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O l v a s ó i n k h o z ! 

E válságos idők anyagi nehézségeinek a magunk szempontjából 
való megoldása volt az egyik oka lapunk mostani megindulásának. 

É p ez késztet arra is, hogy támogatásunkra sietőknek felhívjam 
figyelmét a következőkre : A z anyagi nehézségek miatt a nyomda csak 
rögtöni fizetéssel (sőt előlegekkel!) tud dolgozni s ezért az előfizetése
ket a szószoros értelmében kell vennünk. 

A z eddigi tapasztalataink szerint ott, ahol megértő s közért iga
zán dolgozni akaró és tudó testvéreink vették kezükbe a régen várt 
orgánumunk terjesztését, m e g is volt annak az eredménye. Min fan ön
tudatos, intelligens ember, aki napilap költségeit tudja viselni, leíietet-
len, hogy melléje a mi szerény előfizetési díjunkat be ne tudja osz
tani. A z általános nyomorúságra való- hivatkozás a legtöbb esetben 
csak takaró azoknak, akik minden más közügytől is könnyen szoktak 
szabadulni. 

Tudjuk nagyon jól, hogy vannak igazi áldozatai is a mai nehéz 
viszonyoknak s az ilyenektől, akik a közért m é g igy is szoktak dol
gozni, csak azt kérjük, tegyék lehetővé a lapunk megrendelését vala
melyik olvasókör vagy más egyesület utján. Lehetetlen, hogy legalább 
ilyen módon el ne juthasson egy példány minden székely faluba. 

Mivel lapunk szerény keretek közt már ezek támogatásával is 
fönntarható, azért csak a szellemi vezetők jóakaratán mulliatik az 
egész ügyünk. 

Ennyit pedig saját ügyünkért méltán elvárhatunk! 

Felhívjuk olvasóinkat, hogy e második számunk olvasása után, 
mennyibén nem volnának olyan helyzetben, hogy megrendelhessék 
lapunkat, ugy egyszerű »returc jelzéssel! legyenek szívesek lehetőleg 
az első számmal együtt visszaküldeni. Akiktől nem kapjuk vissza, 
azok ne vegyék rossz néven, ha a 3 ik számot utánvéttel küldjük az 
előfizetésünk könnyebb lebonyolítása kedvéért. 

A kalákázó mtmkához ujabban a következők ígérték m e g iámu-
gátasukat: Bányay Máté (társod. tud.), ifj. Biró Lajos (sport), Bogáís 
Dénes (tört.), Csanády György (szépirod.), dr. Csiby Andor (közg.), 
dr. Czekelius D. (állattan), Feley F. Bertalan (közg), W . Földes Anna 
(szépir.). Halász Kálmán (turisztika), Horváth István (szépirod), dr. 
Moesz Gusztáv (növt.), dr. MüUer Arnold (állatt.), dr. Kóbory József 
(közg), dr. Kedves András (közg.), dr. Nagy Endre (gazd.), S. Nagy 
László (írod.), Paál Elek (népr.), Pálffi Miklós (szépir.), Schupiter Ele
mér (tört.), dr. Szalay Béla (állattan), dr. Tuzson János (növt,), Vajda 
Ferenc (tört.) 
Egyes szám ára 15 Lei. 
Előfizetés e csonka évre 40 Lei. Tanulók, tanügyiek, papok és • nyugdijasoknak 30 
Lei. — Más valutában 1'50 Pengő (kedvezményes 1*20) vagy ennek megfelelő ették. 
Előfizetések közvetlen a kiadóhivatalba Odorheiu-Székelyudvarhely küldendők. Magyar
országiak előfieztését elfogadja a Stúdium könyvkereskedés Budapesten, Muzsum-körut 
21, amely cimre legcélszerűbb a 4Ü4i sz, postatakarékpénztári csekkszámiával küldeni 

a minden postahivatalnál beszerezhető bianco befizetési lapok utján. 
Előfizetés 1932 évre: 150 Lei (kedvezményes 100 L.) Pengőben 6 (kedv. 4 P,). A 
pengőben fizetőket kérjük, hogy lehetőén egyúttal az 1932 évit is juttassák be! Ez 

leegyszerűsítené munkánkat 1 



I. évfolyam. 1931 november hó. 2. szám. 

SZÉKELYSÉG. 
Megjelenik minden hónap icözepén. 

Szerkeszti". BÁNYAI JÁNOS. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Odorheiu—Székelyudvarhely. 

Levél a szerkesztőhöz/) 

Nagy örömmel vettem a „Székelység" megindulásáról 
szóló híreket. Én magam is nagyon szívesen felajánlom a 
folyóirathoz való bekapcsolódásomat. Ugy képzelem, hogy 
e íolyóirat poliiikamentes, de annál erősebb társadalmi szí
nezete, történelmünket felkutató, természeti adottságainkat 
felbecsülő és értékesíteni akaró munkája minden külön for
malitás nélkül is hü képviselője lesz a székely értelmiség
nek. N e m nagy szavakkal, hanem természetes egyszerűség
gel és magunk közti őszinteséggel azt a lélekfolyamatot 
érleli ki a székelységben, hogy a magunk dolgairól felvilá
gosodjunk, egymást megismerjük és minden értékünk helyes 
megbecsülésére rászokjunk. Ez kell nekünk! 

Egy forma nélküli szabatossá, biztossá és céltudatos 
hasznos munkára szoktató s célszerűen elosztó munkame
netet kitermelő folyóiratunk hiányát éreztük már régen. 
Szükségünk van erre s nagyon jó, hogy éppen az anya
szék körül csoportosulhaiunk. 

Üdvözlöm az erre vonatkozó kedves kezdeményezést, 
ott leszek a csoportosulásban, mást is hivni fogok! 

Kolozsvár. Dr. Paál Árpád. 

*) Ne vegye rossz néven a minden székely kulturális megmozdulásban az első 
sorban álló kedves testvérünk, hogy az első számunkban vázolt programmunk e pom
pás kiegészítője kikívánkozott a Szsrkesztőnkhöz intézett levél szűk kereteiből I 
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Suvadásos hegyoldalaink tavairól. 
Irta: Nvárády E. Gyula. 

A tavak, mint a vidék csillogó tükrei, rendesen megszépítik, bá
jossá teszik az illető vidéket. Különösen észrevesszük ezt, ha az erdő
ket nélkülöző Mezőségen barangolunk, ahol több nagyocska tóval is 
találkozunk. Ezek az érdekes mezőségi tavak, melyeket rendszerint 
magas dudvanemü növényzet övez a völgy fenekén, tehát a lehető 
legmélyebb helyet foglalják el, miért is elhelyezkedésük egészen ter
mészetesnek tűnik fel. Vannak azonban olyan tavak is, amelyek a 
hegyek többé vagy kevésbbé meredek oldalán, néha közel a gerinc
hez díszlenek, s amennyiben a gabona-régióban vannak, ugy eme 
egyhangú növénykultúra nagy tengerében a botanikus számára válto
zatos oázist szolgáltatnak, ahol egyúttal az ősvegetáció néhány ten
gődő tagja menedéket talál. 

A hegyek oldalán elhelyezkedő tavak, illetve mocsarak rendsze
rint kétféle módon keletkeznek, u. m. lassan, észrevétlenül, vagy pedig 
hirtelenül. 

