
A vidéki székely társaságok 
megalakulása és tevékenységük 

A marosvásárhelyi anyatársaság 1901
augusztusa és 1902 õsze között mintegy
félszáz székely társaságot alakított öt
szervezõ körútja során.45 Nem minden-
hol ment könnyen a társaságok megszer-
vezése, mert „mi alapon akarják õket ha-
zafiságra oktatni”, vetették a szervezõk
szemére a háromszékiek.46 A lelkesedés
a Királyhágón túl is csatlakozást váltott
ki: az Aradon, Debrecenben és Karcagon
élõ székely származásúak és szimpati-
zánsok székely társaságokat alakítottak,
Szegeden és Hódmezõvásárhelyen pedig
László Gyula és Szentgyörgyi Dénes vég-
zett szervezõmunkát.47 Budapesten is
több, egymással szoros kapcsolatban ál-
ló társaság szervezõdött:48 az egyetemis-
ták a Székely Ifjúsági Egyesületet, a
munkások, iparosok a Budapesti Szé-
kely Társaságot, a hivatalnokok a Buda-
pesti Székely Kört alakították meg. A Fõ-
iskolai Székely Kör bizonyult közülük a
legéletképesebbnek, amely a Budapes-
ten tanuló székely ifjak támogatását vál-
lalta.49 Sok kritika érte az 1901-ben meg-
alakult Székely Országgyûlési Képvise-
lõk Társaságát (elnök Bedõ Albert ny. ál-
lamtitkár, titkár Gaál Mózes tanár),
amely minden választás alkalmával csak
ankétezett, elhatározásokat gyártott és
idõrõl idõre újjáalakult.50

1903-ra a jelentõsebb székelyföldi
helységekben és azokban a városokban,
ahol nagyobb lélekszámú székelység élt,
mûködtek székely társaságok. A kisebb
településeken a református és katolikus
papok társadalmi mozgalomba történõ
bevonására történtek kezdeményezések.51

A helyi sajtó napihírként közölte a társa-
ságok alapítását és a szervezés folyama-
tát, illetve többen közölték a mûködõ tár-
saságok listáját is.52 A vezetõ tisztviselõk
zömükben értelmiségiek voltak: tanítók,
tanárok, ügyvédek, jegyzõk, bírók, birto-
kosok, lelkészek, esetleg újságírók. A ta-
gok azonban valamennyi társadalmi ré-
tegbõl verbuválódtak.

A Marosvásárhelyi Székely Társaság
vállalta az összekötõ szerepet, így annak
alapszabályát fogadták el és a helyi viszo-
nyok szükségletei szerint módosították.
A székely társaságok nem voltak egyesü-
letek, részletesen elõírt programjuk sem
volt; tevékenységük alapvetõen az erdé-
lyrészi magyarság megmentésére, a szé-
kelység erkölcsi, anyagi, szellemi életé-
nek fejlesztésére, a kivándorlás megaka-
dályozására, a kirendeltség és az iparka-
marák munkájának támogatására terjedt
ki. A társaságok megalakításához mini-
mum 5 magyar tag volt szükséges, a tag-
sági díj önkéntes volt, a havi minimum
egyszeri összejövetel kötelezõ meg-
tartásával.53
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A Székely Társaságok Szövetsége
A tusnádi kongresszus augusztus 29-i

ülésén felmerült, hogy az egymástól föld-
rajzilag távol élõ, eltérõ problémákkal
küzdõ vidékek székely társaságainak élet-
ben tartására és összefogására szövetséget
hozzanak létre.54 A rövid életû Székely
Szövetségi Iroda a budapesti Székely
Egyesület javaslatára és Sebess Dénes or-
szággyûlési képviselõ közbenjárására jött
létre 1903. január 3-án Marosvásárhe-
lyen, a Székely Egyesület és a Marosvá-
sárhelyi Székely Társaság 10 tagú bizott-
ságából a miniszteri kirendeltség anyagi
hozzájárulásával. Az iroda tevékenysége
7 turistakirándulás szervezése után meg-
akadt. Az Egyesület Marosvásárhely köz-
ponttal ügynökséget is felállított, amely
figyelemmel kísérte a nemzetiségi ban-
kok tevékenységét, és az eladásra kerülõ
birtokokra az állam segítségét kérte.55

