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F e l h í v á s előfizetésre. 

Tisztán csak a munkára s a tetsvéri szeretetre alapított s ezideig 
egyedül álló speciális székely témájú folyóiratunkkal az Orbán Ba
lázs Székelyföldjére gondoltunk a célunk kitűzésénél. (így tehát foglal
kozunk az Aranyosszékkel is!) 

A munkatársaink előkelő névsora garanciát nyújt arra, hogy a 
havonként összegyűlő füzetecskék bármelyikünk könyvtárába beillő 
részt fognak képviselni abban a tárgykörben, ami fajunk, földünk 
ismeretét illeti. És e szerény kezdeményezéshez mértek lesznek viszont 
az anyagi igényeink is. Amint az előfizetési dijból is látszik, nem áldo
zatot, hanem megértést, jóakaratot és figyelmességet kérünk az elő
fizetések beküldésére való felhívásunkkal. Nagy örömünkre szolgálna, 
ha minden érdekelt helységbe legalább egy példány juthatna el folyó-
iratmikból s még tovább menve, ha elszármazott testvéreink e folyó
irat által vennék fel az összeköttetést szülőföldjükkel. Ennek pedig 
sem erkölcsi, sem anyagi akadályai nem lehetnek. 

Adja Isten, hogy é kis csira megértő talajra találjon !! 

Támogatásukat eddig megígértek: Antal Áron (szépirod.), dr. Ba
logh Ernő (geol.), Bene József (népr.), dr. Bene'dek Marcel (irod.) Bíró 
Lajos (irod. tört.), dr. Bitay Árpád (tört.), Gyallay Domokos (szépirod.), 
Brosz Emil (állattan), dr. Császár Károly (nyelvtud.), Csiky Ernő (ál
lattan), dr. Csutak Vilmos (tört.), Nagy Elemér (irod.), Erős József 
í{tört.), Farcádi Sándor (szépirod.), dr. Gaál Igtván (paleontolgia), dr. 
György Lajos (irod. tört.), Haáz Rezső (néprajz.), Halmágyi S a m u 
(szépirod.), Sz. Horváth Lajos (népies zene), József Dezső (népr.). 
Kelemen Lajos (tört.), dr. Koch Sándor (ásványtan), dr. Lévay Lajos 
(földr. társad.), Nyárády Gyula (növényt.), Nyirő József (szépirod.), 
Rákosy Zoltán (szépirod.), dr. Roska Márton (ostort.). Szabó András 
(irod.), Sz. Szakáts Péter (gazd. ipar), dr. Schmidt Béla (közegészs.), 
dr. Szádeczky K. Lajos (tört.), dr. Szádeczky K. Gyula (geológia), 
Szentmártoni Kálmán (tört.), dr. , Szilády Zoltánr (állattan, népr.), 
Tiboldi József (zene), dr. Török Andor (tört.). Török Zoltán (geoL), 
Ütő Lajos (szépirod.), Vájna Károly (tört.), Vámszer Géza (népr.)^ 
dr. Xántus János (földr.). ' 

Előfizetése e esonka évre 4 0 Ltei. 
Tanulók, tanügyiek, papok és nyugdijasoknak 30 Lei. — Más valutában i'50 Pengő 

(kedvezményes 1'20) vagy ennekmegfelelő érték) Egyes számára 15 Lei. 
Akik az előfizetést nem utalhatják át, azok a befizetéseiket a 2-ik számban közlendő 
helyre küldhetik be utólag. Addig levelezőlapon küldjenek értesítést a lap megindítására. 



B e k ö s z ö n t ő . 

E füzetecske a maga szerény fartalmával egy kis tégla akar 
lenni ahhoz az épitményhez, melynek az alapjait bizony már az elő
deinknek le kellett volna rakniok. 

Régen éreztük valaminek a hiányát ! S ez pedig nem volt más, 
mint az a közös tűzhely, melynek a világánál egymásra ismerhettünk 
volna s amely össze kell melegítse az elszigetelten élő itthon mara
dottak és elszármazottak egymást kereső lelkét. 

Sokan várták e megnyilatkozási alkalmat, hogy legyen végre egy 
fórum, ahol minden ami székely, helyet találhasson ! Kellett egy tükör, 
amelybe a fajunk, földünk után érdeklődő bepillanthasson és viszont 
mi is a rég keresett képet meglelhessük benne ! 

Talán lesznek olvasóink közt olyanok, kik ideális elképzelésük
kel lúiszerénynek találják e meginduló lapszámmal határolt kereteket! 
Igazuk is van, de a mai súlyos gazdasági viszonyok mellett célsze
rűbbnek találtuk ezt a kezdési módot, mely igazi kifejezője a semmi
ből is teremteni tudó ősi székely erőnek. 

Ezt a helyet politikamentes munkaterületnek tekintjük, amelyhez 
kérjük minden székely testvérünk és a velünk együtt érző jóakaróink 
támogatását. Mindenki segíthet! S ha a dolgozni akarás gondolatában 
egymásra találunk, lehetetlen, hogy a becsületes munkának meg 
ne legyen az eredménye. 

Itt kell megemlékeznünk a legnagyobb hálával a székelykeresztúri 
Kaszinónak Orbán Balázs emlékezetére indított akciójáról, amelynek az 
eredménye adta meg az erkölcsi és anyagi lehetőségét az »orbánba-
lázsi« munka ez előttünk álló keretek közt meginduló folytatására. 
Szerény körülmények is szolgálhatják a közérdeket megértés és jó
akarat mellett! 



Orbán Balázs. 
Bányai Jánosnak a homoródalmási barlangnál 1931 jun 14 én tartott emlékbeszéde. 

E sorokkal meginduló munkánk első 
lépése legyen a megemlékezésé. Álljon 
itt legeiül Orbán Balázs neve, akinek 
100 éves születési évfordulója volt az 
élesztő kovásza annak a munkának, 
amelyet Ő megkezdett s amelyet nekünk 
fajunk, földünk érdekében folytatnunk 
kell 

A természet remeke, az Isten csodás teremtménye s az ősi szé
kely mondavilág hagyományai által megszentelt helyére gyűltünk össze 
ünnepelni. Ünnepelni a legnagyobb székelyt, Orbán Balázst, akinek 
első maradandóbb emlék állítására stílszerűbb helyet n e m lehetett 
volna találni, mint e megdönthetetlen falakból alkotott templomot, ahol 
megihletett lelkünkkel méltán áldozhatunk a megemlékezés oltárán és 
ahol megtisztult gondolatainkat a Hargita erdőinek zúgó búgó orgonája 
kiséri s emeli az ég felé. 

