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Elnöki megnyitó beszéd,
melyet a „Székely mivelődési és közgazdasági egyletközgyűlésén
1879. szept. 2-án tartott Eaj ós János, egyl. elnök.
Tisztelt székelv-egyleti közgyűlés! „Ott a Hargita éggel
ölelkező kék csúcsain tul, egy egészen uj vidék terül el, a havasok keblében rejtőző Csík; egy alig ismert, egy kevesek által
felkutatott és szigetként elkülönített kis világ van ott, hol a nép
még ős eredetiségében él."
E szavakon kezdette a Székelyföldnek egy meleg érzésű
és ékes tollú ismertetője Csíkszék leírását.
De e szavakban nemcsak a hazafi érzelem áradozik, hanem
maga a valóság találta meg méltó kifejezését; mert ha ez egymást felváltó fenyő-koszoruzta óriás hegyeket, havas lánczolatokat, és ezek keretében Al- és Fel-Csík és Gyergyónak mértföldekre terjedő síkságait megpillantja az utazó, önkénytelenül
elragadtatik e vidék természetadta szépségeitől.
Yagy ha a történész végig fut emlékezetével azon 1000 év
történetén, mely alatt e bérezek közé ékelt nép a honfoglalás
küzdelmein kezdve, előbb Hadúr szolgálatában az ősvallás, utóbb
az üdvözítő keresztén}7 hit. és később a nemzeti függetlenség
érdekében annyi vért ontott, hogy alig van egy zuga e székely
széknek, melyen a múltnak egy-egy kegyeletes emléke fenn ne
maradt volna, nemde felhevül a vitézség, az önfeláldozás és a
szívós kitartás ezen lélekemelő példáin ? s már csak azért is nem
benső rokonszenvet érez-e ez ős lakosság iránt, mely nem is
megfogyva, sőt a százados viharok között is népességében mindig gyarapodva, megőrizte elődeinek vérrel áztatott tűzhelyét!
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Egy ily kiváló helyen jelentünk meg tehát mi, t. közgyűlés,,
a székelymivelődési és közgazdasági érdekek nevében. Egy ily
történelmi adatokban gazdag pontján a Székelyföldnek van szándékunk a székely mivelődési és közgazdasági egylet lobogóját
felütni.
De vájjon sikerülni fog-e e nemes zászló alá, ha nem is
ezereket, legalább százakat toborzani ? fog-e a most elhintett
mag oly háladatos talajra találni, a mely méltó sarjat hajtson
azon buzgalomhoz, mely minket, a székely érdekek vándor apostolait, oly messze távolból ide szólított ? és vájjon fog-e azon
lelkesültség, mely e gyűlés tisztelt tagjain e perczben észlelhető,
Csík-, Gyergyó- és Kászon-szék e három egy székely kis királyság anyagi és szellemi jóllétének emelkedése által egy állandó
emlékvirágot fűzni azon örök zöld fenyőlombokhoz, melyek a
Magos Bükk, Bélbor, Tarkő, Kelemenliavasa és a Fekete-Réz
oldalán az idő és tél viharával daczolva díszlenek ? Nincs okom
előre kételkedni benne, de ez mégis a közel jövő kérdése.
Most engedjék meg, uraim, hogy mindenekelőtt e szép
vidék láttára, s e történelmi emlékek behatása alatt fejezzem ki
örömömet a felett, hogy a székely-egylet negyedik közgyűlését
itten nyithatjuk és tarthatjuk meg. De egyszersmind szabad
legyen elmondanom kitelhető rövidséggel azt, a mit e helyen és
czélunkra tartozólag elmondani szükségesnek tartok.
T. közgyűlés! Távol van tőlem, mintha kicsinyelném ama
véres csaták dicső emlékét, melyekben a csíki székely a tölgyesi
és gyímesi, a tusnádi és zsögödi szorosoknál oly hősies önfel-'
áldozással száz meg száz példákban játszotta el Leonidas örökhirü szerepét. Vagy ne tartanám figyelemre méltónak az Aporok,
Mikók, Sándorok és sok más jeles csík-széki ős családok szülötteinek a keresztény vallás, a nemzeti függetlenség és önfenntartás érdekében kifejtett és századokra kiható munkásságát^
Akár mellőzhetném-e Apor Andrásné, Oserev Györgyné, Puskás
Kalári és Görgő Anna székely amazonok hős fellángolását és
vitéz férfiakhoz méltó tetteit ? Vagy feledhetnők-e az Illyés
András, Antalfi és Kovács Miklós csík-széki eredetű püspökök
korszakot alkotó és a katholikus anyaszentegyház fényét jemelő
életpályájukat ? Igen-e Nizet Ferencz, csík-somlyói szerzetesnek

hős tettét, a ki a csuklvát karddal cserélte fel, liogv a szentegyházat a tatárok szentségtörő dúlásai ellen megvédelmezhesse ?
Ki mehetne el benső megindulás nélkül Pásztorbükknél, hol egy
szomorú fűzfa és egyszerű kereszt jelöli a szerencsétlen Báthori
Endre fejedelem sirját ? Kinek ne jutna eszébe, hogy itt a csíki
krónika írójának és másolójának szűkebb honában vagyunk?
Kinek lelkét ne renditné meg az 1764-iki székely fegyverfelvétel
szomorú emléke Madéfalvánál ? És van-e székely, a ki kiirthatná
emlékéből a székely nemzet egykori szentségét, a nemzeti áldozópoharat, a melynek bírásáért is nem egyszer ömlött a székelynek vére. S végülfigyelmen kivül hagyhatnók-e a csík-somlyói ferenczrendü kolostort, melynek történetéhez a vallásos
buzgalomnak és szellemi művelődésnek annyi sok szép mozzanata fűződik ?
Nem uraim! Mind drága és méltó virágai ezek a hazafi
emlékezet koszorújának. Érdemesek ezek a történész tollára
épen ugv, mint a Canova vésőjére, akár Barabás vagy Munkácsy
ecsetére.
Mindemellett én ezúttal nem akarok a múlton merengeni.
E fényes múltnak különben is méltó és igaz képét veendi a
székelység azon pragmaticus munkában, mely Szabó Károly
jeles történészünk tollából nemsoká ki fog kerülni, és a kinek,
miután körünkben van őt szerencsénk tisztelni, egész székelj
egyszerűséggel csak azt kívánom: adjon Isten erőt, egészséget
e nagy munkához, mert lelke és szelleme van elég rá.
Nem merengek hát a múlton, hanem a jelent vizsgálják
lelki szemeim, s a jövőt keresik. Ebben összpontosul egyletünk
feladata is általában, és a jelen gyűlés kiválóan Csík-Gyergyóés Kászonszék (ma Csíkmegye) jelene és jövőjével kell hogy
foglalkozzék.
És mit mutat a jelen? De mielőtt erre felelnénk, egy
rövid kitérést kell tennüuk országunk s ebben a székelység legközelebbi múltjára.
Épen 31 éve, hogy az 1848-ki európai eszmemozgalom három nagy politikai jelszóval ajándékozta meg az európai államok
legnagyobb részét: Szabadság, egyenlőség, testvériség! E jelszavak varázshatására megszabadult a mezőgazdasági föld az őt
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terhelő szolgalmi és úrbéri nyűgöktől, lehullottak a válaszfalak,
melyek ember ós ember között a politikai jogokban és az igazságkiszolgáltatásra nézve századokig fennállottak: szabaddá lett
a gondolat és a kéz munkája, az ipar lerázta az őt korlátozó
békót, a tudomány és a felvilágosodás kapuja megnyílt, mert
napról napra nagyobb tért nyert azon meggyőződés, hogy az
nem lehet többé egyes osztályok vagy buvárkodók kizárólagos
kincse, hanem olyan általános jótétemény az, mint a nap, melynek fénye, sugara és haszna egyaránt behathat a gazdagok
fényes palotáiba, mint a közép- és kisbirtokosok házaiba. A testvériség eszméje egymáshoz közeledésre nógatta a kölönböző
osztályokat, vallásfelekezeteket. A naponként fejlődő uj helyzetek és viszonyok által mindinkább be kezdtük látni, mily
nagy hézag támadt a legközelebbi mults a szükségképen ujonan
alakulandó helyzet között. A társadalmi életnek, a mezei gazdaságnak, a birtokviszonyoknak, ipar és kereskedelemnek ujabb,
ujabb igényei, alakulásai merültek fel. Szóval a régi állapot
gyökeres változásnak indult, s hova tovább élénkebben kezdett
felszínre jutni azon meggyőződés, hogy egy merőben uj korszaknak állunk küszöbén, mely szükségessé teszi sok részben
szakitanunk a múlttal, s alárendelni vágyainkat, törekvéseinket,
munkásságunkat az átalakulásra törekvő uj helyzet kívánalmainak ; az államban, mely különben sem egyéb, mint az egymással
ellentétben álló érdekek liarcztere, uj meg új érdekek sziilemlettek és vártak kifejlődésre, valamint egymással szemben való
békés kiegyenlítésre, a melyekből töméntelen munkarész és
kötelesség jutott törvényhozásnak, kormánynak és az egyeseknek is széles Magyarországon épen ugy, mint a Székelyföldön is
a legelső egykori primőrtől kezdve le az utolsó pixidariusig.
Es ki tagadhatná, hogy kivált 1867 óta, mikor az ország
alkotmánya felett évtizedekig borongott fellegek eloszlottak, a
méh és a hangya szorgalmával igyekezett a törvényhozótest, a
kormány; törekedtek az egyesek, kis- és nagybirtokosok s általában minden, a mi élni és mozogni tudott, odahatni és munkálni mindegyik a maga körében, hogy a korszellem által megrenditett közállapot a kor és általános haladás igényeinek megfelelő alakulást nyerjen, a múltnak megtartható anyagai czél-

szerűen beillesztethessenek az uj állami, társadalmi és nemzetgazdászati élet keretébe, szóval teremtsük ujjá magunkat a nélkül, hogy jövő létezésünket koczkára tennők.
De az idő haladt felettünk feltartóztathatlanul a maga
utján, s ha azt kérdjük, versenyt haladtunk-e vele ? volt-e elég
szellemi erőnk megbirni a véghetetlen nagy munkát, melyet a
lényegükben megváltozott viszonyok ezer karu óriása nyakunkra ziiditott ? S ha még azt is kérdjük: legalább aránylagosan haladtunk-e, ha nem is az európai más miveltebb népek
emelkedettségéig, hanem csak bonyolult belviszonyaink mértékéhez képest csak annyit, a mennyit már önfentartási ösztönünknél fogva is haladnunk kell vala? fájdalom, igennel aligha
felelhetünk.
S épen ebben áll, uraim, a jelennek képe a Székelyföld
belviszonyait illetőleg.
Csak egv futó pillantást kell vetnünk a Székelyföld bármely falujának határára, s ott, látva azt a véghetetlen sok apró
szalagszerii földdarabot, melynél nem tudja az ember, a székely
szorgalmát bámulja-e inkább, mely ilyen elaprózott és fáradságos gazdaság mellett sem engedi át magát és családját a koplalásnak, első pillanatra azon szükség érzete merül í'el lelkünkben,
hogy a birtokviszonyok czélszerü rendezése által egy kevésbé
fáradságos, de egyszersmind jutalmazóbb mezei gazdaság alapját
kell múlhatatlanul és mielőbb megteremtenünk.
Csík-Gyergyó- és Kászonszék 78 Q mértföld területén, a
mint tudva van, 1000 hold általános területből 572 hold esik az
erdőre, tehát több mint fele az általános területnek. Mily nagy
természeti, de egyszersmind nemzetgazdászati kincs fekszik e
roppant erdőségekben! De viszont mekkora fájdalom lepi meg
az utast, ha ez erdőkbe lépve, s ha már most nem is épen mindenütt, de az erdők legnagyobb részében minden lépten a rendetlenség, a gyakori égések s az emberi kéz vandal pusztításainak legkiáltóbb nyomaival találkozik, s épen ebből tapasztalja,
hogy azokban vagy nincs, vagy igen sok a gazda, még pedig oly
gazda, a ki a jövőre nem tekintve, évtizedek reménylhető hasznát engedi előre lepusztittatni. S ha az utas azt is megtudja,
hogy azon arányhoz képest, a mi hasznot ez erdők rendezett

állapotba jutva és az ipar bizonyos ágainak meghonosulása
mellett hozhatnának, mily csekély mértékben vagyon a természet ez ingyen adománya a lakosság részére hasznosítva, bizony
elég lesújtó képét fogja találni a jelenlegi helyzetnek, kivált ha
meggondolja még azt is, hogy a csíki székely szántóföldje csekély területe és talajának kedvezőtlen volta miatt inkább a marhatenyésztésre és fejlettebb faiparra van utalva ; e tenyésztés és
faipar pedig épen e rendetlen és létezésökben veszélyeztetett
erdők legelőiben és fáiban leli fel egyedüli alapját.
Itt van e székely megyében az Olt és Maros bölcsője. A
földleirók Erdély királyfolyóinak nevezik e két folyamot.
És méltán is, mert bölcsőjüktől nem messze távolságra
királyi hatalommal egyesitik a vidék bérczeiről lezuhogó számtalan patakokat és kissebb folyamokat, és kivált a Maros, alig 2
mértföldnyi távolságra már hatalmas folyamokká válnak. Az
Olt 25 Q mértföldet, a Maros 19 • mértföldet érint e megye
területéből. De hol van aztán azon királyi vagy fejedelmi
haszon, melyet e hullámok, s e nagy vizerő hasznosításából
élvezhetne a vidék lakossága, ha elég anyagi és szellemi erővel
rendelkezhetnék hajózható utjává tenni faterményeinek, iparkészitményeinek és mesés bőségü ásványvizeinek ?
A kézi iparra nagy hajlandósága vagyon a székelynek, s
nem mondhatni, hogy iparosok ne lennének a Székelyföldön,
ámbár azon hagyományos irány még ma is nagyban járja a
szülőket, hogy ha szántóvetőt nem, de papot vagy prokátort
nevel fiából a székely. Ez irányon is a fejlődő kornak segíteni
kell. De különben azon haladás mellett is, melyet némely czikkekben a székely iparosok felmutatni tudnak, sok vár rendezésre e téren is, iparos oktatás, forgó tőke s a mostani ipartörvény által adott igen nagy szabadságnak legalább a képzettség
ellenőrzésére irányzandó megszorítása. Ezekben rejlik főképen
a székely ipar biztos felvirágozhatásának kulcsa, mert ez idő
szerint a székely iparosok legnagyobb része, csak tengődve folytatja különben munkás életét.
A gyári- és bánya-iparról e kerületen annyit is alig mondhatunk, hogy létezik; pedig e fa- és viz-bőség s a hegyekben
rejlő cinober, salétrom, vas, réz és kén a meglévő kevés számú

bányatelepeken is eléggé megérleli azon feltevést, hogy e sziklák és hegy lánczolatok méhében sok ilyen természeti kincs lehet
elrejtve, s megfelelő képzettséggel inditott beható kutatás e
téren is nevezetes felfedezésekre vezethetne.
Ezeken kivül volnának még más vonások is, melyekkel
a jelen helyzet képét még világosabbá deríthetném.
Felhozhatnám még a nép életmódjára nézve, hogy e megye népe szaporaságához képest megfelelő foglalkozást nem
találván, mívelhető földje pedig kevés lévén, napi távolságokra
is elgyalogol, hogy csépjével kenyeret szerezzen családjának;
más része pedig, kivált a serdülő nősereg idegen vidékekre húzódik szolgálat keresés végett, a mely téren nem egy tántorodik
el a tiszta erény és erkölcs ösvényéről. S pedig mekkora erkölcsi
befolyást gyakorolhatna az anyagi hasznon kivül, hogy e megye
területén ipar- és gyártelepek létesittetvén, azokban a bennszülött népség megfelelő kiképzést, foglalkozást és keresetet találna ? És felhozhatnék még sok mást, de én azt hiszem, már e
főbb vonásokból is kimagaslik azon állítás igazsága, hogy ha
nem is kétségbee jtő a jelen helyzet, de minden körülmény oda
utal, hogy e helyzeten segíteni kell, és nevezetesebb és sürgősebb
feladat az itteni székelység jövőjére nézve nem lehet, mint az,
hogy egy rendezettebb helyzet, s egy kecsegtetőbb jövő előkészíttessék, a melyben a mezőgazdaságra és az iparra fordított
munka verejtéke jobban kamatozzon az érette izzadónak, a helyzet biztosabbá váljék, s az anyagi és szellemi jobblét emelkedése,
s ezzel kapcsolatban a vagyonosság és a tudomány terjedése
biztos alapot és támpontot nyújthasson a mindennapinál magasabb czéloknak és élvezeteknek is elérhetésére.
De mi uton történjék ez ? A culturalis czelokra épen ugy,
mint a háborpra nélkülözhetetlen a pénz. De ez egyedül nem
is elég ily sok irányú reformok keresztülvitelére, s egy állandóbb jóllét előidézésére. Ösztönt, érzéket, törekvést, hajlamot is
kell elsajátítanunk arra, hogy, belátva a jelen helyzet zilált és
alantas voltát, nemesebbre, magasabbra juthassunk. Ennek egyik
leghatalmasabb ébresztője a nevelés a tudományokban, úgy az
ipar és szakismeretekben való képzettség. Ha egyeseknek nincs
ereje egy nagyobbszerü vállalat létesítésére, vagy a fejlődéshez

szükséges eszközök előteremtésére, ott van az egyesülési erő,
melynek már is elég jótékony hatását érezhetjük az ecldigelő
létesült pénz- és gazdasági és más intézetekben. A magasabb
értelmi képzettség kétség kivül megismerteti velünk saját helyzetünket, de kezünkbe adja egyszersmind a kulcsot, melylyel
bonyolult belviszonyaink alakításának és rendezésének észszerű
rendjét és egymásutánját megállapíthassuk. Ugyanez fog utasítást adni a kivitel eszközeire is, melyekkel az alakulás nagy
munkájának hozzáfoghassunk, a törvényhozásnak, a kormánynak is segélyével, ott, a hol erre az illetékesen hivatva van, de
az egyéni erő és önsegély felhasználásával és ráfordításával ott,
és azon a téren, hol ennek szerepe kezdődik.
Ez önerő ébresztése, az önsegély elvének terjesztése, — s
ez által arra hatni, — hogy a Székelyföldön a helyi viszonyok
által indicált czélszerü reformok létesüljenek, a mult idők sajátságos viszonyaiból nagyobb önmegrázkodás nélkül való kibonyolodásnak elősegítése, s az uj alakításokban egy általános öszhangzat létesítése képezvén a székely egylet feladatát, ebből
látható, hogy én ez alkalommal is a jelent azért vizsgálom,
hogy egyletünk is egy boldogabb jövő, egy rendezettebb állapot
előidézésére erkölcsi és anyagi utón is minél jobban befolyhasson. Mihez képest nem látok egyéb feladatot hátra ezúttal
részemre, mint azt, hogy e székely megye tisztelt lakosságát is
ebbeli törekvésünk támogatására egyletünk zászlója alá szólítsuk. Egyletünk azon közelebbről közzétett derék munka
kiadásával, mely a Székelyföldet szerző Kozma Ferenez tollán
oly behatóan és részletesen ismerteti, már megtette az első
beható lépést arra, hogy a Székelyföld lakossága hiteles adatok
nyomán saját jelenlegi helyzetének ismeretéhez jusson. Az egylet, feladatához képest, nem is mulasztja el az emiitett munkába
letett adatokat, s az azokból meríthető tanúságokat a Székelyföld lakossága érdekében lehetőleg hasznosítani.
De sem az egyes reformeszmék kezdeményezésére, sem a
kivitel módozataira vagy dicsőségére nem igényel magának
kizárólagos jogot; sőt e becses munkát magát a székely nemzet
közkincséül felajánlja, a magyarhoni összes értelmiségtől, de
különösen épen a székelyföldi lakosság értelmesebbjeitől elvár-

ván, hogy tanulmányozzák ebből szűkebb hazájok concrét viszonyait és helyzetét, s ők magok nyújtsanak javaslataik s kezdeményezéseik által eszközt és alkalmat arra, hogy az egylet
erkölcsi és anyagi erejének segélyével támogathasson minden
arra törekvő lépést, mely által az ország e classicus része, a
székelyek őshazája, idővel minél fejlettebb anyagi és szellemi
jóllétre juthasson.
Mi, ez egylet kezdeményezői és mostani intézői, arra nézve,
hogy ez egyesület üdvös eszméje minél mélyebb gyökereket
verjen a Székelyföldön, Széchenyi István nagy hazánkfia mondásaként nem elégszünk meg az irkafirkával, hanem lehető hasznát vesszük szájunknak is, lábunknak is, és nincs előttünk sem
háromeleti magasság, sem távolság.
Ez Ígéretet fogadják önök, tisztelt uraim, egyletünk részéről ujabban is, de egyszersmind az összes székelység érdekében
engedjék meg azon felhívást ismételnem önökhöz, s önök által
Csík-, Gyergyó- és Kászonszék összes lakosságához, hogy e
nemes működésben egyletünket minél tömegesebben támogatni
siessenek.
S ezzel a közgyűlést megnyitom.

Titkári jelentés
« „Székely miv. és Jcözgasd. egyesületí utóbbi évi- működéséről.
Előadva az 1879. évi szept. 2-án Csík-Szeredán tartott közgyűlésen Buzogány Áron, egyl. titkár áltál.
Tisztelt közgyűlés! Az én feladatom jelezni itten azon
mozzanatokat, melyek egyesületünk életében az utóbbi közgyűlés óta történtek. Igyekszem eme feladatomnak lehető röviden eleget tenni.
Van szerencsém mindenek előtt bemutatni e „Székelyföld
közgazdasági és közmivelődési leírása" czimü. egyesületünk
által 1000 frt pályadíjjal koszorúzott müvet, melyet 800 példányban nyomattunk ki, s tekintve a könyv terjedelmét, árát
egyleti tagoknak 1 frtban, nem tagoknak 2 frtban állapítottunk
meg. E • mű kinyomatása második 1000 írtunkat is elvitte,
azonban reméljük, hogy az utóbbi összeg az elkelő példányok
árából, s az ipar-kereskedelmi minister úrtól e czélra kért s
általa kilátásába helyezett segélyből meg fog téríttetni. E munka
egyesületünk s a nagy közönség előtt áll már; s ha szakemberek s a sajtó eddig is elismeréssel nyilatkoztak róla, reméljük,
hogy ha nagyobb mérvben fog elterjedni s olvastatni e könyv,
mindinkább azon biztató! és kellemes meggyőződésre jutunk,
hőgy általa nagy szolgálatot tettünk a székely népnek. Hazánk
távolabb vidékeinek lakói egy tükröt nyertek e könyvben,
melyből az ős székelyföld s székely nép igaz képét, erényeit,
életrevalóságát. fontosságát, de másfelől fogyatkozásait s
bajait is megismerhetik, — s rokonszenvökkel felénk fordulhatnak. — De magunknak is szükségünk volt egy ily tükörre,
hogy annál tisztábban láthassuk, melyek legégetőbb bajaink,

mit és miként kelt legsürgősebben tennünk, hogy előbb haladhassunk.
Tudva van a t. közgyűlés előtt, hogy a székely-ipar és
házi-ipar fejlődésének egyik akadálya a kellő szakképzettséggel
biró egyének hiánya. Hogy e téren is tegyük valamit a hiány
pótlására, 2 ifjat képeztettünk egyesületünk költségén a hosszufalusi felső népiskolában s azzal kapcsolatos, jó nevü fametszőtanmühelyben. A két ifjú Köllő Miklós és László Gyiüa, f. évi
junius végével végezték be emiitett [intézetben a szaktanfolyamot, mindketten kiváló eredménynyel. Most már óhajtandó
lenne, hogy nevezettek megfelelő alkalmazást nyerjenek itt a
Székelyföldön, hogy tovább terjeszthessék a házi-iparnak általuk elsajátított ágát. Ez iránt a közp. választmány az illető
vidéki választmányokkal egyetértve megteendi a további intézkedéseket.
Elhelyeztünk továbbá egyesületünk költségén 3 székely
ifjút, egyet Csík-, másikat Háromszék-, a harmadikat Marosmegyéből a váczi kosárfonó tanműhelyben, hol két, esetleg
három év alatt magukat a kosárfonásban, annak legdurvább
nemétől kezdve a legfinomabbig, kiképezhetik, s ezen ismereteket később itt a Székelyföldön érvényesíthetik s terjeszthetikKözreműködtünk abban, hogy Mihály András nevü ifjú, a
s.-szentgyörgyi szövőmühely egy tehetséges növendéke az iparkeresk. minister ur által 500 frt évi segélylyel Sziléziába küldetett ki magát szakmájában bővebben kiképezni. — Lépéseket
tettünk arra nézve, hogy M.-Vásárhelyen, a székely iparosság
eme egyik legjelentékenyebb pontján, egy jól szervezett ipariskola állittassék fel.
De mindezen intézkedéseinknél az ipar és házi-ipar
érdekében talán nagyobb fontosággal birt volna ama tervezetünk, hogy a fővárosban ez év őszén egy székely házi és műipari kiállítást hozzunk létre. Ezt ugy terveztük, hogy egy
szakértő embert küldjünk ki az egész Székelyföld beutazására,
a ki minden megyében a hatóságok s egyesületünk vidéki választmányai támogatásával szemléljen meg mindenütt minden
figyelmet érdemlő czikket, az arra valók aztán gyűjtessenek
össze a megyék székhelyein, s ezen közgyűlés alkalmával egy

több tagu kiküldöttség szemlélje meg a megvék székhelyein
összegyűjtött részletes kiállitásokat, jelölje ki n fővárosba
küldendő tárgyakat. Már ki is jelöltük a körutat megteendő
szakembert Binder Lajos gépészmérnök s a s.-szentgyörgyi
szövőműhely igazgatójában, s helyiséget is kaptunk Budapesten
az orsz. műipar-muzeum termeiben Pulszky Károly urnák, az
emiitett muzeum őrének szivességéből. Azonban a miatt, mert
kijelölt utazandó biztosunknak hosszabb időt a székesfehérvári
orsz. kiállitáson kellett töltenie, s a Székelyföld beutazását a
tavaszon és nyáron nem teljesithette, s ezzel kapcsolatban
különösen Hároinszékmegye főispánjának s egyesületünk ottani
választmányának kifejezett aggodalmai az iránt, mikép több
időre volna szükség a tervezett kiállítás sikerének biztosítására:
arra indították a kozp. választmányt, hogy ne koczkáztassa a
tervezett kiállítás biztos sikerét, s halaszsza el a kiállítást a
jövő évre.
Ezen kiállítást azért óhajtaná a közp. választmány némi
áldozattal is létrehozni, hogy a fővárosban a figyelem fordíttassak a székely házi-ipar és müipari termékekre, s ily módon az
arra érdemes czikkeknek szerezzen piaczot hazánk központján.
A Kralovánszky féle 10000 frtnyi alap ismeretes a t. közgyűlés előtt. Erről jelentettük volt már a múlt évi közgyűlésen, hogy
azt a nemeslelkü hazafi, Kralovánszky György hagyományozta
az 50-ts években a székely kivándorlás megakadályozására, mely
összeget azonban a hagyományozónak neje csak halála után köteles befizetni. Emiitettük azt is. liogy Kralovánszky nemes példáját követve, mások is adtak volt ugyanazon czélra jelentékeny összegeket. Most ezen alapokra vonatkozó jelentésünket
azzal kívánjuk kiegészíteni, hogy folyamodtunk volt a közoktatási minister úrhoz a végett, mikép az irt czélra már befizetett,
s a M. Tud. Akadémia felügyelése alatt kezelt összeget adja ki
egyesületünknek, mint a mely alapszabályainál fogva hivatva
van a székely kivándorlás akadályozására is munkálni; vagy
legalább egyezzék bele, hogy a befizetett összegek kamatai egyesületünk javaslatai értelmében évenkint czéljuknak megfelelőleg
használtassanak fel. — A közokt. minister úr azonban válaszában kijelentette, hogy miután a Kralovánszky-alap s ezzel egy

czélra tett összegek felett — a Kralovánszky végrendelete értelmében — a törvényhozásnak kell intézkedni akkor, ha a többször emiitett alap befizettetik, annak befizetése pedig csak a
Kralovánszky özvegyének halála után várható: egyesületünk
fennebbi kérését nem teljesítheti. Egyébiránt tudatta, hogy a
Kralovánszky 10,000 írtján kívül tett adományok összege kamatostul együtt 1877. év végén 3087 frt 32 krt tett.
Ezzel kapcsolatban örömmel teszek jelentést, t. közgyűlés, egy nagybecsű adományról, melyet gróf Kálnoky Dénes űr,
tiszteleti elnökünk tett egyesületünk számára. Ez az összeg
1200 frt. Oly tény ez, t. közgyűlés, a milyenek ifjú egyesületünk
még eddig nem örvendhetett. És annyival felemelőbb ez reánk
nézve, mert azt székely nemzetünknek egyik fia, érdemekben
megőszült egyik jelese tette. A közp. választmány kedves kötelességének ismerte ezért köszönetét és háláját a nemes grófnak
küldöttségileg és írásban is kifejezni, s azt hiszi, hogy a t. közgyűlés is maga részéről is készséggel ragadja meg az alkalmat
elismerésének nyilvánítására.
A sz.-udvarhelyi székely-egvleti első takarékpénztárról is
elismeréssel említem fel, hogy alapszabályai értelmében tiszta
jövedelmének 2%-ában egyesületünk pénztárát a mult évben is
részesítette ; ez az összeg 48 frt nem jelentékony ugyan, de becscsel bírhat előttünk ama viszony, melyben egyesületünk nevének aegise alatt létrejött ezen intézet velünk áll. — Megemlíthetem azt is, hogy a fővárosban a mult télen két székely estélyt
tartottunk abból a czélból, hogy a székely ügyeknek ez úton is
barátokat szerezzünk, s ez alkalomból is 47 frt jövedelem folyt
pénztárunkba. Valamint az is megérdemli a t. közgyűlés figyelmét, hogy a mult évben M.-Vásárhelyen tartott közgyűlés alkalmával rendezett ünnepélyességek jövedelméből a rendezőség
150 frtot küldött be pénztárunkba.
A Cserey Jánosné által a székely nemzetnek ajándékozott
muzeum ügyét a lapok is szellőztették több ízben. Panaszok
emeltettek, hogy e becses gyűjtemény átvétele s biztosítása érdekében alig történt valami az illető hatóságok részéről. Egyesületünk közp. választmánya kötelességének érezte e fontos székely közművelődési ügyben is fellépni s magát mindkét oldalról

informáltatván, a t. közgyűlés megnyugtatására jelenthetjük,
hogy a szóban levő muzeum Háromszékmegye hatósága által
már átvétetett, rendezése a s.-szentgyörgyi ref. gymnasium által
adott, megfelelő helyiségben folyamatban van s reménylhetni,
hogy rövid időn bevégezve lesz. Még csak a muzeumőr fizetésének kérdése van tárgyalás alatt; azonban nem kételkedünk, hogy
ez is rendbe jő, s igy a becses gyűjtemény a székelység kezében
biztosítva leend. Egyébiránt egyesületünk közp. választmánya
ezután is figyelemmel fogja kisémi a székely közmivelődésnek
ez uj intézetét, s a midőn arra szükség lesz, sietni fog a megkivántató intézkedéseket esetleg a közokt. ministeri vimn ál is megtenni. Most csak azt vagyunk bátrak ajánlani, hogy a t. közgyűlés maga részéről is szíveskedjék elismerő köszönetét a nemes
adományozó úrnőnek egy hozzá intézendő levélben kifejezni a
székelységnek tett nagybecsű adományáért."
Evkönyvünket a mult 1878. évre is kiadtuk, hogy egyesületünk működése a t. tagoknak ez uton részletesebben tudomására hozassék, s másfelől az abban közölt czikkek által a Székelyföldet s székely viszonyokat szélesebb körben is ismertessük,
megelégedéssel mondhatjuk, hogy utóbbi évkönyvünk is, valamint az előbbiek, a sajtó által elismeréssel és rokonszenvvel
fogadtattak.
A mult évi közgyűlésre a következő inclitványok adattak
be: a) hogy az alapitó és részvényes tagokon kivül lehessenek
pártoló tagjai is egyesületünknek 1 írt évi díjfizetéssel, — b)
hogy indítványokat tárgyalás végett a közülésre is lehessen
beadni. Ezen indítványok a központi választmányhoz előleges
tárgyalás végett kiadatván, a központi választmány tüzetesen
meg is vitatta ezen indítványokat, s habár az elsőt pártolandónak találta annyival inkább, minthogy eddig is 1, 2 frtos, sőt
kisebb adományok is többektől szívesen fogadtattak el, s az ilyenek egyesületünk pártolóinak tekintettek; mig a második helyen emiitett indítványt a központi választmány ugy, a mint
tétetett, nem ajánlhatná elfogadásra; mert annak elfogadásával
a közgyüle's meglepetve, oly elhamarkodott határozatokat hozhatna, melyek egyesületünk érdekeit koczkáztathatnák; — habár tehát a fennebbi indítványokra nézve a központi választ-

máiiy határozott véleményt terjeszthetne a közgyűlés eleibe:
ezélszerübbnek vélte a helyett azt ajánlani, hogy, tekintve ama
több oldalról nyilvánult véleményt, mikép alapszabályainkat
általános revisio alá kellene venni, s tekintve, hogy az elől említett .Székelyföld leírása" czimü pályaműben is többnemü, részbenfigyelmet érdemlő javaslatok foglaltatnak: bizza meg a közgyűlés a központi választmányt, miszerint egyesületünk vidéki
választmányai meghallgatása után s az eddigi tapasztalatok tekintetbe vételével vegye alapszabályainkat általános revisio alá,
s azok módositása, esetleg átalakítása iránt terjesszen részletes,
indokolt javaslatot a jövő évben tartandó közgyűlés eleibe.
A mi szervezkedésünket illeti, az utóbbi év alatt örvendetes haladást tettünk; mert az udvarhelyi vidéki választmány
mellett, a háromszéki és marosszéki vidéki választmányok is
szervezkedtek, s mint örömmel értesülünk, a csíkmegyei vidéki
választmány is ép a napokban alakult meg; s igy, a minek eddig
legnagyobb hiányát éreztük, egyesületünk központi választmánya ezután vidéki saját organumai által is segítve, támogatva
lesz, a test erős karokat nyer, bisztosan indulhat munkára.
A tavalyi közgyűlés óta egyesületünk 3 alapító- és 130
részvényes taggal szaporodott; az uj alapitó tagok közt tiszteljük Ipolyi Arnold, beszterczebányai püspök urat s a történelmi
társulat országosan tisztelt elnökét is, az uj részvényes tagok
közt van 31 község is, ezek mind Marosszékből.
Pénztárunk állapota ez évben tett rendkívüli kiadásaink
mellett is javult, egyesületünk vagyona, a 2000 frtnyi hátralékot
is beleszámitva, 7000 frton felül áll.
A mult évi számadás megvizsgáltatott, és rendben találtatván, a központi választmány ezen számadásra nézve a pénztárnok felmentését ajánlja.
Ha még azt az erkölcsi befolyást is megemlítem, melyet
egyl. központi választmánya székely érdekért minden irányban igyekezett érvényesíteni, s melyet positive kiszámítani nem
lehet: jeleztem egy évi működésünket főbb vonásokban. Erezzük, hogy programmunkhoz képest nem sokat mutathatunk fel,
de ha meggondoljuk, hogy ifjú egyesületünk még mind a kezdet
nehézségeivel küzködött, s belszervezetének fejlesztésével foglal2

kozott, ha meggondoljuk, hogy nagyobb szabású dolgok megindításában eddig anyagi erőnk csekélysége gátolt, azt hisszük,
hogy annyit mégis mutathatunk fel, a mennyi egyesületünk létjogát igazolja. Egyik feladatunk, t. közgyűlés, ápolni a reményt,
hogy folytonos kitartás és emelkedő buzgóság mellett eljöhet az
idő, mikor egyesületünk a székely nép érdekében nagyobb jelentőségű dolgokat is megindítani s létre fog hozni. Csak tömörüljünk és hódítsunk minél szélesebb körben; mert a sok összevetett válban van a nagy erő.
Mai teendőinkre nézve a t. közgyűlés előtt van megállapított programmunk.
Végezetre hálás szívvel kell megemlitnem, hogy e nemes
törvényhatóság s annak nagyérdemű elöljárói részéről e közgyűlés alkalmára nemcsak a legmelegebb hazafias meghívásban részesült egyletünk közp. választmánya, hanem valóban oly fogadtatásban, melyben szintén ez érczlelkü nép egy ősi, tündöklő erénye
ragyog. Fogadják ezért egyletünk itteni tagjai s barátai hálás
köszönetünket.
Isten áldása legyen velünk s törekvéseinken!

ni.

