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BIRÓ LAJOS, 
aki nyugalomba vonulásával közéletünknek még aktivabb munkása lett. 

Olvasóink szives elnézését kérjük a rajtunk 
kívül álló okok miatt történt késésünkért! 

A t a r t a l o m j e g y z é k a J ö v ő é v i v e l e g y U t t J ö n ! 
Könyvnyomda R. T. üdorhei. 2-í 14 



A nyugalomba vonult Biri Lajos. 
Néhány héttel ezelőtt, a helybeli róm. kath. főgimnáziumnak  az 

uj iskolai évet megnyitó ünnepélyén a tájékozottan figyelő  szemnek 
észre kellett vennie egy hiányt, valakinek a tanári karból való hiány-
zását. A hiányzó Biró Lajos volt, aki a mult 1936—1937 iskolai év 
végeztével nyugalomba vonult, miután az 1902 évi szeptember hó 
elsejétől, tehát 35 év óta, működött mint tanár, s ebből az időből ke-
reken 20 évig tartozott a székelyudvarhelyi róm. kath. főgimnázium 
kötelékébe, amely intézetnek előbb cimzetes, majd 5 éven át, 1931 
őszétől 1936 őszéig, valóságos igazgatója is volt. 

Hiányát észre kellett vennie, mondottuk és tudatosan mondottuk 
mert Biró Lajos sohasem volt az az ember, akivel megtörténhetik, 
hogy jelenléte, vagy hiánya fel  sem tűnik ott, ahol valamikor munkát, 
feladatot  vállalt és végzett. A munkának, feladatnak  teljes lélekkel való 
vállalása és ugyanolyan módon a befejezésig  való hiánytalan elvégzése 
emelhette ki megkülönböztetett és számontartott egyéniséggé ezt az 
1877 évi február  8 án született zetelaki székely fiút  bizonyára már 
gimnáziumi diák korában, amikor, mint a helybeli róm. kath. főgim-
názium hetedik osztályos tanulója, az ifjúsági  önképzőkör Ébredés c-
irott lapjának segédszerkesztője, majd mint nyolcadik osztályos tanuló 
az önképzőkör elnöke volt, s ugyanakkor' már a Székelyudvarhely c. 
hetilapba is irogatott. Ezek a mélyen gyökerező tulajdonságok keltet-
ték fel  a különös bizalmat a kézdivásárhelyi fiatal  tanár iránt főható-
ságában is oly korán, hogy őt már 30 éves korában az újonnan léte-
sített gimnáziumi internátus gazdasági vezetésével bizta meg, s az 
évek során több más bizalmi tisztséggel is ruházta fel. 

De főtanhatóságánák  és elöljáróinak bizalmán, valamint tanítvá-
nyainak ragaszkodásán kivül, kartársainak szeretete és polgártársai-
nak megbecsülése is már fiatal  tanár korában feléje  fordult.  Ennek a 
követelménye volt, hogy ugyancsak fiatalon  tagja lett a kézdivásár-
helyi városi tanácsnak, amely tisztségében 12 éven át fejtett  ki tevé-
kenységet. Emellett már ugyanott számos tiszteletbeli állást töltött be, 
ugy az egyházi életben, mint a társadalmi egyesületekben, mindaddig, 
amíg a világháború kitörése a harctérre nem szólította. Mint tartalé-
kos tiszt itt is derekasan állotta meg helyét, aminek elismeréséül több 
kitüntetést is kapott. 

Az egyetemi évei alatt megkezdett hírlapírói és irodalmi tevé-
kenysége Kézdivásárhelyen bontakozott ki teljesebben. Az 1906. évben 
ott alapította meg s 6 éven át maga is szerkesztette a hetenként két-
szer megjelenő Székely Hírlapot. 

Kisebb, nagyobb tanulmányai, hírlapi cikkei, melyek a mult nagy-
jaival, irodalom- és társadalomkritikai kérdésekkel foglalkoznak,  ugyan-



•olyan alapossággal, lelkiismeretességgel készültek, mint amilyennel ta-
nári hivatásának és egyéb feladatainak  felelt  meg mindig. Szabatos 
•fogalmazásu  mondatai, acélos szerkezetű gondolatépitményei mindig 
tartalmas és tisztult eszmékkel, hiteles adatokkal, komoly tudásanyag-
gal gazdagítják az olvasót.*) 

Íme, néhány vonás Biró Lajosról, aki állandóan annyi téren vál-
lalt munkát, felelősséget  s lelkiismeresen állott helyt akkor, amikor 
annyi a felelősséget  kerülő, lelkiismeretlen. Erről a magunk közötti 
kapcsolatból is példát emiithetünk. Amióta, s immár elég hosszú idő 
-óta, együtt munkálkodunk a Székely Közélet munkájában, ő mindig 
az volt, akire a legbiztosabban lehetett számítani. Nem kérhettük va-
lamire, amit a legkészségesebben ne vállalt, a leggondosabban el ne 
végzett volna. így vállalkozott minden tiszta és becsületes munkára, 
ahol szükség volt rá, ugy Kézdivásárhelyen, mint a világháború után 
Székelyudvarhelyen, de ugyanígy félre  is állott, ha ez valamely ügy 
-érdekében a legtávolabbról is szükségesnek látszott. Ez a szempont 
vezette most a közelmúltban, az igazgatói állásról való lemondásában is. 

