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I. 

Elnöki megnyitó beszéd, 
melyet  a „ Székely  mivelődési  és  közgazdasági  egylet*-nek  augusz-
tus 15-én  1880, Tordán  összegyűlt  közgyűlésén  tartott  Hajós 

János,  egyl.  elnök. 

Tisztelt nagy gyűlés! Egyletünk alapszabályainak 8-dik 
pontja azt irja elő, hogy évenként nagy gyűlés tartassák. E ren-
delkezést a központi választmány eleitől fogva  akként hajtotta 
végre, hogy e gyűlések felváltva  az egyes volt székely székek 
központjain tartassanak meg. Czélja ez intézkedésnek az, hogy 
ez uton minden egyes székely szék speciális viszonyait minél 
tüzetesebben lehessen megismerni, erre pedig legalkalmasabb esz-
köz a hely szine, mint legelső forrás.  A sokak által elfelejtett 
Yerbőczy legalább azt mondta, s igaza is van: quod visu nosci-
tur, verissimo testimonio comprobatur. Másfelől  e cselekvés azt 
czélozza, hogy az egyletnek az öt székely széken (ma már a me-
gyéken) elszórtan levő tagjai évenként egy központon találkoz-
hassanak, a hol egyszersmind az összes székelyföldi  lakosság köz-
mivelődési és közgazdasági általános szükségeit egy tágabb, ugy-
szólva egyetemes nézpontból megbírálni lehessen, s ez uton ezen 
derék és életrevaló néptörzs szellemi és anyagi érdekei feljesztésé-
nek módja és eszközei társas eszmecsere tárgyává válhassanak. 

Központi választmányunk e cselekvési iránya, ha az egylet 
keletkezése óta lefolyt  [öt évre visszapillantunk, szíves méltatásra 
talált eddigelé a Székelyföldön  mindenütt,"s tfgyszólva  önmagá-
tól lelt végrehajtást. Nem volt egy év, melyben egyletünk e 
czélra meghívást ne kapott volna. 

S hogy e meghívások mindenikét, mint az ősi székely 
vendégszeretet s a testvéries összetartozóság szép jelét, mind-
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annyiszor hazafi  örömmel üdvözöltük és fogadtuk,  tán monda-
danom se kell, valamint azt se tartom szükségesnek hangsúlyozni, 
hogy e meghívásokban egyszersmind constatálni hittük azon 
tényt is, hogy egyletünk működése és létezésének szüksége 
hovatovább nagyobb elismerésben részesül. 

De a mai alkalom az összetartozóság, de egyszermind a 
magyar és  székely faj  testvéri érzületét az eddigieknél egy 
emelkedettebb vonásban mutatja fel  annálfogva,  mert e gyűlésre 
Aranyos-Tordamegye tisztelt törvényhatósági bizottságának szí-
ves meghívására jelentünk meg e helyen és ez ős városban, mely 
habár "kívül is esik az egykori Aranyosszék politikai határán, de 
azért ez őtet körülövedző székelységet mindig testvérének tekin-
tette, mint a melylyel századokon keresztül híven osztozott meg 
e haza örömében és bánatában. 

Midőn e szives meghívást Aranyos-Tordamegye t. bizott-
ságától megkaptuk, megvallom, egy ősi és ma is fennálló  székely 
szokás jutott eszembe, mely abból áll, hogy ha egy székely gaz-
dának tán több vendégre van kilátása, mint a mennyit egyszerű 
telkén elhelyezni tud, a tehetősebb gazda és a falu  népe készsé-
gesen nyitja meg kapuját az érkezőknek, s örömest osztja meg 
velők házát és tűzhelyét. 

A vendégszeretet e kedves nyilvánulását élvezzük hát mi 
most, mint a székelyegyletnek Aranyosszék területe helyett, e 
minden jót és nemest pártoló városban egybegyűlt tagjai. 

De e kedves jelenésnek még egy más szép oldala is van, 
mert e tény arra is mutat, hogy ha a közelebbi politikai orgaui-
satió következtében a kis Aranyosszéli meg is szűnt önmagára 
önálló törvényhatóság lenni, de azért megfelelőbb  közjogi kap-
csolatba és testvériebb kötelékekbe nem juthatott volna mint 
így, midőn a törvényhozás bölcsessége a Castrum Torda (vagy 
lehet már akkor is megye) területéből századok előtt kiszakasz-
tott részt visszaadta az anyának, mely, a mint látszik, a kisebb 
törvényhatóság érdekeit még ez uton is annyira szivén hordja. 

Engedjék meg azért uraim! hogy már az első szó, mely 
e gyűlésen elhangzik, — legyen kifejezője  egyletünk örömének 
ezen testvéries együttérzés felett,  — és hogy egyebek előtt min-
4ejn költői fellengés  nélkül és egyletünk komoly czéljához képest 



egyszerűen, de a legmelegebben köszönetet mondjak Aranyos-
Tordamegye t. törvényhatósági bizottságának, hazafi  érdemekben 
megőszült főispánjának,  az nj kor szellemétől áthatott lelkes 
alispánjának, ugy tiszti karának, valamint Torda városa hazafi 
érzületű elöljáróságának, polgárságának, mely a székely érdekek 
vándor apostolait az ügyhöz méltó nemes indulattal és rokon-
szenvvel meghivta és fogadta. 

De ha e hang az első, méltán második helyet követel 
magának az a feletti  öröm, hogy az egykori Aranyosszék lakos-
ságával ily uton közvetlen érintkezésbe jöhetünk. 

Avagy tán azt kérdi valaki, ugyan mi jelentősége lehet 
egy oly picziny földterületnek,  a mely alig terjed 7 [J mért-
földre,  s a mai napon sem számlál többet 21 községnél, tehát 
héttel még kevesebbet, mint a hány község az Y. István, IV. 
László és III. Endre magyar királyok leveleiben felsovolva  volt ? 
Yagy mi nevezetes érdek fűződhetik  az egykori székely szék 
lakosságához, mely lélekszám szerint a 20000-et sem éri el ? 

Megengedem t. közgyűlés, hogy e kérdést igen kevés em-
ber provoeálhatná, hiszen a magyar földnek  alig van egy zuga, 
a hová legalább szájhagyományként el ne hatottak volna a szé-
kelyek ezredéves létezése, egykori hősiessége és fegyvertényei, 
melyek által nem egyszer bebizonyíttatott, hogy nagy tények és 
világraszóló események végrehajtása nem egyedül a cselekvők 
számának mennyiségétől függ,  hanem leginkább azon erélytől 
és buzgalomtól, mely az illetőket vezeti és lelkesiti, s kinek ne 
jutna itt eszébe a legújabb korból Garibaldi ezeres csapatja, 
vagy a régibb korból Termopilénél a Leonidás, s Eger váránál 
a Dobó esete, akár a mit Macaulay is megemlit, azon normann 
lovag hős magatartása, a ki maroknyi harczos nép élén szét-
verte a connaughti czeltákat, akár azon hajósok bátorsága, kik 
az öt kikötő durva bárkáin eveztek, s először tették rettentővé 
Anglia lobogóját a tengeren-

De ha már provocálva lenne e kérdés, nemzeti büszkeség-
gel mutathatnék a Székelykőre s a rajta kevélykedett székely-
várra, mely mig a 13-ik században a mongol-tatárok e hazának 
csaknem minden zugát tűzzel és vérrel leigázták, egyedül 
tekinthetett le győzelmesen, mert megvédték a kézdi székelyek, 



a kit éppen e vitézség jutalmául kapták e terűletet, ujabb vér-
keresztséggel szerezvén magoknak az Aranyos folyó  mentén 
egy második hazát, mely Aranyosszék név alatt 6 századon 
keresztül mint önálló törvényhatóság fenállott. 

Elmondhatnám, hogy bár geographiai fekvésökre  nézve 
el voltak szakadva ez aj területen az ős Székelyföld  zömétől, 
mindamellett áthozták és megőrizték a székely fajt,  vért és 
szokásokat. 

Elmondhatnám, hogy ez ujabb hazájukat száz csaták $ 
ezer veszély közt eredeti területében megoltalmazták, ujabb 
meg ujabb jelét adták vitézségüknek és honszerelmöknek, 
melyeket a későbbi magyar királyok ujabb kiváltságokkal 
jutalmaztak. 

Felemlíthetném a többek közt tántoríthatatlan hüségök 
jeléül János Zsigmond erdélyi fejedelem  1568-iki kiváltságleve-
lének ama történelmi értékű szavait: „Akkor, midőn mind-
annyian ingadoztak, a mi aranyosszéki székelyeinket semmi 
biijtogatás, semmi ígéret  a mi igaz ügyünktől el nem tántoritá, 
hanem csakis a hazaszeretet és a mi Méltóságunkat tartva szem 
előtt, hivek maradtak és minden lázongástól visszatarták 
magokat." 

Elsorolhatnám azon fegyvertényeket,  melyeknek köszön-
hetik Felvincz és Gyéres azon kitüntetési, hogy már századok 
előtt önálló városokká emeltettek. 

Kiterjedhetnék a Keresztesmezőn vivott számos osatákrar 
melyekben az aranyosszéki székelyek fegyvereinek  nem egyszer 
jutott az oroszlánrész. 

Felhozhatnám azon többszöri dulást és égetést, melyeken 
Aranyosszék több helysége és közöttök Felvincz időnként ke-
resztülestek, de a melyekből ki nem fáradó  szorgalom és igye-
kezet által njból talpra keltek, s további küzdelmekre képesekké 
váltak. 

S általában utalhatnék azon történelmi tényre, hogy Er-
délynek nem volt egy nevezetesebb politikai vagy országos kér-
dése, melynél Aranyosszék kicsiny, de lelkes lakossága a tényező 
«rőt ne szaporította volna. 



Vagy ha az uj és legújabb kornak már nem harczias, ha-
nem polgárosodási és mivelődési eseményeit tekintjük, ott lát-
juk Aranyosszéket a három nemzet uniójánál, s 1848-ban a Ma-
gyarhonnali egyesülésnél hazafiasan  működni, — látjuk a refor-
máczió vivmányaiban rendezett egyházak és oskolák alapítása 
által buzgóan működni, s hogy öngazdászati fejlődésének  is tért 
nyisson, beható munkásságát szemlélhetjük, az 1848-ik évet 
megelőzőleg és követőleg, a Felvincz városa határ és a Bogáth 
nevű földbirtok  primitív és sajátságos birtokviszonyai rendezé-
sénél, melyeket a legújabb időben a közművelődés érdekében 
azon nagyszerű ténye követett, hogy az aranyosszéki birtokosság 
éppen azon birtokait, melyeket királyi adományokból hűségéért 
és vitézségeért nyert voit, és azok pénzzé tett értékét, mely a 
40,000 frtot  megközelíti, néhány évvel ezelőtt a volt aranyos-
széki állami és községi, illetőleg felekezeti  oskolák részéré ado-
mányozta, — melyek közt az évi jövedelem megosztatik. 

E kicsiny földterület  parányi lakosságából magaslott ki, 
aztán idő szerint a korábbi századok nem egy történelmi neve-
zetességű férfia,  kik részint a politikai működésben, részint az 
jegyházi kormányzat és irodalom terén fényes  nevet hagytak 
hátra : a várfalvi  család több tagjai, Horváth Perencz, Gyéres 
város kapitánya (1763), a ki hajlandóbb volt lánczra veretni ma-
gát, mintsem városa kiváltságait az önkény lábai elébe dobja. 
Gálfi  János egykori fejedelmi  tanácsos, a ki hűsége dijában fe-
jével lakolt; a Kosa-, Balla-, Patkó-, Váró-, Csegezi-, Balog-, 
Gál-család több tagjai; Kénosi Tőzsér János, Fosztó TJzoni Ist-
ván hires egyházi írók s a legújabb korban Mike Sándor, Fejér 
Márton s mások többen oly szép számmal, hogy a Székelyföld 
egyik leirója Orbán Balázs tagtársunk, méltó történetíró önér-
zettel jegyezhette fel,  hogy a kis Aranyosszéken Várfalva,  egy 
kis falu,  egyedül Erdélynek egy alvajdát, 5 főkirálybirót  ,s kiír 
lönböző vallásfelekezeteknek  4 vagy 5 püspököt adott. 

Ha pedig természeti fekvését  tekintjük e kicsiny terület-
nek, ez is vetélkedik a kies Erdély más regényes szépségű vidé-
keivel. A Székelykő nevü óriási bérez és a sajátságos alakulásu 
Tordahasadék aljában terül el e vidék, s némelyik faluja  a bér-
ezek közt, hol mint Csegezen, Orbán Balázs szerint, a székely 



szorgalom sziklába vet és onnan arat. Átszelve az Aranyos fo-
lyótól, mely nevét aranyporos homokjától kapta, és egyfelől  a 
Maros által határolva,, s közepén nagy térséggel, melynek fény-
pontját a történelmi nevü Keresztesmező alkotja. Gálfi  János a 
16-ik században Székely-Kocsárdot, e szék egyik faluját,  a hol 
ő maga is birtokos volt, igy irta le : „Az Úristen megékesité e 
helyet szép folyóvizekkel  és drága szép mezőkkel, kit különféle 
madarak laknak. Ennek felette  pedig kedves bortermő földje 
úgyannyira, hogy kedves és gyönyörűséges hely." Ha kivétel-
lel is, de talál e leirás a szék nagy részére. 

Ezen kies vidék szorgalmas és derék székely lakosságát 
illeti tehát — és azt hiszem méltán meg is illetheti — üdvözle-
tem ós elnöki szózatom második hangja. 

De ne értessem félre.  Ez üdvözletem nem akar bók lenni 
e történelmi szép múltért, hanem — és legfőbbképen  — a jelen 
nemzedékhez hivogató szózat arra, hogy azon őserőt, melyből 
annyi vért tudott szentelni a hon és vérrel szerzett ujabb hazája 
e kies földterület  védelmében, igyekezzék azt felhasználni  és 
értékesíteni saját anyagi jobbléte és mivelődése érdekében, és 
pedig azon irányban, mint azt a legújabb kor szellemi vívmá-
nyai, igényei és a mindennapi házi és társadalmi életnek a. pol-
gárosodás előhaladásával megszaporodott szükségei kívánják. 

Szépek voltak az akkori kiváltságok, bennök az akkori 
kor harezias életereje tükröződik vissza, — önérzetet is ad a 
létezés jogosultságához, de már a mai időben ezek mégis csak a 
történelem fényes  ereklyéivé váltak 1848 és 1867 után, ami-
kor hazánk politikai élete s vele az egyenlőség és a személyes 
szellemi és egyéni szabadság biztosítva lett, már e fényes  per-
gamenek nem védnek meg azon hatalmas jótevő, de egyszer-
smind legnagyobb zsarnok ellen, melyet korszellemnek nevez-
nek, mely nem türi a munkátlanságot s nem enged a történelmi 
múltnak bár kegyeletes árnyékában tétlenül pihenni, hanem azt 
kívánja, hogy előre törekedjék minden ember házi, mezei gaz-
daságban, iparban, birtokviszonyai rendezésében, a drága idő 
megbecsülésében, a szorgalomban, a takarékosságban, a mive-
lődésben és az önképzésben, — meggondolván azt, hogy egye-
sek ugy, mint nemzetek ez idő szerint csak annyi értékkel bir-



nak, a mennyit szellemi és anyagi önerejök által kifejteni  képe-
sek a házi, társadalmi és nemzetgazdászati életben. 

Es mi az utja e törekvésnek ? Az egyéni erő ott és addig, 
mig az emberileg lehetséges, és az egyleti szövetkezés azon a 
ponton, hol egy nagyobb jó s egy közös czél létesítése csak ez 
uton kivihető. 

A ki csak egy futó  összehasonlítást teszen hazánk mai 
állapota és a közt, a mi ezelőtt csak 30 évvel létezett (de én 
csak culturális, ipar- és nemzetgazdászati tekintetben kívánom 
értetni, — mert hiszen egyletünk politikai kérdésekkel nem 
foglalkozik),  lehetetlen észre nem vennie a két korszak közötti 
mérhetetlen nagy különbséget, mintha több századok tátongó 
üre választaná el e két korszakot egymástól. Hol van e század 
elejét alkotó évtizedek méla csendje és nyugodt közérzülete, 
mely habár egv külföldi  háború zörejét hallhatta is, — de azért 
megelégelte ipar és birtokviszonyokban a százados hagyományok 
egyszerű formáit  jámborul követni maradékról maradékra. Mik 
voltak az élet szükségei akkor és mik most? Hol van a családi 
és társadalmi élet azon patriarchális állapota, melyet az erkölcsi 
és vallásos felfogás  oly kiválóan jellemzett ? Hány újabb alak-
zatát nem látjuk az emberi törekvéseknek jóban ugy, mint 
gonoszban ? Mi az a folytonos  zsibongása az emberi indulatok-
nak, mely a fővárosok  palotáitól elkezdve le a faluk  egyszerű 
viskójííig uralja a magán és társadalmi életet? Mivé magasultak 
vagy hová törpültek le az emberi yágyak, melyek ezelőtt néhány 
hagyományos szokás szűk keretében kerestek és találtak kie-
légítést ? 

Igen Uraim! óriási a különbség, szinte mesének tartanok, 
ha nem lettünk volna szemtanúi. 

S e távolság annál nagyobb, mert még a hazáért a a köz-
élet terén való működés iránya, módja is megváltozott. Akkor 
és századokon keresztül e jelige járta: szép és nagyszerű a hazá-
ért meghalni; de ma azért élni és munkálni kell. Vagy más 
szóval: ma a nagy Széchenyi jelmondata járja, a ki igy fejezte 
ki magát: Hazámé időm, tehetségem, vagyonom. 

De éppen azért, mert igy megváltozott a helyzet, nem 
szabad tétlen néznünk a felettünk  és körülettünk csapongó 



hullámokat, mert magok alá temetnek, hanem alkalmazkodnunk 
kell a kor intő szózatához, tanulnunk és képeznünk kell magun-
kat az elsőtől az utolsóig, hogy megismerjük az ujabb idők 
által teremtett jót és hasznost, de egyszersmind a gonoszt is : 
ez utóbbit azért, hogy esábhangjaival ne vezessen kisértetbe 
vagy tévútra bennünket, és az előbbit azért, hogy kövessük és 
hasznunkra forditsuk  azt, a mennyiben körülményeink és hazai 
viszonyaink közé czélszerüen beillenek, mert ezekre való tekin-
tet nélkül és minden áron újítani csak azért, mert ez a mai 
napság divatjává vált, ép oly hiba lenne, mint tespedni vagy 
elvetni a jobbat csak azért, mert az ujabb kor hozta magával. 

Ez önképzés és helyzetünknek czélszerü javítása és oksze-
rűbb berendezése iránt az által felébresztett  vágy és érzék aztán 
az eszközöket is megmutatja arra, a mit önerőnkön elérhetünk, 
de másfelől  megtanít és önként belévezet az egyleti szövetke-
zésre is oly vállalkozásoknál, melyek az egyesek erejét fölül-
múlják. 

Ez a czél lebegett előttünk is, midőn a székelyegyletet 
alakítottuk, t. i. feléleszteni  az önerőt az egyesekben, s ez uton, 
valamint társulatok utján összpontosítani és körülményeinkhez 
mérten egy helyes egymásután szerint berendezni azon reform-
törekvéseket, melyek korábbi viszonyainknak ily lényeges átvál-
tozásával elutasithatatlanokká váltak, ha akár mint egyesek a 
család vagy a társadalom körében, akár mint nemzet vagy nép-
törzs az előrehaladott népek között némi jelentőséggel és suly-
lyal bírni akarunk. 

Az egyleti erő mindenható hatását nem czélom-hosszas 
példákkal vagy elméleti fejtegetésekkel  megvilágítani. Magyar-
ország Széchenyinek és az általa felébresztett  egyesületi törek-
véseknek, illetőleg az ő eszméi behatására megalakult egyletek-
nek köszönheti legnagyobb részben azon elöhaladást, melyet 
ipar, kereskedelem, mezei és házi gazdaság terén már eddigelé 
is tagadhatatlanul tett. De Erdélyben sem hiányoznak a leg-
közelebbi időből elég világos és buzdító példák arra, minő 
sikereket képes az egyéni erő és az egyesületi összetartás 
létesíteni. 



Egyletünk alapszabályai keretében örömest kezdeményez 
vagy támogat szellemi és erkölcsi erejével, s a mennyiben vagyoni 
ereje megengedi, anyagi uton is minden oly mozgalmat vagy 
törekvést, mely végczéljában a székelyföldi  lakosság szellemi és 
anyagi érdekei fejlesztését  eszközölheti, — mert kizárólag ez a 
feladata,  — hogyha vitéz volt a székely a múltban, a nevéhez 
méltón állhasson meg a népek és nemzetek sorába az új korban 
is, melyben a jelszó a becsületes munka s az egyéni boldogulha-
tásnak is egyedüli eszköze: önmagunk mivelése és ezáltal való 
okszerű haladás. 

E zászló alá óhajtanám sorakoztatni, ha lehetne a Székely-
föld  minden egyes lakóját. Nem nagy az erre szükséges áldozat, 
de mérhetetlen nagygyá nőhetné ki magát egyletünk működése 
a sikerekben, ha elég szellemi és anyagi támogatásban részesül. 
Ezt pedig kitől várhatná jogosabban, mint a székelységtől, mely-
nek területén óhajtanánk látni minél rendezettebb mező- és 
erdőgazdasági viszonyokat, körülményeinknek megfelelő  új 
vállalatokat, egyleteket és erőcsoportulásokat, és ezzel egyszer-
smind minél több értelmes gazdát, képzett iparost, szakavatott 
kereskedőt, — hogy ez uton az egyesek vagyoni gyarapodása _ 
minél érezhetőbbé váljék, sőt állandóan megizmosodjék. 

Ez ohajtásom képezi tehát elnöki szózatom harmadik 
hangját. 

Öt éve már, hogy egyletünk éléről e czélokat törekvésün-
ket jelszó gyanánt hangoztatom, — de egyszersmind hangsúlyo-
zom : hogy a Székelyföld  lakosságának kötelessége első sorban 
egyletünk körül tömörülni. 

Lett-e megfelelő  sikere eddig e szózatnak ? Nem vizsgá-
lom. De azt tudom a történelemből, hogy a mely jelszavakat a 
kor szüksége és helyzete idéz fel,  azokat előbb-utóbb beváltja 
az idő. M. P. Cató addig hirdette, hogy Carthagó eltöröltessék, 
mig elvégre bekövetkezett Ez pedig a rombolás műve volt; de 
éppen annálfogva  nem kételkedhetünk a felett,  hogy a kitartás 
és a végczél SZÍVÓS szemmeltartása az alkotás nemes terén is 
sikerre vezethet. Ha gyenge az én hangom, váltsanak fel  erő-
sebbek ; ha egyletünk kerete tán nem elég megfelelő,  álljon 
elé ujabb és czélszerübb szövetkezet, — de a czél, mint vezér-



szövétnek, világoljon mindig előttünk. Én pedig addig is meg 
nem szünök buzgón óhajtani, hogy a közérzület minél jobban 
kezdje belátni egyfelől  azt: hogy azon többoldalú munkához, 
mely egyletünk feladatát  képezi, jóval nagyobb erő szükséges, 
mint a mennyivel jelenleg rendelkezik, és másfdől  azt, hogy e 
jelentékenyebb erőt nem kell egyebütt keresnünk, megvan az 
helytt a Székelyföldnek  450 községében és 400 ezret fölülhaladó 
lélekszámában, ha egyletünk körül csoportosul. 

Ezek után szivesen üdvözlöm egyletünknek azon t. tagjait 
is, a kik e gyülésünkre nemes ügyünk czéljából megjelentek. 

S ezzel a gyűlést megnyitom! 



II. 

Titkári jelentés 
a „ Székely  miv. és  közgazd.  egylet*  utóbbi  évi  működéséről. 
Előadva  az 1880. évi  augusztus  hó 15-én  Tor  dán  tartott  közgyű-

lésen  Buzogány Aron, egyl.  titkár  áltat. 

Tisztelt közgyűlés ! A rault évben Csík-Szeredán tartott 
közgyűlésünkön, melynek szép napjaira most is kedvesen em-
lékszünk vissza, egyik fontosabb  határozatunk a volt, hogy 
egyesületünk nagyobb hatású működése tekintetéből alapsza-
bályaink módosíttassanak oly irányban, mikép egyesületünk 
működésének ereje nagyobb mértékben tétessék át a székely-
földi  vidéki választmányokra, melyek a helyszínén legjobban 
ismerik a viszonyokat és teendőket, megmaradván a Budapesten 
székelő közp. választmánynak a fő  vezetés  s a vidéki választ-
mányok működésének fő  összevonása s érvényre juttatása. 

Ez a határozat dominálta a közp. választmánynak lefolyt 
évi működését. 

Első kötelességének tartotta tehát a közp.' választmány a 
fennebbi  határozat értelmében, ugy saját o'hajtása s meggyőző-
dése szerint az alapszabályokat átdolgozni. 

Miután ezt a székelyföldi  orsz. képviselők közreműködésé-
vel a közp. választmány megállapította, az uj alapszabály-szöve-
get a közp. választmány nyomtatásban közölte a vidéki választ-
mányokkal még a mult év vége'felé. 

A vidéki választmányok a közp. vál. által megállapított 
szövegen jelentékenyebb módosításokat nem igen tettek j csak 
az udvarhelyszéki vid. választmány többsége, s másfelől  annak 
kisebbsége tettek mélyebbre ható eltérő javaslatokat. 

Mindezeknek tekintetbe vételével hosszasabb alapos tár-



gyalás után a közp. választmány egyhangúlag állapította meg 
azon szöveget, melyet, mint mostani közgyűlésünk egyik fonto-
sabb tárgyát, lesz szerencsénk a napi rend során a t. közgyűlés 
eleibe terjeszteni további határozat végett, megjegyezvén, hogy 
ezen szöveg ugy a vidéki választmányoknak, mind egyesületünk 
minden-tagjának — ezen közgyűlés programmjával együtt — 
megküldetett. 

A közp. választmány tanácskozása körébe vonta azt a 
fontos  kérdést is, hogy tekintettel arra, mikép Brassón tul az 
Erdély és Románia közt megnyílt vasút által nyugatról keletnek 
egyenes gyors közlekedési vonal jővén létre, ez a székely ipar és 
kereskedés eddigi keleti irányára s mérvére kétségen kivül nagy 
befolyással  leend: mit kellene tehát tenni, hogy a keletnek 
irányult székely ipar s kereskedés a nyugati import által Romá-
niában tért ne veszítsen, sőt gyarapodjék P Múlhatatlanul szük-
ségesnek tünt fel  a keleti piaczok tanúimányoztatísa. Tisztába 
kell j önünk biztos adatok alapján, hogy Oláh országban mely 
székely iparczikkek a kelendőbbek, mely czikkeket és mi módon 
lehetne még ezután azzá tenni? tanulmányoztatni kellene a 
keleti izlést, mi által egyik másik czikk még kedveltebbé s kere-
settebbé válnék keleti szomszédainknál; s ez irányban aztán 
felvilágosítani  s kellően utasítani kellene a székely iparosokat. 

Ez ügyben első sorban felkértük  a földmivelési,  ipar és 
keresk. minister urat, hogy vegye a fontos  nemzetgazdasági 
kérdést, kezébe s államköltségen küldjön ki Románia különböző 
pontjaira szakembereket tanulmányozás és alapos tájékozás 
szerzése végett; egyszersmind a bukaresti osztrák-magyar con-
sult is felkértük  a fennebbi  kérdéseket illetőleg biztos adatok 
közlésére. Az emiitett ministeriumban szóbeli biztatást kaptunk 
is, hogy a dolgot elég fontosnak  tekintik, s a leendő intézkedé-
sek iránt komoly lépések tétetnek. 

Ilyen és hasonló ügyben első sorban természet szerint az 
illető ipar- és kereskedelmi kamarának kellene felszólalni.  De 
fájdalom,  a Székelyföld  legnagyobb részben a brassói ipar-keres-
kedelmi kamarának lévén alávetve, innen nem sokat várhatunk. 
Nem várhatunk különösen azért, mert a brassói ipar-keresk. 
kamara székhelye fekvésénél  és viszonyainál fogva  inkább az 



általános nagy kereskedelmi irányra fektetvén  súlyt, a székely-
földi  kisebb ipar- érdekeket természet szerint mellőzi, meg sem 
érti, azok iránt érzéke nincs. Igy a brassói ipar-keresk. kamara 
költségeit nagy részben a székelyföld  lakossága fizeti  annélkül, 
hogy abból megfelelő  haszna volna. Épen azért egyesületlink 
közp. választmányában tanácskozás tárgyává tététett, hogy nem 
lenne-e czélszerü oda igyekezni, hogy a Székelyföld  számára 
egy külön ipar-keresk. kamara állíttatnék fel.  E tárgyban a vi-
déki választmányok felhivatván,  a háromszéki és csikmegyei 
hátóságok már is hathatósan és igen nyomós érvekkel irtak fel 
a földmivelési,  ipar és keresk. minister úrhoz. S valamint közp. 
választmányunknak, ugy egyesületünk közgyűlésének egyik leg-
komolyabb feladata  e megindított jogos követelést minden ere-
jével támogatni. 

A székely-kivándorlás ügyének tanulmányozása eddig is 
a közp. választmány egyik fő  feladata  volt. E tárgyban már 
jelentést is bocsátottunk közre. Mindazonáltal gróf  Kálnoky 
Dénes egyik főalapitónk  s tiszteleti elnökünk indítványára e 
tárgynak lehető részletes tisztázására egy bizottság küldetett ki, 
mely azonban oly működést, mely jelentékenyebb eredményt 
jelenthetne, még nem fejthetett  ki. 

A f.  év tavaszán a Budapestre tervezett székely ipari és 
műipari kiállítás azért maradt el, mert a fővárosban  1881-re 
egy országos iparkiállitás terve merült fel,  s gondoltuk, hogy 
jobb lesz akkorrá hagyni s az orsz. iparkiállitással kapcsola-
tosan, mint annak egy osztályát, hozni létre — a székely ipari 
és műipari kiállítást. 

A „Székely nemzeti muzeum" ügyébe a közp. választ^ 
mánv egyenesen beavatkozni nem kivánt, már azért sem, mert 
az az adományozó urnő által Háromszék megye közönségének 
volt alapítványi levélnél fogva  felajánlva,  s közbeszólásunk csak 
nehezítette volna a gyűjtemény átvételét s rendezését. Azonban 
igen is figyelemmel  kisértük a székely muzeum ügyeinek folyá-
sát, s örömmel jelenthetjük egyfelől  azt, hogy Pulszky Ferencz, 
a muzeumok s könyvtárak országos főfelügyelője  a közokt. 
minister úrhoz tett jelentésében nagy elismeréssel szól e gyűj-
temény értékéről. „A könyvtár nevezetes bibliographiai tekin-



tetben — ugy mond, — különösen több magyar ős nyomtat-
ványt tartalmaz, köztük unicumokat. A kézirok tárához sikerült 
Yasady őrnek négy régi magyar Codexet felfedezni,  melyeket 
Csereyné megszerzett, s melyeket most a M. T. Akadémia ki 
fog  adni. Egy éremgyüjteménynek meg van a magva; ős tör-
ténelmi emlékek lettek összegyűjtve, köztök egy obsidian nuc-
leus, mely nagyobb, mint a nemzeti muzeumé; nevezetesebb a 
régi kancsók gyűjteménye, — a XVIJ. XYHI. századból hím-
zések és női viselet, — szóval, a gyűjtemény megérdemli a 
muzeum nevet." így végzi Pulszky. — Másfelöl  örömmel jelent-
hetjük, .hogy a muzeum átvétele még mult évi szept. 15-én 
tényleg megtörtént s annak szakszerű végleges rendezésében 
s gyarapításában a megyei hatóság s az ezen közügy iránt 
különösen érdeklődő Pótsa József  főispán  ur által a szükséges 
intézkedések megtétettek. A muzeum őr 500 frt.  évi fizetése 
a báromszéki nevelési alapból folyamatban  van, a portomen-
tesség kieszközöltetett. Csikmegye is ez évre 100 frttal  járult 
a muzeum költségeihez. Egyesületünk közp. választmánya,  szin-
tén kimondotta, hogy egy külön bizottságot fog  alakitni, mely 
a székely muzeum gyarapítása érdekében minden módon hatni 
fog.  Mert nem kell megelégednünk azzal, hogy a szóban levő 
gyűjtemény már megvan s méltó a muzeum névre; de arra 
kell törekednünk, hogy az évről évre gyarapodjék, s egyik büsz-
kessége legyen majd a székelységnek. 

