
SZÉKELYSÉG 
A SZÉKELYFÖLDET ÉS NÉPÉT ISMERTETŐ FOLYÓIRAT. 

III/(XIII.) évf.  1 -3 . szám. 
1943 január—március hó; 

Felelős szerkesztő és kiadó r 

Dr. BÁNYAI JÁNOS 
SZÉKELYUDVARHELY 

Jókai-utca 2. 
Megjelenik a székely anyaváros 
egyetemi ifjúsága  mnnkakőzos-

ségének támogatásával. 

ELŐFIZETÉS: Egy évre 0 pengő 
(Tanügyiek, lelkészek és nyugdí-

jasok számára csak 5 pengő.) 

Engedélyezés száma 
5420-1941. M. E. III. 

A Z I F J Ú E R Ö K 
állottak sorompóba, hogy az eddig egy ember vállára nehezedő 
közérdekű munkából részt kérjenek. Tizenkét éven keresztül ne-
hezen, zökkenőkkel, rosszakaratú passzivitással, ellenségeskedéssel 
küzködve biztosítani tudtuk a lap megjelenésében a folytonosságot. 
Most a fiatal  erők bevonulása megteremteni igyekszik azt az ala-
pot, amely célkitűzésűnket, az egész székelységet összefoglaló  mun-
kánkat, elősegíti Talán mások is megértik majd az ifjúság  után, 
amit Biró Sándor dr. A Nemes Székely Nemzet Képe c. munkában 
a kulturális viszonyainkról irt, — a 'Székelység* jött arra a gon-
dolatra, hogy olyan anyagot közöljön, mely az öt történelmi szék 
egész területére vonatkozik. így szellemi egységbe próbálja hozni 
az összes székely megyéket . . Elvitathatatlan érdeme, hogy a Szé-
kelyföld  egységét az összes székelyföldi  lapok között egyedül kép-
viseli . . .« Kérjük eddigi támogatóinkat, hogy a keserves zökkenő-
kön segítsenek át továbbra is, egy jobb jövő reményében] 



Emlékezzetek  Gábor Áronra. 
Földi  István  verse. 

Reggel,  mikor  az áldott  ezüst napsugár 
Serkentő  fénnyel  ömlik  a földre, 
Mikor  a Kárpátok  fölött  — mint egy glória  — 
Ezüst  körbe  csillog  az élet  . . . 
Nézzetek  arra — Mogyorós  alatt  — a völgykanyarra 
Bereck  felé  . . . 

Délben ? — Ha  harangszó hiv pihenni. . . 
Gondolj  arra, hogy volt  idő,  mikor 
Háromszék  minden  harangja 
— mint haláltosztó  ágyúcső  — 
meredt  a magyar ellenségei  felé  . . . 
•S egy kis műhelyben  — varga őserő  — 
Hatvannégy  ágyút öntött  a szabadságharcra: 
Kézdivásárhelyen  t 

Este: a Cenk  ködbevesző  orma legyen az irány ... 
Nézz  arrafelél 
Feketeügy  hosszú fáhidján 
dacosan  olt  lovagolt  elő  Gábor Aton 
és ott osztott  ezer halált  a megyehatáront 
Ott verte vissza háromszor a cár 
büszke kozákseregét  f  Mert  maroknyi  bár 
a székely  . . . de  mig Gábor Áron vezette .. . 
Negyvenezer  kozák  a hidat  be nem vette 
Kökösnél. 

Éjjel  ? A szemedre  addig  ne szálljon  álom . . . 
Ne  legyen nyugtod  a csillagok  alatt.  .. 
Mig  Eresztevény  szürke  sirhantját 
meg nem járja a fáradt  gondolat. 
-És — dobbanjon  erős  hit a szivedbe: 
A nép . .. amelynek  ilyen fia  volt... 
A nép .. . mety itt Gábor Áront követte.  . . 
s százszor megostromolta  a pokolt  • .. 
Unokáiban  sem lehet gyávát...  Hess!!t  — buta kétely11! 
Itt  ellenség  . .. többé ... Ur  . .. nem lehelt  ti 
Mert  csillagszemmel  néz Gábor Áron . .. 
és a kárpáti  szent magyarhatáron 
virraszt  a ... székely  t . . . 



A Gábor Áron Szoborbizottság 
a Sepsiszentgyörgyön felállítandó  Gábor Áron szoborra országos mű-
vészi pályázatot hirdet. »A szobormű Gábor Áron legendás székely 
ágyuhős emlékét van hivatva megörökiteni. A pályázó művész teljesen 
szabadon, minden megkötöttség nélkül tervezheti meg müvét, vegye 
azonban figyelembe  azt, hogy művészi alkotásával legfőképpen  a Szé-
kely Őserőt, a keleti végvárak vitéz 48-as honvéd székely határőrét 
kell kidomborítania. A pályázatok díjazására a Szoborbizottság 11.000 
{tizenegyezer) pengőt irányzott elő. A pályamüvek Budapesten, 1943. 
évi március hó 31 ig nyújtandók be. A pályázat részletes feltételei 
^beszerezhetők Sepsiszentgyörgyön, a »Gábor Áron Szoborbizottságtól*. 

Nemes verseny párviadala hallatszott sokáig a háromszéki lapok-
ban. Kézdivésárhely és Sepsiszentgyörgy közt tört ki az állandóan 
megismétlődő vetélkedés. Nekünk az a véleményünk, hogy Gábor 
Áron szobrát fel  fogja  állitani mind a kettő. Sepsiszentgyörgy az orszá-
gos gyűjtésből nagyobbat és monumentálisabbat, Kézdivásárhely, ősi 
szokásához — mindent a magánk erejéből elv alapján — Turóczi 
Mózes emlékével kapcsolatban, ezzel a másik ágyuöntővel — akiről 
sajnos elég keveset hallunk — több lesz- még a szerényebb méretei-
ben is, mint a szentgyörgyi. A százados Turóczi Mózes (akiről már 
egyizben megemlékeztünk, VIII. 73—74.) méltó társa volt az őrnagy 
Gábor Áronnak. 

