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E L Ő S Z Ó . 

A „Székely egyesületnek", midőn koronkiut évkönyvek 
kiadását határozta el, czólja a volt, hogy a t. közönség s 
különösen az egyesület t. tagjai előtt időnként jelezze az 
egyesület állapotát, működésének irányát s eredményeit leg-
alább főbb  vonásokban, ismertesse a körébe vágó, időszerű 
kérdéseket s ez által alkalmat nyújtson azok több oldalú 
megvitatására, a helyes nézetek tisztázására, mi által az egye-
sület munkássága megkönynyittessék. 

Tisztelettel kérjük tehát mindazokat, akik egyesületünk, 
vagyis a székely mivelődési ós közgazdasági kérdések iránt 
érdeklődnek, sziveskedjenek ide vonatkozó véleményeiket, 
dolgozataikat az egyesület közp. választmányával, akár ez 
évkönyv szerkesztőjével közölni s ily módon közremunkálni, 
hogy ezután kiadandó évkönyveink a mostaninál érdekesebb 
ós becsesebb tartalommal jelenhessenek meg. 

Egyébiránt jelenthetjük, hogy e tekintetben arra hiva-
tott több hazánkfia  már is határozott igéretót bírjuk s bizton 
reméljük, hogy habár egyesületünk első évkönyve — a kez-
det nehézségei miatt — kevés igénnyel léphet is a t. közön-
ség eleibe, a következők mind jobban meg fognak  felelni  ki-
tűzött czéljaknák s a móltányos igényeknek. 

A szerkesztő. 





I . 

A Székely  mivelődési  és közgazdasági  egyesü-
let"  keletkezéséről  s működéséről. 

Korunk egyik legjelentékenyebb jelszava az „associatio", 
vagy egyesülés különféle  czélok kivitelére. Egyesek, még a legbuz-
góbbak s legvagyonosabbak is, magukra aránylag keveset tehetnek 
a közérdekek előmozditására. Az állam szintén nem képes min-
denre ; de nem is volna óhajtandó az állam mindenható tutor-
sága. A mely népeknél a közélet s közintézmények, -vállalatok 
fejlesztése  egészen e két tényezőre, t. í. az egyesek és állam ere-
jére van bizva, azon népek — elmondhatjuk — még nem ju-
tottak teljes nagykorúságra s még sokáig érezni fogják  az elő-
haladottabb s ennélfogva  hatalmasabb népek uralkodó befo-
lyását. 

A társulás az a hatalom, mely hivatva vau az egyeseknek 
s az államnak segítségére jőni és pótolni, amit azok nem képesek 
létesíteni. 

Hogy mily csudadolgok történnek oz associatio által, lát-
hatjuk ezt a nyugati országokban, de különösen Angliában s 
Észak-Amerikában, hol új telepek, városok, mesés csatornák, 
vasutak, alagutak, gyárok százával, ipar és kereskedelmi válla-
latok, világkiállítási tárlatok, bankok, muzeumok, tudományos, 
közmivelődési s humanistikus intézetek állanak elő mintegy va-
rázsütésre. A mit egy két ember nem képes megtenni, azt köny-
nyen megteheti száz meg száz és ezer meg ezer ember összetett 
szellemi s anyagi ereje. 

Ez a tudat vezérelte egyfelől  azokat is, akik a „Székely 
mivelődési és közgazdasági egyesület" létrehozását meginditot-



ták, — s másfelöl  az a tudat, hogy a századokon keresztül reánk 
sulyosodott mostoha viszonyok miatt sok tekintetben hátrama-
radt szegény székely népnél még sokkal több a tenni való, mint 
az emiitett előhaladtabb népeknél, — ösztönzött arra, hogy 
kezdjünk mi is tenni valamit társulás utján a székely nép szel-
lemi s anyagi állapotának előmozdítására. 

Csudadolgokat nem remélettünk ugyan kivált kezdetben, 
mert ismerjük szegénységünket s a társulás iránti közszellem 
hiányát. De igenis reméltük, hogy ha czélul tüzzük ki a szé-
kelyföld  égetőbb bajainak megismerését s a valódi bajok Jassan-
kénti orvoslását: lesznek, akik hazafias  törekvésünket megértve, 
csatlakozni fognak  egyesületünkhöz s így évenként egyelőre ha 
csak porszemnyit lendíthetünk is e nép anyagi s közmivelődési 
állapotának javításán, idővel a sok kicsi nagy jóvá válhatik s 
ösztönül szolgálhat majd többeknek, talán az egész székelység-
nek első sorban a csatlakozásra, nagyobb erő és kihatóbb tevé-
kenység kifejtésére.  Ám egyetlen lépés is haladás a tétlen tespe-
désből. A leggyengébb tevékenység is nyeremény a társadalom 
terén; oly kezdet az, mely az első sikerek után bámulatos len-
dületet, erőt vehet, és oly eredményekre vezethet, melyekre idő-
vel sokak hálája szállhat vissza. Hiszen a cseppekből lesz a kies 
csermely s ezekből a jótékony folyam  ! 

Íme, ily gondolatokkal és ily reményekkel léptek fel  egye-
sületünk kezdeményezői, lelkesítve bizonyár;) a legnemesebb ha-
zafi  érzelmek által. 

Az első értekezletet ez ügyben néhány székelyföldi  képvi-
selő tartotta 1874. évi márczius 8-án, Budapesten ; ők voltak a 
kezdeményezők. Ezen előértekezlet következménye lett egy 
ugyanazon hó 15-ere összehívott szélesebb körű gyűlés, melyre 
a székelyföldi  képviselőkön kivül a fővárosban  lakó vagy itt tar-
tózkodó, különféle  foglalkozású  székelyek és székelyügybarátok 
is meghivattak. 

E gyűlésen azonban tanácskozás tárgyául határozott prog-
ramm nem terjesztetvén elő, a tanácskozás csak általánosságban 
folyt.  Felhozatott a havasok minden rendszer nélküli pusztítása, 
melyben a székely népnek egyik főtőkéje  van veszendőben ; fel-
hozatott a birtokviszonyok rendezetlensége, hogy az aránylag 



s 
kevés mivelhető föld  a tagosítás hiánya miatt kellőleg nem ér-
tékesíthető, — hogy az állattenyésztés csak teng, a régi híres 
székely lófaj  elsatnyult, a jó fajú  sertéstenyésztés nem kap 
lábra, holott havasokon a makkon való olcsó hizlalással rendkí-
vül nagy jövedelem forrásnak  lehetne alapja; a juh tenyésztés-
nél nem vétetik figyelembe  a gyapjú termelés: felhozatott,  hogy 
a bányászat, ipar — kezdetleges sinlődésben vannak; gyárak 
nincsenek, mert nincs tőke, s hiányzik mindenben a szakkép-
zettség ; czélszerii pénz-intézetek hiánya miatt már az első ked-
vezőtlen évben a gazdák ezerei uzsorások körmei közé jutnak ; 
az iskolák nagyobbára a mostani igényeknek nem felelnek  meg; 
mivelödési és humanistikus intézeteknek alig valami nyoma, 
— sat. 

Mindezek után abban történt megállapodás, hogy miután 
kétségbe nem vonható, hogy a székely nép ezen itt csak érintett 
bajai léteznek s azokon társulás utján, összevetett vállakkal, 
tervszerüleg s különösen a hatóságok, kormány, törvényhozás és 
a sajtó megnyerésévei igen sokat lehetne segíteni: hozassék 
létre valamely társulati szervezet s ennek bővebb megfontolása  s 
részletes tervezet elkészítése végett egy 15 tagból álló bizottság 
küldetett ki. 

E bizottság mindenekelőtt egy munkálatot készített, mely-
ben előadattak tüzetesen a székelyföldön  létező mivelödési és 
közgazdasági hiányok s azon módok, melyek által azokon segí-
teni kellene. Ezen munka által tehát indokoltatott a tervezett 
egyesület szükségessége s mintegy általános programmul szol-
gált a létrejövendő egyesület teendőire nézve. E bizottság to-
vábbá elkészítette az egyesületi tervezetet is ily czimmel: „Szé-
kely mivelödési.és közgazdasági egyesület." 

A bizottság ezekben irá'nyt és alakot adván a megpendí-
tett székely egyesületi eszmének, június 21 - én megint összehitta 
a nagyobb gyűlést s előbb jelzett két munkálatát további ta-
nácskozás alapjául előterjesztette. Itt elfogadtatott  a vSzékely 
miv. és közgazd. egyesület" megalakításának tervezete s nagyjá-
ban az alapszabályok is megállapittattak s ezek egy 25 tagu, 
előkészítő választmánynak a végett adattak át, hogy a főbb  el-
vekben megállapított alapszabályokat dolgozza ki részletesen, 
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azok jóváhagyását a kormánynál eszközölje s ennek megtörténte 
után legjobb belátása szerinti módon bocsásson ki felhívásokat 
s mikor eljöttnek tartja az időt, az alapszabályok értelmében 
hivja össze az első alakuló nagy gyűlést. 

Az előkészítő-bizottság tehát elsőbben is megállapította a 
„Székely mivelődési és közgazdasági egyesület" alapszabályainak 
szövegét s jóváhagyását a belügy ministeri umnál kieszközölvén, 
az alapszabályokat 1000 példányban kinyomatta. 

Több ülésen tárgyalta a székelyföldön  létező hiányok s 
azok orvoslása módjáról szóló, fennebb  említett munkálatot, s 
azt végre megállapítván, a „Székely miv. és közgazd. egyesület 
alakulásának indokolása" czim alatt hasonlókép kinyomatta. 

Ezután egy felhívást  és egy aláirási-ivet is szerkesztett s 
ezeket is megfelelő  példányokban kinyomtatván, az alapszabá-
lyokkal s indokolással együtt még az 1874-dik év folytán  szét-
küldte a hazai lapoknak, nagyobb városoknak, törvényhatósá-
goknak, világi s egyházi főuraknak,  pénzintézeteknek, a székely-
földi  képviselőknek, a székely megyék főispánjainak  és egyesek-
nek, akikről gondolta, hogy az alakuló egyesület iránt érdeklőd-
nek s igyekezni fognak  annak tagokat és barátokat szerezni. A 
választmány s különösen az elnökség ezután több versen sürgette 
az aláirások beküldését egyenes felhívások  és lapok utján. A be-
jelentett tagok névsorát a lapokban koronként közölte s oda ha-
tott, hogy a napi sajtó is többször melegen szólalt fel  az egyesü-
let érdekében. 

Fő dolog volt, hogy a székely egyesület alakulásának szük-
ségességéről, különösen maga a székelység győződjék meg s az 
egyesület tömeges támogatására buzdittassék ; az előkészítő vá-
lasztmány igyekezett is ez irányban hatni, különösen a székely-
földi  főispánokban  nyert buzgó ügybarátokat. Hogy mégis csak 
lassan jelentkeztek az egyesülethez csatlakozni kívánók: annak 
természetes okai voltak, még pedig első legnagyobb ok volt az 
egymás után következő évek rosz termései, a nagy szegénység, 
mi miatt buzgóbb ügybarátaink közül is többen kényszerítve 
voltak magukat egyelőre visszatartani a dijak fizetésének  köte-
lezettségétől ; másik ok volt a politikai viszonyok ziláltsága s 
ezzel járó általános lehangoltság, -— később a nagy árviz csapá-



sai s a keleti bonyodalmak aggodalmai. Sőt az is akadályozhatta 
egyesületünk gyorsabb fejlődését,  hogy a kezdeményezés a szé-
kely anyaföldtől  távol indult meg s egyelőre hiányzott a székely-
seggel való közvetlen érintkezés, hiányoztak a vidéki választ-
mányok, melyek kezet foghattak  volna a közös működésre. 

Mindezen akadályok mellett is egyesületünk ügye anynyira 
fejlett,  hogy 1875. évi decz. 19-ére az előkészítő választmány az 
első közgyűlést összehitta. Ez Budapesten tartatott az orsz. 
képviselőház egyik termében, 50 tag vett részt e gyűlésen, köz-
tök főrendiházi  tagok s a székelyföldi  képviselők. E közgyűlést 
ismerkedési estély előzte meg a „Hungaria" szálloda nagy ter-
mében ; a közvacsorával végződött estélyen mintegy l50-en vet-
tek részt, tehát sokan olyanok is, akik az egyasületnek nem vol-
tak tagjai; de azért rokonszenvüket kívánták kimutatni az 
egyesület törekvései iránt. Lelkesült hangulat s minden oldalról 
hangzó hazafias  biztatások közt folyt  le ez estély. Az előkészítő 
nehézségek után ez volt első örömnapja az egyesület munká-
sainak. 

A közgyűlés más nap hasonlóan élénk érdeklődés közt 
folyt  le. Fő tárgya a végleges megalakulás volt. 

Megválasztattak az egyesület elnöke, alelnökei s a közponi 
választmány tagjai, kiknek névsorát hátrább közöljük. 

Egyhangúlag s nagy lelkesültséggel választattak meg to-
vábbá tiszteletbeli elnökökké Gróf  A n d r á s s y Gyula, kinek 
székely származására minden székely büszke, — Gróf  M i k ó 
Imre, ki nemcsak a székelyföldön,  hanem egész Erdélyben is 
minden nemes és honfias  törekvésben elismert vezér, — és Dr. 
H a y n a 1 d Lajos kalocsai érsek, aki a főpapok  közül első sietett 
egyesületünk alapító tagja lenni. 

Nevezett tiszteletbeli elnökök táviratilag értesittetvén meg-
választatásukról, Dr. Haynald Lajos kalocsai érsek még az ülés 
folyama  alatt következő távirattal üdvözölte a közgyűlést: 
..Tisztelt székelyegylet ülésébe, Pest, országház. Ki a kedves 
Erdély székely népe részéről valaha számtalan szívességet ta-
pasztaltam, hálásan fogadom  a tisztelt egylet üdvözletét; szép 
működésére Isten áldását lekérem. Haynald." E meleg hangú 
üdvözletért érsek urat a közgyűlés zajosan megéljenezte, 



Pár nappal később pedig érsek ur egy igen szép levelet in-
tézett az egyesület elnökéhez, melyet szintén ide iktatunk : 

„Ha azon urak, kik a derék székely nemzetnek javát szi-
vükön hordván, e jó népet az erkölcsi és anyagi hanyatlástól 
minden irányban megóvni és sok kitűnő tulajdonainál fogva  a 
valódi haladás gazdag áldásaiban részesíteni törekszenek, ked-
ves körükbe csak be is fogadnak  engemet: már azt is kiváló 
megtiszteltetésnek tartom. Mert ki egykor e derék nép közvetlen 
szolgálatjában állani örömömnek és szerencsémnek tartottam, 
már abban is nagy tisztességet találok, ha a most hivatal szerint 
távolabb álló előtt bármily szerény tér nyílik iránta való változ-
hatlan jóakaratomat tanúsíthatni. De ezen megtiszteltetésem-
mel meg nem elégedtek. Az érdemes egylet tiszteletbeli el-
nökségét ruházták reám, nem annyira az érdemek elismerése, 
mint ingyen jóakaratjok tanúsításának utján jártak. Fogadják 
ezen kitűnő figyelemért  őszinte hálámnak, de egyszersmind an-
nak ís kifejezését,  hogy e meleg tiszteltetésben újabb ás hatha-
tós fölhívást  látok közszeretetünk tárgya, a derék székely nép 
iránti jóvoltimnak tettleges tanúsítására. Egyébkint stb. — Dr. 
Haynald Lajos, sk. kalocsai érsek." — 

Gróf  Andrássy Gyulától pedig a közgyűlés után a követ-
kező sürgöny érkezett Hajós Jánoshoz : „Örömmel vettem teg-
napi táviratát a székely egyletnek irányomban tanúsított becses 
érzelmei felett.  A midőn a szives megemlékezésért őszinte haza-
fiúi  köszönetemet nyilvánítom, felkérem  t. elnök urat, hogy erről 
az egyletet alkalmilag tudósítani szíveskedjék. Andrássy." 

Az alapszabályokba a közgyűlés felvette  a) hogy a köz -
ponti választmánynak a székelyföldi  orsz. képviselők s főrendi 
tagok ezen állásuknál fogva  rendes tagjai, (ez különben már elei-
től fogva  igy volt tervezve s értve), és b) hogy az egylet tagjaiul 
bejegyzett községek, városok s megyék a közgyűlésekre egy egy 
képviselőt küldhessenek. Ez utóbbi pont azonban egy belűgymi-
nisteri fenálló  szabály rendeletbe ütközvén, nem volt érvénye-
síthető. 

Ugyanezen közgyűlés elismerő köszönetet szavazott gróf 
Kálnoky Dénes, háromszéki volt főkirálybiró  urnák azon kiváló 



buzgóságáért, melyet az egylet irányában különösen számos köz-
ség megnyerése által tanúsított. Gróf  Nemes Nándornak hason-
lókép köszönet nyilváníttatott azért, hogy kétszeres alapítvány-
tőkével lépett az egylet alapító tagjai közé s ezen felül  nejét, 
Nemes Nándorné grófnőt  is részvényes tagul jelentette be, sőt 
egyszermindenkorra tett és gyűjtött adománynyal is szives volt 
járulni az egylet jövedelmeinek gyarapításához. 

Ezen első alakuló-közgyűlés után szervezkedvén a központi 
választmány, titkárul saját kebeléből Buzogány Áront válasz-
totta, ki a jegyzői teendőket az előkészítő választmányban is 
vitte, pénztárnokká pedig Sz. Nagy Sándor választatott, kinek 
számára pénztári utasítás dolgoztatott ki. Megjegyeztetik, hogy 
a pénztárnoki teendőket eddig Gidófalvy  István s később maga 
Hajós János elnök vitte. — 

A központi választmány, megalakulása után, egyelőre négy 
irányban indította meg működését, úgymint: 

a) Biztos adatokat szerezni arról, hogy a székelyföld  kü-
lönböző vidékein minő ipar s házi ipar-czikkek állittatnak elő ? 
milyen minőségűek azok ? mint áruczikk mi vitetik ki, hová és 
minő haszonnal ? ezen czikkek közül, melyeket mik ép lehetne 
tökéletesíteni, nagyobb mérvben állítani elő és hasznosabban ér-
tékesíteni ? 

b) Összegyűjteni a székelyföldi  erdők kezelésére vonatkozó 
szabályokat, terveket, az uralkodó usus ismertetését, szóval az 
erdő kezelést, használatot s jogviszonyokat felvilágosító  minden 
adatot, ugy szakemberek véleményeit, — melyeknek alapján 
constatálhatók legyenek a valódi hiányok és teendők a székely-
földi  erdők ezélszerü kezelésére nézve. 

c) Megtudni biztosan a székely kivándorlás mérvét, okait 8 

azon módokat, melyek által a kivándorlás meggátolható, vagy 
legalább csökkenthető. 

d) Tervezetet készíteni a székelyföldi  birtokviszonyok ok-
szerű rendezésére s oda hatni, hogy az e tekintetben megállapí-
tandó tervezet a kormány s esetleg törvényhozás utján keresztül 
vitessék. 

A közp. választmány megindította tehát mind e négy em-
lített irányban az adatgyűjtést, hogy e fontos  kérdésekre nézve 



a további működésnek biztos alapot készitseu elő. Felhívást in-
tézett a főispánokhoz,  székely törvényhatóságokhoz és mindazon 
egyesekhez, akiktől egy vagy más tekintetben felvilágosítást  re-
mélhetett. A válaszok nagyobb részben be is érkeztek, kitűnt 
azonban, hogy habár azokban igen sok becses adat s felvilágo-
sítás foglaltatik,  de egész teljességében nem derítik fel  a kitű-
zött fontos  kérdéseket; mert a begyült adatok sok tekintetben 
hézagosak, egymástól eltérők, ingadozók vagy általánosak. S 
épen e körülmény inditotta a központi választmányt a jövő köz-
gyűlésen azon indítvány tételére, hogy a székely mivelődési ós 
és közgazdasági viszonyoknak egy hiteles adatokon nyugvó, ki-
merítő s általában állandó becscsel bíró leírására bizonyos juta-
lom tűzessék ki. 

Köztudomásu lévén, hogy a s z é k e l y k i v á n d o r l á s 
m e g g á t l á s á r a a 60-as években bizonyos alapítványok té-
tettek, melyek a Magy. Tud. Akadémia kezelése alá adattak, — 
a közp. választmány ezen alapítványok miben állása iránt kér-
dést intézett 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 krt. Ezen alap eredete ez: 

Fogarrassy Mihály erdélyi püspök ur 
adománya 500 ft  — 

Csiky Ferencz adománya 100 ft  — 
Kassaváros gyűjtése 30 ft  — 
M. Vásárhelyi gyűjtés . . . . . . 130 ft  45 kr. 
Bereczki műkedvelőktől 13 ft  — 
Győrífy  Iván (Esztergomból) . . . 30 ft  — 
Sippeki Ágost (N. Szombatból) . . . 45 ft  — 
Gf.  Mikó Imre gyűjtése 164 ft  50 kr. 
Murányi Ignácz hagyománya . . . . 1000 ft  — 

összesen T T 7 2012 ft  95 kr 
mely kamatokkal a fentebbi  összegre nevekedett. Kassa város 
gyűjtése azonban a beküldő gr. Mikó Imre által csikszék alis-
pánja Puskás Ferencz kezéhez visszaköveteltetvén, ez a 30 frt, 
10 ft  80 kr. kamattal, 1875-ben nevezett alispánnak vissza-
küldetett. 