A Szepesi-Szentgyörgyön megalakult első székely szövőgyár 
részvényes tagjai közé léptünk 2 részvénynyel, s ezenkívül a 
közp. választmány körében a szövőgyár részére 150 frt.  gyűj-
tetett. Örömmel értesültünk továbbá, hogy Udvarhelyen is egy 
háziipart s ipari oktatást terjesztő egylet alakult, melyet egy-
letünk közp. választmánya hasonlóképen kész erkölcsileg és 
anyagilag is gyámolítani. Azonban a közp. választmányban az a 
nézet nyilváníttatott, mikép óhajtandó volna, hogy a Székely-
földön  minden ilyen alakuló egylet a megalakulás előtt valami 
módon tenné magát érintkezésbe a , Székely miv.- és közgazd. 
egylettel," melynek czéljai közé a házi ipar terjesztése is tartozik, 
mi által a különböző egyletek közt ugyanazon czél felé  törekvés-
ben összhang ós egyöntetűbb eljárás éretnék el. Ugyanezért az 



udvarhelyi ifjú  házi iparegylet is felkéretett,  hogy egyletünk 
ottani vidéki választmányával tegye magát az irt czélból érint-
kezésbe, s közös megállapodásaikat terjesszék egyletünk közp. 
választmányához további intézkedés végett. 

Elismeréssel kell nyilatkoznunk az udvarhelyi első székely-
egyleti takarékpénztárról, mely virágzó intézet az alapszabályai 
értelmében jövedelméből egyletünket illető 2°/o-ot évről évre 
pontosan átírja egyletünk javára, ugy hogy a mult év végén 
már 205 frt  14 kra ment az egyletünket illető összeg, mely 
továbbra is a nevezett takarékpénztár kezelése alatt hagyatott. 

A Budapesten évenként egyszer kétszer tartatni szokott 
székely estélyek, melyeknek czéljok az, hogy a fővárosban  a 
székelység iránt a rokonszenv ily uton is terjedjen s ügybará-
tokat nyerjünk, — szintén hozott 150 frt  jövedelmet, mely-
ből 100 frt  -Székelyegyleti estély alapítvány" ezimén az alapít-
ványok közé vétetett fel.  Ezen estélyeknek az a jó következmé-
nyük is van, hogy néhány uj tag is lép ilyenkor egyletünkbe. 

Talán érdekelni fogja  a tiszelt közgyűlést tudni, hogy az 
egyletünk által 1000 írttal jutalmazott, Kozma Ferencz által irt 
, Székelyföld  mivelődési és közgazdasági leirása® czimü könyv 
800 példányának közel fele  elfogyott.  Oly nyomorúságos évben, 
mint a mult év volt, ez elég eredmény. 

Negyedik Evkönyvünket, mely a mult évre szól, szintén 
kiadtuk, és a sajtó ez alkalommal is rokonszenvvel fogadta. 

Terveztünk egy „Székely Naptár* kiadását is, ezt azonban 
esetleg csak jövendőben valósithatjuk. 

A lefolyt  tanévben három székely ifjút  taníttattunk a 
váczi vessző-szalma-fonó  tanműhelyben egyesületünk költsé-
gén, ezek közül azonban egyikről bebizonyulván, hogy sikerrel 
nem haladhat ezen a téren, haza küldtük $ a más kettő jó ered-
ménynyel halad előre, s biztos kilátásunk van, hogy a két ügyes 
iiju (egyik csíkszéki, másik marosszéki) majd mint jeles vessző-
s szalmafonó  mesterek, hasznosán fognak  a Székelyföldön 
működni. 

Ennél a pontnál meg kell említenem, hogy a váczi tan-
műhelyben levő egyik iíju számára, ruházatra Deák Lajos buzgó 
tagtársunk 16 frtot  gyűjtött, a mi az irt ezélra fordíttatott. 

2 



Egyletünk, mult 1879. évi számadása a számvizsgáló bi-
zottság jelentése szerint minden tekintetben kifogástalannak, 
sőt kitűnő módon vezetettnek találtatván, pénztárnoknak a mult 
évre nézve a további számolás terhe alóli felmentése  ajánltatik. 
Egyébaránt a számadás, a t. közgyűlésnek felülvizsgálata  alá 
terjesztetik. Elnök ur rendeletéből egyletünk pénztára időköz-
ben is megvizsgáltatván, az teljesen rendben találtatott. A vizs-
gáló bizottságnak erről szóló jelentése a t. közgyűlés eleibe 
terjesztetik. 

, Egyesületünk pénztárának állása a köyetkező : Egyletünk 
vagyona: 

a) követelésben 1400 frt. 
b) értékpapírban . . . . 5950 „ 
c) készpénzben 2268 „ 81 V? kr. 

összesen . . 9618 frt  81 lh kr. 

Ehez járul részvényes tagoknál hátralék 1875-re 10 frt. 
» » • , , 1876-ra 130 , 
, „ . < 1877-re 250 , 

1878-ra 480 „ 
» • •» » 1879-re 665 , 

vagyis összes hátralék . . 1535 frt. 

A mit a fennebbi  . . . 9618 frt  81 l/» krhoz 
adva, egyletünk vagyona . . . 11.153 , 81 l A krt 
teszen. A mi a mult évi 
közgyűlés alkalmával ki-
mutatott pénztári állás-
sal, azaz 7869 , 53 7s krral 

szemben egy évi . . 3284 frt  28 kr. 
gyarapodást mutat. 

Érdekesnek tartom megemlíteni, hogy egy a székely köz-
ügyek iránt érdeklődő, magát meg nem nevezett ügvbarát a 
mult hóban két tervezetet küldött be elnökünkhöz, egyet oly 
községi egyletek alakításáról, melyeknek czéljuk volna a földadó 
fizetésére  közös alapot állítani, a másik terv községi magtárak 



s azzal kapcsolatosan pénztárak alapításáról szól. A közp. 
választmány már nem tarthatott a tervek megvitatására teljes 
gyűlést; de néhányán megvizsgálván ezen alaposan és sok 
gonddal kidolgozott terveket, elég figyelemre  méltóknak talál-
tattak arra, hogy azok a t. közgyűlés eleibe terjesztessenek 
további intézkedés végett. A magát meg nem nevezett szerző 
az általa kivánt módon szintén értesittetett, hogy tervezeteinek 
á közgyűlésen leendő tárgyalására jelenjék meg. 

A mit elől kellett volna említenem, egyesületünkbe egy 
év alatt 4 alapító és 96 részvényes tag lépett, ezeknek nagyobb 
része a mult évben Csik-Szeredán tartott közgyűlés alkalmával 
volt bejelentve. 

Tehát bár lassú, de az Ínséges időhöz képest mégis egyle-
tünk folytonos  gyarapodását jelenthetjük. 

Azonban a mult évben sok jeles tagtársunktól fosztott 
meg a halál. Fájdalommal kell jelentenünk, hogy sorainkból 
Mentovich Ferencz, K. Papp Miklós, Toldy István, Jeney Dénes, 
Fekete Károly, Bothos Kálmán, Ribáry Ferencz haltak el, mind 
oly emberek, kik országosan, vagy legalább széles körben is-
mert névvel bírtak. 

Tisztelt közgyűlés! Az egyletünk életében az utóbbi év 
alatt történt momentumokat röviden emiitettem, előre bocsát-
ván, hogy ez évben működésünket az alapszabályok beható 
revideálása lankasztotta. Ezekből méltóztatnak látni, hogy ha 
lassan bár, de egyletünk kitűzött hazafias  czéljai felé  folytono-
san halad. 

Öt éve már, hogy egyletünk fenáll.  Annak elősorolásába, 
hogy ez idő alatt miket tett, s vájjon tényei által igazolta-e 
létjogát s érdemesitette-e magát  a közönség s különösen a szé-
kelység rokonszenvére s pártfogására;  ezekről szólani nem kivá-
nok. Ott vannak évkönyveink, azokban évről évre tett jelenté-
seink s jegyzőkönyveink, — ítéljen a t. közgyűlés. Annyit azon-
ban bátor vagyok megjegyezni, hogy egyletünk eddigi működése 
a székelységre nézve nyom nélkül bizonyára nem maradt, — hogy 
csak egyet említsek, a Székelyföldet,  népet, s annak viszonyait 
nem csak közöttünk, hanem hazánk távol vidékein is, más szin-
ben látják most sokan, mint néhány év előtt. E tekintetben két-

9 * 



ségen kivül sokat tett a székelyegylet. Pedig minden egyesület-
nek első feladata  épen az, hogy ismertesse tárgyát, a földet  és 
népet s annak viszonyait, melyekkel aztán további működésében 
foglalkoznia  kell. Ébresztettünk a fővárosban,  hazánk távol vidé-
kein s az összes magyar sajtóban figyelmet  és rokonszenvet ama 
népcsoport iránt, mely hazánk keleti határán elég mostoha 
körülmények közt régi századok óta őrt állott, s mely épen azért 
jobb időkben megérdemlené a haza figyelmét  s támogatását 
kiválóbb mértékben mindazoktól, kiknek hatalom, eszköz és mód 
van kezökben. 

Igen t. közgyűlés, igyekeztünk anyagi erőnkkel is, de 
különösen irodalmi uton, erkölcsi hatásunkkal, minden tisztes-
séges ut és mód felhasználásával  tenni, a mit lehetett a székely 
érdekek előmozditására. Hogy a székely egylet eddig még oly 
hatalommá nem nőhette ki magát, mely erős kézzel az ipar, 
kereskedelmi s más mezőkön is nagyobb dolgokat alkosson, az 
természetes dolog; mert az egyletek is, valamint az egyesek, 
előbb gyermek, majd ifjú  s csak azután jutottak férfi  korukba. 
Ez azonban nem zárja ki, sőt épen azzal bíztathat, hogy eljő a 
székely egyletnek is az a szebb kora, melyet mindnyájan óhaj-
tunk, csak kitartás és erős tömörülés vezéreljék s támogassák 
ugy a központon, mint a vidéken vezetőit. 

Es most, mielőtt bezárnám titkári jelentésemet, egy kedves 
erkölcsi kötelességet teljesítek még, midőn egyesületünk közp. 
választmánya nevében hálás köszönetünket fejezem  ki azon ven-
dégszerető szívességért, melyet főispán  ur őméltósága, ugy e ne-
mes megye s város tisztelt hatóságai s vezetői egyesületünk iránt 
tanúsítani kegyesek voltak, midőn meleg rokonszenvvel hittak 
fel  a kozp. választmányt ez évi gyűlésünknek Tordán tartására, 
megérkezésünkkor ős magyar vendégszeretettel árasztottak el. 
Fogadja Méltóságod és fogadják  a tisztelt hatóságok vezetői 
ismételve hálás köszönetünket. 



III. 

Jegyzökönyve 
a * Székely  mivélödési  és  közgazdasági  egylet"  1880. évi  augusztus 

15. és  16-án Tordán  tartott  közgyűlésének. 

Jelen voltak: Hajós János elnök, Buzogány Áron titkár, 
Borosnyai Oszkár jegyző, br. Kemény György főispán  és közp, 
Tál. tag, Dr. Takács Lajos közp. vál. tag. Szilágyi Sándor közp. 
vál. tag, Dr. Knöpfler  Vilmos közp. vál. tag, Veress Dénes alispán, 
Szigethi Sándor polgármester, br. Kemény Endre, Székely Elek 
orsz. képviselő, Gaál Jenő orsz. képviselő, Lázár Ádám, Máriaffy 
József,  gr. Bethlen Kálmán, Veress József  bányatanácsos, Tarsoly 
Gábor, Velics Ödön, Szabó Károly kir. tanfelügyelő,  Kerekes 
S.ímuel polg. isk. igazgató tanár, Nagy Imre ügyvéd, Dr. Nagy 
János, a rMagyar Polgár" szerkesztője, Téglás Gábor f'őreál-
tanodai tanár, Puhl Ignácz, Nesselfeld  Miklós városi tanácsos, 
Tarczaly Endre felső  népisk. igazgató, Várady Károly kir. tan-
felügyelő,  Kozma Ferencz áll. tanitó-kép. igazgató, Gaál Zsig-
mond, Petró József  tiszti ügyész Miskolczról, Bornemissza József 
Detrehemből, Fekete Ferencz, Czakó László, Taar Balázs, Nagy 
Mózes, Jakab Gergely, Gálfy  Sándor, Kovács Ödön főgymn. 
tanár, Eisenlohr Ulrik, Bors Albert, Nagy Albert, Nagy Mihály, 
Pálfy  Károly polg. isk. igazgató, Tavaszi Miklós, Szacsvay Lázár, 
Gelei Kálmán kir. tvszéki biró, Mészáros István, Kovács Kelemen, 
Nádudvari László, Györffy  Iván tanár Esztergomból, Dulló 
János, Bodó György, Veress Sándor, Galambfalvi  József,  Hor-
váth György, Kaján József,  Fodor Zsigmond (Várfalva),  Biró 
Lajos, Borbé Dániel, Bölönyi Márton (Kövend), Miklósi József 
(A.-Szt.-Mihályfalva),  Gasner József,  Felszeghy Sámuel, Nagy 
Gábor, Moldvai János (Bágyon), Dobál Antal, Rueska Tivadar, 



Zöld János, Kriza Sándor tanitó, Tamási Péter, br. Kemény 
Ödön, Májai István,  Dr. Máthé  Sándor, Ambrus Miklós,  Székelj 
János, Bartha Dénes, Adorján Jenő és Bartha Gergely és nagy 
számú közönség. 

1. Hajós János olvassa elnöki megnyitó beszédét. 
(Lásd elől.) 

Ez emelkedett hangulatu, kitűnő beszéd zajos éljen-
zéssel fogadtatott. 

2. Elíiök felolvastatja  az újonnan beiratkozott tagok név-
sorát. Uj tagok lettek: 

a) Alapító  tagok:  1. Tordai kebeles polgárok 100 frt 
készpénz. 2. Tordai kisegítő pénztár 100 frt  készpénz. 3. Dr. 
Stiller Mór 100 frt  készpénz Budapest, 4. Korbuly Bogdán 100 
frt  urb. papír. Kolozsvár. 

b) Részvényes  tagok:  1. Péterfi  Dénes Kolozsvár, 2. Módi 
Elek Kolozsvár, 3. Ajtai K. Albert Kolozsvár, 4. Tompos Ignácz 
Kolozsvár, 5. Magyarosi Gyula Kolozsvár, 6. Incze László Kolozs-
vár, 7. Nemes József  Kolozsvár, 8. Walter Károly Kolozsvár, 
9. Dr. Nagy János Kolozsvár, 10. Nemes János Kolozsvár, 11-
Varga Dániel Kolozsvár, 12. Váradi Károly Kolozsvár, 13. Dobál 
Antal Kolozsvár, 14. Rucska Tivadar Kolozsvár, 15. Bornemissza 
József.  Detrebem, 16. Petró József  Miskolcz, 17. Jakab Gergely 
Torda, 18. Taar Balázs Ar.-Rákos, 19. Kriza Sándor Kövend, 
20. Nagy Mózes N.-Enyed, 21. báró Jósika Pál Várfalva,  22. 
Veress József  bányatanácsos Kolozsvár, 23. gróf  Bethlen Kál-
mán (Maros-Tordam.) Vaja, 24. K. Nagy Imre Torda, 25. Weress 
Dénes Torda, 26. Puhl Ignácz Torda, 27. Nagy Mihály ügyvéd 
Torda, 28. Csegezi Mihály Torda, 29. Velits Ödön Torda, 30. 
Gaál Zsigmond Torda, 31. Pálfi  Károly Torda, 32. Galambfalvi 
József  Torda, 33. Fekete Ferencz Torda, 34. Nagy Albert Torda, 
35. Szigethy Sándor Torda, 36. Bartha Gergely Torda, 37. 
Adorján Jenő Torda, 38. Czakó László Torda, 39. Tavaszí 
Miklós Torda, 40. Veress Sándor ügyvéd Torda, 41. Bartha 
Dénes Torda, 42. Kaján József  Torda, 43. Székely János árvsz. 
ülnök Torda, 44. Ambrus Miklós Torda, 45. Zöld János Torda, 
46. Bodó György Torda, 47. Dullo János Torda, 48. Kecskeméthy 
Soma Torda, 49. Horváth György Harasztos, 50. Gelei Kálmán 



Abrudbánya, 51. Csikszentkirályi Bors Albert Szind, 52. Zudor 
Ákos Topánfalva,  53. Felvincz várossá, 54. Mészáros István 
Felvincz, 55. Tóth Mózes Felvincz, 56. Kovács Kelemen Fel-
vincz, 57. Dr. Szabó István N.-Szeben, 58. Páll Gyula Kolozs-
vár, 59. Nádudvari László Felvincz, 60. Komjátszegi Pál Fel-
vincz, 61. Tamási Péter Keresztes, 62. Gálfi  Mihály Mészkő, 
63. Téglás Gábor Déva, 64. báró Kemény Endre Bükkös, 65. 
Balogh György ügyvéd Kolozsvár, 66. Felszegi Sámuel Sz.-
Kocsárd, 67. Osztián Kristóf  Torda, 68. br. Kemény Ödön 
Alsó-Jára, 69. Kibédi Lajos Déva, 70. Májai István Torda, 71. 
Dr. Máthé Sándor Budapest, 72. Torda város közönsége, 73. 
Gazner József  Torda, 74. Májai István Torda, 75. Ambrus Mik-
lós Torda, 76. Székely János Torda, 77. Bartha Dénes Torda, 
78. Tarsoly Gábor Torda, 79. Adorján Jenő Torda, 80. Bartha 
Gergely Torda. 

Egyletünk tagjainak ily szép számmal való szapo-
rodását a közgyűlés örvendetes tudomásul veszi, s gyűj-
tőknek, e téren is kifejtett  buzgalmukért meleg köszönetét 
nyilvánítja. Egyszersmind a titkárt s pénztárnokot uta-
sítja, hogy az uj tagok neveit egyletünk törzskönyveibe 
igtassák be. 
3. Olvastatik a titkári jelentés az utóbbi közgyűlés óta 

egyletünk körében történt mozzanatokról. 
Tetszéssel fogadtatik,  s Felszeghy Sámuel tagtár-

sunk indítványára az elnökségnek s a közp. választmány-
nak tevékeny működéseért a közgyűlés egyhangúlag elis-
merést és köszönetet szavaz, s ugy az elnöki megnyitó 
beszédet, mint a titkári jelentést egész terjedelmökben 
jegyzőkönyvbe iktattatni határozza. 
4. A titkári jelentéssel kapcsolatban Weress Dénes tag-

társunk indítványára a közgyűlés utasítja a közp. választmányt, 
hogy a hátralékok behajtása iránt ezután is kövessen el min-
den módot. 

5. Hasonlókép a titkári jelentés egyik pontjára nézve 
Kozma Ferencz tagtársunk örömét fejezi  ki a. felett,  hogy a 
székely ipar fejlesztése  czéljából a közp. választmány a keleti 



piaczok viszonyainak tanulmányozására is gondot kívánt. fordi-
tani; kéri, hogy e fontos  tárgyban tétessék meg az egylet részé-
ről ezután is minden olyan intézkedés, mely az emiitett czélt 
előbbre segiti. 

A közgyűlés osztván a fennebbi  nézetet, elvárja, 
hogy a közp. választmány a Székelyfölddel  szomszédos 
keleti tartományok ipari viszonyai s az ottani piaczok 
minél behatóbb tanulmányoztatása s annak a székely ipar 
javára való felhasználása  iránt minden uton és módon 
törekedni fog. 
6. Olvastatik báró Kemény Gábor földmiv.,  ipar és keres-

kedelmi minister ur í. évi augusztus 5-én 22581. sz. a. egyletünk 
elnökéhez intézett levele, melyben tudatja, mikép „tekintve azt, 
hogy a székely miv. egylet működését nemcsak tisztán közmű-
velődési, hanem részben ipari és közgazdasági irányban is foly-
tatja, és a vezetésére bízott ministerium ez évi költségvetésben 
levő összegek lehetővé teszik azt, hogy a társulat ebbeli tevé-
kenységét pénzsegélylyel is támogathassa, a mellékelt utalvány-
nyal 500 frtot  utalványozott az egyletnek." 

Zajos éJjenze'ssel fogadtatott  minister ur ő nagy-
méltóságának egyletünk iránt tanúsított ezen becses 
figyelme  s 500 frtnyi  segélyadománya, s ezért a közgyűlés 
köszönete írásban fejezendő  ki nevezett minister urnák. 
7. Székely Elek orsz. képviselő és égyl. tag indítványozza, 

hogy a király és királyné ő Felségeik 25 éves házasságuk jubi-
leuma alkalmából egyletünk közgyűlése is fejezze  ki alattvalói 
legmélyebb hódolata mellett legbensőbb üdvözletét és jókivá-
natait ő Felségeiknek egy legalázatosabb feliratban,  s az a m. kir. 
ministerelnök ur utján terjesztessék fel  ő Felségeik legmagasabb 
szine elébe. 

Az indítvány egyhangú lelkesedéssel határozattá 
emeltetik, és az elnökség megbizatik, hogy az egylet köz-
gyűlésének ezen határozatát a m. kir. ministerelnök ur 
utján azonnal juttassa ő Felségeik legmagasabb tudomására. 
8. Előadatik a számvizsgáló bizottságnak elnök rendelete 

folytán  1879. évi junius 17-én a pénztár véletlen megvizsgálá-



sáról szóló jelentése, mely szerint a pénztár minden tekintet-
ben rendben és kifogástalan  állapotban találtatott. 

Tudomásul vétetik. 
9. Előadatik ugyancsak a számvizsgáló bizottságnak f.  évi 

julius 22-ről kelt az 1879. évi egyl. számadás megvizsgálásáról 
szóló jelentése, mely szerint emiitett számadás minden tételében 
pontosnak, kifogástalannak  találtatott, mihez képest a bizottság 
pénztárnokot ezen számadásra nézve a további felelősség  terhe 
alól feloldatni,  s a mintaszerű kezelésért a közgyűlés elismerését 
kifejezni  javasolja. 

A szóban levő számadásnak a közgyűlés szemléjére 
kitétele mellett a fennebbi  jelentés tudomásul vétetik, s a 
pénztárnoknak a feloldás  kiadatni határoztatik, a pontos 
kezelésért e mellett elismerés szavaztatik, mi irásilag tu-
domására juttatandó. 
10. Elnök kérdést intéz a közgyűléshez, hogy ezen köz-

gyűlési jegyzőkönyv hitelesítése iránt mikép kiván intézkedni ? 
Ezen közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére We-

ress Dénes, Székely Elek és Gaál Jenő tagtársaink bízat-
nak meg. 
11. Előterjesztetik az egyleti pénztár 

állásáról szóló pénztárnoki kimutatás. E 
szerint a mult évi közgyűlésen kimutatott 
egész vagyonösszeg volt követelésben, ér-
tékpapírban és kézpénzben 7859 frt  53 kr. 

Éhez járult uj alapítványokban, rész-
vénydijakban és egyéb forrásokból  . - 5523 frt  57 kr. 

Összesen . . 13383 frt  10V» kr. 
Ebből levonva a Kozma-féle  pályamű 

nyomtatására, bekötésére és szétküldésére . 1187 frt  71 krt, 
a váczi kosárfonó  műhelyben levő szé-

kely fiuk  ösztöndiját . . . . . . . . 405 frt  22 krt, 
az 1879-dik évi évkönyv költségeit . 274 frt  20 krt, 
1100 frt  értékpapír vásárlására ki-

adatott . • . . 1014 frt  65 krt, 
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nagy gyűlési, előkészületi és utazási 
czélokra . 181 frt  07 krt, 

irodai, dologi kiadás, posta és után-
vételi jegyek dija 126 frt  92 krt, 

titkár és pénztárnok tiszteletdijában 450 frtot, 
uj alapszabályok tervezete,  nyugták 

s a hátralékosokhoz többszöri felhívások, 
nyomtatási dijában 40 frt  30 krt 

székely lapokra előfizetés  . . . . 12 frt  20 krt 
a s.-szt.-györgyi szövőgyár két drb 

részvényére 20 frtot, 
dijnok s szolgák illetményében . . .52 frt  02 krt, 

összes kiadás . 3764 frt  29 kr. 
Vagy a bevételből 13383 frt  10 V« kr. 

levonva a kiadást 3764 frt  29 kr. 
marad az egylet vagyona . . . . 9618 frt  81 Va kr. 
Ehez járul 1875—1879. évi hátralék, 

annyi mint 1535 frt  — 
Az összes vagyon tesz 11153 frt  81l/skrt. 

Tudomásul vétetik a fennébbi  4 pont alatt kimon-
dott utasítás ismétlésével. 
12. Előterjesztetik ugyancsak pénztárnok kimutatása a 

Kozma-féle  pályamunka állásáról. E szerént a nyomtatott 800 
példányból: 

a) Szerzőnek adatott ingyen . . . . 50 példány. 
b) Szerkesztőségeknek, bírálóknak . . 40 , 
c) Eladatott tagoknak és nem tagoknak . 2 6 9 „ 

Összesen kiadatott . 363 példány. 
Rendelkezés alatt van még 437 példány. 

Tudomásul vétetik. 
13. Annak jelentése mellett,. hogy az egylet költségén 

a váczi kosárfonó  tanműhelyben levő két székely fiu  jó ered-
ménynyel haladnak feladatukban,  a közp. választmány indítvá-
nyozza, hogy az érdekelt két székely fiúnak  ugyanazon tanmű-



helyben további fenntartásukra  a szükséges összeg az 1880—81. 
tanévre is szavaztassák meg. 

A közgyűlés a váczi kosárfonó  tanműhelyben levő 
két székely fiúnak  tartási diját a jövő 1880—81. tanévre 
is megszavazza, s ugyanez alkalommal a közp. választ-
mány utasításául kimondja a) hogy az egylet anyagi ere-
jéhez képest ezután is gondoskodjék székely ifjaknak  házi 
ipari irányban való kiképzésükről, — b) a közp. választ-
mány igyekezzék a székely földön  alkalmazást szerezni az 
olyan székely ifjak  számára, a kik valamely házi ipari ág-
ban már kiképeztettek, e czélból tegye magát érintkezésbe 
a székelyföldi  hatóságokkal s más egyletekkel, — c) a 
váczi kosárfonó  tanműhelyből annak idejében kilépendő 
székely ifjakat  gyámolitsa a kilépés után is, míg önálló 
alkalmazást nyerhetnek. 

14. Az alapszabályok módosítása iránt a közp. választ-
mány által a vidéki választmányok meghallgatása után készített 
javaslat terjesztetvén elő, — 

ennek tárgyalása a holnapi ülésre halasztatik. 
15. Egyletünk megalakulása után 5 év telvén el, alapsza-

bályaink értelmében az elnök, alelnökök s a közp. választmány 
is ezen közgyűlés alkalmával uj választás alá esnek. 

A közgyűlés azonban az uj választást a holnapi 
ülésre az alapszabályok módosítása utáni időre tüzí ki. 
16. Előterjesztetik Kígyós álnév alatt egyletünk elnöké-

hez a közgyűlés előtt néhány nappal előbb felküldött  tervezet, 
egyik : ,a községi pénz- és magtáregyletek alapszabály terve-
zete", — másik: „a községi földadóalap  létesítési egyletek alap-
szabály tervezete",— mindkető tüzetes indokolással. Ezen ter-
vezetek oly megjegyzéssel terjesztetnek elő, hogy beadatásuk 
után a közp. választmány ülést nem tarhatván, az emiitett ter-
vezeteket nem vizsgáltathatta meg, és beható véleményt azokra 
nézve nem terjeszthet elő. Mindazonáltal dr. Takács Lajos, tag-
társunk átvizsgálván emiitett tervezeteket, azokra nézve hosz-
szabb magyarázatot ad elő. 



Ezt követőleg a Kigyós álnév viselője gL\ Bethíen Kálmán, 
a gyűlésen megjelenvén, azon indokokat, melyek őt e szabály-
tervezet egybeállítására birták, tüzetesen előadja. 

A javaslatok szerzője azon nemes ezélért, melynél 
fogva  a székelyföldi  községek anyagi állását előmozdítani 
kívánja, szívesen üdvözöltetvén, habár a közgyűlés méltá-
nyolja az említett tervezetek fontosságát,  de alapszabá-
lyaink értelmében nem lévén azok a közp. választmány 
által tárgyalva, és kellő részletes javaslatokkal kisérve: 
említett tervezeteket visszaadja a közp. választmánynak 
oly utasítással, hogy azok szakszerű megvizsgáltatása után, 
ha az emiitett tervezeteket hasznossági és kiviteli szem-
pontból olyanoknak találja, azok érdekében a kiviteli ac-
tiót már jövő közgyűlés előtt indítsa meg, — vagy utolsó 
esetben mind a két tervezetre nézve a következő közgyü-

• lés eleibe tegyen kimerítő javaslatot. 
17. Elnök megjegyezte, hogy a rendezett közebéd ideje itt 

levén, az ülést fel  kell függesztenie,  egyszersmind a közgyűlés 
folytatásának  idejét délután 5 órára tűzi ki, kijelentvén, hogy 
a délutáni ülésben felolvasások  fognak  tartatni. 

Mire az ülés eloszlik. 
18. Délután 5 órakor megnyittatván a gyűlés, a fennebb 

említett tagqk és nagyszámú közönség jelenlétében báró Ke-
mény Endre „Székely és magyar* czimü alkalmi költeménye 
olvastatott fel, 

mely rendkívüli hatást tett, hosszasan megéljeneztetett, és 
az egylet Evkönyvében kinyomatni határoztatott. 
19. Ezután Téglás Gábor, kir. főreáltanodai  tanár és egy-

leti tag olvasta fel  „Aranyosszék talajviszonyai ismertetését", — 
mely tudományos becscsel bíró, jeles mü hasonlókép álta-
lános tetszéssel fogadtatott,  s egyletünk Évkönyvében szin-
tén kinyomatni határoztatott. 
Ezzel a közgyűlés általános lelkesedés közt e napra be-

fejeztetett. 



Más nap augusztus 16-án délelőtt a közgyűlés folytatólag 
megint megnyittatott az előbbi napon jelen volt tagok részvéte 
mellett, mikor is : 

20. Elnök előadja, hogy Lukács Béla, orsz. képviselőtől 
Zalathnáról levelet kapott, melyben a székely egyletnek a mos-
tani közgyűlés után netalán arra ránduló tagjait igen szivesen 
meghija vendégeiül maga és neje nevében is. 

A közgyűlés örömmel veszi tudomásul a szives meg-
hivást, s a Zalathna felé  kirándulni szándékozó tagoknak 
figyelmébe  ajánlja. 
21. Titkár előadja, hogy a mult évben Csík-Szeredán fár-

tott közgyűlés határozata s utasítása értelmében az alapszabá-
lyok módosítását tüzetes tanácskozás alá vette a közp. választ-
mány, s a megállapított szöveget megfelelő  nyomtatott példá-
nyokban kiküldte a vidéki választmányoknak észrevételeik s a 
netalán eltérő javaslataik megtétele végett. 

A vidéki választmányok által tett észrevételeket s a javas-
latokat a bözp. választmány ujabb tanácskozás alá vette, és az 
alapszabálytervezetet azok szerint módosította, habár a vidéki 
választmányok által tett eltérő javaslatokat mind el nem is fo-
gadhatta. Nem fogadhatta  el különösen az udvarhelyi vidéki 
választmány többségének azon lényegesebb javaslatát, hogy az 
egylet székhelye s a központ igazgató testülete Budapestről 
Maros-Vásárhelyre tétessék át, minthogy az ezen javaslat mel-
lett felhozott  indokokat a közp. választmány elég nyomósoknak 
nem találta, és fontosabb  indokok hozattak fel  a mellett, hogy 
az egylet székhelye maradjon továbbra is Budapesten. Az ezen 
pontra nézve mindkét részről felhozott  indokok előadatnak. 

