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CSUTAK VILMOS DR. 
Halálának évfordulója  alkalmával kegyelettel újítjuk fel  a Székelyföld  munkás fiának  emlékét 
Hadat Ixenft a virtusnak a parajdl-prald református lértlszövatség. 
A nem rég történt, korcsmázó, bicskás alkalom szörnyűségeinek a hatása alatt, felébredt  a 
falu  lelkiismerete is. A református  férfiszövetség  dr.  Kertész  Árpád  kezdeményezésére azt a 
határozatot hozta, hogy alakítson egy békebiróságot, amely a faln  minden vitás esetében 
békességes megállapodást teremtsen. Majd a gondolatot tovább fejlesztve,  külön vigalmi bi-
zottság alakult, hogy mulatságok alkalmával vigyázzon arra, hogy a hangulat veszedelmes 
irányban ne fajuljon  el. — Végre, hogy már e téren is produktív kezdeményezést látunk I 

Könyvnyomda R. T. Odorhei. 2111 



Hegbicskáztak minket is! 
Amig mi idehaza mindent elkövetünk, hogy fajtánk  átkát, az 

egymásvérétontó bűnét kiirtsuk, addig egyik elszármazott atyánkfia 
Szépvizi  Bálás Béla az >őrtálló« lapjában az „A SZÉKELYSÉG"-ben 
nem átalja belénk mártogatni pennáját! Szinte magunk előtt látjuk 
Írásának tónusából, az ide haza közismert figurát,  a kocsmai gőztől 
vérbeborult szemű kuvaszt! S mindezt miért ? Mert e fajmentő  kivál-
lóságnak nem tetszik, amit irunk s főképen  az utolsó lapszámunkban 
megjelent „Székelyek  és románok"  c. cikk vág erősen az elevenébe ! 
(Hálásak vagyunk ugyan azért hogy lehoztá I!) 

Hát má' csak engedje meg Kied, de a kitűzött célunkhoz képest 
ezután is lehozunk minden  lehető adatot, ami a földünkre,  népünkre 
vonatkozik. Ne akarjon Kied is ellenőrünk lenni! 

Ha eddig nem tudta volna, akkor most ép ez alkalommal tudja 
meg, hogy amig Kied ott Gödöllőn vesszőparipáján lovagolva nagyo-
kat rittyent ostorával, addig annak a csaptatója, a mi húsúnkba vág 
belé. Nem szégyenli, hogy ilyen arcátlanul a mi bőrünkön akar elő-
fizetőket  csalogatni! 

Hagyjon nekünk békét! Nekünk itt komoly becsülettel meg kell 
dolgozzunk a mindennapi kenyérért s a amellett, ha akad egy kicsi 
szabad időnk, akkor engedje meg, hadd szedegessük azokat az apró 
adatokat, aminek a gyűjtését az elődeink, kedvezőbb körülmények 
közt elmulasztották. Bizon mentegetjük az apró értékeket, amúgy sze-
gényesen, mint a nincstelenek az aratás után elhullott apró kalászká 
kat az útról, a tarlóról. Ép azért kérjük, hogy ne gúnyolódjék a sze-
génységünkkel, hogy csak amolyan 2—3 hónapban oly vékonyan tudunk 
megjelenni! 1 Ezt mi nem szégyeljük ! Szégyeljék azok, akik csak a 
Kied virtuskodásában látják gyönyörüket! Mi nem szökkenhetünk 
sudárrá egy kis mustármagból, a virágházak dédelgetett pálmájaként. 
Ugy vagyunk mint Tompa  László magányos fenyője,  az a bizonyos 
őszcibálta bus bokor, mely gyökereivel e kopár fokon  görcsösen 
megkapaszkodik I Nem találná Kied is komikusnak, ha mi a szerény 
körülményeink közt a -nagyvárosi boltok díszes kirakatát akarnók utá-
nozni (ugyan azt mondják a városi urak, hogy azok a nagy szalámik 
csak fából  vannak s a díszes iskatulyák pedig kócot rejtegetnek !) 

No aztán minek kell, ugy mellékesen másokba is belerúgni ?! 
Hisz Kied azoknak még a körömfeketéjét  sem éri meg! No aztán 
asszonyt beleelegyiteni a dolgunkba ? ? S aztán, jó volna az adatainak 
is utánanézni, mielőtt pennát fog  a kezébe. Sok kézdi vásárhelyi*)—Tg.-
Sácuesci van odakint s még emlékeznek néhányan a családomra! 