Jegyzökönyve
a „Székely mivelődési és közgazdasági egyesület" közgyűlésének,
mély tartatott Gsík-Szeredán, szeptember hó 2-án, 1879.
Jelen voltak: Hajós János elnök, Buzogány Áron titkár,
Mikó Mihály főispán, Bedő Albert kir. főerdőtanácsos és Deák
Farkas Magy. Tud. Akadémiai tag, mint közp. választmányi tagok ; továbbá a következő alapitó és részvényes tagok, u. m.
Báró Apor Károly kir. táblai elnök, Pulszky Ferencz nemzeti muz. igazg., Lázár Dénes alispán, Ugrón Gábor orsz. képviselő, Ugrón Ákos orsz. képviselő, Orbán Balázs orsz. képviselő,
Balázsy Lajos orsz. képviselő, Mikó Bálint orsz. képviselő, Gaál
Endre orsz. képviselő, Gábor Péter orsz. képviselő, Éltes Elek
kir. tanfelügyelő, Szabó Károly Magy. Tud. Akadémiai tag és
egyetemi tanár, Szilágyi Sándor Magy. Tud. Akadémiai tag és
egyetemi könyvtári főigazgató, a Történelmi Társ. titkára, dr.
Solyom Fekete Ferencz kir. törvényszéki elnök, dr. Thallóczy
Lajos Történelmi Társ. titkára, dr. Fejérpataky László egyetemi
m. tanár, dr. Ballagi Aladár egyetemi m. tanár, Véghelyi Dezső
Veszprémmegye főjegyzője, Szabó Károly kir. tanfelügyelő Borsodmegyében, Kozma Ferencz állami tanitóképezdei igazgató,
Hradczky Antal birtokos, Balázsy Ferencz plébános, Puskás
Ferencz birtokos, Szöcs Márton kir. ügyész, Ágoston Károly
esperes plébános, Málik József pólg. isk. igazgató, Cserey Gábor
földbirtokos, Vasady József a Székely Muzeum őre, Kerekes Sámuel polg. isk. igazgató, Sándor Kálmán birtokos, Kuncz Kornél
polg. isk. igazgató, Lázár Domokos birtokos, Lázár Menyhért
birtokos, Lázár Gyula birtokos, Boga Bálint felső népisk. igazgató, Madár Mihály felső népisk. igazgató, Madár Imre megyei
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főjegyző, Deák Ignáez birtokos, Nagy Imre felső népisk. tanár,
Dobay Sándor gyógyszerész, Biális Ferencz, birtokos, Konez
István plébános, Besze József szolgabíró, Bocskor Mihály ügyvéd,
Puskás Lajos birtokos, dr. Molnár József, Zakariás Antal
szolgabíró, Lukács István szolgabíró, Székely Endre szolgabíró,
Nagy Lajos esperes plébános, Murányi Kálmán plébános,
Arnd Ernő törvsz. biró, Szőke Endre birtokos, Bogády Károly
földbirtokos, Koncz László törvényszéki biró, Embery József
kataszt. biztos, Koncz Dániel kir. adótiszt, Mihály Ferenez megyei aljegyző, Czikó Sándor megyei aljegyző, Székely Károly
árvaszéki ülnök, Besze Antal tiszti ügyész, Dósa Gábor törvsz.
biró, Veress János plébános, Márton Ferencz járásbiró, Bors
Benedek birtokos, Bajkó Mór honvéd hadnagy, Balázs Antal
plébános, Bogády Gyula árvaszéki aljegyző, Horváth Károly
plébános, Gencsi Alajos birtokos, Ferenczy Károly plébános,
Molnár János szentszéki ülnök, plébános, Jánossy János kereskedő, Id. Erőss Elek polgármester, Száva Lukács kereskedő,
Paál István birtokos, Imecs János felső népisk. tanitó, Székely
Károly tanitó, Berde Ferencz felső népisk. tanitó, Búzás Mihály
esperes plébános, Szöcs Ignáez birtokos, Ferenczy Ignáez plébános, Both Ferencz plébános, Keresztes Márton esperes plébános, Nagy József szolgabíró, Csedő János birtokos, Sándor
Gergely birtokos, Gsiszér József birtokos, Vajna Tamás törvsz.
elnök, Benedek István telekkönyvvezető, Buták Aron birtokos,
Éltes Zsigmond birtokos, Madár Antal birtokos, Binder Lajos
gépészmérnök, és nagy női és férfi közönség.
1. Elnök megnyitja a közgyűlést a következő emelkedett
és nagy hatású beszéddel: (Lásd előbb.)
Lelkesedéssel és hosszas éljenzéssel fogadtatik.
2. Ezután titkár felolvassa a mult évre vonatkozó jelentését.
(Lásd előbb.) Megelégedéssel vétetik tudomásul.
3. Sándor Kálmán meleg elismerést nyilvánít mindenek
előtt az elnök kitűnő megnyitó beszéde, úgy a titkári jelentés
felett, kívánja, hogy mind az elnöki beszéd s mind a titkári jelentés jegyzőkönyvbe iktattassák. Továbbá köszönetet indítványoz kifejezni az egylet összes tisztviselői s a közp. választmány
buzgó működése felett.

Egyhangúlag elfogadtatik az indítvány általános
helyesléssel.
4. Most a titkári jelentés némely pontjaira tétetnek észrevételek, ugyanis:
Lázár Ádám: kivánja, hogy a hátralékbau levő tagtársak
erélyesen szdlittassanak fel tartozásaik befizetésére; továbbá,
hogy azon tagtársaink, a kiknek az 5 évi tagsági idejök letelik,
hivassanak fel, hogy, tekintve egyesületünk fontos czéljait, épen
a székelység érdekében lépjenek be továbbra is egyesületünk
tagjai közé.
Orbán Balázs: a titkári jelentés azon részére, mely az
alapszabályok változtatására tett indítványokra vonatkozik,
azon kívánságát fejezi ki, hogy indítványokat egyenesen a közgyűlésre is lehessen beadni, s azok a közgyűlésen tárgyalhatók legyenek.
Ugrón Gábor: helyesli a közp. választmánynak a titkári
jelentésben foglalt ama javaslatát, hogy az alapszabályok vétessenek általános revisio alá, s ez első sorban bizassék a közpválasztmányra; kimondatni kívánja azonban, hogy a) az alapszabályok úgy módosíttassanak, hogy kisebb összegek is fogadtassanak el olyanoktól, a kik részvényes tagokként 5 frtot évenként fizetni nem tudnak; — b) a közp. választmány az alapszabályok revisioja után a megállapítandó szöveget nyomtassa ki,
s közölje előlegesen a vidéki választmányokkal, s azoknak netaláni észrevételeit vegye figyelembe a módosítandó alapszabályoknak a közgyűlés eleibe leendő terjesztése előtt; — c) az
ekként módosított alapszabályok terjesztessenek a jövő évi közgyűlés eleibe.
Imees Jákó: azt kívánná kimondatni a módosítandó alapszabályokban, hogy az évenként 5 frtot fizető részvényes tagok
5 év lejárta után 2 frt évifizetéssel is legyenek részvényes tagjai
az egyesületnek.
Báró Apor Károly: azt hiszi, hogy a fennebbi észrevételek
majd a revisiónál lesznek tekintetbe veendők. Egyébaránt kifejezést ad maga részéről ama meggyőződésének, hogy egyesületünknek úgy lesz szebb s fontosabb jövője, ha a vidéki választnyoknak adatik a revideálandó alapszabályokban nagyobb mű-

ködési kör, vagy is egyesületünk működési ereje a vidéki választmányokban fejlesztetik.
Kozma Ferencz: az alapszabályok revisióját illetőleg,
osztja az Ugrón Gábor és báró Apor Károly által mondottakat
azon hozzáadással, hogy a különböző székely vidékeknek különböző viszonyaik és szükségleteik lévén, azok a revideálandó alapszabályokban vétessenek figyelembe.
Hajós János elnök: épen ezért azt hiszi, hogy jó lenne az
alapszabályok revisiójára nézve a vidéki választmányokat előre
meghallgalni.
A közgyűlés az alapszabályok általános revisiójának
szükségességét kimondja, azt a közp. választmányra bizza
oly kijelentéssel, hogy a báró Apor Károly által tett fennebbi észrevétel tekintetbe vétessék, s Ugrón Gábor indítványához képest a revisio után megállapítandó szöveg
nyomtatásban előlegesen a vidéki választmányokkal közöltessék észrevételeik megtétele végett, s az azután véglegesen megállapítandó alapszabályi szöveg terjesztessék a
jövő évi közgyűlés eleibe.
5. A titkári jelentésnek a Csereyné-féle „Székely muzeum"-ra vonatkozó pontjára nézve felszólal Pulszky Ferencz, a
nemzeti muzeum igazgatója; kívánja, hogy ezen közművelődési
székely intézet ügyét, a „ Székely miv. és közgazd. egyesület" vegye
kezébe, s a ministeriumnál eszközölje ki annak „Székely nemzeti" jellegét, s kellő rendezését.
Ugrón Gábor: hasonló értelemben szól.
A közgyűlés elfogadja a fennebbi indítványt, ez
értelemben utasítja a közp. választmányt a további szükséges lépések megtételére, — s egyszersmind felkéri Pulszky
Ferencz tagtársunkat, mint az összes hazai muzeumok s
régiségek országos főfelügyelőjét, hogy ezen utja alkalmával látogassa meg a szóban levő székely muzeumot
Sepsi-Szent-Györgyön, s észrevételeit s javaslatait szíveskedjék közölni a közp. választmánynyal a további
intézkedések megtétele végett. Mely felhívást Pulszky úr
szíves volt elvállalni, ígérvén, hogy a székely muzeumról

a ministerhez teendő hivatalos jelentéseinek másolatát,
közp. választmányunkkal közölni fogja.
Végre a közgyűlés egyhangúlag elfogadta a közp.
választmány azon ajánlatát, hogy Cserey Jánosné úrnőhöz intéztessék köszönő-irat a székely muzeum megalapításáért s arra tett jelentékeny áldozataiért.
6. Ugyan a titkári jelentéssel kapcsolatban — a közgyűlés
egyhangúlag éljenzéssel fogadja a közp. választmány azon
javaslatát, hogy gróf Kálnoky Dénes, egyesületünk tiszteleti
elnökéhez, ezen közgyűlésből is intéztessék köszönetnyilvánítás az egyesületünk javára tett 1200 frnyi nagylelkű adományért, s ezen alapitvány mindig a nemes gróf nevét viselje.
7. Olvastatik a számvizsgáló bizottság jelentése egyesületünk mult 1878. évi számadásának megvizsgálásáról; e szerint a
számadás bevételi része találtatott:
a) a „követe tések" rovata . 1600 frttal.
b) az „értékpapírok" rovata . 4650 „
c) a „készpénz" rovata . . 3482 „ 13 1U krral.
A számadás kiadási része pedig:
a) a „követelések" rovata. . 300 frttal.
a) a „készpénz" rovata . . 2555 „ 43 krral.
Mutatkozván ezek szerint:
a) a „követelések" rovatában
. . 1300 frt
b) az „értékpapirok" rovatában . . 4650 „
c) a „készpénz" rovatában . . . 926 „ 70 7s kr.
Mely utóbbi összegek az 1879. évi számadásba átvitetvén,
ezek szerint az egész számadás rendben, kifogástalanul találtatott, miért pénztárnok felmentését az emiitett számodásra nézve
javaslatba hozzák. Egyébiránt a számadás minden mellékleteivel együtt a közgyűlés eleibe terjesztetik.
A fennebbi jelentés alapján a közgyűlés Gidófalvi
István egyl. pénztárnokot az 1878. évre beadott számadására nézve a további felelősség terhe alól felmentetni
határozza, s a közp. választmányt utasitja a felmentő
oklevél kiállítására. Egyszersmind elismerést szavaz pénztárnoki teendőinek pontos ós buzgó teljesítéséért.

8. A fentebbi ponttal kapcsolatban előterjesztetik a számvevő bizottságnak jelentése a pénztárnak f. é. junius 15-én az elnök felkérése folytán előhirtétel nélkül történt megvizsgálásáról.
Ezen jelentós szerint a pénztár teljesen rendben találtatott.
Tudomásul vétetik.
9. Az alapszabályok értelmében a közp. választmány 3
tagja, névszerint Bedő Albert, Nagy János és gr. Nemes Nándor kisorsoltatván,
egyhangútag megint megválasztatnak a közp. választmány tagjaivá.
10. A számvizsgáló bizottság tagjaivá megint megválasztatnak Cs. Kis Károly, dr. Bochkor Károly és Székely Elek,
részvényes tagok.
.11. Elnök a mostani közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére megbízatni ajánlja Mikó Bálint, Balázsy Lajos és Gaál
Endre orsz. képviselőket s egyl. részvényes tagokat.
Az indítvány elfogadtatik, s nevezettek a mostani
közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére felkéretnek és
megbízatnak.
12. Bemutattatik „A Székelyföld közgadasági és közmivelődési leírása" czimü, Kozma Ferencz által irt, s egyesületünk
által 1000 frt pályadíjjal koszorúzott mű nyomatott példánya
azon jelentéssel, hogy e munkát a közp. választmány 800 példányban nyomatta, s árát egyleti tagoknak 1 frtban, nem
tagoknak 2 frtban állapította meg.
Tudomásul vétetik, s e mű elárusitása iránt a szükséges intézkedések megtétele a központi választmánynak
ajánltatik.
13. Előterjesztetik, hogy a hosszufalusi felső-népiskolával
összekötött fametsző tanműhelyben az egyesület költségén 3
éven tanult két székely növendék, Köllő Miklós és László Gyula
az utóbbi tanévben is kitűnően tanultak, s most már a fametsző
tanfolyamot végezik. Első kapott is már alkalmazást, utóbbi
az egyesület segélyét kéri állomás nyerésének eszközlésére.
Tudomásul vétetik, s László Gyulának a megfelelő
elhelyezése iránt a lehető lépések megtétele a közp. választmánynak ajánltatik.

14. Előadatik a közp. választmánynak azon intézkedése,
hogy a váczi kosárfonó-tanműhelybe három székely fiu, u. m.
egy csíkszéki, egy háromszéki és egy marosszéki ifjú helyeztetett el az egyesület költségén, a kik 2—3 év alatt fogják a
kosárfonást minden változataiban megtanulni, s akkor haza kerülnek saját vidékeiken ezen házi ipart terjeszteni.
Helyeslőleg tudomásul vétetik.
15. Elnök örvendetes tudomásul jelenti, hogy ezen közgyűlés folyama alatt egyesületünk tagjaivá irták be magukat,
és pedig alapitóknak Gyergyó-Alfalu községe, Csík-Szereda
város közönsége, Gyergyó-Szárhegy községe, és Tekerőpatak
községe 100—100 frt alapitványnyal; továbbá részvényes tagokul 5—5 frt évi dijjal öt évre :
Pulszky Ferencz Magy. Tud. Akadémia r. tagja, a nemz.
muzeum igazgatója s a „Történelmi Társulat" alelnöke Budapesten, Szilágyi Sándor Magy. Tud. Akad. r. tagja, a Történelmi társulat titkára s az egyetemi könyvtár igazgatója Budapesten, Nagy
Lajos esperes Csík-Szentgyörgyön, Murányi Kálmán plébános
Csík-Szt.-Domokoson, Szabó Károly M. T. Akad. r. tagja, egyetemi
tanár Kolozsvárott, Arnd Ernő törvényszéki biró Csík-Szeredán,
Szabó Károly kir. tanfelügyelő Miskolczon, Dr. Thallóczy Lajos
orsz. levéltári tiszt, s a Történelmi Társulat másod titkára,
Dr. Ballagi Aladár egyetemi magántanár Budapesten, Véghelyi
Dezső veszprémmegyei főjegyző, Dr. Solyom Fekete Ferencz
kir. törvényszéki elnök Déván, Hradszky Antal birtokos, SzepesOlasziban, Dr. Fejérpataky László, egyet, magántanár Budapesten, Balázsy Ferencz r. kath. plébános Török-Szentmiklóson,
Szőke Endre Csík-Mindszenten, Bogády Károly földbirtokos
Csík-Szent-Tamáson, Koncz László törvényszéki biró Csík-Szeredán, Embery József kataszt. biztos Csík-Szeredán, Koncz
Dániel adótiszt Csík-Szeredán, Mihály Ferencz megyei aljegyző
Csík-Szeredán, Czikó Sándor megyei aljegyző Csík-Szeredán,
Székely Károly árvaszéki ülnök Csík-Szeredán, Becze Antal
tiszti ügyész Csík-Szeredáo, Dósa Gábor törvényszéki biró CsíkSzeredán, Szöcs Márton kir. ügyész Csík-Szeredán, Veress
Sándor plébános Csík-Szent-Taraáson, Márton Ferencz járás-

bíró Csík-Szentmártonban, Bors Benedek birtokos Csík-Szentkirályon, Bajkó Mór honvéd hadnagy Gy.-Ditrón, Balázs Antal
plébános Csík-Szent-Simonban, Bogády Gyula árvaszéki aljegyző
Csík-Szeredán, Horváth Károly plébános Gy.-Alfaluban, Ágoston
Károly esperes plébános Gy.-Szentmiklóson, Kuncz Kornél polg.
isk. igazgató Gy.-Szentmiklóson, Gencsy Alajos Gy.-Szentmiklóson, Ferenczy Károly plébános Csík-Szentkirályon, Molnár
János szentszéki ülnök, plébános Gy.-Újfaluban, Jánosi János
kereskedő Gy.-Újfaluban, id. Erőss Elek polgármester CsíkSzeredán, Lázár Domokos földbirtokos, postamester Csík-Szeredán, Száva Lukács kereskedő Csík-Szeredán, Lázár Menyhért
birtokos Gy.-Szentmiklóson, Lázár Gyula birtokos Gy.-Szentmiklóson, Paál István Csík-Somlyón, Boga Bálint felső népiskigazgató Gy.-Alfaluban, Imecs János felső népisk. tanitó Gy.Alfaluban , Székely Károly tanitó ugyanott, Berde Ferencz
gazdasági szaktanitó ugyanott, Búzás Mihály plébános CsíkSzentmártonban, Szöcs Ignácz birtokos Csík-Szeredán, Ferenczy
Ignácz plébános Nagy-Kászonban, Both Ferencz plébános
Gyergyó-Szárhegyen, Keresztes Márton esperes, plébános CsíkKarczfalván, Nagy József szolgabíró Csík-Szeredán, Csedő
János Csík-Topliczán, Sándor Gergely Csík-Szentimrén, Csiszér
József Csík-Vardotfalván, Vajna Tamás törvényszéki elnök
Csík-Szeredán, Benedek István telekkönyvvezető Csík-Szeredán,
Gaál Endre orsz. képviselő Csík-Szeredán, Buták Áron KászonJakabfalván, Éltes Zsigmond Csík-Szentmártonban, Madár
Antal Csík-Szeredán, Gerőffy Ferencz Gy.-Szentmiklóson,
Kedves Tamás járásbiró Gy.-Szentmiklóson, továbbá : CsíkSzentmárton község két részvénynyel, Gyergyó-Remete, Gy.Kilyénfalva, Kászon-Feltiz, Kászon-Impér, Kászon-Altiz,
Csík-Bánfalva, Csík-Szentgyörgy, Csík-Ménaság, Csík-Szentkirály, Csík-Szentimre, Csík-Szentsimon, Csík-Csatószeg, CsíkMindszent, Csík-Várdotfalva, Csík-Taplocza, Csík-Csicsó, CsíkZsögöd községek egy egy részvénynyel; tehát összesen 4 alapító
és 80 részvényes taggal szaporodott egyesületünk tagjainak
száma. Ezeken kivül Dr. Zakariás István 3 frttal, László Ferencz
egy frttal járult az egylet pénztárának gyarapításához.
Örvendetes tudomásul vétetik, s a titkár és pénztárnok

utasíttatnak az uj tagoknak a törzskönyvekbe való beiktatására.
A gyűjtőknek meleg köszönet szavaztatik.
16. Olvastatik Molnár Lajos, az „Atlétikai klub" tagjának levele, melyben tudatja, hogy a nemzeti „Atlétikáról" egy
könyvet fog kiadni, melynek jövedelmét; egyletünknek ajánlja fel.
Az ajánlat köszönettel vétetik, s a közp. választmány
utasittatik e tekintetben egyfelől Molnár L. urat értesíteni'
s másfelől a további intézkedéseket megtenni.
17. Ezután Imecs Fülöp Jákó tartja felolvasását „Csíkmegye katonai történelméből."
>

Kiváló tetszéssel fogadtatik, s az egyesület Evkönyvében kiadatni határoztatik. (Lásd hátrább.)
Most a közgyűlés folyama felfüggesztetvén, a közgyűlés
tagjai közebédre mentek, minek lefolyásáról hátrább lesz emlékezés.
18. Ebéd után a közgyűlés folytattatván, Éltes Elek tartott felolvasást Csíkmegye közmivelődési viszonyairól.
A mi hasonlókép tetszéssel fogadtatott. (Nem küldetett be közlés végett. Szerk.)
19. Deák Ignáez Csíkmegye közgazdasági visszonyairól
tartott érdekes felolvasást.
Elismeréssel fogadtatott. (Nem küldetett be közlés
végett. Szerk.)
20. Nagy Imre a csíki székely nyelvjárásról tartott figyelemre méltó előadást.
Elénk tetszéssel fogadtatott. (Lásd hátrább.)
21. Következett elnök búcsúbeszéde Csíkmegye és CsíkSzereda város közönségeihez ama kiváló szívességért s vendégszeretetéért, melylyel az egyesület tagjait a szó nemesebb értelmében elhalmozták. Köszönetet mondván a megye lelkes főispánjának is azon buzgó közreműködésért, melyet ez egylet
érdekében ezúttal is kifejtett.
Mire Csíkmegye nagyérdemű alispánja, Lázár Dénes
ur s Csík-Szereda derék polgármestere id. Erőss Elek ur
válaszoltak szivélyességgel teljes, megható beszédekben.
Ezután elnök a közgyűlést bezárta.

Emlékezet okáért és az utókor hálás elismerése végett
feljegyezzük Csík- és Udvarhelyszéknek, ugy egyeseknek ez alkalommal a közgyűlés folyamán kivül mutatott vendégszerető szívességét s nemes áldozatkészségét:
Ugyanis, már Segesváron a -Történelmi Társulat" közgyűlésének bevégeztével gróf Haliéi- József ur egy küldöttség által
hitta meg az itt egyesült „Székely egylet" és „ Történelmi Társulat" tagjait Sz.-Kereszturra aug. 31-én ebédre. Részben
Nagy-Küküllő, részben Udvar helymegye gondoskodott a tekintélyes számú utazóknak kocsikon való elszállításáról.
Ugyanaz nap déltájt Sz.- Keresztárra érkezvén, nevezett
gróf urnái kitönő ebéden vettünk részt, melyet fűszerezett ugy
a nemes gróf házigazda s a gróf kisasszonyok, mind házi gazdasszonnyokra, a „Történelmi Társulatra" és Székely Egyesületre," azok elnökeire, Pulszky Ferencz, országos nevü hazánkfiára,
Hajós Jánosra, s előbbinek szellemdus leányára, Pulszky Polixéna kisasszonyra s a kitűnő társaság több jeles tagjára mondott
felköszöntés.
Estve felé kocsikra szállván Udvarhelymegye -szíves gondoskodása utján, mely gondoskodásban Ugrón Gábor, Ugrón
Ákos és Orbán Balázs orsz. képviselők is osztoztak, mindenik
kitűnő négyes fogatával jelenvén, meg a kiválóbb vendégek
iránti lovagias figyelemből: mintegy 25 kocsin indultunk el s
értünk estve Sz.-Udvarhelyre, hol minden vendég kényelmes
szállásra helyeztetett, s vacsorára Ugrón Gábor elegáns asztalához volt meghiva, honnan nagy áldomás, és szikrázó pohárköszöntések után, melyek első sorban a lovagias házigazdára s a
szeretetre méltó háziasszonyra emeltettek, éjfél után oszoltunk el.
Reggel, szeptember 1-én, útnak indultunk Csík-Szereda
felé, mintegy 30 fogattal, mintha Rabonbánt mentünk volna
választani, Pulszky Ferencz s leánya, a társaság gyöngye, s Hajós János mindenütt az első kocsikban, mint vezérek.
A hoinorddi fürdőn némelyek megállottak a kitűnő fürdőben megfürdés végett. A hires Oláhfaluban meg mind megállapodtunk, s az ottani faipar színhelyeit és tárgyait megszemléltük.

Azután nekimentünk a „Hargittának." Az ős székelj- havas rég nem látott ilyen társaságot. A fenyvesek zengtek a hazafias lelkesültségtől, melyben a Székelyföldnek e nagyszerű vidéken rég nem járt fiai és Magyarországnak itt soha sem volt
jeles vendégei ölelkeztek igazi magyar örömben.
A Hargitta tetején, amaz ős erdők közt, melyet ezer év óta
őriz a székely vitézség, fogadott bennünket Csíkszék első küldöttsége Éltes Elek, kir. tanfelügyelő vezérlete alatt. Hajós, a
„Székely egylet" és Pulszky, a „Történelmi Társulat" elnökei
feleltek viharzó éljenek közt, melyekre ősi módon kőkorsókból
töltött poharak koczczantak s visszhangoztak az öreg fenyvesben.
Délután 4 óratájt közeledtünk Csík-Szeredához, hosszú
kocsisorral, mintha kelet meghódítására jönnénk. S mint a kelet bölcsei jöttek előnkbe a város határán az érdemes alispán,
Lázár Dénes nr, vezérlete alatt Csíkmegye küldöttségeképen
e megye tiszteletre méltó intelligentiája s lelkes népe üdvözölni
szeretettel. Azután kocsikról leszállva, gyalog vonultunk be a
városba, hol a város nevében a főbíró lelkes beszéddel fogadta
az érkezőket. E bevonulás ugy vette ki magát, mintha nemzeti
Inícsút járnánk oly szokatlan tömeges mozgalommal, mint azok
az ős székely népgyűlések szoktak hajdan lefolyni.
A városháza előtt, zászlók közt folyt le a város nevében
az üdvözlet, melyre, mint előbb, Hajós, a „Székely egyesület"
elnöke felelt meghatottan, mit nagy lelkesültség követett.
Sokan voltunk vendégek, de mindnyájan oly házigazdákat
s gazdasszonyokat nyertünk, kikről méltón csak költői hangulattal szólhatnánk, ha erre képesek volnánk.
Estve ismerkedési estély volt, szép, felejthetetlen estély,
hol Buzogány Áron, a „Székely egyesület" titkára, kezdte meg
a pohárköszöntést a megye főispánjára, a székelység ez antik
alakjára, s a megye érdemteljes s buzgó alispánjára, mit aztán
későig a felköszöntések hosszú sora követett.
Másnap szept. 2-án 10 órakor a közgyűlés kezdetét vette
a városházának nagy termében, mint azt fennebb közöltük.
Délben a megye közebédet adott, 2 órakor ültünk asztalhoz mintegy 200-an, a felső népiskola nagy termében. Az első

poharat Hajós elnök emelte a király s királyné Ö Felségeire, a
trónörökösre és királyi családra, mit az egész közönség felállva
hallgatott, és viharos lelkesedés követett. Azután Hajós Jánosra,
Pulszkyra, báró Apor Károlyra, Mikó Mihály főispánra, a „Történelmi Társulatra," „Székely egyesületre," annak titkárára,
Buzogányra, Lázár Dénes alispánra, Szabó Károly egyetemi
tanár, s a székely nemzet történetének Írójára, Csíkmegyére,
Csík-Szereda város közönségére, sat. emeltettek kitűnő, szellemteljes pohárköszöntések, legnagyobb hatást gerjesztvén az alispán, Madár Imre főjegyző, s mindenek felett Mikó Mihály főispán, ki költőileg fejtette Csíkszók szépségeit és történeti s természeti nevezetességeit, s meleg vendégszeretettel hítta meg a
megye vendégeit azok megszemlélésére. Még Ugrón Gábor, Deák
Lajos, Kerekes Samu és Imecs Jákó szóltak nagy hatással, s fűszerezzék az ebéd szellemi részét, közben jeles zenekar működött.
Estve felé a felolvasások folytatása következett, a városháza nagy termében zsúfolt közönség előtt. Éltes Elek kir. tanfelügyelő, a megye közművelődési viszonyairól, Deák Ignácz a
megye közgazdasági állapotairól és Nagy Imre tanár, a csíki
székely nyelvjárásról tartottak jeles és köztetszéssel fogadott
felolvasásokat, melyek részben az egyesület évkönyvében meg
fognak jelenni.
Ezután elnök intézett megható búcsú-szavakat a megye
főispánjához, az alispánhoz és Csík-Szereda polgármesteréhez,
melegen köszönvén meg az igaz székely vendégszeretetnek mai
időben oly ritka, ily nemes nyilvánulását, mire az alispán s
aztán a polgármester válaszoltak nagy hatással, mely búcsújelenet mély megindulást gerjesztett a sokaságban. Baráti kézszoritások s érzékeny búcsúzások közt oszoltunk szét.
Kevés idő múlva szini előadás, azután fényes bál következett, minek reggel felé volt vége.
Szeptember 3-án a kitűzött programm folytatásául a vendégek mindnyájan vidám hangulattal Tusnádra indultak, még
mindig mint Csíkmegye vendégei szállítva. Itt a Szent-Anna
tavához s a torjai kénbarlanghoz tettek kirándulást.

Csíkszók határáról, szept. 4-én estve felé Háromszék-megye
szívessége vette át és szállította Sepsi-Szent-Györgyre a vendégeket, hol számuk már 32-re apadt, kiket több helybeli kitűnőséggel együtt, Pócsa József főispán vendégelt meg egy vidám
közvacsorán.
Másnap a „Székely muzeumot" néztük meg, melyről
Pulszky elismerőleg nyilatkozott.
Aztán Háromszékmegye vendégszeretete szállított mindnyájunkat részint egyenesen, részint Élőpatakon át Brassóba.
Hol még egy közös vacsora volt, aztán eloszoltunk a legkedvesebb benyomásokkal s emlékekkel.
Fogadják ismételve első helyen Csíkmegye és Csík-Szereaa
közönségei, az ügyünknek annyi kiváló szolgálatot tett főispán
és alispán urak, továbbá nemes Udvarhelymegye alispánja,
gróf Haller József, Ugrón Gábor, Ugrón Ákos, Orbán Balázs
urak, aztán Háromszékmegye és érdemteljes főispánja, Pótsa
József ur, ugy Császár Bálint, Sepsi-Szent-György buzgó
polgármestere, fogadják legszívesebb köszönetünket ama kiváló
szívességekért, melylyel a „Székely miv. és közgazd. Egyesület"
tagjait s ehez csatlakozott „Történelmi Társulat" jeleseit ezen
közgyűlés alkalmával mindenképen elhalmozták, és a mellett,
hogy társulatunk, gyűlésünk komoly czélját is behatóan elősegítették, a székely ős vendégszeretetnek jó hírnevét is az ország
előtt ez által emelték. Isten áldja meg őket!
A jegyzőkönyv s függelék hitelesítéséül, Budapesten, október hó 10-én 1879.
Hajós János, s. k.

Buzogány Áron, s. k.

egyleti elnök.

egyleti titkár.

Mikó Bálint, s. k. Balázsy Lajos, s. k. Gaál Endre, s. k.
hitelesítő biztosok.

IV.

