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ELOSZO. 

Kedves Kartársaim ! 

Midőn e mű megírására szántam el magamat, nem a feltü. 
nési vágy, vagy személyes ambició kielégítése volt az inditó ok, 
hanem úgy a saját tapasztalataim után, valamint Kartársaim ré-
széről gyakran hangoztatott ; érzett szükség  parancs-szava. 

Vármegyénk tanítósága feltűnően  érezte egy — úgy mód-
szertani, mint didaktikai szempontból — lehetőleg megfelelő  vár-
megyei Földrajz hiányát, mely a valóságnak megfelelő  adatok 
alapján biztos alapul szolgáljon a 111-ik osztály földrajzi  anyagá-
nak megismertetésére. 

Idősebb tanítók — helyi ismeretükre támaszkodva — még 
valamennyire megközelíthették a célt, de a népélet folytonos  vál-
tozásait ők sem voltak képesek mindig figyelemmel  kisérni: taní-
tásuk, sok tekintetben, hiányos maradt. 

Elképzelhető akkor az a labirint, melyben az ifjabb  nemze-
dék bolyongott. 

Nos, e tarthatatlan állapot megszüntetését célozza e mű. 
Nem tagadhatom, hogy bizonyos aggodalommal fogtam  meg-

írásához. 
Számtalan tekintetek figyelembe  vétele vált szükségessé, 

mely megköti az iró kezét. A tanitás anyagának mennyisége, 
módszertani keresztül vitele, az adatok pontossága, a tantervben 
kijelölt cél elérése, stb. mind olyan fontos  irányelvek, melyek még 
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gyakorlottabb iró tapintatosságát is próbára teszik ; nem mindért 
alapnélküli volt kételyem, valyon a kívánalmaknak megfelelő  mun-
kát sikerül-e előállítanom ?! Legjobb akaratom, ismeretem szerint 
igyekeztem eljárni, Kartársaimnak is kíméletes bírálatára számitok. 

Irányelvem az volt, hogy — lehetőleg egyszerű, világos 
mondatszerkezettel foglalkozzam  az anyaggal s ennek megjelölé-
sénél nem csak a jelenlegi tényleges állapotot tartsam szem előtt, 
hanem a rideg földrajzi  tudást egészítsem ki e szük vármegyének 
majdnem minden rögéhez hozzá fűződött  múltnak kimagasló em-
lékeivel, melyek — mig egyfelől  a kapcsolatos történelmi múltnak 
ismeretéhez juttatnak, másfelől  a gyermeki lélek lebilincseléséhez 
vezetnek ; fölkeltik  e földhöz  való ragaszkodás szent érzetét, lát-
ván őseink hosszas küzdését és szenvedését a hon és szabadság 
megvédelmezésében. 

Adataimat nagyobb részben saját ismeretemből merítettem, 
de a — múlt eseményeire — nézve Br. Orbán B. ^Székelyföld 
leirása« volt legfőképpen  irányadó, melynek valódiságában kétel-
kednünk merészség volna. 

Az adatok gyűjtésében azonban igen nagy segítségemre vol-
tak Kartársaim is •— sajnos, kevesen, — kiknek e helyen hálás 
köszönetet mondok. 

Mos tehát átadom e művet a közhasználatnak, s igen nagy 
szolgálatot tennének Kartársaim az ügynek,  ha tapasztalt hiányok-
ról, — esetleg hibákról értesítenek, hogy — ha netalán szüksé-
gessé válna egy ujabb kiadás — pótolható, javítható lenne. 

Hű kartársatok : 

a Szerző. 



Lakóhely• 

l. Tájékozás a szabadban* 
Sorba álltok ! . . . Kimegyünk az udvarra... Figyeljetek ide ! . . . 

Mutass A. azon irányba, merről a nap felkel!...  Mutassatok 
mind !. .. Azt az irányt, vagy tájat, merre a napot felkelni  látjuk, 
kelet-nek  nevezzük.  — Mit mondtam A., B. ? — Mind ? 

Menj A. kelet felé!. . .  Állj! Merre ment A.? — Tőlünk A. 
mely irányban van ? 

Mutassatok azon irányba, merre a napot lenyugodni  láttá-
tok ! . . . Azt az irányt, vagy tájat, merre a napot lenyugodni  lát-
juk  nyugat-wa^ mondjuk.  — Mondjad B., C . ! . . . Mind ! — Menj 
B. nyugat felé  ! . . . Áll j! . . . Merre ment B. ? — Tőlünk mely irány-
ban van B. ? . . . Hát A. ? . . . Mutassatok kelet felé  ! . . . Mutassatok 
nyugat felé! 

Álljunk mind úgy, hogy A. jobb kezünk felé,  B. balkezünk 
felé  legyen ! . . . Nézzünk egyenesen előre ! . . . Ha  ugy állunk, 
hogy jobb kezünk  felé  van kelet, balkezünk  felé  van nyugat, ak-
kor  előttünk  van észak, hátunk  mögött  dél. Mondjad C., D. stb. ! 
Mondjuk mind ! . . . Menj C. észak felé  ! . . . Állj ! Merre ment 
C. ? . . . Tőlünk C. mely irányban van ?. . . Mutassatok mind észak 
felé  ! . . . Merre mutattok most ?. . . Menjen D. dél felé  ! . . . Ál l j ! . . . 
Merre ment D. ? D. tőlünk mely irányban van ?. . . Mutassatok 
mind dél  felé  !. . . Merre mutattok most ? . . . Merre van tőlünk 
A., B, C., 1). fiu?  Menjen E. kelet felé!. . .  Állj. Merre ment 
E ? . .. Jöjj vissza ! . . . Merre jött vissza E. ? (Nyugat felé.)  Menjen 
E. nyugat felé  ! Jöjj vissza ! . . . Merre felé  jött vissza F.  ? (Kelet 
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felé.)  Menjen G. észak felé  ! Vissza ! . . . Menjen H.  dél felé  ! . . . 
Vissza ! Merre felé  ment G. H.  ? Merre felé  jött vissza G. H.  ? . .. 
Ez az épület, fa,  állat, ember, torony stb. melyik irányban van 
tőlünk ? . . . Merre lakik innen nézve J.,  K.  stb. . . Soroljátok fel  s 
ugyanakkor mutassátok is azon tájakat,  melyeket tanultunk !. . . 

Észak,  kelet,  dél,  nytigat  fő  világtájak.  Mondjad te, te !. . . 
Mind !• 

A., B., C., D. fiúk  mit jeleznek ? (Fővilágtájakat.) 

Menjen a. leány, álljon A. és C. fiu  közé úgy, hogy mind-
kettőtől egyenlő távolságban legyen ! . . . a. hol áll most ? (A. C. 
között.) A. melyik tájat jelzi? És C.?... Azt az irányt, merre a. 
van, nevezzük északnytigat-nak.  . . Minek ?. . . Mutassatok észak-
nyugat  felé  !. . . Melyik két táj között van ? . . . Észak  és kelet  kö-
zött  van északkelet. Mondjad te ! Mind ! 

Menjen b. leány, álljon A. és D. fiu  közé úgy, hogy mind-
kettőtől egyenlő távolságban legyen ! . . . Hol áll most b. ? .. . 
Melyik tájat jelzi A., D.? ... Melyik két táj között áll b. ? . . . Dél 
és kelet  között  van délkelet. Mondjad te ! Mind ! . . . Merre van 
b. tőlünk ? 

Álljon c. leány C. és B. fiu  közé, d.  leány B. és D. fiu 
közé ! C. és B. mely irányokat jelzik ? . . . c. leány melyik két táj 
között van ? . . . Észak  és nyugat között  van északnyugat. Mond-
jad te ! Mind ! . . . Azt az irányt, merre c. leány van, minek ne-
vezzük ? d.  leány melyik két táj között van ? . . . Dél és nyugat 
között  van délnyugat. Merre van tőlünk d.  leány ?. . . Mutassatok 
mind északnyugat  felé  ! Mutassatok mind délnyugat  felé  ! Mely 
irányban van a., b., c., d.  leány ? Menj te északkelet  felé!  Jöjj 
vissza ! Merre jött vissza ? . . . Menj te délkelet  felé  ! Jöjj vissza ! . . . 
Merre jött vissza ? . . . Menj te északnyugat  felé,  te délnyugat  felé  ! . . . 
Vissza ! . . . Merre jött vissza ? 

Mutassatok rendre mind a négy lány felé  s nevezzétek meg 
az irányt! 

Merre van tőlünk ez a ház, épület, fa,  állat, ember, torony, 
hegy, erdő stb. ? Északkelet,  délkelet,  északnytigat,  délnyugat  mel-
lékvilágtájak. 
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Sorold fel  a fővilágtájakat!  Sorold fel  a mellékvilágtájakat! 
Bemegyünk a tanterembe. 

(írjátok le tábláitokra külön a négy fő  világtájat, külön a 
négy mellék világtájat!) 

2. Tájékozás a tanteremben és fali  táblán* 
Figyeljetek ide ! Mutass innen a tanteremből kelet  felé  ! A 

tanteremnek melyik falára  mutattál ?. . . Ez a tanteremnek  keleti 
fala.  Mondjad te ! Mind ! Mit látsz a tanterem keleti falán  ? (Ab-
lakokat, térképet stb.) 

Mutass innen a tanteremből nyugat  felé!  A tanterem melyik 
falára  mutattál ? . . . Ez a tanterem nyugati fala.  Mondjad te ! 
Mind ! — Mit látsz a tanterem nyugati falán  ? (Térképeket, term. 
rajz. ábrákat stb.) Mi van a nyugati fal  mellett ? (Fütő.) 

Mutass innen a tanteremből észak  felé  ! A tanterem melyik 
falára  mutattál ? . . . Ez a tanterem északi  fala.  Mondjad te ! Mind ! 
— Mit látsz a tanterem északi falán  ? (Fogas, Magyarország cí-
mere stb.) Mutassátok a tanterem északi  falát! 

Mutass innen a tanteremből dél  felé  ! A tanterem melyik fa-
lára mutattál ? . . . Ez a tanterem déli  fala.  Mondjad te ! Mind ! 
Mutassátok a tanterem déli falát!  —- A déli fal  mellett mit látsz ? 
(Szekrény, tanitói asztal állvánnyal stb.) 

Melyik a tanterem keleti,  nyugati,  déli,  északi  fala  ? — Mu-
tassátok mind és mondjátok ! 

Mutass innen a tanteremből északkelet  felé  ! — A tanterem 
melyik részébe mutattál ? (Szögletébe.) — Ez a tanterem észak-
keleti  szöglete.  Mondjad te ! Mind ! — Mutassátok a tanterem észak-
keleti  szögletét! 

Mutass innen a tanteremből délkelet  felé  ! — A tanterem me-
lyik részébe mutattál ? . . . Ez a tanterem délkeleti  szöglete.  — 
Mondjad te ! Mind ! — Mutassátok a tanterem délkeleti  szögletét! 
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Mutass innen a tanteremből északnyugat  felé  ! A tanterem 

melyik szögletébe mútattál ? — Ez a tanterem északnyugati  szög-
lete.  Mondjad te ! Mind ! — Mutassátok a tanterem északnyugati 
szögletét! 

Mutass innen a tanteremből délnyugat  felé  ! — A tanterem 
melyik részébe mútattál ?. . , Ez a tanterein  délnyugati  szöglete. 
Mondjad te ! Mind ! — Mutassátok a tanterem délnyugati  szögletét! 

Sorold fel  a tanterem szögleteit és mondd meg a nevét! — 
Mutassátok és mondjátok a tanterem szögleteit! — Az ajtó a tan-
terem melyik részébe van vágva ? Melyik gyermek űl a tanterem 
északkeleti, északnyugati stb. irányában ? 

Mutassátok és mondjátok a terem falait,  szögleteit! 
Leveszem helyéről a fali  táblát, ide helyezem a padok tete-

jére. — Melyik lesz ezen táblának keleti  széle ? — Középen meg-
jelzem /sf-val.  — Melyik lesz a tábla nyugati, északi, déli széle? 
— Középen jelzem Ny-,  E-, .D-vel. Mutassuk a táblának keleti, 
nyugati, északi, déli szélét! 

Melyik a táblának az északkeleti  szöglete ? — Jelzem Ek-\al. 
— Jelöljük meg a táblának többi szögleteit is ! 

Mutassátok a táblának szögleteit és nevezzétek meg! 
A táblát visszateszem helyére. 
Nézzétek, a táblán merre van észak ? (Felfelé.)  A tábla kö-

zepére egy kört rajzolok. Ezen körből — ha észak felé  akarok 
vonalat húzni — mely irányban húzzam ? (Felfelé.)  — A táblán 
felfelé  van észak.  Mondjad te! Mind! — Emeljétek kezeiteket 
észak felé  ! A táblán hol látjuk a D. jelzést ? (Alul.) A körből — 
ha vonalat akarok húzni dél felé  — merre húzzam ? (Lefelé.)  — 
A táblán  lefelé  van dél.  Jobb kezet előre nyújtani! — Bocsássá-
tok jobb kezeteket dél felé  ! — Emeljétek észak felé  ! 

A táblának melyik részén látjátok a K.  jelzést ? Melyik ke-
zünk felé  esik — ha a táblával szemben állunk ? (Jobbra.) — A 
körből ezen vonalat merre húzzam, — ha kelet felé  akarom húzni ? 
(Jobbra.) A táblán  jobbra van kelet.  Mondjad te ! Mind ! — Jobb 
kezeket előre ! — Vigyétek jobb kezeteket kelet felé  ! 

Keressük meg a Ny.  jelzést! Melyik részén van a táblának ? 
(Bal.) A körből húzok egy vonalat Ny.  felé,  merre húzzam ? 
(Balra.) — A tálán  balra van nyugat.  Mondjad te ! Mind! Jobb 
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kezeket előre ! — Vigyétek kezeteket nyugat felé  ! — Vigyétek 
észak, kelet, dél, nyugat felé.  — Begyakorlás egyenkint és 
összesen. — 

A táblán hol látjátok az Ék.  jelzést ? A körből húzok Ek. 
felé  egy szaggatott egyenes vonalat. Merre húzzam ? (Felfelé 
jobbra.) •— A táblán  felfelé  jobbra van északkelet.  Mondjad te ! 
Mind ! — Vigyétek kezeiteket északkelet  felé!  — 

Merre van a táblán a Dk.  jelzés ? (Alul jobbra.) A körből 
húzok egy szaggatott egyenes vonalat Dk.  felé.  Merre húzzam ? 
(Lefelé  jobbra.) — A táblán  lefelé  jobbra van délkelet.  — Mond-
jad te ! Mind ! Kezeiteket vigyétek délkelet  felé  ! 

Hol van a táblán az Eny. jelzés ? (Felső bal szögleten.) A 
körből egy szaggatott egyenes vonalat húzok Eny. felé.  Merre 
húzzam ? (Felfelé  balra.) — A táblán  felfelé  balra van északnyu-
gat.  Mondjad te ! Mind ! — Kezeiteket vigyétek északnyugat  felé  ! 

I lol van a táblán Dny. jelzés ? (Alul bal szögleten.) — A 
körből egy szaggatott egyenes vonalat húzok Dny. felé.  Merre 
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húzzam ? (Lefelé  balra.) — A táblán  lefelé  balra van délnyugat. 
— Mondjad te ! Mind ! — Vigyétek kezeiteket délnyugat  felé! 

— Begyakorlás egyenkint és összesen. — A táblán a folyé-
kony vonalak mit jeleznek ? (Fővilágtájakat.) — A szaggatott vo-
nalak ? (Mellékvilágtájakat.) — A táblán lévő  rajzot,  mely a fő-  és 
mellékvilágtájak  irányát mutatja,  szélrózsának is szokták  nevezni. 

Jöjj ki a táblához ! — Húzz egy vonalat kelet, nyugat, észak, 
dél felé!  Húzz vonalat északkelet, délkelet, északnyugat, dél-
nyugat felé  ! 

Előveszitek palatábláitokat! Mutassátok tábláitok északi, keleti, 
déli, nyugati részét! — Jelezzétek meg E., K.,  D., Ny.  betűkkel! 
— Mutassátok palatábláitok északkeleti, délkeleti, északnyugati, 
délnyugati szögletét! Jelöljétek meg Ék.,  Dk.,  Eny., Dny. betűk-
kel ! Húzzatok a táblán vonalat észak, kelet, dél, nyugat, észak-
kelet, délkelet, északnyugat, délnyugat felé  ! 

Ismétlés. 

Tábláitokra rajzoljátok le a szélrózsát! 

3* Tanterem lerajzolása* 
Figyeljetek ! Most le fogjuk  rajzolni a tantermet, s a benne 

lévő bútorokat. —- Palatáblát elő ! Én a fali  táblára, ti palatáblái-
tokra rajzoltok egyszerre. — Mindnyájan úgy képzeljük, mintha 
fenn  volnánk a padláson s onnan néznénk le a tanterembe. Me-
lyik a tanterem keleti fala  ? Ha felülről  nézzük, látjuk az egész 
falat  ? (Csak a tetejét hosszan.) Ezt tehát egy vastag vonallal raj-
zoljuk. — Táblánk melyik felére  ? (Jobb oldali.) Ez a fal  merről 
merre húzódik ? (Északról délre.) — Tehát ezen vonalat merről 
merre húzzuk ? (Felülről lefelé.)  Rajzoljuk ! Melyik falat  rajzoltuk ? 
(Keleti.) A keleti falba  mik vannak beleépítve ? (Ablakok.) Hány ? 
(4.) Az ablakok milyen távolságban vannak egymástól ? (Egyenlő.) 
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— Jelöljük meg tehát ezen vonalon az ablakok helyeit s ott a 
vonalat törüljük ki. Jól vigyázni, hogy egyenlő nagyságúak le-
gyenek ! 

Most rajzoljuk le az északi  falat.  A táblának melyik részére 
fogjuk  rajzolni ? (Felső felére.)  Az északi fal  akkora-e, mint a ke-
leti ? (Rövidebb.) Tehát rövidebb vonallal fogjuk  rajzolni. Érintke-
zik-e a keleti fallal  ? — Merre húzódik ? (Nyugat felé.)  — A vo-
nal felső  végétől merre húzzuk ? (Balra.) Rajzoljuk ! Melyik falat 
rajzoltuk le ? (Északi falat.)  Ezen van-e ablak ? (Nincs.) 

Most lerajzoljuk a nyugati falat.  A tábla melyik részére raj-
zoljuk ? (Baloldali.) — Milyen hosszú ? (Mint a keleti.) — Merrőj 
merre húzódik ? (Északról délre.) — Érintkezik-e az északi fallal  ? 
— A vonal végétől merre húzzuk ? (Felülről lefelé.)  Mérjük meg 
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hogy akkora legyen, mint a keleti fal.  — Van e ezen falba  valami 
bele épitve ? (Ajtó.) — Melyik végéhez van közelebb ? (Déli végé-
hez.) — Jelöljük meg az ajtó helyét s ott a vonalat törüljük ki. 
— Melyik falat  rajzoltuk meg ? 

Most lerajzoljuk a déli  falat.  Hogy tudjuk könnyen rajzolni ? 
(A két vonal végét összekötjük.) 

Lerajzoltuk tehát a terem falait.  A nyúgati fal  mellett mi 
van ? (Kályha.) Ha felülről  nézzük, melyik részét látjuk ? (Tetejét.) 
— Milyen a tetejének alakja ? (Kör.) —• A kályhát tehát egy kör-
rel rajzoljuk le. — Mi van a déli fal  mellett ? (Szekrény.) — Mi-
lyen alakú a teteje ? (Hosszúkás négyszög.) — Rajzoljuk ! — Me-
lyik falhoz  van közelebb ? (A keletihez.) A déli vonal melyik vé-
géhez rajzoljuk ? (Jobb végéhez.) — Mi van a déli fal  előtt közé-
pen ? (Tanitói asztal, szék állványon.) Milyen alakú az állvány ? 
(Mindenik oldala egyenlő hosszú.) — Az állványon az asztal 
akkora-e, mint az állvány ? (Kisebb.) Mindenik oldala egyenlő ? 
(Két-két éle egyenlő.) A szék akkora-e, mint az asztal ? (Kisebb.) 
A szék ülő lapja milyen alakú ? (Mint az asztal.) — Rajzoljuk ! 

Hány padsor van ? (Kettő.) — Mindenik padsorban hány da-
rab pad van ? (Hat.) A padok egyenlő hosszúak és szélesek-e ? 
(Igen.) — A leányok és fiuk  padjai összeérnek-e ? (Nem, köz van 
közöttük.) A bejáró a terem melyik részén van ? (Közepén.) — A 
padsorok közötti tért jelöljük meg két északról délre jövő vékony 
vonallal, hogy azon a padok szélességeit megjegyezhessük. — A 
padsorok melyik falnál  kezdődnek ? (Északi.) — Merre nyúlnak ? 
(A lányoké nyugatról keletre, a fiuké  keletről nyugatra.) — Osz-
szuk fel  tehát a vékony vonalakat 6—6 egyenlő részre. — A ke-
leti és nyúgati falakat  érik-e a padok ? (Nem, a falak  mellett is 
bejáró köz van.) — A padoknak hány lapja van ? (Kettő. Asztal-
lap, ülőlap.) — A padszélességet is tehát két részre osztjuk, hogy 
ez által az asztallap és ülőlap megkülömböztethető legyen. — Az 
asztallapon helyet foglal  minden padon két tintatartó, melyeket két 
kis körrel rajzolunk meg. 

Lerajzoltuk tehát a tanteremnek alapját. — E rajzot nevez-
zük a tanterem alaprajzának. 

A következő alkalomra odahaza megpróbáljátok lakószobá-
toknak alaprajzát elkészíteni s itt az iskolában bemútatni. 



IS 

4 Az iskola udvara* Az ískolatelek 
lerajzolása* 

Sorba állani!. . . Hozzátok magatokkal palatábláitokat* kiirle-
gyünk az udvarra. Nézzük meg kereken ezen iskola teleknek alak-
ját. — Milyen alakja van ? (Négyszögű.) — Az oldalok majdnem 
egyformák.  — Rajzoljátok le tehát a telket. — Ezen a telken épü-
letek vannak, azokat is le fogjuk  rajzolni. Az iskola épülete a te-
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leknek melyik részét foglalja  el ? (Nyugati.) — Merre nyúlik ? 
(Északról délre.) — Felülről nézve az iskolának mely részét lát-
juk ? (Fedelét.) — A fedél  széleit tekintve, milyen alakja lesz a 
fedélnek  ? (Négyszögű.) — Rajzoljunk ! — Jól vigyázzunk a rajz 
nagyságára ! — A teleknek — átlag — hányad részét foglalja  le 
az iskola ? (Negyedrészét.) — A nyugati oldalon annyira nyúlik 
délfelé,  hogy a telekből csak kapubejáró hely marad. — Az udvar 
mely részén van a fatartó  ? (Északi részén, közelebb a keleti szél-
hez.) — Ennek is milyen lesz az alakja ? (Négyszögű.) — Akkora-e, 
mint az iskolaépület ? (Sokkal kisebb.) — Mérjük meg lépéssel a 
hosszát, szélességét. — Azt találjuk, hogy kétszer olyan hosszú, 
mint széles. — Rajzoljuk hát eszerint. Merre nyúlik az épület ? 
(Kelet-nyugat irányban.) — A másik épület a telek melyik részén 
van ? (Keleti rész közepén.) — Ennek is milyen alakja van ? 
(Négyszögű.) — Nagyobb-e a fatartónál  ? (Nagyobb, de nem sok-
kal.) — Mérjük meg hosszát, szélességét lépéssel. — Kétszernél 
is hosszabb, mint széles. — Merre nyúlik ? (Észak-déli irányban.) 
— Rajzoljunk ! — Most az előtte lévő kerités alakját nézzük ! — 
A kerités két részből áll, mindkettő az épülettől indul ki s egy-
egy helyen megtörik. — Vigyázzunk ennek lerajzolására ! . . . 

Most tehát lerajzoltuk, elkészítettük az iskola udvarának 
alaprajzát. 

Mindenki odahaza lerajzolja udvaruknak alaprajzát  s itt az 
iskolában bemútatjátok. 

5* Kirándulás a község közé.* 
Sorba álltok ! — Kimegyünk az utcára ! Melyik úton vagyuk 

most ? (Nagyút.) — Nézzetek az út mellett végig, mit láttok ? 
(Házakat.) — A házak az út mellett hogy vannak épitve ? (Sor-
jába.) — Az út mindkét szélén lévő házakat házsoroknak  mond-
juk. — A házak egymás mellé vannak-e épitve ? (Nem, a házak 
között kerteket is látunk.) —- Nézzünk be egy kertbe.  — Mit lát-
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tok ? (Égyik részében virágokat, másik részében konyhakerti nö-
vényeket.) — Az olyan kertet, melyben virágokat termesztenek, 
virágoskert-nek  mondjuk. — Az olyan kertnek pedig, melyben 
káposztát, hagymát, petrezselymet, murkot stb. termesztenek, 
konyhakert  a neve. — Nézzük, ezen ház mögött is kert terül el, 
mit láttok benne ? (Gyümölcsfákat.)  — Azt a kertet — melyben 
gyümölcsfák  vannak ültetve, gyümölcsöskert-nek,  röviden — gyü-
mölcsösnek  szokták nevezni. — Tekintsünk be az udvarra ! —-
Minő épületek vannak ottan ? (Ház, istálló, sertés ól, kút stb.) — 
Lakik ezen házban valaki ? (Igen.) — Az olyan házat, melyben 
emberek laknak, lakóház-nak  mondjuk. A többi épületekben lakik-e 
valaki ? (Ember nem, hanem állatok laknak.) — Az állatok laká-
sát istálló-nak,  ól-nak nevezik. — Miféle  istállókat ismertek ? 
(Szarvasmarha-, ló-, juh-istálló.) — Minő ólak vannak ? (Sertés-, 
tyúk-, lúd ólak.) — Ezen a telken láttunk lakóházat, istállókat, 
virágos-, konyha-, gyümölcsös kertet. Közös néven belsőség  a neve. 
— Menjünk tovább ! 

A Nagyútból befordulunk  egy más utcába. Tudjátok ennek 
a nevét ? Malom-utca.  — Végig haladunk s egy kis térre érünk. 
— Itt álljunk meg ! — Hogy hivják ezt a teret ? — Kövecs.  — 
Ismeritek ezen épületet ? — Község háza. — Lakik itt valaki ? 
(Nem, csak az emberek gyűlésbe szoktak ide járni.) Ki-é ezen épü-
let ? — Közös. — Az olyan épületet, mely nem egyes emberé, 
hanem közös, közcélra használják fel  — középiilet-nek  nevezzük. 
— Olvassuk le, mi van a községháza egyik falára  egy táblán fel-
írva. — Községi  hitelszövetkezet.  — Tudjátok-e, mi ez ? — Több 
ember összeállott egy társaságba s egy pénztárt állítottak fel, 
melybe az emberek megtakarított pénzeiket beteszik, hogy ott 
szaporodjék; mások — kiknek pénzre van szükségük — kölcsönt 
vesznek fel  ügyes-bajos dolgaik igazítására. — Igen hasznos in-
tézmény, mert kiknek fölösleges  pénzük van, kamatot kapnak 
utána, kik kölcsön vesznek fel  pénzt, olcsó kamattal hozza jut-
nak. — A tér másik részén miféle  épület van ? — Tejszövetkezet. 
— Ez is egy olyan forma  társaság, mint a hitelszövetkezet. — 
Itt az emberek avvégre csoportosultak, hogy a gazdaságukban 
termelt fölösleges  tejet összehordják, s ezen épületben eszközök 
segítségével vajat, sajtot készítenek belőle. — Némelyik gazda 
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szép jövedelmet kap innen havonkint a tejéből. Menjünk tovább ! 
— Itt van egy hosszú épület, egyik felén  ezen feliratot  látjuk : 
„Ifjusági  egylet  Otthona"  — Mikor az iskolából kiszabadultok s 
legények lesztek, ti is téli estéken ide fogtok  járni sok hasznos 
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dolgot tanulni, mint a mostani ifjúság.  — Ennek nagy termében 
tartja az ifjúság  táncmulatságait. — Az épület másik felében  van 
elhelyezve: „Fogyasztási  és értékesítő  szövetkezet"  boltja. — Ez 
szintén egy társaságé, kik azért állítottak boltot, hogy abban a 
szükséges árucikkeket — lehetőleg —• olcsón megkaphassák. —• 
Ez is milyen épület ? (Középület.) — Hát ez miféle  épület ? — 
Református  templom. — Ide járnak a református  emberek imád-
kozni. — Van-e még más templom ilt ? — Az unitárius templom, 
hová az unitárius vallásúak mennek imádkozni. — A református 
templom mellett egy utca nyílik e térségre, ennek Bárgácz-utca a 
neve. — Menjünk tovább ! 

