
I ÍXI.) évfolyam. 1941 december hó. 2. szám. 

A SZÉKELYFÖLDET ÉS NÉPÉT ISMERTETŐ HAVI FOLYQIRAT. 
Felelős szerkesztő és kiadó: SZÉKELYUDVARHELY 
B ; Á N Y A I J Á N O S Jókai-utca 2. 

Engedélyezés száma 5426-1941. M. E. III. 

GÁSPÁR JENŐ 

A Székelyföld közgazdasági megmentése ! 
Nai;\ jó ;ik;irn11af foglalkoznak lapjaink e fontos kérdéssel, sajnos az 1—2 igazán komoly 
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FeleU's nyomdatulajdonos: ifj,  dr. Joiál Gábor. 



Gáspár Jenő. 
Az önerejéből vezéri helyre feljutott  székely tehetségeknek tisz-

teletteljes példája Gáspár  Jenő,  kit egyedül Istenadta tehetsége, kitartó 
SZÍVÓS munkája vitt fel  az elsők közé. A főváros  és sikerek nem tud-
ták elfeledtetni  az egyszerű székely falut,  ahová lelkének minden szála 
fűzi  ma is. Ennek látható jelét adta a kézdiszentkereszti országzászló 
ajándékozasával s a felavató  ünnepélyen az avatóbeszédével. 

A jóleső, meleg gondolatainknak az alkalomszerű megnyilvánitása 
mellett az adatgyűjtő munkánk teljességéhez meg kell emlékeznünk 
főbb  életrajzi állomásairól is. Életrajzokkal általában furcsán  szoktunk 
eljárni. Ne sajnáljuk az elismerő szót az élő  produktív munkás test-
vérünktől se. Ez felelne  meg az igazi életrajznak.  Hagyhatnók már a 
mult emlékének, az eddigi, élve csak egymásrágás tempóját 1 

Született 1894 november 16 án Szentléleken (Udvarhelymegyében) 
a lemhényi és kézdipolyáni literáti Gáspár-családból, amely ősi szé-
kely nemességét még János Zsigmond fejedelemtől  kapta. Római ka-
tolikus, atyja néhai Gáspár János kántortanító volt, anyja néhai Bögözy 
Juliánná. A középiskola elvégzése után Egerben teologiát hallgatott, 
majd a budapesti Pázmány Péter Tudomány Egyetemen elvégezte a 
latin magyar középiskolai tanári szakot. Kétévi fővárosi  tanárkodás után 
1920 ban az Uj Nemzedék szerkesztőségébe lépett be. Húszéves új-
ságírói pályáját a Központi Sajtóvállalatnál töltötte el. Az Uj Nemze-
déknél, a Nemzeti Újságnál és a Képes Krónikánál egészen addig, 
amig az 1939 ben megalakult Országos Magyar Sajtókamara főtitká-
rává megválasztották. Irodalmi érdemeiért 1924-ben a Petőfi  Társaság 
tagjai közé választották, a Társaságnak 1927 óta titkára, 193Ő óta 
pedig főtitkára.  Megjelent két verskötete és hét regénye. 1932 ben 
megkapta Budapest székesfőváros  2000 pengős Ferenc József  irodalmi 
diját. 

A magyar ujságirómozgalmakban élénk szerepet vitt. A Pátria 
Magyar írók, Hirlapirók és Művészek Klubjának, amelyben a keresz-
tény újságírók, írók és művészek tömörültek, eleinte titkára volt, majd 
1932 tői kezdve főtitkára.  1938 márciusában vitéz  Kolosváry-Borcsa 
Mihály  mellett a keresztény újságírók kamarai mozgalmának élére állt 
és ketten megteremtették a Magyar Újságírók Kamarai Csoportját, 
amellyel az Országos Magyar Sajtókamara felállítását  szorgalmazták. 
Mikor 1939 juniusában az Országos Magyar Sajtókamara megalakult, 
a Kamara első főtitkárának  választották meg. 1939 őszén vitéz nagy-
bányai Horthy Miklós kormányzó m. kir. kormányfőtanácsosi  címmel 
tüntette ki. 

Szeretnők, ha igen nagy lefoglaltsága  mellett is vissza kapcso-
lódhatna az ősi földhöz,  tudására, irányítására nagy szükségünk lenne I 



Benedek Elek egyik regfénye  Moszkvában. 
Sokan ismerik Benedek Elek Huszár  Anna  cimtl regényét, de 

csak néhány magyarnak jutott osztályrészül, hogy e regény német 
fordításának  Oroszországban, Moszkva egyik nyilvános könyvtárában 
meglevő, vagy talán csak megvolt példányát olvashassa. 

A cári időben Oroszországban sok idegen, főleg  francia  és né-
met származású nagyiparos és kereskedő volt. Ezek európai művelt-
ségű és amellett gazdag emberek lévén, nem egyszer igen értékes ma-
gánkönyvtárat gyűjtöttek össze. A világháború folyamán  már sokat 
szenvedtek az oroszországi németek, a bolseviki forradalom  idején pe-
dig teljesen kifosztották  és kiüldözték az országból nemcsak az ide-
gen származású, hanem az összes jómódú müveit elemeket is. Vagyo-
nukat — ha nem pusztult el — köztulajdonnak nyilvánították és a 
könyvtárakat is nyilvánosokká, mindenki számára hozzáférhetőkké  tet-
ték, egyelőre azonban minden rendezés nélkül, ugy ahogy éppen átvették. 

Amikor hosszú hadifogságom  végén mint tiszti tusz egy nélkü-
lözéssel teljes, szomorú évet töltöttem néhány száz vagy néhány ezer 
társammal együtt Moszkvában 1920 októberétől 1921 októberéig és a 
szabadon levők — börtönbe nem zártak — mindenike a város kü-
lönböző részeiben nehéz munkával kereste meg mindennapi kenyerét, 
akkor a mi kis csoportunk egyik tagja fölfedezett  lakásunk közelében 
egy ilyen könyvtárat és rendre rendre kivettünk onnan és elolvastunk 
minden minket érdeklő könyvet. Főleg a nem orosz nyelvű könyvek 
csoportja, az u. n. »idegen könyvtár* s ebben elsősorban a német-
nyelvű rész érdekelt, mert a német nyelvet ismertük legjobban. De 
elég sok francia,  olasz és angol nyelven irt könyvet is olvastunk. 

