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(Kivonat)
A magyar szabadságharc 150 éves évfor-
dulóján országszerte nagy csatákra, hõ-
sökre és hõsi halottakra emlékeznek. Úgy
véljük, illõ azok emlékét is felidéznünk,
akik nem karddal, hanem tollal, nem fegy-
verrel, hanem mozgósító erejû felhívá-
sokkal, versbe szõtt lelkesítõ szavakkal
vívták a maguk küzdelmét a szabadságért,
a szülõföld védelméért. A mindenkihez
gyorsan eljutó kiáltványokon, a harcra
buzdító parancsokon és rendeleteken kívül
a lakosságot pontosan tájékoztatni kellett a
hadieseményekrõl, meg kellett akadályoz-
ni, hogy az ellenség által terjesztett álhírek
félrevezessék vagy megfélemlítsék õket.
Ezt a feladatot a szabadságharc szükségle-
tei által életre hívott hadilapok teljesítették
rövidre szabott létük alatt, a kedvezõtlen
körülmények ellenére is – becsülettel.
Ilyen hadilap volt a Kézdivásárhelyen
1849 júniusában megjelent Székely Hír-
mondó is, a város és egyben Háromszék
elsõ lapja. A dolgozat a mellékelt hason-
más teljes kiadás elõszavaként foglalja
össze történetét.

NNééhháánnyy sszzóó aazz eellõõzzmméénnyyeekkrrõõll

Egy vidéki lap megjelenéséhez minde-
nek elõtt az volt szükséges, hogy azon a tájon
legyen határozott szellemi igény saját sajtóter-
mék kiadására és ugyanakkor biztosítva legye-
nek mind az anyagi, mind a mûszaki feltételek a
kivitelezéshez. A szabadságharcot megelõzõ
évtizedekben ilyen helyi lap kiadására még nem
volt igény. Olvasásra, tájékozódásra azonban
már igen. 1842. december 25-én megalakult a
Társalkodó. Ez 1844. december 27-i újjászer-

vezése után Kaszinó néven mûködött és a város
elsõ mûvelõdési egyesülete volt. Amint VAJNA
Károly, a Kaszinó történetének szerzõje írja,
azért szervezték, hogy legyen egy hajlék, ahol a
polgártársak összegyûlve, mindennemû egyházi
és világi ügyeket megbeszélhetnek, egymással
társaloghatnak, könyveket, hírlapokat olvasva
maguk és családtagjaik mûvelõdhessenek.

Meg kell jegyeznünk, hogy ekkor már
határozott igény mutatkozott a politikai tájéko-
zódásra is.

1847-ben a Kaszinónak 143 tagja volt,
akik pontosan fizették az évi 6 rénes forint tagdí-
jat, s így az adományokból létesített könyvtár
gyarapítására könyveket vásárolhattak, folyóira-
tokat rendelhettek meg.

Ebben az idõben a hírlapolvasók még
megelégedtek az Erdély fõvárosában, Kolozsvárt
megjelenõ Erdélyi Hiradó, a Múlt és Jelen, az
Ellenõr és a Honvéd címû politikai lapokkal. A
szabadságharc elõtt még nem érett meg a helyzet
a helyi lapok kiadására. Ezt példázza a Brassó-
ban 1838 januárjában indított elsõ magyar nyel-
vû vidéki lap, az Erdélyi Hírlap sorsa, amely he-
tenként egyszer jelent meg, de már 1839 végén,
elõfizetõk hiányában megszûnt.

A szabadságharc döntõ fordulatot hozott
ezen a téren is. Szinte nélkülözhetetlenné vált a
gyors tájékozódást szolgáló helyi sajtó.

BBEEMM ééss aa hhaaddiillaappookk

KOSSUTH Lajos, az Országos Honvé-
delmi Bizottmány elnöke 1848. november 29-én
BEM tábornokot kinevezte az erdélyi magyar had-
sereg fõparancsnokává, és a lakosság tudomására
hozta, hogy az ország kormánya kötelességének
tekinti „Erdélynek az ellenség kezei közüli kisza-
badítását.” Közhírré tette, hogy a fenti cél érde-
kében a hadsereg fõvezéréül a vitézségérõl, had-
vezéri tehetségérõl ismert BEM tábornokot ne-
vezte ki, és meghagyta, hogy iránta mindenki
olyan tisztelettel és engedelmes-séggel viseltessék,
amilyennel háború idején egy fõvezér iránt visel-
tetni kell, a törvényes hadibüntetés terhe alatt.