A Székely Társaságok Szövetségének
megalakulására 1904. június 2-án került
sor Marosvásárhelyen.56 A szövetség ügye-
it az 1905-ben megválasztott elnökség 
intézte (elnök Deák Lajos kir. tanár, tanfel-
ügyelõ), de kényes kérdésekben tanács-
adó szerepet töltött be a központi vezetõ-
ség, amelybe minden tagtársaság 3 tagot
delegált. A Szövetség nehéz anyagi hely-
zetben volt: a tagsági díjak (évi 10 K) ne-
hezen folytak be, a tagok alig egyharmada
fizette. 1907-ig az EMKE és a Székely
Egyesület támogatta a szövetséget, emel-
lett némi állami segélybõl (Földmí-
velésügyi Minisztérium évi 2000 K),
rendszertelen adományokból és segélyek-
bõl (pl. miniszteri kirendeltség) éltek.
Sok esetben a tagok saját vagyonukat ál-
dozták fel. A szövetség pénzét portómen-
tesség hiányában a levelezés emésztette
fel.57 Többször történt kísérlet a szövetség
anyagi fedezetének elõteremtésére: 1908-
ban a Miskolci Székely Társaság vetette
fel a székely nemzeti alap gyûjtésének
tervét,58 1911-ben pedig a Kassai Székely
Társaság javasolta egy pénzintézet
létesítését.59

A szövetség tevékenysége a székely
közgyûlések és az ahhoz kapcsolódó he-
lyi gazdasági kiállítások megszervezésé-

re, az állami székely akció támogatására,
a székely társaságok alakítására, az egye-
sületek szövetségbe vonására terjedt ki.
Felterjesztésekkel és határozatokkal Szé-
kelyföld gazdasági és kulturális fejleszté-
séhez kívántak hozzájárulni, 1907-tõl pe-
dig a nemzetiségi vidékek magyarságát
szervezte és erejéhez mérten anyagilag
támogatta.60

A sajtóhírek és a székely közgyûlések
titkári beszámolói a Székely Szövetség
tagjairól és azok mûködésérõl tájékoztat-
nak.61 Tanácskozási és szavazati jogot a
székely közigazgatás vezetõi, a székely
országgyûlési képviselõk és a csatlakozó
egyesületek, társaságok kaptak. Alapító
egyesületek mint örökös tagok voltak a
tusnádi kongresszuson részt vevõ és saját
autonóm hatáskörükben tevékenykedõ
EMKE, OMGE, székely kamara, Székely
Egyesület, Marosvásárhelyi Székely Tár-
saság, EKE, EGE, Nemzeti Szövetség, 
illetve késõbb az Országos Közmûvelõdé-
si Tanács. Végül a legnagyobb csoportot 
a szövetséghez csatlakozó székely társa-
ságok és egyéb egyesületek, szervezetek
jelentették. 

A Székely Szövetség a magyar kormá-
nyok nemzetiségi politikájával elégedet-
len, fõleg függetlenségi érzelmû, közép-
osztálybeli értelmiségiekre támaszkodó
erdélyi magyar mozgalom gyûjtõtáborá-
nak tekinthetõ. A magyar városok közül
is a konzervatív gazdaságpolitikát valló
városok csatlakoztak hozzá.

A szövetség megalakulásakor 20 tagot
számlált.62 1905 februárjában több mint
500 felhívást tettek közzé, hogy a székely
kaszinók, a polgári egyletek, a szövetke-
zetek, a gazdakörök, a nagyobb ipari és
kereskedelmi érdekeltségek csatlakoz-
zanak.63 A székely társadalom közömbös-
sége, az egyesületek széthúzása, a helyi
társulatok erõtlensége és a szövetkezetek
elzárkózása miatt kevesen válaszoltak a
megkeresésre. A közigazgatási hatóságok
és az országgyûlési képviselõk kevés ki-
vételtõl eltekintve nem is reagáltak a fel-
hívásokra.64 Bár 1905 végére 41-re nõtt a
taglétszám,65 nagy gondot jelentett a szé-
kely társaságok életben tartása, nagy ré-72
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szük csak vegetált, több a tagok közönye
miatt feloszlott. 

A szövetség több kísérletet tett a tár-
sadalmi mozgalom felélesztésére, az újjá-
szervezés elsõ hullámaképpen 1905–
1906 folyamán több társaság újraalakult
(Gyulafehérvári Székely Társaság) vagy
éppen ekkor jött létre (budapesti Széke-
lyek Segélyezõ és Önképzõ Egylete,66 Há-
romszék Megyei Általános Tanító Testü-
let, „Erdõvidék” lap, valamint Harasztke-
rék és Szentgerice községek székely tár-
saságai).67

