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Az újjászületés előtt! 
Egy megelőző számunkban már jeleztük, hogy a SZÉKELYSÉG 
munkamenetében változás fog  beállani. A sok oldalról felmerült 
óhajnak, hogy a lap a programmjához hiven legalább havonként 
jelenjék meg, a szerkesztőnk a sok mindenféle  szerepében (kiadó 
és kezelő személyzet egy személyben és sok más közérdekű mű-
ködési tér még hozzá!) képtelen volt ennek eleget tenni. A meg-
változott viszonyok most már lehetővé teszik, hogy erőteljesebb 
módon nyilatkozhatik meg életérdeket jelentő kérdéseinkben s több 
teret szentelhet az önmagunk érdekének is. Ezt az u j bővitett fel-
adatot szerkesztőnk csak ugy tudja megoldani, ha a fizikailag  sok 
időt elrabló teknikai s főként  kiadói teendőket ifjabb  munkás ke-
zekbe teheti le. 
Ez oly módon sikerül, hogy az egyetemi ifjaink  most alakítandó 
Szövetkezete veszi át a kiadás ügyét s a szerkesztésben pedig Bokor 
Zoltán lép be segítségül. Jó reménységgel nézünk az ifjúság  aktivi-
tása elé, hisz közreműködésükkel maguknak készítik elő a jövőt! 



Tompa László. 
B számunk,  a székelv  élellér  adataival  legyen szerény 
hódolat  a székely  lélek  hű tolmácsolójának  a hatvan 
éves születési  évfordulója  alkalmával. 

Tompa Lászlót nem akarjuk bemutatni olvasóinknak 1 Erre nincs 
szükség, mert olvasóink a székelység egyetemének épen olyan réte-
géből kerülnek ki, akik amúgy is figyelemmel  szoktak kisérni minden 
megmozdulást s a székely léleknek minden megnyilvánulását. Láthat-
ták, hogy az elszakítás évei alatt itthon, mind az elszármazottak ön-
tudatélesztgető összeseregléseik alkalmával alig hiányoztak, mind 
Tompának a költeményei. 

A székely sorsközösségnek alig volt eddig olyan mélyen szivbe-
markoló tolmácsolója, mint Ő ! A személye különben méltó képvise-
lője volt a vihartól korbácsolt fajtánknak.  A világháború utolsó évei-
ben inditja meg a Székely Közélet c. heti hírlapot. A mindennapi 
élet eseményeinek, mint aminőknek a hírlapoknak kell lenniök, keser-
ves megörökitője volt Tompa I Nem neki való szerep is volt, a szé-
kely lélej^elerriezgetése helyett az olvasóknak tetszetősebb szenzációs 
bicskázások, vagy nagyságok honmentő munkáiról való megemléke-

zéseinek kiszorítása. Ép ugy fájdalommal  néztük, amikor másnak az 
okvetetlenkedő tyukszemtaposásai miatt, az ilyesmitől már lelkileg is 
távol álló, de felelős  szerkesztőként szereplő Tompát zaklatták a 
román ügyészség emberei. 

Mindezek dacára Tompa hősies nyugalommal csinálta tovább 
a szerepet, pedig az ő természetének is jobban megfelelt  volna, ha 
az a láp nem a többi vidéki hírlap tempóját követi, hanem amint 
a neve is véletlenül nagyon jól kifejezi,  az egész székely közéletnek 
lett volna ábrázolója. Hadd lett volna már kezdettől fogva  a székely-
ségnek egy magasabb szintet képviselő szerve, ahol a közéletünk 
nemesebb megmozdulásai kerültek volna megörökítésre. (Ezt még 
mindig várjuk 11) 

A kitartás és a faji  öntudatunk élesztgetőjének szól a születési 
évforduló  alkalmával a székely anyavárosban december 14-én rende-
zett ünnepély is. 

Vájjon  nem volna-e jó az ünneplésnek  ezt az alkalmát  mara-
dandóvá  tenni egy igazán székely  Irodalmi  Társaság  felállításával, 
mely a Tompa  László nevét viselné? 



A székely  anyaváros, az Erdélyi  Párt  rendezésében  a követ-
kező  szép  műsorral  hódolt  a nagy 
költőnek  születési  évfordulója  alkalmával: 

1. Hiszekegy—Himnusz. Énekli a Székely Dalegglet, vezényel Hajdú 
Árpéd. 

2. Megnyitó. Tartja Szabó András alelnök. 
3. Tompa László 3 verse: Vallomás; December 21; Diogenész 

lámpájával; szavalja Imecs Béla. 
4. Tompa László életútja. Ismerteti Biró Lajos, a városi tagozat 

elnöke. 
rj. Tompa László 2 verse: Virágzó fák  alatt; Ágról szakadt levelek...; 

szavalja Weress Margit. 
6. Uj Dévavára épül. Tompa László és Weress Gábor szerze-

ménye. Énekli a Székely Dalegylet, vezényel Hajdú Árpád. 
(Szünet.) 

7. Isten nagyságát . . . Halmos László szerzeménye. Énekli a Refor-
mátus Tanítónőképző énekkara. 

8. Tompa László 2 verse: Anyám kinéz az ablakon; Erdélyi aratás; 
szavalja Izsák Domokos. 

9. Tompa László helye az egyetemes magyar irodalomban. Méltatja 
dr. Tóth Béla. 

30. Tompa László 2 verse: Téren; Lófürösztés;  szavalják: Lázár 
Jenő és Szánthó Sándor gimn. tanulók. 

11. Üdvözlések. 
12. Magányos fenyő.  Tompa László verse. Előadja a Hivatásszervezet 

szavalókórusa. 
13. Szózat. Énekli a Református  Dalkör, vezényel Sándor István. 

* * 
* 

Már régen kereste a Tompa tisztelők nagy serege, hogy mi 
módon fejezhetné  ki mélységes tiszteletét és szeretetét a legnagyobb 
székely  költő  iránt. A 60. évforduló  látszott erre a legalkalmasabbnak. 

Megfelelő  más, társadalmi és irodalmi szervezet hiányában az 
Erdélyi Párt vette kezébe a megemlékezés ünnepélyének megrende-
zését, amely hatalmas közönség jelenlétében, dec. 14-én a székely 
anyaváros megyeházának dísztermében zajlott le a fenti  műsorral. 



Tompa László s Magányos fenyő 
Hogy görnyed, mint aki bűnt lakol, 
Az őszcibálta bús bokor! 
Az ágakról levert levelek 
Á szélben föl-  s le-kerengenek. 
HartBfct  röpül, vén fűz  nyikorog 
Minden csupa gyász, por, pernye, romok. 
A végét várja minden e zord vidéken — 
Csak én nem ! 

Én, amig minden omlik, összedűl, 
Gyökereimmel e kopár fokon 
—Bússzékely fenyő—megkapaszkodom 
S állok, daccal, társ nélkül, egyedül. 

