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Sotne bánom, sohse kérdem, 
Rózsa nékem mért nem nyílott, 
Elég, ha szép halk estéken 
Sz dhetek kint a kertszélen 
Néhány árva rozmaringot.

Rozmaring az én virágom,
Ezer emlék nyílik benne,
Más virágra sohse vágyom,
Ha majd nem lesz nótám, álmom, 
Az boruljon a szivemre.

Nektek nem k ell?  Nektek ó sd i?  
Legyen enyém mind egy szálig, 
Mert jó  köztük álmodozni,
Tűnt arcokon gondolkozni,
Mind a sírig, mind halálig.

Ti pedig csak kutassatok, 
Szebb vi ágor, cifrább szirmot. 
É n ápolom, amíg vagyok,
É s elviszem, ha meghalok, 
Magammal a rozmaringot.

Molnár Endre
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Szegedi, 1938. július 28. III. évfolyam 2T—30. szdím.
HARGI TAVARALJAa Hargitaváralja jelképes székely községek hiv. közlönye .Tudományos, szépirodalmi és társadalmi hetilap. Megjelenik minden csütörtökönFelelős szerkesztő: Szerkesztő; Főszerkesztő:JÓ S A  Ji.N O S Á d á m É v a Dr. SZACSVAY JÓ Z S EF

Emlékezzünk régiekről . . .
ii.— Bem é s  Petőfi — A végtelenség (nem lévén határvetése : egy • a szabadsággal) az erkölcsi világrendbenvan; ez az őshazája, —(a matematikában számolunk vele, művészetekben anyagba formáljuk, a fizikai-érzékiben szemünk előtt látjuk.)Már az is különös és az alábbiakra fontos tényező, hogy a lélekszerinti apa és a lélekszerinti fiú nem Varsóban, Budapesten vagy Kolozsvárt, hanem láthatatlan erők hatása következtében Berecz- ken, Háromszék megyében találkoztak először és látták meg egymást földi alakjukban.„F ia m ! Fiam !“ kiáltással és kitárt karokkal siet Bem a feléje közeledő Petőfi elé s öleli magához leikéből lelkedzett ifjú társát. Goethe első találkozása Schillerrel, vagy Napóleon találkozása Goethével nem iehetett olyan bensőségesen összeolvadó és szívbemarkoló pillanat, mint ez. Mert ott csak egymást csodáló, külön tónusú és irányú lángelmék, találkoztak lángelmékkel, itt ezenkívül minden lángelme fölött trónoló istenség: a szabadság országából földreszállott 

lelkek álltak szemben egymással, összefogva lent a mélységben mindkettőt egy azonos ieikü nép szel eme (mint a szöllővesszőket a szöllő- tőke) s a létdimenziók utolsó ha'árvetésében tükröződő genius loci. Egyik északon született, másik délen, valamikor tán közös vérből, de ezt a közös vért, mint fizikai eszközt, reszonancia-alapot, egy’ azon az ősi földön ismeretlen nép szellemi hatalma szólaltatta meg és játszott rajta. Most, a háborúk zivatarában, összekerültek, összehozta őket az azonos szellemben fogant nép és föld vonzóereje. Nekik volt határozott és helyes célvetésük és biztos ösvényük a célhoz • nem kutattak, nem találgattak, nem tévelyegtek s a végén nem sava-



354 HARGiTAVARALjAnyodtak be a léttalálgatások hiábavalóságaiba vagy a földi hatalom, fény és pompa múló hivságaiba, mert a végtelenség fegyvereit forgatták az elgáncsolni akaró véges erők ellen, akár tudatosan forgatták ezt a fegyvert, akár nem. A minden egek fölé boruló é g : a sza
badság fiai voltak ők s ennek benső ereje fűtötte, hordozta, vitte, ragadta magával őket békében és háborúkban. Napóleon zsenialitása a XIX. század démonizmusának Kain-füstjében fulladt meg, minden földi hatalmával, pompájával és ragyogásával, óriási károkat okozva népének fizikai és lelki életében : a soha ki nem heverhető vérveszteségben és lelki depresszióban, mely Leconte de Lisle francia pesz- szimista költő egyik halotti beszédének eme mondatában tetőződött: „Megszabadult az élettől, a gondolkodás gyalázatától s az emberiét iszonyától!" — Goethe lángelméje „Faustéban az abszolút keresésében végig tapogatott embert, korokat, világot, összehalmozott benne minden szellemi megnyilvánulást: élcet, páthoszt, bölcseségef, titkot, összhangot, kétséget, büvészetet és gúnyt s a vége: az emberiségen 
átok ül, mert: „Téved az ember, amíg küzd /“ Nemcsoda, hogy ezt a világnézetet nemsokára nyomonkövette Büchner Lajos materializmusa, Schopenhauer pesszimizmusa s ezekből a liberalizmus: „Az ember egyszer él, — aki bírja, marja!“ jelszava, melyeknek halálos öleléséből aztán csak napjainkban tudott kiszabadulni a germán óriás!Az előadottak szerint tehát Bem és Petőfi találkozásának más volt a lelki, erkölcsi, metafizikai és világnézeti alapja, mint pl. a Goethe-Napoleon találkozásnak. A mi vezéreinknek nem kellett keresni az abszolútot, mert az az egek Egében, a szabadság gloriózus világában már születésük pillanatában tulajdonukban volt, ezzel szálltak le a földre és ezért küzdöttek életük végéig karddal és lanttal' Alig hiszem, hogy ilyen csodálatos, rendkívüli és végzetszerü találkozás történt volna még a világon a hely, nép, lélek, szív és intuitív tudás szerint, ilyen szent harmónia föld, ember, nép és ég között! De éppen az összhang magas erkölcsi tartama miatt más volt a találkozás népi és történeti hatása is, mint az említett világnagyságoké' Ott — amint láttuk — minden vonalon dekadencia, nálunk soha el nem múlható erkölcsi emelkedettség, megfelelően Bem és Petőfi szellemének, mely tökéletesen egybeesik és azonos a székely lelkiséggel' (Petőfi „Felhői" csak futó felhők voltak a tiszta égen!)A székely lelkiségnek nincs hiányérzete, mert mindig önmagi' 
bán találta meg az abszolútumot, amit más népek saját magukon kívű kerestek és keresnek ma is. A székely nép a végtelenséget és Isten1 nem helyezte kívül magán, benső világán, hanem saját magában élM és éli a legfőbb hatalmasságokat, ezért nem kutatta, nem keresd őket, ezért nem filozófál. Ezért nincsenek úgynevezett „világhírű bölcsészei (akik minden világhirességük dacára a transcendentál' filozófikus világmagyarázataikkal menthetetlenül csődbejulottak.) * székely lélek nem kutatja a végső kérdéseket, mert ezekre a kérdé' sekre megkapta a feleletet szabadságszeretetében, nemeslelkűségébej1 lovagiasságában, sziklaszilárd jellemében, mély szív- és kedélyvü^' gában (ez az ősforrása minden lelki és szellemi megnyilvánulásnak) józan, tiszta észjárásában, egyszerű, mesterkéletlen természetébe^ Ezek a lelki, szellemi és erkölcsi vonások a yégtelenséggel állna



HARGITAVÁRALIA 355összefüggésben, a végtelenség pedig bennünk (Isten országa tibenne- tek vagyon) és nem rajtuk kívül van. Zászlóin Istent és hazát: eget és földet kapcsolt a szabadság jelszava. Szervesség volt benne, tehát élet. Örök élet. Mert lelke lobogása az erkölcsi világrendbe; tehát a végtelenség és örökkévalóság országába van beágyazva, hol nincs kezdet és vég, nincs születés és nincs elmúlás. . .Nem csoda, ha Bem és Petőfi testet öltött szelleme hozzánk jött, éppen velünk keresett földi kapcsolatot. A belső, lelki azonosság magyaráz meg aztán sok gyakorlati eseményt és eredményt a két halhatatlan ember életéből. Bem gyűlölte a szászokat, megvetette az oláhokat, nem szerette saját honfitársait, a lengyel légionáriusokat, de szerette a magyarokat és rajongott a székelyekért. Ha egyik-másik ütközetben a rohamok nem vezettek eredményre, ha a magyar ezre- dek, német halálfejesek, vagy a lengyel légionáriusok akciói megakadtak, ha minden kötél szakadt: „da sagte Bem schmunzelnd": „Ach, die Székler, meine jungen Székler, die werden’s schon machen!MÉs tényleg Bemnek csak ennyit kellett mondania :— „Előre fiaim !“ (Ennyit tudott magyarul.)— „Éljen Bem apó 1“ — kiáltották a fiúk s rohantak vakon, mint a fergeteg, elseperve maguk elől mindent, elfoglalva sáncokat, ágyúkat, halált és pusztulást osztogatva mindenfelé 1*Minden nagyobb hadjárata, sőt kisebb ütközetek után is azonnal Maros-Vásárhelyen termett, mert — mint mondotta — csak itt, ebben a székely városban, tudott igazán megpihenni s újabb erőt gyűjteni.**Hasonló az eset Petőfinél is. Sötét próféciájának beteljesedése előtti napon, 1849. július hó 30-án kelt utolsó levelében azt írta feleségének, hogy Maros-Vásárhelyen fogják megrakni családi fészküket, a székely fővárosban fognak véglegesen megtelepedni.Nagy szó volt ez attól a Petőfi Sándortól, aki nézeteiből, elveiből, elhatározásaiból senkinek, semmiféle földi hatalmasságnak nem engedett s aki azt írta egyik örökszép versében: „Lenn a? Alföld tengersík vidékén ott vagyok hon, ott az én világom ; börtönéből szabadult sas lelkem, ha a rónák végtelenjét látom!" — és most mégis a „Kárpátoknak fenyvesekkel vadregényes táját" választotta végleges lakhelyül 1 Mi lehetett az oka a sziklaszilárd jellemű és lángeszű költő ilyen szélsőségesnek mutatkozó lelkiátalakulásának ?Itt elsősorban az a kérdés: mit szeretett tulajdonképen Petőfi Sándor az Alföld „tengersík vidékében", hogy ilyen földöntúli elragadtatással beszélt róla? Saját szellemének földöntúliságát: a végtelen
séget, ami azonos a szabadsággal 1 Tulajdonképpen tehát saját ma
gát, saját lényegét ismerte meg a tengersík vidék tükrében, de a leg-

* Czetz: Bem Feldzug in Siebenbtirgen 370. old.** Megszólalásig hű, kitűnő szobra Maros-Vásárhely főterén állott melvet a románok a talapzatról kötéllel lerántottak és összetörtek. Sepsiszentavörevi látogatása elé az egész Háromszék kivonult, az asszonyok térdreborultak Bern^ Í l p n rtA L l L 1ía R gtak,.-Örf n\Ü^ e,Y  virág ° ‘ hintettek útjára és csókolták a földet, amelyen áthaladt. Bem kijelentette, hogy életének legszebb és legboldogabb napját Háromszékben érte meg. — 1, m. 254. 1. s  s  p



alacsonyabb megjelenési formájában: fizikai-érzéki vetületében.*Mikor azután Petőfi megismerte a székely népet: a Gábor Áronokat a maga természetes egyszerűségükben, önzetlenségükben, a véges földi világgal szemben a végtelenségért, tehát a szabadságért, a szabadulásért vagyont, családot, vért, életet egyaránt feláldozó erkölcsi jellemükben, (mennyire azonos az ő karakterével!) egyszerre megjelent minden tengersíknál nagyobb síkon : a lelki síkon a vek' 
telenség, legmagasabb és eredeti alakjában: az erkölcsi világrendben! Petőfi felfedezte és megtalálta önmagát egy összefoglaló és nagyító tükörben: a székely néplélek tükrében és megtörtént az értékek átértékelése s vele a földi helycsere. 1849. július hó 31-én véglegesen megtelepedett tömegsírban (ahogy óhajtotta) azon a földön és nép között, melynek Géniusza magához vonzotta, hogy örökre egy és el' 
vdlaszthatatlan legyen és maradjon a szellemmel, a szív a szívvel, ú 
por a porral. . .A székely nép nagysága valójában nem Attila győzelmeibe!1! nem a századok vérzivatara:ban ülte legnagyobb diadalát, hanen1 akkor, amikor lelkivilágában Bem József és Petőfi Sándor szelletté kiteljesedett. Mert Bem József és Petőfi Sándor testileg születhettél* bár idegen földön, idegen nép között, lélekszerint székelyek voltak 3 világ kezdete óta és azok is maradnak örökkön-örökké. Akinek sze' mérő! Mája fátyla lehullott, s az élelet belölről, a szellemvilágba11 tudja meglátni, annak finom tagozódásait, ritmusait felfogni, az°} előtt ez az állítás nem lehet kétséges. Legnagyobb diadalról pedif azért beszélhelünk, mert — szerény nézetem szerint — Petőfi a viUf összes költő-lángelméi között is a legnagyobb lángelme volt, kine* 
„ magas lelkétu felderíteni és meg smerni a messze jövő van hivatva Emlékezzünk régiekről.. .(Hogy meg ne haljunk, hanem örök élet részesei lehessünk.)Gödöllő.

Tamás Károly.

556 _________________________________HARGITAVARALJa ^  __  ______ ^

* Csak az önismeret teljes hiánya mondhatja, hogy Petőfi az Alföldet anyagot) fedezte föl. Hiszen éppen a fizikai élet összes jelenségformái a börtÖ° tartók (Plató fekete lovai) s ilyen azok között az emberi test is, mely kinyújt0, karjaival keresztet képez. Erre a keresztre vagyunk mindnyájan megfeszítve s ‘ hús és vér földi vágyainak szegeivel odaszegezve így érthető az ujongóöröm? lendület: „börtönéből szabadult sas lelkem 1“ Szabadulás minden földi kötelék!0 az önfeledt pillanatban ! (Pál apostol szerint: a test törvényhozása küzd a szellő törvényhozásával, vagyis: a véges élet a végtelen élettel)



HARGITA VÁRALJA 357
Márton Ferenc-Siklódy LőrincBudapest székesfőváros gazdagabb lett egy szép szoborral, két székely művész egy újabb d csőséggel, a székely testvérek pedig egy új bb büszkeséggel.Mostanában leplezték le a Ferencz József h d melletti té:en az t. honvéd ezred emlékművét, melyet két büszkeségünk, Márton Ferenc és Siklódy Lőrinc szobrász művészek készítettek.Az emlékmű felirata e z :. „A budapesti I-es honvéd és 1-es népfelkelő gyalogezredek hős bainak és világháborús luicainak dicső emlékezetére."A szobor két katonát ábrázol abban a mozdulalban, mikor grá- baiot hajít az egyik, puskatussal sújt a másik. Halált oszt minda- i/ 'l? ^ zt a dalait osztogató szörnyű erőt, elszántságot döbbenti fe- nk a szobor két hőse. Ezt az erőt ott látjuk, érezzük úgy Márton i m‘nt Siklódy Lőrinc minden alkotásán. Csak ős székely léikből vetődhetik ki ilyen., , Sokszor gondolkoztam azon, vájjon hogy is megy az, mikor . ; r(t), vagy művész közösen alkot valamit. Most is szeretnék azzal icsekedni, hogy a két katonában felismerem mit adott bele Márton e en<M^S Siklódy Lőrinc.I Nem ismerem fel I — mert a két művésznek szeme, látása, felfo- I f 3’ **eze 0|y tökéletes összhangban kell, hogy legyen, hogy az alJ ,  ?’ m'nt egyetlen művész eredmény keljen életre és tökéletesedlek formába.I p Elhatároztam, hogy felkeresem a két székely művészt. Márton í restem0* Se^°*se találtam. Itt adom tudtára, hogy nyomoztam, ke II Dan p ÍklÓdy Lőrinc itt lakik közelemben a Százados-uti müvésztele- I szí 1 . .  kerestem A mű vésztelep udvarán nyílik a jázmin és meszI és r° ' t 0 3 hágták illa'a. Benn a műteremben a tömérdek szobor I  mief ele közt egy ici-pici kalitka és benne egy m ád ir. Nézem.I  7 - Magát nem ismeri, csak engem I — szól a művész és a

3' 3(lárka folyton arra fordul, merre gazdája hangját hallja.
t —■ Hiába nézi, úgy se tudja miféle madár! Ismerte-e otthon a* »ződike“ madarat? H u  ennek az apja ződike vót, itt fogtam az ud- j- var°n, az anyja pedig kanári 1 Hát ez olyan madár 1 ól Remélem nem lesz baj abból, ha a madárszülők minémüségét 
ti összecseréltem volna.. Dö az, hogy kövek és márványok erőskezű mestere egy pirinkó ződike madarat becéz: elárult valamit a művész leikéből is. Nem fon- os ez a madárka epizód, mégis jellemző, azért említettem meg.A ződike madár nyomán hazafelé száll a gondolat is és megtudom a szomorú hírt, hogy Siklódy Lőrinc székely testvérünk ebben az évben három testvér t temette el. Nincs több. Egyedül maradt.Aztán a művészetre terelődik aszó . Megkockáztatom a nagy kérdést, hogy megy az, mikor két művész dolgozik egy művön.Siklódy Lőrinc hallgat.



