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Hazánk ezredéves fennállásának

' Szer^pztíségi Iroda: 
Csik-TSzereda 

Györgyjakab Márton .
könyvkereskedése,

•' hová ' ■ "  ' ' '
a lap szellemi részét illető 

közlemények, 
előfizetési pénzek és hir

detések küldendők.
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kívántunk több részt az örömbi 
Egyek voltunk a hazaszeretetben, y,

-^S-'QWsflS) '̂'ô ía
Téged Isten dicsérünk !

Csaba vezér székely unokái innen az 
Őszinte örömmel sorakozunk a hata 
Nem hivalkodunk vele, de büszkék 

létünk magyar testvéreink nemzeti életéin

ős Hargita tövéből, másfél ezer év múlva, liá 
masabb testvér-magyar ezeréves ünneplői 
vagyunk rá, hogy országunk e csepp szög 
k s most együtt ünnepelhetünk.

.Közös volt életünk, közös v-olt örömünk, küzdelmünk, törekvésünk és bánatu 
Öröni|)í\ű együtt örvendettünk, bánatban

öl, kevesebbet a küzdelemből, 
ersenyeztünk a hazafiságban.

| « , !̂ ^ m j | ^ | | ^ ^ m á n t iink több részt a jogokból, csak azt, 
Másfél ezer év óta, nemcsak e szögletét védtíik és tartottuk meg a nagy M 

félországnak sokszor kétségbe vont magya -ságáért s a nagy Hazától való elszakíthat 
lj niultunkat egy ezredév óta soha jneg nem tagadta egy magyar vér sem.

’, ha s
Öshagyományaink, a másfél ezredév 'öl, a történelemé. Múltúnk a magyar ne 

a magyar szabadságé,
uluuk szent Hadur^éÁtílla hadverő csatáinak hatalmas Istene! Vezé

vilijón a vallás türelmével, a tudomány fegy 
■ H jH H H H ÍH H ig n lá s  csataterén, a tudomány és művésze

ely néped szivéből az ősi ideál kihalj 
úja és intézője valál nemzetünk minden 1 
át gondoztál és kcvaány óztál! 
ki, adj örök erőt és el nem múló akar 

H H t  földet újabb ezer évek véges-végéig 
, hogy iia megengedted őseinknek e hazát karddal megsz 

\ ében azt megtarthassuk.
Jeumunk legyen fogadalmunk megújulása arra, hogy Te benned

légy kegyelmes bírálója nemzetünk tőre
Tőled valaha elforduljon! 
áld meg a magyart!

TARCZAJA
tvallás.

elérhetetlen hosszú lét, nem- 
.szokatlan magas kor. És a vég- 

etlen..idejében'? Röpke pillanat, 
pillanat! És édes Istenem, mégis 
átélni ezt ? Kik azok, .kiknek ezer 

'iveit.- ezer év magasztos örömeit 
;t?

Az ész elfárad, ha a történelem lapjain ezer 
sem énjeit., átfutni akarja; maga a tortéüelem 

,s : csak„ mint ;tjávol, köd. dereng1 az 
»pk'e pillanat kezdete.

in édes magyar nemzetem -!,,felied -'.a sors 
_ h;l élned a végtelenség mérhettél! idejéből 

a röpke, pillanatot, megadta élned a népek életé
ben szokatlan magas kort! Mennyi szenvedés, 
mennyi küzdelem, mily véres-csaták jelzik múltadat 
oh magyar, s mily kevés, az öröm, mily rövid a 
nyugalom..és béke a dicső múlt alatt!

Oly- sokat.áldozánk. vérben, munkában, va
gyonban, s vájjon elég-e érte a hatalom- és -a

Ki tudná megmondani! Az-e, ki optimizmusá
ba^, az plhomályositliatlant látja felkelni, vagy 
a.z,-%;-ki kételkedve nézi .az uj virradat felkelő1 
napjáf, i.spvszorpngón gondolva meg, hogy a reggel 
verőfényét könnyen borítják homályba a ködből- 
öss^verődö.tt fpllegeki'!

-. A magyarnak sok. dér ült. napja.volt, de többet 
borjtotf el a ködből,összeverődött;számtalan felhő 
s, elég (gyakran zúgott a bősz vihaiy szórva keb- 
lehőfj^Mytö. villámokat; .8. lelkem, ha visszatekint 
ezekre, kételyben elmerül, kételyben a felett:

rém láthatatlan vihar hordja-e az emésztő tüzet 
I zent trikolorunkra a parányi szomszéd felől ? 
jiem láthatatlan vihar szárnya érinti-e a liárom- 
I ziiit, mikor saját földünkön is dísztelen elham- 
l rad? Láthatatlan vihar, mely sebes szárnyakon 
halad, s ha nem tőlünk, de felénk siet, sok vészt 
hozó lehet.

Sok vészt hozó, hisz a miként elmúlt ezred
b e n  át valánk, most is egyedül él, baráttalanul 

magyar! Vagy barát talán, ki földünkön ve- 
ünk van, de nem él s nem érez mi velünk?

Más népnek nem adatott a te sorsod ma
gyarom ! Kelet, nyugat, észak és dél mind-mind 
Egységes nemzetet lát saját földjén, csak a ma- 
I ;yar főid tart hátán oly sok széthúzó elemet; s 
(íeked óh magyar! sorsod volt ezer éven át fé
kezni, uralni a számtalan túlnyomó, tőled külön

böző fajokat. Megtetted és e mellett a véres har
cok, a nagy küzdelmek között haladni is tudál.

Haladni a kultúra, minden ágában ; kereske- 
I lelem, ipar, tudomány, szépmiivészét mindennek 
I erén.

Születésedkor, bölcsődben áldott meg a ma
gyarok hatalmas Istene e csodás erővel; csodás 
I irővel, melylyel egy ezredév előtt elfoglaltad e 
j iónt, s legyőzve elleneidet, külsőt és belsőt egy- 
1 iránt, nemcsak megtartani tudtad e drága föl- 
I let, de éltél, munkálkodtál úgy mint azok, kik- 
liek nem jutott osztályrészébe a haladás óriási 
Inunkáján kivül az önfentartás nehéz küzdelme.

A hangulat csak futó érzelem gyermeke, a 
Inély érzés lelkesedést szül. Neked én magyar 
j íemzetem! a lelkesedés heve kell duzaszsza keb- 
I edet ez uj ezer év küszöbén! Lelkesedés apáink 
llicsősége, apáink nagy emléke iránt, s ha, mint 
lm tevém, gondolataidban az uj ezredév felkelő 
Ilapját az összetornyosuló felhők sötét homályá
ról félted is olykoron, s ha, mint én tevém, bősz. 
| ’iharok czikázó villámaitól tartasz is az öröm

Lapunk

mégis oly végtelen idő ! 
a magyar, nemzet életéből; hogy -az ' 1 
1' * : ujonan jöttünk

. után lelkem látja-e
máj d e  drága hont ¥

Igen. Hisz rád gondolva ezredéves édes 
azám, hiszem a léleknek — hiszem a MaéAar-hiszem a Mágyaf-

mai számához egy fóliv  m elléklet van csa
B ocskor Béla  -- :-------- --------D r

— ~ r-
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„Aere perennius.“
■ A nagy Horatius ezzel végzi be világszép 

költeményeit, melyekkel ércznél maradandóbb em
léket állított halhatatlan nevének.

Ilyen, ércznél maradandóbb emlékre kell 
gondolnia Csíkmegyének is akkor, midőn részt 
vesz a sokat szenvedett haza ezer éves dicső 
múltjának ünneplésében. A tervbe vett kulturális 
alkotások csak részben valósítják meg ezt; oly 
mü kell, mely ha csiráiban most indul is meg, 
méltó legyen a nagy, a magasztos ünnephez, mely 
ne csak a jelen, hanem a jövő gyermekeit is 
emlékeztesse a ragyogó múltra, melynek hatalmas 
vívmányai magyarázzák meg a mostani fejlődést 
s biztos zálogul szolgálnak a jövő erediüényei 
nek. Hiszen csak az tudja kellőkép méltányolni 
a jelent, ki ismeri a küzdelmes múlt dicső esemé 
nyeit, s csak az meríthet erőt, lelkesedést a jö 
vőbe, kinek szemei felismerik a régi idők csügge- 
dést nem ismerő kitartását, mindenfelé akadálylyal 
megküzdő elszántságát.