Szálljon vissza lelkünk a szeretet szárnyán 100 évvel előbbre a 
kis Lengyelfalvára, ahol 1829 febr. 3 án, Balázs napján a mindig leg
nagyobb testvérünk megszületett. Születése idején küzködik a tél az 
enyhülést hozó tavasszal, mint később maga Orbán Balázs is életének 
«gész folyamán a fagyos hideg közönnyel, a téli tétlenséggel, hogy 
tavaszi friss vérkeringést, életet, munkakedvet vigyen be elernyedt 
közéletünkbe 

A felcseperedő gyermek lelkébe mélyen vésődik be a székely 
falvak típusának emléke, a hegyes-völgyes határ nehéz megmunkálása, 



3 

de ott, a háttérben álló Budvár erdőkoszoruzta sziklabérce az ősi 
mondavilágával, mesekincseivel ragadja meg. 

Tanulóévei a székely anyavárosban hamar elrepülnek s még be 
sem tudja fejezni középiskolai tanulmányait, midőn szüleivel, örökség 
átvételére, Konstantinápolyba utazik. A kelet akkor még inkább Balkán 
volt s igy érthető, hogy jogos tulajdonukhoz nem juthattak hozzá, de 
annál inkább értékesebb volt az az első hatás, mely kitörölhetetlenül 
bevésődött az ifjú Orbán Balázs lelkébe. Felhasználva az alkalmat be
járja Görögországot. Akkor látja, hogy fajának nehéz érvényesülése, 
boldogulása, ép ugy mint a görögöknél, földjüknek feldaraboltságában, 
elszigeteltségében van. Ott látta maga előtt a sarokban meghúzódó 
KászoD széket, a tőle elválasztott s maga is még apróbb részekre 
oszló Csikót, majd az egymástól távol álló Háromszék, Erdővidék, 
Sóvidék, a zárt Gyergyói medence elevenedtek meg szemei előtt. 

Dús tapasztalatokra tesz szert Kis Ázsia, Egyiptom bejárásával s 
friss impresszióit a tanulságok gondos kiemelésével az Utazás Keleten 
cimü munkájában teszi közzé. 

Athénben értesül a 48-as szabadságharci mozgalmakról s gon
dolkozás nélkül fog fegyvert és 150 társával siet haza, mint azt a 
lelke parancsolta. Sajnos, minden késő volt már ! A világosi menekül
tek szomorú helyzete s hazájának sorsa lesújtja. Ott marad s gazdag 
tapasztalataival, nyelvismeretével, előkelő összeköttetéseivel igyekszik a 
hazátlanok sorsán enyhíteni. Megosztja velük a bujdosók kenyerét. 

Csak 1859-ben az elnyomatás némi enyhítésére tér haza. Az 
akkori sivár passzív közéletet ő a példát adó munkával, aktivitással s 
a nyomasztó politikai levegőt a szabad természet, a Hargita friss 
levegőjével cseréli föl. Bejárja a Székelyföld minden porcikáját: össze
szed, összegyűjt minden adatot, ami a földünkre, fajunkra vonatkozik, 
s még a mai viszonyaink szerint is hatalmas hét nagy kötetben közzé 
teszi a Székelyföld leírását. 

Szerencsésen találja meg a közlés módját is. Pontos adatai igen 
sok későbbi tudományos kutatásra szolgáltattak alkalmat. Vonzó, szí
nes leírásait ugy a könyvforgató középosztály, mint a betűzgető falusi 
atyánkfiai is szeretettel forgatták, mert megértették s a sorokból ki
ömlő melegség megfogta lelkét mindenkinek. 

Hogy Orbán Balázst oly kevesen ismerik, annak — szerencsét
lenségünkre — az az oka, hogy munkája, a Székelyföld ez a mindig 
értékes bibliája ma a legnagyobb ritkaságok közé tartozik, olyan ke
vés példányszámban van elérhető helyen. Orbán Balázs e munkájával 
nemcsak az akkori tudás szerint adott tökéletest, hanem egyben el
vetette magját a további munkának. Nekünk pedig fel kell vennünk 
az általa letett kalapácsot, mert sok az elvégezni való munka még! 
Az ilyen természetű munkának, mint ő ép a legjobban bebizonyította 
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nemcsak kimondottan elméleti s tudományos piszkálódásnak kicsinyelf 
értéke van! Igenis, az eredmények mélyen belevágnak a közéletünk
nek minden vonatkozásába. Hisz képviselősége alatt tűnt ki, hogy a 
történeti kutatásaival a padlások poros irataiból kikurkászott adatok 
mentették meg sok ősi jogát a székelységnek, amikor pl. a székely 
székek megszüntetésével a közvagyonok likvidálásra kerültek. Abban 
az időben is meg volt a mindent államosítani igyekvő tendencia, de-
Orbán Balázs a sok elfeledett Írásával résen állott!' 

Ő mutatott rá munkájával, hogy a természet által adott kincsei' 
a Székelyföldnek nem érnek semmet, ha azokról nem tudunk, ha-
azok felkutatva, ismertetve: igy a nyilvánosság kirakatablakaiba he
lyezve nincsenek! Ő mutatott rá az ősi népszokásaink megörökítésé
vel, hogy bizony fajiságunkat súlyos veszély fenyegeti s igen sok j6 
megbecsülésre érdemes viselet és szokás már el is tűnt azóta s azo
kat ép a munkájának hü leiró adatai alapján tudnók csak visszaállítania 

Érezte ő már akkor ezt a nagy bajunkat s ezért maga is példát 
adott egész életén át az ősi viselet tiszteletére. Ői, a főrangú ur, szü
letésénél fogva báró, székely szőttes ruhában járt, viszont mikor fajá
nak reprezentálásáról volt szó, akkor a legdrágább díszmagyar ruhát 
vette fel, ami bizony — amint azt sokan elismerték — , kevésnek állott 
olyan szépen, mint neki. 