358 HARGITAVÁRALJA— H m ! — szólal meg végre, hát tervezünk, komponálunk, egyik is mond, másik is mond valamit.s lassan neki lálunk a dolognak ...— Hó! — elrontottad ! kiált fel valamelyik s akkor a másik dühös. Most egymást kritizálják s újra kezdődik minden. Üjabb ötletek ... megint újra kezdődik ...— Aztán hogy állapodnak m eg? — kérdezem.— Hogy ? 1 Hát egyszer valamelyik elkiáltja, hogy: Te a határidő lejár ...Erre vége a vitának, sietve befejezik, már nem is beszélnek csak dolgoznak — dolgoznak. Ha határidő nem volna a pályázatoknál, míg a világ világ mindig vitáznának, tervezgetnének — így mondja Siklódy Lőrinc.— És veszekednének ? 1 kérdezem a Ződike madár pártfogása mellett.Siklódy Lőrinc nevet.Szerettem volna Márton Ferencet is kivallatni, hogy készül egy közös mü ? Hátha egyebet mondott volna 1 ? Legalább a vitát rögvest megkezdhették volna.De Siklódy Lőrincnek nem kell frakk, sem más efféle parádés ruha. Fekete magyarban készülődik az ünnepélyre és ez a nagy, komoly ember nem tudja, hogy a „Signum Laudis" kitüntetését és a többieket fel kell-e tűznie!?Hogy mikor, mit és miért kapott kitüntetéseket nagyszerű két székely szobrászunk, hogy mi szépet alkottak művész pályájukon, azt most nem mondhatom el, csak éppen üdvözletei küldünk újabb sikerük alkalmából és köszönjük nekik ezt az újabb székely dicső' séget... Adám Éva. 1
Én és a M. Kir. IV. Károly király volt 1* 

honvéd gyalogezred.Irta: Szent Kereszthegyi Kratochtil Károly a világháborúban e hős ezrednek időnkénti dandárparancsnoka.1908-ban Ferencz József, szeretett Európa tekintélyű nagy ki' rályunk és legfőbb hadurunk uralkodásának jubileumi évében kerül' tem kincses Kolozsvárról, Erdély gyöngyvárosából, a büszke búd*' pesti 1 . honvédgyalogezred kötelékébe, mint külön alkalmazású törzs' tiszt. Koncz ezredes volt az ezredparancsnok. Én rendeztem a hai '̂ szerű lövészeteket és terveztem a gyakorlatokat viszonossággal. gyönyörű bajtársias tisztikart találtam ottan, mily fegyelmezett, talp' ráesett legénységet a színes sötétkék honvéd egyenruhában ICsak rövid ideig lehettem a szép ezrednél, mert felsőbb paraflc: folytán beosztást nyertem Ő császári és királyi fensége József főher cég udvarában. De azért nem szakadtam el v.égleg az ezredtől, tfe' a Honvédelmi Minisztertől, báró Hazaitól kértem engedélyt, hof? időnkénti menetgyakorlatokon, hivatalból résztvehessek. Ez m e g 1



HARGITAVÁRALJA 359
történt. Az engedélyt megkaptam és az időnkénti gyakorlatokon részt is vettem és így fenntartottam a kapcsolatot a csapattal, mert akartam hogy ez a kapcsolat valamiképpen megszakadjon. Addig, amig udvari szolgálatot teljesítettem, mozgósítás esetér® • ’
1. honvéd népfelkelő ezred parancsnokának voltam kiszemelve, azazaz volt a hadi beosztásom. M , _  . . .  .1914. július havában, amikor a háború Szerbiával elkerülhetetlenné vált, jelentkeztem Ó császári és királyi fenséf e ^ s e f  fő cégnél és kértem beosztásomat egy arcvonalbeli telt kérésem meghallgatást talált. Beosztást nyertem a gy •honvéd gyalogezredhez, mint az 1 . zászlóalj parancsnoka. A ftr„ Kistapolcsányról be is vonultam azonnal Nafy v^rad[a; ügy rendezte, hogy a m. kir. 20. honvéd hadosztály kötelékébe ta toztak a budapesti 1., a debreceni 3., a nagyváradi 4. és a székesfehérvári 17. ezredek. A hadosztály parancsnoka Csanády György tábornok, a dandárparancsnok Patzák ezredes volt. . .„ „ moIvp„  A 20. honvéd hadosztály a szerb hadszíntérre volt rendelve.Ez a rendelet azonban későbben megváltozott és a hadosztály 1914. augusztus második felében az orosz harctérre rendeltetett.Bukovsko környékén Galíciában gyülekezett a 20 honvéd hadosztály, amely végigharcolta a Lemberg körüli harcokat. Már 1914. szeptember 10-én a nagyváradi 4. honvéd ezredparancsnoka megoe- tegedett és én mint legidősebb alezredes vettem át az ezredparancs- nokságot Az 1. ezredparancsnoka Bartha Lajos ezredes volt, a okos, tevékeny és bátor volt. Legutoljára Chyrovtól ^ 'ctre egy gaslaton voltam ezredemmel, úgy tudom, neki alarende v , fedezetlenül állva figyelte a harcot és osztogatta parancsait, t n  ezredemmel azután elkerültem. Egy zászlóaljam ment a Magiczára két zászlóaljjal. Fw. Antionovkánál léptem harcba egy közös dandár kötelékében. Későbben értesültem, hogy Bartha Lajos ezredparancsnok megsebesült és Revitzky alezredes, aki a nagyváradi 4. honvéd ezred 3. zászlóaljának parancsnoka volt, vette át az 1. honvéd ezreparancsnokságát. D , ,Nagyjában véve vállvetve harcoltunk a Beskwikben. Kis^Polány- uál, a Kárpátokban, Duklánál és 1915. telét a Kárpátokban. 1916.-h an az olasz hadüzenet után, bekerültünk az olasz hadszíntérre ahol a 4 honvéd gyalogezred, és egy zászlóalj az 1 . honvéd ezredből parancsnokságom alatt támadta meg a 2000 m.-es a Vrata Alpeseken lévő olaszokat. Az 1 . ezred zászlóaljnak parancsnoka Barna százados volt. Ott harcoltunk, ahol a zergék tanyáznak és a világ némasága uralkodik. Június lévén, a hómezők kezdtek olvadni és ez volt ivóvizünk. A lejtő, amelyiken felkapaszkodtunk, oly meredek volt, hogy hátra tekintve az ember szédülni kezdett. Semmi ut semmi forrás, az ellenség golyói sziklákat érintve cikk-cakkban jöttek lefelé. Csak aki részt vett, tudja megérteni, vagy ^ re z n i ta 0g Meingei ecsetelő szavak mögött rejlő valóságot és nehézségeit. Szikla, kö, ha- sadékok és megint kősziklák, hómezők és megint mindenhol csak kö, kő, kő 1 xOnnét elkerültünk a Doberdóra, a második Isonzói csatába és ott azután végig harcoltuk a Monté San Michelen, San Martinó dél



360 HARGITAVARALJACarson és Monté San Michele Nordhang, azaz északi lejtőjén felváltva öt csatát, és három csatát a Comeni platón. Oppachiasello Lokvica Nova Vas környékén, az 1. ezred, felváltva a többi ezredek- kel, leginkább a Monté San Michele kúpjait védelmezte.És ha az ellenségnek valahol sikerült betörni, akkor a bajtárs- ezredek, de leginkább a nagyváradi 4-es ezred sielett ellentámadással helyre billenteni a helyzetet. így egymást támogatva harcolt a hírneves 20. honvéd hadosztály másfél éven át a Doberdón.Azután Wolhyniába kerültünk, de 1917. augusztus végén megint az olasz frontra és pedig a Monté San Gábrielére. Ez volt a pokol. Én akkor ideiglenesen állásdandár és a 81. honvéd dandár parancsnoka voltam és így szemtanúja voltam azoknak a hős harcoknak, amelyek a 20. hadosztály ezredei felváltva, áilásdandárpa- rancsnokságom alatt végrehajtottak. Az 1. honvéd ezred a Monté San Gábrielé északi részét szállotta meg. Itt volt a híressé vált Gtschü'Z kaverna, amelyikben 5 napi felváltással a 3. honvéd ezreddel 250 ember tartalék gyanánt tartózkodott. Rajvonal nem volt.Ez a Geschütz kaverna azért volt oly veszedelmes, mert az út oda az olaszok birtokában lévő Monté Santo által belátva és belőve volt. A Geschütz kavernában lévő harcosok az olasz rajvonal alatt voltak, az olaszok a kaverna bejáratát kézigránátokkal uralhatták, azonkívül az eső, hullavíz átszivárgód a benne feloldott ekrazit és kénporral, úgy hogy a honvédség csak deszkákon tudott a felázott talajon a tócsák felett járni. A ruhák az átszivárgó lével átáztak és a levegő a latrinák miatt tűrhetetlen, bűzös és rossz volt, azonkívül mindenkor harckészen kellett lenni, hogy az ellenség rajta ne üssön a tartalékon és hogy azonnal támadásra indulhassanak az olaszok hátába, ha azok támadnának. Az 1. honvéd ezredet dicsérő parancsaim más helyen olvashatók. Mindenesetre a Monté San Gabriele-i harcok oly nehéz, szinte lehetetlen viszonyok között vívódtak, amelyek az ember halálmegvetés és hősiesség legmagasabb fokán voltak. Tisztelet a hősöknek 1 A Monté San Gabriele-i harcok sorsdöntők voltak abban az időben. A Monté San Gábrielé volt az akkori Isonzó állásának a kulcspontja, ha ez a kulcspont az ellenség kezébe keiül, meginog az egész Isonzó-front és nem lehetett volna a Karfreiti Tolmeini áttörést végrehajtani. Azért mondta volt Boroevic, a hadseregparancsnok, a 20. honvéd hadosztály tisztikarának: „Uraim, Ti nem tudjátok, most, hogy mit műveltetek, ezt csak az utókor fogja igazán értékelni 1‘‘ iMilyen optimista volt ő e tekintetben!A 20. honvéd hadosztály ezredei a lehetetlent is lehetővé tették, a Monté San Gábrielé a mienk maradt és az idő alatt élőké-* szültek a világháború legfényesebb és legsikerültebb haditettre, Karfreit Caporelti Tolmeini áttörésre, amely oly fényes eredményt hO'l zott. Erre büszkék lehetnek a 20. honvéd hadosztály ezredei!E dicsőséges páratlan haditény után megint átvettem ezredpa'i rancsnokságomat, míg 1918. februárban ki lettem nevezve a m. kiG 39. honvéd dandáiparancsnokává és ezután állás-dandárparancsno^i megint, gyakran az 1. honvédezred Queronál, a Monté TombánáM Allano, Fiumicello, Tegorzó völgyben parancsnokságom alatt hat" colt.



HARGITAVARALJA 361Nincs több mondanivalóm. Röviden, szárazon elmondottam Nektek dicső I. honvédeknek, mit figyeltem meg és bámultam meg Nálatok, mint szomszéd ezredparancsnok és mit míveltetek parancsnokságom alatt a Monté San Gábrielen és Monté Tombán.Kár, hogy ezek, a gyönyörű háborúban a honvédnévnek és a magyar kardnak dicsőséget és világhírnevet szerzett ezredek már pem léteznek. Pedig mily tekintélyt, mily tradíciót, mily büszkeséget jelentene, mily megnyugvást jelentene a mostani generációnak az, jjogyha ezek a híres ezredek élnének, volnának, léteznének Csonka- Magyarországon is. Mily nyugodt lehelne Magyarország 1 , így nekünk sajnos fájó szívvel más feladatunk nem maradt mar, mint foszlányokat mentenünk meg a világháború hőskorából, a m a ib b ó l és dicsőségből, mert ha nem, az érdektelenség és nemtörődömség feledésébe kerül kicsinyes, szánalmas világban minden minden, mintha már nem is lett volna valamikor ez másképen.Isten Veletek, hős volt egyes honvédek 1

Utolsó erdélyi őrtüzek.
Irta : H O F F M A N N  G É Z A .(Folytatás.)Teljesen a mohácsi vész utáni idők tértek vissza . . .  Ki az el- enség? — török vagy né m e t .. . ,  oláh . . .  vagy szerb? Mindegy! különös apathiába süllyedt magyar lélek hazaszeretet dolgában ir- zalos mély pontra szállott alá.Az volt az érzésünk, mintha felülről terjesztették volna a Maréi ’a hagymázos lázát, mert itt alant a nép körében mi ezt sehol ül?* 1 , zIeHűk. Ellenben hallottuk, hogy a békebeli állapotokat kívánJ,. m*nél előbb; munkát, rendet és békés otthont. Váiva várták, hogylra lejárhassanak az alföldre deszka árúkkal, edényekkel s hozzanak onnél búzát, kukoricát s egyéb szükségeseket. Mindenik hegylakónak megvolt a maga alföldi magyar csa'ádja, ahol szeretettel, jószívvel °gadták, honnét meggyarapodva tért vissza s még mindig lelkesen beszéltek Ferencz Jóskáról, akinek büszke katonái voltak, s azt a Maré Romániát olyanformán képzelték, hogy most már Románia is ide csatolódik — Magyarországhoz. Fő az, hogy az erdő szabad lett, mert ez! a nagy háborúban jutalmul kiérdemelték és megszerezték.E? volt a nép közvéleménye.. . A Jászi-K u n fi kormány protezsálása mellett megtartott gyula- [ehérvári kongresszus képezte volna azt a bizonyos „népek önrendel- 'atározatát amelyre a párisi békék augurai is vártak. A bi- oláhokat azonban úgy kellett felhajtani s ugyanilyen szám-'cnervári kongresszus képezte volna azt a bizonyos „népek önrendel- Jezési“ határozatát amelyre a párisi békék augurai is vártak. A bi- narvidéki oláhokat azonban úgy kellett felhajtani s ugyanilyen szárná l  elmentek a kolozsvári magyar gyűlésre is, ahol pedig a törtélelmi határokhoz való ragaszkodást mondották ki. És jellemző, hogy * gyulafehérvári gyűlésre a felhajtást is az az u. n. magyar kormány ,endezte, amelynek már nem volt sem csendőre, sem vármegyéje, sem Hatósága, hanem meg volt még a vasútja, ahol a derék magyar va-