*) (Lássa a pofozástól  ijjedtemben a mi elnevezéseinket is használóm újból! Le-
het ugyan, hogy megint majd a cimlap nem fog  Kiednek tetszeni II) 



(ha  már ez is fontos!)  Nem gondolja Kied, öreg ember, hogy hazudni 
szégyen ?! (Ugyan üzleti szempontból megengedhető !) Nem gondolja, 
hogy azt elárulta az üzleti szagú gyanúsításaival is? Hát a Kied által 
is felhánytorgatott  szűk terjedelemben jelennénk meg, ha az igaz volnt ? 

Hanem igazán bámulatos az a nagy munka, amit annak a ren-
geteg piszoknak, szitkozódásnak és átkozódásnak az összeszedésére 
fordított  I (uj irodalmi típus I) Elképzelhetjük, hogy micsoda szemétdomb 
közepén dolgozhatik, ha mindaz olyan hamar kezénél volt! ! 

Hát aztán, ugyan bizony, nem elég Kiednek a bicskázás, már 
üszköt is dob a mi kis szalmafedeles  házunkra ? ? ily módon akarja 
előfizetőinek  táborát gyarapítani ? Hisz tudjuk, hogy ügyes üzleteskedő, 
megmutatta azt mindjárt a lapja születésénél, amikor a mi megindulásunk 
után Kied es meginditá azzal a címmel,  csak a nagy »A« hozzátoldással. 
Tudja e Kied, hogy azzal az alig észrevehető különbséggel számunkra  sok 
kellemetlenséget okozó félreértésre  adott alkalmat I Minden  oldalról// 

Osztán, ha megengedi Kied, ugy általánosságban adnánk egy jó 
tanácsot 1 A mi munkánk nem utcalap szerkesztés! Ide ne akarjon ér-
zelmi dolgokat belemagyarázni I Bevalljuk őszintén, ilyent nem tartunk rak-
táron. Ezt a lukszust csak csinájja Kied !! A szakdolgokhoz pedig nem ért! 

Inkább azt vizsgálgassa meg, hogy a gúnyosan emlegetett Orbán 
Balázs féle  munkához a »Kézezer s nemtudomhány* skatulyás bótjába 
mennyi adatot gyűjtött össze?! Mi lássa e Kied, nagyságra is összesze-
degettünk egy kötetre valót, de tartalomra két kötet es kitelne I 

Ép ezért örömmel hallottunk a szegedi Hargitaváralja c. folyóirat 
megindításáról, ahol most már megjelenhetnek azok is, akik eddig kény-
telenek voltak a Kied egyedüli idvezitő fórumától  távoltartani magukat, 
mert a látszatát is el akarták kerülni annak, hogy azonosítsák magu 
kat annak félköszörüs  irányával. Ép igy nem azonosítjuk magunkat 
azzal mi sem, kezdettől fogva  1 Eddig nem szóltunk, mert nem tartot-
tuk magunkat illetékeseknek arra, hogy a más körülmények közt élő 
elszármazott testvéreink érzelmi ügyeibe bele avatkozzunk. Ép ugy mi 
is megkívánjuk, hogy hagyjon békében sületlenségeivel. Lássa be, hogy 
mi az itthoni kövicses, sziklás ugarba kell beakasszuk ekénket s ugy 
kell kicsikarnunk abból a megélhetésünket. Kiednek könnyű dolga van 
ott a szép lapos, dusanadó alföldi  rónán szántogatni I! 

A végén bocsánatot kell kérjek a lefoglalt  helytől, hogy az eddig 
itt ismeretlen témával kellett elpocsékolni a szükreszabott keretünket. 
Egyben bevallom — tisztán ebből a szempontból — a' volt az első 
gondolatom, hogy egyetlen egy szóval adom meg a választ Szépvizi 
Bálás Béla atyánkfiiának.  Ha már a nyelvemen volt, hát ki is mon-
dom, csak egy kicsit kibővítve ! 

„Oh, Oh, maga vén vakhentyüsu  (a vásárhelyiek ezt is meg mond-
ják, hogy mit jelent, ha nem tudná !!) Bányai János. 