Az akként másodszor megállapított aíapszabálytervezet 
megint kiküldetett a vidéki választmányoknak, s egyszersmind 
minden egyleti tagnak oly megjegyzéssel, hogy a közp. választ-
mány ezen szöveget fogja  a közgyűlés eleibe terjeszteni s 
ajánlani. 

Ezeknek előbocsátása után felolvastatik  a közp. választ-
mány által megállapított és ajánlt alapszabály-tervezet. 



Általánosságban hozzászólnak: Lázár Ádám, ki a Buda-
pesten székelő közp. választmányt feloszlatandónak  tartja, sze-
rinte nem levén szükség egy ily központosító közegre, és 
minden székely megyében önálló egyletet kívánna alakitni, 
melyek egymással szövetségben állanának. Ily értelmű határo-
zati javaslatot is ad be. 

Kozma Ferencz a budapesti közp. választmányt továbbra 
is szükségesnek tartja, azonban óhajtaná, hogy a közp. választ-
mányhoz már korábban beadott tervezete szerint a székely 
egylet bizonyos viszonyba vagy szövetségbe lépne a Székely-
földön  létező mindennemű más egylettel és társulattal. 

Dr. Knöpfler  Vilmos, Buzogány Áron és Dr Takács Lajos 
védik a közp. választmány szerkezetét. 

Szavazásra kerülvén a dolog, Lázár Ádám külön 
határozati javaslatát indítványozón kívül senki sem pár-
tolta, Kozma Ferencz eléggé ki nem fejtett  tervezete 
különösen azon okból, mert az egyletünket mostani szer-
vezetéből egészen kivetkeztetné, s különben is, mert egy-
letünk eddig is, s ezután is törekszik más székelyföldi 
rokon irányú egyletekkel s társulatokkal viszonyba jőni, 
a mennyiben azok részéről készség mutatkozik erre, mind-
ezen indokoknál fogva  Kozma Ferencz tervezete is mel-
lőztetett, s a közp. választmány tervezete általánosságban 
csaknem egyhangúlag elfogadtatott  az általános tárgya-
lás alapjául. 

Ezután pontonként tárgyaltatott s elfogadtatott 
jelentéktelen módosításokkal a közp. választmány által 
előterjesztett szöveg az ide csatolt melléklet szerint. 

Tárgyalás után azonban kitűnvén, hogy az eddigi 
alapszabályok 12. §-sa szerint alapszabály módosításra 
szükséges 100 tag nincs jelen, az ezen pontban hozott 
határozatok határozati érvénynyel nem birnak; ennélfogva 

. ugyanazon §. értelmében az elnökség utasittatik uj köz-
gyűlés összehívására, a melyen a módosítandó álapsza-
lyok végérvényesen tárgyaltathassanak, s azokra nézve 
határozat hozathassák. 



22. Az egyleti tisztviselők és közp. választmány újból 
választása tűzetvén ki tárgyalásra, — 

szavazatszedő bizottságul Velits Ödön elnöklete alatt 
Petró József  és Mészáros István küldetnek ki. 

A szavazás megtörténvén, a kiküldött bizottság a 
következő jelentést teszi: 

A beadott 43 szavazat közül 42 szavazattal Hajós 
János elnökké, gróf  Nemes Nándor 43 szavazattal, Takács 
János 42 szavazattal alelnökké választattak. 

A közp. választmány tagjaivá választattak : Antal 
Géza, Bedő Albert, Deák Farkas, Feleki Miklós, Szász 
Károly, Szentgyörgyi Imre, Dr. Takács Lajos 43 szava-
zattal, Borosnyay Oszkár, Buzogány Áron, Jakab Elek, 
Nagy János 42 szavazattal, Pulszky Ferencz 41 és Bara-
bás Miklós, Uyés Lajos, Thuróczy Adolf  40—40 szavazattal. 

Továbbá a számvevő bizottság tágjaivá Székely 
Elek, Cs. Kiss Károly és dr. Bochkor Károly ismét egy-
hangúlag választattak meg. 

Elnök kihirdetvén az eredményt, egyszersmind a 
maga nevében köszönetet mond az ujabban is nyilvánult 
bizalomért, mit általános éljenzés követett. 
Ezután elnök meleg búcsúszavak kíséretében a közgyű-

lést bezárja. 

Emlékezet  okáért  feljegyezzük  ide ama mozzanatokat, 
melyek a közgyűlés alkalmával a tanácskozások folyamán  kívül 
történtek, s a melyek elfelejthetetlen  emlékei lesznek Torda-
megye és Torda város hazafias  vendégszeretetének. 

Már a közgyűlés előtt részint báró Kemény György főis-
pán ur, részint a közp. választmány által kieszközöltetett, hogy 
leszállított áru vasúti jegyek mellett a gyorsvonat aug. 14. és 
15-én a gyéresi állomáson megálljon, hogy az egylet tagjai 
ott kiszálhassanak. Aug. 14-én reggel 729 órakor a gyorsvonat-
tal érkeztek Gyérésre Hajós János elnök, Buzogány Áron titkár, 
Dr.. Takács Lajos, Barosnyai Oszkár, Budapestről és még  sok 
egyleti tag s vendég az ország különböző részeiből s különösen 
Kolozsvárról, kiket a koszorúkkal és virágokkal feldíszített 



indóháznál Weress Dénes alispán, Szigethy Miklós polgármes-
ter és egy több tagból álló küldöttség fogadott  élénk üdvözlés-
sel. Néhány perez múlva mintegy 15 kocsin indultunk Gyéres-
ről Torda felé,  elől diszlovasok, utána az elnök s aztán a kül-
döttség s vendégek vegyesen. • 

Rövid idő múlva a tordai nagyhidhoz értünk, melynek 
homlokán „Isten hozott" felirat  volt olvasható nemzeti zászlók 
s virágkoszorúk közt. Itt nagy sokaság élén az érdemekben meg-
őszült főispán,  báró Kemény György üdvözölte az elnököt s szé-
kely egyletet, megható nemes szavaira Hajós János egyl. elnök 
felelt,  megköszönvén a kitűnő fogadtatást,  melyben az egylet 
érkezett tagjai részesittettek, s kiemelvén a társadalmi uton haza-
fias  czélokért való egyesületi munkálkodás fontosságát  kivált 
nálunk a székely földön,  hol mivelődési és közgazdasági tekin-
tetben annyi a tenni való ; czélzott Torda városának érdemeire, 
mely ha nem is tartozott a székely földhöz,  de századokon át 
központja volt egy darab székely földnek  s az aranyosszéki szé-
kelységnek . . . Mindkét beszédet hosszas éljenzés követte. 

Ezután a bandérium elöl, az első kocsiban a főispán  Hajós 
egyleti elnökkel s a kocsik hosszú sora és nagy néptömeg meg-
indultak a hires tordai hidon keresztül; a városban a házak 
nemzeti zászlókkal fellobogózva,  az utczák néppel elárasztva, 
ünnepélyessé tették a menetet; szép nők jobbról-balról a virág-
csokrok egész halmazával árasztották el a kocsiban ülő ven-
dégeket. Ezután a vendégeket szives házigazdák fogadták.  Áz 
ebéd előtti órák tisztelgés és látogatások közt folytak  le. 

E napon az összes vendégek s a helyi notabilitások Weress-
Dénes alispán ur vendégszerető asztalához voltak ebédre hiva, 
hol az ebéd a legderültebb hangulat közt folyt  le vidám pohár-
köszöntések közt, melyek közül csak a házi gazdára mondottat 
emeljük ki, kinek a főispán  ur mellett főérdeme  a fényes  fogad-
tatás és ellátás sikere. 

Később az ismerkedési estélyre gyűltünk össze a „Korona" 
vendéglő koszorúkkal s zöld lombokkal diszitettnyilt nagy helyi-
ségében, hol a vendégtagok a megyei hatóság vendégei voltak. 
A kellemes, vidám estély vacsorával, egymást üdvözlő felköszön-
tésekkel éjfélig  tartott. 



Más nap, aug. 15-én a 10 órától délután 2 óráig tartott 
közgyűlés után következett a megyei hatóság által adott díszebéd 
ugyancsak a „Korona" vendéglő emiitett helyiségében, hol mint-
egy 150-en vettek részt. Itt az első poharat Hajós János elnök 
emelte a király és királyné ő Felségeikre, Rudolf  trónörökösre s 
a királyi családra, mely felköszöntést  a gyülekezet felállva  hall-
gatta és hosszasan megéljenezte. Ezután Hajós János elnökre, 
báró Kemény György főispánra,  Tordamegye közönségére s an-
nak derék alispánjára Weress De'nesre, Torda városra s érdemes 
polgármesterére Szigethj Miklósra, a székely egyletre, annak tit-
kárára Buzogány Áronra, a fáradhatatlan  rendezőségre, a gyűlés 
kiválóbb tagjaira, a sajtó képviselőire stb. stb. mondattak nagy-
hatású, szellemes felköszöntések,  közben jó magyar zene fiisze-
rezte az emelkedett kédélyhangulatot. 

A délutáni felolvasások  után kisebb társas összejövetelek-
ben telt az idő estve 9 óráig, a mikor sietett mindenki a tordai 
jótékony nőegylet által fele  részben a Székely egylet javára a 
casinó termeiben rendezett fényes  bálra, hol a tordai s torda-
vidéki hölgyek bájos serege képezte a legszebb társaságot. A zsú-
folásig  telt termekben az igazán kedélyes magyar tánczmulatság 
csaknem virradtig folyt;  a melléktermekben az idősebbek, a kü-
lönböző vidékekről összejött régi ismerősök s újonnan ismer-
kedők töltötték az időt teritett asztalok mellett jóizü társal-
gás közt. 

Harmadnap aug. 16-án a délelőtti közgyűlés után a főispán 
ur által adott közebédre gyűltünk, hová egy pár román kiválóbb 
egyén is híva volt. Az itt is egymást ért felköszöntések  közt ki-
emeljük első helyen a'szíves házi gazdára, a nemes főúrra,  a 
megye bölcs vezérére, a házai közszolgálatban babérkoszorúra 
érdemesült báró Kemény György ő méltóságára mondottat, ki a 
székely egyletnek is keletkezése óta egyik buzgó támasza volt, 
továbbá báró Kemény Endrére és Téglás Gábor tanárra mon-
dottakat, kik közül az előbbi napon amaz nagyhatású költeményé-
vel, ez tudományos felolvasásával  tették érdekesebbé a közgyűlés 
emlékét. Igen jó hatást tettek a jelen volt román férfiakra  s a 
magyar-román jó egyetértésre emelt, s dr. Ratiu által viszonzott 



felköszöntések  is. Az élénk éljenzés természetesen minden fel-
köszöntés után megújult. 

Ebéd után az egész nagy gyülekezet a tordai sóbányákba 
tett kirándulást; a bányák ez alkalomra fényesen  ki voltak vilá-
gítva, maga a Kolozsvárról kijött kincstári bányatanácsos Veress 
József  ur szíveskedett vezetni a több százra menő közönséget, 
miért egyletünk részéről elismerő köszönetet érdemel. 

Ezt követőleg a tordai kincstári fatelepet  tekintették meg 
az érdeklődők, melynek bemutatása körül a Kolozsvárról e czélra 
kijött jószágig, titkár Rucska Ti vadát ur fáradozott  kiváló 
érdeklődéssel. 

Estve a város közvacsoráján mulattunk, hol egyebek közt 
a híres tordai pecsenye, pogácsa, túros puliszka is mint helyi 
specialitások szerepeltek. A felköszöntések  a gyűlés vége felé 
jutásának érzetében újult lelkesedéssel hangoztak itt is; az első 
pohár Torda városát s évek hosszú során sok érdemet szerzett 
polgármesterét Szigethy Miklós urat illette. Ugy ez alkalommal 
mint az előbbi napokon a közebédek s vacsorák vidám hangula-
tát emelték Kerekes Sámuel verses toasztjai s Győrffy  Iván 
eredeti székely nyelvjárásu áldomásai. 

Ez estve határoztatott el, hogy "mivel a következő napra 
kitűzött „tordai hasadékba" való kirándulás az előbbi napok 
esőzése miatt nem lesz megtartható, a program szerint egy nap-
pal későbbre tervezett „toroczkói kirándulásra" induljunk 
más nap. 

Csakugyan más nap, augusztus 17-én reggel 15 kocsin az 
alispán gondos vezérlete alatt, ki a kocsikról is gondoskodott, 
elindultunk derült jó kedvvel Toroczkó felé,  a szép Keresztes 
mezőn tul a gyönyörű Aranyos völgyén a merész sziklák alak-
jait s a friss  zöld erdőket bámulva érkeztünk Bórévig, hol szere-
tetre méltó alispánunk villás reggelivel lepett meg, hol azonban 
éppen a villák hiányoztak, de volt ám pompás tordai hideg sült, 
fehér  lágy kenyér, és szelt mindenki, a kinek zsebkése volt any-
nyit, a mennyi kellett, s a csapra ütött hordóból eresztették a 
friss  sört a szíves kinálkodók. Ez a kis vig lakoma éppen eredeti 
jellegénél fogva  ezen kirándulásnak igen kellemes epizódját 



képezte. Tovább indulván Toroczkó felé,  útközben egy vashámort 
néztünk meg, melyben mint száz év előtt, most is oly kezdetle-
ges módon, nagy fáradsággal  készítik a különben kitűnő minő-
ségű vasat, részint ez, részint meg a vaskő fogyása  az oka, hogy 
az egykor virágzó toroczkói vasüzlet most lehanyatlott, mit 
bizonyít az is, hogy csak 20 év előtt még 20—25 ily vashámor 
működött élénken, pénzbőséget és azzal jóllétet biztosítván a 
kis városnak, most már csak 3 hámor működik, inkább tengő-
dik, mit a nép szegényedése követ. 

De már a hires „Székelykő" lábához értünk Toroczkó 
városkához, hol egy küldöttség fogadott  zászlókkal; a küldött-
ség élén Pálfi.  János unitárius isk. igazgató és tanító mondott 
emelkedett hangulatu üdvözlő beszédet, mire Hajós elnök vála-
szolt szónoki melegséggel. 

Ezután a városba vonulván be, megszemléltük a sajátságos 
kinézésű várost, a hires unitárius templomot, az iskolákat, egy 
pár házat az ottani különös háztartás és viselet megismerése 
végett. Bámultuk az óriási kopasz „Székelykőt" s a környező 
királyi sziklákat s hegyeket; de sajnálatunkra a kirándulások 
elmaradtak a közbejött eső miatt. 

Volt aztán jóizü vendégség a Simon Miklós toroczkói első 
rangú polgár házánál, Csongvay Lőrincz szolgabíró buzgó segít-
ségével s a sok érdemű alispán kifogyhatatlan  gondoskodásából* 
Aztán díszesen felöltözött  leányok s menyecskék jöttek szép 
öltözetöket bemutatni, kikkel az ifjúság  tánczra kerekedett, mi 
estig tartott. Az itt mondott pohárköszöntések közül figyelmet 
gerjesztett a Székely Elek itten választott orsz. képviselőé 
Toroezkóra, és munkás, szives népére, kiket századok óta fenn-
tartott sajátságaikért annyi utazó megbámul, és a kik mindenkit 
magyar szívességgel s minden előzékenységgel fogadnak. 

Továbbá meg kell említenünk a Koronka Antal tudós, 
helybeli unitárius lelkész s esperestre emelt felköszöntést,  ki e 
nap emlékére egy jeles egyházi beszédet is irt, melyet azonban 
— nagy sajnálkozásunkra — mivel szombaton és nem a jyrog-
ramm szerint vasárnap érkeztünk Toroezkóra, — nem hallhat-
tunk, hanem később kinyomatva megkaptuk, s emlékül e gyűlés 
iratai közé helyeztük. 



Eatve indultunk vissza Tordára, hol tűzi játékkal fogadtak. 
Más nap augusztus 18-án volt a búcsúzás és oszlás meleg 

barátságos kézszoritások közt. Az egylet elnöke és titkára, a 
főispán,  alispán és polgármester urak társaságában Moldován 
Gergely kir. tanfelügyelő  ur asztalánál ebédeltek. Itt koczczan-
tak az utolsó poharak, első helyen a házi gazdára s kedves nejére. 
Azt̂ n elfelejthetetlen  emlékekkel távoztunk mi az Aranyos szép 
völgyéből, a tordaiak meleg, nemes szivü köréből. — Isten 
áldja meg őket! 

Hajós János, s. k. Buzogány Áron, s. k. 
az egylet elnöke. egyleti titkár. 

A jegyzőkönyv hitelesitéséül: 

Weress Dénes, s. k. Székely Elek, s. k. G-ál Jenő, s. k. 



IV. 

Jegyzökönyve 
a ? Székely  miveló'dési  és  közgazdasági  egylet"  rendkívüli  közgyű-

lésének,  mély  tartatott  Budapesten,  noveniber hó 28-án, 1880. 

Jelen voltak : gróf  Kálnoky Dénes tiszt, elnök, Hajós Já-
nos rendes elnök, Takács János alelnök, Buzogány Áron egyl. 
titkár, Szentgyörgyi Imre, Szász Károly,. Barabás Miklós, Sánta 
Líljos, Ugrón Gábor, Ugrón Ákoi, Bereczky Sándor, Orbán Ba-
lázs, Prileszky Tádé, Éles Henrik, Borosnyay Pál, Nagy Gábor, 
Székely Elek, Gál Jenő, Nagy János, ifj.  Dániel Gábor, Tolnay 
Gábor, dr. Knöpfler  Vilmos, Teleky Miklós, dr. Takács Lajos, 
Szász Róbert, Horváth László, Galgóczy Károly, Thuróczy 
Adolf,  dr. Pap Samu, dr. Dobránszkv Péter, Borszéki Soma, 
Borszéki Károly, Gidófalvi  István, dr. Bochkor Károly, Liber 
József,  dr. Máté Sándor és Végh József. 

Elnökölt Hajós János rendes elnök. 
1. Elnök előadja, hogy a mai közgyűlés a f.  évi aug. hó 

15-én Tordán tartott közgyűlés folytatásának  tekinthető, mint-
hogy egyletünk alapszabályainak revisiója és esetleg módosítása 
az említett tordai közgyűlésre volt kitűzve; de mivel azon köz-
gyűlésen 100 tag nem volt jelen, a mennyi az eddigi alapsza-
bályok 12. §-a értelmében alapszabály-változtatásra szüksé-
ges, a tordai közgyűlés tárgyalta ugyan az alapszabályok vál-
toztatása iránti javaslatokat, s megjelölte a változtatandó helye-
ket, de azokra nézve az emiitett okból végérvényes határozatot 
nem hozhatott. Szükséges volt tehát e végett a mostani rendkí-
vüli közgyűlést összehim, melynek más tárgya nem lehet, mint 
a) az alapszabályok módosítása és b) pótlólag 10 választmányi 
tagnak a közp. választmányba megválasztása, mi a tordai köz-



gyűlésről szintén az alapszabályok módosításának érvényre nem 
jutása miatt maradt el ezen közgyűlésre. 

Továbbá megemliti elnök, hogy öt év lejárván, egyletünk 
megalakulása óta, a hatásosabb munkásság czéljából — az ed-
digi tervezetek alapján — szükségesek a tervezett módosítások, 
s kéri a közgyűlés tagjait, hogy az alapszabályok módosítása 
iránti tanácskozásokban ezen czélt tartsák szem előtt. 

Végül a jelenlevők tudomása végett megemliti, hogy az 
egylet közp. választmánya legközelebbről három irányban indí-
totta meg működését, u. m. a) a székely kivándorlás valódi állá-
sát igyekszik kideríteni, valamint azzal kapcsolatban az e tekin-
tetben teendő intézkedéseket s ez irányban való adatgyűjtésre s 
javaslatok előterjesztésére gr. Kálnoky Dénes, tiszt, elnök ő 
nmltga elnöklete alatt egy kiküldött bizottság működését már 
meg is kezdte, b) a székely ipar és házi ipar fejlesztése  ügyében 
kíván behatóbb munkásságot kifejteni,  és c) ezzel kapcsolatosan 
a Brassón át keletre megnyitott vasút befolyása  folytán  a kelet 
felé  eddig is űzött székely ipar érdekében tanulmányoztatja a 
romániai nagyobb városok viszonyait a végett, hogy a székely 
ipar keletre ezután se csökkenjen, sőt lehetőleg gyarapodjék. 

Ezután a közgyűlést megnyitottnak nyilvánítja. 
Elnök előadása általános helyesléssel és éljenzéssel 

fogadtatik.  . 
2. Horváth László a háromszéki vidéki választmány elnöke 

örömét fejezi  ki a közgyűlés elnökétől hallottak, s különösen a 
közp. választmánynak a székely kivándorlás ügyében jelzett 
működése s czélzatai felett,  ajánlván, hogy e tekintetben a közp. 
választmány igyekezzék a szomszéd Románia nagyobb városai-
ban magyar egyéneket felszólítani  a székely kivándorlási valódi 
állapotokról jelentéstételre, -s az ilyen jelentések alapján tegye 
további intézkedéseit. 

Elnök örömét fejezi  ki a felett,  hogy nevezett tagtársunk 
oly kiváló érdeklődéssel szólott a székely kivándorlás akadályo-
zása ügyében teendőkre nézve; megjegyzi azonban, hogy e 
tárgy felett  a mostani közgyűlésen érdemlegesen tanácskozni s 
határozni nem lehet; hanem ujabban is igéri, hogy a közp. vá-



lasztmánynak kiváló gondja leend, a székely kivándorlás meg-
akadályozása érdekében mindent megtenni. 

Mire a közgyűlés a napi rendre térést elhatározza. 
3. Elnök további tárgyalás előtt a jelen közgyűlés jegyző-

könyvének hitelesítésére 3 tagot kér kijelölni. 
A jegyzőkönyv hitelesítésére kijelöltetnek Prileszky 

Tádé, Bereczky Sándor, és dr. Pap Samu tagtársaink. 
4. Ezután az alapszabályok módosítása feletti  tanácskozás 

kezdetvén meg, titkár előre bocsátja, hogy a mult évben Csík-
Szeredan tartott közgyűlés mondta ki először, hogy az alapsza-
bályok módositandók oly irányban, mikép az egylet tevékeny-
sége nagyobb mértékben tétessék át a vidéki választmányokra. 
Ezen utasítás értelmében a közp. választmány belátása szerint 
módosítván az alapszabályokat, a megállapított szöveget kö-
zölte a vidéki választmányokkal észrevételeik megtétele végett. 

A vidéki választmányok észrevételei beérkezvén, a köz-
ponti választmány azokat megint beható tanácskozás alá vette, 
és a tett javaslatokat részben elfogadta,  némely javaslatokat 
azonban nem fogadhatott  el. A most másodszor megállapitott 
szöveg megint közöltetett a vidéki választmányokkal oly kije-
lentéssel, hogy a közp. választmány által ezen szöveg fog  a Tor-
dán tartandó közgyűlés eleibe terjesztetni és ajánltatni. 

Ugyanazon szöveg terjesztetik most a közgyűlés eleibe 
azon lényegtelen módositásokkal, melyeket a tordai közgyűlés az 
alapszabályok tárgyalása folytán  tett. 

Az előadott eljárás után a közp. válaszmány által a tordai 
közgyűlés elé terjesztett alapszabálytervezet terjesztetvén elő 
megvitatásra, — 

ezen szöveget a közgyűlés következő módosításokkal fo-
gadja el : 

a) A 7. §. második bekezdésénél kezdődő részt, mely 
igy szól: „A ki ez öt év letelte előtt fél  évvel kilépési szán-
dékát az egylet közp. választmányánál írásban be nem je-
lenti, annak rendes tagsági kötelezettsége mindannyiszor 
további öt évre megujitottnak tekintetik" — a következő 
két módosítással fogadja  el a közgyűlés : hogy az első 
sorban „fél  évvel" szavak eleibe „legalább" szó teendő, 



-— az utolsó előtti sorban pedig „öt évre" helyett .egy 
évre* teendő. 

b) A 10. §. utolsó részében, mely így szól : „Rend-
kívüli nagy gyűlést az elnök vagy a közp. választmány 
hivhat egybe, — azonkívül négy  vidéki választmány kí-
vánságára összehívni köteles, — a Tnégy  vidéki választ-
mány " helyébe „három vidéki választmány" teendő. 

e) A 12. §-ban a közgyűlés eleibe terjesztendő tár-
gyak közé ezen szavak után: „a pénztár állásáról szóló je-
lentés" — beteendő még ezen tétel: „a jövő évi költség-
előirányzat." 

d) A 14. §. második bekezdésében „30 napra" helyett 
„legalább három hónap alatt" teendő; ezen szavak pedig : 
„ugyanazon helyre (t. i. uj nagy gyűlést hirdet), hová az 
előbbi, nem határozatképes nagygyűlés hirdetve volt" — 
kihagyandók. 

e) A 23. §-ban a pénztárnokra vonatkozólag „fize-
téssel" szó helyett „dijjazással" teendő. 

f)  A 25. g-ban a második sorban a „pártolók" szó 
eleibe beiktatandók „az évenként legalább 2 frtot  fizető" 
szavak. 

g) A 27. §. második bekezdésében, hol ez van: „Elnö-
köt és alelnököt — jegyzőt és pénztárnokot a (vidéki) vá-
lasztmány választ tagjai közül egy évre." Az egy szó he-
lyett „öí" teendő. -

h) A 32. §. harmadik bekezdésében, hol ez van : 
„Feloszlás esetén az egylet vagyona a m. kir.kormány fel-
ügyelete alatt a magyar földhitelintézet  kezelése alá adata-
dó. Ez alapvagyon kamatai a tőkéhez csatolandók mind-
addig, mig a feloszlott  egylet czéljai valósítására egy más 
székely egylet alakul" — a „valósítására" szó után beik-
tatandók eme szavak : „a főrendiház  székelyföldi  tagjai és 
a székelyföldi  országos képviselők hozzájárulásával." 

A fennebbi  változtatások mellett még a következő 
jelentékenyebb javaslatok tétettek, de nem fogadtattak 
el, u. m. 



aa) Udvarhely szék vidéki választmányának többsége 
indítványozta az 1. §-ra vonatkozólag, hogy Budapestről 
az egylet  székhelye  tétessék  át M-Vásárhelyre. 

Felhozza indokul 1. hogy a székelyföld  közelében a 
viszonyokat jobban ismerik, — 2. hogy szükség esetén 
azonnal felléphetnek,  a hely szinén megjelenhetnek a tisz-
tikar tagjai, — 3. hogy az egylet Budapesten lakó tagjai 
évtizedek óta a székelyföldön  kivül élvén, sem érdekeit, 
sem szükségleteit a székelyeknek kellő közvetlenséggel 
nem ismerhetik, — 4. állami tisztviselők levén az egylet 
hivatalnokai és budapesti székhelylyel mások nem is lehet-
vén, saját érdekeik koczkáztatása nélkül nem léphetnek 
fel  a székely érdekek mellett a kormánnnyal és törvény-
hozó testülettel szemben, — 5. áz öt évi működés bebizo-
nyította, hogy a székely nemzettéstnek vérkeringését sza-
bályozó szivszerkezet a testen kivül csak bágyadt, vonta-
tott és tengődő életműdödés-szervként hathatott az egy-
let jelenlegi központjából a távol fekvő  székely vidékek 
közéletére." 

Ezzel ellenkezőleg ugyancsak az udvarhelyi vidéki 
választmány kisebbsége, illetőleg alelnöke (Kozma Ferencz) 
elleninditványt terjesztett be, t. i. hogy a közp. választ-
mány továbbra is Budapesten maradjon, felhozván  indokul 
a következőket: „Amint az udvarhelymegyei vidéki vá-
lasztmány gyűlésén kijelentettem, nem pártolhatom az ott 
szótöbbséggel elfogadott  fennebbi  inditványt. Nem mintha 
nem biznám, hogy M.-Vásárhelyen is szakértő és ügy-
buzgó személyzetet összeállítani ne lehetne; hanem mig 
erre nézve mostani közp. tagtársaink és ügyvezetőink ̂ a 
kezdet sokféle  nehézségeivel küszködve minden garantiát 
nyújtani látszottak, s igy bizalmunkat és hálás elismeré-
sünket teljes mértékben kiérdemelték : más felöl  azt a 
közvetlen tapasztalatot, melybe egyletünket eddigi- közp. 
szervezete az ország parlamentjével és kormányával, ha 
mindjárt csak személyes összekötő szálakkal is — fűzte, 
feladni  nem tartanám hasznosnak. E mellett egyletünk az 
ország fővárosában  való képviseltetés által személyes és 



társadalmi uton is olyan összeköttetések és pártolók bir-
tokába jut, s törekvéseink az országos rokonmozgalmak 
eszmeáramlatának magasabb sphaerájába emeltetnek és tár-
tatnak a felszínen,  hogy mindezeket együttvéve sehol sem-
miféle  faktorok  aequivalens előnynyel nem pótolhatnák." 

A központi választmány alaposan megvitatván az 
előbbi ellenkező indítványokat, egyhangúlag a mellett 
nyilatkozott, hogy legalább ez idő szerint az egylet érde-
kében a közp. választmány ezután is Budapesten legyen. 

A mai közgyűlésen felolvastatván  a fennebbi  véle-
mények, Ugrón Gábor ismétli a közp. választmánynak 
M.-Vásárhelyre áttétele mellett fentebb  előhozott érveket. 

Ez ellen Ssász  Károly választmányi tag felszólal. 
Kifejti,  hogy Budapesten, a hol a Székelyföld  minden 
vidékének képviselői s gyakran onnan való főrendiházi 
tagok is az év nagyobb részét töltik, a hol a mostani 
gyors közlekedésnél fogva  naponként történhetik érintke-
zés az ország legtávolabbi pontjaival is, a hol a sajtó oly 
éber őrködéssel viseltetik minden közügyi mozzanat iránt, 
Budapesten van mód bizonyára megismerni a Székelyföld 
állapotait, s figyelemmel  kisérni, s a hol kell, orvosolni a 
felmerülő  bajokat, kivált ha meggondoljuk, hogy a vidéki 
választmányoknak éppen az a hivatásuk, hogy informa-
tióival s javaslataival legyen segitségére a budapesti közp. 
választmánynak; mindezeket számbavéve, nem hiszi szóló, 
hogy a székelyföldnek  bármely pontján oly erős, tekinté-
lyes és több oldalú közp. választmány alakulhatna, mint 
Budapesten, s erélyesebb működést fejthetne  ki a székely 
állapotok megismerésére s a bajok orvoslására. 

Azón érvre nézve, hogy a budapesti közp. választ-
mány részben tisztviselőkből állván, nem védhetik eléggé 
a székely érdekeket a kormánynyal és törvényhozással 
szemben, megjegyzi  szóló,  hogy a függetlenség  a jellem 
dolga, lehet a tisztviselő is független  társadalmi cselek-
vényeiben épen ugy, mint bárki más; egyébiránt a közp. 
választmánynak a .székely ügyeket nem szükséges a kor-
mán ynyal s még kevésbé a magyar parlamenttel szemben 



védeni, a honnan eddig is mindig jóakarat mutatkozott a 
székelyek irányában; hanem védeni kell őket a társadalmi 
bajok, szegénység, ipari és gazdasági elmaradás -ellen, s 
az ily bajok elleni védelemre alkalmasabbnak tartja a buda-
pesti közp. választmányt épen elemeinél s tagjai befolyá-
sánál fogva  minden bármely székely városban alakulható 
központi választmánynál. 

Azt sem ismeri el szóló, hogy az egylet eddig keveset 
tett s bágyadt működést mutatott volna s épen a Székely 
földtől  távolléte miatt. Szerinte figyelemre  méltó eredmé-
nyeket mutathat fel  az egylet már eddig is a kezdet nehéz-
ségeinek s a kedvezőtlen évek daczára ; utal az egylet 
eddig kiadott évkönyveire, „A székely föld  ismertetése" 
czimü pályaműre, mely örszágos figyelmet  gerjesztett, 
több székely ifjúnak  szakirányban való kiképeztetésére, a 
megalakított vidéki választmányokra, melyek mint a külön-
böző székely vidékek ügyeinek S érdekeinek magzatéi 
tekintendők, s a közp. választmány segítségére lenni 
hivatvák. Ezek után azon meggyőződését fejezi  ki szóló, 
mik ép nem hiszi, hogy a székely egylet a rendelkezésére 
állott eszközökkel annyit is tehetett volna, ha közp. választ-
mánya nem Budapesten van. A mellett van tehát, hogy*iz 
egylet központi választmánya továbbra is itt hagyassék, 
(Szász K. jelen előadását általános tetszéssel fogadta  a 
közgyűlés.) 

