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Az erdélyi gazdák sepsiszentgyörgyi 
vándorgyűlése. 

— aug-. 12 
A „Nemere" 64-ik számában olvastam a deési 

kiállításról. Mindenek előtt megjegyzem, hogy a 
deési gazdasági kiállításnak a sajtó terén sokkal 
tevékenyebb missionariusai működnek, mint a sepsi-
szentgyőrgyinek. Nem latolgatom ennek az okait' 
de azt gondolom, hojjy az érdeklődés fülkeltésére 
scánt módozatok közül a leghatályosabbat, mert 
nyilvános, a sajtó utján való gyakori figyelmezte-
téseket nem kellene másodrangú kelléknek tekin-
teni az erdélyi gazdák részéről sem. Én ismerem 
népünket. Jól tudom, hogy a mozgás nem előnyös 
oldala. Őseitől vett hagyományos életmódja, élete 
rendes folyásából  nem könnyen engedi kiravar-
tatni magát. Minden oly lépések, intézkedések iránt 
melyek erre céloznak, bizonyos gyanakvó tartóz-
kodással annyira közönyös, hogy igen gyakran 
lethargikus álomba szenderül akkor, midőn mások 
a tevékenység küzdterén izzadnak. A mi népünk-
nek igen sokat kell beszélnünk, sokat kell ma-
gyaráznunk az ébredés korszakáról, a civilisatió 
megindult áramlatáról, inig az eszmét, azért mert 
uj, befogadja,  mig a mozgalommal együtt haladni 
kedvet érez magában. 

Ezért tartom én szükségesnek a sajtó gyakori 
figyelmeztetéseit.  S különösen a szóbaií levő tárgy-
nál nem tudunk annyit beszélni, a kérdést oly 
különböző oldalról annyifélekép  megvilágítani, 
hogy az s o k lehessen. Ezért kérem én az erdélyi 
gazdák vándorgyűlését intéző bizottságot arra, 
hogy az ország minden részeiben ismertessék meg 
e gyűlés célját a legtüzetesebben, intézzenek fel-
hívásokat a hazai részek legutolsó zugába is, mert 
csak igy sikerül megközelitnünk a célt : gazdasági 
állapotunk javítását közös erővel elősegitni. 

Jól tudom én, hogy mi par excellence iparos 
állam nem lehetünk, de be kell bizonyítanunk, 
ho;y a termelő képesség mellett haladni is tudunk. 
Azért lett felkarolva  az ipar mai napság egy és 

T - á j r c l a . . 

A „ssékely" név, j 
A székely név : külön nemzeti név s a székely 

nemzet, mint a magyarokkal ö n k é n t egyesült 
szövetséges nép : szabad, nemes és a szent korona 
tagja volt. „Mü is a kutfőhez,  tudniillik királyunk-
nak kegyelmességéhez és Magyarországnak segélt-
ségéhez, kinek mi is tagjainak hivattatunk, vagyunk 
is, illendő orvosságért mehetünk" — mondja ma-
gáról az agyagfalvi  1500-ki nemzeti gyűlés végzé-
sei közt maga a székely nemzet. 

A székelyek eredete kérdésében Ranzanó, 
Fasscking, Stilting, Pray, Schlőzer, Benigni, Schu-
ler, Engel és Hunfalvi  által felállított  különböző 
nézeteket, az azok ellenében önként keletkező ref-
lexiók, s az előre bocsátott idegen történeti kútfők 
által fenntartott  töredékes adatok világánál véve 
vizsgálat alá, elfogulatlan  szemmel lehetetlen fel 
nem ismerni, hogy bármily leleményes érveléssel s 
merész combinátiokkal legyenek is az érintett el-
lenvélemények támogatva, mégis csak liypothesi-
sek maradnak, melyekben együttvéve sincsen an-
nyi történeti valószínűség mely a Névtelen jegyző 
azon állítását, hogy a „székelyekelőbb Attila népe 
voltak," vagy a székely krónika azon hagyomá-
nyát, ho.y „Attila nemes Scytha népétől vették 
nevöket és eredetüket" — csak megingatni is képes 
lehetne. 

Ellenben a hazai krónikák hitele és a széke-
lyek hun-scytha eredetüsége mellett, a felhozott 
kútfők,  a hagyományokat támogató nyomós bizo-
nyítékokat szolgáltatnak s mindkettőt' a történeti 
igazság védpaizsa alá helyezik. 

Nem kevésbé fontos  érveket szolgáltatnak a 
hazai krónikák közleményei és a székelyek scytha 
hun eredetüsége mellett: a székely nemzeti ha-
gyomány. A Székelyföldön  találtató scytha-hun 

ugyanazon időben a mezőgazdasággal. A produc-
tiv erő nálunk nem hiányzik, csak bizonyos lökésre 
van szükségünk, mely hagyományos ósdiságunkból 
bennünket kimozdítson. A kormány ereje erre 
nagyon gyenge. Örülhet, ha a politikai változa-
tosságok hullámai el nem temetik idő nap előtt ; 
liosry maga minden idejét csupán ennek megoldá-
sában töltse el, az ellen tesznek és munkálnak or-
szágos vezérfiaink  elég dicséretes buzgalommal. 
Nincs tehát egyéb hátra, mint hogy a társadalom 
vegye kezébe saját üjyót s gondoskodjék ezentúl 
magamagáról nagyobb b u z g ó s á g g a l , mint 
eddig. 