Álljunk ! — Hol vagyunk most ? (Fedeles hídon.) — Ez a 
híd mifölé  van épite ? -— Hogy hívják ezt a folyót  ? — Fehér-
nyikó.  — Ez a folyó  a község között foly  keresztül. — A folyón 
innen is, túl is épületek vannak, másképp azt mondjuk, hogy a 
mi községünk a Fehérnyikó két partján terül el. — Itt a hídon 
mindenki álljon úgy, hogy arccal a viz folyása  irányában legyen. 
— Nyújtsátok ki jobb kezeteket! — Nézzétek azt a partot, mely 
jobb kezetek felől  esik. — Ez a Fehérnyikónak jobb partja. — 
Nyújtsátok ki bal kezeteket! — Nézzétek a másik partot! — Az 
a Fehérnyikónak a balpartja.  — Hogy tudjuk megállapítani, me-
lyik a folyónak  jobb és balpartja ? — Úgy  képzeljük,  mintha a 
folyó  közepén állanánk,  arccal a viz folyása  felé:  akkor  jobb ke-
zünk felöl  van a jobb part, balkezünk  felől  a balpart. — Men-
jünk tovább ! — Melyik utcába jutottunk ? — Sáros-utcába.  — 
Ebből az unitárius templom felé  vezet a Templom-utca,  fennebb 
kinyílik a Felszegi-utca  és a Szentmiklósi-út.  — Alszeg között ve-
zet végig az Alszegi-út.  — Egyik utcából átlehet-e menni a má-
sikba ? — A fő  utcákat  mellék  utcák  kötik egymással össze. — 
Itt látunk egy patakot, ennek neve Alba pataka. — Ennek a vize 
hová foly  bele ? (A Fehérnyikóba) — A Fehérnyikó melyik part-
ján ömlik bele ? (Jobb.) Menjünk vissza az iskolába ! — A refor-
mátus templomnál álljunk meg! Itt van a »Kiss« féle  belsőség.— 
Ez régebben egy nagy úré volt — Székely  Mózes  erdélyi fejede-
lemé, ki itt is született. — A fejedelmi  paloták alap romjai egy 
ásó nyomni mélységben most is feltalálhatók.  — Sorba vissza-
megyünk az iskolába. 
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Figyeljetek ! — Lerajzoljuk azon főbb  utcákat, hol jártiinlc; 
a »Kövecs« teret és mellette lévő középületeket. 

Rajzolás. 

6• Síménfalva* 
Az utcák és a mellette lévő házsorok, belsőségek együtt al-

kotják a mi községünket, melynek neve : Siménfalva. 
Siménfalva  a Fehérnyikó két pariján elterülő térségen fek-

szik. Epületei szétszórtan vannak épitve, részint a Fehérnyikó, 
részint a hegyi patakok szabályozatlansága miatt, melyek vizára-
dások alkalmával gyakran veszélyeztetnék az épületeket. — Lako-
sai törzsgyökeres székelyek,  kik legnagyobbrészben földmivelésből 
és állatok tartásából tartják fenn  magukat. Az ujabb időben ro-
hamosan szaporítják, ültetik a gyümölcsfákat,  mely igen szép jö-
vedelmi forrása  lesz a lakosságnak. Most is évenkint almából és 
szilvából sok pénzt szereznek be. —• Többen vannak, kik télen 
át fafaragással,  szekér és más gazdasági eszközök készítésével 
foglalatoskodnak  ; a szegényebb osztály igen jó fűzfa  és venyige 
kosarat köt; az asszonyok szorgalmasan fonnak,  szőnek. 

Felvilágosult lakosai tanulni vágyó emberek, kik a hasznos 
könyvek olvasásával sok ismeretet szereznek maguknak. 

Felvilágosultságokról tesz tanúságot a községben létesült és 
virágzó többféle  közintézmény, mint: hitel-, fogyasztási-,  tej-, ál-
latbiztosító szövetkezet ; ifjúsági  egylete már 1837. évben fenn  ál-
lott, s ma saját »Otthon«-ában tartja tanulási estélyeit. 

Vallásra nézve unitáriusok és reformátusok. 
Van állami elemi iskolája,  mely édes magyar hazánk ezer 

éves fennállásának  emlékére 1896. évben szerveztetett. 
Olyan iskolát nevezünk állami iskolának, melynek fenntartá-

sáról az állam gondoskodik. 
Vannak olyan elemi iskolák is, melyeket a község tart fenn, 

ezeket községi  elemi iskoláknak;  — vannak olyanok, melyeket 
valamely vallásfelekezet  tart fenn,  ezeket felekezeti  elemi iskolák-
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nak,  s vannak olyanok, melyeket magános ember, vagy vállalat 
tart fenn,  — ezeket magán elemi iskoláknak  mondjuk. 

A községben a földmives  embereken kivül van két lelkész, 
két tanító; itt lakik a körjegyző, ki négy község ügyes-bajos dol-
gait rendezi; van postaügynökség, hol levelet, pénzt, csomagot 
vesznek fel  és szállítják tovább ; vannak iparosok : asztalos, cipész, 
géplakatosok, kik kezük munkájából tisztességesen élnek, van egy 
vegyes kereskedés  is, hol az emberek szükségleteiket beszerezhetik. 

A községben a rendre felügyel  s felsőbb  hatóságok rendele-
teit végrehajtja a községi  elöljáróság,  mely áll a községi  bíróból, 
másodbiróból  és egy vagy két esküdtből,  kiket a nép választ a 
maga kebeléből. 

Nevezetessége a községnek, hogy itt született Székely Mó-
zes erdélyi fejedelem. 
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II.  cA község  határa. 

i. Kirándulás a község határára* 

Sorba álltok ! — Melyik úton jöttünk végig ? (Nagy út.) Itt 
látunk egy embert kis piros zászlóval, mellén sárga pléh jelvény-
nyel — dolgozni. Ki az ? — Útkaparó.  — Ez ügyel fel  az útra, 
hol valamely kisebb hibát lát kijavítja, hidakat, sáncot vizsgálja, s 
hol nagyobb hiányt lát, jelenti felsőbb  hatóságának, hogy a kija-
vításáról gondoskodás történjék. — Ezt az útat szülőitek kavi-
csozza-e ? (Nem.) —- Ennek a jókarban tartásáról a vármegye 
gondoskodik, ő fizeti  az útkaparót is. — Az ilyen útat megyei út-
nak  nevezzük. 

A község között lévő útakat szülőitek kavicsozza, gondozza, 
azokat községi  útak-nak  mondjuk. — Van olyan út is, melyiket az 
ország  tart fenn,  annak országút  a neve. — Ezeken az útakon 
szekerek, kocsik közlekedhetnek. — Van olyan út is, melyen sze-
kerek nem járhatnak, csak gőzkocsik az úton lefektetett  síneken: 
ennek vasút a neve. — Most jobbra kitérünk ezen keskeny úton. 
— Ez nincsen olyan jól kavicsozva, gondozva, mint a többi útak, 
legfennebb  két szekér fér  el egymás mellett: ennek dűlő  út vagy 
határ út a neve. Ezen az úton szállítják haza az emberek termé-
nyeiket a határról. — Eltérünk ezen a még keskenyebb úton, 
csak egyenkint, egymás után jöjjetek. — Ezt gyalogút-nak  vagy 
ösvény-nek nevezzük. -— Sorold fel,  minő útak vannak te, te ! . . . 
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Mind ! — Álljunk meg e helyen ! Ez az ösvény mik között veze-
tett keresztül ? (Tengeri között.) — Magától termett ez a tengeri ? 
(Nem.) — Az emberek felszántották  a földet,  tengerivel bevetették, 
kapálták, gondozták, ugy termett. — Az olyan földet,  melyet az 
emberek szántják, szántóföldnek  nevezzük. — A szántóföldeken 
még mit termelnek az emberek ? (Búzát, zabot, árpát, burgonyát, 
répát, paszulyt, borsót stb.) — Vegyen mindenki egy marok föl-
det a kezébe s közelről vizsgálja meg, mit lát benne ? (Homokot) 
apró kavics darabokat stb.) — Ebben sok homok van, azért ezt 
a talajt  homokos talaj-nak nevezzük. — Itt mutatok nektek egy 
más földet,  vegyetek belőle és nézzétek meg ! — Ebben már ke-
vés homok van s ha ujjaink között dörzsöljük, zsiros tapintatu, 
összenyomható, egymáshoz tapad. — Ez agyagos talaj.  •— Van 
olyan is, melyben sok a kavics, annak köves talaj,  melyben sok 
mész van : meszes talaj,  melyben sok só van : sós talaj  a neve. 
— Ezeket jól megjegyezzétek, mert ez után többször lesz szó 
ilyesmiről. — Menjünk tovább ! — Utunk egy kaszálón vezet át. 
— Mi termett ezen földön  ? (Fű.) — Az emberek vetették ezt is 
ide? (Nem.) — Ez a fű  magától termik évről-évre. A növények 
nagyobb részének gyökere télen át sem pusztul el hanem tavasz-
szal uj sarjakat  hajt, melyből növény lesz; kevésnél nyáron át a 
fű  magja lepereg a talajba s tavasszal ott kicsirázva, uj növény 
fejlődik  belőle. — Mit csinálnak az emberek a fűvel  ? — Leka-
szálják, fölszántják,  s állataikkal felétetik.  — Az olyan földet, 
melyen fű  terem s az emberek minden évben kaszálják, kaszáló-
nak  mondjuk. Szülőiteknek hol termik a legdúsabb szénájuk ? (Az 
Alba pataka és a Nyikó folyó  mellett.) — Mindkét viz mellett szép 
térség terül el, melyen nagymennyiségű széna, sarjú terem. — 
Az ilyen kaszálót rét-nek nevezzük. — Menjünk tovább ! — Ni 
itt marhák legelnek egy pásztor  őrizete mellett. — Ezen a helyen 
is mi terem ? (Fű) Kaszálják-e az emberek ? (Nem.) — Állatokkal 
legeltetik le. — Az olyan helyet, mely füvet  terem ugyan, de azt 
az állatokkal legeltetik le, legelő  nek mondjuk. 

Itt van egy forrás,  ide letelepedünk pihenni. — Tudom, 
hogy szomjasok vagytok, de nem szabad senkinek — mig meg 
nem engedem — inni, mert a ki kifáradva,  kimelegedve azonnal 
iszik, olyan betegséget kap, hogy könnyen bele is halhat. 
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Ha jól megpihentetek, szabad inni és egy keveset játszani, 
azonban e helyről eltávozni senkinek sem szabad. 

Jöjjetek mind ide ! — Honnan jön ez a viz ? (A föld  belse-
jéből.) — Az eső viz leszivárog a föld  rétegei között s egy ilyen 
alkalmas helyen a föld  felületére  jut. —- Ezt forrásnak  nevezzük. 
— Menjünk és kisérjük a forrásból  jövő viznek további folyását. 
— Vékony kis ér alakjában csörgedez tovább. — Hová jutott 
bele ? (Egy árokba.) — Ebben is viz foly,  mely szintén valamely 
más forrásból  indult. — A forrásból  jövő vizet csermely-nek  mond-
juk. — Több csermely összefolyván,  patakká  alakul. — Ezt a 
patakot Bethlen  patakának hivják. — E patak mellett folytatjuk 
utunkat. A »Bethlen« patakának vize hová ömlött bele ? (A Fehér-
nyikóba.) — Melyik partján ömlött bele ? (Bal.) — Miután a Beth-
len pataka balról a Fehérnyikóba ömlik bele, azt mondjuk, hogy 
a Bethlen pataka a Fehérnyikónak baloldali mellékpatakja.  — 
Ezen kivül még a Fehérnyikóba bele ömlik balról az Almaréte 
pataka, Köves  patak, Felső-Szenes  pataka, Alsó-Szenes  pataka. — 
Melyek a Fehérnyikónak baloldali mellékpatakjai ? — A község 
között a múltkor láttunk még egy patakot a Fehérnyikóba ömleni, 
melyik volt az ? (Alba pataka.) — Ez melyik mellékpatakja ? 
(Jobb oldali.) 

Visszamegyünk az iskolába ! — Rajzoljuk le a Fehérnyikót 
és mellékpatakjait. — A Fehérnyikó mely irányból, merre foly? 
(Északról délre.) Egyenes a folyása  ? (Nem, kanyargós.) — Egy 
kanyargós vonallal fogjuk  hát rajzolni, de a vonalat egy kissé 
vastagítjuk, mivel széles medre van. 

Rajzoljuk most le az Albá-t. — Melyik oldalon ömlik bele ? 
(Jobb oldalon.) — Az Alba a Fehérnyikótól távolabb foly  szintén 
északról délre, de egy kanyarulatával kelet felé  fordul  s ugy öm-
lik a Féhérnyikóba. Rajzoljuk ! — Olyan vastag vonallal rajzol-
juk-e, mint a Nyikót ? — Rajzoljuk most a baloldali folyókat.  — 
Ezek mind keletről nyugatnak folynak.  Legfelül  van az Almaréte 
pataka, alább Bethlen pataka, Köves patak, Alsó- és Felső-Szenes 
pataka. — Mindeniket vékony kanyargós vonallal rajzoljuk. 

(Lásd a 6 ik rajzot!) 
A kiránduláson tanultak rendszerbe foglalandók. 
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2* Kirándulás az erdőre* 
Sorba álltok ! Kimegyünk az erdőre ! Milyen úton jövünk 

most ? (Megyei út.) Eltérünk ezen úton, milyen út ez ? (Dülő út.) 
Jobbra haladunk ezen szűk ösvényen, egyenkint jöjjetek, a ter-
ményekre ne lépjetek. — Minő helyre jutottunk most ? (Kaszálóra.) 
— Lehet szedni itt virágot. Ezeket láttátok odahaza virágos kert-
jeitekben ? — Ezek itt a mezőn teremnek és virágoznak, mezei 
virágoknak  mondjuk. Vizsgáljátok meg, találtok-e olyat ezek kö-
zött, melyeket a tavasszal és nyáron is láttatok ? (Igen.) Vannak 
olyan mezei virágok, melyek az egész tenyész időszak alatt virí-
tanak, de legnagyobbrésze olyan, mely csak ősszel hoz virágot. 

Felmegyünk e kis magaslatra. — Elfáradtatok  ? (Nem na-
gyon.) — A hol virágot szedtetek, milyen terület volt ? (Sík,) — 
Most is ilyen síkon állunk ? — A térségből felemelkedő  kissebb 
magaslatot domb-nak  mondjuk. — A domb oldalán is kaszálnak 
az emberek. — Még láttok-e több ilyen dombot ? — Amott egy-
más után négy domb is sorakozik. Ezeket közös néven dombsor-
nak  mondjuk. — Fellehet azokra könnyen menni ? (Igen.) — A 
domb oldala lejtős.  — Megyünk tovább! -— Mind magasabbra-
magasabbra emelkedünk. Itt vagyunk a tetőn.  — Nézzetek szét, 
milyen hely terül el előttetek ? (Sík.) Olyan síkság ez, mint az 
alant elterülő ? (Nem, ez fennebb  van.) —- A magaslaton elterülő 
síkságot fensík-nuk  nevezzük. — Pihenés után tovább haladunk. 
— Álljatok ! — Miféle  víz van itt ? — Folyik ez tovább ? (Nem, 
állóvíz.) — Ezen álló vizet tó-nak nevezik. — Próbáljuk óvatosan 
megközelíteni. Tovább nem mehetünk, mert már a lábunk vízbe 
merül. — A tó körül elterülő vizes területet mocsár-r\ak  mondjuk. 
— Itt is terem növény : káka, sás. nád, melyek között vízi ma-
darak fészkelnek.  — A tóban látunk-e állatot ? (Igen békát s sok 
más állatot.) — Ezekkel táplálkoznak leginkább a vízi madarak : 
gólyák, vadkacsák, vadlúdak stb. azért tanyáznak a tó körül. 

Tovább megyünk! — Itt emelkedik fel  előttetek egy nagyobb 
magaslat: a hegy. Fel tudnánk-e erre menni oly könnyen, mint a 
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dombra ? (Nem.) — Láttok-e még több ilyen hegyet ? — Amott 
is emelkedik fel  egy. •— Több egymás sorjában emelkedő hegyet 
hegysor-nak  mondják. — E két hegy között itt egy patak foly, 
mely mellett mindkét parton egy kis sikság terül el, ezt völgynek 
nevezzük. — E hegynek milyen az oldala ? (Meredek.) — Annak ? 
(Lejtős.) 

Mutassatok még hegyet! — Amott hosszan nyúlik el egy 
hegység,  mely több hegynek láncolatából alakult, miért hegylánc 
nevet visel. — Mutassátok, keressétek azon hegység legmagasabb 
részét. A hegységből kiemelkedő magas résznek hegycsúcs a neve. 
•— Itt két hegy annyira közel fekszik  egymáshoz, hogy közöttük 
csupán szoros hely látható. Két hegy közötti szűk területet hegy-
szoros-nak mondjuk. — Amott láttok hegyet, melyik — mintha 
két felé  szakadt volna — egy keskeny szorost nuitat: az ilyent 
hegyszakadéknak  nevezzük, 
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Ezeket a hegyeket mind mik borítják ? (Fák.) — Nézzétek 
ezen hegyoldalt! Van fa  az oldalán ? (Nincs.) — Ez egy hegy-
szakadék.  — Nézzük csak milyen rétegekből áll ezen hegy ! ? — 
A hegy tetején lévő fáknak  a gyökerei is láthatók, mennyire nyúl-
nak le egy talajrétegbe, melyből táplálkoznak, az a termőtalaj.  — 
Alább már tömöttebb réteg látható, melyben egy-egy nagyobb kő 
van bele ékelve. Még alább rétegesen foglal  helyet kékes szürke 
anyag, a pala, mely a vizet vagy általán nem, vagy nehezen bo-
csátja át. — Alatta ismét egy más réteget látunk apró homok és 
kavicsból. — Az ilyen földréteg  között könnyen halad a föld  bel-
sejébe leszivárgott víz, mely alkalmas helyen a völgyben a föld 
felszínére  jut, mit — tudjátok már — forrás-nak  nevezünk. Van-
nak olyan hegyek is, melyek legnagyobbrészben összefüggő  kő-
tömegből állanak; ezeken nem igen terem semmi, kopár-ok, 
ridegek. 

Bemegyünk az erdő közé. Útunk bokrok között vezérel. Itt 
van egy bokor,  mely már a földszinén  szét ágazik, sok piros bogyó 
van rajta: galagonyá-nak  hívják. — Mellette egy kisebb tövises 
bokor, előbbinél nagyobb piros gyümöcscsel díszlik : a vadrózsa. 
Ennek gyümölcséből lekvárt főznek.  Tovább széles levelű, egye-
nes hajtásokkal, ágakkal biró bokor van, melynek vékony ághe-
gyein a kopáncsokban űlő termés tűnik ki: a mogyoró. — Ez 
mogyorófa  bokor. 

Az olyan fás  növényeket,  melyek  tövüknél  szétágaznak  : cser-
jéknek mondjnk. 

Ezek a többiek tövüknél ágaznak-e szét ? (Nem.) Éáknak 
mondjuk. A tövétől az elágazásig a fa  törzse,  fennebb  az ágak 
lombokkal a fa  koronája. 

Nézzük meg miféle  fákat  találunk ? — Ezen cserepdezett ké-
reggel, nagy koronával biró fa  : tölgyfa;  ez meg magas sima 
törzsű, vékonyabb ágakkal: bükkfa.  Tovább a bükkfához  hasonló 
levelű, de nem oly magas, dús koronával, rugalmas ágakkal, te-
kervényes felületü  törzszsel: az a gyertyánfa.  — Ezeket kemény 
fáknak  mondják, igen alkalmasak eszközök készítésére és tüzelésre. 

Azokat az erdőket, melyek tölgy-, vagy bükkfából  állanalc 
— tölgyeseknek,  bükkösöknek  nevezzük. 
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Vannak oly erdők is, melyeket fenyüfák  alkotják: ezeket 
fenyveseknek  mondjuk. 

Az alacsonyabb hegyeket nagyobbára tölgyesek,  a magasab-
bakat bükkösök,  fennebb  fenyvesek  borítják. — Ha még magasabbra 
emelkednek a hegyek, a fenyvesek  is elmaradnak, csak kisebb 
cserjék  és mohák, zuzmók  borítják a sziklákat, melyeken felül  a 
tenyészet megszűnik s a sziklák kopasz ormai láthatók, hol gyak-
ran még nyáron át is találunk havat. 

Szedhettek az erdő között is virágot. Ezeket erdei  virágok-
nak  mondjuk. 

Haza megyünk ! 
* 

* * 

A tanteremben lerajzoljuk a tanult földrajzi  előfogalmakat. 
(Lásd az 5-ik rajzot.) 

3* Kirándulás egy magaslatra* 
(Honnan a község határa legjobban belátható.) 

Sorba álltok ! Kimegyünk a határra ! — Az embereknek hol 
van a birtokuk ? (A határon.) — Itt vagyunk már a határon. Ki 
tudja, kié ez a föld  a hol állunk ? (Egy gyermek: miénk !) — 
Van ennek a helynek neve ? (Igen : »Császár.«) — Itt közel még 
kinek van birtoka ? — Azt is hogy hivják ? (»Császár.«) — Ez a 
terület határunknak egy része — mit más szóval dűlő  nek mon-
dunk — „ Császár"  dülő a neve. Egy dűlőben több embernek van 
birtoka. Ezen dűlőn mely patakok folynak  át ? (Bethlen pataka, 
Almaréte pataka.) — Fenn vagyunk egy magaslaton. Innen meg-
látjuk községünknek egész határát majdnem, figyeljetek  a mire 
mútatok. 

Azon dülő, mely innen délre terül el, oldalos rész, hol leg-
inkább kaszálók láthatók, a belső felében  szántók: „ Vászoly"  a 
neve. Északkeletre erdőségek és legelők láthatók, többi része 
szántó : az „Kerekmező"  dűlő. 
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Vászoly és Kerekmezőtől délre egy fennsík  terül el, melyen 
szüleitek sok szénát kaszálnak, azt „Szorosrét"-nek  nevezik. 

Szorosréttől nyugatra azon oldalt »Sós£»/«-nak hívjuk, me-
lyen Felső- és Alsó-Szenes pataka forrás  vidéke van. 

A községen alul a Fehérnyikó balpartján "elterülő dűlőt — 
melyeken a fennti  két patak foly  át — »Kövespatak«  dűlőnek hív-
ják. — Közületek, melyik szülőjének van ott birtoka ? 

Tekintsünk most a községtől északra fekvő  határrészre ! — 
Ott látjátok az »Alba« patakát. Ez két dülő közötti határvonala^ 
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képezi, a község felőli  rész : »Gátföle«,  a másik : »B alga szó«. 
Ennek szélén foly  Medesér felől  egy patak, mely elválasztja 
»Csürös«  nevű dűlőtől. — Kinek van ott birtoka ? 

A községtől nyugatra, a Fehérnyikó jobb partján elterülő 
határrésznek »Borba« a neve. 

E szerint Siménfalva  községének határa 11 dűlőre van fel-
osztva — a belsőségeket egy dűlőnek tekintve. — Minden em-
bernek a birtoka ezen dűlőnevek szerint van bevezetve egy 
könyvbe, melyben a birtok nagysága is feltalálható.  — Ezt a 
könyvet telekkönyv-nek  hivják. 

Az emberek birtokainak a széle meg van-e valamivel jelölve, 
a min tul nem szabad nekik menniök ? (Igen, barázdával, vagy 
határkővel.) 

A községek határszélét is megjelölik, melyen tul más község 
határa következik. Itt most mindjárt látni fogunk  egy jelzést. — 
Ez egy domb, mit az emberek földből  raktak össze. Ezt határ-
domb-nak  hivják, Vagy halom-nak.  — Az egész határunk szélén 
tehát ilyen határhaimok vannak, melyeken tul nem szabad legel-
tetni, vagy más célból hasznot keresni. 

Ez a halom — ki tudja ? — mely község határától választ 
el ? (Kadácstól.) — Siménfalva  tehát mely községekkel határos ? 
— Északról Medesérrel,  keletről Kadácscsal,  délről Nagygalamb-
falva,  Rugonfalva  és Betfalvával,  nyugatról Székelyszentmiklóssal 
és Kedével. 

Láttátok mindezeket a községeket ? Ezekről majd külön fo-
gunk tanulni. 

Nézzétek most mind a Fehérnyikó folyását.  Mellette több 
község terül el. Ezt a vidéket a »Fehérnyikó«  völgyének  nevezzük. 

Haza megyünk. 

* 
* * 

A dűlők, helység, folyó,  patakok a tanteremben lerajzolan-
dók. (Lásd a 6-ik rajzot!) 
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4. Térkép olvasás és rajzolás* 
Figyeltek !. . . Mi ez, a mit most előttetek felmútatök  ? — 

Ez egy térkép, melyen lerajzolva látunk hegyeket, folyókat,  pata-
kokat, utakat, helységeket stb. a mikről ti már tanultatok. 

A folyókat  hogyan rajzoltuk volt ? (Kanyargós vastagított 
vonallal.) Keress ezen térképen folyót!  — Te is! — A patakokat 
hogyan rajzoltuk ? (Vékony kanyargós vonallal.) — Keressetek a 
térképen patakot! —• A patakok hová ömlenek bele ? (A folj  óba.) 
— Melyik oldalról ? (Jobb és bal oldalról.) — Hogy tudjuk meg, 
hogy valamely folyónak  melyik a jobb és melyik a balpartja ? 
Hogy ismerjük fel  a térképen a folyó,  patak folyása  irányát ? — 
Ezen patakok a folyónak  jobb és balparti  patakjai.  — Mutass 
jobb parti patakot, balparti patakot ! — Palatáblát és palavesszőt 
vesztek elő. Rajzoljunk egy folyót  patakjaival együtt! 

Itt a térkép ezen részén csupán a fehér  papir látszik minden 
rajz nélkül, ez lapályt,  síkságot  jelent. — Mutassatok a térképen 
lapályt! — Hol látunk leginkább lapályos területet ? (A folyók 
mentén.) — Itt egy kis terület egymás mellé húzott rövid, vékony 
vonalakkal körül van véve, mit ábrázol ez ? (Dombot.) — Keres-
setek a térképen dombot!  — Keressetek dombsort!  — Ugyanilyen 
vonalakkal látunk e térképen rajzot, de nem keriti körül a terü-
letet, melyen semmi rajz nem látható, mint a síkságon. — Mi ez ? 
(Fennsík.) — Milyen szinüre van festve  a fennsík  ? (Világos barna.) 
— Rajzoljatok domb, dombsort, fennsíkot  tábláitokra ! 

Nézzétek ezen rajzot, mely rövid, vastag egymás mellé állí-
tott, külömböző irányú vonalakkal van rajzolva. Mit jelent ez ? 
(Hegyet.) — Mutassatok itt a térképen hegyet,  hegysort, hegylán-
cot ! — Milyen színre van festve  ? (Sötét barna.) — A hegylánc 
némely részein dombhoz hasonló sötét rajzolást látunk, mi az ? 
(Hegycsúcs.) — Mutassatok hegycsúcsot, hegyszorost!  — A hegy-
ségek ágakat bocsátanak külömböző irányban, mellyel nagy terü-
letet borítanak be s közöttük elterülő völgyben  patakok, folyók 
sietnek gyors folyással  tovább, mig síkságra jutva meglassudnak 
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s kanyargós mederben haladnak tovább. — Folyók,  patakok  fo-
lyása a hegyek  között  sebess, síkságon  lassú és kanyargós. 