A csíki nyelvjárásról.
Irta és a Székely művelődési- és közgazdasági egyletnek 1879. szeptember 2-ikán Csík-Szeredúban tartott közgyűlésén felolvasta:
T. Nagy Imre.
Tisztelt közgyűlés ! A szó gyökök, képzők, ragok, mássalhangzók, magánhangzók, szólásmódok stb. ügye, és azoknak
változó szereplése a nyelvünkben, igaz, hogy csak szaktudósok
vizsgálódásainak esik a körébe ; igen, de egyesületünket mindaz közelről érdekelvén, mi székely népünk anyagi és szellemi
életének megismerésére vezet: nem hiszem, hogy anyagi fontos
gondoskodásaink közt is fölösleges munkát végeznénk, lia
népünk nyelvjárását vizsgálva, annak jelenségeit akár a történelem,'akár a nyelvtudomány számára igyekszünk följegyezni,
és nyelvünk jövője érdekében a feledéstől megmenteni.
Szerény tehetséggel igaz, de annál nagyobb és több jó
akaratai, évek óta gyűjtögetek a csíki nyelvjárás tarlóján, s bár
kevés bizalmat vetek tehetségembe az iránt, hogy nyelvjárásunk
jelenségeiből néhányat az önök nagy tekintetű várakozásának
megfelelőleg mutathassak be: mégis kérem önöket, hogy türelmes figyelmökkel és becses érdeklődésökkel ajándékozzák meg
jelen előadásomat.
Most még van időnk és alkalmunk a tájnyelvjárások közvetlen megfigyelésére és élőforrások után való följegyzésére; de
a mint az idő múlik, ugy fog eltűnni az alkalom és kiveszni a
forrás. A népnevelés örvendetes előhaladásával, a tájnyelvjárás
őseredetiségének szomorú pusztulása következik be. Lassanként
az akadémiai szabályok a nyelvet az iskolák utján grammatizálják s habár nem egy-két év vagy tized telik is bele, de a

magyar nyelv egy irodalmi akol alá jut, egyetemessé lesz a nemzet ajkán. Ekkor a mai nyelvjárás följegyzései fognak a nyelv
továbbfejlesztésének alapjára kodexekül szolgálni.
Nyelvtudományi iróink közül már többen tették tanulmányok tárgyává a székely nyelvjárást. Hunfalvy P., Budenz,
Fogarasy stb. behatóan tanulmányozták a székely nyelvjárást, és
köziemínyeket adtak a tudományos akadémia nyelvtudományi
folyóirataiban, a Magyar Nyelvészetben és Nyelvtudományi Közleményekben. Kriza János a székely népköltészet aranybányáját
aknázta ki, s ezzel a magyar irodalom és nyelvtudománynak
örök becsű adatgyűjteményt állított össze a „Vadrózsákban".
A magyar nyelvtudomány ma már tul van azon föltevésen,
hogy egyik vagy másik tájnyelvjárásnak elsőséget tulajdonítson a
másik felett, mert önállóan ki van jelölve már az út, melyen továbbhaladva, nyelvünk fejlesztése és töke'letesbülése eszközölhető.
Azonban, eltekintve ettől, maga Fogarasy János, nyelvtudósaink
egyik legjelesbike, nem tartózkodott kimondani a Magy. Tudom.
Akadémia ülése előtt, midőn Kriza Vadrózsáit ismertette, hogy a
„székely nép kitűnő nyelve, kitűnőbb más tájnyelveknél". Ha hízelgés, vagy elfogultságot olvasnánk ki nagy tudósunk
ezen nyilatkozatából, nagyot vétkeznénk ellene, kit bizonyosan
nem hajlamok vagy szenvedélyek késztettek a fennebbi nyilatkozatra, hanem a rideg nyel vbuvárlatok közt időről időre megérlelődött szigorú meggyőződés, ki nyelvünk szótárát oly hangyaszorgalommal és kiváló szakértelemmel dolgozta nagy részben ki,
ezen századok igényéíe szóló nagy munka végzése közben, legilletékesebb volt, tapasztalata eredményekép a fennebbi nyilatkozat tételére. Ki győződhetett volna meg bizonyosobban arról,
hogy a székely nyelvjárás, a magyar nyelvnek százakra és ezerekre menő tiszta gyökü őseredeti magyar szót őrzött meg ?
A magyar nyelvben az idáig kifejtett elméletek szerint
körülbelül hétféle nevezetesebb nyelvjárást különböztethetünk
meg, melyben a többi, mint mellékes és többé kevésbé hozzátartozó, számíttatik. Ilyenekül nevezhetjük meg a következőket:
a közép palócz, északi palócz vagy barkó, déli palócz
vagy göcseji, a duna-drávai palócz, a csángó, székely
és jászkun.

A székely nyelvjárást Budenz nyelvtudósunk nyugotira és
Keletire vagy is- ező és is helyett és-ező nyelvjárásra osztja.
Kriza a felosztáshoz még a közép c helyett ö- t használó nyelvjárást hajlandó hozzávenni. E szerint lenne is-ező, és-ező és
ö-ző székely nyelvjárás. Ezt megyénként körülbelül így lehetne
felosztani: is kötőszóval beszélnek a régi marosrésziek, és-sel
is helyett leginkább a csíkiek és háromszékmegyeiek, o-t használnak a közép c helyett az udvarhelymegyeiek.
Ezen nyelvjárási különbségeknek maguk a székelyek is
tudatával bimak, s ismerik egymás szólását. A csíkiak a külső
földiekkel (így nevezik a Hargitán tuliakat) ingerkedve, azt
mondják, hogy „az embör nem kendö-r' ; de az Udvarhelymegyeiek sem maradnak adósok, s ők is megkérdik viszonzásul a
más vidékiektől, hogy Juít mayikncűt és van-e sárig lövik
Azonban ez értekezésem folyamán csak a csíki nyelvjárás
ról szándékoztam szólni. Mellőzöm hát az általános összehasonlításokat, s térjünk tárgyunkra.
Előre kell bocsátanom azt, hogy midőn a csíki nyelvjárásról
akarok egyet mást elmondani, nem szándékom ismétlésekbe
bocsátkozni és oly dolgok elősorolásával fárasztani az önök
becses figyelmét, melyeket előttem mások talán jobban elmontak ; további azt is kötelességem kijelenteni, hogy legtávolabbról sem jutott eszembe az amolyan nyelvészekkel harczra szállni,
kiknek táj szótárában a taportyánféreg. tapsifüles, nyugodalomtőke, szőrhintó, lőhadugó, kénytelen csúszó, lesbeteg s több ezekhez
hasonló szavak csíki tájszókul vannak bejegyezve. Egyesületünk tekintélyén alóli dolognak tartanám az amolyan nyelvészkedéseket czáfolni, melyek igaz, hogy hírlapba is vitettek, s nyomdafesték is pazaroltatott értük, de mégis élhetetlenségek.
Eléggé meg van czáfolva amaz együgyü nyelvészkedés, azon
ismert és általam egy alkalommal már bizonyított körülmény
által, hogy azon szavakat csíki népünk nem ismeri, s a fennebb felsorolt elnevezésekkel semmi néven nevezhető tárgyat
vagy személyt nem illet.
A székely nyelvjárásban a csíki a háromszókivel legközelebb áll a közhasználatú irodalmi nyelvhez, mit egyébiránt

nemcsak a székely, lianem a többi nyelvjárásokkal szemben
is dicsekvés nélkül mondhatunk el.
De hogy meggyőződhessünk, lássunk némelyeket nyelvjárásunk eredetiségeiről és ragozási alapjairól.
A csíki nyelvjárás fő jellemvonását a val. vei ragok
eredeti használata képezi. Nálunk ugyanis a val-vel rag v
betűje nem hasonul át a mássalhangzón végződő szavak után,
hanem megtartja eredeti alakját, s azért mondjuk: „két tehenvel, szekervel, nagyapám uramékval". A val-vel-nek
ily eredeti alakban való használatára több régi okiratban találunk rá, nevezetesen az ezelőtt közel hatszáz évvel kelt szentpéteri végzésben is ezen ragok v betűje áthasonulás nélkül
fordul elő.
Az is kötőszónak és alakban való használata annyira
tisztán szóló bizonyíték nyelvjárásunk eredetisége mellett, hogy
elég csak emlitnünk azt a nélkül, hogy bizonyitgatásához
fognánk. A fennebb említett szentpéteri végzés, a müncheni és
bécsi kódexek ékesen szóló tanukat állnak e részben nyelvjárásunk mellett.
Nyelvjárásunk eredetisége mellett bizonyít az is, hogy
mig a közhasználatú nyelv ezen nevek utolsó szótagát: kenyér,
tehén, szekér, egér, herék, heves, nehéz, fedél, Tcözép, bogár, madár,
fövény, stb. az egyes nevező esetben ékezve használja, a többesben pedig az éket elhagyja, addig a mi nyelvjárásunkban ezen
nevek az egyes nevezőben is következetesen, érkezetlen használtatnak (kenyer, tehen, madar, födél, vagy fedel), sőt ezen egytagú
szó: ész, nyelvjárásunkban mindenütt megtartja érkezetlen alakját, pl. eszre vesz, miből majdnem egész bizonyossággal föltehetjük, hogy ezen nevek eredetileg ékezetlen alakúak voltak.
Yagv nyelvünknek nem őseredeti typusát őrzi-e máig is
a csíki nyelvjárás, midőn a mássalhangzó torlódást a magyar
nyelv ezen született ellenségét oly kérlelhetlenül kerüli ? Mig
köznyelvünk és annak többi nyelvjárásai megbarátkoztak a két
vagy több mássalhangzón kezdődő idegen szavak kimondásával,
s meg is honosították azokat, addig a csíki nyelvjárás soha
sem fogja őket való gyermeketil elismerni, lianem a mással3*

hangzók köze a kiejtés megkönnyítésére és magyarosítására
egy-egy mássalhangzót csúsztat be, és azért mondja: teréfa,
karajczár, jwróbál, darága, palacsinta, Barossá, Klrisztus, goróf,
tempolom stb. Némelyekhez elöl is teszünk egy magánhangzót,
mint: istirimfi, estempej stb. A. csíki székely inkább tartatja
magát góbénak, s inkább nen> bánja, hogy e néven különböző
anekdotákat meséljenek el róla; de nyelvét.eredetiségéből, nemzetiségéből szívesen ki nem vetkezteti, és egy-egy idegen SZÍJ
kedveért beszélő nyelvét nem töri, rontja, kínozza.
Azért, hogy a csíki tánczban ma is igy kurjant a székely
legény:
Istirimfi, topánka,
Hónap menyünk a bálba!
vagy:

A madár i« rsirikojja.
Hogy mos' nem szűk a rokoja!

vagy:
Ha jól laktál ecsém borral,

Sok bajod lesz a lábodval!
nem adunk helyet ama föltevésnek, hogy nyelvjárásunkkal
vagy ha ugy tetszik: nyelvjárásunkval elmaradtunk: sőt büszkén utalunk annak őseredetiségére. Ha nem volnék székely, s
épen csíki, nem vádolhatna senki patriotismussal, s több sulylyal
birna szavam, midőn azt merném mondani, minden ránk fogott
elmaradottságunk mellett, hogy nyelvjárásunk a magyar nyelv
őskorától fogva, annak tovább fejlesztésére nézve folyton irányadó anyagot szolgáltatott. Mert abból, hogy mai nyelvjárásunkban most is van hasonló az ősi nyelvhez, nem egyedül csak azt
lehet következtetni, hogy elmaradtunk, hanem azon kételkedésemnek is marad egy kis liely, vájjon hazánk többi vidékeinek
nyelvjárása nem kevesebb anyaggal járult-e eredetileg a magyar
nyelv alapjának megvetéséhez, mint a székely, s ebben a csíki?
S vájjon műveltebb nyelvűnek tartott vidékek magyar nyelve
nem ifjabb-e a miénknél ?
Ezen föltevésemben egyébiránt teljesen megerősit Fogarasy, midőn Adelung szótárából idézve, azt mondja: „a közember
nyelvjárása, kivált faluhelyeken, évezredeken keresztül észreve-

hető változás nélkül marad, mivel ő épen oly ellensége az uj
hangoknak, uj szóknak és ezek uj összeköttetéseinek, mint az
uj divatoknak, uj törvényeknek és uj adózásoknak." E szerint —
irja Fogarasy •— a székely nép nyelvére következtetve, mely azon
közel ezer év óta, hogy őseink a magyar hazában letelepedtek,
volt mindig egy tömegben, ugyanazon kis hazának lakosa s őre
vala, s a körötte levő népek és nemzetségek némely tagjainak
hebe-korban behuzódása vagy leszármazása sem tehete nagy
változást az egész nép szokásaiban, szójárásában: bizton föltehetjük, sőt állithatj uk, hogy az századok során keresztül sem
vesztett valamit régi szelleméből. Ha tehát igaz a székely nép
hagyománya — irja máslielyt Fogarasy — akkor a székely nép
nyelvében Attila hatalmas nyelvét és a még régibb hunnok
nyelvét, Krisztus urunk előtti időkből, betűkkel kifejezve,
látjuk magunk előtt.
Ragozás tekintetében egyik különös jelenség nyelvjárásunkban az .<?, sz, z és t végtt igék nyújtott ragozása a foglalóparanesolómódban.
Az s, ss, z sziszegő mássalhangzón végződő igék ragozása
a mi nyelvjárásunk szerint a foglaló-parancsolómódban ugy
történik, hogy a módjegy j betűje az s, sz, z után nem hasonul
át, lianem megelőzi a sziszegő mássalhangzót. Ezen igék például : ás, késik, vesz, huz, ruház, .néz, nevez, nyelvtanilag így
ragoztatnak : ássa, késsék, veszszen, húzza, ruházza stb., a csíki
nyelvjárás szerint pedig igy : ájsct, kéjsék, vejszen, hujza, ruliájza, nejze, nevejze.
Azon t végű igék, melyekben a t előtt sziszegő mássalliangzó van, szabály szerint a módjegyet a t elhagyásával áthasonitjuk; a mi nyelvjárásunkban pedig nem hasonul a módjegy s halaszsza, ereszsze, föröszsze helyett mondjuk : halajsza,
föröjsze, erejsze stb. Ugyanezt már gyéren találjuk föl azon t
végű igéknél, melyekben a t-í magánhangzó előzi meg, mint :
vet, arat, bocsát, lát, stb. mert ezek : vesse, arassa, bocsássa,
lássa helyett csak gyéren és kivételesen ragoztatnak : vejse,
nrajsa, bocsájsa, lájsa alakban. Yannak természetesen kivételek
is, mint pl. : fut és tanit már szabályszerűen fuss és tanüs alakban ragoztatnak. Előfordul a j módjegy közbeszurás ezen cl

-végzetü igében is: kezd, igy : kejze; ezt azonban a d-t megelőző
sziszegő z kívánja igy; de már ebben : küzd, megvan a szabályszerű küzdjön (küzgyön).
Figyelemre méltó a t végű igék ragozására nézve az is,
hogy ma már a halajsza, arajsa, lájsa, stb. fennemlitett alakú
ragozás az iskolák hatása folytán gyérülni kezd ugyan, de nyelvjárásunk ezen ^igékben nem tesz különbséget a jelentőmódbeli
tárgyas halasztja, aratja, bocsátja, látja, és a foglalómódbeli
halaszsza, arassa, bocsássa és lássa közt, és ezen két alak bármelyike előfordultával, mindig kizárólag ez utóbbi alakot használja. Még előkelő székelyeink előtt sincs különbség ezen foglalómódbeli és jelentőmódbeli alakok közt : Isten megbocsássa
bűneidet ( e h . megbocsátja), két arató learassa gabonánkat (e h.
learatja), hiába huzzuk, halaszszuk a dolgot (e h. halasztjuk),
majd meglássátok, mi fog történni (látjátok).
A felhangu és éleshangu igék egyes számában nem fordul
elő e jelenség, mert ezekben a tárgyas i vagy j tisztán megvan,
és sohasem mondjuk a jelentőmódban veti, szereti, siriti helyett
vesse, szeresse, siritse; de már a többes első személyben itt is
előáll a fennebb jelzett alak, és igy mondjuk : vessük, szeressük,
sirissük; vetjük, szeretjük és siritjük helyett.
Budencz nyelvtudósunk futólag emlitést tesz erről a „Magyar Nyelvészetben", s azt mondja, hogy ezen foglalómódnak
tetsző alak tulajdonképen jelentőmód, s maga Fogarasy is ugyanezt kisérti meg bizonyitni egyik akadémiai értekezésében; csakhogy egyik emiitett tudósunk sem tesz határozott különbséget a
t végű és más végű igék ilyetén ragozási alakjára nézve, s nem
vették észre, hogy e jelenség csak t végű igéknél foroghat szóban. Fogarasy például ezen igéket veszi föl összehasonlításul:
„vetik a haricskát, arassák, horgyák haza, cséplik vas cséppel
addig keveri, kavargassa a szapora firiss kezivel stb." Az itt előforduló igék ragozását mind egy szempontból itéli meg, s ebből
azt következteti, hogy csakis az alhangu igéknél fordul elő a
foglalómódbeli alaknak a jelentőmódbeli helyett használása, a
felhanguak pedig vagy nem, vagy C3ak igen gyéren fordulnak
elő igy. Igen, de a fennebb idézett példában horgyák, cséplik és
keveri nem szolgálhatnak irányadóul, mert nem t végzetüek;

nyelvjárásunk igeragozása pedig, kivéve a t végű igéket (és
mint fennebb kimutattam a sziszegő végzetüeket), megegyez a
nyelvtani ragozással. A mint pedig fennebb kimutattam, nemcsak az alhangu, hanem a felhangu és éleshangu t végű igék
is a többesben fölveszik nyelvjárásunk szerint a foglalómódbeli
alakot a jelentőmódé helyett, s azért mondjuk vetjük helyett
vessük, szeretjük helyett szeressük, és siritjük helyett siritsük
(v. siríssük), mi nem szeretjük egymást soha, hanem szeressük,
a gabonát nem vetjük el, hanem elvessük, a czérnát nezn megsirifjülc, hanem megsíricsüh stb.
Ezek alapján — ha szabad nekem véleményt mondanom —
én is kész vagyok elfogadni, hogy arassák, kavargassa, bocsássa,
halaszszuk, szeressük, stb. alakokat mi nem foglalómód helyett
használjuk, hanem, a mit általuk kifejezünk, az a jelentőmódban
van mondva, s igy a ragozási alakot teljes meggyőződéssel tarthatjuk jelentőmódbelinek, de azt hozzá kiváDom tétetni, hogy ez
a f végű igéknél közös a foglalómóddal. Nagy nehézséggel jár
iskoláinkban e két alak megkülönböztetése, miután maga a nép
ugyanez alakokat egyformán használja a jelentőmód és foglalómód kifejezésére.
Egyébiránt az alhangu igéknek nyelvtani ragozásában is
közös a jelentő- és foglalómód jelenidő tárgyas ragozás egyes,
harmadik személye és többes száma. Ez okon még szabályellenesnek sem nevezhetjük azt, hogy nyelvjárásunkban a t végű
igék ragozásának nincs külön elmélete, s inkább ragozási következetességet, mintsem szabálytalanságot láthatunk benne. A nép
nyelve nehezen hódol az úgynevezett kivételeknek, a milyen
pedig a t és s, sz, z végű igék egész ragozása, s ha választania
lehet, mindig azt választja, a melyik a nyelvkimondónak legkevesebb nehézségére van.
A t végű igékhez hasonló azon d végű igék ragozása is
nyelvjárásunkban, melyekben a (7-t még egy mássalhangzó előzi
meg, mint: küld, hord, tóid, fold, ezekben is a jelentőmód jelenidő tárgyas ragozásának egyes harmadik személye és többes
száma nyelvjárásunkban megegyez a foglalómódéval, s mind a
kettő : küggye, horgya, Uggya, foggya, — küggyük, horgyuk, tógygyuk, fóggyuk stb.

A teszen, veszen, hiszen, viszen, eszik és iszik igéknél
szintén ezen ragozást látjuk. A teszi, veszi, hiszi, viszi, eszi és
issza helyett gyakran halljuk : azt ő nem tegye meg (teszi), két
legén sem vegye el (veszi); elhiggye magát (elhiszi); két ökör
elvigye a szekeret (elviszi); a kutya megegye a csontot (megeszi),
s a mi ökrünk megigya a vizet (megissza). A többes első személyben pedig kivételesen használjuk a tegyük, élvegyük, higgyük,
vigyük, együk és igyuk alakot, a tesszük, vesszük, stb. helyett.
A vizet megigyuk, a kenyeret megegyük, a pénzt élvegyük, a szép
szót elhiggyük, a kalapot letegyük, a szénát haza vigyük stb. ;
sőt az iszik igét a többes második és harmadik személyben is
igyátok és igyák alakban használjuk a jelentőmódban, pl. addig
.igyátok (igyák) a pálinkát, hogy megrészegedtek (részegednek)
Az eszik ige határozatlanát a többes 3-ik személyben
ennik alakban használja nyelvjárásunk enniök helyett, s mondjuk : ennik attam. a marháknak; az iszik igét ugyan e ragzás
egyes és többes 3-ik személyében innya és innyok alakban, még
pedig az innya gyakran a többes szám helyett is áll; pl. innya
attam a tehennek v. teheneknek, a ludaknak nincs mit innyok.
Az innya inni helyett is áll, pl. innya akarok stb.
A magára ható értelmű (magam,-ad,-a) személyes névmás
többes 3-ik személyének raga nyelvjárásunk szerint nem vk
vagy ok, hanem mindig ik, magík. Ugyanez áll a nevekre, névutókra és személyragozott viszonyragokra, melyek az egybirtoku
ragozás többes 3-ik személyében szintén ik-kel ragoztatnak (ök,
ok, uk helyett); azért mondjuk, hogy a maguk lövik, seemik,
késik, almájih, apjik, rajtik, bennik, bélőlik, töllili, vélik, reik (de
soha nem reáik v. ráüt), utánik, felölik, alattik stb.
Ezen i-vel való ragozást találjuk a felhangu és éleshangu
nevek ragozásánál, az egybirtoku ragozás egyes harmadik személyében : midőn a 3-ik személyü birtoknévhez viszonyrag
járul, az c-vé nyújtott e helyett mindenütt i-t használunk, s
mondjuk : kiesett a gaz a ssemiből (szeméből), a tengej végibe
teszik a kerek szeget, megütte a késit, emberire akad, pántikát
vett a kedvessinek stb.
Lássunk némelyeket a nevek ragozásáról és képzéséről !

Á ba be raggal időt jelentő határzókat alkotunk s körülbelül a kor időragnak megfelelő értelemmel használjuk.; pl.
csak a múltba, régibe v. minapába jártam hozzátok.
A hoz, hez ragok helyett ni-1, a tói tői helyett núl niil-1,
a nal nél helyett nitt-et használ nyelvjárásunk akkor, ha személyt jelentő nevekhez járulnak : pl. Pálékni megyek, Téterékni(l>
jövök, Jcmoséknitt voltam, e helyett: Pálékhoz, Péteréktől,
Jánoséknál.
A határvető ig rag helyett ég, nég vagy nyég-et használunk,
mint : egy ölnyég van a kertünktől, egy órámjég sem várom, egy
kicsiddég leülök; ezen ragok szintén határzói értelmet adnak a
névnek, melyhez járulnak; egy küsnég vagy kicsiddég annyit
fejez ki, mint kevés, rövid ideig. Nig ezen összetéttel való, ha
nevekhez járul, annyit fejez ki, mint körülbelül, és megfelel
a nyelvtani nyi képzőnek; pl. husznig való a. m.: körül-belül
husz, egy vékánig váló, a. m.: körülbelül egy véka, egy arasznig
való, a. m. körülbelül egy arasz.
A hely végzetü szavakat ra re helyett ré-vel ragozzuk, pl.
Udvarbejré, Vásárhejré jártam; előfordul e ragozás igy is:
uharré egy czüveket üttem (amoda), eherré tevém le a pipámot
(ide).
A vá-vé forditó rag helyett egyszerű ét-teszünk a nevekhez,
még akkor is, ha a név alhangu, s mondjuk: kutyá-é, béká-é legyek! (esküvésekben) mint a mesében: .a szegén legén eczczeribe kutyáé vátozott."
A hoz hez ragnál eltérőleg a nyelvtantól, nem a hoz, hanem a hes-1 ragozzuk: hennám, hezzád, hezza stb.
A ra re ragot néha egy g betűvel toldjuk meg, s mondjuk:
orrag esett, térreg állították, hanem ez csak akkor fordul elő, ha a
ra re ragos szó után magánhangzón kezdődő szó következik,
mint a fennebbi példákban.
Az i melléknév képzővel a szokott mellékneveken kivül,
testi fogyatkozást jelentő mellékneveket alkot nyelvjárásunk, s
igy a fogyatkozott látásút: vaksinak, az összeszorult pillájú
szemet hunyorinak, a gyors beszédű embert habari vagy zadarinak, az ügyefogyottat bódi-n&k stb. nevezzük.

Nagy előszeretettel használja nyelvjárásunk a sza, sze, cza,
cse nógatás kifejező képzőt az igék mellett, még pedig igen gyakran megkettőztetve, pl. addszasza v. adczasza, jösztesze, üljszesze
le; néha a kettőztetés egy-egy g betűvel is megtoldatik, mint:
addszagszag, jösztcgszeg, üljszegszeg le stb.
A 'kicsinyítés, kissebbités, kevesbités kifejezésére az irodalmilag használtakon kivül, nyelvjárásunk szótára felesen szolgál szavakkal. Használjuk a kicsinyitésnél a szál, szilák, falás,
mákszem, mahda, peczenkó, micz, fúvás, csepp, cseperü-csepp, cseperitett-csepp és szikrá-1. Nem igen különböztetjük meg őket egymástól használat közben, hanem széltében használjuk mindeniket egy más helyett, ugy, a mint jő; azonban meg kell azt is
jegyeznem, hogy ezen szavakat mondat közben az egy számnév
mindig megelőzi, mely mintegy maga is a kicsinyítés erősitésére
látszik rendelve lenni, s igy beszélünk: egy szál Meleg sincs, a viz
mind egy szálig elfogyott, egy mákszem szénánk sem lett, csak
egy makula-mákszem sarjunk van, egy fúvás lisztem sincs, egy
peczenkő fán sok szilva lett, egy miezre itt leszek (legtöbbnyire
időrövidséget határoz), egy csepp, vagy egy "cseperü-csepp, vagy
egy cseperitett-csepp haj sem nőtt a fején. A mákszemet gyakran
összetessztik a fetekével s igy használjuk : feteke mákszem, de
ityenkor kizárólag csak hasonlitásképen áll a mákszem, mint :
annyi gabonánk sincs, mind egy feteke mákszem. Ezen kicsinyitő
szavak egyformán használtatnak emberről, állatról, s bármi
iárgyról. Mindenki tudja Csíkban ezt a rigmust :
Bíró Bálás
Csak egy falás,
Mégis paterfamiliás.
A nagyítás erősitésére ezen szót veszszük segitségül :
adat, de mindig mellette áll a nagy melléknév, még "pedig megkétszerezve, *s a kétszerezett nagy közé tesszük az \állat-ot, pl.:
nagy állat nagy fa, nagy állat nagy ember, akkora nagy állat
nagy búgját raktunk, hogy lesz egy szekervel belőle. Sokszor a
nagyítás erősitésére megelégszünk ezzel is : hogy no . . ., vagy :
hogy nocsalc. . ., vagy : hogy ugyancsák . . ., pl. : ugy vágta pufába, hogy no .. ., akkora feje van, hogy nocsak vagy hogy ugyancsák. . . . Használjuk a nagyítás és bámulás kifejezésére ezt is :

szernyü. szernyüség, mely azonban csak mondat elején vagy
végén áll, s mikor a végén áll, akkor a hogy kötőszó megelőzi,
pl.'ojan jó dóga van, hogy szernyü v. szernyüség, annyi szénája
lett, hogy szernyü v. szernyüség; ha mondat elején áll, akkor
nincs viszonya a hogy-gjaA, pl.: szernyü sok szegény ember van
most, szernyü kevés pityókánk lett az idén.
Ugyané fogalom kifejezésére szolgál ez is: nem képes,
melyet ily értelemben csak mondat végén használunk, vagy az
összetett mondat utolsó tagjául, s ekkor megelőzi a hogy kötőszó,
mint: ojan szép házik van, hogy nem képes, ugy a fődhöz vágta,
hogy nem képes. A képesről szólva, jut eszembe, ennek nyelvjárásunkban egy másik jelentékeny szerepéről megemlékezni.
Midőn a mondatban személyről szólva, azt akarjuk kifejezni, hogy
valamire képes, akár az egyes, akár a többes szám bármelyik
személyében álljon a mondat, a képes birtokviszonyba jö a névvel, vagy névmással és mindenütt ezen birtoknévi alakban fordul elő : képesse, mint: én nem vagyok képesse (képes), ha te annak képesse vónál (képes volnál arra), mű képesse vagyunk (képesek), tük nem vagytok képesse, azt megcsinálni (képesek).
Az arezbőrszin meghatározására használjuk ezen összetételt : szeg, pl.: barnaszeg, fetekeszeg, fej ér szeg, szőkeszeg: mely azt
teszi, hogy inkább barna, szőke stb. felé hajlik az arezsziu, de
sem egyik, sem a másik teljesen, mint ezen tánezmondásban:
Fetekeszeg az én rózsám,
Nincsen szümőcs az arczáján!
Nyelvjárásunknak még csak két különös hangtani sajátságáról akarok megemlékezni, mely azonban inkább beszédmódunkat jellemzi, s mely a csíki beszélőt az idegen előtt csalliatlanul megismerteti.
A csíki székely beszéd közben bizonyos kényelmet enged
meg nyelvének, mi miatt a mondat végén álló szavakat egy-egy
szájvisszhanggal toldja meg. Midőn mondatát elvégzi, s száját
összefogja, nem áll meg a végső betii szigorú hangjánál, hanem
mintegy a száj összefogás műtéte kifej ezéseül a magánhangzón
végződő szavak ntán egy je és mássalhangzón végződő szavak
után egy e hangot hallat, ily formán: az angyalok örvendeznek
e, esszeraktam a kalongyát e, a férget megette a macska je.

E hangbővülés vagy tulajdonképen uyujtás, annyira megvan nyelvjárásunkban, hogy e sajátságtól maga a csíki intelligens ember sem tud teljesen ment lenni; a legszorgalmasabb
figyelem s legszakértőbb óvakodás mellett is valami csekély fölismerhető lesz beszédjén. Régi már az a közmondás nálunk,
hogy „szaváról ismerik meg a madarat", s igy egy cseppet sem
átalljuk mi is, ha beszédünkről az idegen fölismeri a csíki
• székelyt.
Ugyanily hangtani sajátsága nyelvjárásunknak az, hogy
beszéd közben az éles é előtt egy rövid i-t hangoztatunk, s ily
formán beszélünk: ién (én), iéhes (ehes), iéget (éget), fejiérnép
(fejérnép), fiélénk (félénk), kiészit (készit) stb. A hang talán
nem oly erős és éles, mint a hogy én itt vissza tudom adni, s
meglehet, hogy társalgási beszédem alkalmával rajtam is sokkal finomabb kiadásban észlelhető e csíkiasság, de más jellel
kifejezni nem lehet. Nyelvjárásunk némikép ebben megegyez a
göcsejivel, melyben hasonló hangtani sajátság fordul elő. Igen
de, azt is meg kell jegyeznem, hogy ez előbbi föltevésem általában csak a szorosan vett Csíkra vonatkozik, mennyiben Csíkmegvének Gyergyórészében már nem i-t teszünk az é elé, hanem egy közép e-t s ott igy beszélünk: eédes apám, eéhes vagyok
stb. Ugyanezt észleljük az al-csík-tusnádi nyelvjárásban is.
*

*

*

És most befejezem ezzel tarlózásomat. Bocsásson meg a
t. közgyűlés, hogy nagytekintetü türelmét bátor voltam e szerény és minden magasabb igény nélküli értekezésemmel fárasztani! Meglehet, hogy némelyekben talán tévedtem, de kiment
ez iránt is az önök jóakaró elnézésébe vetett reményem akkor,
ha távolról sem vindikálva magamnak a nyelvtudóst, mint a
magyar nyelv anyagának egyik szerény gyűjtője várom az
önök bírálatát. En hazafikötelességnek tartottam és tartom
nyelvünk anyagának gyűjtését, s e kötelességérzet mellett kétszeres buzgalmat kölcsönöz nekem az a tudat, hogy a csíki
nyelvjárás a magyar nyelv anyagának egy kiaknázhatlan és
örökbecsű bányája.

Y.

Csíkszék (ma Csíkmegye) 1848 9-iki hadi történetéből.
Irta, és a „Székely közművelődési és kvzgazd. Egyletnek" Csíkszeredában 18/9. szeptember 2-án tartott közgyűlésén felolvasta
Imcts /•'• Jákó
mondom éli: előre székelyek!
Előre mentek ugy is, liőa fiuk/'
PETŐFI SÁXDOR.