Észrevétlenül keletkező mocsarakat gyakran meglepő meredek olda
lakon is találunk. Keletkezésük rendszerint lassan, de állandóan szi
várgó forrásra vezethető vissza, melynek annyi vize nincs, hogy le
folyást is kereshetne magának és igy a forrás közvetlen környéke 
mocsárrá alakul. H a a hely lankás, ugy kisebb-nagyobb morotvák 
képződhetnek; ha pedig meredek, akkor süppedő füves mocsár jellege 
van. A mocsár fennmaradása a folyton szivárgó viz mellett a meg
felelő mocsári növények megtelepülése által biztosítva van. Ezek a 
hegyoldali mocsarak lassankint domboruakká lesznek; a dombomsá-
got részint a csapadékvíz hozta és a növényzet által visszatartott talaj
hordalék okozza, részint pedig a növényzet kisebbfoku eltőzegesitő 
közreműködése is. (Az észrevétlenül keletkező hegyoldali mocsarak 
megszokott vezérnövényei ezek : Scirpus silvaticus, Carex acutiformis, 
Juncus glaucus, ejffusus, lampocarpus, Equisetum pratense, Ranun-
culus sceleratus, Caltha palustrís, Cardamine pratenesis, Pedicularis 
palustris, valamint réti lombos mohák. 

A hirtelen keletkező hegyitavak rendesen a talaj előzetes defor
máló mozgásával lehetnek kapcsolatban. A deformálódás ugy jöhet létre, 
hogy például a mélyben fekvő, a vizben oldható rétegek eltűnvén, az 
ür feletti talaj besülyed, miáltal a tó keletkezésének egyik feltétele már 
adva van. Ilyen tavakat látunk Szovátánál, Tordánál. 

A felszin átalakulásának egy másik módja, az átázott, megne
hezült felső talajrétegek lecsúszása, suvadása (1. 2. kép). A suvadás 



19 

által keletkezett medencék legtöbbje apró, ugy, hogy a benne Össze
gyűlt víz hamarosan el is tűnik. Felette érdekes a suvadásos oldalak 
közül egy lehetőleg szelíd lejtésűt koratavasszal hóolvadás után meg
figyelni. Ilyenkor az apró mélyületek is tele vannak hólével és a nagy 
hegyoldal igen pazar látványt nyújt az ő számos szerteszét szórt ta
vacskáival. 

- *í>.. 

A Székelykeresztur melletti Hasadthegy leszakadt részletei, (Pontusi agyagos márgák 
vékony vulkáni hamuhullással) 

Suvadás utján keletkezett hegyoldali tavak legtöbb példáját az 
erdélyi medencének a Székelyföldhöz tartozó részén láthatjuk légin-
inkább. Két igen érdekes hegyoldali tavat már megemlítettem volt az 
Oroszhegy melletti Láz, meredek oldaláról a Székely N e m z . M ú z e u m 
1929 iki Évkönyvében a 609. lapon. Csak mellesleg említem m e g itt 
a gyönyörű Gyilkos-tavat, amely már a Kárpátok vonalában magas, 
sziklás hegyek között csúszás folytán történt völgyelzáródás utján 
keletkezett. 

A mezőségi jellegű hegyvidéken igen érdekes hegyoldali tó az 
u. n. Raktó, Nagygalambfalva (Udvarhelym.) felett, melyet az alábbi
akban részletesebben ismertetek. Mintegy 1̂ /2 km-nyire fekszik északi 
irányba 590 m . teng. sz. feletti magasságban az emiitett község felett, 
a Szekérvártető (788 m.) déli oldalán. Ezt a tavat 1925 május 10 én 
látogattam m e g Bányai János geológus barátom társaságában. Sze
rinte a talaj szarmata (?) korú agyagmárga, közbe települve vékony 
h o m o k k ő rétegek és konglomerátumok keserüsó kivirágzással. E z a 
hegyoldal nagy suvadáson ment keresztül, létrejővén ezáltal a hegy 
oldalán egy nagy pankszerü lapos, melynek teknőjében egy jókora 
nagy állóvíz keletkezett. Közbevetőleg érdekes lesz megjegyezni, 
hogy ezen a vidéken, különösen pedig Héjjasfalva és Szé
kelykeresztur között a hegyek igen szokatlan tájképi látványt nyujta-
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nak. Ugyanis az itteni hegyek gerincei nagyon élesek s merész tornyos 
csúcsokban bővelkednek. Itt ugyanis az erózió és a suvadások nem
csak, egyik felől, hanem mindkét oldalon kb. egyformán kezdik ki a. 
hegyeket. 

A suvadással keletkezett földboglyák. 
A Ráktó keletkezése nagyon régen történhetett. A gátnak nevez

hető és kis hegynek beillő 606 m. magas részlet, amely valaha a fő-
gerincről lecsúszott és a vizet m a is fenntartja, mesterségesen már át 
is van vágva. 

A tó régiségét az is igazolja, hogy túlnyomó részben már el van 
zsombékosodva s járni lehet rajta. Csupán két víztükör maradt meg 
a növényzettől mentesen. Az egész tó kb. 150 m. hosszú és 8 0 — 9 0 
ni. széles lehet. Köröskörül szántóföld szegélyezi, tehát teljesen puszta 
fátlan környezetben van. A tó feltöltéséhez a növényeken kivül két
ségkívül a csapadékhozta talajiszap is hozzájárul. A tó egyik sarká
ban néhány faalaku mézgás éger (Alnus glutinosa) van s alattuk 
füzek (Salix cinerea) kevés számú bokrai. A tó belsejében a kisebbik 
víztükör körül is találunk mintegy négy példány faalaku égert és egy
két szürke füzet. Egyébként a zsombékos felület tele van az égerfa 
vörösszinü vesszőivel. Ugy látszik ősszel felgyújtják a növényzetet s a 
tüz megperzselvén a vesszőket, csak igen kevés zöldülhet ki, nagy
rész elpusztul. Egyébként a zsombék felülete igen szép lehet nyáron, 
miután rajta nádas részletek maradványait is észleltük. Maga a tó-
tükör mélysége a zsombék szélénél iVa m.-nél mélyebb. A z apróbb, 
vizet csillogtató büdükben, melyek a szarvasmarhák lába nyomán is 
támadhattak, igen szépen virított a vidrafű (Menyantkes trifoliata) s 
ugyanitt virágzik nyáron a rovarfogó hizóka (Utricularia vulgáris), 
amelyből a megelőző évben bőven küldött virágos példányokat Gábos 
Győző tanár. 

Itt-ott a kúszó füz (Salix repens) is terem s sürü, duzzadá 



mohapárnákon jól esik legeltetni a szemeinket. Bányai barátom meg 
azzal a feltűnő hirrel lepett meg, hogy ő tőzegmohát, vagyis Sphag-
num-ot is szedett a zsombék tetején. Kerestük, de ez alkalommal nem 
tudtuk megtalálni, 

(A következőkben egy csokorba szedem össze azokat a növé
nyeket, amelyek május elején a Ráktóban találhatók: Equisetum 
paluslre, Eriophorum latifolium, Carex vesicaria, C. siricta, C. acuii 
far mis, C. paniculaia, Phragmiies vulgáris, Typha laiifolia, Helle 
borine palustris, Potam^ogelon natans, Lem,na minor, Caltha alpestris. 
Ranunculus repens, Potentilla erecta, Valeriána officinalis, Utricu 
laria vulgáriŝ  Lysimachia nummularia, L. vulgáris, Myosotis, scor 
pioides, Ajuga genevensis a száraz széleken, Lycopus europaeus. 
Scutellaria galericulata, Pedicularis palustris, Menyanthes trifoliata. 
Galitim palusíre, Succisa pratensis var. glabrata.) 

Mint már emlitém, a Ráktó botanikus szempontból egy kis oázist 
jelent, ahol a kulturterületekről teljesen száműzött néhány növény, 
mint pl. a Salix repens, a Helleborine etc. menedékre talál. A saját
ságos növényzet, mely teljesen elütő miliőben él itt, valamint a tó 
topográfiai helyzete, előállási és fennmaradási körülményei igen érde
kessé teszik e tavat a szakemberek előtt is, s egy kis nevezetessége 
e vidéknek, amely érdemes kiránduló helye lehetne a természetkedve
lőknek. 