BEM 1848. december 2-án indult el Er-
délybe, de nem azért, hogy megtorló intézke-
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déseket hajtson végre, hanem hogy újjászervezze
a szétvert sereget, békét teremtsen a nemzeti-
ségek között, összefogásra szólítsa fel õket és
gyõzelemre vezesse küzdelmüket a HABSBURG
abszolutizmus ellen. December 4-én érkezett Deb-
recenbe. Ismerve a gyors írásbeli tájékoztatás
jelentõségét, Debrecen városától egy könyvsajtót
kért, és a tanács beleegyezésével ezt leltár szerint
át is vette. A nyomda 35 tárgyból állt, melyek
közül a legfontosabb a sajtó volt, rézlappal. Ehhez
háromféle öntött betû, 203 fabetû és több más
nyomdai felszerelés tartozott. A nyomda üzemel-
tetésére négy nyomdászt is magával hozott Er-
délybe. Ez a könyvsajtó ott volt vele minden had-
járatában. Ezzel nyomtatták kiáltványait, hadi-
parancsait és Petõfi néhány versét is.

Amikor BEM december 5-én Nagyvá-
radra érkezett, a hadsereg szervezése, felszerelé-
se és ellátása mellett egyik legfõbb feladatának
tekintette, hogy az Erdélyben élõ magyarokat,
románokat és szászokat közös küzdelemre szó-
lítsa fel a közös ellenség, a HABSBURG abszo-
lutista rendszer ellen. Másnap itt adta ki elsõ
nem-zetiségpolitikai nyilatkozatát. Ez a decem-
ber 6-án közzétett kiáltvány BEM demokratikus
gondolkodásáról tanúskodik. Az itt megfogal-
mazott politikai célkitûzések mind a mai 
napig idõszerûek, méltóak arra, hogy idézzünk
belõlük:

„Minden lakosok nemzetiség, vallás és
rangkülönbség nélkül egyenlõk és minden hiva-
talok viselésére ugyanazon jogaik vannak, ha az
álladalomnak becsületesen és hûségesen szolgál-
nak és a szükséges képességgel bírnak. ...Jóllehet
a magyar nyelv az országgyûlés oltalma alá véte-
tett fel, minden más népségek nemzetiségüket
megtartják, és magok belsõ ügyaikben a magyar
nyelv mellett tulajdon nyelvükkel élhetnek.”

December folyamán, egymást követõ si-
keres csaták után a BEM által újjászervezett se-
reg sorra szabadította fel az Erdély északi részén
lévõ városokat, és karácsonykor bevonult Ko-
lozsvárra. Két nappal késõbb, december 27-én
kiáltványt intézett Erdély népeihez, melyben
amnesztiát és egyenlõ jogokat ígért minden nem-
zetiségnek. A korszak jeles kutatója, EGYED
Ákos hívja fel a figyelmet arra, hogy BEM rövid

idõ alatt másodszor is szükségesnek tartotta kije-
lenteni, nem hódítóként, hanem felszabadítóként
érkezett Erdélybe.

A hadilapok sora BEM erdélyi bevonu-
lásával indult. Ezek közül az elsõ a december 28-
án Kolozsvárt megjelent Honvéd, amely létrejöt-
tét épp BEM kezdeményezésének köszönheti.
Ugyanez ismétlõdött Nagyszeben március 11-i
bevétele és BEM seregeinek március 20-i, Bras-
sóba való bevonulása után is.

BEM a nemzetiségek megbékélését és
közös küzdelmét kívánta megvalósítani Erdély-
ben. Errõl tanúskodik az is, hogy Brassóban már-
cius 25-én megjelent a Cezar BOLLIAC szer-
kesztette román nyelvû lap, az Espatriatul, és
március 26-án Maximilian MOLTKE szerkesz-
tésében a Kronstädter Zeitung.