A mü, melylyel megyénk ércznél maradan
dóbb emléket állíthat, nem lehet más, mint a 
Csikmegyei Történelmi Társulat megalakítása.

Szomorúan kell látni, hogy mig más me
gyék szorgalmasan fáradoznak történetük meg
írásán, megyénkben ez ideig még egy lépés sem 
történt, nem olyan, mely a vezérlő központból 
kiindulva, a viharos, de lélekemelő múlt esemé
nyeinek s a jelen helyzetnek egységes, a megye 
szerepléséhez méltó feldolgozását tűzte volna ki 
czélul. Indult meg ugyan egy vállalat a Vitos 
szerkesztésében a „Csikmegyei Füzetek* czimén. 
melyet sajnos — nem pártól eléggé közönsé
günk; pedig megérdemelné. Csakhogy e vállalat 
nem annyira egységesen dolgozza fel a történeti 
anyagot, mint inkább adatokat kíván nyújtani egy 
későbbi feldogozáshoz.

Szerény véleményem szerint jobb szerettem 
volna, ha" Vitos az adatgyűjtés fáradságos mun- 
' ját a szintén nehéz, de hálás kritikai feldolgo- 

ással egyesíti s a rendelkezésére álló adatokból 
megye történetét tollához méltó vonásokban

yilvánvaló.
kötelessége 

aiek mégiratása. Tartozunk ezzel 
múltnak, a jelennek és' a jövőnek

tétét, megyéjük iránt nem csökkenti a messzi tá
volság s nem szabad feltételeznem, hogy akadna, 
közülünk egy is, kinek lelkében a társulásra buz
dító szózat visszhangra ne találna. Én magam, ha 
a megalakulást hirdető szavaim meghallgatásra 
találnak, még elmondok egyet-mást a módozato
kat illetőleg.

Ki kell bontani tehát a zászlót, s a mü, me 
lyet nemes Csikmegye honszerető fiai együttes 
erővel alkotnak, legméltóbb emléke lesz az ezer 
évnek s ércznél maradandóbban hirdeti majd a 
késő unokáknak az ősök magasztos tetteit s azok 
háláját, kik az ezer év méltó megünneplését a 
daliás idők megörökítésében találták. Adja Isten, 
hogy a kimondott szózat ne hangozzék el a pusz
tában !

Kun-Félegyháza.
Balló István ,

•»> főgiinn. tanár.

+ fr-He *-Mc -Hl--He 4-■)*<.£<-fj 14.
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Változtak az idők: Őseink e hazát 
karddal szerezték meg. Minekünk kultú
rával kell azt fentartani. Kitartó munkát 
követel ez is, m ely alul a hazának egyet
len hü fia sem vonhatja ki magát. 

Csik-Szereda.
MIKÓ BÁLINT,

csikvármegye főispánja.

Még a legegyszerűbb ember észrevételeinek  
is van jogosultsága saját szempontjából. Azért ha az 
helyre nem igazittatik, vagy figyelmen kívül hagya- 
tik: az önérzet megsértve marad. Ennek követke
zése az érvényesülési törekvés, miből aztán kifejlőd  
nek az ellentétek. A közélet munkásságát leginkább 
ezek teszik meddővé.

Csik-Szereda.
BECZE ANTAL,

/ Csikvármegye alispánja

íery

Mennyiben tartozunk a múltnak, eléggé- . w  mu
latja az a sok idő, melyet annyi megpróbáltatás, 
őzt éltünk át. Küzdöttünk századokon át török
éi, tatárral, legjobbjaink hullottak el súlyos se- 

jekben s öntözték vérükkel a rónákat, hol jelte- 
en sírokban aluszszák örök álmukat. Védtük sza

badságunkat, véd tűk vallásunkat: miről beszélnek 
a pünkösdi búcsúk, miről Madéfalva véráztatta 
gyászos utczái, miről Csik, Gyergyó és Kászon 
ninden hantja, minden göröngye szóik Nem a csíki 
székely vitézséget hirdeti-e mindez ? Hányán vér
zettek el azonkívül idegen földön, ki tudná el
mondani ?

. Azok, kik drága vérük hullásával tartották 
meg e kis Csikországot, megérdemlik, hogy az 
ítókor hálás fia felújítsa tetteiket s megismertesse, 
ideit bizony valljuk be — csíkiak vagyunk, 
de. megyénk történetét alig ismeri valaki közülünk!

De a megye történetének ismerete nemcsak 
elengedhetlen kötelességünk azon hála miatt is, 
melylyel őseink emlékének tartozunk, hanem szük
séges azért is, mert csak úgy érthetjük meg, 
íogyan fejlődtünk mostanig s vájjon a múlt alap- 

. án lehet.-e tartós reményünk a jövőre ?
Múlt,  ̂ jelen és jövő teszik szükségessé a 

"'Sikmegyei Történelmi Társulat megalakulását,
mert a megye történetének megiratása csak ily 
módon lehetséges. Igen sok megye már megelő
zött s nekünk elmaradni nem szabad.

A Csikmegyei Történelmi Társulat feladata 
enne első sorban a megye történetének rendsze
res megiratása, azután jelen helyzetének, müveltt 
segi stb. viszonyainak feltüntetése, iny tehát a 
feldolgozandó; anyag: C s i k m e g y e  tö r té n e té  
es C s i k m e g y e  j e l e n e ,  annak tárgya a múlt 
ennek a jelen.

. .Szükséges ez®rÉ hogy első sorban a megye 
ntezo körei vegyék kezükbe az ügyet s hiszem, 
mgy mindazok, kiknek keblét a múlt dicső ese
ményei hevíteni meg nem szűnnek, lelkesülten 
sorakoznak melléjük. Sokan vagyunk, kik ide
genbe szakadtunk ugyan, de kiknek meleg szere-

A szekply nép erőssége a múltban a harczi 
műveletekben való fejlettsége volt, jövőben az ipari 
munkálkodásban való tökéletesedése lehet.

Mar os-Vás árhely.
LÁSZLÓ GYULA,

a kereskedelmi iparkamara jegyzője.

Több o ku n k  van, inkább h inn i az őrök  
habom ban, m in t az örök békében.

M iért is a m a g ya r  nem zetnek , s zé k e ly  
a ty ja fiá iva l egyetem ben, v ilágh írű  harezra-  
term ettségé t szün telenü l ápolnia és fe j le s z 
tenie ke ll.

K olozsvár.
T A M Á S  SÁN D O R,

m. kir. iionv. főhadnagy.

vei
így Árpád is észszel és erő

hazát . . . 
irálynak nem a magyar, ha- 
’ n következve szervezhette 

és erő, hanem főleg 
egyháza szellemében, 

íján : úgy most az egész 
a kis Székelyföld másfél

nem a hun honalapító 
volna az állaim 
Jézus evang 
az igaz hit és erkölcs 
nagy magyar haza, min 
ezer éves fennállását ünnepelhet

Ezerszeresen meggyőz ez arról, hogy a haza 
is nemzet uj ezredévekre való fentartása csak az 

igaz vallás és erkölcsben gyökerező valódi haza- 
fiság által lehet.

Csik-Tusnád.
K onez István ,

_A „székely nép* hueredetét vitató tudósok, 
telepitett határ őröknek tartják a nemzetet.

Igaz: határőrök voltak őseink, kik a hazát 
egyaránt védték, kereszténység és nyugati mi 

Kéltség ellen keletről, — az alkotmányos szabad 
Hág ellen pedig, nyugattól támadó ellenséggel 
pzemben.

_ A „székely* szó értelmezése felett folyhat a 
hzóharcz, de ez a „székely* nevet a történelem 
lapjairól nem fogja letörölni soha !

Lelkesedjünk tehát székely testvérek tovább 
|.s nemzeti hagyományainkon.

