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Divatjából kiment iparágak a Székelyföldön. 
A sok minden természeti kincsünk értékesítésére már az elődeink 

is gondoltak. Ezek közül egy párnak az adatát szeretnők felújítani, 
hátha vannak olyanok, akik a kiegészítéshez hozzászólhatnak. 

Régi írásaink sokszor beszélnek hammuzsirfőzést  öl, amelynek 
maradványa a kilúgozott hammu sokszor nagyobb dombok alakjában 
maradt vissza (Sácádat község, Sovata mellett). Máshelyen a még ma 
is hozzáférhetetlen  erdőkben régi erdőirtások nyomai láthatók. Legtöbb 
helyen a helynevek sejtetnek efélét  (Hammas, Hammuzsirfőző,  Lúgos 
pusztája Vargyas-Várghis község határában Odorhei m.) Igen érdemes 
volna ezeknek történeti adatait s helyeit feljegyezni.  Bizonyos, hogy a 
Hargita és Kárpátok vidékén levő üveggyáraknak szolgáltatták ezek 
az anyagot, a mai olcsóbb szóda helyett, ami a régi időben drága 
lehetett, mert akkor még nem volt feltalálva  a konyhasóból való olcsó 
előállítási módja. 

így aztán a félreeső  erdők faanyagát  legalább a hammuzsir nye-
réssel akarták értékesíteni. Még ma is vannak olyan helyeink, hogy a 
fát  nem érdemes elszállítani olyan sokba kerülne az 1 

Ép igy szó van több helyen régi feljegyzéseinkben  a salétrom-
főzéstől,  amelynek igazi nagy fellendülése  az 1848—9-es szabadság-
harcban volt, amikor az önálló hadiszergyártásra kellett berendezked-
nünk. (Kozmás—Cosmeni, Ciuc m., Felsőcsernáton—Cernatul de Sus 
és Ksztlélek—Sánsieni Trei Scaune m.-ben stb.) 

Nem hallunk ujabban semmit sem a timsófőzésről  sem, pedig 
vannak adatok erre is (még a helynevekben, is nemcsak a feljegy 
zésekben I) 

Dálnok-Dalnicon a Nádasgödriben, Csiklázárfalva  Lázáre§ti és 
turiai Büdöshegyben, Covasnán a Kopaszhegy a legismertebb helyek. 

A Hargita területen elhagyott helyeken található apró vassalak 
halmok arra mutatnak, hogy egész egyszerű ősi primitív módon a 
földbeásott  kis gödrökben ép ugy folyt  a vasolvasztás,  mint akár most 
a kis kupacokban való szénégetés vagy a mészégetés. (Ezekre is sok 
helynév mutat sokszor triviális elnevezéssel kapcsolatban, a sok vas-
salak láttára !) 

Alig van adatunk s inkább csak mende mondából tudunk vala-
mit arról, hogy a Kárpátokban a (Nemere hegy környékén) régen, ta-
vasszal cukrot főztek  az egyik ott előforduló  juhar vagy jávorfa  ki-
csurgó levéből. Igen hálás volna e témával is foglalkozni  s pontosabb 
adatokat tudni erről az érdekes iparágról. Hol található fel  vájjon leg-
alább valami helynév alakjában, tudván azt, hogy a székely atyánkfia 
a cukrot nádméznek nevezi! ? 

Minden apró kis adatot köszönettel veszünk és közlünk. 



Szeressük egymást bűneinkben is • . .*) 
Balázs Ferenc, a most nem rég elhunyt fiatal  pap és iró mon-

dotta ezeket a gyönyörű szavakat, melyeket a gyakorlatban meg is 
valósitott és hirdetett embertársai között. 

Megdöbbenve, megriadt szemekkel bámultam a halálát hirdető 
fekete  betűkre s valami megmagyarázhatatlan érzésekkel küzködtem. 
Szerettem volna hinni, hogy nem róla van szó. Habár ismertük a 
még kisdiák kora óta benne lappangó betegséget s éreztük a reá le-
selkedő veszedelmet, mégis fájdalmasan  érintett, hogy nincs többé 
közöttünk. 

Hogy ki volt Balázs Ferenc, ez a csodálatos életerejü, acélos 
lelkű — fiatal  pap — aki most 36 éves korában költözött el tőlünk 
örökre — azt a transsylvan irodalom történet kell feljegyezze  és 
megörökítse. 

Balázs Ferencet, a tiszta és erkölcsös életnyilvánulásai tették a 
falu  imádójává. Hatalmas alkotó erővel küzd, épit és termel, hogy 
mindezeket a haladás eszközeivel fűszerezve  teremtsen kulturális éle-
tet maga körül. 