Rajzoljatok hegyet, hegyláncot, hegycsúcsot stb. ! 
Látünk a térképen a folyóhoz  hasonló vonalat, de nem ka-

hyargós, csak némely részeiben görbült s mindenütt egyenlő vas-
tagságii : mi az ? (Üt.) — A melyik egy vastag vonallal van je-
lezve, milyen út ? (Község vagy járási út.) Mútassatok községi, 
járási útat Í — Olyan festékkel  Van rajzolva* mint a folyó  ? (Nem, 
fekete  festékkel.) 

A folyókat  kék,  az utakat  fekete  festékkel  rajzolják. 
Párhúzamos vonallal rajzolják a megyei útat,  de az egyik 

vonal Vékonyabb a másiknál. Ha pedig egyenlő vastagságú pár-
húzamos vonalat látunk, az ország útat  vagyis állami útat  jelent. 

Mutassatok községi, megyei útat stb. ! Rajzoljatok községi, 
megyei útat! 

Látunk e térképen két vékony párhuzamos vonalat, melyek-
nek köze felváltva  feketére  festve,  világosan hagyva van rajzolva : 
mi az ? (Vasút.) — Mútassatok vasútat!  — Rajzoljunk vasútat! 

A festés  szélén látunk pont és vonallal váltakozó szakgatott 
vonalat. Ezt határvonalnak  nevezzük. — Mutassátok a határvo-
nalat ! — Rajzoljunk határvonalat! 

Vannak szabálytalanul körülkerített részek is, melyek a tér-
képen pirosra vannak festve.  Ezek helységeket jelentenek. A hely-
séget legtöbb  térképen  kis körrel  jelzik,  a várost kettős  körrel. 

Mutassatok helységeket! A helységek  nagyobbára folyók 
mentén, völgyekben  találhatók  fel. 

Rajzoljunk helységet úgy, mint a térképen látható ; rajzol-
junk kis körrel; rajzoljunk várost körökkel! 

Ismétlés! 



III  Vármegye* 

A) Székelykeresztúrí járás* 
1. Siménfalva  szomszéd községei. Jegyzői kör. 

Figyeljetek ! Palatáblát és palavesszőt elő ! 
Most megfogjuk  tanulni Siménfalva  szomszéd községeit. — 

Le is fogjuk  rajzolni, kisérjetek figyelemmel  az én rajzolásomat, 
ti is az szerint utánnam rajzoljátok. 

Hol fekszik  Siménfalva?  (A Fehér-Nyikó két partján.) A 
Fehér-Nyikó mely irányból, merre foly  ? (Északról délre.) A folyót 
milyen vonallal rajzoljuk ? (Kanyargós, hova-tovább vastagabb 
vonallal.) Rajzoljuk ! Községünk alakja szabálytalan háromszög 
alakú. A körül kerített alakot párhuzamos vonalakkal behúzkáljuk, 
hogy annál jobban kitűnjék. Siménfalva  keleti szélén halad a Fe-
hér-Nyikóval párhuzamosan a »Nagyút«, vagyis megyei út. Milyen 
vonallal rajzoljuk ? (Kettős vonal, egyik vékonyabb.) 

Útunk elvezet Kiskadács  községbe, melyen áthaladva Nagy-
kadács-ba.  érünk. Most e két községet közös néven K a d á c s n a k 
hivják. Mindkettő a Fehér-Nyikó két partján terül el; kisközségek. 
Lakosai székely, földmivelő  emberek, unitárius vallásúak. 

A két község egy egyházi és politikai községet képez. Köz-
ségi iskolája van. A megyei útból kitér a »Hadak útja« nevü dülő 
út, mely a »Szered« nevü mély völgy katlanba vezet, — a ha-
gyományok szerint — a tatárjárás idejében a hadvezérek éjjeli 
táborozási helyéül szolgált. Ennek keleti oldalát »*Veresmart«-nak, 

* Valószínűleg »Véresmart«-ból származott. 



a fölötte  emelkedő—mintegy 12 kholdnyi fensíkról  *»Bekebérc«-
nek hivják az emberek. 

Siménfalva  és Kadács keleti határszélén Kadicsa vára állott, 
mit a nép most is Várhegynek  hiv. Vár alatt egy olyan magas, 
erős kőfallal  bekerített helyet értünk, melybe — régebben, mikor 
gyakran ellenség támadta meg a helységet — az emberek ide 
menekültek s védelmezték magukat. É célból a vár előfalán  lőré-
seket  hagytak, ezen át lőttek az ellenségre. Ez a rabonbánok  ide-
jéből való, de most már a romjai sem láthatók. 

Várhegyben a múlt század elején szokásosan minden év 
május havában, úgynevezett »csengettyii vásár»-t tartottak, a mi 
most megfelel  a »majális«-nak s erre a vidék lányai és legényei 
szülőikkel együtt megjelentek, táncoltak, múlatoztak, mi igen sok 
esetben az ifjak  házasságával végződött; innen nevezték »leány-
vásár«-nak. — Mond el, a mit elbeszéltem! 

Siménfalvától  nyugatra vezet egy községi út S z é k e l y -
szentmik lós - r a , mely alig áll néhány házból. Szorgalmas, székely 
földmivelő  lakosai felvilágosult,  tanulni vágyó emberek. Vízvezetéke 
van. Mit mondottam ? 

Székelyszentmiklóstól nyúgatra találjuk K is - és N a g y k e d e 
községet. A kettőt egy domb válassza el egymástól, melynek ke-

* »Béke bérc*. 



íeti oldalában a községi  iskolát,  tetején az unitárius templomot 
találjuk. Lakosai sok szép szarvas marhát tartanak. Mondd el! 

Siménfalvátólészaknyugatra  vezető községiúton Medesér - r e 
jutunk. A sok gyümölcsfától  alig látszanak a házak. 

Földmivelő székelynép lakja. Felette emelkedő magaslat tete-
jén szélmalom áll, de csak nagyobb szél járásával őrölhet. 

A község sokat szenved vízhiányban száraz időjárás esetén, 
csak egy pár forrásból  és a Fehérnyikóból pótolják szükségleteiket. 

Siménfalva,  Székelyszentmiklós, Medesér és a két Kadács 
közösen egy jegyzőt  tartanak, ki ezen községek ügyes-bajos dol-
gaira felügyel,  a felsőbb  rendeleteket megküldi a községi biroknak, 
s ezek a lakosság között végrehajtják. 

Ezen községeket együtt jegyzői  kör-nek,  a jegyzőt, körjegy-
zőnek  hivják. 

Több  kis község  egyiitt  alkot  egy jegyzői  kört.  Azon közsé-
get, melyben a körjegyző lakik: jegyzői  székhelynek  mondjuk. 
Siménfalva  jegyzői székhely. Jöjjetek ki a térképhez, keressük meg 
Siménfalvát  és a többi eltánult községeket! 

(Ismétlés, tanultak összefoglalása.) 
Palatábláitokról átrajzoljátok a »Földrajzi irká«-itokba a ta-

nultakat ! _ 

% 
2. f4yikóvölgyi  községek. 

Figyeljetek ! — Rajzolunk és tanulurfi^! 
Siménfalván  felül  a Fehér-N>ikó m j ^ K mely két községről — 

tanultunk ? (Kadácsról.) — Lerajzoljuk a fofet  és megyei útat ! — 
Kadácson felül  — szintén a Fehérnyikó Iret partján terül el K o -
bát fa lva , mely régebben két községből állott, de az ujabb időben 
egyesitették. Lakásai jó módban élő, takarékos, józanéletü embe-
rek, kiknek fiai  és leányai a székely ruha alatt mai napig is be-
csületes szivet hordanak. E községben van gazdakör, fogyasztási-
és tejszövetkezet, posta, fűrészmalom  a gazdák támogatására. 

Szép magyarfajta  ökreik feltűnnek  az országos vásáron. 
Unitáriusok lakosai. 

3 
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Egyházilag Székelyszentmihályhoz tartoznak. 
— Mondd el! 
Kobátfalva  között a Fehér-Nyikó keleti irányból jön, mellette 

halad a megyei út, melyen S z é k e l y s z e n t m i h á l y - m érkezünk. 
Csakhamar feltűnik  az ünitárius templom, melynek nyúgati bejára-
tánál kétfelöl  az alakzatban jelentékeny nagyságú két négyszögletű 
kő vonja magára figyelmünket  olvasható római felirataival,  mi azt 
bizonyítja, hogy az ennek helyén régebben fennállott  templom á 
rómaiak korából való volt. 

Az út mellett egy kertben emlékoszlop áll, melyet 1848—49-
iki szabadságharc alkalmával az oláhok kegyetlen gyilkolásának 
áldozatául esett négy tanult ifjú  emlékére állított a hálás kegyelet. 

E községben szeszgyár is van, honnan a vidéki korcsmá-
rosok látják el magukat szesszel és pálinkával. 

Lakosai földmivelő  székelyemberek. 
— Mondd el! 
Székelyszentmihály között a Fehér-Nyikóba beleömlik a 

Szalon  pataka,  mely északi irányból foly  s völgyében a két Ben-
c é d község van épitve szorgalmas, becsületes lakóival. 
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É községben lakik a »Firtos« család, mely a községtől 
északra emelkedő »Firtoshegy«  tetején —- hagyományok szerinti 
várnak urai voltak, honnan békés időben gyakran leszálltak a 
»Szálló mező pataka« völgyébe. Ebből lett »Szalonpataka«. 

Lakossága sok gyümölcsöt termel, szép szarvasmarhát tart; 
szapora népfaj,  a mi nemzet-gazdasági szempontból igen fontos; 
— Itt született Székely  István  történetíró. 

— Mondd el! 
Kobátfalvánál  egy út északi irányba kanyarodik, rrielyen 

T a r c s a f a l v á  ra jutunk. Lakosai között sok régi nemes család 
ivadékai találhatók. 

Ettől északra községi út vezet „ C s e h é t f a l v á " ra. Lakosai 
sok gyümölcsöt termesztenek, különösen cseresznyét, meggyet. 

— Mondd el ! 
Ismétlés, összefoglalás. 
Jöjjetek ki a térképhez, keressük meg ezen községeket s is-

mét mondjuk el, a mit eltanultunk. 
Palatábláitokról most szépen és gondosan ironnal belerajzol-

játok ^Földrajzi irkáitok«-ba az eltanultakat! 

3. Tordátfalva  és Gagyvize vidéke. 

Figyeljetek ! Utazunk tovább ! Rajzolunk ! 
A Tarcsafalva  nyugoti szélén elhaladó községi úton haladva 

az Alba patakába szakadó Lok pataka  völgyében a Fejtősarok 
elő hegy aljában, egy völgy katlanban fekszik  T o r d á t f a l v a  kis 
község, melynek házai a sok gyümölcsfától  alig látszanak. Unitárius 
lakosai jó módú székely emberek, kik a földmivelésen  kivül sok 
gyümölcsöt termesztenek, melyből szép mellékjövedelmet tudnak 
évenként felmutatni.  Ezeken kivül a nép bükkfából  fedélnek  hasz-
nált fazsindelyt  is készit. 

A falun  alul, a »FiasmáU  nevü hegy nyugati alján 12 sza-
bályszerűig elhelyezett kerek dombocska van, melyhez a nép 
érdekes regéket fűz. 

Van-e községben hitelszövetkezet. 
— Mondd el! 
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Tarcsafalvától  kezdve az út mind magasabbra emelkedik, 
mig eljutunk a »Tordátfalvi  tető«-re, honnan az út elvezet a Gagy-
vize völgyében levő F i r t o s m a r t o n o s b a . Ennek köves talaja 
kevés hasznot nyújt a község lakosságának, de nagy kiterjedésű er-
dőiből gazdag famennyiség  jut a keresztúri piacra, pótolván a lakos-
ság jövedelmét. Határának némely agyagos részeit tégla- és cse-
rép égetésre használják fel.  E község jegyzői székhely. 

— Mondd el, 
Firtosmartonostól északra egy vízválasztó hegyhát — tető-

órmán a »Firtöshegy«  és »Kerekerdő«  alkotta katlanban helyezke-
dett el E n l a k a . Lakosai törekvő, takarékos emberek, bár ennek 
is köves, silány határa nem jutalmazza igen gazdagon a földmivest. 

A falu  közepén kiemelkedő magaslaton van felépítve  az uni-
tárius templom, melynek menyezetén hun-scitha felirat  van, mi 
kétséget kizáró bizonyítéka annak, hogy az ős székelyek is az 
Ázsiából kihozott irásmodort még a 17-ik században is használták. 

E község »Ifjusági  egylet«-e és »Tejszövetkezet«-e elisme-
résre méltóan működik. 

— Mondd el! 
Firtosmartonos és Enlaka határainak keleti szögellésénél egy 

bővizű forrás  az »Ijesztőbükk kút«-ja van, mely a Gagyvizének 
forrása.  Ennek völgyében sorakoznak a községek. Firtosmartonost 
elhagyva, a 10— 12 házból álló K i s m e d e s é r - t találjuk, mely poli-
tikailag Medesérhez, egyházilag Gagyhoz tartozik. Ezen alul hosz-
szukás négyszög alakban épülve Gagy község fekszik.  Felette 
emelkedik nyugatra a »Gagykereszt«-je  nevű hegy, melyen át ve-
zet az út a Kis-Küküllő völgyébe. E községnek is a lakosai sok 
tűzifát  hordanak Székelykeresztúr piacára. Tornyának egyik ha-
rangja Rákóci pénzből van öntve. 

— Mondd el! 
Innen tovább haladva s M a g y a r a n d r á s f a l v a  kis községet 

elhagyva, S z e n t á b r a h á m r a érünk, a Gagyvize vidékének leg-
nevezetesebb községébe, mely hajdan a közeli községeknek anya-
ekklézsiája volt. 

A falu  felső  részén a Gagyvizébe beleszakad az Ingpataka, 
melynek völgyében a hagyományok szerint Dácusok laktak, mi-
nek valóságára enged következtetni az itt szántásközben többször 
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felforgatott  cserép- és tégla töredékek s az itt talált és a kolozs-
vári múzeumban elhelyezett bronz-csákány is. 

Itt született Augusztinovics Pál, ki az unitáriusoknak tekinté-
lyes vagyont ajándékozott. 
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A község lakossága tanulni vágyó, törekvő nép, mely az 
értelmesebb községek közé emelte e helységet, honnan több ta-
nult ember került ki. 

A községtől keletre emelkedik a Zsidóhegy,  melyen — állí-
tólag — régebben szombatosok laktak, a mi feltehő  a község, a 
Zsidánpatak, Zsidóhegy stb. elnevezésből is. 

Megemlítésre méltó még e községben mai napig is fennálló 
több száz éves lakóház, melyeknek közép szobájában oldalajtók 
láthatók egymással szemben, nyilvánvalóan azon célból, hogyha 
az egyiken ellenség tör be, a másikon menekülhessenek a ház 
lakói. 

E község jegyzői székhely. 
— Mondd el! 
Szentábrahámon alul a Gagyvize völgyének utolsó községét 

C s e k e f a lva - t találjuk, melynek lakói sok tejet, vajat, zöldséget, 
majorságot hordanak be Székelykeresztúr piacára. A Gagy vize 
völgye termékeny keskeny síkságot képez, melyen mindenféle  ga-
bona és fű  bőven terem. 

— Mondd el! 
(Összefoglalás,  ismétlés). 
Keressük meg a térképen a Gagyvizét s a mellette lévő köz-

ségeket ; mondjuk el, a mit eltanultunk róluk. 
(Magánfoglalkozás  : füzetbe  rajzoljuk az eltanultakat). 

4. Küsmőd vize vidéke. 

Figyeljetek ! Utazunk tovább ! Rajzolva ! 
A Gagyvize völgyéből jól gondozott út vezet a Küsmőd vize 

völgyébe, Etéd-re. E völgyben elterülő szép térségen fekvő  ren-
dezett község, jó módú, takarékos, csinos és értelmes lakóival, 
jól termő határával. Kisbirtokos lakói szép szarvasmarhákat tar-
tanak. 

A Firtos hegyből lezuhanó patakok áradáskor sok trachit 
törmeléket, úgynevezett »rézpor«-1 hoznak magukkal, a mit az 
asszonyok a könnyebb humoktól megmosva árusítanak. 

Hires országos vásárai vannak, melyen nagy vidék gyönyörű 
magyaríajta állatállománya ragadja meg figyelmünket. 
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A község »Erzsébeth« királynénk emlékére díszes házat épí-
tett, hol az ifjúság  táncmulatságait, az emberek nagyobb gyűlése-
iket tartják. Hitel-, tej- és fogyasztási  szövetkezetei szépen mű-
ködnek. — Van postahivatala, orvosa, gyógyszertára és csendőr-
sége. Ez is jegyzői székhely. Lakosai nagyobbára reformátusok, 
kevesen vannak római katholikusok is, melyeknek tornyában az 
egyik harang a Firtos  fár-ában  lakó szerzeteseké volt. Régebben 
a templom és papilak helyén, Mária Terézia idejében, katona ka-
szárnya állott, hol Kisfaludi  Sándor és Báró Józsika Miklós — 
mint tiszthelyettesek — szolgáltak. 

A földmivelésen  kivül a lakósok között többen posztó- és 
vászonszövéssel, szalmakalap kötéssel és fafaragással  is foglalkoz-
nak. A népmiveltség magasabb fokáról  tanúskodnak kultur intéz-
ményei mint: községi- és ifjúsági  olvasókör ; római kath. és köz-
ségi ifjúsági  egylet; gazdakör, székelyzenekar, községi dalkör, 
műkedvelői társulat stb. 

— Mondd el! 
Etédtől északra a Kiismcd  vize, Golyvás pataka  és Deren-

cse pataka összefolyásánál  találjuk Küsmőd-öt , melynek közepén 
emelkedő dombon régi temploma áll; hagyományok szerint Hu-
nyadinak Szent Imrénél nyert zsákmányából épült. A nép hit 
szerint régebben szerzetesek laktak s e templom is övék volt, 
kikről többféle  monda maradt hátra, igy a községtől északra 
emelkedő vBarátdülőc  nevü hegy nevére vonatkozó is.* 

A Barátdülő háta mögött emelkedő Derencsetetőn  önálló ma-
gas bikkfa  van, melyet »Ilona  Jancsinak«  neveznek. Ezen fához 
a nép tragikus esetet fűz,  mely alá egy derék, bátor, hőslegény 
teteme van elhelyezve, ma is kegyelettel őrzik e helyet. 

E községben is sok gyümölcsöt, főképpen  cseresznyét ter-
mesztenek ; még a levágott erdők helyét is cseresznyefával  ültet-
ték be s gondos és szakszerű kezelés után szép jövedelmet vesz-
nek be a lakósok cseresznyéből. 

Itt egy család szép cserépkályhákat készit. Az asszonyok 
szőnek, fonnak  és szalmakalapokat készítenek. 

— Mondd el! 

* Lásd 0. B. Székelyföld  leírása I. köt. 141 J. 
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jegyzőnek  neveznek — s innen nevezik a községet is nagyközség-
nek.  Magasan fekvő  község, melynek lakosai hegyoldalokon elte-
rülő határaikról, nagy bajjal tudják terményeiket beszállítani. Er-
deje sok van, szuszékot, szövőszéket, kéreg vékákat készítenek 
lakói s sok cseresznyét termesztenek. Virágzó fogyasztási  szövet-
kezete  és gazdaköre  van. Lakosai reformátusok  A községtől észak-
keletre emelkedik a Siklódkő,  e vidék legmagasabb hegye, hon-
nan tiszta időben nagy vidéket be lehet látni. E hegy nyugati 
aljában egy kis teret Városhegynek  hívnak, hol régebben város 
volt épülve. Sok forrást  találunk itt. Általában a község és határa 
igen gazdag bővizű forásokban. 

— Mondd el! 
Etéden alul a Küsmőd vize két partján terül el K ö r i s p a t a k . 

Ez is nagyközség.  Lakosai a földmivelésen  kivül szalmakalapkö-
téssel is foglalkoznak. 

Alább találjuk Bözödu j f alu-t, melynek lakóssai földmivelés-
sel és szőlőtermeléssel foglalkoznak. 

Tiszta székely lakossága között találunk ^szombatosa-okat, 
kik teljesen most a zsidó hitet vallják, s aszerint élnek; azonban 
meglehetős szegények. 

Van gazdaköre, ifjúsági  egylete és tejszövetkezete. 
Bözödujfalun  alul a Küsmődvizébe bele ömlik Bözödpataka, 

melynek völgyében szép szőlőhegyek aljában feltaláljuk  Bözöd 
községet. Lakosai a földmivelésen  kivül szőlőtermeléssel is fog-
lalkoznak. Itt készitik a legcsinosabb szalmakalapokat; tavaszi vá-
sárokra is elhordozzák árusítás végett. 

Bözödön felül  van néhány szabályos kerek domb, melyeket 
Asztagos dombnak  neveznek s melyek valószínűleg sirtumulusok. 

E községben van országos vásár, pénzügyőrség, hitelszövet-
kezet, olvasókör, ifjúsági  egylet. Jegyzői székhely. 

— Mondd el! 
(Összefoglalás,  ismétlés, térképolvasás, rajzolás). 

5. í^ugonfalva,  Székelykeresztúr. 

Figyeljetek ! Rajzolunk ! Térjünk vissza községünkbe s ha-
ladjunk délre a Fehér-Nyikó mellett; eljutunk egyik szomszéd 
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községünkbe: Rugonfa lvá ra. A Nyikóvölgyének utolsó faluja, 
református,  földmivelő  székely lakosaival, kik nagyobbára jó módú 
törekvő emberek. Közel lévén Székelykeresztúrhoz, tej-, vaj-, zöld-
ség-, majorságból sok pénzt szereznek. Virágzó tejszövetkezete, 
gazdaköre és olvasóköre van. 

— Mondd el! 

Rugonfalván  alul a Kehér-Nyikó beleömlik a Nagykükiillöbe. 
A beleömlésén alul a Nagyküküllő jobb partján fekszik  S z é k e l y -
k e r e s z t ú r város nagyközség. A Fehér-Nyikó és Gagy vize völ-
gyében a Nagyküküllő széles völgyébe olvad bele s e szép térségen 
épült fel  a város. Hosszában az országút metszi ketté, mely mel-
lett terül el a város széles tágas piaca, hol hetivásárok alkalmával 
minden hét szombatján különböző árucikkek halmazódnak össze 
a vidék közönségének terményeiből s az iparosok iparcikkeiből. 
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A piac-téren látjuk a katholikusok régi templomát. Alább a piac-
tól néhány lépésnyire a reformátusok  diszes, nagy temploma tű-
nik szemünkbe újonnan, Ízlésesen fedett  tornyával, mig a város 
déli szélén az unitáriusok temploma helyezkedett el. Mellette talál-
juk az unitárius gimnáziumot, melynek hatosztályába a várme-
gye unitárius lakosságának gyermekei tul magas számban iratkoz-
nak be. Kilátás van rá, hogy nyolc osztályúvá fogják  fejleszteni 
s ez esetben a vidék lakosságának áldásává válik. Ezen kivül 
van itt állami tanítóképző  intézet, hol oly ifjak  nyernek kiképzést, 
kikből tanitók lesznek. Van népes állami,  róm. katli.  és unitárius 
elemi iskolája  s a tanítóképző intézettel kapcsolatos gyakorló 
elemi iskolája.  Legújabban államilag segélyezett magán polgári 
leányiskola  is létesült, melyben a vidék és város leány gyermekei 
nyernek magasabb oktatást. 

Minő templomai és iskolái vannak Székelykeresztúrnak ? 
E városban többféle  hivatalt találunk : főszolgabírói  hivatalt, 

mely a községek ügyes-bajos dolgait látja el; a járásbirói hiva-
talt, hol a perlekedő emberek fölött  Ítélkeznek s az emberek in-
gatlan vagyonát tartalmazó telekkönyveket őrzik ; az adóhivatalt, 
hová az emberektől befolyt  adópénzeket fizetik  be, s honnan a 
tisztviselők kapják fizetéseiket;  az erdészeti  hivatalt,  mely felügyel 
a községek erdőire, hogy rendszeresen használhassák, ne prédál-
ják ; az orvosokat,  kik közül a járási orvos az egész járásnak, a 
körorvos  néhány községnek egészségügyi állapotára ügyel fel;  a 
járási állatorvos  az állategészségűgyet védi; a csendőrség  a közbiz-
tonság, a pénzügyőrség  az államvagyon őre ; a posta-, távírda-, 
telefonhivatalt,  hol a postai küldeményeket, táviratot veszik fel  és 
továbbítják s a telepfonon,  nagy távolságban lévőkkel is, élőszó-
val beszélhetnek az emberek. Vannak ezeken kivül a város tiszt-
viselői : fő  és aljegyző, fő  és kisbíró, pénztáros, tanácsnokok stb. 

Minő hivatalokról beszéltünk ? A város lakosai között többen 
vannak hivatalnokok, kereskedők, iparosok, még többen földmive-
lők. Ezek közül sokan szarvasmarha kereskedést űznek, mivel 
hires országos vásárok  szoktak tartatni, honnan sok szarvasmar-
hát szállítanak nagyvárosokba, sőt a téli időszakban a szombati 
hetivásár alkalmával is állatvásárt tartanak. Székelykereszturon 
van vasúti állomás  is, hol mindennap sok ember ül fel  a vonatra, 
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és száll ki belőle. Van lengyára,  hol sok munkás nyer foglalko-
zást. Lakosai közül sokan szitakötéssel  foglalkoznak. 

Mit mondtam ? 
E szerint már idáig tanultunk kisközségektől,  melyek kevés 

népességgel birnak s többen közösen  tartanak hivatalnokot; nagy-
községekről,  mely népességénél fogva  egyedül  tart hivatalnokot; 
városról,  melynek több népessége és több hivatalnoka van. 

Nevezz meg kisközséget, nagyközséget, várost! 
(Összefoglalás,  ismétlés, tanultak lerajzolása). 

6. fJagyküküllő  alsó völgyvidéke. 

Figyeljetek ! Haladunk a Nagyküküllő mellett! Rajzolunk is ! 
Székelykereszturt elhagyva csakhamar A lsóboldogfa lvá-

ra érünk, mely község a Nagyküküllő jobbparti síkságán terül el. Itt 
feltűnik  azonnal a sok templom. Bár kisközség, mindazonáltal la-
kosai négy vallásfelekezethez  tartoznak ; ú. m. : unitárius, refor-
mátus, gör. katholikus és gör. keleti egyházakhoz. E két utóbbi 
azonban kivesző félben  van. Diszes állami iskolája, gazdaköre, 
temetkezési társulata, ifjúsági  egylete és könyvtára van e község-
nek. Szöllőtermelés céljából hegyközséggé  alakultak. Lakosai szor-
galmas, törekvő kisgazdák. A község mellett halad el a vasút. 

— Mondd el! 
Alsóboldogfalvával  szemben, a Nagyküküllő balpartján szép 

térségen találjuk F iat fa lvá - t , mely a vallási türelemnek, testvéri 
szeretetnek fényes  tanújelét múlatja. Ugyanis a község lakosai 
reformátusok  és unitáriusok, de egy közös templomuk van, hol 
felváltva  tartják az istentiszteleteket. 

E községben találunk szeszgyárt, gőzmalmot, gazdakört, 
ifjúsági  egyletet és »Emke« olvasó egyletet. 

Ti még nem tudjátok mi az-az »Emke« ?! 
Több jóindulatu, nemes szivü felvilágosult  ember egy társu-

latot, egyesületet alkotott azon célból, hogy itt nálunk és másutt 
is embereket tanítsák, neveljék, miveljék, a magyar haza szerete-
tére alkalmasabbakká tegyék s sok nemes, üdvös, hasznos dolgot 
cselekedjenek. E társulatot elnevezték : »Erdélyi  magyar közmii-



velődési  egylet«-nek,  röviden csak minden szó kezdőbetűjét irva 
és mondva : »Emké«-nek. Ez az egyesület segiti a fiatfalvi  olvasó 
egyletet is. 
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A község határán sósviz forrás  van, melyet fürdésre  és ál-
latok számára használnak fel.  »Sósfürdő«-jét  nyáron át sokan 
látogatják, különösen a székelykeresztúriak. Jegyzői székhely. 

A község határában »Fehérszék« nevü helyen a föld  bizo-
nyos időközökben sziksós iszapot lök ki magából, a mely bizo-
nyos robajjal, durranással szokott jelentkezni. A kidobott iszapból 
már egy kerek domb képződött. 