1907-re a társadalmi mozgalom újabb
mélypontra jutott: 19 székely társaság
nem mûködött,68 esetenként a többszöri
újjáalakítási kísérletek is meghiúsultak
(Kolozsvári Székely Társaság).69 A szövet-
ség vezetõségének azzal kellett szembe-
sülnie, hogy a társadalmi élet a székely-
kérdésben leginkább érdekelt Székelyföl-
dön hanyatlik, különösen a leghátrányo-
sabb helyzetû, erdõpanamáktól hangos
Csík és Udvarhely megyékben. Ugyanak-
kor az erdélyi tagtársaságok aktivitása mi-
att a szövetség az 1907. évi szamosújvári
kongresszuson a nemzetiségi vidékek
magyarságának megszervezését és támo-
gatását is felvállalta.70 A következõ évben
az is felmerült, hogy a Székely Társaság
elnevezést Székely-Magyar Társaságra
változtassák, és a szervezést az erdélyi és
tiszántúli megyékre is kiterjesszék.71

1907 tavaszától több társaság
újjáalakult,72 novemberben 10 Mezõség
széli község alakította meg a Póka és Vi-
déke Székely Társaságot, 1908 januárjá-
ban pedig Berecken jött létre társaság.73

1907 õszén a Budapesti Székely Asztal-
társaság összejövetelérõl számolt be a saj-
tó, a tagok mûegyetemi hallgatók voltak.74

1908-ban lett a szövetség tagja az újon-
nan alakult Székely Népmívelési, Köz-
gazdasági és Jótékonysági Egyesület (Ko-
lozsvár). 1909 decemberében a Kassai
Székely Társaság jött létre, amely a Mis-
kolci Székely Társasággal a szövetség kö-
telékébe belépett.75

A szövetségnek 1910-ben 68 egyesü-
let, 21 képviselõ és 14 közigazgatási tiszt-
viselõ (a székely megyék fõ- és alispánjai

és polgármesterei) volt a tagja. Az 1910-
es évek elején a társadalmi mozgalom ve-
getált Udvarhely megyében, Csíkban a
helyzet Gyergyó vidékén javult, Három-
szék megyében pedig csak a nagyobb te-
lepüléseken folyt egyesületi élet. A fõvá-
rosban a Budapesti Fõiskolai Székely Kör
és az Országos Közmûvelõdési Tanács,
Kolozsváron az EKE Székely Társasága és
a Pénzintézetek Országos Egyesületének
Erdélyi Szövetsége tartott fenn kapcsola-
tot a szövetséggel. 1913-ban újjáéledõben
volt az Erzsébetvárosi Székely Társaság,
Gyulafehérváron, Szamosújváron, Beth-
lenben és Tordán mûködtek, de Nagy-
enyeden, Déván, Piskin, Petrozsényban,
Désen, Magyarfrátán és Szászvárosban
megszûntek a helyi székely társaságok,
Szegeden, Karcagon és Aradon személyi
változások miatt vegetáltak, Debrecenben
viszont aktív élet folyt.

A folyamatosan mûködõ, jelentõsebb
társaságok nem Székelyföldön, hanem a
szórványvidéken és az Alföldön tevé-
kenykedtek. Többségük felolvasások, elõ-
adások, hazafias ünnepségek és kirándu-
lások szervezésével foglalkozott. Felter-
jesztéseik a település, illetve a régió fej-
lesztését szolgálták, természeti kár esetén
pedig segélyezési mozgalmat indítottak.
Besztercén, Bethlenben, Aradon, Nagy-
szebenben és Brassóban iparoktatással,
tanonc- és cselédoktatással, elhelyezés-
sel, elõadások szervezésével foglalkoztak.
Debrecenben és Szegeden pedig a székely
háziipari termékek forgalmazását, az ás-
ványvíz és a fürdõk propagálását helyez-
ték elõtérbe.

Sajátosan alakult az 1902. június 1-jé-
tõl fennálló marosvásárhelyi miniszteri
kirendeltség és a székely társaságok kap-
csolata. A székely akció vezetõsége az el-
sõ években hangsúlyozta az állami és tár-
sadalmi akciók együttmûködésének fon-
tosságát. A hivatal elsõsorban tanácsadó
feladatot szánt a társadalmi egyesüle-
teknek.76 Ugyanígy a kereskedelmi mi-
nisztérium az 1905. évi székely ipari 
akció programja kapcsán is kikérte a tár-
saságok véleményét és javaslatait.77 Az
együttmûködés azonban 1906 után meg-
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szakadt, amihez hozzájárulhatott a köztu-
datban elterjedt azon vélemény is, hogy a
társaságok „már megtették kötelességü-
ket, felébresztették a közérdeklõdést a
Székelyföld iránt, valami sikert is értek
el, tehát már nincs több létjogosult-
ságuk”.78 László Gyula már 1905-ben fi-
gyelmeztette a kirendeltséget, hibát követ
el, hogy nem számol a társadalmi kezde-
ményezésekkel: „megindult a maga lábán
és szuverén hatalommal kezelte a kér-
dést. És engedte azt a téves elképzelést,
hogy a székely társaságok befejezték mû-
ködésüket.” László szerint a székely akció
iránti közöny is erre vezethetõ vissza. He-
lyesen rámutatott arra, hogy „a székely
néppel tudni kell bánni”.79