1923 ban ő szervezte meg a »Tizenegyek« irodalmi társaságát, 
maga mellé csoportosítva az akkori, fiatal  írógárda legjavát. Angliában 
kapott ösztöndíjjal megy Amerikába. Áthajózik Japánba, Kínába, majd 
Indiába és Palesztinán keresztül tér haza 1928-ban. 

A nagyvilágban szerzett tapasztalatait és benyomásokat az álta-
lános világnézeti felfogásán  átszűrve, mint értékes anyagot és meglá-
tásokat hozott magával. Utlejrása: »Bejárom a kerek világot* címmel 
jelent meg. Majd később »A rög alatt« című könyvében irja le a falu 
igazi életét, gazdasági, lelki és kulturális problémáit. 

Szövetkezetet alakit: »Aranyosszéki Vidékfejlesztó  Szövetkezet* 
név alatt. 

Az ő nevéhez fűződik  az ^Erdélyi Fiatalok*, falutanulmányozó 
lap életrehivása, melyben, mint főmunkatárs  dolgozott. Ifjúsági  szer-
vezkedéseket irányit. Tevékeny részt vett az egyházszervezeti kérdé-
sek megoldásában és azok megreformálására  törekedett. 

Hivatásának és tehetségének mindég a magaslatán állott. Hü 
volt saját magához, népéhez akaratához és sorsához is. Legnagyobb 
érdeme, hogy mindég tettekkel bizonyított. — Mészkő, Cheia Turdamegye 
kis faluja,  ahol élt, általa lett nevezetessé. 

És most ő is elment. Elment örökre, hogy eggyel kevesebb le-
gyen az igazak száma. 

*) G megemlékezést Csiby  Lajos közli, aki a Góbé aláírással megjelent cikkek 
irója és szomszédos megfigyelője  volt a pozitív munkáséletü Balázs  Ferencnek.  E jellemző 
tömör rajzot a Csiki  Lapok 24. számából vesszük át. 
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Sem az orvostudomány, sem pedig feleségének  gondos ápolása 
és szeretete nem tudták megmenteni az életnek. 

Májusban halt meg . . . 
Abban az időszakban, amit Ő >boldogság«-nak nevezett, mert 

akkor süt a nap, tiszta az élet és öröm van mindenütt. Ezekben a 
szépségekben kereste az emberentuli világot, amikor az emberekkel 
való viaskodás és küzdés sok-sok sebét, a madarak és a fák  ingyen 
orvosságai gyógyítják be. 

Tavasszal érezte mindég, hogy érdemes élni, kinlódni, bajlódni 
és épiteni a romok fölé. 

Azok a barnás, zöldbe olvadó távoli hegyek, a buzavetések zöld 
csikjai, a selymes fü,  az első tavaszi virágok szellőztették lelke há-
borgását. 

Igen Balázs Ferenc, ezek éltettek téged is amedig élhettél, hogy 
aztán ezek a szépségek legyenek azok, amelyek rád borultak örök 
megnyugvásodban is. 

Te irtad s hirdetted : szeressük egymást bűneinkben is, miköz-
ben lelked a Gallileit látta s itt a földön  a Golgotát jártad, hogy vég-
eredményben a legjobb, a legszebb akarásaid válljanak semmivé. 

De most . . . ? 
Megnyugodtál. Ott vagy, oda költöztél, ahol már nem bánt senki 

és nem is fáj  semmi. Ha majd visszanézel reánk, onnan az örök 
megbékélés birodalmából s látni fogod  az emberiséget, aki tovább küzd 
és szenved — de aki megmaradt a régi rossz, önző, bűnös és gyarló 
embernek — ugy imádkozzál értünk. 

Csiby Lajos 

Borszék—Borsec ezelőtt százévvel. 
A régi székelyföldi  fürdőéletről  s gyógyszokásokról kevés 

adatunk maradt s ezért nagy jelentőségű Vasile  Alecsandri-nak  az 
1843 évi nyaralása alkalmával tapasztaltaknak markáns megirása, 
amelyet Józsa  János  a kiválló műfordító  munkatársunk ültetett át 
magyarra s abból közöljük a kiemelendő jellemző részleteket. 

Borszék neve mindig vegyes érzelmeket vált ki bennem, melyek 
annál furcsábbak,  mivel teljesen idegen természetűek. Először is olyas-
féle  borzalom fog  el, amely összeráncolja a bőrömet, mintha 
jeges vizbe akarnék ugrani. Aztán gyönyörködtet néhány kedves és 
kényes alakjával és végre szivből megkacagtat, néhány furcsa  és ne-
vetséges eseményével, amelyek nagy szerepet játszottak Borszék mult 
nyári társaságában, (t. i. 1843-ban). 

