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Olvasóinkhoz! 

E számmal a kezdet nehézségeinek egyik rész [étén léptünk át. 
így tehát nemcsak előre, hanem visszafelé is tudunk már tekinteni. 
A több oldalról jött kívánságnak teszünk eleget, amikor az eddigi 
tapasztalatunkat egy pár feltűnőbb adattal világítjuk meg, amely min
den kisérő jegyzet nélkül is sok mindent megmagyarás. Előfizetőink 
nagyobb száma Székelykereszturról került ki (68). Kézdivásárhely (47), 
Székelyudvarhely (45), Budapest (34), Békésgyula (17), Gyergyőszent-
miklós (8), Nagyszeben (7), Sepsiszentgyörgy (7), Csíkszereda (7), Olt-
héviz (6), Nagyenyed (5), Fehéregyháza (4). Ezekkel szemben feltűnő 
negatívumok Kolozsvár csak 2 előfizetővel (egy ref. pap és egy ref. 
teol.), Marosvásárhely (2 jelentkező ! a székelyek fővárosában !), Brassó 
(1 és az is Burgenlánder Sáchsísches Museum!), Kászoríszék (egy!), 
Gyímesből (1 !), Aranyosszék (csak 2!), Nagyajta (1!), Parajd (1!), 
Szováta (1 !), Törda (2). Egyetlen egy érdeklődő sincs a következő 
helyekről: Nyárádmente, Orbai szék, Alcsik, Kovászna, Zágon, Bereck, 
Torja, Kézdiszenlkereszt, Kézdiszentlélek, Uzon, Hosszúfalu, Dítró, 
Szárhegy, Maroshéviz, Borszék, Teke, Alsórákos, Kőhalom, Eted, 
Korond, Erdőszentgyörgy, Oklánd, Köpecz, 

Ott, ahol megértő kezek vették gondozásba a kis csemeténket, 
ott annak meg is látszik az eredménye még az anyagi válság kellős 
közepén is. 

Eredményt jó székely szokás szerint csak a kalákázó munkával 
tudunk elérni! Minél jobban megerősödünk, annál inkább tudjuk 
visszasegíteni majd alkalomadtán ugy a székely összeségnek, mint 
•esetleg egyeseknek is. Azonban letéve az eddigi jó székely szokásról, 
m é g azoknak is igyekszünk támogatást nyújtani, akik eddig egykedvű 
nézegetéssel intézték el maguk részéről megélhetésünk kérdését. 

M a már azért annyian vagyunk, hogy e kis alapozó csoportnak 
a kitartásával már fenn tudjuk tartani lapunkat 1 

Támogatásul — aki másként nem tud — csak kalákázó munkát 
kérünk. Egy kis jóakaratot, hogy valami egyesület révén jusson el 
minden faluba lapunk ! 

Végezetül legyen szó a háláról is azokkal szemben, akik ép ugy 

Egyes szám ára 15 l^ei. 
Előfizetés e csonka évre 40 Lei. Tanulók, tanügyiek papok és nyugdijasoknak 30 
Lei. — Más valutában 1*50 Pengő (kedvezményes 1'20) vagy ennek megfelelő élték. 
Előfizetések közvetlen a kiadóhivatalba Odorheiu-Székelyudvarhely küldendők. Magyar
országiak előfizetését elfogadja 8 Stúdium könyvkereskedés Budapesten, Muzeum-köiut 
21, amely cimre legcélszerűbb a 4041 sz, postatakarékpénztári csekkszámlával küldeni 

a minden postahivatalnál beszerezhető bianco befizetési lapok utján. 
Előfizetés 1932 évre; 150 Lei (kedvezményes 100 L.). Pengőben 6 (kev. 4 P.)- A 
pengőben fizetőket kérjük, hogy letibtően egyúttal az 1932 évit is juttassák bel Ez 

leegyszerüs tené munkánkat I 
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A székely közbirtokosságok syndikátasa. 
Irta : Dr, Csiby Andor. 

Okt. ISika fontos dátummá lett a székely közbirtokosságok 
életében. 

Egész Csikvármegye ötvenkét közbirtokossága Csíkszeredában 
okt. 18 ikán megtartott közös értekezletén egyhangú határozattal mon
dotta ki syndikátusba. való tömörülését, hogy így közös érdekeit váll
vetett erővel könnyebben és hatásosabban tudja megvédeni. 

A z ügy fontosságát még jobban kiemeltjs Csikvármegye Prefekt-
jének azon határozott kijelentése, hogy a kormány képviseletében m a g a 
is csak áldásthozónak tartja a közbirtokosságoknak ilyen gazdasági 
egységbe leendő tömörülését s épen ezért ígéretet tett arra, hogy min
den erejével támogatni fogja az egyesülésnek minél előbbi megváló-
sitását. 

A közbirtokosságok ilyen gazdasági egységbe leendő tömörítésé
nek eszméje visszanyúlik még 1928 év első felére, amikor is e sorok 
írója vetette fel először ezt az eszmét. 

Az eszme mindenütt mély benyomást keltett, azonban a folyton 
nehezedő gazdasági helyzet feledésbe borította annak megvalósítását; 
a mai rendkívüli súlyos idők azonban, mikor a közbirtokosságok leg
nagyobb része tisztán a gazdasági és pénzügyi csőd szélén áll, Bar-
talis Ágoston csiki nyűg. főszolgabíró kezdeményezése folytán újult és 
fokozott erővel vetették fel a kérdést, amely most már a közeli meg
valósulás stádiumába jutott. 

A syndikatus célja tisztán gazdasági és nem egyéb, mint az 
egyes közbirtokosságok vagyonkezelési autonómiájának fenntartása mel
lett az összes közbirtokosságokat egységesen érintő kérdésekben egy
öntetűen eljárni, azoknak a különböző törvények és rendeletek héza
gos intézkedései között útmutatást adni s különös feladatát képezi 
ezek mellett a közbirtokosság részére kidolgozandó javaslatokkal a 
közbirtokossági vagyonok konzerválásáról, nagyobb produktivitásáról 
gondoskodni. 



34 

A közbirtokosságok vagyonának ilyen konserválása n e m csak az 
egyes közbirtokosságoknak kérdése, hanem az általános székely kér
déssé nőtte ki magát azon oknál fogva, hogy ezidőszerint a székely
ségnek ez képezi még azt a közös vagyonát, amelyet gazdasági és 
kulturális céljaira felhasználhat. 

Hogy az eszme mennyire áthatott mindenkit, aki ezekkel a kér
désekkel szeret mélyen foglalkozni, bizonyltja az alsórákosi — Nagy-
küküUőmegye — kicsiny közbirtokosság képviselőinek az értekezleten 
való megjelenése is, kik kérték a csiki közbirtokosságokat, hogy syiidi-
kátusuk kebelébe őket is fogadják be. 

A z értekezlet a syndikátus jogi formájának, valamint a szervezési 
szabályzatnak elkészítésére egy három tagú bizottságot küldött ki s 
igy minden valószínűség szerint a syndikátus jövő év tavaszán már 
m e g is fogja kezdeni áldásthozó munkáját. 
* * 

Az erőkoncentrációnak ez az első lépése hála Istennek, hogy végre már meg
történhetett 1 Vájjon ezt a gondolatot nem lehetne-e átvinni az általános gazdasági, 
kereskedelmi és pénzügyi térre is ! Hisz a kompakt székelység nemcsak termelő s a 
maga terütetén, valamint a feleslegnek azon kivül is értíkesitő alanya, hanem egyben 
hatalmas fogyasztó tábor I ! Egész másként alakulnának anyagi viszonyaink, ha ter
melő és fogyasztó érdekeink egységes vezetés és a mi javunkat képviselő szervezetek 
utján bonyolitódnának le! 

