsak hogy szívesen adtak felvilá-
gosítást mindenről, amit a csatatérről 
tudni akartam, hanem előszedtek egy 
csomó régi oklevelet, egy halmaz ku-
tyabőrt, harmadik poharat hozattak s 
vígan barátkoztak a gyanús idegennel 
az esti vonat indulásáig. 

Az öreg gazda kiment a népet meg-
nyugtatni, hogy nincs semmi baj, a 
falut nem fenyegeti semmi vesze-
delem, az ifjú ember valami deákos, 
írástudó ember, aki nem pénzt, de régi 
írásokat keres. Bizonyította az öreg 
szavait a szolgálója is, mondván, hogy 
ő ismeri azt az úrfit még abból az 
időből, mikor ő Vásárhelyt a Teleki 
Tékában szolgált, s az úrfi oda járt a 
kisasszonyhoz. Szegény b. e. apósom 
évek múlva is szerette emlegetni (amit 
ő az egész kalandban a legérdeke-
sebbnek tartott), hogy engem az ő 
egykori szolgálója mentett meg, mint 
valami őrangyal.

A népfölkelés azonban nehezen 
akart szétoszlani, mert az atyafiaknak 
sehogy sem fért a fejükbe a dolog, 
hogy valaki olyan bolond legyen, 
hogy 300 esztendős dolgokat keressen 
az ő falujukban. Biz azt kár olyan 
könnyen elengedni (mondogatták fej-

csóválva), mert ha nem is a rablók ve-
zére, legalábbis a rablók spionja.

A karátosi tanár 
s a kolozsvári tanyító

Csíkszeredán az első éjjelt aludtam 
1893-ban (Borszék, Ditró, Gyergyó-
szentmiklós felől megérkezvén) a 
„Csillag” vendéglő egyik szobájában.

Hajnalban ugyancsak veri az 
ablakomat egy erőteljes székely ököl, 
s sztentori hangon harsogja, hogy: Ta-
nár úr, tanár úr! Keljen fel, induljunk!

– Ki az, mit akar? – kérdem, álom-
ból felriadva.

– Keljen fel tanár úr, öt az óra!
– Hát minek keljek én föl öt óra-

kor?
– Hát, hogy induljunk Borszékre!
– Nem vagyok bolond, hisz tegnap 

jöttem onnét.
– Dehogy jött, hisz együtt jöttünk.
– Hát ki maga?
– Én vagyok Pali bácsi, csak keljen 

fel tanár úr!
– Hát kit keres maga, Pali bácsi?
– No kit, hát a karátosi tanár urat.
– Csak keresse más szobában, mert 

én kolozsvári tanár vagyok.
– Engedelmet instálok! – s elment 

a szomszéd ablakra dörömbölni.
Tanulságul megjegyeztem emlé-

kezetemben, hogy a Székelyföldön a 
falusi tanítót tanár úrnak hívják.

De nemsokára más tapasztalatot is 
tettem.

Sepsiszentgyörgyről Árkosra és 
Kőröspatakra akartam kimenni a 
Szentkereszty, Kálnoky és Apor csa-
ládi levéltárak megtekintésére. A pi-
acon kocsit akarok fogadni. Kérdem 
egy ott álló kocsi gazdájától, hogy ma-
ga fiákeres?

Azt feleli rá, hogy: nem keres, ins-
tálom!

Azt hitte, azt kérdem, hogy fia ke-
resi?

Látván, hogy nem érti ezt a Bécs-
ből importált szót, magyarra fordítva 
kérdem, hogy: maga szekeres?

Azt feleli, hogy: nem instálom, én 
fiáker vagyok. No, de legalább meg-
értettük egymást, s megfogadtam Kő-
röspatakra. Ott egy lófő székely is-
meretlen atyafiához állítottam be, ki-
hez ajánlatom volt, hogy ne rontsak be 
ajtóstól a főúri kastélyokba. A gazdát 
az udvaron foglalkozva találtam, 
bemutattam magam, hogy Szádeczky 
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Lajos kolozsvári egyetemi tanár va-
gyok, ez s ez közös atyánkfia ajánlatá-
ra kerestem fel őt.