Góbéságok. 
Józsi kivágta magát. 

Zsiga bá', a harangozó vasárnap délután elévötte a lájbi zsebiből 
a pipát, jól megtőtötte s a tüzes toplót a pipafödéllel  reaszoritotta, a 
dohányzacskót nyakonfogva  jobbra-balra hányta-vette, hogy a dohány 
benne jobban összeálljon, ésszefacsarta,  zsebre nyomta, s aval el-
indult beszélgetni a faluba.  Volt még ideje a vecsernyei harangozá-
sig elég. 

Lőrincz Dani báék előtt az öreg kapuszékben embörök beszél-
gettek. Ahajt a nagy kapu sarkán tul, az ut széjin heverő boronafá-
kon gyermökök szökdöstek fel  s le, s nagy csárogással árcátlankod-
tak. Zsiga bá' megáll s köszön. Azok fogadják  s kénálják erőssen a 
pad végin lévő üllőhelyet. Zsiga bá' leül s valaméjk • kérdi tőlle: toj-
nak e a tyúkjai elég dohányra valót? Nekünk csak egy tyukunk van 
s az is egyet örökkétig tojik — feleié  Zsiga bá'. Hát az hogy lehet? 
— kérdezik többen. Hát ugy, hogy azt az egyet — valami nagy baja 
miatt — örökkétig tojja s még se tuggya kitojni. Éjsze megszakadt? 
Ezen sokáig elkacagdogáltak a pipa mellől. 

Hosszabb csend után kérdi Zsiga bá' Józsitól — ki Boszniában 
szolgálta ki a katonaságot, s a inult ősz óta, mióta hazaszabadult sok 
jóizü dolgot tudott elmondani katonaéletéből, — hát arra ilyen nyári-
időben mijén világ van? Józsi megszokta az ijen s efféle  kérdéseket, 
de meg azt is, hogy nagyokat hazudjon, s falnak  állítsa az embereket. 
Ha kisült a hazugság, jókat kacagtak rajta, de még ő is kacagott a 
végén. Most is elkezdett hárijánoskodni, s azt mondta : éppen ojan 
idő van ott, mint itt. De a varjak ott akkorák, — hajja é Zsiga bá', 
mint nálunk egy-egy felhő.  Erre a »nagy« szóra Zsiga bá' valami erős 
falusi  hasonlatot akart mondani a Józsi -egyik szülőjével kapcsolatban, 
de lenyelte, mert a kapuszék fájához  támaszkodva ott tátotta száját 
egy gyermek. Hogy meg ne hallja a nem nekivaló szót, reamurdult a 
gyermökre. Ha te ha ! Te Dénös ! Hallod-e ? Anyád kiált! 

Dénöst ölte meg a kíváncsiság, megmozdult, mintha indulna, de 
mégse mönt. Nem is igazi—Közben kérdőleg fordult  Minya bához.— 
Ugye nem hallotta kied sem? — De igen erősítgette Minya bá, s a 
többiek is, csakhogy elmönjön a gyermök. 

Dénös elsomfordálása  után Zsiga bá' folytatta  a kérdezősködést. 
— Hát ha akkorák a varjak, mekkorák lehetnek ott a méhök ? Azok biza 
akkorák — felelte  szemrebbenés nélkül Józsi, — mint itt nálunk egy 
bihal. Hm. Hát osztán mekkora kasban laknak ? — hangzik újra a 
kérdés. Hát mekkora? Akkora, mint itthon a templom kétszer, de 



<éjsze háromszor is. S osztán mekkora likon járnak ki s bé azok az 
istentelen nagy méhök ? Az már akkora lik, mint az itthoni kasnak a 
lika ! Eriggy mönj el te 1 S hát azon a kicsi likon hogy tud bémönni 
az a teméntelen nagy méh ? (De már fojtotta  a kacagás mindegyik 
embört). Xzt már nem tudom, én nem láttam, mert mikor az egyik 
bé akara mönni én éppeg akkor jövék el Boszniából — feleié  Józsi. 

(A Firtoa hegyaljáról). József  Dezső. 