Életmódja szerény, takarékos volt csak azért, hogy halála után. 
minél többet hagyhasson vissza székely fajának közcélokra. 

De ki tudná egy csodás életnek sok oldaluságát még hosszabra. 
szabva is vázolni, aki még halálos ágyán — 1800 ápr. 19'én — is a-
képviselői kötelességére gondol, ahol népének, fajának érdekeiről s-
azok megvédéséről lett volna szó. 

Vájjon mikor jön el az ideje annak, hogy ez az eszményiséo; 
oltárára helyezhető példás egyéniség megkapja a megértő elismerést?' 
Életrajzának olyan részletes feldolgozására gondolunk, mely méltóan 
mutatja be előttünk a legnagyobb székelyt. 

Emlékedet akartuk, Orbán Balázs, idézni! Pedig Te idéztél ide-
n̂inliet, mikor az ünneplésünk e helyéi leirtod. Te mondád, hogy' 
„a természet annyi megragadóan szépet halmozott egybe, hogy a bá
mulat valójában kimerül azoknak csudálásában. Ez kétségtelenül Eu
rópa legszebb, legbámulatosabb hegyrepedése, mely szépség és nagy
szerűségben túlszárnyalja a hires Klámm-szorost és a csudás Pass-
Lueget is s midőn azoknak megtekintésére Óceánon túlról is eljön
nek, — ezt még e hon fiai közül is oly kevesen méltatják meg
nézésre". 

Idéztél, — itt vagyunk 1 Megmozdulásunk a Te szellemedben
megindult munkát jelenti, mely a Te emlékezeteddel fog élni, mert 
élnie kell! 
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A székely székek kialakulása.* 
Irta : Szádeczky Kapdoss La/os dr. 

A székelyek közigazgatási területeit félezer éven át (1400—1872) 
•székeknek nevezték (sedes). Hivatása és szerepköre ugyanaz volt, mint 
Magyarországon s az erdélyi magyarság területein a vármegyéknek. 
Megkülönböztették az eredetileg alakult fő- vagy anyaszékeket s a 
később ezek keretében alakult fiuszékeket (sedes filialis). Kialakulá
suk hosszas történelmi fejlődésnek volt az eredménye, illetőleg más
n e m ű fejlődési fokok előzték meg. A letelepedés kezdetén vagy a tele-
ipitő vezérek nevéről, vagy a földrajzi vezértényezőkről nevezték el a 
megszállt területeket, biztos határok és szervezet nélkül s lakosaikat 
egyszerűen mint székelyeket jelölték meg, innen vagy onnan, a terület 
•megnevezésével. 

A z első okleveles nyomok általában csak földnek (tarra) vagy 
területnek (districtus), vagy egyházi felosztás szerint esperességnek 
(dioecesis) nevezik a későbbi szikeket. 

A területi szervezkedés s a -pásztoréletről a földmivelésre átme
netel kora a XÍII. század elejére tehető. A területi nevek ingadozása 
eltart egy századon tul; mignem a szomszédos szászoknál az eleinte 
szintén ingadozó terminológia (terra, districtus, comitatus) helyébe a 
XIV. század folyamán általánossá vált szék (sedes) elnevezés mintá
jára a székelyek is a szék rendszert veszik át. E z a XIV. század vé-
,gén kezdődött s lassanként általánossá vált. 

Bizonyára hatással volt erre a magyarországi vármegyék meg
alakítása és fejlődése. A különbség névben és lényegben abban állott. 
hogy mig a magyar nemesség a királyi (XI. sz.) vármegyei rendszerbe 
(lassanként s végleg a XIII. század folyamán beilleszkedve (önkormány
zati jogának écvényt szerezve) ősi törzsszervezetét végleg feladta: 
addig a székelység a szék-rendszerben is megtartotta ősi szokásjogát. 

A fennmaradt írott emlékekből hézagos képet nyerünk a régebbi 
'középkori századokról, de az újkori közigazgatási és birtokrendszer 
tisztán rekonstruálható. 

Legfőbb, központi, u. n. anyaszék volt Udvarhely, amely nevét 
•az Adorján-nem-Telegd ágától nyerte s később valószínűen vagy az 
ott talált római castrumról, vagy a székely ispánok ottani székhelyé-

*) A földünkről, 'történetünkről szóló fontos fejtegetéseket a kiváló kutató 
X \ székely nemzet történelme és alkotmánya* c. munkájából vesszük át a szíves en-
.gedélye folytán Az itt közölt kivonat eléggé rámutat a könyv gazdag tartalmára, 
amelynek az ismertetésére legközelebb sor kerül. A könyv Budapesten 1927-ben jelent 
•meg s mivel a budapesti példányok már teljesen elfogytak s viszont itt Erdélyben 
alig található egy-két példányban, aaért mint halljuk, a kolozsvári Minerva szándáko-
:zik itt Erdélyben újból kiadni az értékes müvet. 
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tői, udvarától változtatta meg Udvarhellyé. Legelőször még Telegd 
néven 1235 ben szerepel, mint esperesség. Udvarhely-szék, mint ilyen 
1448 ban fordul elő. Két fiu-széke volt: Keresztúr- és Bardocz-székek 
(ez utóbbi a mai Erdővidék környéke Baróttal). 

A Maros és Nyárád völgyén létesült Maros-szék nevét az ókor
ban is ismert Maros (Maris> folyótól vette, mely a X V . század elején 
(1408—10) szerepel először az oklevelekben. Azonban székhelye, Szé
kelyvásárhely (később Marosvásárhely) előfordul már 1344-ben. Fiók-
székét, Szereda-széket, csak a XVI. században emiitik. 