S míg havat dob rám, hóköpenyt, 
egy szeles nap, vagy egy vad é]T 

így biztatom magam : ne félj, 
te tovább tartasz, mint a tél! 

A gúnyos holdnak, mely nekem 
halált, s hasonlót emleget, 

így szólok : »Uram, láttam én 
már karón varjat eleget! 

Görnyedtem én még máskor is, 
némultan, hó és jég alatt 

De törzsem, ágam akkor is, 
a hó alatt is zöld maradt. 

Kibírtam én már sok telet, 
Míg jöttek a jégtörő szelek, . 
S gályáimon, mint húrokon, 
Uj fuvalmak  zenéltek ! 
így múlnak, újulnak évek . . . 
Én az időkkel bátran szembenézek!« 

A fenti  költemény megjelenése ulán hamar az érdeklődés körébe 
terült. Nyilvánvaló volt, hogy eddig a székely sors ábrázolása 
ilyen tökéletes módon senkinek nem sikerült. A gondolat a ze-
nészben is megértésre tatólt. Sz. Horváth Lajos adta meg a zenei 
aláfestést!  Sajnos a zenemű többszöri sikeres előadása után is csak 
kéziratban maradt í A Tompa gondolatának festői  ábrázolását meg,. 
Daday Gerőnek köszönhetjük, aki igazán művészi elképzelésének tel-
jességével tudta a vihar által tépett, a sziklába görcsösen kapaszkodó 
székely fenyő  sorsát megeleveníteni. 



Románoktól vették-e át a székelyek a rovásírásukat ? 
Az olyan sokat vitatott székely rovásírás kérdését Dr. Sebestyén 

Gyula végérvényesen eldöntötte. (Miként bizonyosodott be a székely 
rovásírás hitelessége? Székely Nemzeíi Muzeum Emlékkönyve, 1929., 
244—251. old.) 

Ezzel nem elégedvén meg G. Popa Lisseanu tanár, egy cikket 
irt a »Scoala Moastrá« folyóiratban  »Alfabetul  secuesc* cimmel. Meglepő, 
hogy elég elfogulatlanul  tárgyalja ezt a román részről annyira rokon-
szenves ügyet. 

Cikke elején említi, hogy a székelyek a magyarokkal együtt a 
a latin írásmódon kívül még egy ábécét használtak és azt tartják 
kifejezetten  székely  jellegűnek.  Ezt az írásmódot a románoktól 
vették át, állítólag, akikkel a magyarok bejövetele előtt együtt éltek. 
A magyar történészek, — irja — magától értetődik, nem tudták elvi-
tatni a tények valódiságát, vagyis a székelyek rovásírás létezését, mind-
ezek dacára mégis tagadják az átvételét a románoktól. 

Később, mintha félne  hozzá kezdeni cikkében a továbbiak tár-
gyalásához, igy menti magát : »Keresni fogjuk  a következőkben, egy 
székely írásmód létezését, hogy be is bizonyítsuk azt, ami tényleg 
magyar és megmutassuk miben jöhetett létre a kölcsönzés*. 

Kérdést tesz fel,  hogy vájjon nem csak a székelyekről, hanem u 
magyarokról is mondhatjuk e, hogy írni olvasni tudó nép volt Euró-
pába való jövetelükkor. Nagyon valószínű feleli  rá, hogy a fővezér 
udvarán kívül, — mivel csak annak volt szüksége követeket küldeni-
fogadni  — nem volt kifejezett  Írástudásuk és nem is lehetett.ilyesmit 
követelni egy hódító hordától. 

Érdekes, hogy a székelyek letelepedését a németekénél Erdélyben 
kesőbbinek, vagy legalább is egybeesőnek tartja, s igy ezek, — sze-
rinte — sok anyagi és erkölcsi befolyással  voltak a székelyekre, nem 
is beszélve a többi népekről, ( ? ) akik még itt Erdélyben találhatók 
voltak. 

Kézai Simon és a Bécsi Képes Krónikának a kölcsönzésére vo-
natkozó részét idézi, ami ugyanis tápot adott a román történészek 
:-yen irányú kutatásainak. 

Kénytelen megdönteni Ha§deunak azt az állítását, hogy a dákok-
tól vették volna át a románok a rovásírást és később az ők közveti-



tésével pedig a székelyek. Szerinte?még Ioan Pu^cariu foglalkozott  rész-
letesen a Székelyföldön  található rovásirásos feliratokkal,  aki elis-
merte, hogy ezek elvitathatatlanul székely jellegűek, de a reformáció  ide-
jén csinálták titkos levelezés céljából a protestánsok. 

Azután Taglianini budapesti tudós runikus vonatkozást tárgyaló 
fejtegetése  végén megállapítja, hogy nem latin Írásmód, amint azt 
Pu§cariu, sem nem ciril, amint N. Iorga hiszi. 

Végül kijelenti, hogy a románok nem tudnak ítéletet mondani e 
felől  az írásmód felől,  amit a székelyek a románoktól kölcsönöztek 
volna állítólag, ahőgy azt Kézai Simon krónikás és a Bécsi Képes 
Krónika emiili. Az bizonyos, hogy mind a székely templom feliratok, 
mind Marsigli Kalendáriuma rtinikus  belükkel  vannak irva, amit a 
székelyek  nem kölcsönözhettek  a románoktól.  Ez a runikus irás nem 
csak a székely tartományokban található, hanem Magyarország más 
vidékein is, s mindenütt a Székelyföldön  magyar nyelvűek és egyetlen 
szó sem árulja el, hogy ez nem a közös magyar nyelvből  való volna. 
Honnan  ered  tehát az, hogy ez az Írásmód,  amit a székelyek  használ-
tak,  nem kijejezetten  székely  Írásmód?  De akkor, hogy magyaráz-
zuk azt, — kérdi — amit ilyen tekintetben a krónikák írnak. A nyelv* 
tudomány, válaszolja rá, majd világosságot vet erre a homályos 
kérdésre is. Blénessy Alajos. 

Visszaemlékezés régi jó székely gazdákra. 
Valahogy nem látok a községekben olyan gazdákat, mint 50— 

60 évvel ezelőtt. Verebesben Kováts Gergelyt, Kozmáson Márton Fe» 
rencet, Szentmártonon Gondos Antalt, Csekefalván  Fodor Dávidot, 
Kotormányon Sándor Gábort, Szentkirályon Nagy Dénest emiithetem,, 
bizonyára más községekben is voltak a nevezettekhez hasonlók. Ezek 
valamennyien jó módúak, nem is voltak a fizikai  munkára ráutalva, 
mégis napról-napra, reggeltől estig szorgalmasan dolgoztak cselédeikkel. 
A nép valamennyit ,,Urw megnevezéssel tisztelte meg és ez még té-
vedésből sem maradt el soha, pedig semmiféle  közhivatalt nem töltöt-
tek be, csak gazdák voltak. Vagyonuk eredete a becsületes örökség 
és a szorgalmas munka. Soha nem törekedlek a közvagyonok felé, 
sem a falu  gyengébb gazdái elől nem harácsolták össze a földeket. 
ÍHtek, hogy mellettük mások is élhessenek. Szőke  Mihály. 