Ezeken kívül van még néliai K r a l o v á n s z k y G y ö r g y 
hagyománya, 10,000 ft,  mely azonban a végrendelet értelmében 
csak az özvegy halála után fog  befizettetni.  Érdekesnek tartjuk 
Kralovánszky végrendeletéből a következő sorokat közölni, melyek 
a hagyományozó hazafiúi,  nemes gondolkozását jellemzik: „A 
scytha s különösen a magyar faj  mint egyedüli áll tán a világon, 
mely az idegen nemzetiségeket nem csak hogy el nem nyomta, 
hanem jogait velők megosztá. Hazánkban mindamellett háládat-
tan nemzietiségek is laknak, míg saját fajunkbeliek,  Erdélyben a 
székelyek, a moldvai és bukovinai magyarok pusztulásnak vannak 
kitéve. Gyakran gondolkodtam, hogy bár mennyire nyomottak 
vagyunk, nem lehetne-e ellensúlyt találnunk azok ellenében, kik 
hazánkat idegen népességgel erőlködnek gyarmatosítani, az ál-
tal, hogy saját fajunkbelieket  hazánknak meg- és visszanyerjük 
és őket az enyészettől megmentsük. 10,000 frtot  tehát oly alap 
kezdeményezéséül hagyományozok, melynek kamataiból a ki-
vándorlásnak indult székelyek, vagy moldvai és bukovinai ma-
gyarok és azoknak gyermekei hazánknak tartassanak meg. Ily 
tőkének országosnak és az országgyűlés intézkedéseitől függő-
nek kellene lenni; de miután kezdeményező vagyok s nem tudni 
az ügyet valaha vagy mikor foghatja  az ország magáévá tenni, e 
tőkét az emiitett czélnak megfelelő  kezelésére s idővel gyarapí-
tására a M. Tud. Akadémiára bizom; ha pedig az eszme életre-
való nem lenne, a legmegközelitőbb czélra fordítását  szinte az 
Akadémiára bizom. Vajha a magyar magas clerus az ügyet párt-
fogásába  venné !—" 

Az előbb felsorolt  adományokhoz alapitó-levelek nincse-
nek, az illetők egyszerűen a Kralovánszky hagyományára hivat-
koznak s ahoz kívánják adományaikat csatoltatni. 

Még volna egy hagyomány az irt czélra, 1000 ft;  de ez 
iránt per foly  az örökösök ellen. 

A Székely egylet közp. választmánya lépéseket tett arra 
nézve, hogy az emiitett összegek kamatai az ő befolyásával  ren-
deltetésükre fordíttassanak. 

Megindította továbbá a közp. választmány munkálkodását 
az iránt is, hogy értékesíthető székely ipar- és termény-czik-



kek zamára a fővárosban  egy s z é k e l y - r a k t á r állittas-
sék fel. 

Az előmunkálatokat arra nézve is megtette, bogy az egyes 
székely székekben a vidéki választmányok megalakittassanak, 
melyeknek hiányát a közp. választmány nagyon is érzi, azonban 
czélszerübbnek látszott ezt a székely földön  tartandó közgyűlés 
utánra halasztani különösen azért, hogy minél iöbb tag közre-
működésével alakulhassanak meg a vidéki választmányok. 

Végre felhasználta  a közp. választmány s annak minden 
tagja erkölcsi befolyását  esetről esetie minden egyes székely ér-
dekben különösen a kormánynál, de más irányokban is, s öröm-
mel tapasztalta több esetben közbejárásának kedvező sikerét. 

A fennebbiekben  jelezvék röviden a közp. választmány mű-
ködésének főbb  pontjai az első közgyűlés után lefolyt  nyolcz hó 
alatt. Érezzük, hogy nem sok az, a mit tehettünk; azonban te-
kintve a kezdet nehézségeit, sok dologban a tájékozatlanságot, 
a félig  még szervezetlen állapotot, azt hisszük, hogy ennyi mun-
kássággal is igazolva van egyesületünk lételének hasznossága, — 
s már az is, a mit tehettünk, biztosan jogosithat ama reményre, 
hogy a kezdet nehézségei s a teljes szervezkedés után, mind 
több-több szellemi s anyagi erővel rendelkezve, egyesületünk a 
székelyföldön  sok jónak lehet eszközlője. 

A második közgyűlés (a székely földön  az első) Sepsi-
szentgyörgyön tartatott meg 1876. augustus 30-án. A megelőző 
napon Künnle József  orsz. képviselő vezetése alatt küldöttség 
ment az egyesület elnöke s titkára eleibe. A város végében a 
polgásmester, a megye házánál az alispán meleg üdvözlő beszé-
deket intéztek Hajós János elnökhöz, ki a kiváló figyelmet  és 
igaz magyar szívességet a székely egylet nevében meghatottan 
köszönte meg. Estve ismerkedési estély rendeztetett. A nagy 
számú vendégseregben jelen volt Háromszék tekintélyes értel-
misége csaknem kivétel nélkül; de távolabbi vidékekről is töb-
ben voltak jelen, köztök Mikó Mihály csikszék főispánja,  Dániel 
Gábor udvarhelyszék főispánja,  Ferencz József  püspök, Berde 
Áron egyetemi tanár, Jakab Elek történetbúvárunk Budapestről, 
Brassóból s hétfaluból  többen. Az ismerkedési estély ö.iöm és 
lelkesedés közt folyt  le: akik távolról jöttek, meg voltak juta}-



mazva a testvéli szeretetnek ama ősi áradozása által, melynek 
hatása leírhatatlan. 

Másnap d. e. 10 órakor a közgyűlés megnyílt a megyeház 
nagy termében, mely zsúfolásig  megtelt díszes közönséggel, kik 
közt az alapító és részvényes tagok 53-an voltak. A karzatot 
női koszorú ékesítette. A közgyűlést Hajós János elnök a követ-
kező beszéddel nyitotta meg. 

„Tisztelt Közgyűlés! 
Nem mindennapi örömet érzek, s azt hiszem érezhet e t. 

gyűlés minden tagja, azon, hogy e t. közönséget itt egybegyűlve 
szemlélheti. Pedig itt nem találunk semmi olyan külső nyomra, 
a mely az egykori székely Rhabonbánok, vagy Gyulák harczias 
komoly gyüleközetére emlékeztetne, és nem ékíti gyüléstermünk 
asztalát a székely nemzeti áldozó pohár, melyet a mily nagy sze 
repet játszott egykoron a székely nép politikai és nemzeti életé-
ben, emlékében máig is oly kegyelettel őriz az utókor és azon szé-
kely tisztelt család, mely e pohár birtokával dicsekedhetik. De 
azért nem kevéssé örvendhetünk e gyülekezetnek; mert hiányoz-
zanak bár az egykori nemzeti élet ezen külső jelei és ereklyéi, 
de a lélek belső világát vizsgálva e gyűlés t. tagjai lelkében sem 
hiányzik az erdők és bérezek ezen ős hazája iránti forró  szeretet 
és lelkesedés, arczvonásaikból kiolvashatni vélem azon lelki ag-
godalmat, hogy az előre haladott világ jogos követelményeivel 
szemben egy nagy ellenség, az önmegromlás és az elsatnyulás 
veszélye fenyegeti  a derék székely népet, ha önerején nemigyek 
szik, mind anyagi mind szellemi tekintetben azon magaslatra 
emelkedni, a hova a mai kor előre haladott álláspontja szerint 
fel  kell jutni mindazon egyeseknek, mindazon néptörzseknek, a 
kik és a melyek nem érik be már a mult idők naponként halvá-
nyuló dicsőségével, hanem, mint a munka és a haladás osztá-
lyossai,- a jövőben is élni kívánnak, és pedig nem csak tenyé-
szésképen a szó mindennapi fogalma  szerint, hanem életerősen, 
tevékenyen és sulylyal bírva a népek és nemzetek tömegében. 
De ez aggálylyal szemben felismerhetni  vélem mindnyájunkon 
azon erős elhatározást és komoly szándékot is, hogy felismerve  a 
székelyföld  lakosságának sok tekintetben való elmaradottságát, 
zilált viszonyait, ipar, kereskedelmi fejletlenségét,  az előrehala-



rlott kor. a cultura s z e l í d e b b s rendelkezésünk alá vehető 
eszközeivel i g y e k e z z ü n k segíteni a jóra és nemesre törek-
vést, fejtsük  fel  a létező bajok okait — s hozzunk javaslatba és 
emeljünk sikerre minden oly intézkedést, vagy eszmét, melyek-
ben tényezőket vélünk feltalálhatni  arra, hogy valamint dicső 
volt a székely a harezok mezejón, ugy eljuthasson a polgáviaso-
dott világban is azon pontra, a melyen e nép múltjának fénye, 
a jövő fejlettebb  élet dicssugavával. összetalálkozhassál?:. Igen 
uraim! veszélyben van a haza, és azt meg kell menteni! Ezen 
vezér eszme behatása alatt gyűltek össze hajdan a Rhabonbánok 
és Gyulák és az egyes törzsek fejei,  ha a harczi tárogató a szé-
kelyföld  hegyein és völgyein megharsant, s habár e t. gyűlés 
egyes tagjai nem a harczi riadó zajára, hanem a „Székely egylet" 
mint a székely nép hű fiai  ós szellemi önkéntes napszámosai 
búzditó felhívására  készül ez órában a napi rendre kitűzött tár-
gyak felett  tanácskozni, de azért önök azon elhatározásában, 
hogy e gyűlést becses jelenlétükkel megtisztelték, felismerhetni 
vélem, habár szelídebb vonásokban is, az ősök buzgó hazafisze-
retetét, fel  az uj kor azon jelszavát, mely arra tanit: segíts ön-
magadon, és az isten is megsegít, — és örömmel constatálha-
tom önök azon buzgó szándékát, högy ön erőnkön és kölcsönös 
támogatással igyekezzünk anyagi és szellemi jobblétre emelni a 
székelyföld  lakosságát, mely a fejlődő  kor annyi szükségivel küzd. 

És én ezen öröm hevében, mely a régi multat a jelennel 
oly szépen áthidalja, üdvözlöm önöket ez órában és e perezben, 
melyben a „Székely egyletnek" alkalma van egyik közgyűlését 
a székelyföld  területén és e hazafiasan  buzgó t. város kebelében 
megtarthatni. 

Nem czélom t. közgyűlés egyletünk czélját és keletkezésé-
nek indokait tüzetesen taglalni, mert erre nézve az alapszabá-
lyok és azon füzet,  melyet még 1874-ben a nagy közönség elébe 
bocsátánk, elég felvilágosítást  nyujtand, de azért szabad legyen 
ez ünnepélyes perezben egy pár vezéreszmét megérintenem. 

Ki tagadhatná el t. közgyűlés! hogy bár azon 207 mérföld-
nyi földlerület,  melyet a székely nép, mint a honfoglaló  ősök 
hagyatékát, egy évezredet túlhaladó idő óta nevezhet szűkebb 
hazájának, az anyatermészetnek igen sok drága ajándékával 



bövölködik, el annyira, hogy nem kell költői hevületbe esnünk 
sőt épen a komoly meggyőződés tárgyilagosságával elmondhatjuk 
e kis földrészről  is azt, a mit koszorús költőnk a szép nagy Ma-
gyarországról oly ihletteljesen elzengett egykoron: „Szép vagy 
oh hon! bérez, völgy változnak gazdag öledben." És ki vonhatná 
jogosan kétségbe azt is, hogy a s z é k e l y f ö l d  népében nem 
hiányzanak sem a m u n k a s z e r e t e t , sem a z o n e g y é n i 
más tényezők, melyek egy fejlettebb  jólét előidézésének nélkü-
lözhetetlen kellékei; de azért, ha csak egy futó  pillantást vetünk 
is a székelyföld  jelenlegi helyzetére és viszonyaira, nem tartoz-
tathatjuk el magunkat azon szomoritó igazság kijelentésétől, 
hogy ez országrész mezei gazdasága, birtokállapota, ipara, üzleti 
forgalma  s egyátalában minden viszonyai el annyira rendezetle-
nek és fejletlenek,  hogy azon sok drága érez, melyet bérczeinek 
keble rejteget, folyóinak  dus gazdagsága, melyeket a tudomány, 
az ipar czéljaira oly haszonhajtó eszközökké képes tenni, azon 
sok ezer holdra menő erdei birtok, melyben a székelyföld  kivá-
lóan gazdag, csak tantalus vizét képezi a székelyföld  népe előtt, 
mely csak felébreszti  e drága értékek hasznosítása utáni sóvár-
gást, de nem alkotja még mai napság sem azon tényezőket, me-
lyeket e földrész  lakossága annyira és oly mértékben felhasznált 
volna saját anyagi jóléte emelésére, a mint azokat a mezei gaz-
daság és ipar a ma rendelkezésre álló eszközökkel felhasználni 
tudná, s a mint azt egy Cseh- vagy Morvaország s a kis Svájcz 
saját szükségeire értékesíteni képes. 

Arra tehát, hogy a székelyföld  jelenlegi anyagi, gazdászati 
és ipari helyzetének fejletlenségét,  s a mai időkhöz képest elma-
radott állását bebizonyítsuk, nem kell hosszas fejtegetésre  szo-
rulnunk. Elég világot vet erre az egyszerű szemlélőnek a székely 
földi  erdők letarolt állása, azon tiszteletlenség és kegyelet hiá-
nya, melylyel a székelyföld  nagy része még ma is az erdőkkel 
elbánik, elég érvet lehet meríteni azon alantas fokról,  melyen a 
székelyföld  mezei, gazdasági és háziipara áll, és a nagymérvű 
kivándorlásból, a mely felfogásom  szerint nem a szülőföldhöz 
való ragaszkodás hiányából, — mert a bérczeihez és völgyeihez 
való ragaszkodásban a székelyföld  lakossága versenyezhet a vi-
lág bár azon népével is. mely talizmánként visz magával egy da-



rabot szülőfölde  göröngyéből, ha hazáját el kell hagynia, — 
hanem leginkább abból származik, mert idegen helyen munkát 
keres e nép, a mit szülőföldén  nem talál; — pedig kaphatna a 
székelyföld  szük határán is elég munkát a gyermek és a serdült 
korú épen ugy, mint az élet delét meghaladott férfi  is, ha a tu-
domány, a rendezett birtok viszonyok és az ipar segélyével a 
székelyföld  érczét, savát, érczes vizét, fáját,  vizeit értékesebbé 
tenni s jobban hasznosítani elég szellemi és ipari képzettségünk 
volna. — 

Hanem én azt hiszem, minél fájdalmasabb  igazságok ezek, 
annál nagyobb kötelesség nehezedik a kormányra és a törvényho-
zásra, de igen minden egyes fiára  a székelyföldnek,  azon tekin-
tetben, hogy mindegyik a maga hatáskörében, kezdjen, támo-
gasson és sikerre segítsen minden oly czélzatot, törekvést, esz-
mét és vállalatot, melyek által lehetővé váljék ez abnormis 
helyzet megszüntetése, a birtok viszonyok rendezése, a mezőgaz-
daságnak a föld  és vidék égalji viszonyai szerinti sikeresebb és 
jutalmazóbb vezetése, az iparnak minél szélesebb körben való 
terjesztése, meghonosítása, s ezáltal egy életerős iparososztály 
alkotása, az önképzésnek, nő- és finevelésnek  előmozdítása s ezen 
különböző ezélokra való haladás által a társadalmi viszonyoknak 
is oly irányba átalakítása, mely a székelyföld  lakosságát a mai 
kor színvonalára emelje, de nem azért, hogy örökölje annak bű-
neit a haza és közjólét iránti közönyösségben, vagy a külföldi 
divat vak majmolásában és saját ipartermékei megvetésében, 
vagy az egyéni erkölcsök romlottságában, hanem azért, hogy 
elsajátítván a jelenkor munkaszeretetét, alkotó képességét, ma-
gasabb szellemi képzettségét, ezek által emelje az egyéni jólétet 
is minél magasabb fokra. 

Szándékkal emlitém meg e téren a kormány ós törvényho-
zás köteleségeit is; mert igen is e részben mindkettő igen so-
kat tehet; hiszen ki ne tudná, hogy a nemzetgazdászati téren is 
a jó és a népek szükségeihez alkalmazott törvények hatása elég 
erős a sokszor még leküzdhetlennek látszó természeti akadályo-
kon és hátrányokon is diadalmaskodni és a föld  népét anyagi 
jólétre emelni? s a mi a kormányzat hatalmát és hatását illeti, 
tudjuk a történelemből, hogy a hajdani Athén Xenoplion azon intő 



szózatán kívül, hogy a kereskedelmi osztályt becsületben kell 
tartani, egykori kereskedelmének legfőbb  virágzását Perikies 
uralkodásának s az őt megelőzött államférfiak  azon belátó in-
tézkedéseinek köszönheti, kik a kereskedést minden lehető mó-
don emelni igyekeztek, és a romai birodalom történelme Numa 
Pompilius azon eljárását, hogy a szántásvetésben kitűnt földmi-
veseket személyesen maga elébe állitatta és jutalmakkal látta el, 
Julius Caesár azon intézkedéseit, melyekkel az akkor már ha-
nyatlani kezdett földmivelésnek  ujabb lendületet kivánt adni, 
oly kiváló példákként emlegeti, melyek maradandó nyomokat 
hagytak hátra azon népek belső életében. 

De bár mily fényesek  legyenek e példák, azért az önérze-
tes, az életre való nép nem vár minden kezdeményezést a kor-
mánytól és a törvényhozástól, hanem önmagában keresi fel  és 
leli meg önfenntartásának  és fejlődhetésének  eszközeit, s a kor-
mányban és a törvényhozásban nem dajkát keres és lát, mely 
minden lépten kisérje és porázon vezesse a haladni kívánót, ha-
nem erős segélyt és támaszt remél és talál ott, hol az egyéni erő 
hatalma végződik és az ellentétes érdekek oly akadályokat te-
remtenek, melyeket csak a törvények felsőbb  ereje és hatalma 
képes elhárítani, vagy ha önkezdeményezésből halad is a tör-
vényhozás és a kormány a viszonyok és létállapotok rendezésé-
ben és mindazon elvek szentesítésében, melyeken egy szebb és 
fejlettebb  jövő alakulhat, de azért az egyéni és társulati erő és 
törekvésnek széles mezeje marad fenn  az önmüködésre azon 
bajok felismerésében,  melyek nélkül a legjobb törvény is csak 
holt betű marad. 

Áttérve a székelyföld  concrét viszonyaira, azt hiszem tisz-
telt gyűlés, miszerint arra, hogy az egyéni törekvés — és az 
egyének egyes erejét összpontositni kívánó társulati működés 

! minél több érezhető eredményt idézzen elő, országunk ezredéves 
történelmében is alig volt valaha sok tekintetben az idő is alkal-
masabb, mint jelenleg. Az 1848-iki törvények megszüntették a 
válaszfalat  ember és ember közt, az úrbéri viszonyok békói le-
hullottak, a kényszerkatonáskodás nem ijesztheti többé a székely 
népet a mádéfalvi  iszonyok és véres jelenetek megújulásával, a 
parlamentáris kormányzat a nemzet kezébe tette le az ország 



sorsa és belviszonyai feletti  rendelkezési jogot, a politikai ható-
ságok rendezett önkormányzati joga elég széles tért enged a 
községi élet fejlesztésére,  a naponként keletkező alsó és felső 
reáliskolák, gazdasági ipar és képző intézetek és a szabad sajtó 
áldása hatalmas erővel előkészíti a népmivelödést, szóval elmúlt 
az idő, midőn a székely még az eke mellett is fegyvert  tartott 
kezében a haza betörő ellenségei ellenében; a harczok zaját a 
béke áldott korszaka váltotta fel,  s társadalmi életünk ezerágú 
viszonyai közt alig van tér, hol az anyagi és szellemi előre hala-
dás eszközeit felfedezni,  megkísérteni és hasznunkra fordítani  ne 
lehetne. Csak tőlünk függ  legnagyobb részben felhasználni  a 
drága időt, megtagadni előítéleteinket, kibékülni a rendezett vi-
szonyok exigentiáival, kéjsezni önmagunkat s egy uj nemzedéket 
teremteni, mely a munka és iparszabadság emlőin nőve fel,  áta-
lakítsa ez országrészt egy virágzó Kanahánná, melyen munkát 
és foglalkozást  találjon e föld  népe s ne kelljen azért idegen or-
szágok földönfutójává  válnia. 

A székely egylet, t. közgyűlés, az egyéni és társulati törek-
vés ezen közhasznú czéljainak lehető előmozdítására alakult. 
Feladata: megismertetni a székelyföld  lakosságával saját belső 
viszonyait, helyzetét, kikutatni a létező bajok forrását  s eszkö-
zöket találni arra, hogy rendezett viszonyok alakuljanak, — 
közvetitőül szolgálni a kormány- és törvényhozásnál mindazon 
eszme':, eszközök keresztül vitelére nézve, melyek az időszerinti 
czélszerü fejlődést  s a jelen abnormis viszonyokból való kibon-
takozást lehetővé tennék. De mindezt csak az egyes erők össz-
pontosítása által és csak ugy érheti el, ha minél többen sorakoz-
nak egyletünk tagjai közé s ezen tömeges csatlakozás által mi-
nél több anyagi és szellemi erő biztosíttatik számára. 