Vájjon mi van az Istók János által készitett szoborral, melyre 
Bereck már a világhábzru előtt előleget adott ? (Székely Nép 1942. II. 24.) 

Nyugalomba vonult egy  székely torténettadisnnk. 
1881-ben Csikgyimesen elindult egy élet . . . Székelyudvarhelyen 

diákoskodott, ahonnan Budapestre ment egyetemi tanulmányai folyta-
tása céljából. Az egyetemen feltűnt  különös történelembuvárlati kész-
ségével és fiatalkora  ellenére is széleslátókörű ismeretével. Azután Győr 
vármegye városi főlevéltárosa  lett, majd 1911-ben elérkezett oda, ahol 
mindenki, aki közelében dolgozott, tanult — megszerette. Egyetemi 
tanár lett. Debrecenbe került és a Tisza István-egyetemnek megalapí-
tása óta professzora. 

Rugonfalvi  Kiss István dr. egyetemi professzorról  van szó, aki 
három évtizedes egy. tanári működés után most vonult nyugalomba. 



Autóutat a Szent Anna-tóhoz! 
Az idegenforgalmi  és természetjárói megoldandó problémáink 

szép sorozata közt szerepel a jeknévre előirányzott utépitő terv is,, 
autóutai a Szent Anna tóhoz. 

Régi, előbb titkos majd elég sokszor felszínre  került óhajunk ke-
rül végre a megvalósítás stádiumába! Anélkül, hogy részleteiben tud-
nók a kivitelezés menetét, szBkségesnek találnók a következőknek a 
leszogezését. Az ut megépítésének alapelve az kell legyen, hogy a 
tavat s annak templomi leiemelő hangulatát ne vetkőztesse ki az ed-
digi állapotából. Éppen azért legalkalmasabbnak' azt találnók, ha az 
ut ne is menne be egészen a tóig, hanem fent  a Mohos tó felőli  szé-
len, a most is meglevő erdei ut irányában haladna le Tusnádfalu  felé 
s ott kapcsolódnék bele az országutba (feltételezve,  hogy vagy Bük-
szádfaíu  felől,  vagy — ami még fontosabb  volna — a torjai Büdös-
höz felkapaszkodva,  arról felől  közeledbe a tóhoz). Amennyiben az 
utat mégis bevezetnék a tóhez, akkor érdemes volna, hogy az a szé-
lén — az erdő közt körbe is menne — de ugy, hogy itt autó seregek 
felhalmozódására  alkalom ne legyen. 

Az autó ut megépítése természetesen az épületek emelését is 
msgával hozza. Több épületet nem volna szabad a tó mellett emelni, 

. mint ami már megvan. Gondolnunk kell arra, hogy bármilyen csalo-
gató volna is szokás szerint — villákkal tele tűzdelni a tó partját, azt — 
itt megkísérelni sem szabad, még a gondolata is vétek volna. A lefo-
lyástalan tó vizét a nagyobb emberi település annyira elronditaná, hogy 
rövid időn belül egy büzhedt pocsolya lenne belőle. Természetes, hogy 
ez a soép ideális környezet valósággal csábitója az építkezni akarók 
nak. Kell is ide egy hatalmas üdülőtelep, de azt vagy fent  a Mohos 
szélén kell elhelyezni, vagy ami még alkalmasabb lehet, az u. n. Ká-
polna mezején, ahol egy gyönyörű angol parkszerű vidék, rengeteg 
borvizforrással  és gázömléssel ideálisan alkalmas üdülő és gyógytelep> 
létesítésére. Ott a sok borvizen kívül édesvíz is elegendő mennyiség-
ben áll rendelkezésre, ami a telepítésnek legfontosabb  feltétele  és amfc 
a Szent Anna tó mellett hiányzik. 

Az illetékeseket felkérjük,  hogy a fenti  szempontoknak idejébeír 
szerezzenek érvényt, nehogy a túlzott jóakarat, e remek természeti rit-
kaságunk megcsúfolására  s tönkrelevésére vezessen I 



Székelyföldi  népies növénynevek. 
E sorokat és e"folyóirat  előbb számában megjelenteket r$ nyel-

vészeink és^néprajzosaink figyelmébe  ajánlom. Magam botanikai Ku-
tató uton járom a Székelyföldet  és nyelvészethez nem értek, de mert 
a növényeket jobban ismerem, mint nyelvészeink, ezért ugy hiszem, 
hogy ezekkel az adatokkal a magyar népnyelvkutatás hasznára is lehetek. 

Csikszentdomokos;  A táj: zsindelytetős, pitvaros faházak,  nagy 
székely kapuk, virágba borult almafák,  piroszsinoros fehér  harisnyás, 
fekete  lájbis székely legények, mongolvágásu arcok, csontos nagy arc-
koponyák — ezekrőljgmondjárk a háromszékiek, hogy acsikiak bátrak, 
mert nagy szivük van. A falu  felett  jó szénatermő lejtők, festői  nyrrfa 
csoportok alatt kicsi faházak,  mikbe szénacsinálás idejére költöznek és 
ezek nyújtanak védelmet, ha »nagyidő« van. Távol Nagyhagymás, 
Egyeskő és öcsém bizar sziklatornyai rajzolódnak az égre, meredek 
fehér  mészkőfalait  törmeléklejtők támogatják. Alattük az utas a Dolo-
mitokra emlékezik. Fent éppen ébredt a tavasz: a tünő hó nyomában 
lila harangrojtok, tavaszi sáfrányok,  piros tüdőfüvek,  kék enciánok és 
havasi ibolyák hirdették meg a tavaszt. Fehér sziklák, sötét fenyők, 
zöldgyepen bárányok és felhők  futó  árnyéka: »Székely Svájcc. Az 
Öcsém tetejéről láttam a kis Felcsiki medencét, nagy hegyek ölelték, 
fenyők  és bükkök erdei kerítették be ott messze lenn kék ködök alatt 
ezt a kicsi székely életkamrát. 