A szineváltó szilva* 
— Écs apám I Hajja-e ke? ott ahajt odaát a sütő mellett micsa 

fa  azzal a veres fityegőkkel  — kérdé Están bá't a süldő fia. 
— A' fiam  csak aféle  kék  perpence szilva — magyarázá az öreg. 
— De ha asszongya, hogy kék, hát akko' megest mét veres — 

nyugtalankodik tovább a gyermek. 
— Enye hát csak annyi sütnivalód van, hát nem látod, hogy 

még ződl  (éretlent értvén alatta). 

Szandiméter-Szent Demeter. 
Még az 1880 as években történt, hogy Csiksztamás Ciuctome§ti köz-

ségben, egy Magyar  István  nevü uri szabóságot tanult mesterember 
telepedett le. Akkoriban bizon erre nem igen akadt munka alkalom, mert a 
jegyző uram is, nem az úrias pantalóban, hanem amolyan székely 
harisnya nadrágban járt. így aztán a mestert a körülmények rákény-
szeritették, hogy aféle  »paraszti« munkát is elvállaljon. 

Az eddigi egyszerű falusi  mesterek mértékül egy hosszú zsineget 
használtak, amire aztán a részlet méreteket göcsökkel vetették rá. 

Az uj urimester azonban már mérőszalaggal dolgozott s bizony 
nagy volt a csodálkozása az uj ruhát csináltató Baróthy János  bá-
tyánknak, amikor hallotta az urizáló méret diktálást. Irjadsza csak 
Pista fiam  — szólt oda az inasának — hiszen te már oskolát es jár-
tál : j-Derékban 60 szandiméter, combon 24 szandiméter, szárhosszu-
ság 94 szandiméter*. S igy tovább aztán, János bá' nagy ámulatára, 
aki meg volt erőst hatva az előtte eddig ismeretlen varázs szavaktól. 

Nem tetszett neki ez az egész dolog! Jól is sejtette azt, mert 
a harisnyaszabáshoz nem szokott mesternek az alkotása rosszul 
ütött ki. 

»Gondoltam es, hogy nem fog  sikerülni — tört ki nagy méltat-
lankodva. Hiszen ecsém uram, mind Szentdemeterhez  szabta azt, 
pedig ki a suly tudná megmondani, hogy őszentkegyelme mekkora 
<ember vót kétágú korában«. 

Ágoston János. 



Csak  előre,  továbbit 
Hargita,  alatt 

A Hargita  alatt  van az én szép Hazám, 
Itt  születtem  és itt nevelt  fel  jó Anyám; 
Legyen sorsom bármilyen átkos  és szegény, 
Hargita  alól  nem megyek  semerre én. 

Majd  ha lehullok  itt,  mint érett  bús kalász 
S már a Hadakutján  a lelkem  nyargalász; 
Ha  megkérdik  akkor,  utánnam mi marad? 
Feleljen  egy sírhant  a Hargita  alatti  . . . . 

Az Urfí  Lázzadoz.  •. 
Miért  is nem születtem  én, Hogy  utálom urfiságom; 
Olyan szegény parasztnak  — A jó Isten  tudja  fönn  — 
Mint  akik  a bércek  ölén, Kacagjatok  — azt se bánom 
Szántnak,  vetnek,  aratnak  . . . Egyszer  én átöltözöm. 

Ugy  élnék,  hogy nem ismernék 
Palotákat  s gépeket, 
Este, reggel  énekelnék, 
Tudnék  sok szép éneket. 

Elegem  volt  a finomból, 
Posztó ruhát veszek fel  — 
Meglássátok,  élelemből 
Dolgos élet  lesz egyszer /.  . . 

Botár Béla. 

A minket jó reménységgel eltöltő ifjú  nemzedékből való Botár-
Béla. A székely anyaváros szülötte s már 15 éves korában (most épen-
katonáskodik) kezdett irogatni. A Brassói Lapokban  megjelent első 
irása véletlenül próza volt (A kis csavargó), de később, főként  az ak-
kori rovatvezető Nagy  Karola  buzdítására verseket farigcsál.  16 éves 
korában éri az a vidéken nagy eseményszámba menő dolog, hogy 
még honoráriumot is kap. Majd aztán Tompa  "László,  a sok nyilatkozó 
tehetség bátoritója ad helyet lapjában a kis diák mindinkább csiszo-
lódó verseinek. 

Ma már a mi szerény viszonyainkhoz mérten ismert neve van,, 
olyan tág körben jelennek meg költeményei, (a Pesti Napló egyik vers-
pályázatán 25 pengős dijat is nyer). 