A Hargita nyugati lejtője is tele van elöregedésnek indult apró 
tavakkal, mint amilyen Pálpataki Kerektó, mely Korondtól könnyen 
elérhető. IVIagam 1929 aug. 23-án tanulmányoztam. Nyilt mező köze
pette fekszik lankás hegyoldalon, Fenyősmező, vagy Benczéd felől 
jövet már messziről feltűnik sötét csokoládé színével; kíváncsian kérdi 
az ember, mi lehet az a különös színfolt ? Odaérve valóban meglepő lát
ványt nyújtott, olyat, aminőt még magam sem láttam. Egy kb. 150 
m. hosszú »néhai« tó van itt a Pálpataki házak felett az oldal ki-
teknősödésében. A vizet, amely a mocsári növényzetet ellátja, igen 
könnyen le hetne vezetni a közelben levő, de mélyen fekvő. Pálpata
kába. Csak az alsó szélén van víztükör, a terület túlnyomó része a 
ruganyos, de kemény gyepű Polyirichtim mohával van sűrűn kibé
lelve. Ebben a hatalmas Polytríchetum szövetkezetben egy másik, még 
hatalmasabb növényszövetkezet pompázik, és pedig a kékperje, vagy 
pipafü Molinelum coerulei tömege. Ez a Polytricheto Molinetum csak
nem teljesen tiszta, kizárólagos associació, csupán a széleken tud 
magának tért hódítani más növény is (aminők: Juncus Leersii, Carex 
echinaia, leporina, Goodenoughii, siricta, Eriophorum vaginaium, 
Agroslis álba, Ranunculus fllamula, Cerastium vulgatum, Potentilla 
erecta, Epilobinm palusire és Veronica officinalis). 

A Kerektóban jelentékeny vastagságú tőzeg lehet, sőt még a 
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magasabban fekvő szárazabb füves széleken is. Mesélik, hogy 1921-bera 
valaki meggyújtotta az erősen megszáradt füvét és a tűztől meggyu-
ladt a turfa is, mely aztán hetekig égett. Nem lehetett eloltani s 
iszonyú fullasztó füstöt árasztott. Kialvása után hatalmas gödrök ma
radtak vissza az égés helyén. Ezeket a gödröket rögtön pártfogásába 
vette a Polytrichum moha s mostanáig már teljesen kinivellálta. Innen 
is látjuk, hogy egyes növényfajok, kedvező körülmények mellett, 
milyen gyorsan elszaporodnak, jelentékeny térfogatokat kitölthetnek s. 
befolyással vannak a vidék tájképi jellegére is. A fentebb elősorolt 
növényzetről rögtön észre lehet venni, hogy a Kerektó egészen más, 
pontosabban mondva zordonabb körülmények között él, mint az előbb-
tárgyalt Ráktó. 

Székely k o n y h a . 

A híres-neves sóskáposzia. A székelyföldet meglátogatóknak mint* 
dig nagyon Ízlett a besavanyított káposztánk mindenféle formában.. 
Ugy a jó ropogós szálasra vágott füstölt hus és kolbász mellé, mint 
töltött káposzta alakjában is. A több oldalról bejött érdeklődésre közöl
jük ennek az elkészítését, mely bármennyire is különbözik a többi 
vidékétől, nem szabad megijedni s ne iparkodjunk valamit elhagyni,. 
vagy hozzátenni, mert egész biztos, hogy nem azt az igazi izüt kap
juk munkánk után. 

Igen fontos a hordónak a kapros csomboros fövő vizzel való ki-
forrázása, amelyet letakarva egy jó fél óráig benn is hagyunk s csak: 
aztán öntjük ki. 

Az igazi székelykáposztát fejesen teszik el. (A gyalult vagy sar-
valt káposzta roppant lenézett dolog az igazi székely háziasszony előtt !)• 
A kemény, jól tömött fejeket külső lapijától megtakarítva, a torzsáját 
kúpalakuan kivágjuk egy hegyes kés kanyaritásával. Az igy kapott 
lyukakba nem őröli, hanem durván törött (borsó nagyság általában!). 
sóval megtöltjük. A fejeket a sóval megtöltött lyukakkal felfelé irá
nyítva berakjuk a hordóba. Minden réteg közé egy-egy szál csombort 
és kaprot teszünk. Ha hideg a pincénk lenge, ha elég jó meleg, ugy 
hideg vizet töltünk rájuk addig, amig ellepi az egészet. (Később az 
apadó vizet utána kell pótolni 1) A tetejére egy keményfa deszka dara
bot teszünk s azt tisztára mosott, nem porló kővel lenyomtatjuk. A 
káposzta beéréséig a káposztát »forgatni« is kell. Ez »s2ékelyül« azt 
jelenti, hogy naponkézt a csapon kb. feléig a levet kiengedjük egy 
fazékba s aztán a tetején felöntjük újból. így a káposztáié mozgásba jő. 

Az érését a tetejét ellepő hab jelenti, amelyet le kell takarítani. 
Az igy elsózott káposzta (azaz besavanyított) pünkösdig is eltart, nem 
romlik meg, ha hűvös pincében tartjuk. 

Jól jegyezzük meg, hogy »tiszta Isten ellen való vétek« tormát 
tenni belé, ami a káposztánál? csípős, tubákos izt ad. b. Sólyom Edith. 
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Hogyan ültettek trónra a székelyek egy moldovai 
vajdát. *) 

Irta: Szentmártoni Kálmán. 

Heraklides Basilikos Jakab a viaskodó és vívódó XVI. századnak 
egyik érdekes egyénisége; tipikus alakja zavaros korának s egyben 
tipusa az önmagát felküzdő férfiúnak. 

Basilikos atyja zsoldos hajóslegény volt, aki nem sokat törődött 
íia nevelésével, hanem egy gazdag görögnek, Heraklides Jakabnak 
adta szolgálatába. Nevelőatyja taníttatta Basilikos Jakabot, aki nagy 
haladást tett különösen a klasszikus nyelvekben és tudományokban. 

Heraklides Jakab V. Károly német császár szolgálatába állott és 
egy zsoldos görög csapatnak lett parancsnoka. Ebben a zsoldos had
seregben szolgált Basilikos is. Nevelőatyja halála után Basilikos lett a 
görög zsoldos hadsereg parancsnoka. Majd Wittenbergbe kerül, ahol 
szellemi kapcsolatot tart fenn a reformáció vezető egyéniségeivel. Wit
tenbergből Dániába, Svédországba, Poroszországba, majd Lengyel
országba megy. Lengyelországban megismerkedett az Alexandru 
Lapu§neanu zsarnoksága miatt Lengyelországba menekült moldovai 
boérokkal s ugy lehet, hogy az ezekkel való érintkezés s a moldovai 
viszonyok megismerése adta neki a gondolatot moldovai fejedelemség 
megszerzésére. Magát A. Lápu^neanu felesége rokonának mondja, s 
beférkőzik 1557 ben a moldovai udvarba, ahol barátságosan fogadják. 
Itt aztán hozzá lát tervének keresztülviteléhez. 

Heraklides megnyerte az A. Lápu^neanu elleni hadvezetésre a 
kiváló katonai tettei miatt nagyhírű Székely Antalt. Székely Antal igazi 
tipusa volt a jó, vérbeli székely katonának. »Mindlg beteg volt, ha 
nem harcolhatott*. N e m fél senkitől és semmitől. Támadásaiban min
dig vakmerő. Székely Antal erényei és katonai tudománya által Herak
lides fényes győzelmet aratott A. LS,pu§neanu felett s igy lett Herak
lides Moldova fejedelme nagyrészt magyar fegyverek dicsőségével. 

