
64. szám Sepsi-Szentgyörgy, 1878. péntek, augusztus 2. Vm.-évfolyam. 
Szerkesztőségi iroda: 

Főpiac, Csulak-féle  híz, 

|ho»í a lap szellemi részit 

illető közlemények 

küldendők. 

Kiadó hivatal: 
Pollik Mór könyvnyomdája, 

hová a hirdetések és 

előfizetési  pénzek 

bérmentesen intézendők. 

k háromszéki 

Megjelenik ezen lap heten-
kint háromszor: 

szerdán, pénteken 
és vasárnap. 

Előfizetési  feltételek: 
Helyben házhoz hordva, vagy 

vidékre postán küldve 
Egész évre . . 6 frt  — kr. ' 
Fél évre . . . 3 frt  — kr. 
Negyedévre . . I frt  50 kr. 

Hirdetmények dija: 
3 hasábos petit-sorért, vagy 

annak helyéért 6 kr. 
Bélyegdij külön 30 kr. 
Nyilttér sora 15 kr. Politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdászati lap. 
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A kongresszus. 
Mint tudjuk, kongresszus latin szó s annyit 

teszen, mint gyűlés. A gyűlések — fel  a statusok 
gyűléséig, különfélék  lehetnek, de hogy az utób-
biakat megkülönböztessék, megtartották a latin ki-
fejezést  s igy tudjuk, hogy a kongresszus szó alatt 
statusok gyűlését kell érteni. — A kongresszusok 
megtartathatnak vagy miniszterek és képviselők, 
vagy magok az uralkodók által; az első esetben 
egyszerűen kongresszusnak, az utóbbiban fejedel-
mek kongresszusának neveztetik. Ilyen volt az 1814-
iki fejedelmek  kongresszusa, mert ezen legnagyobb 
részben uralkodók voltak jelen. Hogy egy gyűlést 
kongresszusnak lehessen nevezni, legkevesebb há-
rom képviselőnek, vagy uralkodónak kell össze-
gyűlve lenni; ha csak ketten volnának, akkor az 
első esetben tanácskozásnak, az utóbbiban találko-
zásnak neveztetik. Ilyen volt I. Ferenc ausztriai 
császárnak s I. Sándor orosz cárnak találkozása 
1822 ben Veronában, melyet hibásan kongresszus-
nak neveznek. 

Az ujabb és legújabb időkben, azaz 1568-tól 
fogva  bezárólag 1878-ig, tehát 310 év alatt 52, vagy 
54 kongresszus tartatott Európában. Ha ezen kon-
gresszusokon történt tárgyalások nak velejét tekint-
jük, mivel nagyobb részint háborúk után tartattak 
— nem olvasunk egyebet, mint: egyik, vagy má-
sik uralkodó fizet  ennyi, vagy annyi forint  hadi 
sarcot, ezenkivül átadja e, vagy ama földterületet 
és köteles ezt, vagy azt teljesiteni, sőt némelykor 
megtörtént az is, hogy az uralkodók magánérde-
keit is érvényesítették, — de a népekről, az elsze-
gényedett s elcsigázott népekről soha, de soha a 
legkisebb említés sem tétetett. Mindezen kongres-
süsok közül egy sem volt oly háládatlan és nyo-
masztó az emberiségre nézve, mint az 1814-iki. Ezt 
bátorkodom egy kevéssé terjedelmesebben érin-
teni : 

Napoleon visszavonulása alatt Oroszországból 
1812-ben az osztrák, porosz és más német fejedel-
mek elpártoltak a franciától  és szövetségre léptek 
az orosszal Napoleon ellen. A svéd s egy néhány 
kisebb német fejedelem  megmaradt Napoleon mel-
lett.-— De hogy a már elcsigázott német népet a 
végső erőfeszítésre  bírhassák a francia  ellen, a fe-
jedelmek megígérték a népeknek, hogy a háború 
szerencsés bevégzése után alkotmányt fognak  adni 
s a jobbágyságot meg fogják  szüntetni. Ez hatott, 
mert százanként tódultak a zászlók alá s ontották 
vérüket egy jobb lét reményének fejében.  Az 1813. 
év volt az, mikor a szövetségesek Lipcsénél a fran-
ciával szemben az európai uralom feletti  harcot 
vívták. Nem sokkal kevesebb egy millió népnél ál-
lott egymással szemben s ezer ágyú dörgése hír-
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Válasz a „Csiki apróságokéra. 
Csik-Csatószeg, 1878. julius 1878. 

