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Isten leritett asztalánál. 
Már  azt hittem, hogy sohasem jutok  el hozzád: 
Istenem  t 
Olyan magos az a hegy, ahol Te  trónolsz 
s olyan messze van a földtől, 
ahol mi csuszunk mászunk és rágjuk  egymást, 
mint a bogarak. 
És mégis eljutottam  Hozzád: 
Te  nagy Isten  / 
•S most vidám  szóval köszöntelek 
te drága  jó Barát, segitő  Kéz,  apánál Apább, 
Őrök  Isten. 
Mennyi  hegyet másztam, 
mennyi sziklán  háltam, 
mennyit fürödtem  viharban 
s mennyi ágban törülköztem. 
És most iit vagyok  nállad: 
Te  jó Isteni 
És boldog  vagyok, 
hogy olyan megértő  szeretettel  fogadtál, 
hogy az arcod  rám mosolyog,  mint itt  lenn a földön 
az arany a bányákban 
és boldog  vagyok, 
hogy gazdag  asztalt  teritettél  számomra. 
O milyen dús  lakoma  ez: 
öröm, boldogság,  vígság,  remény, bizalom, szeretet 
mind  előttem  a tálcán 
és egy szív,  amit Te  ajándékoztál  nekem. 
Köszönöm  Istenem,  hogy ilyen teritett  asztalhoz 
ültettél 
s hogy ilyen szeretettel  ölelsz  magadhoz. 
Köszönöm  ezt a szeretetet 
te drága  kedves  Isten, 
Ezt  a végtelen  nagy szeretetet, 
ami anyám után most 
magához ölelt. 
Sohasem felejtem  el, 
hogy ilyen gazdag  asztalt  teritettél  számomra. 

S Nagy  Lásxló 
A székelyföldről  elszármazott s most Erdély központjában élő költő a háborús 

évek ideg és emberőrlő idejében kezd az önálló irodalmi berendezkedésre előkészülni. 
Amngy ősi tempóval, a magunk erejében bizva alapltja meg a már huszonkettedik év-
folyamba  járó Erdélyi  Szemlét,  amelyben a ma már reprezentáns nevek kezdik meg irói 
karierüket. Szép irói működésének e fórum  fentartása  ad még nagyobb jelentőséget. 



Góbéságok. 
Kirikijták őkemiket. 

Nem sokkal a világháború befejezése  után történt, mikor a falusi 
ember lájbi zsebében is nagyhasu bankók hevertek, hogy Bartalis Jóska 
s Pisti Péter beültek a Likt Istán (Lichtenstein) korgsomájéba s ott 
iszogatni kezdtek. 

Ittak reggeltől estig s estétől másnap reggelig, — délig. Erre az-
tán már a két asszony megunta a sok várakozást, dorbézolást s utá-
nuk ment a korcsmába. 

De a két jó firmát  sem a szép szó, sem a mocskolódás nem 
tudta kimozdítani a korcsmából. Lehet, hogy a két asszony éles nyel-
velése is felbosszantotta,  de annyi szent, hogy a másnap estéli ha-
rangszó, de még a harmadnap reggeli pásztor tülkölés is a korcsmá-
ban érte őket. 

Erre már a két asszony is teljesen kijött a béketűrésből. Nem 
elég, hogy a sok pénzt pazérolja a két akasztófára  való korhely, ha-
nem még az otthoni férfi  munka is, — rázott csinálás, marha etetés-
itatás, a ganyé takarítás nehéz munkája is a két asszony nyakába 
szakadt, — elhatározták, hogy a két embert az egész falu  előtt 
csúffá  teszik. 

Elmentek Czöpők Pistához, a falu  dobossához s elpanaszolták, 
hogy embereik három nap óta nem jártak haza, el sem tudják gon-
dolni, hogy hova lehettek, attól tartanak, hogy valahol valami bajuk 
esett, mert sok pénz volt náluk. Aztán ami a fontos,  előre leszurkol-
ván Pistának a dobolási dijat, arra kérték, hogy dobolja végig a falut 
s hirdesse ki, hogy Bartalis  Jóska  és Pisti Péter  három nap óta nem 
jártak  haza, s ha valaki tud hollétükről, ne sajnálja a fáradságot  s 
közölje az illetők feleségeivel. 

De különösképpen meghagyták Pistának, hogy a korcsma előtt 
ugyancsak nyomja meg a dobverőt s tátsa ki a száját, rikótson na-
gyot, mert ott sok ember megfordul  s hamarább tudnak hirt adni az 
eltűntek felől. 

Czöpők Pista vállalta a huncutságot, mert az előre lefizetett  do-
bolási dij csábította. (Hogy ő ne tudott volna Bartalisék három napos 
lütyüzéséről, a má' nem igen hihető I) Elég az hozzá, hogy minden 
ugy történt, a hogy a két asszony eltervelte. 

Ahogy Pisla a szokott megálló helyein a repedt bőrű dobot 
megdöngette, a szomszédság apraja-nagyja ki a kapuk elé, de a léces 
kerítések teteje is megtelt várakozó fejekkel. 