A Székelyföldi  „özönfa".1) 
Irta: Dr. SZALAI ISTVÁN. 

1941 őszén egy nagyszerű és ízléses kiállítású, fényképekkel 
gazdagon illusztrált könyv hagyta el a sajtói, amelyben a szerzők a 
Székelység történetét, életét és lelkivilágát tárják a nagyközönség elé. 
E nagyszerű munkában, az egyes foglalkozási  ágak ismertetése során 
szó esik a fafaragásról  is, s ezzel kapcsolatban a szerző megjegyzi, 
hogy a gyergyói havasok tiszafa  (Taxus baccata) anyagának a fel-
dolgozására alakult díszműáru készítő ipar a tiszafa  kifogyása  miatt 
az áradások alkalmával felszínre  kerülő, feketére  festődött  »cserefac 
vagy »özönfa«  törzseket legjobban a tiszafához  hasonlóan kezdik felv 
használni.8) 

Mint ismeretes, a gyergyói medencében a Maros mindkét oldalát 
terjedelmes völgyi lápok kisérik, amelyek minden valószínűség szerint 
a medencét hajdan kitöltő tó maradványai. A Marosvásárhely felől 
mindinkább hátráló vízfolyás  a tó lecsapolását okozta, amely végül is 
a Maros mai jól ismert medre kialakulására vezetett. Áradások alkal-
mával az egykori tófenékből,  a völgyiláp iszapjába beágyazott kékes-
szürkés árnyalatú cserefa  törzsrészletek kerülnek napfényre,*)  amelye-
ket az ottani lakoság »özönfá«  nak nevez. 

A Székelyföldön  még a háromszéki medencében tudunk özönfa 
előfordulásról.  A Feketeügy Réty és Uzon községek közötti rész 
elmocsarasodolt szakaszán az áradások alkalmával hatalmas fatörzsek 
kerülnek elő. 

Néhai Hollendonner Ferenc már meg határozott ilyen özönfát,  az 
eredményt azonban nem közölte, mindössze annyit emlit meg, hogy 
Moesz Gusztávtól kapott egy darabot, amely Réty község mellől, a 
Feketeügy medréből származott Maga Moesz tölgyfának  határozza meg/) 

Jelen kis dolgozatomban egy ilyen »özönfa«  darab mikroszkopos 
vizsgálatát és ennek eredményeit szeretném röviden ismertetni. ftNiieg-
vizsgált fadarab  alluviumba volt beágyazva, tehát 3—10 ezer éves. 

A M hir. Horthy M. Tud Egy, Növénytani Intézetében készült dolgozat. 
3) A Széke'yföld  Írásban és képben 1941. Budapest. 
') A székely minden tölgyet cserefának  nevez, 
*) Bot. Közi. 1916. évf.  nov. szám, p. 93. 
5y A Székelyföld  írásban és képben p 33. 



Mivel az anyag feltűnő  jó állapotban volt, a vég- vagy homlok-
fáról  a tölgyfa  eredetét, az edények likasgyürüje és a vastag bélsuga-
rak, mint elsőrendű bélyegek alapján, szinte szabadszemmel is meg-
lehetett állapítani. A barnásfekete  szin, mint ismeretes a tölgyek 
csersav tartalmától származik, amely az iszapban mindig jelenlevő vas 
hatására megfeketedik.  Egyedül a Quercns cerris fájában  igen kevés 
a csersav. 

A puhított s beágyazott anyagból olyan jó metszeteket lehetett 
készíteni, melyek az élő fából  készültekkel vetekednek. 

A vizsgálat eredményeit a következőkben foglalom  röviden össze. 
A tavaszi pászta sugár irányban megnyúlt magános edényei ellipszis-
hez hasonlók, és 2—3 sorban hurirányban egymás mellé sorakozva 
jól szembetűnő likasgyürüt formálnak.  Ezekből kiindulva szülrebb üregű 
edények, áledények és faparenchymasejtek  csoportjai helyezkednek el, 
melyek a nyári pásztán áthaladva tölcsérszerüen kiszélesednek, majd 
a következő évgyűrű határon legnagyobb szélességeket elérve, ahhoz 
szorosan hozzásimulnak. 

A nyári pásztában az alapállomány, vastagfalu.  farostok  tömege. 
A metatracheális faparenchymasejtek  néha az áledényekkel v gy a rost* 
tracheidákkal együtt, a nyári farészben  az évgyürühatárral párhuzamosan 
haladó, többször megszakított hurirányu lemezekbe sorakoznak, amelyek 
a sötétebb alapállománytól élesen elkülönülnek, és a fának  makrosz-
kopikusan habos rajzolatot kölcsönöznek. Az edények oldalaihoz 
paratracheális faparenchymasejtek  simulnak. 

A nagy bélsugarak egymástól 15—4 mm. távolságra vannak, s 
közöttük sok az egyrétegű bélsugár. Ezekből 12—14 jut 1 mm2 re. 
Az évgyűrű szélessége változó, melynek határain a tavaszi ós nyári fa 
bélsugársejtjei semmi különbséget nem mutatnak' 

A keresztmetszetnek más tölgy féleséggel  való összehasonlítása 
során mindenekelőtt az amerikai tölgyeket kell mellőznünk, mint pl. 
a Ou. alba, Ou. bicolor, Ou. rabra etc, amelyek itt számításba nem 
jöhetnek. Az aurópaiak közül figyelembeveendő  a Qu. sessiliflora, 
Ou. robur, Ou. l&nuginosa,  Qu. conferla  és ezeknek alfajai.  A medi-
terrán Ou. ilex szerkezete már makroszkopikusan" is teljesen eltér a 
többi tölgyekétől,' a Ou. cerris t viszont a már előbb említett barna-
fekete  színeződés miatt kell elhagynunk. A Őu% conferla  ban és a Ou. 
lanuginosa  ban a nyárifa  tracheális elemei kígyózó, vagy villásan el-



ágazó sorokba sorakoznak, számuk csekély. A Ou. sessiliflora  szerke 
zete is hasonló ehhez, de keskenyebo évgyűrűi következtében az őszifa 
majdnem teljesen hiányzik. Még kevesebb a hasonlóság a nagy bél-
sugarak mennyiségében és méretében. Az élő fajok  közül a Ou. robur 
edényeinek likacsgyürüje, továbbá a nyári pászta rajzolata a leghason-
lóbb, mert ebben is, miként az »özönfa«  ban a szük üregü edények, 
áledények és faparenchymasejtek  csikjai tölcsérszerüen szélesednek ki. 
Bár a Ou sessiliflora  nagymértékben hasonlít a Ou. robur hoz, a 
nagy bélsugarai azonban egymástól távolabb vannak. Van arra is 
irodalmi adat, hogy a Ou lanugiosa  ban igen ritkán, a laza szövetrészek 
szintén tölcsérszerüen kiszélesednek.li) 

A hurmetszetre a bélsugárváz jellemző, amely elsőrendű diag-
nosztikai bélyeg. A nagy bélsugarak magassága 2.5 cm., igy ezeket 
a metszeten nem is lehet mérni. Szélessége a Ou rubor nál 230—250 <i, 
az »özönfa«  nál pedig 230—234. A bélsugársejtek hurmetszetének 
szerkezete a két fában  mind a széles, mind az egyrétegű bélsugarak-
ban teljesen megegyező. Az egyrétegű bélsugarak gyakoriságát az 
alábbi adat fejezi  ki: a O í. robur ban 50—70, az »özönfa<  ban pedig 
50—65 bélsugár esik 1 mn.2 re. 