Csik-Szereda,
M ihály  Ferencz,

megyei főjegyző.
vríADTvikvíí

Isten! Haza! K irály! E  három nagy  
I 'Színe uralta és vezérelte a m agyar 
pem zetet ezer éven át. Nincs kétség  
penue, hogy csakis ezen három vezér- 
hszm éhez való hűséges ragaszkodás m el
le t t  érhet újabb ezredévi ünnepeket. 

Budapest.
Dr. TÓDOR JÓ ZSE F,

erdélyi székesegyházi kanonok, 
'Országgyűlési képviselő.

Olyan megigézően tudsz minden porczikád- 
lal lelkesedni édes magyarom, hogy barátodnak, 

Jelenségednek egyaránt megenni való vagy. Mert 
I neginditóan és istenien fiatal vagy, annyira, hogy 
liz elszónokolt szép buborékok miatt sok bajod
ul megfeledkezni s ellenségeidet szívből kicsiny
em még^egy nehány ezredév múlva is képes 
eszesz. Ettől fél minden barátod, de még inkább 

I ellenséged: — Hát úgy Hegyen !
Gyergyó-Szentmiklós. • •- ...

Dr. F e jér  D ávid,

r. k. plébános.

A magyar szent koronának mindig 
drága gyöngye volt a székelység, -  % 
az fog lenni a Il-ik ezredévben is. 

Csik-Szereda.
Dr. F E JÉ R  A N T A L ,

ügyvéd.

Nemzeti törekvésünk volt, hogy legyünk;
«zer esztendő igazolja, hogy vagyunk. A Il-ik 
< zer esztendőt ünnepeljék meg azok, kik az Ezer
től tanultak s bizonyítsák be, hogy hazát sze
retni tudnak s nem voltunk, de vagyunk és le
szünk !

Csik-Szentimre.
Sándor G e r g e lv , '

földbirtokos. *

Csak k ipróbált s z ik la sz ir t alapon, 
M elyen ezred  é v ig  fanmlllnU  g 
Csak szen t Is tvá n  e lve in  rem élhet 
D rága hazám  e g y  u j ezredévet.

(Isik-Szereda,
T Á L L T Á N  M IK LÓ S,

s.-lelkész.

Népek, nemzetek Istene! üdv és hála nevednek,
;y ezer év múltán „él magyar, áll Buda még!* 

Tartsd meg e hont, a királyt, küldj békét és egyet
értést ;

Add, legyen áldással teljes az uj ezer óv! 
Csik-Szentmárton.

B aka  János,
kántor-tanító; „

Miként Erdély bérczei közt a mi kimagasló 
hegységeink uralják e földet; úgy te is székely 
népem — a múltban csaknem 1500 évig — mint 

agyar hazánknak keleti határán védbástyája, 
esi hivatásodról a jövő idők végtelenségéig soha 
meg ne feledkezzél! !

Cs.-Somlyó.
L aka to s Izra,

tan. kép. r. tanár.

y  ozived ^ ö m jö zé t leljed kit-, o k o n  - 
erezeteiken. é l k i t  ci3j-a ne f:őc. fiocj ij <x kctz>át 
övezeted.

fisiü- Somfnő.
Á. c fim a  tőéncs,

lirpH-fa Éeké

G>s>ezeve$ m ú ltú n k  
SflZutatja, k o y j  vo ltunk. 
Shüe&kélz la  teketünk, 
l3\Iezt ekken életünk  
Soko&oz v a f a  9-icíő.

91Cag.aa*to3 ünnepe 
Szjü l népek oezcqe:
Ő k fecnik néznétek !
etw£ooir a  m i 1 vétek !
S  jöjjön u j  áldetvtok I

zvaz.
cBa fáo <§nSzu,

tbeol. tanár.

J0

A kötelességek becs 
lazánk és nemzetünk iránt 
tartott fenn a múltban, 

vöt is.
Nagy-Szeben.

-ÍS0ÍOSS-

kép. fanár.

teljesítése — 
, — ez 

Iztosithatja a

Jánossi Sándor,
kir. törvényszéki elnök.

A mint a végtelen tenger viz esepekből áll, és 
legnagyobb hegységeket is apró porszemek képe

zi k, úgy alkotják az e g y s z e r ű  p o l g á r o k  is
nagy nemzeteket.

Egyes kiváló nagy emberek fényt, dicsőséget, 
tekintélyt és hírnevet szereznek a hazának ; de min
ik n egyes polgár, még a l e g e g y s z e r ü b  is, ha 
híven, szorgalmason és becsületesen m e g f e l e l  

v a t á s á n a k ;  nagyban hozzájárul a haza nagy
ságához,

Fiume.

. . .  . : ;

sBBUB

Gál János.
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Ezer év . . .
M o 11 o : Karddal szerzett hazát a magyar , 

Karddal s kereszttel tartá meg azt!
A történelemből látjuk, hogy a nemzetek éle

tében 1000 év még ritkább, mint az emberek életé
ben 100 év. E számok ott is, itt is rendesen a ha
nyatlást, nz elmúlást jelentik . . .

A magyar államot megalkotott és fentartó ma
gyar nemzet ez alól egy csodás kivételt képez. — 
Nála az 1000 óv sok és nagy szenvedések iskolá
jából keserű tapasztalatokkal, megedzett, duzzadó 
erővel és kiforrt minden nemű tehetséggel a béke 
nagy és dicső müveinek mezejére kilépő, érett fér
fiúi kort jelenti . . .

Róma és Athéné 1000 év előtt, de csak ak
kor dűltek le, midőn nagyok, dicsők és sokszorosan 
boldogok voltak; midőn szellemi és anyagiakban 
soha el nem múló nagyot és dicsőt alkottak, hogy 
ezekben, mig ember él, ők is tovább éljenek.

Az 1000 éves iskolából kilépett ifjú magyar 
nemzet a második ezer óv hajnalán kezdi meg iga
zán a férfias munkásságnak, a boldogságnak, a na
gyot, dicsőt és soha el nem múló alkotásnak va
lódi korszakát. . .

Ennek biztosítására sok és nagy szenvedések 
s küzdelmek árán már eddig is három hatalmas 
oszlopot, védő bástyát állított fel: a magyarságban 
az alkotmányos szabadságban és a kultúrában!

Mig e három bástyán lengő zászlók alatt küzd, 
munkál és alkot tovább e szent haza javára; a ma
gyar nemzet számára nemcsak a második ezer év, 
de az örök élet is biztosítva lesz ! . , .

Úgy legyen ! ! 1
Csik Szereda.

B artha  Ignácz,
,̂ ^ 3  kir' Ugyész'

Szeresd hazádat s királyodat igazán, mint 
magyarhoz illik, s értök ha kell életedet is ál
dozd fel.

Csik-Szereda.
CSEDŐ ISTVÁN,

polgármester.

Azok a díszes iskolaépületek, melyeket Csik- 
megyében a községek napjainkban egymásután 
emelnek, a székely népet -éppen úgy dicsérik, 
mind az a vitézség, melyet a harcz mezején fegy
verének forgatásában tanúsított.

C S Í K I  l a p o k 21. szám.

A melyik magyar embernek most, a honfog
lalás ezeréves évfordulóján szive nem gyűl ün
nepi lángra és nem érez többet, mint rendes kö 
rülmények között kellene, s a ki nem küld egy 
buzgó fohászt lelke mélyéből a Mindenek alko
tójához hazánk és nemzetünk eddigi fennállásáért; 
az fásult s talán nem is lehet szívvel, lélekkel 
magyar.

Gyergyó-Alfalu.
Im e ts  János,

állami felső népisk. igazgató

Nem képzelhető oly hely hazánkban, a mely 
szebb kilátásokkal indulna az uj ezer felé, mint 
Csikmegye. Összeköttetése a nyugottal és kelettel 
egy világut kapujává teszik. Megnyílnak kiaknázat
lan kincsei. Közepén egy uj kulturális központ, egy 
születő város.

Kiszámithatlan változások előtt állunk.
A mi száz év múlva itt lenni fog, azt haj

landó az ember mesének gondolni.
Csik-Szereda.

B ita y  Béla,
ev. ref. körlelkész.

Erdély magyarságát a székelyek tartják fenn 
helyes politikával csakis ők képesek visszama- 

Igyarositani az eloláhosodott sziveket —• azért 
| ninden a nemzetiségi vidéken élő székely ember 
lazafias missziót teljesít.