Egyletünk szabályai a vidéki bizottmányok intézménye ál-
tal kifejezést  kívántak adni azon fő  szempontnak is, hogy bár a 
központi választmány Budapesten székel, mint a hol könnyebb 
tér és alkalom nyilik a kormány és törvényhozás tagjainál az 
időszerint felmerülő  belreform  és érdekkérdések minél sikeresebb 
elintézésének előmozdítására, de azért az egylet súlypontját nem 
önmagára ruházta, hanem az alakulandó vidéki választmányok 
kezébe tette le, azon jelszót követvén, hogy minden egyes vidék 



vagy közigazgatási terület saját geograpbiai helyzetéhez és élet-
szükségéhez képest önmagából fejtse  ki az erőt, mely az ohajtott 
czélokat létesítse és egyáltalában önerején igyekezzék segíteni 
magán e földrész  lakossága. 

Ezen közös munkásságra hívjuk fel  tehát ezúttal is a szé-
kelyföld  lakosságát. Erre szólítjuk fel  az ügy érdekében a szé-
kelyföld  minden egyes polgárát komolyan emlékeztetvén őket 
halhatatlan Széchenyink ezen arany mondatára: csak azon or-
szág lehet boldog és fejlett,  melynek minden polgára híven meg-
teszi minden kötelességét azon szélesebb vagy szűkebb munka 
és hatáskörben, melyek közt élni hivatva van. És ezzel e gyűlést 
megnyitom." 

Ezután a titkári jelentésben vázoltatott a közp. választ-
mány eddigi működése, mit főbb  vonásokban fennebb  már elő-
adtunk s jeleztettek az előterjesztendő indítványok. Előadatott 
a pénztár megvizsgálásáról szóló jelentés. Megejtettek a rendes 
választasok. Nevezetesebb határozatok voltak: a) A székelyföld 
mivelődési és közgazdasági viszonyainak leírására 1000 ft  pálya-
díj tüzetett ki (az ide vonatkozó részletek a hátrább egész terje-
delmében közölt pályázati hirdetésben láthatók).— b) A házi-
ipart s iparos oktatást terjesztő háromszéki egyesület által 
Sepsí-Szentgyörgyön felállitni  tervelt „lenkészitő intézet" segé-
lyezésére megszavaztatott 100 ft.  — c) Egy csikszéki és egy ud-
rarhelyszéki növendéknek a hosszufalusi  felső  népiskolával össze-
kapcsolt fametsző-tanmühelyben  való kiképeztetésére az 1876/7 
tanévre megszavaztatott 300 ft.  — d) Egy Marosszéki ifjúnak  a 
budapesti vinczellér-ískolában való tanitttatására az említett 
tanévre megszavaztatott 100 ft.  — e) Elfogadtatott  Wodiáner 
Béla orsz. képviselő azon ajánlata, hogy két székely ifjút  saját 
birtokain a gyakorlati rendszeres gazdaságban a maga költségén 
kiképeztet. — í) Elhatároztatott, hogy a képviselőházhoz és 
kormányhoz intéztessék folyamodvány  czélszerü s különösen a 
székelyföldi  viszonyokat tekintetbe vevő erdőtörvény készítése 
iránt. A további intézkedések mind ezen határozatokra nézve a 
közp. választmányra bízattak. 

Továbbá Szász Károlynak ez alkalomra irt „Székely tá-
mad, Székely bánja" czimü szép költeménye felolvastatván,  az 
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nagy tetszéssel fogadtatott  (hátrább közöljük). Felolvasásokat 
tartottak még Jagócsi Péterffy  József,  a házi ipar terjesztésére 
kinevezett ministeri biztos „A lenkészités módjáról s fontosságá-
ról a székelyföldre  nézve" (hátrább e korszerű felolvasást  is kö-
zöljük), — és Révay Lajos ilyafalvi  ref.  lelkész „Háromszék tár-
sadalmi viszonyai" czimü terjedelmesebb munkájából (sajnál-
juk, hogy e sok gonddal irt nagyobb munkát helyszűke miatt itt 
nem közölhetjük). 

Végül a közp. választmánynak eddigi működéséért bizalom 
és elismerés szavaztatott. 

A közgyűlést közebéd követte igen derült hangulatban, hol 
az első poharat Hajós János emelte a királyra, királynéra és ki-
rályi családra, hosszas éljenzéstől kisérve. Az ezutáni jókedvű, 
szellemes köszöntések közül megemlítjük a S. Szentgyörgy váro-
sára s Háromszék főispánjára  és tisztikarára mondottakat, kik a 
Székely egyesület közgyűlését valódi magyar vendégszeretettel 
fogadták  kebelökben. 

Este fényes  bál tartatott, melyen oly diszes közönség je-
lent meg, minőt S. Szentgyörgy évtizedek óta alig látott. 

A másnap reggelre tervezett társas kirándulás Hosszufa-
lura, az ottani fametsző-tanmühely  s felső  népiskola megszem-
lélésére, közbejött körülmények miatt elmaradt. Azonban az 
emiitett fametsző-tanmühelyben  készült faragványokból  több 
példány S. Szentgyörgyre behozatván, a csinos, Ízléses müvek 
teljes megelégedéssel szemléltettek. 

így folyt  le a székely egyesületnek az anyaszékelyföldön 
első közgyűlése meglepő részvét mellett, a székely vendégszere-
tettől elárasztva, jó hangulatban s lelkesedés közt. Egyesületünk 
jövőjét biztosító szép reményekkel s kétszerezett munkakedvvel 
oszoltunk onnan szét. 

Közp. választmányunk értesülvén a közgyűlés ily örvende-
tes lefolyásáról:  a közgyűlés irányában tanúsított kiváló részvé-
tért s meleg vendégszeretetért köszönő iratot intézett Szentiványi 
Gyula főispán  urnák, Háromszék tisztikarának és S. Szentgyörgy 
város közönségének, valamint az egyesületünk ügyei iránt oly 
buzgó „Nemere" t. szerkesztőségének. 



A mi ezen közgyűlés után történt, az a következő évkönyv-
ben lesz előadva, itt csak egy szomorú kötelességet teljesitünk 
még, midőn Gróf  Mikó Imrének, egyesületünk egyik diszelnöké-
nek, a székelység legnemesebb fiának  s jóltevőjének 1876 septem-
berben történt halálát feljegyezzük.  A közp. választmány a nagy 
veszteség feletti  fájdalmát  jegyzőkönyvbe iktatta és a nemes gróf-
nak egyetlen leányához B. Wesselényi Józsefné,  szül. Mikó Anna 
grófnőhez  a következő részvótiratot intézte : 

Hidvégi gróf  Mikó Anna, özv. hadadi báró Wesselényi Jó-
zsefné  Őnagyságának. 

Nagyságos Grófnő!  Midőn Hazánkat s az egész magyar 
nemzetet a legmélyebb fájdalommal  töltötte el a gyászhir, hogy 
nemzetünk nagyjainak, bölcseinek és legjobbjainak egyikét, 
hidvégi gróf  Mikó I m r e ur Onagyméltóságát, Őfelsége  va-
lóságos belső titkos tanácsosát s Magyarország kir. főpohárnok-
mesterét, minden jónak, nemesnek s minden hazafias  szent tö-
rekvésnek nagylelkű vezérpártfogóját  a halál tőlünk elszólította : 
engedje meg Nagyságod a még szerény körben, de hazafias  czé-
lok felé  működő „Székely mivelődési és közgazdasági egyesület-
nek" is, melynek a dicsőült nagy hazafi  szintén tiszteletbeli el-
nöke volt, hogy a központi választmány f.  é. october 4-én hozott 
határozatával egybehangzólag, legmélyebb fájdalmát  a megmér-
hetetlen veszteség felett  Nagyságod szine előtt kifejezhesse. 
Szent kötelességet teljesitünk ez által, Nagyságos Grófnő,  mely 
enyhiti fájdalmunkat  és erősiti azon hitünket, hogy valamint 
előttünk, ugy minden magyar előtt, halhatatlan dicsőségben fog 
fenmaradni  a nagy hazafi  áldott emléke, példát adva és buz-
dítva minket és a következő nemzedékeket hazafiúi  szeretetre, 
munkára és kitartásra. — A nagy halott dicsősége volt a ma-
gyarnak, és e nemzet hálás büszkeséggel fogja  említeni századok 
múlva is a gróf  Mikó Imre áldott, nagy nevét! — Fogadja, 
Nagyságos Grófnő,  egyszersmind kegyesen legmélyebb tisztele-
tünk kifejezósét,  melylyel öröklünk Nagyságodnak a székely-
egyesület nevében alázatos szolgái: Hajós János, az egyl. elnöke, 
Buzogány Áron, az egyl. titkára. — 

Mire a grófnő  e választ küldte: 
Nagyságos elnök ur! Kimoudhatatlan jól esett bánatos 
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szivemnek, hogy felejthetetlen  édes atyám gyászos kimúlta fe-
letti keservem vigasztalásához a Nagyságod elnöksége alatt mü-
küdő „Székely egylet" is szíveskedett őszinte részvétnyilatkoza-
tával járulni; nem mintha nem vártam volna, hogy a boldogult 
iránt, aki oly nemes érzettel vallotta magát „székelynek" épen 
a székelység fog  sietni első sorban kifejezni  kegyeletét, hanem 
mivel teljes mértékben tudom méltányolni, mennyi rokonszenv, 
mennyi tisztelet nyilvánul e nyilatkozatban az én személyem iránt 
az ö érdemeiért. — Köszönet, forró  köszönet érte a nemes irá-
nyú hazafias  egyletnek. Szíveskedjék Nagyságod szokott ékes-
szólásával tudomására hozni az egylet Nagytekintetü központi 
választmányának, hogy becses részvét nyilatkozatát hálás szívvel 
sorozom legdrágább ereklyéim közé. M. Újvárt, nov. 7. 1876. 
B. Wesselényiné, Mikó grófnő. 

Egyszersmind meghatározta a választmány, hogy az el-
hunyt nagyérdemű, gróf  felett  a következő közgyűlésen emlékbe-
széd tartassák s erre Deák Farkas választmányi tagot bízta meg. 

Buzogány Árou, 
az egyl. titkára. 



II. 

A székely  művelődési  és közgazdasági  egylet 

ALAPSZABÁLYAI. 

I. FEJEZET. 

Az egylet cime, székhelye, célja. 

1- §• 
Az egylet cime: „Székely művelődési és közgazdasági 

egylet"; központi székhelye Budapest. 

A „Székely művelődési és közgazdasági egylet" célja a szé-
kelyföldi  lakosok szellemi és anyagi előhaladásának fejlesztése, 
támogatása. 

3. §. 
Ezen cél elérésére az egylet a következő eszközök által tö-

rekszik, u. m. tanintézetek fejlesztése,  ujabbak alapitásának in-
dítványozása és elősegítése: tanulók segélyezése, jutalmazása, 
szakszerű kiképeztetése, — köz és mezei (erdei) gazdasági, ipar 
és kereskedelmi állapotok ismertetése s az azok javítását célzó 
javaslatok, vélemények adása, az egylet körébe vágó munkák s 
röpiratok terjesztése, — szakmüvek ismertetése és ajánlása; az 
egylet céljai előmozdítására szolgáló kérdéseknek pályázatra ki-
tűzése; — a „székely kivándorlás" ügyének és mérvének figye-
lemmel kisérése, korlátozására és meggátlására vonatkozó intéz-
kedések, — és végül székelyföldi  kereskedelmi és iparcikkek 



ismertetése és ajánlása a fővárosban  és a székelyföld  határain 
kivíi.1 másutt is, — takarékpénztárak s más népies pénzintézetek 
és egyletek alapításának elősegítése által. 

Az egylet működése kiterjed a székelyföldre  s annak leg -
közvetlenebb szomszédságaira, a mennyiben az egylet célja tevé-
kenységének e vidékekre is kiterjesztését igényli. 

II. FEJEZET. 

Az egylet tagjai. 
5. §. 

Az egylet áll: 
a) alapító, 
V)  rendes tagokból. 

6.§. 
Alapító tag, a ki az egylet vagyonához legalább 100 frtnyi 

alapitványnyal járul, akár készpénzben, akár a központi vá-
lasztmány által biztosnak Ítélendő kötelezvényben, vagy pedig 
legalább 5% jövedelmező óvadékképes értékpapírban. 

7-§. 
Rendes tag lehet mindenki, ki az egylet céljai iránt ér-

deklődéssel viseltetvén, kötelezi magát hogy tagdíjul az egylet 
pénztárába egymásután következő öt éven át évenként 5 forin-
tot fizet. 

Ez évi járadék befizethető  az egylet pénztárnokánál, vagy 
a vidéken a pénz beszedésével megbízott egyleti tagnál: a kése-
delmes fizető  e járadékok felhajthatása  tekintetében aláveti ma-
gát a Pest-belvárosi járásbíróság illetékességének. 

A tagsági dij az év első felében  fizetendő  le. 

III. FEJEZET. 
Az egyleti tagok nagygyűlése. 

8. §. 
Az egyleti tagok összeségét a nagygyűlés képviseli. Az 

évenként egyszer tartandó rendes nagygyűlés idejét és helyét a 



központi választmány határozza meg, és legalább 4 héttel elébb 
a napirenddel együtt közzéteszi. Rendkívüli nagygyűlést az el-
nök vagy a központi választmány hívhat egybe, de azt négy hét-
tel elébb napirendjével együtt közzétenni tartozik. 

9. §. 
A nagygyűlésen az egylet minden személyesen megjelent 

tagja (5 §.) egyenlő joggal részt vehet, indítványokat tehet, de 
azokat legalább két hónappal előbb a központi választmánynak 
bejelenteni tartozik. 

10. §. 

Az egyleti elnök a nagygyűlést megnyitván, a titkár vagy 
helyettese kimutatást terjeszt a nagygyűlés elé az egylet évi mű-
ködéséről, az elért eredményekről, felolvastatik  a pénztár állá-
sáról szóló jelentés, s főbb  vonásokban felsoroltatnak  a közelebbi 
jövő teendői. 

A nagygyűlés választja, illetőleg egészíti ki az egylet el-
nökségét és a központi választmányt (16. §.) 

A nagygyűlés évenként három tagból álló számvizsgáló 
bizottságot küld ki, kik a jövő rendes nagygyűlés elé terjesztik 
jelentésüket. 

A központi választmány a kitűzendő kérdésekre beérkezett 
munkálatokról s azok eredményéről jelentést tesz és gondosko-
dik, hogy a gyűléseken az egylet céljainak megfelelő  előadások 
vagy felolvasások  tartassanak. 

11. §• 
Érvényes határozat hozatalára az elnökön kívül legalább 

30 tag jelenléte szükséges. Határozatok szótöbbséggel hozatnak. 
Szavazategyenlőség esetében az elnök szavazata dönt. 

12. §. 
Indítvány alapszabály változtatása iránt, mely csakis a köz-

ponti választmány részéről vagy annak utján terjeszthető a nagy-
gyűlés elé, a nagygyűlést összehívó hirdetményben legalább egy 
hónappal a nagygyűlés előtt közzéteendő. Ily tárgyban csak 
oly nagygyűlés határozhat, melyen legalább 100 tag jelen van, 



és a jelenlevőknek legalább két-harmad része szavazatával amó-
dositványhoz járul. 

Ha a 11-ik és illetve jelen szakaszban emiitett számú tag 
meg nem jelennék, a központi választmány 30naprauj nagygyű-
lést hirdet, mely a megjelentek számára tekintet nélkül határo-
zatképes. Ily gyűlés csak az elsőnek napirendjére már kitűzőt 
tárgyak felett  határozhat. 

VI. FEJEZET. 
A központi választmány. 

13. §. 
A központi választmányt a nagygyűlés választja általános 

szavazattöbbséggel 5 évre. 
Áll az egyleti elnökből, két alelnökből és 13 tagból, kik 

közül legalább tiznek Budapesten lakó vagy az év nagy részében 
itt tartózkodó egyleti tagnak kell lenni. Választmányi taggá min-
den egyleti tag választható. 

A választmánynak szavazati joggal biró rendes tagjai még 
a székelyföldi  országgyűlési főrendek  és képviselők is, amennyi-
ben az egyesületnek alapitó vagy részvényes tagjai. 

14. §• 
A központi választmány havonként legalább egyszer ülést 

tart; az elnök a szükséghez képest rövidebb időközben is gyű-
lést hivhat össze, sőt ezt a választmányi tagok legalább egy har-
madának kívánatára tenni tartozik. 

Érvényes határozat hozatalára az elnökön és titkáron kivül 
legalkbb 4 választmányi tag jelenléte szükséges. Határozatok 
szótöbbséggel hozatnak, szavazategyenlőség esetében az el-
nök dönt. 

15. §. 
A központi választmány az elnök vezetése alatt igazgatja 

az egyletet, intézi annak ügyeit, utalványoz, intézkedéseket tesz 
a vidéki választmányi tagok jelentéseinek tekintetbe vételével s 
az egylet érdekeit hiven előmozdítja. 

Az egyes választmányi tagok indítványokkal, javalatokkal 
léphetnek a választmány elé; feladatuk  különösen a székelyföldi 



mivelődési, ipar és kereskedelmi, köz- és mezőgazdasági viszo-
nyokat és állapotokat szemmel tartani, az e téren felmerülő  je-
lenségeket figyelemmel  kisérni, és azokra nézve véleményes 
jelentésüket a választmány előtt szóval vagy Írásban megtenni. 

16. §. 
A választmányi tagok egy ötöde az évi rendes nagygyűlés 

előtt kilép, és pedig sorsolás utján mindaddig, mig a hivatali 
tartam szerint sorrend (turnus) képződött, mely azután a kilé-
pésre nézve irányadó leend. A kilépett választmányi tag újra 
megálasztható. 

Választmányi tag elhalása vagy lemondása esetében a kö-
vetkező nagygyűlésig a választmány maga egészíti ki magát. 

V. FEJEZET. 
A vidéki egyletek közgyűlései. 

17. §. 
Az egyes székely székben és annak területéu fekvő  szabad 

városokban lakó egyleti tagok összesége képezi azon vidék köz-
gyűlését, mely minden évben egyszer az illető szék főhelyére  össze-
hivaddó az azon vidéki választmány elnöke által. 

E közgyűlés teendője az illető szék területén működő 9 
tagu vidéki választmányt szótöbbséggel 5 évre megválasztani. 

VI. FEJEZET. 
Vidéki választmányok. 

18. §. 
Az előbbi szakaszban említett módon alakult öt vidéki vá-

lasztmány székhelye mindenik székben az illető szék főhelye. 
Elnököt, alelnököt és jegyzőt a választmányok maguk vá-

lasztanak tagjaik köréből egy évre. 
Az elnök, vagy akadályoztatása esetében az alelnök, a vá-

lasztmányt minden hóban legalább egyszer összehívni köteles. 

19. §, 
A vidéki választmányok saját viszonyaikról, szükségeikről, 

tapasztalataikról tanácskoznak, közvetlen adatokat gyűjtvén 



indítványokat tesznek, megállapodásaikat előadva a központi 
választmányhoz felterjesztik,  s a központi választmány határoza-
tainak végrehajtását eszközlik és arra felügyelnek;  általában 
pedig szóval és tettel munkálnak az egylet gyarapodásán és en-
nek érdekeit tehetségük szerint ápolják és előmozdítják. 

20. §. 
Érvényes határozatot csak oly ülés hozhat, melyen legalább 

4 tag jelen van. Határozatok szótöbbséggel hozatnak, szavazatok 
egyenlősége esetében az elnök szavazata dönt. 

A vidéki választmányi tagok kilépésének sorrendjére, aki-
lépés vagy halál által megürült helyek betöltésére nézve a köz-
ponti választmányra nézve mondottak (16. §.) irányadók. 

VII. FEJEZET. 
Az egylet elnöksége és tisztviselői. 

21. §. 
Az egyleti elnökség áll az elnökből és két alelnökből, kik 

és pedig első sorban az elnök, ennek akadályoztatása esetén az 
alelnök egyike, az egyletet a központi választmány határozatai 
értelmében vezetik és igazgatják. 

Az elnököt és két alelnököt a nagygyűlés titkos szavazás 
utján a jelenlevő tagok általános szavazattöbbségé vei választja 
5 évre. 

22. §. 
Az elnök, esetleg az illető alelnök, az egyletet a kormány, 

a hatóságok és más személyekkel szemben képviseli, a nagygyű-
lésen és a központi választmány ülésein elnököl, azok jegyző-
könyveit a titkárral együtt aláirja. Jogosítva van a pénztár ál-
lapotát bármikor megvizsgálni, továbbá szükség esetén választ-
mányi ülést, sőt rendkívüli nagygyűlést is hívni egybe. 

Rendkívüli esetben az elnök a központi választmány hatá-
rozata nélkül is utalványozhat 40 frt  erejéig, ezt azonban jóvá 
hagyás végett tartozik a legközelebbi választmányi ülés elé ter-
jeszteni. 

Az egylet tisztviselői; 



a titkár és 
a pénztái-nok a szükséglendő segélyszemélyzettel, mely-

nek kinevezése és dijazásának meghatározása a központi választ 
mány feladata.  Mig az egyleti tagok száma az ezeret el nem éri, 
e két tisztség teendői egy személyben egyesithetők. 