A sugármetszeten a metatracheális lemezek mind a két fában 
egyrétegüek s egymástól különböző távolságra sorakoznak. 

A pontos és biztos meghatározást az elemek vizsgálata igazolta. 
Az elemek nagysága és finomabb  szerkezete ugyanis a két fában 
teljesen megegyező. Az edényeket mind a sugár, mind a huroldalon 
vermesgödörkék bontják, melyeknek vizszintes irányú elliptikus udvara 
a Ou. roburban 7—8 n hosszú és 5 5—57 // széles, teljesen hasonló 
szerkezetűek és nagyságúak az >özönfa«  vermesgödörkéi is. Vizszintes 
nyilásuk hasiték, mely az udvart teljesen átéri. 

A OJ. robur ban az edények átmérője 260—320 u, az »özönfa«-
ban 160—320 u között váltakozik. A szűkebb edények a Ou. robur-
ban 16—23 II,  az »özönfa«  ban is ugyanekkora. 

Mindezek alapján, bár a keresztmetszetek összehasonlí ásában 
némi eltérés mutatkozott, a megvizsgált »özönfa«  darabok egész 
határozottan Quercus robur, azaz kocsános,  vagy mocsáriölgyböl  szár-
maztak. 

*) Wiesner: Die Robstoffe  das Pflanzenreichas. 



A Rokonnépek Intézete. 
A Rokonnépek  Intézete  ezév januárjában létesült  a magyar kül 

ügyminisztérium  kulturális  osztálya anyagi támogatásával.  A közel 
jövőben azonban már a saját lábán igyekszik majd járni. A pontos 
cime: Budapest, XII. Márvány, u. 28 III. 5. 

Az intézet célja az, hogy a rokonnépek, finnek,  észtek, magya 
rok és a többi kicsi rokonaink évezredes különválás után újra egy-
másra találjanak, egymást megismerjék és egymást megszeressék ugy, 
hogy soha többé el ne váljanak. 

Hogyan  akarják  a rokonnépeket  egymáshoz közelebb  hozni ? El 
sősorban  levelezés  utján. Eddig  már közel  10.000 finn  és magyar 
diák  cime van névsorukban.  Azoké,  akik  egymással leveleznek. 

A jövő  tervei  közül  egy igen fontos  ! 
A béke eljöttével tanulmányutak rendezése, teljesen újszerű 

rendszerrel, hogy a tanulmányúton való részvétel necsak a gazdsgok 
kiváltsága legyen, vagy a különös képességgel megáldottaké, vagy a 
hivatalos ösztöndíjban részesült p.ir emberé, hanem a becsületes és 
arra méltó magyaroké Mert hiszen a finn—magyar—észt  rokonság 
ügye nemcsupán a tudósok, vagy a nagyvilágot járó művészek és 
gazdagok kiváltsága, hanem minden magyaré. 

Cserkészotthonból csecsemőotthon!... 
Megható áldozatkészségről tfcttek  tanúságot a napokban az 544 

sz. székelyudvarhelyi Bethlen Gábor cserkészcsapat tagjai. Székely-
udvarhelyen ugyanis csecsemőotthont létesitettek, amelynek azonban 
— a lakásínség miatt — megfelelő  helyiséget biztositani nem tudtak. 
Ez a szomorú helyzet meggondoltoztatta a Bethlen Gábor csapat 
cserkészeit, akik hamarosan ki is adták a jelszót: A cserkész, ahol 
tud, segít! — és máris megjelentek az otthon igazgatósága előtt és 
a csecsemőotthon céljaira felajánlották  az állami leányiskolában levő 
otthonukat, ők maguk pedig egy szerényebb helyiségben húzódtak 
meg. — A csapat tagjai egyébként három nepos mozgótáborozáson 
vettek részt, amelynek során naponta átlag 36 km. távolságot tettek 
meg. 



A Székely Nemzetgyűlés elé. 
Lapjainkban sok szó esett erről a régen várt és szükséges meg. 

mozdulásról. Ezzel kapcsolatban nagyon helyesen vetették fel  nem-
régen, hogy a szerencsétlen emlékű »Kongresszus« cimet a helye, 
sebbre, az ősibbre, kell visszacserélni 1 

A rossz cimen kivül az eltelt 40 óv bebizonyította, hogy nem-
csak lelkesedni s bölcs határozatokat kell hozni! 

Végre a gyülekezés jellegének a módjára vonatkozóan is hatá-
rozatokat kellene hozni, egy igazi nemzetgyűléshez méltóan. Jó volna 
kimondani, hogy kik  illetékesek ezen résztvenni (hivatalból pl. a szé-
kely megyék fő  és alispánjai, főszolgabírói,  polgármesterei, az egy-
házak esperesei és világi gondnokai stb. stb.) Ugyanis nehezen lehetne 
azt megcsinálni, hogy a tagok, más közbizalmi állásokhoz hasonlóan, 
általános választás utján jussanak ebbe a határozó testületbe. De részt* 
kellene vegyenek ebben a szaktestületek amúgy is már választás utján be-
került vezetői is (kamarák, tanügyi, gazdasági, ipari, kereskedelmi stb. 
egész a Székelyföldre  vonatkozó hatású egyesülései!) Gondoskodni kel-
lene arról is, hogy a nemzetgyűlésen meghatározandó névsor szerint ki 
legyen illetékes  az összehívásra 1 ? Erre, mindenesetre a nemzetgyűlés 
határozatainak végrehajtására megszervezett s állandóan, megrelelő 
fizetéssel  alkalmazott tagokból álló központi hivatal vezetője volna talán 
a legalkalmasabb. 