Az a társaság modora által nagyon elütő három részre oszlott: 
románok, magyarok és örmények. És ezek mindegyike több más cso-
portra bomlott szét rang és születés szerint; mert a főúri  osztály, 



tmely itt sokkal leereszkedőbb, mint máshol a kényszeritett testvéries-
•ség okából, mély feltétlenül  összeköti a fürdő  ideiglenes lakóit, mégis 
*negőrizte valamennyire azt a távolságot, mely közte és a nép között 
van. Az egyenlőség rendszere, mely teljesen sohasem fog  meggyöke-
rezni a földön,  itt egy jelentéktelen kis darab földrészecskét  bir, ahol 
egész valójában uralkodik. Ezt a helyet Lobogónak  nevezik, mely nem 
egyébb, mint egy hideg fürdő,  ahol a szénsav gáz folytonosan  bugy-
borékol. Hat 'ember alig fér  el benne, de jaj szegényeknek 1 Mert ha 
-három király és három csizmadia volna, nem ismerné meg az ember 
őket egyiket a másiktól, annyira megkinozza és eltorzitja őket a gáz. 
Lobogó, egyik barátom meghatározása szerint az egyenlőség trónusa, 
a fürdőzők  ijesztő ábrázatát véve tekintetbe és ez az egyenlőség olyan 
növény, mely nem tud virágozni egyebütt csak vizben, még pedig a 
Lobogó rettenetes vizében. 

Borszék olyan hely, mely nem nevezhető sem városnak, sem 
falunak,  mert nincsenek utcái, üzletei és lakósai. Körülbelül ötven 
faházból  álló puszta telep, mely erősen hasonlít azokhoz a legyekhez, 
melyek egész télen megdermedten döglenek, hogy tavasszal fel-
éledjenek. 

De megkérdezhetné valaki tőllem, hogyan és mit csinálnak a 
fürdővendégek,  a szállást és egyébb megélhetéshez szükséges dolgok 
•megszerzésében? . . . . Vermes ur a teljhatalmú mindenes, ő adja ki 
a szobákat, <3 elégíti ki, amennyire csak lehet, a betegek igényeit, 
jobban mondva a betegség ürügye alatt odasereglett és borvizet óhajtó 
vendégeket. Ő a legjelentékenyebb személyiség a fürdőidő  egész tar-
tama alatt és amikor lóháton elhalad a házak előtt, mindenki hódolat-
tal köszönti. Utána a borszéki főszemélyek  sorában a híres Figaró, 
a borbély következik, aki a mestersége mellett mindenhez ért. ő Ver-
mes urnák a jobb keze és különös tehetsége van a tűzijátékok elő-
készítésében. Figaró után a parancsnok következik, aki a csend, rend 
és  a közbiztonság felügyeletével  van megbízva és e célból tiz, katoná-
nak nevezett, székely határőrt rendeltek melléje segitségül. A végén e 
három főszemély  után következnek az idegenek, akik azért jöttek, 
hogy a felgyógyulás  forrásából  egészséget nyerhessenek. 

Ha valaki az orvost illetőleg kérdezne meg, akkor tisztelettel azt 
'felelném:  noha kellene, hogy legyen orvos is, mint minden fürdőhe-
lyen, mégis itt fölöslegesnek  vélték, mert itt mindenki megtudja mon-
dani a gyógymód eljárását. Az egész gyógykezelés módja pedig két 
cikkelyből állott: 1. annyi vizet inni, amennyit csak tud, 2. fürödni  a 
Lobogóban, Sárosban, Erzsébetben, Lázárban. Ez a négy fürdőme-
dence van Borszéken. Válogathat az ember tetszése szerint. Azonban 
a Sárost inkább ajánlják a reumásoknak, a Lobogót pedig a gyen-
gélkedőknek . . . . 



Reggel hat órakor a trombita harsogása, a klárinét sikitó hangja* 
és a dob pergése fölverik  az embert édes álmából és késedelem nél-
kül mennie kell a meleg ágyból a forráshoz,  hogy felfrissítse  testét a 
borvíz italával. 

A forrás,  mely annyi betegség gyógyszere, Borszék közepén bu-
gyog és nem nagyobb 0.63 m2-nél, mélysége nem lehet több 2 cotnál 
(ez Moldovában 0 637 m-rel egyenlő) amint egy posztókereskedőtől 
hallottam. Mindezek dacára nemcsak, hogy kielégít naponta több száz 
bendőt, hanem még száz és ezer számra töltenek meg belőle üvege-
ket, melyekkel a világot elárasztják. Vesszőből font  kerítéssel van kö-
rülvéve balról egy kerthelyiség felé,  jobbról pedig egy karzatnak ne-
vezett hosszú fészer  fekszik.  Mindkét helyiségnek az a hivatása, hogy 
sétahelyet nyújtson a kurázó személyeknek. 