Később több ilyen könyvtárba is ellátogattunk és nagy örö-
münkre a sok német könyv között megtaláltuk két magyar iró három 
müvét is, t. i. Jókai  Mór:  Akik  kétszer  halnak  meg  és A kőszivil  em-
ber  fiai  cimu, továbbá Benedek  Elek;  Huszár  Anna  cimü regényeinek 
német fordítását.  Természetes dolog volt, hogy velem lakó társaim 
(hetedmagammal laktam egy szobában) szintén elolvasták mindhárom 
regényt. Huszár  Anna  addig csak előttem volt ismeretes, társaim el-
lenben esek ebből a fordításból  ismerték meg. 

Hogyan kerültek ezek a könyvek a moszkvai könyvtárba ? Bizo-
nyára ugy, hogy a könyvek tnlajdonosa megszerezte az egész soroza-
tokat, amelyekben ezek a könyvek megjelentek. Más sorozatban jelen-
tek meg Jókai regényei és más sorozatban jelent meg — piros vá-
szonkötésben — a Benedek Eleké. A könyveken látszott, hogy olvas-
nák is, mert kissé, használt állapotban voltak. 

Hogy utánunk olvasta- e más is bármelyikét ezeknek a magyar 
r̂egényeknek, nem tudhatjuk, de nem tartom valószínűnek, hogy más 



is olvssta. Hiszen a magyar hadifoglyok  nagy tömege ezután csakha-
mar hazatérhetett Oroszországból, az oroszok közt pedig — azok közt,, 
akik otthon maradhattak — olyan is aránylag kevés akadhatott, aki 
egyáltalában el tudta olvasni, olyan pedig szintén kevés, aki a néme 
tül esetleg tudók közül, magyar iró müve iránt érdeklődött. Nyugod-
tan mondhatom azonban, hogy egyáltalában nem akadhatott olyan-
olvasó, aki azzal a megbecsüléssel és azzal a szeretettel olvasta, ami-
lyennel mi voltunk. A'. 

Régiségek és eredeti festmények 
után kutatnak. 

A visszacsatolásunk után élelmes fővárosi  régiségkereskedők lep-
ték el a Székelyföldet.  Tekintve azt, hogy a mi jóhiszemű atyánkfiai  a 
legtöbb esetben nem ismerik a birtokukban tevő régiségek értékét, fi-
gyelmeztetünk mindenkit, hogy ha idáig tudóit várni az értékesítéssel,, 
ne dűljön be a házhoz is ellátogató kereskedőknek s ne pocsékolja el 
potom áron azokat. Biztos tudomásunk van arról, hogy a főváros  a 
saját s most alapított képtára részére az eregeti megbecsült müértékét 
fizeti  a festményekért,  nem lévén semmi oka, hogy becsapjon minket. 
Első sorban az elhalt székely festők  müértékekkel biró festményei  ér 
deklik a Fővárosi Képtárt (Birabás Miklós, Ürmösy, Gyárfás  Jenő stb. 
stb.) Épp így vagyunk a régi mübeccsel biró tárgyaklcal. Semmi értelme, 
hogy élelmes közvetítők kezén jussanak el drágán azok a muzeumokba,, 
ahol a legilletékesebb helye van az ilyen örök értékű tárgyaknak. 

Székely Szó cimen sombori  Bitó  István  dr.  az aktivitásáért min-
den tiszteletünket kiérdemlő országgyűlési képviselőnk dec. 11. iki 1, 
számmal napilapot indított mint főszerkesztő.  A felelős  szerkesztői tisz 
tet Szász  Endre  tölti be, aki nemcsak a szerkesztői munka kiváló 
szervezője, de elsőrangú hírlapíró és viszonyainknak jóismerője. Pestről 
tulajdonkép hazajött. Szerkesztőkként Kovács Elek és Jakab Antal jól 
becsült nevei szerepelnek. Programmja a nevében benne van. Megje-
nik Marosvásárhelyen, Bólyai-u. 11. Előfizetése  egy évre 28 P. — 
Hiszünk ügyeinkért való őszinte célkitűzéseiben I 

Székely fardők,  székely tájak. E nekünk kedvesen hangzó cím 
alatt szentel az Officina  könyvsorozat 1 kötet a mi ismertetésünkre. 
Kádár  László,  a jó geográfus  a nagyközönség száméra igen ügyesen 
vállogatta össze az anyagot s örvendünk, hogy a szövegben nem riki-
tanak ki az elavult adatok, amelyek olyan jól jellemzik a mostanában 
összecsapott munkákat. A szép művészi képsorozat hü bemutatója a 
természeti szépségeinknek. (32 1. szöveg 24 kép + geologia térkép -f-
gyógyhelyeink táblázata a betegségek szerint csoportosítva.) 



A végvári magyar tízparancsolata! 
Irta: Máté-Törők Gyula. 

1. Minden  nap  adj  hálát  a jó  Istennek,  hogy  magyarnak  születtél. 
Büszke magyartörzs hajtásának lenni szép, magyarnak lenni 

sorskitüntetés, küldetés, elhivatottság! 
2. Légy  büszke  magyarságodra  ! 
3. Ne  alkudd  el  a magyar  nyelv  jogát  I 
Fanatikusan, bátran védd, követeld mindenkivel szemben! Ne 

bántsd a másét, de gondolj arra, hogy az állam  nyelvének  kijár  az 
-elsőbbség!  Az  állam  nyelvét  tudni  kell,  azt megtanulni minden  becsü-
ietes  állampolgárnak kötelessége. 

4. Az  üzletben  mindig  magyar  árul  keress  I 
5. Be  ne  tedd  lábadat  olyan  ügyvéd,  orvos,  vendéglő  és más  üzletbe, 

melynek  tulajdonosa  nem  nemzethül 
Aki nem becsüli meg az országot és a nemzetet, mely neki ott-

hont,  kenyeret,  boldogulást nyújt, nem érdemli meg a támogatást. Leg-
nagyobb ostobaság kártékonyság, ha a háziszarkának adod oda pén-
zedet, mert ezzel az ellenségedet erősíted. 