1907-re a kapcsolat kifejezetten ellen-
ségessé vált: Koós Mihály, a kirendeltség
vezetõje a helyi sajtóban támadta a szé-
kely társaságokat, különösen az anyatár-
saságot: „Vajon csak a társaság vezetésé-
nek volt betudható, hogy a székely társa-
ságok emez anya-intézete komoly címét
nem töltötte be komoly tartalommal? […]
Már a társaságok alakulásában nem a ko-
moly munka, hanem a szereplési vágy lép
elõtérbe s ezt ápolja, ezt neveli a társasá-
gok további mûködése…”80 A „székely-
mentés” jelszava alatt Koós tevékenysé-
güket összejövetelekre, díszgyûléseken
való részvételre szûkítette le, minõsítve
ezzel a székely közgyûlések szerepét is.

Székely közgyûlések

A Székely Társaságok Szövetségének
közgyûlései korántsem kaptak annyi fi-
gyelmet, mint a tusnádi kongresszus; tör-
téneti feldolgozásuk sem történt meg ez
idáig.

A kedvezõtlen belpolitikai viszonyok
miatt hiúsult meg az 1906. július 5–6-ra
tervezett brassói székely közgyûlés és az
ahhoz kapcsolódó hosszúfalui csángó há-
ziipari kiállítás.81 Szintén nem rendezték
meg – a kirobbanó világháború miatt – az
1914 nyarára tervezett, a Székely Szövet-
ség fennállásának 10 éves évfordulóját
ünneplõ marosvásárhelyi kongresszust
sem.82 Minden más évben megtartották a
Székely Szövetség közgyûléseit (1905:

Sepsiszentgyörgy, 1907: Szamosújvár,
1908: Székelyudvarhely, 1909: Debrecen,
1910: Gyergyószentmiklós, 1911: Torda,
1912: Csíkszereda, 1913: Elõpatak).83 Év-
rõl évre mintegy 130–500 résztvevõ vitat-
ta meg a térség gazdasági, kulturális hely-
zetét, tartotta ébren a közvélemény, a
közigazgatás és a szakminisztériumok fi-
gyelmét. A nemzetiségi összejövetelek,
demonstrációk korában a Székely Társa-
ságok Szövetségének nagygyûlései elsõ-
sorban a székelység együvé tartozásának
nemzeti megnyilvánulásai voltak.

Az összejövetelek résztvevõi között
elsõsorban a székely társaságok képvise-
lõi foglaltak helyet, a miniszteri kiren-
deltség – amely a Földmívelésügyi Mi-
nisztériumot képviselte –, a székely ka-
mara és a változó létszámban megjelenõ
székelyföldi országgyûlési képviselõk
mellett. A minisztériumok közül a föld-
mûvelésügyi, a kereskedelemügyi és a
vallás- és közoktatásügyi tárcák 1907-tõl
küldték el rendszeresen képviselõiket. A
nagy múltú egyesületek közül az EMKE,
a Székely Egyesület és az EKE szinte va-
lamennyi rendezvényen megjelent, az
OMGE részérõl a Köztelek folyóirat 1909-
tõl vett részt az összejöveteleken. A buka-
resti magyarság minden közgyûlésre
nagyszámú képviselõt delegált.

A sajtó csak röviden számolt be a
gyûlésekrõl; évrõl évre kritikus hangvéte-
lû cikkek vonták kétségbe a szövetség és
közgyûlések létjogosultságát. A szövetség
hibát követett el, hogy nem épített ki
megfelelõ kapcsolatot a sajtóval, és saját
sajtóorgánuma sem volt. Ezért értékelõ-
dik fel az 1905–1907 között megjelenõ
Székely Világ címû társadalmi és szépiro-
dalmi hetilap.84 A szövetség a helyzet ja-
vítása érdekében 1907-ben sajtóirodát
szervezett, ennek köszönhetõen a széke-
lyudvarhelyi közgyûlésen már 24 hírlap-
író vett részt.85 Az iroda azonban az 1910-
es évekre megszûnt.