A későbbi Háromszék eredetileg három külön szék volt. Ezek
nek egyike Sepsi (Sebus) már 1224 ben előfordul. Neve emlékeztet a 
cserkeszek mai sapsi törzsére, mely a Meotisztó táján lakik a szikilek 
hazájában.* Társszéke, Kezdi szintén az Árpád-korban szerepel s hogy 
milyen népes lehetett, mutatja az, hogy V . István király (1270—72) 
onnan telepiti be az újonnan alakított ̂ yoMj/os-székei, mely 1291—3-ban 
29 helységet számlált. Nevében a szláv Gozd (erdő) elmagyarositott 
alakja lappanghat. A z előbbi kettő közt fekszik Orbai-szék, melyről 
azonban oklevélben csak 1419-ben van először szó. 

Csik-szék az Olt folyó völgyében hosszan elnyúló keskeny föld
csíktól kaphatta a nevét, vagy tán a csig gyepükeritést jelentő török 
szótól. Először 1324-ben emiitik. Később ez is hármas székké neve
kedett, Gyergyóval (az ott levő György-patakról elnevezve!) és Ká-
szonszékkel, amelynek a neve valószínűen szláv eredetű. A főszék 
m a g a is idővel kettős tagozatot nyerve Fel- és Alcsikra oszlott. 

A z összes székely székek száma tehát 7 fő- és 5 — 6 fiu-székre. 
terjedt. H a a székelyek összeségéről volt szó, mindig csak 7 székrői 
van Írott emlékezés,**^ 

A székely székek hatásköre a katonai, bíráskodási (törvényke
zési) és közigazgatási (önkormányzati, adózási, közgazdasági, egész
ségügyi stb.) ügyekre terjedt ki s ezek keretében s ezeken kivül mind
arra, ami a szék lakosait érdekelte. Szóval a szék volt az a közható
ság, amely a székelyt minden közéleti nyilvánulásában irányította. 

Hatásköre lényegében ugyanaz volt, mint a magyar vármegyéké 
(comitatus). A székely székek magyar közjogi értelemben együttesen 
alkottak egy megyét: comítatust, melynek élén a székelyek ispánja 

* Fiókszélie Miklósvár lett, amelynek már Stibor vajda (1395—99) engedélyezett 
törvényszéket. 

'* Orbán Balázs az Aranyos-székről szóló munkájában ugy említi e területet, 
mint amelyet a király a győzedelmes székelyeknek adományozott. »Szóval Aranyos
szék a Székelyföldnek kiegészítő része, egyik tagja, annak véréből való vér, csontjá
ból való csont volt; elannyira, hogy a területi elkülönítésnek az intézmények meg
változtatása vagy csak módosítására a legkisebb befolyása sem volt s a Székelykő 
alján lakozók.épp olyan székelyek voltak és maradtak egész napjainkig, mint a Har
gita és Nemere aliiak«. (1. Székelyföld V. kötet 3—4 1.) 
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(comes Siculorutn) állott. A székek mindegyike külön törvényható
ság volt. 

A szék mint katonai hatóság intézte a katonai ügyeket. Nyilván
tartotta a hadköteleseket. Ezek fölött a szék kapitánya időközönként 
szemlét, u. n. lustrát tartott, megvizsgálva fegyverzetüket. 

A szék legfőbb hatásköre volt a törvénykezés peres ügyekben. 
A biróság tagjai voltak a középkorban a szék kapitánya, a székbiró, 
a királybíró és 12 esküdt, akik a birságokból jutalékot kaptak. E z volt 
az elsőfokú fórum, amelyen minden pert kellett kezdeni. 

A szék törvényszékéről felebbezés Udvarhelyre történhetett a 
nemzetgyűlés elé s onnan a székely ispánhoz s ettől a királyhoz. 

A székek hatásköre kiterjedt a politikai ügyekre is, u. m, a vár
megyéké. Résztvettek az országgyűlések törvényhozásaiban, azokra 
küldött választott követeik és azoknak adott utasításaik által. A tör
vények keretén belül, azok pótlására és végrehajtására törvényható
sági szabályrendeleteket (constitutiones) is alkottak. Ők választották 
a szék hivatalnokait vagy közgyűléseiken, vagy az u. n. tisztújító 
(marcalis) székeken. 

Hivatásuk volt az adóügyek intézése is. Már a középkori »ökör-
sütés« (ököradó) sem volt végrehajtható székek segítsége nélkül. Anna' 
inkább feladatuk volt a XVI. század óta kivetni szokott különböző 
adónemek felosztása és behajtása. 

Gazdasági ügyekkel is foglalkoztak. A szék vagyona feleli a szék-
gyiilés rendelkezett. Beleszólt a községek gazdasági ügyeibe is. Falusi 
elöljárók felett az ellenőrzést az alkirálybiró gyakorolta. 

A szék hivatása volt az is, hogy a községet, t. i. a harmadik 
rendet alkotó köznépet a hatalmasok elnyomása ellen oltalmazza. 

Rendőri és közbiztonsági hivatása is volt a széknek. Az ország
gyűlési végzések gyakran utasitják a székeket, hogy nyomozza az 
orvokat, tolvajokat s az elfogottakat büntesse meg. 

Közegészségügyi szolgálatot is teljesitett, főként a XVIII. szá
zadban a pestis-járvány behurcolása és elnyomására kiadott kormány
rendeletek végrehajtásával. 

Szóval a szék a köz- és magánélet jóformán minden közérdekű 
nyilvánulásában jogszerű hatósága volt a székelységnek, amelynek 
keretében, intézményei által mozgott, hullámzott a székelység közélete. 

Ennek az intézménynek főszervei az ő eleinte választott, később 
részben kinevezett köztisztviselői voltak. Mindezek felett állott, mint 
az összes székek közös főtisztje a székelyek ispánja (comes Siculo-
rum), aki eleitől fogva a királyi hatalom kinevezett képviselője volt. 

»Ime a hagyományok, melyeket a hajdankor képei sugároznak 
felénk — nem apáink élő lelke szól-e bennük hozzánk ?« (Bartha 
Miklós: A holnap.) 
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Székelyföldön... 
Irta: B. Józsa Gyula. 

Tudja a Teremtő: Tudja a Teremtő: 
A réten, a kertben, Völgyben és hegyormon 
Miért illatosabb Mi van itt a légben, 
Az a virág mely itt Hogy amint beszívom 
Székelyföldön fakad. Vérré válni érzem. 