Legújabban értékes kutatásokat végzett és ezek eredményeit 
az EME székelyudvarhelyi (Odorhei) 1937. évi nyári vándorgyűlése 
alkalmával ismertette a Neves jezsuita plébánosok és írók a székely 
anyavárosban c. alatt, amely a Székely Közélet 38—45 számaiban, de 
külön füzet  alakjában is megjelent. 

Tompa  László. 

Nyiro József  Jézusfaragó  embere. 
Október elején mutatták be Nyirő  remekbe szabott darabját a 

budapesti  Nemzeti  Színház  100 éves fennállásának  megünneplése al-
kalmából. »Az erdélyi magyar irodalom hatalmas fenyője*  végre annyi 
sok más próbálgatás után az igazi székely levegőt vitte a színpadra | 
A darab megrázó erejű cselekmény »át van szőve a költői képzelet 
és az igazi szépség szálaival.« — »A föld  szive dobog fel  a darabban 
a természet ősi egyszerűségével.« Jól esik látni az arra illetékes, hi-
vatásos kritikusok megállapításaiból, amit mi itthon régen tudunk, 
hogy „Aki irta,  az nagy költó." 

A betanításnál hasznos szolgálatot tett dr.  Hosszú  Zoltán  (Dani 
bá') aki a tősgyökeres székely gondolkozás és mozgás kidomboritásáról 
gondoskodott. 

Azóta a darab hasonló nagy siker mellett bemutatásra került 
Erdély fővárosában,  Kolozsváron (Cluj) is. 

Nyirő Józsefnek  pedig csak azt kívánhatjuk, hogy ez-a siker is a 
többi után — legyen erőforrás  a jövő számára. 

*) Főként a székely irók felkutatásával,  ismertetésével végzett hasznos munkát. 



Grigore Ureche, moldovai román krónikás a 
Székelyföldről  és a székelyekről. 

Kevés történelmi kérdés adott annyi alkalmat irodalmi kocolo-
dásra, mint a legelső moldovai román krónika, amely a XVII. század) 
első felében  készült. A krónika szerkesztését egyesek kizárólag Grigore 
Ureche,  Alsómoldova országbírójának, mások pedig Simion  Dascá-
lulnák  (tanitó) tulajdonították. Ugy látszik, hogy az irodalmi perpatvar 
elült, mert 1934 ben Constantin  C.  Giurescu,  egyetemi tanár egy ter-
jedelmes és alapos tanulmányban döntő jelentőségű érvelésekkel bizo-
nyította, hogy a kérdéses krónika, az emiitett két szerzőnek együttes 
munkája. 

Miután a tudós professzor  megállapította a krónika szerzőit és-
egy időre lezárta e kuszált kérdésben a vitát, megkísérelte kimutatni, 
hogy a krónika mely részei származnak egyik, vagy másik szerzőtől. 
Aprólékos gonddal végzett tanulmányában arra a következtetésre ju-
tott, hogy a krónika javarésze Grigore  Urechenek  a munkája s csak. 
kisebb rész alkotja Simion  Dascálulnak  közbeszurásait. 

Sajnos azonban, hogy sem az eredeti krónika, sem a Simion 
Dascálul  által betoldásokkal kiegészített krónika eredetije nem maradt 
fenn,  csak hiányos másolatban, mely a XVIII. században készült. Er 
ről készült aztán egy egész csomó másolat. 

A krónikát eddig hatszor adták ki nyomtatásban, anélkül, hogy 
tudományos szempontok érvényesültek volna a kiadásnál. A hetedik: 
kiadást Constantin C. Giurescu egyetemi tanár rendezte sajtó alá. Ez 
valódi kritikai kiadás, mely tudományos, iskolai és a nagyközönség, 
szempontjából is könnyen használható. Craiovában jelent meg 1934 ben 
a »Scrisul Románesc* kiadásában. 

Ennek a hetedik kiadásnak szövegét vettem alapul az alábbi 
fordítási  idézetekben, melyekben nem műfordítást,  hanem a történelmi 
szöveg eredeti értelmét igyekeztem visszaadni. 