A kongresszusok között az 1907. évi
szamosújvári közgyûlés volt kiemelkedõ,
amelyet a marosvásárhelyi lapok egyene-
sen a tusnádi határozatokkal állítottak
párhuzamba. Gr. Bethlen István A Mezõ-74
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ség és az erdélyi magyarság címû, nagy-
hatású elõadásában nyíltan beszélt az er-
délyi magyarságot és birtokos osztályt fe-
nyegetõ nemzetiségi veszélyekrõl. Hatá-
sára a szövetség a nemzetiségi vidékek
magyarságának szervezését és támogatá-
sát határozta el, Bethlent pedig a Székely
Szövetség egyik szellemi vezetõjének és
tiszteletbeli elnökének választották.86

Bethlen figyelme azonban, különösen
1909 után az erdélyi kérdés felé irányult;
írásaiban a szórványmagyarság helyzeté-
vel, a románság térnyerésével és a magyar
középbirtokok apadásával foglalkozott.87

Szinte valamennyi közgyûlésen el-
hangzott a kongresszusnak helyet adó te-
lepüléssel és megyével foglalkozó elõ-
adás. Több hozzászólás érintette, illetve
elemezte a kirendeltség tevékenységét,
és a hivatal vezetõje, Koós Mihály maga
is ismertette annak munkáját.88 A köz-
ponti iroda minden évben beszámolt a
szövetség és az egyes székely társaságok
éves mûködésérõl. Gazdasági kiállítá-
sok89 és a környék megismerését szolgáló
kirándulások tovább színesítették a ren-
dezvényeket.90

A közgyûléseken hangsúlyosan sze-
repeltek a nemzetiségi és a gazdasági
kérdések. Visszatérõ követelés volt az er-
délyi vasúthálózat bõvítése, elsõsorban
Borszéky Soma transzverzális vasútvo-
nal-tervezetének (Székelyföld közepén a
konstancai kikötõbe haladó Kolozsvár–
Marosvásárhely–Székelyudvarhely–Sep-
siszentgyörgy–Magyarbodza határállo-
más közti „székely vasút”) megvalósítása
a kormány „székely körvasút” koncepció-
jával szemben, valamint a vasúti díjsza-
bás mérséklése.91 A székelyföldi ipar fej-
lesztése, az ipari szakoktatás és az
iparos-képzés mellett 1905 után az ipari
akció megvalósítását és egy ipari kiren-
deltség létesítését sürgették. A fürdõügy
terén a fürdõtörvény megalkotását, a szé-
kely fürdõk anyagi támogatását, a buda-
pesti és kolozsvári egyetemeken fürdõ-
ügyi tanszékek felállítását vagy legalább
a tárgy kötelezõ tanítását, az orvosi vizs-
gákra a hazai fürdõk és ásványvizek be-
ható ismeretének kötelezõ tanítását ké-

relmezték, de rámutattak az országos
reklám szükségességére is. Többször
megfogalmazott feladat volt a kivándor-
lás csökkentése, a romániai magyarok
helyzetének javítása és a visszavándor-
lás, hazatelepítés állami támogatása.92

1909 után a telepítési politika került a
szövetség érdeklõdésének középpontjá-
ba, de a birtokrendezési és erdõrendezé-
si törvények revízióját is hangsúly-
ozták.93 Az oktatás terén az állami isko-
lák számának növelését, az elemi iskolák
államosítását és egyes oktatási intézmé-
nyek fejlesztését kérték. A szórványma-
gyarság helyzetének javítását elsõsorban
az oktatásügy fejlesztése révén képzelték
el, ezért 1911-ben a nemzetiségi vidéke-
ken élõ magyar gyermekek nyilvántartás-
ára, védelmére és oktatására a székely
társaságokat kérték fel. A szövetséget
1912–1914 között Hermann Antal ko-
lozsvári egyetemi tanár, az EKE múze-
umigazgatója javaslatának megvalósítása
foglalkoztatta, amely a székely néprajz
megírását és a teljes néprajzi gyûjtemény
létrehozását célozta.94 1912-tõl a nemze-
tiségi bankok erdélyi birtokvásárlása, a
magyar közép- és nagybirtok apadása is
a szövetség érdeklõdési körébe tartozott.
Kezdettõl fogva sürgették egy székely
pénzintézet létrehozását; 1913-ban Za-
kariás János országgyûlési képviselõ,
tagtárs javaslatára újabb emlékiratot
nyújtottak be a hazai pénzintézetekhez
és kormánykörökhöz egy záloglevelek
kibocsátására jogosult pénzintézet
alakításáról.95