362 HARGITAVARALJAsutasok fegyelmezetten kontaktusban állottak {elsőbbségeikkel s ez szállította őket „felsőbb utasításra" ingyen és megvoltak az agitátorok, akik azután a felhajtást végezték s megrendezték a világelámításához a legvakmerőbb színjátékot.A gyűlés után mindössze annyi történt, hogy a vaskohi görög keleti esperes kinevezte önmagát Vaskoh vidék főkapitányának, de kikiálthatta volna magát királynak is, mert ebben a chaoszban, ebben az állami főhatalomnélküliségben ez is simán ment volna.Az 1918. évi karácsony azután szomorú meglepetéseket hozott a magyarok részére. A sötétség éjszakája keletről, északról, délről rohamosan kezdte beborítani a magyar horizontot. Hol voltak a tigrisek, hol voltak a nagyhangú képviselők, miként lelkesített a budapesti sajtó? Minden idők okulására érdemes lenne gyakori szemlét tartani az akkori lapok felett, miként versenyeztek az ezeréves Magyarország felséges tradícióinak becsmérlésében. A hazug humanizmus, ez foglalkoztatta az ország intéző köreinek mondott hatalombitorlókat s ebben az eszme világban : a haza védelme avult fogalommá üldözendő reakcionárius bűncselekménnyé vált.A centrális hatalom vármegyéről vármegyére hátrálva dobta oda közprédául az országot, még csak meg sem kísérelve, hogy legalább nemzeti becsületünknek megvédéséért ne mondjunk le oly könnyért Magyarország legszentebb értékeiről. De lehetett ez másként, amikö' a háború legkritikusabb fordulójában távozni kénytelen a többség1 párt erős kezű kormánya ép egy kisebbség cselekvésre képtelen kor' mánya veszi át a látszólagos hatalmat és sem ideje, sem eszközt sem terve nem volt megszerezni a nemzet erejét a háború kedvezőt' len fordulatára.A halálra ítélt Haza védelmét ilyen körülmények között fantasztikus elgondolásokon összeverődött középiskolai, főiskolai tanuló* mint „különítmények" vették át a centrális hatalomba való bekapcsolódás nélkül. Minden felsőbb utasítás nélkül elég szép számmal verődtek összes ez a lelkes kis sereg feltétlenül fel is tudta volna tartóztatni a belopódzó oláh hordát, azonban a háborúban fegyelemig szoktatott sereg felsőbb parancsokat, szervezést, utánpótlásokat várt, d( hiába várt. A központi hatalom nevében ugyanott tartózkodott a M? ros vonala mentén a kormánybiztos, Madách Ember tragédiájának ki tűnőén lemásolt Luciferje — Fényes László. Ennek a kormánybiztos nak is az volt a szerepe, ami az embert kétségbeesésbe kergető Lúd feré. ő  is vezette a hadsereget Maros vonalától Kolozsvárra, Koloz8 várról Csúcsára, Csúcsáról — az oláh fogságba. S  akik meg nert adták magukat s tovább harcoltak, mint a maroknyi székely hadosjj tály, ezeket azután körülkerítgette a szabad útat nyert csehekkel, ol» hókkal.1934. évben lefolytatott Rákosi Mátyás kommunista népbiztö bünpörében elhangzott tanúvallomásokból Kratochvil altábornagy, Székely Hadosztály akkori parancsnokának tanúvallomására utaló' aki szerint, ha van magyar államhatalom, ha van, aki Budapestről1 meg akarta volna menteni az országot, akkor az ő székely hados* tálya elegendő lett volna erre.Julier magyar katonai szakíró a Magyar Szemle XVI. k. 64. sz*



HARG1TAVARALJA 363diában így jellemzi az oláh hadsereget: „A román akkor fogott fegy- ért, amikor az orosz földön vonuló osztrák-magyar arcvonal Bruszi- ov csapásai alatt majdnem összeomlott, mikor Cadorna az Isonzó mentén Görzöt és doberdói fennsíkot elfoglalta és amikor a német nyugati arcvonal a Somme mentén az antant nagy támadásnak ha- ^sa alatt a megpattanásig feszült. Románia akkor számítás szerint sá hSra men*- Ha hadseregét jól vezeti, a világháborút eldönti. A valób b a n  Románia beavatkozásának silány eredménye az antantot, külö- ösen az oroszt kiábrándította.", Ha akkor ilyen értékű volt, amikor erre teljes erőfeszítéssel rá- e®züh, rnit jelentett ez a hadsereg a német—bolgár—magyar had- ro 4 pörö|yei> diadalmas véres csatái után ? Aki szemtanúja volt a szá n ^adsereS második és honfoglaló bevonulásának, az láthatott Unalmas martalócokat, cigánykaravánt, de hadsereget nem.. Brassóban volt az első román összeszedelőzködés a visszavonj 16 német és magyar seregek hátrahagyatott hadifelszereléseiből. r rLSŝ an kaptak tüzérséget, a szászok — a hűséges szászok — so- •Dól, akik gyorsvonati sebességgel siettek hátat fordítani nemcsak négy fajrokonaiknak, hanem a hozzájuk minden időben oly nobilis magyaroknak is. A fogarasvidéki oláhság természetesen szintén nagyban, Kyarapítotia a szánalmas „felszabadító" hadseieg erejét. Harcképes nri10060 kiképzett osztrák-magyar hadseregbeli katonákat kaptak ben- akik valóban fanatizált oláhok voltak, p . A második és döntő erőgyarapodást Maros mentén ugyancsak csák ^  ^asz^  kormánybiztostól nyerték. Ruhát, fegyvert, amennyi le k kellett, mert ennek a kormánybiztosnak az volt a szerepe, hogy letekVaSSZa a maf?yar haderőt, a magyar impériumot, a magyar terün k e t  *eszere'íe. lehűtse a magyar fiúk lázongó lelkét s ezzel a a n merre* geometriai arányban hozta azután túlsúlyba, erőfölénybe gyülevész országrablókat.szah ^ magyer fiúknak Kolozsvárról is távozniok kellett, ott is visz láetfw^Va m'ndazt, amire a martalócoknak még szükségük volt. Vi- serp , nelemben párját ritkító eset, hogy alapjában véve győztes hadtat h evetkőzik, lefegyverzi önmagát és felfegyverzi a földre tipor- » nogy végül ő pusztuljon el annak kezétől, énn is a bonvédő gazdátlan hadsereg, amelynek győzelmétseeűi ^ udaPesten az akkori központi hatalomban nem óhajtották, nem álnok • el0’ de elgáncsolni igyekeztek, nehogy a söpredék,Erriíi U(on megszerzett hatalmát a győzelmek révén megdöntsék — alkot földraÍzi határán állott fel Zilahtól — Nagyhalmágyig frontot bői in Jé ^askohra is bevonult ilyen elkeseredett mintegy 150 ember- a jöai’ó különítmény az u. n. Verbőczy különítmény. Belényesen volt ÖSsA * di szállása. Székely hadosztályhoz tartozott ugyan, de szerves eköttetésben nem állott vele.8Var j/m'k°r bevonultak ragyogó ünnepnapra virradtunk. Végre man ó  * Visszatért lelkűnkbe az élet, úgy hatott az egész el-ho ldf. ’ .mintha rossz álomból ébredtünk volna. Tehát nem igaz, nem £  n s- Hungáriáé", nem igaz, hogy megszűnt a magyar élet, vj'j kitépnünk a magyar gyökeret.láthatjuk a magyar trikók rt, még szárnyalhat az Egek Urá-



364 HARGIT AVAR ALJ Ahoz a magyar Himnusz. Nem igaz . . .  nincs bilincs . .  . sem kezükön . .  . sem leikükön . . . rossz álom volt . . .  felébredtünk a magyar valóra!A különítmény megszállta a hegyszorosokat, a hegyi úlakat, amelyek átvezettek a Jád völgyébe, tehát a csúcsai front hátmögötti részébe s időközben felszaporodott kisebb csapatokkal is, de ezek jórészt mind egyéni akciók voltak. Ezekhez a különítményekhez érkezett azután egy rendes köztársasági század. Békéscsabai frissen sorozott és elég jól felszerelt csapat, de nem sok köszönet volt benne. Teljesen demoralizált, fegyelmezetlen újoncok, bizalmiakkal. Sapkájukon ezzel a felirattal: „Nem Erdélyért harcolunk, hanem népek felvi
lágosításáért /“Ez a csapat lett volna a tulajdonképpeni helyőrség, ennek talán már lett volna valamelyes szerves kapcsolata a rövid életű köztársasági haderővel. Talán éppen azért helyezték őket ide, hogy azt az önkéntes kuruc különítményt demoralizálják, mert ezeknél nem a harc volt a fő, hanem „a népek felvilágosítása" s hogy ezt végezzék a napi zsold szabályozta a szolgálat teljesítésének emelkedését, vagy csökkenését. Nem a hadviselt derék százados parancsnok volt a felelős vezető, hanem a bizalmi őrmester. Az utóbbi intésére állott meg a szolgálat és vonult el a csapat belényesi pihenőre, de állásba egyetlen egyszer sem. Az állásokban csak a rajongó kurucok állottak éjjel-nappal, felváltás nélkül. Ezek várták az ehenséget elszántsággal, igazi harci készséggel és azzal a mélységes hittel, hogy leszámolhatnak még Károlyi Mihállyal és Fényes Lászlóval és diadalmas előnyomulás lesz a küzdelem jutalma.Két és fél hónapig égtek az őrtüzek, az átjáró szorosokban, miközben több oly esemény történt, amelyből következtetni lehetett, hogy az oláh előnyomulás Nagyvárad felé rövidesen be fog következni.Két és fél hónap tengernyi idő lehetett arra, hogy az erdélyi front úgy megerősödjék, hogy azon a román támadás tökéletesen ösz- szeomolhat. A két és fél hónap megmutatta azt is, hogy az antant hadserege semmi körülmények között sem áll rendelkezésére az országrablóknak, mert oda át is elég volt a háborúból, hiszen a berlini parádés bevonulást sem merték megkockáztatni s Magyarország pacifikálására is csak színes katonákat tudtak kivezényelni. Törökország végleges feldarabolása bizonyára volt olyan antant érdek, mint a feldarabolt Magyarországból a balkáni népeknek odavetett koncoknak biztosítása és mert Törökország nem engedte magát harc nélkül letiportatni, az antant sem érvényesítette az akaratát, mert ehhez aligha lett volna hadserege.Az elfutott két hónap mutatta meg, hogy mit jelent egy nemzet életében a jól irányított, nemzeti főváros, s mennyire nem bizonyult be ország szívének ezekben az időkben Budapest. 1790-es években Párisban is terror dolgozott, a legvadabb forradalom dühöngött. Franciaország határán Európa legnagyobb hatalmai állottak készen a bevonulásra, de Páris e vérgőzös időkben is az ország szíve volt és a forradalmárok igazi tigrisekként vetették magukat a nagy túlsúlyban felvonult s betörni készülő ellenségre. A nemzeti lelkesedésből megszületett a francia gloire, a budapesti népek felvilágosítá



HARGITAVARALJA 365sából pedig Európa pusztulásával is egybekapcsolt — „Trianon".Husvét előtt a székely csapatok Belényesre, pihenőre vonultak,hiszen két és fél hónapig ott áztak, fáztak, virrasztottak a géppuska állásokban, rájok fért tehát ez a tisztálkodás is. Helyükre mentek a nagyvaradi katonai reáliskola 15— 18 éves növendékei, akiket a nagyváradi szovjetvezetőség tendenciózusan kiparancsolt a frontra, hogy •.pusztuljon a burzsuj." Lehet, hogy a román csapatok értesítve lettek a felváltásról, mert amint a fiúk elfoglalták állásaikat, az egész vonalon Szathmartól Nagyhalmágyig megindult a támadás.Már kora réggé i órákban erős ágyúdörgés hallatszott Nagyhal- m,ágy felől, de keletről is áthozott a légáramlat ilyen tompa dobbanásokat, miből következtetni lehetett, hogy ez alkalommal már komoly határozások indultak meg.Az aradi átjárót tehát a nagyváradi kadétok védelmezték, de sem géppuskájuk nem volt, sem ágyújuk s így az ágyúkkal előnyo- ™ u,ó román seregekkel legnagyobb vitézség mellett sem tarthatták ■ Jogukat. Belényesről tehát sietve kellett a kuruc különítményeket 'sszahívni, mert a kadétokat estére a Gyalu maréi magaslatról let ö r t é k .Amikor parancsnokuknak jelentették a románok támadását, a Parancsnok azt válaszolta: „be vagytok gyulladva fiúk!" Semmi egye- .et- És a begyulladt fiúk a hágót tizenhat ágyúval szemben estig 'zárva tartották, de estére idegileg is összeroppanva beszállingóztak ekkor vált világossá, hogy a helyzet a legkomolyabbra fordult. A Pjagvar családoknak Vaskohról menekülniük kellett, mert az állomás 
0rnyéke, ahol két vagon muníció állott, a becsapódó gránátok miattd Száiyben forgott. Nem az volt az érzésünk, hogy végbúcsút mon- J^nk a „magyar" Vaskohnak és Kőrös források csodás vidékének, a|ocsy Árpád nagyszabású tervezgetései megvalósításának, a mene- ü'est pár órára gondoltuk, meit igen nagy optimizmusunkban 11a- ep°ái ^'becsültük katonáink erejét, pedig igy távlatból visszatekintve syáltalán vakmerőség volt katonai operációkba bocsátkozni ilyen ' foszlányként lebegő csoportnak, amelynek sem felfelé sem lefelé m volt meg a bázisa s guerilla csapatként sem udta volna helyéter- Ds a k;s sereg nem szóródott szét, lépésrő'-lépésre há'rá't és ha/ Dlen '̂ ást fejtett ki úgy, hogy még nagypénteken is á;’ott a gu-C és Vaskoh közötti térségen, 159 hontalanná vá:í ma-sy^t fiú, az oláhság 16 ágyúval előnyomu ó hadosztályával szemben.r„ A magyar családok optimizmusát előmozdította még az a kö- s mény is, hogy nagypéntek éjsz;káján katonavonatok szakadatlan ke/ ^ üt)örgött a vaskohi front felé. Budapesti vö--ös erősítések ér

mert k S már már kezdettünk megbékülni ezzel az új államformával, 
1 hiszen ime, ők sem hagyják veszendőbe a magyar hazát 1tehát kiöltözött, hangosan virtuskodó „vasasok" siettekerősíté ” 0n.,ra- Elszánt legények, pompás fiúk, pihent erők. Erre az lesre bizonyosan hányát homlok rohan vissza az ellenség s mi