Idegen történetírók is Székelyt dicsőítették s elismerték, hogy az 
egész háborút az ő egyéni képessége döntötte el. Maga Heraklides is 
érezte, hogy ő mindent Székelynek köszönhet s gazdagon megaján
dékozta. 

Heraklides Jakiban megfestette ugyan a Verbía melletti ütköze-

*) A középkori székely-moldvai vonatkozások kiváló ismerője az eredeti adatok 
alapján megirt Síakmunkájának minket érdeklő rövid kivonatát mutatjuk be itt. Lásd 
bővebben »HerakUdes Basilikos Jakab (Despot-Vod a) moldvai fejedelem és a magyarok*. 
Székelykeresztur, 1930, Szerk-
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tet a maga és a vezérek képével, de amit Verbia melletti csata néven 
'smer a történelem, az egyik legszebb lapja a székelység dicső hadi 
történelmének. 

Erdélynek ősi székely lakói minden időben, a világháborúban is, 
Európa egyik legkitűnőbb hadialanyát alkották Kelet-Európa törté
nelmének .csinálásában s az ezen területen lefolyt harcokban, mint 
zsoldos katonák is mindig elől jártak s éppen olyan jó és hűséges 
katonáknak bizonyultak, mint a hires svájci zsoldosok. H a zsoldért is 
harcoltak, de nagyrészt székely fegyverek dicsősége emelte Heraklidest 
Moldova trónjára, uralmát ők tartották fenn Molduvában és a sors ugy 
akarta, hogy Heraklidest ők is buktassák meg katonailag, midőn a 
körül zárt Heraklides ostromlására Erdélyből, mintegy 2űOO főnyi csa
pat megjelent. 

Heraklides moldovai trónfoglalása Erdély politikai viszonyaira is 
nagy hatással volt. János Zsigmond 1559-ben ült Erdély fejedelmi sze
szekébe s megpróbálta békességesen elintézni Ferdinándhoz való 
viszonyát, de Ferdinánd folytatta régi politikáját s mindenképpen meg 
akarta semmisíteni Erdély önállóságát. Forgách Ferenc emlékiratot is 
szerkesztett, melyben tervét arra építette, hogy Heraklides támadjon 
Erdélyre Moldova felől, a szászok támogatására faji szempontból szá
mítottak s tervbe vették az elégedetlen székelyek fellazítását. János 
Zsigmond azonban ezekben a nehéz napokban megmutatta kiválósá
gát, fegyverszünetet kötött Ferdinánddal s így trónját megmentette; 
azután könnyen leverhette a székely lázadást Erdélyben. 

Heraklides helyzete hovatovább mind rosszabbodott János Zsig
monddal. A viszonyt Heraklides elbizakodottsága rontotta el, mert 
haraggal és gyalázkodással telt levelében követelte János Zsigmondtól 
Csicsó és KüküUő várakat. Mikor pedig János Zsigmond beteg lett, 
Heraklides rögtön hadsereggel vonult Tatros felé, hogy Erdélyt ideig
lenesen birtokába vegye. A z ilyenek mind csak rosszabbították köztük 
a viszonyt, de János Zsigmond azért is neheztelt Heraklidesre, mert 
lengyelországi törekvéseivel szemben Miksa szekerét tolta. Érthető 
ezek után, hogy mikor a moldovaiak később a Suceavába zárt Herak
lides ellen segítséget kértek János Zsigmondtól, a fejedelem Radák 
László vezetése alatt 2000 főnyi hadat küldött Moldovába s tulajdon
képpen a székely csapatok megjelenése adta meg a lökést Heraklides 
bukásához. 

Heraklides célja az volt, hogy a románokat a protestáns vallásra 
téríti s ezért, mint a protestantizmusnak egyik szabadelvű harcosa is 
említésre méltó. 

»A Székelység hangulatot hozott! Eltalálta a legszerencsésebb formát 
és uj energiákat bont ki és uj erőket fog munkába indítani.« (dr, Szílády Z ) 
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Székely ezermester. 

Székely gyermekjáték, mint kísérletező eszköz. 
A székelyföldi fiuk jól ismerik a mogyoró-kereket. Egy mogyoró 

kifurása s a bél kitakarítása nem nagy munkába kerül. Még a két 
átellenes fekvésű lyukon átférő s könnyen mozgó fejes tengelyt kell 
kifaragni valami jófajta kemény fából (füz, vagy fenyő ne legyen). No 
egy jó erős befőttkötő spárgára van szükség csak s a kihegyezett ten
gely végébe egy gömbölyű pityóka s kész a remekül működő forgó
masina. 

A másfél arasz
nyi spárgát ráköt -
jük a tengelyre s 
ugy csavarjuk fel, 
hogy az a mogyoró -
házikóba legyen el
rejtve. A végét meg 
a mogyoró forradá
sos oldalán meg
fúrt lyukon dugjuk 
ki. A bal kezünk 
két ujjával a mo
gyorót megfogva, 
jobb kezünkkel meghuzintjuk a felcsavart spárgát s ez lecsavarodás 
közben oiyan lendületbe hozza a pityókát, hogy az tehetetlenségénél 
fogva még tovább is mozog és ezzel fel is csavarja újból a zsineget ; 
hogy be ne fusson a vége a lyukon, tanácsos egy kis fadarabkát 
kötni a végére, mely egyúttal húzóul is szolgál. 

Ezt az egyszerű székely gyermekjátékot igen érdekes kísérletekre 
használhatjuk fel, amelyeket a fizikai tanulmányok közt csak dt^ga 
eszközökkel mutathatnak be a tanárok. 

Helyettesítsük a pityókát egy ujnyi vastag keményfa koronggal, 
amelyet alul egy kis ékkel a tengely mellett egész szilárdan be lehet 
erősíteni. Egy ugyanolyan köralaku rajzpapirt vágjunk ki s azt cik
kekre osEtva fessük be az u. n. szivárványszínekkel (vörös, narancs, 
sárga, zöld, kék, ibolya). Ezt a színkorongot tegyük rá a korongra s 
rajzszeggel erősítsük rá. A forgással a különböző színek egységes 
fehérré olvadnak össze. 

De még sok más kísérletet csinálhatunk a fizikából, amelyeket a 
centrifugális erő tanulásánál szoktak bemutatni. Egy kis ügyességgel 
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majdnem mindeniket be lehet mutatni s igy nem csak az iskoláfc-
tehetnek szert ilyen készülékre, hanem minden fúró-faragó gyermek 
megcsinálhatja azt magának is. (Egy gömbölyű kb. 1 , deciliternyis 
üvegben kevés víz és olaj e készülékkel forgatva, szépen mutatja az 
egyenlítő tájára felemelkedő s fajsúly szerint elhelyezkedő gyűrűk 
érdekes tünenaényét. Két súlyosabb füles pityke gomb a tengelyre fel
kötve, a gőzgépek burungozó gőzszabályozóját mutatja be. Két vékony 
acélabroncs forgatva összelapul, mutatván a föld sarkainak behorpa-
dását okozó erőket. A korong szélére sűrűn vert apró szögek a forga
tásnál az oda tartott karton lappal búgó hangot adnak. Ha gyorsan 
forgatjuk magasabb, ha lassabban, ugy mélyebben szól. 

Mindenesetre legcélszerűbb a mogyoró elhagyásával olyan módon 
megkészíteni a kis gépünket, mint a B — C rajzok mutatják, amelyek 
lehetővé teszik, hogy a zsineget kötés nélkül csavarhassuk fel és a 
megránditásnál a zsineg lecsavarodva egyenarányu, hosszabb ideig 
forgást eredményez. is. 

Ssékely. 
Gőgös, zömök szó. Pásztorfurulyán 
Rikoltó, kurta, cifra és kémén/. 
Gyér őszi fű igy zizeg a tetőn, 
HaloUas éjjal igy köhent a vén. 