Amikor elrikójtá Pista a mondókáját, a körülállók sunyin — be-
felé  nevettek magukban, mert az egész falu  tudott Bartalisék heje-



hujázásáról — hallgattak, de nem szóltak az Istenért egy szót se a do-
bosnak, — hadd dobolja faluhosszat  a nagy szenzációt 1 

A falu  korcsmája előtt a dobos leadta a dobon a gyülekeztető 
hangokat — mire a boltból, ivóból kigyültek az emberek, csak Barta-
lis és Pisti Péter szunyókáltak benn, az üres üvegek halmaza mögött. 
Pista bá' az utolsó dobütés után kétfelé  dörgölte keszeg bajuszát, 
egyet köhintett, kisercentett és nagyhangon előadta a mondókáját. 

Még a végére sem ért, amikor a korcsma ajtaja előtti lépcsőn 
szöllőfürtként  elhelyezkedett hallgatóságból kitört a röhej, s kiabálták 
Pista felé: 

— Te falu  bolondja, mért keresed Bartalisékot, iszen itt isznak 
három nap óta Liktistánnál! 

Pista sunyiságból, vagy tudatosan adta a megdöbbentettet. 
A nagy zakotára, kacagódásra, vihogásra Bartalisék is figyelme-

sek lettek s kifelé  kászálódtak a korcsma ajtajához, 
Pista, a dobos, amikor megbillantotta a két elveszettnek hitt, de 

megkerült korhelyt, igyekezett eliszkolni még idejében a korcsma elől. 
Bartalisék a hallgatóságtól értesültek, a dobraverésük híréről. Meg-

illetődtek erősen s szemükre húzva kajla kalapjukat, lassan, bizonyta-
lan léptekkel szótlanul elindultak hazafelé. 

Hogy odahaza mi történt, azt csak abból lehet sejteni, hogy a 
két asszony még két hét múlva is alig mert a falusiak  szeme elé ke-
rülni, a kisárgult, zöldfoltu  ábrázatuk miatt. Máthé  József. 

Megmagyarázd! 
Etéd—Atid faluvégén  szétágazó gyalogút-keresztezésénél Énlakára 

(Inlaceni) való iparkodásomban igy igazita el egy ott kaszáló atyámfia. 
Ahajt a középső uton kapaszkodjék elé a temető bütüjéhez, ott 

forduljon  fel,  tova a ciher melletti pityókásfődemen  menjen végig, s 
mikor a tetőn a Gagyi Laji komám zabföldjére  ér s onnan oda be' a 
gödörbe meglátja a falut.  Vinceffy  Sándor. 

Jeno-fenő. 
József  Jánossal  történt meg, hogy a szitakötő iparáról hires Székely-

kereszturra (1. G. Duca) készült bé az egyik ember a falujából.  Amint ilyen-
kor szokás, egy csomó megbízatást kapott ecs más összevásárlására. 
Akurátuson fel  volt írva a tanyitó ur szükséglete is egy cédulára s ott volt 
többek közt, hogy Jenőnek (az unitárius kolégyomba járó fiának)  5 
krajcár. (Akkoriban Istenem milyen nagy pénz volt 1 Mennyit tudott egy 
deák ember abból vásárolni!) Az atyafi  a hevenyészve odavetett uri 
írásban a J-t, f-nek  nézte s ő bizon kaszafenőkövet  vett a pénzzel. S 
igy maradt el Jenő egy váratlan pénzküldeménytől. József  Dezső. 



Tréfás  elnevezések, megszólítások. 
Egyik előző cikkünkben emiitett Vakhentyils  elnevezés értelmére 

vonatkozóan igen sok érdeklődő fordult  a Szerkesztőségünkhöz. Ezt a 
nem mindenütt használt elnevezést sok más hasonlóval együtt Kézdivá-
sárhely  (Tg. Secuesc) polgársága használta és használja még ma is, de 
mindinkább kisebb mértékben. 

Az alább leközlendő elnevezésekkel kapcsolatban, amelyhez ha-
sonlók bizonyára egyebütt is előfordulnak,  meg kell említenünk, hogy 
azoknak a használata, amint az értelmezésből kitűnik, bizonyos, anya-
gilag is kiegyensúlyozott, megbékélt s az élettel komázó viszonyokat 
tételez fel.  Ez 'meg is volt Kézdivásárhely polgárságában, amely SZÍVÓS 
munkásságával, életküzdelmével a nyugodt, megélhetéséhez elegendő 
tartalékot tudott összegyűjteni, amiből aztán meleg szivvel mindig jut-
tatott közcélokra is. Hogy mást ne mondjunk az 1848—9 önvédelmi 
harcban az egész város egyszeriben egy hatalmas hadiipart teremtett 
meg minden támogatás nélkül. A békés években meg, egy más város-
ban hozzáhasonlóan (meg nem található mértékben támogatott s ala-
pított jótékony és kulturegyesületek. Kaszinója, dalárdája, zenekara a 
legrégebbiek közül való, árvaháza, szegények menháza, kórháza saját ala-
pítás, a város gyermekeinek hatalmas iskola palotát épített, polgári 
leányiskolát állított fel,  algimnáziumát főgimnáziummá  fejlesztette  ki. 