A székely közügy nem lehet amolyan csak, jóakarattal intézett 
közügy, amelyet a közbizalom illetékesei, ugy ahogy, ráérő idejűkben 
csinálgatnak I 

Bizonyára a felvetett  gondolatra sokan azt fogják  mondani, hiszen 
ez automatikus berendezkedés akar lenni! Arról sokat lehetne beszélni, 
de az ilyennek a felvetői,  vagy ellenzői elfelejtik  azt, hogy hamar kilóg 
a lóláb érvelésük kincstárából, amikor az elkülönülési jellegnek a 
veszedelmét kezdik emlegetni. Az évszázados székely eu'onomia, a 
székelyeknek az anyatörzstől való többszöri elvágottsága, sokkal alkal-
masabb lett volna az elszigetelődés gondolatának az igazi megtörténé 
sére. Mégsem történt meg, mert a jövőben sem történhetik meg, különöse^ 
ha a magunkra való gondolás s a magunkkal való foglalkozás  az egye-
temes magyarság megerősödését szolgálja, mint ahogy nem is lehet 
másként I — Egyelőre ennyit • kérdésről I b. 



A Fürdőszövetség és Borvizkutató Intézet 
közleményei. 

József  Ferenc kir. főherceg,  a Fürdőszövetség elnöke dec. G án 
szükkörü tanácskozást folytatott  Marosvásárhelyen a Fürdőszövetség 
vezetőtagjaival. Hatalmas nagy méretű tervek kerültek sorra, an.elyek 
a Székelyföldnek  teljesen az ásványvizek értékesítésére való közgazda-
sági kihasználására vonatkoznak. 

A Borvizkutató Intézet fejlesztésére  a Földművelésügyi Minisz 
ter Ur 6000 P. értékű műszert bocsátott rendelkezésre, hogy a rend 
kivül nagyjelentőségű Intézet a legkorszerűbb eszközökkel dolgozhassék. 

Rendkívüli közgyűlést és vándorgyűlést tartott a Fürdőszövet 
ség Szovátafürdőn  szept. 4 én, amelyen az érdekeltek s a nyaraló 
érdeklődők nagy számban vettek részt. A szokásos hivatalos ügyeken 
kivül dr. Bányai János a Borvizkutató Intézet munkálkodásának vázo 
lásával kapcsolatban rámutatott a rengeteg sok tennivalóra, amire 
szükség van az ásványvizeink kihasználása terén. Nyárády E. Gyula 
botanikus Szovátafürdő  környékén végzett kutatásainak főbb  ered-
ményeit közölte. 

Gyógyfürdői  ápoló, masszőr tanfolyamot  tartanak január hóban 
Budapesten. Sajnos, erről a nagyszerű jól jövedelmező pályáról itt 
nálunk nagyon kevesen tudnak. A fürdőtelepeink  fejlődésével  így aztán 
az a helyzet fog  beállani, hogy kénytelenek leszünk idegenből hozatni 
a szakembereket akkor, amikor itthon a mi embereink nem jutnak meg-
élhetési alkalomhoz. Igen fontos  volna, ha itt nálunk is nyitanának 
ilyen tanfolyamot,  vagy pedig a nagyobb fürdőérdekeltségek  gondos 
kodnának arról, hogy a pesti tanfolyamon  minél több erre alkalmas 
székely atyánkfia  vehessen részt. 

A M. Kir. Földtani Intézet az idén is több mint két hónapi 
munkaköltséggel folytatta  a Szent Anna tó környéki, csiki és gyergyói 
borvizforrésok  kutatását. A munkálatok nemcsak helyszíni vizsgálatokra 
terjedtek ki, hanem a vett minták alapján kb. 20 forrás  vize kerül 
részletes vegyelemzés alá, amelyek közt igen sok már előre is jó 
reménységgel biztat. 

Bálványosi gyógykeserü néven szabadalmazott kellemes izü s 
gyógyhatású likőrt hozott forgalomba  Kézdivásárhelyen, Csavar István 
Emil szesznagykereskedő, amely mint eredeti székely speciálitás kezd 
mindinkább térthóditani. Hisszük, hogy ez a Bálványosvár borvizes 
területén termett, gyógyitófűvekből  készített gyógyszer kiszorítja a 
hangzatos címek alatt jó drágán mért idegen különlegességeket. 



Mi van a székelyföldi  nyári 
kutató utakkal ? 
Lapunk szerkeszlőségéhez igen sok oldalról jött érdeklődés, 

hogy mi az oka ennak, hogy a megszállás évei alatt minden évben 
megrendezett kutató ut épen most a szabadfeliélegzés  idején maradt 
abba ? 

Az 1928. évben megindult s a Székely Nemzeti Muzeum kehe-
iében működő önkéntes kuta'ó seregről most már szabadabban be-
szélhetünk. Egyelőre csak vázlatosan érintjük ezt a példaszerűen, 
öntudatosan dolgozó kis sereg munkálkodását. Tagjai bizonyos terv-
szerűséggel oly módon hivattak egybe, hogy lehetőleg minden tudo-
mányág egy-egy már elismert képviselőjén kivül fiatalabb  tanárok, 
akiknek nem volt módjukban a tudományos külső s a belső feldől-
goró eljárásokban gyakorlatot szerezni, társultak. I)a a fokozatos 
utánpótlás elvénél fogva  a gimnáziumok felsősei  közül is vettünk fel, 
akiknéi egy kis garancia már mutatkozott a kutató munkához! Az 
ügynek segitő társai vidékenként azok, a minden magyar ügynek lel-
kes pártfogói,  akiket a kirándulások teknikai részéhez felkértünk.  (Itt 
tűnj. ki, hogy kik a nemzeti mozgalmainknak igazi önzetlen támogatói I 
Majd egyszer arra is sor kerül, hogy kik nem féltek  a hatóságoktól 
és az anyagi áldozatoktól s a fáradságtól  sem. Annyi bizonyos, hogy 
ugy a kutatók — valamint a helybeli segitő jóakarókról nem feledkez 
tilnk meg!) 

A visszatérés után, eddigi szünete ennek a szabad munkakö-
zösségnek, nem jelenti, hogy az uj körülmények közt felesleges  lett 
a működése, vagy az eddigi munkálkodók fáradtak  bele. Az egyedüli 
5»k a szokásos tempóban két hétig mintegy 20 résztvevőnek az ellá-
tásáról való gondoskodás, amilyet a mostani körülmények közt nem is 
annyira pénz, mint a háborús állapotokkal járó nehézség okoZ I 

Székelyföldi  kutatóutak  a mnlt  nyáron. A földünk  rendkívüli 
gazdag adottsága igen sok érdeklődő kutatónkat vonzotta ide. Dr. 
^ávorka Sándor egyetemi tanár, múzeumigazgató vezetésével egy egész 
lápkutató különítmény dolgozott Kászon vidékén, ahol Apor László 
áldozatkész támogatása tette lehetővé az érdekes helyek felkuta-
tását. / 



Göbéságok. 
Zsigabá rományal is megtanót. 

Az árnyék alatt faragó  Zsigabá s a szomszéd jóizüen beszél-
getnek. 

— Azt mondják Zsigabá, hogy kied mindent tud — mondja a 
szomszéd. 