Deés.
Dr. M ik ló ssy  József.

Földes József,
tanitóképezdei igazgató.

A z  idegen  földről v á g y v a  v á g y u n k  haza, 
H ogy  hová  vá g yh a ssu n k , éljen hát a haza ! 
E zer éve  fennáll édes m agyar hazánk,
S zeb b ‘ dicsőbb ezredév, v irradjon  újra  rá n k !

G yergyó - Csorna fa lva.

B A L L Ó  JÁ N O S,
plébános.

A természettudósok azt mondják, hogy föld
gömbünk súlya, alakulásától kezdve nem válto
zott ; s csak a meteorok földünkre hnllásával na
gyobbodott.

Magyarország erkölcsi és erősulyából, me
teorok (idegenek beözönlésével) igen sokat ve
szített^ és ha a paralysis progressiva le vitása még 
ehez járul: szava a nemzetcsaládok tanácsában 
teljesen hatálytalanná válik.

Csik-Somlyó.
A dorján  Im re,

ny. főgimn. tanár.

K i fiatalon is  ezer éve t ért el 
S  k i  előtt m ost népe m illiója térdel 
S  k in e k  útjában m ég  nem akad t le jtő je :
Te  í a g y  „H ungária“ m a g ya ro k  nem tője. 

C sik-Szereda .
A L B E R T  T1BORCZ. 

•&&&&-

A törvényhozók termeiben, hol a nemzet ki- 
választottjai tanácskoznak annak emelésén, — a 
zászlós ur mellett helyet nyert a munka embere is ; 
a törvény kivétel nélkül védelmet biztosit és ad az 
oltalmat keresőnek, legyen az birtokos vagy daróczba 
öltözve. Egyenjoguakká lettünk. A munka nemesit.j & xvt*’ ícuuiiK, ü. iijunKíi nemesit. J ° •• i

A társadalomnak méhkasként zsongó kebelé- áldása hazánkon a magyarok Istenének !laS’fl.Sfl.n válnolr Irí ------- 1. tv- v * , ...........  n n , ____________________Csik-Szeredaben magasan válnak ki egyesek. Büszkén tekintünk 
reájuk, meghajlunk tekintélyük előtt, követjük őket, 
mert erezzük fölényüket. A munka felemel.

Ez az alapja az ezer éves fennállásunknak. 
Megeri-e a nemzet a második ezer évet, az a mesz- 
sze jövő titka, de mikor a született nemeseket is 
magunk között látjuk napszámosként dolgozni az 
egyedül nemesitő és felemelő munkában, erre re
ményünk lehet. Ezen reményben és hitben dolgo- 
zunk im a ‘második ezred év kezdetén s ebbe a 
udatba neveljük bele gyermekeinket.

Csik-Szentmárton.
Dr. M olnár László.

Ezelőtt 27 évvel Miskolczon egy nem is egé
szen tanulatlan tót atyafit az én személyemben ért 
az a szerinte szomorú kiábrándulás, hogy a székely 
íem — tót.

Mezőkövesden pedig, egy lelkes palócz ven
déglői ebédem árát a feletti örömében akarta ki
fizetni, hogy székely létemre is magyar vagyok és 
|iem — tót.

Mindketten hires vitéz népnek ismerték a szé
kelyt avval a külömbséggel, hogy az egyik büszke 
s volt azon hitében, hogy e nép tót, a másikat el- 
enben az bántotta: hogy e nép tót.

Akadnak-e ez időszerint is még ilyen naiv vé- 
emények — nem tapasztaltam, de azt már szentül 

hiszem, hogy e nép egy újabb ezer év múltán is 
perek és hős székely nép leszen.

Budapest.
D e á k y  Sándor,
miniszteri számtanácsos.

Légy szerény! Tetteid jutalmát vár- 
íjad az éghői.

Csik-Szereda.
MADÁR MIHÁLY,

+" a felső népiskola igazgatója.

Gyermek éveim őszinte hitével, ifjúságom 
l'epeső reményével, férfikorom tettrekész szerete- 
I ével óhajtanám boldogítani ezeréves hazámat.

Örömest áldoznám mindenemet vármegyém 
gaz javáért s nem találom módját.

Készség és tehetség fordított aránya : gyötrő 
Érzelem. . .

A rámbizottakért élek, halok, imádkozom s 
(négis . . . sírásója vagyok nemzetemnek. A haza 
reményét, jóravaló polgártársaimat temetgetem. 

De ők először meghalnak.
Menasag. A

“A n ta l József,
plébános.

Emelő önérzet tölti el a magyar kebelt ezer 
Íves nemzeti fennállásunk világhírű ünnepén, mely 
Oly eklatáns tanúsága fajunk életképességének s

K ritsa  Izidor,
kir. telekkönyvvezető.

-esetes-
witézség megszerze, kereszt nemesite meg szép

[hazám,
[Pártos irigység sir szélére sodort ezer veszélyben, 
I)e a magas ég, s ős erőd megmente folyton csa

tázván.
jlunka s ipar tart meg nekünk a második ezred

évben.

L aurenczi Vilmos.

Korunk reálizmusa az első évezred végén 
megteremtvén előbb az osztálykülönbséget, ma a 
mindenek fölött uralkodó anyagiasságba csúcso
sodott ki. Ez mint végczél az emberiséghez sem 
nem méltó, sem el nem érhető. Ezen örvényből 
szent István honalapító példája nyomán csak az 
dealizmus éltető szelleme szabadíthatja ki hazán
kat a második évezred kezdetén és folyamán. Ti 
komolyan gondolkodó, nemesen érző, az emberi
ség jólétét érdek nélkül munkáló lelkek 
fedjetek e fölött.

Csik-Szentkirály.

Történelmi múltúnk krisztusi szenv 
steni dicsőségeivel, jelenünk összes feji 
potával s ezutáni világtörténelmi hiva 
ése a jövő biztos reményeivel, Isten 

társadalom, egyesület, család s 
megadják továbbra is erős 

nemzetünk létjogá
Csik-Szer<

Dr. Cs.

Tiz század csendje és viharja vonult ei éle
ted felett nemzetem. Tiz századon át erős nem
zeti karaktered védé millió ármány, irigység és 
l oszuval szembe. Árpád nemzedékért, ez ígéret 
íóldtén, mert örököd vala oly ész? erő és vas- 
akarat, mely által nyugat kultúráját átplántálni 
keletre rád bizá a műveltségére büszke nyugat, 
hogy te légy annak tovább terjeszt 
rom századon keresztül drászi erő » vuv/iiuv
zője valál.

Snrn1vn S zá sz  K ároly ,
t'öeimn. tanír.

Az ész
szeretet m
gyarapit és

főgimn. tanár.

'et az erkölcs és hon- 
munka és szorgalom

m

irvényesittetett kebelében 
l gyanis Magyar Balázs érdé 
pán lustralván a székely ner
i rimor, primipilus, pedestris)
ii inthogy nemcsak születésen, 

igen alapult: magvát hordé 
ímes székely ember eljobbs^

kötésinek). Ez intézmény által rés 
hely nemzet ősi egyenlőségének és szabadságán 
bástyáján.

Ez évben (1896.) ezer esztendeje annak, hogy 
m a g y a r  nemzet Árpád fejedelem alatt Magyar- 
szágot (a régi Hunniát) ősi jogon és fegyverrel 

elfoglalván, azt a pusztaszeri első nemzetgyűlésen 
az egyenlőség alapján szervezte.

Magyarország szabadelvű kormánya az által, 
hogy a közelebbről áterőszakolt törvényekben (zsidó 
rcczepczio, felekezetnélkülisóg) uj rendet és szek- 
tf kát teremtett, megrontotta nemzeti jellegében és 

egrenditette apái hitében a magyart s ingóvá is 
tette a földet.

Az ezredéves évfordulónak Magyarország min
őn polgára örvend, legalább kellene örvendenie, 

talán még a kivándorló székelynek i s ; de ezen 
römbe ürmöt vegyítenek az uj honfoglalók, kik 
bbeli műveleteiket a Székelyföldön is derekason 

megkezdették, különösen a most épülő „Csíki vasut“ 
entén“, elkezdve a Lyukaskőtől az ajnádi alag-

uton át a gyűlési kapuig, hogy a hol valaha bejöt- 
ti nk, annál könnyebben kijuthassunk — vissza 
Ázsia felé! . . .