Emellett bizony a maga személyi jólétéről is gondoskodott s nem 
sajnálta magától a jó ételt, az italt és mulatságot. Általában ezek a 
lelki és gazdasági adatok megértetik azoknak a bohémtermészetre valló 
elnevezéseknek lélektani alapjait, amelyek azokat szülték. 

No de lássunk azok közül egy néhányat. 
Vakhentyils  félböszörüs,  kolontos, orráig látó, meggondolatlanul 

fecsegő. 
Csemerfőzö,  mocsokfogó,  mocskos Jusztina,  Mocsok  Fáni,  Vaklen 

Kata,  Vaklen  Klári,  valamennyi elnevezés apró, még be nem tanult 
s nem nagyon tisztálkodó, örökké mocskos cselédnek a tréfás  meg-
szólítása a rendes neve helyett. 

Lipeczky— Zalaváry  egymásnak tréfás  megszólítása pedig ezek a 
nevek tényleg ott élő személyeké voltak, de a székelység közt annyira 
szokatlan különös hangzásuak miatt tréfára  használták fel  azokat. 

Ubrik  Borbála  elhanyagolt külsejü, rendetlenül öltözködő nőre 
mondták. (Ugy néz ki mint Ubrik Borbála 1) 

Izbik  Gyurka—Vaszalátyi  Gyurka—Gelevőgyi—Pumi  Jancsi  (az 
izgő mozgó, nyugtalan természetű embernek mondták). Sülitolvaj— 
tréfás,  inkább kedveskedő, jókedvű megszólítások. 

Czérna  káplár  — vékony, sovány emberre vonatkozóan. 
Kozmái  Ilonka  — a bolondmódon, régi divatszerint cifrálkodó 



nőre mondják (egy tényleg élt hasonló nevü megzavarodott elméjtk 
nő után használták). Kiőtözött mint Kozmái Ilonka a templomba!) 

Pityók  Máris  — az előbbihez hasonló értelemben. 
Zelegor  — kötekedő, izgága emberre használták. 
Gödör  Gyurka  — (ha a fiatal  leány meghalt, arra mondják, hogy" 

férjhez  ment Gödör Gyurkához I) 
Lt/n/or-tolakodó, haszontalan ember, akitől nem lehet megszabadulnia 
Csempeszáju  — elkeseredett ábrázatú, szomorú ember. 
Szőrbincsók  — borotválatlan, magával nemtörődő ember. 
Gödöje  — a kövér, nehezen pühődöző s kissé beszeszelt alak. 

Gazdálkodásnak. 
A tarlóhántás. A tarlóhántás, ellenére a törvények, gazdasági 

kamarák és egyesületek intézkedéseinek és propagandájának, nem tu-
dott kellőképpen elterjedni. Ennek az okát abban kereshetjük, hogy 
kevés gazda tud lemondani a tarlójának, különösen juhokkal való le-
geltetéséről. Az a tény, hogy az állatok nyári tartása azáltal biztosítva-
van és hogy ezáltal némi trágya is jut a földbe,  magában elég olt 
volna a tarló meghagyására, ha azonban az okozatot nézzük, feltétle-
nül a tarló feltörése  mellett fogunk  dönteni: a szeder, gyalogbodza és-
tarack (perje) irtása legeredményesebben tarlóhántással történik és az-
által, hogy a gyommagvak aláforditattnak  és nem kelnek ki, tisztán maradd 
a föld  a következő esztendőre. Az idei szárazsággal kiváló alkalom 
nyilott a tarlóhántás vizkonzerváló hatásának a megfigyelésére  és meg-
állapítást nyert, hogy a tavasziak és a kukorica csak ezeken a földe-
ken élte tul a májusi és juniusi aszályt és minden gazda tudja, hogy 
milyen nehezen megy az őszig legeltetett tarló felszántása,  ha egyálta-
lában lehetséges az aratás után felhántottal  szemben. A tarlóbuktatás nagy-
jelentőségét az is mutatja, hogy a törvényhozás is rendelkezik arról. 