— Mondd el! 
Alsóboldogfalván  alul a Nagvküküllő jobb partján fekszik 

U j s z é k e l y . A sik völgyben elterülő határrész gazdagon fizet  a 
község gazdáinak, különösen sok kukoricát termesztenek s szép 
szarvasmarhákat tartanak. Jó módú, szorgalmas lakói Unitáriusok 
és reformátusok,  kik jó egyetértésben élnek egymással. 

— Mondd el! 
A Nagyküküllő völgyétől délkeletre a hegyek közé ékelve 

találjuk S z e d e r j e s t, mely régebben a mostani Magyar-
felek  helyén volt felépülve,  de egy ragályos betegség fellépésével 
elköltöztek onnan s nagyobbrésze a mostani helyre telepedett le. 

Közelében emelkedik a Dióshegy, melynek tetején katonai 
jelző állomás van felállítva.  Régebben őrtüzek égtek e helyen, 
mint több kimagasló hegytetőkön, a mi annak idejében jelzése 
volt a békés vagy ellenséges állapotnak. 

Lakosai székelyek, kik földmivelésből  és állattenyésztésből 
élnek. A fiatalabbak  a magyar államvasutaknál keresnek munkát, 
többen vasúti őröknek szegődnek. 

•— Mondd el! 
Szederjestől északkeletre fekszik  M a g y a r f e l e k .  Lakosai ro-

mánok, gör. keleti vallásúak, földmiveléssel  és állatok tartásával 
tartják fenn  magukat. Nyáron át többen a székely községekbe 
»major«-nak vállalkoznak. A mellette húzódó Dióshegy tetején 
régebben vár állott, melynek nyomai most is láthatók némileg. 

— Mondd el! 
Szederjestől délkeletre az Erkedpataka  völgyében fekszik 

E r k e d . Szász lakosai lutheránus vallásúak, jó módban élnek, sok 
szép búzát termelnek, sok lovat tenyésztenek. Mellette halad el a 
vasút, mely hazánk egyik legforgalmasabb  utvonala; Brassó és 
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üláhországba vezet. Á községnek vízvezetéke van. A gyermekek 
lutheránus felekezeti  iskolába járnak. Nagy község. 

— Mondd el! 
(Összefoglalás}  ismétlés, rajzolás.) 

7. A vármegye nyugati része. 

Figyeljetek ! Utazunk tovább nyugati irányban ! Rajzolünk ! 
Székelykeresztűr között az országúiból északnyugatra járási 

út vezet egy völgyön át; melyet szántóföldek  és kaszálók szegé-
lyeznek, mig több kanyarulatot téve egy erdőkoszoruzta tetőre s 
onnan egy mély völybe vezet, hol a Magyaros  kavicsmentes 
kispatakja csörgedez déli irányba. Ennek kishegy völgyében helyez-
kedett el K isso lymos . Nagy gyümölcsös kertek s acélos búzát 
termő szántóföldek  veszik körül a községet, határszélét pedig kelet, 
észak és északnyugatfelől  nagy kiterjedésű bükkösök szegélyezik, 
melyekben farkasok,  vaddisznók és borzok tanyásznak, utóbbiak 
gyakran nagy károkat okozván a kukoricás táblákban. Vadászok-
nak kedves kiránduló helyök. Nyáron át szarvasmarhák, bivalok, 
lovak, juhok legelésznek benne. 

Délre fekvő  hegyek oldalait szőlővel ültették be, mit gondo-
san kezelnek. 

Vizben szegény a község, főképpen  száraz időjárás esetén ; 
ilyenkor nagytávolságból hordókban hozzák a szükséges menyi-
nyiséget. 

A földmivelésen  kivűl fafaragással  is foglalkoznak  ; sok tü-
zelő fát  szállítanak Segesvár város piacára s a szomszéd szenter-
zsébeti szeszgyárba. 

Van állami iskolája, gazdaköre, ifjúsági  egylete, tejszövetke-
zete. Unitárius és református,  lakosai a régi székely viseletet és 
szokásokat — dicséretre méltóan — megtartották ; egyszerűségben, 
jó módban élnek. 

A község mellett emelkedik fel  Karisfal  hegyláncolat Vár-
hegy nevü csúcsa, melyen a törököknek erős vára állott, hol —• 
a néphit szerint — egy hatalmas törökbasha rettegésben tartotta 
a népet, elrabolván — ha módját ejthette — a szép nőket. 
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Csonkaház  nevü temetőjében van eltemetve Áugusztinovits 
Pál, kiről Szentábrahámon említést tettünk. 

— Mondd el ! 
Kissolymöst a Karisfal  hegy választja el Nagyso lymos-

tó l , mely Lóchegy tövében helyezkedett el. Kissolymoshoz hasonló 
székelyközség, melynek lakosai foldmivelésbőlt  állattenyésztésből 
tartják fenn  magukat. 

Megemlitésre méltó, hogy 1727-ben Udvarhelyszéknek igen 
nevezetes székgyülése volt itt, melyen jogtörténelmileg igen neve-
zetes végzések és törvények hozattak az adó, katonaság átvonu-
lása, törvénylátás módja, postálkodás, falusi  elöljáróságok szerve-
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zete ügyében ; büntetések szabattak a dohányzók, káromkodók, 
éjjeli dorbézolok, erdőégetők stb. ellen, a mi még ma sem ártana. 

— Mondd el! 
Nagysolymostól délnyugatra külön völgyben látjuk § z é « 

kelyhidegkút - a t és Magyarh idegkú t - a t , melynek lakosai 
magyarok és románok vegyesen. Délre pedig a Magyaros pataka 
völgyében S z é k s l y a n d r á s f a l v a  terül el, hol szeszgyár 
Van. Ennek is lakosai nagyobbára románok, kisebb részben ma-
gyarok. Ettől délre találjuk S z é k e l y s z e n t e r z s é b e t - e t . Itt 
született és itt is halt meg Pécsi Simon, annak a kornak 
egyik nagy eszű férfla,  ki politikai pályájától elmozdittatván 
vallásrajongástól indíttatva a zsidók hitkönyvét (Talmud) bibli-
áját magyarra lefordította  s a nép között a »szombatos« val-
lást elterjesztette, a miért sok üldözésnek volt kitéve. Annak 
idejében az unitáriusoknak itt egy algimnáziumok volt — hol 
Pécsi Simon is tanult — de később szombatos iskolává vál-
toztatta át Pécsi Simon, s bezárták. 

E községben lakik a körjegyző. Találunk itt hitel-, fogyasz-
tási szövetkezetet, gazdakört, olvasó- és ifjúsági  dalkört, posta-
ügynökséget. 

— Mondd el! 
(Összefoglalás,  ismétlés, térképolvasás, rajzolás.) 

8. R vármegye nyugati szöglete. 

Figyeljetek 1 Utazunk tovább nyugatra ! Rajzolunk ! 
Székelyhidegkútról egy magas hegyen átvezető úton jutunk 

a Zsákodpalaka  völgyébe, mely a Kisküküllő völgyébe nyilik. Itt 
találjuk M a g y a r z s á k o d községet, melynek régi elemi iskoláját a 
»Horváth testvérek« építették. Székely földmivelő  lakosai nagyob-
bára róm. katholikusok. 

Alább szintén e völgyben épült S z é k e l y v é c k e , e vidék 
központja, jegyzői székhely. Lakosai közül többen kosárfonással  pó-
tolják a gazdaság által nyújtott jövedelmet. Gazdaköre, ifjúsági 
dalárdája van. 
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Érpatak jobbparti völgyében terül el S z é k e l y s z á l l á s kis-
község; vele szemben a Csöbpataka  alkotta völgyben Csöb. Előbbi-
nek lakói a kosárkötést, utóbbiak szalmakalap kötést űzik házi-
i^arszerüleg. Mindkettőnek lakosai rom. katholikusok. Csöb vize 
és Székelyszállás között egy kis völgyeeskében Mestervölgyében 
hagyományok szerint egy tatárok által feldúlt  falu  volt. 

— Mondd el! 

Alább a Zsákodpataka völgytorkolatánál van B o r d o s , mely-
ben régen unitáriusok laktak s a mi kevés katholikus volt, az 



Székelyszentdemeterhez tartozott. Itt lakott kevés ideig az akkori 
unitárius püspök is. Később a kath. egyház megerősödött. Egy-
szerű lakosai földmivelő  emberek. Jegyzői székhely. 

Bordostól keletre egy szűk völgyben találjuk R a v a köz-
séget, mely — a néphit szerint — az Erdőszentgyörgy felé 
vezető tágas völgyben épült kezdetben, de ott több zaklatás-
inak lévén kitéve, félre  kellett vonulnia. Régebben a székely-
ség teknő készítéssel is foglalkozott,  most azonban csak az ottani 
cigányok űzik e háziipart. 

Unitárius lakosai a földmivelésen  kivül délnek álló hegyein 
szőlőt is termesztenek. 

A ravai szalmakalapnak és kalácsnak hire van a vásárokon. 
Marosvásárhelyre sok tűzi fát  szállítanak. 

Van temetkezési egylete, gazdaköre, ifjúsági  egyesülete. Sze-
líd természetű, jó erkölcsű, törekvő nép lakja e községet. 

— Mondd el ! 
Bordostól nyugatra a Kiskiiküllő  tágas völgyében feltaláljuk 

S z é k e l y s z e n t d e m e t e r - t . Keleti végénél egy dombon van 
szép régi temploma, ellentétben túlfelől  »Gyulaffi«  kastély gyönyörű 
csoportja, mely óriási fenyvesek  és hársak árnyékában a legfes-
tőbb pontok egyikét tárja fel.  Lakosai földmivelő  emberek. 

— Mond el! 

(Összefoglalás,  ismétlés, térképolvasás, rajzolás.) 

9. ^lagyküküllő völgye, 
(Bethfalvától  Nagygalambfalváig.) 

Figyeljetek ! Visszatérünk a Nagyküküllőhöz! Rajzolunk ! 
A Fehér-Nyikónak a Nagyküküllőbe torkolásán felül  ennek 

jobb partján terül el B e t h f a l v a . Ez egy kis község. Lakosai sok 
tejet, vajat, zöldséget hordanak Székelykeresztúr piacára. Virágzó 
hitelszövetkezete, gazdaköre van. 

Ezen felül  a Küküllő tágas völgye összeszorul, mindkét felől 
meredeken emelkedő hegyoldalok hegyszorost' alkotnak, melynek 
nyílásánál a Nagyküküllő balpartján csakhamar elérjük K isga-
lambfalvá - t . Feltűnik, hogy e községben csupán kő és téglából 
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épített házakat láthatni. É község 1830-ban teljesen porráégett, s 
azóta kő- és téglaanyagból építik — inai napig is — házaikat, 
mely nem gyúlhat meg ; ez által többen elsajátították a kőmives 
mesterséget. Ma is a földmivelés  mellett sokan űzik, s jó kere-
sethez jutnak az emberek, a mi az általános vagyonosodásban 
felismerhető. 

Ez égés emléknapját minden évben megünneplik, s azón 
nap háromszor mennek templomba. 

A falutól  délnyugatra emelkedő Galathtető  hegycsúcson ré-
gebben erős vár állott, mely a küküllő völgy bejáratának egyik 
leghatalmasabb védbástyájául szolgált. 

— Mondd el! 

A hegyszorostól keleti irányban haladó országút a Galamb-
falvi  tető-ve,  vezet, honnan belátva előnkbe tűnik Nagyga lamb-
f a l v a népes község. Régi temploma az Izabella királynő által ado-
mányozott 17 templom egyike a XV-ik századból. 

A község keleti határán, Vágáspatak  völgyében, Várfele 
magaslaton régi vár sánchelye látható, mely hajdan a székelység 
főrabonbánjai  alatt az itt lakó Nagy Gyula vezérről »Gyulavára« 
néven, részint a határ őrizetére, részint az állami foglyok  őrizetére 
szolgáló erős vár volt. A vársáncok között van a Várfele  tó, mely 
a vár kútja volt. A várromtól nyugatra van Kerek Gardon nevü 
domb, mely a várnak őrálomása lehetett a patak déli völgyében. 
A dombtól nem messze van a Borviz nevü vasas forrás  és a 
Feneketlen  tó. 
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Mint két érdekes természeti jelenséget kell megemlítenünk: 
a községben a »Sebessi« féle  kertben látható nagy tölgyfát,  me-
lyikhez hasonló nagyságú nincsen hazánkban (mintegy 10 m. ke-
rületü), és a község határán található Ráktava  nevü tót, melyben 
sok vízi sikló és gyógy nadály  él. 

A községben nagyobbára reformátusok  laknak ; vannak azon-
ban gör. keletiek is, de csakis magyarul beszélnek és magyar 
öltözetben járnak. 

Közintézményei: ifjúsági  egylet, olvasókor, fogyasztási-,  hitel-, 
tejszövetkezet. — Jegyzői székhely. 

Mondd el! 
(Összefoglalás,  ismétlés, térképolvasás, rajzolás.) 

10. Székelykeresztúri főszolgabírói  járás. 

Figyeljetek ! Foglaljuk össze, a mit eltanultunk ! 
Mindazon kis és nagyközségek, melyekről idáig tanultunk, 

egy nagy csoportot, szolgabírói  járást alkotnak, melynek szék-
helye Székelykeresztur  s innen nevezik Székelykeresztúri főszol-
gabírói járásnak. — Az egész járásra a főszolgabíró  ügyel fel,  s 
bocsátja ki rendeleteit a kör- és községi jegyzőknek, ezek megkül-
dik a községi biroknak, kik a nép között végrehajtják. 

A főszolgabírói  hivatal áll 1 főszolgabíróból,  ki a hiva-
tal főnöke,  2 vagy több szolgabiróból,  kik a főszolgabírónak  se-
gédkeznek s akadályoztatása esetén helyettesitik és több segéd- és 
kezelő személyzetből. — A hivatal szakközegei: a járási orvos 
és járási állatorvos,  kiknek szakvéleményük alapján a főszolga-
bíró intézkedik az ember és állategészségügyre nézve. 

E járásban 49 községet találtunk, melyek közül 46 kis köz-
ség és 3 nagyközség. E szerint a járásnak van 15 körjegyzője és 
3 községi jegyzője. 

A lakosság túlnyomó része székely,  kevesen vannak romá-
nok és Erkeden szászok. — Nagyobbára földmivelésből,  állatte-
nyésztésből élnek, mely célra a járás területe elég alkalmas. — 
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Erdeje sok van, melyből eladásra is kerül nagymennyiség a szom-
széd városok piacain. 

Állat állománya igen szépnek mondható, kevés vidék verse-
nyezhet vele. Nagyobbára a szarvasmarha fajokból  a magyar 
fajta  van elterjedve, ujabb időben a nyúgati fajtát  is nevelni 
kezdették. 

A főldmivelést  kiegészítik legtöbb helyen a gyümölcs- és 
szőlő termeléssel, melyek közül a gyümölcs termelés jelentékeny 
jövedelmet hoz a gazdáknak. A városhoz közel eső községek a 
konyhakertészettel jutnak jövedelmező forráshoz. 

Nagy gonddal űzik legtöbb helyen a házi iparnak némelyik 
ágát, mint: szövést, fonást,  fafaragást,  szalmakalap készítést, ko-
sárfonást  stb. — Az a nép tud  étni, előhaladni,  vagyonosodni,  a 
mely a gazdálkodástól  fenn  maradt  idejét  háziipar tanulására  és 
folytatására  tudja  szentelni,  nem pedig  korcsmázásra,  mely tes-
tét,  lelkét,  becsületét,  vagyonát kivánja áldozatul. 

Vallásra nézve legtöbben vannak reformátusok  és unitáriusok, 
kevesebben róm. katholikusok és gör. keletiek s egy községben 
lutheránusok. — A külömböző felekezetűek  azonban egyetértés-
ben, testvéri szeretetben élnek egymással. 

A nép általában felvilágosultnak  mondható, alig van néhány 
község, melyben ifjúsági  egyletet,  olvasókört  ne találnánk. Ezek 
mind ismeretterjesztő, nevelő intézmények, honnan nem volna sza-
bad senkinek hiányoznia. 

A közgazdasági élet előmozdítására és fejlesztésére  szolgál-
nak : a gazdakörök,  hitel-,  fogyasztási-,  tej- és állatbiztosítási  szö-
vetkezetek,  melyeket járásunkban több helyen feltaláltunk. 

Minden községben van elemi iskola,  hová a szülők gyerme-
keiket feljáratni  tartoznak. Ez iskolák fenntartójuk  szerint: állami-, 
községi-, felekezeti  iskolák. — Székelykeresztúron láttuk, hogy 
van állami tanítóképző intézet, unitárius gimnázium és polgári 
leányiskola, hová a tovább tanulni vágyók iratkoznak be. 

Közlekedő útai elég jók; a Nagyküküllő mentén vasút köz-
lekedik az útasok nagy kényelmére. 

A járás lakosságának lélekszáma mintegy 36 ezer. 
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B) Székelyudvarhelyí járás* 
1. Nagyküküllő völgye. 

(Décsfalvától  Ocfalváig.) 

Figyeljetek ide ! Tovább utazunk a Nagyküküllő folyó  mel-
lett ! — Rajzolunk ! 

A mint Nagygalambfalvát  elhagyjuk, a Küküllő völgyét mind 
jobban összeszorulni látjuk, de csakhamar egy tágas völgy tárul 
elénk, mely D é c s f a l v á n á l kiszélesedve az Agyagfalvi  rétet  al-
kotja. — E térség a mult időknek érdekes, fenséges  emlékeit idézi fel. 
— A kiváltságaiért és szabadságáért lelkesülő székely nemzet jo-
gainak védelmére, üdvös törvények hozatalára, gyakran fenyege-
tett veszélyek elhárítására, vagy éppen a haza védelmére itt gyűlt 
össze tanácskozás céljából. — Az ilyen népgyűlésre  nagy távol-
ságból sereglett össze a székelység s annak jeles fiai,  valahány-
szor szükségét látták. — E gyűlések egyik legkitünőbbike az 
1506-ban tartott székely nemzeti gyűlés, mely a székelység ön-
kormányzati jogának legszebb megnyilatkozásául szolgált. — Meg-
ható és utolsó ilyen népgyűlést tartottak 1848. év okt. 18-án, mi-
dőn az alkotmányáért és szabadságáért megtámadott magyar 
nemzet védelmi harcának támogatására 30 ezer székely harcos 
indult el e térről lelkesülten, elszántan, mint megannyi hős. 

E nagyidők emlékére a hálás utókor diszes emlék  oszlop 
felállítását  vette tervbe, hogy ennek láttára gyúljon fel  még a fá-
sult szívben is a hazaszeretet  lángja, tettre kész elhatározás éb-
redjen fel  a keblekben; hogy hirdesse az összetartás végtelen 
erejét s e hon drága földjéhez  bilincselje a hazáját elhagyni 
szándékozót. 

— Mondd el! 
A térség nyugati szögletén D é c s f a l v á t , északi ré-

szén S z é k e l y m a g y a r ó s t , déli szélén A g y a g f a l v á t ta-
láljuk. — Décsfalva  csak néhány házból álló kis helység; la-
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kósai az agyagfalvi  templomba s gyermekei az itten lévő ál-
lami iskolába járnak. — Székelymagyarós szintén kis község 
törekvő gazdaközönségével. — Agyagfalva  a Fancsika  patak 
torkolatánál elterülő népesebb község ős régi templomával. E 
községek lakosainak fáradságát  gazdagon jutalmazzák a réten 
elterülő szántó és kaszáló táblák, előbbiek bő áldást nyújtván ga-
bonában, utóbbiak szénában. 

Agyagfalvától  délnyugatra, a hegyek közé ékelve húzódott 
meg M á t i c s f a l v a . 

A térség keleti részét foglalja  el Bögöz e vidék legnépesebb 
és élénkebb községe, hol évenkint egyszer híres országos vásárt 
tartanak. Vasúti állomása, posta-, telefon  hivatala, csendőrsége; 
hitel-, fogyasztási-  és tejszövetkezete ; gazda-, olvasóköre, ifjúsági 
egyesülete említésre méltók. — Jegyzői székhely. 

Gazdag földjén  jó módú székely nép gazdálkodik. 
— Mondd el ! — 

Bögözön felül  mintegy P/a km. távolságra a térséget körül-
ölelő hegylánc két magasabb csúcsban végződik, melyek által a 
Nagyküküllő völgye annyira összeszorul, hogy az ország útat és 
vasútat is a hegy oldalába kellett belevágni. E hegyszorost Bonta 
szorosának  nevezik, melynek bejáratánál a két hegycsúcson két 
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hatalmas vár állott a régi időben a völgy oltalmazására. Ezeknek 
azonban most nyomai sem láthatók. E szorost elhagyva ismét egy 
termékeny térségre jutunk, hol csakhamar elérjük B i k a f a l v á t , 
vele szemben a Nagypatak  torkolatánál a kicsiny O c f a l v á t , 
földmives  lakóikkal. Bikafalván  cement cserépgyár van. 

Mondd el! 
(Összefoglalás,  ismétlés, térképolvasás, rajzolás.) 

2. Székelyudvarhely város. 
(Árvátfalva,  Patakfalva.) 

Figyeljetek! Haladunk tovább a Nagyküküllő mellett ! —• 
Rajzolunk! 

A Bontaszorosán felül  kitágult völgynek a Nagyküküllő bal-
partjára hajló terén találjuk F e l s ö b o l d o g f a l v á t régi templo-
mával, kiterjedett határával. Lakosai a közel eső város piacára árusítás 
végett sok mindenféle  árucikket hordanak fel,  különösen tejet, to-
jást és konyhakerti veteményeket, melyekből sok pénzt szereznek be. 

Nem messze a templomtól, a Garámpataka  jobb partján ál-
lott régebben Jánosi Jánosnak kastélya, ki — hagyomány szerint 
utolsó tulajdonosa volt Budvárának,  melyről alább tanulni fogunk. 
Innen leköltözve oly fényes  kastélyt építtetett, hogy fedett  folyosón 
járt a templomba. 

A Nagyküküllőbe keleti irányból folyva  bele ömlik balról a 
Garán pataka.  Ennek szűk völgyében helyezkedett el Á r v á t f a l v a 
és P a t a k f a l v a , két kis község református  földmivelő  lakóival. 

— Mondd el! 
Felsőboldogfalván  felül  a Nagyküküllővel párhúzamosan ha-

ladó országúton haladva elhagyjuk a »Sóskút«  nevü sósvíz fürdőt 
s a Kuvar  hegy ormához érve elénk tárul S z é k e l y u d v a r -
he ly város gyönyörű fekvésével.  — A házsorok közül magasan ki-
emelkedik a város közepén épült reformátusok  temploma, tornya, 
északkeleti városrészben magaslaton elhelyezett róm. katholikusok 
temploma, a város piacán pedig a Ferencrendiek temploma kétágú 
tornyával; a város északi szélén épült fel  ujabban az unitáriusok 
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temploma. — Legszebb utcája a »Kossuth  Lajost-utca, mely a 
piactérben  nyer befejezést.  Itt települnek le áruikkal minden reg-
gel a vidékről jött népek, hozván magukkal élelmi cikkeket, gyü-
mölcsöt stb.; de legmozgalmasabb az élet a piacon minden ked-
den tartani szokott heti vásár alkalmával, mikor már ipari cikkek, 
ruhanemüek s többféle  árucikk látható a vevők által körül vett 
sátrakban. — A piactér körül látjuk a legtöbb, legnagyobb és leg-
szebb kereskedéseket, mint: ruha-, vas-, papir és könyv-, vegyes 
kereskedéseket. 

A piactér közepén áll még a régi városháza, a csizniadiaszin, 
melyben heti és országos vásárok alkalmával a városban lakó ci-
pészek és csizmadiák, tímárok, szűcsök árulják készleteiket. Ezzel 
majdnem szemben emelkedik a város legnagyobb és legszebb 
épülete: a vármegyeház.  Ebben vannak elhelyezve a vármegyei és 
közigazgatási hivatalok. Gyönyörűen diszitett nagytermében tart-
ják a megyei gyűléseket. 

A református  templom szomszédságában látjuk a református 
kollégiumot,  fennebb  a katliolikus  gimnáziumot,  a régi vár helyén 
az állami főreáliskolát.  Ezeket középiskoláknak  mondjuk. Itt olyan 
növendékek tanulnak, kik az elemi iskolát végezve, tudományos 
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pályára szánták el magukat. — Van még ezeken kivül kő-  és 
agyagipar  iskola,  hol a növendékek kőből, agyagból, gypsből gyö-
nyörű tárgyakat tanulnak előállítani; továbbá felső-  és polgári 
leányiskolák,  hol a leányok nyernek magasabb oktatást; ezeken 
kívül van több elemi iskolája  is. Mint középületet, megemlítjük a 
város északi szélén épült vármegyei közkórházat,  melyben betege-
ket ápolnak és gyógyítanak ; a déli szélen a katonai  laktanyát, 
hol közös gyalog katonaság van elhelyezve. 

Székelyudvarhelyen találjuk a legtöbb hivatalt, mint: főispán, 
alispán, kir. törvényszék, kir. ügyészség, kir. pénzügyigazgatóság, 
kir. tanfelügyelőség,  államépitészeti hivatal, erdészeti hivatal, fő-
szolgabírói hivatal, kir. járásbíróság, kir. adóhivatal, posta-, távírda-, 
telefon  hivatal, csendőrség, pénzügyőrség, orvosok, ügyvédek. 

Van vasúti állomás. A székely vonat csak idáig jön fel;  ez 
a végállomása, hol nagymennyiségű deszka, zsindely és épületfa 
van raktározva; vonaton viszik az ország több részébe. Találunk 
e városban szesz-, tégla-, cserépgyárat is. 

A város lakosai között sokan vannak hivatalnokok, kereske-
dők, iparosok: asztalos, ács, kovács, lakatos, tímár, cipész, szíj-
gyártó, szűcs, takács stb. ; kevesen vannak földmivelők. 

Az állami főreáliskola  helyén régebben erős »Székely  Támadt« 
nevü vár állott, mely kezdetben a Ferencrendi szerzeteseké volt, 
de később János Zsigmond és a fejedelmek  tulajdonába ment át, 
kik a székelyek őrzésére, fékezésére  erősséggé alakították, de a 
Rákóczi forradalom  idejében a labancoknak búvhelyül szolgálván, 
Pekri Lőrinc kuruc vezér leromboltatta és többé nem épült újra. 

Székelyudvarhelyen alul a Nagyküküllő jobb partjánál emel-
kedik fel  egy sajátságos alakulatu hegy a Bndvára,  melynek élén 
szintén hatalmas vár állott fenn.  Buda  vezér még Attila birodal-
mának fölbomlása  előtt építette volt s később a hunoktól elsza-
kadt székely nép főrabonbánjai-nak  székhelyéül szolgált. — Meg-
mondom, miféle  volt az a rabonbán ! — Ez a székelyeknek leg-
főbb  tisztjük volt, ki a nemzet főbírája,  főpapja,  fővezére,  ura és 
parancsolója lévén, csak a fejedelmeknek,  illetve királyoknak en-
gedelmeskedett. E főrabonbánok  egyike volt Zandirhám,  ki midőn 
hirűl vette, hogy Árpád magyar vezér a testvér néppel bejött ez 
országba, azonnal követeket küldött Árpádhoz és felajánlotta  a 
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székelyek hűségét és segítségét a haza meghódítására. Árpád szí-
vesen fogadta  s együtt küzdöttek mindig, miért Árpád a széke-
lyeknek külön • törvényt adott, melyben többféle  kiváltságokban 
részesítette. 

Mondjuk el! 
(Összefoglalás,  ismétlés, térképolvasás, rajz.) 

3. iMagyküküllő felső  völgye. 
(Sz.-bethlenfalvától  Zetelakáig.) 

Figyeljetek ! Meg fogjuk  ismerni most a Nagyktiküllő felső 
folyása  vidékét! Rajzolunk ! 

Székelyudvarhelylyel északon majdnem össze épülve ta-
láljuk S z é k e l y b e t h l e n f a l v á t és K a d i c s f a l v á t . A két 
községet egymástól a Nagyküküllő válassza el. Lakosai a város 
szomszédságában élve, konyhakerti növényekből, tej, tojás, vaj, 
majorságból szép jövedelmet biztosítanak maguknak. Kadicsfalva 
mellett emelkedik a Rez hegynek egyik Budvárához hasonló, 
megközelíthetetlen, üreges, hasas hegy nyúlványa, melynek tetejét 
szép bükkerdő árnyalja. 