366 h a r g i t a v á r a l j aa vagon lakást hamarosan felcserélhetjük az otthonnal. De sajnos, előlegezett örömünkben nagyon csalódtunk, mert ugyanezen vonatok ugyanazokkal a hangos fiúkkal visszadübörögtek még ugyanaz nap. Az ellenség nem volt hajlandó propaganda szónoklatokat végighallgatni, nem volt hajlandó a „népek felvilágosításáról" értekezni, hanem most már komolyan vette Erdély és Nagyvárad birtokba vételét, egészen Tiszáig terjedő Maré Románia létesítését. A felvonulás tehát csak vörös kirándulás volt, akárcsak a városligeti propaganda gyűlésre. Az 1919. év húsvétja a magyar nemzetnek legszomorúbb hús- vétjeinek sorozatát nyitotta meg. Amikor az oláhság elérte merész álmainak megvalósulását s elérkezett ezen a napon a Trianonban kirajzolt új országhatárra s a magyar nemzet kiadhatta gyászjelentését: „lehul'otta mi fejünk koronája!" Ilyen honfoglalást még egy nép sem ért el, mint aminővel kiterjeszkedelt ez a balkáni kis állam s ilyen passiv módon egy ország sem engedte át területének kétharmad részét, legértékesebb országrészét, állami létének legnélkülözhetetlenebb erőforrásait, mint a X X . század elejének magyar nemzedékeiMielőtt búcsút vennénk a magyer őrtüzektől, emlékezzünk meg a tárkányi magyarok rettenetes húsvétjéről, jegyezzük fel ezeknek a mártíroknak végzetes sorsát a magyar történeiem azon lapjaira, amelyekből felsír az ének: „megbünhődte már e nép a múltat s jövendőt".Tárkány, a magyar telepítési akció büszkesége. Belényes mellett, ahol csak nyomorúságos, szennyes oláh falvak éktelenítették a természeti kincsekben bővelkedő vidéket, létesítette Darányi miniszter ezt a magyar „minta községet". A telepített lakosság valóban meg' mutatta, hogy milyen paradicsomot lehet ezen a vidéken teremteni 8 mi a különbség a civilizációra hivatott és arra képtelen nép között’ Ha a jelenlegi megcsonkítottságunkban ideiglenes állapotnak meg' marad számunkra a Királyhágó hegyvidéke: a csonkaország tűrheti létet tudott volna biztosítani polgárainak, mert van bőven fája, vaj) vasérce, gyönyörű márványa, arany és ezüst bányászata, nagyszeri vadállománya, pompás hegyvidéke, klimatikus és gyógyfürdő telepe'1 elsőrangú bor és gyümöcstermő és telepítésre olyan területe, amelyek száz és száz Tárkányt lehetett volna telepíteni. S ehhez nem kellet1 volna egyéb mint erős magyar akarat, becsületes magyar kormány nemcsak jól élni akaró, hanem halálra is elszánt nemzetvezetőki mint aminőkkel a sors megáldotta a kritikus pillanatokban a törö' köket Kemál pasával, a lengyeleket Pilsudszkyval és minket 1848 ba8 Kossuth Lajossal. Ha szilárdan megvetjük a lábunkat az erdélyi határ" hegységben, ha azt a lelkes tanuló ifjúságot tapasztalt vezetőkkel és fegy' rekkel látjuk el, ha a népfelvilágosítási mámort a haza megmentést nek szent kötelessége oszlatja el és a párisi konferenciázók elő*1 nem az a szánalmas belgrádi deputació, hanem a legvégsőkre e' szánt magyar katona képe jelenik meg, amint azt főként Törökorsz^ népe és ugyancsak kimerült és szétbomlasztott katonasága az utol8; pillanatokban megmutatta: a rablók ereje nem lett volna elegeno1 egy hősi ellenállás leküzdésére s a világ népei sem járultak volf| újabbi véráldozatta] a koncok gyarapítása kedvéért a martalék



H ARGITA VARALJA 367megsegítéséhez.Az oláh falvak tunya lakossága a rablók természetével nézte azt a nagy jólétet, melyet a magyar települők: munka, okosság, józani g  révén Tárkányban teremtettek. Elismerték kiválóságukat, ők is m>ndenfelé áradozva hirdették a tárkányiak jólétét s így természetesnek vették azt is, hogy amikor a fegyveres erők túlsúlya nékik ked- êz> ezt felhasználva, a mesés hírű Tárkány jólétéből prédájukat kihasítsák. Csakhogy a tárkányiak kemény legények voltak, azokat még a magyar csendőrök is respektálták. Amikor a nagy harcmezőkön már nem volt rájuk szükség, a hazatérők felajánlották szolgálataikat a belényesi magyar különítményeknek. Fegyver azonban nem volt s Jgy ajánlkozásuk csak erkölcsi jelentőségű maradt, de elegendő ahhoz, .gy az oláhok mégis feljegyezzék a fekete könyvükbe, a „cinye mintye" leszámolási rubrikába, amint azt a húsvéti támadás meging á s a  napján a Kőrös völgye felett megjelent repülőgépről leszórt Reklamációikban kilátásba is helyezték. Amint tehát a magyar csapatok Belényes vidékéről visszahúzódtak, a vérszomjas oláhság, Mo- víh* ^bornok — volt osztrák-magyar tiszt — csapataival rárontott a fr h 'Cn fe8yver nélküli magyar községekre s oly gyalázatos vér- ürdőt rendezett húsvét hétfőjén, amilyen a világháborúban is kevés kadt. Az összes hadviselt férfiakat lefogták és a templomtéren tö- lftHz'36 a"'^va> feleségeik és gyermekeik szeme láttára sortűzzel agyon- °tték. Több mint száz magyar, a nagy háború veszedelmeit be- nw« esen aiéh férfiú lelte halálát s vértanúja lett a „magyar sors, Az agyonrémített özvegyeket azután kifosztották és a virágzó jozséget felgyújtották. Ugyanezt cselekedték a többi vegyesajkú közj ó k  magyar lakosságával Nagyvárad dicsőséges elfoglalására vezető jó k b a n . S mikor ezt, a mégis emberségesebb oláh urak szóvá tet- k. az oláh tábornok azzal védekezett: hogy a vérengzés véletlen ké^ f -SaÍná,ja az esefef> ő a Hóra ezredet, melyet a Fogaras vidé- hal'i öltöttek fel, tehát abból a lakosságból, amely a magyaroknak ne h°S el'ensége> nem engedte a magyarok lakta vidékeken átvonulni, volt ■  ̂ ’*yen vérengzés kerekedjék ki. De abban az időben távol a 1 helyettese nem gondolt erre. Sajnálja . . . Sajnálja, a holtakat . a n  már nem támaszthatja fel. S ezzel a tárkányi eset országi g  előtt el volt intézve.S előttünk magyarok előtt is. Hol és kik őrzik a tárkányi derék lud ^ âr teŝ vérek vértanú emlékét? Bizonyosan kevesen vagyunk, akiklal A tárkányi özvegy asszonyok Okolicsányi—Gálocsy márványvál- szfi nal< összes sírköveit megvásárolták és meiész elszántsággal férjeik a ^végeztetésének rövid mondatba foglalt lefolyását rávésették id ' iv e k r e , összesen hatvan darabot adtunk át nékik. És abban az iaid11* 3 rom^nok bűntudatukban, nem akadályozták meg az erős fel- ban ,nak eme hőre vésett, Istenhez törő hangját 1 Viszonozták azon- licsán sírkőfelirattal azon a síremléken, amelyet az Oko-határ/h Gálocsy márványvállalattal büntetésből emeltettek egy Vaskoh kelv h aü -flesett oláh katonájuk sírja fölé. A katonát, mint a „gaz szé- oláh m i i "  szerencsétlen áldozatát siratják, ami ismét jellemző az entahtásra, hogy ez a katonájuk sem „hősi halott", hanem „sze



368_______________ ____________________ HARGITA VÁRALJArencsétlen áldozat.*
Elhamvadnak az őrtüzek.Amiként felbomlott a vaskohi védővonal, felbomlott a csúcsai is. Az oláhok támadása ugyanezen napon indult az összes magyar állások eben, amelyeket tartani a kimerült és felső vezetés nélkül álló csapatoknak nem lehetett s a felváltásra kirándult vörösöknek pedig nem volt kedvük. Siettek vissza a budapesti vörös paradicsomba.A vaskohi magyar menekülők vonata a vagonlakókkal Biharpüs- pökiben akadt ei, mert a csúcsai frontról szakadatlanul érkező katonák vonatai a további utat elzárták s így alkalmunk volt látni, miként tűnik el a magyar bizalom, az ezer éves magyar uralom és miként tör előre, nyugat felé a balkáni áradat. Csakis árvízhez hasonlíthatom ezt a metamorfózist. Lesújtó, szivettépő, soha el nem felejthető jelenetek szemtanúi voltunk.Az első katonavonatok vörös szalagokkal, zászlókkal feldíszített vörös ezredeket hoztak. Gépfegyver minden kocsiban, kettő-három, a mozdonyokon valóságos arzenálok s a vörös dobutcai fiúk harcias pózban kémlelték a tájakat, készen a burzsujok lemészárlására. A mi 13 vagonunk telve nőkkel, gyermekekkel, ott a vak vágányon kitűnő célpontnak és sport alkalomszeiüségnek mutatkozott a hősködő elvtársak részére. Fel is készüllek erre, úgyis arra valók vagyunk, csakhogy a gépfegyver kezeléshez érteni is kell s ezt a Dob utcában nem tanulták meg s mig a kezelés felett tanakodtak, valósággal Dtus ex machina módjára, a halálra rémült asszonyok, gyermekek sikolyát, Nagyvárad felől hangzó szörnyű robbanások követik, mire a hős vörös hadsereg megdöbben, felfigyel s a vezetők gyors indulást rendelnek el. nehogy a fehérek kezébe essenek.Pár óra alatt az egész vörös csorda pánikszerű meneküléssel eltűnt Nagyvárad vidékéről s nékünk vagonlakóknak egy rövid éjszakára magyar álomba nyílott alkalmunk elringatni kesergő lelkünket.Jöttek a mi fiaink, ami drága katonáink, a mai korszak diák ku- rucai, Erdély fiai.Ók is daloltak, de ez az ének az eget ostromló ima volt, azimába menekülő hajótöröttek zsolozsmája. Az egyedüli vigasz, amely az élet számára még megmaradt.„Szent oltáridnál térdre hullva kérünk Szép Erdélyünket oh add vissza nékünk 1“Szállt a könyörgés fel a magasba, de meghallgatásra nem találhatott, mert hiszen nagyot vétett ez a nemzedék a magyar haza ellen. Az ezer éves magyar történelem telve van ragyogó és sötét színekkel. Voltak Zrínyi Miklósaink, voltak Ócskái brigadérosaink, de a hős, aki már csak a hősi halálra készült fel, éppen úgy harcolt az egész Magyarországért, mint az, akinek a feje, sértett hiúságából az esküjét megszegve, a vérpadon hullott porba. De olyan korszakunk, amelyben a katona sapkájára írta, hogy nem Erdélyért harcol, hanem a népek felvilágosításáért, ilyen a hosszú ezer éven át nem volt. Ezt a szörnyű vétket ennek a nemzedéknek meg kell vezekelnie 1A csendes tavaszi éjszakában szüntelenül hangzott a dallam,



369Ma r ó i  i a v a r a l j aszívbe markolóan, de a magyarok Istene sorsára hagyta a magyar föld megtévedt, elernyedt fiait s az őrtüzek Erdély földjén lassan- lassan kialudtak.Még egy lobbanás, még egy lágy szellő fuvallat a sötét éjszakába boruló Királyhágó felől és a gyönyörű szép Erdély, a magyar Erdély — Gyulafehérvár, Nagyenyed, kincses Kolozsvár, Vajda-Hu- nyad, a székelyek ősi városa Marosvásárhely, Székelyudvarhely, Sep- siszentgyörgy, Brassó ragyogó dicsősége papírfoszlányként hamvadt cl az utolsó erdélyi őrtüzekben.A távozók után fagyos fuvallat indult Királyhágó felől. Az élők után jöttek a halottak zordonan, komoran : Hunyadiak, Bethlenek, Bocskaiak, Rákócziak, Telekiek, Wesselényiek és porladó katonáik. A nemzet nagyjai. Szobraikat ledöntik, emlékük a magyar ember szívében, nevük az ajkon, — főbenjáró bűn lett, még porladó csontjaiknak sem volt helyük a magyar hősi vértől ázott főidben.Ennek az esztendőnek nyarán, őszén Erdélyben nem termett gyümölcs, nem volt szüret, nem volt vigalom, az a jeges tavaszi áramlat letarolt minden virágot.1919-ik esztendőnek nagypéntekje maradt és a feltámadás vasárnapját ma is várjuk, . . .  de várjuk!Vége.
Olvasás közben . . . *)(— Nép és föld —)Honnan van, — kérdi már évezredekkel ezelőtt a híres római költő — hogy sorsával senki sincs megelégedve? A falusi ember a városi életet dicséri, ez meg a falu lakóját irígyli nyugalmas, csendes otthonáért. De hát hol, miben van a mi boldogságunk, — kérdik tán csodálkozva a mi jó falusi gazdáink? Hiszen egész életünk szakadatlan küzdelemből, kora hajnaltól késő estig tartó munkából á l l ! S milyen a környezetünk ? Falusi szürkeség, unalmasság a városi fény és sokféle szórakozási alkalom mellett!Oh, életünk tündérálma, boldogság, hol és miben vagy te, sóhajtoznak itt is, ott is, minden rendű-rangú emberek. Hallgassuk •ncg mit felelt a kérdésre Tolstoj Leó, a híres orosz bölcs, akit a sors mindennel kitüntetett, amivel halandó megáldható: gróf volt, nagybirtok tulajdonosa, lángész, bölcs és tudós, krisztusiig mély- kedélyű ember, aki óriási vagyona dacára visszatért a falusi gazda egyszerű, igénytelen életmódjához ; maga szántott-vetett, darócruhában járt, cipőjét, ruháját maga foltozta, kis falusi házikóban lakott, szerszámai, könyvei, kedves állatai környezetében. És ő ilyen életmód iriellett, saját vallomása szerint boldog volt, mert szíve tele volt Isten és emberszeretettel, élete egybefolyt, egybeömlött a szabad, szent ter-*) Széljegyzetek dr. Szacsvay József: „A magyar élniakarás útján" c. —• népért és földért rajongó — korrajzához. Kiadja: Székely Károly nyomdai műin- ‘ézete, Budapest.



3M ________________________________  HARGITA VARALJ Amészet életével. Úgy érezte, hogy az ő szívverése a mindenség szívdobogásának halk visszhangja, lélekzAvétele a végtelen és örökkévaló élet titkos, rejtelmes pihegésnek mása, küzdelme és pihenése, öröme és bánata egy-egy zenei hang a világtereket átzúgó nagy szimfóniában, elméjének fokozatosan fejlődő világossága pedig napfelkelés a szellemország végtelen égboltozatán az eljövendő világok felé. S midőn az igéretföldjét meglátó emez új Mózesnek porsátora összeomlóban volt, a halálos ágyon utolsó szavai ezek voltak: „Óh embermilliók 1 “ . . . Itt hangja elnémult, mint egy fájdalomtól tört zene, többet nem szólhatott. De mi tudjuk, hogy ezt akarta mondani: „Óh embermilliók, kövessetek engem, ha boldogok akartok lenni 1“Nos, ez a rendkívüli ember a földi boldogságnak következő feltételeit állította fö l: életünk legyen összhangban a természettel, ami azt teszi, hogy sokat tartózkodjunk a szabad ég alatt, napsugárban és friss levegőn, legyünk állandóan munkával elfoglalva. Legyen családunk, éljünk békességben embertársainkkal, legyen egészségünk, életünk végén pedig fogadjon ölébe fájdalomnélküli halál s a becsületben eltöltött élet jutalmának reménysége.E feltételek minden szava aranyigazság, égi üzenet a bölcs ember ajkáról. De cáfolhatatlan igazság az is, hogy a feltételeknek nem a városok palotáknak nevezett kőoduiban, nem kézzel csinált templomok szűk világában, hanem a falusi élet szabadságában tehetünk eleget.Mert van-e fenségesebb templom a természetnél, melynek kár
pitja : az égboltozat, örökmécsese: a nap, oltára: a bérctető, tömjén
fü stje :  a futó fellegek, keresztelőmedencéje: az óceán, orgonáin: a szélvész s beszédes papja : az ezerféleképpen megnyilvánuló élet ? 1 S van-e olyan templom, mely a világról a hazugságot, tévedést, álnokságot, szemforgatást s minden bűnét az emberiségnek jobban ki tudná irtani, mint a természet szentegyháza, ha látó szemmel és érző szívvel lépünk bele ?Nincs iskolátok ? Hát hol ismerhetnők meg jobban a hegyet, a halmot, a vizet, fát, virágot, madarat, állatot, a természeti törvényt, ha nem a természet nagy iskolájában, az örökös levés és változás nagy műhelyében, melynek oktatása által emelkedett lassanként az emberiség a kultúra mai fokára ?Nincsenek művészeitek? Hát nem a természetben ismerjük meg a szépnek, jónak és igaznak forrásait, hol az emberi művészet előtt már évmilliókkal építő művész volt a rovar, a polipok és korallok a tenger mélyén, a durva sziklák műalakulatai, a fellegek mint modelljei a szobrászatnak és építőművészetnek ?Hiányzik a kultúra ? Hát mi is az a kultúra ? Nem más, mint az erkölcsi jellem, a becsületesség. Ez a bölcs ember lelkivilága. S lehet-e valakiből jellemes ember a természet szabályozó ereje nélkül ? A tapasztalat bizonyítja, hogy a nagyvárosok lakói többségükben nem sokat törődnek a becsülettel, mert életük mesterséges rendszeren épült föl, a közvetlen természeti szemléletből fakadó józan ész és értelem helyett a „kultúra" igen sokszor ferde okoskodásain, mesterkélt szellemeskedésein, amiből kedélytelenség, elégületlenség, kétség, sőt sokszor kétségbeesés, gyűlölet és ellenségeskedés fakad. Nagyvárosok