Örült a szerencsének, vitt be a fele-
ségéhez s beajánlott ilyeténképpen, 
hogy: gyere csak lelkem, itt van a Mi-
hály sógora, Sz. L. „kolozsvári ta-
nyító”.

Megjegyeztem magamnak máso-
dik tanulságul, hogy a Székelyföldön 
az egyetemi tanárt úgy hívják, hogy 
„tanyító”.

Azóta az én karátosi kollegámmal 
is megismerkedtem. Nemrég tudtam 
meg, midőn a karátosi tanító úr derék 
tanárjelölt fia a székelyek történetéről 
hirdetett előadásomra az egyetemen 
beiratkozott, hogy ő volt az a tanár úr, 
akiért engem Pali bácsi Csíkszeredán 
felvert az álmomból.

Az éjjeli „betörő”, „tekergő írnok”
Csíkországban történt 1893 nya-

rán. Beutazván a Székelyföldet, Csík-
ban töltöttem másfél hetet, főképp a 
gazdag vármegyei levéltár s a szegé-
nyes (török-tatár dúlások által elpusz-
tult) családi levéltárak átnézésével.

Egyszer egy városi derék úriember 
meghív, hogy menjek ki vele falura a 
családi leveleik átnézésére, melyeket 
ősi udvarházuknál atyja (egy a világ-
gal meghasonlott ősz sas) őriz. Megí-
gértem, hogy majd egyszer kimehe-
tünk. Megvallom, én nem voltam kí-
váncsi leveleikre, mert még a történeti 
múltú családok levéltáraiban sem 
kaptam becsesebb dolgokat, s onnan 
még kevésbé remélhettem, de hát szí-
vességet örömest teszünk.

Egy reggel jelenti, hogy ő megírta 
az öregnek, hogy ma kimegyünk. Jól 
van, mondom, délben majd kocsit fo-
gadok, mert arról nem volt gondos-
kodva, s ebéd után kimehetünk.

Ebédre a törvényszéki elnökhöz 
voltam hívva (nem ok nélkül említem 
ezt), onnan indultunk úgy 3-4 óra tá-
jon a néhány órányira fekvő falu felé, 
útba ejtve Szépvízt, Csíkszentmi-
hályt, s megnézve útközben a templo-
mokat s egyéb látnivalókat. Este lett 
(úgy nyolc óra, nyáron), mikor az il-
lető faluba, célpontunkhoz érkeztünk.

Az öreget nem láthattuk, mert ő 
délre várt (miről én mit sem tudtam), s 
nem érkezvén, megneheztelt s lefe-
küdt. A kis gazda, az én meghívó úti-
társam otthon gazdálkodó öccse fo-

gadott. Elővették a levelesládát és én 
átnéztem: a székelyek történetére je-
lentéktelen birtokperek voltak benne. 
Megmutatták a család egy régi szép 
kardját, melyről az a monda, hogy 
Báthory András fejedelemé volt, s mi-
kor a Szeben alatt Mihály vajdával ví-
vott vesztett csatából menekülve 
Csíkszenttamás határában a székely 
köznép agyonverte, akkor zsákmá-
nyolták tőle, úgy került a család bir-
tokába. Vacsora után (elköltvén a dél-
ről maradt olti csukát) visszatértünk 
Csíkszeredára.

Harmadnap (heti vásár lévén) az 
öreg bejött Csíkszeredára, felkereste a 
törvényszéki elnököt s panaszt tett, 
hogy jár itt valami „tekergő írnok”, 
aki az ő nagyobbik fiával éjszakának 
idején betört az ő nemesi kúriájába, 
felforgatta családi leveleit, istentelen 
kezébe vette ősei szent ereklyeként 
őrzött kardját, szóval éjjeli betörést 
követtek el, amiért mindkettőjüket be 
kell csukni, kisebbik fia (akit a nyári 
munka miatt nem nélkülözhet) mint 
bűnrészes, laza erkölcsei miatt meg-
fenyítendő.

A törvényszéki elnök (kinek ebéd-
je miatt nem élvezhettük az öreg ven-
dégszeretetét, tehát szintén bűnszerző 
volt) nagy nehezen tudta csak lebe-
szélni, hogy feljelentő panaszát írás-
ban is be ne adja a „tekergő írnok” 
ellen.