A tőszomszédsági helyzet diktálta, hogy a moldovaiak és a szé-
kelyek között kapcsolatok jöjjenek létre. Ezekről a moldovai-székely 
kapcsolatokról a jelzett moldovai román krónika a következőket je-
gyezte fel; 

Az idézett kiadás 29-ik lapján  olvassuk az alábbi címet: 
„Mikor  prédálta  fel  István  Vajda  Székely  országot"  („Cánd  au 

prádat  $tefan  Vodd  Jara  sácuiascá"). 
A cim után egy rövidke fejezet  következik, amely igy szól ma-

gyar fordításban:  »Éz a moldovai krónika irja. hogy István Vajda 
harcias férfi  lévén és szive örökösen vérontásra húzván, nem sokkai 
trónrajutása után, uralkodásának ötödik esztendejében, 6969 ben István 
Vajda felkerekedett  egész haderejével és Erdélybe ment, hogy Szé-



Nkelyországot (Tara sácuiascá) felprédálja.  Senkisem volt aki útját állja 
és miután sok prédát csinált, békével visszatért minden baj nélkül.« 

Megjegyzések:  István Vajda nem más, mint §tefan  cel Mare—Nagy István, aki 
Moldova nralkodója volt 1457—1504. (A 6969-es szám a világteremtésétől van számítva, 
A román krónikások a történelmi eseményeket a világteremtésétől fogva  számítják. 
Hogy a mi időszámításunkat megkapjuk 5508-at levonunk a 6969-ből és marad 1461.) 
Tehát Nagy István moldovai vajda 1461-ben járt Székelyföldön. 

33 lapon  cim : »A székelyek feldulásáról  (»De prádarea Sácuilor*). 
>Az a moldovai krónika irja, hogy ugyanabban az esztendőben, 

azután a harc után, melyet István Vajda vivott Mátyás királlyal Baia-
nál (Moldovabánya), István Vajda felkerekedett  egész haderejével, kár-
pótolni akarván magát azokért a pusztításokért, melyeket a magyarok 
tettek, amikor Mátyás király Baiahoz jött, Erdélybe hatolt, ahol nagyon 
feldúlta,  felégette  Székelyországot (Tara sácuiascá) és sokakat rabságba 
ejtett, nem lévén, ki ellene álljon és békével visszatért minden baj 
nélkül« 

Megjegyzés:  Mátyás király harca István Vajdával 1467-ik esztendőben volt. 
Tehát István Vajda székelyföldi  portyázása is erre az esztendőre esik. 

79.  lapon:  'Erdélyország nem egymagában alkot egy országot, 
mert Erdélynek hívják az ország közepét, ahol a királyság székhelye 
is van és amely sokat foglal  magában minden oldalról. Az ország szé-
lén más kisebb országok is vannak, amelyek hozzátartoznak és az ő 
hatalma alatt állanak, ilyen először Máramaros, mely Lengyelországgal 
határos, Székelyország (Jara sácuiascá), mely Moldovával határos, az 
Olt vidéke, mely Munténiával határos, a Barcaság, Hátszeg vidéke, az 
Avas vidék és van még sok más vidék, amely a magyar királyság 
alatt áll és Erdélyhez tartozik.* 

Megjegyzés:  Tehát a moldovai krónikás nagyon jól ismerte, hogy Erdély mi-
lyen vi ékekből és részekből állott. 

84. lapon  cim: »Mikor ment Bogdán Vajda Havasalföldre  Radu 
Vajda ellen. 7015. esztendőben, Október 28.« (»Cánd au mers Bogdán 
Vodá la fira  munteneascá asupra Radului Vodá. Váleatul 7015. Oc-
tomvrie 28 «) 

»Azt gondolván, nehogy elvesszen édesapjának vitézi hírneve s 
nehogy azt mondják szomszédok, hogy édesapjával az is sirbaszállott, 
egész seregével felkerekedett  és segítségül hívta a székelyeket (Sácui) 
is, azután betört Munténiába . . .« 

. Megjegyzések:  Vak Bogdán Vajdáról van szó, aki Nagy István Vajda fia  és 
utóda volt a moldovai fejedelmi  székben 1504—15197—015=1507. Tehát 1507-ben se-
gítették a székelyek a moldovai vajdát a munténiai hadjáratában. 

95. lapon  cim : >Mikor prédálta fel  először Péter Vajda Székely-
országot 7036. esztendőben < (»Cánd au prádat Petru Vodá intá'u 
Tara sScuiascu. Váleatul 7037.«) 



»Rare$ Péter Vajda uralkodásának második esztendejében nagy 
sereggel kelt hadba a székelyek ellen Magyarországon, és két csa-
patra osztotta seregét és két hágón átkelt seregével és ahogy benyo-
mult hozzájuk minden felé  pusztított és szétszórta őket és a városo-
kat kifosztotta,  mindnyájukat leverte és meghódolásra bírta őket és-
békével visszatért székhelyére, Suceavara.* 

Megjegyzések:  Rare§ Péter két ízben volt Moldova vajdája a XVI. században: 
1528—1538, 1541 — 1546 (7036-5508=1528.) Tehát ebben az esztendőben járt Pétei-
Vajda a Székelyföldön  Magyarország alatt Erdélyt érti a krónikus, bogy ez igy van, 
az kitűnik világosabban a krónika többi részeiből és a következő cimből is. 