A Honvéd után újabb magyar nyelvû ha-
dilapok jelentek meg: VESZELY Károly szer-
kesztésében április 16-án a Brassói Lap, május 27-
én a BÍRÓ Sándor szerkesztette csíkszeredai Hadi
Lap és végül június 7-én Kézdivásárhelyen a FO-
GARASI P. János által szerkesztett Székely
Hírmondó. A hadi események alakulása miatt
ezek a lapok rövid életûek voltak. Leghosszabb
ideig a kolozsvári Honvéd jelent meg (1849. jú-
nius 23-ig, illetve még ezt követõen is magyar és
német szöveggel augusztus 14-ig). A Brassói La-
pot heti két alkalommal adták ki, mindössze két
hónapig, június 18-án megszûnt. A csíki Hadi Lap
léte bõ egy hónapra terjedt, július 2-án jelent meg
az utolsó száma. Melléklapjából, a Csíki Gyu-
tacsból pedig mindössze két számot sikerült kiad-
ni. Még rövidebb, mindössze 11 napos léte volt a
kézdivásárhelyi Székely Hírmondónak. Június 7.
és 17. között mindössze négy lapszám jelent meg,
összesen 16 oldal terjedelemben.

Rövid életük ellenére ezek a hadilapok a
szabadságharc idején fontos szerepet töltöttek
be: tájékoztattak, lelkesítettek, mozgósítottak.

KKéézzddiivváássáárrhheellyy eellssõõ nnyyoommddáájjaa

Háromszék önvédelmi harcának ese-
ményei az 1849. év elején itt is megérlelték a
helyi lap iránti igényt. Jelzi ezt a kézdivásárhelyi
városi tanács 1849. február 26-án kelt, a csíki tér-
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parancsnoksághoz intézett átirata, melyben kéri,
hogy a csíksomlyói nyomdán nyomtassák ki a
BEM által Háromszékre küldött BEKE József
alezredes Székely Nemzethez írt felszólítását.
Ezt a Szózat Háromszék Lakosaihoz címû kiált-
ványt Csíksomlyón ki is nyomtatták. A Három-
székhez legközelebb esõ két nyomda, a brassói
és a csíki kiadványai nehezen és késve jutottak el
Háromszékre, ezért ekkor már itt is szükség volt
saját nyomdára. A kézdivásárhelyi városi tanács
1849. február 16-án tartott ülésén indítványoz-
ták, hogy nevezzenek ki bizottságot, mely felke-
resi BEM tábornokot és nyomdát kér tõle. Ez a
javaslat arra való hivatkozásra történt, hogy gróf
TELEKI Sándor, BEM tábornok hadsegéde
nyomdát ajánlott fel Kézdivásárhelynek. A
követségben járt bizottság már március 8-án
jelentette a tanácsnak, hogy tisztelgõ látogatáson
voltak BEMnél Besztercén, majd Marosvásár-
helyen, a tábornok szívélyesen fogadta õket, és
megígérte, hogy Háromszéket, sõt Kézdivásár-
helyt is meg fogja látogatni. A nyomdát nem hoz-
ták el, mint utóbb kiderült, azért, mert a február
4-i vizaknai csatában BEM tábori nyomdáját az
osztrákok elzsákmányolták. Ezt BEM csak a
március 11-i gyõztes nagyszebeni csata után ve-
hette ismét birtokába, de innen Brassóba való be-
vonulásakor nem vitte magával. Március 21-én
újabb kézdivásárhelyi küldöttség kereste fel
BEMet, aki már korábban is tudott a kézdivá-
sárhelyiek óhajáról és helyeselte lapalapítási
szándékukat. A Debrecenbõl hozott tábori nyom-
dáját a kézdivásárhelyieknek adományozta, ezzel
jutalmazva õket a hadianyaggyártásban elért si-
kereikért és a harctereken tanúsított hõsiességü-
kért. A nyomdát azonban ez a küldöttség sem
tudta magával hozni. Március 28-án újabb
küldöttség indult Nagyszebenbe, s április elején
BEM ajándékával tértek vissza. BEM az elaján-
dékozott nyomda helyébe március 22-én GÖTT
Johann brassói nyomdatulajdonostól egy kisebb,
könnyebben szállítható kézisajtót vásárolt, me-
lyet magával is vitt Brassóból.