24. §. 
A titkárt a központi választmány választja saját tagjai kö-

zül öt évre. Tiszteletdiját esetleg a választmány állapitja meg. 
A titkár ugy a nagygyűlésen, mint a központi választmány 

üléseiben az előadói tisztet viseli, a határozatok kiadványozásá-
ról, és a mennyiben azok végrehajtása reá bízatnék, erről gon-
doskodik, s általában felügyel  a kezelés rendes menetelére. 

25. §. 
A pénztárnokot a központi választmány nevezi ki és látja 

el esetleg fizetéssel.  Kötelessége az egylet vagyonát a központ 
választmánytól nyerendő utasítás szerint híven és, pontosan ke-
zelni, a pénztár állapotáról a központi bizottság üléseiben jelen-
tést, a nagygyűlés elé ezzel együtt számadást terjeszteni; köteles 
továbbá a pénztárt az elnök vagy a választmány által e célra ki-
küldött tagok vagy a nagygyülési számvizsgálók kívánatára vizs-
gálat alá bocsátani. 

Pénzt csupán az elnök vagy illető alelnök által aláirt és a 
titkár által ellenjegyzett utalványokra szolgáltathat ki. 

VIII. FEJEZET. 
Az egylet vagyona. 

26. §. 
Az egylet vagyonát az alapító és tagsági dijak, továbbá jó-

tékony adakozások és hagyományok képezik. 

IX. FEJEZET. 
Az egylet feloszlása. 

27. §. 
Az egylet feloszlását  csak oly nagygyűlés határozhatja el, 

melynek napirendjére az tárgyul kitűzve lévén, az összes egyleti 



tagok számának felénél  több van jelen, és ezeknek legalább két 
harmada a feloszlásra  szavaz. 

Ha oly nagygyűlés létre nem jőne, a központi választmány 
a feloszlásnak  napirendre tételével 30 napra uj nagygyűlést hir-
det, a melyen megjelenők számukra tekintet nélkül a /3 szavazat-
többséggel mondhatják ki a feloszlást. 

Feloszlás esetén az egylet vagyona a székelyföldön  akkor 
létező gazdasági, ipar és más szakiskolák közt osztandó fel.  E 
felosztás  módját a feloszlást  elhatározó nagygyűlés állapitja meg. 

28. §. 
Az alapszabályok változtatására, valamint az egylet felosz-

lására vonatkozó határozat foganatosítása  előtt a m. kir. belügy-
minister úrhoz felterjesztendő. 

29. §. 
Ha az egylet az alapszabályokban meghatározott célt és 

eljárást illetőleg hatáskörét meg nem tartja, — a kir. kormány 
által, a mennyiben további működésének folytatása  által az állam 
vagy az egyleti tagok vagyoni érdeke veszélyeztetnék, haladékta-
lanul felfüggesztetik,  s a felfüggesztés  után elrendelendő szabá-
lyos vizsgálat eredményéhez képest végleg fel  is oszlattatik, vagy 
esetleg az alapszabályok legpontosabb megtartására különbeni 
feloszlatás  terhe alatt köteleztetik. 

Jóváhagyatott jan, 14-én, 1876. 1720. belügymin. szám alatt. 



.! Székely  mivelödési  és közgazdasági  egyesület 
központi  igazgatósága. 

T i s z t e l e t i e l n ö k ö k : 

Gróf  Andrássy Gyula. 
Dr. Haynald Lajos kalocsai érsek. 
Gróf  Mikó Imre. j 

R e n d e s e l n ö k : Hajós János. 
A l e l n ö k ö k : Pap Lajos, Galgóczy Károly. 
T i t k á r : Buzogány Áron. 
P é n z t á r n o k : Sz. Nagy Sándor. 
J e g y z ő : Borosnyay Oszkár. 

V á l a s z t m á n y i t a g o k : 

Bedő Albert, Uéldy Gergely, Buzogány Áron, Dániel Gá-
bor, Deák Farkas, Dózsa Dániel, Feleki Miklós, Jakab Elek, 
Báró Kemény György, Mikó Mihály, Nagy János, Gróf  Nemes 
Nándor, Szász Károly, Szentíványi Gyula, Dr. Takács Lajos. 

A választmánynak rendes tagjai még az országgyűlés mind 
két házának székelyföldi  tagjai. 

Számvevő b i z o t t s á g : 

Cs. Kiss Károly, Dr. Bochkor Károly és Székely Elek. 



A székely  mivelödési  és közgazdasági  egyesület 
tagjainak  névsora. 

A l a p í t ó t a g o k : 

Arad szab. kir. város törvényhatósága. 
Aranyosszék törvényhatósága. 
Bágyon község, Torda-Aranyos megye. 
Bedő Albert m. k. főerdőmester,  Budapesten. 
Béldy Gergely főispán,  Maros-Vásárhely. 
Bethlen István gróf,  Sámsond, Maros-Tordamegye. 
Bonnaz Sándor, csanádi püspök. 
Bölön község, Háromszékmegye. 
Budapest főváros  törvényhatósága. 
Csikszék törvényhatósága. 
Dániel Gábor főispán,  Vargyas. 
Dózsa Dániel, 1. f.  itélőszéki biró, Budapest. 
Első hazai takarékpénztár, Budapest. 
Haynald Lajos, kalocsai érsek. 
Ilyefalva  község, Háromszékmegye. 
Kálnoky Dénes gróf  v. b. t. tanácsos. 
Kemény György báró, főispán,  Torda. 
Kemény István báró, orsz. képviselő. 
Kende Kanut, orsz. képviselő. 
Kézdi-Vásárhely városa, Háromszékmegye. 
Kiss Károly (egerpataki, ügyvéd), N. Szeben. 
Kolozsvár szab. kir. város törvényhatósága. 
Künnle József  orsz. képv. Sepsi-Szentgyörgy. 
Dr. Máthé Dénes (bikafalvi),  Dézs. 



Maros-Vásárhely szah. kir. város törvényhatósága. 
Mikó Imre gróf,  Kolozsvárt. 
Mihály Ferencz (lövétei) kir. járásbiró. 
Nemes Nándor gróf  (2 részvény), orsz. képY. 
Pálffy  Dénes, Tarcsafalva. 
Prileszky Tádé orsz. képviselő. 
Sepsi-Szentgyörgy város, Háromszékmegye. 
Szamos-Ujvár város törvényhatósága. 
Takács János m. k. távirdai főigazgató,  Budapest. 
Tisza László orsz. képviselő. 
Tolnay Gábor, Budapest. 
Torja (al) község, Háromszékmegye. 
Vargyas község, Udvarhelymegye. 

R é s z v é n y e s t a g o k : 
Agh Ferencz, Bánfly-Hunyad,  Kolozsmegye. 
Ajta (közép) község, Háromszékmegye. 
Ajta (nagy) „ „ 

n n » 

Ajta (száraz) „ „ „ „ „ 
dr. Albu Mózes, Budapest. 
Almás község, Háromszék m. 
Almás (Homorod) község, Udvarhely m. 
Angyalos „ „ „ „ „ „ 
dr. Antal Géza, Budapest. 
Antalffiy  Gábor kir. tábl. biró, M. Vásárhelyt, 
Antalffy  Károly, orsz. képviselő. 
Antos József,  ügyvédjelölt Budapest. 
Apponyi Albert gróf  „ „ „ 
Atosfalva  község, Háromszék 
Bélafalva  község. „ „ 
Baló Mihály 1. f.  itélőszéki biró, Budapest. 
Baczon község, Háromszék m. 
Barátos község „ „ 
Barcsay Ákos, Mindszent, Hunyadmegye. 
Bárót község, Háromszék m. 
Bágya Károly, Fejérviz, Hunyadmegye. 
Bánífy  Dezső báró főispán,  Dézs. 



Becze József  szolgabíró, Csík szt. Márton. 
Bede Károly, Kutyfalva,  Alsó-Fehér m. 
Redő Sándor, Yárosfalva,  Udvarhely m. 
Bedő Dénes tanár, Székely-Keresztur. 
BedŐházy János, Szász-Vesszős. 
Benedek Károly, minist, fogalmazó,  Budapest. 
Benkő Gyula tanár, Sz. Udvarhely. 
Berde Áron, egyetemi tanár, Kolozsvárt. 
Bereczky Sándor orsz. képviselő. 
Bereczky János, Kibéd, Maros-Tordamegye. 
Bernáth József  özvegye, Dézs. 
Betegh Imre, Fel-őr., B. Szolnokmegye. 
Bethlen Márk gróf,  S. Sztgyörgy. 
Bezsán János báró, Gicz, Veszprémmegye. 
Biális Ferencz, Csíkszereda. 
Bíkfalva  község, Háromszék m. 
Bodor Pál, Derzs, Udvarhelymegye. 
Bocskor Ferencs, Csikmegye. 
Bocskor id. Mihály ügyvéd, Cs. Somlyó. 
dr. Bochkor Károly minist, fogalmazó,  Budapest. 
Bodolla János, M. Vásárhelyt. 
Bede Ferencz, Gelencze, Háromszékm. 
Boldogasszonyfalva,  (alsó) község, Udvarhelymegye. 
Borbát Dani, Dézs. 
Borcsa Mihály, Bácsfalu,  Brassómegye. 
Boros Béni vasúti mérnök, Budapest. 
Borosnyó (kis) község, Háromszék. 
Borosiyó (nagy) „ „ „ „ „ 
Borosnyay Károly, Budapest. 
Borosnyay Oszkár, min. fogaim.  Budapest. 
Borosnyay Pál, orsz. képviselő 
Borszéky Károly, lftszéki  jegyző. 
Brandt Samu, Dézs. 
jBruszt Vilma k.  a. Dézs. 
Bucher Károly kereskedő, M. Vásárhelyt. 
Butyka Lajos, Kovászna, Háromszék. 
Buzogány Áron, min. titkár, Budapest. 



Csató János, Kalota-szt.-király. 
Császár Bálint, S. Szentgyörgy. 
Cseke László, Budapest. 
Csegez község, Torda-Aranyos megye. 
Csemeghy Károly államtitkár, Budapest. 
Cserey Gábor dulló, Bardocz, Udvarbolymegye. 
Cserey Gábor k. t. biró, Dézs, 
Csernáton (alsó) község, Háromszék. 
Csernáton (felső)  „ „ „ „ „ 
Cséry Lajos, Budapest. 
Csép Albert mérnök,  Udvarhelyt. 
Csia Albert, Czófalva,  Háromszék. 
Csik-Somlyó tanári testülete. 
Csiky Kálmán egyetemi m. tanár, Budapest. 
Csiky József  ügyvéd, M. Vásárhely. 
Cs. Kiss Károly gyógyszerész, Budapest. 
Csiszér Mihály, Dézs. 
Csokfalva  község, Maros-Tordamegye. 
Csomortán község, Háromszék m. 
Csutak Gyula kereskedő, S. Szentgyörgy. 
Czecz Viktor cs. k. hadnagy, Brassó. 
Czófalva  község. 
Dániel Márton orsz. képviselő. 
Daczó János, S. Szentgyörgy. 
Deák Farkas min. titkár, Budapest. 
Deák Ignácz, Csili-martonfalva. 
Deák Lajos, M. Vásárhely. 
Dékány Ernő, Szováta, Maros-Tordamegye. 
Demeter Béla, Dézs. 
Demeter Péter ref.  pap. Szemerja. 
Demény Ferencz, Hatolykán. 
Demjén Lajos, Orosházán. 
Diószegi Géza báró, főjegyző,  Dézs. 
Dobay Sándor gyógyszerész, Csik-szt.-márton. 
Doboly (al) község, Háromszékm. 
Doboly (fel)  „ ,, ,, „ „ 
dr. Dobránszky Péter műegyetemi tanár, Budapest. 



Dósa Elek dulló, Makfalván. 
Dőry Dénes alispán, Tolnamegye. 
Egerpatak község, Háromszék. 
Eisenlohn Ulrik (ifjabb),  Dézs. 
Éltes Károly kanonok, Kolozsvárt. 
Erdő-Szentgyörgy község, Maros-Tordamegye. 
Eresztevény község, Háromszékm. 
Esztelnek „ .. „ „ „ 
Fekete Károly, Papolcz „ „ „ 
Feleki Miklós, Budapest. 
Ferencz József  unitárius püspök, Kolozsvárt. 
Ferenczy Gyula, Etéd Udvarhely m. 
Filep Albert tanfelügyelő,  M. Vásárhelyt. 
Filep Géza, Sepsi szt. György. 
Filep Kálmán, Budapest. 
Fogarasi Döme ifj.  M. Vásárhely. 
Gáal Áron, Bánffy-Hunyad, 
Gál Jenő ügyvéd, Budapest. 
Galambfalva  (kis) község, Udvarhely ni. 
Gálfy  Sándor jószágigazgató, Gernyeszeg. 
Galgóczy Károly, Budapest. 
Gajzágó Salamon, államszámszéki elnök, Budapest. 
Gammera Gusztáv báró, Székely-Keresztur. 
Garan Dániel ügyvéd, Gödöllő. 
Geréb János albiró, S. sz. György. 
Gidófalvi  Albert, orsz. képv. 
Gidófalvi  István, N. Szeben. 
Gidófalvy  László, S. szt. György. 
Gönczy Pál min. tan. Budapest. 
Görög testvérek keresk. Dézs. 
Gött Károly birtokos, Brassó. 
Gyarmathy Zsigmond, B. Hunyad. 
Gyárfás  Elek (léczfalvi),  Borzas. 
Gyergyó-Ditró község, Csikmegye. 
Gyertyánffy  István tképezdei igazgató. 
Győrfi  Iván tanár, Esztergom. 
Győrífy  Pető, Csíkszereda. 



Hajós János oszt. tan. Budapest, 
dr. Hegedűs János, Budapest. 
Henter Gábor kir. ügyész, Gyula-Fehérvárt. 
Herszényi Bálint, Dézs. 
Himmelstein József,  Kolozsvár. 
Himmelstein Mór „ 
Hódmezővásárhely sz. kir. város. 
Horváth László főjegyző,  S. Szentgyörgy. 
Horváth Samu b. albiró, Dézs. 
Hütter János, Erdő-Szentgyörgy. 
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V I . 

Székely-fti  inad,  S: ékely-bánja. 
— 1562 —*) 

Feltámadt a székely ; mivel nem tűrhette, 
Hogy a zsarnok-önkény paczkázzék felette. 
Jámbor, hosszútűrő vala ugyan mindég, 
De hogy otthonában ő legyen a vendég, 
S más legyen a gazda: már a'csak, hiába, 
Tisztelet, becsület, —• nem fért  az agyába ! 
Hogy maga ökrével szántassa a hátát, 
Meg is nyirbáltassa ősi szabadságát, 
S a mit ősi telkén, udvarán találnak; 
A lovát adóba, fiát  katonának, 
Csekély gabonáját prófuntnak  vigyék el: 
Már az több a soknál. — S feltámadt  a székely. 

Kilenczven faluban  zúgnak a harangok •, 
Viszi a Nemere, kapkodja a hangot. 
Halomról halomra világol a csóva, 
Erdő lobbot nem vet — csak az isten óvja. 
„Lóra, vitéz lófő  ! Talpra gyalog, kélj fel! 
Most lesz a hadd-el-hadd !" — hangzik szerteszélyel. 
Kezdi Csík és Gyergyó, Orbai meg Kezdi, 
Folytatja Marosszék, Udvarhely bevégzi. 
Sepsi sem marad el, Miklósvár se'Bardocz . . . 
Készül valamennyi a nemzeti harczhoz. 
Mit zúgnak, mit búgnak, harangok a szélben ? 
Mit hirdet a csóva magas erdőszélben ? 
Ez a nagy támadás, balljátok-e, mit mond ? 

*) Felolvastatott az 1876. augustus 30-án, S.-Szentgyörgyftn  tartó 
közgyűlésen. 



„Legyen átkozott a neved, János-Zsigmond ! 
„ Az apád kegyetlen, pokolbeli ördög, 
„Eleven süttette vitéz Dózsa Györgyöt; 
„Az anyád hitetlen, csélcsap asszony, lengyel; 
„ Magad hitetlenebb, négyféle  hiteddel! 
„Egyebet sem tudsz, mint népeidet holmi 
„Hitvány ürügyekkel zsarolni, rabolni. 
„Töröknek adó kell, harczolni némettel: 
„Rajtunk a porczió — vesd ki, hajtsd be, tedd el. 
„Eddig: ha királynak vala fi-szülötte, 
„Czimeres ökrét a székely megsütötte : 
„Most egy fiad  sem lett (veszszen ki a fajtád), 
„Évről évre mégis ökreink' elhajtád. 
„A nyakunkra küldted a kevély Radákot: 
„Kivájta zsebünkből a végső petákot; 
„Fegyverrel nyakunkra ide jöve Majláth : 
„Még a jászoltól is eloldta a kajlát, 
„Utolsó lovunkat kifogta  a hámból, 
„Még a falatot  is kivette a szánkból, 
„Nem maradt egyebünk : csak a kardunk, puskánk; 
„No de jó! fizetni  most nem leszünk lusták! 
„Vérünkkel, véreddel, rójjuk le, no jól van, 
„A mi tartozásunk még az adóból van!" 

Hejh ez a nagy hűhó ! Iszonyú haragja : 
Nem csak puskapor-é ? Leszen-é vaj'magja? 
Nagy pipa: magyaré, nagyokat pöfékel, 
De vajon míg győzi dohánynyal a székely ? 

S föltámadt  a székely. — De hamar megbánta. 
Hűtlen lön a harczi szerencse iránta, 
És új baja több lett a régi bajánál. 
Majlátot ugyan még megverte V a j á n á l , 
Magát megcsúfolta,  csapatát szétszórta, 
Mint a rossz pozdorját mikor a szél hordja. 
De kevély Radák jő fejedelmi  haddal, 
S a vitéz székelyből sokakat levagdal; 
Kit elér : levagdal, — kit karja nem ér el, 



Megijeszti ágyuk bömbölő tüzével. 
Maga a vezér is szalad, Bán, a gyáva, 
Minden bátorsága szakad az inába, 
Mintha kísértetet látna, holdvilágnál 

A nagyobbik tábor pedig H o l d v i l á g n á l 
Hallja a csatazajt, látja a futókat, 
S maga is azon van: kereket hogy' oldhat. 
S kiadja vezérit a Radák kezébe. 

így a támadásnak lőn bánat a vége. 
Kurta támadásnak bizony hosszú bánat . . . . 
És gúnyból a győzők két várat rakának. 
Egyiket Udvarhelytt, a barát-zárdából, 
Honnan elindult volt a fölkelő  tábor, 
S „Székely támadtának" elnevezék osztég. 
Másikat gyönyörű rónádon, Háromszék ! 

Hol ma is áll Várhegy s eltekint a tájra: 
S mondák: legyen annak neve „Székely-bánja". 

Mikor ott járdaltam, fiatal  szívvel még, 
Elmerengtem rajtad, oh szomorú emlék! 
S az alkonyi szellőt, csöndes naplementen, 
Nehéz sohajommal megterhesitettem, 
Meg-megálltam sokszor düledék romodon, 
S egy nehéz könycseppbe olvadt föl  bánatom. 
De haladt a gyors éj, Gönczöl egyet fordult, 
Minden fűszál  hegyén a harmat kicsordult; 
S mikor a nap feljött  kapuját kitárva: 
A harmat könyűit fölitta  sugára, 
És megaranyozta a düledék-romot . . . . 
A tegnapi bánat már engem se nyomott; 
Mint egy gonosz álom, mit szétver a hajnal, 
Tova tűnt, ellebbent a nappali zajjal. 
A múlt köde helyett a jövő sugára, 
Mosolyga szivemre s a róna-határra ! 

S mint Memnon szobrán, a hajnali sugártól, 
Titkos szó zendüle felém  a romvárból. 



„Nézd, mint sürög a nép, mint bolyban a hangya ; 
Munkára sietve mind apraja — nagyja! 
Szántja kevés földje  keskeny pántlikáját, 
Rengeteg erdőben terelgeti nyáját, 
Folytatja víg kedvvel kézi mesterségét, 
Fúr-farag,  a késő est sem veti végét, 
S mit keze munkája ad, s mit a természet, 
Az egész világnak széthordja a készet. 
Pezsgő borvizével országokat hódit, 
Deszkát Váradig visz, marhát meg Bakóig. 
Székely pogácsának Torda se süt párját, 
Sajttal és túróval Pestet is megjárják. 

„S mig a kéz így munkál, nem pihen az ész sem ; 
Nagy furfang  a székely, esze mindig résen. 
S hogy kipallérozza, ahoz is van kedve; 
Siet iskolába fi,  lány, vetekedve. 
Szántó-vető olvas, ökrét ha behajtja, 
És a mit elolvas: nagyot gondol rajta. 
Guzsaly, osztováta mellett a. fejérnép 
Bebepillantani könyvbe is ráér még. 
S a mit fejés  közben elgondol a lányka : 
Este a fris  daltól hangzik a kaláka !" 

Mily örömmel nézem e nép ébredését: 
A világ árjától csakhogy el ne késsék : 
Hogy neki is legyen egy szava e zajban, 
S ne legyen utolsó, ha elől járt hajdan. 

Félre hát a múltak szomorú képével, 
Szebb jövő küszöbén áll ime a székely ! 
Föltámadt  a székely  ; de a hogy most támadt: 
Nem követi — ne is kövesse azt bánat! 

Szász Károly. 



VIT. 

A Székely-kivándorlásról." 