96—97.  lapokon  cim : »Péter Vajda második háborúja, amit vi-
selt a székelyekkel Magyarországon, Brassón felül.  7036, esztendőben, 
Junius hó.« (>A1 doilea rásboiu ce au fácut  Petru Vodá cu Sácuii la 
{ara ungureascá din sus de Bra$ov. Váleatul 7036. Iunie.« 

»Ebben az esztendőben, miután Péter Vajda felprédálta  a Szé-
kelyföldet  (Tara sácuiascá), János magyar király elküldte az ő köve-
teit Péter Vajdához, hogy segítségül hívja néhány magyar főúr  ellen 
akik nem akarnak neki meghódolni és odaígérte neki Beszterce váro-
sát egész vidékével, mely abban az országban van és több más ígé-
retet is tett neki kilátásba, hogyha legyőzi és hatalma alá hajtja őket.« 

•Péter Vajda látván János király szándékát, mely egyrészt az 
ígéretet, másrészt a köztük fennálló  barátságot illette, nyomban had* 
sereget toborzott össze és elküldte Grozea országbírót és BarbovschiL 
fővezérét  (hetmán), akik a leghűségesebbek voltak bojárjai közül, meg-
hagyván nekik, hogy a sereg egyik része Brassó felől,  a másik része 
pedig Suceava felől  nyomuljon be Magyarországba. A magyarok pedig: 
mintha álomból rázták volna fel  őket, hirtelen megtudván, hogy az 
ellenség a nyakukon van, tüstént előkészültek a háborúra, mert nen: 
annyira a felső  hadseregtől, mint inkább az alsótól féltek,  hallván, 
hogy rájuk törnek. És sok erdélyi főúr  kelt hadba, akik készek vol-
tak meghalni birtokaikért és sok fegyvert  és harcieszközt vettek ma-
gukhoz és Brassón felül  gyülekezvén sereg sereg után, fellelkesülve 
tüzelték egymást a harcra és retteneteseknek mutatkoztak ellenségeik-
nek és ki-ki övéihez csatlakozott és a székelyek (sácuii) is hadba kel 
tek, a Moldovaiak pedig csupán az Istentől várván segítséget, — igy 
összeütköztek és vitézül harcolván, mindkét részről igen sokan pusz-
tultak el. Majd pedig a székelyek látván a nagy veszteségből, hogy a 
harcot elveszítették, elhagyván harciszereiket és puskáikat, melyekkel 
azt remélték, hogy fejeket  fognak  tönkretenni, futásnak  eredtek és so-
kan a főurak  közül beleestek a Barca vizébe. A harc után pedig sok 
prédát csinálván, győzelmesen visszatértek Péter Vajdához.* 

»A felső  sereg pedig, mely Suceava felől  nyomult be, pusztítván-
és gyújtogatván, kevesebb eredményt ért el és békével visszatért;* 



>János király hallván a történteket, nagyon megörvendett és első 
ígéretén kivül, mellyel Besztercét odaígérte, még más városokat is 
adott Péter Vajdának.* 

'Azonközben Péter Vajda elküldte embereit, hogy átvegyék a 
megígért várakat, de a beszterceiek nem akartak magok közé felebb-
valót befogadni  és még más várakat is biztattak, mint Brassót és má-
sokat a környékből, hogy pártoljanak el János királytól.« 

Megjegyzések:  János király azonos Szapolyai János magyar királlyal, aki 1526— 
1540 között uralkodik. Ellenlábasa I Ferdinánd 1526—1564. Ismeretes a két uralkodó 
koronaharca a magyar történelemből. Az ütközet Brassón ielől Földvárnál volt 152!}-
ben a Ferdinánd és Szapolyai pártiak között 

97.  lapon  cim: »Mikor prédálta fel  Péter Vajda harmadízben 
Székelyországot.« (»Cánd au prádat Petru Vodá al treilea ránd Tara 
sácuiascá.O 

>Péter Vajda látván, hogy a beszterceiek nem akarják őt és az 
rendelkezéseit sem fogadják  el és hogy még királyuktól is elpártoltak, 
egyedül saját fejétől  ellenük indult egész seregével és nagy haraggal, 
szorongatván őket erősen minden oldalról és tűzzel ijesztgetvén őket; 
ők pedig látván a bajt, mely rájuk zudult, meghódoltak és elfogadták 
az ő megbízottját; ezután még sok ajándékot kapott és nagy nyere-
séggel és egész seregével visszatért székhelyére, Suceavara.c 

Megjegyzések:  Bár itt a krónikás csak címben emliti a Székelyföldet,  mégis úgy 
értendő, hogy mikor Péter Vajda Beszterce városa megbüntetésére indult, akkor Szé-
kelyföldön  ment keresztül. Különben nem értjük meg, hogy a krónikás miért adta ezt 
cimet ennek a résznek. 