A kézdivásárhelyi városi tanács április
13-án határozatot hozott a nyomda elhelyezésére
és mûködtetésére. Gondot okozott, hogy a Nagy-
szebenbõl elhozott kézisajtó felszerelése, betû-

készlete nagyon hiányos volt. Ezért a tanács
GÖTT Johanntól több betûkészletet és egyéb
nyomdai felszerelést vásárolt. GÖTT két kiváló
szakembert is küldött: NAGEL August nyom-
dászt és SZABÓ Mihály nyomólegényt. A nyom-
da felszerelése, a nyomdászok fizetése, a nyom-
da további munkájának irányítása oly sok kiadást
igényelt, amelyet a városi tanács nem tudott vál-
lalni, ezért bérbe adta CSISZÉR Mózes vállalko-
zónak. A nyomdát az akkori Csernátoni utca, a
jelenlegi KOSSUTH Lajos utca elején, a NAGY
Jáfet-féle házban helyezték el, amelyet korábban
a Kaszinó bérelt, 1851 után Bálház volt, 1989
elõtt hosszú ideig a városi milícia bérelte ezt az
Iskola utca 1. szám alatti épületet, ma kereske-
delmi és vendéglátóipari egység mûködik benne.

A nyomdát május elején helyezték üzem-
be. Elsõ terméke egy vers volt, amellyel a város
megköszönte BEM altábornagy úrnak az aján-
dékot. Ezt 100 példányban nyomtatták ki négy
pengõ forintért.

KKéézzddiivváássáárrhheellyy eellssõõ llaappjjaa

A Székely Hírmondó elsõ száma 1849.
június 7-én, csütörtökön, a hetivásár napján je-
lent meg. Hetenként kétszeri kiadását csütörtökre
és vasárnapra tervezték. Négy száma június 7-én,
10-én, 14-én és 17-én került az olvasók kezébe.
CSISZÉR Mózes nyomdabérlõ kérésére a lap
szerkesztését FOGARASI P. János vállalta el. A
szerkesztõrõl ÁRVAY József levéltári kutatásai
alapján tudjuk, hogy 1848 októberéig Vizakna
város királybírája volt. Akkor családjával Há-
romszékre, Zágonba menekült, majd 1849 ápril-
isában Kézdivásárhelyre költözött át. Szerkesztõi
munkássága miatt a szabadságharc után letartóz-
tatták, 1850 áprilisában még börtönben volt,
ahonnan valamilyen módon kiszabadult, mert
1853-ban személyleírás alapján körözték. Ké-
sõbbi sorsáról nincsenek adataink.

FOGARASI gondosan szerkesztett for-
radalmi lapot jelentetett meg. Csak csodálni
tudjuk azt a jövõbe vetett hitet és bizakodást,
amely a lap szerkesztõjét és munkatársait átha-
totta. A negyedrét alakba, számonként négy oldal
terjedelemben megjelenõ Székely Hírmondó
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mindenik számának címoldalán olvashatjuk,
hogy elõ lehetett fizetni rá. Félévi ára 2 forint
ezüstben. Elõfizetni lehetett helyben, a szer-
kesztõségnél és a postahivataloknál. Hirdetéseket
is közöltek, egy hasábsort 2 pengõ krajcár díjért.
Mindez arról tanúskodik, hogy a lapot hosszú
életûnek tervezték. A lapban közölt írások egy
része névaláírás nélkül jelent meg. FOGARASI
munkatársairól keveset tudunk.

A Székely Hírmondó elsõ száma közli a
korábban külön is kinyomtatott, BEMnek kö-
szönetet mondó verset. Bár a vers mindkét alka-
lommal név nélkül jelent meg, tudjuk, hogy a
szerzõje FÁBIÁN Dániel református lelkész volt,
aki a Kaszinó elnöki tisztét is betöltötte és 1848.
július elsejétõl 1849 februárjáig a város ország-
gyûlési követe volt. A városi tanács õt bízta meg
a nyomda mûködésbe helyezésével. FÁBIÁN,
ugyancsak névtelenül, egy másik versben is
megköszönte BEMnek a nyomdát. Ez a második
verse a debreceni Esti Lapokban jelent meg.
FÁBIÁN Dániel széleskörû irodalmi mûvelt-
séggel és költõi tehetséggel bíró ember volt. Or-
szággyûlési követsége idején számos pesti hír-
lapban is jelentek meg cikkei. Ezek miatt 1852-
ben kötél általi halálra ítélték, majd büntetését
hat évi várfogságra változtatták. 1856-ban köz-
kegyelem révén szabadult.

BEM kézdivásárhelyi látogatásának 150.
évfordulóján FÁBIÁN Dániel köszöntõ versé-
nek újraközlésével adóztunk mindkettõjük em-
lékének.