A székelykivándorlásról évtizedek óta sokat irtak már, 
olykor nagyon is szomorú dolgokat. Épen ezért a „Székely mi-
velödési és közgazd. egyesület" mindjárt megalakulása után első 
teendői közé számította e kérdés alapos tanulmányozását. Az : 
eddig begyült adatok ha nem derítik is fel  a székely kivándorlás 
miben állását teljes részletességgel, vetnek annyi világot mégis 
a sokat hangoztatott kivándorlásra, hogy arról magunknak némi 
helyes tájékozást szerezhetünk. 

Addig is tehát, mig e kérdésről kimerítőbb tanulmánynyal 
állhatnánk elő, olvasóink tájékoztatása végett szükségesnek tar-
tottam a székelykivándorlás miben állásáról több oldalról nyert 
adatok s felvilágosítások  alapján nézeteimet röviden előadni. 

Ha a székelykivándorlásról szólunk, háromféle  kivándorlást 
kell megkülönböztetnünk, u. m. 1. napszámos kivándorlást, 2. 
cseléd kivándorlást, és 3. végleges kivándorlást. 

A n a p s z á m r a va ló k i v á n d o r l á s tavasszal és 
nagy munka idején, különösen aratáskor és csépléskor szokott 
történni, még pedig nagy számú tömegekben. Aki ilyenkor látja 
egymást érő csoportokban a székelyeket Csikból Moldvába, Há-
romszékből Romániába, Udvarhely- és Marosszékből pedig inkább 
Erdély bensejébe százanként vonulni s nem tudja ezen vándor-
lásnak okát: természetesen jöhet arra a gondolatra, hogy a szé-
kelység pusztulása bizonyos, ily tömeges kivándorlás mellett rö-
vid időn el fog  zülleni. 

Pedig a vándorlás e nemében nincs nagy veszély, mert eze 
tömegek kevés idő múlva, vagy legkésőbb ősszel mind visszake-



rlilnek tűzhelyeikhez, haza hozván szerzeményeiket télire. Ebben 
tehát a székely nép életrevalósága látszik. A népesség arányá-
hoz képest különösen némely vidékeken kevés lévén a mivelhotő 
föld  s az is a havasok és zord égalj miatt sovány s bizonytalan 
termésű: elmegy a nép egyrésze a szomszéd áldottabb tartomá-
nyokba s ott szerzi meg szorgalmas munkájával a maga s csa-
ládja fentartására  szükséges gabonát s pénzt. 

„Igaz — mondja Mikó Mihály, Csikszék főispánja,  igen 
helyesen — hogy nemzetgazdasági tekintetben ez is káros; 
mert egyfelől  azon óriási tőke, melyet a székelynép munkás kar-
jai képviselnek, nem a magyar hazának kamatozik, — másfelől 
a munkának Moldva-oláhországban keresése alatt itthon sok 
munka marad el napszámos hiányában ; de már e bajon nem az 
által vélem segíthetni, hogy a székelykivándorlás megakadályoz-
tatására rendszabályokat alkossunk, vagy a munkakeresés vé-
getti kimenetelt nehezítsük ; mert a külföldön  való keresetmód-
tól a népet eltartóztatni addig, inig itthon munkát adni nem tu-
dunk, annyi volna, mint a megélhetés elé gátat vetni, — sem az 
által nem vélem az irt bajon segíthetni, hogy a túlnépesedett 
székelység egy része a magyar alföldre  kitelepittessék. Ezen tö-
rekvést, — mely 1848-ban és a közelebbi évtized alatt a legjobb 
hazafi  kebleket foglalkoztatta,  — egyátalában kivihetetlennek 
tartom; mert a székelynép nem települő természetű, szük völ-
gyeihez, erdeihez és folyóihoz  előítéletesen ragaszkodik s azon 
földet,  melyet egykor ősei szántottak, többre becsüli s jobban 
szereti, mint a világon bármely mást. Aztán a túlnépesedés is 
nagyon relatív; a honi gazdaság és ipar jelen állásában s külö-
nösen addig, míg a székelynép munkaereje minden egyébtől el-
zártan egyedül a földmivelésre  fordittatik,  megengedem, hogy a 
székelyföld  némely völgyei túlnépesedettnek tekinthetők; de ha 
a magyar törvényhozás és kormány pártfogása  alatt a székely-
földnek  aranynyal, rézzel, vassal, (hozzátehetjük sóval és kőszén-
nel) tele hegyei megnyittatnak, ha havasai kebelében gyárak 
emelkednek, melyekben Erdély gyapja, marhabőre, kendere, 
lene s a székely erdők fája  feldolgoztassák,  akkor bátran merem 
állítani, a székelyföld  túlnépesedettnek tekinthető nem lesz, s a 
székelyfőid  fiai  és leányai karjaik munkaerejét sem Moldva-
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oláhországba vinni nem fogják,  sem a tulnépesség miatti kitele-
pítés gondjaival foglalkozni  nem kell." 

A ki- és bejárók ezen osztályához sorozhatjuk azokat is, a 
kik különösen Háromszékből kereskedési czéllal rövidebb időre 
mennek Moldva-oláhország felé,  faedényeket,  székelyszöttest, 
savanyuvizet s egyéb iparczikkeket vivén magukkal eladás vé-
gett, mi után megint visszatérnek. 

A c s e l é d k i v á n d o r l á s részint Oláhországba, részint 
az erdélyi s különösen a közel fekvő  szászvárosokba, Brassóba, 
Segesvárra, Medgyesre s N. Szebenbe történik. Leginkább sze-
gény sorsú leányok mennek elég nagy számmal szolgálni; ezek 
közül kevesen, leginkább a Kolozsvárt s más magyar városokban 
szolgálók, megügyesedve s jól kiöltözve térnek egy vagy több év 
után vissza s megint hasznos tagjaivá válnak a székelységnek; 
nagyobbrészük azonban — mint Dániel Gábor udvarhelyszéki 
főispán  is irja — fájdalom,  elaljasodik, „kicsapongó életet foly-
tatva, nem csak rokonaikat, hanem a községeket is kórházi költ-
ségek fedezésével  terhelik és ha visszatérnek is, nem válnak 
azokból oly jó falusi  gazdasszonyok, mintha falukon  szolgáltak 
volna, s fiatal  éveiket mezei munkával töltötték volna el." So-
kan, kivált az Oláhországba kimentek közül, nem is térnek visz-
sza, elpusztulnak a távolban, vagy jobb esetben idegenekhez 
mennek férjhez  s gyermekeikkel együtt idegenek közé olvadnak. 

Elég szomorú, hogy sokszor magok a szegénységgel küzdő 
szülők küldik leányaikat, mihelyt annyira nőttek, szolgálatra, 
csak hogy ne kelljen tartásukról gondoskodniok, — és szolgál-
nak legtöbb esetben csaknem ingyen az eltartásért, vagy ezen 
feljül  oly potombsrért, melynél 10—15-ször többet kereshetne 
gyáros vidéken. 

E nagyobbára szerencsétlen nők kivándorlását, a székely-
ségre nézve az erkölcstelenségnek e forrását,  egyfelől  a gyári s 
háziipar fejlesztésével  lehetne lassanként elfojtani,  mi által nye-
reséges foglalkozáshoz  jutnának a munka nélküli kezek s szük-
ségeik fedezésére  otthon nyittatnék számunkra tisztességes kere-
set mód, — másfelől  azzal, ha nagyobb magj'ar városokban, ma-
gában a fővárosban  is lelkiismeretes ügynökségek szerveztetné-
nek a szolgálatra rászorult székely leányok elhelyezése végett. 



Ez eszmét a székely egyesület bizonyosan figyelembe  fogja  venni. 
Egyelőre 2—3 helyen lehetne ily ügynökséget szervezni, melyek 
a vidéki választmányokkal s szükség szerint a hatóságokkal is 
érintkezve, nagyobb nehézség nélkül eszközölhetnék a szolgálatra 
jelentkező székely leányok kiszállítását s elhelyezését. 

A székely leányok átalában igen ügyesek és kitartók a 
munkában ; kelendőségük ennélfogva  bizonyos, csak hogy egy-
szer ismerve legyenek, kivált a fővárosban,  hol oly mindennapi 
a panasz a követelő, megbizhatlan cselédek miatt. 

Lehetne még azzal is tenni valamit a csakugyan szolgálatra 
szorult székely nőcselédek erkölcsi sülyedése ellen, hogy a nép-
oktatási törvény értelmében a leánynövendékek 6 — 12 éves ko-
rukban az iskolába való pontos járásra szoríttassanak s ott val-
lási erkölcsi érzésük kifejtésére  s megszilárdítására tőbb gond 
fárdittassék,  mint eddig. 

Férfi-cseléd  aránylag kevés megy ki a székelyföldről  s 
nincs oly veszélyeknek kitéve, mint a nőcseléd. 

A v é g l e g e s , v a g y v a l ó d i k i v á n d o r l á s h o z 
számithatjuk először is az 1764-től 1848-ig fenállott  székely 
szélbeli katonaság terhei s az akkor mindenható katonatisztek 
üldözései elől Moldvába s Oláhországba menekülteket; de ezek 
kiköltözése tömeges kivándorlássá nem válhatott, mivel a jassyi 
és bukaresti ügynökségek s azok mellé állandóan épen e czélból 
rendelt altisztek nagyon vigyáztak az ily szökevényekre s ha 
csak nyomába jöhettek, visszaküldették őket hazájukba. 

Az 50-es években, a gyűlölt absolitismus ideje alatt megin 
többen menekültek ki évenként a katonai szolgálat elől, azonban 
fele  az ily menekülteknek is visszakerült később erőszak által 
vagy önként. 

A kivándorlás az emiitett okból most már meglehetősen 
megszűnt, csak ritkán lehet hallani egy-egy hasonló esetet. Az 
alkotmányos idő, s különösen a magyar honvédség felállítása  óta 
nem oly rettegett dolog a katonáskodás, kivált, hogy a rendes 
katonaságnál a fegyelmi  eljárás is humanusabbá lett. 

Nagyobb fontosságú  most az úgynevezett székely iparosok 
(kovács, asztalos, czipész, szabó, stb.), még pedig leginkább fel-
szabadult fiatal  iparos legények kivándorlása, kik jó üzlet remé-
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nyében mennek Bukarestbe s más romániai városokba. Tapasz-
talat szerint a székely iparos általában több ügyességgel s na-
gyobb kitartással bírván a romániai benszülött iparosoknál, 
amazok künn rendesen jó életmódhoz jutnak, ott véglegesen meg 
telepszenek, családot alapitnak, de utódaik lassanként eloláho -
sódnak s a magyarságra nézve elvesznek. Ritka eset, hogy az 
ilyen kivándorolt székely iparosok közül egy egy hazakerüljön. 
Arra azonban gyakoribb az eset, hogy künn megtelepedett szé-
kely iparosok gyermekeiket taníttatni a hazába visszaküldik. 

A székelykivándorlásnak ez utóbbi neme a legsajnálatra 
méltóbb s nemzeti és nemzetgazdasági tekintetben ebben van a 
legnagyobb veszteség, mert ez által a magyarságnak épen a még 
mindig elég gyenge iparos osztálya fogy,  melynek erősödését or-
szágszerte óhajtanunk kell már csak a hazai iparosság gyarapo-
dása végett is, különösen pedig akkor, ha látjuk, hogy mig szé-
kely iparosaink keletre vándorolnak ki, addig nyugatról hozzánk 
idegen iparosok települnek be évről évre. 

A székely iparosok kivándorlásának meggátlására, illetőleg 
azoknak az ország belsejébe terelésére nézve tehát megint  üdvös 
intézkedéseket tehetne a székely egyesület azáltal különösen, 
hogy belföldi  városok hatóságaival érintkezésbe lépve, oly szé-
kely iparosoknak, kik otthon foglalkozást  nem kapnak, elhelye-
zését a különböző belföldi  városokban eszközölné. 

Erre s a fennebb  emiitett székely leánycseléd kivándorlá-
sának megakadályozására felhasználhatók  lennének mindazon 
alapok jövedelmei is, melyek a Kralovánszky-alaphoz hasonló 
czélból tétettek s jelenleg a Magy. Tud. Akadémia kezelése alatt 
vannak. 

A végleges kivándorlást szaporítják még némely kalandos 
kóbor természetű emberek, szerencse hajhászok is, kiknek távo-
zása nem volna kár, csak annyiban sajnálatra méltó, mert — a 
mint Koós Ferencz kir. tanfelügyelő  és sok ideig bukaresti la-
kos mondja — ezek gyakran hoznak szenyet külföldön  a ma-
gyar becsületre s közülök nem egy vállalkozik pénzért aljas meg-
bízatásokra, melyektől jellemes ember elfordul.  Fájdalom, ily 
hitvány kinövései minden nemzetnek vannak. Az ily nyomorul-
tak szaporodását gátolni a népnevelés s társadalmi humánizmus 



által lehet, — a megrögzötteket a megvetés és igazság keze van 
hivatva sújtani. 

A különböző czélu kivándorlók számára nézve a következő 
adatok nyújtanak némi i'elvilágosítást. 

A Szentiványi Gyula, Háromszék főispánja  által közölt 
pontos kimutatás szerint, Háromszékről egy évre szóló útlevéllel 
kiment 1874-ben 3177 egyén, 5—15 napra szóló útlevéllel pe-
dig kiment 1207 egyén, tehát egy év alatt a Moldva-oláhor-
szágba kimenők száma 4384 volt. A következő 1875. évben egy 
évi útlevéllel 2174, öt—tizenöt napi útlevéllel 995, összesen 
3169 egyén ment ki. Ezeknek egyharmada kereskedési czélból 
ment ki, kik vissza is jöttek; több egyharmadánál napszámos 
mnnkát keresett s kevés kivétellel ezek is visszajöttek; egy pár 

> száz cselédnek ment ki s csak részben jött vissza; végre körül-
belül százra tehető azok száma, kiket szerencsehajhászat s ka-
landos természet vitt ki. 

A többi székelymegyékből nincsenek ily részletes adataink. 
Csikszék főispánja  azt mondja, „hogy 1875-ben hivatalosan össze-
iratta a közelebbről kivándoroltak számát s ugy találta, hogy az 
1874. év alatt 5 járásból egyetlen végleges kiköltözés sem mutatko-
zott, a gyergyó-szentmiklósi járásból egy özvegy asszony ós egy 
családapa nejével és 3 leányával, a tölgyesi járásból két siókely 
és 8 román költözött ki. Legtöbben a szentmártoni járásból tá-
voztak el, azok számát azonban biztosan tudni nem lehet, hogy 
az útlevéllel ós annélkül kivándoroltak közül hányan telepedtek 
le Moldva-oláhországban s hányan tértek azóta vissza; de a kün-
maradtak száma nagyra itt sem tehető. 

Napszám s munkakeresésre kivált tavasszal innen is sokan 
mennek ki, de ezek legkésőbb ősszel visszajőnek. 

A Dániel Gábor főispántól  nyert hivatalos adatok szerint 
Udvarhelyszékből állandóan távol van 83 egyén, ideiglenesen út-
levél nélkül 69 egyén, és részint ideiglenesen 76 egyén. A távol-
levők egyrésze munkakeresés vagy kereskedés végett távozván 
cl, rövid idő alatt visszatér; az állandóan távol levők vagy 
üzletet folytatnak,  vagy szolgálatban vannak, vagy házasságot 
kötöttek s künn családot alapítottak, vagy Romániából a kelet 
távolabbi részeibe húzódtak. Főispán 'urnák tudomása van egy 



Cairoban férjhez  ment homorod-karácsonfalvi  székely nőről, 
és egy vargyasi nőről, ki Bukarestben egy franczia  pék-
hez ment férjhez,  később pedig Konstantinápolyban nyitottak 
üzletet. 

Maros- és Aranyosszékekben nemigen van nyoma a kiván-
doslásnak, szolgálni a leányok innen is eljárnak távolabbi váro-
sokba, de külföldre  nem. Innen munkakeresésre is kevesebben 
járnak ki az erdélyi megyékbe. 

A fennebbiekből  anynyi kitűnik, hogy a valódi székely-ki-
vándorlás nem oly nagy mérvű, mint sokan híresztelték ; a miatt 
tehát a székelység pusztulását félteni  nem lehet. Azonban habár 
kevés számmal, de évenként mégis szivárognak el keletfelé,  ez is 
bizonyos. És ez elég ok arra, hogy e magában ugyan jelentékte-
len kivándorlás meggátolhatása felől  is gondolkozzunk s tegyünk 
meg, a mit lehet. 

Még nagyobb fontosságot  tulajdonitok azonban annak, 
hogy a munkakeresésre s napszamra kijáró jelentékeny székely 
munkaerő uj foglalkozások  s uj életmód nyitása által otthon, 
vagy legalább a hazában tartassék, — valamint a szolgálni ki-
járó székely leányok is reájok nézve előnyösebb irányba tereites-
senek s lehetőleg más foglalkozásra  szoktassanak. 

Hogy miket lehetne s kellene e tekintetben tenni, erre 
nézve részletesebb javaslatokba itt nem ereszkedem, tudván, 
hogy a székely egyesület komolyan foglalkozik  e tárgygyal s nem 
kétlem, hogy fog  üdvös módokat találni a fenforgó  kérdésekre. 
Ez erkölcsi kötelessége s egyszersmind az elérendő sikerek után 
egyik büszkesége leend a székely egyesületnek, 

A székely kivándorlás akadályozásában anynyit buzgólko-
dott Koós Ferencz terjedelmes javaslatait is, az azokhoz csatolt 
334 darab levéllel együtt, — ugy szintén az erdélyi gazdasági 
egyesület s a kolozsvári iparkamara javaslatait is további tár-
gyalásra épen az előbb emiitett okból a Székely egyesület közp. 
választmáuya tartotta fenn.  Most tehát ezek ismertetésébe sem 
bocsátkozom. 

Végre megemlitendőnek tartom még a székely-elvándor-
lásnak egy sajátságos nemét, az úgynevezett intelligentia-vesz-
tpst. Ugyanis a székelység aránylag nagy számmal taníttatja 



gyermekeit az elemi iskolákon tul is; nem csak a székelyföldi 
kczéptanodák, hanem a nagy-enyedi, tordai, kolozsvári gymna-
siumok is tele vannak székely fiukkal,  akik tanulmányaikat be-
végezvén, mint tanitók, tanárok, papok, tiszttartók, ügyvédek, 
tisztviselők, bírák, részben a székelyföldön  kivül eső megyékben 
s városokban telepszenek le. 

Ez általa székelység saját területéről évenként jelentékeny 
értelmi contingenst vészit el; de ez nem baj, mert általok erősö-
dik a magyarság oly vidékeken, a hol arra szükség van. Az er-
délyi megyékben gyéren lakó magyarság századokon keresztül az 
ily módon kiszármazott székely értelmiség által nyert új meg új 
erőt. Némely pontokon talán nem volna már magyar az emiitett 
székelyforrás  nélkül. Az ezerekre menő ilyen kiszármazott csa-
ládokban különben is megmarad nemzedékről nemzedékre a szé-
kely származás tudata s rendszerint büszke önérzettel emlegetik 
székely eredetüket s folyvást  érdekkel viseltetnek a székelység s 
székely ügyek iránt. 

Egyóbaránt, hogy a fentebb  jelzett székely-kivándorlás és 
elszármazás nem veszélyezteti a székelység életét, bizonyítja az 
is, hogy a statistikai kimatatások szerint a székelynép száma 
növekszik. Meg kell azonban tennünk mindent, hogy véreink kö-
zül lehetőleg egy se vesszen el. 

i 
Buzogány Aron. 



VIII. 

A lentermeiés  fontossága  hazánkban s különösen  a 
székelyföldön  *) 

Méltóztatott a tisztelt egyesület engemet felhívni  arra, hogy 
ez alkalommal a lentermelésről, annak czélszerü készítéséről s 
t'zekuek fontosságáról  a székelynépre nézve felolvasást  tartsak. 

Amily megtisztelő reám nézve e felhívás  és a bizalom, mely 
szerény tehetségem iránt e nagybecsű felhívásban  nyilvánul, ép 
oly nehéz a feladat  egy ily diszes és kitűnő tehetségekből álló 
gyülekezet várakozását kíelégitenem. 

A lentermelés ugyanis igen prózai dolog, erről beszélve, 
lelkesedésre birni a közönséget alig lehet, mihez még hozzá já-
rul az is, hogy a számok kérlelhetlen igazsága meglehetős szo-
morú képét tünteti fel  közgazdasági viszonyainknak. 

És mégis, lehetetlen volt kitérnem, mert ugy vagyok meg-
győződve, miként minden tégladarab minden kanál porond, me-
lyet egyikünk és másikunk a bazai ipar oltárának építésénél le-
tesz, emeli az oltárt, mely hivatva lesz ez elszigetelt, önmagára 
hagyott és annyit sújtott nemzetre dicső és fénylő  sugarakat 
visszatükrözni. 

E rövid bevezetés után tárgyamhoz térek, kérvén a tiszt, 
gyülekezetet, szíveskedjék béketürésével megajándékozni, s a 
mondandókat becses figyelmére  méltatni. 

A vászonszövés mestersége hazánkban már századok óta 
űzetik, s épen annyi idő óta termeltetik a len és ezzel együtt 
a kender. 