A csíki, 1533-iki Sándor-féle krónika, mely Szabó Károly
nagynevű tudósunk ismertetése és kritikai védelme után a magyar történetirodalom egyik legbecsesebb forrásmüve, megyénket , 0 s í k o r s z á g" -nak nevezi; igy nevezi ma is gyakran a
hazai iró és a nép ajkán lebegő hagyomány, sajátságos természeti fekvése « honvédelmi múltja miatt jogosan.
Természeti fekvése szerint megyénk a Magyarbirodalom
fellegvárát képezi, melyet a keleti Kárpátok és Hargitta lombkoszoruzta bérczei mint természetes körerőditvény öveznek, és
különitnek el a fokozatosan lejebb simuló vidékektől.
Megyénk ezen természeti alkotása mintegy útmutatólag
jelölte ki őseink előtt annak hadászati fontosságát is, mely szerint annak inkább természeti szépségekben ragyogó, mint áldásos völgykeble előtt maga a természet tűz- és özönforradalmai
vontak bevehetlennek látszó sziklafalakat, s a szorosaknál az
erdőségekből összeomló áttörhetlen torlaszokat, melyeken sem
a nagy népvándorlás hullámai nem csaphattak át, sem későbbi
ellenséges rohamok nem könnyen hatolhattak be.
Csak igy sikerülhetett bármily hadra termett, de számlag
csekély székely őseinknek magokat és önállóságukat másfél

ezreden át itten fentartani; és akkor is, midőn a cultura s
mindinkább szükségessé vált közlekedés őket hozzáférhetőkké
tette, a felvegyüléstől és elsodortatástól megvédeni.
Minthogy a mellett egyszersmind határszéli megye vagyunk: őseink helyzetöknél fogva is Magyarország keleti végőreivé levének, s tevék annak a keleti barbarizmus ellen minden
időben vitéz elő-őrsét; elő-őrsét mondom, mert a székely ispánok és csíkszéki főkapitányok, kik békében nagy urak valának,
nem igen laktak közöttünk, s vészes időkben ritkán harczoltak
az előőrsnek élén. Kicsiny és jő vezérnélküli őrcsapatokat vagy
éppen készületlen földuépet szokott itt találni az Árpádok
idejében az ellenséges besenyő, mongol és tatár; a Vegyesház
alatt ugyancsak tatár, oláh és török, kik a nemzeti fejedelmek
másfél százados villongásteljes korszakában is könnyen gyakorolhatok e végszélekre nézve legpusztítóbb beütéseiket. Ezek
közül legyen elég csak az 1661. és 1694-ki dulásokat felemlítenem, melyeknek legérzékenyebb és soha nem pótolható csapása
az lőn, hogy Csíkszék lángba vetett községeiben történetirodalmunk és művelődés történelmünk szörnyű kárára, köz- és
magán levéltáraink is legjobb részt hamuvá lőnek.
Mária Terézia kormánya nagymértékben felismervén ezen
végvidékek hadászati fontosságát, Csíkban és Háromszéken is
í'elállitá a déli széleken már azelőtt szervezett határőri intézményt, ha az a madéfalvihoz hasonló erőszakoskodásokba került
is. Ezen határőri intézmény jogosultságát nem lehetne bírálni,
annál kevésbbé tagadni, ha az a székely nemzet múltjának és
eredetileg egyenlő szabadságának megfelelőleg nemzeti szellemben történik vala, és a nép minden rendjét s állapotát felöleli
vala, de igy kasztokra darabolta az nemzetünket, félszeg idegen
közállapotokat és erkölcsöket honosított meg, melyek csaknem
száz év múlva is sajgc sérelmek gyanánt nyomták vállunkat s
hazafias lelkünket.
Igy találják Csíkszék népét az 1848-ik év tavaszán született nagy eszmék és világra liató mozgalmak, melyek épen
mert egy uj kort hirdetének, egy népre sem maradhatának
hatás nélkül, mely a természetellenes sérelmek és elnyomatás
lánczait hordozá. Csíkszék az unióban és a 48-ki többi elvekben

egy jobblét hajnalát látta felragyogni; •— és mig a horvát s rácz
pártütés azon délmagyarországi határőrségben találta erejének
főforrását és táplálékát, mely azon népek szellemével mindig
megegyezőbb vala: addig a magyar önvédelmi vállalat biztosan
számított és támaszkodott különösen az ugyancsak határőrző
székelyekre, kiket az idegen szellemű intézmény megbénított,
és önmagával is meghasonlottá képzett vala.
Nem egy szük keretű felolvasásban, hanem Csíkmegyénk
tüzetes monografijában lehet majd érdemileg méltányolni azon
szellemet és irányt, lelkesedést és mérsékletet, honvédelmi erőt
és eseményeket, szóval azon szerepet, melyet e megye az 1848/9.
nagy napokban kifejtett és lejátszott.
De minthogy a magyar szabadságharcz történészei, nevezetesen : Szilágyi Sándor, Kővári László és ezek nyomán a nagy
emlékű Horváth Mihály is feltünőleg ritka és szerény vonásokban, sokhelyt pedig épen nem is vázolják azon vérfestette nyomokat, melyeket Csíkszék hazafias polgársága a haza történelmébe saját vérével irt be: szükségesnek látom ezen szerény
felolvasás fonalán is mutatványul és következtetés tárgyául felemelni és bemutatni részint egykorú tudósítások, részint ínég
élő honvédek összevetett közlései alapján legalább két zászlót,
melyeket csíki atyánkfiai a vértől ázott hon határain nem csekély dicsőséggel hordozának meg.
Midőn Magyarország dicső alkotmánya és új felelős kormánya a magyar nemzet" ellenségeinek irigységét, ellenműködését és támadását felidézte: Csíkszékben a tényleges haderő
áll a székely határőrség I-ső gyalog ezredéből, és az ugyan
székely határőri huszárezred 5. és 6. századából.
Ezen csíki katonaság némely tisztjeinek izgatása következtében, már ápril vége felé a 28-iki megyegyülést megelőzőleg
Csíkban unió-ellenes demonstrátiók történnek x ); pedig a fegyverviselő nép legnagyobb része osztá a háromszékiek azon
fogadását, hogy német vezényszóra nem lépnek ki, de a magyar
kormány rendeletére minden áldozatra készek; mindazáltal
hajtogatás foly, hogy a székely határőrök fegyvereiket szolgál') Erdélyi Hiradó 371. sz.

tatnak ki; ám a székely atyafiaknak sziveik szerintibb volt
báró Vesselényi Miklósnak és Mártonfy Zsigmond csíki atyánkfiának azon felszólitása, bogy a fegyvert kezűkből semmiképen
ki ne adják. E szerint az úgynevezett „pecsovicsok" és egyes
katonatisztek ámításai hatástalanok voltak *)
Battyhányi Lajos ministerelnök és ideiglenes hadügyéimáj. 19-ki felszólitása megérkezvén, a csíki határőrezredből
alakított zászlóaljgyalogság Móricz József zászlóaljparancsnok,
Návráczky Károly, Kedves Lajos, Papp Vilmos, Kiss Antal,
Magyari Ferencz és Boros Ignácz századosok és századparancsnokok alatt, aug. 14-én indula ki házi tűzhelyéről, hogy a felkelt
ráczok ellen a szegedi táborba szálljon; a nap rekkenő melegénél
csak hazafiúi szivök verhetett még melegebben.
A zászlóalj már aug. vége felé Alvinczen van, hol a fehérvári várból új ruhával láttatik el, és a hol a magyar alkotmányra
a színehagyott és már értelmét is vesztett feketesárga zászló
alatt, az esküt leteszi; a vezényszó is még német; de különb
az azelőtt kizárólag németül gyakorlott legénységre nézve, alig
is lett volna czélszerü; elég, hogy a zászlóaljat kivezetett katonatisztek nagy részben — mint a fennebi névsor is mutatja, —
magyar szelleműek, és csíki patrióták valának.
Benczenczen és Gyálmáron 2 század székely további rendeletig visszamarad, részint Fehérvár, részint a vidék szemmeltartására, mi az oláhok bujtogatására ada alkalmat. „Elfogadtátok — mondák a tribünök az oláhoknak — az Uniót; már
most tartani fognak a nyakatokon székelyeket."2)
Sept. 8. Mária-Radnán van a székely zászlóalj, s résztveszen
az e napon ottan tartatni szokott búcsúban.
Aradról, Banát-Komlóson, — hol őt díszben kivonult,
bajusztalan sváb nemzetőrség fogadja, — Kikindán, Beodráu, —
hol Karácsonyi megvendégeli, — áthaladva Ó-Becse felé tart a
zászlóalj.
O-Becséről egy osztály Magyari és Boros alatt, Arad alá
vissarendeltetik, hogy a mind gyanúsabbá való várost szemmelx

) Erdélyi Hiradó 3Ü4. sz.
-) Ellenőr GT. sz.

tartsa, s a várőrség uetaláni kirohanását ellenőrizze. A székely
név liirére minden portyázó ellen megfut, a pecsovics érzelmű
lakosság pedig remegéssel fogadja; jóllehet székelyeink sehol
sem kegyetlenkedtek a védtelenek ellen.
Sept. 14. A csíki zászlóalj Verbássra, mint Szeged helyett
későbben kijelölt állomására, érkezik, hol Mészáros hadügyminister őseikre emlékeztető és lelkesítő beszédet tart a székelyekhez ; itt találják a már mult hó idejétől fogva itten táborzó II-ik
ezredi székelyeket; itt van báró Márkánt őrnagy alatt, ki székely huszárait később Isten számában idehagyván, az ellenhez
szökött, és azután Forró, Keresztes Imre huszár-századosok
alatt, 2 század székely huszár is, kik Feketehegyen (Feketies)
állomásoznak.1)
Sept. 21-én történik Se.- Tamás azon másodszori általános
és nagyobbszerü megrohanása, melyben csíki székelyeink vitézségük és bátorságuk első jeleit adják.
Itt a sárga fekete zászlóra, — melyet eddig borsovai Balog
Ignáez zászlótartó hordozott, de most rákosi Császár Antalnak
adott át, — Beöthy kormánybiztos nemzeti szalagot köt.
Bechtold parancsnoksága alatt, Éder dandárába vannak
beosztva; mielőtt a sánezok elleni ostrom megkezdődnék, éjfél
után 2 órakor Móricz őrnagy Salamon főhadnagyot félszázaddal
kémszemlére küldi ki; a ráczok észreveszik, s már a sánezokig
elöhaladtakat lődözéssel fogadják; a ködben ezeknek nem ártanak, de a hátrább fekvő csatárlánczban, különösen Kedves
kapitány századában sok kárt okoznak; Salamon visszavonul,
s 7 órakor kezdődik az ágyúharcz; a csíkiak egyrésze az 52
ágyú fedezetét képezi; a lövegek jól czéloznak, Sz.- Tamás kilencz ponton ég; most a székelység nagy bátorsággal a sánezokig nyomul, melyekbe a hidalás gyanánt szolgáló rőzsék is már
be vannak hányva, midőn a német vezénylet a már-már győző
magyar sereget visszafordítja; e szerencsétlen visszakozásban
Krasznai Pál hadnagy megsérül, egy Incze nevezetű menasági
székely jobb karját veszti, 12 vitézünk elesik, s midőn lőtávolra
') Halóss Konrád ekkor hadnagy és Mil'lósy József hadapród
előadásai nyomán.

vonulnak Ó-Kér felé vissza, egy székely atyafit épen akkor üt
egy kósza golyó torkon, mikor a csata hevétől fokozott szomjuságában kulacsát ég felé emeli. Daczára, különösen a székely
gyalogság és huszárság bámulatos kitartásának, — mely utóbbiak közül 28 ember esett el, — tökéletlen és gyanús vezénylet
következtében a sánczok elleni nevezetes roham nem sikerül.')
Az ezutáni napokban a csíkiak O-Kérről apróbb szerencsés,
és rájok nézve veszteség nélküli portyázásokat űznek.
Oct. 9-én. Midőn egy rácz csapat Ó-Becse felé kitör, hogy
a szent-tamásiakat élelemmel ellássa, Mcujyari Ferencz százados
X osztály székelvlyel és 1 század székely lovassággal útját elállja, és a támadó ráczokat ritka hősiességgel vizszanyomja, közülök a legnagyobb részt lekaszabolja, 10 málhás szekeret, 80
lovat és sok foglyot ejt zsákmányul; a hazafias tisztek indítványára az elkobozott zsákmány értékét. 719 frt összegben, a
haza oltárára szenteli.2)
Nov. első napjaiban a csíki zászlóalj négy első századát
Futakon találjuk, hol Duna partréveit éberfigyelemmel őrzik, s a
Slavoniából rácz rokonaik megsegítésére sajkákon át-átnyomnlni akaró szerviánokat mindannyiszor és sok veszteséggel visszaverik. Somlyói Orbán tizedes a beteg vitézeket Péterváradra szállítja ; az ottani főhadparancsnok Blagojevits altábornagy, ki a
székelyeket, kiket még a franczia háborúkban tanult ismerni,
nagyon szerette, kérdezősködik a székelyek állapotai és dolgai
felől, s roszalja ezeknek marosvásárhelyi menekülését és a tizedest megajándékozva bocsátja el.s)
Nov. 9-én. A csíki zászlóalj 6-ik százada a verseczi vonalon Blomb erg parancsnoksága alatt áll Temesvártt állomásozó
több idegen ezredek darabjaival együtt; Blomberg, kit az octob.
3-iki manifestum a magvar zászlóhoz leikéljen már hűtlenné
tett vala, dandárát, hogy osztrák részre megmentse, Temesvárra
vezényli; Boros Ignáez a székely század parancsnoka, Székely
Elek hadnagy és más jobb érzelműek rosszat gyanitnak, felvilá') Halász (Yiescher). Miklósy és Salamon Károly közlései. —
Ellenőr 85. sz.
'-) Kossuth Hírlapja oct, 19-ki sz. — Miklósy F.
3
) Miklósy, Halász. Orbán. Balogh.

gositják a többi had-töredékek parancsnokait a Jellachicli pártjára szegődött Blomberg czélja felől, és maradásra birják őket;
Boros százada tehát nem indul, példájára nem megy a Rukovina felé csapat, és nem mozdul a tüzérség sem. Ezalatt hire jő,
hogy a ráczok Alibunar felől támadni akarnak: Boros százados
e magyar zászlóhoz hü csapatot szervezi, átadja a vezénj'letet a
később is oly derék és annyi diadalkoszoruzta alezredesnek, a
rácz születésü Damjanicsnak. Igy a lelkes csapat készen várja
az ellenséget, azt ritka vitézséggel Lagcrdorf-ivÁ\ megtámadja,
s tökéletesen tönkreteszi, és zsákmányait elszedi ,E szép haditény fotényezője — irja Kossuth hírlapja — egy székely század,
melynek élén kiválóan viseli magát hős társai között Boros kapitány a székely század parancsnoka; több ágyú, fegyver, 2000
darab szarvasmarha és juh esik zsákmányul; továbbá egy szerb
zászló, melyet egy székely ragada ki a szaladó ellenség kezéből."
Még szebb ténye vitézeinknek az, hogy ez ejtett zsákmány értékét ők is a szükséget szenvedő haza oltárára szentelék. — Midőn
a e-íkiek Aradra visszaj övének, Boros tőlök már mint vezérkari
li. őrnagy bucsuzék el: Damjanics mellé Iőn beosztva, s később
mint igen ügyes taktikus, vezérkari ezredességig vitte föl.1)
Nov. közepén a csíki székely zászlóalj 2 hónapi vitézi élet
után a rácz világból Árad alá vezényeltetik; reményiették és
várták különösen az öregebi) vitézek és családapák, hogy tűzhelyeikhez haza fognak bocsáttatni, s azért nem minden zúgolódás nélkül vették tudomásul, hogy a sz.-tamási sánczok helyett most az aradi bástyák bevételéhez kell készülniök. Egyébiránt a székelyek magokat a feladatnak megadva, egytől egyig
lelkesülten várták a megrohanást Arad vára ellen, hova a II.
székely ezred zászlóalja is ágyukkal ellátva Pestről leindittatott
vala; de ez után Erdélynek vette útját.2)
Ez idétt történik, hogy Gál Miklós ezredes és Török Gábor kormánybiztos a székely zászlóalj 2-ik századát Kedves kapitány és Salamon főhadnagy alatt Inppára kiküldik, hogy a
tábor számára sót szállítson, s esetleg az ottani rácz birtokosok') Miklós}- F. előadása. — Kossuth Hírlapja 112. sz.
) Kolozsv. Hiradó 134. sz. — Kossuth Hírlapja 134. sz.
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tói bort requiráljon ; Kedves félszázaddal Hadnán marad; a feladatot pedig a másik félszázaddal Salamon hajtja végre.
Dee. 4-én Aradvára ellen nagyobbszerü ostrom intéztetik ;
a székely zászlóalj fele Uj-Arad felől nyomul a vár felé kora
hajnalban; Móricz őrnagy és Papp százados — mint Csedő Tamás akkori székely tizedes leirja — neki, mint a kinek bátorságát ismerék, szegeket és kalapácsokat adának át, hogyha a belső
sáncz fokára feljuthatnak, az ellenséges ágyukat szegezze be; e
megbízás által is hevittetve, az ifjii mindenütt az elsők között
küzd, Búzás Márton, János Antal, András János és több merész
társaival: a 3-iksáncz palánkfáit kiszedi, s debreczeni önkénytesek, honvédek és lengyelekkel együtt 25-én előre ménnek a várkapu felé, gondolva, hogy a többiek is követik. E közben az éjjeli
támadás szerencsésen is indul, a magyarok a csatornán is átmennek, az ellenség őreit elfogják és lefegyverzik; ekkor a kapunál ostromló honvéd zászlóalj egyes őrszemekre egész századdal kezd lőni, a bátor ostromlók -éljen a magyar* kiáltozásokkal s a zenekar lelkesítő dallamánál a diadal érzetével nyomulnak előre, de e korai zaj a vár őrségét alarmirozza, a vártüzérség működni kezd, s különösen a lengyel légiót pusztítja ; erre
Máriássi parancsnok visszavonulót fúvat, s a csíkiak közül sokan
a belső sánczban rekednek Józsa Sándor hadnagygyal együtt;
taploczai Holló István ügyességének sikerült az eltört létrákat
összekötözni, melyen a benszorultak folytonos tüzelés alatt 24
egész órai küzdelem után fáradtan menekülnek; azonban a belső
sánczban elesett 1 székely, 1 lengyel és 3 magyarhoni honvéd;
a második sáncz tetején pedig a várbeliek bekerítették a fennemlitett 25 vitézt, s egy pár kivételével, kik a sánczról nyakukat és lábukat koczkáztatva leugrottak, elfogták, köztök Csedő
Tamást is, ki ezen eseményekről részletesen értesít.1)
Aradvára, mely ekkor meglehetősen ki vala éheztetve, s
melyben Csedő előadása szerint sokan valának kivált a Leíningenek és lengyel uhlanusok között, kik rokonszenveztek a
a magyarokkal, ügyetlen vezénylet folytán menten maradott;
!
) Csedő naplója. — Miklósy, Viescher stb. közléseik. —V. ö. Orsz.
honv. naptár, 1868, 86. 1.

deczember 14-én pedig Leiningen és Gedeon alatt a temesvári
és erdélyi felmentő csapatok is érkezének, kik ellen a magyar
sereg, melyben a csíki zászlóalj 3 és 4 százada Pap és Kis kapilányok alatt liarczol, süker nélkül csatázván, Arad egészen
elláttaték a szükségesekkel. ] )
E veszteséget Vetter főparancsnok a rosz vezényletnek
tulajdonítja ; a székelyeket mindenki menti, hogy tüzéreink
nem lővén, a székelyek az ellenség ágyuzáporát nem állhatták
ki s a gyanús vezérek közül is sokan mentek át az ellenséghez.
Ez idő alatt az erdélyi részek visszafoglalását Bem megkezdvén, itthon nagyobb szükség volt a székely haderőre. Gál
ezredes tehát a csíki zászlóaljat haza felé indítja, s tőle a következőfigyelemre méltó szózattal vesz bucsut.
.Székelyek! Megígértem bajtársak,* hogy haza boesátlak
titeket! im beváltom szavamat; elbocsátlak, bármily nehezen
esik is, eléggé méltányolván 5 havi fáradalmaitokat, küzdelmeiteket, mely idő lefolyta alatt vért, életet nem kiméivé, messze
elszakadva rokonaitok, barátaitoktól, elhagyva havasaitokat, „hon,
függetlenség, szabadságért" hősiesen vívtatok, mig hon saját
tűzhelyeitek körül a gaz árulás felbőszített népe pusztított.
Menjetek ! az Isten, ki nem hagyja elveszni a nemzet igaz
ügyét, kisérjen utatokon, s áldja meg fegyvereiteket, melyeket
ti hon is a győzelmesen előrenyomuló magyar sereggel egyesülten a közös haza ügye mellett forgatandotok! menjetek! . .
a baráti keblekben marad a részvét és köszönet! Jutalmat adni
nem tudunk, jutalmatok az öntudat legyen; de szentelend nektek
a nemzet története egy lapot, hol tetteitek Szent-Tamás, Verbász
•és más helyeken örökítve élni fog, az utódok kegyelettel emlékezendenek rólatok, kik annyi nyomatás, annyi szenvedés után
magyarok s honfiak lenni meg nem szüntetek.
Menjetek! küzdjetek ujont; meg vagyok győződve, lépteiteket a győzelem kisérendi, mert ti vitéz apák vitéz fiai vagytok.
Isten veletek !! Török Gábor, kormánybiztos. Gál Miklós,
ezredes és hadvezér." "')
') Miklósy.
) Náray Imre Kossuth hírlapjában 150. sz.
:i
) A parancs eredeti nyomtatványban.
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1849. jan. első napjaiban a csíki I. székely ezred zászlóalja
útban van Zaránd felé Beke alezredes felsegitésére, kit Bideanu
oláh praefect felkelő néphada fenyegetett; Nagy-Habnágyra
székelyeink megérkezvén, Buteanu egy fellengző iratban fegyverletételre szólítja fel őket, mit, ha teljesítenek, a császár
kegyelméről biztosítja ; ellenesetben pedig megsemmisítéssel
fenyegeti. Természetesen tagadó választ kapván, Móricz őrnagy
a zászlóaljjal a Kőrös mellett felfelé vonul. De a vitéz ellenség
őt sem Birtyinben, hol állást foglalt vala, sem Kőrösbányán, 'sem
Brádon nem várja be, hanem hegyeire és erdős helyeire szalad
vissza. Igy telik csaknem egy hónap: mig Bem azon rendeletére, hogy Szeben alá vonuljanak, Beke zászlóalja és a székelyek
Zarándmegyéből Déva felé vonulnak, szomorú sorsára a szegény
zarándmegyei magyaroknak, Fornadiánál az erdőségből lőnek
az átvonuló csapatra, az orvokat azonban Móricz nem látja
czélszerünek a hegyszorosban üldözni. 3)
Február 6-án éjjel épen a legszerencsésebb órában érkezék
Dévára, hol b. Kemény Farkas csapata feküdvén, a fáradt székelység üditő álomra dül; azonban ez éjjel Solomon prefekt egy
oláh haddal, mely mellett rendes katonaság is volt, azon szándékkal intéz Déva ellen támadást, hogy b. Keményt és a magyarságot megsemmisítse; az oláh vezér az előőrsi vigyázat gyöngesége vagy épen hiánya miatt éjfél után 3 óratájt a várost 4 helyt
meggyújtja, oláhai rabolni kezdenek, s néhány meglepett székely
katonát is a 2. századból a város keleti részében megölnek. A
szörnyű esemény talpra szökkenti a nyugvó vitézeket, kik le sem
lévén vetkőzve, az oláhokra rohannak, s szétverik őket, kik
ezen erőre nem számitottak; a futó ellenségből különösön a székelyekkel jött Lehel-és bihari nemzetőr-huszárok az égő csűrök
világánál az oláhokat szörnyű módon pusztítják. 2 )
Másnap február 7-én Szászváros felől már bömbölnek az
ágyuk, midőn egy futár felszólítja csapatainkat, hogy azonnal
') Miklósy, Viseher.
) Miklósi, A'ischer. Salamon. Balog, Orbán előadásai; — ellenben nem egészen helyes Wars János közlése a _11 lionv. zászlóalj
szerény vázlata" 23. lapján. Brassó, 1 .>72.
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a Vízaknától idáig visszavonult Bem felsegélésére siessenek.
Fölkészülnek, s már úton is vannak, midőn Sz.-Andrásnál kíséretével együtt elejökbe lovagol a híres tábornok. Az osztrolenkai és erdélyi hős, kinek a székelyek eddig csak hirét haliák, egy
pár lelkesítő szót intéz hozzájok s „ha hősiesen harczolaudnak,
egy hónapi gratifieatiót kapnak, s aztán haza fognak bocsáttatni,
most pedig, úgymond, hogy az éjji csata fáradalmait egy kissé
kipihenhessék, Dévára visszamennek, szállását kiki elfoglalja,
holnap 6 órakor az ellent megtámadjuk." Székelyeink tehát
február 8-án, mely napon az ellenség sem támadott, Déván pihennek, ezalatt Arad felől még segélycsapatok is érkeznek be.
Febr. 9-én reggel a csíki székely zászlóaljnak fele a pisJcii
hídtól jobbra az első csatárlánczban áll fel; a más három század
egy szakasz Würtemberg-huszárral Pap Vilmos székely őrnagy
alatt, kinek adjutansa Miklósy József főhadnagy, Dédács felé egy
dombon foglal állást, hogy az Aranyi-hegyen fenyegetőleg álló
oláh néphadnak netaláni oldaltámadását ellenőrizze. A csatasorba állított székelyeket a derék Móricz József vezeti, kit itten
Bem alezredessé léptetett elő, századosok valának: az elővonalban
Návráezky Károly az első, Kiss Antal a negyedik és Hazay Fer.,
később Salamon Károly a hatodik századdal; a Pap Vilmos tartalékánál pedig: Kedves Lajos a második, Wagner Józs. a harmadik és Magyari Ferencz az ötödik századdal.
Az egész napi harcz eldöntetlenül hullámzik, és változó szerencsével foly; ezalatt Halász (Fischer) főhadnagy egy félszázad székelylyel felnyomul az ellenség bal szárnya által fedezett dombra, hogy az onnan tüzelő előcsatárokat elűzze; de a
többség őt nem követvén, kénytelen, még pedig az ellenség tüzéu
át a magyar sereg bal szárnya felé visszavonulni, s a Sztrígy
beszakadozott jegén sok bajjal átgázolni; ezalatt meging a
magyar harczvonal, s különösen a bal szárny, hol a székelyek 3-ik
századából a rend fentartásában különösen kitünteti magát
Balog Ignácz hadnagy; mindazonáltal az egész magyar had
rendetlenül kezd visszavonulni, s délután 3 órakor a menekülő
csapatok már fél Dévánál járnak.
Bem maga is már csüggedve s fájdalomdultan kiáltozza :
,Ne fuss magyar! nincs híd! nincs haza!" Ez elhatározó perez-

ben gróf Bethlen Gergely és Czecz, az aranyi oláhok ellen vigyázó
székely századokat és Würtembergeket rögtön a harczba vonják,
kik a menekülő magyar sereg és üldöző ellenség között gyorsan
tömött sorban felvonulnak, s az ellenséges üldöző lovasságot
'
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rohamában vitézül feltartóztatják; s igv ideje jut Bemnek, a
menekülő sereget rendbeszedni, és azt, melynek jobb szárnya
most Sz.-András felől egy dombra, balról pedig a dédácsi erdőre
támaszkodott, újból csataképessé tenni. Pap Vilmos 3 székely
százada az ellenlovasság rohamait folyton felfogva, ide húzódik
rendbe vissza. Ezalatt a rendezett sereg szabályos csatárlánczban
nyomul újból előre, mig a most visszavonult székelyek az ágyufedezeten vesznek állást; a magyarok oroszlán-bátorsággal küzdenek ; már esteledik és szürkülni kezd; most támadólag lépnek
fel, s a mai nap lementével beszürkül az ellenségnek is; minden
meg vala nyerve, s e sikerben az oroszlán-rész a szerencsés órában
hátvédül közbelépett székely századokat és Wiirtemherg-huszárokat
illeti x).
Február 10-én folytatva egész nap üldözik Bem alatt székelyeink is a császáriakat, kik Szeben és Fehérvár felé oszolnak,
hogy a nevezett városokra támaszkodhassanak ; de a Szeben
felé átcsapó részt szinleg támadni akaró Bem az utóbbiakat
Alvinczen meglepi, Fehérvárra íütamitja, egy századnyi polyákot
elfog, ezeket honvédekké hevenyészi, s ugy költi el az osztrákok
által Alvinczen felejtett vacsorát.
Másnap február 11-én a M.-Váradgya feletti magaslatra
a megsikult lovak által nem birt ágvu-szekereket az ily utakat
megszokott székelyek taszitják fel.
Igy vonul í'el a nagy manövrirozó, a fehérvári ágyuk és a
Szász-Sebesnél székelyeink által foglalkoztatott ellenség között
a hegyeken át Medgyes felé. A székely zászlóalj a bervci állomáson elő-őrsön vau, Szász-Medgyesre, hol Bem a székelyeket
Ígéretéhez képest megjutalmazza, s miután már a jelentés kezében
') Miklósy, Halász főhadnagyok, Salamon Iv. százados közléseik
után. V. ö. Kőváry Erdély Története 184s Vben, melynek a piskii csatára
vonatkozó adatai nem egészen helyesek : ugy Vass János II. századbeli
főhadnagy „szerény vázlata" sem felel meg a székelyek itteni viselt
dolgainak.

vala, liogy Gál Sándor székely tábora érkezik, azon rendelettel
bocsátja haza, hogy otthon magukat újból szervezzék, s azonnal
Szeben alá siessenek.
Ily szép harczi pálya után jut haza éppen kivonulásától
számitott félév múlva hushagyó-kedden a csíki I-ső székely ezred
6 századból és 1200 emberbőr álló zászlóalja.
Itthon a rokkantabbak ujonczokkal és számfelettiekkel
cseréltetvén ki, alakula belőle az uj szervezet szerinti 1-ső honvéd székely zászlóalj, az időközben örnagygyá lett Papp Vilmos
parancsnoksága alatt. l )
Váljunk meg itt ezen vitéz harczosainktól, s lássuk ugyanc-ak mutatványul egy másikát azon székely harczi lobogóknak,
melyeket a csíki székely ezred Sz.-Tamáshoz ki nem vonult
második fele emelt föl.
*

Csíkszentgyörgyi Gál Sándor hazánkfia előbb az első
s/.ékelyezrednél hadnagy, később a kézdivásárhelyi hadapród
iskolában tanár, ki a katonáskodó székelység körében szép hazafiúi buzgalmat fejtett ki, a nemzetet az agyagfalvi gyűlésen
való megjelenésre ösztönzé, azon nevezetes gyűlésen s az azt
követett székely tábori műveletekben főszerepet játszott, mint a
hitét megszegett csíki ezredes Dorschner helyett Bem tábornok
által kinevezett ezredes és székelyföldi hadparancsnok, 1849.
január 18-án 140 főnyi gyalog és Kossuth-huszár csapattal a
Nyergesen Csíkba bejő, nagyon gyors és ügyes eljárással
Beczman alezredestől az ezred-parancsnokságot átveszi, a gyanús, és a magyar ügyet szolgálni nem akaró katona-tisztektől az
ezred területét megtisztítja, s az ezredi állományt oly gyorsan
szervezi, hogy 4 nap alatt teljesen készen áll a volt határőri
2'valoo-ezred itthon talált felerészéből honvéd-rendszer szerint
alakíttatott 3 székely zászlóaljnak nemcsak tiszti vázlata, hanem
legénységi létszáma is annyira, hogy január 28-án Sándor
László őrnagy parancsnoksága alatt az I-ső székely ezred 1-ső,
Endes József alatt a 2-ik és Kabos Károly alatt a 3-ik székely
zászlóalj, melyek a honvédzászlóaljak sorában 76. 77. és 78.
') A fennebbiek.

számokkal jelöltetnek, — úton vannak Sepsi-Szentgyörgy felé,
hol is néhány nap gyakoroltatván, Qál Sándor fővezérlete alatt,
a háromszéki zászlóaljakkal egyesülve, a Barczaságon fekvő
egyesült orosz-osztrák tábor ellen tesznek egy jelentéktelen,
eredmény nélküli démonstratiót, mielőtt a Vízaknánál álló Bem
táborába sietnének.
Február 16-án a székelyek a b. Heydte által kiürített
Segesváron vannak, s pár nap múlva beérkeznek Medgyesre,
hol Clál az egész székely hadtestet Bemnek átadja, ki innen a
csíki I. zászlóaljat 2 háromszékivel és 2 század székely huszárral Besztercze vidékére küldé a borgói és radnai szorosok védelmére.
Márczius 2. és 3. Bem Medgyes és Kis-Kapns közt nem elég
sikerrel harezolván, Segesvárra húzódik vissza, hol a 77-ik
csíki zászlóalj sánczolásokkal foglalkozik, a 78-ik csíki zászlóalj
pedig, mélyet rövidség okáért ezentid kizárólag kisérünk figyelemmel, Dánosban előőrsön áll, s 500 udvarhelyszéki ujonczczal
egészíttetik ki, kiket Fodor és Egyed századosok gyakarolnak be.1)
A Segesvárat meglepő, hadi fogással odahagyó, és Medgyes
felé vonuló Bem Kabos zászlóalját, egy divisio kivételével
Erzsébetvároson alul bal felé a czélból küldi a hegyeken át,
hogy a Medgyesről Szeben felé menekülő ellenségnek útját állja;
de zászlóaljunk a feneketlen márcziusi sárban e feladattól elkésik, és Szeben ostromára este felé érkezik be. midőn már a csata
hevesen folyt. A zászlóalj még megpihen, a nagycsüri szőlők
tetején a tartalékban foglal állást, majd a csatába vonatik, és
rohamokat kisért, de az ellenlovasság bevágására vissza akar
vonulni, midőn Bem megjelenése és parancsa uj lelket önt beléjük. Székelyeink az öreg urat figyelmeztetik, hogy ne járjon elöl
a golyók záporában, hanem hagyja őket előlmenni, mert ha el
talál esni, aztán Bemet nem pótolja ki senki. Mikor az éj homályában is egyre tart az ostrom, szól a székely: .Uram. ne pelenkérozzunk, hogy a másik meglássa, hova lőjjön, hanem vegyük e
sturmra;" ugy is lesz: az előbb bátortalan Kiss János százados
') Endes őrnagy Kelemen, Fodor századosok, Pet-fS
-nagyok Tcözlései nyomán.