A Székely Hírmondó 2., 3., 4. számában
Háromszék elszigetelt védelmi harca címen
cikksorozatot közöl SÁMUEL Miklós. Ez olyan
széles ívû felvázolása a ’48-as eseményeknek,
hogy még a negyedik számban sem jut el a napi
hírek ismertetéséig. A friss híreket külön rovat
közli, mely a június 3-tól 16-ig terjedõ idõszakot
öleli fel. A tudósítások továbbra is névtelenül
jelennek meg, a második és a negyedik számban
találjuk a FINTA nevet, valószínûleg FINTA Ist-
ván tábori lelkész a tudósító. A harmadik szám-
ban két szerzõ neve is szerepel: RAUBER Nán-
dor, Erdõvidék kormánybiztosa a predeali ese-
ményekrõl tájékoztat, GYÁRFÁS Károly szol-
gabíró Sepsiszentgyörgyrõl közöl tudósítást.

A lap célkitûzéseirõl, szellemi beállított-
ságáról az elsõ szám vezércikkébõl alkothatunk
magunknak képet. Szerzõjét nem ismerjük, de
feltételezhetõ, hogy FÁBIÁN Dániel írta. Az írás
a világszabadság, a nemzeti függetlenség esz-
méjét hirdeti és hitet tesz a nemzeti egység mel-
lett. A szerzõ magasrendû eszmeiségérõl tanús-
kodik az, hogy megjelöli azok feladatát, akik tol-
lal kívánják szolgálni a szabadságharc ügyét.

A Székely Hírmondó határozottan republi-
kánus szemléletû, HABSBURG-ellenes lap volt.
Ez kitûnik azokból a tudósításokból, melyek az
1848-as külsõ eseményeket ismertetik. Hírül adja,
hogy Baden nagyfejedelemségben republika ké-
szül, Mannheimban hasonló szellemû határozatokat
alkottak, Freiburgban, Karlsruheban, a Rajna
vidékén, Hessenben a fejedelmek ellen lázad a nép,
és Berlinben is alkotmányos rendszert kívánnak. E
hírek közlését a következõ kívánsággal zárja:

„A szabadság istene adja, hogy teljesed-
jék be a jóslat, melly az 1850dik évrõl azt mond-
ja Európának: »Nincsen többé koronás király!«”

Számunkra különösen értékesek azok az
információk, amelyeket a Székely Hírmondó a
kézdivásárhelyi eseményekrõl közöl. Már az elsõ
számban beszámol a június 3-án, tehát az elõzõ
vasárnap történtekrõl. Ekkor nagy ünnepélyre
gyûlt össze a nép a kantai minoriták templomába,
mert Szentháromság vasárnapja volt. Részt vett az
ünnepségen a kézdi és orbai kerületi papság buzgó
híveikkel együtt, akiket zászlós és énekes me-
netekben vezetett, hogy bûnbocsánatot nyerjenek
és a szabadság védharcára „mennyei erõt ese-
dezzenek a Magyarok Istenétõl.” A szószékrõl
„erélyes és buzdító beszéd” hangzott el, mely után
felolvasták a független magyar kormány kor-
mányzójának rendeletét. Szentháromság vasár-
napján a református templomban is ünnepi isten-
tisztelet volt, melyen katonai és polgári tisztvi-
selõk is nagy számban megjelentek. A fiatal, lel-
kes református pap az alkalomnak és a célnak
megfelelõ igét választott. Ezekieltõl, a következõt:
„vad ellenség közelít északfelõl, hogy elpusztítsa
Júdának várossait, a mi városainkat...”

SZABÓ János tábori lelkész a június 5-i
eseményekrõl tudósít. A kantai rendházban a
kézdiorbai lelkészek, a kántorok és tanítók össz-
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egyûltek, és kifejezték hûségüket a haza, az al-
kotmány, a kormány iránt, és ezt esküvel pecsé-
telték meg.