Dr. Kriőpfler  Vilmos mint a marosvásárhelyi vidéki 
választmány elnöke kijelenti, hogy azon indítvány, mikép 
az egylet közp. választmánya M.-Vasárhelyre tétessék át, 
ámbár hízelgő volt reájok nézve, de átlátták mégis, hogy 
az ott alakítandó közp. választmány alig tehetne az egylet 
érdekeinek előmozdítására annyit, mennyit a budapesti 
közp. választmány tett és tehet. Meg kellett gondolniok 
azt is, hogy az egylet központjának M.-Vásárhelyre leendő 
áthelyezése talán más székely városok féltékenységét  is 
felébreszthetné,  a mi megint bénitólag hatna egyletünk 
működésére; ezen okok miatt tehát szóló, valamint a 



m.-vásárhelyi vidéki választmány is megnyugszik abban, 
hogy a közp. választmány maradjon ezután is Budapesten, 

Ugrón  Gábor ismételve fölszólal  az udvarhelyi vidéki 
választmány többségének emiitett javaslata mellett, s ámbár 
maga is azt mondja, hogy a fennebbi  indokolásban nem 
épen az van, hogy a kormány és törvényhozás ellenében 
kellett volna a székely ügyeket védeni, de azt fenntartja, 
hogy tisztviselők a kormánynyal szemben elég független 
magatartást nem tanúsíthatnak általában. 

Orbán Balázs nem akarja vitatni azt, hogy a szé-
kely egylet közp. választmánya hatályosabban működ-
hetik Budapesten, mint Maros-Vásárhelyen, de a hatályo-
sabb müködhetés akadályát az alapszabályokban s neve-
zetesen e 11. §-ban találja, mely nem engedi, hogy indít-
ványok egyenesen a közgyűléseken is tétethessenek. Ezt 
kívánja tehát módosíttatni. 

Ezután elnök, némely megjegyzések után felteszi  a 
kérdést, s két tag kivételével az egész közgyűlés elfogadja, 
hogy a közp. választmány székhelye ezután is Budapes-
ten legyen. 

bb). Az 5. §-ba a csíkmegyei vidéki választmány 
felvétetni  indítványozta, hogy az alapító és rendes tagok 
mellett legyenek pártoló  tagok  is. a kik legalább 1 frtot 
fizetnek  évenként, és ezek mindazon jogokkal bírjanak, 
melyekkel az alapító és rendes tagok. 

A közp. választmány attól tartván, hogy ezen vál-
toztatás következtében a rendes tagok száma nagyon 
leapadna, a nélkül, hogy a kisebb dijat fizetők  száma meg-
felelő  arányban szaporodnék, és igy - az egylet évi jöve-
delme jelentékenyen csökkenhetne, a fennebbi  indítványt 
a tett alakban nem fogadta  el; hogy mégis ez indítvány 
intentioja részben eléressék, ezen §-ba az alapító és rendes 
tagok ntán betétetett ezen tétel: „Ezeken kivül vannak 
pártolók és adakozók". Ezeknek minőségét alább az alap-
szabályok 9. §-a magyarázza meg. A közgyűlés az előadott 
szerkezetet egyhangúlag elfogadta. 



cc). A 7. §. első bekezdésének végén ezen tételben: 
„a rendes tag egymásután következő öt éven át évenként 
5 frtot  fizet."  [— Itt az öt frt  helyett három, frtot  kívánt 
tétetni, a esik-, udvarhely- és háromszékmegyei vidéki 
választmány. A közgyűlés az előbb felhozott  indokokból, 
hogy t. i. az egylet évi jövedelme ne hogy csökkenjen, 
meghagyta az 5 frtot. 

dd) Ugyancsak a 7. §, ezen részét; „a ki öt év letelte 
előtt félévvel  kilépési szándékát be nem jelenti,jannak rendes 
tagsági kötelezettsége mindannyiszor további 5 évre meg-
ujitottnak tekintik" — kihagyatni indítványozta a csik-
ós háromszékmegyeí vidéki választmány. Ezt a közgyűlés 
akként modositotta, mint fennebb  a) pont alatt látható. 

ee) A 11. §. első bekezdésének második részét az 
udvarhelymegyei vidéki választmány kihagyatni kívánta, 
Orbán Balázs meg — mint' fennebb  aa) alatt is említtetett 
— ezen részt ugy kivánja módosíttatni, hogy indítványo-
kat egyenesen a közgyűlésen is lehessen tenni és tárgyalni. 

A közgyűlés tekintve, hogy az előterjesztett szerke-
zett nem zárja ki azt, hogy indítványokat egyenesen* a 
közgyűlésekre is lehessen beadni, csak azt akarjuk meg-
akadályozni, hogy nagyobb fontosságú,  esetleg az egylet 
lételét koczkáztató indítványokkal minden előkészület 
nélkül a közgyűlés meg ne lepessék, — az előterjesztett 
szerkezetet nagy többséggel elfogadja  annyival inkább, 
minthogy ezen szerkezetben kimondatik, mikép a közgyű-
lésen tett sürgős természetű indítványok tárgyalására 
rendkívüli közgyűlés hívható össze. 

ff)  A 14. §. utolsó szakaszára vonatkozólag az udvar-
helyi vidéki választmány azt indítványozta, hogy ha vala-
mely tárgy felett  a közgyűlés elegendő tag jelen nem léte 
miatt nem határozhatna, az ugyanazon tárgy feletti  hatá-
rozásra összehívandó uj rendkívüli közgyűlés ugyanazon 
helyre hivassék össze, hol az előbbi közgyűlés, tartatott. 

Tekintve ama nehészségeket, melyekkel járna az, 
hogy ha á közp. választmány székhelyétől távol a Székely 
föld  valamelyik városában (pl. K.-Vásárhelyen vagy Cs.-



Szeredában) tartott közgyűlést kevés idő múlva ugyanott 
kellene tartartani, s tekintve azon jelentékeny költséget, 
mi ily esetben egyletünk pénztárának s az illető városnak 
kétszeresen okoztatnék: a közgyűlés nem fogadja  el a 
fennebbi  inditványt s ezen szakaszt akként módosítva 
fogadja  el, mint az fennebb  d) pont alatt látható. 

gg) A 21. §-ra vonatkozólag az udvarhelyi vidéki 
választmány azt indítványozza, hogy az egylet titkárát, 
pénztárnokát és jegyzőjét a közgyűlés válaszsza. Ez indít-
ványt a közgyűlés nem fogadja  el azon indokból, mert a 
közp. választmány időnként a körülményekhez képest biz-
tosabban megválaszthatja az emiitett teendőkre az alkal-
mas embereket; mig a közgyűlés, nem eléggé tájékozva, 
olyan titkárt, vagy penztárnokot választhatna, a kik hely-
zetök, vagy más ok miatt a reájok bizandó teendőket 
hiányosan, vagy éppen nem teljesíthetnék. 

hh) Ugrón Gábor azon kívánságát fejezi  ki, hogy a 
titkár és pénztárnok díjazás nélkül ingyen vigyék teen-
dőiket, hogy egyletünk úgyis korlátozott évi jövedelme ez 
által is ne csökkentessék, s egyéb czéloktól el ne vonassák. 

Erre elnök előadja, hogy a titkári és pénztárnoki 
teendőket az egylet keletkezése óta a mult évig igen is 
ingyen teljesítették az illetők, azonban nem lehetvén 
kívánni egyletünk egyik tagjától sem, hogy az emiitett 
hivatalokkal járó tetemes teendőket (melyek közé az Ev-
könyvek szerkesztésével összekötött rendkívüli elfoglalt-
ság is tartozik), továbbra is dij nélkül teljesítsék, s egyle-
tünk érdekében sem áll, hogy az emiitett teendőkre mind-
egyre más-más egyének szólittassanak fel,  kik épen, mert 
tiszteletbeli dolgot vállalnának, ennek pontos és gyors tel-
jesítésére kevésbé lennének kötelezhetők, ezért határozta a 
közp. választmány a mult évben, hogy a titkár 300 frt,  a 
pénztárnok 150 frt  évi dijban részesittessék; s minthogy 
meggyőződése, hogy ezen 450 frt  évi kiadás az egylet 
ügyeinek s pénztárának nem megrövidítésére, hanem hasz-
nára van : kéri a közgyűlést, hogy az emiitett, aránylag 
csekély tiszteletdijat hagyja jóvá. 



A közgyűlés csaknem egyhangúlag elnök nyilatko-
zata értelmében határoz. 

ii) A 30. §-ra vonatkozólag az udvarhelyi és három-
széki vidéki választmányok az azon megyei jövedelemből 
40% helyett 50%-ot kivánnak, az illető vidéki választ-
mány helyi szükségleteinek fedezésére  engedni. 

Tekintve, hogy eddig az egylet jövedelméből a vidé-
ki választmányok rendelkezésére semmise volt engedve, 
és tekintve különösen azt, hogy ha a bármelyik vidéki 
választmány által tett és a székelységet különösen érdeklő 
javaslat a közp. választmány által elfogadtatik,  az ily 
javaslat kivitelére a költség az egylet központi pénztárá-
ból is fordítható:  a közgyűlés legalább még egy ideig a 
40% átengedése mellett marad. 

kk) A 31. §-ra vonatkozólag az udvarhelyi vidéki 
választmány azon inditványát, hogy az egylet alapvagyo-
nát képező tőke valamelyik székelyföldi  takarékpénztár-
nál helyeztessék el, a közgyűlés nem fogadja  el részint 
azért, mert a felelősséget  nem vállalhatná magára az 
esetre, ha azon takarékpénztár, melynél az indítvány ér-
telmében az alapvagyon elhelyeztetnék, esetleg csődbe 
jutna s azáltal az alapvagyon koczkáztatva lenne. 

11) A 32. §-nak a végére a csíkmegyei vidéki vá-
lasztmány azt az indítványt teszi, hogy az egylet esetleges 
feloszlása  után „ha 10 év alatt egy ujabb székely egylet 
nem alakulna, az esetben az odáig tőkésített jövedelem a 
Székelyföldön  levő szakiskolák közt osztassék fel,  mely 
felosztást  a székely megyék főispánjának  meghallgatásá-
val a kir. kormány eszközli." 

Tekintve, hogy ezen indítvány értelmében az egylet 
esetleges feloszlása  után annak alapvagyona csekély ösz-
szegekben sokfelé  osztatnék, s inig az egyes szakintézetek 
alig lennének segítve lényegesen, az alapvagyon ugyszólva 
megsemmisíttetnék, s az egylet emléke nyomtalanul el-
tűnne, a közgyűlés a fennebbi  indítványt nem fogadja  el; 
az előterjesztett és elfogadott  szerkezetet alkalmasabbnak 
találván arra, hogy még az esetleges feloszlás  esetében ís 



az egylet összes vagyona elegendő biztositét mellett azon 
czélokra legyen használható, mely czélokat most a szikelv 
egylet maga eleibe tűzött. 

Ezzel az alapszabályok módosítása ir.ínti tanácskozás 
befejeztetvén,  s a módosított alapszabályok szövege egész-
ben megállapittatván, az elnökség megbizatik, hogy azo-
kat tisz^áztassa, jóváhagyásukat a nagymélt. belügymi-
nisteriumnál eszközölje, aztáu kellő számban nyomtassa 
ki, a vidéki választmányoknak küldje meg, s általában az 
uj alapszabályok életbeléptetéséről gondoskodjék. 

Az elnökség egyszersmind arra is megbizatik, hogy 
a most megállapított alapszabályokra néz,ve a belügymi-
nisterium által netalán teendő nem lényeges szerkezeti 
észrevételeket uj közgyűlés összehívása nélkül is változ-
tathassa, illetőleg elfogadhassa  az egylet nevében. 
5. Még az alapszabályok tárgyalása folytán  érkezettaz elnök-

höz Haynald Lajos kalocsai bibornok-érsek, tiszt, elnök ur levele, 
melyben sajnálatát fejezvén  ki, hogy gyengélkedő egészsége 
miatt ezen közgyűlésen részt nem vehet, üdvözli a közgyűlést. 

A közgyűlés éljenzéssel veszi tudomásul ő eminen-
tiájának szíves megemlékezését, és az elnököt megbízza, 
hogy azért a közgyűlés köszönetét s egészségének teljes 
helyreállása iránti meleg óhajtását fejezze  ki Haynald 
Lajos bibornok-érsek és tiszteleti elnökünk előtt. 

' 6. A most megállapított alapszabályok értelmében az 
eddigi 15 taghoz a közp. választmányba még tíz tag lévén 
választandó, s a számvizsgáló bizottságba 3 tag, mi ezen köz-
gyűlésre szintén tárgyul kitűzve volt, elnök a közgyűlést szava-
zásra hívja fel,  és szavazatszedő bizottság tagjaiul Barabás Mik-
lós elnöklete alatt Borosnyav Pál és Borszéki Károly tagtársakat 
ajánlja, kiket a közgyűlés e végre kiküld. 

A szavazadszedő bizottság jelenti, hogy beaiatott 18 sza-
vazat, melyből a központi választmány tagjaiul 18 szavazattal 
megválasztattak: Weress Dénes torda-aranyosmegyei alispán, 
Forró Ferencz háromszékmegyei alispán, Dr. Török Albert ud-
varhelymegyei alispán, Szentíványi Kálmán maros-tordamegvei 



alispán, Szilágyi Sándor, Dr. Csiky Kálmán, továbbá 17 szava-
zattal Gidófalvi  István, Dr. Bochkor Károly és Borszéki Soma. 
A számvizsgáló bizottságba pedig minden szavazattal Boér 
Sándor, Szántó Samu és Máté Sándor választattak meg. 

Elnök ezen eredményt a közgyűlésnek kihirdeti. 
Ezzel a napi rendre kitűzött tárgyak letárgyaltatván, el-

nök meleg zárszavakkal a közgyűlést bezárja, s a közgyűlés 
tagjai az elnököt éltetvén, szétoszolnak. 

Budapesten, 1880. november hó 28-án. 

Hajós János, s. k. Buzogány Áron, s. k. 

elnök." egyl. titkár. 

A fennebbi  jegyzőkönyv hitelesittetik. 

Prileszky Tádé, s. k. Bereczky Sándor, s. k. Pap Samu, s. k. 
kiküldött hitelesítő biztosok. 



V. 

A SZÉKELY MŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI EGYLET 

ALAPSZABÁLYAI 
(a mint  az 1880. évi  november hó 38-án Budapesten  tartott  rendkívüli 

• közgyűlésen  módosíttatták  és  megáUapittattak). 

I. FEJEZET. 
Az e g y l e t cz ime , s z é k h e l y e , ezé Íj a. 

1. §. Az egylet czime: ^Székely  művelődési  és  közgazdasági 
egylet";  központi székhelye Budapest. 

2. §. A „Székely művelődési és közgazdasági egylet" czélja 
a székelyföldi  lakosok szellemi és anyagi előhaladásának fejlesz-
tése, támogatása. 

3. §. Ezen ezél elérésére az egylet a következő eszközökkel 
törekszik, u. m. közművelődési és tanintézetek fejlesztése,  ujabbak 
alapításának indítványozása és elősegítése, székelyföldi  tanulók 
szakszerű, különösen ipari kiképeztetése, mező-, erdő- és köz-
gazdasági, ipar és kereskedelmi állapotok ismertetése s az azok 
javítását ezélzó javaslatok, vélemények adása, az egylet körébe 
vágó munkák s röpiratok terjesztése, szakmüvek ismertetése és 
ajánlása; az egylet czéljai előmozdítására szolgáló kérdéseknek 
pályázatra kitűzése; a „székely kivándorlás" ügyének és mér-
vének figyelemmel  kisérése, korlátozására és meggátlására vonat-
kozó intézkedések; székelyföldi  kereskedelmi és iparczikkek 
ismertetése és ajánlása a fővárosban  és a székelyföld  határain 
kivül másutt is, végül takarékpénztárak s más népies pénzinté-
zetek és egyesületek alapításának elősegítése. 

4. §. Az egylet működése kiterjed a székelyföldre  s annak 
legközvetlenebb szomszédságaira, a menyiben az egylet czélja 
tevékenységének e vidékekre is kiterjesztését igényli. 



II. FEJEZET. 
A # e g y l e t tagja i . 

5. §. Az egylet áll: a) alapitó, b) rendes tagokból. 
Ezeken kiviil vannak pártolók és adakozók. 
6. §. Alapitó tag, a ki az egylet vagyonához legalább 100 

frtnyi  alapitványnyal járni, akár készpénzben, akár a központi 
választmány által biztosnak ítélendő magánkötelezvényben, vagy 
pedig legalább 5%-ot kamatozó ovadékképes értékpapírban. 

Oly alapitó tag, a ki legalább 500 frtos  alapitványnyal 
járul az egylet vagyonához, a központi választmánynak élet-
fogytiglan  rendes tagja. 

7. §. Rendes tag mindenki, ki az egylet czéljai iránt 
érdeklődéssel viseltetvén, az egylet által e czélra kibocsátott 
íven tett aláírása által, — mely magánjogi kötelező, s az egyleti 
alapszabályok elfogadását  jelentő hatálylyal bir, — kötelezi 
magát, hogy tagdíjul az egylet pénztárába egymásután követ-
kező öt éven át évenként 5 forintot  fizet. 

A ki ez öt év letelte előtt legalább fél  évvel kilépési szán-
dékát az egylet központi választmányánál írásban be nem jelenti, 
annak rendes tagsági kötelezettsége mindannyiszor további egy 
évre megujitottuak tekintetik. 

Az évi tagsági dij az egylet központi pénztárába Budapes-
ten fizendő. 

A késedelmes fizető  aláveti magát a központi választmány 
által szabadon választandó bármely budapesti községi, illetőleg 
járásbíróság illetékességének. 

A központi választmány a tagsági dij beszedésével a vidéki 
választmányok pénztárnokait, esetleg más ügybarátokat is 
megbiz. 

A tagsági dij az év első felében  fizetendő  be. 
8. §. Az alapitó és rendes tagok a közgyűlésen szavazási 

és inditványozási joggal birnak, egyiránt választók és választ-
hatók ; az egylet rendes évi kiadványait ingyen kapják. 

A tagsági jogok csak személyesen gyakorolhatók. Testüle-
tek alapitó és rendes tagsági jogukat meghatalmazott által gya-
korolják. 



A rendes tag fizetési  kötelezettsége — habár aláírása sze-
rén t tovább is terjedne — illetőnek csak halála évéig tart. 

9. §. Pártolók azok, kik vagyoni viszonyaik miatt a rendes 
tagsági dijnál kevessebbel járulhatnak bizonyos időn át évenként 
az egylet pénztárának gyarapításához. 

Adakozók, a kik egyszermindenkorra bármely összeggel 
gyarapítják az egylet vagyonát. 

III. FEJEZET. 

Az e g y l e t i t a g o k n a g y g y ű l é s e . 

10. §. Az egyleti tagok összeségét a nagygyűlés képviseli.-
Az évenként egyszer, augusztus vagy szeptember hóban tartandó 
rendes nagygyűlés napját és helyét a központi választmány 
határozza meg, ós legalább 4 héttel elébb a napirenddel együtt 
közzéteszi. Rendkívüli nagygyűlést az elnök vagy a központi 
választmány hivhat egybe, — azonkívül három vidéki választ-
mány kívánságára összehívni köteles — de azt négy héttel előbb 
a tárgysorozattal együtt közzétenni tartozik. 

11. §. A nagygyűlésen az egylet minden személyesen 
megjelent alapító és rendes tagja, illetőleg a testületek megha-
talmazottjai egyenlő joggal részt vehetnek, indítványokat tehet-
nek, de azokat a közgyűlés előtt legalább július l-ig a központi 
választmányhoz Írásban bejelenteni tartoznak. A központi választ-
mányhoz eként be nem jelentett s általa napi rendre ki nem 
tűzött önálló indítvány felett  a közgyűlés — ha azt azonnal el 
nem vetné — csak annyiban határozhat, hogy azt a jövő köz-
gyűlés, rendkívül sürgős esetben egy e czélra összehívandó 
rendkívüli közgyűlés napi rendjére leendő kitűzés és véleményes 
jelentés végett a központi választmányhoz utasítja. 

A nagygyűlésen minden egyes tagnak jogában áll a köz-
gyűlés elnökéhez az egyletet érdeklő ügyekben, kérdéseket 
intézni. 

12. §. Az egyleti elnök vagy helyettese a nagygyűlést 
megnyitván, a titkár vagy helyettese kimutatást terjeszt a 
nagygyűlés elé az egylet évi működéséről, az elért eredmények-
ről, felolvastatik  az elmúlt év zárszámadása, a pénztár állásáról 



«zóló jelentés, a jövő évi költségelőirányzat, s főbb  vonásokban 
felsoroltatnak  a közelebbi jövő teendői. 

A nagygyűlés választja, illetőleg egésziti ki az egylet el-
nökségét és a központi választmányt. (18. §.) 

A nagygyűlés évenként öt tagból álló számvizsgáló bizott-
ságot küld ki, kik a jövő rendes nagygyűlés elé terjesztik jelen-: 
téstiket. 

A központi választmány a kitűzendő kérdésekre beérkezett 
munkálatokról s azok eredményről jelentést tesz és gondosko-
dik, hogy felolvasások  tartassanak. 

13. §. Érvényes határozat hozatalára az elnökön kivül leg-
alább 30 tag jelenléte szükséges. Határozatok szótöbbséggel 
hozatnak. Szavazat-egyenlőség esetében az elnök szavazata dönt. 

14. §. Indítvány alapszabály változtatása iránt, mely csak-
is a központi választmány részéről vagy annak utján terjeszt-
hető a nagygyűlés elé, a nagygyűlést összehivó hirdetményben 
különösen kiemelendő. Ily tárgyban csak oly nagygyűlés hatá-
rozhat, melyen legalább 60 tag van jelen, és a jelenlevőknek leg-
alább két harmadrésze szavazatával az indítványozott módosí-
táshoz járul. 

Ha a 13-ik, illetve jelen szakaszban emiitett számú tag 
meg nem jelennék, a központi választmány legalább 3 hónap 
alatt uj nagygyűlést hirdet, mely a megjelentek számára tekin-
tet nélkül határozatképes. Ily gyűlés csak az előbbinek napi 
rendjére már kitűzött tárgyak felett  határozhat. 

IV. FEJEZET. 
A k ö z p o n t i vá la sz tmány . 

15. §. A központi választmány áll a tiszteletbeli elnökök-
ből, a legalább 500 frtos  alapítványt tett alapitókból, az egyleti 
elnökből, két alelnökből és 25 tagból, kik közül az elnöknek, 
egyik alelnöknek és legalább 15 választmányi tagnak Budapesten 
lakó vagy az év nagy részében itt tartózkodó egyleti tagnak 
kel] lenni. 

A központi választmányt az alapitó és rendes tagok sorá-
ból a nagygyűlés választja titkos szavazat utján általános sza-
vazattöbbséggel a 18. §-ban leirt módon. 



A választmánynak szavazati joggal biró rendes tagjai még 
a főrendi  ház székelyföldi  tagjai és a székelyföldi  képviselők isr 
a mennyiben az egyletnek alapitó vagy rendes tagjai. 

16. §. A központi választmány havonként legalább egyszer 
ülést tart; az elnök a szükséghez képest rövidebb időközben is 
hivhat össze ülést, sőt ezt legalább öt választmányi tagnak kívá-
natára tenni köteles. 

Érvényes határozat hozatalára az elnökön és titkáron, ille-
tőleg helyetteseiken kivül legalább 5 választmányi tagnak jelen-
léte szükséges. Határozatok szótöbbséggel hozatnak, szavazat-
egyenlőség esetében az elnök dönt. 

17. §. A központi választmány igazgatja az egyletet, intézi 
annak ügyeit, utalványoz, intézkedéseket tesz a vidéki választ-
mányok jelentéseinek tekintetbe vételével, s az egylet érdekeit 
hiven előmozdítja és a közgyűlés határozatait végrehajtja. 

Az egyes választmányi tagok indítványokkal, javaslatok-
kal léphetnek a választmány elé; feladatuk  különösen a székely-
földi  művelődési, ipar és kereskedelmi, mezei és közgazdasági 
viszonyokat és állapotokat szemmel tartani, az e téren felmerü-
lő jelenségeket figyelemmel  kisérni, és azokra nézve véleményes 
jelentésüket a választmány előtt szóval vagy Írásban megtenni. 

' 18. §. A választmányi tagok egy ötöde az évi rendes nagy-
gyűlésen kilép, és pedig sorsolás utján mindaddig, mig a hiva-
tali tartam szerint sorrend (turnus) képződött, mely azután a 
kilépésre nézve irányadó leend. A kilépett választmányi tag újra 
megválasztható. 

Az elhalt vagy kilépett tag helyébe választott uj tag a sor-
rend (turnus) tekintetében amannak helyébe lép. 

V. FEJEZET. 

Az e g y l e t e l n ö k s é g e és t i s z t v i s e l ő i . 

19. §. Az egyleti elnökség áll a tiszteletbeli elnökökön 
kivül — a kiket a székely érdekek körül szerzett nagy érdemei-
kért a közgyűlés a központi választmány ajánlatára a kiváló 
íazafiak  sorából választ — az egyleti elnökből és két alelnök-



bői, kik, és pedig első sorban az egyleti elnök, ennek akadályoz-
tatása esetén az alelnökök egyike az egyletet a központi választ-
mány határozatai értelmében vezetik és igazgatják. 

Az elnököt és két alelnököt titkos szavazás utján a jelen-
levő tagok általános szavazattöbbségével szintén a nagygyűlés 
választja 5 évre. 

20. §. Az elnök, akadályoztatása esetén egyik alelnök, az 
egyletet a kormány, a hatóságok, biróság előtt és más személyek-
kel szemben képviseli, a nagygyűlésen és a központi választmány 
ülésein elnököl, azok jegyzőkönyvét a titkárral együtt aláirja. 

Az elnöknek nemcsak joga van, de kötelessége is az egy-
let ügyvitelét és vagyonkezelését időnkint megvizsgálni, e czél-
ból az egylet közegeitől felvilágositásokat  kivánhat. 

Sürgős esetben az elnök a központi választmány határo-
zata nélkül is utalványozhat 40 frt  erejéig, ezt azonban jóvá-
hagyás végett tartozik a legközelebbi választmányi ülés elé 
terjeszteni. 

21. §. Az egylet tisztviselői; 
a titkár, a pénztárnok és a jegyző a szükséglendő segéd-

személyzettel, ez utóbbiak alkalmazása és díjazásuknak megha-
tározása a központi választmány feladata. 

22. §. A titkárt a központi választmány választja saját 
tagjai közül öt évre. Tiszteletdíj át esetleg a központi választ-
mány állapítja meg. 

A titkár úgy a nagygyűlésen, mint a központi választ-
mány üléseiben az előadói tisztet viseli, a jegyzőkönyveket ve-
zeti , a határozatok kiadványozásáról és azok végrehajtásáról 
—• a mennyiben rá bizatnék — gondoskodik, s általában fel-
ügyel a kezelés rendes menetére. Végre a központi választmány 
megállapodásaihoz képest szerkeszti az egylet évi kiadványait. 

23. §. A pénztárnokot a központi választmány választja 
meg és látja el esetleg díjazással. Kötelessége az egylet vagyo-
nát a központi választmánytól nyert utásitás szerint hiven és 
pontosan kezelni, a pénztár állapotáról a ljözponti választmány 
élé koronkint jelentést, az év végén számadást terjeszteni; kö-
teles továbbá a pénztárt az elnök vagy a választmány által e 



czélra kiküldött tagok vagy a nagygyülési számvizsgálók kívá-
natára bármikor vizsgálat alá bocsátani. 

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

24. §. A jegyző — kit szintén a központi választmány vá-
laszt — a titkár távollétében ezt helyettesíti, és a központi vá-
lasztmányi ülések jegyzőkönyveinek vezetésében s általában az 
elnök utasításai szerint a fogalmazásban  és egyéb szükséges 
eljárásban is segédkezik. 

VI. FEJEZET. 

A v idékek k ö z g y ű l é s e i . 

25. §. A volt székelyszékekben (most megyében) és azok 
területén fekvő  városokban lakd alapitó, rendes tagok és az 
événkint legalább 2 frtot  fizető  pártolók összesége képezi azon 
vidék közgyűlését, mely minden évben egyszer összehívandó az 
azon vidéki választmány elnöke által. 

E közgyűlés teendője az illető szék (megye) területén 
működő 15—20 tagu vidéki választmányt — kik közül legalább 
ötnek állandóan a vidéki választmány székhelyén kell laknia — 
a központi választmányra nézve a 18. §-ban megállapított mó-
don titkos szavazat utján megválasztani. 

26. §. A volt székelyszékek területén kivül lakó tagok tag-
sági jogaikat a legközelebb fekvő  vidéki egylet közgyűlésén, ille-
tőleg ha alapitó vagy rendes tagok, az egylet nagygyűlésén 
gyakorolhatják. 

VII. FEJEZET. 

V i d é k i v á l a s z t m á n y o k . 

27. §. A 25. §-ban említett módon alakult Öt vidéki vá-
lasztmány székhelye mindenik megyében (székben) az illető 
megye főhelye. 

Elnököt és alelnököt — kik közül egyiknek állandóan a 
vidéki választmány székhelyén kell laknia — jegyzőt és pénz-
tárnokot a választmány választ tagjai köréből öt évre. A lelé-
pők újra választhatók. 



Az elnök, vagy akadályoztatása esetében az alelnök a 
választmányt minden negyedévben legalább egyszer, a szükség-
hez képest, valamint legalább 5 tagnak kivánságára máskor is 
összehívni köteles. 

A elnök vagy akadályoztatása esetén az alelnök a vidéki 
választmányt a hatóságok előtt és harmadik személyekkel szem-
ben képviseli. 

28. §. A vidéki választmányok saját vidékük viszonyairól, 
szükségeiről és tapasztalataikról tanácskoznak, közvetlen ada-
tokat gyűjtvén, indítványokat és javaslatokat tesznek, megálla-
podásaikat évi költségvetésük előirányzatát, jóváhagyás és zár-
számadásukat felülvizsgálás  végett a központi választmányhoz 

. felterjesztik,  s az eként jóváhagyott határozataiknak, valamint a 
központi választmány határozatainak végrehajtását eszközlik 
és arra felügyelnek;  általában pedig szóval és tettel munkálnak 
az egylet gyarapodásán, tagjai számának — folytonos  nyilván-
tartás mellett — nevelésén, és az egylet érdekeit lehetőség sze-
rint ápolják és előmozdítják. 

Minden év végén jelentést tesznek a központi választ-
mánynak működésükről s az elért eredményekről. 

29. §. Érvényes határozatot csak oly ülés hozhat, melyen 
legalább 5 tag van jelen. Határozatok szótöbbséggel hozatnak, 
szavazatok egyenlősége esetében az elnök szavazata dönt. 

A vidéki választmányi tagok kilépésének sorrendjére, a 
kilépés vagy halál által megürült helyek betöltésére a köz-
ponti választmányra nézve mondottak (18. §.) irányadók. 

30. §. A vidéki választmányok részint munkálkodásuk 
szükségleteinek, részint kezelési és ügyviteli költségeiknek, jele-
sen tisztviselőik esetleges díjazásának fedezésére,  az azon megye 
(szék) területén lakó rendes tagoktól és pártolóktól tényleg be-
folyt  összegek 40%-át vehetik igénybe. Kiadásaikat azonban a 
vidéki választmányok csak a jövő évre nézve minden év deczem-
ber hó elejéig a központi választmányhoz bemutatott, és ez által 
jóváhagyott költségvetésük keretében, illetőleg esetröl-esetre 
felterjesztett,  és a központi választmány által elfogadott  javas-
lataik értelmében tehetik. 



VIII. FEJEZET. 
Az e g y l e t vagyona. 

31. §. Az egylet vagyonát az alapítványok, rendes tagsági 
dijak, továbbá a pártolói járulékok, jótékony adakozások, örök-
ségek és hagyományok képezik. 