Részemről csodáikozássals némi szomorúság-
gal is tapasztaltam, hogy még itt, Háromszéken 
sem sokat tudnak az októberi gazdasági kiállítás-
ról. A hol a vidéken megfordultam,  igyekeztem 
felkölteni  az érdeklődést ez irányban s önök alig 
hinnék el, hogy több gazdával, értelmes uri em-
berekkel találkoztam, kik egyáltalában azt sem 
tudták, lesz-e és mikor lesz nálunk gazdasági ki-
állitás ? Hát nem szomorú állapot ez ? Nem szo-
morú tanúsága népünk közönyösségének gazdá-
szati viszonyaink emelése iránt ? 

Én félek  a kiállitás eredményétől. Lehet azon-
ban, hogy késóbb az intéző körök nagyobb tevé-
kenysége s népünk érdeklődése folytonos  ébren-
tartása által több mo/.galmat konstatálhatunk. Adja 
az ég ! 

Visszatérve már most a deési kiállitásra, nem 
titkolhatom el a feletti  megütközésemet, hogy Deés 
városa egy speciális kiállítást, mert olyan jeleg-
gel kell birnia, miért akar o r s z á g o s kiállítássá 
emelni ? Miért kellett azt majdnem egy időre tenni 
a sepsi szentgyörgyi kiállítással ? Ám ha felülete-
sen vizsgáljuk a dolgot, nincs benne semmi vesze-
delem. Az erdélyi gazdák vándorgyűlése október 
2-ár. lesz, a deési pedig október íS-án. Sőt a két 
kiállitás közelségét célszerűen is fel  lehet használni; 
mondják ők, mert az itt kiállított cikkek nagy ré-
szét Deésen még egyszer be lehet mutatni. 

emlékek, a székelyeknek a magyarokétól sokban 
eltérő ős intézményei s e népnek, székely nemze-
ti név alatti össze tartozandósága tudatában mult 
emlékei, érdekei és érzelmeiben elejétől fogva  min-
den időben kifejezésre  jutott, és a testvér magyar 
nép részéről is elismert s névleg és tényleg év-
századokon keresztül érvényesített külön nemzet-
sége. 

„A székelyföldön  található hun scytha emlé-
kek röviden felsorolva  a következők ; a) a szent-
ábrahámi rege a dákoknak a seythák által kiűzé-
séről s az arany eke és szarvasoknak az Ing pa-
takába történt elrejtéséről, mely régebben traves-
tálva bár, lehetetlen az arany ekéről Herodot által 
fenntartott  s fenebb  érintett skytha hun emlékére 
nem ismernünk ; b) továbbá a hunok nyelvéből 
fennmaradt  „vár" a „vadon" szavak, melyek a szé-
kelyek nyelvében ugyanazon értelműek, mint vol-
tak a hunoknál: Balambér nevű falu  a Maros part-
ján a hasonnevű hun vezértől: d) a mai néven 
Várfalva,  régi oklevéli nevén Thurdawár nevű 
aranyosszóki falu  fölött  ma is látható. — Thur-
dawár nyomai a hagyomány szerint Turdáról At-
tila ősatyjáról véve nevét, továbbá az ezzel kap-
csolatosan felemlítendő  : Torda, Sordos, Tordátfal-
va nevü helynevek : e) Udvarhely Attila egy ideig 
való s a rabonbánok későbbi székhelye : f)  a közel 
Segesvár közelében Attila-halma, Attilabarlang 
nevü helyek, g) A Boudszkytákról, a székely Ör-
löc nem Buda-ágáról i/agy a székely krónikában 
fenntartott  hagyomány szerint Attila testvére Bu 
dáról nevezett udvarhelyi és etédi két Boudvvár : 
h) Csele tornya Csele hun vezérről : i) Rika erdeje, 
mely Attila neje Ivéka vagy Krékatól vette volna 

nevét: k) az úgynevezett hon- vagy hunárka, mely-
nek nyomai Udvarheiy és Háromszéken keresztül 
a Bodza-szorosig felfedezhetők  s általában a nép 
vándorláskori számtalan emlékek : 1) a régi székely 
nevek, melyek hun scytha eredetüeknek tartatnak 
mint : Agli, Abod, Apor, Bencő, Barra, Boda, Bank 