És mégis száz és száz év nem volt elég arra, hogy e két 
Felolvastatott az ang. 30-án, 1876, S.-Szentgyörgyftn  tartott köz-

gyűlésen. 



nevezetes termény kellő figyelemben  részesüljön; sőt mig más 
világrészekben a len- és kenderen kivül ujabb meg ujabb termé-
nyekkel kívánták a szövészetet elémozditani, addig hazánkban a 
len és kender czélszerü kikészítését annyira elhanyagolták, hogy 
részben e miatt ment tönkre a szepességi, sáros-, gömör- és ár-
vamegyei vászonszövészeti házi ipar is, mely a székely népnek 
ma még meglehetős jövedelmi forrást  ad, ha fel  nem fogván  az 
idő intő szavát, nem igyekeznénk a len- és kendertermelés s en-
nek czélszerü kikészítése által a vászonszövészeti iparnak segít-
ségére sietni. 

A len- és kendertermelés oly egyszerű s oly jövedelmező, 
hogy az embernek bámulni kell, midőn olvassa, hogy József  csá-
szár ideje óta mily óriási megfeszítéssel  dolgoznak a selyemter-
melés meghonosítása, illetőleg általánosítása körül, hány száz 
meg száz ezer, sőt millió forintot  adtak ki a különféle  időkben 
uralkodó kormányok jutalmakra, buzdításra, inig a lentermelés 
fejlesztése  és terjesztésére senki sem gondolt; holott a selyem-
termelésnek korántsem lehetett és lehet oly gyors hasznát ta-
pasztalni, mint a lentermelésnek; mert mig a selyemtermelés 
hasznosítása magasabb és fejlődöttebb  ipart tételez fel,  melyet 
csak hosszú évek sora teremthet meg munka, tőke és értelem 
árán, addig a len termelés azonnal hasznosítható, mert a vászon 
napi szükség, mint a kenyér, a vászon előállítása könnyű, és házi, 
ugyszólva családi ipar gyanánt tekinthető; és mig a selyemter-
melés kizárólagosan csakis a fonászati  szövészeti tiszta gyáripar 
által hasznosítható, addig a len- s az ettől alig- elválasztható ken-
dertermelés az annyira keresett olaj, és takarmánynak ugy, mint 
trágyának egyaránt hasznavehető pogácsája által magában a 
gazdaságban is felettébb  hasznos és azonnal értékesíthető. 

Azonban ezen itt bámulatosnak jelzett körülmény okát 
nem nehéz megtalálni. 

A len- és kendertermelés mint rég meghonosított termény, 
a földmives  osztály teendői közé soroztatott mindig. A szűz föld-
del s annak megmivelőível pedig vajmi keveset törődött a tudo-
mányos világ hazánkban; hiszen a mezőgazdaság oly valami kö-
zönséges dolognak tekintetett, hogy ezer példával lehet bizonyí-
tani, miszerint a magyar nemes, ha három fia  volt, a legkitűnőbbet 



vagy legszeretettebbet a nyilvános pályára, a legcsintalanabbat 
vagy költekezni legjobban tudót a család decorumáért katona-
ságra nevelte, mig a leggyengébbet, vagy mondjuk, kevésbbé 
kedvesebbiket a gazdaságra szánta, mondván „maradjon gazda, 
ugy sincs esze a tanulásra. 

De a selyemtenyésztés meghonosítása már országos érdem-
nek nyilváníttatott, a természettudós, az orvos, a köztisztviselő, 
a pap, a tanitó, mind egyaránt versenyzett az érdemnek elnyer-
hetéseért s igy ha nem sikerült egyiknek, ott termett a másik, 
és ha mélyen vizsgáljuk a dolgot, nem lesz nehéz kimutatni, hogy 
a selyemtenyésytés .József  császár idejétől fogva  minden kormány 
forma  alatt a hivatalnokok és tisztviselők sportja volt. 

És még ma is, midőn napról napra, óráról órára mindin-
kább belátjuk, hogy a földmivelő  állam, mint olyan fenn  nem 
tartható, hogy ipart kell teremteni, kénytelenek vagyunk con-
statálni, hogy a működő 35 gazdasági egyesület közül egyetlen 
egy sem érdekli magát a len- és kendertermelésért, holott ez 
életfeltétele  a szövőszeti iparnak; csupán az országos gazdasági 
egyesület igyekezett legalább szóval buzdítani és a magas kor-
mány tett némi lépést a len- és kender czélszerü kikészítése kö-
rül, mig a selyemtermelést elkezdve Slavonországtól s a katonai 
határőrvidéktől egész a Kárpát aljáig ma is ezrekkel és ezrekkel 
támogatják-. 

Távol áll tőlem még a gondolat is, a mondottak által a se-
lyemtermelés felett  pálczát törni akarni, fel  tudom én fogni  an-
nak felettébb  nagy horderejét, apostola voltam és vagyok ma is 
és hiszem, hogy ott, a hol az indicálva van s midőn az előfelté-
telek teljesítve lesznek, minden nehézség nélkül meghonosul az ; 
csupán párhuzamot akartam vonni a törekvések terén, csupán 
constatálni akartam az egyik fő  okot, mely a len és kenderter-
melés fejlesztését  gátolta s reá akartam mulatni arra, hogy nagy 
hiba az egyik jót a másik jó rovására elhanyagolni, tartván én 
itt is a régi deák közmondással „hoc faciendum  illud non omit-
tendum". 

Egy másik ok, mely miatt a lentermelés hazánkban lénye-
gesen csökkent az, hogy a mechanikai orsók alkalmazása, az 



az a fonodák  építése nálunk a negyvenes években senkinek sem 
jutott eszébe. 

Teremtettünk védegyletet, de az nem jutott eszünkbe, hogy 
az esetben ha házi szőttest akarunk viselni, a fonalat  nékünk sem 
szabad sem lassabban sem roszabbul előállitni, mint más orszá-
gokban ezt már előállítani tudják, melyekkel versenyezni kí-
vánunk. 

Önmagából kell fejlődni  a hazai iparnak, volt a jelszó, ugy 
akkor mint némely elfogult  embernél ma is. Ámde a világ mive-
lődése nem áll és nem vár ; annak, ki emelkedni akar, nem sza-
bad pihenni, nem szabad az önhittség által magát kápráztatni. 
Ha 1845-ben a Szepességben, Grömörben, Árvában, Sárosban és 
ugy itt a Székelyföldön  fonodát  fonoda  mellé állított volna a lel-
kesedés, hazánk vászonszövészete ma a világversenyben vehetne 
részt, mert nincs ország, nincs világrész, melyben a szövészeti s 
főleg  a vászonszövészeti iparnak több jogosultsága volna, mint 
épen hazánkban, mindenek felett  pedig itt a székelyföldön,  és 
akkor a len- és kendertermelés sem hanyatlott volna soha. 

Ezek után rátérhetnék a len és kendertermelés és czélsze-
rüen kikészítés módjának előadására, azonban tévesztett lépés-
nek tartanám ki nem mutatni előbb azt, mily nagy szerepet ját-
szik egy állam közgazdasági viszonyaiban a len- és kenderter-
melés, és hogy mily roppant jövedelmi forrássá  válhatna a len-
és kendertermelés az egész hazában, de legkülönösebben itt a 
Székelyföldön  ós felső  Magyarországban. 

Nem fogok  sem Oroszországra, sem Belgium-Flandriára 
hivatkozni, hol tudniillik az ismert világon s legtöbb len ter-
meltetik, hanem maradok a szomszédos Ausztria mellett. 

Ausztria, mint azt a világkiállítás alkalmakor a nemzetközi 
congressuson, — melyen közbe legyen mondva, mi magunkat 
nem képviseltettük hivatalosan — kimutatta, hogy 325/io millió 
forint  értékű lent és kendert termel, e czélból egy graphikai 
összeállítást készített, melyben sajátságosan hazánk ugy van je-
lezve, mintha egy kilogram lent vagy kendert sem termelne. Van 
szerencsém e két táblázatot bemutatni. 

Ugyan ekkor kitűnt az, hogy ama 367,955 mechanikai 
orsó foglalkoztatására,  melyekkel len- és kenderfonal  készül, 



Ausztriába 1872-ben még 11,848,503 frt  értékű, len, kender, 
kócz, manilla kender, erdei gyapot és jutta hozatott be. 

Jól megjegyzendő, hogy csupán a len- és kenderfonódákról 
van szó, az imént emiitett surrogatumok mind ily fonodákban 
dolgoztatnak fel,  s a pamutfonászat  egész más osztályba esik. 

Állítsuk most ezzel szembe a mi állapotunkat. Néhány nap-
pal ezelőtt vettem ki az országos statistikai hivataltól a követ-
kező kimutatást: öt esztendei átlag szerint termelünk 1312o 
hectáron — 26252 holdon 40532 hectoliter lent magnak, illető-
leg olajnak és 30335 méter mázsa lent fonalnak,  kendert pedig : 
87141 hectáron — 174282 holdon 189419 hectolitert magnak, 
553598 méter mázsát fonalnak.  Ennek összes értéke a legmaga-
sabb árak szerint alig több 11 millió forintnál,  s mi kivitelre ke-
rül, alig képvisel 2V-2 millió forintnál  többet. 

Nézzük már most behozatalunkat. A világtárlat alkalmából 
a kir. földmivelési,  ipar és kereskedelemügyi miniszteriura meg-
bizásából Keleti Károlv orsz. stat. fónök  ,, Honismertető "-jének 
320-ik oldalán áll, 
behozunk fonalakban  1.346,491 frt.  ért. 
vászon és lenárukban 16.451,988 „ „ 

Ez tesz ^ 7 17.718,469 „ „ ehez 
jön a pamutáruk értéke . . . . 5.495,256 „ „ ehez 
leszen összes behozatalunk a 
vászonszö vészetbe és egyéb 
fonalnemüekben  . . . ' . . . . 23.293,735 frt. 

E számokat magunk előtt tartva, s megengedve még azt is, 
hogy statistikai adataink itt-ott hiányosak, mégis első pillantásra 
beláthatjuk azt, hogy mily szerepet játszhat a len- és kenderter-
melés hazánkban ; mily óriási hiányt pótolhat az. 

A vászonszükséglet itt van, mert ha állana is az, mit igen 
sokan állítanak, hogy a nép legnagyobb részben maga készíti 
meg vásznát, mi ugyan nem ugy van ; mégis áll az is, hogy oly 
vásznat, milyenből legtöbb kell, magunk nem készítünk, daczára, 
hogy minden asszony tud szőni, s daczára, hogy nincs oly fold-
mivesnő, ki ne érne reá évenkint legalább 100 napig a szövőszék 
mellett ülni. És miért nem ? Mert nincsenek fonodáink  ? S miért 
nincsenek ? Mert elhitettük magunkkal, hogy földmives  nép va-



gyünk, földmivelő  államot, képezünk s iparra hivatottak nem va-
gyunk, tehát ipari terményeket nem s csak kalászos gabnát ter-
melünk ; különben ha ez igy volna, lehetetlen lett volna át nem 
látni azt, hogy ott, hol a len és kender ugy terem, mint sehol 
jobban a világon, hol a szövészetet századok óta nagy mérvben 
űzték, ne gondoskodtak volna a len- és kendertermelésről, és 
ennek alapfeltételéről  t. i. a fonódák  felállításáról. 

Ma benne vagyunk egy valóságos circulus vitiosusban, mely-
ből csupán az önbizalom, a kitartó és eszélyes munka fog  ben-
nünket kivezetni. 

Ezen circulus vitiosus abból áll, hogy az emberek elhitetik 
magukkal, miszerint a külföldi  vászon-gyáripar a mechanikai 
szövőszékek felállításával  a kézi szövészettel többé meg nem kö-
zelíthető, miszerint nálunk kevés a munkaerő, a dolgozó kezekre 
a íoldmivelésnél van nagy szükség, hol ugy is mindig a napszám 
drágaságáról panaszol a gazda; tehát hagyjunk fel  a vászonszö-
vészettel, mert nem tudunk versenyezni; de azért teremtsünk 
ipart, viseljük a honi készítményt. 

Mily téves nézet, mily káros okoskodás ! 
A kézi szövészetet, ha helyesen űzetik az, a versenytérről 

leszorítani nem lehet, mert nálunk a mezei munkától fenmaradt 
időt, mi évenként 120 napra tehető, semmifélekép  sem értékesiti 
a nép, tehát a helyett, hogy a vászontermelésnél kiadása volna, 
mint a gyárosnak, minden percze pénzzé tétetik. 

Egyébiránt ott van Csehország, Szilézia, Hollandia, Elszasz 
és Lothringia; százezrekre megy a mechanikai szövőszékek száma 
és még is minden magas finomságú  vászon vagy egyéb czérna- és 
gyapotszövet kézi szövőszéken készül. 

A mondottakból azt hiszem, eléggé kiviláglik, hogy a len-
és kendertermelés, ugy mezőgazdaságunk belteijessé tételéve, 
mint különösen iparunk nevelésére nézve nagy fontosságú  kér-
dés, a székely népre nézve pedig a szó legszorosabb értelmében 
életkérdés. 

Legyen szabad azt indokolnom. 
A székelyek aránylag kis területen igen sokan vannak, 

földjük  kevés és Háromszéket kivéve igen gyenge, ehez járul 
még hazánk változó climatikus viszonya, mely ép oly gyakran 



teszi a székely ember remélt termését tönkre, mint a sik Alföld 
népéét. 

A székelyföld  földrajzi  helyzete már maga is iparra utalja 
a székely népet, mert oly országgal határos, mely még mezőgaz-
daságát sem tudja idegen munka segélye nélkül folytatni  s így 
iparának fejlesztése  még nehezebh, mint nálunk. 

Innen van az, hogy a székelynép házi iparával, állatte-
nyésztésével vagy talán helyesebben kereskedésével eddig is töb-
bet szerzett, mint mezőgazdaságával, innen van az, hogy a szé-
kelynép Moldva- és Oláhországba megy, hol azonban fájdalom 
többé-kevésbbé el-erkölcstelenedik. 

Ha a világ nem haladna előre, ha a gőz és villany hatalma 
a nemzeteket nem fűzné  szorosabban össze, meglehet, hogy még 
sokáig elélhetne a székelység mai viszonyai között anélkül, hogy 
félnünk  kellessék, miszerint e derék nép, mely mint szirt állott a 
határon s fentartá  magát minden idegen elem be nyomulása el-
len, majd romlásnak indul. 

De a világ halad. íme munkába van véve ama rész vasút, 
mely a kelet nyugat között hazánkon át, mint utolsó lánczszem 
készül el, melynek segítségével megnyílik az ut a világ iparának 
a kelet felé  hazánkon át s e verseny erős és hatalmas, hatalmas 
annyira, hogy az esetben, ha a székely népet készületlen találja, 
eltaszítja a térről, nyomorulttá és koldussá teszi anyagilag ugy, 
mint szellemileg. 

Ha pedig mélyen és gondolkozva kutatjuk azt, hogy mily 
iparággal kell a székely népnek a versenytérre lépni, első helyen 
fogjuk  találni a vászonszövészeti ipart, melynek feltétele,  t. i. a 
len- és kendertermelés hatalmunkban áll; utána a fának  mű-
szerü feldolgozását  és a bőripart. 

Tárgyunk ma a len és kendertermelés, ez el válasz thatlan 
életfeltétele  a szövészeti iparnak, mely hivatva van a derék szé-
kely népet nemcsak mint a magyar nemzet hamisítatlan keleti 
gyöngyét nemzetének megtartani, hanem hivatva van e népet a 
vagyonosodás és cultura azon fokára  emelni, melyen küldetését 
a kelet felé  fényesen  betöltheti. 

Szóljunk tehát ezentúl erről, elmondván, miként fogjunk  a 
nagy munkához. 



A len és kender hazánkban bámulatosan diszlik, ha min-
deniket ott termesztik, hol a természeti feltételek  megvannak. 
Láttam oly szép és magas lent idehaza, mint Livadiában, és lát-
tam szebb kendert, mint Manillában és Olaszországban. De ez, 
fájdalom  ! csak kivétel. Mert az emberek szeretik erőltetni a dol-
got s mit és mint ősapáik cselekedtek, szeretik azt utánozni. 

íme, előttünk a székelyföld,  szomszédságunkban a szász 
föld.  Azt tapasztaljuk, hogy a székelyek minél kevesebb lent s 
annál több kendert termelnek, mig a szászok több súlyt fektet-
nek a lentermelésre. Pedig megfordítva  kellene állani az 
aránynak. 

A len ugyanis sok harmatot, a kender pedig erőteljes föl-
det követel s diszlik, ha nem részesül is annyi csapadékban, mint 

" a len, melynek ez nélkülözhetlen életfeltétele. 
Hogy miért követtetik ezen téves termelési irány, annak 

okát leginkább abban találjuk, hogy a kender kikészítése ke-
vésbbé kényes, feldolgozása  pedig elterjedettebb, mint a lené. 
De ha azt kérdezzük, hogy a székelyföldön  melyik adna nagyobb 
hasznot ha okszerűen kezeltetnék, akkor a felelet  a lentermelés 
mellett lesz. 

El vagyok készülve az ellenvetésekre, melyek azonban tar-
taléknélküliek. Tudom, hogy azt mondják sokan, hogy a len ki-
meríti a földet;  ezt a kender is megteszi, de megteszi végre 
minden növény. Hanem a lent okszerűen termelni annyit tesz, 
mint egy és ugyanazon földben  csak minden hatodik évben s 
mindig lóher utáni tövisben és . soha frissen  trágyázott földbe 
vetni. 

Továbbá soha sem szabad ifjabb  magot vetni, mint lega-
lább öt éveset. — A lenmag ha meg is ért technikailag, azaz ha 
ád is olajat, botanikailag öt év előtt éretlen, vagy legalább csira-
képessége gyenge s igy gyenge növényt ad, bár mily jól készített 
földbe  vettessék is az el. 

A len nem oly kényes növény, mint például a dohány, mert 
csupa harmatból is megél és meg is ád annyi hasznot, mint a 
dohány, feltéve,  kogy tudnak vele bánni. 

A mi nálunk a lent kellőleg értékessé tenni nem tudja, az 
a lennek áztatási módja. 



Ez a legnehezebb vagyis legkényesebb munka. A legszebb 
lent értéktelenné lehet tenni a kelleténél 10—12 órai tovább áz-
tatással és a rosz fésülés  által, mig felettébb  értékes lehet a len, 
ha régi mag, lóher vagy kapásnövény után tiszta földbe  vettetik, 
ha áztatására kellő ügyelet fordittatik,  ha végre kellőleg fésiil-
tetik. A különbség annyira nagy, hogy lehet termelni lent, mely-
nek mázsáját 60—80 forinttal  is megveszik, mig lehet termelni 
olyat, hogy 10—15 frttal  is nehéz eladni. 

Nem bocsátkozhatom itt a lentermelés mikéntjének apró 
részleteibe, hanem jelezhetem azt, hogy a pozsonyi ipari okta-
tást és házi ipart fejlesztő  egyesület adott ki egy igen c-zélsze-
rüeti és értelmesen szerkesztett utasitást, melynek néhány pél-
dányát ezennel szerencsém van bemutatni. 

Másrészt pedig a királyi földmivelés,  ipar és kereskedelmi 
minisztérium rendeztetett be egy mintagazdaságot és lenkiké-
szitő intézetet, melyben előterjesztésem folytán  ez idén épen a 
s.-sztgyörgyi felsőbb  népiskolai igazgató Tarczali Endre ur kellő 
oktatást élvezett. 

Végre jelezhetem azt, hogy egy ily minta gazdaság és len-
kikészitő ós beváltó intézet a székely házi ipar-egyesület által is 
fog  legközelebb felállittatni,  ugy, hogy annak, ki lent termel, 
lesz hol kikészittesse czélszerüen, vagy eladja tisztességes 
árban. 

És ha Isten törekvésünket megsegíti, ha a derék székely 
nép bizni fog  vezetőiben, kik egyletté alakultak a czélból, hogy 
a házi ipart emeljék és fejlesszék;  bizni a székely mivelödési 
egyesületben, mely feladatául  tűzte ki a székely népet anyagilag 
és szellemileg emelni, akkor nem kétlem, hogy egy rövid év el-
telte után állani fog  a fonoda  is, mely 2—3000 orsón feldolgozza 
a lent, hogy legyen a székely nőknek egyenlő és elég fonaluk, 
hogy ne vesztegessék az időt a lassú s többé az igényeket ki nem 
elégitő kézi fonással,  hanem szőjjenek javitandó szövőszékeiken, 
melyeknek mintáit a fonoda  maga fogja  felállítani  s melyeket az 
ügyes székely férfi  minden nehézség nélkül maga is megtudand 
épiteni. 

Elmondottam ezekben a len- és kendertermelés fontossá-
gát, ugy hiszem bebizonyítani elég hiteles számokkal, hogy a len 



és kendertermelésre szükség van; jövedelmezési számításokba 
szándékosan nem bocsátkoztam, mert az, hogy mily nagy jöve-
delmet adhat egy hold lenföld,  mindig attól függ:  jól dolgozott-e 
az ember ? 

Ha jól dolgozott, jövedelmez a len többet, mint bármely 
más gabonanem, mi ha nem ugy volna, nem termelnék, sokkal 
rosszabb égalji viszonyok között Ausztriában; és igy nem marad 
más hátra, mint felhívnom  a t. gyülekezetet, hogy befolyásának 
egész súlyával hasson oda, miszerint a székely nép kövesse ve-
zetőit és átalánositsa a lentermelést, vesse meg ez által egy nagy, 
messze kiható ipar alapját. 