A szövetség célkitûzései azonban
nem valósultak meg. A központi vezetõ-
ség évrõl évre megállapította, hogy a po-
litikai viharok és a rendelkezésre álló
anyagi eszközök elégtelensége miatt nem
érték el a kívánt eredményt. Sok kritika
érte a szövetséget, hogy úgy vállalt fel
feladatokat, hogy azok megvalósításának
lehetõségeivel és az azzal járó anyagi fe-
dezettel nem törõdött. A szövetség nagy
múltú egyesületekkel is konfliktusba ke-
rült: többször a szemére vetették, hogy az
EMKE, az idegenforgalom és turizmus
fejlesztése terén pedig az EKE konkuren-
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se kíván lenni. A szövetség maga is elis-
merte, hogy túlzott idealizmus jellemez-
te mûködését, és több esetben csak a ba-
jok feltárásáig jutnak el.96

A politikai vezetõrétegeknek, a kor-
szak vezetõ vállalkozóinak a székelykér-
dés iránti érdektelensége, a tõkebefekteté-
sek hiánya, a székely falusi társadalom kö-
zönye, a sajtó hallgatása közepette na-
gyobb támogatottságot és megbecsültséget
érdemeltek volna a székely társaságok. A

programok egyeztetésével, összeghangolá-
sával sikeresebben bontakozhatott volna
ki a térség fejlesztési programja. Elhibá-
zottnak tekinthetõ, hogy az állami fejlesz-
tési program nem számolt eléggé a társa-
dalmi kezdeményezésekkel, nem használ-
ta ki a társaságokban szunnyadó erõket,
annak ellenére, hogy a székely ügy megol-
dását, az akció eredményességét „a szé-
kely társadalom minden tényezõjének”97