6 Kutyakötelességed  magyarságodat  mindenütt  szóval  és csele-
kedettel,  megtartással,  nyiltan  megvallani! 

7. Becsüld  meg  és becsültesd  meg  a nemzeti  zászlót  l 
8. Keresd  a testvéri  magyar  kezet! 
Az összefogás  erőt, bizalmat ad s közelebb hozza a sikert. Minél 

többen gondolkozunk, érzünk és cselekszünk egyformán,  annál kemé-
nyebb, ellenállóbb lesz a magyar élet! Ezen a falon  betöri a fejét  a 
hazát árulgatók aljas tömege! Ha állásról, támogatásról, ajánlásról van 
szó, közbelépésed mindig százszázalékos cselekvő és ne  alvó  magya-
rokra irányuljon. Ha  a cselekvő  magyarokat  kiszorítják,  akkor  a ma-
gad  ügye  is  elveszett! 

9. Mindent  a magyar  gondolat  szemszögéből  nézz! 
10. Légy  nemzeted  határőre  s nyitott  szemmel  figyeld  a végvári 

élet  minden  egyéni  és társadalmi  megnyilatkozását  / 
Forrófejű  és cinikus ordasok ólálkodnak, suttognak portáink kö-

zelében, a százados magyar eszméket akarják elsorvasztani. Méregfo-
gaik között nyugtalanságot hordoznak, s ha nem leszünk elővigyáza-
tosak — őrködő  magyarok — pusztitó viharmagot szórnak el közöt-
tünk. E föld  mindig a miénk volt, mi nem kívánjuk mások bércét, 
mások folyóját,  de védjük tüzes lélekkel azt, ami a miénk. Mi nem 
bántunk senkit, mindenkivel békében akarunk élni, de hülyeség volna 
a türelem játék, a semmittevés. 

Vigyázz magyar testvérünk ! Légy résen és cselekedj azon őrhe-
lyen, ahová a jó Isten, a magyar ügy érdekében állított! 



A Székelyfold  Írásban és képben. 
Az orbánbalázsi nagy monografía  után több mint félévszázados 

csend állott be. Az elnyomatás évei és Orbán Balázsnak a születése 
100-ik évfordulója  idézték fel  a munka ujabb kiadásának szükséges-
ségét s arra ép lapunk keretei közt meg is indult a beszervező munka. 
Egy mindenre kiterjedő részletes leirás kiadása azonban nemcsak hosz-
szabb szerkesztői munkát igényel — mint az kitűnt az előkészületek-
nél — hanem az elnyomatás évei alatt nem lehetett annak anyagi 
alapjait megfelelő  módon beszervezni. A szükség azonban fennállott 
s ennek kielégítésére Rugonfalvi  Kiss  István  testvérünk szerkesztette 
meg a földünk,  népünk ismeretéhez a 3 kötetes munkáját a Nemes 
Székely Nemzet képe c. alatt, amely igen sok uj adatot hozott fel-
színre. Ez a munka megjelenése kezdetén még nem juthatott el a-
Székelyföldre,  mert csak az utolsó kötete jelent meg ép a visszatéré-
sünk alkalmával. 

A szülőföldön  visszamaradtak számára s azoknak nagy mérvű 
támogatása mellett (mint az a kötethez csatolt életrajzok jegyzékéből 
kitűnik I) sikerült egy hatalmas kötetben összefoglalni  azokat a tudni 
valókat, amelyek jótékonyan szolgálják Orbán Balázs célkitűzéseit s 
igy most az ismertető adatok szélesebb körben állanak, — mondhat-
nók majdnem minden községünkben, — az érdeklődőit rendelke-
zésére. 

A szerkesztés Dávid  József  ismert megyemonografus  munkája, 
aki hatalmas energiával s eddig szerzett tapasztalatával sikeresen ol-
dotta meg a nehéz feladatot.  A főbb  fejezetek  szerzői s egyben fő-
munkatársak lapunk szerkesztője (aki csak a természetleiró részt és a 
tájrajzi ismertetést vállalta), Kertész János dr. (a szociográfiái  és az 
egyes falvak  leirását adta, ami alapos kritikárs adott alkalmat!) és Lend-
vay Ferenc mese, mondavilág és hagyományok ismertetője voltak. 

Az egyes fejezetek,  Antal Áron: Csik vármegye a 22 éves oláh 
megszállás alatt. — Anghi Balázs: A marostordai Földmives Szövet* 
ség. — Albert Vilmos: A székely nép humora. — Antalffy  Endre: 
Hires székelyek. — Bányai Edith: A székely viselet. — Biás István : 
Székely nemes családok. — Bogáts Dénes : Sepsiszentgyörgy története. 
— Csiby Andor: Gyergyószentmiklós. — Dobos Ferenc: A székelyek 
hun eredete, Udvarhely vármegye a román megszállás alatt, (és egy-
bevezető hangulatos verse : Fenyő a Hargitán). — Földi István: Kéz-
divásárhely jelene. — Harkó József:  A Sepsi járás néprajza. — Incze 
Lajos dr.: A Székelyföld  műveltségi viszonyai. — Lévai Lajos dr.: 
A székely anyaszék néprajzi kincsei és Székelyudvarhely művelődési 
képe. — Lukáts Tamás dr.: Gyergyó gazdasági élete s a gyergyó-
szentmiklósi állami gimnázium. — Pongrácz Kálmán dr.: A Székely-



föld  gazdasági problémái. — Schmidt Imre dr.: Szászrégen. 
A terjedelmes kötethez (374+198 lap -+- XXXII. tábla fénykép-

pel és több ŝ övegközti rajz !) dr. Török Andor* a Székely Nemzeti 
Muzeum igazgató elnöke irt magasszárnyalásu, méltó előszót. 