Tapasztalataim szerint semmi sem hat ugy, mint a példa; 
adjon és hiszem is, hogy adni fog  példát a házi ipart terjesztő 

_ székely egylet, feltéve,  hogy támogatva is lesz,.s ha e példa biza-
lommal, kitartással követve lesz, czélt érünk s e czél nem lehet 
más, mint édes hazánk felvirágoztatása,  népének boldogítása s 
végre a magyar nemzet küldetésének az emberiség mivelödése 
terén leendő hü és lelkiismeretes teljesítése. 

Jagócsi Péterffy  József-



IX. 

A Háromszéken  felállítandó  fonó-,  szövő-intézet. 

Az előbbi VIH-dik czikk folytatásakép  közöljük főbb  vo-
násokban az illetők által készitett tervet is, mely szerint a szé-
kelyföldön  ós pedig Háromszéken 

a) egy ken'der-lenkikészitő intézet, 
b) egy mechanikai orsókkal felszerelt  minta fonóintézet 

kender, len és gyapot fonásra  és 
c) egy vászon-szövő tanműhely lenne felállítandó.  A három 

intézet tulajdonképen egymást egészítené ki s így csak egy inté-
zet szükséges részeinek tekinthetők. 

Hogy Háromszék egészen alkalmas hely erre, az minden 
kétségen felül  áll; mert először is a rigai lenmaggal már tett 
kísérletek bebizonyították, hogy ott a legszebb len biztosan meg-
terem, — a kender termés hasonlókép kiválóan sikerül. Másod-
szor a nép kisebb mértékben eddig is foglalkozott  azon a vidéken 
kendertermeléssel, fonással,  szövéssel s ezekben sok ügyességgel 
bír. Harmadszor az előállítandó termékek elárusitására hazánkon 
kívül is biztos piacza van a szomszéd keleti tartományokban. 
Yégre a legjobb gyapotat Egyptomból könnyebben és olcsóbban 
kaphatják, mint a hasonló ipart üző ausztriai tartományok. Meg 
van tehát minden természetes előnyös feltétel  Háromszéken, a 
mi a gyolcsipar meghonosítására és felvirágzásárá  megkí-
vántatik. 

Ezekhez azonban még két fő  feltétel  szükséges, nem helyi 
természetű, de elengedhetlen két feltétel  a siker biztosítására, — 
egyik az intéző szakismeret, másik a pénz. Örömmel jegyezzük 
meg, hogy ezen két feltételre  nézve is kedvezőknek látszanak a 
körülmények. 



Mert nem is említve J. Péterffy  Józsefet,  mint a háziipar 
és ipari ügyekben a közoktatási és földmivelés,  ipar- és keres-
kedelmi ministeriumok által kiküldött biztost, ki a szóban levő 
irányban szerzett szakismerete s az ügy iránti kifáradhatlan 
buzgóságánál fogva  is hivatva van a kérdéses terv létesítésében 
hasznosan közreműködni: rendelkezésére lehet most az illetők-
nek Binder Lajos gépészmérnök, ki államsegélylyel két évig 
Szászországban épen azzal foglalkozott,  hogy a kender-len-gya-
pot fonó-  s szövőgyárak minden titkait gyakorlatilag sajátítsa 
el, aki tebát valóságos képzett szakember e tekintetben s akinek 
e mellett módjában van teljesen kipróbált segéd művezetőket 
is hozni be magával. — A lenkikészitő-intézet vezetésére hason-
lókép van alkalmas szakember Tarczaly Endre, a s.-szentgyör-

' gyí felső  népiskola igazgatójában. A szakismeret és szakerők te-
hát az emiitett intézetek felállithatására  s vezetésére meg van-
nak, ami fő  fontosságú  a vállalat sikerére. 

Hát a pénzzel hogy állunk ? Előleges számítás szerint kel-
lene a tervezett intézetek felállításának  biztosítására és a felsze-
relésekre mintegy 60,000 frt.  Ebből megvan 10,000 frt  a Zim-
mermann-féle  adományból s a ministeriumtól előre nyert segély-
ből. A hiányzó 50,000 frt  előállítására ezer darab 50 frtos  rész-
vény kibocsátása terveztetik, 5 — 6 perczent kamatbiztositással. 
A nagy fontosságú  terv kivitelére a kormánytól is remélnek egy-
szermindenkorra 10—15,000 frtnyi  segélyt vagy legalább kamat-
nélküli kölcsönt, mely összeg tartalékul szolgálna különösen a 
részvények után járó kamatok pontos fizetésének  biztosítására 
az első években, mert a felállítandó  vállalat a kezdet nehézségein 
tul kell, hogy biztosan fedezzen  minden költséget, — sőt oda 
kell fejlődnie,  hogy a részvényeseknek szép osztalékot adjon. 

Az a kérdés már most, hogy részvények utján 50,000 frtot 
az illetők képesek lesznek-e előállítani ? Ha a kik a terv élén ál-
lanak, minden tevékenységet kifejtenek;  ha sikerülend nekik 
különösen a székely módosabb osztályokat az itt általánosságban 
vázolt terv nagy fontosságáról  kellően felvilágosítani  s annak 
megnyerni: ekkor az 50,000 frt  részvények utján meg lesz. Ki-
vált ha a részvégy összeg befizetése  részletekben fog  kívántatni, 
s ez esetben biztosan lehet remélni, hogy a kormánytól kérendő 
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10—15,000 frtnyi  segély vagy kölcsön is kieszközölhető lesz. 
Miután tehát a pénzen kivül minden feltétel  meg van egy Há-
romszékre tervezett lenkikészitő-, fonó-  és szövőintézet felállit-
hatására, — a pénz megszerzése is a fennebbi  módon remélhető 
sőt részben a pénz is már megvan: nem kételkedünk rajta, hogy 
e nagy szabású terv valósittatni fog  s ez által a székelyföldön 
korszerű szervezettel egy oly iparág honosittatik meg s fejtetik 
ki, melyre a székelyföld  — mint érintettük — különösen van hi-
vatva és a mely iparág száz meg száz családnak biztosit tisztes-
séges életmódot s idővel ama vidék jóllétének fő  forrásává  vál-
hatik, a hazának milliókat tarthat vissza, melyek most évenként 
idegen országokba jutnak idegen vászonért. 

A székelyföldön  nagyobb jelentőségű dolgot mostanság 
aligha terveztek. Minden körülmény kedvezni látszik e nagy kez-
deményhez. Az idő megértnek mutatkozik reá, az auspiciumok 
jók. Kétségbe kellene esnünk élhetetlenségünk felett,  ha mégis 
összemenne e terv is minden nagyobb erőfeszítés  nélkül, az ' át-
kos közönyösség miatt. Mi hisszük az ellenkezőt, mi reméljük, 
forrón  óhajtjuk, hogy a székelyföldi  lenkikészitő-, fonó-  és szö-
vőintézet minél előbb és pedig teljes sikerrel létre hozatik. 

B. Á. 



X. 
Gazdasági  és iparos szakoktatás  a székelyföldön. 

A székely nép általában földmivelő  ; szorgalommal és jól 
megmiveli földjét;  azonban most is csak azon mód szerint, mint 
a régiek mivelték. Okszerű újításoknak nem barátja, mi által 
földjét  értékesíthetné s jövedelmét fokozhatná.  Hogy ez igy van, 
annak egyik oka az is, mert a székelyföldön  gazdasági szakok-
tatás egyátalában nem létezett. 

Az iparra és házi iparra hasonlóan sok ügyessége, termé-
szetes hajlama s találékonysága van a székelynek. És hogy az 
iparosságban még is jelentékenyebb fokra  nem emelkedett; hogy 
a házi iparban, fonásban,  szövésben, szalmakalap, gyékény, szo-
tyor készítésben, gazdasági s háztartási tárgyak faragásában,  s 
más hasonlókban még mindig a régi kezdetleges színvonalon áll, 
kivévén egyes naturalisták remekebb müveit: ennek is egyik oka 
az iparos szaktanitás hiánya volt. 

E nagy hiányon akartak segíteni Csik- és Háromszék kö-
zönségei és a közoktatási magyar ministerium, midőn részben a 
volt székely határőr-ezredek visszanyert alapjaiból, részben ál-
lamsegélylyel néhány oly felső  népiskola felállítását  határozták 
el a Bzékelyföldön,  melyekkel kapcsolatban gazdasági és iparos 
szakoktatás is szerveztessék. 

A magyar ministerium fenállása  óta tehát a székelyföldön 
öt ilyen felső  népiskola állíttatott fel,  még pedig Sepsiszent-
györgyön, Barothon, Kézdi- Vásárhelyen, Csik-Szeredán és Gyer-
gyó-Alfaluban,  ezekhez számithatjuk még a Háromszék szom-
szédságában, a csángó magyarok közt Hosszufaluban  felállított 
hatodik félső  népiskolát, ez utóbbi egészen államköltségen állit-



tátott s tartatik fen.  A többiekben is a tanítókat mind az ál-
lam fizeti. 

E hat felső  népiskola közül a k.-vásárhelyihez ipari, a 
hosszufalusihoz  fametsző,  a többihez gazdasági szakoktatás csa-
toltatott oly módon, hogy a felső  népiskolai 3 évi tanfolyam  be-
végezte után, a 4-dik év kizárólag szakoktatásra és szakfoglal-
kozásra használtatik. 

A kézdi-vásárhelyi felső  népiskolának czélja tehát az, hogy 
ott a növendékek az eleminél magasabb általános miveltséget 
nyervén, az utolsó évben megtanulják mindazon elméleti szak-
ismereteket, melyekre a növendéknek szüksége van a végre, hogy 
belőle idővel ne esek tudatlan zúg-mesterember, hanem értelmes 
iparos polgár váljék, olyan, aki üzletének gyarapítására s széle-
sebb kihatására számításokat tenni és a vidéki viszonyokat fel-
használni képes legyen. 

Eddig a mesterségre szánt székely fiuk  valamely székely 
városban, még többen Brassóban és Segesvárott beadattak leg-
több esetben minden elemi ismeretek nélkül mesterinasoknak, 
akik aztán mestereik által mint cselédek mindennemű dologra 
hajhásztattak s évek alatt mellékesen megtanulták a czélul vett 
mesterséget is. Ha felszabadultak,  tudtak aztán csizmát vagy la-
katot csinálni, ugy a hogy azt tanulták, durván, kezdetlegesen, 
de mivel semmi miveltségük nem volt, minták után mesterségü-
ket tökéletesitni nem tudták, üzletökben ügyességet, összeköt-
tetéseket nem szerezhettek, maradtak alsó rangú mesterembe-
rek, falukon  és kisebb városkákban tengődve, nagyobb városok-
ban azonban elnyomva s kizsákmányoltatva néhány ügyesebb és 
szélesebb látkörü idegen iparos által, kikkel semmikep sem ver-
senyezhettek. 

A k.-vásá r h e l y i i p a r o s - s z a k o k t a t á s s a l meg-
toldott felső  népiskolának fontos  feladata  tehát abban áll, hogy 
a székely iparosok sülyedtségét emelje, a képződő iparos osz-
tályba általános és szakmiveltséget vigyen be s képesítse őket 
arra, hogy mesterségüket az idő s körülmények kívánalmaihoz 
képest finomítsák,  tökéletesíthessék, üzleti számításokat s össze-
köttetéseket tehessenek; szóval, hogy üzletük szempontjából az 
adott viszonyok uraivá s nem szolgáivá legyenek. 



A h o s s z u f a l u s i ,  f a m e t s z ő - t a n m ü h e l y l y e l 
összekötött felső  népiskolának speciális czélja: hogy az arra 
ügyességet mutató növendékek a fametszést,  az egyszerűbb tár-
gyaktól (g)úfa-,  tintatartók, gyermekjátékoktól) elkezdve, amü-
vészi diszfaragásig  megtanulják. Nézzünk csak szét akármelyik 
városban, és a boltokban mindenütt ezer meg ezerféle,  fából  fa-
ragott tárgyat látunk, melyeket mint háztartáshoz szükségese-
ket, vagy diszdarabokat, leginkább pedig mint gyermekjátékokat 
megveszünk és hazahordunk. Gondoljuk aztán hozzá, hogy ezen 
mindenféle  faportéka  majd mind külföldről  (leginkább Níiren-
bergből, Svájcából, Rajna-vidékéről) jő be hozzánk s mi éven-
ként egy millió frtnál  többet adunk ki ilyenekre: könnyen át-
láthatjuk, mily jó volna, ha ezen többnyire könnyen előállítható 

1 faragványokat  magunk csinálnok s azt a milliócskát magunknak; 
tartanok meg. Hány család élhetne abból meg tisztességesen ! 
Hiszen fánk  bőven van, kéz, ügyesség és hajlam is van e nem 
nehéz mesterségre (a fametszésnek  csak művészi magasabb fokát 
mondhatjuk nehezebbnek); csak az alkalom kell tehát és jó ve-
zetés, hogy nálunk a fametszés  meghonosodjék. Ilyen alkalmat 
nyújt a székelység egyrészének a hosszufalusi  fametsző-tanmü-
hely. A derék fametsző-mester,  Kupcsay János, kitűnő szakem-
ber, elég vonzerőt gyakorolhat a vidékre s különösen a faragást 
kedvellő növendékekre. A jobb módú községek fedezhetnék  egy 
egy szegény, de kiválóbb hivatást igérő növendék költségeit az 
iskolában. S igy csakhamar élénk fametsző  telepek állhatnának 
elő, maguknak életmódot biztosítva s a vidéknek egy uj jövedelem 
forrást  nyitva. 

Egy hasonló fametsző  - tanműhely a fennebb  emiitett kézdi-
vásárhelyi iparos szakosztálylyal kapcsolatban is állíttatott fel 
pár hó előtt külföldről  hozott, kitűnő mesterrel. A fametszés 
megtanulására és terjedésére tehát megint egy új alkalom. 

A g a z d a s á g i s z a k o s z t á l y l y a l megtoldott, fen-
nebb emiitett négy felső  iskola czélja: a gazdasággal foglalkozó 
nép fiait,  mint leendő kisbirtokosokat, elméleti és gyakorlati 
szakoktatás által saját kisbirtokaik okszerű s a korkivánalmáinak 
megfelelő  kezelésére és hasznosítására oktatni. 

A felső  népiskola három osztályában a növendékek elemi 



ismeretei tovább gyarapittatnak általános mivelődés szempont-
jából. A 4-dik szakosztályban már csak gazdasági isineretek 
adatnak elő,mit a gyakorlati gazdálkodás követ. A szaktárgyak 
főbb  csoportjai ezek: a) gazdasági növénytermelés, fa-  és állat-
tenyésztés, b) gazdasági üzlettan, c) állatgyógyászat, d) mezei 
rendőri törvények és szokások, e) a nemzetgazdaságtan alap-
vonalai. 

A gyakorlati gazdaság egy megfelelő  területen folytattatik, 
a hol a növendékek mindennemű munkában részt vesznek. A 
gazdasági terület megfelel  egy kis birtoknak, milyen azon a vi-
déken legtöbb van. E terület pl. S.-Szentgyörgyön 13 és fél  hold-
ból áll, ebből vetés alá 7 hold van véve, hatos vetés-forgás  sze-
rint 6 táblára osztva, melyekbe a gazdasági növények aként vet-
tetnek, a mint természetük s alkatrészeik szerint egymás után 
előnyösen tenyészni szoktak, a nélkül, hogy a termőföld  egy ré-
szét parlagon (ugarnak) kellene hagyni. A íenmaradó 6 és fél 
holdból egy egy darab konyhakertnek, kísérleti térnek, luczer-
násnak, dohánytáblának és gyümölcsösnek használtatik. Mivel-
tetik tehát itt minden, a mi egy kis gazdaságban szükséges ós 
legnagyobb haszonnal mivelhető, miveltetik okszerűen és ér-
telmesen. 

Czélja tehát ezen gyakorlati gazdaságnak, hogy egy kis 
mintagazdaság képét adja s szűkebb téren folyvást  kísérleteket 
tegyen uj termények meghonosítására, melyek ama vidék égalja 
s talajához alkalmasabbak és a mivelőre nézve nyereségesnek 
bizonyulnak. 

A gazdaságnak meg van a szükséges gazdasági állat-állo-
mánya is, tehenek, sertés, juh. Ezeknél megint a jó faj  tenyész-
tésére s azok jövedelmezőségére van fordítva  gond. A téj czél-
szerü kezelése, felhasználása,  jó sajt készítés, szép borjuk neve-
lése, méh-tenyésztés mind számításba vétetnek. 

A növendék látja itt a tagosítás előnyeit, megtanulja, hogy 
mit, mi módon kell egy kis birtokon okszerűen és minél több 
haszonnal termelni és tenyészteni ? megtanulja a trágyázás he-
lyes és olcsó módját, a termesztmények biztos conserválása s 
idejében való felhasználása  módját, a kopár helyek hasznossá té-
telét befásitás  által, stb. Aztán mint értelmes polgár és képzett 



gazda megy haza saját birtokába, érvényesíteni ott ismereteit s 
tapasztalatait a maga számára, — vagy kereshet nagyobb birto-
kon gazdai állomást, vehet át bérletet melyek mindenkép tisz-
tességes életmódot biztosítanak neki. 

De tanulhatnak egy ily mintagazdaságban a vidéki gazdák 
is egyet mást látogatások alkalmával, a minek hasznát vehetik. 

íme a czélja a fentebb  röviden vázolt gazdasági szakokta-
tásnak s gyakorlati gazdaságnak. Azt megengedem, sőt tudom, 
hogy ezen szakiskolák s különösen az azokhoz tartozó gyakorlati 
gazdaságok, most kezdetben még nem érték el teljes kifejlettsé-
güket, még sok kívánni való van a mintaszerüségig. De ez a kez-
det nehézségeinek, az alkalmazott vezetők tapasztalat-hiányának 
s a nép idegenkedésinek minden uj intézet irányában, tulajdo-
nitható. A hézagok azonhan lassanként pótoltatni s a hiányok 
tűnni fognak  s így ezen intézetek czéljukat rövid időn elérik s 
hebizonyitandják, hogy lételük, példájuk s az azokban elért ered-
mények a székelyföld  gazdasági viszonyainak javítására, a gaz-
dálkodás jövedelmezőbbé tételére rendkívüli hatással leendnek. 

A csíkszeredai és gy.-alfalusi  szakiskoláknál a gyakorlati 
gazdaság nagyobb területen űzetik, de a gazdasági szaktanitás 
és a gyakorlati gazdaság általában az előbb jelzett beosztás sze-
rint foly,  s különösen a cs.-szeredai már is szép fejlődésnek 
indult. 

Szakoktatást találunk még a sz.-kereszturi állami tanító-
képezde mellett és pedig a kertészetben, méhészetben s a házi 
ipar némely ágaiban, pl. a vessző- és szalmafonásban. 

Nagy szükség volna továbbá Marosszéken, hol a szőlőmive-
lés virágzik, egy vinczellér-iskolára egy minta-pinczével kapcso~ 
latban, hol a szőlős-gazdák a borkezelés okszerű módját is elta-
nulhatnák. 

Lehetne még a nagyobb községek elemi iskolái mellett a 
kertészetet s házi ipar egyik másik ágát, melyre a helyi viszo-
nyok mintegy rámutatnak, tanítani. Ez egy kis buzgósággal 
könynyen, csaknem áldozat nélkül kivihető. E tekintetben a köz-
oktatási ministerium tett is már lépéseket, csak künn találjanak 
támogatásra az ilynemű törekvések, melyek lassanként a köz-
jóllétnek magvait vannak hivatva elhinteni. 



A fennebbiekben  jeleztem a székelyföldön  a közelebbi évek-
ben keletkezett szakoktatás miben állását s kitűzött czéljait, va-
lamint a batást is, melylyel az ébredező szakoktatás a székely 
gazdaság s iparosság fejlesztésére,  a székely vagyonosodás eme-
lésére lehet s kell lennie, örvendetes jelei azok a jó irányban 
való megmozdulásnak és haladni törekvésnek. Bizony nagy ideje 
hogy meleg közrehatásunkkal támogassunk mindnyájan és min-
den oldalról minden megkezdett s megkezdendő hasonló törek-
vést most a tizenkettődik órában, midőn nyugatfelől  a minden 
irányú kulturális haladás ellentálhatlanul közeledik bérczeink 
közé, hogy elnyomjon minden tért és minden népet, mely primi-
tív ősi állapotából megmozdulni nem akar vagy nem tud! A szé-
kely megtudta védeni hazáját a nyers erő ellen mindig; meg 
kell védenünk magunkat a kultura hatalma ellen is az által, hogy 
vele szövetkezzünk. 

/ 

Buzogány Aron. 



XI. 

A Cser  ey-féle  mtizcum Háromszéken. 

A lapokban is volt szó arról, hogy özvegy Cserey Jánosné 
úrhölgy egy értékes gyűjteményt ajánlott fel  egy létesítendő 
„Háromszéki Muzeum" alapjául. A mint ez a székely egyesület-
nek tudomására jutott, azonnal felkérte  Szentiványi Gyula főis-
pán és Künnle József  orsz. képviselő urakat, hogy szíveskedjenek 
részletes tudomást szerezni e gyűjtemény értékéről s arról, hogy 
mily feltótelek  alatt ajánltatott fel  az Háromszéknek s történt-e 
már valami lépés e gyűjtemény átvétele s elhelyezésére nézve, s 
minderről értesítsék a székely egyesületet a végett, hogy ha szük-
séges volna, ezen elég érdekesnek látszó székely kulturális moz-
zanat valósítására az egyesület is közremüködhessék. 