Ezen a témán s annak gyakorlati kivitelén érdemes volna gondolkoznunk 
Szerk. 

G ó b é s á g o k . 
Visszagramafonálás. A székely népdalok tudós kutatói a múlt

ban gramafonnal járták be a földünket s gyűjtötték össze későbbi fel
dolgozásra a szép népi kincseket. 

Azóta sok idő eltelt már, amikor ez a hosszabb ideig nyugvó 
egykori falufelzavaró eset Nagygalambfalván (Udvarhelym.) megfordí
tott alakban kapott szikrára. 

A vidéki faluk bálját nagy sikerrel végig muzsikáló falusi rezes 
bandájuk ugyanis az uj nóta tanulást s főként azokat a fránya módis 
táncok muzsikáját, az eltemetett ötletnek a felélesztésével oldotta meg. 
Hát persze szegény a világ ! N e m volt pénz sem hozzáértő karmester 
tartására, sem a drága kottákra, amihez még ugyan a kottát is meg 
kellett volna tanulni, ezért kerítettek egy gramafont s abból szedik ki 
részletekben a tudományt. 

A banda tagjai rendre a szólamok szerint járnak be a gyakorló 
szobába, ahol először, természetesen a primet fújó trombitás szedi ki 
a melódiát s addig járatja s próbálja a gramafonnal együtt fújni, mig 
aztán az egész »kotta« a fejében van. így egyenként aztán a terces, 
a »tám tám«-os kontrás s a bummogtató bombardonos is tudja a 
m a g a számára kiszedett szólamot. A dobosok s a réztányérosnak 
arany dolguk van, hisz ők mindenhez tudnak már kíséretet csinálni. 

N o aztán most már csak az »esszefuvás« van hátra s kész a 
banda a szereplésre. 

így szedek vissza a tudományt az uraktól a »galamfali« atyánkfiai. 
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Benedek Elek és a székelység. 
Irta : dr. Benedek Marcell 

•»Nagyapó« tragi
kus hirtelen halála 
mély megdöbbenést 
váltott ki mindnyá
junk lelkéből A nagy 
fájdalomból való 
magunkhoz térésnek 
•már kezdenek mu
tatkozni a jelei. Ha
sábjainkon való első 
megemlékezésnek 

-közlésére ugy véljük 
illetékes-ebb senki 
más nem lehet, mint 
ép fia, aki maga is a 
magyar irodalomnak 
•csen lesen dolgozó 
de reprezentáns 

egyénisége s akinek 
mondani valói mint 
mindig, ép ugy most 
még inkább súlyt je
lentenek irodalmunk
éban 1 

»Mintha bizony a székelység kabát volna, amit csak ugy levet
hetünk magunkról!« — irta felháborodva Benedek Elek, amikor egy 
kritikusa szemére vetette a Magyar IMese- és Mondavilág nyelvének 
székelyes fordulatait. 

Körülbelül harmincöt esztendeje annak, hogy a székelység »vádja« 
•ellen először kellett védekeznie — és élete legutolsó éveiben újra fel 
hangzott ez a »vád«, most már n e m is budapesti kritikusok, de er
délyi magyarok ajkán. Bizonyságául annak, hogy Benedek Elek szé-
keiysége valóban n e m volt — kabát, amit levetni s m é g kevésbé — 
köpönyeg, amit forgatni iehet. H a mégis valami ruhadarabhoz akarjuk 
hasonlítani, hát... az a zeke volt, amelyben ütköző bajszú ifjú le
gény korában a pesti egyetemre s az újságok szerkesztőségébe beállí
tott. Zekének becézték akkor szerzett barátai élete végéig, Zeke volt 
«lső irói álneve, amellyel nagyobb nyilvánosság előtt megjelent s ez a 
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csoda-zeke sohasem vásíott le a testéről. Akinek látó szeme volt, meg-f
láthatta rajta. 

De ha már támadói nem értették, legalább m i értsük meg vilá>-
' gosun,'mit jelenteit ez a székelység. Mit jelent egyáltalán a saját, leg
szűkebb fajtánkhoz való ragaszkodás, sajátságainak hűséges megőrzése-
és ösztönös kifejezése? Jelenthet ez bizonyos korlátozottságot is, m á s 
emberi értékek és érdekek x'öl nem ismerését vagy önző megtagadását, 
mint ahogy sok lármás hazafinál és lokálpatriótánál csakugyan ezt is 
jelenti. Benedek Eleknél soha, egy pillanatra sem jelentette ezt. Szé
kely lelkével, nyelvének és gondolkozásának legmélyebb székely jelleg
zetességeivel, szülőföldjéről vett tárgyaival az egyetemes magyarság. 
Írója volt ő s gondolkozása, utolsó éveiben, az egész emberiséget ma
gához ölelő megértés és szeretet magaslatain szárnyalt. N e m zárt ki> 
szeretetéből és megértéséből semmit, ami emberi, senkit, aki más faj
hoz tartozik és más nyelven imádja Istenét; de megmaradt annak,. 
aki volt s büszkén vallotta, hogy a székely fajta sajátosságai meg
menteni való értékek, az egész magyarság, az egész emberiség szem
pontjából. A magyar irodalom s az egész magyar lélek színtelenebb' 
lenne, ha ezek a sajátosságok lekopnának róla. Amit írásaiban egész-
életén át ösztönösen cselekedett, azt alátámasztotta tudatos meggondo
lással is. Jól látta a magyarországi közvélemény bűnös tudatlanságát 
és közönyét az erdélyi és különösen a székely kérdéssel szemben.. 
Nemcsak azért írt kötetet kötet után szülőföldjéről s annak népéről,. 
mert ezzel a témával volt tele a lelke — hány író vált a fővárosi élet 
rajzolójává, akinek szintén falun ringatták a bölcsőjét! — hanem azért 
is, hogy tolla erejével szeretetet és érdeklődést ébresszen ennek a föld
nek, ennek a népnek sorsa iránt. N e m elégedett meg idillikus képek
kel : akárhányszor megrázó módon mutatta be a »székely kérdést« 
ártatlan tárcanovellákban is. Napilap szerkesztését is vállalta ennek az-
ügynek szolgálatában s haja azért őszült meg negyvenéves korában,. 
mert gyermeki tisztaságú lelke itt találkozott először össze az emberi 
gonoszságnak, aljas és cinikus önzésnek egész poklával. 

Máig is csodának érzem, hogy életének ezt a legsúlyosabb csa
lódását hogyan tudta kiheverni. Talán az édes anyaföld segítette meg. 
ebben. Akkor már állt a kisbaconi ház s évről évre növekedett — las
san, keservesen megkeresett fillérekből — az a terület, amit az ősi-
földből magának, családjának visszahódított. De növekedett a szülőföld) 
után való sóvárgása is. Soha nem tudott a fővárosban gyökeret verni 
a lelke. Csak a munka tartotta ott. Sóvárgása valóságos betegséggé; 
vált abban a háború utáni esztendőben, amikor lehetetlen volt haza
mennie. Akik később a hetven felé járó Benedek Elek fiatalos frisse
ségét, fáradhatatlanságát csodálták — százszorta jobban csodálkoznak 
vala, ha látják a hatvanéves, elöregedett Benedek Eleket, aki fázósan,. 
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görnyedten, komoran üldögéli: budapesti lakásán.... Mi, akik ezt is 
láttuk : mi tanúskodhatunk a szülőföld kézzelfogható csodatételéről. 