Kedves János domokosi székely (még a jegestenger partján is 
járt) apró mokány lovai repítettek Balánbánya felé.  Hazája virágait 
ugy nevezi nevén, mintha mindegyik jó ismerőse lenne. A faluról  is 
azt mondja, hogy nyolcezer »lelke» van (és nem lakósa). Tőle jegyez-
tem fel  a következő neveket: ördögborda (Aínyrium  filix  femina), 
kőméz (Polypodium  vulgare),  medveszakái (Equisetum  arvettse),  sur-
lófü  vagy békaláb (Equisetum  silvaticum),  moly (Lycopodium  selago), 
havasi boróka (Juniperus  nana), sáté (Scttpus  silvaticus),  zablevelll 
fü  (Gagea  minim a), sárga mocsárvirág (Calhta  laeta),  harmattartó 
pecérlapi (Alchemilla)  ez a szép szemléletes név arra vonatkozik, hogy 
e növény — ami különben alhavasi legelőkön és pásztortanyák köze-
lében gyakori — tenyeresen karélyos levelein (olykor még tölcsért is 
formálnak)  könnyen gyűlnek össze a harmatcseppek: ilyenkor olya* 
nok, mint parányi zöld tányérkák tele csillogó gyöngyökkel. Fecske-



virág (Viola  riviniana, V.  alpina), kukukvirég (Primula  veris), csuk-
rosibolya (Gentiana  verna). 

Székelyudvarhely;  pünkösdirózsa (Trollius  europaeus), szép csok-
rait vázában láttam. 

Szováta:  mezei kékliliom (Iris  sibirica). 
Zágon:  A Háromszéki medencében jártam, Zágon előtt a rétekenr 

a junius szőtte szép tarka szőnyegét ezer és ezer boglárka és kakuk-
szunyog virág sárga lila szineiből és a gyapjusások borzas fehér  bojt-
jaiból. Ezekkel a lilasárga szinekkel hintette be a többi medencét is 
az Alcsikit, Felcsikit és a Gyergyóit. Látni kell ezeknek a szép széna-
tájaknak nyáreleji pompázását. Olyan simán és lustán nyúlik el köd-
bevesző hegykeritéséig ez a földdarab,  hogy az Alföldet  érzem benne» 
még az alkony is bársonyos nagy zöld tónak mutatta. Azután a Me-
tehegyről néztem véig a sikot: Zágon előtt a különböző szinü földda-
rabkák hatalmas mozaikja, szépen elegyengetett megfésült  gabonatáj,. 
Zágon , Papolc és Kovászna vizét füzbozótos  kaszálórétek kisérték. A 
falvak  sötét foltok:  gyümölcsfaligeteikből  csak fénylő  tornyuk integet. 
A nagyobb tagokban magános csűrök és »kulipintyók< állnak. Utóbbi-
akba húzódnak a mezőn dolgozók a »csuf  idő« elől. És a sibon lent 
elszórtan apró pontok mozognak, hajlonganak. Reggel kirajzanak a 
faluból,  este visszatérnek. Emberek. Székelyek. Kezük munkája ez a 
szép, domesztikált szelid táj, mire a lila párák mögött, a sik szélén 
vigyáznak a Kárpátok. A medence mérete és kerete innen fentről  bon-
takozik ki igazán. A Bikk elején már kaszálnak, a szellő felém  hozza 
a száradó széna illatát. Bedertava felett  két három földecske  kapálói 
együtt énekelnek. Daluk ugy száll fel,  mint zsoltár a templomban. 
Tul hüs forrás  buzog, vizére délben nagy sárga szalmakalapokban 
lányok jönnek, piros és kék a szoknyájuk: ugy lepik el a forrást, 
mint pillangók a virágot. Soha szebben nem beszélt hozzám a föld: 
a táj szivemig ért. 

Kiterítettem növénygyüjtő mappám egy zágoni asszony előtt r 
Equisetum palustre:  vizelést segítő orvosságnak jó, sálé (Cartx),  si-
kattyu (Juncus),  Orchis incarnata: gyökerét teiü ellen főzik,  csigolya 
(Salix  cinerea), kőszegfü  (Dianthus  carthusianorum),  békasaláta 
(Caltha),  pünkösdirózsa (Ttollius  europaeus), szenigyörgyi saláta (Ra-
nunculus ficaria),  Cardamine  Hayneana:  a feneketlen  kelést gyó-
gyi'j0! gyalogördögborda (Filipendula  hexapeiataj, fehér  vadhere (Ttt~ 



Jolium  montanum), vadhere (Trifolium  pratense) teét főznek  belőle 
annak, aki veresei vagy zavarosat vizel, kéknefelejts  (Myosotis  palus-
tris), vadcsombor (Thymus)  teát főznek  belőle görcs és fejfájás  ellen, 
kékbojt (Knautia  arvensis), margaréta (Chrysanthemum  leucanthemum) 
virágával itt is játszák a »szeret, nem szeret« varázsló játékot. A sátét 
azért vágják előbb (kaszálás előtt), mert fiatalon,  frissen  a marha is 
megeszi, ha megérik már csak a lónak jó. Egy kaszáló székely a zász-
pát (Veratrum  album) a fűből  kiválogatta mert ettől az állat meg-
betegszik. 