Amit a felvilágosító  előadások és a törvény sújtó ereje nem tu-
dott keresztül vinni azt megcsinálta az élet. A székelyföldi  lapjaink-
nak állandó témája volt a faluk  határában, a betakarítás után 
szétbarangoló juhnyájak kártétele s az ezekkel kapcsolatos ösz-
szeütközések a falusi  gazdák és az erőszakoskodó juhászok közt.. 
Többször halálos végű harcok folytak  le közöttük. Most, hogy a ju-
hászoknak a legeltetésre a szántókon alkalmuk ne legyen, mindjárt a 
gabona betakarítása után feltörik  a tarlót. Érdekes a fajtánknak  a 
gondolkozása! Olyanban, amiben kellene nem konzervatív (milyen 
könnyen levetik falusfeleink  magukról a külföldi  gyári rongy kedvéért 
a jó, olcsó és erős háziszőtteseiket!) s más helyen pedig csak a hely-
zet kényszerítő körülményei miatt lesznek »modem« gondolkozású^ 
gazdák 1 



Az Erdélyi Mnzeum Egylet vándorgyűlése. 
Az évente megrendezett vándorgyűlések és előadások ezidei szín-

helye a székely anyaváros volt. Az aug. 28—31-ig tartó gyűlés való-
sógos feledhetetlen  eseménye volt e vidék számára. 28 án érkeztek: 
meg a vendégek s délután fél  7 órakor az első lépés a Székelyföld  hal-
hatatlan emlékű leírójának, Orbán Balázsnak  a sírjához vezetett, ahol 
Sigmond  József  ünnepi imája után Jodál  Gábor dr. vázolta a nagy 
székely életküzdelmét és hatásának maradandó nyomait. 

29 én a hivatalos programm a diszüléssel kezdődött, amelyem 
Jósika  János  báró mondotta a megnyitó beszédet s az elhangzott üd-
vözlések után Balogh Ernő  dr. tartotta meg: Az anyagok változásának-
visszatérő utjai c. mindvégig érdekes díszelőadását. 

A megnyitás után a banketten Tavaszy  Sándor  dr.  tartotta meg: 
a serleg beszédet az EME alapitójáról, Miké  Imre  grófról.  Majd Constanti-
nescu M.  megyei prefectus  a kulturának az államéletre való hatásáról 
tartott magas nivóju beszédet. 

Előadások: 1. Bitó Lajos: Székelyudvarhelyen élt neves jezsuita 
plébánosok és irók. 2. Dr. Tulogdy  János:  A turistaságról. 3. Dr. 
Tusa  Gábor: Pár szó az Erdélyi Múzeum Egyesületről. 4. Dr. Tavaszy 
Sándor:  A gazdasági élet etikája. 5. Dr. Koleszár  László: A nátháról. 
6. Húsz  Ödön:  Új fajok  születésének lehetőségei. 7. Józsa  János; 
Néhány elfelejtett  székely irónk. 8. Dr. Szász  Ferenc:  Égi bombák. 
Előterjesztette dr.  Balogh Ernő.  9. Szűcs  Elemér:  A sport társadalmi-
hatása. 10. Dr. Szabó T.  Attila:  A nyelv épsége. 11. Vajda  Ferenc: 
Adatok Szébelyudvarhely történetéhez. 12. Dr. Orient Gyula: Kétezer 
éves orvosi műszerek. 13. Dr. Császár  Károly:  Irodalmi értékelés. 
14. Dr. Lévay Lajos: Victoria angol királynő. 15. Dr. Koleszár 
László: Az orvostudomány haladása a háború óta. 16. Cseke  Domo-
kos:  A Barcasóg fővárosában.  17. Szabó András:  Benkő József  élete-
és munkássága. 18. Petrovay Tibor:  A szövetkezetek jogi, társadalmi' 
és gazdasági jellege. 19. Vámszer  Géza: Népies elemek egyházmüvé-
szetünkben. 20. Dr. Boga Lajos. A székely ember házi patikája. 21. 
Dr. Jancsó  Elemér:  A mai irodalom-történetirás. 22. Dr. Schmidt' 
Béla: Semmelweiss tragédiája. 23. Vámszer  Géza: A székelyföldi  fal-
vak és városok települési formációi.  24. László Dezső:  Az ifjúság: 
problémája. 25. Bányai János:  Székelyföldi  fürdőélet  régen és most. 

A vendégek tiszteletére a ref.  nőszövetség 29 én este hangver-
senyt rendezett a következő műsorral: 1. Imnul Regal. 2. Elvennélek 
c. dalt énekelte a Székely Dalegylet Kiss Elek vezetése alatt. 3. Mécs 
László költeményeiből szavalt Szabó Gyula. 4. Székely népdalokat éne-
kelt Sz. Horváth Lajos feldolgozásából  B. Sólyom Edith. 5. A tudo-
mányos kutatások jelentőségéről tartott előadást Nyirő József.  6. Áprily : 
A fejedelemhez  c. költeményét szavalta Weress Margit. 7. Népdalegy-
veleget énekelt a Székely Dalegylet. 



Székelytöld kutatása. 
Tordahasadékról most jelent meg Nyárády  Gyula a közimert 

tudós botanikus örökbecsű munkája. A közel 200 oldalos és 117 kép-
pel és 5 szinben nyomtatott részletes térképe valósággal szenzáció 
számba megy, már külső kiállítása szempontjából is. A minden oldalról 
megvilágított téma érdekesen mutatja, hogy mennyire szükség van a 
természeti kincseink hasonló feldolgozására.  E szép munka az előfize-
tőkön kivül kevés példányszámban készült! 400 Leiért megrendelhető 
a Szerzőnél (Cluj, Str. Pasteur 12). 