Valóban érdekes látvány az, amint reggelenkint a betegek for-
ráshoz igyekeznek minden irányból, kezükben poharaikkal és még ál-
mos szemekkel. Olyanok, mintha a vesztőhelyre mennének. Ábráza-
tukról komikus borzalom olvasható le, mely annál jobban nagyobbo-
dik, minél inkább közelednek a borvíz forráshoz;  azt a képet pedig, 
amit akkor vágnak, amikor az első pohár borvizet megisszák, azt csak 
Gavarui a híres francia  karikaturista tudná lepingálni. Az arc izmai 
összezsugorodnak, a szemöldökök összeráncosodnak, a szemek majd 
kiesnek, az ajkak, mintha édes csókra húzódnának össze és az egész 
ábrázat egy kacagtató karikatúrává változik át. És ne godolja valaki, 
hogy ott is csak az első kísérlet nehezebb, mint a háborúban ! Nemi 
a viz sokkal veszedelmesebb a tűznél. Minél inkább szaporodik a po-
harak száma, annál inkább növekszik az iszonyodás is, és ezzel követ -
zésképp mindinkább eltorzul az arc kifejezése  is. Egyelőre minden 
gondolatuk a forrásra  irányul és társalgásuk a vízről folyik. 

— Br! de rossz ma a viz! — A félelemtől  még egy kortyot 
sem tudok lenyelni. — Én szivesebben meginnám a pezsgőt. — A kis-
asszony eddig hány pohárral ivott meg ? — Kilenccel és még van vagy 
három I — Hogyan ihatik tizenkét pohárral, mikor ön olyan kényes ? 
Milyennek találja bárónő ma reggel a vizet ? — Borzalmasnak! — A 
forrás  meglátogatása hattól nyolc óráig tart, mely idő alatt a muzsika 
állandóan vig nótákat játszik és minél inkább kimelegednek a nap 
sugarai, annál inkább derültebbekké vállnak az orcák. Mosoly jelenik 
meg az ajkukon ; a kedélyes tréfák  megerednek; urak és hölgyek 
csoportokba verődnek és a társalgás mind érdekesebb lesz. Megindul-
nak a kritikák a különböző csoportok között; mindenütt olyan szel-
lemi harc féle  keletkezik és a forrás  előtti sétány valóságos hadszin-
térré alakul át, ahol sokan megsebesülnek az élcelődés nyilaitól. Azon-
ban óh emberi gyarlóság I Elérkezik az a pillanat, amikor a háború 
minden harcosának, még a legnagyobb hősnek is, el kell hagynia a. 
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dicsőség színhelyét és mint a menekülőnek el kell tűnnie . . . A* 
csoportok szétosztanak, az ellenségeskedések megszűnnek és futóié-
pésben mindnyájan eltávoznak a forrástól.  (Célzás a viz hajtó hatá-
sóra. Ford.) 

A vizkura után minden beteg két órát pihen, hogy a forrásnál 
átélt kinjait lecsillapítsa. Azonban Isten őrizzen meg attól a pihenéstől I 
Ez olyan, mint a halálraítélt embernek utolsó éjszakája. Az embert 
előre is reszkető félelem  fogja  el, amikor arra a' hideg fürdőre  gondol, 
amely várja és amig ezen keresztül nem esett valaki, addig állandd 
nyugtalanság gyötri, mely nő vagy csökken óránkint tízszer a lég-
áramlat szeszélye szerint. Mindenki aggódva irányítja szemét a Pap-
fejének  nevezett hegycsúcsra, mint valami jó barométerre és hogyha 
ennek homloka köddel van borítva, akkor hideg borzalom fut  végig a 
testén, mert biztosan szél vagy eső lesz a fürdőzés  ideje alatt; ha 
pedig derült az ég felette,  akkor olyan csalóka bátorság tölti el, mely 
azzal kecsegteti, hogy sütni foga  nap, amikor fürödni  fog.  Végre jel-
zik a fél  tizenegyet és mindenkinek a Lobogóhoz kell mennie! És 
megindulnak kikelt arccal és szorongó lélekkel! . . . A lábaik nehe-
zen mozognak, de ime valahogy megérkeznek I Most érdemes meg-
nézni őket. 