Gyulafehérvár.
Im e ts  F. Jákó,

kanonok.
-m&m-

Közeledik az idő, midőn a csiki székely 
nép és a nyugati kultúra körébe bevonatik a vas
úti közlekedés utján; s igy a Il-ik ezredévben 
u küzdelmekre van kilátása, hogy létét fen-
t árthassa.

Csik-Szereda.
Dr. N a g y  Fere

m. kir. honv. ezredo

I I
P h k M I  - - : ■ mm
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aSrtsaflk, illetőié^ Rérjéékske®:'
Ha minden a pátriából kiszakadt székely 

igy fokja fel hivatását, a székely név 
nem dnáSfék ezredéves, hanem több 

'lesz. •
Eszterjeim. '

Gidró Bonifácz,
oki. benezés- tanár.

yrrS\?4\̂ s>v

Hazám s nemzetem Összes öltömé 
és fájdalma hazám s nemzetem összes 
ö r ö M Í!1896-m'n.

Csik-Karczfalvá.
RANCZ JÁNOS,

plébános.- '
-*«*-*$-

Mint' az; imádkozó' török, hogy Mekkának s 
a■•mágiiéfel‘hiind}^l,és-mindenütt északnak fordul: 
úgy fordul' eszemnek mindén! gondolata, szivem
nek piiiiden dobbanása, rezzenése mindig és min
denütt féléd én édes szülőföldem; mert -azzal, 
hogy méhedből származtam és kebleden nőttem 
fel, oly gazdaggá tettél, hogy értők,'"földedért, 
népediítv' á Te boldogságodért eleget soha, de 
soha sem —'!imádkozhatom és dolgozhatom. 

Budapest.
B ochkor K a ro lj,

egyetemi professzor.
-SKSSfé- '

bár, sok vala jó’, rossz, váltva vegyesen, 
mégis megtörve nem, élsz é hazán ; 

nak rábigáját honfi erélylyel,
,nf áldozatot eiiíelél. 

eV tanúsítja örökre,
rád örömet, s koszorút!

ii .-.y; S: a■;jy F  a,:-'. ;.
k  István ,

;örvsz. irodaigazgató.

te tartotta fenn; 
kíhivek érvényesü- 

küzdeni.

Hazám te ezredéves bölcső 
Bölcsője drága nemzetemnek,
Légy áldva most és mindörökre 
Végtelen során uj ezredeknek! 

ISik-Szereda.
S za c sv a j Imre,

kir. jbiró.

Nem az Olt vizének „fenyvesekkel vadregó- 
yes táján11 láttam napvilágot, nem Erdély szült, 
essze onnét „ringatták az én bölcsömet", csak a 
életlen kedvezéséből jutottam én Csíkba: távol 
idékről — ismeretlen helyre. De nem volt egy 
illanatra sem idegen a Ti bérezés kis hazátok! 
iszeu testvéri szeretettel szorítottátok szivetekhez 
jött-mentet és kárpótoltátok őt a rokon beczézge- 

és nélkülözéséért.
Nem tudom, ez-e oka annak, hogy vágyako- 

orn vissza Hozzátok ? vagy a büszke Hargita vonz 
ly ellenállhatlanul az ő bűvös körébe, hogy gyö- 
yörködjem merészen égbe törő csúcsaiban és tüdő
éi szívjam rengeteg fenyveseinek ózondus levegő
ét ? Nem tudom, csak azt érzem, hogy visszavá- 
:yom Ti Hozzátok, hogy képzeletemben ott vagyok 
álatok, hogy Közöttetek : otthon vagyok !

Jól eső öröm tölti el szivemet, hogy ezen ér
elmémben, ezen bolgog hitemben megerősítést nyer
ni azon megtisztelő felszólítás által, hogy a csi

rákkal egy sorba álljak. Kettős köszönet érte !
így alkalmam nyílt elmondani mily nagyra be

sülöm én a derék székely népet, mely minden ma- 
yarnak ragyogó példájául oly híven megőrizte ősei 
utézményeit és szokásait a második ezer évben is.

Hirdetem is itt a távolban: menjetek le Csikba, 
lámulatos ország az! Ott még magyar a magyar. 
|)tt még megtaláljátok a romlatlan magyar faji jel
leget, az önzetlen liazafiui érzelmet és a dicsérendő 
lagaszkodást az apák vallásához.

És én magam ezentúl is el fogok zarándokolni 
llsikba, hogy gyönyörködjem a magasztalt külföld 
I ófödte sziklabérczeiuél kevesebbnek talált Hargita 
■egylánczában, hogy megcsodáljam hölgyeinek bá- 
loló szépségét és fölmelegedjem férfiúi szives ba
rátságának éltető melegében!

Vácz. Dr. Tragor Ignácz.

______ ..... _____ _________ ____________  - r c r -

Szeretni a hazát s testtel, lélekkel r  
Ini: legszentebb kötelességünk; mert e sí 

za bennfoglaltatik az emberi szeretet öss 
Kinek szivében a hazaszeretet nem 

zámüzöttnek tekintheti magát mindenhol, 
lelkében üresség van, mit semmi tárgy, sémii 
rzet be nem tölt.

Csik-Szereda,
Sántha  Simon.

A csíki székelységet másfélezer éves ősöktől 
Srökölt született nemessége, a lakó helye termé
szeti mostoliaságaival és külellenséggel vívott kiiz- 
|  elmekben megedzett férfias ereje, hazája szabad

ágának szeretete, romlatlan faji jelegén — ősi 
Bszta erkölcsein —- és törhetetlen hitüségéu ala- 

uló fényes jelleme gg ezer éves Magyarország leg- 
Jecsesebb keleti gyöngyévé teszi. Iskolákat, neve
lést ezen a kiváló testi előnyök és fennkelt szel- 

Hein magaslatán álló népnek, hogy az őt elszigetelő 
Jsrmészeti korlátokon át a vallásos ihlettől megszen- 

• telt tudományés műveltség fényével is beragyogja 
Magyarország második ezredévének derült egét. 

Csik-Somlyó.
Bandi Vazul,

r. kath. fogyni. igazgató
Vfr-Í.

. ./- ■■

-Szereda.
GECZÜ

kii*. aljbiró.

. . A haza fogalma összeforrott a magyar nemzet 
testével ós leikével. Mit az ősök a múltban foglalás 
és karddal szereztek — azt az utódok megtartva, 
tollal — a szellem fegyverével — fejleszteni ós öreg- 
bitéíÜ-Sg^ÖkésáíéK. Á fegyvér és kard az állam te- 
kintéty'éiiék!4fétititártását,: a szellemi fegyver ellen
ben az örök béke kivívását'czélozzít. Vajha a ’máso- 
dik ezredév örök'bókét hozna nekünk! 

Csik-Szereda.
WETTENSTEIN (Borsay) MÓR.

, _ . Országunk határát.:1 keleten magas hegysor 
védi; e hegyek között a székely őrzi hűségesén 
ezer-"éy óta ;v. határt. Ezt ' a német érőben 'fen- 
tartani és jólétéről gondoskodni az ország kiváló 
kötelessége. - 

Budapest.
Dr. M atlekóvics,

d ó \ árasztó kér. orsz kepv.

Mi hiányzik a magyar s z ív  öröméből az 
ezeréves ünnep alkalmából ? Rég’ ‘meghalt' ál- 
1 ámok*'feörtilöttühk újra feltámadtak, a magyar 
állam ezer év óta él g. mégis kevesebbet tud 
róla- a vUá»?; mint a most feltámadottakró-L

Külön sorompó nélkül nem ismer -meg! az 
ipar és kereskedelem világa, önálló nemzeti had-

Pál Gábor.
főgimnA tabár:

Hála Istennek! Magyarország „van.“ Né 
licly hálátlan szomszédok szeretnék elvitatni a 
léthez való jogát, de mi egy fenséges oklevélre: 

Hzeréves múltúnkra hivatkozunk s a kaján irigy
légnek el kell némulnia.