Végzetes íjjból igy szisszen a r.yii. 
Ököl igy döng a korcsma asztalán. 
Leánytesten hasad megejti' ̂ ayoles. 
Föld így sikolt fel e l ^ e b n y x ^ ^ . 

Nép álmodik igy rég elmúlt világról, 
Az Isten igy sir, ha e tájra néz. 
Egyetlen szó: a ballada maga 
HóboHos, füttyös, véres, bús, merész. 

CSANÁOr GYÖRGY. 

A csiksomlyói k e g y t e m p l o m uj orgonája 

királyi kincse az elszegényedett Székelyföldnek. Szakemberek vélemé
nye szerint alig van 3—4 orgona Romániában, amelyek nagyság és 
finomság szempontjából megközelíthetik. Az orgonát Geyer József 
budapesti zeneakadémiai professzor tervezte és a Wegenstein testvér
pár (Temesvár) készítette. Ez a legújabb szerkezetű orgona 36játéku, 
3 manuálos mü, amelynek 2400 sípja van s óraműre berendezett 
redőnyszekrénnyel és 3 orogonaházzal van felszerelve. Regiszterei és 
pedáljai könnyen kezelhetők és igy a legnehezebb zeneművek is biz-
biztossággal, finomsággal és nagy színezéssel adhatók elő. 

Az orgona ára 1 millió 200 ezer lej, amelynek fele közadakozá-
ból már összegyűlt. P. Takács Gábor házfőnök tevékenységének kö
szönhető az orgona-építés mozgalma, ki maga is nagy zenekedvelő. 

Szeptember 8-án, kisasszony napján délelőtt volt az orgona avató 
ünnepélye, délután pedig Zsizsmann Rezső orgona-hangversenye. Mind
két alkalommal zsúfolásig megtelt a nagy templom. Vámszer G. 
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A Székelyföld kutatása. 

Adatgyűjtési munkálatok- A 
sok minden oldalú adatgyűjtés 
közt legutóbb alapos és részletes 
munka indult meg falvaink ha
tár, düIő, családneveinek stb. 
összegyűjtésére. Udvarhelyszéken 
Nagy Lajos ref. esperes küldött 
szét kérdőiveket kerületének pap
jaihoz. Ezen kivül nemes ambi-
cióval Vargha Béla csekefalvi 
tiszteletes járja be falvainkat. 
Vámszer Géza nagy szorgalom
mal Csíkban gyűjti az adatokat 
s már alig van falu, ahonnan 
lelkes munkatársai be nem küld
ték volna kutatásaik eredményét. 
Várjuk Háromszék és Maros
megyék megmozdulását is ! 
Érdekes nyári gyűjtéseket vé

geztek a László Dezső vezetése 
alatt szorgalmasan dolgozó »Er-
délyi Fiatalok* is. 
A székely rovásírás egy ujabb 

adatát fedezte - fel Szilády Zoltán 
egyet. m. tanár a nyári székely
földi kutatásai alkalmával a der-
zsi unit. templom egyik tégláján. 
Az érdekes lelet megfejtésével 
Jankovich Emil budapesti muz. 
könyvtár igazgatója, a kiváló 
specialista foglalkozik. 

Uj borvizforrás született Gyi-
mesben. A tavaszi nedves idők 
után a felsőloki Kurucpatakban 
Bodor János Andrásé csángó 
gazda felkén a hegyoldal meg
csúszott s két helyen a patak 
mellett borvíz forrást tárt fel, 
amelynek a kitermelésére Pora 
Imre biró már meg is tette a 
lépéseket. Vize hasonlít a szintén 

kárpáti homokkőből eredő ká-
szőni forrásokéhoz. 
Az EME nagyenyedí előadásai. 

Az aug. 28—29—30 án lefolyt 
vándorgyűlésnek minket köze
lebbről érdeklő előadásai voltak: 
Járat I.: Körösi Csoma Sándor, 
Bányai J.: Székelyföld mint 
fürdőország (vetít, kép) és Ud
varhelyvármegye iszapforrásai, 
Szabó T. A.: Adalékok a ma
gyar diákéneklés törénetéhez, Ba
logh A.: A kisebbségek nemzet
közi védelme. Részben a Szé
kelyfölddel érintkező területeket 
öleltek fel SzádeczTiy Gy.: Nagy-
enyed vidékének geológiai ki
alakulása és Török Z.: Adatok 
a nagyküküllőmegyei neogén geo
lógiájához c. előadások. 

Érdekes kukorica-rendellenes
ség- Székelykereszturon az idei 
nyáron az egyik kukoricatőből 
kisarjadzó oldalhajtás a rendes
től eltérő fejlődést mutatott^ 
Ugyanis a kocŝ ány végén a szo
kásos bugáson elágazó porzós-
virágok helyén csak egy, egye
nesen felnövő torzsa fejlődött,. 
amelynek a felső fele tényleg 
porzósvirágu volt, míg az alsó
részét sűrűn kukoricaszemek bo
rították. Az egész közös virág-
zati kocsány csak ujjnyi vastag
ságú volt s kűlönösképen a gyé
ren álló szemek olyan formán 
voltak elhelyezve, mint a tojás a 
tojástartóban és nem voltak a 
szokásos módon zöld levelekkel 
beburkolva. Különben maguk a 
szemek is rendellenesen fejlőd
tek s tompított citrom formájuk 
volt. A fajta különben a hamar 
érő fehér, hegyes végű csemege^ 
kukorica. —is. 
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Székelyföldi lexikon. 

Márton Ferenc festőművész, 
született Csikszentgyörgyön, 1884 
dec. 14. Iskoláit Csiksomlyón és 
Kézdivásárhelyen végezte' és 
Budapesten a képzőművészeti 
főiskolát. Székely Bertalan és 
Hegedűs László voltak tanárai, 
mint fiatal művész a fővárosi 
polgári iskolánál kap állandó al
kalmazást. A tanítás munkáján 
kivül szorgalmasan dolgozik .s 
csakhamar feltűnik a müveiben 
kifejezésre jutó erő és székely 
témái miatt. A tárlatokon állandó
an részt vesz és több első dijat 
megnyer. A Gátkötők c. eredeti 
székely témája a külföldi tárla
tokra is eljut. A háború végén 
az «Erdőirtás Gsikországban« c. 
hatalmas vásznával tűnik fel. 

Orbán Antal szobrász. Szüle
teti Bögözön (Udvarhelyvárm,) 
1887-ben. Az akkori időben ki
váló vezetés alatt álló székely
udvarhelyi kőipari szakiskolában 
tanul, majd magánúton érettsé
git téve, a Képzőművészeti fő
iskola növendéke lesz. Majd Mün
chenbe, Stuttgartba, Parisba, majd 
Brüsszelbe megy, ahol még 6 
évig tanul az »Academia des 
Beaux Arts«on, mint Van der 
Stappen növendéke. Itt 8 első 
dijat és aranyérmet nyer a pályá
zatokon s végre megnyeri a kül
földiektől szinte elérhetetlen 10 
ezer koronás nagy dijat is. A 
háború hazaveti. Eleinte Zala 
műtermében dolgozik, később a 
harctérre kerül ki, ahol mint 
elsőrangú rajzoló tűnik ki. F"őbb 
munkái az »Arató katona«, »Baj-
íársak«, »ZöIdi Márton« szobrai. 

Lapszemle. 