Amint a fürdő  őre becsukta az ajtót, rettenetes ijedelem fogja  eF 
a beteget ég a képe olyan lesz, mint a megzavarodott emberré. Minden 
dolog, amit maga körül lát ugy tűnik fel  neki, mintha jégtáblákat 
hozna. A medence olyan neki, mint a pokol szája. A gáz sistergése 
ugy zug az ember fülébe,  mint egy rossz szellemnek ördögi kacagása* 
és amint látja a többi szerencsétlent összekucorodva a Lobogóban, ugy 
tűnik fel  neki, mintha ördögtől megszállott lelkek lennének azok. A\ 
néző lábától a nyögésnek és az orditásnak pokoli lármája száll fel  és 
vész el a levegőben, míg keblét gyermekies félelem  járja át, mely a 
haját is felborzolja.  Amikor pedig arra gondol, hogy ez a fájdaN 
mas lárma azon kínszenvedések hatása alatt jött létre, melyekben neki 
is része lesz néhány pillanat múlva, akkor még a nap is elsötétül az. 
ő számára. 

A Lobogónak  betegekkel telt látképe mások számára a mulatság-
nak és a nevetésnek tárgya, mert minden beteg eléggé komikussá vá-
lik a fürdőben.  Egyik kurjongat, mint valami postakocsis; a másik 
fogát  vacogtatva holmi áriát cincog a Lammermoori Luciából; a har-
madik olaszul könyörög a naphoz, hogy forróbban  süssön, mondván: 
»Sole amico« ! (Süss barátom I); a negyedik veszekedik a szolgával 
a percek száma miatt és mindnyájan dideregnek, kiabálnak, énekel-
nek, ordítanak és jajgatnak és e jelenetek amilyen nevetségesek a 
szemlélőnek, ép oly idegesitők lesznek a betegek részére. 

íme egy áldozat levetkőzve és készen, hogy beugorjon a rettenes • 



Lobogóba. Egy lépést tesz feléje...  a szive erősen dobog! . . . még 
egy lépés . . . szemei elhomályosulnak . , . I még egy lépés . . . lá-
bai inognak és térdre rogyik a medence szélén, mint egy bűnös, aki 
bocsánatért esedezik. Épen most hideg szél kerekedik, testét megcsapja 
és a kellemetlen simogatás arra kényszeríti, hogy minél hamarább belé-
vesse magát a vizbe. E rossz jelre megnedvesíti fejét,  megdörzsöli 
hónalját, nagyot sóhajt, keresztet vet és beleugrik a vizbe, szemeit 
behunyva és fogait  összeszorítva. Ugy esett és merült el a vizbe, 
mintha elájult volna, majd egyszerre a jéghideg viz (7°C) érintésétől 
felocsúdva,  kiugrik a medencéből, legyengülve, megijedve és félőrülten 
futásnak  ered, kezeivel hadonászik, ugrándozik és tenyerével verdesi a 
testét, mintha méheket kergetne és egy szóval olyan ember benyomá-
sát kelti, mint aki az eszét elveszítette volna, míg a nap sugarai fel-
melegítik és ismét magához tér. De hasztalan az egész 1 A kellemet-
lenségek ujabb sorozata kezdődik. A szerencsétlen beteg nem szaba-
dult meg azzal, hogy kijött a vízből, mert hidegrázás fogja  el és ez 
megakadályozza abban, hogy gyorsan felöltözzék  és ezáltal hamarabb 
felmelegedhessék.  Ruháit nehezen ölti magára, nadrágját fordítva  veszi 
fel,  cipője nem megy fel  a lábára, mellényét rosszul gombolja be s 
ugy látszik, hogy minden ellene esküdött, csakhogy kínját szaporítsa. 
Hála az Istennek 1 No. végre elkészült I Futva menekül a Lobogóból és a 
környékező hegyek felé  irányítja lépteit. Reszketve és lihegve szalad, 
mint egy gunár, mig alig bir lélegzetet venni és akkor a melegtől és 
a fáradságtól  agyongyötörve, elnyúlik egy fenyőfa  árnyékában. 