— Az lehet, 
— Hát rományul tud e ? 
— Hogyne ! Éppen tegnap estefelé  ott állék a kicsi kapuba né 

s hát ahajt jő egy romány csendér s azt mondja felém  : Bűne száré 1 
(Jó estét!) En mindjárt megértettem, s azt mondtam reá, — a csid-
mám szárát erről-arról jól megnézve — hogy ennek a szára még elég 
jó volna, de az eleje fejelést  kéván. 

Osztán a tavasszal is volt beszélgetésem egy romány úrral Ud-
varhejt. Ugy vót, hogy mondom Retinek; »Te vess egy kötelet a kecske 
nyakába s mönjünk bé 'a kecskével a városba s a kecskét aggyuk el, 
mert a bankban törleszteni kéne s másképpen nem tudok, mert nincs 
pénz a háznál.« Ugy es vót. Mii bé s a kecskét ki a piacra, de biza 
még az árához közel se Ígértek s mü nem adók el. Inkább kértem 
kölcsön egy jó embörömtől. 

A barátok templománál ahajt meglát az asszony valami ződ 
hagymát árulni, s hogy most olyan állapotban van ugy megkéváná, 
hogy egy félmaréknyit  vövék neki. Ahogy hazafelé  indulunk, — az 
asszony elől a kecskével s a zöld hagymával s én utánna — hát jő 
szembe egy úrforma  s azt mondja az asszonynak rományul: Kum 
dáj csápé ? (Hogy adod a hagymát ?) Én elészököm hátulról, hogy 
feleljek  helyette, mert ő nem tud s mondom : »Ez nem cáp ! (Bak. 
kecske.) Ennek a mult tavasszal is két kecskéje vót I« 

Az ur osztán valamit morgott s avval elmönt. 
Hm ! Kied ugyanvalóst jól tud rományul. Jól megtanóla ! S azzal 

elmene haza, mert neki es szorgos vala a dolga. 
József  Dezső. 



Székelytöld kutatása. 
A budapesti Földtani Intézet geologusai részletes felvételezéseket 

csináltak s igazgatójuk dr. Lóczy Lajos egyet, tanár több izben sze-
mélyesen is részt vett a munkálatok irányításában. A cél az eddig 
elhanyagolt értékeink megismerése volt. Főként a szénhidrogének, 
ásványvizek, műtrágya anyagok terén vannak jelentős eredmények, 
Szép sikerrel szerepeltek az egyetemi ifjak  önkéntes munkaszolgála-
tosai is. 

Marosvásárhely földrajzát  irta meg Márkosfalvi  Orbán Istvár. 
sárospataki tanár. Nagy szorgalommal összegyűjtött adatok tárháza-
Igen ériékes emberföldrajzi  vonatkozások emelhetők ki s 130 lapra 
terjedő munkából. 

Muzeumi Füzetek. Az Erdélyi Muzeum Egylet természettudo-
mányi és matematikai dolgozatainak uj sorozata indult meg hosszas 
hallgatás után, Malán Mihály szerkesztésében. Az ezévi Ujfolyam  1. 
kötetének gazdag tartalmában igen sok székelyföldi  uj adat is helyet 
talál. Kolozsváry G.: Adalékok Erdély kaszáspókfaunájához.  — Nyá-
rády Gy.: A csomafalvi  Délhegy és növényzeti viszonyai. (Uj növény 
a Hieracium délhegyense Nyár.) — Nagy örömünkre szolgál Kol Er-
zsébetnek az erdélyi borvizek hidrobiológiájáról bemutatott adattára, 
Borszék és Bélbor borvizeinek nyári vegetációjáról. — Győrffy  I.: az 
erdélyi Pressia commutata sexusváltozása. Egy ritka májmoh fajtának 
érdekes, Békás szorosi példányáról van szó. Györffy  I.: Bélbor savanyu 
(bor) vizeinek mohái. 

A Hidrologiai Közlöny 1942. évi kötetének gazdag tartalmából 
kiemeljük a minket közelebbről érdeklő dolgozatokat : Pap F. Magyar-
ország ivóvízellátása. — Jendrassik A : Ivóvizeink a közegészség-
ügyi szempontból. — Vigh Gy. : A földtan  szerepe a városok vízellá-
tásában. — Bélák S. : A gyógyvizek szerepe, jelentősége orvostudo-
mányi szempontból. — Bányai J. : A hazai gyógyvizeink eredete. — 
Kárpáti J. : A Medve tó hőmérsékleti viszonyai. — Moll K. : Magyar 
gyógyfürdők  gyógyhatásai. 

A Magyar Nemzeti Muzeum első díjjal tüntette ki a málnásig 
kézdiszentléleki és bardti iskolák tanulóit. A Magyar Nemzeti Mu-
zeum állattani osztálya elhatározta, hogy összegyűjti és tudományo-
san feldolgozva  Erdély állatvilágát. Ehhez a nagyfontosságú  munká-



r.oz a muzeum olyan külső munkatársakat keresett, akik önként vál 
lalkoztak a legnehezebben összegyűjthető apró emlősállatok (különféle 
egerek, pockok, cickányok, denevérek, hörcsög, ürge, mókus, vakon-
dok, menyét stb.) és apró halak összegyűjtésére. Azoknak számára, 
akik hajlandók voltak ezt a kulturmunkát elvállalni, a Magyar Nem-
zeti Muzeum 50, 30 és 10 pengős dijakaj tűzött ki. Az emlős és hal-
gyűjtési versenyben résztvettek a berecki, komandói. gyulafalvi,  bárót!, 
kézdiszentléleki és vargyasi állami népiskolák, valamint a málnási ref. 
népiskola tanulói. A Magyar Nemzeti Muzeum illetékes osztálya most 
hozta nyilvánosságra a verseny eredményéi. A beérkezett anyagból 
a versenyen résztveit Birót, Kézdiszentlélek és Málnás iskoláinak 
gyűjtését kifogástalannak  minősítették. Az erkölcsi pálmát a faj• 
számra és kifogástalan  gyűjtésre való tekintettel Málnás nyerte meg,-
második lett Kézdiszentlélek, a harmadik Bárót. A Magyar Nemzeti 
Muzeum illetékes osztályának közlése szerint, tekintettel arra a lelkes 
és önzetlen munkásságra, amellyel Erdély tudományos feltárására  irá-
nyuló nemzeti törekvéseket oly buzgón támogatták, mindhárom isko-
lának az első dijat ítélték oda. A Magyar Nemzeti Muzeum álattárának 
igazgatója ezután Isten áldását kéri a díjnyertes székely iskolák tanulóira 
és annak az óhajának ad kifejezést,  hogy önzetlen munkásságuk le-
gyen példaadó a többi iskolák ifjúsága  számára is. 

