
nyó, Sepsi járás fh.  Szentgyörgy, Miklósváti járáz fh. 
Nagy-A jta. 

(Az egyes községeknek, tzolg&birói járásokba 
beosztását — jövő számunk hozza. Szerk.) 

Elnök főispán  a fizetés  meghatározását tűzvén 
tanácskozás tárgyául ki — a többség a központi ti^st 
viselők fizetését  következőleg alapította uaeg: alispán 
2000 frt,  főjegyző  1200 frt,  főpénztárnok  1000 frt,  ár 
vaszéki elnök 1200 frt,  főorvos  700 frt,  alorvos 500 
frt,  3 aljegyző 900, 800, 700. rangelsőség szerint, szol 
gabiró 1000 frt,  szolgabírói segéd 600 frt,  sz. b. írnok 
400 frt.  A szolgabirák által eddig élvezett ktlldönc 
(ordinanz) pénz eltöröltetik. 

(A községeknek egyes választó csoportokba mi-
kép történt beosztását — jövő számunk hozza. Szerk.) 

Ezon gyttlés megállapodásairól teendő indokolt 
javaslat készítésére felkéretnek  Székely Gergely, See 
thai Ferenc, Ktinle József,  Csabai László és Horváth 
László. 

Több tárgy nem lévén a gyűlés véget ért. 

A „Székely mivelődési és közgazdasági 
egyesület" keletkezéséről s működéséről 

(A székely mivelődési és közgazdasági egylet évkönyvéből.) 
(Vége.) 

Ugyanezen közgyűlés elismerő köszönetet szava-
zott gróf  Kálnoky Dénes, háromszéki volt főkirálybiró 
urnák azon kiváló buzgóságáért, melyet az egylet irá-
nyában különösen szátnos község megnyerése által 
tanúsított. Gróf  Nemes Nándornak hasonlókép köszö-
net nyilváníttatott azért, hogy kétszeres alapitványtő-
kével lépett az egylet alapitó tagjai közé s ezen leiül 
nejét, Nemes Nándorné grófnőt  is részvényes tagul 
jelentette he, sőt egyszersmindenkorra tett és gyűjtött 
adománynyal is szive6 volt járulni az egylet jövedel-
meinek gyarapitásáliáz. 

Ezen első alakuló-közgyűlés után szervezkedvén 
a központi választmány, titkárul saját kebeléből Bu-
zogány Áront választotta, ki a jegyzői teendőket az 
előkészítő választmányban is vitte, pénztárnokká pedig 
Sz. Nagy Sándor választatott, kinek számára pénztári 
utasitás dolgoztatott ki Megjegyeztetik, hogy a pénz 
tárnoki teendőket eddig Gidófalvy  István s később 
maga Hajós János vitte. 

A központi választmány, megalakulása után, egy-
előre négy irányban indította meg működését, u. m.: 

a) Biztos adatokat szctvzni arról, hogy a sze-
kelyföld  különböző vidékein minő ipar s házi ipar 
cikkek állíttatnak elő? milyen minőségűek azok? 
mint árucikk mi vitetik ki, hová és minő haszonnal ? 
ezen cikkek közül, melyeket mikép lehetne tökélete-
síteni, nagyobb mérvben állítani elő és hasznosabban 
értékesíteni ? 

b) Összegyűjteni a székelyföldi  erdők kezelésére 
vonatkozó szabályokat, terveket az uralkodó usus is-
mertetését, szóval az erdő kezelést, használatot s jog 
viszonyokat felvilágosító  minden adatot, ugy szakem-
berek véleményeit, — melyeknek alapján constatálha 
tók legyenek a valódi hiányok és teendők a székely-
földi  erdők célszerű kezelésére nézve. 

c) Megtudni biztosan a székely kivándorlás mér-
vét, okait s azon módokat, melyek által a kivándorlás 
meggátolható, vagy legalább csökkenthető. 

d) Tervezetet készíteni a székelyföldi  birtokvi-
szonyok okszerű rendezésére s oda hatni, hogy az e 
tekintetben megállapítandó tervezet a kormány a eset-
leg törvényhozás utján keresztül vitessék. 