Pál főhad-

zászlóaljunkból az első. ki a téglavetőknél Szeben falai közé
hatol. Márczius 11-én éjjeli 10 órakor Szeben be van véve.
Iíabos zászlóalja egész éjen át őrségen van künn az utczákon és kereszt-utczákon vigyáz, s a napi fáradalmak után sem
pihenhetvén, a szomszédos vendéglők italaival kárpótolja magát.
Bem Szebenben egy zászlóaljunkbeli századost azon feladattal bízott meg, hogy egy osztálylyal siessen Vízaknára, az
ott levő Bianchiakat fogja el, a sópénztárt foglalja el, s egyúttal
az ő (Bem) múltkor ott hagyott irományait hozza el. Ügyes
századosunk mindent pontosan teljesít, s csak a Bianchiakat
nem érte utói, kik jobban tudtak szaladni, mint ő.
A Segesvárról kudarczczal megérkező Puchner Veszteny
felől a magyarokat nyugtalanítván, Bem is ellendemonstratiókat
tesz; egy ily alkalommal történik, hogy éjszaka a vesztenyi
házakból a székely vadászokra lődözni kezdenek: a székelyek,
hogy lássák, ki az ellenség: néhány lövést az eszterhéjakba
eresztenek ; a sereg az égő falu lángjainál vonul tovább.
Brassó felé tartva a Frekh. Olt hidat székelyeink rohammal
veszik be.
Ezentúl semmi ellenállásra nem találnak egészen Vledényiy, mely fölött a császáriak elő-őrse foglal állást, mieink künn
éjszakáznak a havon.
Czece marczius 19-én támadást rendez, az előcsapatot a
78. csíki székely zászlóalj a 87. zászlóalj s egy osztály Würtemberg-huszár képezi.
Korán reggel Fodor százados a 3-ik divisióval csatárlánczbau vonul át a Vledény és Feketehalom között lévő erdőn;
ezen kedvező állásából, melyet később roppant áldozatok árán
sem foglalhat vissza, az ellenséget bátor előnyomulással kiűzi,
a sötét ködben mindig előbbre hatol, mig a feketehalmi téglavetőknél rábukkan az ellenség zömére, mely hirtelen oly tüzet vet
eléjökbe, hogy a két századból 27-en sebesülnek meg, köztük:
kászoni András Ádám főhadnagy, Gál és Miklósy őrmesterek.
Közbe legyen mondva, a tábor összes vesztesége nem merít
ennyire.
E veszélyes helyzetben nyomul elő egy Würtemberg-szakasz, de Fodor nem engedi, hogy eszeveszetten bevágjon: e

helyett sebesültjeit fölemeli s rendben visszavonul az erdő szélébe. melyet az ellenség vissza akarván szerezni, makacs gyalogsági harcz f'ejlődék ki, melyben zászlóaljunkon kivül még 2
csíki zászlóalj vesz részt. Délelőtti 10 óra után Bem beérkeztével szerencsésen eldől a harcz, a megfutamodott ellent a magyarok Vidombákig üldözik.
A zavarba jött ellenségből a bal szárnyon álló székelyek
közül egy remetei ember egész századot fegyverez le; az ellenség által főzött ebédet a vitéz magyar sereg költi el, s Bem apó
neve napján nagyokat iszik a vitéz öreg tiszteletére,
Brassó bevétele és a törcsvári s tömösi szorosaknak székely őrséggel való ellátása után Bem ujabb zászlóaljak szervezése iránt intézkedvén. Szebenbe visszamegy, s hogy azt biztonságban hagyhassa, marczius 27-én a 78-ik székely zászlóaljat
némely segédcsapatokkal együtt Verestorony ellen küldi, hová
a muszka időközijén magát befészkelte, s a 8 szoros sánczot
megerősítette. Sok áldozatába kerül székelyeinknek, mig a sánczokat, melyeket 13 ágyú védett, rendre megvívhatják; mindjárt az első sánz ostrománál Iiolozsy századossal együtt többen
megsebesülnek; a második positio elfoglalásánál különösen
Madarász százada tünteti ki magát; a harmadik állásból nem
sikerül a makacson harezoló ellent kiverni; a sziklába vágott
keskeny útvonal alatt balról szédítő mélységben zuhog az Olt,
jobbról megmászhatlannak látszó sziklák meredeznek ; végre is
ezeket kell megmászni, és usrv kerülni me«- a muszkát ; e műveo
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letet egy ügyes vadászcsapat és Fodor százados hajtja végre,
most a veszteglői épületeket is, melyekből az ellenség tüzel,
egyenkint kell kiostromolniok; e makacsság által elkeserített
székelyek dühvel harc-zolnak, sokakat vágnak le, egész telt házakat foglalnak el. e mészárlás közt a helybeli lelkész is halálra
ijed, kegyelemért esd. s miután látják, hogy ez épen egy csíki
atyánkfia, ajtójához örizetet állitnak, s felszólítják, hogy visszajövetre egy kis reggeliről gondoskodjék.
Eközben a muszkát szörnyű sebességgel űzik a határon
tol, a különben termetes oroszok annyira ki vanuak merülve,
') Foclor. Petves, Miklósy.

hogy gyilkolás helyett a székelyek őket csak hátba és nyakba
lökdösik, s ugy hullnak be az út sánczaiba, mint szél által leterített gabonakéve-sor.
Bem Szebenből a vöröstoronyi hősöknek azon rendeletet
adja, hogy onnan egyenesen nyugati irányban az I-ső oláh
határőrezred községein törjenek át Hátszeg vidékére, ezen
hegyvidék oláhjait lefegyverezendők.
A 78. zászlóalj Orl-áton, Szelistvén, Szinán, Sebeshelyen
és Bretyén által akadálytalanul halad, most a Hátszegtől délre
fekvő erdős dombon fegyverescsapat villan meg: miért is a
sereg ezen dombra csatárlánczban vonul fel, de az ellenség előle
elszaladván, minden nehézség nélkül érkezik meg nagy pénteken Hátszegre.
Másnap folytatja útját a történelmi nevezetességű Vaskapu felé, s Várhelyhez közel az oláh határőrök csapatját megfutamítván, Kabos Jiulcovában üti fel főhadi szállását.
Innen Fodor százados~parancsnoksága alatt fél zászlóaljat
a vaskapui szorosban fekvő Saticzárra azon utasitással tol előre,
hogy a határvonalat felvigyázza és az ellenséget foglalkoztassa.
April 1 — 14-ig folytonos harczban állott a tulfekvő ellenség (Appel által vezetett) előőrsével ugy annyira, hogy fegyverőket ejgy óráig is alig tehetik le.
A kordon bal szárnyát a határpatak túlsó partján fekvő
Marga-ífún kőkertje mellől sok biztonsággal nyughatatlanitja az
ellenfél: a jobb szárnyat pedig a Hopilek nevü hegyen jelenkező népcsapat boszantja; miért, is Fodor e hegyet keletről,
Portik főhadnagy pedig nyugatról akarja megkerülni és népeit
lefegyverezni; mig a százados e feladat nem kis nehézségeivel
küzd, addig a főhadnagy a hegyi erdőségbe menekült földnépét
naalaczostól, tyukostól elfogja, s az általuk üresen hagyott állomás helyre, Bauczárba visszatelepíti: a faluban még a malom is
lerombolva lévén, azt a székely molnárok megépítik, azon az
oláh pap pinczéjéből kiadott törökbuzát megőrlik, s ugy jutnak
a 8 nap óta rendesen nem élelmezett székelyek egy kis puliszkához.
De az ellenség jobb szárnya még mindig boszantólag áll
előttök; a türelmét elvesztő Portik 50-ed magával parancs elle-

nére is a határpatakon átmegy, a rejtekül szolgáló Margafalut
felgyújtja, a boszantó kerítés mellett 90 embert levág; erre az
egész magyar előőrs a határt átlépi, az ellent megfutamítja s
üldözi, a Vaiszlová-nál fekvő tábort is felveri, néhány élelmi
szekeret fog, s ugy tér diadallal állomáshelyére vissza. Mig ezek
történnek, a dolgokról nem jól értesült Kiss kapitány Kabos őrnagyhoz futárt küld azon üzenettel, hogy az ellenség Fodort
és embereit elfogta: mire az őrnagy huszáraival a helyszínére
vágtat; de ekkorra már minden rendbe volt, mintha mi sem történt volna.
Másnap ápril 16-án némi lovassággal és néhány ágyúval
Bem megérkezik, Kabost a felégetett falu miatt haditörvényszék
elébe akarja állitani; de egyébiránt az eredméuynyel meg lévén
elégedve, rögtön kiadja a parancsolatot a támadásra: .nem kell
-— úgymond — sokat czeremoniázni és a puskaport vesztegetni ; hanem csak szuronynyal neki! ez ellenség ugyanaz, kit
Szebennél és Brassónál megvertünk, tehát előre!' ezzel szörnyű menetben ágyúival és lovasságával előre robog; Kabos eddig pihent 3 százada utána; Vaiszlovánál Buszfcabánya afaff
fogadja az ellenség, ágyu-harcz kezdődik, s mig Bem lövései
egyik-másikat demontirozzák, addig a székelyek szuronyszegezve az ágyu-telepre rohannak, s kettőt el is foglalnak; Larfó Ferencz hadnagy az ellenséget megkerülve nyomul előre, Portik
főhadnagy pedig a szász jagereket elfogja. Az ellenség nem sokáig tarthatja magát, vissza kezd vonulni, a székelyek utána, s
az eszeveszetten menekülőt egész Kárán-Sebesig üldözik. A
Buszbergen vig napokat töltött császári tisztek közül többeket a
liid alól a Bisztra folyóból húznak ki, kik a székely név hírére
igy hűtötték vala le lelkesedésöket. Minthogy az ellenfél sokkal
tulnyomóbb erővel rendelkezett: a harcz a csíkgyergyói székelyeknek bravour-csatájók vala. melyet oly gyorsan és hősileg vivénak végbe, hogy a jelenlevő Petőfit, ezen halhatatlan magyar
Tvrtaeust költői lángra lobbantották.
Petőfi a következő napon april 17-én Káránsebes-höl a
debreczeni Közlönynek a „Székelyek.'' czimü, azóta ele'g ismeretes versét, a következő, ránk nézve nagyon érdekes tudósítással
küldte be:

, Kijöttünk Erdélj'ből, még pedig jó ómennel, mert első
lépésünk is diadal. Vaskapun innen Vaiszlova határőr-falunál
várt bennünket az ellenség. Megtámadtuk, megvertük. Veni,
vidi, viei. Két zászlóalj volt ellenünk, seregünkből csak 4 század
(a 78. számú székelyzászlóaljból) volt a tűzben, s e 4 század a
legalább 2000 emberből álló ellenséget, mintegy 2 órai harcz
után oly kétségbe esett futásnak lódította, hogy Kárásebesig
meg sem állt, s onnan is még az nap tovább futott, ugy hogy
tegnap reggel, midőn ideértünk a városiak fehér zászlókkal fogadtak. Az ellenség elesetteinek számát nem tudjuk bizonyosan,
láttunk valami 20 agyonlőttet, s mintegy 50 vizbe-fultat, kik a
tunelen keresztül akarták életüket a hegyekbe vinni. Minekünk, a mi talán hihetetlen, magam sem hinném, ha nem láttam
volna — még csak sebesültünk sincs egyetlen egy sem. Két
ágyú]ok is nálunk maradt, az egyiket 4 székely szemem láttára
vette el példátlan bátorsággal. Tábornokunk ma jutalmazta meg
őket érdemjellel és pénzzel; de méltók, hogy neveiket is tudja a
liaza: Deák Máté, Nagy József. Nagy Imre, Szabó Márton közlegények. Általában csak annak lehet fogalma a székely vitézségről. a ki maga látja. Ezek valóban csodagyermekek, mert nagyrészök jóformán még gyermek. Nyugodt bátorsággal, mondhatni, kimért lépésekkel haladnak a csatában előre folyvást biztosan, mint a réten a kaszások, s még énekelnek, mikor már ropognak fegyvereik. A lövődözést hamar megunják, s szuronyt
szegeznek s rohannak, és velők rohan az enyészet; az ellenségnek nem marad más, mint futni, vagy meghalni. De a székely
csak egy feltét alatt ily vitéz : ha vezére még vitézebb, mint 6 ;
s azért szükséges, hogy Bem legyen a vezérök. — De a mily hódító a mi tábornokunk rettenetes fegyvere, tán még hódítóbb
hasonlíthatatlanul szelid bánásmódja a harcz után. A környékbeli lakosság, mely eszeveszetten futott el előttünk, jövöget
vissza felé, látván, hogy a honmaradtaknak semmi bántása nincs.
Ha e szerencsétlen nép még egyszer fellázad ellenünk, méltó,
hogy extermináltassék. Jövő levelemet honnan írom ? nem tudom, tán onnan, a honnét legkevésbbé gondolnók. A mi öreg
urunktól sok kitelik. — Petőfi Sándor." ')
') Közlöny, 1849. maj. 1. 93. sz.

És e szép s igazán jellemző apotheosissal talán be is fejezhetnők ezen székely hadi zászlónk ismertetését, mely a mozgó
csapatok között legutoljára hajlott, akkor sem az ellenség, hanem a semleges török lábaihoz.
Bem Káránsebesben a Petőfi által emiitetteken kivül
érdemjellel tüntette ki még Kabos őrnagyot, Fodor századost,
Portik, Bajhó, Koncsag hadnagyokot, több altisztet és közlegényt,
különösen a Fodor századából, mi miatt más tisztek, nevezetesen
Biális László százados, nem egészen ok nélkül zúgolódtak.
Bem innen Bakabon át kíséretével együtt Lúgosra távozott.
Zászlóaljunk a mehádiai vonalon a sdatinai szorosban állomásozva 5 hétig néz farkasszemet a teregovai szorosbau fekvő
ellenséggel, melynek soraiban ott vannak: Balázs Endre, és
Benedek György, az ellenhez menekült csíki székely tisztek is.
kik a mi tisztjeinkkel kölcsönösen láttamozzák a szoroson átjövő
menők útleveleit.
Máj. 15-én jő Bem azon rendelete, hogy a zászlóalj az ellent gyorsan és merészen rohanja meg, s ha visszaveretnék is,
újra támadjon! Megjegyzendő ugyanis, hogy zászlóaljunk a
Puchner-féle hadsereg 10-szer nagyobb számával állott szembe,
melynek lovassága is felülmúlta a mieink létszámát; e feladatban
legkomikusabb esemény lőn, hogy Kabos Fejér százados által
Kalliánit önmegadásra hivta fel; a 78. zászlóalj inkább ügyessége és leleményesség, mint ereje által tarthatja fenn magát; az
ellenség előcsapatait gyakran visszaűzi, s midőn a lovasság
megrohanja, a patak melletti csigolyásba húzódik vissza; és igy
demonstrálgat mindaddig, mig egyszer az ellenség csak visszavonulót fúvat; ezen, székelyeink előtt talányos eseménynek az
vaía megfejtése, hogy Bem Oraviczánál az ellent lesújtva, és
Szászkánál maga előtt kergetve, oldaltámadást intézett Kalliánira, s azt Mehadián és Orsován át Oláhországba űzte ki!
*
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A Bánság eképpeu az ellenségtől megtisztíttatván, az
Orsómra vonult 78-ik zászlóaljnak az lőn ezután feladata, hogy
kelet felé a Yercserovára átüzött osztrákokat, a Duna hosszában
fel Fehértemplomig az ellenséges szerbeket, az északi környék

felé pedig a megfékezett oláh határőröket szemmeltartsa.
E feladathoz képest 2 század Kabos alatt Orsován van a főhadí
szálláson; a második divisió Mehádiát és vidékét szállja meg, a
harmadik osztály a Duna bal partján huz kordont Fodor kapitány parancsnoksága alatt, ki Alibeken üti fel sátorát. Megemlitendőbb esemény csak Mehádiánál történik, hová az osztrákok
átrontottak vala, de a székely helyőrség vitézül visszaverte őket.
Augusztus első hetében Kapós őrnagy azon rendeletet veszi,
hogy négyszázaddal siessen Temesvár alá; mig ez oda van, a
megmaradott csapat élén Fodor Ignáez százados teljesiti Orsován a főparancsnoki teendőket. Ez alatt történik, hogy Perczel
tábornok mintegy 30 tiszttársával Orsován megjelenik; ebéd
alatt tudják meg a jó székelyek, hogy Magyarországban máiminden veszve van! íme már rohannak az olaszok és lengyelek
is a Dunapartra, hogy Szerbiába juthassanak : csónakokkal és
zsiviókkal fogadták ezeket a kárörvendő szerbek; jőnek Szemere
és Batthyány Kázmér ministerek is ; századosunk biztonságukról
gondoskodik, s tilalmuk ellenére is a közelben éjszakára örökí t
állit fel; ezek a ministerek szállása, és a török, vagyis oláhföldi partok között a Dunán egész éjjel titokzatos közlekedést
kémlelnek. . . . Vájjon nem ez éjen göndoskodtak-e a sok máihával menekülő ministerek arról is, hogy Magyarország létének
és alkotmányának ereklyéje, a magyar szt. korona valahol rejthelyet találjon ? A szt. korona rejthelyének fölfedezése végett
Francisci Kázmér akkor orsovai térparancsnokot az osztr. kormány sokat sanyargatta. . . . Igy transportirozza és fedezi Fodor
századosnak mintegy újkori Charonnak székely csapata a többi
menekülőket is által Csernán, ezen szomorú magyar Styx folyón !
Hamaridőn a Temesvár alatti végtusából visszaérkezik
Kabos is, századaival fedezve a menekülőket, kiknek száma
Orsován mintegy 5000 előkelő honfira szaporodik; tekintettel e
szép erőre, a tisztek hadi tanácsot tartottak, s elhatározták, hogy
az ország ezen szögletjet védjék meg; ehez képest Kabos Orsován, Fodor újból az általa jól ismert Széchenyi-uton, Fejér-Oraviczán, és Jóvics őrnagy Mehádián, védelmi állapotba teszik
magokat; mintegy 6 nap múlva futár viszi meg Fodornak, hogv

Jovics az előnyomuló liadak előtt a fegyvert letette, Fejért szétverték, s ő is meneküljön, a merre jónak látja.
Végre aug. 24-én Orsován az elvérzett hazának „Isten
hozzád"-ot mondva, zászlóaljunk átlépék Romániába, s ott tevé le
török csapat előtt a még ép, eleven székely zászlóalj vitézséggal,
és becsülettel forgatott fegyverét')!
íme, nagyérdemű hallgatóság! egy pár csíki székely hadizászlónak amaz örök emlékű években megfutott pályája! s ha
időnk és nagybecsű türelmök engedné, még élénkebb színekkel
festhetném a 15000 csíki székelynek hadi kirándulását az agyagfalvi rétről; vázolhatnám a 12. számú önkénytes honvédzászlóalj
hosszú vitézi pályáját is, előbb Balázs, később Klement őrnagy
alatt, mert jelentékeny része csíki tanuló-ifjuságból és értelmiségből állott; rajzolhatnám az I-ső székely ezred 1-ső zászlóaljának
tényeit Sándor László őrnagy parancsnoksága alatt, mely Besztercse vidékén 18 ütközet hevét állotta ki; az I-ső székely ezredi
2-ik zászlóaíje't Eudes József, majd Nagy Dani, végre Tompos
őrnagy alatt, melynek szép pályája nagyrészt összeesik a most
bővebben ismertettek 3-ik zászlóaljéval; az I-ső székely honvédzászlóaljét Papp Vilmos parancsnoksága alatt, mely szintén sok
helyt osztotta Bem győzelmi babérkoszorúját: az I-ső székely
ezredi 4-ik zászlóaljét Kiss Antal vezérlete alatt, mely a Csíkban
és Háromszéken esett harczokat vívta; a 80-ik csíki honvédzászlóaljét, mely Simon Sándor alatt egy ideig Fehérvárt ostromolja, aztán Forró és Inczécli csapataikhoz beosztva a veszélyes
Bányavidéken kitartással foglalkozik; a 81-ik honvédzászlóalj ót,
mely Endes József alatt előbb szintén Fehérvárat ostromolja M.Portus felől, később a 1lika vidékéin tart őrszemet; mig ez is a
háromszéki csatákba vonatik, s Gál Sándor hadműveleteiben
osztozik; a 82-ik csíki honvédzászlóaljét Kovács Ignáez alatt,
mely többek közt Bem táborában az oly szomorú kimenetelű
') A. 7ő. számú csíki zászlóaljnak ezen viselt dolgait nagyrészt
Fodor Ignáez zászlóaljbeli százados, és Petres Antal zászlóaljbeli főhadnagy közlései szerint állítottam össze, kik ama nevezetes eseményekről
egykorú feljegyzéseket tettek.

5gesvári csatát vivja. Vázolhatnám ezeken kivül a csíki 2 huszárszázad vitézi dolgait; igen, a nagyrészt itten alakított Mátyás-,
más néven Kossutk-huszárokat Móricz Dénes őrnagy alatt; de
legyen elég még csak annyit említenem, hogy Csíkból kelt ki
még egv utász, vagyis műszaki csapat Móricz Sándor alatt, mely
keleti szorosainkat erődítette, benn hidjainkat és ütegtelepeinket
épité; Csíkból kel ki két határvédzászlóalj, egyik Magyari Ferencz
alatt a tölgyesi, a másik gróf RindsmaHl alatt a gyimesi passusokat őrizte; itt alakult még két tartalék honvédzászlóalj a belföldi biztonság és rend fedezésére, a két Gál József, apa és fiu
parancsnoksága alatt; s végre Csíkból száll le Tamás András
alezredes alatt Sepsi-Szt.-Gvörgyhöz 2000 nemzetőr.
Ezen, Csíkmegyénkben termett és teremtett honvéderő
többre megy 15,000 főnél. S ki tudja, még hány csapat-töredék
és egyén olvadt fel megyénkből a hazáért és lételért küzdő nemzettestben ?
Kiderül a mondottakból, hogy a szabadságharcz idején
az összes honvédelmi haderőnele közel íf/o-ka Csíkból állott ki.
Midőn e feltűnő arány előtt tisztelettel kell meghajolnunk,
nem lehet feledni a történésznek és statisztikusnak a következőket:
a) Nagy Magyarországon, kivévén a volt Jászkún-kerületeket, egy megye sem tartalmaz aránylag akkora nemzeti elemet, mint Csík;
b) aránylag, mert Csíkmegye népességéből, mely 1848/9ben 100 néhány ezer volt, 90% tiszta magyar, e szerint:
c) sikra szállott az összes megyei népességnek 15 foka;
d) ha ez arányt Magyarország lakosaira, Erdélyt is hozzávéve, akként viszszük által, hogy feltéve, miszerint az összes
népesség csak féle. legyen magyar: csaknem fél millió embert
számlálhatunk vala magunk mellett a harczi síkokon;
e) de ha a 2 milliót számláló Erdélyhez viszonyítjuk ez
arányt, és csak 4 székely széket s legfölebb 2 vármegyét veszünk
hozzá, lesz az erdélyi honvéd erő 90,000 ember, mennyi állítólag
az agyagfalvi gyűlésen megjelent;
f) ellenben ezen arány szerint a szász és oláh népességű
vármegyékből felkelhetett ellenünk 135,0000 ember;
g) ámbár tehát a székely honvéd-erőre Kossuth és Bem

nem kevésbbé számithatott a haza legnehezebb napjaiban isT
mint pl. a Jászkún telepekre, vagy Hevesmegyére: az erdélyi
magyarság mégsem lehetett azon helyzetben, hagy a nagyobb
testvér haza oltalmára siethessen;
h) ha tekintetbe vesszük, hogy Csíkszék véderejére nézve
előnyös volt ugyan kebelében készen talált határőri tényleges
haderő, de másrészt elejétől kezdve zsibbasztólag hatott annak
határozottabb szellemben való kifejtésére ugyanazon német
katonai intézmény, melynél fogva nálunk is folytonosan léteztek
és számítottak az akkor úgynevezett peesovicsok; és hogy
Csíkszék havasain is lakott mintegy 10000 felbujtogatható oláh,
még szebb alakban tűnik fel Csíkszék hazafiassága részvéte és
áldozatkészsége a haza védelmében;
i) az is figyelemre méltó, hogy székelyeink, ámbár néha
nagyobb volt a hír, mint a valóság, nemcsak a létszámot szaporították ; hanem különösen védképes, fegyelemhez szokott,
hadiműveletekre különösen alkalmas egyének, szóval — mint
Tukydides görögjei, — férfiak és vitézek valának ;
k) s ha e képességnek és bátorságnak még sem volt gyakran megfelelő sikere, oka többször a vezérletben és általán a felszerelés hiányában keresendő ; nagyon is igaz maradván Petőfi
azon jellemzése, hogy .a székely csak azon feltét alatt ily vitéz,
ha vezére még vitézebb, mint ő
1) egyébiránt nem eredeti azon gondolat, hogy jó vezérlet és
felszerelés mellett csak a Csíkból kiszállott 15,000-nyi haderővel
is egész Erdélyt meg lehetett volna ellenségeitől tisztítani! . . , .
Általában, minél részletesebben vizsgálom ama hős napok
viharait és terheit, annál méltóbb tisztelettel és nemzetem képességéből merített önérzettel állok meg azon nép előtt, melynek
tagjai minden rend, állapot, hivatás és korkülönbség nélkül,
16 —18 évestől 50—60 éves korig fel, annyira tudott lelkesedni
és lenni a hazáért! Vajha ma is méltán zenghesse róla a költő:
„Csak nem fajult el még a székely vér;
Minden kis cseppje drága gyöngyöt ér."

VI.

„A Székelyföld közgazdasági és közmivelődési
állapota/'
Irta Kozma Ferencz. Budapesten, 1879. A Székely egylet által
1000 frttal koszorúzott pályamű. (Könyvismertetés.)
Ez Évkönyv mult évi folyama 100—126. lapján tájékozva
volt a magyar olvasó közönség előzetesen e nagy fontosságú
mű iránt; meg volt ott mondva, liogy az a „Székely mivelődési és
közgazdasági egyesület" által kitűzött 1000 forint pályadíjra
íratott Kozma Ferencz székely-keresztúri állami tanitóképezdei
igazgató által; közölve volt az Írónak alapterve, indokolása, a
mű tartalma, annak tudományi anyagáról és műalkotásáról szakférfiak kedvezően ajánló bírálata, s mindezek igazolásául magából a műből: „A mezőgazdasági rendszer bírálata s némi javaslatok" feliratú czikk egész kiterjedésében.
Oly helyes kiválasztással, nyomósán érvelve, a székelység
iránt oly meleg érdeklődéssel s a magyar kedé.yt oly gyöngéd
tapintattal érintőleg volt ama Könyvismertetés írva, hogy a ki a
magyar királyság e fontos tényező nép-eleme, a székelység és
annak szűkebb hazája iránt nem rokonszenvvel, de bár csak
némi méltányosági érzülettel viseltetik, lehetlen, hogy a szóban
levő könyv iránt figyelme föl ne ébredt, látására s olvasására
szivében vágy ne támadt volna. A kiben a szellemi benső inger
annyi életjelt adott, az — én ugy hiszem — a könyvet megolvasni,
tán megvenni is igyekezett, s a ki azt tette, az a székelységnek
és a székely egyesületnek, ha formailag nem is, lelkében bizonyára barátjává vált.
Nem szükség az ott elmondottakat ismételni. Elég azokra
az indokolt hivatkozás.
De azóta nyilatkozott e könyvről a sajtó, átalában véve
oly kedvezőleg, a minő szerencsében nem egészen átalános ér-

dekü és szorosan tudományos mü kivált mostanában nem igen
részesült. A magyar sajtó egyetemes véleménye e könyvet tárgya érdekessége s tartalmának sokoldalusága, a kivált vidéki
Írónál bámulatosan nagy anyagböség, az adatok újdonsága, nagy
alkotási erő és csaknem átlátszó rendszeresség, végre a tiszta
szép magyar irály szempontjainál~ fogva ez évek egyik igen
kitűnő irodalmi termékének nyilvánította, mely Magyarország
egy szép földrészére s annak derék népére épen annyi pragmatizmussal, mint tárgyilagos igazsággal a megismerés és alapos
tudás élénk világát
© derítette.
A mívelt olvasó közönség olvassa saját lapjait s megtart
engem abban, hogy én e véleményemet a lapokból és a magyar
időszaki iratokból vontam el s alkottam meg. Itt sem látom
szükségét a bővebben részletező bizonyításnak. Ez nyilvános
irodalmi tény, minek én csak kifejezője vagyok.
Sőt volt alkalmam a magyar tudományosság régi, erős,
hírneves képviselőinek azon véleményét hallani Kozma Ferencz
könyve felől, hogy az valódi komoly tudományos mű, mely hézagot pótol, s az irodalomnak nyereség, irója oly kiváló talentum,
melytől a komolyabb szakirodalom igen sokat várni jogosítva
van. A könyv I-ső szakasza I-ső részét: a Székelyföld földrajzi
kiterjedése, földének felülete és hegyrendszere, folyamrendszere,
földtani és égalji viszonyai leírását (az 5—42. lapon), valamint
ezen szakasz II-dik részét: népesedési mozgalom, társadalmi
állapotok, építkezési viszonyok, ruházat és táplálkozás, közegészségügyi viszonyok ismertetését (a 65—132. lapon) Magyarország
ma élő legnagyobb geographusa nyilvánitotta előttem felettébb
érdekesnek és csaknem egészen sikerültnek, mely czikkeiben
a szerző a geographiai tudomány szinvonalán áll. A negyedik szakasz, t. i. a közoktatás és közművelődés ügyének székelyföldi
állása leírásáról, egy más szakférfiutói hallottam a lehető legkedvezőbb véleményt. Itt a könyv szerzője — úgymond —
elméletileg egészen tájékozott, a gyakorló téren éles megfigyelő
erejű, s a mai rend és oktatás magaslatán, álló hasznos szakférfinak bizonyul. E czikk egyike a legközhasznuabbaknak, miből
nemcsak a székelyek, de mások is tanulhatnak. Irálya pedig
ez uj irónak sokkal tisztább s jobb, mint a tietek — jegyzé meg

mosolyogva az ősz tudós. Én örvendettem rajta, s tanusitásanl,
hogy e nézet nem hántott, ime nyilvánosság elé is hoztam.
Őszintén s minden elfogultságtól menten mondhatom,hogy
az emiitett könyvből az irói körökben csak jó véleményt hallottam,
többektől hangsúlyozva, hogy e nem közönséges tehetséghez a székelységnek szerencsét kívánnak — iró és könyve valódi acquisitio.
A bírálói areopag szava, a pályadíj és koszorúja, a sajtó
és elismert irói tekintélyek véleménye ezen előadása fölöslegessé
teszik a könyv bővebb ismertetését. Azt el kell olvasni, mert az
érdemes rá. Azt kivonatozni nem lehet; nem, az egy szépen
alkotott görög szoborhoz hasonlít, vagy egy pyramishoz, minek
egyes kődarabjait kivéve, a művészi összbenyomás hatását gyöngítjük. Legyen szabad hát nekem csak néhány átalános észrevételt tennem.
Mikor mi ezt a Ss/'Icely Egyesületet terveztük, a székelységben az önerő és egyesületi uton való jobb sorsra igyekvés
ösztönét akartuk felébreszteni és munkásságra birni. Mint
Erdély egykor kiváltságolt, alkotmányrészes egyik nemzete
1848. és 1867. külön állását s ebben rejlett törvényes biztosítékait, a magyar királyság egységi n agy érdekeinek áldozatul
kellett vinnie. Láttak, hogy az institutiok ereje többé ez ősrégi
faját a magyar nemzetnek fentartani nem fogja, az egyenjogúság,
közteherviselés, földszerzési s hivatalviselési jog pedig külön
elemként fentartását lehetlenné és közérdekellenivé teszi. Az
öt régi székely széknek a nagy magyar államtesthez az intézmények és polgári s politikai jogok ugyanazonosságával
hozzákapcsolása, a székely nép politikai és társadalmi, közgazdasági és mivelődési viszonyait merőben megváltoztatta. A
teljesen végrehajtott unióval uj ég és uj föld terült el a székelység szemei előtt. Az a 15 millió honpolgár, mely Magyarország egyenjogú lakosait teszi, egy közös versenytérre állott
ki. Küzdik a szám, a tőke, a munkás erő és szakértelem bámulatos
élethalálharczban egymással. Mindenki előtt nyitva az út be?
a király tanácsába, a paríamentbe, az igazságszolgáltatás birószékeibe, a földgazdaság, ipar- és kereskedés, a nagy és kis tőkeforgatás, az anyagi, a tudás, szellem és életrevalóság, a tudományos és irodalmi téren folytonos tusában tartja e roppant em-

ber tömeget pénzért, vagyonért, jövedelmező állásért, politikai és
társadalmi befolyásért, szóval: nagyobb jóllétért.
Mi ezt látva, a vérhűség és hazaszeretet aggályt ébresztett
bennünk az iránt: ha megállhatja-e a nagy liarczban helyét a
mi jámbor és egyszerű székely vérünk, mely sem nagy számmal,
sem bő és nagy tőkével, sem kitanult és cosmopolitikus ügyességgel nem képes a már előre is egyenlőtlen sikert igérő versenyen megjelenni?
Hol folv a harez ? Az ország szivében, a fővárosban, melytől a székelység 80—100 mérföldre van; foly a Duna mentében,
melynek kereskedelmi áldásai a mi hegyeink közé nem jutnak
el; foly Magyarország nagy és gazdag kereskedő városaiban:
Debreezen, Nagy-Várad, Szeged vidékein, honnan ismét csekély
jótétemény hárul a székelységre. Az egy vasút lenne, a mi tőkét
vagy legalább árunyereményt szivárogtathatna hozzá; de ez is
csak érinti a Székelyföldet, s azzal tovább halad, mintha csak e
nép volna a magyar királyság egyedüli mostohája.
A Székelyföldnek nincs saját kereskedelmi, központja,
nincs vasútja, hajózható vize, nincs pénze, gazdasága sovány földén kevés hasznot ad, ipara nincs, nincs nagy mennyiségű kiviteli kereskedelmi áruczikke; de van nagy államterhe, községi
és családi irtóztatóan fölszaporodott kiadása, okszerütlenül használt sok erdősége, elég értékesitni nem tudott ásványvize, bö
ércze, silány kopár hegyei, agyagos földje, kelletén túl sok gye-,
reke, pálinka regaleja és zsidó korcsma-haszonbérlője. Előttünk
bizonyosnak látszott, hogy a mi népünk a nivellirozás mai korszakában a versenyzést a szerencsésebb helyzetűekkel ki nem
állja, hogy neki okvetlen el kell szegény ülni, régi jó hírnevét
elveszítve, diszes történelmi állásáról aláhanyatlani.
Ily indokok, eszmék és egymással kicserélt gondolatok
lassú megérlelődése hozta létre a „Székely Egyesületet," s az általa
eszközölt pályadíj a fenforgó pályamüvet, a melyben — és ezt
jó lélekkel el merem mondani — a Székelyföldnek és székely
népnek multán gyökerező mostani tényleges jó és rosz helyzete
és viszonyai a legkisebb részletekre is kiterjedő figyelemmel fel
Tannak tüntetve, a kór és baj forrásaival s a segély és orvoslás
gyakorlati eszközeivel ez európai hasonló helyzetű népek életé-

bői vett oktató példákkal s elismert tekintélyű nemzetgazdák
bölcs tanácsaival együtt.
E könyv megismertet mindazzal, a mi nálunk székelyeknél nincsen jól, s megtanit mindarra, a mi által azok jóvátehetők. Csaknem kézen fogva vezet végig a kis szép országrész
egyik szélétől a másikig, behatol a szél és eső, a talaj és clima
titkaiba, elbeszéli, mint lehetne jobban használnunk a föld felületét, a kincseket, a miket gyomrában évezredek óta bő gazdagságban rejt, hogy lehetne tökéletesitni s bővitni az ipart és
iparágakat, a kereskedelemnek áru-tárgyat és piaczokat, központokat állítni, az ismereteket a nép között terjeszteni, az
értelmességet az egész székelységben intensivebbé tenni és fokozni, szóval az erők mai óriás concurrentiájával szemben a létküzdelem sikeres folytathatása végett uj anyagi és szellemi
tőkét szerezni.

A Bsekéíy Egyesület valóban méltó dicsekedésiil hozhatja
fel egyéb üdvös tényei mellett, ez állandó becsű könyv létrehozását, melynél a székelységet illető hasznosabb munkát a
magyar irodalom nem bir, s azt lépéseiben igen sokra nézve bízvást kalauzul fogadhatja, a mennyire én tudom, fogadja is.
S mit mond mindezekhez maga a székelység, a kinek számára készülnek s érdekében történnek? kérdi tán az olvasó.
Megvette-e a könyvet? Beállott-e megfelelő számban az Egyesületbe ? Elfogadták, terjesztik s életbeléptetni az üdvös eszméket igyekeznek-e ? Az ezekre való igenlő felelet lenne igazi válasz, és derék dologhoz szólás az ő részökről. Feleletül ide igtatok néhány tényt. Yan az egyletnek 43 száz forintos alapitója,
ebből 27 székely, 510 öt forintot fizető részvényes tagja, ebből
kiszámításom szerint alig van 100, a ki nem székely. Az Egyesület nagy gyűléseinek számos rendes tagjait és önkéntes vállalkozóit csaknem pazar bőkezűséggel fogadják az egykori székek, s ugy értesültem, hogy azon megyékben, hol valódi ügyszeretők afiókválasztmány elnöke és tagjai, a könyvet is számosan vették meg, de az is igaz, hogy a kelendőség máig sem a
czéllal, sem a munka belbecsével, sem a jogos és méltányos
várakozásokkal még arányban nincs, de e határ immár nincs
nagy távolban. A. nyomtatott ezer példánynak jórészt elkölt fele.

Ez az, a miért én e czikket irtain.
Fogják fel véreink a dolgot ugy, hogy mi érettök munkálkodunk. Az egyesület egyedül a székely érdekeknek kiván szolgálni. Itt az ország szivében élünk, s látjuk a dolgok folyását.
Az emberi és állami élet központja, s tán gyúpontja is a szív.
Minél távolabb van valamely tag vagy izom innen, annál későbben, s hevéből annál többet veszítve, jut el hozzá az életadó vér
és meleg. Mi azon igyekszünk, hogy az egylet erkölcsi befolyását,
s gyűlt anyagi erejét a messze távolban élő véreink anyagi és
szellemi javára fordítsa. Előőrsei vagyunk népünknek, kik észleljük az idők jelét, s neki, a mi javára szolgál, megmondjuk. Az
egyesület választmánya annak mintegy állandó expositurája.
Eddigelé inkább az intellectualis téren tettünk szolgálatokat, de
tettünk. Sok székely ifjú kap támogatást a választmánytól, hogy
itt és külföldön magát a székelyeknek legkívánatosabb szakokban
derék emberré képezhesse. Választmányi rendes üléseink mindig
fölébresztik a nemzet figyelmét, s odavonják a keleti határokra,
Magyarország egyik legfontosabb bástyakapuja hős és hív őrállóihoz. Nagygyűléseink egy-két napra országos érdekeltséget
szoktak költeni. Evkönyveink az irodalomba ültetik át egyleti életünket, s ez által székely testvéreink mai életét. A székely nép ismert és tisztelt a fővárosban. Rokonszenvesen fogad mindenki. A
nemzet legjelesebb tudósai közül van nem egy kebelünkben. Kozma Ferencz könyve becsületet szerzett nevünknek, s szavunknak
ujabb hitelt és súlyt. Hát még, mikor majd a Szélcely Történet
elkészül P! Akkor lesz hét országra szóló örömáldomás-ivás
sorainkban! Isten segítse rá Szabó Károly öreg hunnusunkat 1
Székely véreink ! Nekünk számunk van, földecskénk és
munkaerőnk van, ezt kifejti és megsokszorozza az értelmi nagy
fejlettség; ez idővel a tőkét is előteremti, a tökéletesített ipar és
kereskedelem utján. Az értelmiséget könyvek s tanulás adják meg.
Ajánlom nektek az elől nevezett, s érettetek s nektek irt tanulságteljes könyvet. Házaitoknak méltóbb dísze nem lehet, gyerekeiteknek becsesebb örökséget nem hagyhattok. Hallgassátok
meg, a ki büszke arra, hogy véretek, s valamicskét tett is érettetek.
Jakab Elek.