Kassai Lajos,
érd.-egyházmegyei áldozó pap, 

főginni. tanár.

Az emberiség története .alkuszok harczaina 
története. A jelen kultuszainak küzdelmeiből az ős 
pogány bálványok helyett az újkori bálvány,; az t” 
lamkultusz, a régi hódítók helyett az újkori hói 
l J kultusza emelkedik ki, miknek némelyek még 

az Úristent is szeretnék alárendelni," Ezekki 
szemben az uj évezred keresztény nemzedékéne 
kell a „magyarok hatalmas Istenének" kultusza 
I elyre állítani s a magyar haza fennállását n ' 
nemű hódítókkal szemben örökre biztosítani.

V itos Mózes,
nyug. lelkész

a „Csikmegyei Piiaetek* szerkesztője.

Nemzeti fohász.
,

Buzgó ima száll az Éghez,
A magyarok Istenéhez:
Vedd oltalmad alá e hont,
A melyért sok hős vére folyt!
Ellenség pusztító hada,
Legyen tőle távol tartva.
Egymás közt is béke legyen,
A jövő uj évezreden!

(Jy.-Szentmiklós.
K ritsa  Rózái

Csak oly állam lehet gazdag és tekintélyes, 
melynek ipara és kereskedelme virágzó. Hol annyi 
természeti kincs önként kínálkozik s a hol a mun
kának oly becse van, mint nálunk, az ipgrnak és
kereskedelemnek kiterjedt vasúti hálózataink mellett 
mulhatlanui fel kell lendülnie s a mit az első ez
redév nem hozhatott meg, azt a második ezredév: 
bizton megfogja hozni.

Csik-Szereda.
Bar c s a j  K a ro lj,

v-V-,; :• kereskedő,,.

A z életben rendesen az a mérték, 
M ennyi a jog, annyi a kötelesség , 
Fiainak e nemzet sok jogot ád
S  csak egyet kér: szeressük hun a hazát ! 

Gy.-Szen lm ikiós.

Régi vár.
Magam vagyok, s még sem egyedül, 
Lelkemhez szó ju t a romok mögül. 
Valami azt súgja ott a romon :
A hatalom lakott itt egykoron.

Szemem ide és tova tévedez,
Hát a magyarnak ős hazája ez?
Rom mindenül, mit a repkény benőtt, 
S a hatalom lakott itt ezelőtt!

Hol van a nép, a vitéz nemzedék, 
Melly szabadban imádta istenét ? 
Keblem elborul, ha ezt kérdezem, 
Hisz néma csend uralg a téreken !

S látom, hogy a vár, — a sok ősilak, 
Az enyészettől miként bomlanak;
S ősszeroskadva ngy fekszenek ott, 
Mint valami óriási halott.

Egymás után bomlik az ősi vár, 
Soknak helyét alig ismerni már.
Mit annyira szétdult a vén idő’,
Hogy elmállott küszöbén perje nő.

Csonka tornyok, s a kopott kó'falak, 
A vénségtől ők is tántorganak.
S mivel nem birt erő és hatalom, 
Most az ei yészet képe ül azon.

De azért megható tekintete !
Miként az időnek jós szelleme. 
Szétszórva bár minden darabka kő, 
Mégis a történet hű képe ő.

Hazánk dísze volt századok alatt. 
Az utokor lábbal tapodja azt ? 
Szedjétek fel az elszórt köveket, 
És azokból oltárt emeljetek! 

[Csik-Szen tmárt on

Nyomatott Csik Szeredáb

Márton Ferencz,
ny. kir. járáskiró.

A honfoglaló ősök vitézsége ezer éves hazát 
szerzett nekünk, mely az évszázadok váltakozó vi
harainak ellentállva — az európai államok sorában, 
iszes és méltó helyet foglal el. De e hatalmi állá- 
’-t a magyar állam nem csupán területe nngyságá- 
ak és karja ereje vitézségének, hanem a tudo- 
ány, ipar és művészet felkarolásának köszönheti, 
ely más müveit államokkal szemben vorsonyké- 
essé teszi. ‘

Hogy alkotmányos, szabadságszerető államunk- 
an a gondolat közlés és nyilvánítás hatalmas esz- 
öze, — a s a j t ó  — mint legnagyobb művelődési 
nyező, — mely oktat, tanít, buzdít és lelkesít, vá- 

ink és törekvéseink, örömünk és fájdalmunk hü 
mácsaként minden utunkat lobogó fáklyaként vilá

gítja be s a hazaszeretet nemes érzését a palotától 
kunyhóig hinti és terjeszti, — mily mértékben 

járult hozzá nemzeti létünk forrásainak fellendüléT- 
séhez — fényesen igazolták az ezer év utolsó szá
zadának eseményei. Legyen tehát a s a j t ó  a nem
zet második ezredéve utolérhetlen dicsőségének és 
nagyságának buzgó apostola és hü munkása ! 

Csik-Szereda.
G yőrgyjakab . M árton, ,

„Csíki Lapok- kiadója.

múlandó álom, vagy tünde képzelet? ■ 
Szellő mely megszűnik ? - mit nehány évtized
idő; óta élvez ez a magyar nemzet ? .. . 

eservekben múltja egy ezredévnek! 
leje lejárt-e. a szenvedéseknek ? , . .

sz-e .már állandó a jobb kor, mely után 
nyi hő ima kelt milliók ajakán? 
itba hullva kér e nemzet téged Isten: 

ltalmazd meg őtet rossz sorstól jövőben,
' keserveit múltnak szüntesd meg végképen! 

Gy.-Szentmiklós.
K ricsa Péter.

an 1896. laptulajdonos és kiadó Győrgyjakab Már



M e l l é k l e t  a  „ C s ik i
Csikvármegye ünnepe.

A magyar állam ezredéves fennállásának 
emlékére rendezett dísz-közgyűlést vármegyénk 
törvényhatósági bizottsága a vármegyeház nagy
termében ma tartotta meg, melyen a tagok nagy 
számban jelentek meg.

Becze Antal alispán délelőtt fél 10 órakor 
gyűlést megnyitván, indítványozta, hogy főis

pán ur ő méltóságának a diszgyülés vezetésére 
leendő meghívása végett zsögödi lakására egy 
tekintélyes küldöttség választassák, mi megtör
ténvén, a gyűlést felfüggesztette, s a küldöttség, 
melynek élén 24 tagból álló lovas bandérium ha
ladt, Zsögödbe vonult le, hol Murányi Kálmán 
tartott beszédet.

Félóra elteltével, a bandérium és küldött
ség élén főispán ur teljes díszben a gyűlésen 
megjelenvén, a törvényhatósági bizottságot a hely
beli rom. kath. templomban tartott hálaadó isteni 
tiszteletre vezette.

Isteni tisztelet után a törvényhatósági bi- 
ottság tagjai a megyeház nagytermét szorongásig 

megtöltvén, a karzatot díszes hölgyközöhség fog- 
lalta el, s főispán ur ő méltósága a diszgyülést 
egy hazafias szellemtől áthatott, emelkedett szel
lemű következő beszéddel nyitotta meg.

Tek. Törvényhatósági Közgyűlés!
Ezer éves történelmi ünnepét üli ma nem

zetünk. Két évezred elválasztó mesgyéjén meg
állva, a legelső szó, mely az ünnepélyes köz 
gyűlésen felhangzik, nem lehet más, mint a szív 
legmélyebb hálaérzetének kifejezése a népek 
sorsát intéző isteni gondviselés iránt, hogy meg
adta hazánknak, nemzetünknek ez évfordulót.

A magyar nemzet ezer éves állami múltja! 
Kinek szive ne dobogna hangosabban e 

gondolatra!
Tíz évszázad s 

és sokat elsöp 
népe* mint b 
fogyva, sem 
magának

nemzetet látott születni 
De a „Kelet 

nem meg- 
’őben követelve 

k sorában, 
áramlata, a 

ásai sodortak 
megmondani ? 