különben is nemzeti kormányunk humanitása dicső 
ellentétben áll az ellenség barbarizmusával. — Az 
országgyűlés Pesten első tárgyalandói között mindjárt 
az Úrbéri kármentesítés azonnali valósítását s a nem 
Úrbéri természeti! jobbágy-viszonyok felszabadítását, 
ide értve a korcsmáltatási monopóliumot is fogja  el-
iutézni Mindezek megannyi jelei lévén annak, miként 
volnának gyógyítva a sebek, miket ellenségeink ha-
zánkon sújtottak s mint változnék rövid időn hazánk 
egy szabad és virító paradicsommá, ha nemzeti kor-
mányunk minden gondjait és erélyét az ország boldo-
gitására fordíthatná,  hazánk ellenségeinktől biztosítá-
sának gondjaitól netn volna főkép  elfoglalva  ; a harc 
mielőbb bevégzése tekintetéből a belüggyminiszter 
nagyszerű erőfeszítésre  hivja fel  a Nemzetet, s az újon-
cok két hét alatt kiállítását rendeli, mert az idvesség-
nek csak egy utja vau : erőt feszíteni  azon három szó-
ért, mellyet a kormány az ujon veretendő magyar 
pénzek felírásául  választott: „Istenért! Hazáért! Sza-
badságért !"" 

Igen ! Ha a szerencsétlen félreértés  a birodalom 
két részét, a szabadság túlzóit és a konservativ ele-
mek vak vezetőit, az átkos visszavonás nem szagatja 
vala pártokra; ha a testvérnemzetiségek nem támad-
tak volna egy más ellen s nem hoznak idegen ellen-
ségeket nyakunkra: hova fejlődhetett  volna hazánk, 
birodalmunk ! Azok a szép álmok mi könnyen meg-
valósulhattak volna I 

Okuljunk a múltból, okuljon a birodalom mind-
két fele,  okuljon a nemzet és trón, okuljanak a kü-
lönböző nemzetiségek. „Istenért, hazáért, szabadság-
ért" fogjunk  kezet és isten meg fogja  tartani hazánkat, 
meg fogja  őrizni alkotmányos szabadságunkat. Mond-
junk le előítéleteinkről, tépjük ki szivünkből a bosszú 

gyűlölet emlékeit, — és igy hazánk, birodalmunk 
nagy, szabad és boldog leend isten után ! 

R. L. 
(Folytatjuk.) 

A közp. választmány megindította tehát mind e 
négy említett irányban az adatgyűjtést, hogy ó fontos 
kérjiqsekre iWzve a további működésnek biztos alapot 
készítsen elő. Felhivást intézett a főispánokhoz,  szé 
kely . törvényhatóságokhoz és mindazon egyesekhez 
akidtől egy vagy más tekintetben felvilágosítást  remél 
hetaH^ A válaszok nagyobb részben be is érkeztek 
kitűnt azonban, hogy h»bár azokban igen sok becses 
adat s felvilágosítás  foglaltatik,  de egész teljességében 
nem deritik fel  a kitűzött fontos  kérdéseket; mert 
begyült adatok sok tekintetben hézagosak, egymástól 
eltérők, ingadozók vagy általánosak. S épen e körül-
mény indította a központi választmányt a jövő köz 
gyűlésen azon indítvány tételérg, hogy a székely mi-
velődési és közgazdasági viszonyoknak egy hitelei 
adatokon nyugvó, kimerítő s általában állandó becs 
csel bíró leírására bizonyos jutalom tűzessék ki. 