Fennebb a Nagyküküllőbe balról bele ömlik a Fenyéd  pataka. 
Beleömlésénél fekszik  Fenyéd . Népes község, rengeteg bükk és 
fenyőerdőjével,  melyben sok deszkát, zsindelyt, épületfákat  készí-
tenek. Az asszonyok közül többen terpentin olajat főznek.  — Itt 
lakik a körjegyző. 

A Fenyédpataka völgyében terül el M á r é f a l v a  népes köz-
ség. Lakosainak főképpen  az állattenyésztés, sajtkészités, tűzi és épü-
letfa  fuvarozás,  konyhakertészet képezi fő  jövedelmi forrását.  — 
Határán nagymennyiségű kőszén található, de nem bányásszák. 
Meredek határa megfelelő  müvelés után jó búzát terem. 

A községektől keletre vonul a páratlan szépségű Cekendhágó 
mintegy 5 km. hosszúságban, középen egy — az állam által ki-
épített bő forráskúttal  a megfáradt  szomjas útasok csillapítására. 
Tetején egy egyszerű kőoszlop hirdeti Erzsébet királynénak em-
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lékét. Ezzel átellenben a szűk völgy nyugati peremét alkotja a 
Várnyasorka  nevü hegy, melynek oldalán székely pogányvár ma-
radványai láthatók. A monda szerint Várnyai  nevü székely főúr 
építtette a rabonbánok idejében. E hegy nyugati lejtője a Telekság 
völgyére hajlik, hol az utolsó csatájukat vivták a rabonbánök 
(Zete és lka) hadai. 

— Mondd el! 

A mint fennebb  haladunk a Nagyküküllő mellett, elérjük 
K ü k ü l l ö k e m é n y f a l v á t , melynek lakosai tűzifával,  épületfá-
val, konyhakerti növények nagybani termesztésével, halászattal 
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pótolják a sovány határuk jövedelmét. — Határán bő forrású  sós 
kútja van, melyből só szükségleteit tudja fedezni. 

— Mondd el! 
Fennebb van a Nagyküküllő utolsó községe Z e t e l a k a nagy-

község mintegy 5000 lélekszámmal. — Kopár, gyengén termő ha-
tára van, de nagy erdeje a faiparra,  nagykiterjedésű hegyi legelője 
a szarvasmarha tenyésztésre fordította  a nép figyelmét.  Zsindely, 
deszka, léc, épületfa,  szőlőkaróval nagy kereskedést űznek s ez 
anyag nagyobb részét a székelyudvarhelyi fatelepre  szállítják. 

Nép és ifjúsági  könyvtára, gazdaköre, fogyasztási  szövetkezete 
a nép értelmességére mútat. 

A községtől mintegy 4 km. távolságra emelkedő hegy ormán 
»Zetevára« állott, melynek vársáncai most is láthatók. — A köz-
ség ennek közelében volt felépülve  még Szent István kora előtt, 
de a tatár dúlás idejében teljesen elpusztult s később jelenlegi he-
lyére épült, kezdetben alig 60 lakossal. S hogy ennyire megnépe-
sedett, a fejedelmek  által adott kiváltságoknak tulajdonitható, me-
lyek szerint a lakosság annak idejében sok mindenféle  teher 
viselése alól fel  lett mentve. 

Zeteváráról a következő érdekes néprege*) áll fenn  : 
Zete vezérnek, a vár urának, két szép, gyönyörűséges leánya 

és egy fia  volt. Zete büszke, a pogány hithez ragaszkodó elbiza-
kodott úr volt, fia  pedig szelíd, ki a keresztény vallást is felvette. 
Egyszer fia  fehér  táltos lovon megjelent atyja előtt s intette, hogy 
térjen át a keresztény hitre, külömben Isten büntetése fogja  érni. 
»Hadur az én védistenem s uj jövevény istened haragját kineve-
tem« — monda Zete, de a káromló szavakra a föld  megrendült s 
a vár Zetével és leányaival együtt elsűlyedt, mig Istenben hivő fia 
minden bántódás nélkül ugratott le a várfokról  s ott egy alant 
lévő sziklában még most is mútatják a ló patkóinak bemélyült 
nyomait. 

Zetének a várral együtt elsűlyedt roppant kincsei voltak s 
most minden 7-ik évben megnyílnak Szentgyörgy napkor a hegy-
nek vasajtai. 

Egyszer egy Botházi nevű furfangos  ember be ment oda, 
hol roppant kincshalmazt talált, a kincs mellett pedig Zete két 

*) Lásd 0 . B. Székelyföld  leir. I. k. 67 1. 
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gyönyörű leányát, kik még mindig arannyal hímzettek. »Meddig 
vártok még ti itt hugocskáim ?« kérdé tőlük. »Addig — felelének 
— mig a tehenek meleg tejet adnak, s mig az asszonyok kovász-
szal sütnek.« Megtöltötte kucsmáját arany és drágakövekkel, ki-
jőve a kincses pincéből, de a vasajtó becsapódott utána s sarkát 
odatörte. Botházi azután mindig sánta volt, elátkozott pénzből 
szerzett gazdasága csakhamar tönkre ment s utódai örökös sze-
génységben éltek. 

A valóság az, hogy e vár tényleg földrengés  következtében 
össze omlott. — Az itt felsorolt  községek lakosai mirid hithű 
buzgó róm. katholiküsök. 

— Mondd el ! 
(Összefoglalás,  ismétlés, térképolvasás, rajzolás.) 

4. í^ét Homoród felső  völgy vidéke. 
(Homoródi fürdő,  Kápolnásfalu,  Szentegyházasfalu,  Lobogó fürdő.) 

Figyeljetek! Egy szép fürdő  helyre és két nagyközségbe ve-
zetlek benneteket 1 Rajzolunk ! 

Máréfalvától  keletre a Fenyéd pataka mellett folytatjuk  utunkat, 
mig a Cekend  tetejére érünk. — Fenséges látvány tárul elénkbe. 
Egy szép fenyvesekkel  tarkázott fennsik  átszelt folyók  völgyüle-
teivel nyújt gyönyörű képet, melynek túlsó szegélyénél két nagy 
község ragyogó tornyaival, a havasra felnyúló  házsoraival helyez-
kedett el ; mig a fennsik  szélén hatalmas hegyláncolat hármas 
csúcsával emelkedik ég felé.  — A tető aljában fenyvesekkel  ko-
szorúzott mély völgyben a Nagy-Homoród  és két kisebb hegyi 
patak összefolyásánál  találjuk meg a H o m o r ó d i f ü r d ő t .  — Ez 
egy szép, kellemes levegőjű, kitűnő vizii fürdőhely,  melyet nyáron 
át sok vendég látogatja, kiknek számára lakások vannak épitve, 
mintha egy kis falu  volna. 

A Nagy-Homoródnak balparti részén találunk két jól gondo-
zott köpüvel ellátott és bekerített bővizű forrást,  melynek szénsav-
dús vize kellemes, savanykás és csípős izü vizet u. n. »borvíz«-et 
szolgáltat. 



A két kút körül nagy sürgés-mozgás látható; halomra rakott 
üvegek, ernyős szekerek, töltő és dugaszoló lányok tarkítják a 
képet. — A borvizet üvegekbe fejtik,  s szekerek szállítják minden-
felé  vendéglősök, kereskedők és magános emberek számára. 

Alább ismét két forrás  bugyog fel,  melyeket négyszögű me-
derben, deszkafallal  körülkerítve fürdésre  használják. 

Igen kellemes, látogatott fürdőhely,  hol a vendégek üdülés 
és gyógyulás céljából jönnek össze. Több féle  szórakozáson kivül 
sokan nagy élvezettel halásznak a Homoród és más két havasi 
patak kristály tiszta, sebesen zuhogó habjai között a hegyi pata-
kok legkedvencebb haláta, a pisztráng-ra. 

— Mondd el! 

Hagyjuk e kedves helyet és keressük fel  a Cekenden távolról lá-
tott két falut.  — Nemsokára elérjük K á p o l n á s f a l u t és a Kis-
Homoród  két partján elterülő S z e n t e g y h á z a s f a l u t . Stirün épí-
tett házaik a patakok mellett felnyúlnak  egész a fennsík  aljáig. Buzgó 
róm. kath. lakosai szelid becsületes emberek, hangya szorgalom-
mal mivelik sovány, nagy kiterjedésű határukat, mely kevesebb 
gabonát, de annál több súlyos zabot terem. — Nagy havasi lege-
lőiken sok szarvasmarhát legeltetnek nyáron á t ; erdeiben pedig 
szüntelen munka folyik  a szálas fenyők  feldolgozására,  zsindely, 
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épületfák  készítésére ; a bővizű sebes hegyi patakokon vizhajtotta 
fűrészek  zakatolnak szüntelen, felhasogatván  a hatalmas »tőké«-ket 
deszkának, lécnek. - - E feldolgozott  anyagokból megrakodott sze-
kerek rajvonalát látjuk több úton, recsegő, ropogó terhekkel, me-
lyeket messzevidékre elszállítanak az emberek. — Sajátságos tu-
lajdonsága ezen »szekeres« embereknek, hogy rendesen — többen 
járnak együtt, nyilvánvalóan azért, hogy ha az útban valamelyik-
nek szerencsétlensége támadna, segíthessenek egymáson. Ilyenkor 
»fogadóba«  nem szállnak, hanem egy alkalmas térségen pihennek 
meg> s mig lovaik esznek és pihennek, ők összeszedett gályákból 
tüzet raknak, a magukkal hordozott edényben »puliszkát« főznek 
s együtt fogyasztják  el jó étvágygyal szerény eledelüket. 

Az ujabb időben azonban több erdőrészük vállalkozók kezébe 
került, kik fürészgyárakat  állítottak fel  s készleteiket vonaton szál-
lítják tova. — A gazdák javarésze is deszka fatelepekre  viszi 
anyagát. 

E két községnek régi időtől fogva  kiváltságos joga, hogy kü-
lön képviselőt küld az országgyűlésre. 

— Mondd el! 

Közelében találunk szintén fenyvesekkel  ózondus levegőjű völ-
gyecskében egy kedves kis fürdőhelyet:  a Lobogót . Sajátságos 
természeti jelenséget fedezünk  itt fel.  Két bővizű borvíz forrás  bu-
gyog fel  a földből  egymás közelében, melynek egyike jéghideg, 
másika oly forró,  hogy az ember lába alig állja. A két forrás  egy 
medencébe foly,  mely kellemes fürdőt  szolgáltat. — Ezeken kivül 
— e völgyben — több ásványvíz forrást  találunk, melyek üditő 
italt szolgáltatnak. 

E fürdő  vérszegény betegekre kiváló gyógyító hatással bír, 
hová nyáron át az ily betegségben szenvedők nagy számmal 
gyűlnek össze s patrialkális életmód mellett kúrát  használván, leg-
többen meggyógyulva kerülnek vissza. 

E kiválóan előnyös és hasznos fürdőhelyre  nagyobb gondot 
kellene fordítani. 

— Mondd el! 
(Összefoglalás,  ismétlés, térképolvasás, rajzolás.) 
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5. A jMaQy-Küköllő és Fehér-Nyikó völgy köze. 
(Szejkefürdőtől  Oroszhegyig.) 

Figyeljetek ! Térjünk vissza Székelyudvarhelyre ! E városnak 
V-ik kerülete régebben Szombatfalva  néven külön községet képe-
zett, mely a városhoz van ugyan csatolva, azonban iskoláztatás 
és egyéb intézményekben is bizonyos önállóságot mutat. — Te-
metkezési társulata, gazdaköre, népkönyvtára, méhészeti egyesülete, 
állami- és róm. kath. iskolája van. Lakosai nagyobbára jó módú 
gazdaemberek; sok cigányát a cserép- és téglagyárakban hasz-
nálják fel. 

Közelében találjuk a „ S z e j k e f ürdö " - t , melynek savanyu 
viz forrását  fürdésre  és ivásra használják. Nagy bivalyos szekerek 
cserép-korsókban hordják be a városba innen a borvizet. P'ürdője 
a csúzos, köszvényes bajok ellen feltűnő  hatású. A »Fehérviz« 
nevü helyen egy hamvas forrás  van, melyhez a nép érdekes 
mondát füz. 

— Mondd el! 
A Szejkefürdőn  áthaladó megyei útból egy út ágazik ki 

északi irányban, melyen a hegyek közé rejtőzött községekbe jut-
hatunk. Itt találjuk S z é k e l y s z e n t t a m á s , Ü l k e és S z ó -
k e l y f a n c s a l kis községeket. Ülkén régebben hires cserép-
pipákat készítettek, Székelyfancsalon  a kefekötés  háziiparágát űzik. 

— Mondd el! 
Székelyfancsalról  keleti irányban S z é k e l y s z e n t k i r á l y - r a 

érünk, mely e vidék legnagyobb és legértelmesebb községe, mely-
nek közepén a Bosnyák pataka  foly  keresztül. Gazdaköre, fo-
gyasztási szövetkezete élénken működik. 

Székelyszentkirálytól délre T i b ó d , északnyugatra, magas he-
lyen O r o s z h e g y község fekszik.  Lakosai a sovány földmivelésen 
kivül ügyes és jó fenyőfakádakat,  csebreket készítenek és azokat 
Székelyudvarhelyen, Segesváron, Medgyesen s sok más helyeken 
igen jól értékesitik. A férfiak  fenyőfa  faragásra  igen keresettek a 
fakereskedő  czégek által, a nők pedig házi szőttesek előállításában 
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mutatnak kiváló ügyességet. Állattenyésztése jelentékeny. Gazda-
köre, hitel-, fogyasztási  szövetkezete, gőzmalma, gőzfürésze  emlí-
tésre méltók. Népes, róm. kath. iskolája van. 

A községnek egy külön álló részét Diajalvá-nak nevezik, 
melynek községi iskolája van. 
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Oroszhegy egyházilag a 18-ik századik Székelyszentkirályhoz 
tartozott; most önálló egyházközség. 

A községtől mintegy 1 km. távolságban van egy alig látható 
templomrom »Kápolnabükk« néven. Még Szent László idejében 
épült, hová a 18-ik század végéig minden áldozócsütörtökön a 
vidékről összegyűltek búcsúra, de mivel sok verekedés történt, az 
egyházi hatóság a búcsút betiltotta. A templom is romba dűlt; 
csak egy kőhalmaz és fakereszt  jelöli helyét. A község lakossága 
azonban mai napig is emiitett időben oda zarándokol imádkozni. 

Oroszhegytől kezdve egy községi út északra halad, mind 
magasabbra-magasabbra vezet, mig feljutunk  egy magas fennsíkra 
a Láz-ra. Ez egy roppant nagy kiterjedésű fennsik,  melyen erdők 
és hegyi legelők váltakoznak s itt-ott fehérlik  egy-egy hegyilakó-
nak háza és gazdasági épülete. Nyáron át sok szarvasmarhát le-
geltetnek itt az oroszhegyiek. E fensikon  ered a Fehérnyikó is. 
E fennsíkról  különben bővebben fogunk  beszélni. E vidék lakos-
sága mind róm. kath. vallású. 

— Mondd el ! 

(Összefoglalás,  ismétlés, térképolvasás, rajzolás.) 

6. Nagyküküllő forrásvidéke. 
(Lázfensik,  Hargitahegység) 

Kedves gyermekek ! Induljuk egy nagy, de gyönyörűséges 
útra, mely hovatovább mind magasabbra vezet, mintha Istenünk-
höz közelednénk, hálásan bámulva azt a természeti fenséges  pom-
pát, azt a nagyszerű alkotást, mi az Ő mindenható erejéből, te-
remtéséből létrejött. 

Induljunk el Zetelakáról s menjünk a Nagyküküllő folyása 
völgyén haladó úton ; keressük fel  e folyó  forrásvidékét! 

Utunkban többé falunak  semmi nyomát sem találjuk. A Kü-
küllő azonban nagy munkát végez. 

Tova zuhanó habjai mindegyre egy-egy fűrészmalom  kere-
keit hozza mozgásba, mely a föléje  épített nagy fürész  föl  és 
lefelé  hajtásával a hosszában lefektetett  fenyő-  és bükkfa-tőkéket 
hasogatja deszka lapokra vagy darabolja léczekre. 
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Fenn vagyunk a Láz végtelen fennsikján  ! Lomhán legelé-
sző szarvasmarha »csordák«, szétterülő juh »nyájak« mohon fal-
ják fel  a fensík  legelőjének növénycsoportozatát; odább szépen 
kimeszelt kis házak könnyedén bekerített csürössével tűnnek fel, 
hol a jószágnak téli istálóul szolgáló rozoga épületek mellett »bug-
jába« rakott szénakazlak állanak; a ház mellett silány konykerti 
növények, a »belsőség« körül ritkán árpa, inkább burgonya és 
nagykiterjedésű zabtáblák helyezkednek el; a ház előtt jól meg-
termett, hosszú lombos farkú  kuvasz hasal, mely a legkissebb 
neszre figyel,  főképpen  idegen jöttére vadállatként rohan előre, 
mérges ugatással adván jelt az idegen közeledéséről: mindezek 
által meggyőződést szerzünk arról, hogy az ilyen s egymástól 
nagy távolságban lévő »portá«-kon állandóan emberek laknak, csak 
ritkán, valamit bevásárolni, mennek be a faluba.  Ezek a hegyila-
kók.  Kevés beszédű, egyszerűen étkező és ruházkodó emberek, 
de acélos izmaik, napsütötte barnapiros arczszinük, az erős mun-
kában megedzett, dús hegyi levegőn élő egészséges ember képét 
mutatják, mik a hegyi lakókon felismerhetők. 

A mint tovább haladunk, már sűrűbb csoportozatokban mu-
tatkoznak a hegyi lakók házai ; csakhamar templomot és iskolát 
is találunk ; itt vagyunk S z é k e l y v a r s á g - o n . 

Eddig, mint hegyi tanya, politikailag és egyházilag Oroszhegy 
községéhez tartozott, de legújabban a N a g y k ú t p a t a k és 
Kiikül lötanyák -ka l együtt S z é k e l y v a r s á g néven nagy-
községgé alakították, s most már községi elöljárósága, körjegy-
zője van. 

— Mondd ell 
Tovább haladva keskeny hegyi útunk rengetek bükkösök 

között halad el, hol a Nagyküküllő már csak — mint patak — 
siet alá kristálytiszta habfodraival,  melyben a tüneményszerüen 
fel-fel  villanó pisztrángok űzik tündérjátékaikat. 

Előttünk mommentális hegycsoportozat húzódik délkeleti 
irányba, jobbról és balról hosszú hegyágyakat bocsátva a fenn-
síkra ; a zöméből pedig magas hegyormok merednek égfelé  mint-
megannyi őrszemek a nagy vidék felett.  Ez a Hargita hegység. 
Útközben több sietőpatak egyésül a Nagyküküllővel, mig a bük-
kösök megszűnvén, a hegyoldalakat büszkén ég felé  törő fenyő-
fák,  fenyvesek  váltják fel,  melyeknek árnyai alatt megszűnik a 
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növényzet élete, legfennebb  egy-egy fejlődésben  lévő kis fényű 
igyekszik utolérni társait; némely »tisztás«-on pedig egy-egy for-
rás hozza fel  üditő vizét s körülötte dús növényzetet, még »kék-
nefelejs«-et  is fakasztva.  Az erdő mély csendjét egy-egy havasi 
rigó éles füttye  zavarja meg, vagy a füves  völgyszakaszokban 
legelésző juhnyáj bégetése a hegyek oldalain könnyedén szökdé-
cselő és ágaskodó kecskék »mekegés«-e, vagy a pásztort hiven 
követő juhászkutya ugatása. 
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A tisztások némelyikét sürü bozóttá alakult havasi málna 
lepi el, hová gyakran elszokott látogatni valamelyik sziklaüregé-
ben tanyázó medve,  de ha embert lát, méltóság teljesen, boszan-
kodva cammog tovább, mig eltűnik szemelöl. A figyelmesen  vizs-
gáló szem valamely nagyobb fa  vastag ágán felismeri  a rengeteg 
ritka lakóját: a »hiuz«-1, mely kitágult szemmel, bojtos előre szeg-
zett fülével  pillantja meg a közeledőt s gyorsan, pár ugrással eltű-
nik. A fülén  lévő finom  szörbojtjából készítik a kis festő-ecseteket. 

Itt vagyunk már egy magasabb fennsík  tisztásán, honnan 
ered a Nagyküküllő, mely fölött  emelkedik a Kiiküllőtőmező.  Nem 
messze, e hegységből ered a Kisküküllö  is. 

— Mondd el! 
Tekintsünk most hosszan a Hargita elnyúló hegyláncolatán, 

melyből három kimagasló csúcsot fedezünk  fel;  közöttük a kö-
zépső legmagasabb, mely 1798 méter magasságban emelkedik a 
tenger vizszinétől számítva. Ezt Galusa tető-nek  hivják. 

Ha ezen hegycsúcsra megy fel  valaki, csakhamar látja, hogy 
a fenyőfák  hovatovább mind jobban eltörpülnek fenyőbokrokká, 
s ezek is sziklákban kezdenek megjelenni, helyöket egymásra hal-
mozodó mohok és sürü áfonya  bokrok foglalják  el, utóbbi Ízletes 
apró kék és piros bogyókkal kedveskedve az odajáróknak. 

Innenső a Kereszihegy,  melynek tetején egy kápolna állott, 
hová régebben búcsúra zarándokoltak ; túlsó déli csúcs a Bélha-
vas, melyen a rege szerint, még a hunnok idejében, Béla vezér 
vára állott. 

— Mondd el! 
(Összefoglalás,  ismétlés, térképolvasás, rajzolás.) 

7. A t^ez és Nagyküküllő közötti vidék. 

Figyeljetek ide ! Utazunk most egy más vidékre ! A Fehér-
nyikó és Nagyküküllő völgye között egy nagy hegység a Rez, 
ágazza be a vidéket. Ezen hegyágak között szétszórtan több köz-
séget találunk, melyek közül a Rez hegy főcsoportjának  aljában 
fekszik  S ü k ö . Egy kis református  község. Lakosai sok gyümöl-
csöt, főképpen  cseresznyét termesztenek, 
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Sükötől délre V á g á s és S z é k e l y d o b ó községek terül-
nek el, egymással teljesen összeépülve. Lakosai róm. kath. vallásúak, 
egyszerű földmivelő  emberek. 

Ezektől délkeletre B é t a fekszik;  kis község. A három köz-
ség egy jegyzői kört képez. 

— Mondd el! 

Sükötől délkeletre találjuk Farczád -o t . A lakosság számához 
képest kevés földbirtoka  van a községnek, hogy mégis fenntart-
hassák magukat megfelelő  módon, kereskedéshez folyamodtak.; 

Egész éven át a székelyudvarhelyi és más közelebb eső 
városok piaczain szüntelen látunk farczádi  szekeret, a rajta ülő 
asszonnyal, ki a korai gyümölcsfajoknak,  a késő télig található 
minden nemét — ha kevés haszonnal is — türelemmel árulgatja. 
A cseresznye, alma, körte, szilva, bara.czk, dió, dinye a farczádiak 
által jut először piaczra. Ha gyümölcskészletük nincs, mézzel je-
lennek meg a vásárokon. Legfőbb  kereskedelmi czikkük a levá-
gott, hizott sertés, mellyel — ősidők óta — minden kedden és 
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országos vásárok alkalmával elfoglalják  a piacz egy részét. Zsir, 
szalonna, kolbász náluk minden időben kapható. 

Régebben jobb jövedelmük volt, most azonban megeléksze-
nek kevesebb haszonnal is. 

A farczádi  hagyományok azt tartják, hogy e falu  Budvár 
hatósága alá tartozott s harcz idején a lakósok az őrizet támo-
gatására fegyveresen  tartoztak a várban megjelenni; még most 
is azon helyet, hol őseik a várba felvonultak  várútjá-nak  neve-
zik, s ez volt oka annak is, hogy e faluban  jobbágy sohasem 
volt, hanem szabad harczosok voltak. Vallásra nézve reformátu-
sok. Jegyzői székhely. 

— Mondd el! 
Farczádtól délre Hodgya , északra S z é k e l y l e n g y e l -

f a l va terül el. Lakosai sok bivalyt, tehenet tartanak, s a tejet 
Székelyudvarhelyre szállítják. 

Székelylengyelfalva  a Br. Orbán család ősi fészke.  Itt szüle-
tett Br. Orbán Balázs is, a Székelyföld  hirneves leirója. 

A község határán van az »Örhegy« nevü hely. Nevét onnan 
kapta, hogy — mikor a tatárok betörtek hazánkba — őröket ál-
lítottak e helyre, hogy — innen a vidéket messze belátni lehetvén 
— hirt adhassanak a közeledő ellenségről. 

Szintén tatárjárás idejéből kapta elnevezését a »Tatár kemen-
céje® nevü hely, mely a Lengyelfalva  felé  kitérő út melletti *Csi-
gás nevü hegy oldalában van. A néphit szerint — itt készítették 
ételeiket. Tényleg barlang  alakú hely. 

Mint érdekes történelmi tényt kell megemlítenünk, hogy 
Rákóczy  kibujdosása előtt négy hétig a Br. Orbán kúriában tartóz-
kodott, s innen ment el Orbán Elek főlovászmesterével,  ki Török-
országban az első ágyút öntötte, s ki szintén Rodostóban — mint 
bujdosó — halt meg. 

— Mondd el! 
(Összefoglalás,  ismétlés, térképolvasás, rajzolás). 

8. Fehér~|Myikó felső  völgyvidéke. 

Figyeljetek! Keressük fel  a Fehér-Nyikó folyót;  s haladjunk 
amellett felfelé  1 Rajzolunk ! 
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Székelyszentmihályl elhagyva, a Fehér-Nyikó két partján 
találjuk N y i k ó m a l o m f a i v á t. Szép fekvésű  határa a gabona-
nemüeken kivül — különösen a Nyikó mentén — nagy mennyi-
ségű takarmányt szolgáltat. Lakosai közül sokan faedényeket  és 
csebret, kártyát, kádat készítenek. Ezen hasznos háziipar fejlesz-
tése s az előállított anyag könnyebb értékesítése céljából »Faipari 
szövetkezetiét állítottak fel,  mi dicséretére válik e községnek. 
Vallásra nézve róm. katholikusok. 

— Mondd el! 
Ennek közelében csakhamar elérjük S z e n t l é l e k községet, 

ezzel majdnem összeépítve B o g á r f a l v á t ,  mely hozzája tar-
tozik. Róm. kath. lakosai fölmives  emberek. Van fogyasztási  szö-
vetkezetük. Itt az ut két felé  ágazik; Egyik Székelyudvarhelyre, 
másik Sóvidékére vezet. 

A Sóvidéke felé  vezető uton a Fehér-Nyikó két partján el-
terülő F a r k a s l a k a községet találjuk. Itt többen folytatják  a 
szűcs  mesterséget: sapkát, bundát készítenek; sokan kőfaragással 
is foglalkoznak.  Jegyzői székhely, van postaügynöksége. 

— Mondd el! 
Farkaslakától nyugatra egy mély völgyben látjuk Kecset - e t 

alább Kisfa lud -o t . A kettő egy polgári és egyházi községet 
képez K e c s e t k i s f a l u d néven. Kecsetnek reform,  felekezeti, 
Kisfaludnak  községi iskolája van ; bármelyikbe járathatják a szü-
lők gyermekeiket. 

Lakosai jó acélos búzát termesztenek. Van gazdaköre, fo-
gyasztási szövetkezete, ifjúsági  egylete. Nagykiterjedésű bükk er-
deje bő faanyagot  szolgáltat. 

— Mondd el! 
Farkaslakától kezdve az út mind magasabbra emelkedik, 

mig feljutunk  S z é k e l y p á l f a l v á r a ,  mely a Firtos  hegység 
keleti hegy nyúlványának tövében magasan fekszik.  Köves határa 
gondos mivelést kiván, hogy a gazdát fáradságáért  megjutalmaz-
hassa. Hegyi legelőjén — mely a Láznak egyik része, nyáron 
át sok szarvasmarha, juh legel. Róm. kath. lakosai közül kevesen 
esztergályozással  is foglalkoznak.  Községi iskolája, gazdaköre, 
ifjúsági  egyesülete van. Jegyzői székhely. 
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Székelypálfalvától  keletre a Firtoshegy  tövében találjuk F i r -
t o s v á r a l y á - t . Ez is magasan fekvő  község, köves talajával, 
melyben egyéb gabnanemüeken kivül — a zab igen jó termést 
szokott adni. A földmivelésen  kivül sok faedényt:  csebret, kár-
tyát készítenek, többen szekérlajtorjákat. 