"ágitani e 
v az

, szervezett 
Frank, a germán, 

césőbb tömörült ap- 
nben Magyarország 

apjai már a pusztaszeri 
ktetve. Szervezete, határai 

anazok s ily értelemben jog

szerződésben

Lapok“ május 16-ik

nemzet jogán;
a monarchikn 

formához aztán a nem 
egyaránt ragaszkodott és n 
A magyar nemzet őszintén ragaszkodik 

narchiai rendszerbe -°-+önből és polk:1-

maroknyi nép, 1 . _ 
k  tengeri 

egyedisegét biztosi

érzi, I
estvérek nélkül az 

m csak úgy képes nem-

i trónhozakhez. ha alkotmányához s 
hűen ragaszkodik, 
ág tehát a monarehieus r 
é forrt alkotmányával, 1 

yesülésből eredő belső erő ta 
bán s fogja fenntartani a jövő é \ „...... „... .

■ Valahányszor a múltban ellentét, volt nemzet 
róna közt, mindig beállott a nemzeti erők 
n-A’zás.a, inig másfelől az egyetértés irta be 

történetünk legszebb lapjait.
Hazánk a gondviselés által a kelet és nyűgöt 

izé odahelyezve, egj'ik kezében karddal, másik- 
í a kultúra szövétnekével századokon át védte 

árait és védte saját vérének ontásával a 
izivilizacziót, a kelet felől jövő ellenséges 

ok ellen, de midőn a nyugati kultúrát 
, ugyanakkor erős harezokat kellett vívnia 
getett szabadsága, nemzeti nyelve és füg- 

snségeért ugyanazon nyugattal, melynek ér
ében erőinek legjavát áldozta,

S hogy e két hatalmas áramlat között fenn 
magát tartani, nemcsak, de hogy e két ellem 

A" miveltségben gyara- 
nhatlanul azt,

hatás alatt sz
ez

Sül

l:edvez az erőseknek, a gyengéket elbuktatja. 
Ilinket is ezen belső erő nélkül az idő vihara 
lég  lesepert volna a világ színpadáról. Hiszen 
Isak egy tekintet a múltra s látni fogjuk, hogy 
1: magyar nemzet ezer éves története tulajdonkép 
I gy ezer éves küzdelem. Küzdelem a hazai föld- 
I rt, küzdelem a szabadságért és küzdelem a ke- 
lesztény czivilizatióért. És e küzdelemben hány- 
I zor véreztünk! Hányszor állottunk már a sir 
I zélén! Hányszor hallók a nevető örökösök kár- 
I rvendő gunykaczaját!

Sajó, Várna, Mohács, de sokat tudnának 
í  rről mondani.

De valahányszor az ország vértengerbe fűlt, 
I iZ iszonyatos harczból megmentett kettőt: törvény- 
lőnyvét és a trón iránti hűségét, s e két vérttel 
I elfegyverkezve vissza szerezte már-már elveszett- 
l.ek hitt ősi örökét.

Ha külellenség, vagy saját bűne, a pártos- 
I odás lesújtotta a nemzetet, e két fegyver mindig 
I el is emelte. Magasabban mind azelőtt. Mint a 
I álma a teher alatt, ült hazánk a megpróbáltatások 
I ulya alatt. Legszebb hajtásait mégis a múló év- 
I zred utolsó százada hozta. Mintha méltóan bele- 
lörni akarta volna a tűnő ezer évet: megvetette 
|lapjait egy uj ezer évnek. 1848 egyesítette az 
jlszakadt két magyar hazát, vissza adta az el
nyomottnak polgárjogát, a gondolatnak, szónak 
I zabadságát és a hon minden polgárának nemzeti- 
I ég, vallás és születési kiilömbség nélkül a törvény- 
I lőtti egyenlőséget.

A legutolsó félszázad alatt a nemzeti erők 
I aegizmosodása, az ipar, kereskedelem, művészet, 
j , tudomány oly örvendetes arányokban fejlődtek, 
j. mint azt más, nálunknál szerencsésebb viszonyok 
l:özt élt népeknél is csak évszázadok gyümölcse 
I :yanánt tapasztalhatjuk.

És végül 1867 meghozta az egyetértést király 
I s nemzet között, nem múló érzelmekben, de 
l  llandó, örökös intézményekben.

Az uj ezredévet a nemzet és korona közti 
ieljes, feltétlen, őszinte egyetértés vezeti be. A 
l  éke áldásait élvezzük. A nemzet élén egy nagy 
I s igazságos király áll, ki előtt a nemzett hódo- 
I ittál meghajol s kit a világ a nemzetközi béke 
I ígfőbb őréül tisztel. A velünk szövetséges viszony- 
l  an álló állam szabad, önállóan intézi sorsát. A 
l  ionarehia kifelé hatalmasabb, mint valaha, és 
llsőrendü tagja a világbékét biztosító hármas 
I zövetségnek.

Ily biztató konstellácziók mellett fokozott 
leménynyel keresi szemünk a jövőt s azt, hogy 
I lit hoz számunkra az uj évezred. De a jövőt 
|  ürü fátyol födi. A történelem azonban megadja 

megnyugtató választ. Ezer éves viszontagság- 
ljes történetünk ugyanis igazolja, hogy mind- 

ddig mig a nemzet az igazsághoz, törvényes al- 
otmányához és királyi trónjához hü marad, addig 

I :ülső ellenség rajta erőt nem vehet.
A nemzet vérébe átment ezen tudat fogja 

|.zt fentartani a jövőben is.
Kérjük tehát a népek nagy istenét, hogy 

Imádott hazánkat vegye a jövőben is oltalmába 
I „annyi belszerencse s oly sok viszály után“
I aljon az országnak tartós békét, a haza fiainak 
lizivébe egyetértést

Ezek után a mai ünnepélyes díszközgyűlést 
|negnyitom. Üdvözlöm a tek. törvényhatósági bizott- 

ágot és a nagyérdemű ünneplő közönséget s azzal 
árom szavaimat:

Éljen a haza!
Éljen a király !

Ezután Mihály Ferencz. tartotta a következő 
nnepi beszédet.

Tisztelt ünneplő Közgyűlés!
A honfoglalásnak és az óriási küzdelmek 

özött megtartott magyar állam ezer éves fenn- 
íllásának magasztos ünnepét üljük.

Nehéz harezokat vívott a nemzet a honszer- 
| íés-, de még súlyosabb megpróbáltatásokat állott 
gi a honmegtartása alatt.

_ Isten különös kegyelme támogatta ingado
zásaiban ; Isten áldása kisérte vitézségét, hőn
yi api tó munkáját, s Isten áldása volt — erős 
ajszeretettel, nemzeti érzékkel ápolt — intéz

ményein.
Hódolva borul ezért az isteni Gondviselés 

srónzsámolya elé az egész nemzet s mély meg- 
lletődéssel fogadja a történelem múzsája által 

neki nyújtott dicskoszorut.
Mély hálával eltelve a Gondviselés iránt,

II soha ki nem alvó hazaszeretet tüzétől felme- 
egedve, koronás királya iránt mindig gondosan 
táplált hódolatteljes ragaszkodással, alkotmány és 

hörvénytiszteletének, szellemi és anyagi előreha
ladottságának megdönthetetlen bizonyítékaival, 
általános öröm és lelkesedés között bátran lép 

p nemzet az első ezredév végén a világ élesen 
bíráló tekintete elé, s elért sikereire, kipróbált 
életképességére támaszkodva, önbizalommal kezdi 
meg a második évezredet,

„A múlt helyes ismerete a jövő nagyságá
nk biztos alapja.* ' ' '
, Álljunk meg tehát egy perezre, s miirt a 

vándor tekintsünk vissza a befutott pályára,

megerősítették.
Komolyan aggasztó csak az a korszak volt, 

dón a magyar "szellem haldoklása, a'nemzet5

-el. Fáj-

unyanyelv terjes 
nemzeti szellemet

De azért a ,
és hatalom szakadatlan har™„................... , —0

beköszöntött a szabadság, egyenlőség és 
riség derengő világánál a nemzeti ujjaébre- 

és a népjog alapjait szerve- 
g korszaka. Az a dicső kor- 

t. ünneplő közgyűlés, melyben az ősi sza
badságból kiágazó előjogokat feláldozva, szaba
dokká teszik a lelkes honfiak az alkotmány ked
vezményeiből addig kizártakat, melyben a gon
dolat és szólásszabadság, az egyenlőség törvénybe 
iktatásával a hallgatásra kényszeritett fényes el
mék, a mellőztetésre kárhoztatott munkabíró te
hetségek számára ut nyittatik; az a korszak, 
melyben a politikai, a vallási és lelkiismereti sza
badságnak, egyszóval a dicső múltjában élő Ma
gyarországnak jövendőbeli alapjai rakatnak le.