102. lapon  csak névleg emliti a székelyeket. Rare§ Péter Vajda 
első uralkodása után Erdélybe menekült (1538) a törökök elől. Amint 
a hegyek között bujdosott egy olyan folyóra  akadt, „mely a székelyek 
felé  folyt."  Ennyi az egész, ami a székelyekről szól ebben a fejezetben. 

116. lapon  cim : »Rare§ Péter Vajda haláláról. 7054. esztendő-
ben, szeptember 2.« (»De moartea lui Petru Rare§ Vodá. Váleatul 
7054. Septemvrie 2.«) 

Ebben a fejezetben  megsiratják és eltemetik a vajdát. A króni-
kás megjegyzi róla, hogy ő kiterjesztette az ország határait: »mert a 
székelyeket sokszor felperzselte  és feldúlta,  váraikat és városaikat el-
vévén alattvalókká tette őket és annyira megfélemlítette  őket, hogy a-
szerencsétlenség napjain, amikor ő bujdosó volt náluk és elvesztette 
trónját és miután elment a törökökhöz, asszonyát, gyermekeit és min-
den vagyonát Csicsóban hagyván, nem hogy rájuk törtek volna (t. i. 
a székelyek a vajda családjára), hogy kifosszák,  hanem még ügyeltek 
rájuk és gondoskodtak róluk, a másik trón foglalásig.* 

Megjegyzés:  7054 egyenlő 1546-tal, amikor Péter Vajda meghalt. Jellemző, hogy 
még s haláláról irt fejezetben  is ssó esik a székelyekről. 

Ezek azok a fejezetek  és részletek, melyekben a moldovai kró -



nika érinti Székelyföldet  és a székelyeket. Minden magyarázat és bi-
zony itgatás nélkül arról beszélnek ezek, hogy a székelység és moldo-
vai fejedelemség  között szoros összeköttetések állottak fönn.  Hogy 
ezek az összeköttetések, hol baráti, hol ellenséges színezetben fordul-
tak elő, szintén nem szorul bővebb fejtegetésre,  mert ezek mindig a 
politikai adottságoktól függtek.  Mutasson fel  a történelem két olyan 
szomszégos országot, melyek között mindig legcsókosabb barátság 
állott volna fönn  1 

A moldovai fejedelmek  gyakori kiruccanása a Székelyföldre  és a 
székelyek segítségének igénybevétele a sok dolog közül egyet leta-
gadhatatlanul bizonyít, hogy itt egy virágzó és gazdag ország volt, 
melynek Székelyország—Tara  sácuiascá volt a neve. 

Fordította és megjegyzésekkel kisérte : Józsa  János. 

A székelyföldi  anyagaink értékesítése. 
Az évek során felsorakozódó  adataink szigorú tárgyilagossággal 

hozták felszínre  az értékesíthető anyagaink egész sorát. Azonban sok fan-
tasztikus reményt kellett kioltani, de viszont annál több reális érté-
künkre mutathattunk rá. E feltáró  munka alapján megfelelő  érdeklődés 
is indult meg az anyagaink után. A megindult folyamat  tehát most 
abban az állapotban van, hogy nyilván tudjuk tartani értékeinket és 
volna felvevő  piac is I De .. . szükség volna egy közbülső tényezőre I 
Ugyanis egy pár anyagunkat kivéve, nincs vállalkozó a kitermelésre ! 
A vásárlók vaggonba rakott anyagra számítanak. Ezen akadt el leg 
több anyagunknak a piacra vitele. A kezdet e nehézségei érthetők, 
hisz itt nálunk most kezd kialakulni az u. n. bányaipar. Egy szokat-
lan foglalkozási  ág, amelynek különös  jogi kötelezettségei vannak. A 
megindulás anyagi nehézségein kívül a paragrafusok  közt való szalad-
gálás riaszt el sokat a vállalkozástól. 

Talán e téren is lesz előnyös változás a Siculia  szövetkezet meg-
alakulásával, amely Kolozsvár (Cluj, Calea Marechalul Foch 43.) szék-
hellyel dr.  Bernád  Ágoston  elnöklete alatt kezébe vette a dolgok in-
tézését. Megbecsülhetetlen szolgálatot tettek már eddig is, hogy az 
adatok összeszedésével centrálizálták az értékesítés dolgát. A szövet-
kezet egyúttal a háziipari termékeink értékesítését is intézi. Hisszük, 
îogy a komoly munkájuknak meg is lesz az eredménye. Mindenesetre 

agy e vezetőknek, mint az anyagiakkal érdekelteknek is türelemre lesz 
szükségük, mert kereskedelmi dolognak egy egész uj területen való 
beindításához nagy kitartás kell, aminek meg is lesz a láttatja, azt 
szinte bizonyosra lehet venni. 