Az aránylag rövid idő alatt készre összehozott anyag egyidőre 
pótolni akarja a már fogyóban  lévő s ritkaság számba menő orbánbalázsi 
munkát. Nyilvánvaló, hogy ez jó alkalom volt az ujabb kutatási ada-
tok közzétételére. Sajnos apróbb hibák becsúsztak a falvak  ismerteté* 
sénél: (166—201, 217—233, 251—263, 303—318), s ezért a statiszti-
kai részen felüleső  u. n. »földrajzi«  stb. adatok helyett a »tájleirást« 
tanácsos figyelemmel  kisérni ! Ezen hibák annyira nyilvánvaló  elirások, 
hogy a kijavításuk könnyű (Orbán Balázs születési éve a bevezető s 
Orbán Balázst ismertető megemlékezésben a régi téves 1830 az 1829 
hiteles év helyett I) Ugy tudjuk, hogy a könyv csak az előfizetők 
számára készült, azonban az esetleges érdeklődők a beszerzés módo-
zataiért forduljanak  a Kaláka könyvkiadóhoz. Budapest, III. Vérmező 
u. 8. fsz.  5 

A természet világa. 
A Természettudományi Társulat százéves fennállását  egy hatal-

mas könyvsorozat kiadásával teszi emlékezetessé, amely — mint a 
cime is mondja — a természettudományok legfontosabb  ágait önálló 
kötetekben mutatja be. A legmodernebb kutatási adatok kerülnek itt 
gyönyörű összefoglaló  módon felszinre,  amelyhez a magyar tudós 
gárdának legjobb erői társultak. A 10 kötetre tervezett díszes album-
alaku kiadás kél sorozatra oszlik. Az első sorozatot ismertetjük ezidő-
szerint, amely már teljesen megjelent. 

I.  kötet. A csillagos ég. Wodeczky József  szerkesztésében. II.  k. 
A légkör. Szerk. Réhly Antal. III.  k. A föld  és a tenger. Szerk. 
Mauritz Béla. A hozzánk legközelebb álló érdekes fejezeteket  Balle-
negger Róbert (termőföld).  Kéz Andor (tenger) és a föld  ásványi-kőzet 
világát pedig a szerkesztő és Kcch Sándor ismertetik. IV.  k.  A föld 
és az élet története, Gaál István egyedüli munkája, aki a nagy közön-
ségre nehezen hozzáférhető  témát mesteri kézzel tárgyalja. A munka 
megrendelhető a művészi könyvkiadásról hires, Kir. Magy. Egyetemi 
Nyomdától. Budapest, VIII. Muzeum körút 6. 

— Aki olyan állás betöltésére merészkedik vállalkozni, mihez 
nem ért és amit niásvalaki nálánál jobban tudná betölteni, azt bünö-
sebbnek tartom, mint az anyagyilkost. — Mert ez a föld  nekünk 
édesanyánk, amit az érettlenek és tudálékosok bekönyöklésével alá-
aknázni nem szabad, (dr.  Pát  Gábor). 



Székelyszitár. 
Firtos váralján (Udvarhely vármegye) ma is használatban levő székely táj szavak. 

Összegyűjtötte : József  Dezső polg. isk. rajztanár. 

gyámbász — összevissza tépdes, 
cibál 

csombojog—nehezére esik a hely-
változtatás, csak módjával tud 
előre haladni 

fitat—keresgél 
katyfol—össze-vissza  főz 
duruzsol—monoton hangon bi 

zalmasan beszélget 
regnál—szüntelenül kér, magya-

rázza a kérés teljesítésének 
szükségességét 

szikra—piciny 
hutyoró — verekedésre alkalmas 

fadorong 
poroncsolat gomba—kucsmagom-

ba (messzeható szaga paran-
csolja, hogy tudomást vegyünk 
róla) 

pocita—mikor finom,  jó és táp-
láló ételt visznek s gyermek-
ágyas asszonynak 

kozsda—kos 
sutu—nagy hidegben a csizma 

fejére  húzott, posztóból készült 
alkalmatosság 

korcsia—deszkákból összeállított 
lapos szánkó 

csáklya—az acél korcsolyát he-
lyetesiti fából 

sikolándani—jégen csúszkálni 
csitkózik—ezt mondják, ha a 

gyermek engedély nélkül távo-
lábról kiséri a felnőtteket 

csombolyit—halombagyüjt 
uzsukál— fölöslegesen  beszél 
pértyókál — jóízűen elbeszélget 

p.m életbevágó dolgokról 

összekarisztol— összegyűjt 
tekervény—nyaktekercs 
sorkolat kinyér karéj kenyér 
szódé—felületes 
durga—kenderből készült nagy 

ponyva 
szokmány — télikabát harisnya-

posztóból 
fénkő—kaszafenő  kő 
borittó—esztergályos készíti bükk-

fából  és túrót tartanak benne 
dusza—szalmazsák 
lappancs—pincelejáró, padláslyu-

kat lezáró ajtó 
gádor—pinceszája 
tótrépa—árticsóka 
kukuri—teknővakarékból készült 

és sütött köralaku sütemény 
félszántoku—ferde 
félszántokulag—ferdén 
csitkóláb—a gyermek két orrnyt-

lása alatti megtűrt válladék 
hatlanéroz—üres edényben csö-

römpölve valamit keres (ált. 
zajosan mozog) 

felbothál—felforgat  valamit 
egy terű fa—egy  szekér fa 
vaj nem—dehogy 
vaj igen—de igen 
koslat—jőn megy 
tövös—kikórózott kalarábé húsos 

része 
lapittó—nyujtódeszka 
laskasirittő—tésztanyujtó fa 
elbójávul—eltéved 
bójáskodik—ügyetlenkedik 
pöcök—csatt a harisnyaszijjon, 

lószerszámon 



•pötörke—kerítésoszlop felső  ré-
szén levő, keresztben álló be-
vésett fa,  mely nélkül sátoros 
kerítést nem lehet csinálni 

kujak—ököl 
-cédrók—14 16 éves gyermek-

legényecske 
cire—rőzse 
pözme—száraz ághulladék 
-oson kő—száraz ág hangotadó 

darabja 
főkől—a  gyermek rőkől, ha kü-

lönösebb oknélkül a megkez-
dett sirást végnélkül folytatja 

vityálódik—okkal, oknélkül vitat-
kozik 

csöszle—apró rovar (szúnyog), 
mely nyáron az ember sze-
mébe csapódik 

kurusztol—a csizmában járó ku-
rusztol, ha menés közben húzza 
a lábát a földön 

alig tetszik az ég—virrad, haj-
nalodik 

csárogás — gyermekek huzamos 
Össze vissza kiabálása 

kételen—kénytelen 
csanak—lim lom 
egybe mönyök—mindjárt megyek 
kijed—kend 
sirül—elég hirtelen fordul 
siritteni—pl. cigarettát, pofont 
tongyó—mintha villával hányták 

volna rá a rongyos gúnyát 
tepelák—ügyefogyottan  ügyetlen 
tepentók—önmagával tehetetlen, 

fogyatékos  ember 
öntött pörgő —kereskedésben vá-

sárolt kis csengő 
lant—kolomp (teheneken) 
gardon—nagybőgő 
gugyi—kifőzésre  kész erjedt cefre 
csügör—apróratört almát vízben 