Érezvén a nemzet, hogy szabad nemzet csak 
szabad hazában élhet, ismét esc 
dalom azonban, megmérhetetlen ; 
mölcsét nem sokáig élvezhette. Árulás, lyitszegés 
és zsarnokság kezetfogva megint letiporják; el
lenségei között még azok is, kik védelme adat 
nyelvűkkel együtt nemzetiségűket is annyi i 
at fentarthatták, orvul támadtak ellene. Élj öt 
mét az az idő, mikor a haza ezer sebből vérzett, 
a nemzet lánczokat viselt, hü fiai előtt a börtö
nök nyíltak meg, újból vértanukat kellett gyá
szolni, számüzöttekért kellett könyörögni.

A szabadságszeretet által megedzett kitartó 
denállás azonban végtére is meghozta a hosz- 

. ,;as szenvedések jutalmát. Király és nemzet 
önrendelkezési jogát visszanyerve, pár évtized 

latt századok mulasztásait rohamosan pótolja, 
legizmosodva, de elbizakodás nélkül — nemesen 

.Medve a múltban szenvedett sérelmeket világra 
szóló fénynyel, csodálatot keltő kulturális és 

idasagi eredményekkel számol be honfoglaló 
honmegtartó őseinek arról, hogy a reá bizott 

incsekkel híven sáfárkodott.
leszámol arról is, hogy a hagyomán

áldoz

pen átörökc 
megőriz

etbei:

izményi tisztaság 
habár legdrágább kincsét is 

ínak sok tekin- 
volna azt 

tartani meg: ellenségei 
isztotta azt 

_ dó
zoló nemzetiségekké



c s í k i  l a p o k

íatalraas keze ránehezedik a szabad birodalomra 
Erdély elszakad az anyaországtól, s a nemzeti 
ejedelmek alatt aranykora csak múló csillám, a 
íatalmas kéz . ez országrészt is mindinkább magá 
mz szorítja; hiába küzd Bocskai és Bethlen 
íábor kimagasló alakja, hiába Rákóczi láng lelke, 
i-pafi halálával megszűnik még az addigi árnyék 
iralom is, a nagy eszmék Rodostóban sírba szál
ak, s a Nagy Lajos és Mátyás adta székely 
zabadság Madéfalván kezd haldokolni, s 1849-ben 
íyerges alatt temettetik el.

Mondom, mindezeket látjuk lelki szemeink
e t s a gyászolókkal együtt könnyezünk König- 
ratz, Kufstein és Josefstadban. . . .

A politikai nemzet eltűntével a siculi sünt 
'mnes nobiles háromsága kezd együvé tömörülni, 

múlt nagyságáért a tudományos képződésben 
ezd magának kárpótlást keresni; a szalvátor 
hitt gyermekeinek Athént teremt, kezdi kibo- 
sátani abból rajait, s a mint a hatalmas kéz 
zelid ujjaival 1869. február 16-án a szenvedők 
ázás homlokát végig simítja és a fájdalmakot 
^csillapítja: e rajok szerte szállongnak az egész 
rszágban hírnökéül annak, hogy most már a 
udásban, a vas szorgalomban, de az ősi haza- 
zeretetben él még Atila ivadéka, őrködik még 
aindig a keleti határszélen, nehogy a magyar 
llameszme ellen jogtalan támadás intéztessék.

Méltóságos főispán u r! Tekintetes törvény- 
latóság! ez rövid álomképe másfél ezredéves 
pultunknak, s ha részleteit vesszük, abban a 
ragunkra hagyatás, s az emiatti összetartás és 
bben a szívós hazaszeretet háromegysége annyira 
imagasló, hogy a mellőztetés vaskos köteteinek 
íinden lapja erre figyelmeztet, s az ebből levont 
övetkezésekre tanít. Megtanít minket arra, hogy 
z a tágkörü székely instituczió, mely Árpád által 
íegerősitetett s a későbbi nagy királyok által 
iztosittatott, évszázadok folytán mind szükebb 
őrre szorittatott, s hogy még állunk, s hogy még 
magyarságnak eszencziáját képezzük, nem saját 
Kézségünk, nem az ágyú és szurony következése, 
anem az az öntudat, hogy minden székely egy- 
ránt nemes és egyaránt egy testvér. Ez, és az 
bből folyó törhetlen hazaszeretet tartotta fenn e 
íaroknyi nemzetet.

És hogy ez az éltető elem ki nem halt. 
emcsak hanem a szabadságvesztés arányában 
iázadokró 1 -század okra izmosodott, a nemzet azon 
postolainak köszönhetjük, kik ésszel és vágyón
ál egyaránt arra törekedtek, hogy a székelysé 
mnállásának alapját a tudásban vessék meg, kik 
íaguk is székelyek lévén, felismerték, hogy idő 
s hatalom mindent megemészthet, pénz és erő- 
zak mindent elnyomhat, de a felvilágosodás 
íklyáját el nem sötétítheti, a tudásból eredő 
zabadságvágy csiráinak fejlődését el nem nyom
atja. ,

r Épen azért méltóságos főispán ur, tekintetes 
irvényhatóság, hogy csak ez az egyedüli alap, 
lelyen egy jövő ezredéves életünket biztosithat- 
rk ; arra kell törekednünk, hogy ez az alap minél 
zilárdabbá tétessék; arra kell törekednünk, hogy 
a ez alapot egyidőre az ár elborítaná is, a vihar 
lmultával és a hullámok lecsendesülésével, beton- 
int annál szilárdabban emelkedjék ki. És e rész
en rajtunk nem segít senki, ha meg nem aka- 
ályoznak is, ez óriási munkában teljesen magunkra 
agyunk hagyatva. És ez talán szerencse, mert

az ezredéves tapasztalatot nem hamisíthatja 
íeg valamely modern felfogás, hanem az isteni 
ondviselés segítségével azt választhatjuk és azt 
övethetjük, mi viszonyainkhoz leginkább találó.

Távol áll tőlem, hogy ez ünnepélyes pilla- 
atban vezérszerepre vállalkozzam, nekem szerény 
örömben most csak az a kötelességem, hogy a 
agy eszme fejlesztésére, a millennium emlékéül 

jalamely módozatot hozzak javaslatba; és nem 
Múlok jobbat, czélravezetőhbet, mint ha minden 
idokolás nélkül ajánlom a tekintetes törvény- 
atóságnak, hogy a Somlyói iskoláknak Szereda 
árosba leendő áthelyezésére a kínálkozó alkal- 
íat ragadja 'meg, s e részben messze menő ál- 
ozatoktól sem riadván vissza, a mindnyájunk 
rlajdonát képező .ruházati alapból e czélra ajánljon 
d ötvenezer frtot.

Erőss meggyőződésem, hogy ily lépésekkel 
székely elemnek egy második milleniumot biz

tosítunk, s akkor majd ivadékaink a magyarsággal 
laröltve, önérzettel elmondhatják: „nem félünk 
Bükitől, csak istentől félünk. “ .

Bándi Vazul főgimn. igazgató köszönetét

fond a vármegye közönségének hazahas kezde- 
ényezéseért, a következő beszéddel:

Mélyen tisztelt ünneplő Közgyűlés!
Nemes vármegyénk főispánjának, főjegyző

inek és alispánjának ajkairól itt elhangzott ma- 
asröptü beszédek mindnyájunk gondolatait fe- 
izték ki, szivünk lelkesült érzelmeit tolmácsol- 
ík, visszaidézték emlékünkbe hazánk múltját, 
lisz múltjában él a nemzet, ez dicsőségének for- 
ísa, jövő fennmaradásának záloga, fellángoltat
ok keblünkben a hazaszeretetei, mely múltúnk 
iiszkeségét jövőnk dicsőségét képezi; egyúttal