H A RGITA VÁRALJ A 371nagytemetők, melyeket a falu friss vére táplál és tart fenn.Tolstoj Leó természetfilozófiájának ez a rövid tartalma, mely mint fenséges preludium ömlik át és olvad össze dr. Szacsvay József hivatkozott korrajzának tartalmával. Ritkán olvastam még könyvet éleim ben, melyben Tolstoj élet- és világnézete, erkölcsi értékbecslése olyan tökéletesen visszhangzanék, mint dr. Szacsvay három kötetes könyvéből. S ennek reális alapja pedig elsősorban az, hogy nincs még egy nép a világon, mely lelkileg annyira össze volna forrva az anyatermészettel és a földdel, mint a székelység. S mert én is székely vagyok: azért zsongott át egész lényemen Tolstoj zsoltáros természet és föld imádata, midőn Szacsvay a természetnek abban a dicső templomában hordozott meg, melyet Erdélynek neveznek. Folytonosan ismétlődő tolstoji parainezise: akié a föld, azé a haza! Ne adjátok el a földet, ne rúgjátok ki a talajt lábaitok alól, mert aki a földet eladja: hazát, lelket és jellemet veszít, kivetkőzik emberméltóságából. Ne cseréljétek föl napsugaras, madárdalos szabad hazátokat a nagyvárosok füstös, dohos levegőjű gyártelepeivel, ha több anyagi hasznot is ígérnek nektek, mert ennek ellenében olyan javaktól fosztanak meg benneteket, melyeket pénzzel felmérni nem i h e t : örök figyelmeztető a lét és élet egymással összefüggő szervességére, mely nélkül testi és lelki elnyomorodás következik. Dr. Szacs- Vay a létdimenziók összefüggését földi alapvetéssel tudatosan mu- Jafja ki írásaiban. A Lúz mezején megálmodott égi létra is egyik fe- én a földhöz volt támasztva. Ezen az alapon rajzolja meg antik jel- *emű hőseit, kiknek központjában — csodálatos megérzéssel — egy nő á l l : Nő, minden igaznak, szépnek és önfeláldozásig terjedő nemes cselekedetnek örök és egyedüli kútforrása, a végtelenbe menő emberi élet kizárólagos vezetője és útmutatója. Ebből a központi gon
dolatból sarjadzik aztán elő — s csak ebből érthető meg — a regényben rajzolt székely családi élet erkölcstiszta paradicsoma, melyben férj és feleség a tiszta lelkűség egyesülése, egymásért élni-halni Kész azonos lények szent egyessége. Anyaszív és önfeláldozó atyai gondoskodás a további kapocs a gyermekekkel szemben, kik hódoló hsztelettel és rajongó szeretettel csüngnek a szülőkön. De ebből magyarázható meg a földkerekségén sehol nem tapasztalható székely barátság is, rrelynek tartalma: hűség, ragaszkodás és szeretet; ez a gondolat tartja össze további lépéseiben is a mű szerkezetét és tar- taímát, amit a székely társadalmi élet megrajzolásában tár elénk. A székely nép többségének lelkében ösztönösen éí az a gondolat, hogy egyenlőség sehol sincs a világon, hogy maga a Nagymindenség is arisztokratikusan van berendezve, hogy közönséges népbolondító demagógia az a csúnya hazugság, hogy az országok kormányzására a k i * ’' a massza van hivatva, nem a kevés kiválasztott; azért a szé- ke,ynép sohasem lázadt az előkelőbbek, a vezetők ellen, nem is- J eJe  azt a demokráciát, mely nem tűri az igazi nagyságot, a gondolkodás nemességét, hanem mindent egyenlővé akar tenni alacsony v e m b e n . A székely úgy tekinti elöljáróit, kiválóságait, mint saját J r rének, saját lelkének és szellemének az egyesekben való kiteljesedé- ?.et> azt sajátjának, élete többletének, gazdagodásának vallja, azért ’szteli, becsüli, szereti, büszke rájuk, velük szemben bizalommal



HA&GITAVARALJA372viseltetik, követi őket életbe-halálba egyaránt. Viszont a magasabb társadalmi osztályok sem zárkóznak el hideg magasságokban a föld népétől, nem néznek le megvetőleg fantáziára épített fellegváraikból a misera plebsre. Olt élnek mind az anyatermészet szent ölében, azonos föld táp'álja őket, a szív me'ege és a jóakarat mennyei köteléke fűzi össze őket. Nincs „Herrenmorál", nincs „Sklavenmorál", nincsenek mindeneken és mindenkin átgázoló „Übermenschek", hanem az egy „A'yának gyermekei" evangéliumi igazsága. Gyermeki hűség és tisztelet a nép, atyai gondoskodás az előkelőbbek részéről, hogy mindenkinek legyen saját háza, virágos kertje, melyet munkaalkalmak megteremtésével saját szorgalma által szerezzen meg minden egyes ember.Ezt a szent egyezséget, összhangot sugároztatja felém és jelenik meg egy női szíven keresztül (milyen felemelő és megható gondolat) SzaCfViy szerencsés kézzel megalkotott korrajza. De ez a min
den ízében igaz, a valóságnak megfelelő regényes korrajzot csak az éiti meg valójában, aki a XtX. század utolsó harmadában a széke- j lyek közöd élt. Az a kor a tolstoji értelemben vett tisztességnek és becsületnek, a természetes életnek kora volt s a szerző a tisztesség- ; nek, a becsületnek és a földszeretetnek nevében tiltakozik az oláh terjeszkedés ellen, amely nép sem a múltban, sem a jelenben nem a „föld népe", hanem mint félnomád járt juhaival tétlenül és lustán ide-oda, tán jó túrót, ordát vagy zsendicét tudott készíteni, de földet j megbecsülni, földet mívelni nem, de nem is akart, ami földje volt azt is elhanyagolta s ezért erkölcsi karakter, minden vallásos fana- J tizmus dacára, s:m fejlődhetett ki e népfajban soha. Földszerelet és erkölcsi jellem nélkül pedig inás népek földjére törni felháborító; innen a regény lázadása minden oláh hóditó törekvéssel szemben. A tiltakozásban tehát nemcsak a vér, a faj. hanem a magasabb erkölcsi é> szellemi kultúra, a nagyobb elhivatottság joga van lényegében kifejezve. Ilyen megítélésben megbocsáth tó szerzőnek a regényben itt-ott megnyilvá uló túlzásai, különösen a „nadrágos" oláhokkal szemben.Szacsvay könyve ma teljesen korszerű, mert tart Imát ebbe a tolstoji és rousseau-i jelszóba foglalhatjuk össze: vissza a természethez, vissza a földhöz és vissza a néphez. Aki ebben az egyetlen és igaz jelszóban akar politikát csinálni, országot kormányozni, annak el kell olvasnia Szacsvay könyvét. Abbéd megtanulhatja, hogyan kell földet és népet szeretni s ezt a szeretetet az életben megvalósítani, hogy,m kell a demokráciát értelmezni.‘ Gödöllő, 1938 július 17-én.

Tamás Károly.
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Székelykeresztúr monográfiájáhozIrta: TIBOLDI JÓ Z SE F

A VÁROSli.A piac felső részén két emeletes épület állott. Két főúri család •akott benne. Az egyik zöldre volt meszelve, a másik sárgára. A zöldben gróf Haller József, a sárgában báró Gamera Gusztáv lakott. Mindkét család szoros kapcsolatot tartott fenn a városi polgársággal, ^seik nemes hagyományainak megfelelően, a szó szoros értelmében a város lakóival s a városért éltek. Gróf Haller József hatalmas termetű, hatvan év körüli, izig-vérig demokrata érzésű ember volt, kit *849 ben „a székelyek ügyének előmozdításáért" kötél általi halálra héitek s vagyonának elkobzása is elrendelteted, de kegyelmet nyert. Azonban, mint politikai fogoly 1857-ig Josefstadtban volt. Ősei az A'pádok korában jöttek az országba, kikkel össze is házasodtak. Ereiben Árpád vér folyt ugyan, de ő polgárlányt vett feleségül, Kiss Annát. A bájos, szeretetreméltó asszonyt egyszerűen Anna grófnénak hívta a nép. Anna giófné, ki férjét Josefstadtban gyakran felkereste, hat gyermeknek adott életet, köztük gróf Haller Jánosnak is, ki később Udvarhely megye főispánja volt.A grófi kastély kapuja mindig nyílva állott. Nem őrizte senki, esak egy hatalmas láncravert sas, mely fejét szárnyai közé húzva, villogó szemekkel nézte a ki-és bemenőket. Az utca gyerekek csak a kapualjig merészkedtek. Onnan nézték a gyilkos tekintetű állatot, héltek a közelébe menni. Rémület fogta el őket, ha a szörny unal- niaban, hatalmas szárnyait meglebegtette s száját kitátotta vagy csőreit csattogtatta. Hadd lássák, hogy milyen sorsom vo't nekem Josef- stadtban, szólott a gróf, mikor a levegő királyát, a szabadság szimbólumát láncra verette és rabságban tartotta.A demokratikus érzésű főúr nagykiterjedésű kertje vasárnap és ünnepnapok délutánján, mindenki részére nyitva állott. A gyümölcsösben ehettek, a halas tavon csónakázhattak, szórakozhattak. A vá- F°s lakói a nyári táncmulatságokat ott rendezték. Kozák Dávid híres bandája húzta a talpalávalót. A földre hajló gyümö'csfák, orgonabok- J_°k. jázminok s a különböző délszaki növények, melyeket az üveg- hazból nyárára kiültettek, száz meg száz szerelmespár boldogságának voltak tanúi. Napfényes nyári délutánokon vidám nevető emberek sütkéreztek, sétáltak, táncoltak, szórakoztak s élvezték a főúri vendéglátás örömeit. Madárdal, virágillat, szerelmes ajkak suttogása, titokban vá tott csókok csattanása, játszó gyereksereg nevetése, ujjongása. éneke, rtá| nco*ó párok suhanása, forgása, kurjantása, minden, minden cso- összt0S flarm< n̂^ba, egy tündérmesékre emlékeztető képbe olvadtkét ^ ^áró sem maradt el a gróf mögött. Valósággal versengett a *et, család, hogy a polgársággal való együttérzésének kifejezést adjon, báró szívesen vállalta az ünnepélyek, bálok, hangversenyek s más



374 HARGITA VÁRALJ Atársadalmi összejövetelek védnökségét s ragyogó szépségű feleségével s leányával a tündéri szépségű baronessel — ki bécsi udvarhölgy is volt — a polgárság minden mulatságán részt vett. Sőt mint díszelnök az ipartestületi gyűléseken is elnökölt.A főúri házak szomszédságában, hatalmas telken, a városi fogadó várta az utazókat. Két nagy kapuja éjjel-nappil nyitva állott. Udvarán óriási szín volt, mely alatt a borszéki és homoródi borvizesek meg a gyergyói és csíki deszkaszállító szekeresek szoktak pihenőt tartani. Sokszor úgy tele volt velük az udvar, hogy egy talpalatnyi terület sem maradt szabadon. A deszkások árúikat leginkább Gyulafehérvárra és Enyedre szállították. A borvizesek útja azonban kiszámíthatatlan volt. Azok a legcifrább vargabetűket írták le, amíg Segesvárig eljutottak. Azonban ha árújuk maradt, ott sem állottak meg, hanem össze-vissza barangolták Erdély minden városát.A városi fogadóval szemben egy inponáló emeletes ház állott. Jáger József háza. Benne a tulajdonos patikája. A patika előtti hosz- szű támlás pad a fiókkaszinó volt. Nyári időben, korán reggel, hivatal előtt, vagy este vacsora után ott szoktak gyülekezni a hivatalnokok, iparosok és kereskedők vegyesen. Ott tárgyalták meg az országos híreket, a megyei és városi eseményeket. Sok okos, életrevaló, közérdekű mozgalomnak az a fiókkaszínó volt a szülőhelye. Az öreg Jágernek szóda és szíkvízgyára volt. Szombatonként a hetivásárok alkalmával, a patika előtt árusította a szódavizet. Egy nagy pohár víz ára egy krajcár volt. Haragudtak is rá, mint veszedelmes konkurensre a homoródvidéki borvizesek, kik hordókkal szokták Keresztúrra hozni a borvizet.A Jáger patikától kezdve a piac déli oldalán kis megszakítással, csupa egyemeletes épület állott, melyeknek földszintjén, mint a kirakatok is mutatták, különböző üzletek voltak berendezve. Tulajdonosaik többnyire régi örmény és szász kereskedő családok sarjai voltak, kik meggazdagodtak, jómódban éltek s a város polgárságának színe-javát alkották.A piac nyugati oldalát doktor Lengyel József hosszú, zöldre meszelt, földszintes háza zárta be, melynek ablakai, mint a gyermekei testi-lelki épségéért aggódó anya szemei, úgy néztek a piacra s az azon zajló életre. Tulajdonosa a szabadságharc alatt Bem táborában, mint ezredorvos teljesített szolgálatot. Résztvett a segesvári csatában is, hol Petőfivel a csata folyamán több ízben találkozott és beszélt. Mint szemtanú harctéri emlékeiről gyakran mesélt a városiaknak.A református templomtól nyugatra egy nagytekiterjedésű udvar, a Macskásy féle udvar van. Középen a régi jóidőkre emlékeztető udvarházzal, hol Petőfi utolsó éjszakáját töltötte. Onnan indult utolsó földi útjára, mely a magyar nemzet egyik legszomorúbb kálváriájára, a segesvári csatatérre vezetett, hol a magyar sorstragédia egyik legszomorúbb jelenete játszódott le s hol hősi halált halva, a magyar dicsőség egén ragyogó csillaggá változott. A ház emléktáblával van megjelölve.A Macskásy udvartól nem messze, a Gagy patak partján, gyönyörű park közepében Gyárfás Endre földbirtokos nemesi kúriája áll.



HARGITAVARALJA 375A ház bejárata előtt, két óriási vadgesztenyefa, mint két testőr, várja az érkezőket. A küszöbön egy hatalmas, lompos szőrű, fekete kutya „Cézár" szokott heverni. $Abban az időben heves politikai harcok voltak országszerte, helyben Gyárfás Endre is részt vett. Ö a kormány embere volt. Az ellenzék vezérei pedig: Bartha Miklós és Ugrón Gábor voltak.A bizonyos időközökben megismétlődő választásokon csak úgy röpködtek a, csípős, gúnyolódó kortesnóták. Különösen az ellenzék volt zajos. Úton-útfélen hangzott a gúnydal:Gyárfás fekete kutyája,Kiállott a tó partjára.Ugassa a szegény embert,Hogy az adót fizesse meg.Az unitáriusok hitüket, vallásos meggyőződésüket még a kortesnótákban is kifejezésre juttattak:Egy Istenünk, egy életünk.Ugrón Gábor a követünk.Éljen a haza!Énekelték diadalmas arccal, mikor nemzeti színű zászlók alatt, az unitárius templom felől a piac felé tartottak, hogy Ugrón Gábornak a megbízólevelet átadják.„  A nagy rabonbán csodálatosan tudott a nép nyelvén beszélni. Verette a fajtáját, de az is őt. A köztük levő bensőséges viszonyt s a hagyományos ragaszkodást nem tudta megtörni semmiféle áskáló- ? ás> politikai hajsza, vagy intrika. A székelység szivébe zárta s jó- Dan'rosszban kitartott mellette.Vége következik.
Költő vagyok.Költő vagyok, mert valóság az álmom.Magas röptémből nem kell mélyre szállnom A lelkemet egy régi vágy betölti S nem kell sok nékem abból, a mi földi.Szivemben mégis szörnyű vihar támad,Ha elsiratom süllyedő hazámat,A régi otthont, mit elhagyni kellett,A szülőföldet, amely idegen lett.Megrázom öklöm ; nem lesz ez így mindég !A rablóbanda csak kelletlen vendég!Megnyílnak egyszer a tetszhalott sírok . . .Költő vagyok, mert érzem, amit írok.