A Székelyföld földtani és őslénytani leírása
dr. Herbich Ferencstől. 1 földtani térképpel és 32 kőnyomatu táblával. Budapest, Legrády testvérek 1878. A magyar kir. földtani
intését évkönyve V. köt. 2 füzet. Ara 5 frt.
(Könyvismertetés.)

Szerző az előttünk fekvő műben hosszú fáradságos kutatások és a gyakorlati bányászat terén szerzett tapasztalatait s
észleleteit bocsátja nyilvánosság elé, olyan vállalatot teljesítvén
ez által, melyet a szakkörök mellett épen a székely közmivelődési és közgazdasági egyesület tagjai vannak hivatva őszinte
örömük és hálás elismerésük kifejezéseivel üdvözölni. S ha egyletünk évkönyveinek megjelenése nem volna korlátolt időközökhöz szabva, bizonyára már jó idő előtt siettünk is volna ebbeli
tartozásunk készséges lerovásával hajolni meg szerző elévülhetetlen érdemei előtt, ki a tudományos anyag gyarapítása mellett
az egylet alapszabályilag kitűzött egyik közérdekű feladatát a
Székelyföld geologiai és palaeonthologiai viszonyainak ismertetését valódi honfias lelkesedéssel s kiváló szakértelemmel, időt
és fáradságot nem kiméire sietett az előttünk fekvő műben megismertetni, s igy megadta a lehetőséget arra nézve, hogy részletes ujjniutatásai nyomán egyletünk az ipari és közgazdasági
jelentőséggel biró kőzeteket leihelyek szerint kétségbevonhatatlan bizonyossággal összeállittassa. E megbízást, ha jól vagyunk
értesülve, az igen tisztelt szerző ur már szíves volt elvállalni, mi
ha valóban megtörtént, akkor az érdeklődők a most ismertetés
alá vett mű tudományos sikeréből kiindulva, a lehető legderekabb munkára számíthatnak, s ha megfelelő anyagi erőben és

vállalkozási kedvben nem lesz fogyatkozás, ugy a Székelyföldön
nemsokára kézzelfoghatólag érezni fogják Herbich ur geologiai
tevékenységének üdvös következményeit.
A munka leiró része 302 negyedlapra terjed, s növeli e
roppant terjedelmű leirások értékét a közvetlenség, miután szerző az 50-es évek folyamán s a 60-asok elején mint bányaigazgató pusztán a tudomány iránti előszeretetből már több felvételt és kirándulást tett, s azok eredményét részint bécsi csász.
kir. birod. földtani intézet évkönyveiben adta ki, részint az Oesterr. Zeitsclirift für Berg- u. Hüttenw. czimü folyóiratot gazdagította. (Ueber die Rotheisensteine von Alsó-Rákos u. Vargyas
1859.) Die Urscliieferformation der östlicb. Karpathen u. ilire
Erzlagerstátten 1861. Über Die Braunkoblenformation in Ostsiebenbürgen 1859); majd meg a n.-szebeni természettudományi egyesület (Siebenb. Verein f. Naturwiss.) kiadványaiban
lépett fel egy-egy tanulságos dolgozattal (pl. Geolog. Streifungen im Altdurcbbuclie zwischen Felső- und Alsó-Rákos 1866.
Erdély északkeleti föld viszonyairól czimüt németül 1866. stb.)
Végre 1871-ben a magyar földtani társulat is méltányolván e
lankadatlan buzgalmu szaktudósunk tudományos buvárlatatait,
melyeket még elébb Bukovinából kiindulólag (a pereu kailori
vaskőbányászat igazgatója minőségében) a határhegység túlsó
oldalán megkezdett, s azóta szakadatlanul ritka szerencsével folytatott: első évkönyvébe északkeleti Erdély földtani viszonyait
felvette tőle, s azóta a Hargita hegység átkutatásával s ujabban
az egész Székelyföld felvételével foglalkoztatta.
Minthogy pedig e hosszú időközre terjedt buvárlat folyama
alatt szerző újra meg újra kénytelen volt a nevezetesebb pontokat. meglátogatni, s a legelrejtettebb völgyzugokat is több irányból átkutatta: könnyen elgondolhatjuk, hogy a felvett jelentékeny földterület daczára minden sora eredeti észleletnek köszöni
származását, mely körülmény az adatok értékét még akkorra is
biztosítja, mikor a dolgok természetes sorrendje szerint az elmélet terén változások következnek majd be.
Műve két nagy fejezetre oszlik, u. m. egy földrajzi és egy
földtanira.

Az elsőben 25 lapon könnyű áttekintését vesszük a leirt
terület oro- és hydrograpkiájának. Mindez még az arrondirozás
előtti territoriális viszonyok szerint van tárgyalva, minélfogva
a 193.7 Q mfdnyi székely területet a typicai egészek kedvéért
215 l ] mfdre bőviti ki, s a függőleges tagoltságot keleti hegység, Hargita, Persányi hegység, dombvidék és lapályok neve
alatt velős rövidséggel, s habár nem mindenütt jól szerkesztett
mondatokban adja, most azonban tekintve, hogy szerző csak
utóbbi időben kezdett a magyar nyelv Írásbeli használatához,
hibául nem tudhatunk fel. Sokkal nagyobb hátránya e hasznos
műnek, hogy a katonai földrajzi intézet kiadványai után indulva,
a helységneveket sok helyen az idegen ajkú térképező katonatisztek hibás orthographiájával használja. Az ilyen szavakat
Nagy-Kago (Hágó h.), Sziko (Sikó h.), Bükfei (a fejet következetesen fei alakban irva), Szemeria, Szamos Tetto, Bárót, Ostoroc,
Szalbados (Száldobos h.), Magos Leotetei (Lótető), Jahoros
Bercz (Iharos h.) stb., a földtani intézet kebelében lehetett
volna talán helyreigazítani, mert bármennyire könnyű is szakembereknek az eligazodás, ilyen műnél, mely a külföld figyelmére is igényt tarthat, kívánatos, hogy legmagyarabb hazarészünk topograplíiája megmásitatlan alakban jöjjön forgalomba.
E néhány szóban azonban ki is van merítve a kifogásolható helyek sora; mert maga a geologiai rész csak elismerésünket
és bámulatunkat hivja fel. Bámuljuk az adatok végtelen aprólékos
részleteinek összehordásában nyilvánult kitartást és pihenni
nem tudó tevékenységet, s elismeréssel adózunk a szakférfiúi avatottság és tapintat előtt, mely e tömérdek anyaghalmazt tetszetős rendszeres egészszé bírta összefoglalni.
És most felvett tárgyalási sorrendünkhöz térve, még megjegyezhetjük, hogy a lapályok kifejezése helyett is már találóbbat kell vele tenni, mert legfennebb medencze nevezet alatt
sorolhatjuk fel azt a kevés síkföldet, mit Háromszék, Csík és
Gyergyó az Olt és Maros útjában felmutathat. A hegyrajz függelékéül közigazgatási kerületenként adja a Binder, Reissenberger L., Hauer, Klops, Brassai, Kreil és Fischer által légsulymérők segélyével eszközölt magasság méréseit s a katonai
térképelök báromszögtani meghatározásait, melyekből kilát-

szólag a legmagasabb székely begy a délkeleti forduló csomó
pontja a Csukás 1956.672 m., azután Nagy Hagymás, melynek
egyik csúcsa 1795.610 meterre emelkedik, Hargita 1751.610 ni.,
a Mezőhavas 1776.584 m., Nemere 1649.520 m., Tarhavas
1660.896 m., Nagy Sándor 1638.144 m. Közérdekű voltáuál fogva
ideiktatom még a Szt.-Anna tó tükrének magasságát: 937.837 m.,
(Hauer sz.), mig a Kokojczás (Herbichnél Kukuizas) 1039.055 m.,
az ÉK. katlan 1087.482 m. s a Nagy Csomó 1159.283 m., a
Büdös kénbarlangja meg 1053.228 m., a vendégek tanyahelye
921.835 m. s a csúcs 1131.191 m.
A folyók kivezető völgyei pedig, következőleg állnak:
a Kis-Küküllő Kelementelkénél 34.684 in. (Brassai), MarosVásárhely város, arany kereszt fogadójának első emelete
290.202 m. (Kreil), Székely-Udvarhely a Nagy-Küküllő völgyében
476.423 ni. (Binder), Al-Dobolynál az Olt hidja 494.486 m.
{Hauer sz.).
Minthogy pedig az északkeleti részekben lefolyt eruptiok
tetemes emelkedéseket idéztek ott elé: a vízrajzi központot is
ott a Kelemen havas gyürüzetében találjuk meg, melytől minden
világtáj felé források erednek, hogy a Maros és Olt által a
pontusi tenger medenczébe vezettessenek le. Itt a Hargita felől
a keleti határ Kárpátok felé vonuló liarántlánczolat táplálja
az Oltót és Marost, mig a Hargita csoport nyugati ágaiból a
Küküllők nyerik származásukat. Felette messze vezetne e kitűnő
alapossággal tárgyalt rész kivonatolása, azért a mondottak után
térjünk egyenesen a földtani fejezetre, mely a 26. laptól egészen
ve'gig a 302. lapig terjed.
A képletek leirása keletkezésük sorrendje szerint az első
korszakkal veszi kezdetét. E korszak meglehetős szegényesen
van képviselve, mert összesen csak 24 mfdnyi területen, alig
2 mfd szélességben lép fel, leginkább Gvergyóban a Maros eredetétől ki a bukovinai határig. Apróbb elszórt foltok találhatók
még a persányi hegységben is. Ezen képlet kristályos tömeges
feleségéhez tartozik a jelentékeny hírnévre jutott, s a szobrászok
által is használatba vett ditroit a Piricskén, Zirkeltől elnevezve,
melyet Haidiuger 1861-ben a bécsi birodalmi földtani intézet

evkönyveiben sodalith (kék clilor hauyn) tartalmáról Hauynszirtnek nevezett volt el.
E korszak kristályos palás kőzetében, a balánbányai
chloritpalában jelentékeny ércztelepek fordulnak elé. A kristályos palakőzetek északkeleti irányban dűlve meredeken fel
vannak tolva: a tömegkőzetek pedig legombolyitott kúpokat
képeznek jobbadán.
A második korszak "szerves zárványai alapján egy palaeOZOÍCHS és egy metozoicus tagra oszlik fel, s mindkettőben több
képletet különböztet még meg a tudomány.
A pálaeozoicus korszakból a silur, devon, kőszénképlet
merőben hiányzik, s csak a negyedik formatio adyas van. Tatros
völgy felső részén (gimesi szoros) gyanithatólag a persányi
hegység legdélibb pontján Keresztyénfalvánál eléforduló veres
homokkő által van képviselve.
A metozoieus korszak három képletre oszlik: triász, jura
és krétára, s mindannyian több emeletükkel ki vannak fejlődve.
Legmélyebb a triász képlet, mely az Alpesekhez hasonlóan
bár alárendelten két részben fordul elé. Az alsó triász werfeni
pala és guttensteini mész alakjában együttesen lépnek fel a
persanyi hegység nyugati lejtőjén Kumlata, Lupsa és Komán a
határán. Szórványosan a Nagy-Hagymásban mutatja ki még
szerző a werfeni palát, de a guttensteini mészre ott ily szemhetünőleg nem akadtak. A felső triász még csekélyebb kiterjedést
és ^elszórtabb fekvést mutat ugy a persányi, mint a nagyhagymási hegységben, habár az Alpesekhez hasonlóan homokos,
márgás vagy meszes kőzetekből, meszes melaphyrtufából és
valóságos hallstadti mészből áll, s a rétegzési viszonyok is megfelelők. Azonban a nehéz telepviszonyok és kedvezőtlen időjárás
miatt, a puszta meghatározásnál tovább szerző sem a tatrosvölgyi triaszképletnél, sem 'az Öcsém teteje és Egyeskő közti hallstadti rétegeknél nem hatolhatott, s itt az osztályozás jövő
munkálatoknak van fenntartva. Nagyobb hegyalakzatokat a
metozoicus körszak eruptiv kőzetei: a porphyr, (felsitporphyr),
porphyrit, melaphyr, melaphyr-mandolakő, oíivin-gabbro (Schiílerfels), serpentin labrador kőzet és gabbro képeznek még pedig
részint elkülönülten, részint összefüggő részletekben s leginkább

a nagyhagymási és persányi hegységben. Mostani lekoptatott
sziklaesúcsaikban mindazonáltal egy régibb hatalmas eruptív
sorozat maradványaiként tekintendők, s felfedeztetésök érdeme
egészen szerzőé, ki már 1859-ben ismertette az Olt áttörésbeli
serpentint és bastit tartalmú (Schillerspath) kőzeteket összehasonlítván a harcz hasonszerü kőzeteivel. Elég sajátságosan
mindazonáltal hallgatással mellőzi dr. Tschermak ismert bécsi
mineralogus 1865-ben e felfedezést, sőt a mit egy későbbi keletű
értekezésből is tévesen idéz, mit e helyen Herbich ur reputatioja
érdekében szintén nem felesleges kiemelni.
A rháti képletnek bizonytalan nyomai vannak Balánbányánál a Kovácspatakával egy közösen haladó völgyben; de a
jura a legszebben kiemelkedő hegység egyikét, a nagyhagymásit alkotja.
A jura képlet legmélyebb emelete, a liasz, szerző által csak
igen fáradságos ásatások alapján lett kimutatva az ürmösi
Fapejpataka völgyében (Olt áttörése mellett) s a Nagy-Hagymás és Egyelkő nyergén, a llarmaturán, amott a melaphyrtufán,
emitt a liasz homokos és hallstadti mészkő képleteivel s mindkét helyen a jellemző ammonites kövületekkel. Ugyanezen
képletet a szomszédos Brassómegye területén Zajzon és Neustadt határában már régebbről ismertük, sőt utóbbi helyen
fénylő kőszén is mutatkozik, s ennek fedüjét egy tarka habos
tiszta quarcz szemekből és nagyon kevés csillámból álló homok
képezi. E homok főleg tűzálló katlanok burkolására mutatkozott Fülén és Szentkert sztbányán alkalmasnak.
A dogger csak Vereskőpatak déli lejtőjén hegyomlás
folytán támadt Gyilkostó felett üti ki magát kétségbevonhatatlan bizonyossággal (Nagy-Hagymás). A jura felső emelete, malin
és titkon a Nagy-Hagymás szirtes kiemelkedéseinek képzésében
igen lényeges szerepet játszik. A malin Aspidoceras acanthicum emeletje felette dus faunával lép fel, melyet dr. Neumavr
M. tanár dolgozott fel Bécsben.
A h'éta-liéplet összesen 3600~j kilometer területet foglal,
s a iieogen szomszédságában majdnem mindenütt erre akadunk.
Uralkodó jelleget a keleti határhegységben ölt a Békásvölgy
vidékétől lefelé a Kovászna-Bereczk táján bányászat alatt is állott

spharosiderit vonulatok tüntetik ki. Benn a bereczki szorosban
Sosmezőnél bitumen hatja át, s alig pár kilometerre tul a határon Ghersán alól 60—80 meter kőolajkutak állnak művelés alatt, a kezdetleges mivelet daczára, mintegy 234 ezer
foatkőolajat adva évente. Ugyancsak a modvai részen Slanikból
ismerjük a tiszta földviakszat (ozokerit). Ugyancsak idetartozik
a keleti ágnak egy nyugati nyúlványa a bodoki s az azzal tnl az
Oltón párhuzamos baroti hegység nagy része. Ezekben több
használat alatt álló savanyuvizforrás buzog fel Bodoknál, Málnásnál, Szentgyörgynél, Élőpataknál, sőt alul a Barczaság szélén
Zajzon is eme képletből nyeri jodos gyógyvizeit. Főleg a bodok
baróti kréta terület alulról felfelé következő rétegzést tanusit:
1. Világos néha sárga, néha fehéres meszes mészkő nagy
fűzöld fucoid benyomatokkal (Élőpatak, Szemerja közt Szentgyörgy mellett Örkő, melynek köve a városi építkezéseknél
használtatik.)
2. Konglomeratok, brecciak, mész- és kristályospalák.
3. Alsó sötétszürke kréta kárpáti homokkő.
a) Aychus-márga, sötét mészbehelyezkedésekkel.
b) Rossfeldi vétegek hydraulicus márgával.
c) Sphaerosiderit telepek.

4. Caprotina mész és konglomerátok.
5. Felső kréta kárpáti homokkő.
6. Inoceramus-marga.
A kőzettanilag oly változatos persági hegységnek ebből a
képletből is jó bőven kijut, s Ürmös és Magyaros felett a Nagy
köveshegy capratina mészmaggal és neocom kárpáti homokkő
köppenyel bir. A talán a határ felé Moldovának lejtve a fiatalabb
kárpáti homokkő képezi a vízválasztót és magaslatokat, mig a
dombos elöhegyek a neocom homokkőből állnak, s Kovászna
Oszdola, Gelencze táján szép fénylő quarczkristályok (ozsdolai
gyémént) tüntetik ki.
A harmadkori, mely ujabb keletű szerves zárványairól
kánozoicusnak is neveztetik, az eocen képlet nyilja meg, de csak
itt-ott elszórt szigetecskéket képezve s a hegyalakzatok képzésére
nem folyván lényegestül be. Annál hatalmasabban kifejlődött a
neogen képlet, menyiben a trachytos és basaltos képződéseket
6

is beleszámítva 2500Q kilométernyi tért tölt ki. Mint az Alpokban hazánkban is négy tagja van e képletnek.
1. az aquitani;
2. mediterrán vagy tengeri ;
3. szármát vagy cerithium s végül
4. pontusi vagy congeria emelet.
E négy emelet közül csupán az aquitani hiányzik a
Székelyföldön: azonban a többiek mint Erdély többi részein itt
is tetemes elterjedéssel bírnak, s trachyt, bazalt-eruptióikkal s
ezek romkőzeteivel a brecciak, tufák, conglomeratok, üledékek
és hömpölyökkel mérföldekre elkísérik a vándort.
A sólerakodás alkotta mediterrán és szarmát emelet (2. és
3. emelet) Udvarhely, Marosmegyén át a Székelyföld nyugati
határáig a Marosig, Mezőségig hatol, s keleten a Hargita Büdös
trachyt kitöréseivel s a Kőhalomhévizrákosi bazaltokkal van
határolva. A pontusi emelet legnagyobb kiterjedést a háromszéki medencze szélén nyert, s Gyergyóban a Hargita magas
teltuőiben szintén kimutatható. Nemzetgazdasági tekintetben
különösen fontossá teszi ez emeletet a benne előforduló jelentékeny lignit és vasérczlerakodás. Ide tartozik a fülei vastelep,
a barotlri most mivelés alatt álló barnaszén, melyét a marosvásárhelyi hitelbank aknáztat. Idevonatkozólag a sokak által
ócsárolt szén védelmére s a vállaikózó társulat áldozatkészségének igazolására lássunk szerzőtől pár sort. „Jóllehet a vállalat
kezdetben nagy nehézségekkel fog küzdeni, mindazonáltal
jövőben szép reményekkel kecsegtet, a mennyiben a szén kipróbált használhatósága és olcsóságánál fogva nagy kelendőségnek fog örvendeni."
Még elébb pedig: „a fülei, jelenleg parlagon heverő vashámor e szénből, melyre 1856-ban akadtam először aBaroth melletti
Nagy-Ajta völgyében, évenként 20—25 ezer mázsát használt fel
gőzkazánok fűtésére, mivel sikeresen bebizonyitá... hasznavehetőségét. Yargyas,Ulyefalva, Öepsi-Szt.-György mellett szintén
megujulnak e széntelepek, sőt Sepsi-Szt.-Györgynél mint magántapasztalatból észleltük, nemcsak az öböl szélén, hanem a völgy
fenekén is átvonul, ugy hogy 4— 5 méter kutak már belehatolnak „
A neogenképletliez tartoznak a már emiitett, s külön 2800

• kin. területre kiterjeszkedő trachit- és bazalt-eruptiók, melyeket
a kolozsvári tud. egyetem vegytani laboratóriumában néhai
dr. Fleischer tanár vezetése alatt nagyobbára most elemeztek és
osztályoztak először. Bár szerző a kréta és harmadkor áttanulmányozására nem rendelkezett elégséges idővel, mert a kutatások
tovább folytatását, a földtani intézet költségeit kiutaló földmivelési ministerium felfüggesztette : müvének legterjedelmesebb
részét mégis e két fejezet képezi. Éles megfigyeléseinek, gondos
utánjárásának eme példáit látva, igazán óhajtva óhajtjuk, hogy
a félbehagyódott vizsgálódások sorát mielébb egészíthesse ki, s
a részletek felderítésével egészítse ki becses munkáját.
De már is hosszura terjedt ismertetésemet befejezendő,
említsük fel még, hogy a diluvium és alluvium képződvényei
szintén nagyban el vannak terjedve. Amazt a völgymedeaczék
párkányaként, a nagyobb folyók (Olt, Maros) terrassaiban, a
dombvidék magaslatain, mészgödrök és barlangokban, görkövekben ismerjük fel. Emehez a források, mész- és vaskőtufák,
a tőzeg és a folvóknak most is szakadtalanul képződő lerakodásai
tartoznak. A diluvialis homokos agyag és lősz, (Háromszék
északkeleti felén, a bodoki hegytől Feketeügyig stb.) gyakran
rejt kihalt, ős emlős (Elephas primigenius) maradványokat. A
mostkorba átjövő mésztufelerakodások szép alakzatait szemlélhették Borszék látogatói. Abban Fogas, Betula, Oarpinus stb.
zárványok is mutatkoznak. Csekélyebb mésztufalerakodást képez
a hévvizi forrás s a köröndi sok szénsavasforrás, mert itt szerzőnek egy tévedését kell helyreigazitanunk, mennyiben nem
Homoród mellett találhatók az orcsói mésztufaképződmények,
hanem, mint említők, Korondnál. Ide tartoznak a Hargita savanyuforrásaiból képződő borsavas kőképződései is, melyeket CsíkMadarasnál, az ott látható salakok tanúsítása szerint, egykor
nagyban termeltek. Ilyen telepre volt alapítva Lövéte mellett a
szt.-kereszt-bányai vashámor is. Ugyanesak e korszaknak köszönhetjük az Olt völgyében (Csík-Csicsó, Csatószeg, Verebes) lápos
helveken támadt tőzegképződvényeket, minők a Hargita nem egy
pontján tálálhatók még. Azonban még ennél is nagyobb területet foglal el a Büdös közelében a Szt.-Anna felett a Kokojczás,
egy sokkal nagyobb tölcsérben, minő a jelenlegi tó.
G*
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A folyók alluviuma fajdalom a rohamos erdőirtás folytán
gyorsabban kezd gyarapodni, mint valaha, s feltorlasztván saját
medrét, áradásaival nagy területeket mos el évente a mivelés
alól. Épen a hajdan oly erdőgazdag Csíkmegye lakol meg ily
módon legkeservesebben, okszerűtlen erdőgazdaságáért, s a már
említett verebesi, csatószegi tőzegképződések is az ilyen tuláradások folytonos ismétlődésével állnak kapcsolatban. De a háromszéki medenczéről pár év óta felhangzó gyakori jeremiádok s
Erdővidék vízkárai szintén a csíki hegyek gyászos letaroltatásában és elkietlenitésében lelik magyarázatukat,
Ennyiben adhatjuk e nagy gonddal szerkesztett, s a m. kir.
földtani társulat által díszesen kiadott mű rövid foglalatát, melynek becsét a számos szövegrajzon kívül még jobban fokozza a
hozzácsatolt 32 kőnyomatu tábla. Ezeken találjuk az őslénytani
anyag főbb képviselőit, mert egész nagy atlaszszá nőtte volna ki
magát, ha minden jellegzetes példányt ki akartak volna adni.
Ilyen költséges vállalatra ez idő szerint fájdalom nem vállalkozhatik még egyletünk sem, noha természetszerűleg egészen
hatáskörébe tartozik a részletes földtani kutatások hasznosítása,
s rajzok nélkül sem a tudomány, sem a gyakorlati élet embere
effélékben kellőleg el nem igazodhatik. Igen örülünk, hogy a
pontos és nagy csínnal kiállított rajzok is egy székely honfitársunk, Sárdi kolozsvári rajztanár művészetét magasztalják, s a
kőnyomást is hazánkban. Grandnál lehetett Budapesten eszközöltetni. Szintén ott készült a gyönyörűen kiállított geologiai
térkép is, melv egymagára megéri az egész munkára kiszabott
5 frt bolti árt.
Ezek után nincs egyéb hátra, mint szivünkből óhajtanunk,
vajha minél számosabban olvasnák el e müvet honfitársaink
közül, mert nem egy tourista útleírás felületes odavetéseit nyerjük abban, hanem szülőföldünk gazdag természeti kincseit, érdekes jelenségeit találjuk benne a szaktudós lelkiismeretes pontosságával, s mégis vonzó kellemes modorban eíéadva, hogy
még jobban megismerjük e kies hazarész minden zege-zugát,
annál melegebben tanuljunk érte lelkesedni.
Téglás Gábor.

VIII.

Székely czikkek a székes-fejérvári országos
kiállításon 1879.
A székes-fejérvári országos kiállítás eddig hazánkban a
legsikerültebb volt. Minden várakozást feljülmult. Minthogy az
ilyen kiállítások tükrei szoktak lenni az ország egyes vidékei
produkáló képeségének s a nép ügyeségének: önként jő a kérdés,
hogyan volt hát képviselve a székely életrevalóság ezen a
kiállitáson ?

Meg kell vallanunk, hogy nem nagyon fényesen. De ha
vizsgáljuk ennek okát, nem a székelység szegénységében s elmaradottságában találjuk egészen azt, hanem főleg abban, mert
a kiállítást nem országos hatóság rendezte, s igy partikuláris
vállalatnak tekintették, a felhívásokat — szokás szerint — közönbösen vették, és sok vidék, nemcsak a Székelyföld, alig tett valamit, hogy a kiállításra vigye, a mije van, s vele becsületet szerezzen magának. Később, mikor már hallszott, hogy a kiállítás
minden várakozáson feljül sikerült, s országos jelleget vett fel:
igyekezett volna több vidék és város részt venni, de már késő
volt. Mi székelyek is igy jártunk. Sajnos, hogy igy jártunk.
Mikor láttuk a nagy sikert, s felszólittattunk, hogy egy
székely collectiv kiállítást rendezzünk, a hol minden székely ipari,
házi ipari s egyéb termék képviselve legyen, ekkor már alig
volt 4—6 hét hátra a bezárásig; tehát lehetetlenség volt már
eszközölni a collectiv székely kiállítást. Ezt sajnálhatjuk.
Tehát a székes-fejérvári orsz. kiállitáson sem a székely
megyék, sem a székely-egylet, sem más hatóság vagy testület
nem jelent meg. Hanem egy pár ember s egy pár intézet mégis

megjelent, s ezeknek tisztelet, mert becsületet szereztek a székely névnek. Kevés székely dolog volt kiállítva, de az mind
figyelmet gerjesztett.
Lássuk egyenkint ezt a keveset:
Első helyet érdemli a liáromszéki házi iparegylet, vagyis
ennek sepsiszentgyörgyi szövödéje, mely 140 Q] meternyi területen állította ki másfél éves működésének termékeit. Nevezetesen
asztal- s ágyterítő szöveteit 8 minta szerint, 2 darab függönyt,
melyek mind egy 272 nitr. széles, Jacquard-féle szövőszéken
készültek. Ezen szövetek ugyan apretura (kicsiuositás) nélkül
állíttattak ki, csakis asztalos sajtóval kisimítva, minthogy az uj
szövődének még nem volt módja az apreturához kívántató
gépet megvenni. Mindazáltal ezen szövetek, mint igen csinos,
ízléses munkák átalánosan tetszettek.
A szövészet egy különös ága, a virágos futó-szőnyegek, valamint ágy- és pamlag elé való szőnyeg 5 különböző mintában
voltak kiállítva, milyeneket hazánkban csakis a Székelyföldön
képesek készíteni. De a közönség figyelmét még inkább magukra vonták a rongy-szőnyegei', melyek anyaga sortirozott gyapot,
len és gyapjú szövetek ócska hulladékából készíttetett. Ezen
szőnyegek 6, virágosán mintázott példányban voltak kiállítva, s
oly jól mutattak, hogy senki sem képzelte, mikép hulladékrongyból készültek.
Továbbá női zubonyoh gyapjúból, rokolyák, törülköző-kendőit, nyári paplanok, női szőttessel;, kendők szintén különböző
mintákban igen változatosan diszesitették az emiitett szövöde
kiállítását. Különös említést érdemel még a gyufaszálokból készített szövet, mely 24 mintában volt szemlélhető. E szövet alkalmazható asztalra, ágy elé való teritőknek s különösen függönyök készítésére. S ha meggondoljuk, hogy az ilynemű külföldről behozott tárgyakat a Székelyföldön s különösen Csíkban,
hol legjobb anyag hozzá bőviben van, féláron lehetne előállítani : jelentékeny kereseti módot lehelne ezzel a csíkiaknak
szerezni, ha a hatóságok s a társadalom odahatna, hogy ezen,
nem nagy befektetést kivánó iparág ott meghonosittassék. A
minták a s.-szent-györgyi szövődénél megvannak, szak-utasi-

tást nyerhetni onnan; tehát csak hozzá kellene fogni, s egy rakás
székely család jutna uj jövedelmi forráshoz. Talán a Székelvegylet is tehetne ez irányban valamit,
Állított ki végre a s.-szent-györgyi szövődé gyapjút, gyapot, juta ós kenderfonalat mindenféle színre megfestve, a mi azért volt feltűnő, mert hazánkban a szépfestés ez ideig igen
kevés színre terjedt, igy indigo-kékré festettek gyapotat, feketére gyapjút. A székely asszony megfesti ugyan a gyapjút vörös,
fekete, sárga, barna, sőt zöld szinre is, de mind az meglehetős
kezdetleges módon történik, élénkebb szint, mely a külföldi
festéssel versenyezne, még a brassói s segesvári haladottabb
iparosok sem tudnak előállitani.
Ez inditotta emiitett szövődét, hogy államsegélylyel az
1879. év elején festődét is állitson fel, ennek termékei voltak a
minden szinben kiállított gyapjú, gyapot, kender, lenfonalminták. Ugyanez a festöde bemutatta három szövet-anyagon, u. m.:
gyapjú, len és gyapotanyagon a nyomtatást is, mely készülékhez Sándor István s.-szentgyörgyi lakos készítette a rajzot s
ama famintát is, melylyel a nyomtatás eszközöltetik
Az emiitett szövöde által kiállított, fentebb elősorolt tárgyak általában figyelmet gerjesztettek, méltó helyet foglaltak a
sz.-fejérvári orsz. kiállításon; sőt bámulatra ragadott sokakat az,
hogy ilyen intézet van a Székelyföldön, hogy az pár év alatt
kevés államsegélylyel anynyira fejlődhetett. Ebben nagy érdeme
van bizonyára az illető házi-ipar egylet buzgó elnökének, Potsa
József főispán urnák s a szövöde igazgatójának Binder Lajos
gépészmérnöknek, kik bámulatos erélylyel és ügyességgel törekesznek ezen intézet tovább-továbbfejlesztésén, mely korszakot alkotó forduldtot adhat a székely szövészeti iparnak.
Ha kevés székely ember fordult meg a sz.-fejérvári kiállításon, de bizonyára örömmel telt el szive mindeniknek, midőn
látta a s.-szentgyörgyi szövöde sok szép termékeit, s hallotta a
fáradhatatlan Binder igazgató magyarázatait. Csak előre uraim,
az önök nevei meg lesznek örökítve a Székelyföld ipara történetében.
Feltűntek továbbá a hosszúfalusi állami felsőbb népiskolával kapcsolatos fametsző-tanmühely, ugy a sz.-lcereszturi álla-

mi tanítóképezde növendékeinek fametszvényei s ez utóbbi intézetnek minden alakban készített kosarai. A szép számmal
kiállított, tiszta s magas müizlésü tárgyak általános bámulatot
költöttek ugv szépségük, mint olcsóságuk által. Kupcsay János
és Péter Ferencz valóságos műmestereknek mutatták be magukat, s bebizonyították, hogy igazán hivatva vannak az ifjúságnak
a szép mümetszésben való vezetésére. Félméry Mózest, a sz.kereszturi tanítóképezde r a j z t a n á r á t ugyanezen dicséret illeti a
kosárfonás tanításában, mit ő pár év óta hozott be az intézetbe a legkitűnőbb sikerrel. Öröm volt nézni, hogy egy pár
hivatott tanár mire képes vinni a fogékony székely ifjúság
ügyességét.
Ily dicsérőleg nem szólhatunk a k.-vásárlielyi fametszőtanműhelyről, a mit kiállított, majd minden kezdetleges volt
alig méltó a kiállításra, látszott, hogy ezen intézetnek nem volt
sem Kupcsayja, sem Péter Ferencze. Mégis feltűnő volt, hogy
ezen intézet gyenge metszvényei jóval drágábban tartattak az
előbbi intézetek remek müveinél. Ezt azért jegyezzük meg ily
világosan, hogy az intézet vezetőinek figyelmét felhívjuk a
bajra, a min jövőre segíteni kell.
Nagy Elek, s.-szentgyörgyi czipészmester 2 pár csizmát s
5 pár lábbelit, e nemben valódi remek műveket, állított ki,
melyek versenyezhettek bármely budapesti vagy bécsi mester
müveivel. Ez becsületére vált az egyszerű székely mesternek,
a ki mesterségét egy oly vidéken vitte ily tökélyre természetes
tehetsége s szorgalma által, a hol mástól példát és mintát nem
láthatott. Hány ilyen derék iparos lehet az egyszerű székelyek
között!
özvegy Lakatos Jánosné a korodi taplóból készült munkákat állította ki, melyeket a tanügynek ez érdemes nőtagja a
vezetése alatti leányiskola kis növendékeivel készíttetett. Ezen
csinos, szokatlan munkák a kiállításon annyira feltűntek, hogy
Svájczba s Németországba is tettek megrendeléseket. Ajánlandó
azonban, hogy ily tapló anyagból csak czélszerü dolgokat készitnének, nem pedig olyanokat is (mint erszények, dohányzacshó':), melyek használat folytán azonnal szétmennek.