A nap többi része igénytelen összejövetelekből, barátságos tár-
salgásokból és elragadó sétákból áll s mindez annak a megbecsül-
hetetlen testvériesség jegyében folynak  le, amely máshol nem található. 
Szórakozás kevés van Borszéken, de csekély számuk miatt, annál 
többe kerül azoknak, akik élvezik. Ezek leginkább sétákból állanak 
még pedig üveghutához, a vízeséshez, a barlanghoz, a sziklákoz stb. 
és bálokból, melyek hetenkint kétszer, csütörtökön és vasárnap szok-
tak lezajlani. Mindegyik szórakozásnak meg van a maga kellemes 
oldala. Képzeljenek el egy fából  készült termet, ennek egyedüli dísze 
néhány fenyőből  faragott  oszlop, melynek tetején kb. husz* viasz-
gyertya ég. A teremben különböző nemzetiségből álló társaság 
és mindenféle  báli ruhák tarka keveréke, különféle  civil és katonai 
frakkok,  némelyek elegánsak, de legtöbbje rövid elővel és sarkot 
verő farokkal,  képzeljük el ezeket a karikatúrába való alakokat, amint 
táncolnak, ugrálnak 1 Szeptember közeledésével a fürdő  kiürül. A tár-
saságok megbomlanak és nap-nap után ritkulnak, mig az utolsó ide-
gen is bucsut mond annak a helynek, ahol ólyan kellemesen szóra-
kozott egész nyáron. 

Borszék egyedül marad elhagyatottan, szomorúan. 



Góbéságok. 
Magánknak s nem kenteknek csináltok az akasztófát. 

A székely határőrvidék megszervezésével szigorított katonai rend-
szabályok alá került a lakósság. 

Hogy az elterjedt gyikosságok számát csökkentsék, a tettest ha-
lálra Ítélték s egy-kettőre fel  is húzták, (ezért szerepel a legtöbb köz-
ség határában az akasztófa  elnevezés). 

Az egyik alcsiki faluban,  ahol vérmesebbek voltak az emberek, 
közmunkával egy alaposan megkészített akasztófát  csináltak bizony s 
azt az adandó alkalomra készenlétbe hátul a köss ég háza udvarára tet-
ték félre,  azzal a jó rigmussal, hogy: 

Ha esső van hadd üssön 
S ha meleg lesz, hadd süssön 1 

Hihetetlen, de egyszer az egyik közelebbi csendesebb vérmér-
sékletű faluban  történt gyilkosság. Nem akarták ezért az egy esetért 
kőccségbe verni magukat s azért gondolták, hogy ahajt ott a másoknál 
a szomszédban készen van az egész apparátus s abbizon elkérik kőcsönbe. 

Erre fel  az elöljáróság két tagja s a biróval elmennek, hogy 
ünnepélyesen elkérjék az amúgy is használaton kivül álló akasztófát 
erre a rövid szomorú alkalomra. 

Ép gyűlése volt a kösségi tanácsnak s ott mindjárt elé is adák, 
,a szomszédi jóakaratra való hivatkozással, a szerény kérésüket. 

A bírónak eszibe juta, hogy mennyi baja volt az állandó hasz-
nálatra számított akasztófának  a közmunkával való megcsináltatása 
miatt s hogy lássák a falus  hivei is, hogy mennyire vigyáz ő a kős-
ség holmijára, hamar kész volt az elutasító válasszal. 

— A bizon magunknak s nem kenteknek csináltuk az akasz-
tófát  — veté oda nagy önérzetesen, a mellét veregetve. 

Vinczeffy  Sándor 

Közlekedési akadémia a Székelyföldön* 
Az egyik erdővidéki faluban  nagyban folyik  a villanybavezetés. 

Az utcák szélén már ki vannak ásva a póznák számára a gödrök. A 
részeg falusi  dobos addig gesztikulál nagy fontoskodva  a hirdetés köz-
ben, hogy bele hátrált az egyik gödörbe. Nagy káromkodva nyeszlet 
ki a szorult helyzetéből s amikor már jól kipőhődözte magát, nagy 
méltatlankodva toldja még hozzá a morgolódásához: Ne te ne, ki es 
hitte volna, hogy ekkora nagy közlekedési akadémia (akadály) van 
:itt nálunk. 

Putnoky  Zoltán 



Székelyföld  kutatása. 
Uj csíkí fürdők*  A közismert s már márkás fürdőink  állandó zsu~ 

foltsága  miatt észrevehetően terjed a figyelem  a falvainkban  eddig jó-
formán  minden feltűnés  nélkül meghúzódó fürdőink  után is. A nagy-
városok s főként  a regáti részek szerényebb igényű polgárai az ott 
szolgáló cselédek elbeszélései nyomán mind gyakrabban keresik fel 
borvizes falvainkat.  Ez a kereslet már annyiban is megmutatta a ha-
tását, hogy falvainkban  egymás után építik a hidegfürdő  medencéket 
(ujabban Csikszentkirályon—Sáncraieni Borsfürdő)  valamint melegített 
kádfürdőket  is Csikrákoson—Rácul a Bogáti hegy alatt a község köz-
vetlen szomszédságában. így a fürdőzők  a községben olcsón tudnak 
elhelyezkedni. Igen örvendünk, hogy a fürdőakciónknak  ez a már 
régen beindított módja most már szemmel láthatóan eredményeket 
kezd hozni. 