Lehettek-e a felső  tíszavidéki „Gyepű Örök" ivadékai a VII—IX. 
században a már kialakult Székelyország székelyei? Ezt a problémát 
tárgyalja Cs. Jósa  János  történettudósunk Sásvár-megye ezer év táv-
latában cím alatt irt munkájában, ahol egy egész sereg eddig nem ismert 

.adatot hoz nyilvánosságra. (Hargitaváralja II 27—29, 30—31 sz.) 
A Székely Nemzeti Muzeum idei kutatási terüle az érdekes és 

alig ismert Kovászna (Covasna) fölötti  havasokra terjedt ki. Az aug. 
4— 10-ig tartó munkálatokon résztvettek Török  Andor  dr.  elnöklete 
alatt Balogh Ernő  dr,  és Bányai János  geologusok, Benkő  Gyula 
botanikus Tavaszy  Sándor  EKE elnök, Vámszer  Géza ethnografus.  A 
fiatalabb  tanári nemzedékből Bende  Vilmos,  Jodál  Károly,  Molnár 
István,  Nagy  Ferenc,  Szabó József,  Jancsó  Gyula és Xántus  János 
tanárjelöltek. 

Helyből lekötelező szívességgel vettek részt a rendezés munká-
jában Deák Tamás  földbirtokos  és Havadtőy  Sándor  ref.  lelkész. 

A kutatási területen a nagy csoport elhelyezését és a szállítási 
eszközök állandó használatát Gábor Dezső  igazgató, Balkány  Jenő 
igazgató-főmérnök  és Váczy  Mihály  vasúti főmérnök  tették lehetővé. 

A Székely Nemzeti Muzeum gazdag anyagának a kiállítása ujabb 
hellyel szaporodott meg a csikmenasági 1767-ből származó ősi háznak 
a muzeum udvarán történt felállításával.  A felavató  szép ünnepség 
szept. 4 én volt ahol Török  Andor  dr.  elnök ismertette a fejlődés  kö-
rülményeit és jelentőségét. A székelység egész egyeteme nagy hálára 
van lekötelezve, hogy a Muzeum alelnöke Nagy  Jenő  dr.  nemes ál-
dozatkészséggel beszerezte ezt az eredeti ősi házat s alkalmat nyújtott 
a csiki néprajzi anyag külön kiállítására. 

Székely rendi szervezet címen dr.  vitéz Ákosjalvi  Szilágyi  László 
irt mély nyomokat szántó tanulmányt. (Ára 3 P.) 

A Hargita metamorfízált  zónái c. alatt jelent meg Szerkesztőnknek 
az Erdélyi Muzeum 1937. 2 füzetében  22 oldalra terjedő kutatási ered-
ménye, amely az eddig egységesnek, ép andezitből állónak gondolt 
Hargita vonulatban részletesen kimutatja a zöldköves, kaolinos, kova-
savas, timsóköves, vasas, karbonátos elváltozásu foltokat. 



Irodalom 
Nyírő Józsefnek,  a A Jézusfaragó  Ember c. színmüvét a buda-

pesti Nemzeti Szinház elfogadta  előadásra. Hisszük, hogy a sikerült 
alkotás, amelynek a második felvonása  párját ritkítja a maga nemében 
s amelyhez hasonlót nehezen találni az irodalomban, — mint azt Né-
meth Antal dr. igazgató megállapítja — valóságos irodalmi csemegéje 
lesz a nagyközönségnek s dicsősége a székely alkotó erőnek. 

Sárossy Károly: Esetek, Hangulatok címmel egy 140 oldalos 
könyvben adta ki legutóbb összegyűjtött karcolatait. Kulturtörténelmi 
szempontból is igen fontos  s a székely közéletünkre jellemző apró 
események képezik a témáit, amelyeket könnyen mozgó tollával él-
vezetes olvasmány alakjában tár elénk. E harmadik kötet méltó 
társa az eddigieknek. Megrendelhető a Szerzőnél (Odorheiu. Ára 50 Lei). 

Tanügyieket érdeklő modern módszertani munkálatokat ad közé 
az Erdővidékiek előtt jólismert Kratofil  Dezső,  aki hosszas baróti 
(Baraolt) igazgatósága után Szegeden a gyakorló polgári iskola vezetője 
lett. A tanítás mesterségének művészetté való emelését segítik elő a 
szerkesztésében megjelenő A Cselekvés  Iskolája  c. folyóirat  és a Mód. 
szertani Dolgozatok  c. kiadvány sorozata. Udvarhelyi  Károly:  Föld-
rajzoktatás  a cselekvő  iskolában  — földrajzi  gondolkozásra  váló ne-
velés (272 1. 81 ábra) és Vázlatok  a jöldrajztanitáshoz  — mint rajzol-
junk a földrajz  órán. (128 1) c. könyvei az utóbbi időknek legérté-
kesebb munkái a gyakorlati tanitás terén. A fontos  és félreismert  tan-
tárgynak a földrajznak  e nélkülözhetetlen kézikönyvek óriási lendüle-
tet adnak s nem volna szabad hiányoznia egyetlen egy tanító, vagy 
tanár kezéből sem 1 (Megrendelhető a Szerzőnél Szegeden, Gyakorló 
Polgári Iskola). 