A belső székelyföld  sokféle  érdekeit képvise-
lő „Nemire" idei 57-ik számában a fennjeleztem  cim 
alatt egy oly tárcacikk jelent meg, mely Írójának 
inkább tulbuzgalmáról, mint kritikai eljárásáról tesz 
tanúbizonyságot. 

Helyeslem, hogy a magyarnyelv sajátságait 
tanulmányozók érdekében fáradságos  kutatásainak 
megírására e lapot, mint a helyi sokoldalú viszo-
nyoknak leginkább megfelelőt  választotta közege-
ül. Sőt nemcsak helyeslem, de dicsérem is nemes 
ügybuzgalmát, melylyel mindjárt az első sorban 
foglalt  helyet azok között, kik a magyar tudomá-
nyos társaság e nemben tett közelebbi felhívásának 
sietnek magasabb szempontból eleget tenni. De 
más részről — megbocsát az igen tisztelt író — 
objectiv alapon maradva, helytelenítem kritikátlan 
eljárását. 

On jogot vesz magának a csiki népre oly 
costumét szabni, mely nem csak rá nem illik, de 
nem is talált s nem is fog  soha r á t a l á l n i . E 
costumeben mutatja be a tudós nyelvőrök előtt. 
Ók ezen kapva kapnak, mert a székelyföld  egyik 
édes gyermeke mondja azokat, nem lesz csuda te-
hát, ha a tudósok s még inkább tudatlanok előtt 
a régi balítélet nyomdokain haladva, Csik népe 
valami ostoba szörnyszülöttnek s igy a közműve-
lődés teréről elkésett, nevetséges pojácnak tűnik 
fel  annál is inkább, mert a régentén elszórt anek-
dóták felújított  alakban uj hitelre találnak. Ily hie-
delemben levő molochnak zsíros tápot nyújtani „alap-

dette az élet-haláltusát. A két első nap határozat-
lan volt, a harmadikon aligha a francia  nem győz, 
de a csalogatott svéd (Bernadotte) 80 ezer embe-
rével Napoleon ellen fordult  s ez döntötte el csa-
tát a szövetségesek javára. 

A mint Napoleont Elba szigetére elhelyez-
ték 1814-ben összegyűltek, legnagyobb részint az 
európai fejedelmek  és képviselők Bécsbe egy kon-
gresszusra, hogy Európa jövője felett  tanácskozza-
nak és határozzanak. Az első, amit tettek, az volt, 
hogy a birodalmuktól megfosztott  fejedelmeket  visz • 
szahelyezték; ez után szétdarabolták Németorszá-
got, ahogy most is a földabroszon  látható s a po-
roszt jócskán gyarapították. A sajtót bilincsekbe 
verték s a legszigorúbb felügyelet  alá helyezték; a 
szabad szó az embernek a torkára forrott,  mert a 
titkos policiát a lehető legterjedelmesebben kifej-
lesztették s végre a hol csak lehetett, a római ka-
tholika vallást uralkodó vallássá emelték. S a né-
pek ? — Bátrak voltak a fejedelmeket  tett igé-
retökre emlékeztetni, mire ezek sarkantyúikat ösz-
szekoccintották s nagyon megelégedetlenül oda 
nyilatkoztak, hogy ha valaki azt a szót: „ a l k o t -
m á n y " előttök még ki meri mondani, ugy el zá-
ratják, hogy napfényt  többet soha sem fog  látni. 

Ezen kivül még voltak kongresszusok Aachen-
ben, Bécsben, Laibachban, Carisbadban stb., de 
mind a népek elnyomására. Ez a kormánymód 50 
évig lidérc gyanánt nyomult Európára, kivéve An-
gliát, Svéciát és Törökországot; ez volt a hála és 
köszönet a népek áldozatáért az akkori szent szö-
vetség nagyobb magasztalására. 

Lássuk, már most az 1878-iki kongiessust, hogy 
jobb-e ez a másoknál. Erről határozottan valamit 
mondani nehéz, mert ez Krisztus születése után ta-
lán az első- titkos kongress?js volt; hanem abból 
mit már tudunk, azt kell feltételeznünk,  hogy Tö-
rökország feldarabolása  volt a kitűzött cél. Tár-
gyaljuk hát ezt is, a mennyiben lehet, — mint az 
előbbeni kongresszust. 