Zajzoni Rab Géza .



376 HARGITAVÁRALJA
A nagy csángó perHétfalu a királyföldi törcsvári domíniumhoz tartozott. A határvédelem céljából ide telepített csángók, kiknek földesura Brassó város volt, mindinkább mezőgazdaságra kényszerültek. Külső birtokuk azonban nem volt egy talpalattnyi sem. Ellenben a szomszédos szász községeket a fejedelmek oly gazdagon látták el földekkel, hogy közhatósági nyilatkozatok és hiteles feljegyzések szerint egy harmadát sem tudták állandóan művelni. Ilyen volt nálunk a nemzetiségek üldözése.A csángó határőrök a fejedelemnek, az egyháznak és Brassó városnak tartoztak súlyos szolgáltatásokkal, jövedelmi fonások nélkül.Ezért már évszázadokkal ezelőtt olyan viszonyba léptek a hét falu körül elterülő szász községekkel, közöttük Prázsmárral, hogy Hétfalu belterületéig nyúló, minden oldalról körülölelő műveletlen, irtatlan, a szászok részére tehát teljesen értéktelen és használhatatlan területeket, melyek után azonban királyi adót a szászok mégis tartoztak fizetni, a csángók megkapták állandó használatra. Ezért részben csak a királyi adót, részben annak kétszereséig terjedő taksát tartoztak fizetni. így keletkeztek ezek a taksás, váltságos földek. A hasonló természetű földek országszerte a tulajdonosok állami kárpótlása mellett ingyen kerültek a használók tulajdonába, de az ilyen birtokrendezési törvények hatálya alól a királyföldet mindig kivették, külön törvényt ígérve, ami mindig elmaradt.Az 1848-at követő bonyodalmas időket a szászok felhasználva, igyekeztek a taksát felcsigázni és a már használhatóvá tett földeket korlátlan tulajdonjogukba visszaszerezni. Idegenekkel csináltak látszólagos bérleti szerződéseket, melyeket hatósági jóváhagyás végett felterjesztettek, holott a csángók erről mit sem tudtak, sőt zavartalanul használták tovább földjeiket. Végre Prázsmár község 1891-ben megkísérelte nyilvános árverésen bérbe adni ezen földeket.Igaz, hogy már 1861-ben is írt ki önkényesen árverést Prázsmár község, sőt Ábrahám János prázsmári községi esküdttel szerződést is kötött, de ezért a felsőbbség részéről illő dorgálásban részesült. Válaszában Prázsmár község elismeri a csángóknak emberemlékezet óta fennálló jogait és azt állítja, hogy csak a taksa behajtásának könnyítését célozták intézkedései.Az 1891. évi árverés azonban már életkérdés volt. Különösen Tatrang községre nézve, hol tatrangi üzletemberek nyerték el a bérletet és az eddigi terhek kétszereséért akarták albérlet gyanánt az eddigi haszonélvezők nyakába sózni.A csángók sok hiábavaló védekezésének mégis az lett a vége, hogy a szászok kénytelenek voltak az árverést semmisnek nyilvánítani és olyan egyezséget kötni, hogy 1894— 1899-ig fennmarad a régi állapot, de a csángók kötelesek 1894. december 31-ig pert indítani a taksás földek megválthatása ügyében. A csángók Dr. Papp Árpád jeles brassói ügyvédet bízták meg a per vitelével, ki a pert meg is nyerte.Mint előttem érdekes véletlent említem meg, hogy a perhez



HARGITA VÁRALJ A 377szükséges telekkönyvi hiteles másolatot Udvarnoky István brassói kir. törvényszéki telekkönyvvezető készítette.Ezen perre vonatkozólag ezerötszáztól kezdve vannak nálam különböző kivonatok, másolatok, periratok, térképek. Legérdekesebbek a brassómegyei tíz csángó községről 1881-ben községenként készült leírások, melyekből a községek akkori gazdasági és kultúrállapotáról jellemző hü képet kapunk. Legtöbb földrajzi leírásnak van címezve, de minden tudnivalót tartalmaz az akkori viszonyokról.. Ezen adatgyűjteményt ott fogom letétbe helyezni, ahol azt csángóink kívánják. *
Dr. Udvarnoky H. Antal.

Hűség.Az udvarhelyi vár alatt A vén Küküllő áthalad S a partja mentén gyász van ott : A gát alatt egy lányhalott.Akár aludna csak szegény . . . Fogóz a gátnak vesszején,Haja aranyfövénybe vész S a kék szeme az égre néz.A vén Küküllő háborog,Növesztik könnyes záporok;De csendesül éjfél körül S a lányhalott a partra ül.A partra ül és énekel:— A bánatom vigyétek el Ti messzebujdosó habok,Nyugatra hulló csillagok,Hogy nincs apám és nincs anyám, Csak messze a fogságtanyán Egy vasbavert szép kedvesem —S nem én leszekMásé soha, meghalva sem 1A vén Küküllő zúg, morog;Nem szűnnek a könnyzáporok.A partja mentén gyász van ott:Az ár alatt egy lányhalott . . .
Rém bánd
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Szelek szárnyánA rádióban tartottam felolvasást. A már ismert régi előadókat, akikről tudják, hogy nem ijed meg az árnyékától, vagyis a saját hangjá'ól, azokat ott hagyják egyedül a szobában, hadd szórakozzanak.Ezúttal azonban a „bemondó" leült az asztalom mögött levő székre és köhögés nélkül csendben hallgatta felolvasásomat. A hangfelvevő elzárása után hozzám fordult:— Nagyon szép v o l t . . .  és tanultam egy új „szót".— Ugyan mit ? — kérdeztem, hiszen a bemondók már minden szót hallottak 1— Ezt a szót tanultam: Nemere.— Nem ismerte ? I Nem hallott róla ? !  — és elszorult a szivem is, hogy valaki nem hallott soha a Nemeréről: valósággal egyéni, sőt székely nemzeti sértésnek vettem.így történt. És végig szaladt gondolatom a háromszéki fennsíkon, a csíki havasokon, át a Hargitán a székely tájakon, ahol ezt a vad ázsiai szelet minden teremtett ember, állat és növény rettegi.De találkoztam ott egy kóbor, odatévedt, idegen széllel. Nem tudom ini volna a tudományos neve. Tornadó? Tájfun? Ciklon?Kocsin mentünk Brassóba. Négy fiatal hölgy. Ott vásároltunk új ruhákat, kalapokat. Kiknél is, — Istenem ? Piatskó, Ladstádter, Király ? Rég volt. A Cenk alatt azóta más üzletek nyíltak, zártak. De, jaj, közben itt az is eszembe jut, hogy gyermekkoromban élt egy drága öreg néni, akinek az ura, Balás Antal, 48-ban a csatában eltűnt és ez az ezüsthajú asszony emlékül nekem adta később fehér menyasszonyi fátylát, melyet még az ő édesanyja is viselt fején. Ez a mesefátyol most üvegajtójú szekrényem belső oldalát díszíti és régirégi emlékeket mesél. Ez a Balás néni beszélte nekünk, hogy ők, három fiatal leány, Brassóban éppen új kalapot vásárolni mentek, mikor elsötétedett az ég hirtelen és velük szemben a sok ezeréves öreg Cenk hegy megbillent. 1837-ben volt egy nagy földrengés, erről beszélhetett a néni.De ime, kocsink ott halad a Brassó megyei gyönyörű síkságon, a Barcaságon. A kocsiban négy jókedvű fiatal hölgy viszi ölében a féltett új kalapokat és a kocsi megtömve kis és nagy csomagokkal.Október. Pazarul omlik a szép őszi ragyogás a síkságon. Egyik lány felkiállt:— Mi lehet az a rettenetes fekete ott a távolban ? 1Alig egy-két perc telik el, meg se lebben a levegő, de egyszerre hirtelen éjszakai sötétség szakad ránk és a fekete légőrvényben forog a kocsi. Csomagok, utasok, lovak már egymásról mit se tudva fekszünk az országúton. Itt-ott egy sikoltás hallik, de az is belevesz a ’ eketeségbe. Kapaszkodnánk valamibe, de mibe ? Mint a falevelet, úgy sodor tova a földön valami ismeretlen erő. Gondolkozni nem lehet, de homályos érzésem azt súgja, hogy itt a Vég. Az előbb még ott csillogott a kocsiút mellett az Olt vize, de mi ez, ami ráfeküdt gya mra, szivemre, ami megfojt kegyetlenül ? A por. A finom, irtó



HARGITAVÁRALJA 379zatos mennyiségű por megvakított teljesen. Orrunk, tüdőnk, szánk úgy betelt, mintha marékkai szórták volna bele, korom sötétség és irtóza- zatos szélbömbölés poklában lassan elhagyott eszméletem.Aztán emberek jöttek, futkosás, zaj, kiabálás hangzott. Szemedet felnyitottam. Halálos fáradságot éreztem. Visszatértem a más világról. Ott feküdtünk társaimmal együtt arcra borulva a vasúti sínek Között. Ott vesztegelt a vonat a nyílt pályán s az utasok borzadva élik át a szörnyű érzéseket, de senki se sejti, hogy ha egyet mozdul a vonat, halálra gázolja a sínek között fekvő áléit utasokat.— Ki vett észre bennünket a vihar múltával, Isten tudja. Nem kérdezték kik vagyunk, a jegyet se kérte a kalauz. Tépett ruhában, zilált külsővel, elgyötört idegekkel érkeztünk haza s az októberi napfény tovább ragyogott a síkságon, mintha semmise történt volna.♦Szelek szárnyán az Északi tengeren. A jó királyné városából Hágából, Scheweningenbe megyek. Ma a tenger napja van. Zúg, jaj- §at, fenyeget. Óriási hullámok ostromolják a partot. Nem jár ott most e8yetlen ember se. Sehol egy bárka vagy hajó. Még csak egy halász Se jár a vizek mentén. Ők tudják, hogy nem lehet. Csak mi nem tudjuk a három idegen, akik elindulunk összefogózkodva azon a ma- 
8as pilléreken épült hídon, melynek oldalait magas üvegfalak védik a szél és a hullámok ellen. A híd messzire benyúlik a tengerbe és a vegében egy körben épült terraszos kávéház várja a vendégeket. De most nem várnak senkit. Hárman haladunk az üvegoldalú hídon és yédettségünk tudatában gyönyörködünk a tenger viharzásában. Rövid jdeig. Mert emeletes szörnyű hullámtornyok rontanak ránk egy vékony, gyarló üvegfal védelme alatt a hullámsírban ringatózunk és szörnyű csattogással tépi idegeinket. Ezt nem lehet kibírni, összegünk, újra szaladunk, csúszunk, mászunk és testben-lélekben összerop- Psnunk. A „kávéháziból észreveszik, hogy emberek vergődnek a hídon, rehér kabátos pincérek tántorognak felénk, átölelve támogatnak, vonszolnak. A terraszon vastag fehér hó réteg. És szemeinkből véres könny hull. A só havazott be mindent. Fürge pincérsereg tódul ki, seprűkkel takarítják az Északi tenger havát. A habok már elpihentek, de mi alig tudunk annyi lelki erőt gyűjteni, hogy visszamenjünk az üvegfalú hídon. Idegeimben ma is ott lappang a hullámsír szörnyű
emléke. *Szelek szárnyán a Keleti tengeren járok, fel-fel a fjordok felé. ” fmden tengernek más a zenéje, más a színe, habjátéka. Ezüstfe- her, nagy, hömpölygő habhegyek és sárgás, tompa árnyalatba villanó vizivölgyek viaskodnak. Állok a fedélzeten, de jön a parancs és tá- v°zni kell. Egy hullám átcsap fölöttem és ott maradok csurom vizesen és kezemből elvitte a víz úti jegyzőkönyvemet. A kapitány üvegfalú háza ott áll a vihar közepén. A kapitány nyugodtan ül íróasztalánál és valami sárga réz műszereket vizsgál. Ijedség, vagy me- wzség kellett-e hozzá: a következő pillanatban beléptem az üveg- azba. Sárga hullámokba merültünk és újra éreztem a hullámsír rin- Sa‘ó örök dalát és megláttam a Tenger lelkét.



380 HARGITAVÁRALIALáttam a Fekete tengert. Kék volt, mint a kacagó gyermek szeme, mint a nefelejts. És a távolban intett Konstantinápoly. És láttam, ahogy a kék nefelejts gyászba öltözik és fekete lesz a víz fényes nappal. Valami rémület maradt bennem, féltem a Fekete tengertől, ahogy a szelek szárnyán lengette gyászfátyolát.*De megnyugtatott az Adria és a Földközi tengeren egy csudálatos naplemente, melynek megfestésére nincsenek szavak. Ha festő képein látnád, azt hinnéd vizionál. A világ legragyogóbb színeibenelmerül az élet s a tengerre leszáll az éj.*És valahol messze emlékemben a Zuider tón szelek szárnyán jön a dal. És a vízen feltűnnek a hajók. Hosszan sorban, mint Hargita alján a kóboros szekerek. A hajókon szénát szállítanak haza leányok, legények. Évődnek. A víz felett a széna tetején állanak, a leányok aranyló haja kibontva omlik le hátukon és lobog a szélben és az álomhajó lassan végig úszik a Zuider taván és elmerül az elmúlás ködében a tó is. *Magyar vizeken játszadozik a szél. Csallóközben, a nagy Dunán ringatja a csolnakot. Hárman ülünk benne. Székely havasok látásához szokott szememet és lelkemet nem nyugtatja meg a hömpölygő víz, sem a bájos kis szigetek. Sehogyse akarom megérteni, hogy hegymászás nélkül is lehet kirándulást tenni, csak bele kell ülni egy ilyen apró csolnakocskába és itt is ott is kiszállani a szigeteken.Már hazafelé tartottunk egy régi Űrnap ünnep délután, mikor a víz nyugtalankodni kezdett, majd hirtelen ránk szakadt a vihar és táncoltatni kezdte a ladikot, mely hamarosan megtelt vízzel. Az egyetlen evező keltéropp int. Három szép fiatal életet a szelek szárnyára bízott a Sors. És a szél belekerget egy vízimalom örvénylő sodrába. Minden idegszálunk érzi, hogy vonz a víz beljebb, beljebb a malom alá, ahol már a Halál l aki k . . .Hogy ott nem tartott örök vendégekül, azt csak abból tudom, hogy íme, írom e sorokat, mert vihar szele újból felkapott és partra sodorta az evezőtlen csolnakot. *Azt már egyszer elmeséltem, mikor a háromszéki Besenyő árkaiban hósírba temetett a Nemere. Szelek szárnyán megismerjem a Haláltáncot._______________ _________________ _____________ ________Ádám ÉvaL _
Kérjen Nemzeti Takarékosság könyvecskét,mert azzal 100 elsőrangú cégnél összes szükségleteit készpénzárban
felár és kezelési költség nélkül - hitelreszerezheti be s akárhány helyen vásárolt is, a vásárlások értékét 6 hónap alatt 1 helyen — irodánkban — fizetheti ki, kamatmentesen. Így készpénzárban, hitelre vásárol és amellett még rengeteg munkát és időt takarít m eg! A vásárláskor nem kell előleget adnia! A könyvecskét is díjmentesen kapja! — 