Baráios: Bucsi Pálék udvarán: csihány (Uriica  dioica),  árva-
csihány (Uriica  urens), szádokfa  (Tilia),  székfü  vagy kamilla (Matti-
caria chamomilla)  ennek teája fejfájás  ellen jó és János napja előtt 
kell leszedni. 

Köpec:  Balázs Dalma úrhölgy szóbeli közlése: festőszoltina  (Ser• 
ratula  tinctoria)  főztével  a padlót festik  sárgára. 

Az eddigiekből azt lehet megállapitani, hogy a székely ember 
növényismerete gazdag. Ennek oka a táj természetéből adódik: egy 
kevéssé domesztikált tájban él, ahol még sok az erdő és rét. A né-
pies gyógynövényeket inkább az asszonynép ismeri. 

Hargitai  Zoltán. 

Egy láda székely föld  a dardzsilingi sírban. 1909 december 
25 én, pontosan Körösi Csorna Sándor édesanyja elhalálozási évének 
századik évfordulóján  E. M. Liffert,  az Asiatic Society of  Bengal tag-
ját arra a gondolatra, hogy megkeresse Kőrös (a megkeresésben téve-
sen Kőrösfalva)  elöljáróságát avégett, hogy a község küldjön Csorna 
Sándor 125. születésnapjának emlékére hazai földet  és egy magyar 
feliratú  emléktáblát, minthogy az Angol Ázsiai Társaság nagy emlék-
ünnepélyt kiván rendezni ezalkalomból. Kőrös (1904 óta Csomakörös) 
községi elöljárósága teljesítette mind a két kérést és egy láda földet 
küldött Dardzsilingbe. Az édes szülőfalubeli  földet  Ferencz Tamás ak-
kori községi biró feleségének,  Kelemen Zsófiának  pompás virágoskert-
jéből vették. E kis ládányi föld,  mely értékesebb minden kincsnél és 
édesebb minden gyönyörnél, 1910 tavaszától teremi a dardzszilingi 
temetőben 100 éve pihenő Körösi Csorna Sándor komor, szerelmet 
nem látotf,  aszkéta lelkének és megdicsőült szellemének az — álom-
virágokat. ló fő  csikszentgyörgyi  Jósa  János. 



Az öntudatos, kitartó székely mnnka eredménye. 
Megkapó, kedves ünnepséggel avatták fel  Kézdivásárhelyen az uj 

gőzfürdőt,  amelyet tulajdonképpen egy gyári üzem: a Bartos Boldi-
zsár féle  kelmefestő  és szövőgyár keretében nyitottak meg. 

Még élénken visszaemlékezünk azokra az időkre, amikor a gyár 
tulajdonosa a város Kossuth Lajos utcai földszinti  lakásában szerény 
keretek között megkezdi üzemét. A kis ipari műhelyben eleinte kel-
mefestéssel,  ványolással, gyapjufésüléssel  foglalkozik  az izig»vérig szé-
kely ember, akinek a munkájában nagy segítségére siet az ősi székely 
asszonyok mintaképéül: a férjével  együtt verejtékező ás harcoló fele 
ség. A dolgos kezek munkájának a gyümölcsét meg is hozzák az 
évek. Okos előrelátással résztvesz minden kiállításon, mert érzi, hogy 
készítményei megállják a helyüket. Úgyis voltl Egymásután nyeri el 
az ezüst, arany érmeket ez egyszerű székely, a nagy gyárak elől. A 
kis üzem apránként megnövekedik, már villanyerő hajtja a szövésre 
berendezkedett üzem gépeit, a régi faboronáju,  zsendelyes tetőzetü 
lakás is kicsinek mutatkozik a 7 leánygyermekes családnak és a mult 
esztendőben Bartos Boldizsár a kis földszintes  lakás és iparüzem he-
lyébe egyemeletes kőházat kezd építeni, amely tető alá is került. Bar-
tos az ő egészséges székely eszével a város régi, több mint két évti-j 
zedes szükségletét mérlegeli, amikor az épület egyik szárnyában a ma 
kornak megfelelő  fürdőt  épit gőzlővel, igy használva ki gazdaságosan 
az üzem hajtásához használt gépi erőt. Igaz, hogy egyelőre még 6 kád 
áll a közönség rendelkezésére, de ez is elég a mai helyzetben. Ami-
nek kérdésével még az idegen megszállás alatt maga a városi tanács 
foglalkozott,  megcsinálta egy törekvő székely iparos. Ez az esemény 
valóban megérdemelte, hogy ünnepélyes órává avassák a fürdő  meg 
nyitását a hatóságok ugy is, mint a jól végzett munkának a dicséretét 
és ugy is, mint a város egyik közegészségügyi üzemének a közhasz-
nálatra való átadásának fontos  jelentőségét. 

Az ünnepséget K. Kovács István polgármester nyitót*.a meg az-
zal, hogy átnyújtotta a fürdőről  szóló iparigazolványt. Majd Páll József 
plébános szenteli fel  a fürdőt. 

A jelenlevők ezután megszemlélték a fürdő  berendezését, a fül-
kéket, a gőzlőt és elismeréssel látták, hogy Kézdivásárhely minden 
tekintetben korszerű, egészségügyileg kifogástalan  fürdőt  kapott. 



A Fürdőszövetség és Borvizkutató Intézet 
közleményei. 