A fent  leközölt két verse körülbelől lelkének keresztmetszetét adja. 
Egyik a székely anyaföldhöz  ragaszkodó érzéseit rögzíti meg, a másik: 
a mai ifjúság  sorsának tragikumát mutatja be, megbékülő s munka-
területet kereső bizakodással. 

Ezt az utóbbi erősségét, ha nem töri le brutálisan az élet, ugy remé-
nyünk van arra, hogy Botár nevével még gyakran találkozunk, nem-
csak a lapok hasábjain, hanem az eddig is már felgyűlt  munkáinak & 
külön kötetben való kiadásánál is. Ugy legyen, csak előre I 1 



Székely-szótár. 
Kézdivásárhely—Tg.-Secuesc  és 
vidékének  tájszavai Balázs Már-

-ion ny. középisk.  ig. gyűjtéséből. 
II. rész. 

kéngyertya — gyufa 
játom — barátom 
szódén eszik — mohón 
tirkol — hizeleg 
tpimpó — barka, penész 
hibóka — latyakos 
gönde — kövér, gömböc 
zsebruva — zsebkendő 
takaró-ruha — asztalkendő 
hivatalos ur — hivatalnok 
csipke bingolyó — csipke bogyó 
pisleny — kis csirke 
filinkél  a hó — szállingózik 
sifitel,  siflet  - cél nélkül jár ide oda 
-radina — gyermekágyasszony-

nak vitt étel 
Jtözmént legyen mondva — varázs 

mondás, hogy a baj a mutatott 
helyre ne ragadjon 

-szürkünyet — alkonyat 
terpe, terpecske — törpe 
cinka — fiatal  leány (bakfis) 
vakhoncsok — vakondok 
osztáng — aztán 
vajnem — vagy nem 
felcsücsörödik  — felkuporodik  a 

szekérre 
rhergel — bosszant 
vlipitor ember — tolakodó 
szigorú — sovány 
isánkodik — csuszkái a jégen 

,glicsuzik — korcsolyázik (Né-
metből) 

írikóts neki — kiálts neki 
.jnákos lapocka — laska, (tészta) 

(metélt) 

Dr. Sándorné  Nagy  Gabriella 
Betfalva—Bete§ti  (Odorhei-m.) 

főbeli  — kalap, föveg 
ujjas — kabát 
lájbi — mellény 
rokoja, fössing  — szoknya 
bodorog — csavarog 
bodorgó — csavargó 
hanyatág — hanyat 
guvad — hámlik 
küzsd, küzsdik — küzd, küzködik 
megszonnyudtam — megszom-

jaztam 
ahajré g — addig 
ehejré-g — eddig 
kicsiddég, kicsinyég - kevés ideig 
alávaló — fa,  szalma, tálca 
ágas (fa)  — edény tartó fa  a ház 

mellett 
tanorok — bekerített kaszáló 
tángyér — tányér 
honák — esztelen 
imetten — öntudattal, ébren 
gübü - gödör 
mihelyt — azonnal 
apó, papó — nagy apa 
anyó, nannyó, nanó — nagy anya 
tözzsöl, törzsöl — mos 
réta — rajta 
jöszte — gyere 
vélle — vele 
osztág, osztég — aztán 
réja — rá 
geszkenye — gesztenye 
udor, odor — szénapadlás 
sifon.  sifoner  — szekrény 
szijju — szij 
eránt, erányába — iránt 
jó szüvel — jó szivvel 
csipor, csupor — csésze, bögre 
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Székely Konyha. 
Rovatvezető : B. Sólyom Edltlu. 

Csiki-cinci ételek. 

Kőrelepcs  (Kőreleppencs).  A flittő  (kemence) előtt a régi csihi há-
zaknál egy homorutetejű lapos kő volt, amelyet »kupori« nak hivtak. 
Erre parazsat hintettek s amikor jól áttüzesedett, a szenet, hammat 
leseperték onnan s helyébe egy kis zsirt tettek (akár egy tepsibe) s 
ebbe sütötték ki, a rendesen kőtes tésztából készült palacsintát. (Innen 
eredett a neve). Ugyan néha a tojásrátotta készítésére is felhasználták  I 

Ma már nem igy csinálják a palancsintát, de azért a neve meg-
maradt, főként  tréfás  használatban. A háromszékiek a kőtes és zsír-
ban kisütött palacsintát »kőrőlepcsentő« nek nevezik ma is. 