Tudja a Teremtő: Tudja a Teremtő: 
H a a mezőt járom, Miért jön ugy nékem. 
Miért hat ugy által Hogy a nap is más itt. 
Itt e bérces honban Ragyogva tündököl, 
Minden Ms madárdal. Másutt csak világit. 

Tudja a Teremtő: 
Talán a lakók is 
Jobbszivüek itten .. . 
Áldja meg mindnyáját 
A teremtő Isten. 

»Az örök változás szomorú törvénye uj házakat emel, uj sírokat 
hantol. Az uj házakba ismeretlen nemzedék költözik, az uj sírokba jó 
ismerősök szállnak le pihenni.« (Bartha Miklós: Otthon.) 

»Jézus tanítványa voltam — Gyermekekhez lehajoltam. 
A szivemhez fölemeltem — Szeretetre ugy neveltem.* 

Benedek Elek 1926. 

»De én nem akarék tengődni mint alkatrész láthatatlanul és mint 
eszköz alaktalanul. En lenni akarok!« (Bartha Miklós: Aa rügy tör
ténete.) 

A Székelyföldünk boldogulását az ásványvizeink, az idegen for
galom s a velük járó gazdasági ágak fellendülése hozhatja csak meg 1! 

Boldogulásunk útja az egymás szeretete és becsülése! 
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Székely néprajz. Népdalaink. 

A székely nép egyik legnagyszerűbb lelki kincse: a székely nép-
•dal. Az egész müveit világ tud róla, sőt nagyra tartja. Sajnos azon
ban, nyomtatásban igen sok székely dal elferditeU alakban, székely 
szív és lélek nélküli, nem neki való feldolgozásban látott napvilágot. 

Célunk az, hogy az eredeti, minden izében igaz és hamisítatlan 
székely népdalokat örökitsük meg folyóiratunkban. 

Egyelőre 2 szólamu, egyszerű feldolgozásban, később zongora-
kisérettel, népszerű^ könnyű előadhatási formában adjuk olvasóink 
rendelkezésére. 

Szép a kislány hnsz éves korában. 
Eredeti székely népdal, két szólamu énekre 

— Szép a rózsa három napos korába'. 
Szép a kislány húsz éves korába'; 
Húsz év után .siratja, az Édes-Anyja, 
Hogy a lányát nem viszik férjhez soha ! 
— Három kislány kiment a temetőbe, 
Mind a három letérdelt a földre; 
Egy közűlök igy sóhajt, a magas égre : 
— Mért is lettem reguta szeretője ? 

(Székelykeresztúr, Udvarhelyvm.) Szittya Horváth Lajos gyűjtése. 



10 

G ó b é s á g o k . 
Még a háború előtti években erdővidéki atyánkfia, Pétertfy 

Tamás e cim alatt gyűjtögette a székelylélek tréfás megnyilatko
zásait, mely talán egy népnél sem olyan igazi visszatükrözője a 
népléleknek, mint ép nálunk. Ezt a jól megalapozott és szép ered
ményre visszanéző utat követjük, midőn e hálás megemlékezés 
után folytatjuk a Péterfly és az akkoriban köréje csatlakozó kis 
gárdának tiszteletreméltó munkáját! 

Jánosfaívi medvevadás^at. 

Szegény jánosfalviaknak, valahogyan van, de az állatokkal soha 
nem volt szerencséjük. 

Alig kezdett ugyanis — a már Orbán Balázs által is megörökí
tett — régi história azokkal a városfalvi kegskéknek nézett gólyákkal 
feledésbe menni, máris a bosszantásukra fura egy dolog esett m e g 
újból. 

Törökbuza kapáláskor történt — mikor minden épkézláb ember a 
határban van, — hogy egy hatalmas durranásra, a Piroskő felé néze nagy 
hirtelen az egész mező népe. A z orrát alig-alig kidugó kis fekete felhő-
cafat elegendő jel volt arra, hogy — amint mondani szokták — csa
pot papot, kapát, s miegymást ott hagyva, mindenki iramodjék a leg
rövidebb utón a falu felé. 

ErőSj komisz idő is kezdődött! Egy pillanat alatt ott volt már a 
szele. Megmozgatott az minden felkelhető tárgyat. Zólya Mártonnénak 
is indulatba jött a kinn felejtett fekete madarasi korsója. Fordit rajta 
egyet a s/él, kiesik a dugója. A másik fordulatra kifolyik a viz belőle. 
Harmadik lendületre meglódul s beindul a sürü törökbuza tövek közt 
a völgy felé. 

U g y látszik alkalmas pillanatban érkezett meg a korsójáért ag
gódó Mártonné asszonynak a fohásza az egek urához, mert ime egy 
honcsokturásnál megakad s amint az üres korsó szája a széllel szembe 
kerül, amolyan félforcsokulag, ugy elbődüli magát, hogy a nem messze, 
az utolsók közt hazafelé iparkodó Esvány sógornak hideg veritek 
ütött ki hátán. 

A második bődülést már alig hallá őkeme, mert az agyagos 
papucsai dacára is versenyt ért volna a szentmártoni doktor m o 
torjával. 

Szerencsére ott is van már az első háznál s az oda beszorult s 
a nehéz, idő elmultát váró atyafiaknak alig tudja sürü lélekzetvétel 
közt elmesélni szerencsés megszabadulását. 

— Hát bizony, szinte leszedé a sapkát a fejemről — szaporázza 
a szót őkeme. — H a ez a kapa nem lesz, egy micre a körmei közt 
vagyok ... De én es hátra nyulék s ugy ijjedtemben, vaktában orba 
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találám. Ugy tudék bésuvadni nagyhirtelen, amíg a fájós helyét 
tapogatá. 

Nagy sor most egy medve! Rósz idő ide, — rossz idő oda, de 
hamar híre fut a dolognak s a falu puskásai hamar esszekoppanának 
a nem mindennapi zsákmány reményében. 

Még csak azt veszik ki Esványbából, hogy kinek a lábjánái 
maradt el a rusnya féreg. .. s erre, usdi neki, a hegynek. 