Így voltam én „éjjeli betörő” Csík-
országban, s csak különös protek-
ciónak köszönhettem, hogy a székely 
história miatt rabságot nem szenved-
tem. Szinte sajnálom, mert most vér-
tanúságot szenvedett mártírként áll-
hatnék itt önök előtt.

Azt is sajnálom, hogy csak a vár-
megye határszélén, Tusnádon (az An-
na-bálon) értesültem a törvényszéknél 
történt feljelentetésemről, mert még 
egyszer kimentem volna (másodszor 
már ebédre) az én ismeretlen kedves 
urambátyámhoz, megismerkedni 
Csíkország legeredetibb emberével, 
aki maga igazi históriai alak, amint azt 
több efféle dolgai is tanúsítják.

Hiába kértem a szeretetreméltó fő-
ispánt, a tusnádi bál védnökét, hogy 
fogasson el és visszavitetvén, csukas-
son be a zsögödi pincébe (melynek jó 
boraival az ő vendégszerető asztalánál 
megismerkedtem): a megsértett jog-
rendnek (talán borait féltve) nem akart 

elégtételt szolgáltatni, s menekülni 
engedett Háromszékbe.

Alig várom, hogy még egyszer 
Csíkba kerüljek, s önként jelentkez-
zem, mint „tekergő írnok”, „éjjeli be-
törő” az én ismeretlen üldözőmnél, a 
Székelyföld egyik specialitásánál.

Ilyen tréfás emlékezetű kaland-
jaim voltak nekem a Székelyföldön a 
székelyek története kutatása közben. 
Még ezek is kedves emlékűek, hát 
még azok, melyek főcélomban előse-
gítettek. Azokat majd elmondom ak-
kor, midőn isten segélyével a széke-
lyek történetét megírandom.

Hányszor eszembe jutottak, látva 
azt a romlatlan őserejű székely népet, 
a Székelyföld határán jeltelen sírban 
porladozó dicső költőnk szavai, hogy: 
„Csak nem fajult el még a székely vér! 
Minden kis cseppje drágagyöngyöt 
ér!” Ezt fogom én is hirdetni, kevésbé 
szép szavakkal, de a történelem bizo-
nyítékainak erejével.

Ennek a nagyvilággal megismer-
tetésére alakult az Erdélyrészi Kárpát-
Egyesület itteni szakosztálya is, mely-
nek ünnepies felavatására gyűltünk itt 
egybe. Midőn erre elhoztuk a Kárpát-
Egyesület központjának és Kolozsvár 
megyei osztályának bajtársi üdvözle-
tét és szerencsekívánatát, szívünkből 
kívánjuk, hogy a székelyek minden 
szépért, nemesért hevülő ősi lelkese-
dése ragadja fel a magasba ez új egye-
sület zászlaját, mutassa azzal az utat 
sok százezer utazónak, turistának a 
Székelyföld kincsei megismerésére.

Mert neked élni kell, oh hon, s vi-
rágzani kell a te legszebb ligetednek, a 
természet pazar kincseivel oly gazda-
gon megáldott s népe őserejével annyi 
vihart kiállott szép  Székelyföldnek.

A múltban hazánk keleti védőbás-
tyája, a jelenben féltett szemünk fé-
nye, a jövőben reménységünk, erős-
ségünk. Légy üdvözölve Székelyföld, 
bátrak hazája, Magyarország drága 
gyöngye, büszkesége.

Szádeczky Lajos

1. Jakab Elek (1820–1897) történész. Mun-
kái közül a szöveg a Szádeczkyvel közösen 
írt Udvarhely vármegye története a leg-
régibb időktől 1849-ig (Bp., 1901.) címűre 
tesz említést.
2. Szádeczky Lajos: Kornyáti Békés Gáspár 
1520–1579. Bp., 1887.
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Laconicum Europae Speculum Quo IX. Illius Praecipuae Nationes Et Populi, Absque Omni Praeiudicio, 
Ludibrio Et Opprobrio, Saltem Curiositatis Et Oblectationis Gratia, Certis Characteribus Et Symbolis 
Discernuntur, Ob Oculos Positum. Cura et sumptibus Martini Engelbrecht chalcographi et eiusdem artis 
negotiatoris című metszetalbum magyarokra vonatkozó képe. 
Lásd cikkünket a 17. oldalon. 
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