IX. FEJEZET. 
Az e g y l e t f e lo sz lá sa . 

32. §. Az egylet feloszlását  csak oly nagygyűlés határoz-
hatja el, melynek napirendjére az tárgyul kitűzve lévén, az 
összes egyleti tagok számának felénél  több van jelen, és ezeknek 
legalább két harmada a feloszlásra  szavaz. 

Ha ily nagygyűlés létre nem jőne, a központi választ-
mány a feloszlásnak  napirendre tételével 30 napra új nagy-
gyűlést hirdet, a melyen megjelenők, számukra tekintet nélkül, 
2/s szavazattöbbséggel mondhatják ki a feloszlást. 

Feloszlás esetén az egylet vagyona a m. k. kormány fel-
ügyelete alatt a magy. földhitelintézet  kezelése alá adandó. Ez 
alapvagyon kamatai a tőkéhez csatolandók mindaddig, mig a 
feloszlott  egylet czélja valósitására a főrendiház  székelyföldi 
tagjai és a székelyföldi  orsz. képviselők hozzájárulásával egy 
más „Székely-egylet* alakul, mely esetben az uj székely-egylet-
nek a megalakulás után a szóban levő alapvagyon kezelése alá 
bocsátandó azon feltétel  alatt, hogy annak csak kamatait hasz-
nálhatja fel  székely művelődési vagy közgazdasági czélokra. 

Ha pedig husz év alatt ujabb „Székely-egylet" nem ala-
kulna, ez esetben az akkor fennálló  alap a Magy. Tud. Akadé-
miának adassék át, mely azt „Székely-egyleti alapítvány" czi-
mén külön kezelje, s annak jövedelmeit évenként a jelenlegi 
„Székely-egylet" alapszabályai 3. §-áhan jelzett valamely czél 
előmozdítására fordítsa. 

33. §. Az alapszabályok változtatására, valamint az egylet 
feloszlására  vonatkozó határozat, foganatosítása  előtt, a m. kir. 
belügyminiszter úrhoz fölterjesztendő. 

34. §. Ha az egylet az alapszabályokban meghatározott 
czélt és eljárást, illetőleg hatáskörét meg nem tartja, a kir. kor-



mány által, a mennyiben további működésének folytatása  áltaí 
az állam vagy az egyleti tagok vagyoni érdeke veszélyeztetnék, 
haladéktalanul felfüggesztetik,  s a felfüggesztés  után elrende-
lendő szabályos vizsgálat eredményéhez képest végleg fel  is 
oszlattatik, vagy esetleg az alapszabályok legpontosabb meg-
tartására különbeni feloszlatás  terhe alatt köteleztetik. 

Hitelesítésül: Buzogány Áron, s. k. Hajós János, s. k.-
az egylet titkára. az egylet elnöke. 

56647. szám. Látta a magyar királyi belügyminister. 

Budapesten, 1880. évi deczember hó 10-én. 

A miniszter helyett: Piónay Józaef,  s. k. 
államtitkár. 



VI. 

Székely és Magyar. *) 
Irta báró Kemény Endre. 

Elszaval tátott a Székely művelődési és közgazdasági egylet 
1880. aug. 15-én Tordán tartott közgyűlésén. 

Sötét az ég, letűnt a meteor, 
Pihenni tért az isten ostora; 
S a féke-vesztett,  durva harczi kor 
Keblén szilajra fejlett  dalia 
Dárdát hegyez, sivítva bömböl égre: 
Nincs rabbilincs! csak hogy megértük végre. 

Szláv, G-oth, Alán, Gépida és Herúl, 
Ki bír fékezni  ilyen nép-özönt ?! 
A föld  meging, a merre átvonúl; 
Hegy meglapul, folyam,  tenger kiönt, 
S egy fellázadt  világnak dörgi szája: 
Pusztuljon el a hunnok szép hazája!! 

Föl hős fiak,  királyi sarjadék! 
Fői büszke Hunn; a koczkán mindened! 
Csatára föl,  szakadjon bár az ég : 

*) Némely újabb kutató kétségbe vonja a székelyek hunn erede-
tét; őket Szent István király által betelepítetteknek állítván. Nem 
vagyok illetékes e tárgyban Ítéletet mondani, különben is költői fel-
dolgozásra a hagyomány, vagy monda, mindig elég történelmi alap. 

Ettől eltekintve is országos  tekintélyekre, részint okmányokra 
hivatkozhatom, kiknek s a melyeknek előadásával, költeményem telje-
sen egyeztethető. Ilyenek: Szabó Károly, Szilágyi Sándor, Béla király 
névtelen jegyzője s a csíki székely-krónika, és a mi mindezeknél nyo-
mósabb, népünk ezredéves ebbeli megingathatlan hite. 

Ennyit költeményem igazolására. 



Világuralmad, hősi nagy neved, 
Ne hadd letépni lázadt szolga hadtól; 
Ne rettegj senkitől, csak ö n m a g a d t ó l ! 

Legyőzni téged nincs elég vihar. 
S ha lesz tanácsban egység, ész, erő, 
S kardot forgatni  büszke hősi kar: 
A fél  világ hiában ront elő; 
S e pártütő, lázongó, szolga csorda: 
Remegve hull kegyelmet esdve porba! 

A táltos igy; — a jós eként dalol," 
Csatára késztve honfitársait  . . . 
Fegyver csörög, a ménnek szűk az ól, 
S megvédeni a hon határait 
Csattogva kél ijesztő szörnyű tábor: 
Miljónyi harczos, vad, zord, büszke, bátor. 

Vak jóslatok, embernyi véges ész! 
A sors hatalma rendületlenül 
Halad nagy útján; s felvirúl,  enyész, 
Nép nép után, ha sorja rá kerül . . . 
Irtóztató harczolni végzetével, 
Testvéri harczot küzdve, önfelével. 

Intett Hadár, nem hallgaták szavát. 
Hunn hunnra csap; s a bősz királyfiak 
Egymásra hajtva népök legjavát, — 
Testvér idegről szálló gyors nyilak 
Rokon vér-árba fullaszták  hazájok! 
Igy jött a végső pusztulás reájok. 

Elhullt a hunn. De nem, még is maradt 
Maroknyi tábor hős Imák körűi, 
S útat találva, vad tusák alatt, 
Mint sajka vészes tenger-ár közül: 
Szép Erdély bérczein rév partra lelve, 
Megmenté s z é k e l y t isten nagy kegyelme I 



II. 

Ö a gyors idő hulláma egyre folyt; 
Virult a lomb, majd hó takarta el. 
Vénült a hős, ki látta, mint bomolt 
A hunn biralma foszlányokra  el; 
Vénült a hős, de élt a hit közöttök, 
Hogy fog  még sütni jobb nap is fölöttök; 

Hogy újra jő még nap-kelet felől, 
Etel fajából  hősi nép, s vezér . . . . 
E hit védé a csüggedés elől; 
E hit miatt folyt  annyi drága vér 
A székely bérezek bátor védletében, 
Vért szomjazó csordáknak ellenében. 

.S izzadás közt, munka fáradalmán, 
Mély gyököt vert a maroknyi nemzet; 
Tiszta szivvel, bérezés erdők halmán, 
Félni többé senkitől sem kellett; 
Nem volt több nép, ki dúló harezra hijja: 
Megvédte hire, hősi szive, íjja. 

S izmosúlva számban és erőben, 
Várta, várta, egyre várta őket; 
Hitte bizton, mit remélt élőbbén: 
Látni fogja  még a hadverőket. 
A szive lángolt s harcztüzétől ége, 
Ha hajnalonta napkeletre néze. 

-S ím jőn a hír, a szellőn fellegen. 
Nap sugarán, szivek verésein: 
Hogy büszke nép jön győzve vészeken, 
^Győzelmi bért aratva ellenin; 
S a hős Etel véréből szült levente: 
Árpád vezérök tündököl előtte. 



A fő  rabon bán, mint a szél vihar 
Gyors lóra ül; kisérve bajnokok, 
El-el maradnak erdő, völgy, avar; 
S csak egyre mennek, éjjet és napot 
Mind egybe toldva, mig a hét vezérrel 
Nagy esküvést nem isznak, hősi vérrel. 

III. 

Azóta hajh! egy ezred év lejárt. 
Török, tatárral, küzdött nemzetünk; 
S elsirni kelle annyi bánat árt. 
Gyakorta játszék vak remény velünk: 
Magas dicsőség fénylő  kék egéből 
Hulltunk alá, angyalként édenéből. 

De hogyha buktunk: s z é k e l y és magyar, 
Együtt bukott el, s együtt támadott; 
Egyszerre zengett ajkán méla dal; 
S a túlcsapó kedv együtt áradott; 
S fényben,  homályban elmúlt ezred éve, 
Hogy testvérét nem hagyta cserbe vére. 

Folytassuk hát, mit őseink tevének: 
S népünk hatalma, fénye  újra gyúl! 
S mit Árpád és Zandirhám esküvének — 
Ha ég szivünkbe olthatatlanul: 
Ugy senkinek sem lesz hatalma rája, 
Hogy elbukjék e büszke nép hazája!! 



vir. 

Tájképi vázlat a „Székelykö-* és vidékéről. 
Irta  és  a Székely  művelődési  és  közgazdasági  egyletnek  1880. aug. 

15-én  Tordán  tartott  közgyűlésén  félolvasta  Téglás  Gábor. 

A haladás szellemében rejlik, hogy a régi kor védrend-
szere nehézkes közlekedési viszonyai által létesitett territoriális 
alakzatot a modern közigazgatás sok águ feladataiban  nyilvánuló 
gravitatio ellenállhatatlan erejével a szomszédos nagyobb ha-
tóságok érdekközösségébe sodorja be, édes keveset törődve a 
históriai reminiseentiákkal s nem kedvezve még az olyan nagy 
nyomatékú jogczimnek se, minővel az egykori Aranyosszék-
közei 700 év előtt Tordavármegye kebeléről leválva önálló-
ságot biztosított volt magának. Csakhogy mig más törvényható-
ságok tagjainál a megszokott különállás előjogainak feladása 
fájó  érzet nélkül nem mehet végbe, s a letűnt függetlenség 
aranykorszakainak emléke nemzedékről nemzedékre, gyászos 
hagyományként szokott átszállni : addig Aranyosszék beolva-
dása Tordavármegyébe nem egyéb, a százados testvéri frigy 
megújításánál, s a szerves egészsze alkotott részek egybeforra-
dását jelképezi csupán, hogy annál biztosabban munkálhassák 
az egyéni és testületi boldogulás szép feladatait.  Es ha a szabad 
rendelkezési jog feláldozása  a területi arrondirozás idejében tán 
aggályokat is ébresztett volna a pessimisták lelkében ; ime ez 
alkalom nem fényes  czáfolat-e  a kishitüekre nézve is, midőn 
Tordamegye a beleolvadt Aranyosszékben képviselt székelység 
culturalis ügyének hivatott intézőit, a székelegylet tagjait csa-
ládias melegséggel fogadja  tűzhelyéhez, s azoknak minden tö-
rekvését édes magáéként felkarolva,  lelkes áldozatkészséggel 



aiet egyenként és együttesen az egyleti czélok minél nagyobb 
mérvű és sikeresebb biztositására. 

E harmonikus viszonytól bátorittatva, minden tartózkodás 
nélkül fentarthatjuk  itt az egyesült Torda-Aranyosmegye szék-
helyén is eddigi közgyűléseink gyakorlatát, mely szerint a fel-
olvasások anyagául kiválóképen speciális székely tárgyak vá-
lasztandók. De midőn a székely közmivelődési és közgazdasági 
egyesület eddigi gyakorlatára támaszkodva, egyesült Torda-Ara-
nyosmegye székhelye és speciális székelytárgyról a „Székely-
kőről'1 óhajtok felolvasást  tartani, márcsak a fogadtatásunkban 
annyi szívélyességet tanúsító megye és székváros iránti tiszte-
letből is vegyük kiindulási pontul azt a feltűnő  mészlánczolatot, 
mely a Keresztes mezőn át az egyesült törvényhatóság fővárosa 
Torda felé  tett utazásunk alatt kétségen kívül mindnyájunk fi-
gyelmét rögtön megragadta, bárha itt a város megett Koppánd 
közelében még csak lankás hegyhátként bukkan a harmadkor 
dombsorai alól elé. Midőn azonban amott balra Mészhőn  felül  az 
ismeretes tordai  hasadék  nevü meredek szakadékban főtengelye 
hirtelen másodszor, sőt odább az Aranyos völgyén harmadszor is 
megtörik : mintha restelné e rövid vonalon ily gyors egymásután-
ban ismételten szenvedett kudarczot, égre szökellő és vadul össze-
szaggatott csoportozatban tolul fel,  a láthatár szélére kimagasit-
ván a Székelykőt, hogy az utas akaratlanul is azon felejti  tekin-
tetét, s meglepetve szemléli, mint a vidék fölé  állított nagyszerű 
természetes fellegvárat.  Ha azonban egyszer figyelő  állomásul 
vesszük e fellegekbe  nyúló hegytetőt, onnan ismét tovább követ-
hetjük a hegységet, mely a Maros felé  festői  ormokban halad le 
egészen a Hegyaljáig, s ott a Osáklyakővel éri el nagyszerű vég-
pontját. És e hatalmas párkányhegységen belül az Aranyos felső 
vidékén még egy második párhuzamos lánczolatot rejteget a 
távol köde, honnan szilaj vadsággal egymásután rövid körökben 
számos hegyipatak zudul a külső övnek, kíméletlenül összevissza-
bontogatva azt, mintha saját forrásvidéküknek  akarnák a völgy-
lakók figyelmét  kierőszakolni. E belső vagy nyugati hegyvonulat 
sokkal távolabb esik mai tanulmányom tárgyától, sem hogy 
azzal tovább foglalkoznom  kellene, s csupán a kirándulók előtt 
felnyíló  panoráma kedvéért említem még fel,  hogy az már a 



nemes fémek  bősége miatt Erdély Californiájának  nevezett veres-
pataki bányavidékén éri el teljes kifejlődését,  és Zsámenánál két-
felé  válva, egyfelől  Offenbánya  mellett a Colczu Csaránulujban 
éri végét, másfelől  Yerespatak környékén az Aranyos felső 
völgyét hálózza be, s annak jobb partján a Muntyele máréval 
vetette meg lábát. Ha megemlitjük még, hogy a szóban forgó 
két fő  lánczolat peremjeként, a N.-Enyedre nyiló nyirmezői 
muzsnai völgytől a Hegyaljáig egy elszórt csúcsokból álló külső 
őr is létezik, megadtuk mindazt a tájékoztatót, mit kiszabott 
tárgyunk keretében fel  lehetett ölelni. — Ránk mint a székely-
egylet tagjaira azonban ez alkalommal kiváló fontossággal  csupán 
az először emiitett torda-toroczkói, illetőleg kecskekői lán-
czolat bir, mint a mely nemcsak a vasúti coupéból le Gyula-
fehérvárig  élvezhető tájképek legfestőibb  részleteit szolgáltatja, 
hanem a mindnyájunk által annyira magasztalt Toroczkó és az 
aranyosszéki részek érintése által névleg és valósággal is élvezi 
a székely honpolgári kiváltságot. — Tekintsünk körül tehát, 
még egyszer a tordai hidnál elénkbe táruló felséges  tájképen, s 
vegyük utunkat amarra keletnek, a hol a kényelmesen kiter-
jeszkedő Keresztes-mező a Létomtetőbe ütközik, s ott hullám-
fodrot  vetve lépcsős emelkedéssel fut  tovább, mignem Kocsárd 
közelében a Maros tág völgyébe olvad be. — Mi azonban e fok-
szerü párkány előtt jobbra fordulva,  mindenütt az Aranyos árad-
ványi sikján haladunk Alsó- és felső-Szt.-Mihályfalván  át Sin-
falváig,  mely falu  mellett a diluvialis terrasse épen azon pont-
nál hajlik utunk közelébe, honnan a róm. kath. templom keresztje 
villog már jó messziről az utazó elé. — Ily közel jutva a széles-
hátu fenlapályhoz,  egyes szakadékokban jól kivehetjük, hogy 
fősz,  kavics képezik annak anyagát, de már a templomon felül 
a falu  házai közt hatalmas melophyrtuskók bontakoznak ki e 
képlet alól, megannyi előőrseként az Aranyos túlpartján termetes 
lánczolatban kimagasló fővonulatnak,  melynek eme kirúgó ágát 
a most oly szelíden tovalejtő viz szakitá egykor ketté. 

A figyelmes  utazó tehát e helyen a völgyképződésnek egy 
felette  érdekes példáját szemlélheti a mennyiben az Aranyos 
mellőzi itt a közelében eső fiatal  harmadkori képződményeket s 
le a tordai havasokon át zuhogó Hezsdati patak torkolatához 



helyezett Czibere hegyig mindenütt massiv eruptiv szirttömegbe 
véste ágyát. Hasonló jelenségek hazánk más pontjain a Sebes, 
Fekete-Kőrös és a Maros meg Temes völgyében is láthatók, s 
bár gyakoriságuknál fogva  minduntalan foglalkoztatják  a geo-
logokat, azok teljesen egyező megfejtésben  mégsem tudtak idáig 
megállapodni. Peschel és Sehanklár hegyrepédések által elő-
kerítve látják az ilyen völgyeket, mig Rütimeyer: „Über die 
Thalbildungen" czimü jeles müvével a hegyemelkedések lassú 
folyamatában  keresik a kérdés kulcsát, feltételezvén,  hogy a 
folyó,  ilyeténkép képes volt a fokozatosan  magasuló gátat rendre 
rendre kimosni. Tekintsünk azonban csak le a borrévi keskeny 
szorulatba, hol nyomát se látni a két ellentétes oldalon vetődé-
seknek, gyűrődéseknek, mik nélkül a Peschelék által feltétélezett 
repedések elé nem állhatnak, s az egész szoros ply híven követi 
a folyó  kanyargásait, hogyha valami rendkívüli erő a két partot 
egymáshoz nyomná, azok kiemelkedései és hajlásai teljesen ille-
nének egymásba. Amaz elmélet tehát, mely szerint a víz laza 
omlatag kőzeten hamarább áthatol, ide ném alkalmazható, mert 
Yárfalvától  Kövend-Kercsed irányában a lágy, málékony, neo-
gen rétegek hamarább elvezethették volna Aranyosunkat a szin-
tén harmadkövi eredetű felvinczi  patak csatornáján le a Maros-
hoz, mint kerülő jelenlegi útja. 

E látszólag könnyű munkát az Aranyos meg is kisértette, 
legalább a Rákos-Kövend felé  hajló öblösödés s ki a magasla-
tokig terjedő kavicslerakodás annak tanúbizonysága; azonban 
utoljára, mint sikertelen kísérlettel felhagyott,  s mégis rászánta 
magát a hosszabb és fáradtságosabb,  de legalább biztos munkára. 
A rejtélynek látszó jelenség oka egyszerűen abban áll, hogy a 
sziklák jelentékeny 60—70 foknyi  hajlási szöggel, sőt egészen 
fel  meredeken is helyt állnak, mig a homok, márga, agyagfalazat 
még sokkal csekélyebb szög mellett is hullatag és folytonos 
csuszamlásoknak van alávetve. Nekünk, kik a magyar állami 
vasutak keleti vonalán szomorú hirre jutott erked-benei és virá-
gosvölgyi csuszamlásokat a helyszínéről ismerjük, s tartósabb 
esőzések után belföldi  dombvidékünkön a beállott nagymérvű 
rétegbomlásoknak gyakori tanúi vagyunk: tán felesleges  idevo-
natkozólag hosszasabb bizonyítékokat sorolni fel,  s rátérhetünk 
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arra, hogy a lejtési szög nagyságához mérten variál a magának 
utat nyitó viz útjába hulló törmelék menyisége is. A csatorna 
oldalairól elszállitandó hulladék e két esetben ugy viszonylik 
egymáshoz, mint a lejtési szögek cotangensei. Magától érthető 
ennélfogva,  hogy a mozgékony hullatag anyag sokkal több aka-
dályt gördit a folyó  elé, mint a massiv szikla, s mert a szállí-
tandó törmelék növekedésével, a haladási sebesség is lanyhul; 
végre annyira csökken a kimosó képesség, hogy a partszegély 
omladványa zátonynyá, s utóbb formális  gáttá halmozódik 
együvé, ugy hogy a folyó  a keményebb, de biztosabban kiváj-
ható kőzetek felé  kénytelen szabadulást keresni. Hanem térjünk 
utunkra, mely Várfalvánál  a diluvialis kavicspadra kapaszkodik 
fel.  — Innen egy pillantással végig mérhetjük a falu  hátterében 
mély vízmosások által éktelenitett melaphir magaslatokat is. 
Hátrább a kövületekben felette  gazdag lajtamész helyezkedett 
el, s a római legionáriusok ugy látszik nem pusztán stratégiai 
szempontból foglalták  el e pontot, honnan az Aranyos szorosát • 
könnyű feladat  dominálni; hanem kiterjedt kőbányászat is 
•folytattatott,  minek a mai kőfejtés  silány folytatását  képezi." 

Várfálva  előtt leszállva a negyedkori kavicslépcsőzetről, 
titunk átkanyarul az Aranyos hidján, s nagy hirtelen a borrévi 
'szorosba mélyed be, hol a fennebb  vázolt völgyképződés ujabb 
illustratioját szemlélhetjük. Ivekre kellene terjeszkednem, ha e 
szorosnak hegyrajzi szempontból figyelemre  méltó részleteit 
topographiai hűséggel a nagyérdemű közönség elé akarnám 
tárni. Félve tehát attól, nehogy szives türelmüket kifáraszszam. 
be kell érnem annak felemlitésével:  hogy a sebesen tovairamló 
viz tükrében mindkét partról a melaphir sötét tömege bámul 
önmagára, de talajos fodrozatát  a tetőkön mindenütt mész 
képezi ismét. 

E mész biztos palaeonthologiai alapon osztályozva ugyan 
még nincs, mindazonáltal már a gördületek sokféleségéből 
kitetszik, hogy mint eddig tették, az egész lánczolatot rjura 
mess* gyűneve alá befoglalni  többé nem lehet. íme e kanyargós 
szűk meder felett  is az u. n. Tordai erdőben vörös, vöröses, 
barná3 breccia-szerű mészkövek tekintnek a szédületes mélységbe 
alá, közbe-közbe vörös porphyrdarabokat rejtve, melyek tám-
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pontjaiktól megfosztva,  megannyi kérdőjelként fogadják  a lelhe-
lyük után kutató geologust. 

E mészkövek mángánerekén (mangansuperoxyd) vezetnek s 
még a mult évig jelentékeny kibányászás alatt állott a Tordai' 
erdő  barnakő telepe. Hasonló mész üti fel  fejét  az Aranyos jobb 
partján a T.-Szent-György felett  kiemelkedő hegylejtőkön, a 
mint azt a Toroczkai Sándor udvara előtt hatalmas törzsben s a 
JSziláspatak felső  vidékén volt alkalmam észlelni. 

A derékben metszett vonulat Toroczkó felőli  tagja egyéb-
ként csak a „Leányka-kő* nevü sziklakapu után teszi láthatóvá 
mészkoronájái, mintha időt akarna engedni, hogy minden zavar-
tatás nélkül teljesen élvezhessük a folyvást  változó szoros élénk 
benyomásait. 

Borrév falunál  letérünk az Offenbányára  vezető járási 
útról s egy százados hidon átlépve, a toroczkói medenczébe 
nyillaló rövid szorosba mélyedünk. Ezt a kis csonka patak 
kitartó munkája vájta ki ismét, mely mindjárt itt a falu  mellett 
•egy chloritpala törczsöt szakított át a mészvonulat hossz-
tengelye irányában nyitott utat. A falu  felett  látható Orvénykő 
mellett látható chloritpala agyagpalával, csillámpalával, ősmész-
szel váltakozva a tordai hasadék tájára Magyar-Peterd, Puszta-
Egeres mellől e pontig T)Icre  csap, innen meg Dkre fordulva  Be-
il lőnél látszik végét érni. A mint azután a toroczkói meden-
«ze szélét eléri, ott egy homokos és conglomeratumos képződ-
vénynyel érintkezik, s e találkozási síkban fordul  elé azután 
ama már oly korlátott, merőben kihasznált barnavaskő (li-
nomit). 

A mellett azonban réz, ezüst, sőt arany is található, s az 
érezhozó kőzet a talkpala, melyben aranytartalmu vaskéneg 
(pyrit) van apróbb hexaederekben elhintve. Valamivel gazda-
gabbak a talkpalában előjövő quarcztelérhálózatok s főleg  a 
quarczitnak talkpalával érintkező felülete,  melyen az arany el-
hintve van, mig a telér közepén nyoma sem mutatkozik. 

A nemes fémbányászat,  főleg  a múlt századok privilégi-
umainak kételkedő uralma alatt itt javában folyt  is, s Orbán B. 
szerint a Vidályi hegységnek az Aranyosra tekintő külső oldalán 
ilynemű bányák beomlott torkolatát mutogatják. Ilyen ma is 



emlegetett ezüst bánya a Kis-Fogoly,  mely 1600-ban omlott, de1 

a mult században altomával munkálták még egyideig, mignem 
a felfakadó  talajvíz abba hagyatá a munkát. Másik ismeretesebb 
ezüstbánya a Mezőség,  és a nemes fémbányászat  virágzását 
eléggé igazolja a körülnény, hogy 1844-ig Toroczkón aranybe-
váltóhivatal létezett, mely évben Alsó-Járába helyeztetett az át, 
de az odavaló bányák eladásával nemsokára végleg feloszlatták. 
Maga a kincstár is több izben tartott kutatást az idevaló nemes 
fémtelepek  után, csakhogy azok mivelése jövedelmezőnek nem lát-
szott, s igy a maga részéről tartózkodott minden további vállal-
kozástól. A magáű bányamivelés elképzelhetőleg minden terv 
nélkül u. n. rablótárnákban (Raubstollen) folyt,  mig az eléállitás, 
mosás és zúzás által történt. Még 1820-ban is állitott két torocz-
kói ember egy zúzdát, hanem az aranybeváltó hivatalt mégis a 
mosarany keresők foglalkoztatták  inkább az Aranyos és mellék-
patakjainak gördületeiből, hová a bányászat tárgya a kristályos 
üledékes kőzetekből kerestetett. A kristályos üledékes kőzetek-
ben találjuk fel  azt a gáttorlaszt, mely miatt a toroczkói meden-
czén végig haladt vizek a harmadkorban visszatartatva, egy 
ideig tó jelleget öltöttek fel,  s a korábban minden hihetőség sze-
rint keskeny szőrös szirtfalait  kiterpesztették, a gyertyámosi 
sziklaszoros Nyir oldal, meg Fehérpatak közti tér kiöblödést 
idézve elé. 

Az erdős völgyszorulatban ideoda kanyargó ut egyik for-
dulójánál csak elénk toppant a,z a méltóságteljes sziklatömeg, 
mely a lánczolat folytonosságát  hirtelen megszakítva torlódott 
össze, s nem annyira tetőirányos fejlődésének  arányaival, mint 
a beléje rajzolódott horpadások, szakadékok finomságával  meg-
kapó részletességével köti le érdeklődésünket. A hegynek elébb 
csak nyugati bütüje látható, melyen egy jókora üreg tűnik fel 
legott, melyekben ez a sziklacsoport itt meglehetős gazdag. 
Odább haladva egy erdő-folt  alatt, kis kupdad hegyorom s majd 
Toroczkó völgymenti hámoraitól a hosszú ormózat egészben 
kivehető, melyet Székelykő név alatt emlegetünk ugyan, de a 
mely kettős tagozatot mutat legott a nyugati várssiklában  és 
keleti Gesztegben.  Kettőjük közül a Geszteg, mely hidasi jelző-
vel ismeretes, valamivel magasabb, de az se emelkedik 1183 mé-



teren felül  Az utas híjába várja itt az Alpesekben megszokott 
kúpos tűalaku szédületes csúcsok ismétlődését, mert az egész egy 
keletre lassanként emelkedő hegyhát, de az erdélyi medencze 
dombvidékéről érkezőt határozott- egyediségével azért annyira 
meglepi, hogy aki pl. sötét éjjel szál meg Toroczkón, másnap 
reggel megdöbbenve szemléli a Székelykőt, mely ugyszólva ki-
nőtt környezetéből. 

A relatív magasság e feltűnő  arányai azonban ott a ma-
gasban észlelhetők igazában, midőn a Vársziklájáról vagy hidasi 
Geszteg tetejéről kényelmesen betekinthetjük a volt Aranyos-
szék falui  által benépesített cerithium emelet és diluvialis hossz-
üreg kinyúlt sorozatát, melyről a deundatio legfinomabb  redő-
zete is élesen szembe tűnik. A határ aesthetikai érdekét csupán 
az erdők hiánya gyengíti; de ha a szirtlépcsők párkányzatát 
nem koszorúzzák is kiterjedt erdőségek, alant a mélység fene-
kén azért ott terül el, a csendes völgy ölén a teknő két kijárója 
felé  siető patakcsák vizét csillogtatja, s a viruló mezők, réteg 
himes szőnyegébe elhintve, ott találjuk a hegyi tájaknak moz-
galmas életet kölcsönző helységeket: Toroczkót, Toroczkó-Szt-
Györgyöt, s a keleti kijárónál Gyertyámost, mely mögött Bedellő 
rejtőzködik. A szorgalmas lakosság főleg  a két testvér magyar 
helységnél Toroczkó és T.-Szt.-Györgynél, ültetvényeivel jó ma-
gasra felküzdötte  magát az átellenes vidalyi hegység meredé-
lyein. Megfordulva  látkörünk még nagyobb távolra terjed ki a 
járai mély völgynyilattól odább félkarélyban  Tordamegye ara-
nyosmanti helységeit, a volt Aranyosszék zömét a mezőség hul-
lámos dombvidékével felölelve,  a távlat halványuló kékjébe a 
Maros és két Küküllő felső  vidékein kimagasló hegységek ját-
szanak be, mindig bizonytalanabb körvonalakban olvadva össze 
a horizont peremjének meleg violasziaeivel. 

Amarra keletre a Maros tükre csillan fel,  hogy egy-egy 
csavarulattal eltűnjék előlük, s más vidék mosolygó keretében 
űzze tekintetünkkel kápráztató játékát. S a hol a késedelmezve 
kanyargó folyó  végre eltűnik, abban az irányban egész svajczi 
tájkép vár ismét reánk, a N.-Enyed felé  utat tőrő KőkÖsi szoros 
szikláiban, s a valamivel távolabb délre látszó Pilisben, melyek 



lejtőjét erdőfoltok,  üde rétek messzire vezető foltjai  diszitik 
mindenütt. 

A hegyrajzi alakzatok eme sokfélesége  mellett azonban a 
stratiographiai és petrographiai változatosság a meglepő. Akár 
Toroczkóról, akár T.-Szt.-Györgyről induljunk a Székelykőre, 
annak egyharmadáig csillámdus homok palás rétegein lépdelünk. 
Ezt korábban eocen kárpáti homokkő név alatt írták, s az odább 
a Székelykő nyúlványai mentén fekvő  Oláh-Rákos és Hidas kö-
zött keskeny szalagként lép fel,  de az Erczhegység belsejében 
nagy területeket foglal  el, s a N.-Enyedre levezető külső mész-
szirteket is ez övedzi körül. E homokkő mellett Toroczkó-Szt.-
György határán a Havaspatak mentén homokos conglomeraton 
is fordul  elé, a kristályos palák és közeli mészszirtek detritusából 
alakulva. Toroczkd-Szt.-György felől  éppen szépen láthatjuk e 
homokkövet, s ott mindjárt egy melaphirnyeregre kapaszkodunk 
fel,  mely teljesen elkülöníti a Székelykőt a keletről szomszédos 
Hosszukőtől. A cserjés erdő között gazdag hegyi flóra  által sze-
gélyezett uton azután kényelmesen szemlélhetjük a Székelykő 
déli tagját vagyis a hidasi Geszteget, mely a Lajos csúcsa nevü 
melaphyrtömzs által fűződik  a közvetlenül Toroczkóra tekintő 
Várhegy mészsziklájához. Utunk is erre a nyeregre vezet először, 
honnan egy széles kőfolyás  : a Nagyárok szakad be egyenesen 
Toroczkóra, alkalmas utat nyílva azoknak, kik a szédítő hegy-
mászás élveit akarják megszerezni. 