Löttye,  ősszel kender szövéskor, tiloláskor, továbbá húsvét és 
karácsony szombatján (ünnep előtt való nap) a háziasszony a segítsé-
gére ment, kalákázó asszonyoknak »lőnyét« szolgált fel.  A kemence 
kövén sült >kőreleppencset« felvagdosták  tenyérnyi nagyságú dara-
bokra s azután édes »tőslébenc (répaféle)  megáztatták és mákkal be-
hintették. Egy nagy tálban egymásra rakva tálalták fel.  A mákos tész-
tához hasonló édes, puha étel! Háromszéken lőnyének a mákos tész-
tát nevezik, amely bőjtös eledelül szolgál. 

Nagyböjti  ételek,  a) Sült vagy főtt  pityóka, amelyhez csiporból 
sóskáposztalevet isznak. 

b) Puliszka mákkal. Egy réteg keményre főtt  puliszkára cukros 
mákot hintettek s erre uj puliszka réteg jön tovább felváltva  cukros 
mákkal. Szokták azonban a cukrosmákot a közös tányérból puliszka 
darabokkal mártogatni. 

Olajos mátsik.  A delnei Bocskor család tulajdonához van egy 
régi kéziratos könyv, amelynek 104. lapján Írottak szerint »Biró Már-
ton Uram olajos mátsikot évén, belé kevervén a szakálét*. Vájjon, 
micsoda étel volt ez s készítik e manapság és hogyan ? 

Vámszer  Géza; 

Háromszék-in.—Trei Scanne. 

Málépité.  A törökbuzalisztet este meg kell forrázni,  (jó még hozzá' 
tenni egy kis búzalisztet is, hogy finomabb  legyen !) Jól összevegyit-
jük és egy jó óra hosszat meleg helyen hagyjuk, majd reggelig hideg: 
kamrába helyezzük el. Aztán egy zsírral jól kikent tepsiben, lerbea 
kisütjük, mint a más tésztát. Négyszögű darabokra felvágva  szolgáU 
juk fel,  cukros fahéjjal  behintve. 



Székelyföld  kutatása. 
Sündisznó kérdésünkre eddig bérkeztek a következő érdekes ada-

tok. Erdővidéken szőrdisznónak nevezik (ép igy a Fekeügymentén is 
a legtöbb helyen. Putnoky Zoltán adata). — Tüskés disznó vagy tüske 
disznó a neve a Nagyküküllő felső  völgyében (Kalauz K). — Disznó 
csősznek nevezik a Nyikó mentén (Szlecsán S.) — Disznó szőgynek 
pedig Corundon (Balázs Mózes, Szenkovits Antal, Bertalan Sándor 
adatai szerint). — Rava községből maradt ránk József  Mihály elbeszé-
léséből egy pikáns beállítású adoma alakjában a disznószőgy név régi 
használatára egy adat, amely a maga valóságában leközölve egy por-
nografikus  lapba óriási hatást keltene! (Szentgyörgyi András közlése). 
Lőrincz  Berta szerint Korondon—Corund a rövid tonka orrút kutya-
szőgynek  nevezik s ezt kártékonynak tartják, mert a tojást is megeszi 
a tyúkólban vagy ahol hozzáférhet. 

Tordaí hasadékról (Turda) ad ki egy részletes ismertető munkát 
gazdag képmellékletekkel és szines térképpel Nyárády  E. Gyula, az 
ismert nevü kiválló tudósunk. Előfizetési  ára 240 Lei s meg lehet 
rendelni lapunk utján is. 

Gyílkostó ismertetésének kiadásán dolgozik dr.  Csiby Andor,  a 
tó születésének 100 éves évfordulója  alkalmával. A hires ritkaságnak 
méltó leirásához szakisrnertetésekkel járulnak hozzá Boga Lajos dr.t 
Csáky  Mihály.  Nyárády  Gyula, Zárug  Lukács, Bányai János.  A ju-
lius hónapban megjelenő könyvre elfogad  előfizetéseket  80 Leiért 
a Szerző, Gyergyószentmiklós—Gheorgheni. Bolti ára a gazdagon illusz-
trált könyvnek 100 Lei lesz. 