»SzókelyfÖld.« Szerkeszti Szini 
Lajos, Marosvásárhely, majd az 
utolsó számnál Segesvár. Meg
jelent havonként kétszer. Előfi
zetési ára egy évre 24 korona. 
Programmja szerint jellegzetes 
székelyföldi folyóiratnak készült 
a társadalmi és közgazdasági 
speciális kérdéseink megtárgya
lására. Az irodalmi részt tisztán 
csak székely irók munkái kép
viselték volna, 1918 máj. 1-én 
indult meg és szeptember végén 
az összevont 5—6 számmal szűnt 
meg a beállott forradalmi napok 
felfordulásaival. Ez nagy kár 
volt, mert a megjelent pár 
szám eléggé mutatta a folyóirat 
hézagpótló szerepét. Itt tűnnek 
fel az azóta már szép nevet ki
vivő Tompa László és agyag
falvi Hegyi István költeményeik
kel, ép igy a nótás Molnár Kál
mán, aki, sajnos, az utóbbi idő
ben teljesen elhallgatott. Értékes 
cikekkel szerepelnek az agilis 
szerkesztő, Pakots József, Gás
pár József (rétekről!), Biás Ist
ván (a székely solymárok). 
Székely Újság (Kézdivásárhely) 

a »Csiki Pantheon«-hoz hasonló 
sorozatot indított, amelj'ben sorra 
kerülnek a város jentékenyebb 
szereplői. Vájna Károly, a város 
kulturhistóriájának legjobb isme
rője tollából 
Csíki Lapok (Csíkszereda 35. 

sz.) ifj. Venczel J. tanulságos 
beszámolót közöl a kalh. egyet. 
ifjak nyári körútjáról, »Gyalog, 
szekerén, vonaton Csikón át«. 
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Székely szótár. 

Alomszösz, Szender. Az alvás és 
ébrenlét közötti állapot. 
(Szösz=szesz ?) 

Tekereg. Csavarog. Az ide-oda 
való kószálást jelenti. »Oda 
tekergett*. »Ne tekeregj örök
ké*. (Általában használt.) 

Nyuvad. »Bele nyuvadt a vizbe«. 
Jelentése: fullad. (Ált. használt.) 

Tengeri füccfa, (fűzfa). Eted. 
Udvarhely vm. A pópiumfa 
(jegenyefa) székelyes neve. »Ott 
vannak a lovak, benn a réten, 
a tengeri füccfáknák. 

Cseszte—szúnyog (Culex pipi-
ens L). 

Féreg—egér (Mus musculus L.). 
Boroszlán—orgonafa (Syringa 
vulgáris L.). 

Csihány—csalán (Urtica dioica 
és az U. urens L. is). 

Cserefa—tölgy (Quercus), az igazi 
cserfát (Q. cerris) a székely
földön soha nem láttam. 

Bikkfa—Bükkfa (Fagus silvati-
ca L.). 

Eger/A—Égerfa (Alnus glutino-
sa L.). 

Feníőfü—zsurló (Equisetum). 
Faszujka—paszuly (Phaseolus 
vulgáris L.). 

Fekete borsó—takarmány bük
köny (Vicia sativa L.). 

Haricska—tatárka, pohánka (Fa-
gopyrum sagittatum Gilib ). 

Lúdláb—tavaszi kankalin (Pri
mula veris Huds.). 

Kása virág—kakuk torma (Car-
damine pratensis L.). 

Sárga kása—köles (Panicum mi-
liaceum L.). 

Pityóka—burgonya (Solanum tu-
berosum L.). 

Törökbuza—kukorica (Zea Mays). 
Peterzselyem—petrezselyem (Pet-

roseünum hortense Hoffm.) 
»Jó vásár volt Zabolán, mind el
kelt a fakalán«. Ezt a mondást 
akkor használják, mikor egy 
nem kapós lányt váratlanul 
férjhez visznek. 

Â j/ás/feá/—mászkál. 
Csármál—lármázik. 
Süllö^—sistereg (a tüzönégő ned
ves fa). 

Mutuj—ügyeilsn, gyámoltalan, 
buta. 

Tatár—élhetetlen, gyámoltalan. 
Celebula—viseltes ruhanemű egy 
csomagban. 

Mismás—fröcs (savanyuvizes bor 
Flékeny—flekken, szénensült. 
Sugonyék—amolyen szerény mé
retű valami. 

Gübül—kever (vérbe gübül, ugy 
megveri, hogy teljesen vérben 
úszik). 

Száraz koma—tiszteletbeli koma, 
aki nem keresztelt ugyan, de 
a bizalomnak közelebbi kifeje
zése miati hivnak annak). 

Köszkenyér—barna kenyér (fő
ként a rozskenyér). 

Cőkös kenyér—komlóskenyér. Cő-
kös kosár, amelybe teszik a 
tésztát, vagyis szakajtó. 

Kitőt, mint Cofalván a sokada
lom, ha valaki valamire vállal-
hozik s ügyetlensége miatt nem 
sikerűi s szégyenszemre haza 
kell menni. 

Pálajás—Plájás, vidám. 
Paraván—mészáros (régen hasz

nált). 
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Irodalom. 

Az újkori gyümölcstermelésről 
Gyerkes Mihály a modern kert
gazdálkodás apostola, a székely
földi viszonyokhoz alkalmazkodó 
kézikönyvet ad ki. Ajánljuk ol
vasóink figyelmébe. Előfizetési 
ára 40 lei, mely a szerző cimére 
küldendő be Odorheiu—Székely
udvarhelyre. 
Testvérek vagyunk cimmel el

beszéléseket adott ki aranyos
széki testvérünk Pálffi Miklós 
kisgazda. A Boross szerkesztő 
előszavával megjelent kötetet a 
falusi nép számára szánta, de 
bizony azt szívesen elolvashatja 
mindenki, aki komolyan akarja 
a falu felé való közeledést. Ezt 
az egymást megismerő szeretetet 
szolgálja minden sora. (Füssy J. 
Torda kiadása. Ára 40 lei.) 

Huszár L : A marosvárárhelyí 
pénzverde működésének kérdése 
Apafi Míliály fejedelemségének 
idejében. Az egyetlen hely és 
alkalom, mikor a Székelyföldön 
is pénzt vertek az 1671. gyulafe
hérvári gyűlés XXIX. t. cikke 
értelmében. Erdélyi Múzeum. Ko
lozsvár. 1931. 285 1. 
Szentannay S.: A sziktalaj mü

velése és javítása, n. 1929. Csak 
most jó későre került a kezünkbe 
a Rugonfalváról Karcagra átszár
mazott székely testvérünk értékes 
s a debreceni mezőgazdasági ka
marától pályázaton első dijat 
nyert munkája. Jellemző terméke 
a minden viszonyok mellett meg
élő s produkáló székely ősi 
erőnek. 

Jancsó—Gyallay: Erdély tör
ténete. Minerva, Kolozsvár, 1931. 
Ára 80 lei. Jó összefoglaló mun
kája szűkebb hazánk történeté
nek s ránk nézve értékesebbé 
teszi a székelyek eredetéről szóló 
toldalék a gazdag utaló iroda
lommal. 

IHaxim I.: Adatok az erdélyi 
sóstavak felmelegedésének isme
retéhez. I. A szovátai tavak. Az 
első románul ismertető munka a 
világszerte ismeretes meleget fel
halmozó Medve-tóról, mely a Ka-
lecsinszky-féle végeredményre jut, 
s igy azt megerősíti. A minta
szerű pontos ellenőrző kísérlete
ket Maxim kiterjeszti a szomszé
dos tavakra is. (1. Revista Mu-
zeului Gel. Mineralogic Cluj— 
Kolozsvár ÍII. 1929. 49 1.) 
Tamási Á.: Címeresek. Egy 

kis tükör darab a foradalommal 
összetört Erdélyből. A vaskos 
regény megjelenését nagy csend 
követte, de az első kritikai hang 
után elkezdték nyesegetni az ere
detiségre törekvő könyvet. Hogy 
az iró felfogása nem mindig fedi 
az olvasóét az már megszokott 
dolog. Bizonjára Tamási Áron 
is tapasztalta, hogy bizony sok
szor nagy lelki küzdelembe kerül 
valamit papirra vetni vagy elhall
gatni. Az élet mai komisz csa
pásai éreztetik hatásukat az iro-. 
dalmon is s ez igen jól megérzik 
Tamási munkáján is. A kiváltott 
hatás igen vegyes lehet aszerint, 
hogy a múlt derűs ködbe vesző 
perspektíváján vagy a mai nem
zedékkel nem nagyon finomkodó 
jövő zivatarján keresztül nézeget
jük-e ? (Megjelent a szerző kiadá
sában Kolozsváron. Ára 200 lei.) 
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Lármafa. 