A Firtoshegy tetején erős vár állott fenn  a rabanbánok ide-
jében ; később egy szerzetesrend birtokába jutott, de II. József 
feloszlatta.  E várnak csekély romjai — főképpen  sáncai — lát-
szanak ; most a váralyaiak szántják a helyét; szántás közben 
régi fegyver  darabokat, s más eszközöket találtak, sőt aranypénzt 
is Il-ik Theodosius idejéből, 
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E vár trachit képződmény, mely Énlaka felől  eső oldalán 
— távúiról — felkantározott  lóalak képét mutatja; ez a vidék 
népének legjobb időjóslója. Ugyanis, ha fehéren  látszik jó időre, 
ha pedig homályosan, esőre van kilátás. 

A Firtoshegység is a Hargitának egyik kiszögellő előőrse; 
ormai magasan emelkednek ; tetején találunk áfonyát,  vadegrest, 
vadribizkét és vadtulipánt. E várhoz sok érdekes mondát, regét 
fűz  a nép. 

— Mondd el! 
(Összefoglalás,  ismétlés, térkép olvasás, rajzolás.) 

9. Sóvidéke. 

Figyeljetek ! Folytassuk útunkat Székelypálfalvától  tovább ! 
Rajzolunk! 

Székelypálfalvát  elhagyva a Pálfalvi  tetőre  érünk. Innen a 
»Kalanda«  útja egy mély völgybe a Korondvize  völgyébe vezet. 
Szép festői  erdő és bokrokkal feldíszített  hegy nyúlványok között 
tör elő a Lázról siető Korondvize. Amúgy is tiszta habjai apró és 
nagykövek között megszűrődve, a napsugárral tündéries játékot 
végeznek. K o r o n d közé jut, hol játszi könnyedséggel forgatja 
a föléje  épitett malmok kerekeit. 

Ez egy népes nagyközség,  messzekiterjedt köves határával, 
melyen a gondos gazda jó terményeket tud előállítani. Némely 
határrészén kitűnő agyag található, melyből — ős időktől kezdve — 
fazakat,  korsót s más cserépedényeket készítenek. Azonban ez 
iparág századok óta kezdetleges állapotban van, csak a legujabbi 
időben mútat némi csekély haladást. Pedig — tekintve azt — 
hogy a lakosság mintegy negyecjrés^e^ ebből tartja fenn  magát: 
saját érdekében törekednie ke  ífene  e különben jó anyagból 
készült — edényeket az izlu ^s^ftélgzerüségnek  megfelelően 
előállítani. W ^ k j 

Róm. kath. és unitárius lakd^séggf^zép  egyetértésben élnek 
egymással s közintézményeiket — mint: hitel-, fogyasztási  szö-
vetkezeteiket, gazdakörüket — közösen tartják fenn, 

t 



korond mellett emelkedik fel  a Láz fennsík,  melynek Ko* 
r o n d p á l p a t a k nevü pusztáján községi iskola van; ide járnak 
a » Fenyőkét«  nevü puszta hegyi lakóinak gyermekei is. 

E hegyi lakók is földmivelésből  és állattenyésztésből élnek. 
A szegényebbek fafaragással,  szénégetéssel keresik kenyeröket. 
Nyáron át sok juhot legeltetnek, melynek tejéből nagymennyiségű 
sajtot tudnak előállítani. Szabadidejökben taplóból ízléses, csinos 
tárgyakat: kalapot, sipkát, pipere tárgyakat készítenek. A Felső-
sófalvához  tartozó Békás  tanyán fakUpákat,  háromlábú székeket, 
boritókat metszenek. Szekérrészeket is faragnak,  s a Nyárád 
mentén értékesitik. 

Pálpatakához közel fekvő  »Nagymező«-ben kőszénre akad-
tak. Tovább nem messze van »Tartód« vára, melynek romjai 
csak alig látszanak. 

— Mondd el! 
Korond közelében találjuk a természet és emberi kéz alkotta 

gyönyörű fekvésű  Korondi  fürdőt,  melynek borviz és sósviz for-
rása van. Előbbit ivásra és fürdésre,  utóbbit csak fürdésre  hasz-
nálják. Nyáron át sok vendég látogatja, mely egyedüli enyhet 
nyújtó hely a tüdőbetegek számára. 

A fürdő  fölött  nyugatra magas helyen a Fiastetőhegy  aljá-
ban épült A t y h a nagy községet találjuk, mely a vidék legma-
gassabban fekvő  faluja,  róni. kath. vallású földmivelő  lakóival. 
A Korondvize közelében van az atyhaiaknak és korondiaknak 
sós£»/-jok, honnan a lakosság megfelelő  időközökben házi hasz-
nálatra sós vizet kap. Atyhán is gazdakört, fogyasztási  szövet-
kezetet találunk. 

— Mondd el! 
Alább a Korond vize jobb partján Fe lsősó fa lva j bal 

partján A lsósófa lva terül el. Mindkettő népes, erős reformá-
tus község népes állami elemi iskolákkal. Felsősófalván  fenyüfa 
és gyapjú, Alsósófalván  szintén gyapjú feldolgozásával  foglalkoznak. 

Felsősófalva  északkeleti oldala mellett emelkedik a Kincses-
kodáros  nevü hegy, melynek tetején nyilás van. E hegyről azt 
tartja a nép, hogy a belseje üres, s ott van felhalmozva  »Koda-
riusznak« teméntelen kincse aranyban. E hit annyira befészkelte 
magát az emberek lelkébe, hogy 1888-ban egy társulat fúrni  is 



78 

kezdette a hegyet, de szomorúan csalódott s csakhamar meggyő-
ződött mindenki, hogy igenis kincs bérces hazánk minden röge, 
melyet ha becsületes, szorgalmas munkával mivelünk, aranyka-
lásszal jutalmazza a munkást. Felsősófalvának  virágzó gazdaköre, 
fogyasztási  szövetkezete van. 

— Mondd el! 

Alább a Kis-Küküllö  völgyébe jutunk Ennek két partján 
terül el P a r a j d nagyközség, mely ugy néz ki, mintha egy kis 
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város votha. Kereskedők, iparosok, kiterjedt szép piactere — me-
lyen heti vásárokat tartanak — élénk mozgalmas élet, nyújtanak 
városi jelleget a községnek. A piactér keleti szélén áll diszes 
állami iskolája és róm. kath, temploma, nyugaton pedig a refor-
mátusok temploma, északi szélén a községháza, hol műkedvelői 
előadások, táncmulatságok tartatnak. 

A bővizű Kis-Küküllőn virágzó három fürész-gyár  és egy 
műmalom működnek. A község nyugati végén gépekkel beren-
dezett sóörlő malom állit elő nagy mennyiségű örlött sót, honnarl 
minden felé  -hordják szét a kereskedések és a nagy közönség 
számára. 

Találunk itt »Sóvidéki olvasókőrt« gazdag könyvtárral, mely 
még a 70-es években alakult; polgári társalgókört, székelyzene-
kart, műkedvelő testületet állandó színpaddal; posta-, távirda-j 
telefon  hivatalt; orvost, gyógyszertárt. Van itt vasúti állomás is; 
a »Sóváradi vasút« végső állomása. Országos vásárai hiresek. 

Mindezeknél legfontosabb  a közelében lévő sóbánya, mely 
a Korond vizének a Kis-Küküllőbe ömlésénél található fel.  Itt 
alig egy méter mélységben rengeteg sótömegre találunk, mely 
szinte kifogyhatatlannak  mondható. Nagymennyiségű sót bányász-
nak ki innen, melyet széthordnak mindenfelé.  Sok munkás em-
ber talál itt foglalkozást,  kik nagyobbára a parajdi és két só falvi 
lakosságból telik ki. Ezen bányászok reggel 6 órakor leereszked-
nek a bánya mély üregébe, hol gyertyák fénye  mellett csákány 
és hasitószögek segélyével feszitik  fel  a sóbarázdákat, s feldara-
bolva rárakják a »kantár«-ra, mi erős sodronykötélhez van erő-
sítve, s a föld  színén körbe járó lovak húzása folytán  egy ke-
mény függőlegesen  álló henger forgatása  által feltekeredett  sod-
ronykötél emeli fel  a föld  színére, honnan leszedik és raktározzák. 

A bánya fölött  kopaszon álló sóhegyek nyújtanak érdekes 
látványt, melynek tetején egy-egy őrház áll, ügyelvén a benne 
lakó őr a sócsempészekre. 

E szerint Parajd lakosai földmivelők,  bányászok, kereskedők, 
iparosok és hivatalnokok. 

A Kis-Küküllő völgyén fölfelé  haladva »Egetmész« háta 
mögött egy gyönyörű alakzatú trachit sziklacsoport magasul fel, 
melynek tetőlapján állott ősváraink legérdekesebbike, legmesé-
sebbje: Rabsonné vára, melynek romjai most is láthatók. A rege 



szerint — ördöngös mesterséggel építette e várat Rabsonné ; egy 
bűvös kakas és macska hordta fel  az anyagot a hegyre. Rab-
sonné a tündérek királynője volt, kik mindig elkísérték a Firtos 
és Tartód várán lakó testvéreihez. 

A hagyomány pedig azt mondja, hogy e várat Rákóczi An-
drás építette volna, kinek véres csatája volt a tatárokkal, mely 
feltevést  megerősíteni látszanak e helyen talált harcibárdok, kop-
ják, nyilak stb. 

Különben sok érdekes, szép rege szól e várról és tulajdo-
hosáról. 

A Korond Vize vidékét az ott található nagymennyiségű 
Sóról »Sóvidéké«-nek  nevezik. 

— Mondd el! — 
(Összefoglalás,  ismétlés, térkép olvasás, rajzolás.) 

10. Székelyudvarhelyi főszolgabírói  járás. 

Figyeljetek ! Foglaljuk össze a tanultakat! Décsfalvától  idáig 
eltanult községek szintén egy főszolgabírói  járást alkotnak, mit 
Székelyudvarhelyi főszolgabírói  járás-nak nevezünk. Ennek 
székhelye: Székelyudvarhely  rendezett tanácsú város. Itt lakik a 
főszolgabíró  is, mint a járás első tisztviselője. 

E járásban 38 kis községet, 6 nagyközséget, 1 tanyát ta-
lálunk. E szerint a járásnak van 12 körjegyzője és 6 községi 
jegyzője, kik a főszolgabíró  utasításai szerint járnak el. 

A járás lakossága teljesen székely, kik községi  és hegyi 
lakók. Általában a földmivelés  és állattenyésztés képezi a főbb 
foglalkozását,  azonban a nagy kiterjedésű bükk- és fenyü  erdei 
kincsesbányája a járásnak s bő anyagot szolgáltat a faipar  szá-
mára. Az erdők okszerű kihasználására a Székelyudvarhelyen 
székelő erdészeti  hivatal  ügyel fel,  alkalmazottainak ellenőrzésével. 

E járásnak is a földje  elég termékenynek mondható, kivéve 
a hegyek aljában elhelyezkedett községeket, melyeknek sovány, 
köves talaja gondosabb mivelést kiván. 

A búzán, rozson, árpán kivül kitűnő zabot termik e vidék, 
mely még a Láz fennsíkon  is bő termést hoz. A burgonya és 
kender termelés minden községben feltalálható. 
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Székelyudvarhely közelében mindenüt nagy gonddal űzik 
a konyhakertészetet, melynek termékeivel állandóan ellátják a 
város piacát. Gyümölcsöt is termesztenek ugyan, de már nem 
oly mértékban, mint a székelykereszturi járásban. 

[.egelője, kaszálója bőven van, ami az állattenyésztésnek 
legfőbb  tényezője. Sok szarvasmarhát legeltetnek — legfőképpen  — 
a Láz fennsíkon,  melynek az úgynevezett vHétfalusi  havas«-án 
távol eső községek is legeltetik nyáron át állatállományukat. A 
juh tenyésztés s ez által a gyapjú és sajt termelés nagyfokúnak 
mondható, miért a posztó szövést minden községben feltaláljuk, 
a posztó képezvén a lakosságnák legfőbb  ruhaneműjét. Sőt a két 
Sófalva  és Parajd pokrócait, csergéit piacon is árusítja. 

A háziipar a faanyag  feldolgozását  a támaszkodik nagyobbára: 
faedényeket,  szekérrészeket készítenek sok községben. A fenyüfa 
zsindelyt, deszkát, épületfát  szolgáltat, mivel nagykereskedést 
űznek. Általában a lakosság élhető áljapotban van. 

E járásban emelkedik fel  a Láz fennsíkból  a Hargita  hegy-
ség csúcsos hegylánczolatával, melynek kiszögelő előhegyei a 
Firtos  és a Rez, honnan mindenfelé  szép kilátás esik. A Hargi-
tából ered a Nagy-Küküllő, Kis-Küküllő, Fehér-Nyikó s még 
több kisebb folyó;  bővizeikben — főképpen  a forrás  vidékén — 
sok pisztráng  él. 

Parajd vidékén gazdag sótelepek alkotják a hegyes vidék belsejét. 
A járás lakossága nagyobbára róm. kath. vallású mintegy 

30 ezeren; kevesebben vannak reformátusok,  11 ezeren; mig az 
unitáriusok száma alig van ezeren felül. 

A járás lélek száma mintegy 43 ezer. 
(Ismétlés!) 

C) Homoródi járás* 
1. fJagy-í^üküllő  és fJagy-Homoród  völgye kö-

zötti vidék. 

Figyeljetek ! Patakfalván  át — vezető megyei úton egy hegy-
tetőre jutunk, mit közönségesen kénosi  tetőnek  neveznek. E hegy-



82 

ségnek Veresmart  a neve. Tetején fensik  terül el, mely elnyúlik 
a Székelyudvarhely északkeleti határán emelkedő Szarkakő-ig.  A 
fensikon  legelők és kaszálók váltakoznak most. E helyen régeb-
ben — Gáronfalva  nevü helység feküdt,  de a tatárok teljesen fel-
dúlták. 

E hegy keleti oldalában fekszik  Kénos , melyben sok gyü-
mölcsöt, különösen diót termesztenek. 

A rabonbánok idejében itt végezték ki a törvény ellen vétő-
ket s innen nyerte volna a »Kinos« később »Kénos« nevet. A 
kivégzés színhelyét »Véresmartnak,« most »Veresmartnak« nevezik. 

Vendégszerető székely, unitárius vallású nép lakja e közsé-
get. — Jegyzői székhely 

— Mondd el ! 
Mielőtt Kénos mellett elhaladó megyei úton tovább mennénk, 

térjünk vissza Ocfalvára,  s az azon átvezető úton haladva, elju-
tunk M i k l ó s f a l v á r a .  Itt postahivatal van. Lakosai református 
földmivelő  emberek. 

Miklósfalvától  községi út vezet Homoródszent lász ló - r a , 
tovább keletre Abránfa lvá - r a  és Sándor te lké - r e , mely 
kis helységek a hegyek közé vannak beékelve. Meglehetősen ter-
mékeny határuk van. 

Ábrahámfalva  felett  emelkedik egy hegygerincnek legmaga-
sabb csúcsa a Szabárcs,  melynek tetején — a hagyomány szerint 
Szent László királynak egy vára állott. — Szent Lászlóról kapta 
volna a másik falu  is nevét. 

Miklósfalvától  keletre egy szük völgyben találjuk T e l e k f a l -
v á t , melytől északra esik a Somoserdő  nevő szikla. Ennek olda-
lában mély barlangokat véstek — régebben — a telekfalviak,  mik 
a lakosság védelmére szolgáltak. Összesen 3 barlang van, melyek-
nek szabályossága az emberi kéz munkájának bizonyítéka. 

A község ezen határrészén sok somfát,  valóságos somfaer-
dőt találhatni, melyből az érett somot a gyermekek olcsón áru-
sítják. 

Telekfalvától  keletre L ó k o d fekszik,  mely szintén kisköz-
ség. Lakosai hosszas időn át pereltek Bággyal, mi kiélesitette 
eszöket. 

— Mondd el! 
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Lókodtól délre emelkedik magasra a Bágyi vár. Énnek tete-
jén régi erős vár állott, melynek nyomai most alig láthatók. E 
vár egyike volt a Székelyföld  legerősebb határvárainak. A vár kul-
csa és egyéb régiség ma is megvan egy bágyi családnál. — Va* 
lószinüleg ezt is a tatárok dúlták fel. 

E várhegynek tövében fekszik  Bágy . Lakosai kitűnő búzát 
termesztenek. Itt készítik a »bágyi csergé«-t gyagjuból és szőrből, 
mivel nagy kereskedést űznek. 

A bágyi vártól délnyugatra eső hegységek szűk völgyeiben 
több falu  rejtőzködik. Miklósfalvától  délre fekszik  K á n y á d , mel-
lette Jás fa lva . Mindkettő kisközség. Tovább keletre Ége, mely-
nek ifjúsági  egylete és jól működő hitelszövetkezete van, — és 
S z é k e l y d á l y a . Ezek között legnagyob az utóbbi, hol körjegyző 
is van. Lakosai mind református  földruivesek.  E község neve egy 
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Dália nevü robonbántól származhatott. Régi templomának belső 
falain  érdekes régi festményeket  láthatni. A templom cinteremé-
ben van Petki  Jánosnak sirkőve, ki — mint székelység egyik jeles 
fia  — gyakran járt Bécsbe és Lengyelországba követségekbe s ki 
a székelyeket Bocskai szabadságharczára megnyerte. Székely ge-
nerális is volt, de nem Dályában, hanem Derzsben laktítt. 

— Mondd el! 
(Összefoglalás,  ismétlés, térképolvasás, rajzolás.) 

2. Délnyugati határközségek. 

Figyeljetek ! Tanulunk tovább ! Rajzolunk ! Kányádtól dél-
nyugatra S z é k e l y d e r z s be érünk, mely a Derzspatak  völgyé-
ben fekszik.  Ennek lakosai régebben róm. kath. vallásúak voltak, 
most unitáriusok. Diszes régi temploma bástyákkal ellátott erős 
kőfallal  van körülvéve — mint azt a szászoknál látjuk, — mely-
nek fülkéiben  helyezik el a derzsiek féltettebb  tárgyaikat ládákban. 
A templom renaisance gótives mennyezettel bir, mely a 14-ik szá-
zadban készült falfestményekkel  (freskó)  van díszítve. Sok ideig 
a festmény  be volt meszelve, de egy tisztogatás alkalmával felfe-
dezték, s az egészet feltárták. 

A község határán van a Ramocsa nevü hely, mely régente 
a főurak  mulató és vadászó helyéül szolgált. — Pénzespatak  nevü 
határrész ősember telep volt, hol ma is kapnak régi tárgyakat. 
É helyen nagy mennyiségben terem a színpompában játszó, kel-
lemes illatú romocsavirág. 

A község lakossága földmivelő  nép, mely fafaragással  is fog-
lalkozik. Találunk itt gazdakört, hitel- és fogyasztási  szövetkezetet, 
ifjúsági  egyesületet. — Jegyzői székhely. 

— Mondd el ! 
Tovább nyugatra a szeszélyesen kilyukgatott és festőien  ki-

csipkézett Likoldala  nevü sziklahegy alján találjuk S z é k e l y -
m u z s n á t , a Székelyföld  végfaluját,  Muzsnapataka  völgyében. 
— A hegy oldalában 6 üreg van bemetszve, mely — régebben 
védelmi helyül szolgált. 
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Lakosai reformátusok  és unitáriusok; földmiveléssel  és ál-
lattenyésztéssel foglalkoznak;  sokan jármát, orsót készítenek. 
Gazdaköre, hitel- és fogyasztási  teiszövetkezete, ifjúsági  egylete 
említést érdemelnek. Lakosai közül többen vas- és kőmives mun-
kások. A község erdőségeiben, egy patak mentén több régiséget 
találtak: aranykarperecet, kardot, buzogányt. 

A határon jelenleg kőszén utáni kútatások folynak,  melyek 
szerint az eddig talál kőszenet kitűnő minőségűnek mondják a 
szakértők. 

— Mondd el! 
Kányádtól délre P e t e k nagy község fekszik.  Lakói kitőnő 

búzát termelnek. — Hitel-, fogyasztási-,  tejszövetkezete, gazdaköre 
és mértékletességi egyesülete a nép élet képességére mutat. — 
Ettől délnyugatra találjuk H o m o p ó d b e n e szintén nagyközsé-
get, melynek szász lakói követésre méltó kitűnő gazdák, kik a 
búzatermelés és lótenyésztés terén feltűnő  sikert értek el. Jó mód-
ban vannak. — Itt van vasúti állomás is. Közelében a vasút 
alagút-on  vezet keresztül. 
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A kacai határon találjuk azon sírhantokat, melyek székely 
vitéz őseink ezreit fedik,  kik dicső csatákban hullottak el. Midőn 
a székelyek a török által felerőszakolt  Barcsai Ákost fejedelmük-
nek nem akarták elismerni, a fejedelem  a »lázadó székelyek«-re 
csapott, nagyon sokat levágott, kiket itt temettek el. És vér áztatta 
Kaca virányait a Rákóci forradalom  idejében is, mert Kaszás ku-
ruc vezér csapatját elárulván, a labancok éj idején a Kacában 
gondtalanul nyugvókat meglepték, közülök sokat levágtak, s a 
sírhantok újból néhánnyal szaporodtak. 

Valahányszor e helyen járunk honfiúi  kegyelettel adózunk 
e névtelen hősök emlékének; s valahányszor valaki meggondolat-
lan könnyelműséggel hazájából eltávozni akar, gondoljon e sírhan-
tok néma lakóira, kik drága vérükkel védelmezték e bérces haza 
minden rögét, hogy megtarthassák és utódaiknak hátrahagyhassák, 
mint szent örökséget. 

— Mondd el! 
(Összefoglalás,  ismétlés, térképolvasás, rajzolás.) 

3. ríagy-Homofód  felső  völgyvidéke. 

Figyeljetek ! Most már folytassuk  a Kénosnál félben  hagyott 
utakat! Rajzolunk ! Kénos mellett az út délkeleti irányban vezet 
el Nagy-Homoród vizének mély völgyében fekvő  H o m o r ó d -
s z e n t m á r t o n - b a . 

Ennek a vidéknek központja. Orvossá, gyógyszertára, posta-
hivatala említésre méltók ; országos vására élénk ; lakosai unitárius 
és református  földmives  emberek. — Az unitáriusok templomának 
tornya egy Mátyás király korabeli 7 tornyú várkastélynak romla-
dozott kőfala  — most is látható. — Ide menekültek nem csak a köz-
ség, hanem a vidék lakosai is ellenséges időben; legutoljára a 
tatár beözönlés idejében tett nagy szolgálatot a községnek. 

A határán sósviz-forrás  van a lakosság használatára. 
Ide tartozik az alig fél  kilóméter távolságban lévő Biikfalva 

telep is. — Jegyzői székhely. 
— Mondd el! 
A Nagy-Homoród vizébe H.-szentmártonon alul beleszakad 

a Gyepesvize; ennek völgyében találjuk legfelül  H o m o r ó d r e -
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m e t e , alább Gyepes kisközségeket. Előbbinek róm. kath. 
utóbbinak unitárius lakosai vannak. A földmivelésen  kivül a kőfa-
ragás majdnem minden embernek mellékfoglalkozása.  Messze vi-
dékre eljárnak követ faragni;  odahaza pedig sok szép sir- és épü-
letköveket készitenek. 

Gazdaköre, ifjúsági  egylete van. 
Határán sósviz forrást  találunk, melyből a lakósok házi hasz-

nálatra minden héten kapnak. 
— Mondd el ! 

A Nagy-Homoród völgyében legfelül  fekszik  H o m o r ó d -
k e m é n y f a l v a . Lakosai földmiveléssel  és állattenyésztéssel 
foglalkozó  unitárius emberek, kik sok juhot tenyésztenek, főkép-
pen pedig sok meszet égetnek, melylyel nagy vidéket bejárnak s 
jó pénzért elárusítják. Háziiparral nem igen foglalkoznak,  legfen-
nebb a szegényebb osztály seprükészitéssel, a cigányok kosárké-
szitéssel gyarapítják jövedelmüket, 
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A község határában, Hollókő  oldalában van egy barlang, 
melyhez sok monda fűződik.  Háborús világban védelmi helyül 
szolgált. — Hegyeiben és határán só bőven van, sőt kevesebb 
mennyiségben aranyat is lehet találni, de bányászatra nem érdemes. 

— Mondd el! 
Alább találjuk Abásfa lvá - t . Itt is sok juhot tartanak, 

nagymennyiségű meszet égetnek, ezeken kivül gazdasági eszkö-
zök készítésével is foglalkoznak.  Ifjúsági  olvasóegylete, gazdaköre 
szépen működik. — Lakosai józan életű, szorgalmas emberek. 

A hagyományok szerint a homoródszentmártoni abbás-nak 
volt ottan birtoka s ma is a felette  lévő oldalt »Abbáserdejé«-nek 
nevezik. Innen kapta a község is nevét. 

— Mondd el! 

(Összefoglalva,  ismétlés, térképolvasás, rajzolás.) 

4. Nagy-Homoród völgye. 
(Recsenyédtől Homoródarócig.) 

Figyeljetek ! Haladunk tovább a Nagy-Homoród völgyében! 
Rajzolunk ! 

Homoródszentmártonon alul Recsenyéd következik. — 
Kis község. — Alább jön H o m o r ó d s z e n t p á l a Nagy-Homo-
ródnak itt kiszélesült völgyében. — Határán mindenütt nagy sóte-
lep van, mely még a rómaiak idejében mivelés alatt állott, sőt 
római fürdőtelep  nyomaira is juthatnak. — A nemzeti fejedelmek 
is miveltették a sóbányákat, most azonban csak sós tavak jelzik 
helyöket. — A falu  déli végénél feküdt  a Komis  családnak kas-
télya, mely családból a székelységnek hasznára sok jeles férfi 
származott. — A kastély romjai most is láthatók. 

De nemcsak a természet kincseiben gazdag Homoródszent-
pál, hanem egy nemzeti sirt is magában rejt, mely alatt sok ne-
mes ifjú  porladoz, mert 1519-ben Zápolya János itt verte szét a 
fellázadt  székelységet, itt hajtotta végre a vezetőkön rettenetes 
bosszuművét. Homoródszentpálon alul domboruló halmok alá van-
nak eltemetve a szerencsétlen véráldozatok. — Illő, hogy e helyet, 
az iskolás gyermekek hálás kegyelettel koszorúzzák meg minden 
évben, lelkesedést merítve a honszeretetéhez és ragaszkodásához. 
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A község lakosai unitárius, földmivesek.  Jegyzői székhely, 
állami iskolával és postaügynökséggel, tej- és fogyasztási  szövet-

. kezettel. 
— Mondd el! 

Közelében találjuk H o m o r ó d s z e n t p é t e r - t , melynek 
szintén unitárius lakosai földmivelésből  élnek. Gazdaköre élénken 
működik. Alább a Nagy-Homoród balpartján terül el V á r o s f a l v a . 
Hitel-, fogyasztási-  és állattenyésztő szövetkezete van. — A jobb-
parton alább H o m o r ó d j á n o s f a l v á t  találjuk, unitárius földmi-
ves lakóival. A község határán van a Kőveshegy,  melynek oldalában 
régi, — még a rómaiak idejéből fennmaradt  kőbánya van. Köny-
nyen pattintható s szilárdsága mellett könnyen faragható  finom, 
szemcsés homokkővel nagy kereskedést űznek, kapuoszlopokat, 
sírköveket és lépcsőköveket faragván  belőle ; messze vidékre elhord-
ják innen. A kőfaragás  tehát elterjedt foglalkozása  a lakosságnak. 
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Régi templomának közelében földalatti  üregeket fedeztek  fel, 
de azok rendeltetése — a múltra nézve — ismeretlen. Most az 
alkalmasabbakat pincének használják fel.  — Gazdakör, olvasókör, 
ifjúsági  egyesületet találunk a községben, melyek a nép szellemi 
miveltségét szolgálják. 