Téglás József, s.-szentgyorgyi fiatal naturalista gépész,
egy lyukasztó gépet, egy rongyvágó gépet, melylyel a rongyszövetekhez készíttetnek a rongy-szalagok, és 8 különféle zárat
állított ki. Mind kitűnő munkák. Ezen talentumos ifjú önszorgalma után annyira vitte, hogy nemcsak gépeket tud javítani,
hanem azokat maga képes újból előállitani. Van remény hozzá,
hogy államsegélylyel külföldön valóságos gépész mesterré fogja
kiképezni magát, s a Székelyföldnek e téren egyik jelesévé
emelkedik.
Gáspár és fia czég M.-Vásárhelyről sok szép székely szőttest állított ki. Ezen szőttesek nagyobb mérvben való előállításának sfinomításának a s.-szentgyörgyi szövődé adhatna lendületet az által, ha az eredeti székely szőttesek mintáit utánozná, s
felügyelete s vezetése alatt a házi osztovátákat gyors vetelővel
láttatná el. Vagy ha magán vállalkozók akadnának ily osztováták berendezésére, s a szükséges gyapot-fonalat nagyban rendelnék meg a szőttesekhez. Ez a tárgy megérdemli a gondolkodást ; mert a székely szőttes szép és tartós is, nem versenyezhetne vele semmiféle külföldi szőttes.
Vég András Csernátonból és Prásmári Miklós Etfalváról
egy-egy ékét állítottak ki, melyeket taligával s minden hozzávalóval együtt nevezettek magok készítettek. Ily készítményeiknek főpiacza Brassó, honnan sokat visznek ki Oláhországba.
I'elmann Jozefin, Gáspár Gyuláné, Gáspár Irma és JBiás
Róza. M.-Vásárhelyről szép és ízléssel készített női munkáik
különös figyelembe részesültek, főleg az elsőnek pamlagvánkosa posztóra s selyemmel hímezve a legfinomabb izlést s munkát mutatta fel.
Vitályos Gábomé Gidófalváról nyári takarói, asztalneműi és szőttes szövetei szintén elismerésben részesültek, különösen a kék, narancsszínű és a fejér-vörös mintájú nyári takarók, melyek annál érdekesebbek voltak, mivel a fonal, melyből
ke'szittettek, a kiállító nő által voltak seritve s egyszerű osztovátán szőve.
Angyalost Imre Lázaménak általa font, festett és készitett gyapjú mintázott szőnyegei, melyekben kötés által nemcsak
geometrikus figurák, hanem virág-csokrok, koszorúk, állatok s

madarak kötés által voltak belehozva, hasonlókép igen szépek
voltak s nagyon tetszettek. — Ugyancsak nevezett urnő ügyesen
készített törülközőkendőket és szőttes rokolyát is állított ki.
Azonban, habár a különféle székely szőttesek a közönségnek feltűnően tetszettek, mind a mellett felette drágáknak tartattak, s azért vevőjük nem igen akadt, megrendeléseket nem
tettek. Ebből is tanulságot kellene vonni, s oda kellene törekedni,
hogy a székely nő a gyapotat ne 4—5-dik kézből vegye, a mi azt
felette drágitj a.
A fennebbiekben előadtuk azon székelyföldi dolgokat,
melyeket a sz.-fejérvári orsz. kiállitáson látni lehetett. Kevés
volt biz az, de a mi volt, — ismételjük — mégis becsületére
vált az illetőknek. Elismeréssel kell megemlítenünk itt is Binder
Lajos gépészmérnök urat, a ki a kiállítás csak nem egész ideje
alatt buzgóan működött közre, hogy a kiállított székelj' tárgyakra vonassék a közönség figyelme, a mi neki sok tekintetben sikerült is.
Sajnáltuk, hogy nem láttuk a kiállitáson a székely szekereket, melyben különösen Háromszék annyira haladt, hogy Oláhs Törökországot nagy részben ő látja el szekerekkel, melyek
olcsóságuk miatt is kitűnnek. — Hiányoztak a marosszéki
kukafonatók, melyek csinosságuk, könnyüségük s olcsóságuknál
fogva nemcsak hazánkban, hanem külföldön is nagy kelendőségnek örvendenek, s külföldről sokszor feldíszítve 5—Ö-szoros
áron kerülnek vissza hozzánk. — A kitűnő tulajdonságú csíki
kendert se láttuk képviselve, a mely helyes és okszerű termelés
és kezelés mellett mérkőzhetnék a híres baranyai kenderrel.
Hiszen a csíki kender már is oly keresett, hogy budapesti kereskedők is járnak utána. — A csíki üveg és csíki faipar is teljesen
hiányzott, mely két iparág Csíkmegye lakosságának talán legfőbb kereseti forrása. — Ilyen s hasonló czikkeknek egy országos kiállításról épen a székely nép érdekében nem volna szabad
hiányozni. Hanem hát okuljunk ezen, s jövőre igyekezzünk hasonló esetekben ügyesebben és okosabban eljárni. Ez fő czélja
eme igénytelen soroknak.

IX.

A „Székely mivelődési és közgazdasági egylet"
központi igazgatósága és vidéki közegei.
I. Központ.

Tiszteleti elnökök:
Gróf Andrássy Gyula.
Dr. Haynald Lajos, kalocsai érsek.
Gróf Kálnoky Dénes, v. b. t. tanácsos.
Rendes elnök: Hajós János.
Alelnök: Pap Lajos, Galgóczy Károly.
Titkár: Buzogány Áron.
Pénztárnok: Gidófalvy István.
Jegyző: Borosnyay Oszkár.
Választmányi tagok:
Bedő Albert, Béldy Gergely, Buzogány Áron, Dániel Gábor, Deák Farkas, Dózsa Dániel, Feleki Miklós, Jakab Elek,
b. Kemény György, Mikó Mihály, Nagy János, gróf Nemes Nándor, Szász Károly, Szentiványi Gyula, Dr. Takács Lajos. (Ezeken kivül a közp. választmánynak tagjai az országgyűlés mindkét házának székelyföldi tagjai.)
Számvevő bizottság:
Cs. Kiss Károly, Dr. Bochkor Károly, Székely Elek.
II. Vidék.

A) Udvarhely vidéki választmány:
Elnök: Ugrón Gábor.
Alelnök: Kozma Ferencz.

Jegyző: Benkő Gyula.
Pénztárnok: Szakács Mózes.
Választmányi tagok még:
Dr. Török Albert, Kassay József, Jakab Gyula, Kénosy
Béla, Raífay Károly.
A fennebbi választmány kibővitve két szakosztályra van
osztva, u. m.: mivelődési és közgazdasági szakosztályokra.
a) A közgazdasági szakosztály tagjai: Dániel Gábor elnök, Jakabházy Zsigmond, Pap János, Ugrón Zsigmond, Pálífy
Dénes, Bartha Miklós, Jakab Gyula, Török Albert, Ugrón Lázár,
Solymossy Károly, Sebesy Sámuel.
b) A közmivelődési szakosztály tagjai: Kozma Ferencz
elnök, Yarró Ferencz, Szakács Mózes, Szupper Vilmos, Rieger
Gottfried, Kovács Antal, Bod Károly, Sándor Mózes, Héjjá Endre, Ujváry Béla, Bartha Miklós, Benkő Gyula.
B) Marosvidéki

választmány:

Elnök: Dr. Z. Knöpfler Vilmos.
Jegyző: Deák Lajos.
Pénztárnok: Bernády Dániel.
Választmányi tagok még:
B. Apor Károly, Szentiványi Kálmán, Ajtay Mihály, Kovács Ferencz, Jeney József, Gyárfás József, Fekete Gábor.
Van két szakosztálya: a) közgazdasági, ennek tagjai: Báró
Apor Károly, gróf Bethlen István, Szentiványi Kálmán, Bothos
Kálmán, Jeney József, Bereczky Sándor, Dékáni Ernő, Gálfi
Sándor, Dósa Elek, Fogarasy Döme és Törpényi János.
b) A közmivelődési szakosztály tagjai: Filep Albert, Biharv
Sándor, Lázár Ádám, Kovács Ferencz, Gyárfás József, Fekete
Gábor, Dr. Dósa Miklós, Kerekes Sámuel, Deák Lajos, Csongvay
Lajos és Tavaszy József.
C) HáromszéM vidéki választmány ;
Elnök: Horváth László.
Jegyző: Tarczali Endre.

Választmányi tagok még :
Borcsa Mihály, Császár Bálint, Csia Albert, Kászoni István, Koncz György, Dr. Künle József, Málik József, Székely
Gergely, Veres György.
D) Gsík-gyergyó- és kászonmegyei vidéki választmány :
Elnök: Mikó Mihály.
Alelnök: Lázár Dénes.
Jegyző: Madár Imre.
Pénztárnok: Mihály Ferencz.
Választmányi tagok:
Mikó Mihály, Lázár Dénes, Madár Imre, Imecs Jákó, Czikó Sándor, Madár Mihály, Éltes Elek, Száva Lukács, Nagy Imre,
id. Erőss Elek, Mihály Ferencz, Becze Antal, Székely Endre,
Both Ferencz, Lázár Menyhért, Szőcs Márton, Ferenczy Károly,
Dósa Gábor, Boga Bálint, Nagy József, Horváth Károly, Kuncz
Kornél és Lázár Domokos.
E) Vidéki egyes biztosok:
Rédiger Béla, főjegyző, az aranyosszéki tagsági dijak
beszedésére van felkérve.
Tamásy János a kolozsvári tagsági dijak beszedésére.
Mikó Miklós és Kriza Gyula a Dézs és vidékén levő tagok
dijainak beszedésére.
Gyarmathy Zsigmond a B.-Hunyad és vidékén levő tagok
dijainak beszedésére.
Kenyeres Adolf a brassói tagok dijainak beszedésére felkért biztos.
Udvarhelymegye, valamint Maros-, Tordamegye és MarosVásárhely, továbbá Csíkmegye területén a tagsági dijak beszedését a fennebb megnevezett vidéki választmányok, illetőleg
azok péuztárnokui eszközlik.
A budapesti és Királyhágón innen lakó tagok dijai Gidófalvy István, az egylet pénztárnokánál (Budavár, uri-utcza, 71.
sz.) fizetendők be.

X.

A székely mivelődési és közgazdasági egyesület
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A) Alapító tagok.
(A rovatokban a — jegy a hátralékot jelenti.)

Az alapító tag neve és lakása

Br. Apor Károly, kir. ítélőtáblai elnök
Maros-Vásárhely
Arad sz. kir. város törvényhatósága
Aranyosszék volt törvényhatósága .
Bágyon község, Torda-Aranyosmegye
Bedő Albert, kir. főerdőtanácsos, Hu
dapest
Bélcly Gergely, főispán, M.-Vásárhely
Bethlen István gróf, Sámsond
. .
ö i: Bonnáz Sándor, csanádi püspök . .
9 íi Bölön község, Háromszékmegye . .
10'' Budapest főváros törvényhatósága .
. . . .
11 li Csíkszék törvényhatósága
is,; Csík-Szereda város törvényhatósága
Gábor, főispán, Udvarhely •
13;! Dániel
Desseőffy Mihály földbirtokos, Déés lööO
14:!11 alapító tag lett
15 Dózsa Dániel, legf. itélőszéki biró, Bu
16;! dapest
Első hazai takarékpénztár, Budapest
17 !' Gyergyó-Alfalu község
18 í! G-yergyó-Szárhegy község
. . . .
Gyergyó-Szt-Miklós község . . . .
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község
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2 1 Dr. Hayuald Lajos, kalocsai érsek, bi- |!
i
í
10
22" bornok
!| °]
Hegyesi Márton, orsz. képviselő és neje !i
is
Böjtliy Eszter
ii 100,1
Illyefalva község, Háromszékmegye . . :'! 1001
;24j Ipolyi Arnold, beszterczebányai püspök |; 100!
25 Iiálnoky Dénes gróf, v. b. t. tanácsos .
28 Kemény György báró, főispán, Torda .
27 Kemény István báró, orsz. képviselő
. . . .
28 Kende Kanut, orsz. képvitelő
29 Kézdi-Vásárhely város közönsége . .
3 0 Kiss Károly (egerpataki) ügyvéd, N.,31
Szeben
Knöpfler Vilmos, Z. Dr., orsz. képviselő
! 3 2 Kolosvár sz. kir. város törv.-hatósága .
3 3 Kimle József, orsz. képviselő . . . .
3 4 Máthé Dénes dr., (bikafalvi), Kolozsvárit
3 5 p Marosszéki hav&sbirtokosság, Bothos
3 6 íj Kálmán orsz. képviselő által . . .
Maros-Vásárhely szab. ltir- város tör37 jl vényhatósága
li Marosvásárhelyi takarékpénztár részvény társulat
381 8 Mikó Imre gróf, f
3 9 íj Mihály Ferencz (lövétei), k. járásbiró .
40 P Nemes Nándor gróf, orsz. képviselő
Í41|! Pálffy Dénes, Tarcsafalva
142 Prileszky Tádé, orsz. képviselő . . .
43 Sepsi-Szent-Gryörgy város törvhatósága .
! 44 Szamos-Ujvár város törvényhatósága .
! 45 Szász Róbert, Budapest
46 Székelyegyleti estélyekből befolyt 1-ső
alapítvány
147
Székely-Udvarhely város törvényhatósága
148 Takács János, minist, tanácsos . . .
i 49 Tisza László, orsz. képviselő . . . .
I 50 Tolnay Gábor, Budapest
I 51 Torja (A1-) község, Háromszékmegye .
1
52 Vargyas község, Udvarhelymegye . .
5 3 Antalffy Károlyné, Birro Mária által elhalt férje emlékéül tett alapítvány .
1
54 Székelyudvarhelyi felolvasó társaság adománya
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1 ]! Ábrahám Antal j'fj., ügyvéd Kolozsvártt jjl877,i . • . 5
2 .: Ádám Dénes, kir. jbiró, Sz.-Udvarhely . . i!l877/ ., . 5
2' Adorján Imre, gymn. tanár, Csík-Somlyó i'1880
3 r Agh Ferencz, nyug. jb., Bánffi-Hunyad
. j',1875, 5, 5
5—14 : Ágoston Károlj', plébános esperes, Gyergyó- 1
1
Szt.-Miklós
IÍ1880
5 j- Ajta (Közép-) község, Háromszékmegye . (:|18751 5 , 55 5 5,—
I
6 i| Ajta (Nagy-) község, Háromszékmegye . . 1875 5 5
7 i Ajta (Száraz-) község, Háromszékmegye . j;1875; 5 5
5| 5 , 1
8 Ajtai Mihály, polgárin., M.-Vásárhelv . • l*7!i
. i•
9 Dr. Albu Mózes, S.-Szt,-György
187,5;: 5 51 5 •j "I—
10 jj Almás község, Háromszékmegye . . . . !jl875 | 5 5! 5 5^ 5
11 | Almás (Homoród-), Udvarhelymegye . . . jjlSTSj 5 5 Í 5
12 1 Angyalos község', Háromszékmegye, . . . !jl875. 5
18 | Dr. Antal Géza, Budapest
pl875^ 5 51 5'51 —
5) 5|
14 J Antal János, törv. biró, M.-Vásárhely . . ,!l 879'
fi"
151 Dr. Antal László, orvos, M.-Vásárhely . . í|l8V9,
16 í; Antalfty Gábor, kir. táblai biró, Maros- <! I
o, o
!
e
: Vásárhely
|1875,' 5 5 5 51 5
17: Antos- József, ügyvédjelölt, Budapest . . ;1876 . 5
18 i Apponyi Albert gr., országos képviselő, Bujj
!i dapest
ii^á,! ö 5 5; 5j 5,19 í Árkosi Sándor, k. jegyző. Disznajó . . . ÍJ1879!
20 Arnd Ernő, törv. biró, Csík-Szereda . . . jjl880,j
21 jj Átosfalva község, Marosszék
Í:l875'j
!22:i Balla József, m. pénztárnok, M.-Vásárhely |1879
: 23 ' Dr. Ballagi Aladár, egyetemi magántanár, j1
j
N Budapest. . .
iil880,
5 5i24i; Baló Mihály, lf. itélőszéki biró, Budapest !íl87(5! . 5
5! 5Í;25 :; Baczon község, Háromszékmegye . . . . 1(18751 5| 5
'20;, Bálás Antal, plébános, Csík-Szt.-Simon
. jll880j .1 .
i 27 - Balázsy Ferencz, pléb., Török-Szt.-Miklós 1880. | . .
28. Balázsy Lajos, Kászon-Jakabfalva . . . !jl875': 5| 5j 5; 5; 5; 5
2.9 Balog Lázár. Sajó-Udvarhely. Szolnok-Do_r
I1
bokamegye
jJlS?!),!
3 0 B á l i n t László, plébános, Bereczk
. . . ;il879j
,31i Br. Bálintit József, N.-tírnye, u. p. M.- j
' ii Vásárhely
,187ai I
32!; Br. Bánffv Zoltán, Beresztelke, u. p. Szász- i 1?i
1
Régen '
l Z£
BAr/icJír Sándor, főgvmn. tanár, Brassó. . ijl8'#7j
34 Bakci Domokos, orvos. N.-Somkut . . . !'1877|
35 Barabás Miklós, festő, Budapest . . . . ,|18s0j
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36 Barátos község, Háromszékmegye . . . . 1875; 5
37 Barcsay Ákos, orsz. képv., Mindszent, Hunyadmegye
1875,
38 Bázéd község, Maros-Tordamegye. . . . ;;1879'
39 Bartha István, szabómester. Brassó . . . 1S77
40 Bartha Miklós, földbirtokos, Rugonfalva . Ül 877!
41 Bartha János, orsz. képviselő, Budapest . '1880
42 Baróth község, Háromszékmegye . . . . 1*75
43 Barueh Adolf, gyáros, M.-Vásárhely . . . 1879;
1875]
44 Bágya Károly, Fehérviz, Hunvadmegye
45 | Bánffy Dezső, báró, főispán, Dézs . . . 1876''
46 Becze József, szolgabíró, Csífc-Szt.-Marton . IS7H
47 Bede Károly, Kutyfalva, Maros-Tordamegye 11875:
48 Bedő Sándor, Városfalva, Udvarlielymegye '1876;
49 , Bedő Dénes, tanár, Sz.-Keresztur . . . . 1870:
50 • Bedő József, igazg. tanár, Baróth . . . :'1S77
51 ; Bedőházy János, jószág-igazg.. Szász-Vesszős 1875
52 Békési Károly, lapszerk., Kolozsvár . . . 1877
53 Bélafalva község
1875
54 Béldi István, birtokos, M.-Vásárhely
1879|
55 Benedek István, telekkönyvvezető Csíkisso!
Szereda
56 i Benkő Gyula, tanár, Sz.-Udvarhely . . . ÍÍ18761
57 Dr. Berde Áron, egyet, tanár, Kolozsvár . Í1876:
58 Berde Ferencz, felső népisk. tanitó, Fogaras Ü1880'
59 Bereczky Sándor, orsz. képviselő . . . . !!1876:
60 Bereczky János, k. biró, Kibéd
. . . . 1876
61 Bereezky László, Torboszló
1878!
62 Bernádi Dániel, gyógysz., M.-Vásárhely , ,1879!
63 Beraáth Józsefné, úrnő, Dézs
1876!
64 Becze Antal, tiszti ügyész, Csík-Szereda . 1880
65 Betegh Imre, Fel-Őr, Szolnok-Dobokamegye 1876
66 Bethlen Márk gróf, Kolozsvár
1:1876
67 Bezsán János báró, Gicz, Veszprémmegye :'1875
68 Bihari Sándor, tanár, M.-Vásárhely . . . ::1879j
Ü1875
69 1 Bikfalva község, Háromszékm
70 Biró Ferencz, tanár, M.-Vásárhely . . . 1879
71 Bitai András, birtokos, líagy-ölves . . . ,1879'
72 ( Bodor Pál, Derzs, Udvarlielymegye • . . !l876,
73| Bocskor Mihály id., ügyvéd, Cs.-Somlyó 187 6
74 i Dr. Bochkor Károly, egyet. m. tanár,
!
Budapest
1876;
1
75 Bod Lajos, főreált. tanár, Sz.-Fehérvár 11877:
i
76' Boda Zsigmond, kir. számtiszt, M.-Ma- ij
rossziget
'1877

5
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Bodola János, ügyvéd, M.-Vásárhely . . 1877
{1875 - 5
5i—
78j Bodor Ferencz, Gelencze
Ü1877
791 Boér Sándor, Budapest
5Í 5
!
80 Boga Bálint, felsőnépi skai igazgató tanár,
Gyergyo-Alfalu
1880
81 Bogády Gyula, árvaszéki aljegyző, Csík1880
szereda
82 Bogády Károly, földbirtokos, Csik-Sz.J Tamás
, . . . . I188O':
83: Bogdán István, kereskedő, Kolozsvár . . •1880
84] Boldogasszonyfalva (Alsó) község . . . . ;1875
•1876
85, Borbáth Dániel, Sz.-Keresztur
86 Borcsa Mihály, Bácsfalu, Brassómegye . . 1875
87 Boros Báni, orsz. képviselő, Budapest . . 1875
88 Boros Domokos, kir. adófelügyelő, Mar1877
marossziget
89] Borosnyó (Kis-) község, Háromszékmegye . ,1875
90 Borosnyó (Nagy-) község, Háromszékmegye 1875'
91 Borosnyay Károly, Budapest . . . . . 11876
92 Borosnyay Oszkár, m. fogaim., Budapest 1876j| .
1876;! .
93 Borosnyay Pál, orsz. képviselő
94; Bors Benedek, földbirtokos, Csík-Sz.-Király 1880
95 Borszáky Károly, legf. tvszéki jegyző,
i,1870
Budapest
96 Borszéki Soma) min. titkár, Budapest . . j!l876;
97 Both Ferencz plébános, Gyergyó-Szárhegy 1879
98 Bothos Gyula, m. főjegyző, M.-Vásárhely Í1879!
99; Bothos Kálmán, orsz. képv., M.-Vásárhely 11879
1876
jlOOÍ Brandt Samu, Dézs
101: Bruszt Vilma, Vékony Ferenczné, Dézs . . 1876
102 Bucher Károly, kereskedő, M.-Vásárhely 1876!
1031 Bucher _ Miksa, kereskedő, M.-Vásárhely 1879|
1041 Buták Áron, Kászon-Jakabfalva . . . . 1880:
1875! 5 5
105! Butyka Lajos, Kovászna
106; Búzás Mihály, esperes, Csík-Sz.-Márton 1879
107| Buzogány Áron, m. titkár, Budapest . . 1876
5
108. Czakó József ifj., jogász, M.-Vásárhely 1879!
1876
il09 Csató János, Kalota-Szent-Király . . . .
5 5
110! Császár Bálint, polgármester, S.-SzentGyörgy
1876
ilXI! Csedő János, Csík-Taplocza
1880!
5 5
112; Csegez község, Torda-Aranyosmegye . . . 1875;
113 Csejd község. Maros-Tordamegye . . . . 1879!
114, Csemeghy Károly, legf. itélőszéki tanácselnök
187 51

115" Cserey Gábor Brassó
116 Csercy Gábor, kir. törvsz. biró, Dézs . .
117 Cserényi Izidor, Alsó-Balázsfalva . . . .
118 Csernáton (Alsó-) község, Háromszékmegye
119', Csernáton (Felső-) község, Háromszékmegye
. . .
120 Cséry Lajos, ügyvéd, Budapest
121! Csép Albert, mérnök, Udvarhely . . .
122j| Csia Albert. Czófalva
123! Csiba község, Maros-Tordamegye . . .
124 Csík-Bánfalva község
125 Csík-Csatószeg község
. . . . . . . .
126 Csík-Csicsó község
127 Csík-Ménaság község
128 Csík-Mindszent község
1'29 Csík-Szt.-György község
130 Csík-Szt.-Imre község
131 Csík-Szt.-Király község
132 Csík-Szt.-Márton község
133 Csík-Szt.-Simon község
134 Csík-Taplócza község
135 Csík-Várdosfalva község
136 Csík-Zsögöd község
137 Osiki Albert, adóellenőr, M.-Vásárhely .
138 Csiki Gyula, kir. táblai fogalmazó, M.-Vá
sárhely
! . . .
139 Dr. Csiky Kálmán, egyetemi m. tanár
Budapest
140 Csiky József, ügyvéd, K.-Vásárhely . .
141 Csiki Károly, takarékpénztári igazgató, M.
Vásárhely
142 Dr. Csiki József, orvos, M.-Vásárhely
143 Cs. Kiss Károly, gyógysz., Budapest. .
144 Csiszér József, Csík-Városfalva . . . .
14& Csiszér Mihály, Dézs
146 Csokfalva község
147 Csomortán község
148 Csongvai Károly, t. biró, M.-Vásárhely
149 Csongvai Lajos, ügyvéd, M.-Vásárhely .
150 Csontos Olivér, ügyvéd, M.-Vásárhely .
151 Csutak. Gyula, kereskedő, S.-Szt.-György
152 Czecz Viktor, hadnagy
153 Czikó Sándor, megy. aljegyző, Csík-Szereda
154 Czófalva község
155 Dániel Gábor, orsz. képv., Udvarhely
156 Dániel Márton, tanfelügyelő, Segesvár

1875 —
18751 .

j876'S: .

!1877j 5 5
Í1875
5 5
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,157 Darkó Ákos, ügyvéd, M.-Vásárhely . .
158' Daczó János, Sepsi-Szent-György . . . .
159 Dajbukát János, ügyvéd, M.-Vásárhely .
ÍOO,! Deák Farkas, m. titkár, Budapest . .
lei; Deák Ignácz, Csík-Mártonfulva . . . .
162 Deák Lajos, M.-Vásárhely
1631 Dékány Ernő, főerdész, Szováta . . . .
164 Demeter Béla, Dézs
'165 Demeter Péter, ev. ref. pap, Szemerja .
í 1 GtíDemény Ferencz, Hatolyka
'I6í! Demjén Lajos, Orosháza

. 1878!! .
1876: . . i!1879Íi .
. 187611 . j
!:1875; 5j
18771 . i
1875!; 5j
1876! . !
. 1876; .
1875ij 5|
1875,] 5!
1681 Dénes János, Udvarhelymegye . . . . .
1877 • !
169! Deési Farkas, kir. táblai biró, M.-Vásárhely 1879 . 1
170] Dézsi Sándor, orsz. képviselő. !N.-Ölves . . : 1879| . j
171) Diószegi Géza báró, főjegyző, Dézs . . . 1876' . !
172 Diószeghi Gyula, m. kiadó, M.-Vásárhely . 1879, . '
173 Diemar Károly, államügyész, Sz.-Udvarhely j|l877; . |
174; Dobay Sándor, gyógysz, Cs.-Szt.-Márton . :1876|: . \
175 Doboly (A1-) község
1 S7oi| 5
'176 Doboly (Fel-) község
;|1875:! 5
177 Dr. Dobránszky Péter, müegvet. tanár . . jl876;í .
^178!! Dósa Elek, szolgabíró, Makkfalva . . . . .;1875.| 5
179, Dósa Gábor, törv. biró, Csík-Szereda . . 11880,! .
ISO.! Dr. Dósa Miklós, kir. táblai biró, M.-Vá!; |
i
sárhely
| Í8791 . !
Dőry Dénes Puszta Paradicsom . . . .
1875!; 5,
182! Egerpatak község
|1875i 5;
!
183 Ehéd község, Maros-Tordam
. 1 S79,[ . |
il84: Eisenlohr Ulrik ifj., Torda
1876Í . :
'185 Éjszaki Károly, kir. főmérnök, Budapest . 11878!1 . ;!
1 8 6 Éles Henrik, országos képviselő, Budapest 1879! .
187 Dr. Éltes Károly, kanonok, Kolozsvárt! . !'187Ö|i
188 Éltes Elek, tanfelügyelő, Cs.-Somlyó . . ; 18771
. . . 1880!;
jl89. Éltes Zsigmond, Csík-Szt.-Márton
190j Embery József, katasteri biztos, Csík-Szereda 1880|
191! Dr. Engel Gábor, Budapest
1877'
192| Dr. Engel Imre, orvos, M.-Vásárhelv . . 1879;, .
|193!: Erdélyi Lajos, kereskedő, M.-Vásárhely . 1879; .
194 : Erdő-Szentgyörgy község
1875!; 5
1951 Eresztevény község
1875i| 5
r
196 Ernye (Nag3 -) község, Maros-Tordamegye . 18791 .
•1971 Id. Erőss Elek, polgármester Csík-Szereda 1880;! .
198 1j Erősdi Sándor, ügyvéd, M.-Vásárhely . . 1879N .
199 Esztelnek község
. ,
1S7 •> 5
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200|! Dr. Fehérpataky László, egyetemi magán- jj
|j !
!
tanár, Budapest
jl880;! . j
20 lj. Fekete Gábor. kir. táblai pótbiró, M.-Vá- |l
ij 1
sárhely
!:1879'| . ;
202j: Fekete Károly, Papolcz
,il875!.i 5|
203, Fekete Károly, id., t. biró, M.-Yásárhely . 1879'j . 1
204ii Fekete Károly iíj.. adófolügyelő, .M:-Vásár- i
'i
f
hely .
|il87ftj . i
205:; Feleki Miklós, nemzeti színház tagja, Bu- jj
h !
íj
dapest
||1875jí 5: 5 5; 51 5!200:1 Felszeglii Dezső, birtokos, Erdő-Szt.-György Ü1879'! .
207j: Ferencz József, unitárius püspök Kolozsvártt 11875 5í 5j b] 51—,
j208;j Ferenczy Gyula, Etéd
1870 . í—!—; —í—
2091 Ferenczy Ignáez, plébános, Nagy-Kászon ; 18801 . , . j .1
210j; Ferenczy Károly, plébános Csík-Szt-Király ; 1880' . 1 . j .1 . j
21 íj Filep Albert, tanfelügyelő, M.-Yásárhely . ' 1876.: ., 5212ji Filep Kálmán, legf. törv. tanácsjegyző*. . j 1875. 5| 5Í 5! 5
21S| Fodoi Elek, birtokos. M.-Madarns, vl. p. M.- '!
jj
Bánd
|:1879m
5 5 5—
j214ji Fogarasy Döme ifj.. kereskedő, M.-Yásárhely 1875 &
,215;| Folyfalva község, Maros-Tordam
;ll879U . j
210:' Földes József, képezdei tanár, Csík-Somlyó i-1880'i . i
:'17 Funták Sándor, képviselő, Budapest . . . 187!> .j
218jí Fülöp Géza, ref. pap, Szászváros . . . . '1876' . ' 5j 5; 5 5 ' 5
219jj Gábor Péter, orsz. képviselő, Bereczk . . j 1879 i . j
220,| Gaál Áron, B.-Hunyad
jl875 5 5Í 5
221 j Gaál Endre, orsz. képviselő, Csík-Szereda . ][1880j . j
•l-r
222!l Gál Jenő, orsz. képviselő, Budapest . . . Ijl875l 5; 5j 5 5j 5'!
223 í Galambfalva. (Kis-) község
S'1875'.i 5! 5, 5 5! 5Í224|; Gálfalvi Mari k. a., Fel-Őr . . . . . . !|1877(i .
5|: 5:•225. Gálfy Sándor, jószágigazg., Gernyeszeg
. j;1876:j . j 5. 5 5 5j
5! 5
226,' Galgóczy Károly, m. akad. tag,* Budapest 11876 i . i 5;
227'; Gajzágó Salamon, áll. számszéki elnök Bu- j
ll 1 ;
1 1
:1875li 5j 5; 5! 5 5 dapest . .
"1876;;! . 5'—'1 1
2281! Gammera Gusztáv báró, Sz.-Keresztur
;1876j
229j| Garan Dániel, ügyvéd, Gödöllő . .
1879!
230'j Gegö Károly, árva. eln., M.-Yásárhely
51880jl
231 Gencsy Alajos, Gyergyó-Szt.-Miklós
albiró,
S.-Szt.-György . • • 1876:1
232' Geréb
~ - János,
--"
,233 Gergelyi Tivadar, képviselő, Budapest . . 1879
234 Gereőffy Ferencz, Gyergyó-Szt.-Miklós . • 1880,j
235; Gidófalvi Albert, orsz. képviselő . . . • 1870 . 5 5 5 5i
236: Gidófa-lvi István, belügyminister' titkár,
5 5
1876:
Budapest
1237 GidófalviLászló,becslő-biztos,S.-Szt.-György j'1876| . • 5j 5

;! r
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238' Goldner Nándor, tanár, M.-Vásárhely . .
239! Gönezy Pál, min. tanácsos, Budapest . .
240 Görög testvérek, kereskedők, Dézs . . .
24ll Gött Károly, birtokos, Brassó
242j Lybloy lovag Graef Ede áltábornagy, honvédfőparancsnoki adlatus
2431 Gubodi Gyula, kereskedő, M.-Vásárhely .
244! Gyalakula község, Maros-Tordamegye . .
245! Gyalokay Mózes, Sz.-Udvarhely
. . . .
246 Gyárfás József, tv. biró, M.-Vásárhely . .
Gyarmathy Zsigmond, kalotaszegi takarék247
pénztári igazg., B.-Hunyad
Gyárfás Elek, léczfalvi, nyug. főtörvény248
széki titkár, Borzás
Gyergyó-Ditro község 1880-tól kezdve 2
249
részvény
Gyergyó-Kilényfalva község, Csíkm.egye .
250 Gyergyó-Remete község, Csíkmegye . . .
251 Gyertyánfíy István, t. képezdei igazgató
Budapest
252
Samu, p. ü. fogaim., M.-Sziget .
253 Győrbiró
Győrfy Iván, tanár, Esztergom
. . . .
254: Győrffy Pető, ügyvéd, M.-Vásárhely . . .
'255 Haller József gróf, Sz. Keresztúr . . . .
256, Harudzky Antal, birtokos, Szepes-Olaszi .
257 Hatfaludy József, Dézs
258 Havadtő község, Maros-Tordam
259 Hajdú Mózes, járásbiró, Nyárád-Szereda .
260| Hajós János, min.-tanácsos, Budapest . .
2611 Dr. Hegedűs János, Budapest
262! Henter Gábor, k. ügyész, Gy .-Fehérvár . .
263 Henter Gábor, k. számtiszt, M.-Sziget . .
264| Herszényi Bálint, Dézs
265; Hildebrand
t. biró, M.-Vásárhely .
266 HimmelsteinJózsef,
József, Kolozsvártt
. . . .
267! Himmelstein Mór,
268; Hódmezővásárhely Kolozsvártt
sz. kir. város
269 Hodos község, Maros-Tordam.
;270::
271 j Horváth János, M.-Zsákod
Horváth Károly, plébános, Gyergyó-Aflalu
,272:;
:
273:| Horváth László, főjegyző, S.-Sz.-György
274! Horváth Samu báró, albiró, Dézs . . . .
. . . .
.27 5! Hütter János, Erdő-Szt.-György
276Í1 Ikland község, Maros-Tordamegye . . .
277 Illyés Albert, birt., M.-Sály, u. p. M.-Záh

1879,
1879
1879!
1877]
1879,
5

1875, 5 5 5 5 5 —!
1880!

|1880!

|l875Í 5 5
1877
1876Í
|1875í
!l875

i'isso!
!

5 5 5 -,
1877i
Í1879
|l879j1
1876
,1876;
jl876
118771
5 5
.1876
11879
'18761
,1876!
5 5 —;
jl875l
1879!
1
5 .5 5
j 1877
11880
:jl875j-•
|1876: . 51 5 18751 5
1879;;' .
1879 .