CSANÁDY GYÖRGY két versét hozzuk e számban. Azt hisszük, 
hogy a rádiót hallgató olvasóink előtt ismert a név, hisz kiváló ren
dezője a pesti stúdiónak s irásai szépirodalmi körökben is tekintélyes 
értéket képviselnek. Nemcsak verstémája, hanem ő maga is székely. 
A székelyudvarhelyiek előtt jól ismert Csanády táblabiró fia, aki itt 
az anyavárosban született s középiskoláit is a mi ref. kollégiumunkban 
végezte. Örömmel üdvözöljük hazagondolásában. 

MIKES K E L E M E N és JÓSIKA MIKLÓS székely íróink szobrait 
a kolozsvári r. kath. főgimnáziumban a gróf Mikes és báró Jósika 
családok ajándékából az intézet 350 éves fennállása alkalmából lep
lezték le ez év június 28 án. 

ZSÖGÖDI N A G Y IMRE kiállítása a budapesti Ernst Múzeumban. 
A sajtó nagy elismeréssel emeli székely testvérünk erőtől duzzadó, 
természetes és formakészségét. 

V A R G A N Á N D O R LAJOST Londonból hazatérve a budapesti 
Képzőművészeti Főiskola grafikai osztályához tanárnak nevezték ki. 

K Á S Á S ERNŐ, Nagy Imre (zsögödi) társaságában mutatta be 
szebbnél-szebb székely témájú festményeit a Nemzeti Szalonban. 

N A G Y M Á R T O N festőművész festette meg Zogu albán király 
arcképét. 

C S O M O R T Á N Á R O N bögözi (Udvarhely) cipész-mester egy bőr
ből készült cipőt mutatott be a marosvásárhelyi és székelyudvarhelyi 
kiállításokon. Az eredeti székely találmány azért is fontos, mert a 
cipőn varrás, vágás nincs, sőt a fűző és nyelv is ugyanabból a darab
ból van. 

H O R V Á T H PÉTER a felvinci dalárda 73 éves karmestere, a 
székelyföldi karvezetők nesztora most ünnepelte eredményes munkál
kodásának 50 éves évfordulóját. Füléről, a Hargita zugából az Ara
nyosszékre átkerült testvérünket e ritka alkalommal melegen köszöntjük. 

K. Z A T U R E C Z K Y EMÍLIA, a székely író és zeneszerzőnő em
lékének áldozott kegyelettel a sepsiszentgyörgyi ref. nőegylet az okt. 
24 én tartott estélyének keretében. 

S Á N T H A F E R E N C tárogató művész hosszú külföldi körútja 
után idehaza rendezi hangversenyeit. Művészünknek a becsületes mun
kával és kitartással elért sikere tipusa a legtöbb székely karriernek. 
Büszkék vagyunk az egykori kézdivásárhelyi suszter inasra ! 

A JÖVŐ REMÉNYSÉGEI: Gáspár Albert, a v. homoródszent-
mártoni jegyző fia, most lett orvós-doktor a debreceni egyetemen. — 
Balogh Lászlói, Balogh István ny. jegyző fiát Csíkból, a budapesti 
egyetemen jogtudományi doktorrá avatták. — Kelemen Károly székely
udvarhelyi jogszigorlót doktorrá avatták a kolozsvári egyetemen. — 
'"Nagy Elemér Kézdivásárhelyi testvérünk szépen emelkedő művészi 
pályafutásáról hallunk. A bécsi híres színházrendező iskola ezidőszerínt 
legkiválóbb tagja, akiről már eddig is sokat beszélnek s hisszük, hogy 
a színházi rendező stílus megújhodása az ő erős székely munkaere
jéhez fog kapcsolódni.* 
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VESZTESÉGEINK: Nagy Gergely Háromszék megye utolsó-
magyar pénzügyigazgatója 73 éves korában elhunyt Sepsiszent
györgyön okt. 2-án. — Dr. Csérer Lajos gazd. főfelügyelő nemrég 
halt meg Miskolcon. Nem volt székely, de a komló telepítések és 
gyümölcsfa kultúra fejlesztésével sok szolgálatot tett a Székelységnek. 
Legyen áldott emléke ! — Dr. Potovszky András budapesti kúriai biró 
50 éves korában elhunyt. A csikszentgyörgyi származású kiváló jogász 
korai halála nagy vesztesége a székelységnek. — Dr. Bochkor Béla 
ügyvédj Csik vm. ny. főügyésze szept. 29 én 71 éves korában elhunyt. 
Ő alapította a Csiki Lapokat. — »Hirtelen dűlt ki 55 évével teljes 
munkaerejében küzdőink sorából Szlávik Ferenc, a székelyudvarhelyi 
róm. kath. főgimnázium igazgatója.* 

A SZÉKELY T Á R S A S Á G O K M Ű K Ö D É S É R Ő L . A háború előtti 
években a szülőföldjüktől elszakadt testvéreink ott, ahol tömegesebben 
laktak, mindenütt egy-egy kis társaságba tömörültek össze. Most a 
háború utáni években sajnos nem igen hallunk hirt azoknak a mű
ködéséről. Eddig csak a brassóiak és kolozsváriak s a balassagyar
mati Székely asztaltársaság intenzív munkájáról tudunk. (Alkalmilag 
részletesen is szólunk róluk!) Mint minden székely megmozdulásról 
ugy hangsúlyozottan a Székely Társaságok munkájáról is részletesen, 
szeretnénk megemlékezni! 

BRASSAI SÁMUELRŐL, a torockói születésű nagy tudósunkról 
tartott előadást dr. Boros György unit. püsök a budapesti rádióban 
október 5-én. 

A Z ERDÉLYI HELIKON ifjúsági irodalmi versenyének egyik 
győztese a székelyudvarhelyi ref. nőképző végzett növendéke Nagy 
Gabriella, Nagy Lajos betfalvi ref. lelkész leánya. Másik jutalmazott 
versenyző volt Kónya István Marosvásárhelyről. Isten segitse őket 
továbbra is 1 

SZÉKELY GYERMEKEINK T Á M O G A T Á S Á R A Szekeres János 
ny. plébános 100,000 leit adományozott a csíkszeredai főgimnázium 
számára. De kevés ilyen ritka hirt közölnek újságjaink. Isten éltesse \ 

UJABB T Ü Z K A T A S Z T R Ó F A érte a csikszenttamási és felsősó-
falvi esetek óta a székelyföldet. Legújabban Csíkszentgyörgyön, ahol 
több mint százan maradtak hajlék nélkül. Ujabb nagyobb tüzeset érte 
a Marosvásárhely melletti Bóz községet. Segítsünk székely testvéreinken. 

NYIRC JÓZSEF Alsórakoson. A sok ideig kolozsvári tartózko
dása után a jóizü székely történetek irója ott hagyta a nagy várost. 
Hisszük, hogy az uj környezet jótékony hatással lesz témáinak fel
dolgozására. Örömmel üdvözöljük idehaza. 

KÁSZÖN G Y Ö N G Y E c. jóizü székely elbeszélés nyerte el a 
nagyváradi magyar párt pályázatán az első díjat. Szerzője Albert 
István csíkszeredai irótársunk. Gratulálunk ! 