A Borvizkutató Intézet fejlődése.  A Fürdőszövetség által felállí-
tott Borvizkutató Intézet a szerény anyagi körülmények miatt nagy ne-
hézségek közt tudja megvalósitani a célkitűzéseit. Hiszen ennek a nagy 
fontosságú  témakörnek a betöltése egyetlen egy embernek jutott ezidő-
szerint osztályrészül. (Ugyan — hála Istennek — a bülmunkatársak 
közt tisztelhetjük az összes speciálistáinkat I) Az intézet Filó Ferenc dr. 
székely udvarhelyi polgármester megértő jóakarata folytán  már helyisé-
get is nyert a városházán (16 sz. szoba), ahol most már formailag  is 
megindult a munka. Ennek látható eredményei, a leendő muzeum csi-
rái, értékes kezdő példányokon már feltűntek  a városháza tágas folyo 
sólyán. (Külön falon  az udvarhelyi, másik falon  a székelyföldi  fürdők 
történetének okmányai láthatók egykori képek, térképek alakjában). 
Gyakorlati tanáccsal szolgálnak a fürdők  engedélyezésére a fürdőtör-
vény által megkívánt okmányok mintaképpeni bemutatása. A város 
házát látogatókat kellemesen lepi meg a kézügybe eső sok, öntudatra 
s az ásványvizeink nagy fontosságára  mutató adat. Ez alkalommal is 
kérünk mindenkit, hogy akinek fürdőink  ásványvizeinkre vonatkozó régi 
adatai (képek, térképek, reklámok, ismertető füzetek,  újságcikkek, tár-
gyak) vannak, azokat adja át kiállításra és megőrzésre muzeumunknak. 

Országjárás és a székelyföldi  fürdőügy.  A Bpesten (V. Páris-u. 1. 
I.) megjelenő idegenforgalmi  folyóirat  dr. Csák Zoltán szerkesztő avatott 
irányítása mellett értékes munkát végez az idegenforgalom,  fürdőügyi 
javaink okszerű kihasználása érdekében. Visszatérésünk óta alig van 
száma a hetenként megjelenő képes folyóiratnak,  amelyben a Székely-
föld  ezirányu fellendítésének  az érdekében ne hozna le cikkeket. Azok-
nak, akik bármiképpen érdekeltek e szakmában igen előnyösen hasz-
nálhatják fel  ennek az elsőrendű szakfolyóiratnak  az állandóan gaz-
dag rovatait. 

A gyümölcskurák gyógyhatása az egészséges és beteg szerve-
zetre c. alatt jól használható összefoglaló  ismertetést irt Arany Gy.t 
amely a mai gyümölcsfogyasztó  és vitaminkereső világban mindenki-
nek jó tájékoztatóul szolgál. (Nóvák könyvkiadó Budapest VIII. Szent-
királyi utca 21. Ára 150 pengő.) 



Góbéságok. 
Jertek hé! Eresszük el! 

Tavasszal, ha az olvadás vadvizei után annyira megszáradtak a-
földek  s ha a naposabb lankákon erősödött a fü  zöld szine, a székely 
gazdák efféle  majorgyülés félén  megbeszélik a meddtl juhok kihajtását, 
különöset] ha az a jó hir járja, hogy a vetések igen igen jól teleltek, 
dúsak, bokrosak s nem ártana egy kicsit leétetni belőlük. 

Egyik tavaszi vasárnap délután ilyen meddü juhokból, berbé-
csekből álló juhesorda éppen mendegélt lassan be a faluba.  Minden 
érdekelt gazda kint állott a kapujában, hogy a juhait bétérengesse. 

A falu  korcsomája előtt hangos szórakozással valami 8—10 le-
gényecske állott az ut két szélén, hogy a csorda közöttük zavartala-
nul átmehessen. De még éppen nem érkezett oda a csorda, amikor 
Bogos Bálint Feri azt mondja Zsiga Minyának: 

— Minya te I Abba helybe egy liter bort fizetek  neked, ha a Be-
nedek Pista bá' berbécsét meg mered fogni,  Éppen ahajt jő né! 

A fogadással  járó hangos parolázásra már nem volt idő. Minya 
sebesen feljebb  húzza két könyökével a harisnyakorcát s az odaérkező 
juhok között az ut közepén megáll. 

A hatalmas koponyájú és kettős csavaros szarvú berbécset le-
hajolva, két kezét fogásra  készen várta. Az odaérkezett kost egy szem 
pillantás alatt szarvainál fogva  megragadta s féloldalra  csavarva le-
nyomta a földre. 

A berbécs eléggé próbálta magát kiszabadítani, hányta is erősen 
a farát  jobbra balra, de Minya vasmarokkal fogta,  Feri s a közelebb 
húzódott barát&i nem kis csodálkozására. 

A bámulat és csodálat moraja mindegyre íregismétlődött a legé-
nyek ajakán. Minya pedig tartotta a ficánkoló  berbécset rendületlenül. 
De nem tarthatta sokáig, mert az ereje ugylátszik fogytán  volt. Akkor 
vevé észre, hogy amint elereszti btj is lehet belőle, mert az erős ber-
bécs egész biztosan felöklelné.  Mindössze csak annyi ideig tarthatta, 
mig az ember egy szivarat megsirit s akkor nagy csendesen azt mondta,. 
félig  a legények felé  fordulva  : 

— Jertek hé I Eresszük el! 
József  Dezső. 