A Székelykő mészé brecciaszerü vasoxyd által barnára, ké-
kesre festett  mész, mely a viz és athmospheraliák támadásainak 
engedve, számos kisebb nagyobb üvegesedést mutat, mikre ez 
alkalommal kiterjeszkednem felette  hosszadalmas volna. 

A Székelykő körül még más mészszikla látható egész kö-
zelségben, de azok mészanyaga már nem egynemű. Igy keletre 
a hidasi uton tul fogad  a Hosszukő, attól délre a Malomkő s ha 
ettől a gyertyányos Nyirmező között nyíló festői  szorosnak bal 
.oszlopához a Piatra lungehoz megyünk, a magas hegynyergen 
világos, sárgás fehér,  tömött kövülettartalmu mészkőtuskók tűn-
nek fel. 

E mészben dr. Herbich Ferencz muzeumi őrnek sikerült 
meghatározni a következő fajokat: 



Hieria Staszycii Zeuschnef. 
r pygmea Zittel. 

Ptygmatis pseudo Bruntrutana Gemellart. 
„ carpathica Zeuschner. 

Nerinea Lorioli Zittel. 
» cerebriplicata Zittel. 
„ Zeuschnerii Péter  a. 
„ Hoheneggerii Peters. 

Cryptoplocus consobrinus Zittel. 
Diceras arietina Lamk. *) 
A kövületek többnyire legömbölyített alakban sürü mész-

kőanyagba beágyazottan fordulnak  elő hasonlóan a F.-Visza 
mellett, a Fehér-Kőrös melaphir területén s az éjszaki Kárpátok 
invalidi Nerinea meszében látható képződményekhez. Ez a mész 
tehát a felső  Tithoni vagy Strambergi rétegekhez tartozik. 

Az emiitett mészen kivül Várfalva  közelében s Toroezkó-
Szt.-György felett  egyes töredékekben egy calciterekkel áthatva 
s dörzsölve bitumenes szagú, mállott felületén  kövületeket (Rudis-
taszerü körvonalak, Caprotinak) tartalmazó mészkő is gyakori. 
A mész a keleti erdélyi Kárpátokból vett analógia alapján kréta-
képződménynek volna minősíthető. 

A Toroczkó-Szt.-György felé  eső hegylejtőn a Caprotina 
mész alatt Dr. Herbich a neocim márgát is megtalálta vastag-
padu szürke mészbetelepedésekkel, hasonlóra bukkant Toroczkó 
alatt a jobb felől  alácsörgedező Fejérpatak feltárásában.  Mindkét 
helyen sphaerosideritfészkek  is gyakoriak, melyek oxidatio utján 
limonittá alakulnak át s hydraulicus márgapadokkal váltakoznak. 

A festői  hegyvidék ölén mosolygó kies völgy lakossága is 
a legnagyobb mértékben biija a magyar utazó rokonszenvét, 
mert századokon át híven megőrizte az ősi hagyományt s a ma-
gyar culturának mindig hatékony telepe vala, főleg  Toroczkó. 
A helységnek egykor virágzó vasbányászata a kezdetleges bá-
nyaüzem és kohászat mellett fájdalom  aláhanyatlott; de azért 
takarosabb, életrevalóbb nép itt nagy kerülőben nem akad. Fel 

*) Geologiai tapasztalatok a mészszirtek területén az erdélyi ércz-
hegység keleti szélén. Dr. Herbich Ferencz Földtani közlöny. 1877. 
(VII. évi.) 9. 10. sz. . 



a legmeredekebb sziklákig kierőszakolják a szántóföldeket,  s a 
kő körül is tiszta búzát termel kitartó munkájuk. A mellett 
ügyes kereskedők, üzérek, kik felkeresik  az aranybánya helye-
ket, s ha egy kis tőkére, tettek szert, ismét ide térnek vissza az 
ősi hajlékba. A toroczkói ragaszkodása szülőföldjéhez  nem áll 
hátrább a svájczi vagy tyroli népénél, s igen ritka kivétel, hogy 
valamelyiket közülök az idegen táj előnyei elhóditsák. Itt a tes-
tedző, súlyos munkában fejlődtek  ki e nép plasticus idomai, mit 
gazdag phantasticus népviselete még tetszetősebbé tesz, hogy e 
tekintetben nagyobb hirre hazánknak'egy vidéke se jutott. Iga-
zán fáj  látnunk, hogy e jóravaló munkás nép elégséges tőke 
miatt nem képes szorgalmát, ügyességét jobban érvényesíteni, 
s a rendelkezésére álló természeti kincsek kiaknázásában még a 
mult idők eredményeit se érheti el. Óhajtandó volna, hogy egy-
leti tag vagy valamely vállalkozó buzgalmából a vasbányászat 
nagyobb lendületet venne ott ismét ; vagy bár apró vasaink u. 
n. norinbergi czikkek feldolgozását  meghonosíthatnék, minthogy 
a képesség és szorgalom az ilyen iparágak gyors felvirágzására 
ott bőségesen kínálkozik. Az állam nagy áldozatkészséggel mun-
kálja a nép mivelpdését, mert most is 6220 frtót  engedélyezett 
egy díszes iskolaház építésére, s az ő istápolása mellett vált lehe-
tővé, hogy 6 tanító és tanítónő vezetése alatt itt az utóbbi idő-
ben egy közs. fíu  és leányiskola 114 liövendéknek nyújtott ok-
tatást. Itt azonban, hol a földmivelésnek  nagy jövőt már a talaj-
viszonyok miatt se ígérhetünk, a fémiparnak  valamely egysze-
rűbb, de bizton jövedelmező ága is helyén volna, s hisszük is, 
hogy erre ugy a közoktatásügyi ministerium, mint e tankerület 
buzgó tanfelügyelője  kiterjesztik figyelmüket. 

E pontnál a népélet ismertetése következnék, mivel már 
koszorús regény írónk, Jókai Mór is oly előszeretettel foglalko-
zott „Egy az Isten" regényében, de a nekem juttatott téreii 
már is túlterjeszkedve a mélyen tisztelt egyleti közgyűlés 
nagybecsű figyelmét  teljesen kimeríteni nem akarom. Es ré-
szemről annyival bátrabban mellőzhetem e részletet, mert a 
nagyérdemű egyleti tagok, mennyire az idő segélye engedi, ugyís 
szinről színre fogják  szemlélni a toroczkói nép festői  viseletét, 
eredeti népies typusát. Az én feladatam  e vonzó mozgalmas nép 



élet színhelyének vázolása lett volna, s ha e töredékes színtelen 
vonásokhói némi képzetet alkothatnak a tisztelt közgyűlés tag-
jai a Székelykő rajzi szépségéről: czélom bőven el van érve, s 
kiváló szerencsének fogom  tekinteni, hogy hazánknak ez annyi-
szor emlegetett, de tényleg mégis félegesen  ismert festői  pont-
ját épen az arra leginkább hivatott egylet érdeklődése tárgyává 
tehetém, melynek tagjai bizonyára szintoly érdeklődéssel kere-
sik fel  Toroczkó rejiett völgyzugát, s a valódi honfiúi  szeretet 
hevének tudják be e dolgozatban netán áradazónak tetsző 
kifejezéseit. 

Részemről e rokonszenves kifejezéseket  nem csupán a 
particularis hazafiság  és fajszeretet  szempontjából tartom iga-
zoltnak, tisztelt közgyűlés, hanem teljesen meg vagyok győződve 
a felől  is, hogy ha az Alpesek majdan ki nem elégítik már a 
mivelt külföld  ujságingerét, erdélyi hegyvidékünkben találja fel 
a tourista népség egyik kedvelt találkozási helyét, s nemcsak 
mi hevülékeny magyarok, de a rideg spleenes angol is ép ilyen 
rajongással magasztalja a Székelykő szépségeit. Midőn tehát a 
mélyen tisztelt intéző bizottság megtisztelő felhívásának  eleget 
téve, felolvasásom  végéhez jutnék, nem tehetem, hogy hálás 
elismerésemet ne nyilvánítsam mindazoknak, s ezek közt kiváló-
képen Weress Dénes alispán, Csongvai Lőrincz szolgabíró és 
Toroczkay Sándor birtokos, Sebes Pál minist, titkár uraknak, 
kik engem e gyönyörű hegyvidék megismerésében segítettek, 8 
kiknek kiválóképen köszönhetem, ha igénytelen felolvasásomban 
bármi figyelemre  méltót talált a nagyérdemű hallgatóság. 



VIII. 

A székely ipar keleti missiója s e tekintetben 
teendőink,*) 

Kedves barátomNagy érdeklődéssel olvastam  a Székely-
egylet egyik közelebbi választmányi gyűlésén tett azon indít-
ványt, hogy a Székelyegylet, mind olyan, tevékeny részt vegyen 
jövőre a keleti forgalom  fejlesztésében.  Ugy hiszem, ez egy igen 
életreváló, és a viszonyok által indikált indítvány. 

Mindazon irodalmi nyilatkozatok, melyek Magyarország 
keleti forgalmának  emelése tárgyában tétettek, vagy a melyek 
a székely ügygyei foglalkoztak,  egyhangúlag mutatják ez irányt, 
B. Orbán Balázs és ujabban Kozma derék müve, mint szintén 
Hintz és Schweinitz érdekes eszmefuttatásai  ide útalnak. Ugyan-
ez az idea jött kifejezésre  az én „Keletre Magyar" czimü 
müvemben, a hol egy keleti muzeumot, és a keleti forgalom 
előmozdítására egy központi bizottságot indítványoztam, a mely 
központi bizottságban a székely közmivelődési és közgazdasági 
egylet is helyet foglalt  volna. 

A közel mult évben a fÖldmivelés,  ipar és kereskedelmi 
m. kir. minister ur meghívásából egy küldöttség járt keleti 
szomszédaink földén  épen ezen kérdés tanulmányozása végett. E 
küldöttségben résztvettem én is. Mindnyájunkra meglepő volt 
az, a mit találtunk; de különösen meglepő volt reám nézve, ki 
— valahányszor e kérdésről volt szó — mindig félelemmel  gon-
doltam arra, vájjon nem túlságos optimistikus vólt-e felfogá-
som, vájjon a „Keletre Magyarban" ifjúi  lelkesedéssel felkarolt 

*) Hazánk egy kitűnő nemzetgazdasági szakemberének e nagy fon-
tosságú levelét, melyet felkérésünkre  szíveskedett irni, különös figyel-
mébe ajánljuk t. olvasóinknak. Szerk. 



eszme nem viselte-e magán a kritikátlanság bélyegét, vájjon a 
sajtóban és parliamentben nem egyszer felhangzott  gúny nem 
volt-e ellenem alapos, s vájjon — mint Kölcsey mondja — „hideg 
tapasztalás által kihűtött agygyal" nem leszek-e kénytelen az 
ábrándok körébe relegálni azt a képet, melyet hazánk keleti 
missiójáról mély meggyőződéssel alkottam magamnak? 

Az eredmény azt constatálta, hogy távolról sem. 
Az általam idézett müvemben összeállitott alakok távolról 

sem meritik ki nem a jövő, de a mai forgalom  nagyságát sem. 
Az utolsó években, — helyesebben: az utolsó évtizedekben 
megindult verseny folytonosan  szőrit ugyan bennünket vissza-
felé,  de forgalmunk  oly nagy, oly jelentékeny  ma is, hogy nem, mint 
akkor állitám,  3Vs  millióra,  de  annak tízszeresét  is Jóval  felül-
haladó  összegre azt e legszűkebb  számítások  szerint  is waluálni. 

Egy nagyon különös, és elméleti szempontból is felette 
érdekes tünemény az, a mi ezen kérdés tárgyalásánál rögtön 
szemünkbe ötlik. Magyarország ma nem iparos ország, és ennek 
daczára mégis iparczikkeket exportál, sőt iparczikkeivel hatá-
rozottan dominál keleten, természetesen csakis a durvább ipari 
szükségleteket értve. 

Hogy csak a székely egylet keretében maradjak : ugyan 
ki hinné Budapesten, a hol annyi bécsi és prágai czipőt fogyasz-
tunk, hogy a kézdivásárhelyi csizma dominál Oláhországban, 
utat tör Bulgáriában, s elmegy egész a Feketetengerig Szuli-
nára! Ugyan ki hinné Budapesten, a hol brünni posztón kivül 
csak angolt lehet látni, hogy a mi posztó iparunk Brassóból 
nemcsak Oláhországban uralkodik, de Tulcsiától még tengeren is 
tovább szállítják; ki hinné nálunk, hogy a nagyajtai kalapipar, 
a sz.ékely szőttes, a ládák, bőráruk nagy iparkivitelt képeznek 
keletre, melyek után milliók jönnek be az országba. 

E különös helyzetnek egyik oka kétségkívül a történelmi 
fejlődés,  mely a circumspectüs Brassót nagy. ipari centrummá 
emelte; de másik oka a közlekedéshiány, mely a dunai fejede-
lemségeket szükségleteik ellátása tekintetéből Brassóra utalta, s 
ugyanakkor Magyarországot elzárta onnan; végül a művelődés 
emelkedésében mutatkozó különféleség,  melynél fogva  a mi 
finomultabb  Ízlésünket többé nem elégiti ki a miskolczi vagy 



debreczeni 999 csizmadia munkája, de az oláh parasztnak még 
finom  munka a kézdivásárhelyi csizmadiáké. 

Nem kell azonban felednünk,  hogy ugyanezen indokok a 
mi szemeink láttára tűnnek el fokozatosan.  A gőzerő megjele-
nése megváltoztatja a termelés, közlekedés és fogyasztás  viszo-
nyait egyaránt. A történelmi fejlődés  előnye csak nagyon szük 
keretekben marad meg, mert a gyors haladás hamar képes ellen-
súlyozni. A termelés ma a szabad költözés és a gépek korsza-
kában igen gyorsan változtatja helyét, a mint épen a fejlődő  — 
és  majdnem kizárólag a mi átköltözötteink által fejlődő  — ro-
mán ipar példája kétségbevonhatlanul igazolja. 

A közlekedési viszonyok gyökeres megváltozása, szintén 
természetes tényező a közgazdasági helyzet kritikus voltában; 
A szulinai dunai torkolat hajózhatóvá tétele a mi eddigi pia-
czainkat megnyitotta az egész világnak, s most, a mikor meg-
történik, hogy Bukarestbe olcsóbban szállitják a vasat Liver-
poolból, mint akármelyik erdélyi vasgyárból, nem természetes-e, 
ha vasunk korábbi széles piaczának határai egész Plojestiig 
zsugorodtak össze, hogy minden áruban életversenyt kell kiál-
lanunk, melyek csak ott végződnek győzelmesen reánk nézve, 
a hol vagy, — mint például a ládáknál, faáruknál,  — egyáta-
lán nincs komoly verseny; vagy a hol, — mint például a rekli 
áruknál a Ludvigé — egyes vállalkozó erélye dialmaskodik az 
akadályokon ? 

Hasonló gyors a fogyasztás  változása is. Bulgáriában csak 
most kezdenek csizmát hordani, de Románia már nagyon sok 
párisi czipőt, bécsi nemez kalapot, finom  ruhát, stb. visel, s min-
den lépés, a melyet ez uton élőre tesz a lakosság, szükségképen 
bontja a mi versenyképességünket, kivált, ha a termelőink — 
mint fájdalom,  —eddig kétségtelenül ez az eset, — nem akar-
nak a megváltozott fogyasztási  viszonyokhoz simulni, s fino-
mabb, tetszetősebb, habár esetleg selejtesebb árukat készíteni, 
hanem mennek a magok régi,  megszokott  útjaikon tovább. 

Komoly akadályok vaunak tehát keleti forgalmunk  előtt, 
sőt e komoly akadályok oly természetűek, a melyek, ha kellő óv-
szerekről nem gondoskodnak, keleti egész forgalomunkat  a teljes 
megsemisülés veszélyének teszik ki. Nem szabad e tekintetben 



altatnunk magunkat. Keléti forgalmunk  határozottan hanyatlik 
az utolsó időkben, s ha a kellő ellenszerekről idejekorán nem 
gondoskodunk, e hanyatlás még átalánosabb, még nagyobb lesz 
az egész vonalon. Az egész világ versenyének vagyunk kitéve 
ott a Duna és a vasutak megnyílta óta, az ízlések nemesbednek, 
a mi iparunk stagnál; belföldi  ipar kerekedik, és mi meglehe-
tősen összedugott kezekkel várjuk, mint a Horáez parasztja, 
mig lefolyik  a viz. Az pedig folyik  örökké. 

Ezek a gondolatok támadtak fel  bennem, a mikor először 
gondolkoztam e kérdésről, és csak e gondolatok ujultak meg, 
midőn a keleti útról visszatérve a székely egylet mozgalmáról 
hirt vettem. 

Mert nekünk missiónk van keleten. Ezt ugyan prédikálja 
mindenki, de mégsem eléggé, mert elhiszi ugyan mindenki, de 
vállat vont —és aztán halad tovább a maga utján, beletemetni 
élő gondolatát valami szerencsétlen német tudós poros sofismái-
ba. Ha akadna egy ember, a ki nyomot hagyna maga ntán ott, 
mint egykor Traján, mint közvetlen előttünk gr. Széchenyi István 
bámulatos lángelméje : mint tudná biztosítani állását nyugaton ! 

Mert industrialis jövőnk is van ott. Ab esse ad posse valet 
argumentatio. A mi volt századokon át, és van ma, az lehet 
jövőre is. Értelmiségünk nagyobb, üzleti emberek vannak nálunk 
is, kik az ő nyelvöket ismerik, ott is ezerével vannak magyarok, 
szükségleteiket ismerjük, előállítani képesek vagyunk; azok fej-
lődésével lépést tartanunk egyátalán nem lehetetlenség. Ha van 
jövőnk: ugy keleti szomszédaink határainál kell azt keresnünk. 
A mint régente arra hullott őseink vére, kell, hogy jövőre arra 
hulljon munkálkodó arczunk verejtéke, s a modern hatalom 
tényezőivel lépjünk fel,  mig nem késő; illetőleg ne hagyjuk 
elveszni, a mi van, mig megmenthető és fejleszthptő. 

A székely egylet természetes feladata  tényező lenni e küz-
delemben ; s örömmel tölt el annak látása, hogy e feladatot 
megértette. Remélem, nem lesz szava kiáltó szó a pusztában) 
meg fogja  találni a módozatokat, részt venni e nemes, nagy és 
nemzeti küzdelemben. 

Budapest, 1881. január 20. Igaz híved 
György Endre. 



IX. 

A „Székely művelődési és közgazdasági egylet" 
központi igazgatósága és vidéki közegei. 

I . Központ. 

Tiszteleti  elnökök  : 
Gróf  Andrássy Gyula. 
Dr. Haynald Lajos, bibomok-érsek. 
Gróf  Kálnoky Dénes, v. b. t. tanácsos. 

Rendes elnök : Hajós János. 
Alelnökök : Gróf  Nemes Nándor, Takács János. 
Titkár : Buzogány Áron. 
Pénztárnok : Gidófalvi  István. 
Jegyző : Borosnyay Oszkár. 

Választmányi  tagok  : 
A főrendiház  székelyföldi  tagjain és a székelyföldi  orszr 

képviselőkön kivül (a mennyiben az egylet tagjai) : Dr. Antal 
Géza, Barabás Miklós, Bedő Albert, Dr. Bochkor Károly, Boros-
nyay Oszkár, Borszéki Soma, Buzogány Áron, Dr. Csiky Kál-
mán, Deák Farkas, Feleki Miklós, Forró Ferencz, Gidófalvi  Ist-
ván, Illyés Lajos, Jakab Elek, Lázár Dénes, Nagy János, Pulszky 
Ferencz, Szász Károly, Szentgyörgyí Imre, Szentiványi Kálmán, 
Szilágyi Sándor, dr. Török Albert, Thuróczy Adolf  és Weress 
Dénes. 

Számvevő  bizottság  : 
Cs. Kiss Károly, Boér Sándor, Szánthó Samu, Mátlié 

Sándor. 



I I . Vidéken. 
A) Udvarhelyi  vidéki  választmány  : 

Elnök : Ugrón Gábor. Jegyző : Benkő Gyula. 
Alelnök : Kozma Ferencz. Pénztárnok : Szakács Mózes. 

Válasetmányi  tagok  még: 
Dr. Török Albert, Kassai József,  Jakab Gyula, Kénosy 

Béla, Raffay  Károly. 
A fennebbi  választmány kibővítve, két szakosztályra van 

osztva, u. ni. : mivelődési és közgazdasági szakosztályokra. 
a) A közgazdasági szakosztály tagjai : Dániel Gábor el-

nök, Jakabházy Zsigmond, Pap János, Ugrón Zsigmond, Pálífy 
Dénes, Bartha Miklós, Jakab Gyula, Török Albert, Ugrón Lázár, 
Solyinossy Károly, Sebesy Sámuel. 

b) A közmivelődési szakosztály tagjai : Kozma Ferencz 
elnök, Varró Ferencz, Szakács Mózes, Szupper Vilmos, Rieger 
Gottfried,  Kovács Antal, Bod Károly, Sándor Mózes, Héjjá En-
dre, 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, Ko-

vács Ferencz, Gyárfás  József,  Fekete Gábor. 
Van két szakosztálya : a) közgazdasági, ennek tagjai: báró 

Apor Károly, gróf  Bethlen István, Szentiványi Kálmán, Bereczky 
Sándor, Dékáni Ernő, Gálfi  Sándor, Dósa Elek, Fogarasy Döme 
és Törpényi János. 

b) A közmivelődési szakosztály tagjai : Filep Albert, Bihary 
Sándor, Lázár Ádám, Kovács Ferencz, Gyárfás  József,  Fekete 
Gábor, dr. Dósa Miklós, Kerekes Sámuel, Deák Lajos, Csongvay 
Lajos és Tavaszy József. 

C) Háromsséki  vidéki  választmány 
Elnök : Horváth László. 

t> 



Választmányi  tagok  még  : 
Borcsa Mihály, Császár Bálint, Csia Albert, Kászoni István, 

Koncz György, dr. Künle József,  Málik József,  Székely Gergely, 
Veres György. 

D) Csíkmegyei  vidéki  választmány  : 
Elnök : Mikó Mihály. 
Alelnök : Lázár Dénes. 
Jegyző : Madár Imre. 
Pénztárnok : Mihály Ferencz. 

Választmányi  tagok  még  : 
Mikó Mihály, Lázár Dénes, Madár Imre, Imecs Jákó, Czi-

kó Sándor, Madár Mihály, Éltes Elek, Száva Lukács, Nagy Imre, 
id. Erőss Elek, Mihály Ferencz, Becze Antal, Székely Endre,; 
Both Ferencz, Lázár Menyhért, Szőcs Márton, Ferenczi Károly, 
Dósa Gábor, Boga Bálint, Nagy Jószef,  Horváth Károly, Kuncz 
Kornél és Lázár Domokos. 

Ej Tprda-aranyosmegyei  vidéki  választmáng  : 
Most van alakulóban. 

F) Más  vidékeken  egyes biztosok  : 
Weress Dénes alispán és Rédiger Géza főjegyző,  a torda-

aranyosmpgyei tagok dijainak beszedésére vannak felkérve,  mig 
a vidéki választmány ezen megyében szervezkedik. 

Tamásy János a kolozsvári tagsági dijak beszedésére. 
Mikó Miklós a Dézsen és vidékén lakó tagok dijainak be-

szedésére. 
Gyarmathy Zsigmond a B.-Hunyad és vidékén lakó tagok 

dijainak beszedésére. 
Kenyeres Adolf  a Brassóban levő tagok dijainak beszedé-

sére felkért  biztos. 
Háromszék-, Udvarhely-, Csík-, Maros-Tordamegyék terü-

letén a tagsági dijak beszedését, a fennebb  nevezett vidéki vá-
lasztmányok, illetőleg azok pénztárnokai eszközlik. 

A budapesti és Királyhágón innen lakó tagok dijai Gidó-
falvi  István, egyl. központi pénztárnoknál (lakik : Budapesten, 
vár, uriutcza, 19. sz. a.) fizetendő  be. 



X. 

A székely mirelödési és közgazdasági egyesület 
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A) Alapító tagtok. 
(A rovatokban a — jegy a hátralékot jelenti.) 
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A be nem fizetett 
alapítvány után 
kamatot fizetett 

évre, forint 
Br. Apor Károly, kir. Ítélőtáblai elnök, 

Maros-Vásárhely 
Arad sz. kir. város törvényhatósága 
Aranyosszék volt törvényhatósága . . 
Bágyon község, Torda-Aranyosmegye . 
Bedő Albert, ministeri tanácsos, Bu-

dapest 
Béldy Gergely, főispán,  M.-Vásárhely . 
Bethlen István gróf,  Sámsond . . . 
Bonnáz Sándor, csanádi püspök . . . 
Bölön község, Háromszékmegye . . . 
Budapest főváros  törvényhatósága . . 
Csíkszék törvényhatósága . . . . . 
Csík-Szereda város törvényhatósága 
Dániel Gábor, főispán,  Udvarhely . . 
Desseőöy Mihály földbirtokos,  Déés 1880. 

alapító tag lett 
Dózsa Dániel, legf.  itélőszéki biró, Bu-

dapest 
Első hazai takarékpénztár, Budapest . 
Gyergyő-Alfalu  község . . . . . . 
Gyergyó-Szárhegy község 
Gyergyó-Szt-Miklós község 
Gyergyó-Tekérőpatak község . . . . 
Dr. Haynald Lajos, kalocsai érsek, bi-

bornok . 
Hegyesi Márton, orsz. képviselő és neje 

Böjthy Eszter 
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A be nem fizetett 
alapítvány után 
kamatot fizetett 

évre, forint 
28 Illyefalva  község, Háromszékmegye . 
24 Ipolyi Arnold, beszterczebányaí püspök 
25 Kálnoky Dénes gróf,  v. b. t. tanácsos 
26 Kemény György báró, főispán,  Torda 
27 Kemény István báró, orsz. képviselő 
28 Kende Kanut, orsz. képviselő . . . 
29 Kézdi-Vásárhely város közönsége 
30 Kiss Károly (egerpataki) ügyvéd, N. 

Szeben 
Knöpfler  Vilmos, Z. Dr., orsz. képviselő 
Kolosvár sz, kir. város törv.-hatósága 
Korbuly Bogdán Kolozsvár . . . . 
Künle József,  orsz. képviselő . . . 
Máthé Dénes dr. (bikafalvi),  Kolozsvárit 
Marosszéki havasbirtokosság, Bothos 

Kálmán orsz. képviselő által . . 
Maros-Vásárhely szab. kir. város tör 

vényhatósága 
Marosvásárhelyi takarékpénztár rész 

vény társulat . . . . . . . . 
Mikó Iipre gróf,  f 
Mihály Ferencz (lövétei), k. járásbiró 
Nemes Nándor gróf,  orsz. képviselő 
Pálfly  Dénes, Tarcsafalva  . . . . 
Prileszky Tádé, orsz. képviselő . . 
Sepsi-Szent-György város törvhatósága 
Dr. Stiller Mór ügyvéd Budapest 
Szamos-Ujvár város törvényhatósága 
Szász Róbert, Budapest 
Székélyegyletí estélyekből befolyt  1-ső 

alapítvány 
49 Székely-Udvarhely város törvényhatósága 

Takács János, minist, tanácsos . . 
Tisza László, orsz. képviselő . . . 
Tolnay Gábor, Budapest . . . . 
Tordai kisegítő pénztáregylet . . . 
Tordai olvasó nőegylet 
Torda város kebeles polgársága . . 
Torja (A1-) község, Háromszékmegye 
Vargyas község, Udvarhelymegye 
Antalffy  Károlyné, Birro Mária által el-

halt férje  emlékéül tett alapítvány . 
Maros-vásárhelyi csizma - készítő ipar-

egylet egy fél  alapítványba befizetett 
Székely udvarhelyi felolvasó  társaság ado-

mánya 
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B) Részvényes tagok. 
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Befizetett  resz-
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10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 

24 
25 
26 

28 
29 
30 
31 

Ábrahám Antal i f jügyvéd Kolozs-
várit . . 

Ádám Dénes, kir. jbiró, Sz.-Udvarhely 
Adorján Imre, gymn. tanár, Csík-

Somlyó . 
Adorján Jenő Torda - . - . ' , . r . 
Agh Ferencz, nyug. jb., Bánffi-Hunyad 
Ágoston Károly, plébános esperes, 

Gyergyó-Szt.-Miklós . . . . . . 
Ajta (Közép-) község, Háromszék-

megye . 
Ajta (Nagy-) község, Háromszék-

megye . . . . . . . . . . 
Ajta . (Száraz-) község, Háromszék-

megye . . 
Ajtai Mihály, polgárm., M.-Vásárhely 
Ajtai K, Albert Kolozsvár . . . . 
Dr. Albu Mózes, S.-Szt.-György . . 
Almás község, Háromszékmegye . . 
Almás (Homoród-), Udvarhelymegye . 
Ambrus Miklós Torda . . . . . . 
Angyalos község. Háromszékmegye 
Dr. Antal Géza, Budapest . . . . 
Antal János, törv. biró, M.-Vásárhely 
Dr. Antal László, orvos, M-Vásárhely 
Antalfly  Gábor, kir. táblai biró, 

Maros-Vásárhely . . . . . . . 
Antos József,  ügyvédjelölt, Budapest 
Apponyi Albert gr., országos kép-

viselő, Budapest . . . . . . 
Árkosi Sándor, k. jegyző, Disznajó . 
Arnd Ernő, törv. biró,-Csík-Szereda . 
Átosfalva  község, Maros-Tordamegye 
Balla József,  m. pénztárnok, M.-Vá-

sárhely 
Dr. Ballagi Aladár, egyetemi magán-

tanár, Budapest . 
Baló Mihály, legfőbb  Ítélőszék! biró, 

Budapest . . . . . . . . . 
Baczon közsés;, Háromszékmegye . . 
Bálás Antal, plébános, Csík-Szt.-Simon 
Balázsy Ferencz, plébános, Török-Szt.-
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40 
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57 

58 
59 
60 
61 
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64 

Balázsy Lajos, Kászon-Jakabfalva 
Balogh György ügyvéd Kolozsvár 
Balog Lázár, Sajó-Udvarhely, Szolnok 

Dobokamegye 
Bálint László, plébános, Bereczk . 
Br. Bálintit József,  N.-Brnye, u. p 

M.-Vásárhely 
Br. Bínffy  Zoltán, Beresztelke, u. p 

Szász-Régen . 
Barácay Sándor, főgymn.  tanár 

Brassó 
Bakcsi Domokos, orvos, N.-Bánya 
Barabás Miklós, festő,  Budapest . 
Barátos község, Háromszékmegye . 
Baresay Ákos, orsz. képv., Mindszeni 

Hunyadmegye 
Bázéd község, Maros-Tordamegye. 
Bartha Dénes Torda . . . . . 
Bartha, Gergely Torda . . . . 
Bartha, István, szabómester, Brassó 
Bartha Miklós, Kolozsvár . . . 
Bartha János, orsz. képviselő, Buda 

pest . ' . . . : 
Barna- Ferdinánd, Budapest . . . 
Batóth község, Háromszékmegye . 
Baruch Adolf,  gyáros, M.-Vásárhely 
Bágya Károly, Fehérviz, Hunya* 

megye 
Bánffy  Dezső, báró, főispán,  Dézs. 
Becze Antal tiszti ügyész, Cs.-Szereda 
Becze József,  szolgabíró, Csík-Szt. 

Márton 
Bede Károly, Kutyfalva,  Maros-Torda 

megye 
Bedő Sándor, Városfalva,  Udvarhely 

megye 
Bedő Dénes, tanár, Sz.-Keresztur . 
Bedő József,  igazg. tanár, Baróth. 
Bedőházy János, jÓBzáq-igazg.,  Szász 

Vesszős 
Békési Károly, lapszerk., Kolozsvár 
Bélafalva  község 
Béldi István, birtokos, M.-Vásárhely 
Benedek István, telekkönyvvezető 

Csík-Szereda 
Benkő Gyula, tanár, Sz.-Udvarhely . 
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Dr. Berde Áron, egyet, tanár, Kolozs-
vár . 