Az 1866-ik év örök emlékezetben fog  maradni 
Ausztriának, mert ehez hasonló vereségről nem 
igen lehet olvasni a történelemben. Ennek a sze-
rencsétlenségnek három fő  oka volt: először a meg 
nem felelő  fegyverkezés,  másodszor az általános, 
de különösen a magyar nemzet elégedetlensége, 
mely a magyar katonaságban közönyössé vált, és 
harmadszor az, hogy Ausztria soha sem haladott, 
hanem maradott, de ha haladott is, mindig csak 
azután történt, ha a szerencsétlenség már bevég-
zett tény volt ; egy szóval Ausztria oly megcsökö-
nyödött volt, hogy mindig a maga kárán tanult. 
Ha az akkori francia  császár III. Napoleon Ausz-
tria mellett fel  nem szólal, a porosz Nicolsburgban 

talan alapon" nemcsak nem correct eljárás, hogy 
sokat ne mondjak, nemzeti bün l 

Ha az elfogulatlan  igazság mérvét használjuk 
Csik beléletének, tehát közművelődésének megis-
mertetésére : merem állítani, hogy ez ország egy 
vidéke sem tett 48 után aránylag annyi előhala-
dást, mint Csik, habár az anyaországnak legmosto-
hább gyermeke. Vagy fogjon  szavamon a magas 
kormány ; áldozott-e valamit ugy a múltban, mint 
jelenben e népért ? És mégis saját erőnkön fentar-
tott s a kor szükségének megfelelő  faluközségen-
kénti iskolákkal s azokban kevés kivétellel lelkes 
és értelmes tanítókkal bírunk. Van gazdászati is-
kolánk, tanitóképezdénk és Gyergyó-Szentmiklóson 
egy kiválóan jeles leányiskolánk, melyet Fogarasy 
Mihály püspök ő nmltósága pazar költséggel állí-
tott fel  és tesz a megye jelesebb ifjainak  nevelé-
sére annyit, mennyit nem igen látunk sehol; ezre-
ket költ gyermekeire — minden kormányi segély 
nélküL 

Ez igy van jelenben, s hogy a múltban sem 
volt elmaradva Csik : bizonyítja az a sok állomás, 
melyeket fiai  a Királyhágón innen és tul elfoglal-
tak ; ezt pedig egytől egyig köszönhetik a csik-
somlyói barátoknak, kik mint székely fiak  székely 
nemzetünk kultúrájának előharcosai voltak. Vagy 
tekintsük 1848-at, mely az értelmet és lelkes haza-
fiságot  leginkább számbavette ? Csik megállotta 
helyét. Ott látjuk a nemzet harcosai között tollal 
és karddal mostani főispánunkat  Mikót, ott egész 
hosszú sorát a vele egykoruaknak; — ott az ifjak 
közt a korán elhunyt Veres Ádámot, Gecőt, Mé-
száros Károlyt és többeket, kik akkor a korszel-
lem színvonalán állottak. 

E kitérés levelem keretébe nem talál ugyan 
egészen be, de minthogy a t. iró egyenesen a je-
lenre alkalmazza „Csiki apróságainak" igazságát, 

meg nem kötötte volna a békét, hanem Bécsben 
dictálta volna. 

Ez után bekövetkezett az 1870-iki porosz-fran-
cia háború. A porosz tartott attól, hogy Ausztria 
őt megtámadja, vagy legalább is egy olyan fenye-
gető állást foglal  el, hogy sergének egy jó részét 
hátra kell hagyni s igy haszonvehetetlenné válik. 
Ettől az aggodalomtól megmentette a poroszt az 
orosz, mert oda nyilatkozott, hogy nem fogja  tűr-
ni, hogy valamely hatalom a porosz határokat át-
lépje ; igy hát paralyzálta az orosz Austria-Magyar-
országot a porosz javára, mi nem kis segedelem 
volt. Tegyük fel  azt, hogy Ausztria és Franciaor-
szág a poroszt egyesülve megtámadták volna, azt 
hiszem, hogy a többi német fejedelmek  is ellene 
fordultak  volna s a porosz egy napon kellemetlen 
helyzetbe jutott volna, mitől az orosz őt megmen-
tette. 

Hogy az orosz a porosz hálájára számithat, 
az kétséget se szenved, ezen az alapon hát épen 
1870-ben megkezdette az orosz a porta elleni buj-
togatást a török földön  lakó szlávoknál. 