— Mondd el! 
A Nagy-Homoród völgyének utolsó községe H o m o r ó d -

d a r ó c . Lakosai szászok, kik — mint a többi szász községek — 
minta gazdálkodást folytatnak.  Nagy község. 

Régebben virágzó szász város volt, de idők folytán  duló 
harcok és dögvész annyira megtizedelték lakosait, hogy faluvá 
degradálódott. 

Ős régi temploma a román építészetnek szép műemléke, 
melyet 6 bástyás várkastély vesz körül, hol a lakósok szalonáju-
kat gabonájukat tartják. A templomban két kézmarkulatu pallos 
van, mint régi ereklye. 

— Mondd el! 

(Összefoglalás,  ismétlés, térképolvasás, rajzolás.) 

5. l^is«Homoród felső  vidéke. 
(Szentkeresztbányától Homoródalmásig.) 

Figyeljetek ide ! Most elvezetlek benneteket egy olyan helyre, 
hol sok mindent láthatunk és tanulhatunk! Rajzolunk is! 

Szentegyházasfalutól  délre a Kis-Homoród  völgyében leg-
felül  találjuk S z e n t k e r e s z t b á n y á - t , mintegy 400 lakossal, 
mely nem község, hanem egy bánya helység. Már távúiról fel-
tűnik az olvasztó kemence  csonka torony alakú épülete. Ebben 
olvaszák meg a vasköveket,  mit máskép vasércnek neveznek. Itt 
vasbánya van. Mindenfelé  a munkások siető tömegét látjuk, kik-
nek külön-külön munka jelöltetett ki, A föld  belsejében a bányá-
szok kalapácsütései ütnek zajt, szorgalmasan fejtve  az összefüggő 
vasköveket, melyet apróra darabolva lefektetett  sineken tologat-
ható szekereken szállítanak a kemencéhez. Ebben nagyfokú  me-
leget fejlesztenek  ki s a beleöntött vaskövek a nagy hőségtől 
megolvadván, a kemence aljára ülepedik le oly formán,  hogy a 
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kiolvadott vasrész legalul s a salak  föléje  helyezkedik el. Mikor 
megfelelő  mennyiség összegyűlt, a kemence aljában lévő nyíláson 

az izzó olvadékot kibocsátják, melynek salakja a földre,  vasrésze 
pedig egy vályúba foly,  hol megkeményedve a nyersvasat adja; 
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vagy pedig edényekben felfogják  s az előre megkészített homokos 
anyag formákban  beleöntik s különböző tárgyakat állítanak elő. 
így öntik a fütő  kályháinkat is. 

A kihűlt vashasábokat  ismét olvasztó kemencébe teszik, 
hogy a még benne lévő salaktól jobban megtisztítsák s akkor 
hatalmas kalapácsok segitségével rudakba verik, mit kovács vas-
nak  nevezünk, vagy óriási hengerek segitségével — mint a tész-
tát — kinyújtják lemezekké. 

A többször megolvasztott és megkalapácsolt vasból állítják 
elő az acélvasat.  Ebből készítik a kaszákat, fejszéket  s más 
eszközöket. 

Szóval itt a vasöntés, lakatosság, kovácsmesterség lép elő-
térbe, mely szép jövedelmet nyújt a munkásnak. A vaskő bá-
nyában legnagyobb részben 2—300 lövétei munkás dolgozik, mig 
a készáru, vaskő, szénfuvarozást  nagyobbára Szentegyházas-
falu  lakói végzik. Havonkint a két község munkásai 6—8 ezer 
koronát kapnak a bányatelep tulajdonosától. 

A szakmunkások között találunk cipszer eredetüeket is, de 
azért a legjobb magyaroknak tartják magukat s gyermekeik már 
tisztán csak magyarul beszélnek. 

* Általában becsületes, szorgalmas, tanulni vágyó nép; van 
magán elemi iskolájuk és tanonciskolájuk. 

— Mondd el! — 
Ha a szűk sziklabércek között nagy eséssel s festői  zuha-

tagokba rohanó Kis-Homoródot követjük, csakhamar a Dobogó-
fürdö - re  érkezünk. Itt egy önerejéből fölemelkedő  savanyu 
ásványvíz forrás  ömlik egy fürdő  medencébe, mely többféle  be-
tegségben szenvedőknek nyújt hasznos fürdést.  Alább a patak 
medrében sziklából fakad  fel  az ivásra alkalmas másik forrás, 
mely kellemes savanykás izével kedveskedik. Körülötte a sziklák 
és fenyvesek  gyönyörködtetik az embert. 

E fürdőhelyet  is nyáron át több vendég látogatja. 
— Mondd el! — 
Ezen. alul a Homoród völgye inkább kezd kiszélesedni s 

veszíteni havasias jellegéből; útunk szántó földek,  kaszálók mel-
lett halad el, mig L ö v é t é re érünk, mely magas, sürün egymás 
mellé és fölé  épített házaival — távúiról — szép tájat alkot. Kő-
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zötte törtet át a Kis-Homoród, működésben tartván a melléje 
épített malmokat és foszióványolókat. 

A község lakossága a sovány földmivelés  mellett — mint 
fennebb  láttuk — bányászat, fuvarozás,  fenyőfákkal  szerzik meg 
kenyerüket. Vallásra nézve róm. katholikusok. Jegyzői székhely. 

A faluderekán  egy kiszökellő előfok  van, mit „Udvarhelynek" 
hivnak. Itt állott — a hagyományok szerint — Székely  Mózes 
udvarháza. 

— Mondd el í — 
Lövétén alul a Kis-Homoród két hegy által összeszorított 

szük völgyben rohan tovább. A baloldali kopár hegyet Szármány-
nak, a jobboldalit Várhegy-nek  nevezik. Ez utóbbin valamikor 
egy erős vár állott fenn,  melyről azt tartja a néphit, hogy Almos 
fejedelem  építtette volt még a magyarok bejöttekor, sőt a köz-
ügyektől visszavonultan ezen kedvenc várában húzódott meg és 
itt is halt volna meg. A hegy aljában épült falut  is a vezéf  em-
lékére Álmosnak  nevezték el, s hogy a lakókkal többé a szom-
szédok ne csúfolódjanak,  ők maguk Almásra  változtatták nevüket. 

Most H o m o r ó d a l m á s a község neve. Ez népes nagy 
község. Lakosainak földmivelés  és állattenyésztés a főfoglalkozása, 
de ezeken kivül mészégetésből, sajt, túrógyártásból szép jövedel-
met vesznek be. Ifjúsági  egyesülete, olvasóköre, fogyasztási  szö-
vetkezete figyelemre  méltó. 

Nagykiterjedésű erdőségei bő faanyagot  adnak. 
A községtől délkeletre — mintegy három óra járásnyira — 

emelkedik fel  nagy erdőségek közepette a Mái  nevü csupasz, 
fehér  mészkőből álló szikla, melynek belsejében találjuk az „Al-
mást barlang"-ot.  Ez mintegy 800 méter hosszúságban elterülő 
szikla üreg, mely több, mint 15 szakaszból áll; ezek közül a 
»Templom«-nak elnevezett üreg cseppkő  képződményeivel gyö-
nyörű látványt nyújt. E barlangrészben »Erzsébet« királynénk 
emlékére, az »Udvarhelymegyei tanitó-egylet« emléktáblát helye-
zett el. A barlangban rendkívül sok denevér  lakik, melynek fel-
gyülemlett ürüléke gnánó egyoldalú trágyát szolgáltatja. A bar-
lang bejárata előtt foly  a Vargyas  pataka,  mely rengeteg kőda-
rabok között csakhamar eltűnik. Általában e helyen felséges  ter-
mészeti szépségek gyönyörködtetik a kirándulót. 
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— Mondd el! — 
(Összefoglalás,  ismétlés, térkép olvasás, rajzolás.) 

6. I^is-Homoród völgye. 

Figyeljetek! Folytassuk tovább utunkat a Kis-Homoród völ-
gyében ! Rajzolunk! 

Homoródalmáson alul a Kis-Homoród két partján terül el 
K a r á c s o n y f a l v a ,  két dombon ülő templomával, melynek 
egyike unitárius, másika róm. kath. Földmivelő lakói mészégetés-
sel is foglalkoznak,  mások meg gazdasági eszközök készítésével, 
gyümölcsészettel, mébészkedéssel. Hitelszövetkezete, gazdaköre és 
nőegylete mintaszerűen vezettetnek. 

Az unitárius templom és külső iskola között kerítéssel el-
látott hely küzelebbről befásittatván,  egy diszes emlék jelzi 
»Erzsébet« királyné áldott emlékét. Van országos vására is. 

Közelében lévő sós forrását  fürdésre  is használják. 
A község mellett emelkedik fel  a Mérke  nevü hegy, melynek 

tetején régebben kápolna állott. 
A Kőveskút  hegyben — mely vízválasztó a két Homoród 

között — a tej- és viaszopálnak  szép példányai találhatók. 
A Hargitából lenyúló erdőrészekben ujabban gazdag és ér-

tékes kőszén  ereket  fedeztek  fel;  a Dongó hegy mélyedésében 
kén-  és szénsavas tó van, melyet hülés gyógyítására sikeresen 
használják még a vidék lakosai is. 

— Mondd el! — 
Karácsonyfalvát  elhagyva, csakhamar Oklánd - ra érkezünk, 

mely a Kis-Homoród völgyének központja. Főszolgabírói hivatal, 
járásbíróság, orvos, gyógyszertár, posta-, távírda-, telefon  hivatal, 
pénzügyőrség, csendőrség mutatja, hogy járási székhely. Lakosai 
földmivelésből  élő emberek, kik mészégetéssel is foglalkoznak. 

Oklándnak Homoródszentpál felé  irányuló határrészében 
Ilonakővi-né\  régen vasbányái voltak, de most nincs üzembe véve. 

Ezen alul H o m o r ó d u j f a l u  ba érünk, mely a Kis-Homo-
ród völgyében az utolsó székely község. Unitárius lakosai föld-
mivelésből élnek. 
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Még alább találjuk S z é k e l y z s o m b o r nagyközséget. 
Magyar lakosai ág. ev. és róm. kath. vallásúak, néhány oláh a 

gör. kel. vallást követi. Jó módú lakosai sok bivalat és kitűnő 
csikókat nevelnek. 

A község értelmességére mútat: olvasóköre, gazdaköre, 
fogyasztási  szövetkezete, zenetársulata és gyümölcsfatenyésztő 
egylete, melyek mind virágzó állapotban vannak. 

A községtől nyugatra találunk egy régi várat, ebben tartják 
most a lakosok szalonnáikat. 

— Mondd el! — 
Oklándon alul az út két felé  ágazik, az egyik a Homoród 
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völgyén halad, a másik meg délkeleti irányt véve, hova-tovább 
mind magasabbra emelkedik, mig több kanyarulatot téve egy 
rengeteg erdőségbe, hegy tetejére vezeti az utast: a R i k a er» 
dö-be. Ez a Hargitának egyik hosszan lenyúló- hegyláncolata, 
melynek nyúlványait nagy kiterjedésű bükkösök és tölgyesek 
borítják. A nép hitszerint Attilának Réka  nevü felesége  lakott itt, 
s onnan kapta volna nevét is. Hegyes  nevü csúcsán régebben 
vár állott, melyhez több regét füz  a nép. Régebben rablók, zsi-
ványok menhelyéül szolgált, de most már teljes biztonságban 
Utazhatni át a nagyerdőn. 

— Mondd el! — 

(Összefoglalás,  ismétlés, térképolvasás, rajzolás. 

7. Erdővidéke. 
(Vaígyas és Kormos-langos völgye.) 

Figyeljetek! Most beutazzuk »Erdővidékét«,  mit a nagy-
kiterjedésű erdős hegységekről neveztek igy ! 

A Rika hegységen átútazva a Vargyas  vizének völgyébe 
jutunk. Ennek két partján terül el V a r g y a s székely nagy köz-
ség, unitárius földmivelő  lakóival. Itt van a régi Dániel családnak 
ősi birtoka. Szép, tekintélyes község több közintézményeivel. 

A Rikáról vezető út egyik ágán Fe lsőrákos - r a érünk, 
mely szintén a Vargyas vizének völgyében található fel.  Szorgal-
mas, munkás népe, jó módban van. Vallásra nézve unitáriusok. 
A község határán .hires borviz forrás  van, mely fürdésre  is igen 
alkalmas. A népviseletben most is sok eredetiséget tartottak meg. 

— Mondd el! — 
A Vargyas vizébe bele ömlik a Kormoslangos  vize. Ennek 

völgyében több kis községet találunk. Legfelül  fekszik  E r d ő -
fü le . Itt a lakosok sok bordát készítenek; református  vallású 
földmives  emberek. 

A község közelében volt a fülei  vashámor, hol nagymeny-
nyiségü vasat állítottak elő, most azonban nincs működésben. 

A Volál  pataka  mellett — régebben — egy Volál  nevü 
község volt, melyet a tatárok dúltak fel  s lakóinak egyrésze Fülébe 
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telepedett le. Füle felett  egy hegyet Kiálj-nak  hívnak azért, hogy 
egy ember — midőn Erdőfülén  templomba harangoztak — ki-
állott egy hegyre s innen kiáltott be Volálba, hogy templombá 
jöjjenek. 

A bánya telepen felül  a völgy egészen összeszorul s nagy 
erdők s közte zügó patakok havasi jelleget kölcsönöznek e vidék-
nek, holott néhány századdal itt is emberek laktak, dúskalászók 
ringöttak, mert itt egy hatalmas Dobó nevü község terült el, 
mit a vadtatár nép szintén megsemmisített. 

— Mondd el! — 

Fülén alol fekszik  B a r d o c , vele majdnem szemben S z é -
k e l y s z á l d o b o s . 

Bardocon szintén bordakötéssel foglalkoznak  a földmivelésen 
kivül; reform,  vallásúak. Itt született Benkő  József  jeles történészünk. 
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Székelyszáldobos lakosai nagyobbára reformátusok,  kevesen 
vannak gör. kel., kik a földmivelés  mellett mészégetéssel, talpfa-
faragással  pótolják jövedelmüket; különben kitűnő búzát szoktak 
termeszteni. Ifjúsági  egyesület, gazdakör, gabona-magtár áll a nép 
jóllét szolgálatára. 

A falutól  — mintegy — 1 kim. távolságban találjuk a 
Bethlen fiirdő-t,  melyet még Bethlen Gábor erdélyi fejedelem 
ásatott volt. Borviz forrása  igen alkalmas a hüléses, reumás és 
csúzos betegek gyógyítására. 

A község mellett Vargyasköze  nevezetű rétes helyen szin-
tén vastartalmú, kitűnő üditő italul szolgáló oly hatalmas bor-
viz forrás  van, hogy négy község lakosságát bőven eltudja 
látni. A község határának minden részében nagymennyiségű 
vasérc van, mely — vizsgálat után — Erdély egyik legvasdu-
sabb érceinek találtatott. A fülei  vashámorhoz is nagyobbára 
innen szállították az olvasztó anyagot. 

A községnek kisebb harangja az előbb emiitett és elpusz-
tult Volál  községből való. 

— Mondd el ! — 
Alább találjuk O l a s z l e l e k kisközséget, melynek reform, 

lakosai földmivelésből,  a gör. keletiek juhászaiból élnek; a fafa-
ragást is ügyesen végzik. Van gazdaköre, takarékpénztára, posta-
és telefon  hivatala. 

A község határában ered a Folyosópatak;  vizét a nép szem-
betegségek gyógyítására alkalmasnak tartja; üvegekben messze 
vidékre is elviszi a köznép; az erdei dűlőben a Fejmosókút  for-
rást régebben »szent forrásnak«  tartották, melyről azt állították, 
hogy a főfájást  gyógyítja meg. Közelében van a Tortoma  nevü 
hegy, hol régi hűn temető volt; Thali Kálmán jeles történészünk 
azon korra emlékeztető fegyvereket,  lovas- és lócsontvázat közös 
sírban talált is ásatás alkalmával. 

Van két borviz forrása,  melyből a lakosság kellemes sa-
vanyu vizet nyer. 

Még meg kell említenünk a Vargyas felső  folyása  völgyé-
ben, a homoródalrnási határon lévő, Tolvajos  pataknak a Vargyas 
vizébe ömlésénél feltalálható  Keruji  fürdőt.  Szűk völgyben ma-
gas hegyektől körülzárolt kies völgyecske ez ; mindenütt gyö-
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nyörü idomú szikíaszálak nyúlnak fel  a fenyvesek  zöldjéből; 
ezek legnagyszerübbike a magas Solyomkő,  mely közvetlen a 
fürdő  felett,  mint csudás sziklagula tornyosodik fel;  tetején ma-
gas fenyvesek  hajlonganak, megközelíthetetlen oldalában sivító 
solymok  tanyáznak. 

Kiváló gyógyhatású savanyúvíz forrása  igen vasas, erős és 
ízletes; nagy morajjal önti tiszta hullámait szüntelen. 

Nyáron át sok vérszegény beteg felkeresi  e természet al-
kotta gyönyörű helyet, s meggyógyulva távozik innen. 

— Mondd el! — 
(Összefoglalás,  ismétlés, térképolvasás, rajzolás). 

8. Baróth vize völgye. 

Figyeljetek ! Rajzolunk 1 
A Kormoslangos vizével párhuzamosan foly  egy más völgy-

ben, a Baróth vize. Ennek völgyében legfelül,  találjuk M a g y a r -
hermány - t . Ez a székelyföldnek  egyik leggazdagabb községe. 
Lakosai szorgalmas földmivesek;  mint kőfaragók,  kádárok, cse-
répedénykészitők évenkint több ezer koronát keresnek. Állatállo-
mányuk nagy. A közbirtokosságnak sok erdeje, nagy tőkepénze 
van, úgy, hogy a lakosok összes terheit, -pótadóit, földadóit  ebből 
fedezik.  Sőt az egyházi terheket is az egyház közpénztára fedezi. 
Gazdaköre, Emke dalosköre, fogyasztási  szövetkezete van. 

Közelében van a magas Kakuk  hegy. Kitűnő borviz forrása 
üdítő italt szolgáltat a lakosságnak. 

Körös körül rengeteg erdők övezik a községet, melyek tö-
mérdek vagyont képviselnek. Most ujabban, határán, nagy kőszén 
telepet és kitűnő mangán telepet fedeztek  fel,  melyeket már meg-
vett egy cég, s a keskeny vágányu vasút útja Ágastonfalvától 
Magyarhermányig már készülőben is van. A telep üzembe vétele 
ismét egy ujabb áldása lesz a népnek. A Baróth vize bővében 
van a pisztrángoknak. 

Magyarhermányhoz tartozik a Bodva i vasbánya is, mely 
jelenleg ugyan nincs üzemben, de a régi telep templom még 
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meg van. Itt öntötte 1848-ban a vitéz székely, Gábor Áron á 
székely községek által ajándékozott harangokból pusztító ágyúit. 

— Mondd el! — 
Alább fekszik  K isbacon . Lakosai földmivelésből,  barom-

és juhtenyésztésből élnek. A fafaragás:  gazdasági eszközök, szó-
szék készítés szintén egyik lényeges foglalkozása  a községnek. 
Gazdag erdeiből nagymennyiségű fa  jut eladásra is. 

Fogyasztási szövetkezete, gazdaköre, népkönyvtára kifogás-
talanul működnek. Jegyzői székhely. 

Határán több borviz forrás  van. Közelében emelkedik a 
Leshegy, honnan régebben lesték az ellenség közeledését, és 
Isten  kas-nál egy mélységbe menekültek előlök. 

Itt született Benedek  Elek,  hazánk egyik legjelesebb irója. 
— Mondd el! — 

A Baróth vizének végső faluja  B i b a r c f a l v a ,  mely szin-
tén a természet által gazdag borviz forrásokkal  megáldott község. 
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Innen szállítják mindenfelé  a Baross és Borhegyi savanyu vizet; 
a töltésnél, dugaszolásnál, szállításnál sokan nyernek foglalkozást 
jutnak jövedelemhez. 

Földmivelő népe ezen kivül faipart  is űz. Fogyasztási szö-
vetkezetet, ifjúsági  egyesületet találunk itt. 

A község mellett van, most a birtokosság tulajdonát képező 
»Br Apóra-féle  bükkerdő, melyben jól kivehető Tiburc  várának 
romjai. A rege szerint: Tiburcnak volt egy fia  Tiburc, és egy 
leánya Failla. A két gyermek kérte atyját, épitene nekik külön 
lakást. Az apai szeretet engedve a kérésnek, a vár aljába épitetett 
nekik egy szép lakást s elnevezte »Tiburcfaillá«-nak.  Ebből lett 
később a mai Bibarcfalva. 

— Mondd el! — 
(Összefoglalás,  ismétlés, térképolvasás, rajzolás.) 

9. Homoródi főszolgabírói  Járás. 

Figyeljetek! 
Kénostól kezdve eltanult községek újból egy nagy csoportot 

képeznek, mit homoródi főszolgabírói  járásnak nevezünk. 
A főszolgabírói  járásnak ki a feje  ? (Főszolgabíró.) — Hogy 

intézkedik a járásában ? (Rendeleteit küldi a kör- és községi jegy-
zőknek, ezek a közs. bírónak, kik a nép között végrehajtják.) — 
A főszolgabírói  hivatal kikből áll ? (Megfelelő  számú szolgabirák-
ból, segéd és kezelő személyzetből; szakközegei: a járási orvos 
és járási állatorvos.) 

A homoródi főszolgabírói  járásnak székhelye: O k l á n d . Itt 
láttuk a főszolgabírói  hivatalt, járásbíróságot, orvost, gyógyszer-
tárt, melyek minden járási székhelyen feltalálhatók.  Ez egyébiránt 
egyszerű kisközség. 

E járásban találunk 36 kisközséget, 6 nagyközséget, 11 kör-
jegyzőt és 6 községi jegyzőt. — Lélekszáma 32 ezer. 

A természet sok kincseivel áldotta meg a járás területét. —-
Földje mindenütt jól termi a gabonanemeket, gyümölcsöt; hegyeit 
mindenütt dús erdők borítják be, melyek nemcsak a nép szük-
ségletét látják el, hanem a faiparnak  bő anyagot juttatnak, s el-
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adásra is jut belőlük. — Szénának bővében vannak, mi az állat-
tenyésztést mozdítja elő. Mindenfelé  sok juhot tartanak, mely a 
népnek ruházatát és élelmének egy fontos  részét szolgáltatja. 

De leggazdagabb e vidék ásványokban és ásványos forrá-
sokban. — A vasérc több helyen nagy mennyiségben található 
fel;  csak Szentkeresztbányán bányásszák rendszeresen ugyan, de 
láttuk, hogy Erdőfülén,  Székelyszáldoboson, Oklándon, Bodvajon 
nagy mennyiségben fordul  elő. — Gazdag só telep vonul el 
Hom.-szentpál vidékén, s több helyen kőszén telepeket fedeztek 
fel  — mint Székelymuzsnán, Magyarhermányon, sőt utóbbinál 
mangán telepre is akadtak. — Több hegy mészkőből áll, melyből 
nagy mennyiségű meszet égetnek a lakósok s drága pénzen el-
árusítják. 

Ásványos forrásnak  bővében vannak. A vasas savanyu bor-
vizeket számos község határán láttunk, mi a lakosságnak kellemes 
italául szolgál, de főképpen  gyógyító hatásuknál fogva  fürdésre 
váltak be alkalmasoknak s a forrás  körül fürdőtelepek  alakultak, 
melyeket — nyáron át — sok vendég keres fel.  — E savanyu-
vizek egyúttal kereskedelmi cikket is képeznek, üvegekbe duga-
szolva messze vidékekre elszállítják a közelében lévő községek 
lakóinak fuvarosai. 

Sósviz forrást  szintén több helyen találtunk, mi a föld  alatti 
só jelenlétének csalhatatlan jele. — Házi használatra minden hé-
ten kapnak a lakók sósvizet, mely főképpen  az állatállomány só-
szükségletének kielégítésére nem kicsinylendő áldásként tekinthető. 

A hol az Isteni gondviselés annyiféle  jóságával megáldotta a 
földet,  nem Isten elleni vétek-e megvetni, ott hagyni azt a drága 
hazát, melyet — e nagy világon — sehol fel  nem talál ? ! . . . 

A járás székely lakossága tehát földmiveléssel,  gyümölcs ter-
mesztéssel, állattenyésztéssel foglalkozik  főképpen,  de igen sokan 
találnak jövedelmező foglalkozást  a bányában, borvizforrásoknál. 

Jól jövedelmez a háziipar némely ága is: kőfaragás,  faedény 
készítés, fafaragás,  bordakészités, mészégetés stb., melyeket a nép 
üres idejében végezhet s mégis szép mellékjövedelmet húz utánuk. 

Vallásra nézve legtöbben vannak az unitáriusok, 11 ezeren, 
utána reformátusok,  10 ezeren, mig a róm. kath. alig 4 ezeren. 
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— Itt is szövetkezeteket s más közintézményeket sok helyen 
találunk. 

A járás területén átfolyó  vizek, mint: Nagy-Homoród, Kis-
Homoród, Vargyas vize, Kormoslangos vize, Baróth vize mind a 
Hargita hegységből erednek; bővizű pisztrangos folyók. 

— Mondd el! 
(Összefoglalás,  ismétlés.) 
A járás ismétlése! 
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IV*  Udvarhelyvármegye• 

A vármegye fogalma,  alakja, határai, 
hegyei, vizei* 

Figyeljetek ide ! Foglaljuk össze mind, a mit ez évben elta-
nultunk ! Jöjjetek ki a térképhez ! — Hány főszolgabírói  járásról 
tanultunk ? (Háromról.) — Melyek azok ? (Székelykereszturi, Szé-
kelyudvarhelyi és Homoródi főszolgabírói  járás.) — Kerekítsd ki 
rendre mind a hármat! — Sorold elő mindeniknek székhelyét! 
(Székelykeresztur, Székelyudvarhely, Oklánd.) — A járásnak ki a 
feje  ? (A főszolgabíró.)  — A járásokat mik alkotják ? (A jegyzői 
körök és nagyközségek.) — A jegyzői körök mikből állanak ? 
(Kisközségekből.) -— Figyeljetek ! A székelykereszturi, székelyud-
varhelyi és homoródi járás együtt alkot egy v á r m e g y é t , a 
melyiket U d v a r h e l y v á r m e g y é n e k nevezünk. — Mit mond-
tam ? — Mind ! — Kerekítsd ki Udvarhelyvármegyét! — Te is ! 
— Mi ennek a neve ? — Székhelye: S z é k e l y u d v a r h e l y 
város, mely a Nagy-Küküllőnek két partján terül el. Itt lakik a 
vármegyének a feje:  a főispán  és a vármegye elsőtisztviselője: 
az alispán, valamint több más tisztviselő is. — Melyik a vár-
megye székhelye ? — Ki lakik itt ? — Ki a vármegye feje  ? — Ki 
a vármegye első tisztviselője ? 

Vizsgáljuk meg vármegyénk a l a k j á t ! — Udvarhelyvár-
megyének az alakja egy szabálytalan négyszög, melynek észak-
nyugati széle szélesebb, délkeleti széle keskenyebb. 

H a t á r a i . E vármegye határos északon és északkeleten 
Csikvármegyével,  keleten és délkeleten Háromszékvármegyével, 
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délen Nagykiiküllövármegyével,  délnyugaton Kisktiküllövármegyé-
vel, északnyugaton Mar  ostor davármegy  ével. — Milyen az alakja 
vármegyénknek ? — Mely szomszédos vármegyékkel határos ? 

Felü le te . Az egész vármegye hegyes, s nyugat felé  lép-
csőzetesen leereszkedő terjedelmes fennföld,  melyet a folyók  és 
patakok mentén elhúzódó szűk és mély völgyületek szakgatnak meg. 