Uj harcokra jött haza. A z egyik Erdély gyermekeiért folyt: ez 
-az a harc, amelyben elesett. A gyermekek rajongása s a tulajdon hite 
tartotta életben tiz nehéz esztendőn át, a »felnőttek« közönye, értet
lensége ölte meg. A másik harc zászlaját diadallal lobogtatta mindvé-
;gig : a székely irók harca volt ez, n e m a többiek ellen, hanem a sa
játos székely lélek színeinek elismertetéséért. Hogy is irányulhatott 
Volna ez a harc bárki ellen ? Hiszen Benedek Elek hazajövetelének 
•első percétől fogva azon igyekezett, hogy kiküszöböljön Erdély ma-
.gyar irói közül minden ellentétet. D e mint ahogy a világnézeti ellen
tétek kiküszöbölésének sem az a módja, hogy kiki elhallgassa a m a g a 
•igazát és színtelenül, iránytalanul irjon, hanem az, hogy megbecsülje 
a m á s meggyőződését is a magáé mellett: a székely irók sem azzal 
szolgálták volna jobban a közös ügyet, ha sajátságaikról lemondanak 
és színtelenné válnak az egység kedvéért. A z volt a helyes, amit Be
nedek Elek vezetésével tettek : hogy hősies erőfeszítéssel, úgyszólván 
faluról-falura vándorolva ébresztgették a székelységben a székely ön
tudatot s a magyarságban a székelység iránt való szeretetet. A nemes 
verseny, amelyre a n e m székely magyarokat felhívták ezzel, éppen ugy 
ihasznára vált az egyetemes magyarságnak, mint a székely léleknek 
azok a kincsei, amelyeket ezek az irók megmentettek az ismeretlenül 
elkallódástól. 

»Zeke«, a székely diák, aki zsebében székely népmesék, népda
lok és balladák gyűjteményével ment fel a fővárosban — és Benedek 
(Elek, aki a legmodernebb szellemű európai irók olvasása közben meg
győződéssel vezette harcba a fiatal székely irók csapatát; ugyanaz az 
•ember volt, ugyanaz a jó székely, jó magyar és jó európai. A »zekét« 
magával vitte a baconi kettős sirba is s ebből a sírból örökkön áradni 
fog a krisztusi szeretet melegsége — szülőfalujára, Erdővidékre, a 
>Székelyföldre, Erdélyországra... és mindenüvé, ahol a szeretetet be
fogadni tudó emberi szivek vannak. 

Székely őseim. 
Mariit élt ősöm századok óla. 
Jtt hol az Aranyos fürgén völgvbetér; 
iHol az Istenáldott völgy mentére 
Vigyázón mereng a Székely&ö tető, 
lasizmu Székely ivadék volt e Néf 
A föld mivelés ez volt a sorsuk. . . 
iHitnk az Isten; Szerelmük a Föld, 
Ezért hűlt sokszor vérük s a könyük.. 
... 'Vérük s a Könyük. 

Az Ősök hamva régen porladoz már. 
Az Anyafölddel egv lett a soruk; 
De a lelkük itt él miközöttünk. 
Az életükből nőtt fa áll ma is. 
E halhatatlan fának vagyunk uj hajtási 
Szivünkben ma is Ős Székely Vér dobog. 
Miénk a Sorsuk s barna kenyerük, 
A ránk hagyott földjük .. hitük, Istenük. 
... A Nagy Istenük ! 

Pálfff Miklós, aianyosszéki kisgazda — iró-
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Bolöni Farkas S á n d a r tevele. 
A háromszékmegyei, bölöni születésű hires amerikai utazó most 

100 éve indult, az akkori viszonyok közt feltűnő nagy útnak, hogy az 
érdekes, újszerű berendezkedésű északamerikai állam viszonyaival s az. 
útjába eső előre haladt Nyugat-Európával megismerkedjék. 

Az évekre terjedő útjáról hazatérve, tapasztalatait -^ a cenzúra 
akadékoskodása miatt — csak nagy nehezen sikerült közzé tennie. 
Könyve, mely sokáig tiltva is volt, egyike volt az ébredező magyar 
irodalom legjobb és legkeresettebb termékeinek. Tartalmára és hatásárâ  
jellemzőbbet talán nem is mondhatnánk, mint azt, hogy maga Orbán 
Balázs is a politikai hittvallása kialakulásához segitő kátéjának tar
totta. (1. Székelyföld leirása. III. 22 1.) 

Addig is, mig a kiváló utazóról részletesebben megemlékeznénk,, 
a százados évfordulót azzal akarjuk emlékezetesebbé tenni, hogy le
közöljük a nagy székely utazó egy saját kézírásos levelét, melyet 
nagy gondossággal, ugy látszik a cimzett ép az utazását leiró könyvbe
köttetett be s amely aztán a székelykereszturi unit. főgimnázium 
könyvtárába jutott. A levél sok olyan részletet tartalmaz, mely a 
könyvében csak érintve volt. 

- * 
D'Edinburgh.-

A Monsieur Francois le Jeun. Gyergyai, de Kis Sólymos & Not. per. 
Vienne en Autriche 

a Clausenbourg eri' Transylvania. 
Kedves Gyergyai Ur ! 

Kérem mondja meg Lajosnak, hogy Neki nem irtam 's nem is-
irhatok, de teljességgel ne gondoljon ő arra, hogy neheztelésből te
szem : nem dicső a m ű levelezésünk ott, ahol dicsőnek lenni nem is. 
tartanám dicsőségnek. Már eddig elé elég sok magos tornyokot, nagy 
városokot és sok-sok embereket láttam, mint a Prágai Nembeli Sohuster 
Legény. Francziaországot Martiusban hagytuk el. Belgiumot és Hollandiát 
keresztbe jártuk. Rotterdamban ültünk fel az Atwood Gőz Hajóra, 25. 
óra alatt jöttünk által Angliába. Utunk egész végig igen rósz volt, a 
tengeri betegség egyenként mindenikünket elére, de én még is 6 órát 
maradtatn fenn a Hajó tetején vitézül egy kurta köpenyeges angollaU 
osztán én is megadtam magam. 

A tengeri utat experientiának szépnek találom, de kellémetesnek 
épea nem mondhatom. Londonban sok mindent egy bejártam 's láttam, 
egy Hónapig: r\ehány jó ismeretségeim vannak. E Hónap 18 án meg-
indulánk Londonból 's az északi részen Stamford, Yorck, Darlington, 
Newcastel, Alnwiofc, Bernwiok felé jöttünk. Innnen Scotia felső részébe 
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a Highlandra menyünk 's Glasgov, Dublin, Liverpool, Oxford felé,, 
megint Londonba a Parlament megnyitására. 

Anglia egészen kert. Sok Valter Scoítiális helyet és kastélyt 
láttam már, de azok közt legszebbnek találtam a Portiandii Heiczegét 
Bevoirban. Megjártam m a a hires Holyroodot ̂  Maria Stuart minden 
mobiliáit és a Ricció képét a padláson láttam.^ Holyroodnak egyik 
szárnyát a franczia Éx-Király lakja.* Szomorú lakhely 's m é g szomo
rúbb helykeret. Versaillból ezen sötét falak közé jönni, olyan mint 
Kolozsvárról Puszta Csánba menni lakni. 

Edinburgh egyik a legszebb városok közt Európában. Valter 
Scottot m é g n e m láttt.m, mert ő ezelőtt két Hónappal hivatalát el 
hagyta 's betegen falura vonta magát. Hivatali Szobájában voltam. 
Felséges Archívum és Épület. D e kigondolná, hogy ez az egész vilá
gon bámult ember teli adóssággal, 's ezt neki mind a könyvírás 
okozta, 's ki gondolná itt is igaznak lenni, hogy- egy Próféta sem ked
ves Hazájában. 

Sok volna irni valóm, igen sok, de hol kezdjem, teli fejem te
mérdek tárgyal, mindennap uj m e g ujabb szép és nevezetes tárgy. 
Bár mind m e g tudnám tartani. Egész nap vagy útba vagyunk, vagy 
annyira elfoglalva, hogy alig marad időm visszagondolni a látott és 
hallottakra. 