Gyümölcsfák  védelméről irt gondosan összeállított utmutatót 
Gyerkes  Mihály,  amelyben a veteményes kertek ápolásáról is szól s 
részletesen ismerteti ugy az állati, mint a gombabetegségeket is. Vég-
telenül csodálatos és jellemző a mai viszonyokra, hogy az ilyen köz-
érdekű munka nem valamelyik gazdasági intézményünk, hanem egyesek 
kiadásában és költségén jelenik meg. A szakszerűen és praktikusan 
szerkesztett füzet  ára 10 Lei s beszerezhető a Szerzőnél Odorheien, 

400 egyszerű növényélettani kísérletet foglalt  össze Greguss Pál 
dr.  egy 140 oldalas és 263 ábrával gazdagon illusztrált könyvben. A 
modern gazdálkodásnak igazán alapvető munkálatai vannak ott lefek-
tetve, amelyek nélkül az iskolai növénytan tanitás is csak üres szalmacsép-
lés. (Megrendelhető a Szerzőnél Szegeden. Polg. Tanárképző Főiskola). 

Börtön Élet cimen irta össze Ferenc  Béla e különös titkos világ 
apróbb eseteit. A 96 oldalas füzet  a Szerző kiadásában jelent meg 
Csíkszeredában—Mercurea Ciuc. Ára 30 Lei. 



Lapszemle. 
A székely iskolai autonómia kérdésével foglalkoztak  a nyár folyamán 

a székelyföldi  lapjaink, amelynek a Sepsiszentgyörgyön szept. elején tar-
tott Magyarpárti nagygyűlésen is hangot adott dr.  Molnár  Dénes, e 
téma felvetője  és harcosa. 

Barabás Miklósról fest  epizódokban gazdag képet Vásárhelyi 
Emil  az Erdélyi Helikon 6 számában (445—457). 

A Székelyek Madara c. alatt hoz a Magyar  Nép  (Kolozsvár— 
Cluj) érdekes ismertetést a vadász sólyomról. A solymászat régi em-
lékei még most is megvannak a családnevek, majd a sziklák, hegyekr 
határrészek elnevezéseiben. A fejedelmek  idején sok család nyerte ne-
mességét a solymokkái elért eredményeiért. (1937. 26. sz.) 

A székelység problémáival foglalkozik  Banu J.  tanár a Piatrá 
de Hotar antirevizonista folyóiratban  (Din regiune secuizatá. 1936. II. 
sz. 83. és Probléma románilor secuiza î. 1936. XII. sz. 17. 1.) 

A Romania c. alatt a mult évben megindult s szines képekkel 
is diszitett elegáns turista folyóirat  a békást  szoros (Cheile Bicazului I. 
13 1.) és a Nagyköhavas  (Piatra Mare II. 1. sz.) ismertetését hozza 
románul művészi szép felvételek  mellékletével. 

Szotyory István aldobolyi ref.  tanitó erősödő tartalmas verseit 
olvassuk mind gyakrabban a Sepsiszentgyörgyön (Sfántugheorghe) 
megjelenő Székely  Népben. 

A Székelyrovásírás gazdag irodalmát foglalja  össze áttekintheti 
módon K.  Bogdán  Géza a Székely Újság (Kézdivásárhely—Tg.-Secuesc) 
hasábjain (35—36 sz.) 

Jászai Mari, a nagy tragika Székelyföldön  kezdődő karrierjé-
nek történetét és Dancz Nina  rivális szinésznőnek botrány krónikáját 
hozza a Krónikás  Fűzetek  (Marosvásárhely—Tg. Mure§) II. sorozatá-
nak 3. száma. 

Gyümölcsös kert cim alatt folytatja  a munkáját az eddigi Siculia. 
Gazda Lap Gyerkes  Mihály  szerkesztésében, amelynek legfőbb  prog-
rammját az eddigi gyümölcstermelési akció után, főként  az uj gazda 
törvény által is megkívánt kártokozók elleni védekezés és értékesítés 
megszervezése képezi. 

Megjelent a mezőgazdasági törvény magyar fordítása.  Az Erdélyi 
Gazdasági Egylet ez év elejétől hivatalos lapjának, a Gazdának mel-
lékleteként, Jogi Mellékletet ad ki, dr. Asztalos Sándor ügyvéd szer-
kesztésében. Ennek második száma a mezőgazdasági törvény teljes 
szövegét és az abban idézett törvények vonatkozó részeit hozza ma-
gyar forditásban,  tetszetős kiállításban, 104 oldal terjedelemben, (előfiz. 
évi 60 lej). Ára 30 lej, kapható minden könyvkereskedésben, valamint 
az Erdélyi Gazdasági Egyletnél (Cluj, Str. Andrei Mure§an No. 10), 35 lej 
beküldésével szállítja az egyesület. Minden gazdának érdeke volna, hogy 
a kezében legyenek e fontos  életérdeket jelentő adatok. 