Székelyföld  kutatása 
Közlemények az EME érem és régiségtárából. Az erdélyi ada-

tokban bővelkedő kolozsvári muzeum a hazatérés után a tudományos 
vizsgálatok eredményeinek a közlését megkezdte. Az eddig Dolgozatok 
c. alatt kibocsátott értékes évfolyamoknak  méltó folytatása  a most 
már dr. Roska Márton egyet, tanár által megindított uj sorozat. Az I. 
kötet (1941) gazdag tartalma igen sok székelyföldi  vonatkozású adatot 
tartalmaz egy egész sereg lelőhelyről, amelyeknek az ismerete feltétlen 
fontos  a helyi leírásokkal foglalkozók  számára. Mozsolics A.: Az er-
dőszentgyörgyi bronzlelet. Roska M. pedig az ősemberi telepekre mu-
tató cserépmaradványok kritikai ismertetését edja. (Aeneolithikum.) 
Haáz F.: Pele és mókusfogás  Varságon c. dolgozatával ügyes mintát 
mutat hasonló néprajzi témák feldolgozására.  A II. kötet (1942) Roska 
M. a rézcsákányok összefoglaló  ismertetését adja. Szabó Gy. a ko-
rondi bronzleletet ismerteti. Itt jelent meg Haáz F. Udvarhelyszéki fa-
mesterségek c. közleménye, amelyről egy előbbi számunkban már hirt 
adtunk. Tulogdy J. a Tordai hasadék és a maroshévizi ősemberi kő-
szerszámokról, Roska M. kovásznai és besenyői rézbaltákról majd a 
bölöni és szászrégeni bronzleletekről számol be. Palotay Gertrúd a 
törökös himzésü bőrtáskákat ismerteti. 

Hargitaváralja, Szegeden megjelenő testvérlapunk, amely havon-
kénti pontos megjelenésével tágabb keretek közt szolgálhatja a székely 
közügyet, iiiint mi, az anyaföld  szikár földjén  sinylődők, állandó szemle 
tartásával ismerteti elszármazottaink értékes munkálkodását. Érdek-
lődve olvassuk egyik utóbbi számában, hogy a Csiki székely krónikát 
a lap agilis szerkesztője ki akarj* adni s erre felhívást  tesz közzé s 
ismerteti a sokat vitatott munka tartalmát. Igen fontos,  hogy ez az 
érdekes munka — és sok rr&s hasonló is — kikerülhessen a nagy 
közönség körébe. (Szeged, Csemegi u. 4) 

Farkas I. Gyula dr. szegedi egyetemi m. tanár igen figyelemre 
méltó tudományos kísérletekei végzeit s nagy eredménnyel, az állatok 
gyors feihizlalása  terén. A nagybaconi születési atyánkfiának  kísérle-
teihez a földművelésügyi  minisztérium nagyobb támogatást bocsátott a 
rendelkezésére. 

A Tordai hasadék érdekes csontleletét ismerteti ifj.  dr. Xántus 
János az Erdély (Kolozsvár) 1942 szeptemberi számában. 



Irodalom—Lapszemle. 
Gáspár Jenő : Aranylegenda. A kiváló elbeszélő, a Petőfi  Tár-

saság főtitkára,  a Sajtókamara ügyvezető igazgatója legszebb, jobbára 
történelmi tárgyú elbeszéléseit gyűjtötte össze ebben a kötetben. Való-
ban nem a szokásos, középszerű történelmi Írásokról van itt szó, ha* 
nem a legteljesebb átéléssel megirt művészi megjelenítésről, melyre 
csak nagy írók képesek. A lelkéig magyar irót érezzük a sorok mö-
gött. Haza és fajtaszeretetét  édesapjától örökölte, akinek hősi alakját 
•a fiu  hálás szeretetével az Aranylegenda c. novellájában örökítette meg. 
Az az abszolút tisztaság, amely néha már vallásos áhítattá emelkedik. 
Az élet, a szenvedélyek vihara feszíti  sokszor írásait. De az ő nagy 
szótárában oly finoman  oldódnak fel  ezek a viharok, hogy nyugodtan 
adhatjuk az ilyen könyvet az ifjúság  kezébe is. Az illusztris Szerző-
höz pedig azzal a kéréssel fordulnánk,  hogy székely nagyjaink élet-
történetének olyan mélységes, szép belső erkölcsi értéket mutató fel-
dolgozásával folytassa  a szép sikerrel bemutatott példát. Ne engedje 
ezt az óriási nemzeti tőkét konjuktura irók szabad prédájává, akiit 
soha sem tudnak a lélekanalizissel olyan mélyre hatolni, mint Gáspár 
mester. Igen, ilyen tiszta forrásokból  táplálkozik az igazi keresztény 
művészet, melynek Gáspár Jenő: Aranylegenda című kötete jelentős 
^s emlékezetes megnyilatkozása. Szintén az előbbi kiadásban jelent 
még meg Gáspár Jenőnek Szonáta c. regénye, amely vívódó muzsikus 
lelkek egymásra találásának érdekes analízisét mutatja be, egy szép 
folyamatos  történet keretében. 

Biró József:  Erdély művészete. A Szerző, mint országrészünk 
művészeti emlékeinek egyik legjobb ismerője, munkájában szép sor-
ban mutatja be a székelyföldi  műemlékeinket is. A munka használha-
tóságát emeli a 100 képtábla művészi kivitelű anyaga. 

Benedek Marcel: Flóra c. regényében, egy leány poétikus éle-
tének a vázolása mellett, — igen ügyes irodalomtörténeti beállításával — 
nemcsak kellemes, hanem hasznos olvasmányt is ad. 

Tabéry Géza: A Frimont palota c. regénye a minket közelebb • 
fői  érdeklő erdélyi unió előkészítésének, a szabadságharc és az utána-
következkező elnyomatás történetét örökíti meg. 

(Megjelentek: Singer és Wolfner  irodalmi intézet kiadásában.) 
Tolnai Lajos : Sötét világ. Soha jobb alkalommal nem jelenhe-



tett volna meg újból ez a már-már elfeledett  könyv, mint most. Idő~ 
szerűnek mondhatjuk, mert a Szerző olyan világ keresztmetszetét adja,, 
melynek a mását a hasonló történelmi események előterével magunk 
előtt Játjuk. Ebbe csöppent bele Tolnai s még hozzá a vidéki, ismert,, 
kiceinyeskedésekkel telitett világba, amikor Marosvásárhelyen kötött ki. 
Talán az egyes szellemi élenjáróink ellen irt megjegyzései súlyosabbak^ 
de a regényíró erősekben kontúrozó munkája miatt érthető. Tolnai 
munkáit ezzel együtt, mint a kotát merészen megelőző, reállitásokkal 
átitatott felfogás  képviselőjének tekintik. (A könyv az Athaeneum ki 
adásában jelent meg.) 