A z utazásban n e m ugy menyen minden dolog, mint othon kép-, 
zeljük. Néha ugy meghalmozódik az ember, hogy eltompul az esze 
Laczinak mondja meg, hogy Paganinit láttam, hallottam, ettem, és 
ittam. Soha senki n e m hallotta 's után n e m csinálhatja a hangokat 
a mit ő ad. 

D e hát ha az olosz Énekeseket hallaná ? A szigorú ̂  Malibrane 
és a döblöcz^ Lablache elbámitottak. Halálosan beleszerettem Mallibra-

* Portland a Dorset nevű angol grófságban levő sziget, illetve félsziget. 
' A skót királyok tégi palotája Edinburgban, ahol Stuart Mária férje megölte 

Ricció Dávidot. 
° A később kiadott »Utazás Észak Amerikábans cimü munkájának 6. lapján ez

zel ellentétben azt irja, hogy: -nMária Stuart szobáji Holy-Roodb an, azon módon van
nak most is minden bútoraival, mint Ricció megölésekor voltak: varrása, Ricciohege-
düje, képe imádságos könyve, most is a' régi Szofán állanak,* A valósig minden
esetre a levelében van mert, mint Gál K. is írje (Pásztortűz, 1931, 15. sz.) az utazás
ról Írott könyve »a cenzúra akadékoskodása miatt csak nehezen, későn és csak ba
rátai Bimitó munkája után jelenhetett meg« Egész biztos, hogy a külföldi udvarokkal 
szemben mindig tappintatos osztrák cenzúra nyomása »simithatta« pont ép az 
•ellenliezőjére a tényeket 

* 1745 ben Károly Eduárd trónkövetelő lakott itt néhány hétig, 1795—9 és 
1830—2 pedig a Franciaországból száműzött Bourbonok. 

^ Sovány. 
^ Kövér. 
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neba a Gallériából. Hát a m ü Theanunk, hogy foly ? Deáky ur hogy 
van ? mondja meg Deáky urnák tiszteletem. 

Londonban Július közepe tájáig maradunk 's onnan osztán tovább 
vészük utunkat. A jövő esztendő elején viszafordulunk 's oly sebesen 
megyünk, hogy talán Farsang utolján még tánczolhatok Landerischt 
Kolozsvárt. Édes Atyát és Körmöczit tisztelem. Lajosnak mondjon min
den jót. Angolul már csak mekegek, megkell tanulni beszélni itt, mert 
az angol nem szeret más nyelvet beszélni. De másként van ám a do-
iog sokban, mint a Grammatica mondja. Sok furcsa történetem volt 
az angol nyelvel 's Duncaster nevű városban egész komédia történt 
velem, hogy Taplót nem tudtam minek hivják, mig osztán a Munitio-
zsákomból ki kellett oldani a Lexicont. 

Hitbeli atyánkfiára sokra találtam. Yorckban egész tiszteletet ad
tak nekem a Collégium Professorai. Éljen Boldogul kedves Gyergyai 
Ur, majd othon többet és sokat! 

Edinborugh, Scotiában, 1831 Maj. 31. 
Szerető barátja Farkas Sándor. 

Nb, Pap Gáborékhoz ha befordul, mondja meg, hogy élek még. 
A könyvbe egyúttal be van kötve szép kaligrafikusan lemásolva 

« következő levél. 
Ezen Utazás Kiadójához irt levele Gróf Széchény István Urnák. 

Igen tisztelt Hazámfia 1 
Mely kimondhatatlan kellemes pillanatot éltem Amerikai Utazásá

nak olvastában, nem magyarázhatom. Bár lettek volna órák, napok 1 
de kezembe vévé a drága könyvet, többé nem tehettem félre. Hála 
a' Mindenhatónak, hogy ezen könyv Napvilágra jött; haszna hono-
sinkra nézve felszámitatlan. Azon jó melyei teledes tele van, oly vi
lágosan, annyi érdekkel, és olyan kiméivé közöltetik, hogy az áldott 
mag, mely belőle hull, még rosbzabb földbe is kikelne, a' mint a' mi-
•énk. A' nékem ajándékozott példányt legkedvesebb kincseim közzé 
számlálván nem szünéndek meg a közhasznú munka jelenéséért leg
forróbb hálával viseltetni, mert eddig elé ennél hasznosabb, és szebb 
ajándékkal tudtomra, és belső meggyőződésemnél fogva, senki'még 
meg nem tisztelte a Magyar Hont és Közönséget. 

Életerő és siker lebegjen ön felett. 
Orsova Sept. 10 kén 1834. Széchenyi István m. k. 
E levél másolathoz mellékelve van átlátszó papiron a »legnagyobb 

magyar« nevének, ugy látszik az eredeti levélről hűen lekopirozott 
névaláírása, de fölötte kibővítve a szokásos »alázatos szolgája« zára
dékkal. Közli: Bányai János. 
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Intézményeiiik. 
Megnyilt az első romániai magyarnyelvű gazdasági iskola. 

Az általános szegénység és kétségbeesés határán álló gazdakö-
2Önség életében jelentős határkövet emelt az Erdélyi Unitárius Egyház, 
amidőn megalapította Székelykereszturon az Unitárius Téli Gazdasági 
iskolát. Az ügy előzményeit nézve vissza kell pillantanunk arra a 12 
esztendőre, mely idő alatt Romániában egyáltalán nem volt magyar-
nyelvíi gazdasági szakoktatás. A fonál ott szakadt meg, amidőn az 
impérium átvételével valamennyi gazdasági iskolánk máról holnapra 
román tannyelvűvé lett. E szükségletíink megvalósítását elősegítette az 
1930-ban hozott mezőgazdasági szakoktatásról szóló törvény. Az uni
tárius egyház ezzel elérkezettnek látta idejét annak, hogy a kérdést 
gyors megoldás felé vigye. Terv szerint a székelykereszturi unitárius 
gimnázium felső tagozata lett volna az az áldozat, melynek beszünte
tésével létesült volna az eiső romániai magyar földmives iskola. Ke
resztúr vezető unitárius körei kétségbeesetten tiltakoztak e terv ellen. 
Eredménye azonban annál érdekesebb. A z unitárius társadalom vál
lalta a gimnázium felső tagozatának fenntartását és csodás székely 
szívóssággal meg is feiáltek a lehetetlennek látszó feladatnak, össze
hozták a fenntartáshoz szükséges összeget. Kívülről nézve azt gon
dolná az ember, hogy ezzel a gazdasági iskolát agyonütötték, de nem 
ez történt. A z egyház vezető körei erre még fokozottabb kötelessé
güknek tartották teivük megvalósítását és a gimnázium adott igy haj
lékot a gazdasági iskolának is. 1931 tavaszán már a tárgyalások any-
nyira előrehaladtak, hogy a földmivelésügyi minisztérium is kiküldötte 
szakértőjét annak megállapitása végett, hogy megvannak-e a törvény
ben előirt feltételei az iskola felállításának. Komoly tárgyilagossággal le 
kell szögeznünk, hogy az állami szervezet első perctől kezdve a leg
nagyobb jóindulatot mutatta az uj iskola iránt és annak minden ügyét 
soron kivül intézve el, nemcsak nem akadályozva, hanem tőle telhető 
módon megkönnyítette és előmozdította annak létesülését. E z tette le
hetővé, hogy az iskola ez év október 15-én már meg is kezdte mű
ködését. A vezetőség élén dr. Elekes Dénes birtokos, mint felügyelő 
gondnok, dr. Nagy Endre igazgató és dr. Szolga Ferenc helyettes 
igazgató állanak. 