Lármafa. 
Ifjú  nemzedék: Jodál  Gábor (Szudvarhely—Odorheiu) a kolozs-

vári—cluji és Nagy  József  (Kvásárhely—Tg. Secuesc) a pesti egyete-
men tettek jogi doktorátust. — Nagy  Margitot  (Bárót— Baraolt) orvos 
doktorrá avatták a kolozsvári (cluji) egyetemen. — Tanári vizsgát tet-
tek: Szabó Árpád,  Szabó József,  Szabó Judit,  Szentmiklóssy  Ferenc, 
Debreceny Béla. — Jodál  Károly  most végzett fiatal  tanárt, aki a 
Székelyföld  kutatásában tevékenyen szorgalmatoskodik, a szatmári 
{Satumare) ref.  líceumhoz választották be tanárnak. — A Székelyföld-
nek hasonlóan buzgó munkása, Szabó József  a sepsiszentgyörgyi 
Székely Mikó Kollégiumban nyert tanári állást. — Fazakas  János  dr. 
<Málnás—Malne?) most végzett fiatal  orvos Bucure§tiben nyitott orvosi 
rendelőt. 

Veszteségeink: Sólyom  Gyula torjai (Toria) földbirtokos  76 éves 
Jcorában elhunyt. A modern gazdálkodásnak példaadó munkását veszí-
tettük el benne. Sólyom  Miklós  dr.  édesapját gyászolja az elhunytban. 
Páll  Albert  ny. igazgató 62 éves korában meghalt Zetelakán (Zetea). 
Igazi nemes lelkű s mintaéletü néptanítója volt fajának.  — Szőke  Mi-
hály nyug. földm.  isk. igazgató, a modern gazdálkodás úttörőjének 
felesége  meghalt 56 éves korában Csikcsekefalván  (Ciucani). 

A róm. kath. nagygyűlés jun. 26—29 ike közt folyt  le Brassó-
ban (Bre?ov). A résztvevők legnagyobb része a székelység köréből 
.került ki. Értékes munkát mutattak fel  a dalárdáink versenyén a szé. 
Jiely községeink. 

A szegedi országos székely ős gyűlés részletes ismertetését hozza 
a Hargitaváralja 21—23 összevont száma. A szülőföldjükről  elszárma-
zottak meleg testvéri egymásra találása érzik ki a részletes beszámoló 
minden sorából. A Kicsi c. alatt művészi életképet fest  dr. Szacsvay 
József.  A finnek  és észtek által meglátogatott székely kiállítás anya-
ga egy állandó Hargitaváralja muzeum felállításának  a gondolatát ve-
tette fel  1 Ha ezt összekötnék népipari cikkeink állandó elárusitásával, 
ugy megbecsülhetetlen közérdekű tartalmat kapna az akció! 

Korond—Corund községet május 24 én a legnagyobb szárazság 
közt hatalmas áradás rohanta meg, amely emberéletet is követelt a 
rengeteg anyagi kár mellett. A havason lezuhanó óriási felhőszakadás 
áradása lepte meg a községet váratlanul. E község szomorú példája 
elég nyomatékos figyelmeztetés  lehet a hegyvidéki községeink erdőgaz-
daságának és a lazahegyoldalak könnyen árkosodó természetének az 
öntudatosabb kezelésére. 

« 
Az országos Magyar Párt ez évi közgyűlését Sepsiszentgyörgyön 

(̂Sfántugheorghe)  tartott meg szept. 3—5 napjain az érdeklődők nagy 
ötmegének a felvonulásával. 