Nagyon  ajánlhatjuk,  hogy akinek értékesíthető  anyagai vannak, 
.•az lépjen  összeköttetésbe  a Siculiával 



Góbéságok. 
Vall a székely. 

Hát az ugy esett volt tekéntetes királyi törvényszéki járásbíróság,. 
hogy én ahajt reggel jókor az ágyból fel,  a házból ki s-a csűrbe bé, 
osztén a lovaknak ennik. Ekkor a csűrből ki, s a pajtába bé. No a 
ganyét es ki, s a lovakat a szekér elé. A kapun ki s neki az erdőnek. 
Ott a szekeret fával  meg, a tetejibe fel,  s-onnan el haza. Otthon a. 
kaput ki, az életre bé. Lovakot a szekérből ki, s-a pajtába bé. Fát a. 
szekérről le s bé a házba, de hát az ajtó nem. Én a favágótőkéhez' 
vissza, a fejszét  meg, s a házajtónak esmen neki. Az ajtót ki s ért 
rajta bé. Komám az ágyból ki s az ágyalá bé. Én a komámnak a 
lábát meg, az ágy alól ki, s-a fejszével  neki. így osztán neki nyekk! 
így vót instálom, hogy ne szaporiccsam tovább a szót! 

A csökött zab. 
Hova jártál Zsiga ? — kérdé egyik alsósófalvi  (Ocna de jos) 

ember a másiktól ? 
— Oda valék zabot nézni a Medvelikba. 
— S megkapád é ? Te ? 
— Hát azt mét kérdi kied ? 
— Met én ugy járék, hogy a tavasszal éppeg a medveliki nagy 

fődembe  bele veték 23 vékát, most valék én es ott, hogy megnézzem. 
Hát ahogy végig mentem a fődemen,  látom vala, hogy zabot suhut 
se látok. Egy-egy helyen le es térgyepeltem, de ugy se láttam. S hogy 
a suly egye meg, nem akkor veszem észre, hogy az okulárét otthoiv, 
hagytam. — (A nagy szárazság miatt törpén maradt zabbal gúnyoló-
dik az atyafi.) 

Vinceffy  Sándor 

WTM M 1 • 

Konnyu neki. 
Csikorgó hideg volt. A Baknyán keresztül (kaptató a Szejkefürdő 

közelében) a városba szánkázott bundába s pokrócba jó melegen be-
bugyolálva József  János,  a jó mondásairól ismert firtosváraljai  (Fir-
tu$u) tanító. Előttük egy magasan rakott szekéren szenet szállított egy 
atyafi.  A kukkonüllőt a süvítő kegyetlen szigorú szél majd lefújta  az 
ülésről. Ki volt csámporodva szegénynek egészen a képe a velőkig 
ható hidegtől. Amint a tanító szekere elkerüli a lassan baktató szenest, 
nem . tudta megállani, hogy a jó melegből fel  ne kiáltson az atyafihoz  : 

»Könnyü magának! Haja-é? Mert maga szénen ül s nem szi-r 
gorog, mint mi.« 



Székelytöld kutatása. 
Virícselés a Székelyföldön  c. alatt hozza le dr.  Győrffy  Istvánf 

a szegedi egyetem kiváló botanikus profeszora  e tárgyról összegyűj-
tött adatait. Ethnographia Népélet 1937. 208—220 1. 17 ábrával, közte 
Haáz  Rezső  rajzaival és Blájer  Ernő  és Kováts  István  fénykép  fel-
vételeivel. A nyírfa  mezgéjenek a tavaszi megcsapolásához a többek 
közt igen értékes adatokat szolgáltattak be a Székelységben is meg 
jelent felhívásunkra  (II. évf.  106 1.) Koncz L., Bálint P., dr. Fosztó B., 
Bányai J. stb. 

Székely szavak magyarázatát közli az Ethnographia-Népélet 
megjelent uj száma (1937. 2—3, 293—300). így pl. Fülke, kuckó-
kuncs, kórus fonó  guzsalyos, megye bucsuramenés, fügefészek-figefészek-
fürgefészek,  gogány szikrafogó,  ablaktölgy-ablakoldalfája. 

A Kelemenhavasok andezitjében előforduló  augítok pontos kris-
tálytani és vegyi vizsgálatát közli Nichita  O. francia  nyelven megje-
lent munkájában (Lé Augrte des Monts Calimani. Annales Scient. de 
'Université Jassy. 1937). 