Komoly aggodalomként merült fel gyakran az, hogy bárminek 
nevezzük is az uj iskolát, az ismét csak egyik mentsvára lesz a más 
pályákon elhelyezkedni nem tudó középosztály gyermekeinek és ahe
lyett, hogy használnánk létesítésével, ismét csak az okleveles kenyér
nélküliek számát fogja szaporiíani. Hogy ez az aggodalom meny
nyire nem vált valóra, mi senj bizonyítja jobban, mint az alábbi 
számadatok. 
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Felvehető a törvény szerint az első évre 40 hallgató.̂ Beiratkozott: 
ezzel szemben 38, tehát mindjárt az első évben elérte az iskola — 
kettő hijján — a teljes létszámot. A beiratkozott hallgatók valameny-
nyien tényleg gazdálkodó falusi gazdák fiai. 

Az uj gazdasági iskoláért a szülők örömmel áldoznak és csak 
elenyésző cseké'y azoknak a hallgatóknak a száma, akik kedvezmé
nyes ellátást és bentlakási díjkedvezményt kértek. 

Megemlitendőnek tartjuk még, hogy a sikerhez nagyban hozzá
járult a törvénynek az a bölcs intézkedése, hogy a végzett hallgatók 
az egyéves katonai szolgálat kedvezményében részesülnek. 

A nagy leépítések idején ime egy épülő uj magyar kultúrotthon, 
melynek máris, minden gyűjtés nélkül is vannak Mecénásai. Hadd 
szögezze le lapunk is a hála jeléül e helyen neveiket: Schöppner Sá
muel (Sövényfalva) 10,000 drb. szőlőoltvány (70,000 L. érték), P. Nagy 
Sándor (Retteg) 300 drb. gyümölcsoltvány (15,000 L. ért.), Minerva 
írod. és Nyomd. r. t. (Kolozsvár) 3054 lei értékű könyvtár, Erdélyi 
Gazdasági Egylet és Erdélyrészi Méhész Egylet (Kolozsvár) maggyüj-
temény, könyvtár és demonstrációhoz szükséges tanszerek, Székely-
keresztúri Kaszinó és a Székelység szerkesztősége könyvek, egy ma
gát megnevezni nem akaró jótevő díszcserjék és diszfenyők. 

A Székelykereszturi Téli Gazdasági Iskola elindult az uj mesgyén. 
További életsorsa mindnyájunk szeme előtt zajlik le. Lapunk is ott 
tartja kezét a csecsemő ütőerén. Egyelőre életerős hullámokról ad számot. 

Néprajz. 
Karácsonyi madarak. 

Ditróban van egy nap, amikor a madarak megfogása szinte ked
ves, poétikus színezetet nyer. 

Karácsony előtti nap, Ádám és Éva napján, mindenütt fel van
nak állitva a madárfogó csaptatós kalickák. 

Az est beálltára már minden gyerekes háznak meg vannak a 
fogoly madárkái s készülődnek is az éjjeli misére a családok. A jó 
meleg ruha mellett gondjuk van a fogoly madarakra is. Midőn a 
kántor belekezd a »Már az égi madarak és az erdei vadak őtet imád-
ják« szöveg éneklésébe, egyszerre megnyílnak a kalickák és a széjjel 
röppenő szabad madárkákkal megtelik a templom. Hangos csiripelés-
sel lepik el az oltárok faragványait. 

(Józsa Sándor gyűjtése. Vájjon mi lehet az eredete ?) 
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A Hargita alján l 

Közegészségügyünk. 
A programmunk nem volna teljes, ha ezzel a kérdéssel is nem fog

lalkoznánk. Tudjuk azt, hogy népíink konzervatizmusa miatt bizony 
elég sok felvilágosító munkát kell végeznünk, hogy közegészségügyi 
állapotaink a megkívánható nívóra emelkedjenek. De ezek mellett ör
vendetesen emiitjük meg, orvosi karunk egyénenként is oly kivállókkal 
van képviselve a Székelyföldön, hogy semmi okunk — talán ép az 
általuk ajánlott speciális eseteket kivéve — messze s nagyobb távol
ságok egészséget rontó és sokba kerülő utját-módját válasszuk a. 
gyógykezeltetéseknek. 

M á r idehaza is vannak olyan modern berendezkedéseink, melyekre iga
zán büszkék lehetünk. A z általános irányú közegészségügyi témáink m e g 
beszélésén kívül ép azért közérdekből is ismertetnünk kell azokat a meg
bízható laboratóriumokat, amelyek itt helyben rendelkezésünkre állanak. 

Régóta ismeretes m ár dr. Csiky János v. klinikai tanársegéd ren
delője Gyergyószentmiklóson, mely a legmodernebb s a legkomplikál
tabb vizsgálati és gyógyító eszközökkel van felszerelve. (Röntgen, vér
vizsgálat, mikroszkópi módszerek, valamint diathermia, kvarc-Sollux-
lámpa, pneumothorax, tüdőtöltés.) 

Székelykereszturon dr. Gyarmathy Dezső fogorvosi műterme 
diatermia és kvarclámpa kezeléssel van kibővítve. 

Ugyanott a fiatal dr. Farkas Sándor ép most szereltetett fel egy-
modern német Röntgen készüléket. 

Lassanként a többi hasonló berendezkedésekre is sort kerítünk.. 
Ezeket az adatokat csak annak a jellemzésére hoztuk fel itt mindjárt; 
a legelső alkalommal is, hogy m é g amolyan félreeső vagy kicsinek
tartott helyeink is az orvosaink megértő egyéni kezdeményezésére 
európai nívón álló kezelést tudnak biztosítani. 

Csillogó karácsony ragyogó estéje 
Elvezeti lelkem szüleim körébe, 
A Hargita alján álló kis kőházba, 
Frissen sült kalácsra, meleg vacsorára 
Barátságosan néz már a lámpa fénye. 
Ragyog édes anyám asztalteritéke ; 
Nem minthogyha selyem avagy arany volna, 
Kender-vászon abrosz színaranyat ontja. . . . 
Mért van asztalunkon teríték ma három ? 
— Töröm a fejemet, araig meg nem látom 
Egyik tányér mögött arcképemet állni... 
— Mit nem tud az anya szive kitalálni ! 

Párolgó tyúklevest tálal fel ma este . . . 
Oh a riam ezt i», de nagyon szerette ! 
Bárcsak Itthon volna ; együtt mind a három. 
Egyetlen reményem, szivem, boldogságom ! 
Csókolja a képet, hull reá a könnye .., 
Oh ha váratlanul talán hazajönne ! 
Kitörül szeméből atyám is egy cseppet. 
Szomorú beszéd közt szomorúan esznek. 
Csillogó karácsony ragyogó estéje 
Elvezeti lelkem szüleim körébe, 
A Hargita alján áUó kis kőházba. 
Udvarhelymegyének egyik falujába. 

Ladó Lajos. 
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A Székelyfold kutatása. 

A Székelyföld részletes felku
tatásának munkálatai. Már a tnult 
számunkban hirt adtunk arról a 
•szép csendben folyó komoly 
adatgyűjtésekről, melyek örven
detes módon mintegy felveszik 
azt a fonalat, amelyet a feledhe
tetlen emlékű Orbán Balázs ki
ejtett a kezéből. Az eddig beér
kezett eredmények közt legjelen
tősebbek a csiki munkatársaink 
és Vargha Béla ref. tiszteletes 
.gyűjtései. Hogy az általánosabb 
munka megindulhasson, azért a 
hozzánk beérkezett sok irányú 
kérdezősködésre kérjük az érdek
lődőket, egyelőre elégedjenek meg 
azzal, hogy a jövő számunkban 
egy kisebb falu leírását közöljük 
imintagyanánt. 