Könyvnyomda R.-T. Sz.-Udvarhely. 599 



„ H a z a g o n d o l ó k * * . /iTosma András székely testvérünk az ő 
állandóan értünk élő lelkével egy olyan gondolatnak adott szót, amely 
a mi kis lapunk anyagi megsegítése mellett egy kis melegséget is 
akar belevinni a mi eléggé hideg közéletünkbe. A tette különben 
mindent megmagyaráz ! Ugyanis 12 példányban ajándékkép küldeti 
lapunkat az általa megadott cimekre. 

Ezt az egymásra való gondolást már többen magukévá tették. 
A kis figyelmeskedés igazán n e m érinti súlyosan a jobb megélhetésü 
testvéreinket, de a kiáradó meleggel egymásért dobogó sziveket 
foguhk meg. 

Idáig a következők követték a szép kezdeményezést: Biró Lajos 
(Székelyudvarhely), dr. Csiky János (Gyergyószentmiklós — Páll Mik
lós Ferenc csomafalvi lakosnak), József Dezső Gyula — a székely-
keresztúri unit. főgimnáziumnak), László Ferenc (Sepsiszentgyörgy), 
dr. Lévay Lajos (Sz-udvarhely), Nagy Lajos ref. esp. (Szkeresztur), 
Paál Elek (Kvásárhely), Vajda Ferenc (Sz-udvarhely), Vámszer Géza 
(Csíkszereda 6 p.) ' • -

Sierkesztői üzenetek. 
Tdmogalóinknak. A jókívánságokat igy kommasszálva köszünjük meg, addig is, 

amig a kezdettel Járó sok elfoglaltságon tul nem leszünk. Külón is szükségesnek tart
juk az egyéni megb eszéléseket, annyira kedvesek voltak gondolataik közlésével! 

Kíváncsiak. Magunk is terveztük, hogy érdemes lesz lapunk indítása körüli ta
pasztalatokat közzé tenni s igy óhajuk teljesedésbe megy. Vannak örvendetes, de szo
morú tapasztalataink is, amelyeket azonban sehogysem indokolnak a mai általános nyo
morúságra való hivatkozások. ' 

Csíki festékes. Hogy miért hívják igy s mivel színezik? Igy rövidesen nem lehet 
megüzenni, mivel azonban közérdekű a kérdése, majd egyik specialista művész mun
ka társunk : Vámszer Géza ismerteti a következő számban, 

'̂fanievsTty Éeghin. Levelezőlapján ezt a cimet adta s archeológiai lelet tárgyá
ban irt válaszom :»ísmeretlen«: jelzéssel jött vissza. Pontos cimet kérünk! 

Sporibarát. Köszönjük szíves figyelmeztetését. Bizony ezen a téren is vannak 
eredményeink, amikre büszkék lehetünk a nemzetközi viszonylatban is. Ép ezért kér
tük meg ifj. Biró Lajost, a kiváló ugróbajnokot, hogy tájékoztasson e népszerű téma 
minket érdeklő teljesítményeiről. Sok meglepetést tartogatnak a beszámolók, 

K. Br, Nem ismerjük nevét az irodalomból s azért ne vegye rossz néven, ha 
specialistánknak adtuk át leközlés előtt dolgozatát. Ha jöhet, ugy rövidebbre kell fog
juk. Inkább a témát iparkodjék apróbb részleiekre feldarabolni. 

Volt íanihiány. Hogy mint segiíhel ? ismertesse folyóiratunkat s ha jó növény
gyűjteményre akar szert tenni, gyűjtse azokat s írja oda a megtudakolt népies nevét a 
növénynek. Ezzel segít nekünk is nagy munkánkban. Küldje be ide! 
T A R T A L O M : Levél a szerkesztőhöz. -^ Nyárády E . Gyula: Suva-
dásos hegyoldalaink tavairól (két kép). •— B. Sólyom Edilh: Székely 
konyha. — Szenimárioni K á l m á n : Hogyan ültettek trónra a székelyek 
egy moldovai vajdát ? — Székely ezermester. -^ Csanády György : 
Vers. — Vámszer Géza: A csiksomlyói kegytemplom uj orgonája. —-
Székelyföld kutatása. Székely lexikon. Székely szótár. Lapszemle. 

Irodalom. Lármafa. Szerkesztői üzenetek. 



Egy ekkora egyszeri hirdetés 
30 Lei, négyszeri 80 Lei. 

Kérjen ajánlatot! 

Akinél feiesieBes példány van a Székelységböl, legyen olyanljó, 
küldje vissza a mi költségünkre! 

ElfikészUletben. Séta a Maros szoros mentén. A mészszirtjeink kelet
kezése (Balánbánya, Alsórákos). A homoródalmási barlang és vidéke. 
Hargitai tőzeges lápjaink. Gyilkos tő. Csikszenltamási krém-márvány» 
A székely közbirtokosságok szindikátusa. V'ersek. A székely népies zene. 

Tiszta székely levegőt engedjünk házunkba a testvéreink írásaival: 
Benedek Elek: Erdélyi népmondák (20 Lei). 
Sebesi S.: Szép a Nyikó s a vidéke (20 L.) Rica (60 L.) 
Kiss M.: Marosszéki atyafiak (18 L.). 
Gyallay D.: Vaskenyéren (Toroczkói regény, 80 L.). A föld népe 

(elb., 60 L.). Ősi rögön (elb., 80 L.). 
Antal Á.: Köderdö mellö! (csiki novellák, 80 L.). 
Borbély I.: Régi Toroczkó (100 L.). 
Farcády S.: Fenyő a Hargitán (versek, 80 L.). 
Nyirő J.: Jézusfaragő ember (erdővidéki novellák, lOC? L.). 
Tamási Á.: Lélekindulás (elb., 100 L,). Erdélyi csillagok (elb. 80 L.) 
Halfnágyi S.: Még egyszer és mindig (versek, 30 L.). Utam (versek,. 

50 Lei). 
Szabó J.: Sóhajok hidján (versek, 60 L.). Virágok a Golgotáról (ver

sek, 60 L.) 
Sárosy K.: Öreg székely levelei. Tárcák (elb., 60 L.) 
Ütő L.: Az Ur igy akarta (regény, 80 L.). Ézsau és Jákob (regény,, 

50 Lei). 
W . Földes .^nna: Székely ciprusok (csiki elb., 80 L.). 
Tompa L.: Éjszaki szél (versek, — L.), Ne félj (versek, 60 L.). Er

dély hegyei között (versek, 50 L.) 
Péterfy Gy.: Piros rózsa, fehér rózsa (népszinmü 3 felv., 50 L.). 
A sorozatot folytaíjuk ! E mmiMk beszerezhetők: A Rész'/énynyomdá-
nál, Odorheiu—rSzékelyudvarhely. I\Iinerva, Cluj—Kolozsvár, Bul. Reg. 
Maria 1. Stúdium KönyvRereskedés, Budapest, Múzeum-körút 21. 

Könyveink sorát jól kiegésziti a speciális tartalmú Ízlés, modor, divat 
cimmel, mely a szerzőnél: Vámszer Géza rajztanárnál szerezhető be-

Mercurea. Ciuc (Csíkszeredában). i4ra öO L. 
Erdélyi, különösen székely vadászaink erkölcsi kötelessége előfizetésé
vel ,támogatni a »Vadász Újságot*. Szerkeszti: Dr. papolczi Föidessy-
György. Tg.-Műre?—Marosvásárhely, Str. Sf. Gheorghe 54. Mutatvány

szám kívánatra ingyen í 

Egpílen székelyföldi f o l y ó i r a t u n k fejlődését 
segítjük etö, ha hirdetőt és előfizetőt szerzünk! 

KönwnTomda R,-T. Qdoiheiu 599. 