A Székely Hírmondó második számában
egy június 9-i híradás a hadianyaggyártásról szól.
A cikk szerzõje, FINTA István arról számol be,
hogy Kézdivásárhely a tûzpróbát kiállta úgy, mi-
ként Magyarhonnak egy városa se. Mert elõbb
semmi hadikészület nem volt, „midõn egész Er-
dély Háromszéken kívül elvolt veszve”, ekkor
emelkedett fel és ragadta meg „az isteni tulaj-
donok közül a teremtést” és lett szavára lõpor-,
ágyú és gyutacsgyár, mely addig terra incognita
(ismeretlen terület) volt. A szerzõ, amikor fel-
említi a kézdivásárhelyiek teljesítményét, meg-
jegyzi, hogy ezzel nem akarja más székely váro-
sok érdemeit kisebbíteni, de a hon méltánylását
az itteniek megérdemlik, és azt el kell nyerniük.

Egy másik, június 8-i tudósítás egy ágyú
születését írja le. A cikkíró költõi szavakkal di-
csõíti egy hatfontos ágyú megöntését.

A Székely Hírmondó negyedik és egyben
utolsó számában FINTA István tábori lelkész a
közeledõ veszélyekre figyelmeztet. Arról szól,
hogy a szomszéd még nem tört be Erdélybe, de
„készen legyetek, hogy ha betörni megpróbálna,
vitéz fegyvereitek sújtsák agyon a szolgahadat.”

Az utolsó kézdivásárhelyi tudósítás jú-
nius 16-i keltezésû. Az elõbbi felhíváshoz hoz-
záfûzi, hogy az ilyenek Háromszék fiainál nem
szoktak pusztába kiáltott szóként elhangzani.
„Illy nép nem szolgaságra született... Illy népben
az elõdök régi dicsõsége és daliás kora újra él...”

A Székely Hírmondó elsõ száma BEM tá-
bornokot köszöntötte, és mondott neki köszönetet a
nyomdáért. Az utolsó szám utolsó írása is róla szól.

„E napokban Brassói útjából ide hozzánk
szivszakadva váratott, de az uttal nem lõn
szerencsénk a hõs látogatóhoz, mert tegnap, mint
halljuk, Szeben felé visszatért. Kisérje a Gyöze-
lem Istene áldással és szerencsével mindenütt,
merre seregeinket diadalra vezérli...”

A Székely Hírmondó rövid léte alatt, ha
túl sok adattal nem is szolgálhatott, mégis fontos
dokumentuma a háromszéki önvédelmi harc idõ-
szakának. Háromszék és ezen belül Kézdivá-
sárhely lakóinak akkori helytállásáról, gondolko-

dásmódjáról, érzéseirõl és lelkiállapotáról vall, a
szülõföld iránti szeretetérõl tanúskodik.
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„„SSzzéékkeellyy HHíírrmmoonnddóó””,, pprriimmuull 
zziiaarr ddiinn TTrreeii SSccaauunnee,, 
aa aappããrruutt aaccuumm 115500 ddee aannii
(Rezumat)

Revoluþia ºi rãzboiul de independenþã
maghiar de la 1848–1849 trebuia sã facã faþã ºi
nevoilor propagandei de rãzboi. Sarcina a fost
îndeplinitã cu succes ºi de cãtre ziarele de rãzboi
maghiare din Transilvania, cu toate cã au putut
apare numai o perioadã scurtã. „Székely Hírmon-
dó” din Tg. Secuiesc, apãrut în câteva numere în
iunie 1849, era un astfel de ziar, dar era în acelaºi
timp ºi primul ziar din Trei Scaune. Lucrarea reca-
pituleazã istoria ziarului, oferind o prefaþã pentru
publicarea facsimile a celor patru numere.

TThhee SSzzéékkeellyy HHíírrmmoonnddóó iiss 
115500 YYeeaarrss OOlldd
(Abstract)

The Hungarian revolution and war for
independence prepared its own propaganda means
as well. This role was accomplished by the
Hungarian military newsletters, which did it for
short time but quite successfully. Such was the one
that appeared in Kézdivásárhely (Tg. Secuiesc) in
June 1849, and was called the Székely Hírmondó
(Newsletter). The paper is the foreword to the
annexed reproduction of the entire publication.
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1. ábra A Székely Nemzeti Múzeum 1848–49-es relikviái az 1940-es évek elején.
Az aradi vértanú KISS Ernõ altábornagy nyergétõl balra az egyetlen megtalált GÁBOR Áron-ágyú, jobbra

a BEM-nyomda  (mindkettõ Kézdivásárhelytõl letét). A FOTOFILM Kolozsvár képeslapja nyomán.
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