A legelső román nyelven megjelent orvosi dolgozatról ir minket 
közelebbről érdeklő ismertetést Rusu Sexl.  (Cea dintái lucrare medi-
calá in limba románeascá). E munka ciril betűkkel 1821-ben jelent 
meg Vasilie  Topp  tollából. Teljes cime: Despre apele minerale dela 
Arpatac, Bodoc §i Covasna despre intrebuinfarea  acelora§i ín de-
schilinite Patimi. Scrise pentru binele Comun prin Vasilie Popp a fru-
moaselor inváfáturi  a Filosofiei  §i a Medicii Doftor.  Sibiu ín Tipograf 
alu Ioan Bart. 1821. 

Á poloskaszagu levéldarázs (Hoplocampa futvícornís  Fb.) járvá-
nyos fellépésére  hivta fel  figyelmünket  dr. Wenetsek József  ügyvéd 
ur Székelyudvarhelyen—Odorhei. Mivel gyors elterjedésére lehet szá-
mítani, felhívjuk  a figyelmet  e kártevőnkre. (A kis szilvák oldalán fe. 
kete pont s belül poloskaszagu kukac van !) Legjobb a fertőzött  s 
lehullott bigolyókat összeszedni s elégetni, a fa  koronája alatt pe-
dig jó ásónyomra fel  kell a földet  forgatni  s jól letapodni. 



Irodalom—Lapszemle. 
Bemről, a székelyek apjáról irt könyvet lissai báró Bálás György 

táborszernagy, csiki származású székely testvérünk. A már II. kiadás-
ban megjelent munka a teknikus képzettségű, kiválló hadtörténet ku-
tató katona hódolata a lengyelszármazásu nagy hadvezér előtt. 
A pesti Egyetemi Nyomda kiadásában megjelent pompás kiállítású 
munka kedvezményes ára 2.50 P. (Megrendelhető a Szerzőnél Bpest, 
VIII. Üllői-ut 14 és Hargitaváralja Szerk. Szeged Csemegi-u. 4). 

Dávid Iván egy minket közelebbről érdeklő elbeszélés csoportját 
adta ki Hirek cím alatt. Igen ötletesen tulajdonkép egy egész uj sti-
lusu elbeszélő formának  vetette meg az alapját, amelyet talán színes 
riportnak lehetne nevezni az újságírók elnevezése szerint. Dávid Iván 
megérteti a székely komor tragédiák alapokait, hisz azok legtöbb 
esetben nem aljas lélekre, hanem az uri szemmel nézett párbajokokra 
vezethetők vissza. Jó lélekkel üdvözöljük Dávid Iván lélekanaliziseit. 
Szerzőkiadása. Ára 80 Lei. (Kézdivásárhely—Tg. Secuesc.) 

Kovács Péternek Tükör  elölt  c. most megjelent második verses 
kötete beváltotta az elsőhöz fűzött  reménységeinket. Gondolatokban uj 
s a földünkhöz  kapcsolódó vonatkozásai mélyen benyúlnak lelki vilá-
gunkba. Az ízléses kiállítású könyvhöz Wesselényi  Miklós  bátó irt be-
vezető sorokat, amelyben a költő alapeszméinek az elfogásával  ügye-
sen fejtegeti  az erdélyi szellem kialakulását. Ára 40 Lei. Megrendel-
hető a Részv.- Társ. könyvkereskedése utján Székelyudvarhely Odorheiu, 

A Magyarság Néprajza III, kötete is megjelent s ez főként  a 
szellemi néprajzzal foglalkozik.  Fontosabb fejezetei:  A nép lírája nép-
dal, A nép epikája, Ballada, Monda (Solymossy  A) — Anekdoták 
(György  L.) — Mese (Berze  hagy J.)  — Drámai hagyományok 
(Vtski  K.)  — Oktató és alkalmi hagyom. (Szendrei  Zs)  — Stilus és 
nyelv, Szólások (Tolnay  V.)  — A népi előadás (Zlinszky  A.) — 
Nyelvjárások (Horger  A) az e fejezetekben  bőven szereplő székely-
földi  adatokon kivül ki kell emelnünk Visky  K.  külön cikkét, a Székely 
regősök énekéről. (Egyetemi Nyomda kiadása Bpest). 