Iroda: Kárász ntca 5 sz. (udvarban) T e le fo n : 25-52.
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Diókkópéságok a régi jó világbanlila: SZ. SÓ LYM O S BEAÁgyúöntő Gábor Áron unokaöccsét, Gábor Pétert Háromszéken a berecki ősi kúriában búcsúztatták, mert Pestre készült jogásznak. Nagy elhatározást jelentett ez, hiszen abban az időben a mostoha székely földön postaközlekedés sem volt és Berecktől Nagyváradig váltott lovakkal, szekéren és delizsáncon kellett a közel hatszáz kilométeres úlat megtenni, hogy Váradtól vonattal feljuthassanak Budapestre. Lucskos időben hetekig is eltartóit az ilyen kéjutazás.Nagyon elcsendesedett a berecki ősi kúria. Péterrrel a ház vidám madara röppent tova. Édesanyja kisirt szemmel, némán járt-kelt az öreg ház tömör boltívei alatt, az apja, Bereck polgármestere pedig még nagyobb szorgalommal merült bele a gazdálkodásba, mert a pesti jogászkodásra sok pénzt kellett előteremtenie. Nagy reménységgel, de nem aggodalom nélkül indították világgá Péterkét, mert dár jóeszü fiú volt, a buzgalma nem mindig haladt ezzel párhuzamban. Amikor a polgármester aggodalmaskodott a nagyasszony váltig uíztatgatta, hogy Péterke lángelméje biztosan Pesten is feltűnik majd s más gondja sem lesz neki, mint a magolás. Péterke nem fog szégyent hozni a büszke ősi névre.Péterke pedig ezalatt fülig merült bele a fővárosi élet minden újdonságába. Boldogan élvezte a nagy távolságot, mely közte s a S2>gorú atyai ház között tátongott. Az ő ékesszólásának lett az eredménye, hogy nem Szebenbe, vagy Kolozsvárra került, hanem az ő a ,,itása szerint sokkal nagyobb tekintélyű hosszúszakállas pesti professzorok közé, akik majd több tudást öntenek az ő fejébe is.Azonban Gábor Péter joghallgató úr hamar megfeledkezett az indexéről, az előadásokról és a nagyszakállú professzorokról. Ellenben annál nagyobb népszeiüségre tett szert a Gyurkovics mamák közt és a pesti kisasszonykák előtt is regényes keretbe foglalta őt ágyúöntő Gábor Áronhoz fűződő közeli rokonsága. Uzsonnák, kár- fyacsaták, bálák, piknikek, bankettek zajlása közben fogytak a hónaPok s ennek arányában fogyott a Bereckről küldött pénz is. Azonban v°h olyasmi is az életében, ami szaporulatot mutatott, még pedig az »abszenciák“ , a jogi tárgyak „restanciái" és a válasz nélkül hagyott szülői levelek tömege. Gábor Péter javára legyen írva, hogy nem volt Puliszkatermészetű, sőt nagy tettvágya érlelte meg benne a kíváncsiságot a fővárosi élet éjszakai zajlása iránt is. Mindég sietős volt az u,ja s ferencjóska és a zsinóros magyarka gyakran váltogatták egymást daliás termetén., Azonban odahaza, Berecken nyugtalanok voltak az öregek. Péter már hetek óta válasz nélkül hagyta aggódó leveleiket. Hogy életben van. azt csak pénztkérő sürgönyökkel igazolta. Édesanyja váltig azzal nyugtatgatta a bosszankodó édesapát, hogy vizsgadíjakra kell a pénz s hogy szegény Péterke biztosan nagyon nekifeküdt a tanulásnak. Hogy grne hát rá leveleket firkantgatni.Ám az öreg úrban kegyetlen gyanú motoszkált, melyet még



382_____________________________________ HARGITAVÁRALJAjobban táplált egyik kolozsvári atyafiának hírhozása, aki Pesten járt s véletlenül egy tinglitangliban látta nyalkán, jókedvű társaságban Péterkét. A polgármester végül is elhatározta, hogy most már a saját szemével fog meggyőződni, mit művel jogász fiacskája a fővárosban. A jó nagyasszony sütött-főzött, lázas izgalommal s hosszú sóhajtások közt jókora batyuba gyömöszölt ínycsiklandó csemegéket szegény, kis nélkülöző fiacskája számára.Azonban Péterkét ezúttal cserbenhagyta híres előérzete, mert leghalványabban sem sejtette a készülődő kellemes meglepetést, a váratlan atyai rajtaütést. Éppen egy ősbudavári zengerájban járta a hop- szapolkát egy búzavirágszemü fehérnéppel, amikor szobatársa, egy negyedéves jogász vállon érintette s gyengéden beadagolta a robbantó újságot, hogy becses édesatyja a fővárosba érkezett s a Fehér lóban vett fel szállást.Qábor Péter nem volt gyáva legény, de'errea hírre a lábába szaladt minden vére. Egyszerre csak barátainak gyűrűje fogta körül s megindult a tanácskozás arról, hogy az apai szem előtt mi módon mentsék meg Péter becsületét. Végül is készen voltak a tervvel. Péterke jelszava glóriaként tündökölt felette s ez az volt: „a helyzet magaslatára kell emelkedni".Gábor polgármester csakhamar mint a Deus ex machina mennydörgőd be fia lakására. Előbb azonban óvatosan félrevonta a jámborképű szállásadóasszonyt, hogy kivallassa, szokott-e Péterke tanulni s általában mit hall róla.— Hogy mit hallok ? — kérdezte ijedt szemmel s míg a megfelelő válaszon törte terméketlen eszét, a boldogságos Szűzanyához rimánkodott, nehogy vádló felelet csússzék ki a száján, — mialatt zavarosan folytatta, — hát hallom nap-nap után, hogy ütögetik az asztalt. Sokszor éjjel is, nemcsak nappal. De nem egyedül ütögeti az ifiúr, hanem társaságban.S most vagy a vérbeboruló atyai szem, vagy a boldogságos Szűz sugallata, de valami helyes útra terelte további magyarázkodását.— Biztosan a taktust ütik a leckéhez, — rítta el magát zavarában az asszony, — s a konyhába szaladt, kifutó leveséhez.Gábor polgármester lelki szeme előtt egyszeribe harminckét levelű könyv makk és tökászos kottája ingerkedett s robbanó erővel, zsandárosan tört be a hónapos szobába. Péterke két könyökére vetve magát s a fülét befogva éppen a római jog makulátlanul tiszta lapjaiba lógatta bele az orrát és fennhangon magolt. Csak akkor fordult hátra nagy meglepetten, amikor az atyai kéz jólismert fogása csiklandozta füle körül. Gyorsan összekapdosta a székeken, ágyon, ferslógokon heverő s nyitva felejtett jogi könyveit, mintha valami varázslat öt perc alatt azok tartalmát makulátlan agyába préselhette volna. Péterke apjának előbbi gyanúja nagyrészben eloszlott s jóleső örömmel bólintott a polcra tűrhető rendbe sorakoztatott könyvek felé. Aztán kipakolta a hazai sonkát, mazsolás hurkát, kürtös kalácsot és még százféle izgalmas illatot párologtató hazai csemegét.— Hogy megy a tanulás f iam? Remélem nem vesz kárba a töméntelen pénz, amit rád költök? Kérdezte még a szivében némi



HARQ1TAVÁRALJA 3Ö3gyanakvással.De Péterke büszke önérzettel jelentette ki:— Édesapám az én tanáraim mind megvannak velem elégedve. Ezt akár tőlük személyesen is megtudhatja holnap.— Személyesen ? Hogyan ? Az ilyen nagy urakhoz hozzá sem lehet férkőzni. Talán nem is fogadnak engemet? Hüledezett az öregúr.— Hogyne lehetne, édesapám — szólt dölyfös fölénnyel Péterke. Hiszen ezek a híres professzorok személyes jóbarátaim nekem. Holnap délután többen ott lesznek a Kispipában — akár meg is hívhatja őket vacsorára. Azt hiszem elfogadják.— Tréfálsz velem te Péter I Hüledezett zavartan, de felragyogó arccal az apa.A vége az lett, hogy Gábor Péterék másnap csakugyan megjelentek a Kispipában, ahol az asztalnál egy csoport előkelő tartású férfiúra mutatott rá Péter.— Látja, édesapám, ott azt a harcsabajuszos jurgettafejű urat ? Az a római jog tanára. Tromffy Ákos. A mellette pipázó zsidószakállas, Tőke Gerzson, a közjog professzora. Szemben vakaródzik éppen, — hogy a bolha csípja meg, — az alkotmány és jogtörténet tudósa s mellette piszkálja az orrát, — viszket szegénynek, — a büntető és bűnvádi eljárási jog nagytekintélyű tanára. Látja, most ideköszöntek, fel is álltak, bizonyára édesapám üdvözlésére közelednek italunkhoz.Az öregúr szemében Péterke Góliáth tekintélyre fuvódott, hogy ’lyen hányiveti módon merte jellemezni a hírhedt diákfaló tanárokat, ^z ő idejében bezzeg máskép volt e z ! Dehát új idők — új emberek. Péterke bizonyára éles elméjével s tudásával nyert fölényt velük szemben. A kezét összedörzsölte és kisdiákos büszkeséggel gondolt a következő percek mámorára. Ekkora megtiszteltetés még senkit nem ért Háromszéken I Csak az csodálkoztatta meg egy kicsit, hogy ezek a tudós professzorok ilyen fiatalon kerültek az egyetemi katedrákra.Ez a tudós tanári kar még azon az estén nagy vigaság közt a berecki polgármester vendége lett a Kispipában. Cigánymuzsika és Jókedvű nótázás járta. Még talán pezsgő is durrogott Péterke apjának számlájára, aki mámoros büszkeséggel fizetett, miközben a tudós professzorok a jó öreg vállát meg-meg ve reget ve bizonyítgatták, hogy dyen derék apának csak derék fia lehet, s hogy Péterke remek jogász, kitűnő tanuló, példás hallgató — s bizony még híres ember tesz belőle.Boldog kábulatban utazott vissza Gábor Péter apja Bereckre. Kedélyesen ábrándozott a Váradtól hazafélé döcögtető latyakos úton. Most a tengely nem nyomta a derekát. Büszke örömmel gondolt az ó nagyszerű, előkelő fiára, akinek az egyetemi tanárok pertu barátai. Még csakugyan viszi valamire — gondolta édesen.Pedig ha most nyomban visszatérhetett volna a pesti Kispipába ~~ keseifire válna szája édessége és csalódás rántaná le boldog mámora selyem függönyét, mert az előkelő egyetemi tanárok képében * éterke idősebb jogásztársait ismerhetné meg, akik sokáig emleget-



384 HARGITA VÁRALJ Aték a berecki polgármester remek muriját s ilyenkor mindig jóízűen mulattak, hogy sikerült színjátszásukkal félrevezetni Péterke papáját, az egykori híres országgyűlési képviselőt, aki megszövegezője volt a Habsburgok trónfosztó iratának, amit Debrecenben a nagytemplomban tartott országgyűlésen hirdetlek ki. Dehát ez régen volt és a gyermekét többé kevésbbé elfogultan szemlélte ő is, mint a legtöbb szülő. A pesti emlékek a tervezgetések és édes álomképek aranyfüstjével vonták be a berecki kúrián Péterke szüleinek életét. — És csodálatos, ezeket az álmokat és hamis csillogású jóslatokat a sors szeszélye valóra váltotta, mert ágyúöntő Gábor Áron öccse, Gábor Péter méltó lett az ősi névhez és csakhamar, mint Bereck követe tűnt fel az országgyűléseken, később pedig majd két évtizedig Háromszék egyik legnépszerűbb alispánja lett.A sors véletlen játéka, vagy előre való megérzés volt-e, de az egy estén át egyetemi tanárokká előléptetett jogászpajtásokból kettő a valóságban is egyetemi katedrára került.
FikaIrta: KARDOS ÁRPÁD.Tagbaszakadt, nagydarab fiú volt. Enyedről kerülf a somlyai gimnáziumba. Ötödikesnek. Három kimagasló tulajdonságával nemcsak osztálya érdeklődésének központjába került, hanem rövidesen a magasabb körök, vagyis a hatodikosok, hetedikesek, sőt egynémely nyolcadikosok figyelmét is magára vonla.Kissé karikás lábakon épíiit magas, izmos teste ellenálhatatlan jogcímet adott a tekintélyre. Az erő Krisztus urunk előtt öttel vagy Krisztus urunk után tizenkilenccel is mindig csak erő volt. Az is marad. És akármennyire a szellemi élet kertjét kapálgatják, gyomlálgat- ják a diákok, a nyers erő bálványimádása mellett kitartanak.Ez volt az egyik.A második számú kiváló tulajdonsága abban ütközött ki, hogy íríg^lésreméltóan fuvolázolt. És végül, mert az Isten igaza is három, az előbbi két kiválóságot méllóképen tetézte be a harmadik: pompás érzéke volt a találó gúnynevek osztogatásához.A somlyai gimnáziumban az utóbbi kettő elég ritka volt. A fló- tázás is, meg a névosztogatás is. A flótázás valahogyan nem vágott össze a székely ember természetével, no meg a székely diák erszényével sem, ami pedig a másikat illeti, a diákok megelégedtek azzal, hogy a tekintetes tanári kar tiszteletremélió tagjait lássák el rokon- szenvük vagy ellenszenvük mérvéhez igazodó karikatúra-nevekkel. Egymással szemben kíméletesebbek voltak. Legalább is tartózkodtak a — többtermeléstől.Ez az enyedi fiú egyszerre megváltoztatta a helyzetet. A tanév legelső hónapjában mind a negyvenünk homlokán ott tapadt már egy-egy sziporkázó ötlet elsőszülött bélyege. Teljesen megszűnt a



-  . HARG1TAVÁRALJÁ__..... ___________________ 385Gyula, Jóska, Gábor, Feri, Laji, Miska, Pista, Gergely és a kereszti b e n  nyert egyéb közhasználatú nevek alkalmazása. Az enyedi fiú teljesen aláásta a születési anyakönyv gyakorlati értékét s bizony még most harminckilenc év múltán is szóban és írásban nem úgy szólít- gatjuk egymást egykori diáktársak, ahogyan a főtisztelendő úr keresztvize parancsolná, hanem azonmód, ahogyan annak idején a két fűzfa városának szülöttje ránknyomta.De a tömegneveket sem vetette meg. A sakkozás nemes szórakozását űző pályatársaink a sakktábla közkatonáit, a parasztokat rendesen fikáknak nevezték. Egy szép napon telivér ötödikes fölénnyel, melyben saját közelmúltunk nem éppen férfias megtagadása is ben- neizzott, valamiért erősen leszapultuk a négy alsó korosztály ifjúságát. Az enyedi közbevágott:— Hát mit vártok ezektől a fikáktól ?E perctől fika lett minden kisdiák, míg az ötödik osztály színvonalára nem emelkedett. Ez azonban megpecsételte az enyedi pajtás sorsát is, aki eddig szeplőtlen homlokkal járt-kelt közöttünk. Mint a Minden Fikák Keresztapjának, közfelkiáltással megadtuk neki a Fika nevet. vÍgy lett és maradt saját fegyverétől megsebzetten Kerekes Gyulából — Fika.Ezenközben azonban nem szűnt meg a fuvolázást nagy odaadással művelni. Olyan tökéletességre vitte, hogy míg csak el sem jutottunk az érettségiig, Fika volt a somlyai diákbanda vezérflótása. Anélkül, hogy felejthetetlen latin, magyar, német, görög, számtan és fizika-professzoraink jelességét csak egy hajszállal is kisebbíteni akarnánk, az igazság érdekében meg kell állapítanunk, hogy Fika az érettségi banketten különbül flótázott és pikulázott, mint ahogyan megelőzőleg az érettségi vizsgán a nyelvekből, a fizikából avagy a matematikából a vizsgáztató bizottság egyes tagjainak nem mindig szerény kíváncsiskodasait kielégítette.Mégis cserben hagyta a fuvolákMikor fölkerültünk Kolozsvárra az egyetemre, Fika az első héfen azzal lepte meg baráti körét:— Tárogatót vettem fiúk. Mától kezdve ezt tanulom.A jogásznak kevés lett a fuvola hangterjedelme. Az ő zeneelméletében a fuvola a középiskolával betöltötte hivatását s az egyelem magasabbrendűségéhez inkább illett a tárogató.Fika tárogatózni kezdett.Főhadiszállásunk az Egyetem utcai Szent József szeminárium volt. A Somlyóról kikerült egyetemisták jórésze ebben a konviktusban •akott. Fika azonban mint kövérebb erszényű ifjú, lerázta magáról a közösség kellemetlenkedő béklyóit s fölcsapott városi szobaúrnak.—- Azért mellettetek maradok. A Házsongárdban vettem ki szobát. — Délutánonként majd átugrom hozzátok.— Gyere csak, Fika ! Gyere!Jött is. És hozta a tárogatóját. Volt a szemináriumnak egy hatalmas helyisége, negyvennyolcasnak hítták. Nem politikai okokból, hanem mert 48-an laktunk benne. Itt mutatta be Fika tárogatói szárnypróbálgatásait, de úgy, hogy a 48-asnak majd kiestek az ab-