Berde Ferencz, felső  népissk. tanító, 
Fogaras . • 

Bereczky Sándor, orsz. képviselő . . 
Bereczky János, k. biró, Kibéd . . 
Bereczky László, Torboszló . . . . 
Bernádí Dániel, gyógysz., M.-Vásárhely 
Bernath Józsefné,  űrnő, Dézs . . . 
Betegh Imre, Fel-Őr, Szolnok-Doboka-

megye 
Bethlen Kálmán Vaja Maros-Tordam. 
Bethlen Márk gróf,  Kolozsvár . . . 
Bezsán János báró, Kisbér-Var-

sány (1880-tól kezdve további 5 évre 
fizetett) 

Bihari Sándor, tanár, M-Vásárhely 
Bikfalva  község, Háromszékm. . . . 
Biró Ferencz, tanár, M.-Vásárhely . 
Bitai Andr.,  birtokos, N.-Ölves  Maróim. 
Bodor Pál, Derzs, Udvarhelymegye . 
Bocskor Mihály id., ügyvéd, Cs.-

Somlyó 
Dr. Bochkor Károly, egyet. m. tanár, 

Budapest 
Bod Lajos, főreált.  tanár, Sz.-Fehérvár 
Boda Zsigmond, kir. számtiszt, M.-
Bodo György Torda 
Bodola János, ügyvéd, M.-Vásárhely 
Bodor Ferencz, Gelencze . . . . 
Boér Sándor, Budapest . . . . . 
Boga Bálint, felsőnépiskolái  igazgató 

tanár, Gyergyó-Alfáin 
Bogády Gyula, árvaszéki aljegyző, 

Csik-szereda . . . . . . . . 
Bogády Károly, földbirtokos,  Csik-Sz.-

Tamás . . . 
Bogdán István, kereskedő, Kolozsvár 
Boldogasszonyfalva  (Alsó) község üdv. 
Borbáth Dániel, Sz.-Kereuztur . . . 
Borcsa Mihály, Bácsfalu,  Brassómegye 
Bornemissza József  Detrehem . . . 
Boros Béni, orsz. képviselő, Budapest 
Boros Domokos, kir. adófelügyelő, 

Marmarossziget . . . . . . . 

1876 
s8 ,5 5 5 

1 . 

1880 
1876 5 5 5 5 5 5 
1876 5 5 5 — _ 

1878 # 5 5 5 
1879 % 5 5 — 

1876 • 5 5 5 5 — 

1876 5 5 5 5 __ 
1881 — 

1876 5 5 5 5 — — 

1875 5 5 5 5 5 25 
1879 5 5 5 
1875 5 5 5 5 5 . 
1879 5 5 5 
1879 . , 5 5 5 
1876 5 5 5 — -

1876 5 5 5 5 — — 

1876 5 5 5 5 5 
1877 • 5 5 5 5 — 

1877 5 5 5 
1880 . . 1877 # 5 . 
1875 5 5 5 5 - , 
1877 • • 5 5 5 5 — 

1880 — — 

1880 — — 

1880 
1880 . 5 — 

1875 5 5 5 — — _ 
1876 . 5 5 5 5 5 
1875 5 5 5 5 .— 

1881 . # 
1875 5 5 5 5 5 5 — 

1877 • 5 5 5 5 — 
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<00 Borosnyó (Kis-) község, Háromszék-
megye 1875 5 5 5 5 5 5 —Í-

101 Borosnyó (Nagy-) község, Háromszék-
megye . . . . . . . . . . . 1875 5 5 5 5 5 5 — 

102 Borosnyay Károly, Budapest . . . 1876 5 5 5 5 5 — 

103 Borosnyay Oszkár, m. titkár Budapest 1876 . 5 5 5 5 5 — 

104 Borosnyay Pál, orsz. képviselő . . 1876 5 5 5 5 5 5 
105 Bors Albert (Csík-Szt.-Királyi) Szind 1880 . . . 5 — 

106 Bors Benedek, földbirtokos,  Csík-Sz.-
Király 1880 — — 

107 Borgzéky Károly, legf.  tvszéki jegyző 
B u d a p e s t . . . . . . . . . . 1876 5 5 5 5 5 — 

108 Borszéki Soma, min. titkár. Buda-
pest 1876 . 5 5 5 5 5 5 

109 Both Ferencz plébános, Gyergyó-
Szárhegy" 5 5 — 

110 Bothos Gyula, megyei főjegyző,  M.-
Vásárhely 1879 5 5 — 

111 Brandt Samu, Dézs 1876 5 5 — — — — 

112 Bruszt Vilma, Vékony Ferenczné, Dézs 1876 5 5 5 — — — 

113 Bucher Károly, kereskedő, M.-Vásár-
hely 1876 5 5 5 5 5 — 

114 Bucher Miksa, kereskedő, M.-Vásár-
hely 1879 5 — 

115 Buták Áron,' Kászon-Jakabfalva  . . 1880 — — 

116 Búzás Mihály, esperes, Csík-Sz.-
Márton 1879 5 5 — 

117 Buzogány Áron, m. titkár Budapest. 1876 5 5 5 5 5 — 

118 Dr. Concha Győző Kolozsvár . . • 1880 . , 5 — 

119 Csató János, Kalota-Szent-Király . . 1875 5 5 5 5 5 — — 

120 Császár Bálint, polgármester, S.-Szent-
György 1876 

121 Csedő János, Csík-Taplocza . . . . 1880 — — 

122 ' Csegez község, Torda-Aranyosmegye . 1875 5 5 5 5 5 — — 

128 Csejd község, Maros-Tordamegye . . 1879 .— — — 

124 Csegezi Mihály Torda 1880 5 — 

125 Csemeghy Károly, legf.  itélőszéki 
tanácselnök . 1875 5 5 5 5 5 5 — 

126 Cserey Gábor Brassó . . , . 1875 — — — — — — — 

127 Cserey Gábor, kir. törvsz. biró, Dézs 1876 5 5 — — — — 

128 Cserényi Izidor, Alső-Balázsfalva  . . 1877 . ' — — — — — 

129 Gsérnáton (Alsó-) község, Háromszék-
megye 1875 5 5 5 5 5 — — • 

130 Csernáton (Felső-) község, Háronlszék-

131 
megye . 1875 5 5 5 5 5 — — 

131 Cséry Lajos ügyvéd, Budapest . . 1875 5 5 5 5 5 5 
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133 
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152 
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163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 

I 172 

Csép Albert, mérnök, Udvarhely . 
Csia Albert. Czófalva 
Csiba község, Maros-Tordamegye . 
Gsík-Bánfalva  község 
Csík-Csatószeg község 
Csík-Csicsó község . . . . . . 
Csík-Ménaság község 
Csík-Mindszent község . . . . 
Csík-Szt.-György község . . . . 
Csík-Szt.-Imre község 
Csík-Szt.-Király község . . . . 
Csík-Szt.-Márton község 2 részvény 
Csík-Szt.-Simon község . . . . 
Csík-Taplócza község 
Csík-Várdosfalva  község . . . . 
Csík-Zsögöd község 
Csiki Albert, adóellenőr, M.-Vásárhely 
Csiki Gyula, kir. táblai fogalmazó, 

M.-Vásárhely 
Dr. Csiky Kálmán, egyetemi m. tanár, 

Budapest . 
Csiky József,  ügyvéd, K.-Vásárhely . 
Csiki Károly, takarékpénztári igaz-

gató, M.-Vásárhely 
Dr. Csiki József,  orvos, M.-Vásárhely 
Cs. Kisa Károly, gyógysz., Budapest 
Csiszér József,  Csík-Városfalva  . . . 
Csiszár Mihály, Rohi-M.-Lápos . . . 
Csokfalva  község M.-Tordamegye . . 
Csomortán község Háromszékmegye . 
Csongvai Károly, t. biró, M.-Vásárhely 
Csongvai Lajos, ügyvéd, M.-Vásárhely 
Csontos Olivér, ügyvéd, M.-Vásárhely 
Csutak Gyula, kereskedő, S.-Szt.-

György . . . . . . . . . . 
Czaió József  ifjabb  M.-Vásárhely . . 
Czakó László Törda 
Czecz Viktor, hadnagy 
Czikó Sándor, megy. aljegyző, Csvk-

Szereda . . . . . . . . • • 
Czófalva  község . . . . . . . . 
Dániel Gábor, orsz. képv., Udvarhely 
Dániel Márton, tanfelügyelő,  Segesvár 
Darkó Ákos, ügyvéd, M.-Vásárhely . 
Daczó János, Budapest 
Dajbukát János, ügyvéd, M.-Vásárhely 

1876 
1875 
1879 
1880 
1880 
1880 
1880 
1880 
1880 
1880' 
1880 
1880 
1880 
1880 
1880 
1880 
1879 

1879 

1875 
1876 

1879 
1879 
1875 
1880 
1876 
1875 
1875 
1879 
1879 
1879 

1876 
1879 
1880 
1876 

1880 
1875 
1879 
1875 
1878 
1876 
1879 

5 

5 
5 5 

5 
5 
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173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 

181 

182 
183 
184 

185 

186 
187 

188 
189 
190 
191 
192 
193 

194 
195 
196 
197 
198 
199 

200 

201 
202 
203 
204 

205 
206 
207 
208 
209 

Deák Farkas, m. titkár, Budapest 
Deák Ignácz, Csík-MártonfaWa 
Deák Lajos, M.-Vásárhely . . . 
Dékány Ernő, főerdész,  Szováta . 
Demeter Béla, Dézs 
Demeter Péter, ev. ref.  pap, Szemerja 
Demény Ferencz, Hatolyka . . . 
Dénes János, Udvarhelymegye Szt. 

Mihály . . 
Deési Farkas, kir. táblai biró, M.-Vá 

sárhely 
Dézsi Sándor, orsz. képviselő. N.-Ölve 
Diószegi Géza táró, főjegyző,  Dézs 
Diószeghi Gyula, m. kiadó, M.-Vásár 

hely 
Diemar Károly, államügyész, Sz.-Ud 

varhely . . . . . . . . . . 
Dobál Antal Kolozsvár . . . . 
Dobay Sándor, gyógysz., Cs.-Szt.-Már 

ton 
Doboly (A1-) község 
Doboly (Fel-) község . . . . . . 
Dr. Dobránszky Péter, mfiegyet.  taná 
Dósa Elek, szolgabíró, Makkfalva  . 
Dósa Gábor, törv. biró, Csík-Szereda 
Dr. Dósa Miklós, kir. táblai bíró, M. 

Vásárhely 
Dőry Dénes Puszta-Paradicsom 
Dullo János Torda . . . . . . 
Egerpatak község 
Ehéd község, Maros-Tordamegye . 
Eisenlohr Ulrik ifj.,  Torda . . . 
Éjszaki Károly, kir. főmérnök,  Kolozs 

vár 
Éles Henrik, országos képviselő, Bu 

dapest 
Dr. Éltes Károly, kanonok, Kolozsvártt 
Éltes Elek, tanfelügyelő,  Cs.-Somlyó 
Éltes Zsigmond, Csík-Szt.-Márton 
Embery József,  katasteri biztos, Csík-

Szereda 
Dr. Engel Gábor, Budapest . . . . 
Dr. Engel Imre, orvos, M.-Vásárhely 
Erdélyi Laios, kereskedő, M.-Vásárhely 
Erdő-Szentgyörgy község 
Eresztevény község . . . . . . . . 

1876 
1875 
1877 
1875 
1876 
1876 
1875 

1877 

1879 
1879 
1876 

1879 

1877 
1881 

1876 
1875 
1875 
1876 
1875 
1880 

1879 
1875 
1880 
1875 
1879 
1876 

1878 

1879 
1876 
1877 
1880 

1880 
1877 
1879 
1879 
1875 
1875 
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210 Ernye (Nagy-) község, Maros-Totdam. 1879 5 
211 Id. Erőss Elek, polgármester Csík-Sze-

reda 1880 — — 

212 Erősdi Sándor, ügyvéd, M.-Vásárhely 1879 5 — — 

213 Esztelnek község 1875 5 5 5 5 — — 

214 Dr. Fehérpataky László, egyetemi ma-

215 
gántanár, Budapest 1880 5 — 

215 Fekete Ferencz Torda 1880 5 — 

216 Fekete Gábor, kir. táblai pótbiró, M.-

217 
Vásárhely 1879 5 — — 

217 Fekete Károly, Papolcz . . . . . 1875 5 5 5 5 5 — — 

218 Fekete Károly ifj.,  adófelügyelő,  M:-

219 
Vásárhely . 1879 5 — 

219 Feleki Miklós, nemzeti szinház tagja, 
Budapest 1875 5 5 5 5 5 5 — 

220 Felszeghi Dezső, birtokos, Erdő-Szt-

221 
György 1879 . 5 — — 

221 Felszegi Sámuel Sz.-Kocsárd . . . 1881 — 

222 Felvincz város 1880 5 — 

223 Ferencz József,  unitárius püspök Ko-
lozsvárt , . 1875 5 5 5 5 5 — — 

224 Ferenczy Gyula, Etéd 1876 
225 Ferenczy IgíMcz, plébános, Nagy-

Kászon 1880 — — 

226 Ferenczy Károly, plébános Csík-Szt-
Király 1880 , . . — -*-

227 Filep Albert, tanfelügyelő,  M.-Vá-

228 
sárhely . 1876 5 5 5 5 — — 

228 Filep Kálmán, ny. legf.  törv. tanács-

229 
jegyző Vaja 1875 5 5 5 5 5 — — 

229 Fodor Elek, birtokos. M.-Madaras, u. p. 
M.-Bánd 1879 . . 5 5 — 

230 Fogarasy Döme ifj.,  kereskedő, M.-Vá-
sárhely 1875 5 5 5 5 5 — 1 — 

231 Folyfalva  község, Maros-Tordam. . . 1879 . 5 — — 

232 Földes József,  képezdei tanár, Csík-
Somlyó 1880 . — — 

233 Funták Sándor, képviselő, Budapest . 1879 . — — — 

234 Fülöp Géza, ref.  pap, Szászváros . . 1876 5 5 5 5 — 

235 Gábor Péter, orsz. képviselő, Bereczk 1879 . 5 5 — 

236 Gaál Endre, országos képviselő, Csík-
1880 szereda . 1880 . — — 

237 Gál Jenő, orsz. képviselő, Budapest . 1875 5 5 5 5 5 5 — 

238 Gál Zsigmond Torda . . . . . . 1880 . . . 5 — 

239 Galambfalva  (Kis-) község . . . . 1875 5 5 5 5 5 — — 

240 Galambfalvi  József  Torda . . . . 1880 • • • • 5 —— 
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241 
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267 

268 

269 

270 
271 
272 
273 
274 
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276 
277 

Gálfalvi  Mari k. a., Fel-Őr . . . . 
Gálfi  Mihály Mészkő . . . . . . 
Gálfy  Sándor, jószágigazg., Gernyeszeg 
Galgóczy Károly, m. akad. tag, Bu-

dapest 
Gajzágó Salamon, áll. számszéki elnök 

Budapest 
Gámán Zsigmond Kolozsvár- . . . 
Gammera Gusztáv báró, Sz.-Keresztur 
Gazner József  Torda 
Gegő Károly, árva. eln., M.-Vásárhely 
Gelei Kálmán Torda . . . . . . 
Gencsy Alajos, Gyergyó-Szt.-Miklós . 
Geréb János, albiró, S.-Szt.-György . 
Gergelyi Tivadar, képviselő, Budapest 
Gereőffy  Ferencz, Gyergyó-Szt.-Miklós 
Gidófalvi  Albert, orsz. képviselő' . . 
Gidófalvi  István, belügyministeri titkár 

Budapest 
Gidófalvi  László, becslő-biztos, S.-Szt.-

György 
Goldner Nándor, tanár, M.-Vásárhely 
Gönczy Pál, min. tanácsos, Budapest 
Görög testvérek, kereskedők, Dézs . 
Gött Károly, birtokos. Brassó . , . 
Lybloy lovag GraefEde  altábornagy, 

honvédfőparancsnoki  adlatus . . 
Gubodi Gyula, kereskedő, M.-Vásárhely 
Gyalakuta község, Maro3-Tordamegye 
Gyalokay Mózes, Sz.-Udvarhely . . 
Gyárfás  József,  tv. biró, M.-Vááárhely 
Gyarmathy Zsigmond, kalotaszegi ta-

karékpénztári igazg., B.-Hunyad-.. 
Gyárfás  Elek, léczfalvi,  nyug.- főtör-

vényszéki titkár, Borzás . . . . 
Gyergyó-Ditro község 1880-tól kezdve 

2 részvény 
Gyergyó-Kilény falva  község,Csíkm egy e 
Gyergyó-Remete község, Csíkmegye . 
Gyertyánffy  István, t. képezdei igaz-

gató Budapest , . . 
Győrbiró Samu, adófelügyelő,  Kolozsvár 
Győrfy  Iván, tanár, Esztergom . . 
Győrffy  Pető, ügyvéd, M.-Vásárhely . 
Haller József  gróf,  Sz.-Keresztur . . 
Hradczki Antal birtokos, Szepes-Olaszi 

1877 
1881 
1876 

1876 

1S75 
1879 
1876 
1881 
1879 
1880 
1880 
1876 
1879 
1880 
1876 

1876 

1876 
1879 
1876 
1876 
1876 

1879 
1879 
1879 
1877 
1879 

1875 

1875 

1875 
1S80 
1880 

1875 
1877 
1876 
1875 
1877 
1880 
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1877 .5 5 5 — : 

1879 t • , 5 5 — 

1879 — — — 

1876 5 .5 "5 5 5 — 

1876 5 5 5 5 5 — 

1880 — 77 
1876 5 5 5 5 — — 

1877 5 .5 S — — 

1876 5 5 5 — — 

1879 5 — — 

1876 5 5 5 5 5 — 

1875 5 5 5 5 5 — 
1879 . 5 — — 
1880 5 -r 
1877. • 5 5 5 5 

1880 • - — — 

1875 5 5 5 5 5 5 
1876 . 5 5 — . — — — 

1875 5 . 5 5 5 5 5 
1879 5 — — -

1879 5 5 — -

1879 — 

1879 5 _ 
187.9 — — 

187.8 5 5 5 

1880 - — 

1880 — 

1879 5 5 —r| 
1876 — — — — — — 

1876 5 5 5 — -rj 
1881 . 1879 • 5 5 

1876 5 5 5 __ 1 
1881 . j 
1877 ' 5 5 5 — 1 
187.9 5 5 
1876 5 5 5 — — 1 

1880 — 

278 
279 
280 
281 
282 
288 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 

294 

295 
296 
297 
298 
299 
300 

301 
802 

303 

304 
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306 
307 
308 
309 
310 

311 
312 
313 
314 
315 

Hatfaludy  József,  Dézs ., 
Havadtő község, Maios-Tordam. . ; 
Hajdú Mózes, járásbiró, JTyárád-Szereda 
Hajós János, min.-tanácsos, Budapest 
Dr. Hegedűs János, Budapest . . . 
Hegedűs Sándor képviselő, Budapest 
Henter Gábor, k. ügyész, Gy.-Fehérvár 
Henter Gábor, k. számtiszt, M.-Sziget 
Herszényi Bálint, Dézs . . . . , 
Hildebrand József,  t.biró, M.-Vásárhely 
Himmelstein József,  Kolozsvárit . 
Hódmezővásárhely sz. kir. város . 
Hodos község, Maros-Tordam. . . 
Horváth György Harasztos . . . 
Horváth János, M.-Zsákod Udvarhelym 
Horváth Károly, plébános. Gyergyő 

Alfalu  . . . . . . . . . 
Horváth László, főjegyző,  S. - Sz. 

György . . . . . . . . . 
Horváth Samu báró, albiró, Dézs . 
Hütter János, Érdő-Szt.-György Maro 
Ikland község. Maros-Tordamegye 
Illyés Albert, birt.,M.-Sály, u. p. M.-Záh 
Illyés István, birtokos, M.-Vásárhely 
Illyés Ká'oly, kir. táblai biró, M. 

Vásárhely - , . 
Illésmező község, . Maros-Tordamegy< 
Illyés Lajos, sófalvi,  min. titkár, Bu 

dapest . . 
Imecs Fülöp Jákó, plébános, Csík 

Somlyó 
Imecs. János, felső  népiskolai tanár 

Gyergyó-Alfalu 
Imreh Domokos, járásbiró, Bethlen 
Dr. Imre József,  Budapest . . . 
Incze Domokos, Dézs . . . . . . . 
Incze László Kolozsvár 
Iszló község, Maros-Tordam . . . 
Jakab Elek, orsz. levéltári aligazgató 

Budapest . 
Jakab Gergely Torda . . . . . 
Jakab Gyula szolgabíró, Oklánd Udv 
Jakabff'y  János, keresk., M.-Vásárhely 
Jámbor Endre, szabómester, Budapest 
Jánosi János, kereskedő, Gyergyó-

Ujfalu  . . . . . . . •. 
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343 
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349 

350 
351 
352 

Topli-

igazg. 

Jeney Lajos szolgabíró, M.-Sámsond M. 
Jobbágytelke község, Maros-Tordam . 
Jósika Pál báró Yárfalva  . . . . 
Káál község Maros-Tordamegye . . 
Kábdebó Ferencz, birtokos, Kolozsvár 
Kaján József  Torda . . . . 
Kandó Jenő ügyvéd Miskolcz 
Karácsony Gerő, kőzs. jegyző, 

cza, M.-Tordamegye . . . 
Karácson Márton, r. kath. 

tanár, M.-Vásárhely . . . 
Karácsonfalva  (Nyárád-) község, Ma-

ros-Tordamegye . . . 
Karácsom Lajos, kir. biró, Dézs . . 
Kassai Ignácz, orsz. képviselő volt . 
Kassai József,  adófelügyelő  helyettes, 

Sz.-Udvarhely . 
Katona Istvánná, urnő, Dézs . . . 
Kászon-Altiz. község, Gsíkmegye . . 
Kászon-Feltiz, község, Csíkmegye . . 
Kászon-Impér község, Csíkmegye . . 
Kászoni István, birtokos, Brassó . . 
Kecskeméti Soma M.-Bogát Aranyos-T. 
Kedves Tamás, járásbiró, Gyergyó-

Szt.-Miklós 
Kelemen Albert, unit. pap. M.-Szt.-

Király 
Kelemen István, k. tábl. fogaim.,  M,.-

Vásárheljr 
Kelemen Lajos, ügyvéd, S.-Szt.-György 
Kelementelke község, Maros-Tordam. 
Br. Kemény Domokos képviselő . . 
Kemény Endre báró, Bükkös . . . 
Kemény Gábor báró, kereskedelmi mi-

nister 
Kemény Ödön báró Aljára . . . . 
Kénosy Béla, főjegyző,  Sz.-Udvarhely 
Kénosy Béláné, Sz.-Udvarhely . . . 
Kenyeres Adolf,  k. ügyész, Brassó 
Kecsed község . . . . . . . . . 
Kerekes Sámuel, tanár, M.-Vásárhely 
Keresztes Márton, alesperes, Csík-

Karczfalva 
Kézdivásárhelyi takarék-pénztár . . 
Kibédi Lajos Déva 
Kibéd község 

1879 
1879 
1881 
1879 
1879 
1880 
1881 

1879 

1879 

1879 
1876 
1875 

1876 
1876 
1880 
1880 
1880 
1875 
1880 

1880 

1879 

1876 
1876 
1879 
1880 
1881 

1875 
1881 
1876 
1877 
187 
1875 
1877 

1880 
1876 
1881 
1876 
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1881 
1879 5 — — 

1875 5 5 5 5 5 5 — 

1880 .. . 5 — 

1881 . . — 

1875 5 5 5 5 5 5 — 

1880 . . . — — 

1877 5 5 5 — — 

1875 5 5 5 5 5 5 — 

1876 • 5 5 5 5 5 — 

1876 5 5 5 5 5 

1880 . . . — 

1877 — — — — — 

1876 • 5 5 5 5 5 — 

1876 5 5 5 5 5 — 

1877 5 5 5 5 — 

1877 • 5 5 5 5 — 

1875 5 5 5 5 5 — — . 

1878 • • • 5 5 5 — 

1879 . 5 5 — 

1881 — 

1881 • — 

1881 • 
— 

1875 5 
1880 . . . • 5 — 

1879 5 5 — 

1875 5 5 5 5 5 — — 

1875 5 

1875 5 5 5 5 5 — — 

1876 • 5 5 5 5 5 — -

1876 5 5 5 5 5 — 

1879 . 5 5 — 

1877 • 

1879 • • • 5 5 — 

353 

354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 

365 
366 
367 

368 
369 
370 

371 
372 

373 

374 

375 

376 

377 
378 
379 
380 
381 

382 
383 

384 
385 
386 

Kiszely Albert, földbirtokos  Onga-Uj-
falu 

Kiszely Endre, Budapest . . . . 
Dr. Z. Knöpfler  Vilmos, orsz. képviselő 
Komáromi Andor S.-Szt.-György . 
Komjátszegi Pál Felvincz . . . 
Komolló község 
Koncz Dániel, adótiszt, Csík-Szereda 
Koncz András, N.-Solymos . . . 
Koncz György, N.-Borosnó . 
Koncz István, plébános, Cs.-Tusnád 
Koncz Lajos, Szombatfalva  Udvarh. 
Koncz László, törvénysz. biró, Csik 

Szereda . 
Kontsag Károly, kir. számtiszt. . 
Konya Károly, gyógyszerész, Jássi 
Kocsi Sándor, nyomdatulajdonos, Bu 

dapest v 
Komis Viktor gróf,  Szt.-Benedek . 
Özv. Korondi Mózesné, Sz-Udvarhely 
Kovács Antal. Homok-Szt.-György, 

(Somogymegye 
Kovács Antal, r. k. tanár, Udvarhely 
Kovács Ferencz, r. k. esperes, M.-

Vásárhely • . 
Kovács Gyula, pm. számtiszt, Budapest 
Kovács Gyula nagyajtai, pm. szám 

tiszt Budapest 
Kovács József,  pm. péuzügyi tanácsos 

Budapest 
Kovács Károly, Homok-Szt.-Györg; 

(Somogymegye), Kovács Antal álta 
fizetve 

Kovács Kelemen Felvincz . . . 
Kovács Samu, tanácsos, M.-Vásárhely 
Kovácsy Sándor, Ádámos . . . . 
Kovásznai (Kováes) Gyula, N.-Abony 
Kovászna községe (volt biró Butyka 

Lajos nevén) 
Kozma Döme, szerzetfőnök,  Dézs . 
Kozma Ferencz, képezdei igazgató 

Sz.-Keresztur 
Kozma Endre, ügyvéd, M.-Vásárhely 
Kozma János, Besztercze . - • . 
Kozma Gyula, k. alügyész, M.-Vá 

sárhely 
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1875 5 5 — — — _ 
1879 • • 5 - — 

1879 5 5 
1879 5 5 — 

1875 5 5 5 5 5 — — 

1879 • • 5 — — 

1876 5 5 5 5 — 

1881 . — 

1876 5 5 5 5 5 — 

1879 5 5 — 

1876 - 5 5 — — — — 

1880 — — 

1875 5 5 5 5 5 — — 

1875 5 5 5 5 5 5 — 

1880 • • — — 

1877 5 5 5 5 
1877 5 5 — — — 

1876 • 5 5 5 5 5 — 

1879 5 — — 

1875 5 5 5 5 5 5 
1878 • • 5 5 5 — 

1880 — — 

1880 — — 

1879 5 5 — 

1880 — — 

1875 5 5 5 5 5 — 

1879 5 — — 

1875 5 5 5 5 5 — — 

1879 5 5 
1876 5 5 5 5 — — 

1877 . 5 5 5 5 — 

4877 5 5 5 5 — 

1880 5 — 

1875 5 5 5 5 — — —T 
1876 5 5 5 5 — 

1880 — -

1875 5 5 5 5 5 — 

1875 5 5 5 5 5 
1879 5 

387 
388 
389 

390 
391 
392 
393 

394 
395 
396 
397 
398 

399 
400 
401 
402 

403 
404 
405, 

406 
407. 
408 

409' 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417. 
418 
419 
420 
421 
422 
423: 
424 

Köpecz község . . 
Kölpény M. község. M.-Tordamegye 
Körösi Albert, szolgabíró, M.-Péter 

laka Maros-Tordamegye . . . 
Körösi József,  szolgabíró, M.-Régen 
Kövend község . . . . . . . 
Kövesd (Mező) község, Maros-Tordam 
Kriza Gyula, p. ü. fogalmazó,  Kapós 

vár . . 
Kriza Sándor Kövend . . . . . 
Kun István, Al-Torja . . . . . 
Kun István gróf,  orsz. képv., Hunyadm 
Kun Sándor, kir. tablai biró, Budapest 
Kuncz Kornél, polgári iskola igazgató, 

Gyergyó-Szt.-MiUos 
Kurtapatak község Háromszékmegye 
Laborfalva  község Háromszékmegye . 
Lakatos Izra, gymn. tanár, Csík-Somlyó 
özv. Lakatos Jánosné, urnő, Sz.-Ud-

varhely 
László Domokos, Sz.-Udvarhely 
Lázár Ádám, Ügyvéd, M.-Vásárhely 
Lázár Benedek, v. főkapitány,  M,-Vá 

sárhely . . . 
Lázár Dénes, Cs.-Taplocza . . , 
Lázár Dénes gróf,  Maros-Tordamegy 
Lázár Domokos, földbirtokos,  posta 

mester, Csík-Szereda. . . . . 
Lázár Gyula, Gyergyó-Szt.-Miklos . 
Lázár Jenő gróf,  Medgyesfalva 
Lázár Menyhért, Gyergyó-Szt.-Miklo 
Léczfalva  község, Háromszók . . 
Lekencze K. község, M.-Tordamegye 
Lemhény község 
Lénárt József,  s. tanár, M.-Yásárhely 
Léner János, kereskedő, Dézs . . 
Lents Lajos, vendéglős, Brassó . . 
Lengyel József,  orvos, Sz.-Kereztur 
Liber József,  kir. tanfelügyelő,  Budapes 
Lukáts Gergely, Gelencze . . . 
Madaras József,  közjegyző, Kibéd . 
Madár Antal. Csík-Szereda , . . 
Madár Imrei főjegyző,  Cs.-Somlyó. 
Madár Mihály, ig. tanár, Cs.-Márton 

falva  . . . . . . . . . . 
Madaras M. község, M.-Tordamegye 
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429 
430 
431 
432 
433 
434 

435 
436 
437 

438 
439 
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441 
442 

443 
444 
445 
44« 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 

454 
455 

456 
457 
458 
459 

460 
461 
462 
463 

Magyari Géza, levéltárnok, Kolozsvár 
Magyarosi Gyula, Kolozsvár . 
Majkó Mór, m. kir. honvéd hadnagy, 

Gyergyó-Ditró . . . • . . 
Majai István, Torda 
Makfalva  község . . . . . , • • 
Maksa község 
Malik József,  tanár, S.-Szt.-György . 
Márk Károly, Budapest . . . • • 
Máriafly  József  ifj.,  törvszéki jegyző, 

Budapest . . . . . . . . • • 
Márton Ferencz, Csík-Szt.-Mirton • . 
Márton János, birtokos, Ny.-Szt.-Anna 
Dr. Máthé Domokos, {Bikafalvi),  Bu-

dapest -
Dr. Máthé Sándor, Budapest . . . 
Máthé Pál, Bikafalva  . . . . . . 
Mayer Miksa, közoktatási ministeri fo-

galmazó, Budapest 
Mészáros István, Felvincz . . 
Mihály Ferencz. megyei aljegyző, 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 . 
Mikuleczki István, ügyvéd, Miskolcz . 
Modi Elek, Kolozsvár . . . . . . 
Mohai Károly, birtokos, N.-Ölves  . . 
Molnár Áron, tanitó, S.-Szt.-György . 
Molnár János, szentszéki ülnök, plé-

bános, Gyergyó-Ujfalu 
Dr. Molnár József,  Cs.-Széreda . . . 
Murányi Kálmán, plébános, Csík-Szt.-

Domokos 
Murvari Sámuel, Dj-Székely . . . . 
Nádudvari László, Felvincz . . . . 
Nagy Albert, Torda . • . . . 
Nagy Gábor, kézdi-vásárhelyi orsz. 

képviselő 
Nagy György, képviselő, Budapest . 
Nagy Imre, Cs,-Szereda 
K. Nagy Imre Torda 
Nagy -János, min. tanácsos, Budapest 

1880 
1881 
1876 
1875 
1876 
1880 

1876 
1880 
1879 

1876 
1881 
1877 

1880 
1880 

1880 
1876 
1876 
1876 
1875 
1876 
1879 
1881 
1881 
1879 
1876 

1880 
1876 

1880 
1876 
1881 
1880 

1879 
1879 
1875 
1881 
1876 

.5 
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474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
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482 
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484 
485 
486 
487 
488 
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493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 

A részvényes tag neve és lakása 

Dr. Nagy János. Kolozsvár . . . . 
Nagy József,  szolgabíró, Csík-Szereda 
Nagy Lajos, esperes, Csík-Szt.-György 
Nagy Lajos, joggyakornok, Dézs . *. 
Nagy Mihály, Torda 
Nagy Mózes, Nagy-Enyed . . . 
Dr. Nagy Sámuel, ügyvéd, Sz.-Ud-

varhely . ; 
Nagy Sándor, főszámszéki  irodaigaz-

gató, Budapest . . 
Nagy Sándor, ügyvéd. Cs.-Szereda . 
Nagy Pál, k. közjegyző, Bodzaforduló 
Nyárády Elek, Dézs 
Nemes János, Kolozsvár 
Nemes József,  Kolozsvár 
Nemes Nándor grófné,  Budapest . . 
Nemes Ödön, hirl. szerk., M.-Vásárhely 
Németh János. t. aljegyző, JSesztercze 
Nesszelfeld  Miklós. Torda . . . . 
Onosy Mátyás, Klopodia, Temesmegye 
Orbán Balázs b., orsz. képviselő . . 
Osztian Kristóf,  Torda 
Dr. Otrobán Nándor, Brassó . . . 
Pap András, gymnas. tanár, Cs.-Somlyó 
Pap János, Sz.-Keresztúr 
Pap Mihály, haszonbérlő, G-yeke . . 
Pap Mózes, tanár, Kolozsvárit . . . 
Dr. Papp Samu, orvostudor, Budapest 
Dr. Papp Samvmé, Fekete Heimin urnő 
Pap Lajos, orsz. képviselő . . . . 
Pál Gyula, Kolozsvár 
Páál István, Csík-Somlyó . . . 
Pál Rezső, Sz.-Udvarhely . . . . 
Pálfty  Ferencz, ügyvéd, Sz.-Udvarhely 
Pálfi  Károly, Torda . . . . .. . 
Pálfi  Mihály, ügyvéd. M.-Vásárhely . 
Pánit (Mező-) község, Maros-Tordam. 
Pápa város közönsége 
Pauman Ede, gyógyszerész, Dézs . 
Péchy Zsigmond, Zilah . . . . . 
Peielle Ottó, kereskedő. Dézs . . 
Dr. Peregrini János, Budapest . . . 
Perl József,  fogorvos,  Kolozsvártt. . 
Péterffy  Dénes, j. biró, Szamosujvár . 
Péterfi  Dénes, Kolozsvár . . . . 
Petro József,  Miskolcz . . . . 

a Befizetett rész 
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< évre forint 

1881 _ 
1880 — 

1880 — — 

1876 5 
1880 5 — 

1881 — 

1877 5 5 5 5 — 

1876 5 5 5 5 5 5 
1875 5 5 5 5 — — 

1875 5 5 5 5 5 5 — 

1876 5 5 — _ — — 

1880 5 — 

1881 — 

1876 5 5 5 5 5 — 

1879 5 — — 

1876 — — — — — — 

1880 — — ! 