állani hagyják, ennek leve a 
csügör 

méhsőr—sonkolyból készült, fe-
hérszinü szénsavas ital 

kiszi—zablisztből készült pép 
domikás—száraz kenyér dara» 

bokra törve, túróval meghintve 
és melegvízzel leöntve 

kákabotyikó—kákabuzogány 
ontora—faedények  dongáinak al-

ján körbefutó  az a bevésés, 
amelybe beleilleszkedik a fe-
néklap 

kabala—herélt ló 
pocok—ék 
pocok édös—jóízű körte faj 
kauncol—a kutya, mikor ütés 

után menekül ^ 
pécés, picus—a macska 
a macska fon—dorombol 
göbő—a patak nagyobb mélye-

dése 
gübül—pl. vérbe gübülte a bika 
megmocskolta—pl. a disznó kárt 

tett a kukoricásban 
kakóca—növendék kakas 
gánár—gunár 
mérög—genny 
korc—pl. a harisnyaszijjat a korc 

ba helyezik el 
kanyó, nagy kanyó—semmi hasz-

not nem hajtó kamasz 
tótmozsika—szájharmónika 
dobonka—alacsony hengeralaku 

víztartó edény 
légőj—lapított hengeralaku víz-

tartó edény 
kalamájka—lármás riadalom 
karmantyú—érmelegitő 
karinca—kötény 
tászli—előke, amit a gyermek 

etetésénél használnak 
cibre—becsinált leves (fokhagy-



más, ecetes, tojásos és tejfeles 
lé csirkével) 

kompona—majorok használják, 
mint sulymértéket 

csicsöskossó—mázas cserépkorsó, 
melyből a vizet ki lehet szivni 
a fül  görbülésén látható dudo-
rodás nyilásán 

gúzs—cserebogár 
cserebika—szarvasbogár himje 
ámbolyog—bámészkodva andalog 
duzmál—duzzog 
tepölődik—igyekszik 
zelegor—bódult 
farcsok—keresztcsont 
mejje kalánya—szegycsontja 
kőcsd szűkön—(a pétit) takaré-

koskodj és beosztással költsd 
a pénzt 1 

csümördörgölő—jókora, nehéz, 
görcsös sétabot 

dufla—igen  jó minőségű 
putypurutty—pitypalatty 
zakota—kisebb zaj 
dekreteg—hirtelen keletkezett na-

gyobb zaj 
burustyán—orgonavirág 
pillancs—pillangó 
kutréjos—makacskodó 
méreg possz—minden miatt in-

dulatba jőn, méregzsák, mé̂  
regzacskó 

nincs bücsü—nincs becsület 
lagymatag—langyos 
küzsdég—még kicsi, kisded 

Göbéságok. 
Széke ? 

Sándor bá a feleségét  orvoshoz viszi, mert étvágya sincs, ereje 
is fogyatékán  van. 

Az orvos tüzetes vizsgálat alá veszi az asszonyt. Megkopogtatja,, 
meghallgatózza mellét, hátát alaposan : Mély lélekzetet venni... még ... 
Most ne . . . Ugy . . . Nyjjtsa ki a nyelvét. (Az asszony szé-
gyenkezve kinyújtja). . . . Fehér, rossz a gyomra . . . 

— Möglehet a — vág közbe az ember — mert mindétig kényös-
ködik. 

— Széke van e és milyen ? 
Itt is a gazda felel. 
— Igen is. Hazulról a perefernummal  hozott négyet, az öregek 

halála után es maradt négy az összesen nyolc. Ebből kettő fehér,  hat 
festett.  A festettek  közül három tulipános, három cserelapis. Szegény 
embőrnek ennyi is elég. V.  S. 

Hasonlat. 
Pál György felsőrákosi  gazda szerint: — A vénember olyan 

mint a rossz kerék : előbb meglódul agyból, azután szakát vet, majd 
a ráf  es leesik róla s akkor rövidesen Amment-et mond. V.  S. 



Hogyan köszöntötték királyokat a székelyek ? 
Régi világban mikor az uralkodóhoz szabadon be lehetett jutni, 

valami nagyobbacska ügyet egyenesen kozzávittek a székelyek, hogy 
igazságot tegyen benne. 

Amint a háromtagú választott küldöttség elindult, utjuk fontossá-
gáról kezdtek beszélni. Közben azt is elhatározták, hogy ha már a 
király elé mennek tanuljanak meg tisztességesen köszönni. 

Én megyek elől — szól a küldöttség vezetője — s azt mondom 
— Isten áldja meg. — Esián I te jössz utánam s folytatod  — A feleségit 
es. János te osztán hátul azt mondod — A gyermekeit es. De osztán 
ugy bétanuljátok, nehogy valami egyéb bolondságot mondjatok a ki-
rálynak. 

Megérkeznek a királyi palota elé s Lajibá azon nyomban felál-
lítja a menetet és minden további teketória nélkül benyit az ajtón. 
Vissza se néz s nem veszi észre, hogy harisnya talpalója (kengyele) 
megoldódva húzódik utána a padlón. S amint féllábbal  belép ez ajtórv 
Están véletlenül rálép, mire az öreg hasra vágódik a király előtt s a 
betanult köszönés helyett bosszúsan veti el a szót hátra felé  : 

— Ej, hogy a suly egye meg. 
Están a megegyezés szerint folytatja  : 
— A feleségit  es. 
János tovább bőviti: 
— A gyermekeit es. V.  S. 