Előfizetések  1937 £v végiig. Helybeliek:  Bacsics József,  Bardócz József,  Becseit 
Aladár, Birta József,  Bokor Károly, Czirják Hermin, Gönczy Gábor dr. Fereocrendlek 
könyvtára, Hartwigh István dr. (2 péld.), Jodál Gábor dr, Józsa János, Kassay F. Dé-
nes Kereskedők köre, Keszler Albert, Koncz Gyógyszertár. Lőrincz József,  Mihályi 
Béla, Nagy Dénes ifj,  Pál Gyula dr, Polg. Önk Egylet, dr. Szabó Gábor, Sebesy János 
dr, Vajda Ferenc (2 p.), Vánky Kálmán dr., Weiss Richárd dr, Wenetsek József  dr., 
Ziegler Gyógyszertár. — Kézdivásárhelyröl  — Tg.-Secuesc.  Padi  Elek  utján; Báody Béla, 
Bertalan István dr, Bothár L Vilmos, Deutsch Ferenc, Dávid István dr., Dómján István, 
Gyöngyössy István dr. ('/a), jHollanday Pál dr., Jancsó F. Lajos, Kaszinó, Kovácsy 
Lajos dr., Mihály László (*/»). Miklós Balázs (2 péld ) Molnár Dénes dr., Nagy Lázárné, 
Paál Elek, Papp Dénes, Siklódy Albert, Sólyom Miklós dr Tóth Istvánné, Török Fe-
renc dr. Vargha Béla dr., Zajzon Sándor. — Borszékről—Borsec:  Ambrus József,  Borka 
Alajos, Fodor Gábor, Márkos Zoltán, Szentpály Sándor. — Csíkszeredából—Mercurea-
Citic:  Albert Vilmos, Gaál Sándor (2 péld), Kovács Károly dr, Pittner Tivadar dr — 
Fogarasról—Fágára$:  Bartalis Ferenc (2 pl,). Kontesweller Károly, Tatár János. — 
Gyergyöszárhegyröl—Lazarea:  Gazdakör, Lukáts M. Zoltán. — Kászonáltisből  —Pldfii 
de  Jos:  György Gábor, Mihály Imre. — Olasztelekről—Tali$oara:  Becsák János, Cyőrfy 
Béla dr. — Sepsiszentgyörgyről—Sfántugheorghe.  Kovásznay Gábor dr., Nagy Sándor. 
— Siminfalváról—$imoitefli:  Jánossy József,  Pál Dénes. — Szentmihályról—Mihiileni: 
Kádár Balázs, Marossy Márton. — Székelykereszturról—I.  G. Dúca: Gyarmathy Dezső 
dr.. Nagy Béla. — Balássy Alajos Alsósófalva—Ocna  de Jos (2 p) — K, Bogdán Géza 
Brassó—Bragov. — Egey Jenő di. M -Vásárhely—Tg -Mure§. — Fazekas József  Ujszé-
kely—S&cueni. — Balásy Imre (2 p.), Kvár—Cluj, dr. Borbáthni Vájna Éva Kvár—Cluj, 
Borbáth Dániel dr. Kvár—Cluj. — Fejér Ferenc, Fosztó Béle dr Füle—Filia. — Jancsó 
Gyula Bárót—Baraolt. — Jánó József  Kvár—Cluj — Jodál Károly Szatmár—Sfitmar. 
— Kovács Géza Bodos. — Kovács Ödön Belényes—Beiu?. — Máthé Gyula Bibarc 
falva—Biborteni.  — Mátyás Vilmos Arad. — Nagy Gyula Gysztmiklós—Gheorgheni. — 
Nagy László Surduc. — Simó János Mátisfalva—Mati$eni  — Szabó Árpád Bibarcfalva 
—Biborteni. — dr Tassay János Bucure§ti (*/a). — Takó Albert Szenttamás—Tamagiu. — 
Szőcs  Károly Temesvár—Timî oara. — Budapestről:  Ajtay Kovács Gábor, Boldizsár 
István dr., Kozma András (5 p.), Holló Ernő, M. Kiss Lajos Miskolc. 

1936 év végéig: Csikszent  márt ónból—Sánmartin:  Konrád Jenő, Nagy Jenő dr. 
— Kovács Péter Patakfalva—Valeni  — Schváchter Jenő, Voszka István dr. Helyben. — 
Szikelykeresztur—1.  G. Dúca: Pável Ferenc, Szilassy Jenő, Ütő Lajos, — Csiky János 
dr Gysztmiklós—Gheorgheni, — dr. Lőrinczy István Nagyajta—Aita Mare, — Plébánia 
Fenytd— Bráde t̂i, — Csekme Mózes Bpest (150 P), — Egyetemi Könyvtár Debrecen, 

1935 iv végéig: Makkay Attila dr. Bpest. 
Befizetések:  Kovács Árpád Szkeresztur—I. G Duca 100, — Szabó József 

Gyremete—Remetea 65, — Sz. Szakáts Péter Bikafalva—Taurenl  100, — Varró Mózes 
A.-boldogfalva  —Bodogaia 100. 

Nem diktálták be a pontos cimüket a kiadóhivatalban töitént befizetéseik  al-
kalmával : Pákots  Sándor,  Bölény Zoltán.  Akik tudják lakóhelyüket, kérjük hozzák 
tudomásunkra! 

Szerkesztőnknek következő munkái darabonként 20 Lei beküldéséért beszerez-
hetők a kiadóhivatalban: 1. A Hargita metamorfizilt  zónái. 2. A székelyföldi  ás-
ványvizek eredete éa forrásfoglalásai.  3 Természetes gázforrások.  (Különös 
tekintettel a székelyföldi  előfordulásokra^ 

ELŐFIZETÉS egy évre: 100 Lei. (Kedvezményes 60 Lel). Magyarországiak befize-
téseit (5—4 P) elfogadja  a Studium könyvkereskedés Budapest, IV. Kecskeméti u. 8. 

lej hátrálékának beküldésével előfizetése  1937 év végéig rendezve lesz 