A vulkáni haematit uj elöfor-
•dulása a Hargita hegységben. A 
Hargita déli részén már ember
emlékezet óta ismeretesek azok 
a feltűnő szép csillogó vascsil
lám lemezek, melyek a bibarc-
falvi határban a Kakukhegy ol
dalán, az u. n. Paphomloka nevű 
helyen találhatók. A csillogó szép 
ilemezkék már sok atyánkfiának 
megbirizgálták a fantáziáját s 
ugyancsak összeturkálták az elő
fordulás helyét a sej telt nagy 
kincs reményében. Ha gyakor
lati jelentősége nem is volt az 
érdekes ásványi előfordulásnak, 
•de annál értékesebb volt tudo
mányos szempontból. 

A Hargita részletes geoló
giai kutatásánál egy ujabb elő
fordulás akadt a homoródal-

mási Odorfenyő nevű erdőrész
ben, ép a csiki határszélen, amely 
Kolozsi Márton farkasmezői erdő-
őr útbaigazítása révén került ala
posabb vizsgálat alá. Koch Sán
dor egyet. m. tanár vizsgálatai 
szerint az itt lelhető kristályok 
alakjai, egy kivételével, meg
egyeznek a kakukhegyiekkel, 
amelyeket egy részletes monog
ráfiában Zimányi K. ismertetett. 
(Földtani Közlöny 1912.) Való
színűen ezek a szép csillogó le
mezkék adtak okot arra, hogy a 
patakot Aranyos-pataknak nevez
zék el. (Annales Musei Nat. Hun-
garici. 1928. XXV. 441 1.) 

Peterschilka F.: Uj Románia 
egyes magas lápjainak virágpor 
analizise. (Németül.) A leirt terü
letek közt adatokat kapunk a pa
pold (Háromszék) és a Szent 
Anna-tó melletti hires Mohos tó 
vagy Kokolyzás vizsgálatából. 
Érdekes, hogy a tőzegesedésnek 
valószínűen még a diluviumba 
visszamenő kezdetét az akkori 
tölgyesek (a cserefáink !) nagyobb 
elterjedése jellemezte. (Beriechte 
d. Deutsch. Botan. Gesel. XLV. 
1927.) 
Solaculu T.: Virágpor anali 

zisek alkalmazása a romániai 
tőzegtelepek vizsgálatánál (romá
nul). Részletesebb adatokat közöl 
Bodzafordulóról (Háromszék), és 
Borszékről. (Cultura Nationalá. 
Bucure^ti, 1928) 
CzekeiiüS D.: Adatok Erdély 

lepke faunájához (németül). Leg 
érdekesebb adata a Gyergyószent-
miklóson felfedezett Parnassius 
Apolló L. var. Transsylvanicus. 
(Verh. Mitteil. Naturw. Vérein 
Nagyszeben. L X X — L X X I és 
LXXII—LXXIV. 1922—4) 
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Székelyföldi lexikon. 

Kászonujfalu — Casinul Nou. 
(Csik vm.) Tszfm. 681 m. K. sz. 
(Ferrótól) 430 43'. É. 46° 12. V. 
á. Tusnádfalu — Tusnád Sat. 
Posta, telefon helyben. Távíró: 
Kászonaltiz—Pláe^ii de Jos. Já
rási központja Csikszentmárton— 
Sánmartin. Orvos, gyógyszt. Ká-
szonaltizben. Lakosai száma 1700. 
1500 róm. kath. és 200 gör. kath. 
Hangya fogy. szöv. (1906 óta). 
A régi népviselet még eléggé 
tartja magát. Az ősi népszoká
sok közül a lakodalom maradt 
meg. A lakosság földmüveléssel, 
állatenyésztéssel és famunkával 
foglalkozik. A hegyei mind a kár
páti homokkő (krétakori) padjai
ból és a közéjük települt, agyag 
és cementmárga palákból állanak. 
(Bartha F. adatai nyomán.) 
Hóviz. A Székelyföld déli szé

lén Olthéviz—Hoghiz község déli 
felső szélén van a télen nyáron 
egyforma meleg forrás, amelyről 
a község is a nevét kapta. Ez 
tulajdonkép nem egyéb, mint a 
fölötte elterülő karsztos mészkő-
vidéknek egyik szokásos tüne
ménye, egy búvópataknak a fel
színre való kilépése. A bazalt gát 
dobta felszinre hosszú föld alatti 
útja után feljebb elnyelt patakot 
s ez hosszú föld alatti útja alatt 
is megtartotta az átlagos 11* C. 
hőmérsékletei, amely télen ter
mészetesen feltűnő melegnek tet
szik s fönn a forrásnál nem is 
fagy be. A kiömlésnél egy csi
nos tó van, amely egykor mes
terségesen volt felgátolva. A gát 
alatt a leömlő vizből hatalmas 
mésztuffa dombok rakódnak le, 
ami a legjobb bizonyítéka ere
detének. 

Székely szótár. 
Erdővidéki szók és szólásmődok. 
(Főként Ni-gyajta környékétől, gyűjtötte 

Vargha Béla ref. lelkész). 

Te mutuj, ugy vigyorogsz, mint 
a vadalma. H a valaki elszomo
rodik s leereszti az ajakát, mind
járt rámondják, hogy »el van 
csámporodva« (Kézdivásárhely 
környékén : »kámpicsorodva« !) 
fanyalodva, mint a vackor. Vagy 
»01yan vagy, mint a tormába 
esett féreg«. Vagy »Ugy vigyo
rog, mint a fanyelű bicska«, 
Kaii Püáttak-kotnyelesnek mond

ják az olyanokat, akik min
denbe beleütik az orrukat. 

Aperté—nyilt, egyenes. (Beszélj;, 
ápertén.) 

Lajtorja—létra. (Ált. haszn.) 
Arnyékalja—szinalja. 
H a valaki gyorsan jár és erősen 

szuszog, azt mondják arra,,. 
hogy: »Ugy fu, (fúj!) mint a/ 
mint a kehes ló« vagy ŝ mint-
ha polyvát evett volna«. 

iSís^a—serény. 
Légej vagy légér—a mezőre hasz

nált víztartó faedény (Magyar-
hermányon bodonkának hívják. 

Mont liszt—finom nullás liszt. 
Policáj—rendőr íKézdivásárhe-

lyen »policár«). 
Kócs—kulcs. 
Csepesz—kis gyerek fejkötője. 

Valószínűen innen nevezik a. 
szopós gyermeket cseplesznek.. 

Glicsuj—az uj módi vaskor-
csölya. 

Csitkó—csikó. 
Bocs—bivalyborju. 
CsM^^e—csirke. 
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Lapszemle. 

Mezőgazdasági Szemle. A szé-
kelykereszturi unit. gazdasági is
kola szervezésével dr. Nagy 
Endre az uj igazgató áttette a 
lap szerkesztőségét is a Székely
földre s igy e praktikus és ki
váló, nivós szaklap egy uj erős
sége lesz sajátos mezőgazdasá
gunk modernizálásának. A máso
dik évében járó havi folyóirat 
egy évre 80 lei. Szerkesztősége 
Cristur—Székelykereszturon s a 
kiadóhivatala Diciosánmártin— 
Dicsőszentmártonban van. No
vemberi számában közelebbről 
érdekel minket Szilády Z, Miért 
nem sikerül nálunk a kukorica ? 
Szász F. Gyomirtási kísérletek és 
Boros Gy. Tegyük jövedelme
zőbbé az ugarrendszert c. cikkek. 

Székely Közélet. (Székeiyud-
varhely.) Az őszi számokat a 
íimarosvásárhelyi kiállítás (3—6), 
az orsz. kath. nagygyűlés (5 - 6) 
adatai uralják. Itt látott először 
napvilágot nálunk a gyümölcs
községek megszervezésének igen 
fontos modern problémája (Gyer-
kes Mihály kezdeményezése.) 
Gyergyó. (Gyergyószentmiklós). 