Köztudomásu lévén, hogy a székely kivándorlás 
meggátlására a 60-as években bizonyos alapítványok 
tétettek, melyek a Magy. Tud. Akadémia kezelése alá 
adattak, — a közp. választmány ezen alapítványok 
miben állása iránt kérdést intézet a t. Akadémiához, 
honnan azt a felvilágosítást  nyerte, hogy a székely 
kivándorlás meggátlására befolyt  alap 1856. junius 
végén a M. Földhitelintézet által kezelt akadémiai 
pénztárban tett 2899 frt  73 ké. Ezen alap eredete ez : 

Fogarrassy Mihály erdélyi püspök 
ur adománya 500 frt  — 

Csiky Ferenc adománya . . . ' . 100 trt — 
Kassa város gyűjtése 30 frt  — 
M. Vásárhely gyűjtése . . . . 130fr t45kr 
Berecki műkedvelőktől . . . . 13 frt  — 
Györffy  Iván (Esztergomból) . . 30 frt  — 
Sippeki Ágost (N. Szombatból) . 45 frt  — 
Gf.  Mikó Imre gyűjtése . . . . 164 frtöOkr 
Murányi Ignác hagyománya . . 1000 frt  — 

összesen . . . 2012 frt  95 kr 
mely kamatokkal a fentebbi  összegre nevekedett. Kassa 
város gyűjtése azonban a beküldő gr. Mikó Imre által 
csikszék alispánja Puskás Ferenc kezéhez visszaköve 
telettvén, ez a 30 frt,  10 frt  80 kr. kamattal, 1875-ben 
nevezett alispánnak visszaküldetett. 

Ezeken kivül van még néhai Kralovánszky György 
hagyománya, 10,000 frt,  mely azonban a végrendelet 
értelmében csak az özvegy halála után fog  befizet-
tetni. Érdekesnek tartjuk Kralovánszky végrendeleté-
ből a következő sorokat közölni, melyek a hagyomá-
nyozó hazafiúi,  nemes gondolkozását jellemzik: „A 
seytha s különösen a magyar faj  mint egyedüli áll tán 

világon, mely az idegen nemzetiségeket nem csak 
hogy el nem nyomta, hanem jogait velők megosztá. 
Hazánkban mindamellett háládaltan nemzetiségek is 
laknak, mig saját fajukbeliek,  Erdélyben a' székelyek, 

moldvai és bukovinai magyarok pusztulásnak vannak 
kitéve. Gyakran gondolkodtam, hogy mennyire 
nyomottak vagyunk, nem lehetne-e ellensúlyt találnunk 
azok ellenében, kik hazánkat idegen népességgel eről-
ködnek gyarmatosítani, az által, hogy saját fajuukbe-
lieket hazánknak meg- és visszanyerjük és őket az 
enyészettől megmentsük. 10,000 frtot  tehát oly alap 
kezdeményezéséül hagyományozok, melynek kamatai-
ból a kivándorlásnak indult székelyek, vagy moldvai 
és bukovivai magyarok és azoknak gyermekei hazánk-
nak t a r t a s s a n a k m e g . Ily tökének orszá-
gosnak és az országgyűlés intézkedéseitől függőnek 
kellene lenni; de miután kezdeményező vagyok s nem 
tudni az ügyet valaha vagy tnikor foghatja  az ország 
magáévá tenni, e tőkét az említett célnak megfelelő 
kezelésére s idővel gyarapítására a M. Tud. Akadé-
miára bizom ; ha pedig az eszme életrevaló nem lenne, 
a legmegközelitőbb célra fordítását  szinte az Akadé-
miára bizom; Vajba a mtgyar magas clerus az ügyet 
pártfogásába  venné ! —" 

Az előbb felsorolt  adományokhoz alapitó levelek 
nincsenek, az illetők egyszerűen a Kralovánszky ha-
gyományára hivatkoznak s ahoz kívánják adományai-
kat csatoltatni. 

Még volna egy hagyomány az irt célra 1000 frt; 
de ez iránt per foly  az örökösök ellen. 

A Székely egylet közp. választmánya lépéseket 
tett arra nézve, hogy az említett összegek kamatai az 
ő befolyásával  rendeltetésükre fordíttassanak. 

Megindította továbbá a közp. választmány mun-
kálkodását az iránt is, hogy értékesíthető székely ipar-
és terméoycikkek számára a fővárosban  egy székely 
aktár állíttassák fel. 

Az előmunkálatokat arra nézve is megtette, hogy 
az egyes székely székekben a vidéki választmányok 
megalakittassanak, melyeknek hiányát a közp választ-
mány nagyon is érzi, azonban célszerűbbnek látszott 
ezt a székelyföldön  tartandó közg ülés utánra halasz-
tani különösen azért, hogy minél több tag közreműkö-
désével alakulhassanak meg a vidéki választmányok. 