Egy Rhédeí végrendeletében az uj angol király dédőse mint örö-
kös c. cikkében dr.  Nagy  Jenő  eddig ismeretlen értékes adatot közöl 
a Csiki  Lapok  20 számában. 

Csekme Ádám : A szentgericei  református  egyház története  c. 
alatt kiadott 30 oldalos füzetében  az 1676 óta fennálló  egyháznak 
mintaszerű ismertetését adja. 

Bólyaí kultusz Tg.- Mure§i feléledéséről  emlékezik meg Sebestyén 
László az Ellenőr  (C'uj) 5 — 6 számában. 

Csiki Lapok a 18. bővített számát gróf  Majláth  Gusztáv 50 éves 
papi és 40 éves püspöki évfordulójának  megünneplésére fordította. 



Lármafa. 
A reformátusok  vezető emberei közt a tavasz nagy változást ho-

zott. Vásárhelyi  János  (szül. Maroscsucs—Ciuci) püspök, dr.  Tavaszy 
Sándor  (szül. Sárpatak—Glodeni) püspökhelyettes főjegyző  és dr.  Gön-
<czy Lajos (szül. Sz. Udvarhely—Odorhei) teologiai igazgató lett. Vala-
mennyien székely fajtánknak  erős munkásai s büszkeségeink. 

Bíró Ferenc és László Ignác, közéletünk két vezéregyénisége 
tkapta meg a csiki két megürült főesperesi  tekintélyes munkakört. 

Bítay Árpád dr.-t, a r. kath. Teologia tanárát nagy értékű tu-
dományos kutatásaiért a pápa a Szent Gergely rend lovagkeresztjével 
tüntette ki. 

Hosszú Zoltán dr., a népszerű Dani bá' és felesége  elismerő mél • 
tatását hozza arcképükkel a pesti Képes  Krónika  (19 — 20 sz.), Dani 
bá' különben máj. 22 én rendezett előadó estet a pesti rádióban. 

Zoltán Sándor homoródszentmártoni—Martiniig unit. lelkész az uj 
testamentum tárgy kőiből teologiai magántanári vizsgát tett. 

Lacskó László dr. és Várhelyi Ödön dr. ügyvédi irodát nyitottak 
•Kézdi vásár helyen—Tg.-Secuesc. 

A szegedi testvéreink május 26 és jun. 6 közt Székely Vásárt 
és kiállítást s ezzel kapcsolatban országos táborozást rendeznek, 
•ősszel pedig nagy Attila ünnepélyre készülnek. 

Jánó József  tantót búcsúztatták el Kézdiszentkereszt—Sánsieni 
községből való távozása alkalmával a szép emléket hátrahagyó szere-
tettel. Igazi népnevelő s fajának  erős munkása volt. 

Elhunytak, özv. imecsfalvi  Imecs  Béláné szül. étfalvi  Imreh 
Anna 70 éves korában elhunyt Budapesten. A nemes lelkű székely 
nagyasszonyban intecsfalvi  Imecs  György  dr. Szeged város főispánja 
•édesanyját gyászolja. — Buday  Át pád  dr. egyetemi tanár 58 éves 
korában elhunyt Szegeden. A kiválló archeologus különösen római 
kori kutatásaival szerzett hírnevet és sok székelyföldi  adatnak volt a 
feldolgozója.  — Csiby Lajosné 74 éves korában Bpesten elhunyt, aki-
ben Csiby Lajos, több lap munkatársa (Góbé) édes anyját gyászolja. 
Ugyancsak dr. C s i b y A n d o r t érte nagy veszteség édes 
anyjának Ditróban történt elhunytával, — Lőrinczy  Béla ny. tanító 36 
évi áldásos tanitói munkálkodás után 62 éves korában meghalt Sz.-
Udvarhelyen—Odorhei. Tipusa volt a szívvel lélekkel tanítóknak, akik 
e mesterséget művészi fokra  tudták emelni. Szerény fizetéséből  gyerme-
keit, mind a társadalmunk értékes vezető embereivé, nevelte fel. 

Javítás. Vámszer-^Bándy;  Székely  táncok  c. könyvének az ára 
nem 50—, mint amennyit közöltünk a mult számunkban, hanem 
<60 Lei! 