Csakhogy a két kiállitás még 'sem eredmé-
nyezhet sokat kivált akkor midőn mindkettő orszá-
gos értékű akar lenni. A ki a kiállítások termé-
szetével, az azokkal járó nehézségekkel tissztában 
van, az tudni fogja,  hogy a kiállított tárgyak köl-
töztetése nem oly könnyen történik, hogy a ki 
Deésen akarja terményeit bémutatni, az .semmi 
esetre nem fogja  cikkeit előbb Sepsi-Szentgyör-
gyön kiállitni : szóval egyik rontja a másikat. S 
ezt nem lett volna szabad Deés városnak tenni 
most, vagy ha me»tette, maradt volna kiállításával 
megyei viszonya korlátai között s ne terelte volna 
azt olyan széles térre, a mely őt, a vidéki kiállí-
tást egyáltalában nem illeti meg. Nem akarok vá-
daskodni ; de br. Bánffy  Dániel ur ö excellentiája 
sokkal szorosabb viszonyban van az erdélyi gaz-
dasági egylettel, a gazdasági élet általános javitá-
sát sokkal inkább szivén hordozza, minthogy a 
dobokamegyei kiállításnak általános jellegével koc-
káztatni akarná egy erdélyi gazdasági egyet^más 
gyűlés és az ezzel egybekötött tárlatok prosperá-
lását. Erősen meg vagyok győződve, hogyő excel-
lentiájának nem ez volt a terve s hiszem, hogy 
tekintélyes befolyását  fel  fogja  arra használni, mi-
szerint a deési kiállitás maradjon meg pusztán 
m e g y e i kiállitásnak. 

Ezt annyiv&l is inkább merem hinni, mivel 
ismerem ő excellenciája fenkölt  gondolkozását. 
Hogy az ottani missionariusok s köztük Havas 
Gyula ur túlbuzgóságuk által elkapatva, mindent 
feláldoznának  a deési kiállításért, azt nem rovom 
fel  nekik bűnül. Csupán a buzgóság mellétt egy 
kis érettebb megfontolást  vártam voina tőlük. Ha-
vas Gyula ur hibáztatja az erdélyi gazdasági egy-
letet, holott a deési kiállítást intéző körök követ-
ték el a legnagyobb tévést akkor, midőn senkit 
meg nem kérdezve, senkit meg nem hallgatva or-
szágos kiállítást rendeznek egy másik mellett. 

Jövőre szolgáljanak az itt elmondottak tanul-
ságul. 

Egy bizóttsági taj. 

\ -- -gg-* 
Benkő, Bakcsi, Bardóc, Bacó, 6öd, Bora, Bu, Beke 
Bedő, Bodor, Bomhér, Biás, Bongor, Coma, Cilce, 
Cikó, Caky, Csató, Csulak, Csobot, Csipor, — 
Csupor, Csala, Csog, Csere, Csukor, D irkó, Dem es, 
Dózsa, Dacó. Dáné, Damo, Donát, Dulló, Ethe, En 
des, Firtos, Éodor, Fűzi, Fóris, Fetés, Finta, Gor'ó 
Gecő. Gálna, Gjgő, Gyönös, Gönc, Gidró, Hodor, 
Imecs, Inak, lka. Jó, Jenő, Jakucs, Kádár Kandal 
Káinok, Kölné, Kóréh, Koncsag, Kaján, Kolca, 
Kele. Keménes, Lőfi,  Léta, Lac, Laz, Loki, Molnos 
Mikes, Matis, Orbok, Olcy, Pakot, Pócsa, Pető, 
Zonda, Zsakó, Zambó, Vida, Vaska, Vargyas, Vor-
gyas, Vég, stb. 

Hunkori emléknek, vehető továbbá m) a The-
odosius-féle  aranyok gyakori s már több izben 
mennyiségben történt találása, mely aranyokkal 
Theodosziosz Attilának adózott; n) és a hun-sytha 
irmodor, melynek történeti emlékezetét Kézaitól 
fogva  legrégibb íróink fentartatott  s kézzel fog-
ható bizonyítékai a Csík-Szent Mihályi csik-szent-
miklósi s az énlaki egyház felirataiban  a jelenko-
rig maradtak fenn,  melynek eredetére nézve, a mit 
a régi hazai krónikákban és Íróinknál fennmaradt 
hagyomány részint Scythiába helyez, részint fajro  • 
kon elődeinknek a hunoknak tulajdonit, — Szabó 
Károly jeles tudósunk mígje^yzi, h>ury az, a ma-
gyarok Európába költözését, megelőzött'korra s fa-
junk ősi északnyugati ázsiai Itonába helyezendő s 
hogy továbbá ezen Írásnak a székelyek közötti 
fennmaradása  — mart történelmi adataink é; em-
lékeink azt hazánkban csak a Székelyföldön  hir-
detik divatozottnak — azon szóhigyomáuyt táino-
gatja,. m ;ly szerint a székelyek — részint — Attila 
hunjainak maradványai o) Több helynév, főleg  a 
Kénos és Pagás székely falvak  nevei, m;Iyek a 
„per m :dia viscera scinderentur" és a „per média 
viscera transíigatur" — hun székely sanctiók vég-
rehajtásának szinhelyéül szolgálván, n^vü'tet ha-
gyomány szerint innen vették. Végül p) a t;jutról 
(hadak utja) szóló Chaba-monda, mely hagyó nány-