Végre felhasználta  a közp. választmány s annak 
minden tagja erkölcsi befolyását  esetről esetre minden 
egyes székely érdekben különösen a kormánynál, de 
más irányokban is, s örömmel tapasztalta több esetben 
közbejárásának kedvező sikerét. 

A fennebbiekben  jelezvék röviden a közp. választ-
mány működésének főbb  pontjai az első közgyűlés 
után lefolyt  nyolc hó alatt. Érezzük, hogy nem sok az, 
a mit tehettünk ; azonban tekintve a kezdet nehézségeit, 
sok dologban a tájékozatlanságot, a félig  még szerve-
zetlen állfipotot,  azt hisszük, hogy ennyi munkássággal 
is igazolva van egyesületünk lételének hasznossága, — 
s már az is, a mit tehettünk, biztosan jogosíthat ama 
reményre, hogy a kezdet nehézségei s a teljes szer-
vezkedés után, mind több-több szellemi s anyagi erő-
vel rendelkezve, egyesületünk a székel/földön  sok jó-
nak lehet eszközlöje. 

(A második közgyűlés folyását,  mély városunkban 
tartatott — lapunk kimerítően hozta s ezért, most ait 
ismételni nem fogjuk.  (Szerk.) 

Vidéki vélemény „Szentgyörgy-Sze-
merja" kérdésében. 

Háromszék, 1877. márc. 31. 
Motto: Minden véleménynek joga van a nyilatkozásra. 

Az eszme, melyet az emberi ész, ez a perpetuum 
mobile, a közelmúlt időkben felszínre  hozott: Sztgyörgy-
Szemcrja egyesítése, nem uj. Még a reactio gyászos 
emlékű éveiben megszületett az, hanen} akkor mist 
idő előtti időtlen korcsszülött még bölcsőjében meg-
halt. Csodálatos! Az absolutismus kénykorszakábau, 
mikor egy ember szeszélye imponált ezereknek, mikor 
a. korlátlan önkény azt nkarta, hogy „ez igy legyen" 
és ugy lett: akkor bukjék el ogy eszme. S pedig el-
bukott, mert nem volt életre való ! Moct újra előbuk-
kant, mint Amerika tengeri kígyója. — Mi vár reá inost, 
bölcsö-e vagy sirgö dör? (bölcső .) Sajnálva bár, de 
ki kell mondanunk, hogy a mai erkölcsi viszonyok kö-
zött „mikor az erkölcsök nem azt tekintik a mi szabad, 
hanem a mi tetszik" — bizonytalan . . . a jövő titka. 

Távol attól, hogy hangadó irányszerepre akarnánk 
vállalkozni, egészen mások jogkörébe tartozik a lét 
vagy nem lét kérdése fölött  ez ügyben dönteni, „lebe 
hochot" vagy „pereatot" mondani a másod szülöttre : 
valamint másokat fog  megilletui a hála vagy átok, má 
a mint jól vagy rosszul hoznak Ítéletet egyik vagy 
másik község érdekében, most midőn a fusionalis  kí-
sérletek nesze szélesb körbe eljutva, a közvélomény 
némi érdeklődéssel tekint a kérdés megoldása elé • 
nem tartjuk feleslegesnek  egy pár észrevételt kockáz-
tatni. Előre kijelentjük, nem írunk apologiát. 

Előttünk, kik madártávlatból, az elfogulatlanul 
szemlélődő figyelmes  szemeivel s nem a tündérorszá-
got varázsló illusio szemüvegén tekintjük ez ügy fo-
lyamát, első sorban az a kérdés merül fel:  ha van e 
jogosultsága élni ez eszmének ? E kérdés képezi a 
sarkpontot. E körül forognak  aztán a többi devalva-
lodott kérdések, hogy nyer-e vagy vészit az állatn az 
egyesüléssel; hasznára vagy kárára lesz-e az a me-
gyének ; előnyére vagy hátrányára válik-e egyik vagy 
másik községnek? stb. 