Számai igen tartalmas propa
ganda anyagot tartalmaznak a 
Gyilkos-tó megérdemelt kultuszá
nak kiépítéséhez. (Kalauz, ide
genforgalmi iroda, filmfelvételek, 
üdülőhellyé nyrivánitás, a báná
tiak szervezkedései villák építése 
dolgában). Ujabban a téli spor
toknak a bevezetéséről van szó, 
amelyre alkalmasabb területet 
keresve sem lehetne találni! 

Irodalom. 

Sz. Horváth Lajos székely nó
tái. A székely néplélek virágai a 
drága, kedves nóták ma már az 
egész zenei világ közkincseivé 
lettek. A magas akadémikus igé
nyeket és a tudmányos kutatá
sokat kielégítő feldolgozásokon 
kívül most ujabban Szittya Hor
váth Lajos, 25 évi szorgalmas 
munkájának az eredményeként 
egy egész sorozatát adta ki azok -
nak a nótáknak, melyek a mais 
élő népdalnak igazi reprezentán
sai és amelyek alkalmasak a 
hangulatos és könnyű zongora 
kíséretükkel arra, hogy a zene
kedvelők széles körében is híve
ket szerezzen s divatossá tegye 
azokat. 
Ezen kivül két szólamra írva 

a fáradhatatlan kutató megkezdte 
a kiadását füzetekben a 101-re 
tervezett, válogatott, szebbnél
szebb székely nótáknak. 
Az előttünk álló füzetek kelle

mesen lepnek meg stílszerű és 
az elérendő célhoz méltó külse
jükkel, olyannal, amilyet még 
eddigelé az erdélyi hangjegypiac 
nem produkált. 
A népszerűvé vált darabok 

mind a Keresztúr vidék nótatermő 
lelkét tükröztetik vissza s tudo
mányos szempontból is minde
nike valósággal nyeresége a ku
tatásoknak. Nagy érdeme köztük 
a c^ürdöngölőnek a megmentése, 
mely a többiekkel, hisszük, hogy 
állandó programmszámja lesz es-
télyeinknek. 
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Lármafa. 

AZ UTÓLAQ JÖTT ÉLŐFIZETŐINKET tisztelettel értesítjük, 
hogy amig a tartalékunkból jutott a második számból, addig meg is 
küldöttük, későbben már csak a visszaküldött példányokból pótolhat
tuk. Akik nem kaphatták még meg, azoknak szives elnézését kérjük. 
Ameddig lehet pótoljuk a visszajött példányokból, mennyiben nem 
sikerülne, ugy előfizetésük megfelelő részletét átvisszük a jövő évr«. 
Jövőben természetesen nem ismétlődhetik meg a kellemetlenség, amely 
minden kezdésnél elő szokott fordulni, hisz hány olyan helyre potyá-
zódnak el számok, ahol talán biztos előfizetésre számitana az ember! 

KEKJÜK a Székelyföld kutatásával foglalkozókat, hogy iájékoz-
iassanak munkaterületükről és terveikről. Sokról már tudunk s meg 
is kezdjük részletes ismerteiésüket, de viszont talán még többen van
nak, akikről közérdekből fontos volna tudnunk ! 

LADÓ LAJOS neve jelenik meg most egyik versünk alatt, mely 
a hangulatos és a kezdet kezdetén is sokat igérő, Kolozsváron élő, 
de a Hargita aljáról, Lövétéről elszármazó testvérünk tollából ered. 
Ladó tehetségének ősi erejét tulajdonkép már az »Erdélyi Helikon* 
fedezte fel s mi is készséggel adunk helyet a szülői ház tűzhelye kö
rül motoszkáló gondolatainak. 

PÁLFFY MIKLÓS alsószentmihályfalvi kisgazda az ekeszarva 
mellett jól forgatja a pennát is.' Önálló elbeszélő kötete s az »Aranyos-
vidék« hasábjain megjelenő Írásai bebizonyították már eddig is, hogy 
a két foglalkozás nem zárja ki egyik a mást. Örömmel látjuk Írásá
ból, hogy az eddigi árvának elszigeteltnek hitt aranyosszéki népnek 
észrevette már az összekötő kapcsait! 

BENEDEK ELEK EMLÉKE. A székylyudvarhelyi Polgári Ön
képző Egylet programmjához hűen, utánzásra méltó módon áldozott 
»Nagyapó« emlékének. Nov. 22 én a zsúfolásig megtelt egyleti helyi
ségben Biró Lajos főgimn. igazgató részletesen ismertette nagy szü
löttünknek nemcsak mennyiségben hatalmas könyvtárt kitevő munkás
ságát, hanem írásainak s életének állandóan szeretethirdető és csináló 
hatását is 1 

Az emlékbeszédet az olvasóteremben elhelyezett arckép leleple
zése követte, melyet Kovács István fényképész kedves áldozatkész
séggel ajándékozott az egyesületnek. Képíró L. és Kerestély Lacika 
szavalata, a ref. vegyes Dalárda énekszámaival egészítették ki a ked
ves családi ünnepélyt. 

FESTŐISKOLA MAROSVÁSÁRHELYEN. Daday Gerő, az er-
'délyszerte jól ismert festőművészünk, Székelykereszturról áttette mű
termét Marosvásárhelyre, ahol egy jól látogatott festőiskolát nyitott. 
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ERDÉLYI E S T pompás műsorát közvetítette a budapesti rádió-
dec. 8án este 9 óra 15 perc kezdettel. Az est rendezője, lapunknak i» 
munkatársa, Csanády György volt, aki nemcsak a stílszerű műsor 
összeállítását s annak előkelő szereplőit hozta össze szerencsés kézzel, 
hanem mint ügyes feldolgozója a csiki bethlehemes játéknak (Domo
kos P. P. gyűjtése) és a Bolyai Farkas: Kemény Simon szomorujáté-
kának is hálás munkát végzett. 

A műsor többi pontjai is különben egytől egyig székely témák 
s igy valójában székely estről szólhatunk. 

Ravasz László püspök komplikált témát a »Székely lélek« anali
zálást végezte nagy szeretettel. Mikes Kelemen utolsó törökországi le
velét Szabó Margit, Benedek Élek meséjét Erős Jánost Hosszú Zoltán 
dr., a népszerű Dani bá adták elő. Kiváló munkatársunk Szádeczky 
Lajos egyet, tanár »A székelyek története* dolgozata értékes rövid 
áttekintést nyújtott e minket közelebbről érdeklő témáról. Nagyon szí
vesen vettük Bartók Béla székely népdalait is a két szólamra irt he
gedű duett alakjában. Hiába nem igen tűri a székely muzsika a poli
fonikus kezelést. 

Amint értesülünk, még három előadás van tervbe véve (havon
ként egy-egy). Nemcsak a tervhez, hanem az első bemutató után a 
kivitelhez is örömmel gratulálunk s jól esett megállapítanunk, hogy 
rendezőjük honn érezte magát az eddigi próbálgatódzásokkal szemben l 

S Z É K E L Y U D V A R H E L Y ZÁRDAI LEÁNYISKOLÁJÁNAK KET
T Ő S ÜNNEPE. Dec. 6 án ünnepelte fennállásának 70 éves és az ir
galmas nővérek vezetése alatt már 50 év óta áldásosán működő leány
iskola e szép jubileumi évfordulóic. Az intézet életéről részletesebben 
külön is meg fogunk emlékezni. 

SZÉKELY SZÓTÁR. Az adatok hitelessége kedvéért most pót-
lóan meg kell emlitenűnk, hogy az 1. számban egészen, a 2. szám
ban a »cseszle« szóig közöltek Székelykeresztun ól valók s Sz. Hor
váth Lajos gyűjtései. A többiek — a két utolsót kivéve — szerkesz
tőnk adatai Kézdivásárhely vidékéről. Pálajás—Plájás (és nem vidám, 
mint tévesen közölve volt) és a paraván szókat Szovátáról emliti Né
meth Lajos tanító. 