Mint tudjuk, 1876. előtt Berlinben egy quasi 
konferencia  tartatott, melyen az osztrák magyar 
külügyér s az orosz cár is jelen voltak ; hogy mi 
felett  tanácskoztak, arról semmit se tudunk. Ahogy 
a berlini konferencia  bevégződött, megtörtént a ta-
lálkozás az osztrák-magyar uralkodóval Csehor 
szágban, honnan a cár haza utazott. 

Az 1876. évben kitört a forradalom  Törökor-
szágban s Austria-Magyarország semlegesnek nyil-
vánította magát. Ez. a nyilatkozat nem volt egyéb, 
mint egy politikai fogás,  hogy a sok lármázóknak 
a szájokat bedugják s az országot •lecsillapítsák, 
mert a legjobb akarat mellett is az 1835, vagy 1836-
ban kimondott non intervencionális elvnek követ-
keztében, mely az európai kabinetektől el van fo-
gadva, — egyik statusnak sem szabad a másiknak 
beldolgaiba beleszólani; és ha netalán Ausztria-
Magyarország tettlegesen a török mellett fellépett 
volna, az orosz és porosz minden bizonnyal Ausz-
tria-Magyarországot megtámadták volna s ez nem 
lett volna valami kellemetes dolog. 

Itt sokan fogják  kérdeni: ha ez az elv áll, 
hogy történhetett az, hogy 1848 ban az oroszok 
Magyarországra beléphettek ? 

A dolog a következő : 
Az osztrák kormány eleget kérte Miklós cárt 

segedelemért, de a cár megtagadta s azt felelte, 
hogy csak azon esetben tehetne valamit, ha neta-
lán magok a magyarok szólítanák fel  segedelemért. 
Erre Pozsonyban összegyűlt egy zuggyülés, mely 
magát országgyűlésnek keresztelte. Éz a zúggyülés 
egy kérelmet intézett a cárhoz, melyben segede-

szükségesnek láttam a múltra is egy futó  tekinte-
tet vetni s mintegy összekötni a jelennel, mely ön-
magáért felelős,  mely mindenki előtt nyitott könyv. 
Igenis, föl  nem lehet tenni, hogy a felhozott  szó-
lamok otthonosak volnának épen Csíkban, a hol 
mind a múltban, mind a jelenben e nép gyerme-
keit tömegesen iskoláztatta, kik tanulmányaikat 
végezvén, vagy távolabb vidékeu kerestek képes-
ségüknek megfelelő  állomást, vagy igen sokan — 
tudományukat kamatoztatandók, szük anyagi viszo-
nyaik miatt honn maradtak. Már ha egyetlen egy 
fáklya  nagy körben szétüzi a sötétséget: mennyi-
vel inkább annyi felvilágosodott  fő  szellemileg ott, 
a hol él és működik? De ez absurd szólamok ki-
pusztítására sem a múltban, annál kevésbé a jelen-
ben nem volt és nincs szükség okos főre.  Miért ? 
mert az ilyenek, mint a nép nyelvén élők, nem le-
hettek s nem is lehetnek. 

Megmondom okát: 
A nép, mint ilyen, nagyon kis körben for-

gatja gondolatai kifejezésére  szótárát. A milyen 
korlátolt képzettségi köre, ép ahoz hasonló kifeje-
zési képessége. Nincs eset rá, hogy a legtudáko-
sabb egyéniség is naponta önbelvilaga megértésére 
150—200 szónál többet használna fel,  sőt van elég 
példa arra is, hogy 50 szóval is beéri. 

Hogy ez igy áll, azt e kerek-széles világ nép-
élete bizonyítja. Ez igazság mellett szól a magyar, 
de legfőkép  a csiki székely, ki igazán távol hazá-
jától egy kis csokorékban, önmagára hagyatva él. 
ó az ősöktől örökölt nyelvet ma is legtisztábban 
mutathatja fel.  Azt pedig jól tudjuk, hogy a kelet-
ről hozott nyelv jellemző typusa az egytagú szavak 
sokatmondó és plastikus festéssel  biró eredetisé-
gében áll, mit hiában keresünk a nyugati nyel-
vekben. Ha ez áll, — mit minden nyelv-észlelő ugy 
talál — hogy állithatjuk azt, hogy a nép, főleg  a 