Bikcsi Jánosba veszi a kezébe az irányítást. Nemhiába vitte fel 
káplárságig a nagy háború alatt. Akurátuson beállítja a hajtást s meg
kezdődik a felvonulás. 

Egy ujabb bődülésre ugyan mintha egyik-másik erősebben 
csúszna visszafelé, a megázott agyagos oldalon, de voltak olyanok, 
kik a gorc végin egyet húzva, tántoríthatatlanul nyomultak a hang felé. 

A közelebbi dombocskára hirtelen kiforduló Firtos Áronba meg 
is neszel valamit s már látni is véli a medvének a törökbuza közt 
ide-oda imbolygó fekete fejit. 

N e m tréfa a dolog! Egy kicsit ugyan visszacurukkol, de bízta
tónak oda kiáltja a jobb szárny felé : 

Szorítsd Hegyi, ne hagyd Varga, 
Most az Isten kézre adta. 

Hegyinek is megakad a szeme a mozgó feketeségen s azzal — lesz,.. 
ami lesz, — de egy nagy fohászkodással oda durrantott a szegfejekkel 
megtöltött puskájával. 

Még egy utolsó bődülés s a korsó ezer darabba röpül szét a 
levegőben ! 

Ami erre a látványra következett, azt ugy szokták kifejezni,. 
hogy tabló, 

A jégcsappá meredt emberek, magukhoz térve, először egymásra 
néztek nagy keservesen s aztán mindenki lassan a kalap után nyúl. 
Holmi áldás forma varázsigék mormogása közben megkezdődik az 
ilyenkor szokásos munka. Van is dolga az ing ujjának, mert nem 
akar vége lenni az izzadásnak. 

N o aztán szótlanul a hányan, annyi felé. Még szerencséjük is 
van, csendes az utca, mindenki fedél alá huzódotf a vihar elől. így 
észrevétlenül történt a hazavonulás. 

S még is valahogy kikerült a dolog ! 
Ezért én is jóakarattal továbbítom a rigmusba szedett figyel

meztetést : 
Hogy ha mész Jánosfalváta, 
Vigyázz a szájad járására, 
Nehogy emlits a medvéről, 
Met kikuvasztnak a bőrödből. 

(Bakcsy János elbeszélése után.) is'-
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A Székelyföld kutatása. 
E rovatban próbáljuk összeszedni és röviden ismertetni a szakirodalomban szétszórt 

adatokat s itt emlékezünk meg minden kutatási kezdeményezésről is 

Degen Á.: Contrihutions á la 
•connaissan ce de la Flore bryo-
logique des Montagnes de Csik. 
Részletes ismertetése a Csikme-
gyében gyűjtőit moháknak. (1. 
'Fólia Cryptogamica, Szeged. I. 
1930.) 
Gelei J.: Trochiscia im Sym-

biose mit der Larve von Rana 
agilis. j\ hosszú lábú sárga szinü 
erdei béka kocsonyás tojásaiban 
élő Tochiscia Zachariasii Lem. 
zöld moszat együttéléséről ir a 
kiváló biológus atyánkfia az ide
haza : Árkoson, Sepslbükszádon, 
Zabolán gyűjtött anyaga alapján. 
(Fólia Cryptogamica. Szeged. 1. 
1925.) 

Scheitz A.: Adatok Szováta-
fürdő talajvegetációjának isme
retéhez. A sóstalaj különböző 
mélységéből vett próbákból a kö
vetkező érdekes moszatfajokat 
határozta meg : Oscillatoria mi-
nima Gik. Oscillatoria indet. Schi-
zothrix cuspidata W . G. S. Mic-
rocoleus paludosus (Külz Gom.) 
(Fólia Cryptogamica. I. 1930.) 

Ásványviz-tulajdonosok flgyel-
inébe. Lapunk szerkesztőié már 
évek óta gyűjti kataszterszerüen 
a borvizekre vonatkozó adatokat. 
A gyűjtemény teljessége kedvé-
étí felhívjuk az érdekeltek figyel
mét, hogy a háború után csinál
tatott ujabb vegyelemzésük pon
tos másolatát saját érdekükben 
ás küldjék be szerkesztőségünkbe. 

Láng- vagy gyöngybagoly élete. 
A legújabban erőteljes tempóban 
megindult madártani megfigyelé
sek egyik érdekes fej3zetét az 
eddig rejtélyesnek ismert láng
baglyunk képezi. A múlt évben 
a Székelyföld több pontjáról be
küldött köpedékek igen érdekesen 
világították meg az életmódját. 
(Bodos : Szabó Béla, Felsőrákos: 
Kelemen István.) Ugyanis, mint 
tudjuk, a ragadozó madarak 
a lenyelt áldozatukat meg
emésztve a keményebb képződ
ményeket (toll, szőr, csont stb.) 
nem az ürülékkel távolítják el 
a testükből, hanem azokat csi
nos hosszúkás golyókká for
málva, kiköpik. Ez az anyag 
árulja el a bagoly táplálékát és 
ezek a köpedékek igen nagy tö
megben a fészkek körül találhatók. 
Mivel a megfigyelések még min
dig tartanak, kérjük olvasóinkat, 
hogy az egyáltalán nem undo
rító »köpedéket« összeszedve, egy 
dobozban »minta érték nélkük 
(Mostre fára valoare) jelzéssel s 
a lelőhely pontos feltüntetésével 
küldjék be szerkesztőségünkbe, 
hogy azokat a szabemberek szá
mára továbbithassuk. 
Székelyföldi vadászok! A me

zőt, erdőt bújó intelligens vadász
közönség igen értékes adatokkal 
támogathatja a tudományos ku
tatásokat, ha a tapasztalt élettani 
megfigyeléseit nemcsak társainak 
beszéli el, hanem pár sorban 
papírra vetve, átadja azokat a 
köznek is, ha azokat közlésre 
beküldi nekünk. 
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Székelyföldi lexikon. 