Hegyei. Leghatalmasabb hegysége a H a r g i t a h e g y s é g , 
mely a vármegyének északkeleti határvonalán húzódik végig ter-
jedelmes vízválasztókat bocsátván a vármegye belsejébe ; szélén 
pedig több magas hegycsúcsot  emelvén ég felé,  melyek közül a 
legmagasabb a Galusa tető  Szentegyházasfalu  fölött.  — A Har-
gitának egyik leghosszabb hegynyulványa a Rikahegység,  mely 
vízválasztója a Kis-Homoród és Vargyas völgyének, s mely Erdő-
vidékét teljesen elválasztja Homoród vidékétől. — Mint mellék-
hegyláncolataiból emelkedik ki a Rez hegység,  a Fehér-Nyikó és 
Nagy-Küktillő vízválasztója ; a Firtos  hegység,  melynek Atyhán túl 
terjedő mellékága a Siklódkő  ben csúcsosodik ki; a Gagy és Küs-
mőd vize völgyének vízválasztó hegylánca egyik mellék ágával a 
Lóchegygyel,  mely Nagysolymos felett  emelkedik. — Általában a 
Hargitából négy nagy mellék hegylánc ágazik ki, mely a várme-
gyét négy jelentékeny vízgyűjtő területre: Fehér-Nyikó, Nagy-
küküllő, Nagy- és Kis-Homoród vízgyűjtőre osztja fel. 

Mielőtt a mellék hegyláncolatok a főhegyláncolatból  kiindul-
nának, terjedelmes fennsíkokat  alkotnak, melyek közül legjelenté-
kenyebb a Láz fennsík,  Szentegyházasfalutól  egész Felsősófalva 
fölé  terjedvén. 

— Milyen a vármegye felülete  ? — Melyik a legnagyobb 
hegysége ? — Minő mellék hegyláncolatai nyúlnak be a vármegye 
belsejébe ? — Hány vízválasztó mellék hegyláncolata van. — Me-
lyik a legnagyobb fennsík  ? 

S í k s á g a i . Vármegyénkben jelentékenyebb síkságot nem 
találunk, leginkább a folyók,  patakok völgyei tágulnak ki kisebb-
nagyobb mértékben. — Legszélesebb a Nagy-Küküllővölgy, mely 
az Agyagfalvi  térséget  alkotja. 

Folyói . A vármegye legnagyobb folyója  a Nagy-Kiikiillö, 
ered a Hargita Küküllőtömező  nevü részének délkeleti oldalából, s 
előbb délkeleti, majd déli és délnyugati irányt tartva kifoly  a vár-
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megyéből. — A vármegye közepén foly  végig, jobbról magába 
veszi a Fehér-Nyikó  és Gagy vizét, balról pedig a Fenyédpatakát. 
Másik nagyobb vize a Kis-Küküllő.  Ez is a Küküllőtőmezőből 
ered, de csak vármegyénk északnyugati részében foly,  délnyugati 
irányban, majd felveszi  a Korond  vizét s északnyugati irányt véve 
eltávozik. 

Kisebb folyók  még a Nagy-  és Kishomoródvize,  előbbi az 
Olálikő,  utóbbi az Oltárkő  hegy oldalából ered. — Erdővidékén 
foly  a Vargyasvize,  Kormoslangosvize  és a Baróthvize;  a vármegye 
nyugati szélén pedig a Firtos hegyből eredő Küsmődvize. 

— Melyik a vármegye legnagyobb folyója  ? — Honnan ered ? 
— Melyek a mellékfolyói  jobbról, balról ? — Melyik a másik na-
gyobb folyója  ? — Honnan ered ? — Mely folyóvizek  vannak 
még ? — Mutassuk a folyóvizeket  és mondjuk a neveiket mind ! 

(Összefoglalás,  ismétlés.) 

2• A vármegye éghajlata, terményei, ás-
ványai, ásványvizei, állatai* 

Figyeljetek! Minden a mi él, a levegőből  veszi lélegzetét, e 
nélkül élet és tenyészet nincs, valamint minden utolsó leheletét a 
levegőbe adja ki — ha elhal. — Ennek a láthatatlan tömegnek 
külömböző változása határozza meg az időjárást.  A levegőnek az 
állapota hőmérsékétől, nyomásától, a benne lévő vízpárák meny-
nyiségétől, mozgása fokától  és irányától, felhő,  eső, hó mennyisé-
gétől függ. 

A levegőnek külömböző, de szabályos évi változása adja a 
helynek éghajlatát. 

Ha már most Udvarhelyvármegye éghajlatát vizsgáljuk, azt 
tapasztaljuk, hogy egy éven át négy időszak  vagyis évszak  áll 
elő : tél,  tavasz, nyár, ősz.  Mindenik évszaknak meg van a sza-
bályos változása. A tél nem nagyon hideg, a nyár nem nagyon 
meleg. Az ilyen éghajlatot mérsékeltnek  mondjuk. Van olyan hely 
is, hol nagyon sokáig folyton  tél, nagy hideg van : hideg  éghaj-
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latnak,  hol sokáig tartó nyár, meleg van : forró  éghajlatnak  mond-
juk. — Udvarhelyvármegyének éghajlata tehát mérsékelt.  Az év-
szakok között leghosszabb itt nálunk a tél, legrövidebb a tavasz, 
mig a nyár és ősz egyforma  ideig tartanak. 

Többnyire legszebb évszak az ősz, tartós enyhe levegőjével 
s -száraz, verőfényes  napjaival; mig a tavasz rideg és gyakran 
szeszélyesen változik ; a nyár meleg, közbe-közbe esővel; a tél 
nem túlságosan hideg, de hosszan tart, s még májusban is gyak-
ran van fagy,  mi a tavasz kinyílását késlelteti s sokszor a kertek 
és mezők egész tenyészetét megrongálja. — Leghosszabb a tél a 
Hargita környékén és legrövidebb a Nagy-Küküllő alsó völgyében, 
mig az ősz megfordítva. 

Esőt rendesen a nyugati és északnyugati szelek által hajtott 
felhők  hoznak ; a keleti szél pedig szárazságot okoz. Bár itt ná-
lunk is minden évben nem egyforma  az időjárás, kisebb-nagyobb 
eltérést mutat, azonban nagy szárazság, vagy hosszas esőzés rit-
kán sújtja a gazdákat. — Legtöbb eső és hó a hegyes, erdős vi-
dékeken szokott esni. — Ritka esztendő, melyben a termények az 
egész vármegyében silányak lennének, kevés termést adnának, a 
gazda legtöbbször megkapja munkája jutalmát. — Leginkább a 
jég szokott egyes helyeken nagyobb kárt okozni. 

— Mondd el! 
A vidék éghajlatától függ  annak terménye is. Udvarhely-

megye általában elég termékenynek mondható, csupán a magasabb 
hegyvidékek köves, sovány talajai mutatnak gyengeséget. Az egész 
vármegyében termelik a búzát, rozsot, kukoricát;  hegyvidékeken 
az árpát, burgonyát,  zabot. Különösen a zab a hegyvidékeknek 
legjövedelmezőbb terménye. — Hüvelyes növényei közül a paszuly, 
borsó igen jól terem. 

Konyhakerti növényeket: káposzta,  murok,  petrezselyem,  cel-
ler, retek,  saláta,  ugorka  stb. minden községben látunk termelni. 

Fontos növények, — mint kender,  sok helyen len — szin-
tén feltalálható,  melyeket a székely asszonyok maguk munkálják 
meg, szőnek vásznat belőle, s házi szükségletre felszabják,  varrják. 

Gyümölcstermelése  jelentékeny, sőt az utóbbi időben — e 
téren — feltűnő  haladást tapasztalunk, a mennyiben mindenfelé 
nagy gonddal szaporítják és ültetik a gyümölcsfákat,  melyek igen 
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szép jövedelmező forrásául  szolgálnak a népnek. A gyümölcsfák 
közül láttunk: alma-, körte-,  szilva-, dió-,  cseresznye-, meggyfákat. 

Vármegyénk a szőlőtermés határvonalába esvén, csupán a 
nyugati szögleten termelik ; Székelykeresztúron és Alsóboldogfal-
ván — e célból — hegyközséggé alakultak. 

Kaszálóin és legelőin tápláló fű  terem ; az állattenyésztés fo-
kozása céljából mesterséges  takarmányt  is állítanak elő: lucernát, 
lóherét,  bükkönyt,  baltacint;  a lóhere mag termeléssel igen szép 
jövedelmet produkálnak. 

Erdőben, a vármegye gazdagnak mondható. Alig van község, 
mely fában  szűkölködne. -— A fanemek  majdnem minden fajtája 
előfordul  : tölgy-, bükk , fenvü-,  gyertyán-, juhar-, eger-, hársfa  stb. 

— Mondd el! 
Ásványa i . Vármegyénk nem csak terményekben, hanem 

ásványokban is gazdag. — Sajnos, hogy megfelelően  kiaknázva 
nincs. A föld  belsejében rengeteg sóréteg vonul át Parajdtól egész 
Hom.-szentpálig; Parajdon az államkincstár bányássza is. — A 
Kis-Homoród és Vargyas, Kormoslangos, Baróth vize felső  vidéke 
vaskőben  bővelkedik. Szentkeresztbányán a vasöntés üzemben is 
van. — Több helyen fedeztek  fel  kőszén  telepeket, de még bá-
nyászni nem kezdették, csupán Magyarhermányon van tervbe véve. 

Mészköve  bőven van; több községnek a mészégetés szép 
hasznot nyújt. Pár helyen kőbánya  van melyből sir-, lépcső-, 
épületszöglet köveket faragnak. 

De gazdagnak mondható ásványvizekben  is. Sósviz  torráso-
kat  több községben találtunk, még többet savanyúvíz  (borviz) 
forrásokat,  melyek ivásra és fürdésre  alkalmasak, sőt több he-
lyen kiváló gyógyhatással birnak, s e miatt nyáron át sokan fel-
keresik. Ilyen gyógyhatású fürdőink:  Korondi-, Homoródi-, Szejke-, 
Lobogó-, Dobogó-, Kerulyi-, Felsőrákosi-, Bibarcfalvi  gyógy für-
dők. Nagy kár, hogy még tömegesebben nem látogatják. 

Boldognak  mondható  azon nép, kit  az Isten  ily sokféle  ál-
dásával  áldott  meg! 

— Mondd el! — 
r 
Al la ta i . A vármegye felülete,  égalji viszonyai, terményei 

szerint alakul állatvilága is. Teljesen földmivelő  vidék lévén, a gaz-
dálkodásnál használható állatok mindenütt feltalálhatók.  Szarvas-
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marha állománya messzeföldon  hires, miről meggyőződhetni 
az országos vásárok alkalmával, hová gyakran még idegen orszá-
gokból is eljönnek. A lótenyésztés  is ujabb időben nagy hala-
dást mútat. 

Juhot  mindenfelől  sokat tenyésztenek ; sajtját élelmiszernek, 
gyapját ruházatnak használják fel.  — Sertés  szintén nagy meny-
nyiségben fordult  elő, mely a lakosságnak hust és zsirt szolgáltat. 

Házi  szárnyas állatai:  tyúk, lúd, kacsa, pulyka sok látható. 
Mezei  és erdei  vadak:  nyúl, róka, farkas,  vaddisznó ; külöm-

böző madarak bőven vannak. A Hargitában őz, medve, hiúz is 
található. 

Vizei halban bővelkednek ; különösen a folyók  forrásvidékeit! 
pisztráng  él sok; a Nagv-Küküllőben harcsát is fogrtak. 

— Mondd el! — 
(Összefoglalás,  ismétlés). 

3• Lakosai. 
Figyeljetek ! Udvarhelyvármegye lakosai — kevés kivétellel —• 

magyarok,  vagyis székelyek; kevesen vannak szászok (németek), 
még kevesebben románok ; szétszórtan találunk izraelitákat is, kik 
nagyobbára kereskedők, szatócsok, korcsmárosok. 

A lakosság lélekszáma átlag: 111 ezer, kik közül székely 
104 ezer, szász (német) 2 ezer, román 3 ezer, más nemzetiségű 
mintegy 1 ezer. 

Vallásra nézve r. kath. 37 ezer, ref.  37 ezer, unitárius 26 
ezer, más hitfelekezetü  11 ezer, kik békességben, egyetértésben 
élnek egymással. A róm. kath., reformátusok,  unitáriusok önálló 
egyházközségeket alkotnak; a lutheránusok, gör. kath. szintén, 
mig a többiek szétszórtan élvén, egyházközséget nem szervezhettek, 

F o g l a l k o z á s a . A lakosság tulnyomő részének főfoglal-
kozása a földmivelés  és állattenyésztés,  mely czélra — mint a 
terményei leírásából láttuk — vármegyénk igen alkalmasnak bi-
zonyult. Mint főbb  mellék foglalkozást,  a faipart  kell megemlíte-
nünk. melyhez a vármegye gazdag erdőségei bő anyagot szol-
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gáltatnak. A fenyűfát  deszkának, lécnek, zsindelynek, épületfák-
nak, komló- és szőlőkaróknak használják fel;  a keménytákból 
szekrényeket és más gazdasági eszközöket készítenek; továbbá 
szúszék, szövőszék, kéregvéka, kupa, borító stb. készítésére is 
felhasználják. 

A házi iparnak  többféle  ágát űzi a lakosság. A Kűsmőd 
vize vidékén a szalmakalapkötés dívik; a Kormos völgyében bor-
dát, gyékényt, kantárt (edények hordozására) állítanak elő stb. 

Bányászat is sok embernek ad foglalkozást  a parajdi só-, 
a szentkeresztbányai vas- és a homoródjánosfalvi  kőbányában. 

Az ásványos források  egyrésze kereskedelmi cikket képez-
vén, ezeknek töltése, dugaszolása, tovább szállítása szintén jöve^ 
delmet ttyujt a munkásnak. 

Általában véve elmondhatjuk, hogy vármegyénkben  minden 
eiiiber megélhet,  ha szeret és tud  dolgozni. 

A közgazdasági  élet fejlődésére,  fellendülésére  — örömmel 
tapasztaljuk — egymásra alakulnak meg a »Gazdakör«-ök, ^Fo-
gyasztási*, Hitel-, Tejszövetkezetek«, sőt pár helyen más üdvös 
szövetkezetet is láttunk. 

A népmiveltség  előmozdítására szolgálnak az »01vasókör«-ök, 
»Népkönyvtár«-ak, »lfjusági  egyesület«-ek, »Daloskörök« stb, 
melyeket szintén több helyen feltalálunk. 

— Mondd el! — 
I p a r , k e r e s k e d e l e m . Vármegyénk iparáról — saj-

nos — nagyon keveset beszélhetünk, mert az inkább két kis 
városunkban ütött csak tanyát. Gyáriparunk,  egy pár helyen 
csupán a szesz előállítására szorítkozik. Székelykereszturon lát-
tunk lengyárat  is. Kézműipar  üzésére még inkább vállalkoznak, 
de ide is kevesen. Székely népünk még máig is idegenkedik az 
ipari pályától, legfennebb  csak néhány megszorult szülő szánja 
rá gyermekét; akik odahaza megfelelő  birtokot nem birnak gyer 
mekeiknek juttatni: tudományos pályára akarják szorítani, mely 
számításuk — sok esetben — balul üt ki, holott az ipari pályán 
jövőjüket biztosithatnák, s hasznos polgáraivá nevelnék a hazának. 

Ugyan azért nagyon helyesen cselekszik az a szülő, ki 
— megfelelő  iskoláztatás után — gyermekét iparosnak nevelteti. 



ili 
Ez a legszebb,  legfüggetlenebb  pálya, melyen a becsületes,  munkás, 
szorgalmas  ember legjobban boldogulhat. 

Kereskedelme  is még kezdetleges állapotban van. Szarvas-
marha, gyümölcs, lóheremag és fából  van nagyobb kivitelünk, 
melyek mind igen jól jövedelmeznek gazdáinknak. 

— Mondd el! — 
K ö z l e k e d ő ú t a i n k igen jók, úgyannyira* hogy az ál-

lami, törvényhatósági,  járási, községi  útaink állandóan kavicsozva 
vannak s jó karban tartásáról, az útmesterek  felügyelete  alatt, 
gondoskodás történik. 

l f a s ú t u n k a Nagy-Küküllő völgyén Székelyudvarhelyig 
halad csak, onnan visszatér; ez a »székely vonat«. Parajdig szin-
tén vasút vezet, de ez már vármegyei községet — Parajdon ki-
vül — nem érint. Szederjes, Erked, KaCa a brassói fövasútvonalbd 
esnek bele. 

I s k o l á i n k is vannak. Elemi  iskolát minden községben 
találunk ; polgári  iskolát Székelyudvarhelyen és Székelykeresztu-
ron láttunk; közép iskolák,  mint: róm. kath. gimnázium, reform, 
kollégium, áll. főreáliskola  Székelyudvarhelyen vannak, Székely-
kereszturon pedig unitárius gimnázium. Szakiskola  egy van Szé-
kelyudvarhelyen ; Tanítóképző  intézet Székelykereszturon. 

— Mondd el! — 
(Összefoglalás,  ismétlés). 

4* Vármegye közigazgatása* 
Figyeljetek! Te kinek vagy a fia  ? — Anyád is van ? — 

Az apát és anyát közös néven szülőknek  nevezzük. — Testvéreid 
vannak-e ? — Tégedet és testvéreidet közös néven gyermekeknek 
mondnak. — A szülők és gyermekek együtt egy családot  képez-
nek. — A családban kik intézkednek, parancsolnak ? — (A szü-
lők.) — Ha valamiféle  baj van elintézni való, vagy valami ren-
deletet akarnak végrehajtani, kit szólítanak erre fel,  atyádat, vagy 
anyádat? — (Atyámat.) — Igen, mert a családnak  a feje  az: 
atya. — Ő gondoskodik az anya segitségével a család fenntartá-
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sáról, jóllétéről stb. •—• A gyermekek tartoznak-e szülőiknek valá-
mivel ? — (Engedelmességgel.) — Minden  gyermek  tartozik  szü-
lőinek  engedelmeskedni. 

Több család egy helyen letelepedik, házakat épit, akkor 
együtt egy helységet alapítanak, mit községnek  nevezünk. Minden 
községnek ugy — mint a gyermeknek — nevet adnak, tehát 
minden községnek van neve. 

A községet épen úgy tekinthetjük, mint egy nagyobb csalá-
dot ; annak is van feje  : a községi  elöljáróság,  kiket a családok 
fejei,  az emberek választanak. 

A kis községi  elöljáróság áll: községi  biró-ból, másodbiró-ból, 
két esküdt-bői,  kik a község belső ügyeit intézik, a rendeleteket 
Végrehajtják, Az emberek  a község  elöljáróságának  engedelmeskedni 
tartoznak. 

A község elöljáróságának kiegészítő része a körjegyző  vagy 
községi  jegyző  ki — mint tanult ember — értelménél fogva  az 
elöljáróságot irányítsa, írásbeli munkákat végez s a felsőbb  ható-
ságok rendeleteit az elöljáróság utján végrehajtsa. 

Nagyközség  elöljárósága ugyanezen személyekből áll, kiegé-
szítve még két tanácsbelivel. A hol orvos van, az az elöljáróság-
nak szintén tagja. 

Több kis- és nagyközség együtt alkot egy főszolgabírói  já-
rást. Ennek a feje  a főszolgabíró.  O ügyel fel  a járásához tartozó 
községekre, ő intézkedik járásának minden ügyeiben. Rendeleteit 
a kör- és községi jegyzőknek küldi, kik végrehajtják, vagy az 
elöljárósággal végrehajtatják. A községi  elöljáróság  és kör-  vagy 
községi  jegyző  a főszolgabíró  rendeleteinek  engedelmeskedni  tartozik. 

Székelyudvarhelynek, mint rendezett  tanácsit város-nak elöl-
járósága számosabb tagból és több tanult tisztviselőből áll s ta-
nácsnak  nevezik. A tanács élén a polgármester  áll; a tanács 
tagjai: tanácsnokok, rendőrkapitány, főjegyző,  aljegyző, főügyész, 
árvaszéki ülnökök, számvevő, pénztárnok, közgyám, orvos. 

A polgármester egyenlő rangú a főszolgabíróval. 
A járásokból alakul ki a vármegye. Ennek élén a főispán 

áll, mint a kormány képviselője. A vármegye első tisztviselője az 
alispán. Ő ügyel fel  és intézkedik a járások mindennemű ügyé-
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ben. kendeleteit küldi a főszolgabirákhak  (polgármesternek), azok 
a jegyzőknek s igy tovább. 

Az alispán rendeleteinek  minden  főszolgabíró  (polgármester) 
engedelmeskedni  tartozik. 

A községi és vármegyei elöljáróság nem egyedül, a maga 
fejére  intézkedik, hanem mindkettőnél több emberből álló bizott-
ságot, testületet választanak, kik összeülvén gyűléseket tartanak, 
határozatokat (szabályrendelet) hoznak s azokat az elöljárókkal 
végrehajtatják. Ilyen testűlet a községekben a községi  képviselő-
testület,  a vármegyében : a törvényhatósági  bizottság.  Ezek ellen-
őrzik a községi és megyei tisztviselőket is. 

(Összefoglalás,  ismétlés.) 
A tanultak ismétlése. 
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K ^Magyarország. 

Ez a mi vármegyénk még sok vármegyével együtt alkot 
egy országot,  mit Magyarországnak  nevezünk. Ebben helyezke-
dett el a magyar állam,  melynek minden ember — ki ott lakik 
— nemzet és vallás külömbség nélkül egyenlő polgára. Ez a mi 
hazánk,  s mi gyermekei vagyunk. 

A magyar állam feje  a m a g y a r k i r á l y , ki minisztereivel 
kormányozza az országot, kinek legfőbb  gondja, hogy e hon la-
kóit megelégedetté, boldoggá tegye. Ugyanazért felséges  személye 
iránt mindenki tisztelettel,  hűséggel,  hódolattal  tartozik. 

Ezt a szép hazát őseink ezer événél több, drága vérrel sze-
rezték meg és hagyták hátra nekünk; mi azért, rendületlenül ra-
gaszkodjunk ennek minden kis rögéhez, s — ha szükség — éle-
tünket is áldozzuk érette, mert igy szól az ének: 

»Hazádnak rendületlenül 
Légy hive, oh ! magyar ! 
Bölcsőd ez, s majdan sírod is, 
Mely ápol s eltakar. 
A nagy világon — e kivül — 
Nincsen számodra hely; 
Áldjon, vagy verjen sors keze : 
Itt élned, halnod kell l« 
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7. A vármegye nyugati része 47 
8. A vármegye nyugati szöglete 49 
9. Nagyküküllő völgye 51 

10. Székelykereszturi főszolgabirói  járás 53 

B) Székelyudvarhelyi járás. 

1. Nagyküküllő völgye 55 
2. Székelyudvarhely város 57 
3. Nagyküküllő felső  völgye 60 
4. Két Homoród felső  völgyvidéke 63 
5. A Nagyküküllő és Fehérnyikó völgy köze 66 
6. Nagyküküllő forrás  vidéke 68 
7. A Rez és Nagyküküllő közötti vidék 71 
8. Fehérnyikó felső  völgyvidéke . 73 
9. Sóvidéke 76 

10. Székelyudvarhelyi főszolgabirói  járás 80 

C) Homoródi járás. 

1. Nagyküküllő és Nagy-Homoród völgye közötti vidék . 81 
2. Délnyugati határ községek 84 
3. Nagy-Homoród felső  völgyvidéke 86 
4. Nagy-Homoród völgye 88 
5. Kis-Homoród felső  vidéke 90 
6. Kis-Homoród völgye 94 
7. Erdővidéke 96 
8. Baróth vize völgye " 99 
9. Homoródi főszolgabirói  járás 101 
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IV. Udvarhelyvármegye. 
Lap 

1. A vármegye fogalma,  alakja, határai, hegyei, vizei . . 104 
2. A vármegye éghajlata, terményei, ásványai, ásványvizei, 

állatai 106 
3. Lakosai 109 
4. Vármegye közigazgatása 111 

V. Magyarország 114 

Helységek betüsoros jegyzéke. 

1. Székely  keresztúri  járás. 

Lap 

Alsóboldogfalva  . . . 44 
Bencéd 34 
Betfalva  51 
Bordos 50 
Bözöd 41 
Bözödújfalu  41 
Csehétfalva  35 
Csekefalva  38 
Csöb 50 
Etéd 38 
Erked 46 
Enlaka 36 
P'iatfalva  44 
Firtosmartonos . . . . 36 
Gagy 36 
Kadács 31 
Kis- és Nagykede . . 32 

Lap 

Kisgalambfalva  . . . . 51 
Kismedesér 36 
Kissolymos 47 
Kobátfalva  33 
Kőrispatak 41 
Küsmőd 39 
Magyarandrásfalva  . . 36 
Magyarfelek  46 
Magyarhidegkút . . . 49 
Magyarzsákod . . . . 49 
Medesér 33 
Nagygalambfalva  . . . 52 
Nagysolymos . . . . 48 
Rava 51 
Rugonfalva  42 
Siklód 40 
Szederjes 46 
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Lap 

Szentábrahám . . . . 36 
Székelyandrásfalva  . . 49 
Székelyhidegkút . . . 49 
Székelykeresztur . . . <2 
Székelyszentdemeter . . 51 
Székelyszenterzsébet . . 49 
Székelyszállás . . . . 50 

2. Székely  udvar  helyi járás. 

Lap 

Agyagfalva  55 
Atyha 77 
Alsósófalva  77 
Árvátfalva  57 
Béta 72 
Bogárfalva  74 
Bikafalva  57 
Bögöz 56 
Décsfalva  55 
Farkaslaka 74 
Farcád 72 
Fenyéd (30 
Felsőboldogfalva  . . . 57 
Felsősófalva  77 
Firtosváralya . . . . 75 
Hodgya 73 
Homoródi fürdő  . . . 63 
Kadicsfalva  60 
Kápolnásfalu  . . . . 64 
Kecsetkisfalud  . . . . 74 
Korond 76 
Korondpálpatak . . . 77 
Küküllőkeményfalva  . . 61 
Lobogó fürdő  . . . . 65 
Máréfalva  60 

Lap 

Székelyszentmihály . . 34 
Székelyszentmiklós . . 32 
Székelyvécke . . . . 49 
Szolokma 40 
Tarcsafalva  35 
Tordátfalva  35 
Újszékely 46 

Lap 

• Mátisfalva  56 
Nyikómalomfalva  . . . 74 
Ócfalva  57 
Oroszhegy 66 
Patakfalva  57 
Parajd 78 
Sükő 71 
Szejke fürdő  . . . . 66 
Szentegyházasfalu  . . 64 
Szentlélek 74 
Székelybetlenfalva  . . 60 
Székelydobó . . . . 72 
Székelymagyarós . . . 55 
Székelyfancsal  . . . . 66 
Székelyszentkirály . . 66 
Székelyszenttamás . . 66 
Székelyudvarhely  . . . 57 
Székelyvarság . . . . 69 
Székelylengyelfalva  . . 73 
Székelypálfalva  . . . 74 
Tibód 66 
Ülke 66 
Vágás 72 
Zetelaka 62 



Lap 

Ábásfalva  88 
Ábránfalva  82 
Bardoc 97 
Bágy 83 
Bibarcfalva  100 
Bodvaj 99 
Dobogó fürdő  . . . . 92 
Erdőfüle  96 
Ege 83 
Felsőrákos 96 
Gyepes 87 
Homoródalmás . . . . 93 
Homoródbene . . . . 85 
Homoróddaróc . . . . 90 
Homoródkeményfalva  . 87 
Homoródremete . . . 86 
Homoródszentlászlő . . 82 
Homoródszentmárton . 86 
Homoródszentpál . . . 88 
Homoródszentpéter . . 89 
Homoródjánosfalva  . . 89 
Homoródújfalu  . . . . 94 
Jásfalva  83 

i l é 

o. Ilomoródi  járás. 

Lap 

Karácsonfalva  . . . . 94 
Kányád . . . . . . 83 
Kisbacon 100 
Kénos . . . . . . . 82 
Lókod . . . . . . . 82 
Lövéte 92-
Magyarhermány . . . 99 
Miklósfalva  . . . . . 82 
Oklánd . y 94 
Olasztelek / . . . . 98 
Petek 85 
Recsenyéd 88 
Sándortelke 82 
Szentkeresztbánya . . 90 
Székelydálya . . . . 83 
Székelyderzs . . . . 84 
Székelymuzsna . . . 84 
Székelyszáldobos . . . 97 
Székelyzsombor. . . . 95 
Telekfalva  • 82 
Városfalva  89 
Vargyas 96 