Barátkozás* 
— No ne félj  gyermekem, hisz én is pásztor vagyok mint te — 

mondja a püspök a remegő disznópásztornak. 
A pásztor végig néz püspökén, s elmosolyodik s neki bátorodva 

mondja : 
— Hát akkor szerusz pajtás. Vinczeffy  Sándor. 

A Barát. 
Szinreformátus  falunkba  elsőizben tévedt egy kolduló barát. Pa-

punk kertjében tizennégy-tizenöt éves kislány gyomlált valamivel na-
gyobb bátyjával. Egy pillanatra, hogy felegyenesednek,  meglátják a 
papilak felé  tartó különleges öltözetű, saruban tipegő barátot. 

— Te ! — fogja  megrémülten bátyja karját — Látod e ? . . . 
e miféle  ? . . . 

Holtra sáppadt a fiu  arca. 
— Hallgass I . . . — súgja átszellemülve — E' maga igyenesen 

Jézus Kirisztus ! Szabó  Margit. 



Székelytöld kutatása. 
Gyergyói helynevek a XVII—XIX. századból. Értékes adattár 

indult meg a kolozsvári Egyetemi Magyarságtudományi Intézet kiadá-
sában, Magyarország Földrajzi Nevei c. sorozatában, amelynek első 
Kötete Szabó T. Attila szakavatott kezéből került ki (67 1.) 

Érdekes^apróságokat közöl a vargyasl Báró Dániel család 
levéltárából ;a \Hargitaváralja  c. testvérlapunkban (1940. 452 1.) 
Adám Éva. 

Aranyosszéki adatot tisztáz dr.  Ferenczi  Sándor  az Erdélyi 
Mttzeumban  (1940. 253—255.) az aranyosgyéresi román fatemplom 
ajtajának feliratát  fejti  meg, amelynek magyarszövegét a román szer-
zők nem értették. 

A Székelyföld  földrajzának  összefoglaló  irodalmi adatai jelentek 
meg az 1939. évről a Földrajzi Közlemények 1941. iki kötetében. (Kü-
lönlenyomatban is 1) Dubovitz István, a Földrajzi Társaság könyvtárosa 
fáradhatatlan  'buzgóságának tanújele ez a kötet is, amely az évről-
évre ujabban kiadott értékes adatfeldolgozásával  megbecsülhetetlen 
szolgálatot tesz a kutatónak. (Bpest, 61 1.) 

Baróti Szabó Dávidnak eddig még ismeretlen versét fedezte  fel 
Kozocsa Sándor (Reggeli Magyarság. 1941. IV. 13.) 

A gyimesi csángók eredete települési és gazdasági viszonyai c. 
alatt Vámszer  Géza  egy részletes monográfiájának  kivonatos közlése 
jelent meg a Láthatár c. folyóirat  különlenyomataként, (1940. márc.) 
Szeretnők a részletes feldolgozást  látni, hisz e témát legalkalmasabban 
épen a Szerző ismeri, s igy legilletékesebb arra, hogy utána a csán-
góink kérdését alaposan megismerhessük. (7 1+4 kép.) 

A Gyilkostóról hoz egy részletesebb ismertetést Szerkesztőnk a 
földrajzi  Közlemények  1940. 4 számában (259—270 1. 4- 5 kép,) 
Különlenyomatban is megjelent. 

Az Erd. Muz. Egylet gyergyőszentmiklósi 1939. évi vándor-
gyűlésének emlékkönyvében a következő minket közelebbről érdeklő 
dolgozatok jelentek meg : Bálint V. Kafián—kazulák  (csikszenttamási 
példány alapján). — Bányai Edith: A székely női népviselet. — Vákár 
J.: A gyergyószentmiklósi latin és örmény szertartású róm. kath. tem-
plomok története. — Balogh E. : A Gyilkostó és sorsa. — Bányai J.: 
Ciikszenttamás márvány telepe. — Tulogdy J. : A Békás szoros. — 
Oöerding J.: A Siculicidium népe. 

Erdély hazatért része és a madárvilág (Erdészeti Lapok 1940. 
XII, f.)  és Erdély hazatért része és néhány madarunk.) Az erdő. 1940. 
dec. sz.) cimek alatt dr.  Vasvári  Miklós  ornitologus igen sok ritka 
madárelőfordulásunkra  hivja fel  a figyelmét. 



A Néprajzi Muzeum Erdélyi Vászonhimzés Anyaga c. alatt a 
székelyföldi  adatok ismerete szempontjából értékes beszámoló jelent 
meg a Néprajzi  Értesítő  1940. évf.-ban  (396—417.) Haáz—Palotay— 
Szabó  feldolgozásában. 

A csángó név első értelmezőjéről irt — még 1928 ban — néhai 
Bitay  Árpád.  (Erdélyi Irodalmi Szemle, 1181.) Itt a Teleki Domokos gróf 
német fordításban  megjelent útleírására hivatkozik, amelyet Pesten 
1805-ben adtak ki. Ugy látszik elkerülte a figyelmét  a különben igen 
alaposan dolgozó Bitaynak, hogy a munka eredetije magyarul 1796-ban 
jelent meg G. T. D. Egy néhány hazai utazások leírása c. alatt, amely-
ben a 82 lapon fejtegeti  a csángó név eredetét. 

A Székelyföld  flórájának  előmunkálatai. A Magyar Fióramüvefc 
III. kötete gyanánt dr. berei Saó  Rezső  kolozsvári egyet, tanár meg-
kezdte növényeink rendszeres feldolgozását.  Hisszük, hogy neve és 
születése után, a nemzetközi viszonylatban is megbecsült nagy tudó 
sunk, minden energiáját most már nekünk szentelheti. (146. 1. -(-
térkép.) 