Toplász. Korondon (Udvarhely-
m.) nevezik azokat a mester
embereket, akik a taplóból kü
lönböző dísztárgyakat és hasz
nálati eszközöket készítenek. (1. 
Tapló. Radványi A.: A székely
földi taplóipar. Erdészeti Lapok. 
1912. 700—701 1.) 
Osdolai oyómánt. Az ásvány

tanban mármarosi gyémánt né' 
ven ismeretes viztiszta kvarc-
fajta, amely a kárpáti homokkő 
repedéseiben bennőtt szabályosan 
kiképződött kristályokban fordul 
elő. A bezáró anyag szétmálásá-
val a kristálykák kiesnek s a pa
tak kavicsai, füvenye közt gyak
ran találhatók. Szép külseje és 
nagy keménysége miatt tartotta 
a nép gyémántnak. Gyakorlati 
jelentősége nincs. Nemcsak Os-
dola község határában, hanem a 
Kárpátoknak a Gyimesi szorostól 
a Törcsvári-szorosig tartó zóná
ban, továbbá a baróti és bodoki 
hegységekben is előfordul. 

Ramócsa virág. A boroszián-
félék (Thymelaeaceae) családjába 
tartozó kis törpe cserje (Daphne 
cneorum L.), mely Udvarhely
megyében Derzs falu mellett a 
Ramócsa tetőn fordul elő nagyobb 
tömegben (a benei alagút köze
lében). A májusbban megjelenő 
piros virágait a közeli piacokon 
szívesen vásárolják. Nem általá
nosan elterjedt. Található foltok
ban még a Bágyi-vár északi ol
dalán, Csikszentdomokos, Som
lyó-hegy (Csíkszereda mellett), 

Tordai hasadék tetején, Vajjotj-
Kézdivásárhely piacára honnan 
viszik ? 

Mogyorós tyúk. Tulajdonkép 
császármadár (Bonasa bonasifc.-
L.), mely a lomberdőinknek sű
rűjében rejtőzködik el a közeledő 
zajra nehézkes repüléssel mene
kül, ízletes húsáért vadásszák. 

Perkö. A Keleti Kárpátoknak: 
legszélső kiágazása a Három
széki medence felé. Vastag pados 
homokköve ősidők óta müvelés 
alatt áll Kézdiszentléleknél és 
Kézdiszentkeresztnél. Innen épí
tették fel Kézdivásárhely váró 
sát s jól faragható köveit messze 
is elszállították. A Szárazpatak 
felé eső részén vasdus márga-
palák (szferosziderit) is fordul elő, 
melyet a múlt század 60 as évei
ben bányásztak és primitív kohó
ban olvasztották ki belőle a va
sat. Egy törésvonal mentén Kis-
kászonban és Kézdiszentkeresz-
ten (Vénus-forrás) kiváló alkali
kus földes és gazdag lithium tar
talmú borvíz ered belőle. 
Csókás feredö. Felsőcsemáton 

határában (Háromszék m.) az 
északra elterülő erdőben a Nagy
patakban levő legalsó malom kö
zelében. Egyszerű begerendázo'.t 
fürdőmedence, erős záptojás sza
gú kénhidrogén kiömléssel. A 
gázból kiváló kén tejszerű iszap 
alakjában vonja be a vizével 
érintkező tárgyakat. A kénhidro
gén az itt levő kárpáti homok
kő agyagrétegeiben levő piritek 
bomlásából keletkezik. 

nnr& 
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Székely szótár. 
^Adatok a székely tájszótárhoz és székely 

nyelvtörténeti szótárhoz.) 

Fintor, fintoros. A szürke v. 
fehérszínű daróc gyapjúszövet, 
ami kb. 70 cm. széles felgön 
gyölt anyag, kétoldalon hnllámos. 
E z a hullámosság a fintor, fin
tor osság. Szabásnál a fintort, ék-
alaku részek kivágásával enyész-
tetik el s az igy befaragott da-
rocot összevarrják. 

Harisnya. Jelentése nem a 
magyar nyelvben közismert és 
használatos »harisnya« szóé, ami 
a. könnyű cérnából, pamutból 
vagy selyemből készült s a lábra 
felhúzható alsó-ruhanémü. A ha
risnya szó, széltében, hosszában 
használt szó a Székelyföldön. A 
»székely harisnya^, vastag daróc 
(v. ö. Fintor, fintoros) gyapjú
szövetből készült, szürke vagy 
fehér szinü •»nadrág« neve. 

Guvacs (kő). A székelyek ku
tat raktak ki kővel; lapos kö
vekkel magát a kut oldalfalát, 
íiiig az oldalfal mögötti részt: 
kisebb nagyobb (ökölnyitől em-
berfejnagyságu) kövekkel és föld
del tömítették. A székely kiszólt 
a kútból: »Hajits \nár azokból 
a guvacs kövekből ís«, — ami 
körülbelül a gömbölyű szó értel
mének felel meg. 

Vizestollu (galambflóka). A z 
első pehelytollak neve. A toll 
hasonlít a vízhez, — színtelen. 

Somfordál, sompordál. A 
:»sompolyog«-gal rokonértelmü 
szó, csak valami gúnyos, meg
vetést érdemlő erkölcs tartalom 
•van benne. (Ált. használt.) 

Lapszemle. 
E rovatban főként a széke föidi lapjain
kat tartjuk számon, kiemelve a székely-
séget általában érdeklő közleméayeiket. 
Itt közöljük le részletekben a székely
földi lapok történetét is és ebhez kér
jük az adatok beküldését Kultúrtörténeti 
szemoontból fontosak a már megszűnt 
lapok adatai is, amelyek minél tovább, 
annál inkább feledésbe menetnek ha 
azokat idejében még meg nem rögzítjük. 
Csiki Lapok (Csíkszereda) 31. 
sz. Kellemetlen és fölösleges vi
tára adott alkalmat csiksomlyói 
tanítóképzőnek a Kézdivásár-
helyre való áthelyezénének a 
kérdése. (A Székely Újságnak 
egy érthető önérzetes állásfogla
lása adott rá alkalmat!) Ugyan
ezen szám részletesen beszámol 
a székdföldi iparosságnak július 
26 án Tartott kongresszusáról. 
N e m láttuk kiemelve az általá
nosan ismert bajokon felül a spe
ciális székelyföldi hajainkat és 
az azokon való segítésnek a mó
dozatait ! 