Tölgyesi galenítes előfordulások  részletes vizsgálata jelent meg 
• dr.  Chelarescu  A. mérnök szép feldolgozásában  francia  nyelven (Gise-
ments métallifeeres  de Tulghe§. Ann. Scient. Univers. de Jassy. 1937). 
A 140 oldalra terjedő vaskos kötet szép rajz és fénykép  mellékletek, 
kel végre hü képet nyújt erről az érdekes érces területről, amelynek 
általános geologiai leírásával nem rég I. Atanasiu ismertetett meg. A 
pontos mikroszkopi s a legmodernebb uton keresztül vitt vizsgálatok 
érdekes meglepetésekkel szolgáltak, amennyiben a kémiai elemezések-
kel eddig is kimutatott ezüst tartalomnak az eredetét derítette fel  a 
kiválló vizsgáló. A galenitben elrejtőző ezüst ércek, a proustit és tetra-
edrit előfordulása  adta meg a rejtély nyitját. Az érces telérek eredetét 
hidrotermális hatásokra vezeti vissza (Ezek az utódaiként tekinthetjük 
az azon a vidéken most is nagy tömegben előforduló  borvizforráso-
kat. Szerk.) 

Kászonszék őstörténetét jelenteti meg Ferenczi  Sándor  archeoló-
gus ; a székelyföldi  történeti adataink ismert kutatója. Ára 100 Lei. 
Megrendelhető a szerzőnél (Cluj, Str. Donát 124.) 

Borszék-Borsec monográfiáját  adta ki legújabban Ditrói  Csiby 
Andor  dr.  egy külsőre nézve is szép kiállítású könyvben. Minden ol-
dalú részletes ismertetését hozza ennek a legrégibb fürdőnknek  s ala-
pos feldolgozásával  mintául szolgálhat a hasonló kiadványoknak. Ára 
70 lei s beszerezhető a Szerzőnél (Gyergyószentmiklós—Gheorgheni 
és  Budapesten a Studium könyvkereskedésben IV. Kecskeméti-u 8.) 



Lapszemle. 
A Székely Közélet most töltötte be tevékeny munkásságának 

20. évét. Hasznos és pontos információival  s a székely anyavároson 
is tulsugárzó munkakészségével előkelő helyet foglal  el helyi lapjaink 
között. Az irodalmi nivót Tompa  Lásztó  szerkesztő közismert tolla 
biztosította. Az évforduló  alkalmát szívesen használjuk fel  arra, hogy 
olvasóink figyelmét  felhívjuk  e közkedvelt lapunkra. Szerkesztőség és 
kiadóhivatala Odorhei. Egy évi előfizetése  120 lej. 

Erdélyi Szemle pár hónapi szünetelés után újból megjelenik Ko-
lozsváron (Cluj, Strada Berde- No. 3) S. Nagy  László  szerkesz-
tésében, folytatva  az ez évi 1. számmal a XXII. év jól megalapozott 
munkáját. A székely testvérünk szerkesztésében megjelenő s mindig 
aktuális témákat tárgyaló folyóiratunkat  szeretettel üdvözöljük. 

A Székelyföld  Kapujában c. alatt hoz le a Hitel  (1937. 3. sz.) 
egy részletet Bözödi  György  most megjelenő munkájából. Rava (Roaua) 
község árnyképéi látjuk ott hűen megrajzolva. Az öntudatra nem 
emelkedő, jellem nélküli akarnok, címeres típusa szerepel a maga való-
ságában. Szégyenünk, de jó azért az ilyet is bemutatni, mert mellette 
annál jobban kidomborodik a missziós munkát végző igazi  lelkipász-
tor képe. 

Hímfy  Erdélyben. Mit tanult az etédi (Atid, Udvarhely m.) szé-
kely fonókban  a Lipót huszárok fiatal  tiszthelyettese ? Szentimrei  Jenő 
a Magyar Hirlap (Bpest) 1937. XI. 14. számában Kisfaludy  Sándornak 
a Székelyföldön  töltött napjairól s annak a költőre gyakorolt hatásáról 
közöl le érdekes irodalom történeti adatokat. 

Az udvarfalví  (Maros m.) ístvánozók karácsonyi népszokását ügye -
sen irja le Incze  Lajos az Erdély 1937. 11—12. számában (114—116.1.) 

Hargitaváralja 44—48. számának legjelentősebb cikkei: Ádám 
Éváról, a kiváló székely írónőről szóló családtörténeti ismertetés. Nyirő 
Józsefről,  a nagy csíki székelyről közöl meleghangú megemlékezést dr. 
Gelei József.  A székelyek eredete, a forrásokat  jól ismerő Vargyassy 
Márton tollából került ki, A Ditró melletti Tászok tető szikla karcola-
tainak vitázó történetéhez most épen jókor jön Ferenczi  Sándornak  a 
hasonló róvás Írásokról szóló ismertetése a balánbányai Irottkőről (1. 
Erdély, 1937. 102—105. 1.) és az alsósófalvi  (Ocna de Jos, Udvarhely 
m.) előfordulásnak  a leírása. (Erdélyi Muzeum, 1937, 339—349. I.) 