Illyés István, 'birtokos, M.-Vásárhely . .
Illyés Károly, kir. táblai biró, M.-Vásárhely
,
280, Illésmező község, Maros-Tordamegye . .
28ll Illyés Lajos, sófalvi, min. titkár, Budapest
282| Imecs Fülöp Jákó, plébános, Csík-Somlyó
:
.283 Imecs János, felső népiskolai tanár Gyergyó-Alfalu
2841 Imreh Domokos, járásbiró, Bethlen . . .
285 Dr. Imre József, Budapest
286 Ineze Domokos, Dézs
287 Iszló község, Maros-Tordam
288 Jakab Elek, orsz. levélt, aligazg., Budapest
289! Jakab Gyula szolgabíró, Oklánd
. . . .
290 Jakabffy János, keresk., M.-Vásárhely . .
291 Jámbor Endre, szabómester, Budapest . .
292 Jánosi János, kereskedő, Gyergyó-Ujfalu
293 Jeney József, orsz. képviselő
294 Jeney Lajos, szolgabíró, M.-Sámsond . .
295 Jobbágytelke község, Maros-Tordam . . .
296 Kábdebó Ferencz, birtokos, Sz.-Keresztur
297 Karácsony Gerő, közs. jegyző, Toplicza,
M.-Tordamegye.
298 Karácson Márton, r. kath. igazg. tanár,
M.-Vásárhely
299 Kavácsonfalva (Nyárád-) község, MarosTordamegye
300 Káál község, Maros-Tordamegye . . . .
301 Karácsoni Lajos, kir. biró, Dézs . . . .
302' Kassai Ignács, orsz. képviselő
303; Kassai József, adófelügyelő helyettes, Sz.Udvarhely
.
304 Katona Istvánná, úrnő, Dézs
305 Kászon-Altiz, község, Csíkmegye . . . .
30® Kászon-Feltiz. község, Csíkmegye . . . .
307 Kászon-Impér község, Csíkmegye . . . .
308 Kászoni István, birtokos, Brassó . . . .
309 Kedves Tamás, járásbiró, Gyergyó-Szt.Miklós
310 Kelemen Albert, unit. pap, M.-Szt.-Király
311 Kelemen István, k. tábl. fogaim., M.-Vásárhely
312 Kelemen Lajos, ügyvéd, S.-Szt.-György . .
313 Kelementelke község, Maros-Tordamegye

11879
1879
1879
1878:
1880:

1880|
1879!
1876
1876
1879
1876
18771
1879!
11876 i
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1876
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1879
1879

1879;
1879
1879
1879
1876
1875
1876
1876
1880
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1875! 5 5 5 5i 51880;
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1876
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5 5
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-314;! Kemény Gábor báró, kereskedelmi minister
jS15| Kénosy Béla, főjegyző, Sz.-Udvarhely . .
3i6|; Kénosy Béláné, Sz.-Udvarhely
317, Kenyeres Adolf, k. ügyész, Brassó . . .

'1875; 5! 5
1876 . ] 1877; . ! . 5| 5
11875;' 5, 5 5) 5
318! Kecsed község
'1875, 5[ 5 51 5
319 Kerekes Sámuel, tanár, M.-Vásárhely . . 11877! . !
320 Keresztes Márton, alesperes, Csík-Karcz1880 : .
falva
321 Kézdivásárhelyi takarék-pénztár
. . . . 1876' .
o
1876: .
322; Kibéd község
,1879;! .
. (i o^
323;1 Kiszely Endre, Budapest
5 5
324 Dr. Z. Knöpfler Vilmos, orsz. képviselő 1875'í 5
1875;;1 5
325| Komolló község
5! 5
•.326'.) Koncz Dániel, adótiszt, Csík-Szereda . . 1880, .
1877; .
327' Koncz András, N.-Solymos
t> 5! 0
1875' 5: 5 - — | —
328! Koncz György, N.-Borosnó
1876;'
329,1 Koncz István, plébános, Cs.-Tusnád , . .
. | d| 5 5
1876,' . ! 5! 5, 5
330! I Koncz Lajos, Szombatfalva
;1880
33l| Koncz László, törvénysz. biró, Csik-Szereda
1877]
332 Kontsag Károly, kir. számtiszt
3331: Konya Károly, gyógyszerész, Jássi . . . 1876,
334: Kocsi Sándor, nyomdatulajdonos, Budapest 1876;
335! Komis Viktor gróf, Szt.-Benedek . . . . 1877Í1
336'; Özv. Korondi Mózesne', Sz.-Udvarhely . . 1877,
337| Kovács Antal. Homok-Szt.-György, (Somogyin
18751 u1 ő
51 5;338' Kovács Antal, r. k. tanár, Udvarhely . . 1878
K K .
Ferencz, r. k. esperes, M.-Vásárr},
Ü
339 Kovács
hely
!1879!'
Kovács
Károly,
Homok-Szt.-György
(So340
mogyin.), Kovács Antal által fizelve . . 1875 5
1
341! Kovács Samu, tanácsos, M.-Vásárhely . . 1879' .
1875,' 5: 5
342; Kovácsy Sándor, Ádámos
Kovásznai (Kovács) Gyula, N.-Abony . . 1875; 5 i 8 4 3 Kozma
Döme, szerzetfőnök, Dézs
, . . 1876: •' 5
3441; Kozma Ferencz, képezdei igazgató, Sz.i'
j345:| Keresztur
118761' . ' 5
0'—;,34fil Kozma Endre, ügyvéd, M.-Vásárhely . . 1879' . ; .
• 5|i'1877 . .
[347 Kozma János, Besztercze
'348'; Kozma Gyula, k. alügyész, M.-Vásárhely 1879, . .
.1 y•
349(1 Könczey József, pénztárnok, S.-Szenti I
1875;;
5!
5
5
i György
1875;
35o! Köpecz község
1879 1
351'! Kölpény M. község. M.-Tordamegye . . . 1879'
352! Körösi Albert, szolgabíró, M.-Péterlaka . .
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1875' 5 5, 5 5
1879 . .
1876
5! 5
,1876
5; 5' 5l
Í1879I
j
'1876,
5 5 -

353,1 Körösi József, szolgabíró, M.-Régen . . . ,1879:

1
5;
5
5
5
6
5,
i

354;| Kövend község
355: Kövesd (Mező) község, Maros-Tordamegye
35611 Kriza Gyula, p. ü. fogalmazó, Dézs . . .
357 Kun István, Al-Torja
'358 Kun István gróf, orsz. képv., Hunyadm.
359, i Kun Sándor, kir. tablai biró, Budapest
•360|! Kuncz Kornél, polgári iskola igazgató,
Gyergyó-Szt.-Miklos
|
361 Kurtapatak község . .
1875,1 5 5! 5 —
1880
362 Laborfalva község
1875 5 5 5 5 5 —
363 Lakatos Izra, gymn. tanár, Csík-Somly il 880
364- özv. Lakatos Jánosné, urnő, Sz.-Udvarliely ;,1877
5— — '
— .
. . . . :1877 , , 5
365 László Domokos, Sz.-Udvarhely
366 Lázár Ádám, ügyvéd, M.-Vásárhely . . . '1877
5— — —
367 Lázár Benedek, v. főkapitány, M.-Vásárhely J1879
5;
.
1875 5 5 5 5 5: 5
368 Lázár Dénes, Cs.-Taplocza
11878
5—
69 Lázár Dénes gróf, Sámsond
370 Lázár Domokos, földbirtokos, postamester, i
:1880
Csík-Szereda . . . .
371! Lázár Gyula, Gyergyó-Szt.-Miklos
. . . '1880 . .
•
—
372ij Lázár Jenő gróf, Medgyesfalva
. . . . •1879
—
,873,' Lázár Menyhért, Gyergyó-Szt.-Miklos . . jjl880
374 Léczfalva község, Háromszék
|ll875 5 5 5 5 5
— ;
,375! Lekeneze K. község, M.-Tordamegye
. . 1879
376, Lemhény község .
1187 5 5 5 5! — —
i
877] Lénáit József, s. tanár, M.-Vásárhely . . 11879
. 5! 5 !
11876
5 5 5 5—,
Léner János, kereskedő, Dézs
:379i Lents Lajos, vendéglős, Brassó
1877
5 5 5—|
5 5 5
380;| Lengyel József, orvos, Sz.-Kereztur . . . 1877
381 Liber József, kir. tanfelügyelő, Budapest 1880
;
1875 5 5 5 —
3821 Lukáts Gergely, Gelencze,
5 5 5
38 3j' Madaras József, közjegyző, K i b é d . . . . i;1876
IÍ18S0
384, Madár Antal, Csík-Szereda
385i; Madár Imre, főjegyző, Cs.-Somlyó . . . ;1875 5 5 5 5 ;! 5 1
38 6, íMadár Mihály, ig. tanár, Cs.-Mártonfalva 1875 1 5 5 5 5 5
!; —
387); Madaras M. község, M.-Tordamegye
. • 1879
5—
388 Magyari Géza, leveltárnok, Kolozsvár . . 1877
—
'389j| Majkó Mór, m. k. honvéd hadnagy. Gyergyó!
1880
Ditró
5 *5 5—
, . . • • 1876
:390r Makfalva község
1876 5 5 5 5 1 5 !
l391jl Maksa község
—
—
1—
,392;! Málik József, tanár, S.-Szt.-György . • • 1876
1876 • 5 5 5 5
|393:| Márkus István, orsz. képviselő
,394 Máriaffy József ifj., törvsz. jegyző, Budapest ;1876j • 5 5 5 — — I
:
li
:
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397
398
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404
405
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407
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U
412;

41:'.
414
;415:
416
417;
418'
419,
420!
42lf
422|
423'
1424
|425i
|426;
427
428
429
420
431
432
433
434
435

Márton János, birtokos, Ny.-Szt.-Anna
Dr. Máthé Domokos, (Bikafalvi), Budapest
Máthé János, B.-Hunyad
Máthé Pál, Bikafalva
Mayer Miksa, közoktatási ministeri fogalmazó, Budapest
Mentovich Ferencz, tanár, M.-Vásárhely
Mihály Ferencz, megyei alj., Csík-Szereda
Mihály László alorvos, Kolozsvártt . . .
Mikó Bálint, orsz. képviselő
Mikó Béla, k. vegyelemző, N.-Bánya . .
Mikó Mihály, főispán, Cs.-Somlyó . . . .
Mikó Miklós, tsz. biró, Dézs
Miksa Elek, orsz. képviselő, Hadrév . . .
Mohai Károly, birtokos, N.-Ölves . . . .
Molnár Áron, tanitó, S.-Szt.-György . . .
Molnár János, szentszéki ülnök, plébános,
Gyergyó-Ujfalu
Dr. Molnár József, Cs.-Szereda
Murányi Kálmán, plébános, Csík-Szt.Domokos
Murvari Sámuel, Üj-Székel
Nagy Gábor, kézdi-vásárhelyi orsz.képviselő
Nagy György, képviselő, Budapest . . .
Nagy Imre, Cs.-Szereda
Nagy János, oszt. tanácsos, Budapest . .
Nagy József, szolgabíró, Csík-Szereda . .
Nagy Lajos, esperes, Csík-Szt.-György . .
Nagy Lajos, joggyakornok, Dézs . . . .
Dr. Nagy Sámuel, ügyvéd, Sz.-Udvarhely
Nagy Sándor, főszámszéki irodaigazgató,
Budapest
Nagy Sándor, ügyvéd, Cs.-Szereda . . .
Nagy Pál, k. közjegyző, Bodzaforduló . .
Nyárády Elek, Dézs
Nemes Nándor grófné, Budapest . . . .
Nemes Ödön, hirl szerk., M.-Vásárhely
Németh János, t. aljegyző, Besztercze . .
Onosy Mátyás, Klopodia, Temesm. . . .
Orbán Balázs b., orsz. képviselő . . . .
Dr. Otrobán Nándor, Brassó
Pap András, gymnas. tanár, Csík-Somlyó .
Pap János, Sz.-Keresztur
Pap Miklós, K. lapszerkesztő, Kolozsvártt
Pap Mihály, haszonbérlő, Gyeke . . . .

évre, forint
1879
1876
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1877
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1880
1876
1876
;1876
11875
1876
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5 5 -
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436 Pap Mózes, tanár, Kolozsvártt . . . .
437 Dr. Papp Samu, orvostudor, Budapest .
438 Dr. Papp Samuné, Fekete Hermin urnő
439; Pap Lajos, orsz. képviselő
440 Páál István, Csík-Somlyó
441 Pál Rezső, Sz.-Udvarhely
442: Pálffy Ferencz, ügyvéd, Sz.-Udvarhely .
443' Pálfi Mihály, ügyvéd, M.-Vásárhely . .
444' Pánit (Mező-) község, Maros-Tordam.
445; j Pápa város közönsége
4461 Pauman Ede, gyógyszerész, Dézs . . .
447:j Péchy Zsigmond, Czikó
4481 Peielle Ottó, kereskedő. Dézs
. . . .
449 Perl József, fogorvos, Kolozsvártt . . .
450 Péterffy Dénes, j. biró, Szamosujvar
451 Pfalz Károly, lelkész, Orláthon . . .
452 Pilder József, távirdatiszt, Kolozsvártt .
453] Pivár. Ignáez, k. r. tanár, Kolozsvártt .
454] Pólyán (Kézdi-) község
455 Ponipéri János, Budapest
Í456 Pulszky Ferencz, nemzeti muzeum igazga
tója Budapest
457! Pünkösdi Lajos, S.-Szt.-György . . .
458 Radó János, adófelügyelő helyettes, Karan
gg^gg
• . . .
t
459 Rafay Káoly, Üj-Székeí
460 Rajcsányi Béla, kereskedő, Arad . . .
461! Rákos (Aranyos) község
462! Réthy község
463!: Révay Lajos, S.-Szt.-Györgyön . . . .
464 Révay Pál, ev. ref. lelkész, N.-Baczon .
465 Dr. Ribáry Ferencz, egyet, tanár, Budapest
|466 Rieger Gottfried, Sz.-Udvarhely . . .
Í467 Ripel Vincze Lajos, Dézs
468 Rostaházy Kálmán, plébános, Budapest.
469. Roth Pál, polgármester, Dézs
. . . .
;470! Sámsond M. község, M.-Tordam. . . .
1471 Sándor Béla, ügyvéd j., M.-Vásárhely .
472 Sándor Domokos, ig. tanár, Déva . .
|473:: Sájidor Gergely, Csík-Szt.-Imre . . .
|474 Sándor Kálmán, k. t. s. fogaim., M.-Vásár
hely
475 Sándor Mózes, tanfelügyelő, Sz.-Udvarhely
4761 Sándor János, k. t. biró, M.-Vásárhely .
477: Salamon Ferencz, egyet, tanár, Budapest

évre, forint
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Sántha János, tanár, Gy.-Fehérvár . . .
478 Sántha Lajos, orsz. képviselő
'479' Sarudy Lajos, kereskedő, Felsőbánya. . .
480' Sebesi Ákos, Sz.-Udvarhely
487: Sebestyén István, k. aljárásb., Sz.-Keresztur
Elek, s. tkv. vezető, Dézs . . . .
:482 Simán
(Nagy-) község, Udvarhelym. . .
|483 Solymos
Solymosi Jánosné, Ferenczi Laura urnő,
484
Sz.-Udvarhely
485|
Dr
Solyom Fekete Ferencz, kir. törvény480
n széki elnök, Déva
I Somogyi Géza, technikus, Héjjasfalva . .
1487 Somosd község, M.-Tordam
488' Solymossy Károly, Sz.-Udvarhely . . . .
489 Solymossy Károlyné, Gál Eliza urnő, Sz.490
Udvarhely
4911 Sovárad község, M.-Tordam
492 Strasser Lipót, Koloszvár
. . . .
493! Schvarcz Gyula, orsz. képviselő
494 ! Szabéd község, M.-Tordam
495 Szabó Albert, csík-szent-martoni ügyv, j.,
Kolozsvár
49 6' Szabó Albert, lakatosmester, Bukarest . .
497 Szabó Gyula, M.-Bikal
498 Szabó József, ügyvéd, Maros-Vásárhely . .
i499I Szabó Károly, egyetemi tanár, Kolozsvár
'500 Szabó Károly, k. tanfelügyelő, Miskolcz
501 Szabó Károly, ügyvéd. Sz.-Udvarhely . .
502|; Dr. Szabó Lajos, Sz.-Keresztur
503: Szakács Károly, k. adófelügyelő, Udvarhely
504 Szakács Mózes, tanár, Sz.-Udvarhely . .
505' Száltelek község, M.-Tordam
506 Szánthó Samu, min. fogaim., Budapest . .
507' Szarvady Adolf, pénzt, ellenőr, Dézs . .
508; Szász Károly, miniszt. tanácsos, Budapest
509; Szász Károly gyumasiumi tanár, CsíkSomlyó
510; Szász Dénes, járásbiró, Becztercze
1511 Szász Pál, mérnök, Budapest . . .
•512; Száva Lukács, kereskedő, Csík-Szereda
1513 Székely Elek, min. fogaim., Budapest
'514: Székely Endre, szolgabíró, Kászon
515 Székely Gergely, birtokos, Kilyén
•516 Székely József, mérnök, Dézs . . .
1517 Székely Károly, árvasz.-ülnök, Csík-Szereda
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Székely Károly, tanitó, Gyergyó-Alfalu
Székes község, M.-Tordam.
1I
Szt.-Erzsébet község
5' 5' 5 Szt.-István község
Szt.-Lélek (Kézdi-) község
5-,51 5
Szentiványi Gyula, főispán, Brassó . . . . 15-70
5Í 5
Szentiványi Kálmán, alispán, M.-Vásárhely '1878
Szentiványi Sándor, m. nyilvántartó, M.1879 1
Vásárhely
5 5
52(i Szt.-Mihályfalva (Alsó-), T,-Aranyosm. . . 1875 5 5
51 5
527 Szt.-Mihályfalva (Felső-), Torda-Aranyosm. 1875 5 5
,528 Szentmiklós Káposztás, község, M.-Tordam. 1879;
529; Szentkereszti Béla báró, Árkos
. . . . 1876j
I5301 Szentkereszti Pál báró, N.-Bun
. . . . 1877
1531: Szigethy Miklós, ügyvéd, Dézs
. . . ;il876
532 Szilágyi Albert, Alsó-Gyékényes
. . . . '11877
t) o o —
533; Szilágyi Sándor, egyet, könyvtári igazg.,
1878!
Budapest
o i>
5i
. . . . . . 1875
534'. Szitányi Izidor, Budapest
5, 5
1877
535 Szolga Miklós, k. táblai biró, M.-Vásárhely
1875;
536 Szoboszlai György, közjegyző, Csokfalva
1879!
537 Szovátha község, M.-Tordam
538; Szőos Farkas, ev. ref. tanár, Budapest 18791
539 Szó'cs Ignáoz birtokos, Csik-Szereda . . . 1880
540 Szőcs Márton, kir. ügyész, Csik-Szereda 1880
1876
541 Dr. Szőos Samu, főorvos, Dézs
1880
542 Szőke Endre, Csík-Mindszent'
1875
543 Szőrcse község .
544 Dr. Takács Lajos, magy. ált. hitelbank
!l 875
5! 5
titkára, Budapest
5—
545 Dr. Takács Sándor, Nagy-Somkut
. . . Í1877
'1875
546 Tamásfalva község
!547i Tarsoly Gábor, árvaszéki elnök, Felvincz 1875
548 Tauszik B. Hugó, banktitkár, M.-Vásárhely 1879
549! Tavaszi József, s. tanár, M.-Vásárhely . . 1879
550: Dr. Thalloczy Lajos, országos levéltári
1880
tiszt, Budapest
;jl875
551! Telek község
552] Teleki Sándor ifj., Nagy-Somkut . . . . ;1877
11876
553 Tibád Antal, orsz. képviselő
554 Toldy István, lapszerkesztő, Budapest . . !1876
1875
555 Torja (Fel-) község
556; Tóth Márton, ev. ref. lelkész, Sóvárad . . 1879
557 Tóth Mihály, ügyvéd, S.-Szt.-György . . 1876
.1875
558 Tömösváry László, Budapest
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Dr. Török Albert, alispán, Sz.-Udvarhely
Török Áron, lelkész, Sz.-Udvarhelj' . . .
Török Károly. B.-Hunyad
. . . . . .
Török Pál, Tibold
Török Sámuel, lelkész, Szt.-Mihály, Udvarhelyül.
" . . .
'564 j Törpényi János, M.-Vásárhely
Í565 Turman László, birtokos, Jedd
Í566]! Turóczy Adolf, fővámpénztárnok, Bpest
. . . .
567'; Ugrón Ákos, országos képviselő
568: Ugrón Gábor, országos képviselő . . . .
569 Ugrón Gáspár, Bikafalva
570:' Ugrón István, árvaszéki üln., M.-Vásárhely
57l' Ugrón János, Fiátfalva
572. Ugrón Lázár, Szombatfalva
578 Ugrón Lázárné, Szombatfalva
574 Ugrón Zsigmond, Szt.-Mihály
575! Uj-Székely község
576 Újvárosi Ferencz, S.-Szt.-György . . . .
!577 Újvári Béla, Sz.-Udvarhely
578] Uzon (Nagy-) község
579! Ürmösy Miklós, min. fogaim., Budapest
580' Vadad község, M.-Tordam
|581; Vaja község, M.-Tordam
582 Vajda Ottó, m. titkár, Budapest . , . .
583: Vájna Károly (Pávai), járásbiró, Sepsi-Szt.György
584 í Vajna Elek, (Pávai), ügyvéd, N.-Enyed
Í585 Vajna Sándor, tanfelügy., S.-Szt.-György .
586 Vajna Tamás, (Pávai), k. törvényszéki elnök,
Csík-Szereda
587: Wallerstein Bernát, kereskedő, M.-Vásárhely
588 Vánky Kálmán, mérnök, Sz.-Udvarhely
|589; Várfalva kézség, Torda-Aranyosm. . . .
1590' Vécsey Róbert, lapszerk., S.-Szt.-György .
591 Végh Gyula, Tordátfalva
Í592', Végh József, minst. fogalmozó. Budapest .
|593 Végh Samu, jogigazgató, Kolozsvártt . .
594! Véghelyi Dezső, Veszprémmegye főjegyzője,
Veszprém
„
'59ó' Véér Miklósné urnő, Fel-Őr
596ü Veress Gyula, ügyvéd, S.-Szt.-György . .
697 Veress György, ügyvéd, Árkos
598 Veress Sándor, plébános, Csík-Szt.-Tamás
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599 Voith Gergely, Dézs
600,1 Voith Izidor G. Gyeke,Dokokam. . .
60! Yodiauer Albert báró, orsz. képviselő .
•602 Yodianer Béla, földbirtokos, Budapest .
603' Dr. Wolíf Bogdán orvos, Erzsébetváros
604] Zakariás Antal, szolgabíró, Csík-Szépviz
. . . .
605] Zathureczky József, N.-Ajta
606,! Zeyk Sándor, Erdő-Szt.-György . . .
607 Zilahi takarékpénztár
Zonda Mihály, Kézdi-Polyán
. . . .

1876:
1876'
1875;
1875
1879
1876
1877
1875
118751 5
1875] 5

€J) A d a k o z ó k .
1. Áz udvarhelyi székelyegyleti első takarékpénztár
. 76 frt 50 kr.
2. A Maros-Vásárhelyit 1878. tartott nagygyűlés költségei fedezésére begyült öszvegből fennmaradt az
92
egylet javára
207
3. László Ferencz, csík-szt.-domokosi postamester
. .
1
4. Dr. Zacharias István, csík-szépvizi lakos
3
5. A Budapesten 1878. és 1879. években tartott székely50 .
egyleti estélyek jövedelme
111
6. Farkas János, a Székelyegylet költségén a váczi kosárfonó intézetbe elhelyezett növendék ruházati szükségeire adakoztak Maros-Vásárhelytt:
a) Br. Bálintith József
10
b) Kovács Ferencz, plébános
2
c) Z. dr. Knöpfler Vilmos
2
d) Sántha Károly
1
e) Deák Lajos
1
Összes adakozás

415 - 92

XI.
K i m u t a t á s
a S z é k e l y mivelődési és közgazdasági egylet
vagyoni állapotáról

a pénztári napló és törzskönyvek szerint
1879. január 1-től deczember végéig.
i!

Bevétel

. köve- érték- készpénztelés- papírben
ben
ban

T á r g y

forint

frt

I kr.

I . ISevétel.
a) 1878-ik év végével maradt vagyonkészlet
b) Az udvarhelyi székely egyleti első takarékpénztár adománya
c) A marosvidéki havas birtokosság 200 frt
magán kötelezvény utján biztosítva volt
alapítványát értékpapírban befizette
d) A Maros-Vásárhelytt 1878-ik évben tartott nagygyűlés költségei fedezésére
begyült öszvegből fenmaradt az egylet
javára
e) Ipolyi Arnold beszterczebányai püspök
alapítványa
f) Székely-Udvarhely sz. k. város ala
pitványa
g) M.-vásárhelyi takarékpénztár részvény
társulat alapítványa
h) Gyergyó-Alfalu község alapítványa .
i) Cs.-Szereda, város alapítványa
. .
k) Gyergyó-Szárhegy község alapítványa
1) Gyergyó-Tekerőpatak közs. alapítványa
m) A Székely egyleti estélyekből begyült
jövedelem
n) Gyergyó-Szt.-Miklós közs. alapítványa
o) Gyergyó-Szárhegy község alapítványa
p) A készpénzben befolyt alapítványok és
adakozásokból vásárolt értékpapír
q) Tagsági dijban a részvénytagoktól
r) Ajándékozásból s egyéb bevétel
s) Kamatokban
t) A pályamű elárusitásából . .
u) Átmeneti bevétel
bevétel

1300

4650

926 Í701/;
76 50

200 ii

207 !92
100
100
100

100
100
100 ;
100 ,j

111 50
100
100

1100 |! — i —
j 2275
5 186

1700 ij! 5950

i

336 60
94
367
490.1 j53'/8

I

Kiadás
i, köve-ii érték-jl készpénztelés- ,j papir-!j
: ben jj ban i|
ben

T á r g y

forint
Bevétel áthozatala

1700

frt i kr.

5950 II 4901 58'/s

I I . Kiadás.
a) A. e) és o) alatti bevétel alapján 300 frt
magán kötelezvény kiadatik
. . . .
b) Az egylet költségén képzett műfaragászati és műkosárfonászati képezdei növendékekre
c) A pályamunka nyomtatása, bekötése
árának részletes törlesztésében . . . .
d) Nagygyűlés! czélokra és utazásra . .
e) Nyomtatványokra, irodai kiadás, postadíj, szolgafizetés, székely lapokra előfizetés stb . . .
f) Az 1878-iki évkönyv, és az uj alapszabályok nyomtatása és szétküldése
. .
g) A p) alatt bevett 1100 frt értékpapírért
h) A tisztviselők tiszteletdija
i) Egy dijnok jutalmazása
k) Az u) alatti átmeneti bevétel kiadása
Összes kiadás

. .

300 I
481 52
024 33
187 7
123 39
342
1014
450
40
307
300

95
'65
'
56

I 3631 36

Szembesitve a bevétellel
a kiadást

!' :?00 —

Marad vagyonkészlet

! 1400 , 5950 ' 1270 17' ai

Összesen 8620 frt 17 ' i- kr.

1700 i 5950

4901 53'
3631 36

T á r g y

kr.

frt

I I I . A vagyonké&zlet elemzése.
5950

a) Tőke értékpapírban
b) Tőke magán kötelezvény és aláírás által biztosított alapító tagsági díjban
c) Antalffy Károlyné alapítványa, készpénzben . . .
d) Az udvarhelyi Székely egylet első takarékpénztári
adománya, azon takarékpénztárnál elhelyezve . .
e) A marosvásárhelyi vidéki választmánynál elszámomolás alatt
f) A székely estélyekből begyült 111 frt 50 krból
90 frt 17 krral vásárolt 100 frtos szőlőváltsági
kötvény árának levonása után fennmaradt . . .
g) Ideiglenes tőke előre befizetett részvénydijakban,
még pedig 1880-ra
„
1881-re
j h) Rendelkezés alatt álló készpénz
Összesen

1400
50
76
57
21

. .

50
92
33

75
10
979

42 Va

8620

17'/a

i

Gidófalvi István,
az egylet közp. pénztárnoka.

TARTALOM.
I. Hajós János elnöki beszéde a Székely egylet 1879-iki CsíkSzeredán tartott közgyűlésén
II. Titkári jelentés ugyanazon közgyűlésen
III. Ugyanazon közgyűlés jegyzőkönyve
IY. A csíki nyelvjárás. Nagy Imrétől
V. Csíkszék 1848/9. katonai részvéte. Imecs Jakótól
VI. (Könyvismertetés.) A Székelyföld közgazd. és mivelődési viszonyainak leírása. Irta Kozma F. 1000 frttal koszorúzott pályamű. Jakab Elektől
, . .
VII. (Könyvismertetés.) A Székelyföld földtani és őslénytani leirása.
Irta Dr. Herbich Ferencz. Téglás Gábortól
VIII. Székely czikkek a székes-fejérvári orsz. kiállitáson . . . .
IX. A Székely egyl. központi igazgatósága s vidéki közegei . .
X. Egyleti tagok névjegyzéke
XI. Az egylet pénztári állapotának kimutatása

3
12
19
32
45

69
75
85
91
94
112

A Székely m. és kg. egyleti, 1879-ről szóló évkönyv 95—110. lapjain, némely
tételek hibásan nyomatván, azok következőleg javíttatnak ki.
Befizetett részvénydíj forintb.
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951 20: Gyergyó-Tekerőpatak község 100 frt ala-

pitványa, aláírás által biztosítva, 882-től
fizetendő kamattal
96 30 Bálint László, plébános, Bereczk . .
97 48| Baruch Adolf, gyáros, M.-Vásárhely .
83| Bogdán István, kereskedő, Kolosvárt .
104!! Buták Áron, Kászon-Jakabfalva
. .
109 Csató János, Kalota-Szt.-Király . . .
111! Csedő János, Csík-Taplocza
. . . .
113' Csejd község, Maros-Tordamegye . .
99 116 Cserey Gábor, kir. törv. biró, Déés
117 Cserényi Izidor, Alsó-Balázsfalva . .
118 Csernáton (Alsó) község. Haromszékmegye
121 Csép Albert, mérnök, Udvarhely . .
122 Csia Albert, Czofalva
123| Csiba község, Maros-Tordamegye . .
135 Csík-Várdotfalva község
137 Csiki Albert, adóellenőr, M.-Vásárhely
139 Dr. Csiky Kálmán, egyet. m. t., Budapest
140 Csiky József, ügyvéd, Kézdi-Vásárhely
100 171 B. Diószegi Géza, főjegyző, Déés . .
172 Diószegi Gyula, megy. kiadó, M.-Vásárhely
174 Dobay Sándor, gyógyszerész, Cs.-Szt.Márton
180 Dr. Dósa Miklós, k. tábl. biró, M.-Vásárhely
101 200 Dr. Fehérpataky László, egyet. m. tr.,Bdap,
102 242 Lybloy lovag Graef Ede, altábornagy
honvédfőparancsnoki adlatus . . •
102;:
í;257 Harudzky Antal, birtokos, Szepes-Olaszi
103!:
i [287 Iszló község, Maros-Tordamegye . .
288. Jakab Elek, orsz. levélt, aligazgató, Budap
289 Jakab Gyula, szolgabíró, Oklánd . .
105 357| Kun István, Altorja
1365, László Domokos, Sz.-Udvarhely . . .
366 Lázár Ádám, ügyvéd, M.-Vásárhely .
;[369 Gr. Lázár Dénes, Sámsond
. . . .
1377 Lenárt József, tanár, M.-Vásárhely
108496 Szabó Albert, háztulajdonos, Budapest
109 541 Dr. Szőcs Samu, főorvos, Déés . . .
íll0;563. Török Sámuel, lelkész, Szt.-Mihály
564! Törpényi János, M.-Vásárhely . . .
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Szükséges tudnivalók :
1) A tagsági díjt az 1876-dik évkönyvbe közölt alapszabályok 7.
-zerint az év első feléljen kell lefizetni. A befizetési helyek jelen évkönyv
Mo-ik lapjain közölvék.
2) A beküldött egyleti tagsági díjak fennjelölt helyeken, ugy a központi pénztárnokságnál azonnal nyugtáztatnak. A kik a befizetéssel késedelmeskednek. azok nyugtája közelebbi választmányi határozat folytán utánvét
mellett postán küldetik el.
A befizetett díjak az évkönyvekben mindig közöltetni fognak, a miből
az illetőnek hátralékos tartozása is ki fog tűnni.
3) Az aláírás a székely-egyletbe lépésre nyitva áll. Aláirási ívek a
ezélra az 1. pontban jelzett helyeken, ezenkívül az egylet Elnökségénél kaphatók (Budapest, vár. uri-utcza 31. sz.). a mely az egyletet érdeklő kérdésekre
minden irányban készséggel nyújt felvilágosítást.
4) Az alimíWMBri^közül azok. kik alapítványi tagsági díjaik aláirt
tőkéjét be iiev^wífeTClHjoáPg^lia ezt magán kötclezvénynyel sem fedezték, —
fa minek mintájával az elnökség szolgálhat) — szintén felszrilittatnak tőkéik
mielőbbi befizetésére, azon értükben, a mint aláirtak : állam vagy f. t. m.
kötvényekben, vagy készpénzben, esetleg ez utóbbi helyett kiállítandó 'magán
kötelezvényekben. Ezen tőkék után a kamatok szinten fizetendők.
5) Az egylet által kitűzött közhasznú czél érdekében a t. ez. tagok
általában felszólittatnak, hogy mintán a fennebbi 1. pontban az is ki van
jelölve, hogy a tagsági díjak mikor és kihez fizettessenek be, — a befizetésre
ne várjanak külön felszólítást, — vagy ha ilyent az első félév lejártával kapnának, e felszólításnak igyekezzenek lehető gyorsan megfelelni, mert ez által
sok munkától és kiadástól kímélik meg az egyletet, e mellett kikerülhetik
saját érdekűkben a tagsági díjak évről évre felhalmozódását, ezenkívül igen
nagy szolgálatot tes/,nck^z£«£píotiií;k, ha a tagsági, díjak rendes befizetése
által a köapf választmány..aí^n ...'helyzetbe jut, hogy időszerinti vállalatára és
munkái "tcsitlegesitéséfe mgjafcMBaaprifci erővel rendelkezhetik.
Végül a pemtos. béfizertW^jKby kellemetlenségtől is megkíméli a t. tagokat, hogy késedelem esetén , a tágSfSgr "'díjakért az alapszabályok 7-ik §-a
értelmében a törvény szigora vétessék alkalmazásija.
(">) A t. tagoknak különös 'figyelműbe ajánltatik az egylet által kiadott,
s 1000 forinttal jutalmazott pályamunka „A Székelyföld leírása." Irta Kozma
Ferencz. E müvet az egyleti tagak 1 írtért kaphatják az erdélyi részekben az
egyleti vidéki választmányoknak ez évkönyv 93-ik lapján megjelölt székbeivein, könyvárosi uton nem egyleti tagok Kolozsvártt Stein János, Budapesten
Kilián Frigyes és vidéki megbizottaiknál 2 írttal.
Budapesten, 188U. jannár lióban.
Av egylet

elnöksége.
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