Az eddig nyert előleges értesülés szerint emiitett gyűjte-
ményről tájékozásul a következő rövid ismertetést adhatjuk. 

1. P o r c e l l á n n e m ü tárgyak száma 31 darab, köztök 
kiváló a gf.  Apor István szép tála 1516-ból. — 2. S z ö v e t n e -
m ü e k (kivált házi szövés) 70 darab, köztük Barabás Mária 
tiszta arany főkötője,  'Tisza Krisztina nyakkendője s több hím-
zett váll és derék a XVII-ik századból; Macskásy tábornok se-
lyem-abrosza 1702-ből. — 3. Bőr n e m ű e k , női czipők, tár-
czák, katonai szerek, 29. darab. — 4. C s o n t t á r g y a k 8db., 
romai füdzőtű,  szétbontható agyar-kereszt, stb. — 5. F á b ó l 
v a l ó k 72 db., köztök egy tízezer darabból kirakott mozaik tö-
rök asztal és Kiss Ernő tábornok disznyerge. — 6. R é z- ó 1 o m-
és v a s t á r g y a k 119 db., ezek közt Barcsay Ákos fejedelem 
asztali órája 1650-ből, török, tatár és magyar kardok, buzogá-
nyok, sisakok, vasingek, zabiák, olasz katonai harcz-kürt, stb. — 
7. B r o n z b ó l valók, régi balták, fejszék  11 db. — 8. A r a n y 



és e z ü s t tárgyak 43 db., köztök egy 1660-ból való öv, régi 
gyűrűk, a Cserey család örökségéből több darab. — 9. É r m e k 
350 db., romai s később korbeli pénzek; érdekes az 1848. évi 
magyar első rendű érdemrend, melyet Bem tábornok viselt s 
Kossuth ajándékozott közelebbről e gyűjteménynek. — 10. Ké-
pek , alakok, 56 db. vászon, pléh, selyem és fafestmények,  üveg, 
és tükör kirakások, gráfit,  tü-szurásu képek. — 11.Különféle 
t ár g y a k, kőkalapács, romai hamvedrek, téglák, régi épület-
kövek, romai vizvezető-csövek. Apaffy  fejedelem  nagy billikoma 
1600-ból. sat. 73 db. — 12. T e r m é s z e t r a j z i tárgyak 225 
db., állat, növény, ásvány darabok, két koponya és egy csontváz. 
— 13. K ö n y v e k 1188 db. — 14. K é z i r a t 845 db., ezek 
közt az erdélyi fejedelmektől  okiratok ; Básta György kinevezi 
Teleky Donáth Györgyöt Háromszék kapitányává 1603-ban; 
Zabolai Basa Tamás szerződése Mikes Benedekkel 1593; a szé-
kelyeknek Agyagfalván  tett törvényök 1506-ból: a léczfalvi  or-
szággyűlés rendelete Kézdi-Vásárhelyhez, hogy parasztokkal ne 
támadjanak háborúra 1600; sat. — 14. végre szomorú je-
lentések, halotti búcsúztatók, satb., kéziratban és nyomtatva 
362 db. 

Az összes gyűjtemény áll tehát 3522 dból, ebből 1137 db. 
különféle  tárgy, 2395 db. pedig könyv, kézirat. 

E gyűjtemény valódi becsét szakértők ítélhetnék meg rész-
letes megvizsgálás után. Aanyi bizonyosnak látszik, hogy e gyűj-
teményben több becses és értékes darab van, talán olyan is egy 
kettő, mely méltán foglalhatna  helyet bármely muzeumban is; 
ennélfogva  megérdemli, hogy Háromszék, melynek felajánltatott, 
gondot fordítson  e gyűjtemény czélszerü elhelyezésére s egy-
szersmind intézkedjék aanak szakszerű rendezéséről s gyarapí-
tásáról. 

Ugy tudjuk, hogy az átvétel némi fenforgó  nehézség miatt 
még nem történt meg, de közelebbről meg fog  történni. Egyéb-
aránt bár hol helyeztessék is el e gyűjtemény, mi óhajtanok, hogy 
az által egy általános „Székelyföldi  mttzeum4' alapja vettetnék 
meg oly szervezettel, bogy a többi székelymegyék is közösen ér-
dékelve legyenek iránta. így több erő csoportosulhatná a mu-



zeum jövőjének biztosítására s gyorsabb lenne annak gyarapo-
dása is. 

A „Székely egyesület" is bizonyára szívesen közre fog  mű-
ködni ez ügyben, ha a szóban levő gyűjtemény felajánlási  körül-
ményeiről részletes felvilágosítást  nyer s a közreműködésre az 
illetők által felhivatik. 

B.Á. 



XIL 

Pályázat. 

A „Székely mivelődési és közgazdasági egyesület" f.  évi 
augustus 30-án Sepsi-Szentgyörgyön tartott közgyűlésének ha-
tározata alapján az egyesület központi választmánya pályázatot 
hirdet „a székelyföld  mivelődési és közgazdasági állapotának s 
viszonyainak leírására." 

E munkának ki kell terjeszkednie a székelyföld  és székely-
nép miveltségi állapotára, tan-és pénzügyére, homanisticus inté-
zeteire, háztartási, mezőgazdasági, állattenyésztési, erdőkezelési, 
bányászati, ipar és kereskedelmi, továbbá közlekedési, építke-
zési, népességi és birtokviszonyaira, — mindent a legújabb sta-
tistikai adatok alapján, körülményesen adván elő, az előnyök és 
hiányok világos feltüntetésével,  — kiemelvén az előnyök kiakná-
zására s a hiányok pótlására szolgáló módokat és eszközöket ál-
talában. 

Terjeszkedjék ki e muuka különösen, a termékek és gyárt-
mányok jelen állapotának, termelési helyeinek és az egyes czik-
kekbeli termelő és kiviteli képességnek feltüntetésére,  s tegyen 
részletes javaslatokat az iránt is, hogy mely czikkeknél és mily 
intézkedések által lehetséges a termelő és kiviteli képességet a 
székelyföld  és közös hazánk javára sikeresen fokozni. 

E munka legalább 20—25 nyomtatott 8. r. ivre terjedjen. 
A világos, könnyen érthető irály a mű előnyére fog  szolgálni. 

Pályadíjul 1000 o. é. forint  tűzetik ki, mely összeg a juta-
lomra méltónak talált mű szerzőjének a pályázati eredmény köz-
hírré tétele után azonnal egyszerre adatik ki. A jutalmazott mű 
az egyesület tulajdona lesz s ez gondoskodik kinyomatásáról. 



Szerző azonban a kinyomatott mű 50 példányára ingyen tarthat 
számot. 

A pályadíj csak általános becscsel bíró, minden tekintetben 
irodalmi színvonalon álló műnek adatik ki. 

Pályázati határidő 1878. évi május hó 1-ső napja bezárólag. 
A bíráló bizottság később fog  kijelöltetni. 
A pályázat módjára s feltételeire  nézve a Magy. Tud. Aka-

démia pályázati szabályai érvényesek. A pályamüvek az egyesü-
let elnökéhez küldendők be. 

A központi  választmánynak Budapesten, november hó 
18-án, 1876. tartott üléséből. 



XIII. 

Mélyen  tisztelt  képviselőház  ! 

A székely mivelődési és közgazdasági egylet, min t Magyar-
ország legerdősebb vidékei egyikének, a Székelyföldnek  erdőgaz-
dasági ügyekben is képviselője, ezen hivatásából, valamint az 
1876. aug. 30-ki közgyűlésen hozott határozatáuál fogva  is, rau-
laszthatlan kötelességének ismeri a mélyen tisztelt képviselő-
házhoz alázatos kérést intézni az iránt, hogy a nemcsak helyi, 
de általános országos érdekek által is sürgősen igényelt erdőtör-
vény mielőbbi meghozását eszközölni méltóztassék. 

A székely közgazdasági egylet habár alaposan utalhatna 
azon általános közgazdászati tényezőkre is, melyek Magyaror-
szág erdőgazdaságának érdekében halaszthatlanul követelik egy 
korszerű és az erdőgazdaság ápoló fejlesztését  biztosító erdőtör-
vény megalkotását, mindazonáltal jelen kérelmét csupán az ál-
tala képviselt vidék helyi viszonyaiból eredő, következő tények-
kel kívánja indokolni. 

A székelynép által lakott vidék termőföldje  legnagyobb 
részben feltétlen  erdőtalajt képezvén, ama már is köztudomási-
lag tulnépes országrésznek gazdasági életereje és megélhetése az 
erdőkre van utalva. Ez erdők azonban az utóbbi pár évtized 
alatt lefolyt  általános gazdasági válság és az országos viszonyok-
ból kifolyólag  a népre fokozódva  nehezedő terhek következtében 
mint forgatható  tőkét képviselő birtokrészek igen nagy mérték-
ben és számos helyen a talaj termőképességenek erején felül  let-
tek igénybe véve, ugy hogy ma, fájdalom,  igen terjedelmessé lett 
azon erdőterületek térfogata,  melyek alegkissebb költséggel vég-
rehajtani kivánt pazarló erdőkihasználásnak áldozatul estek. E 
területek pedig, melyek a legkisebb költséggel végrehajtani ki-



vánt pazarló erdőkihasználásnak áldozatul estek. E területek pe -
dig, melyek a földmivelés  semmi más mivelési ágára nem alkal-
masak, ha minél elébb kellő gondozás és a föld  termőerejének 
megfelelő  kezelés alá nem vétetnek, nem csak mint gazdasági jö-
vedelmi források,  de mint az adóállomány tárgyai is örökre meg-
semmisülnek azon szántó és egyéb gazdászati czélra alkalmas 
más földterületekkel  együtt, melyeken a pusztákká vált hegyol-
dalakról lecsapó ár- ós viz-mosások szabályzatlan helyzetükben 
kényök kedvök szerint űzik pusztításaikat. Hozzájárul mindehez 
még az is, hogy a faanyagok  usztatására és tutajozására alkal-
mas folyók  és patakok mikénti használhatása törvényesen sza-
bályozva nem lévén, e körülmény az erdőhasználat czélszerü gya-
korlása elé számos akadályokat gördítse mellett a tutajozást tel-
jesítő munkás-népet is tetemes költséggel és idővesztéssel terheli. 

A székelyföld  lakosságának kézi munkaképessége legkivá-
lóbban az erdei munkák végzésében és erdei vagy faipar  gyárt-
mányok készítésében állván, az erdők elpusztulásával vagy a 
felhasználásra  alkalmas állaboknak kíméletlen fa-üzérek  részé-
ről, az erdő felújítását  teljesen figyelmen  kivül hagyó s napjaink-
ban is folyamatban  levő rohamos felhasználása  által, ezen or-
szágrész lakossága munkájának érvényesithetésétŐl s ezzel ugy-
szólva mindennapi kenyerétől fosztatik  meg. De nem kevésbbé 
van marhatenyésztése is veszélyeztetve az által, hogy a fakész-
let felhasználása  előtt okszerűen igénybe vehető jó erdei legelő 
helyét, az uj erdő nevelésének elmulasztása következtében, 
sziklás és vizszegény kopár hegyoldalok váltják fel. 

Az alőadottakban röviden jelzett körülmények meggyőző-
désünk szerint eléggé élénken indokolják a m. t. képviselőház 
előtt is bölcsen ismert azon szükségességet, mely az erdőtörvény 
sürgős meghozását kívánja. Tiszteletteljesen kéljük azért a m. t. 
képviselőházat, miszerint a magas kormány figyelmét  felhívni 
méltóztatnék arra, hogy a tudomásunk szerint már 9 év óta kész 
erdőtörvényjavaslatot alkotmányos tárgyalás végett mielőbb a 

; köpviselőház elé terjessze. 
A székely mivelödési és közgazdasági egylet nevében. 
Budapest, január 12, 1877.*) 
*) Hasonló tartalmú kérés a belügyminister úrhoz in adatott be. Szerk. 
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XIV. 

Zárszó. 

A székely egylet ezen első évkönyvében ügyszólva első 
zsenge gyanánt mutatja be eddigi szellemi munkálkodása ered-
ményeit. A tárgyaknak, — melyeket már ezúttal esmertetni ki-
van, — inkább csak vázlatát adja, melyeket egy egészszé össze-
illeszteni csak a későbbi munka feladata  lehet. De az egylet köz-
gyűlésének, valamint a központi választmánynak eddigi határo-
zatai is — egyes végrehajtott tényeket kivéve, — szintén inkább 
azon tér felösmerésének  eszközlésére szorítkoznak, melyen az 
egylet munkálkodni hivatva van. És ez a dolog természetében 
fekszik.  Mert ha az egyéni szellemi élet és önképződésnek első 
feltételét  azon feladat  képezi, — hogy az egyén ösmerje megön~ 
magát, saját hajlamait, vágyait, szenvedélyeit, munkaerejét, s 
ezzel szemben azon tért és viszonyokat, a melyen és a melyek 
közt munkálkodnia kell, — nem lehet ez máskint az egyletek 
életében is, melyek az egyéni erőknek ugyszólva öszpontositott 
személyesitői. 

A székely egy let feladatát,  a mint alapszabályainak 3-ik 
czikke mutatja, — nem a székelyföldi  lakosság életérdekeinek, 
a többitől különválasztott egyes kérdései képezik, — hanem az 
egylet programmjába felvan  ölelve mindazon vitális érdekek ösz-
szege, melyek czélszerü fejlesztése,  tökélyesbitése anyagi, ugy 
szellemi tekintetben egy boldogabb korszakot deritne fel  a szé-
kelyföld-lakta  nép felett.  Nagyjában esmervék a bajok, — me-
lyektől a jelen kedvezőtlen helyzet származik. De ez nem elég a 
czélra, hanem a bajok forrásait  tüzetesen fel  kell kutatnia, s ez 
által a tényleges helyzetet alaposan meg kell ismernie annak a ki 
a létező bajok elhárításán működni kiván, hasonlóan az orvoshoz, 



a ki a betegség létezésének constatálásával nem érheti be, hanem 
a kóranyag eredetét is kell hogy nyomozza. 

Ezen irány vezette a székelyegylet közp. választmányát 
eddigi működésében, s ez vezette az első vidéki közgyűlést is 
azon elhatározásában, melynél fogva  1000 forint  jutalmat tűzött 
ki egy a székelyföld  statistikai leírását felölelő  munkára ; mert 
enélkűl az egylet inkább csak feltevések  körül mozoghat, de 
hiányzik részére a valódi alap, — melyben mintegy tükörben 
megláthassa, miképen áll ma a székelyföld,  ipar — kereske-
delmi — gazdászati — és miveltségi tekintetben és minden 
egyéb viszonyaira nézve. 

Ez egylet tehát még e részben is munkája kezdetén van, 
de erős eltökéléssel bír arra nézve, hogy a megkezdett uton ha-
ladni fog  szilárdan — tartóztathatlanul. 

Hogy azonban haladhasson, s minél nagyobb eredmények-
hez juthasson, szüksége van minél összetartóbb és tömegesebb 
pártolásra már e munkája kezdetén; mert épen itt állanak elő 
a legnagyobb nehézségek, s én azt hiszem, hogy az uttörésben 
fáradozó  munkást épen ugy megilleti a részvét és támogatás, 
mint a végrehajtott munka hőseit — a koszorú. 

De ha ez irányba tovább fűzöm  a gondolatot, s azon kér-
dést tűzöm magam elébe: vájjon részesült- e ez egylet épen a 
székelyföld  részéről azon támogatásban, melyet az egylet fela-
data fontosságánál  fogva  nemcsak méltán, de jogosan igénybe 
vehet? fájdalom,  igen megnyugtató feleletet  nem adhatok. Ez 
állításomat, azt hiszem, e pár adat eléggé illustrálja. A székely 
egyletnek mai napig 350 tagja van, de e számnak körülbelŐl egy 
hatod részét ügybarátok alkotják, — a kik eredetökre nem szé-
kelyek, hanem meleg vonzalommal viseltetnek a székelyföld  la-
kosságának érdekei iránt. Ezen így megkülönböztetett létszám-
mal a székelyföld  területén 426 község (falu  s köztök néhány vá-
ros) és 411,680-ra rugó lélekszám áll szemben. — Ezek élő szá-
mok és világos adatok, — melyek valóságán kételkedni nem lehet. 
S ezek egybeillesztésénél nem jogosan kérdhetjük-e: hol itt az 
arány ? hol azon hazafiság,  melyet a culturális érdekek terén is 
oly örömest látnánk érvényesítve, mint a milyen emelkedett ke-
bellel emlékezik a történelem a székely nép azon kitartó haza-
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fiságára  és hősiességére, melylyel a harczok korában szűkebb ha-
zájának jogait, kiváltságait oly kitartóan meg tudta védeni. 
Avagy a mai napsági honszeretet elégnek tartja-e még mind a 
mult idők babérain pihenni, s nem lenne-e a székelyföld  lakos-
sága elég erős a békés idők előnyeit felhasználni,  és önerején sa-
ját sorsát tűrhetőbbé, virágzóbbá és a mai viszonyoknak megfe-
lelőbbé átalakítani ? 

Én ez utóbbit nem hiszem, hanem e fájdalmas  ténynyel és 
észlelettel szembe azon körülményben kell a megnyugvást keres-
nem, hogy a székely egylet ügye mind a mellett, hogy száz meg 
száz aláírási ivet és felhívást  köröztettünk, még sem hatolt be a 
székelyföldi  lakosság zömébe, és azon osztályaiba, melyek e téren 
is példaadásra, és intéző szerepre hivatvák. 

Sokan az igaz, annak okát, hogy a székely egyletnek épen 
a székelyföldről  máig sincs annyi tagja, a mennyit az ügy fon-
tossága, a székelyföldi  értelmiség nagy száma, és a középosz-
tálynak némely egyes kérdésekben fényesen  mutatkozó ügybuz-
galma hozna magával, — az évek óta tartó nehéz pénzviszonyok 
ban, és jövedelmi csökkenésében keresik. — Hogy e fájdalmas 
jelenség közéletünk minden ágára kisebb nagyobb mérvű befo-
lyást gyakorol, általában tagadni nem lehet, — s ha a legszegé-
nyebb néposztály ebből meríti érveit, nem kívánjuk vitatni. De 
vájjon ezért szabad-e egy nemes ügyet saját sorsára bizni ? váj-
jon helyeselhetnők-e azon szántóvető eljárását, a ki azért, mert 
a jég vagy vihar egy két év alatt megfosztá  fáradtsága  gyümöl-
csétől, a jövő és kedvezőbb idők reményéről lemondva, veszni 
hagyná gazdaságát, s összedugott kézzel várná, a mit a jövő sze-
szélye hoz. És vájjon kivált a vagyonosabb osztályokkal és falusi 
községekkel szembe — melyek évi háztartásában az évi 5 frt 
csekély dij igen nagy különbséget nem okozhat — nem világo-
san megczáfolták-e  ezen állítást azon egyesek és községek, a me-
lyek a jelen nehéz viszonyok közt is az egylet tagjai közé sora-
koztak, — tagsági dijaikat pontosan fizetik,  — s ez által lehe-
tővé tették az egylet megalakulását, mely minden befolyó  kraj-
czárt kizárólag a székely érdekek valamely szükségére fordítja, 
és a melynek (jól megjegyzendő) minden egyes hivatalnoka egy-
től egyig minden személyes haszon nélkül, csupán a fennforgó 



nagyérdekft  czél iránti buzgalomból vállalta magára, és folytatja 
kitartó buzgalommal ez egylet ügyeit. 

Szabad legyen azért egyletünk ügyét a közjó iránt e'rdek-
lődő minden honfi-  és honleánynak s különösen a legközelebbről 
érdekelt székelyföld  lakosságának ezúttal is figyelmébe  és rész-
vétébe ajánlani. 

Hasson el e felhivó  szózatunk, és kiváltképen Háromszék 
érdemes községeinek ez ügyben tanúsított buzgó részvéte és fé-
nyes példája mindazon székelyföldi  községekhez, melyek még egy-
letünk tagjai számából hiányzanak, és a melyek figyelmét  e 
tárgyra irányozni első sorban azon t. községek elöljárói, jegyzői 
és esküdtei — mint a községek szellemi és anyagi érdekeinek 
legközelebbi védői — hivatvák. 

De vessen számot magával a székelyföld  minden értelme-
sebb lakosa is, vájjon oly nagy fáradtságba  és áldozatba kerülne-e, 
ha önmaga áthatva ezen ügy fontosságától,  csak egy két aláirót 
szerezne maga mellé ? S vájjon e csekély közreműködéssel szem-
be, nem megnyugtató lenne-e azon tudat, ha ezrekre szaporodná-
nak a székelyegylet tagjai, — s e szaporodás által nyerhető 
anyagi és szellemi erő azon helyzetbe juttatná az egyletet, hogy 
a szükségnek és a fenforgó  érdekeknek megfelelő  támogatást 
juttasson, és azonnal nagyobb szabású tettleges eredményeket 
mutathasson fel. 

E czélból szolgáljon tudomásul, hogy az aláirás a székely-
egyletre még folyvást  nyitva van, s aláírási ivek a székely székek 
tisztelt fő-  és alispánjainál kaphatók. E melleit a központi vá-
lasztmány és az elnökség szívesen szolgál felvilágosítással  min-
den e részben teendő tudakozódásokra. 

Budapesten, februárhóban,  1877. 
Hajós János. 
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