Ha kérdezzük magokat az ügyvezetőit a létjogot 
illetőleg, azoknál a vélemény pártokra szakadt. Az 
egyik rész igeut mond, a másik nemmel válaszol. 
Hallunk zengzetes dictiokat a „fusio"  üdvösségéről ; 
hallunk dithyrambokat anuak veszedelmei felől.  Szó 
ide, szó oda, érv ide érv oda bővibun. lunen eliga-
zodni lehetlen. Lássuk minmagunk, ugy a mint vau, 
a mint a törvény megszabja, tekinteten kivül hagyva 
minden személyes vagy „társas" indokokat. 

Az 1876. évi V. t. c. világosan kimondja, hogy 
minő községek, mikor egyesithetők. 

Kis község nagy községgé alakulhat: 
a) „Ha ezen átalakulást a községi lakosok és 

birtokosok azon része kívánja, mely együtt a község 
összes egyenes államadójának felénél  nagyobb részét 
fixeii  ; 

b) Ha a közigazgatás érdekei követelik ; 
c) Ha összeépülve van ; stb. (lásd V. t. c. 40. 

45. 46. 50. §-ait.) 
A törvény e követelményeivel szemben m'nő ál-

láspontot foglal  el Szemerja ? 
Mint biztos kútfőkből  értesülünk : 
a) Nem akarja az átalakulást a község azon ré-

sze, mely a községi egyenes állatnadónak felét  jóval 
felülhaladó  részét fizeti;  (Ellenkezőleg követeli. Szerk.) 

b) Közigazgatási érdekei egyátalán nem kívánnak 
gyámkodást; 

c) Összeépülve nincs. Ez látható a helyszínelés 
alkalmából felvett  térképen. (Ilyet alaposan nem állít-
hatni. Szerk.) 

Nó már a dolgok ilyetén állásánál : die Sache 
wíire beiderseits schon abgethan, mert a törvénnyel 
szemben még a Ilerkópáter is kicsi legény — legalább 

mi nézetűnk szerint. 
De azért Szentgyörgy nem tágít; kiséri, dolgozik, 

követel. Szemerja ellentáll, vétót kiált. „E nem enged, 
az se hagyja !" 

Mi adja annak a szívósságot ? — valjuk meg 
őszintén: az önérdek, a nagyranövési vágy. (Hib>-é 
ez ? Nem ! Szerk.) 

Mi készti ezt az ellentállásra ? — a szabadtág 
és tulajdon. (Mindkettő Bértetten tulajdona marad. Sz.) 

Ds hisz a szabadságot nem éri vész ; a tulajdont 
nem fenyegeti  veszély — szeretik mondani némelyok : 
Ezt ők oly kevesen hisszük, mint épen mi magunk. . 

„Rohadt az államgépban valiami!" — mondaná 
SchakeBpeare, vagyis ö utána Arany. Ha Szentgyörgy 
tisztán emberbaráti jó indulatból, önzetlen hazafiúi 
érzetből, menten minden haszonleséstől akarna segíteni 
Szemerja kulturáján (?) zilált anyagi helyzetén (!) — 
nem zilált biz a, dehogy zilált! sok uagy váris meg-
irigyelhetné azt a csinos alaptőkét, mellyel a kis köz-
ség rendelkezik ! — (Jobban mondva, mellyel pár 
egyén rendelkezik Szerk.) egészen más uton kell vala 
kezdenie. 

Már mindjárt az első lépés gyanús színben tűn-
teti fel  törekvéseit. Előbb csak öt 'telket kór. Igen ! e 
lett volna a kis ujj, melynél fogva  berántotta volna az 
egész testet. Aztán azok AZ egyesülés mellett szóló 
érvek mind oly semmit jelentők! Főleg az a fonóda, 
az oly sovány argumentum, hogy az ember önkény-
telenül elmosolyodik hallatára. Felállíthatni a fonódát 
egybeolvadás nélkül is, s ha ugy totszik, a már ki-
szemelt s felajánlott  helyiség mellőzésével fel  épen 