részvételével látták megoldandónak.
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JEGYZETEK
45. 1901 nyarán alakult Székely Társaságok (~; az alapítás idõpontjával): Toplicai ~ (aug. 1.); Borszéki
~ (aug. 3.); Gyergyótölgyesi ~ (aug. 4.); Gyergyóditrói ~ (aug. 5.); Gyergyószentmiklósi ~ (aug. 6.);
Gyergyóalfalusi ~ (aug. 7.); Parajdi ~ (aug. 8.); Székelyudvarhelyi ~ (aug. 24.); Székelykeresztúri ~ (aug.
25.); Brassói ~ (aug. 26.); Hétfalusi ~ (aug. 27.); Kézdivásárhelyi ~ (aug. 28.); Kovásznai ~ (aug. 29.);
Sepsiszentgyörgyi ~ (júl. 17.); Csíkszeredai ~ (aug. 29.); Csíkszentmártoni ~ (szept. 1.); Baróti ~ (szept.
2.); Nagybaconi ~ (szept. 3.). Õsszel a Kolozsvári ~ (okt. 23.); (késõbb az EKE Székely Osztálya nevet
vette fel), majd a Régenvidéki (Szászrégeni) ~. Az 1902. tavaszi körút folyamán alakult Székely Társasá-
gok (~; az alapítás idõpontjával): Mezõbándi ~ (máj. 4.); Nagyenyedi ~ (máj. 17.); Marosludasi ~ (máj.
17.); Segesvári ~ (máj. 18.); Besztercei ~ (máj. 18.); Erzsébetvárosi ~ (máj. 19.); Vajdahunyadi ~ (máj.
19.); Dési ~ (máj. 12.); Medgyesi ~ (máj. 19.); Nagyszebeni ~ (máj. 20.); Petrozsényi ~ (máj. 20.); Beth-
leni ~ (máj. 20.); Szamosújvári ~ (máj. 20.); Szászvárosi ~ (máj. 21.); Tordai ~ (máj. 21.); Csíkkarcfalvi
~ (jún. 15.) és õsszel a Gyergyószárhegyi ~ (jún. 15.). 1902 telén alakult a Barátosi ~ (febr. 23.).
46. Máthé József 1901b; László Gyula 1901; Jegyzõkönyv SZTSZ 1910. 24. Máthé József visszaemlé-
kezése alapján.
47. A magyarországi társaságok (megalakulásának idõpontja): a Debreceni ~ (jún. 15.); a Szegedi ~
(okt. 8.) és a Hódmezõvásárhelyi ~ (okt. 9.).
48. A budapesti társaságok alakulásának idõpontjai és székhelyei: Székely Ifjúsági Egyesület (dec.
17., székhelye: IV. ker. Zöldfa u. 18. I/2.); Budapesti Székely Kör (székhelye: V. ker. Szabadság tér 6.);
Budapesti Székely Társaság (ápr. 16., székhelye: Dalnok u. 27. I/28.).
49. Székely Világ 1905. 18. 206. (jún. 11.); Székely Világ 1906. 5(50). 73–74. (jan. 28.)
50. Székely Ellenzék 1901. 3. 1; Máthé József 1901. 20.
51. Székely Lapok 1903. 108. 1. (máj. 12.); Székely Lapok 1903. 114. 1. (máj. 19.)
52. Sebess Dénes a székely társaságok alakulásának idõpontját, a vezetõ tisztviselõk nevét és foglal-
kozását jegyezte le: Sebess Dénes 1902. 89–92; László Gyula a mûködõ, a megszûnt és az újjáalaku-
lóban levõ társaságok listáját rögzítette. László Gyula 1907.
53. László Gyula 1907. 4–5.
54. Név szerint is említett társaságok: marosvásárhelyi, gyergyószentmiklósi, toplicai, székelyk-
eresztúri, nagyenyedi, régenvidéki, baróti, borszéki, parajdi, hétfalusi, debreceni, gyergyóalfalusi és
medgyesi székely társaságok, valamint a Bukaresti Szent István Egyesület és a Bukaresti Magyar Tár-
sulat. Évkönyv MSZT 100. 53.
55. Évkönyv MSZT 100. 56–63; Székely Lapok 1903. 3. 3. (jan. 4.) és Maros-Torda 1903. 1. 4. (jan. 8.);
Székelyföld 1903. 6. 1–2. (jan. 18.); Székely Lapok 1903. 16. 1–2. (jan. 21.) A kirándulásokat a Szé-
kely Egyesület és a miniszteri kirendeltség támogatásával, a Kereskedelemügyi Minisztérium utazási
kedvezményeinek segítségével rendezték.
56. Az alakuló közgyûlést eredetileg 1904. május 8-ra tervezték, majd egy hónappal késõbbre halasztották el.
A Székely Társaságok Szövetségének megalakulását az 1904. július 5-i 65 581. sz. belügyminisztériumi jóvá-
hagyás szentesítette. Jegyzõkönyv a Székely Társaságok Szövetségének 1905. aug. 22-én Sepsiszentgyörgyön
tartott elsõ rendes közgyûlésérõl. Mvhely, 1905. 13., 49. (A továbbiakban: Jegyzõkönyv SZTSZ 1905)
57. Jegyzõkönyv a Székely Társaságok Szövetségének 1907. aug. 6-án Szamosújváron tartott máso-
dik rendes közgyûlésérõl. Mvhely, 1907. (A továbbiakban: Jegyzõkönyv SZTSZ 1907) 16.
58. Jegyzõkönyv SZTSZ 1907. 59; Jegyzõkönyv SZTSZ 1913. 51.
59. Jegyzõkönyv SZTSZ 1911. 67–68.
60. A közgyûlések jegyzõkönyvei és a Marosvásárhelyi Székely Társaság évkönyvei számtalan szö-
vetségi javaslatról számoltak be. Ezek részletes ismertetésétõl – megvalósulás hiányában – eltekintek.
61. A vezetõség nehezen tudta szemmel tartani a tagtársaságok tevékenységét, ezért 1905 tavaszán,
majd 1907 februárjában minden tagtársaságot felszólítottak, hogy mûködési jelentésüket az évi köz-