Barlangok Zctelaka —Zetea (Udvarhely—Odorhei m.) közelében, 
Parajdi  F.  erdőpásztortól kapott kiegészítő adatok alapján Páll  Al-
bert ny. igazgató ur szíves volt közölni a következő barlang sziklao* 
dus helyeket: Bakó kősziklában Kövesasszón hátul, Kecskevész bük-
kében, Rakottyás kősziklájában, Gyöngyös kut kősziklájában, Nagy-
bánya tetőn (ez már átesik a varsági határba), Szeletbércén, Szarvas-
kőnél (40 m2 alapterjedelmü), Nagyasszó patakában (24 m2 alapterj.). 
Veresbükk patakában (átesik már a gyergyóujfalvi—Suseni  határba). 

Hogy születnek a hegyek és az ásványok a Székelyföldön  cini 
alatt tartott szerkesztőnk előadást Kolozsváron—Cluj az EME előadás-
sorozataiban április 24 én. Másnap az EKE tagjainak tartott előadást 
Egy hargitai  gerincvándorlásról.  Mindkét előadást vetített színes ké-
pek kisérték. 

A bazaltandezitek Maroshéviz—Toplita melletti előfordulásait  is-
merteti Murgheanu  Gh. (Die Basaltandesite von Toplita und Sarmas. 
C. R. Seances de L'Acad. de Scienc. Roum. 1936 No. 3.) 

A világhírre emelkedett ditrói—ditráui szienit tömzs ismeretéhez 
közöl ujabb adatokat Streckeisen  A. (Zur Differentiation  in Nephelin 
syenit Massiv von Ditro. (Bul. Labor. Miner. Bucure?ti. 1935. I. 65. 1.) 
és Über das Nephelinsyenitmassiv von Ditro. Neues Jahrb. f.  Min. 
Brauns Festband. 1931.) 

A Keleti Kárpátok külső formai  kifejlődését  ismerteti Mayer  R. 
(Bericht über morphologische Studien in den Ostkarpaten. Anuarul 
Inst. Geol. Bucure^ti. 1936. XVII. A Hargitáról is közöl adatokat.) 

Beke Ödön: Népies növényneveink történetéhez c. dolgozata 
igen sok székely népies növénynévnek a nyugatmagyarországiakkal 
való egyezőségét mutatja ki. (Vasi Szemle. 1935. 381. 1.) 



Irodalom—Lapszemle. 
Az aranyosszékí lakodalmat irja le a jó izü rigmusaival együtt 

az Aranyosszék  (Torda—Turda) 15—16 száma. Az ilyen adatok le-
hozása igen értékes segitő munka a Székelyföld  leirásának uj kiadá-
sához s helyi lapjaink mindig kellene találjanak egy kis sarkot ezek-
nek a leközlésére. 

A Kalákának minden becsületes közügyünkre vonatkozó ősi 
szokását kell felujitanunk,  mondja Nyirő  József  a Keleti Újság 144. 
számában. A tehetős és szellemi vezetésre alkalmas emberek bizony 
óriási jelentőségű s népünknek minden tiszteleté; kiérdemlő ingyenes 
munkája más irányt adna közéletünknek. 

Az Ellenőr (Kolozsvár—Cluj) 10—11 számában közli a pesti 
»Reggel«-ben megjelent s a Nemzeti Front durva támadását visszavágó 
cikkét »Dézsi Zoltán  emlékének  meggyalázása«  cimen. feley  Bertalan 
a Pestre elszármazott kiválló idegspecialista székely tudósnak dr.  Nyirő 
Gyulának  karriérjét vázolja. A székelykérdéshez igazán tárgyilagos 
módon szól hozzá egy másik cikkében. Tóth  Sándor  a lap szerkesz-
tője hangulatos impressziókat ir a székelynótáról. 

Ifjuságunk  c. alatt utánzásraméltóan az Aranyosvidék  (Torda— 
Turda) dr.  Nagy  László vezetése alatt külön rovatot állított be. A köz-
életi munkában résztvevő ifjúságnak  az ilyen aktiv munkáját szeret-
nők látni mindenütt I! 

Értékes adatokat ment meg a Székely  Újság  riportsorozata, amely 
a 25 számtól kezdve — Dávid  Iván  tollából — igazán színes életet 
mutat be Kézdivásárhely—Tg.-Sácuesc múltjából. 