HELYREIGAZÍTÁS. Adataink pontosságának kedvéért a követ
kező fontosabb sajtóhibák kikűszűbölésére hívjuk fel olvasóink figyel
mét : 1. sz. Hírek rovatában Bogla helyett Boga teendő, 2. sz. Szin
tén a hírek "közt K. Zatureczky Emília helyett Berta és a 27. oldalon 
a rovásírás c. cikkben Jankovich neve helyett Jacubovich teendő ! 

9,11 ORA^^-druhüiz, Odorhein. 
Kézimunka, pipere, rövid és kötöttáru üzlete. — Gyermekjátékok 

nagy választékban. — Olcsó karácsonyi vásár. 



érezték a mai anyagi nyomorúságot, mint mindnyájan és m é g is tud
tak arra módot találni, hogy meleg, megértő szívvel támogassanak egy 
olyan megmozdulást, amely mindnyájunknak csak hasznára lehet. Jó 
székely tempó szerint tudom, rossz néven vészije e kiemelést, hisz 
nem azért tették azt, amit tettek, h a n e m lelki szükségnek érezték se
gítő munkájukat, de lapunk céljához hü kell legyen ebben is, midőn 
minden megmozdulásunknak h ü krónikása akar lenni : Bartalís Áoon 
(Harkány), Bányay Máté (Nagyenyed), Biró Lajos, Jakó Albert, dr. 
Váróné Csathó Gabriella, dr. Lévay Lajos (Székelyudvarhely), dr. Csiky 
János, N a g y Gyula (Gyergyószentmiklós), Gáspár István (Olthéviz), 
József Dezső (Békésgyula), dr. Kedves András (Nagyszeben), dr. Za
kariás G. Sándor, K o z m a András (Budapest), László Ferenc (Sepsi
szentgyörgy), Paál Elek és fia (Kézdivásárhely), Schupiter Elemér 
(Szentes), Vámszer Géza (Csíkszereda). 

Támogatásukat megígérték : csíkszentmártoní Albert István (szép-
írod), dr. Á b r a h á m A m b r u s (állattan, néprajz), Balázs András (szépírod ), 
Boross Elek (közg., szépir.), Gyerkes Mihály (kertgazdaság), dr. 
Győrffy István (nö/énytan), Ladó István (szépírod.), K. Molnár Kál
m á n (zene), dr. Paál Árpád (közg.), Vargha Béla (népr.), Vargyassy 
Márton (tört.), dr. Zakariás G. Sándor (közg.) 

Sierkesztöl üzenetek. 
Szerkesztőnk lakását is áttette az anyavárosba s így mindenféle levelezést most már 
ide kérünk! 

Sz főmérnök Nagyobbik verse inkább valamelyik általános irányú lapba való volna 
s ahol szivesen is leköísölnék. A kisebbik költeménye drága kedves megemlékezés s tar
talmával beillik tárgykörünkbe, de , . . nagyon kiélezetten rólunk szól s a kifejezett elis
merő hangot csak akkor fogadhatnék el, lia már valami jubileumi alkalommal egy mun
kás nmltra tekinthetnénk vissza. 

K 1. De sajnálunk, hogy itt hagysz minket! Sok szerencsét az uj lakóhelyeden ! 
}̂ . erdömérnöh. Ép jelentkezésével cáfolta meg legjobban aggodalmát! Mig önként 

fölmerülő támogatóink akadnak, az bizonyítja legjobban, hogy jó utón járunk, Hisszük, 
hogy a mostani támogatóink kitartásával, ha szerényen is, de tudjuk szolgálni kitűzött 
cébmkat ! Mint mindenhez, ide is kitartás kell. l\z pedig a munkatársakban meg van, csak 
a megértőinkben is megmaradjon. 

F, F B Felébresztettél! Olyasvalami, ha ut()lag elgondolom, motoszkált nálam is 
ol( a tudat alatt ! Igazad van, az adatgyűjtő inimkáDk igy lesz teljessé. A megszakitásos 
cikkek hozásán még egy kicsit gondolkoznoni kell. E tekintetben a vélemények nagyon 
eílérők s éa eddig az eltérők közt állok! 

Székely Sorra csak a februári számba kerülhet. Bizony sok a leközlésre való anyag, 
de eddig csak azt latjuk, hogy a mostani támogatás mellett csak ép fenn tudjuk magun
kat larlani. 

? Ki tudna a két hires székely feltalálóról: Puskás Tivadarról és Ferencről egy 
kis megemlékezést beküldeni ? H a lehetne, klissét vagy fényes papíron másolt képet is 
kérnénk. 

B. A Harkány Kedves figyelmességéért hálás köszönet. 
JJr. Zsakó Andor törv.-széki biró ur. Budapest. VI. Karlács-u. 25 II. 3. E cimre 

küldött luputik »Ismeretlen« jelzéssel jött vissza. Újólag elküldtük! 



E g y ekkora egyszeri hirdetés 
30 Lei, négyszeri 80 Lei. 

Kérjen ajánlatot! 

G. Oíthéviz, Örvendünkj iiogy a cikknek praktikus hasznát is látja. Célunk eléré
sében az ilyen adatok erősítenek. A Rák-tóhoz szívesen elkalauzoljuk. Üdv. 

V. G Gondolatod praktikus, fel is használjuk. Csak aztán Te is közöld, hogy 
milyen téma foglalkoztat esetleg különösen, hogy ne maradjunk a nagy általánositásiiál. 

Hátralékosok ne feledkezzenek meg a dijak befizetéséről. 

H I e g n y i l t S a t l í v í T szételylereszM mflinaloffl g^^i^": 
Fl*ied Adolf személyes vezetése alatt. Ajánljuk a környékbeli érde

keltek figyelmébe ! 
Újdonság! n m a i s z é k e l y n é p d a l újdonság ? 

a legalkalmasabb karácsonyi ajándék. 
M e g j e l e n t e k 

a Nyikó-, NagykUküllő- és Gagyvize menti legszebb székely népdalok. 
A székely falvak m a élő népdalai. Kedves, behízelgő, a székely dalok
hoz hozzásimuló feldolgozásban. Eredeti, tőről metszett székely góbé 

áriák. 

Szittya Horváth Lajos 
székely zeneszerző müveiből. Elegáns szép kiállítás. 
101 Székely népdal. — 2 szólamu ének. (I. füzet.) 

Eredeti székely népdalok zongorára: 
Bánom, hogy megházasodtam. 
Széles a KüküUő vize. 
Szép a kukorica. 
Rózsás kertben jártam. 
Felnéztél az égre. 

Meg vagyok elégedve a babám
mal. 

Ej, haj! harmatos. 
Olyan a vadgalamb. 
Csürdöngölő. 

Műdalok zongorára: 
1. Gondolj reám. 
2. Fehér akác, fürtös akác. 

Megrendelhető a szerzőnél: Cristur Sácuesc—Székelykeresztur. 
n ' J*J^|»-.J^| melyen elsőrangú minőségben vannak megépítve, 
**"**•*'*** ̂ *> régi készülékek átalakításáról, kijavításáról kérje 
olcsó árajánlatomat. Cím : J a k ó Albert tanár rádiótechnikai műhelye. 

Odorheiu—Székely udvarhely. 

Menyasszonyok figyeimébe. 
Legjobb karácsonyi ajándék még m a is a SZékely háziszőttes. Kész áru 
asztalneműekben, törülközők, vásznak és nyári szőttesek minden minőségben. 
Legolcsóbban elvállal szövésre len-, kender-, gyapjú- és pamutfonalakat. 
T Ö R Ö K D É N E S szövőmester, SZÉKELYKERESZTURON. Cristurul-Odorheiu. 