gyûlés elõtt készítsék el, amelyet a szövetség titkára a közgyûlés elõtt összefoglalva ismertetett. Szé-
kely Világ 1907. 7(102). 102. (febr. 17.)
62. Tagok: Arad, Beszterce, Bethlen, Brassó, Debrecen, Gyergyóditró, Gyulafehérvár, Kézdivásárhely,
Marosludas, Marosvásárhely, Nagyenyed, Parajd, Nagyszeben, Sepsiszentgyörgy, Szamosújvár,
Szászrégen, Szeged, Torda, valamint a Székely Egyesület és a Székely Ifjúsági Egyesület. Maros-Torda
1904. 15. 3. (ápr. 14.); 18:4. (máj. 5.); 23:2. (jún. 9.)
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7763. Székelyföld 1905. 18. 1. (márc. 2.); Székely Világ 1905. 3. 25. (febr. 26.)
64. Jegyzõkönyv SZTSZ 1905. 15–16.
65. Csatkoztak a hosszúfalusi és a mezõségi székely társaságok, a Székely Ifjúsági Egyesület, a Nagykun-
sági Székely Segítõ Egyesület, a bögözi, köpecmiklósvári, nyárádszeredai, marosszentkirályi és peteki
szövetkezetek, a MGVSZ székelyföldi fiókja, a Gyergyóditrói Mezõgazdasági Elõlegegylet, a Erdõvidéki
Bányaegylet Rt., a Borszéki és Elõpataki Fürdõvállalat Rt., a Málnási Siculia Rt., a Maros-Torda és Bras-
só Megyei Tantestületek, a Sepsiszentgyörgyi és Kézdivásárhelyi Kaszinók, a Marosvásárhelyi Önkéntes
Tûzoltóegylet, a Sepsiszentgyörgyi Székely Szövõgyár és Háziipaari Vállalat. Romániában a Bukaresti
Magyar Társulat, a Szent István Király Egyesület, a Bukaresti Magyar Egyesület és a Bukaresti Magyar
Dal- és Mûkedvelõ Kör voltak a szövetség tagjai. Februárban alakult meg a Mezõségi Székely Társaság
Mezõcsáváson. Az alapító gyulafehérvári, szászrégeni és tordai székely társaságok meglétére nincsen
adat, valószínûleg felbomlottak. Székely Világ 1905. 2. 17. (febr. 19.); Jegyzõkönyv SZTSZ 1905. 15.
66. Székely Világ 1905. 33. 397. (okt. 8.); Székely Világ 1906. 19(64). 297. (máj. 13.) Az egylet 1906
tavaszán a székelyek segélyezését vállaló Attila Népszövetséget alakította meg.
67. Székely Világ 1906. 1(46). 8. (jan. 7.); Székely Világ 1906. 40(94). 665. (dec. 23.)
68. A csíkszentmártoni, csíkkarcfalvi, dési, dévai, gyergyóditrói, erzsébetvárosi, gyergyószárhegyi,
gyergyótölgyesi, hódmezõvásárhelyi, kolozsvári, maroshévízi, marosludasi, marosújvári, meggyesi,
nagyenyedi, petrozsényi, segesvári, szászvárosi, szászrégeni társaság szûnt meg. László Gyula 1907;
Szabadság 1907. 230. 2. (okt. 3.)
69. Székely Világ 1907. 7(102). 103. (febr. 17.); Székely Világ 1906. 44(89). 162. (nov. 4.)
70. Udvarhelyi Híradó 1907. 38. 4. (szept. 22.)
71. Jegyzõkönyv a Székely Társaságok Szövetségének 1908. aug. 24-én Székelyudvarhelyen tartott
harmadik rendes közgyûlésérõl. Mvhely, 1908. 81. (A továbbiakban: Jegyzõkönyv SZTSZ 1908)
72. Újjáalakultak Magyarfrátán, Baróton, Hosszúfalun, Kézdivásárhelyen, Kovásznán, Csíkszeredá-
ban, Csíkszentdomokoson, Gyergyószentmiklóson, Székelyudvarhelyen és Székelykeresztúron a  he-
lyi székely társaságok. Székely Világ 1907. 12(107). 162. (márc. 24.); Jegyzõkönyv SZTSZ 1907. 18.
73. Székely Világ 1907. 40(166). 665. (okt. 6.); 48(174). 756. (nov. 31.); Székely Világ 1908. 3(183). 41. (jan. 19.)
74. Szabadság, 1907. 221. 5. (szept. 25.)
75. Maros-Torda, 1909. 37. 3. (dec. 2.); Jegyzõkönyv SZTSZ 1910. 32.
76. Székely Világ 1905. 13. 147. ( máj. 7.)
77. Székely Világ 1906. 28(72.).  421. (júl. 8.)
78. Évkönyv MSZT 10 3.
79. Székely Világ 1905. 11. 124. (ápr. 23.)
80. Székely Világ 1907. 56(176.). 783. (dec. 15.)
81. Székely Világ 1906. 16(61). 245. (ápr. 22.)
82. Erdélyi Gazda 1914. 165
83. Vö. (a Kolozsvári Egyetemi Könyvtárban:) Jegyzõkönyv SZTSZ 1905; Jegyzõkönyv SZTSZ 1907; Jegy-
zõkönyv SZTSZ 1908; Jegyzõkönyv SZTSZ 1910; Jegyzõkönyv SZTSZ 1911; Jegyzõkönyv SZTSZ 1913.
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84. Székely Világ 1905. 2. 17. (febr. 19.) (Szerk. Sándor Kálmán, felelõs szerk. Szentgyörgyi Dénes,
Marosvásárhely), rovatai („Események”, „Városok és megyék”, „Székely ügyek”, a „Székely Szövetség
és székely társaságok hivatalos rovata” és „Mi újság”) figyelemmel kísérték a székely társaságok ala-
kulását, azok tevékenységét és összejöveteleit, valamint a kibontakozó kormányakció lépéseit.
85. Jegyzõkönyv SZTSZ 1907. 77–78.
86. Jegyzõkönyv SZTSZ 1907. 76.
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