Juhkullanccsal terjesztett betegség elterjedéséről ad hirt Soltai 
Ferenc  dr.  (A „Rocky Mauntains fever«  erdélyi előforduláséiról.  Or-
vostudományi Közlemények 1912. 3 évf.  697 1.) A lázas betegség a 
juhokkal foglalkozóknál  lép fel  s terjesztője a Boophylus annulatus 
nevű élősdi. 

Uj növénytani adatokat közöl Nyárády  Gyula a Scripta Byta-
rtica Musei Transilvanici 1942. évi kötelében. Hieráciumok a Hargitá-
ban, a lövétei CaVdamine trifoliata  kérdés tisztázása. Az 1943-iki kö-
tetben a Viola tricolor csoport kritikus alakjai közt székelyföldi  esetet 
emlit. 

A gyergyói havasok növényvilágának ismeretéhez közöl uj ada-
tokat Újhelyi J. a Botanikai Közlemények 1—2 füzetében,  u. o. Hortobágyi 
T . Tusnósfürdő,  Szent Anna tó, Csikszentimrei Büdös moszatjainak 
ismertetésével hoz uj adatokat, u. o. Nyárády Gyula a buzavirágfélék 
ismertetése közt hoz több székelyföldi  fajt. 



Irodalom—Lapszemle. 
Fírtosváralját ábrázoló festményeinek  levelezőlap álaku sok-

szorosítását adta ki Firtosi  József  Dezső  festőművész,  a szülőfalujáról 
szóló kegyeletes megemlékezés jeléül. De ezenkívül azt a célt is szoi-
gálja, hogy a levelezőlapok 20 filléres  árából befolyó  jövedelem járuljon 
hozzá az Országzászló alap gyarapításához. Az egyik' levelezőlapon a 
történelmi és mondavilágunk szent helye, a Firtosvára van ábrázolva 
Firtosváralja községgel. A féllapon,  alatta, az egyszerű falusi  iskola, 
mely egyben a szülőháza is volt. Egy másik levelezőlap megint egy 
grafikus  munkájának a reprodukciója. Igazi típusként mutatja be az 
ünnepnap délutánján utcai megbeszélést folytató  atyánkfiainak  egyik 
csoportját. A levelezőlapok igazi jó friss  székely levegőt árasztanak I 
Ilyen művészi jól kivállogatott témák kellenének minden vidékünkről! 
(Levelezőlapok megrendelhetők a művésznél. Lakása : Gyula, Ecsedi-
u. 22. sz.) 

Knop Ferenc édesapja munkás nyomdokain haladva Korondon 
és Parajdon agyagipari üzemet állított fel  s ennek beharangozójául 
»MeghonDSÍtom a korszerű exportképes kőedényipart Erdélyben* cím-
mel egy gyakorlati megoldásokkal bővelkedő ismertetést adott ki külön 
füzet  ^lakjában. Figyelemmel fogjuk  kisérni a nagyszerű gondolat ki-
fejlődését  ! 

Ujfalvy  Sándor elszármazott székely atyánkfia  több mint száz 
éves, kortörténeti szempontból igen fontos  emlékiratait  adta ki az EME,. 
dr. Gyalui Farkas sajtó alá rendezésével. Mintha a mai állapotokat fes* 
tené le oly üdén hatnak a székelyföldi  megjegyzései. Igen igen tanul-
ságos volna a mai kornak is megszívlelni a prófétai  meglátásait! 

Jánosfalvi  Sándor István : Székelyhoni utazás a két Homoród 
mellett c. munkát mentette meg az irattári magányából Benczédi Pál, 
amikor a Jancsó Elemér által szerkesztett Erdélyi Ritkaságok c. könyv-
sorozatban megjelentette. Igen fontos  utmutató a Székelyföld  utáni 
érdeklődőknek s azoknak, akik ezzel a területtel foglalkoznak,  falu-
monografiákhoz  szolgáltat becses adatokat! (Minerva kiadás Kolozs-
vár. 2 k.) 

A székelyek három erényéről ir Péter Ernő a Fiatalok ezévi 9. 
számában. Itt jelent meg Zirczy Ilona cikke is a székelység turáni 
vonatkozásairól. 



Becsüld meg a trágyát címen Mikes Ferenc szerkesztésében egy 
szép szines képekkel disznett tartalmas gyakorlati tanácsadó jelent meg, 
amely a trágyázás nehezebben megérthető vegyi tudnivalóit igen ügyes 
népszerűsítő módon tudja megértetni a gazdaközönséggel. A trágya 
kezelésének ez az utmutatója nagy szolgálatot tesz s érdemes volna 
-a, szines tábláit megnagyítva közhelyeken és iskolákban elhelyezni, 
annyira tanulságosak. 

Mezőgazdasági munkatudomány c. alatt uj folyóirat  jelent meg 
a Mezőgazdasági Munkatudományi Intézet kiadásában. Szerkeszti: 
Heller András. Élőfizetése  egy évre 20 P. Kiadóhivatal, Budapest, XI. 
Nagyboldogasszony utja 45. Gazdasági életünk vezetőinek megbecsül-
hetetlen szolgálatot tesz 

Tamás Károly ny. polg. iskolai igazgatónak értékes munkásságát 
ismerteti Máté Törék Gyula a Nemzeti Figyelő febr.  28-iki számában. 
Székely közmunkás testvérünk a háromszéki szülőföldjének  akarat 
erejét vitte magával s magyar nemzeti öntudatos nevelésnek valóságos 
irodalmát teremti meg már akkor, amikor csak az ő látnoki ereje 
sugalta a már felszínre  került nemzeti sorsunk hordozó irányát I 

Budapesti hévforrások  vizének radiologiai vizsgálatát tette közzé 
doktori értekezés alakjában Szabó Árpád  tanársegéd. Amint tudjuk 
székely testvérünk megkezdte a székelyföldi  vizeknek is a vizsgálatát 
és sok reményt füzünk  munkálkodásához, hisz ezen a téren sok a 
tennivaló s igazi eredményt az tud felmutatni,  aki a szaktudásán kivül 
szivét és lelkét is beleviszi a kutatásba. A szakkörök által is méltá-
nyolt bevezető munkája után minden reményünk meg van erre. 

•Erdélyi kérdések — Magyar kérdések*. Ezen a címen most 
hagyta el a sajtót az Erdélyi Párt országos központjának 120 oldalas 
kiadványa, amely *z Erdélyi Párt kolozsvári tagozatában a magyar 
sorskérdésekről elhangzott előadásokat tartalmazza. A könyvhöz gróf 
Teleki Béla elnök irt bevezetőt. Tartalma: Zathureczky Gy.: A ma-
gyarság helyzete Európában, László D.: Nemzeti társadalmunk erő-
viszonyai, Venczel J . : A székely kérdés lényege, dr. Páll Gy.: A 
zsidókérdés Magyarországon, Kovrig B.: A szociális kérdés, Gelei J . : 
Magyar közmüvelődéspolitika és nemzetnevelés, Csekey I.: Alkotmá-
nyunk és a közösségi gondolat, Mikó I.: Erdély és a nemzetiségi kér-
dés, Gyulay T . : Szabad vagy kötött gazdálkodás, Albrecht D.: A jobb 
magyar jövendő. A könyv Ízléses címlapját K. Sebestyén József,  a 
<kitünő heraldikus rajzolta. 