A gazdák tanulmányutjának fontosságára  mutat rá dr.  Sólyom 
Miklós  beszámolója az utánzásra méltó bánáti viszonyok vázolásával. 
(Székely Újság 26 sz.) 

Zeteíaka— Zetea község (Udvarhely—Odorhei m.) történeténeté-
nek érdekes adatait közli Űrmössy  Árpád  ig. tanitó a Székely Közélet 
24—25 számaiban. Hasonló példátadó munkásságra volna szükség 
minden székely lakta faluban. 

Magyar Élet cimen Segesvár— Sighi§oara junius 14 étől kezdve uj 
heti lap jelenik meg. Szerkesztőség és kiadóhivatal a Magyar Kaszi-
nóban. Egy évre 240 L. 

A Gyilkostól Kalauz megjelent dr.  Csiby Andor  szerkesztésében, 
a tárgyához méltó kiállításban és tartalommal, monografiaszerüen  is-
merteti e 100 éves tavunkat. Ára 110 lej. 

Gyümölcsfáink  rovarellenségei c. alatt használhatóan összeállított 
füzet  jelent meg az Ágisz Szövetkezet Hasznos Könyvtára sorozatá-
ban. (Ára 5— Lei Bré§ov). 



Lármafa. 
Mihály Lászlónak a székely anyavárosból elszármazott fiatal 

költőnek olaszországi sikereiről hallunk ujabban sokat. A pesti Nem-
zeti Újság belső munkatársát az a kitüntetés érte, hogy megkapta 
Olaszország nagy ösztöndiját. Rómában önálló irodalmi esten és a 
rádióban volt alkalma bemutatni tehetségét. 

Péterffí  Gyula torockói (Rimitea) unitárius ének vezért 40 évi ér* 
demes szolgálata után, nyugalomba vonulása alkalmával nagy szere-
tettel ünnepelték. A kiválló hangú énekes, a sok közéleti munkája 
mellett sikerrel irt népszínműveket, amelyek állandóan műsoron van-
nak most is. 

Szent Annató környékének színezett domborművű térképét ké-
szítette el (75000. méretben) Nyárády  Gyula, a kiválló botanikus* 
Szoborszerű talapzaton oly csinosan van kiállítva e szép munka, hogy 
egyben remek asztali díszül is szolgál. (Ára 700 lej. Cluj, Str. Pas-
teur No. 12.) 

Daday Gerő festőművész,  a székely témáink egyik kitűnő feldol-
gozója most készítette el hatalmas történelmi festményét,  amint Báthory 
Istvánnak felajánlják  a lengyel koronát! A pesti magyar-lengyel tár-
saság 90.000 Pengőért vásárolta meg s a lengyel nemzetnek ajándékozta. 

Veszteségeink: Kibédi  Simonffy  János  egyetemi főkönyvtáros 
50 éves korában Budapesten hirtelen elhunyt. A tordai (Turda) szü-
letésű kiválló nyelvészt munkaerejének teljességében érte a halál. 
Botoss Elek  az Aranyosvidék felelős  szerkesztője sógorát gyászolja az 
elhunytban. — Horváth  Károly  nyug. vármegyei tisztviselő 81 éves 
korában halt meg. Horváth  Lajos a székely nótáink feldolgozója  és 
Árpád  szobrász-művész édesapjukat veszitették el a művészlelkű öreg-
úrban. — Súlyos veszteség érte dr.  Sólyom  Miklóst  a kézdiek fárad-
hatatlan gazdasági szervezőjét feleségének  Sz.  Vargha  Erzsébetnek 
az elhunytával. — Kassay  Farkas  Béla'  dr.t  a kiválló jogtudós 49 
éves korában halt meg Bpesten, szépen ivelő pályája derekán. A szé-
kely anyaváros szülöttét a szaktudása mellett hatalmas nyelvtehetsége 
emelte fiatalon  a közig, birói székbe. — Szintén az anyaváros szü-
lötte volt Miskolczy  Endre  nyug. p. ü. főtanácsos,  aki speciális szak-
szolgálatában a székely sokoldalúságot mutatta meg. 

Az újonnan belépő előfizetők  figyelmébe!  A lapunk belső & 
oldala a külön számozásával az V. és VI. évfolyamban  hasonlóképen 
megjelent önálló munkának folytatása,  amely a Székelyföld  természeti 
leírását tartalmaza. Ezek külön gyűjtendők s a végén címlappal és 
tárgymutatóval a helynevek kettős jegyzékével önálló kötetet fognak 
képezni. Ép ezért uj támogatóinknak igen ajánlanók az előbbi két 
évfolyam  beszerzését is, amíg a készlet tart. A két  kötet  ára Í20  lej. 