A 32. számban a r. kath. nép
szövetség egyetemi és főiskolai 
szakosztályának falufejlesztő pro-
grammját közli. 

Több számon keresztül jött 
T. Nagy ímre tollából az érde
kes és sok adatot megmentő 
»Csikí Pantheon«. 

Roppant tanulságosak voltak a 
hazai viszonyokkal összevetett 
impressziók Éltes dr. ausztriai ut • 
jából. (31—32 sz.) 

Székelyföld (Kézdivásárhely). 
Igen értékesek a Benkő Dénes
nek a Székelyföldre alkalmas 
gyümölcsfajtákról irott cikkei. 
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Hírek. 

Címlapunk. A székely őserő in
dul neki az életnek, csak ugy a 
maga erejében bízva s elülteti a 
kis palántát. A hátteret alkotó 
cimer jelzi a munkaterületünket, 
a régi székely székeket, bele
értve a különálló Aranyosszé
ket is. 
A célunkat hűen allegorizáló 

rajz az ifjabb generáció ' egyik 
reménységének, iJewe József íestő 
művész, angyalosi székely atyánk* 
fla mesteri kezének a munkája, 

Dr. Bogla Lajos Tihanyban. A 
hires biológiai állomás meghívá
sára a kiváló székely zoológus 
hidrobiológiái vizsgálatokat vég
zett a nyáron négy héten ke
resztül. 

Veszteségeink. 1 Jakab Elek. 
A Székelyföld szeretetének költője. 
(t 1930.) T. N a g y I m r e : A csiki 
gazdasági élet és kulturális osz
lopa (t 1931 jun. 27). Szilveszter 
Ferenc. U g y is mint kézdivásár-
helyi főgimn. tanár, mint a szé
kely érdekeknek szóban és írás
ban egyaránt méltó védője. 
(f 1931 máj. 7.) Legyen áldott 
etíiilékük s példájuk buzdítsa az 
ujabb nemzedéket! (Emléküket 
részletesebb életleirásban örökít
jük meg!) 

A jövő reménységei. A múlt 
tanév végév tettek doktorá
tust az ifjabb nemzedékből: 
H a d n a g y Endre Székelykeresz-
tur, Biró Lajos Székelyudvar
hely, M á g o r y Jenő és ifj. M o l 
nár Dénes Kézdivásárhely. 

Szerkesztői üzenetek. 
Akik magánlevélben óhajtanak választ', 
azok mellékeljenek felbélyegzett levél-

boritékot. 

L. F. Sefsisztgy Nem feledkeztem^ 
meg a két szép dalmüved ismertetésé
ről, de... de ... a látható szűk hely 
miatt a jövő számra kellett maradnia. 

K. Debrecen. A hallót hir, mint lá
tod, valóság lett s ezzel adom meg a 
választ kérdésedre. Köszönöm a beigért 
támogatásod, de nem adományokat ké
rünk, hanem megértő támogatókat, akik
nek ellenértéket akarunk adni 1 

Sz.- né Kolv Ne tartson tőle ! Ami
ért geológus a szerkesztő, nem jelenti' 
azt, hogy az ő egyéni formájára lesz 
szabva. A munkatársak gárdája mutatja, 
hogy minden téma sorra kerül s igy a. 
szépirodalom sem lesz kizárva. Üdv 

Éva, Szeged. Hiába, a fehérnép ter
mészet nem tagadja meg magát. Külön
ben köszönjük az ötletét és a kimon
dott elvünket a gasztronómia terén sem
adjuk fel. Megígérjük, hogy gondosko
dunk a székely étel-speciálitások ismer
tetéséről, 

/. Sósmezö. A beküldött zsiros ki
nézésű kövére itt adom meg a választ. 
Nem egyéb, mint petróleummal átitatott 
lazs homokkő. Itt mi sokra nem me-
megyünk vele. Olyan országokban, ahol 
nincs olyan bőven a petróleum, mint 
itt, bizony desztillálással értekesitik Ter
mészeti kincseink felhasználásáról külön
ben szó lesz lapszámainkban, 

Kerszt Vers bőven van de azért 
jó, hangulatos és irányunkkal összeféiő 
témákat szívesen veszünk. 

Csiki. Rövidebb dolgokat kérünk 
ezidőszerint. Majd később lemélhető fej
lődéssel a hosszabb lélekzetü dolgokra 
is tudunk helyet szorítani 

D D , Bfest. Sajnos, nincs annyi 
helyünk hogy a sok szép székely nótá
ból minden számban hozhatnánk. Váltó
gazdaságot kell vezessünk Szükségünk 
van az iparművészeti dolgaink propagá
lására is I Gondoltuk, hogy nemcsak 
atyánkfiai, hanem mások is fognak a 
témáink után érdeklődni Testvéri üdv ĵ onyTnyomüa K.-T. oaorneiu 541 



T A R T A L O M : Beköszöntő. Orbán Balázs (képpel). B. Józsa Gjf.: Szé
kelyföldön (vers). — Szádeczky K. L.: A székelyszékek kialakulksa. — 
Sz. Horváth L.: A népdalaink. — Góbéságok, Székelyföld kutatása. Szé
kely lexikon. Székely szótár. Lapszemle. Irodalom. Hirek. Szerkesz
tői üzenetek. 

Előkészületben. Intézményeink: Székely Nemzeti Múzeum, Szé-, 
kelyudvarhelyi Néprajzi Múzeum. Teleki-könyvtár. — Természeti kin
cseink: Székelyföldi petróleum. Csiszárfürdő. Szovátai meleg tó. Maros 
szoros. — Elhunyt nagyjaink: Benedek Elek. Bartha Miklós. Jancsó 
Benedek. Gábor Áron. — Gazdasági problémáink: Termelésünk ra
cionalizálása. Szója bab termelés Ujszékelyen. Kukorica termelésünk 
bajai. Mit várunk az uj székely gazdasági iskolától ? Bölöni Farkas 
Sándor ismeretlen levele Angliából, Madár megfigyelések. Székely el
mer. Székely ezermester. Kézimunkaminták székely motívumokkal. 

Székely fő- és vice tisztek. Suvadásos hegyoldalainkról. 