A kimetszett diszü agyag müvesség Erdélyben, sok értékes 
székelyföldi  adatot hoz Roska Márton alapos feldolgozásában.  Ott lát-
juk Alsótörja, Bardóc, Erősd, Komolló, Kovászna, Sepsiszentgyörgy, 
Várhegy (Háromszék) Sepsikőrispatak, Markod, Mezősámsod lelőhelye-
ket. A szép feldolgozás  arra buzdít, hogy a föld  munkálatok alkalmá-
val felszínre  került őskori cserepeket ne hagyjuk elkallódni. Juttassuk 
be a Múzeumainkba, ahol a szakemberek tanulmányozhatják s igy ér-
tékes adatokkal szaporíthatjuk földünk  ismeretét. (Debreceni Szemle 
1940 121-140 -I- 14 kép.) 

A személynevek helyneveinkben c. alatt igen sok székelyföldi 
adatot i? szerepeltet Szabó T. Attila a Debreceni Tisza István Tudo-
mányegyetem Magyar Népnyelvkutató Intézetének kiadvány sorozatá-
ban. (Évkönyv II. 9. sz.) 

Székelyföldi  adatok az Ethnografia  Népélet ben. (1940. 4. sz.) 
Gönyei S. : A gyimesi csángó menyasszony. — u. a.: Házi só nyerés 
Lövétén. — Szitakáva készitése Csomakőrösön. Ez utóbbinál tévesen 
tartja a szemerkefát  jegenyefenyőnek,  mert a lucfenyőt  nevezik annak 
s npgyon helyesen igy említi Jávorka is a Magyar Flórájában (31 lápon !) 
Az 1941. 2 számban : Bakó E.: Leánylopás a bukovinai székelyeknél. 
N. Bartha K. : Névcsufoló  gyermekversek közt sok székelyföldi  is 
van. 126—132 1.) 

Ásványvizeink ismertetése is bakerült már, az Országos Balneo-
logiai Egyesület által évenként adott ismertetőjébe. Hálás munkát 
végeztek az összeállítók — Moll K., Groó B. és Kunszt J. — akik 
a még mindig nehéz átmeneti állapotban levő ásványvizeinkről adtak 
tájékoztatót. 



Irodalom. 
Márton Ferenc élete és müvei. Hargita váralja jelképes székely 

község áldozatkész bírája volt Márton Ferenc, a nagy székely grafi-
kus, festő  és tervező müvészünk. A mi mostani szerény viszonyaink-
hoz mérten gondoltak arra, hogy emlékét legméltóbban az életének és 
munkálkodásának ismeitetésével örökítsék meg. Tusnádi Élthes Gyula 
dr. bízták meg a szép terv kivitelével, aki a 60 képpel illusztrált munká-
jában igazán méltó keretek közé állítja nagy művészünkről szóló tud-
nivalókat. 

Parókia c. alatt református  belmissziós egyházi havi lapot ad ki 
Csekme Ádám szentgericei lelkész, (Maros Torda m. p. Ákosfalva.) 
Munkatársai a fiatalabb  papi nemzedék legjobb erőiből telnek ki. Egy 
évre 5 P. 

A Gyöngyösi István Társaság 1938. Almanachja a tartalmas 
(220 1.) szépirodalmi és irodalom, zenetörténeti anyagán kivül kellemes 
meglepetéssel szolgál a tagjairól szóló ismertetésével, űrömmel látjuk, 
hogy azok közt értékes munkát végeznek Murgács Kálmán, Rugón-
falvi  Kiss István, alapító, valamint Hosszú Zoltán, (Dani bá), Sándor 
Jenő, Tompa László rendes tagok, székely testvéreink is. 

A székely Svájc turisztikai fejlesztéséről  irt értékes programm-
cikket Vámszer  Géza  az Erdély ez évi 10—11 számaiban. (Az egyes 
kői menedékház szerepe a múltban és hivatása a jövőben.) 

Mihály László, a székely anyaváros szülötte nemcsak jó tollú 
költője a Székelyföldnek,  hanem gondos munkása a magyar olasz 
kapcsolatok kiépítésének. Ezt a célt szolgálja a most megjelent érté-
kes összefoglaló  munkája, amelyben a magyar igazságért az olaszok 
által végzett mozgalmat ismerteti. {Prezentet  1920—1940. Budapest. A 
Magyar Nemzet Szövetség Kiadása. 61 1.) 

Gáspár Jenő székely testvérünknek most jelent meg a Szonáta 
c. regénye. (Budapest Uj Idők kiadása.) 

Dávid Iván: Hazátlan  voltam  c. s földünk  szomorú időszakának 
hü képet feltáró  regényes elbeszélését mint egy kortárs vallomásait 
Erdély huszonkétéves szabadságharcáról adta ki a Vitézi Rend Zrínyi 
Csoportja a „Regényes  hőstörténetek"  sorozatának második száma gya* 
nánt. (Budapest. VIII. Reviczky u. 4/6. 94 lap. Ára 20 fill.) 

Csiki Gábor dr. székely testvérünknek most jelent meg a dok-
tori dolgozata a Földtani Közlönyben (Bpest. 941. 4—6 sz. 28 1. + 3 
tábla melléklet), amelyben az erdélyi dacitok ismeretéhez nyújt ujabb 
pontos adatokat a kőzettani vizsgálatai alapján. Örvendünk a bemu-
tatkozó komoly felkészültségnek  s hisszük, hogy a szive lelke haza 
hozza a mi jó székelyföldi  témáinkhoz, ahol bőven akad felkutatni 
való a részletes munkálatokhoz. 



Attila cimen Komédiban (Bihar m ) folyóirat  indult meg. 
Székely diákok indulója cimmel Khell  István  főgimn.  tanár a 

Székelyföld  visszatérésének emlékére verses szöveget irt, amelyhez 
zenét Kiss  Elek  tanár szerzett. A pattogó ütemti induló, amely az 
ünnepélyeken nagy sikert ért el, most Teleky József  stilszerü rajzával 
nyomtatásban is megjelent. Az indulót a szerzők Inczédy Joksman 
-Ödönnek, a magyar dalkultura lelkes apostolának ajánlották. 

Mi a teendő ? Takarékosság vagy infláció  ? A mai viszonyok 
kellő mérlegeléséhez megszívlelendő adatokat kapunk Baranyai  Lipót-
nak, a Magyar Bank elnökének beszédéhez kiegészítésként. 