Lármafa. 
Áll Körösi Csorna Sándor szobra. Évszázadokra visszamenő 

bűnünket tette jóvá Marosvásárhely közönsége, amikor végre ide haza 
js felállította  a székely szívósság és tudás megtestesítőjének szobrát. 
A mű Dabóczy Mihály székely testvérünk alkotása s a sokáig leve-
gőben lebegő jó szándék megvalósításának, a méltó utódnak, Körösi 
Csorna Gyula polg. iskolai igazgatónak nagy érdeme. 

Józan Miklós dr. unitárius püspököt az őszi nagygyűlés alkal-
mával melegen ünnepelték pappászentelésének 50. évfordulója  alkal-
mával. A közszeretetben álló tudós és munkás főpap  ünneplő sere-
géhez mi is csatlakozunk. 

A Madártani Intézet fennállásának  50 évét ünnepelték meg 
szerény keretek közt. Az alapítását Hermán Ottónak köszönhetjük, 
aki egyedülálló intézetével példát szolgáltatott ennek az értékes és 
hasznos tudományágnak a fejlesztésére.  Az Intézetnek s munkatár-
sainak a Székelyföld  is sokat köszönhet, mert kutatói nagy szeretettel 
karolták fel  ügyünket és sok adatukkal világítottak rá értékes ma-
dárvilágunkra. A népszerű intézet bárkinek szívesen áll rendelkezésére 
az ezirányu tudnivalókban. (Bpest. II. Hermán Ottó-ut 15.) 

A polgári iskolák megszervezésének 75. évfordulóját  ünnepelték 
meg Budapesten. Ez az iskola tipus, amint azt már több helyen s a 
legelső tanügyi körökben is elismerték, a polgári társadalmunk kiala-
kulásának legfontosabb  tényezője lett. Sokáig viselte s viseli az ala-
pításának idejében nem valami nagy tekintélyt adó elnevezésének a 
hátrányait. De a tény az, hogy ez a rendkívül nagy gyakorlati jelen-
tőségű iskola polgári társadalmunknak óriási szolgálatot tett. A köz-
hivatalnoki pálya az ipar és kereskedelmi világ nagy többsége innen 
szívta a megélhetéséhez alapul szolgáló ismereteket. Hisszük, hogy az 
évforduló  utáni évek elhozzák ennek az iskola típusnak azt a méltó 
további fejlődését,  amelyet megérdemel s még jobban teljesítheti cél-
kitűzését a most már magasabb társadalmi igényekkel szemben. Szé-
kelyföldünk  iparosodásának volt ez az iskola a megalapozója és ma 
is igen nagy népszerűségnek örvend. 

Bikafalvi  Máthé Dénes dr. székely származású egyetemi tanár, 
a fogászat  kiváló speciálistája, meghalt Budapesten. 



Megértő és jótékony kezek munkája. A budapesti  Néptrodahui 
Társaság  ajándékaból a következők kapják lapunkat tiszteletpéldány-
ként : Kézdivásárhelyen : Róm. kat. Gimnázium, Gazdasági iskola, Ail. 
polg. leányiskola, Cecília Kör. — Csíkszeredában : Hóm. kat. Gimná-
zium, Róm. kat. Tanítóképző. —• Sepsiszentgyörgyön : Ref.  Leánypol-
gári. Ref.  Kollégium, Ref.  Tanítóképző, Antal Káunán Gyimest'elsőlok, 
— Barabás Károly Esztelnek, Ferenc József  Komolló, — Kis Feranc 
Hodgya, — Horváth István Csikrákos. — Kolozsváron : Incze L.ajos, 
Unit. Kollégium, Unit. Theologia. — Sándor Zsigmond Csikszépviz. — 
Márton György Csikszenteyörgy. — Mezei Tamás Ditró. — Olvasókör 
Parajd. — Olvasókör Csikszentdomokos. — Erd. Egyetemi Hallgatók 
Köre Szeged. —7 Szabó Margit Ikafalva.  — Székelyudvarhelyen : Róm. 
Kat. Gimnázium, Ref.  Kollégium, Ref.  Tanítónőképző ifj.  köre, — 
dr. Lévai Lajos dr. — Bakó Kálmán Csikcsomortán. 

Az Erdélyi  Muzeum  Egylet  a következőknek küldi tiszteletből, a 
székelyföldi  kutatások támogatásának az elismeréséül; Aladits Zoltán 
Csíkszereda. — Bartha Sándor Angyalos. — Bene József  Marosvá-
sárhely. — Bogáts Dénes Sepsiszentgyörgy. — Berzevitzy Béla Bpest! 
— Bíró Sándor Kolozsvár. — Bokor Endre Tusnádfürdő.  — Bodnár 
Jáno^dr. Debrecen. — Csiby Andor dr. Gyergyószentmiklós. — Csu-
tak Sándor Kovászna. — Dobos Ferenc dr. H. — Csiky Jakab Sza-
kadár. — Endes Miklós dr. Bpest. — Ferenczy Gábor dr. Székely-
keresztur. — Ferenc Gyárfás  Csíkszereda. — Gáspár Gábor Mvásár-
hely. — György Gábor Kászonaltiz. — Haáz Rezső H. — Hefty  Andor 
Mvásárhely, — Sz. Horváth Lqjos Szkeresztur. — Holló Ernő H. — 
Imre Barna dr. Mbánd. — Jodál Károly Szatmár. — Juhász Lajos 
Csmadaras. — Kelemen István F.-rákos. — Kósa Gábor Cskozmás. — 
László Ferenc Bölön. — Molnár Sándor Kvár. — Molnár Lázár Lövéte. 
— Medgyaszay Mihály Ercsi. — Moesz Gusztáv dr. Bpest. — Nagy 
Imre Olasztelek. — Németh Lajos Nymagyaros. — Orbán Árpád 
Csíkszereda. — Paál Elek Kvásárhely. — Siigethy Béla Beszterce. — 
Vinczeffy  Sándor Nyiracsád. — Szentmártoni Kálmán Kvár. — Zoltán 
Sándor Hszentmárton. — Csapó József  Kvásárhely. 

Pártolói  példányok!  Dr. Török Andor a Székely Nemzeti Mu-
zeumnak. — József  Dezső a székelykereszturi unit. gimn. Orbán Balázs 
Önképzőkörének. — Paál Elek Pál Mártonnak Gycsomafalván. 

^.Nyomtattatott: ifj..  dr. Jodál Gábor könyvnyomdájában Székelyudvarhely. 4484. 
- j Féleíós nyomdatulajdonos: ifj.  dr Jodál Gábor. 
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