1875 0 ~5 5 ö 5 — —j 
1875 5 5 5 5 5 5 — ! 

1881 . —i 
1875 5 5 5 5 5:— — 1 

1880 • - — ! 

1877 5 5 5 5 5j 
1879 5 5 — 1 

1876 5 5 0 5 5 — ! 

1876 , 5 5 5 5 5 —i 
1876 5 5 5 5 ö — ! 

1875 i> 5 5 5 5 5 —j 
1880 5 —j 
1880 .— —1 
1877 , 5 5 — — —j 
1876 5 5 5 ö — — ! 

18 80 , , 5 — | 

1879 # 5 — — 

1879 . 5 — — 

1875 5 5 5 5 5 — — 

1876 5 5 5 5 5 — 

1877 5 5 5 5 — 

1876 5 5 5 5 5 — 

1880 . 5 — 

187.6 5 5 5 5 — — ! 

1879 5 5 — [ 

1881 —i 
188Ö 5 
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535 
536 

537 
538 
539 
540 
541 

542 
543 
544 

A részvényes tag neve és lakása 

Pfalz  Károly, lelkész, Orláthon . . 
Pívár Ignácz, k. r. tanár, Kolozsvárit 
Pólyán (Kázdi-) község . . . . 
Pompéri János, Budapest . . . 
Pul Ignácz, Torda 
Pulszky Ferencz, nemzeti muzeum igaz 

gatója Budapest 
Dr. Pulszky Károly, Budapest . . 
Pünkösdi Lajos, S.-Szt.-György 
Radó János, adófelügyelő  helyette 

Karansebes 
Rafay  Károly, Uj-Székely. . . 
Rajcsányi Béla, kereskedő, Arad 
Rákos (Aranyos) község . . . 
Reich Gyula, pm. számtiszt, Budapest 
Réty község 
Révay Lajos, S.-Szt.-Györgyön -
Révay Pál, ev. ref.  lelkész, N.-Baczon 
Rieger Gottfried,  Sz.-Udvarhely 
Ripel Vincze Lajos, Dézs . . . 
Rostaházy Kálmán, plébános, Budapest 
Roth Pál, polgármester, Dézs . . 
Rucska Tivadar, titkár, Kolozsvár 
Sámsond M. község, M.-Tordamegye 
Sándor Béla, ügyvéd j., M.-Vásárhely 
Sándor Domokos, ig. tanár, Déva 
Sándor Gergely, Csík-Szt.-Imre 
Sándor Kálmán, k. t. s. fogaim.,  M. 

Vásárhely 
Sándor Mózes, tanfelügyelő,  Sz.-Ud 

varhely . .' 
Sándor János, k. t. biró, M.-Vásárhel; 
Salamon Ferencz, egyet, tanár, Buda 

pest . . . . . . . . . . 
Sántha János, tanár, Gy.-Fehérvár 
Sántha Lajos, orsz. képviselő . . 
Sarudy Lajos, kereskedő, Felsőbánya 
Sebesi Ákos,- Sz.-Udvarhely . . 
Sebestyén István, kir. aljárásbiró, Sz 

Keresztúr . . . . . . . . 
Simén Elek, s. tkv. vezető, Dézs . 
Solymos (Nagy-) község, Udvarhelym 
Solymosi Jánosné, Ferenczi Laura 

urnő. Sz.-Udvarhely . . . . 
Dr. Solyom Fekete Ferencz, kir. tör 

vényszéki elnök, Déva . . . . 

1876 
1876 
1875 
1878 
1880 

1880 
1880 
1876 

1876 
1876 
1876 
1875 
1881 
1875 
1876 
1879 
1877 
1876 
1878 
1876 
1881 
1879 
1879 
1877 
1880 

1879 

1877 
1879 

1878 
1877 
1876 
1876 
1877 

1877 
1876 
1875 

1877 

1880 
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546 Somogyi Géza, technikus, Héjjasfalva 1876 — — — __ _ • 
1 547 Somosd község, Maros-Tordamegye . 1879 5 •*> — -

548 Solymossy Károly, Sz.-üdvarhely . . 1877 5 5 5 - — — : 

! 549 Solymossy Károlyné, Gál Eliza urnő, 
Sz.-Údvarhély . 1877 5 5 5 — — 

550 Sovárad község, M.-Tordam 1879 5 5 — 

551 Strasser Lipót, Kolozsvár 1876 5 5 5 — — ; 

552 Schvarez Gyula, orsz.. képviselő . . 1875 5 — — — — — —i 
558 Szabód község, Maros-Tordamegye . 1879 5 5 5 
554 Szabó Albert, csík-sz.-martoni ügy v. j., 

Kolozsvár . . 1878 . — — — — 

555 Szabó Albert, birtokos Budapest, . . 1877 5 5 5 5 — . 

556 Szabó Gyula,. M.-Bikáí . . . . . . . 1875 5 5 5 5 — — 

557 Dr. Szabó István Nagy-Szeben . . 1880 . . 5 — 

558 Szabó József,  ügy véd, Maros-Vásárhely 1875 5 — — — — 

559 Szabó Károly, egyetemi tanár, Ko-
lozsvár . . . . . . . . . • 1880 5 5 

560 Szabó Károly, k. tanfelügyelő,  Sopron 1880 5 — ' 

561 Szabó Károly, ügyvéd, Sz.-üdvarhely 1876 
562 Dr. Szabó Lajos, Sz.-Keresztur . . . . 1877 — — — — — 

563 Szacsvai Lázár, Felvincz . . . . . 1880 5 — • 

564 Szakács Károly, k. adófelügyelő,  Ud-
varhely . •, • • . • • . . . . 1876 5 5 5 5 — ! ' 

565 Szakács Mózes, ' tanár, Sz.-Udvarhely 1877 5 5 5 — — 

566 Száltelek község, M.-Tordam . . . 1879 5 — — . 

567 Szánthó Samu, min. fogaim.,  Budapest 1876 5 5 5 5 5 — 

568 Szarvady Adolf,  pénzt, ellenőr, Dézs 1876 5 5 5 — — — 

569 Szász Károly, miniszt. tanácsos, Bu-
dapest . 1876 5 5 5 5 5 — 

570 Szász Károly gymnasiumi tanár, Csík-
Somlyó 1880 — — 

571 Szász Dénes, járásbiró, Becztercze . 1876 5 5 5 5 — — 

572 Szász Pál, mérnök, Budapest . • • 1876 
573 Száva Lukács, kereskedő, Csík-Szereda 1880 — — ' 

574 Székely Elek, képviselő, Budapest 1876 5 5 5 5 5 — : 

575 Székely Endre, szolgabíró, Cs.-Szt.-
Imre . . • 1876 , •5 5 — — — — • 

576 Székely Gergely, birtokos, Kilyén 1876 5 5 5 5 — — 

577 Székely János, Torda 1880 . — — • 

578 Székely József,  mérnök, Dézs . . . 1876 5 5 5 5 — — 

579 Székely Károly, árvasz.-ülnök, Csík-
Szereda 1880 — — 

580 Székely Károly, tanitó, Gyergyó-
Alfalu  . . . . . . . . V . . 1880 — 

581 Székes község, Maros-Tordamegye 1879 . 5 5 
582 Szt.-Erzsébet közsíg Udvarhelym. . ... 1875 5 - - -



-o >f 
o 

A részvényes tag neve és lakása 

0) Befizetett  rész-
vénydij 

50 r— (10 OS o 
r- r- or> 00 IX) oo 00 00 1—1 r-t pH i—f 1-1 
évre, forint 

583 
584 

. 585 
586 
587 

588 

589 

590 

591 

592 
593 
594 
595 
596 
597 
598 
599 
600 

601 
602 

603 
604 

605 
606 
607 
608 
609 

610 
611 
612 
613 

614 

615 
616 

Szt.-István község 
Szt.-Lélek (Kézdi-) község . . . 
Szentgyörgyi Imre Budapest- . . 
Szentiványi Gyula, főispán,  Brassó 
Szentiványi Kálmán, alispán, M.-Vá 

sárhely . . . . . . . . . . 
Szentiványi Sándor, m. nyilvántartó 

M.-Vásárhely . . . . . . . 
Szt.-Mihályfalva  (Alsó-), T.-Aranyosm 
Szt.-Mihályfalva  (Felső-), Torda-Ara 

nyosmegye . . . . . . . . . 
Szentmiklós Káposztás . község, M. 

Tordamegye . . . . . . . 
Szentkereszti Béla báró, Árkos 
Szentkereszti Pál báró. N.-Bun 
Szigethy Miklós, ügyvéd, Dézs 
Szigethy Sándor, Torda . . . . 
Szilágyi Albert, Alsó-Gyékényes . 
Szilágyi Sándor, égyetemi könyvtár 

igazgató. Budapest 
Szitányi Izidor, Budapest . 
Szolga Miklós, k. táblai biró, M.-Vá 

sárhely . . . 
Szoboszlai György, közjegyző, Csok 

falva  . . . . . . . . . . 
Szovátha község, Maros-Tordamegye 
Szőes Farkas, ev. ref.  tanár, Bu 

dapest . 
Szőcs Ignácz, birtokos, Csík-Szereda 
Szőcs Márton, kir. ügyész, Csík-Sze 

reda . . . . . . . . . 
Dr., Szőcs Samu, főorvos,  Dézs . . 
Szőke Endre, Csík-Mindszent . . 
Szőrcse község . . . . . . . 
Táár Balázs, Ar. Rákos . .. 
Dr. Takács Lajos, magy. ált. hitelbank 

titkára, Budapest 
Dr. Takács Sándor, Nagy-Sömkut 
Tamásfalva  község . . . . . . 
Tamási Péter, Keresztes . . . . 
Tarsoly Gábor, árvaszéki elnök, Fel 

vincz . . . . . . . . . . . 
Tauszik B. Hugó, banktitkár. M.-Vá 

sárhely . . . . . . . . -
Tavaszi József,  s. tanár, M.-Vásárhely 
Tavaszi Miklós, Torda . . . . . 

1875 
1875 
1880 
1876 

1878 

1879 
1875 

1875 

1879 
1876 
1877 
1876 
1880 
1877 

1878 
1875 

1877' 

1875 
1879 

1879 
1880 

1880 
1876 
1880 
•1875 
1881 

1875 
1877 
1875 
1881 

1875 

1879 
1879 
1880 
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617 Dr. Thallóczy Lajos, országos levéltári 
fogalmazó,  Budapest 1880 5 — 

; 618 Téglás Gábor, Déva 1881 . . — 

619 Telek község 1875 5 5 5 5 — — —1 
620 Teleki Sándor ifj.,  Nagy-Somkut . . 1877 5 5 — — — ! 

621 Tibád Antal, orsz. képviselő . . . 1876 5 5 — — — —j 
622 Tompos Ignácz, Kolozsvár . . . . 1881 — | 

623 Torda város közönsége 1881 . — 

624 Torja (Fel-) község 1875 5 5 5 5 5 — — 

! 625 Tóth Márton, evang. ref.  lelkész, Só-
várad 1879 . — — —j 

: 626 Tóth Mózes, Felvincz 1880 5 — ; 

j 627 Tömösváry László, Budapest . . . 1875 5 5 5 5 5 5 — 

628 Dr. Török Albert, alispán, Sz.-Ud-
varhely 1876 5 5 — — — — 

629 Török Áron, lelkész, F.-Rakos. . . . 1877 5 — — — — 1 

630 Török Károly, B.-Hunyad . . . . 1875 5 5 5 5 5 — — ; 

631 Török Pál, Tibold 1877 — — — — — 

632 Török Sámuel, lelkész, Szt.-Mihály, Ud-
varhelymegye 1876 5 5 5 5 — — 

633 Törpényi János, M.-Vásárhely . . . 1876 5 5 5 5 5 — 

634 Turman László, birtokos, Jedd . . 1879 — — — 

635 Turóczy Adolf,  fővámigazgató,  Buda-
pest 1875 5 5 5 5 5 5 —í 

636 Ugrón Ákos, országos képviselő . . 1876 5 5 5 5 5 — 

637 Ugrón Gábor, országos képviselő . . 1875 5 5 5 5 5 — — 

ti 38 Ugrón Gáspár, Bikafalva 1877 
639 Ugrón István, árvaszéki ülnök, M.-Vá-

sárheiy . 1879 5 — — 

640 Ugrón János, Fiátfalva 1877 5 5 5 5 5 
641 Ugrón Lázár, Szombatfalva  . . . . 1877 5 5 5 5 — 

642 Ugrón Lázárné, Szombatfalva  . . . 1877 5 5 5 5 — 

643 Ugrón Zsigmond, Szt.-Mibály . . . 1877 5 5 5 5 5 
1 644 Uj-Székely község 1875 •5 — — — — — — 

645 Újvári Béla, Sopron 1877 5 5 — — — 

646 U-zon (Nagy-) község 1875 5 5 5 5 5 5 — 

647 ÜrmÖsy Miklós, min. titkár, Budapest 1876 5 5 5 5 .5 — 

648 Vadad község,, Maros-Tordamegye 1879 5 5 — 

i 649 Vaja község, Maros-Tordamegye . . 1875 o •5 — — — — — 

650 Vajda Ottó, m. titkár, Budapest . . 1879 5 5 5 
651 Vajna Károly (Pávai), járásbiró, Sepsi-

Szt.-György 1876 5 5 5 5 — — 

! 652 Vajna Elek, (Pávai), ügyvéd, N.-Enyed 1875 5 5 5 5 5 — — 

1 653 Vajna Sánd., tanfelügy.,  S.-Szt.-György 1876 5 5 5 5 5 — 

654 Vajna Tamás, (Pávai), k. törvényszéki 
elnök, Csík-Szereda 1880 
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655 Wallerstein Bernát, kereskedő, M.-
Vásárhely 1879 5 5 — 

656 Walter Károly, Kolozsvár . . , . 1881 . — 

657 Vánky Kálmán, mérnök, Sz.-Udvarhely 1877 5 5 5 — — 

658 Váradi Károly, Kolozsvár . . . . 1881 — 

659 Várfalva  község, Torda-Aranyosmegye 1875 5 5 5 5 5 — — 

660 Varga Dániel Kolozsvár . . . . . 1881 . — 

661 Vécsey Kobert, M.-Vásárhely . . . 1876 5 5 — — — — 

662 Végh Gyula, Tordátfalva  ! . . . 1877 . 5 — — — — 

663 Végh József,  min. fogalmazó,  Budapest 1876 5 5 5 5 5 — 

664 Végh Samu, jogigazgató. Kolozsvártt 1875 5 5 5 5 5 5 ;— 
665 Véghelyi Dezső, Veszprémmegye fő-

jegyzője, Veszprém • • „ . . . . 1880 - - — 

666 Véér Miklósné urnő, Fel-Őr , . . 1877 5 5 — — — 

667 Dr. Velics Ödöh, Torda . . . . . 1880 5 — 

668 Veress Dénes, Torda 1880 . . 5 — 

669 Veress Gyula, ügyvéd, S.;Szt.-György 1876 5 5 5 5 5 — 

670 Veress György, ügyvéd, Árkos . . . 1876 5 5 5 5 5 — 

Ü71 Veress József,  bányatanácsos, Kolozs-
vár 1881 — 

672 Veress Sándor, plébános', Csík-Szt.-
Tamás 1880 — 

— 

ti?3 Veress Sándor, Torda 1880 — — 

674 Voith Izidor G. Kolozsvár . . . . 1876 — — — — — — 

675 Vodianer Albert_báró, orsz. képviselő 1875 5 5 5 5 5 5 — 

676 Wodianer.Béla, földbirtokos,  Budapest 1875 5 5 5 5 5 5 — 

677 Dr. Wolif  Bogdán orvos, Erzsébetváros 1879 . 5 — 

678 Zakariás Antal, szolgabíró, Csík-Szépviz 1876 5 5 5 5 — — 

679 Zathureczky József,  N.-Ajta . . . 1877 5 5 5 — — • 

680 Zeyk Sándor, Erdő-Szt.-György . . 1875 — - — — — — — 

681 Zilahi takarékpénztár . . . . . . 1875 5 5 5 5 5 — — 

682 Zonda Mihály, Kézdi-Polyán . . . 1875 5 5 5 5 5 — — 

683 Zöld János, Torda . . '. . . . . 1880 , — 

684 Zudor Ákos, Topánfalva  . . . . . 1880 5 



XI. 

Kimutatás 
a Székely mivelődési és közgazdasági egylet 

vagyoni állapotáról. 
1880-ik évi január 1-től deezember végéig. 

T á r g y 

B e v é t e l 

T á r g y 
köve-
télés-
ben 

érték-
papír-

ban 

készpénz-
ben 

T á r g y 

f  o r i n t frt kr. 

I . Bevétel. 

a) 1879-ik év végével maradt vagyon-
készlet 1400 5950 1270 17's 

b) Tagsági díjban a részvénytagoktól . . — — 2335 — 

c) Alapítványokban — - - 499 6 
d) A magy. kir. kereskedelmi minister ur 

adománya — — 500 — 

e) Kamatokban — — 436 16 
f)  149 darab Kozma-féle  pályamű eláru-

sitásában . . . . — — 258 — 

g) Ajándék és különféle  bevételek, u. m. 
székely estélyekből, posta utánvételi 
jegyekből sat — — 106 96 

h) Az udvarhelyi székely egyleti első taka-
rékpénztár második adománya . . . — — 128 64 

i) A s.-szt.-györgyi szövőgyár két darab 
20 részvényértéke — — 20 — 

k) 5'V'o földhitelintézeti  záloglevél vétetett 2100 

Összes bevétel . . 1400 8050 5553 99'/« 
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T *  r  g  T 
köve-
telés-
ben 

érték-
papír-
ban 

készpénz-
ben 

T *  r  g  T 

f o r i n t frt kr. 

II. Kiadás. 

a) A váczi kosárfonó  intézetbe elhelyezett 
székelyfiuk  ösztöndijába . . . . . 

b) A Kozma-féle  pályamű nyomtatásának 
teljes törlesztésében . 

c) Nagygyülési czélokra és utazásra. .. . 
d) Az 1879. évkönyv nyomtatása és szét-

küldése . . . . . . . . . . . 
e) Irodai és dologi kiadás, számlakönyv, 

posta ütánvételi jegyekre, székely la-
pokra . .- . . . . . . . 

f)-A  s.-szt.-györgyi szövőgyár 2 darab 
részvényéért 

; 2100 frt  5 "20/o földhitelintézeti  zálog-
levél vásárlásáért . . . . . . . . 

g) Tisztviselők díjazása 
h) Dijnok jutalmazása 
i) Szolgák jutalmazása . . . . . 1 

1 
1

1 
1 

1 
1 

1 
l

-
l 

' 

300 

572 
223 

304 

177 

20 

2127 
450 
45 
34 

80 

38 
27 

20 

26 

22 

Összes kiadás , . . — — 4254 13 

Szembesítve a bevétellel 1400 8050 5553 
4254 

99 V» 
13 

Marad vagyonkészlet . 

Összesen 10749 frt  86"a kr. 

1400 8050 1299 86" ! 



T á r g y frt kr. 

I I I . A vagyoukészlet elemzése. 

a) Tőke értékpapírban 
j b) Tőke magán kötelezvény és aláírás által bizto-

sított alapító tagsági' díjban . . 
c) Az udvarhelyi székely egylet első takarékpénz-

j tári adománya, azon takarékpénztárnál elhe-
lyezve 

d) A marosvásárhelyi vidéki választmánynál elszá-
molás alatt 

e) A sepsi-szt.-györgyi szövőgyár 2 darab rész-
vény értéke 

f)  A székely estélyekből begyült, s a mult évből 
fennmaradt  21 frt  33 krral együtt . . . . 

g) Ideiglenes tőke 1881-ik évre előre befizetett 
részvénydijakban . . . . 

h) 1882, 1883, 1884-re előre befizetett  részvény dij 
i) Rendelkezés alatt álló készpénz 

8050 

1400 

205 

57 

• 20 

82 

135 
15 

783 

14 

92 

83 

97'/a 

Összesen . . 10749 86 '/a 

Budapest, 1880. deczember 31-én. 

Gidófalvi I s t v á n . 
az egylet központi pénztárnoka. 



XII. 

Felhívás *) 
a „Székely művelődési és közgazdasági egylet" érdekében. 

Fentebb czimzett egylet czéljai, ide csatolt alapszabályai' 
uak 3-dik §-a szerint, ezek: „Közművelődési és tanintezetek fej-
lesztése, ujabbak alapitásának indítványozása és elősegítése, szé-
kelyföldi  tanulók szakszerű, különösen ipari kiképeztetése, 
mező-, erdő- és közgazdasági, ipar és kereskedelmi állapotok 
ismertetése s azok javítását czélzó javaslatok, vélemények adása, 
az egylet körébe vágó munkák s röpiratok terjesztése, szakszerű 
ismertetése s ajánlása; az egylet czéljai előmozdítására szolgáló 
kérdéseknek pályázatra kitűzése; a székely kivándorlás ügyének 
és mérvének figyelemmel  kisérése, korlátozása és meggátlására 
vonatkozó intézkedések; székelyföldi  kereskedelmi és iparczik-
kek ismertetése és ajánlása a fővárosban  és a Székelyföld  hatá-
rain kivül másutt is; végül takarékpénztárak s más népies pénz-
intézetek és egyesületek alapitásának elősegítése." — Összefog-
lalva czélja tehát egyletünknek a Székelyföld  közel félmillió  ma-
gyar népének, mely több mint ezer év óta hősiesen őrzi hazánk 
keleti határát, s zordon havasai közt mintegy elzárva él a nyugat 
előhaladásától, — ennek a helyzeténél s természeti mostoha viszo-
nyainál fogva  hátramaradt székely népnek szellemi és anyagi 
előhaladását minden irányban és módon eszközölni. ' ~ . 

Merészség volt bizonyára a fennebbi  annyiféle  irányú fel-
adatokra társadalmi uton vállalkozni; de hát magunk sem rin-
gattuk magunkat az egylet megalapításakor abban a reményben, 
hogy a székely nép minden vitális érdekeire kiterjedő feladatain-
kat mindjárt valósithatjuk. 

*) Ezen felhívás  f.  év elején küldetett szét mindenfelé,  honnan 
még tagokat remélünk, s a lapokban is közöltetett. Szerk. 



Hanem igen is tudtuk, hogy a mely nép társadalmi egye-
sülés utján is nem igyekszik a maga javára tenni valamit, az 
sokkal későbbre bontakozhatik ki az őt lenyűgöző bajokból. 
Tudtuk, hogy a magunk elébe vett munka nehéz, hosszú, és 
hogy azok létesítésére sok idő lesz szükséges; ámde reméltük, 
hogy hazánkfiai  s különösen székely véreink által tömegesen 
támogatva, lankadatlan buzgalommal képesek leszünk évről évre 
nehéz feladatunkhoz  közelebb jutni, s idővel üdvös eredménye-
ket mutatni fel,  mert lehetetlen, hogy a buzgó és szent törekvést 
áldás ne kövesse. Tudtuk, hogy ha egyenként gyengék vagyunk 
is nagy czélok valósításra, de összeállva, egymást megértve, 
lelkesítve és támogatva: oly erkölcsi és anyagi erőt fejthetünk 
ki, mely a lehetetlennek látszót is könnyen elérhetővé teszi. 

Ez a tudat indította öt év előtt a székelyföldi  orsz. képvise-
lőket és a fővárosban  más foglalkozású  székéiy ügybarátokat a 
„Székely művelődési és közgazdasági egylet" alapítására. 

S midőn most öt év után az eddigi tapasztalatok szerint 
módosított, uj alapszabályokkal, uj szervezettel lépünk a nagy 
közönség.elé, kérve további hathatósabb működésünkhöz, támo-
gatását: egyszersmind kötelességünknek érezzük az egylet ed-
digi munkásságáról legalább általános vonásokban számot adni. 

Ot év alatt kiadtunk öt évkönyvet, azokban közgyűléseink 
határozatait, közöltük az egylet működésének eredményeit, 
és  igen sok székely érdeket megvilágosító czikket hoztunk a 
nagy közönség elé. Képeztetett az egylet néhány, székely fiút 
saját költségén házi ipari vagy más szakirányban, hogy általok 
lendületet vegyen a Székelyföldön  az ottani viszonyoknak meg-
felelő  házi ipar egyik másik ága. Többeknek ösztöndíjakat 
adott vagy eszközölt ki. Ezer frtos  pályadíj kitűzésével egy nagy 
becsű könyvet hozott létre, melyben a Székelyföld  és székely 
nép állapota s minden viszonyai alaposan ismertetve vannak, 
azok alapján a teendőkre nézve tett javaslatokkal együtt, - s e 
könyvet a maga költségén (1200 frt)  kinyomatta, alkalmat ad-
ván ez által az egész országnak a székelység viszonyainak hű 
megismerésére. Mozgalmat indított több irányban, így a „szé-
kely-kivándorlás" ügyének tisztázására, a »székely ipar" fejlesz-
tésére s különösen kelet felé  annak sikeres térfoglalása  érdeké-



ben, valamint a brassói ipar- és kereskedelmi kamarától 
elváltán, egy a székelyföldi  viszonyoknak megfelelő  külön ipar-
keresk. kamara felállítása  iránt. Elősegítette több iskolának 
felállítását  vagy javítását; pártolta: a házi ipari' törevéseket. A 
földbirtok  - rendezés s erdőtörvény létrehozásánál igyekezett 
érvényesíteni befolyását  legjobb meggyőződése szerint. A napi 
sajtóban érdekeltséget és rokonszenvet gerjesztett a székelység 
iránt. Ezéken kivül minden székély méltányos érdekeknek támo-
gatója és előmozdítója volt minden irányban. 

A fennebbiekben  néhány vonással jeleztük a „Székely egy-
let" eddigi működésének főbb  eredményeit. Ha meggondoljak a 
kezdet nehészségeit, az első években a székely megyékben való-
szérveskedés hézagosságát, az elmúlt évek szegénységét, a keleti 
háború által okozott zavarokat, melyek a Székelyföldön  sok 
ideig elvonták a közfigyelmet  csaknem minden társadalmi mű-; 

ködéstől: azt hiszszük, oly eredméynt mutathat fel  egyletünk, 
mely méltánylást érdemel, s jövőre — midőn czélszerüen 
módosított alapszabályokkal, a központon s vidéken is uj, erő-
teljesebb szervezkedéssel kezdünk a munka derekához, mikor 
több tervünkhöz ŝ z anyag beszerezve lévén, mind inkább a gya-
korlat terére léphetünk, programmunk fontosabb  pontjainak 
megoldásához foghatunk:  méltán remélhetjük és kérhetjük 
hazánkfiai  pártolását. Magyar ügynek kívánunk szolgálni egy 
oly vidéken, melynek népe a hazának sokat szolgált, s mely nép 
bizony megérdemli, hogy érette is áldozzanak valamit mindazok, 
a kik azt tehetik. 

A most történt uj szerveskedés után egyletünknek tiszte-
letbeli elnökei: gróf  Andrássy  Gyula,  Haynald  Lajos kalocsai 
bibornok-érsek, gróf  KMnoky  Dénes;  igazgató elnöke: Hajós 
János,  alelnökei: Takács  János  és gróf  Nemes  Nándor;  a köz-
ponti választmány tagjai, a főrendiház  székelyföldi  tagjain és a 
székelyföldi  országos képviselőkön, kívül: Dr. Antal Géza, 
Barabás Miklós, Bedő Albert, Dr. Bochkor Károly, Borosnyay 
Oszkár, Borszéki Soma, Buzogány Áron, űr. Csiky Kálmán, 
Deák Farkas, Feleki Miklós, Forró Ferencz, Gidófalyi  István, 
Illyés Lajos, Jakab Elek, Lázár Dénes, Nagy János, Pulszky 
Ferencz, Szász Károly, Szentgyörgyi Imre, Szentiványi Kálmán, 



Szilágyi Sándor, Dr. Takács Lajos, Dr. Török Albert, Thuróczy 
Adolf  és Weress Dénes. Az egylet titkárá Buzogány Áron, 
pénztárnoka Gidófalvi  István. 

Az alapitó tagok száma 28, a rendes részvényes tagoké 
csaknem 700. 

A fennebbiek  után az a remény biztat, liogy egyletünk 
megerősödve, tagjainak száma megszaporodva, a központi s 
vidéki választmányok munkássága folyvást  fokozódva,  a jövőben 
többszörösen fogja  kiérdemelni a nagy közönség rokonszenvét 
s pártfogását.  Ebben a reményben bátorkodunk 

.is tiszteletteljesen fel-
kérni, hogy egyletünk alapitó vagy részvényes tagjai közé lépé-
sével méltóztassék egyletünket tényleges pártfogásába  venni. 

Kiváló hazafias  tisztelettel lévén a központi választmány 
nevében. 

Budapesten, 1881. január hó 1-én. 

Hajós János, s. k. 
az egylet elnöke. 

Buzogány Áron, s. k. 
az egylet titkára. 
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