Kitűnő termést hozott Háromszéken a bánkutí I20í-es és az 
odvosi 24I-es búza. E cikk az Erdélyi Gazda 12. számában jelent 
meg (Kolozsvár Cluj) s értékes összehasonlító adataival hasznos szol-
gálatot tesz a gazdasági fellendülésünk  érdekében. E számban egyút-
tal az EGE által a Székelyföldön  rendezett gazdasági tanfolyamokról 
kapunk ismertetést. 



Lármafa 
Geleí József  drt.-t, a kiváló zoologust választották meg Szegedet?* 

az egyetem ezévi rectorának. 
Jánossy Pap Béla dr. a róm. kath. státus főtitkárát  most ünne-

pelték Kolozsváron—Cluj, nagy szeretettel 30 éves irói működésének 
évfordulója  alkalmával. A Székelyföld  szülötte (Erdőszentgyörgy—San-
georgiu de PSdure) s a székely anyavárosban végzett tanulmányai 
után indult meg állandóan felfelé  haladó ivben irói pályája. Az ünnep-
lés középpontját a kolozsvári Nemzeti Szinházban előadott »A pozsonyi 
kaland«  cimü történelmi darabja képezte. Igaz tisztelettel s szeretettel 
köszöntjük innen hazulról is s kívánunk még sok produktív munkás 
évet az eltöltöttek után. 

Veszteségeink t A székely faj  egy kiváló képviselője Bitay  Árpád 
dr.  a gyulafehérvári—Alba  Iulia r. kat. teologia tanára hunyt el hirte-
lenül 41 éves korában. — Blénessy  Sándor  táborszernagy elhunyt 
Nagyváradon—Oradea. A gyergyószentmiklósi—Gheorgheni születésű 
atyánkfia  a kitartó eredményes munkával a maga erejéből a legma-
gasabb katonai fokot  érte el. Kiválló tehetségének az eredménye volt 
az Adria part vidékének erődöve. — Gáli  Sándor  dr.  a háború előtti 
években nagy szerepet vivő politikus elhunyt 82 éves korában Gyergyó-
alfaluban  (Joseni). 

Befizetések  1936 évre. Boda Jenő dr. Bpest. — Ábrahám Ambrus 
dr. és Simon Elemér Szeged. — György Béla Gyimes—Ghime§. — Péter 
József  Csjkcsicsó— Ciceu. — Szabó Károly dr. Erdőszentgvörgy— 
Sángeorgiiil de Pádure. — Szabó Imre Zetelaka—Zetea, — 1935 évre: 
Legényegylet Csikcsekefalva—Ciucani.  — Eperjessy Kálmán dr. Szeged. 
— Befizettek:  Sófalvy  Balázs Tordátfalva—Turdeni  120 lei. — Kovács 
János Tordátfalva—Turdeni.  — 1937 évre:  Helyből:  Bende Vilmos, 
Benedek Béla, Mánya Ferenc, Máthé József,  Pálfy  Sándor, Weiss 
Richárd dr. — Gyergyószentmiklősröl—Gheorghenii:  Baktay Albert,. 
Fülöp József,  László Ignác, Szabó György. — Csikszentmártonból— 
Sánmarttn:  Nagy Jenő dr., Szőke Mihály, Zakariás Gyula. — Szóvá-
tárói—Sovata  ; Borbély Gyula, Ilyés Tibor, Kádár József.  — Bucure? 
tiből:  Friedmann Mór, Krotky Kornél. — Budapestről:  Tusnádi Élthes 
Gyula dr., Zsakó Andor dr. — Medesérről—Meai§or:  Nagy Vencel, 
Pálfi  Albert. — Asztalos Jószef  Nagyenyed—Aiud. — Bakó Károly (7a) 
Cssztimre—Sántimbru. — Bara Ágoston Karcfalva—Cárja.  — Bernád 
Ágoston dr. Kolozsvár—Cluj. — Budai József  Haiőcsaba. — Demeter 
Miklós Oláhfalu—Vláhifa.  — Fercnczy Géza dr. Nagyajta—Aita Mare. 
— Finta Vilmos R. Martonos— Mártini?. — Kakuts Ferenc Kadics-
falva—Cádi§eni.  — Kerekes István dr. Botfalu—Bod.  — Kolumbáa 
Ellák Köpec—Chepet. — Kovács Péter Patakfalva-Váleni  (V2). — 
Krón Ernő Mvásárhely—Tg Mure§. — Máthé Géza Nagycenk. 
Nagy Géza Bözöd—Bezid. — Petioky Ferenc Sárkány—$ercaia. — 
Polg. Önk. írod. Oszt. Nagyszeben—Sibiu. — Szabóné Balázs Máriai 
Szeged. 