Dávid Iván : Üstökös a kéményen c. elbeszélés kötete vissza-
idézi azt a háború előtti kort, amikor a rövid jóizü történetek igazán* 
divatjukat élték. Ujabban éreztük ezek hiányát s jól esik olvasni azo-
kat a kerekded sűrített tartalmú témákat, amelyeket Dávid Iván, főként 
a Székelyföld  életéből merit. Kemény témákkal dolgozik s nagy iró-
készséggel adja elénk s észre lehet venni, hogy ások nem éppen az 
olvasásra szánt percekre készültek. Értékes, hü lélektükrei a székely 
népnek s igy mindenkorra becsesek lesznek. (Kiadja Petri Károly Ma-
rosvásárhely. 212 1. 1943.) 

A Lőcsei-féle  székely naptár 1943 évre, mára 101. kiadásában,, 
a megszokott gazdag és a ciméhez stílszerűen illő tartalommal jelent 
meg. (Székely Naptárak Kiadóvállalata. Marosvásárhely, Eötvös utca 7. 
Ára 150 pengő.) 

Bólyai Farkas törekvései az erdészeti pályára c. alatt Kintses 
József  eddig nem ismert oldaláról mutatja be a világhírű tudósunkat. 
(Erdészeti Lapok 1942 11. sz.) 

A Székelyföld  villamosítása fokozottabb  tempóban indul meg. 
írja vitéz Petery István a Honi Ipar 1943. évi 1. számában. 

Erdélyrészi Hangya naptár 1943-ra. A nagy iramban fejlődő 
szövetkezet igen jó érzékkel nagy súlyt helyez a kulturális munkára 
is. Igen helyesen ugy fogja  fel  szerepét, hogy a szövetkezeti eszme 
terjedésére legjobb propaganda a tudás színvonalának emelése. E cél 
szolgálatában jelenteti meg minden évben a naptárát, amely a maga 
vaskos kötetével (224 1.) minden téren hasznos utmutatója a gazdák-
nak s amelett a legjobb íróink szórakoztató és tanulságos kásáit is 
hozza. (Ára 58 f.)  — Ennek az értékes munkának állandó szócsöve a. 
Szövetkezés c. hetilap, amely nyitott szemmel kiséri a mindennapi kér-



déseket s megbecsülhetetlen felvilágosításokkal  állandóan tájékoztatja a 
falusi  gazdaközönséget. — Mi az igazság? c. alkalmi kiadványukban 
logikusan mutatnak rá az egyéni érdekekre vissszavezethető támadá-
sok forrására,  amelyekkel a szövetkezeti eszmét elgáncsolni akarják. 
Hogy milyen szükség a jólirányzott propaganda, azt a Hangya e szerve 
példátadó módon mutatta meg. 

Emlékkönyv az Erdélyi Muzeum Egyesület félszázados  ünne-
pélyére. (1859—1909). Az értékes adathalmaznak már a világháború 
előtti kész iveit a tervezet szerinti nem kész fejezetei  miatt nem lehe-
tett kiadni s igy csak most szerencsés hazatérésünk után kerülhetett a 
mü a nyilvánosságra. A gondosan összeállított adatok 3 csoportra 
oszthatók. I. Az EME és a Muzeuma. II. Az EME régi nagy emberei 
(köztük sok székely atyánkfia:  Bölöni Farkas Sándor, Nagyajtai Ko-
vács István, Újfalvi  Sándor, Kőváry László, Brassai Sámuel, Kriza Já-
nos). III. Mikó Imre és a Mikók. 

Hargitaváralja, szegedi testvérlapunk szorgalmasan hozza a szé-
kelyföldet  ismertető cikkeit Az ideiek közül a legfontosabbak:  Tá-
szoktetői sziklakarcolatokról (17—18. sz.) Orbán Árpád: A rabonbán 
szó eredete (18—19. sz.) Megemlékezések bölöni Mikó Ferenc dr.-ról 
(19 sz.) és László Ferenc dr. ról (22. sz.) Értékes alapvető gondolatok 
vannak dr. primőr dálnoki Veress Júlia dolgozatában, amelyeket mint 
általános irányelveket szegez le a székely telepesek népgondozói szá-
mára tartandó tanfolyamoknak.  Ehhez megszívlelendő hozzászólások is 
jelentek meg a következő számokban a közéleti munkásaink legjobb-
jai tollából. (14—22 sz.) Igen sok jóakarattal megírt levelet küldött 
Schelken Pálma Gyergyócsomafalvárói.  (18 sz.) Végtelen csodálatos, 
hogy éppen ebben a faluban  nem ragadta meg az, ami igazán rikító, 
a nagy családu székelyek (8—16 gyermekkel a legtöbb) életfentartó 
küzdelme s a rengeteg borvíz és gázforrásának  helybeli adottsága a 
megélhetéshez. 

A Székelyföld  turista alkotásainak tervét közli Beke Lajos a 
turista szervezkedés fáradhatatlan  apostola az Erdély c. folyóirat  utóbbi 
számaiban. A menedékházak, utjelzések megvalósítása viszi előbbre 
csak megindulásra váró idegenforgalmunkat.  Csak azoknak közhasznú 
jelentőségét megértené s megbecsülné az ottani lakosság. Talán a nép-
művelési munka s a levente oktatás keretei közt akad alkalom ráne* 
-vélni népünket az ilyen alkotások megóvására is. 