Pálos István : Granicsárok éjszakája c alatt már a II. kiadás-
ban megjelent hü történeri korfestő  regényt irt a szerencsétlen emlékű 
oláh uralomról. (Sánta Gy. kiadása Budafok.  Iskola u. 1) 

Hol élnek székely szombatosok ? Sok minden zagyvaságot 
összeírtak már a székely »zsidókról«. Ezt tisztázza P.  Jánossy  Béla 
dr. az Erdélyi  Szemlében.  (1940. 8. sz.) 

Székelyföldi  Esetek cimen irta meg Dorner  Béla  m. kir. gazd. 
főigazgató  az 1900 as években s 1916—8 ban vele megiörtént esete-
ket. (Kiadta a Mezőgazdaság Bpesten. Ára 2 50 P.) 

Településtörténünk időszerű kérdéseiről ad nagyszerű össze-
foglaló  ismertetést Eperjessy  Kálmán  (Magyar Tanítóképző Ll. 1. sz.) 
A székelység adatait kellő megvilágításba helyezi a román szerzők 
elcsavarintó tendenciájával szemben. 

Gyergyóbékás »csodabarlangját« ismerteti dr. Kurucz  Sándor  A 
Turisták Lapjában (1941. 45—6. 1.) 

Székelyföldi  túraleírások adnak hasznos utmutatót A Turisták 
Lapja 1941. 10—11; számaiban Kotsis  Ferenc  szakavatott tollából. 

A Kis Békás szoros eddig alig ismert pazar szépségeiről számol 
be Hefty  Gy.  Andor  A Turisták Lapja 1941. 11. számában. (237 — 
241 1.) Kár, hogy az utolsó szakaszt, ahol a kb. 40 m. vízesés van, nem 
láthatta. Mindenesetre szükség volna e részletnek is jól láthatóvá való 
tétele, amely egy egész szokatlan uj tipusu természeti ritkaságot tá-
lalna a természeti ritkaságokat szeretők êlé 

József  Dezsőné : Három fodor  van a .. . c. népdal szövegét 
zenésítette meg Leschák  Sándor.  A pompás népdal kottája levelező-
lapon jelent meg. (Gyula. Ecsedi u. 22) 

Erdélyi Szemle 25. rövidre megszakadt évfolyamát  indította 
újra útnak az uj, szabaddá lett levegőn az erős, szívós, székely kitar-
tással dolgozó S.  Nagy  László  Kolozsváron (Kossuth L. u. 37). A 
vaskos számaival méltán igyekszik pótolni az elnyomatásunk ideje alatt 
bentszoruk mondanivalóinkat, amelyre a lap születésénél hitet tett ! 
Örömmel üdvözöljük a munka újbóli felvételénél  s örvendünk, hogy 
székely témáinknak egy nagyobb keretű programmban is helyük lesz 



Lármafa. 
Máréfalva,  udvarhelyszéki község a nevét Székelyszentimrére-

változtatta. Ehhez fűzött  Csanády  György  megszívlelendő felvilágo-
sító megjegyzéseket! (Székely Közélet 1941. dec. 6.) 

Bartha Miklós Társaság. A nagy székely politikus gondolatai-
val indult útnak ezelőtt 15 évvel egy aktivitásra törő csoport Buda-
pesten. A földreform,  a magyar falu  kérdése, nemzeti munka megszer-
vezése, Nemzeti Bank és szövetkezeti reform  s a politikai, közéleti 
tiszta faji  alapra való helyezése foglalkoztatta  a társaság tagjait. A 
mult téli szezonban az Újjáalakuló Európa és a Magyarság igen 
fontos  kérdést hozza felszínre  egy előadás sorozat keretében Az itt 
szereplő nevesebb székelyeink közül megemlítjük a küvetkezőket: 
Bertalan István : Érdekképviseletek Európában, Mester Miklós : A Duna-
völgye és a magyarság, Puskás István : Nemzetek és a nemzetiségek, 
Áfra  Nagy János: A városi munkásság szociális helyzete, Kozocsa 
Sándor: Modern irodalmunk szociális lelkiismerete, Csűrös Zoltán :. 
Műszaki tudományi széljegyzetek, — stb. 

Orbán Antal bögözi (Udvarhely m.) születésü szobrászművészünk 
halála volt súlyos csapás az egymásután sűrűn követő Nagy  István 
Márton  Ferenc  elvesztései után. 

József  Ferenc kir. főherceg  látogatta végig a Székelyföld  szebb 
és értékesebb részeit Anna  főhercegasszony  társaságában Útikalauzuk 
sombori  dr.  Biró  István  orsz. gyűlési képviselő volt. Első sorban 
mint az Országos Balneologiai Egyesület és az Erdélyi Fürdők Szö-
vetségének elnökét a rendkívüli sok és változatos tipusu ásványvíz 
érdekelte, valamint olyan ritka anyagok után kutatott, amelyek neki 
mint vegyésznek is szükségesek. Székelyudvarhelyi látogatása alkal-
mával ezekről hosszas megbeszé'ést folytatott  szerkesztőnkkel is. 

Értékes régi festmények  kerültek ki a csikszentimrei róm. kath. 
templom padlásáról. Az 1400 as évbeli oltárképek a Csiki  Múzeumba 
jutottak be. A régi templomok, kápolnák padlásai ugy látszik még 
igen sok felfedezésre  váró értékes anyagot rejtegetnek. Igen tanácsos 
volna alapos vizsgálat alá venni, minden oda félredobott,  »divatjátmult« 
holmit összegyűjteni s azokat beszállítani a legközelebbi muzeumba, 
ha másként nem a tulajdonjog fentartásável,  mint letétet. 

A Bácskába áttelepített bukovinai székely testvéreink utá;\?Á-
zásra méltó módon tettek hitvallást a fajtánkat  pusztitó alkohol ellen. 
Bácsjózseffalván  halottak napján letették kullurhézuk alapkövi: s kimon-
dották, hogy annak tagjai csak  józanéletü  eml: cek lehetnek. Hire van, 
hogy a szomszédos telepes községek is csatlakoznak a mozgalomhoz. 

ELŐF1ZETES : Egy évre 5 pengő. (Tanügyiek, lelkészek és nyugdi 
j??sok számára csak 4 pengő !) 