Lármafa 
Bünügyi eljárás beindítását kérte a vallás és közoktatásügyi mi-

nisztérium (13907—1942 sz.) dr. Hinléder Fels Ákos képviselő ellen a 
székelyudvarhelyi kir. ügyészségen, lapjában, a Hargitában és feljelen-
tésében a szerkesztőnk ellen elkövetett rágalmazása miatt. 

Hóman Bálintot választották a Körösi Csoma-társaság elnö-
kévé. Körösi Csorna Sándor halálának századik évfordulóján  díszköz-
gyűlés volt a nevét viselő társaságban, amely Hóman Bálintot válasz-
totta elnökévé. 

Százéves a kézdivásárhelyi Kaszinó. Karácsony harmadnapján 
kegyeletes, megható szép ünnepléssel ülte meg ez a kulturegylet a 
ritka évfordulót.  Az ünnep fényét  és jelentőségét emelte a megye ré-
széről megjelent vendégek illusztris serege, élükön dr. Barabás Andor 
alispánnal. Kedves és meleg perceket szereztek a testvér egyesületek 
és az elszármazottaktól származó üdvözletek. Megnyitó beszédet dr. 
K. Kovács István elnök mondott. Majd a 100 év történetét olvasta fel, 
a kutató tudós pontosságával dr. Péter János. Az üdvözlések után 
Vargha Béla dr., a kaszinó tiszteletbeli elnöke mondott köszönetet. A 
kézdivásárhelyieket jellemző kitartó munka további sikeréhez küldjük 
jó kivánatainkat ez alkalommal is 

Székely téma nyerte el a velencei ezidei Biennale nemzetközi 
film  verseny nagy diját. Nyirő Józsefnek  az >Emberek a havason* c. 
munkáját vette fel  filmre  Szőts István, aki ezzel az egyetlen rendezé-
sével tiszteletreméltó helyet biztosított magának a filmvilágban.  A Gyil-
kostó környékén lepergetett film  csak egy kis részlete annak a renge-
teg sok természeti szépségünknek és ritkaságnak, amely várja a felvé-
telre való sorát. 

Hat és félmilliós  alapitvány Kolozsváron a székely gyermekek 
tanitatására. Farkas Simon téglagyáros példátadó alapítványával nagy 
hálára kötelezte le népünket. Régi világban fejedelmek  adtak ilyen nagy 
ősszegeket jótékony s főként  kulturális célra. 

A marosvásárhelyi m. kir. székelyföldi  iparmuzeum könyvtá-
rának megnyitásáról ad hirt a Technológiai Intézet Nyilvános Könyv-
tárának Közleményei. (25 f.  1942.) 

Ötven székely szolgalegény és leány kereskedelmi tanfolyamra 
jár Kolozsváron. Varga miniszter megígérte, hogy a sikeresen végző-



ket önállósításhoz juttatja. Legnagyobb tisztelet az életrevalósághoz^ 
főként  a haladni vágyáshoz, tisztességes munka és szerzett tudás utján. 

Ignácz Rózsa a székely témáink lelkes feldolgozója  nyerte el 
Budapest 2000 pengős F'erencz József  irodalmi dijat. 

Sz. Horváth Lajos székelykereszturi polg. leányiskolái igazgató,, 
az eredeti székely nótáink népszerű gyűjtője és feldolgozója  munkájá 
val ujabban a móramarosszigeli irodalmi társaság által kitűzött pályá-
zat II. diját nyerte el. Az énekes darab sikerűit hangulatos szövegét 
Sz. Somsay Erzsébet irta. 

Szerkesztőnket a Budapesti Mérnöki Kamara tagjának választotta 
be s mint geologus mérnököt a bányamérnökök szakcsoportjába osz-
totta be. 

A székely fafaragású  csillárok bekerültek az érdeklődés kö-
zéppontjába. A Hangya kiadásában megjelenő Szövetkezés nem rég 
adott hirt a székelyföldi  villamosítással járó egyik igen fontos  népmű-
vészeti cikk értékesítési módjáról. A gondolat a legfelsőbb  helyeken 
gyors megértésre talált s amint értesülünk legutóbb vitéz Pétery István 
miniszteri osztályfőnök,  aki a villamosítási ügyünknek lelkes apostola, 
e részlet kérdésünknek is buzgó istápolója lett. Legközelebb pályázatot 
fog  hirdetni a házban felszerelendő  villanykörték tartóinak elkészíté-
sére, fafaragású  díszítéssel, amellyel nemcsak a háborús gazdálkodás 
miatt beállott fémáru  hiányt pótoljuk, hanem az e téren már eddig is 
szépet és beváltat produkáló faragóinkat  juttatjuk állandó kereseti for-
ráshoz. Beláthatatlan munkaalkalmi eshetőségekről van szó, mert biz-
ton tudjuk, hogy azok művészi s mindig értéket jelentő kivitelükkel 
(nem lesznek alávetve — mint a gyári alkotások — az állandóan vál-
tozó divatnak I) nemcsak székely házainknck lesznek stílszerű díszei, 
hanem mint népművészeti tárgyak, nemzetközi viszonylatban is kere-
sett diszraüvek lesznek. Az ügy beindítása s kivitelezése szerencsére 
olyan kezekben van, hogy e reménységünkben nem fogunk  csalódni. 

A jövő számtól kezdve újból hozzuk a f.  évre szóló előfizeté-
seket és pártolóink névsorát. Ezzel igen sok olvasónk talál egy-
másra a közben történt címváltozások miatt I 

Nyomtattatott: ifj.  dr. Jodál Gábor könyvnyomdájában Székeiyudvarboly. 4201. 
Feleiós nyomdatulajdonos: ifj.  dr. Jodál Gábor. 