3S6 HARG1TAVÁRALJAlakszemei, mink pedig oknyomozó történelmi tanulmányok nélkül is rájöttünk arra, hogy miért futamodtak meg a kuruc tárogatók puszta hallatára a gyönge dobhártyájú osztrákok. Amikor egyszer körülbelül egy órán keresztül sikongatta és jajgattatta kedves vendégünk zenei hitvallása új eszközét, fölpattant az ajtó s magából kikelten ott állott előttünk nagyságos és főtisztelendő Balázs András kanonok úr, a szeminárium szelíd lelkű igazgatója.— De u r a im ... az Isten szerelm éért... mi van itt? Nyakunkra zúdítják a rendőrséget. Még becsukják az intézetet a lakosság nyugalmának botrányos megzavarásáért. Kibírhatatlan valami 1Fika nem jött többé. Sem tárogatóval, sem anélkül. Szörnyen bántotta, hogy művészete megérteden maradt.Egyszer a Kikkaker előtt botlottunk egymásba. Igen levert volt. Harmadnapos szakáll borostázta rokonszenves arcát.— Mi bajod tesvér ?— Furcsa emberek laknak ebben a városban. Semmi érzékük a zenéhez. Azóta ötször cseréltem lakást. A legújabb háziúrral meg ép most vesztem össze. Három nap alatt harmadszor. Azt vágta a fejemhez, hogy a lakói között zendülés tört ki a tárogatóm miatt. Hát vagy hagyjam abba, vagy menjek máshová.— S te mit mondtál ?— Persze, hogy elmegyek. A Petőfi-utcában már ki is néztem az új tanyát.Tíz nap sem telt bele, a Búza-utcából fordult ki reggel nyolckor a zarándok természetű Fika.Gyanakodva kérdeztem:— Mit keresel ebben az utcában ?— Hát itt lakom.— Hiszen a Petőfi utcában laktál 1— No igen. De kellemetlenségem volt a tárogató miatt a háziakkal. Egy ideges bolond doktor volt a szomszédom. A sámfával géppuskázott a szobám falán. Kis híja, hogy ökölre nem mentünk. Most itt vettem ki egy szobát. Éppen ma. Csak egy nem tetszik. Kutyát láttam az udvaron. Az pedig nehezen fogja inegállani szó nélkül, ha én rákezdem. Félek tőle, hogy együtt fogunk tárogatózni.Jól sejtette. Egy hét múlva már a Monostori-úton lakott. Tíz hónap alatt harmincnyolc lakást lakott. De nem tágított. Becsületes, szívós kitartással ragaszkodott szerelméhez. Meg lett a jutalma. Pompásan kitanulta minden fortélyát ennek a bűvös, bús magyar hangszernek.



HARGl'f AVÁRÁLJA 3Ő7
Ö r ö k s é g e mIrta: Remband.

Életemben csak egyszer örököltem. Ahogy én azzal az örökséggel megjártam 1Néhányszor tíz év előtt, egy rettenetesen unalmas, esős délután, kifordítottam a családi levelesládát. A lim-lom között egy névjegy nagyságú pergament találtam, melyre ez volt írva :— Mi, Erdélyország fejedelme stb. hű szolgálatainak jutalmazásaképpen adományozzuk te Kegyelmednek, Székely Mózes uramnak a kőhalmi és sinki harmincadot. Kelt stb. stb. Apaffy Mihály s. k.Tyű az ámenit 1 ez aztán beszéd, — gondoltam magamban. H amar pakoltam és mentem Élőpatakra, hol így, nyár idején az egész atyafiság feredőzött.Előfogom ottan Székely Gyurkát, az akkori háromszéki főispánt s mutatom neki az írást.— Öcskös, — mondja nekem a Gyurka, az én mostoha nagy- néném s a te keresztanyád sógorasszonyok valának s ezen a címen fád testálom az adománylevelet. Hajtsd bé az örökséget, ha tudod, Kőhalmon és Nagysinken 1_ Nekem se kellett egyéb 1 Éppen ott volt a fürdőn a két atyámfia : Pista, a kőhalmi főszolgabíró, kinek egyik szemét kacsázáson kilőttük volt, — meg a Jenő nagybátyám, a nagysinki főszolgabíró.Perbefogom hamar a Pistát és követelem rajta a kőhalmi harmincadot.Azt mondja Pista:— Rendben van 1 Huszonkilenc szem serétet kiszedett a doktor azábrázatomból, de a harmincadik még benne van. Ha azt is kiszedi, neked adom. A törvényes kőhalmi harmincadot. . .Ahogy az én bajusztalan szájam csáléra kajszult. . .Sebaj, gondoltam aztán, hiszen meg van a vagyon másik felerésze! Azt nem eresztem ki semmiképpen!Előfogom Jenő bácsit s követelem rajta a nagysinki harmincadot.— Gilt 1 — mennydörögte ő a fülembe. — Megkapod a harmincadot bütyök I Meg azt, mihelyt akarod IJenő bácsi Erdélyország legnagyobb gavallérja volt. Jegenye termetű, villogó szemű, fekete bajuszú ftnevad, aki előtt megreszketett az asszony, ha ránézett. Hiszen volt is elég baj nyaranta a fürdőhelyeken . .Megörültem a válasznak és nyakgattam a gavallért:— Aztán hogy kapom meg a harmincadot ?—■ Azt úgy, — felelte ravasz mosollyal, — hogy megkapod minden nyáron — a harmincadik szeretőmet! A nagysinki harmincadot . . . .____Hogy ütött volna bele a horgas istennyila valamennyi fejedelmi dotációba . . . .



h a r g i t a v a r a l j a388

Á székelykeresztúri tanítóképzőt végzett 
öregdiákok találkozója

A székelykeresztúri tanítóképzőt végzett öregdiákok f. é. július 4-én Budapesten, Bíró Dénes vendéglőjében találkozót tartottak, melyen gróf Teleki Pál Kultuszminiszter Űr távirati üdvözlése után Tiboldi József összehívó meleg szavakkal üdvözölte a találkozón megjelent Barabás Endre ny. képezdei főigazgatót, Éber Rezsőt és Sel- meczy Károlyt mint az intézet volt tanárait, úgyszintén a nagyszámban megjelent volt iskolatársakat s azok hozzátartozóit, majd a találkozó jelentőségét és célját következőleg ismertette.Kedves Volt-Iskolatársaim !Székely Testvéreim!A szülőföldhöz, a hazai röghöz való ragaszkodás az emberi léleknek egyik legszebb megnyilatkozása. Valami megfejihetetlen törvényszerűség, valami lebirhatatlan kényszer van benne. Hasonló ahhoz a titkos erőhöz, mely tavasszal a fákat rügybontásra, a virágokat nyílásra, a vándor madarakat visszatérésre készteti. A lélek tudatalatti rétegében él az az erő, mely az embert, a szülői házhoz, az anyaintézethez, az alma materhez vissza-vissza húzza. A szülőföld iránti szeretetről s az utána való olthatatlan vágyról szól e közismert népdal is: Késő ősszel száll a fecske messzire,De tavasszal újra megjő fészkire.Messze eljár hegyen, völgyön és síkon,Hej, de mégis azt csevegi jobb otthon.Ez a soha ki nem alvó ösztön, ez a lebirhatatlan vágy az indító oka azoknak az iskolai találkozóknak is, melyekre a volt tanulótársak messzevidékekről, hosszú évek múltán is hazasietnek, hogy a szülőfölddel való érintkezésből — Anteuszként — új erőt merítsenek az élettel való további küzdelemhez.Kedves Iskolatársaim ! — Mi, akik a székelykeresztúri tanítóképzőben tanultunk s most e csonka országban élünk, kik az élet legsúlyosabb harcát vívjuk, mindannyian tudjuk és érezzük az iskolai találkozók fontosságát és szükséges voltát. Nekünk azonban — sajnos — kiket az idegen szuronyok szülőföldünkről menekülésre kényszerítettek, kiket otthonunkból kiüldöztek, vagy — mint rájuk nézve veszedelmes „irredentákat" odahaza börtönnel várnak, nekünk nem adatott meg az, hogy a szülőföldünkre, s az anyaintézetünkhöz visszatérve az élettel való küzdelemhez magunknak, mint Anteusz, új erőt merítsünk. Nekünk nélkülöznünk kell a viszontlátás boldog őrömét, a szülőföld léleküdítő levegőjét, az erdélyi bércek csodás panorámáját, a Küküllő vizének csobogását s a nyikómenti füzeknek gyermekkori emlékeinkről szóló suttogását. Nem sétálhatunk végig annak a városnak az utcáin, melynek minden kövéhez kedves emlékek fűznek bennünket. A város, ahol születtünk, tanultunk, hol a gyermekkor gond



389HARGITAVÁRALJAtálán éveit töltöttük, hol az első szerelem édes örömét és fájdalmát ereztük, hol füzfatilinkót, majd szerelmes verseket faragtunk, „kötőkébe" jártunk, szavaltunk, táncoltunk, udvaroltunk, éjjeli zenét adtunk, hol a székely szokásokat és nemes hagyományokat magunkba szívtuk s volt tanárainktól a tanítói hivatáshoz szükséges talentumokat átvéve az életbe röppentünk, ma az a város idegen hatalom minden képzeletet felülmúló, embertelen zsarnoksága alatt szenved.Ez a szomorú valóság azt hiszem, — Kedves Testvéreim— minden szónál jobban magyarázza ennek a találkozónak a jelentőségét «  célját, ami nem más, mint egy-egy baráti kézszorítással és testvéri öleléssel pótolni azt az eleven kapcsolatot, melytől a rettenetes „Trianoni ítélet" bennünket megfosztott. Részünkre ez a mai baráti kézfogás és testvéri ölelés a szülőföldet helyettesíti.Mi, akik e csonka hazában szétszórva a „kovász" szerepét kell, hogy vállaljuk, mi, akik egy-egy város, vagy egy-egy eldugott falu társadalmában magasra tartjuk és ápoljuk a hazaszeretetnek azt a lángját, mely a Hargita fölött izzó nap sugaraitól nyerte fényét és melegét, mi akik a „magyar szalmaláng" hirtelen fellobbanásának és tragikus kialvásának oly sokszor voltunk tanúi: azért jöttünk ide, hogy a tehetetlen szitkozódás és erőtlen fenyegetőzések helyett c találkozásból erőt merítsünk ahhoz a nagy munkához, melyet sorsúik ránk mért, melyet csüggedés nélkül, székely szívóssággal utolsó lehele- iünkig folytatni fogunk s mely végeredményében — hiszem, — hogy mindnyájunk részére szülőföldünk boldog viszontlátását fogja elhozni., Barabás Endre, Péterffy Gyula ny. isk. igazgató és többek hozzászólása után Tiboldi József a „Hargitaváralja" f. é. 25—26. számaiban „Székelykereszlúr monográfiájához" címen megjelen cikkét olvasta fel, mellyel lélekben elvezette a megjelenteket abba a városba, melyhez őket a legkedvesebb ifjúkori emlékek fűzik.A nagytetszéssel fogadott felolvasás után ismertette Jósa Jánosnak a „Hargitaváralja" felelős szerkesztőjének a lapra vonatkozó elő- nzetési felhívását. Rámutatott arra a fontos szerepre, melyet a lap hivatva van betölteni. Mindannyian érezzük, mondotta, egy ilyen összejövetel léleküdítő és új erőt adó hatását. Ugyanezt a szerepet tölti be a ..Hargitaváralja" is, de még fokozottabb mértékben, mivel hetenkénti Megjelenésével állandóan ébren tartja és táplálja azt a szeretetet, mely bennünket szülőföldünkhöz fűz. Mivei a lap fennmaradása és virágzása általános nemzeti érdek, felkérte volt iskolatársait, hogy ameny- nyire csak tehetik, azt erkölcsileg és anyagitag támogassák. Az öregdiákok örömmel vették tudomásul a felhívást és egyhangúlag elhatá- rözták a lap támogatását.Azután határozatilag kimondották:A csonka országban és az Erdélyben élő magyarság közötti kapcsolat fenntartása és erősítése céljából fokozottabb mértékben fogják támogatni az anyaországi és az erdélyi iskolák közötti kapcsolatot.Tovább fejlesztik a „Magyar imádságos könyv" akciót, melynek az a célja, hogy minden székely gyermek kezébe legalább egy anyanyelven nyomtatott könyv is jusson. Ezzel kapcsolatban vitéz Kásás Árpád honvéd százados bejelentette, hogy az „Észak Pestmegyei Vitéziszék" 100 drb. könyv ajándékozását vá'lalja az erdélyi iskolás



390 HARCiITAVÁRALJAgyermekek részére.Elhatározták, hogy tantestületeikben a „Végek alapjára" való rendszeres adakozást, melynek célja, az erdélyi lehetséges székely ifjak taníttatása és a szegény tanítói családok segélyezése, fenntartják és tovább fejlesztik.Végül pedig az erdélyi szegény, székely tanítók segélyezésére 840 leunek megfelelő összeget adtak össze.Az értekezletet társas vacsora követte, melynek végeztével a megjelentek testben és lélekben felüdülve, bizakodó hangulatban tértek vissza arra az őrhelyre, hová sorsuk állította, hogy tovább folytassák azt az önfeláldozó munkát, melyre ezekben a nagy időkben székely mivoltuk predesztinálta.így folytak le a székelykeresztúri tanítóképzőt végzett öregdiákok első találkozója, melyen a megjelentek nemcsak söröztek, boroztak és szónokoltak, hanem nemes cselekedetekre buzdultak, határoztak s szép szavaikat a „Tett" követte.Ezek a „Székelykeresztúriak 1“ Krónikás.
Jövőt építő magyar ifjúságA „Magyar Világnézet Szövetség" vezetősége az alábbi kommüniké közlésére kért bennünket. Szívesen tettük, mert minden nemzeti mozgalomnak hívei és támogatói vagyunk. Szerk.Amit eddig csak a lapok képes mellékletein, vagy a mozihíradókban láttunk, — a zárt sorokban masírozó olasz avangárdistákat és ballilákat, vagy a németek „Hitler-Jugendjeit" — személyes vérmérsékletünk szerint raktároztuk el az emlékezetünkbe. Volt közöttünk, aki sokallotta a rendet ebben a látványosságban, voltak, akik irigyelték azt a nemzeti átütő erőt, melyet majd ez a nyolcas sorokból felnövő ifjúság jelent a jövőben, de nem volt közöttünk egy se, aki a látottakat a magyar viszonyokban is el birta képzelni. A német és az olasz világ más és mi is mások vagyunk. Hogy egy olyan fajta nyolcas sort magyarra fordítva elképzeljünk, ahhoz az egész közéletünknek ki kellene előbb fordulni a sarkaiból.És most mégis valami történni kezd és hosszú előkészítő munkánk eredményeképen egyre többször és többfelé halljuk emlegetni az „Ifjú Magyarok" szervezetét, amely legutóbb együttmükédését az Országos Cserkészszövetséggel is kiépítette.Tehát ez volna az, ami a magyar ballilákat és Hitler Jugende- ket helyettesítené?Lehet, hogy ez lesz, de ebben az esetben nagyon különbözni is fog mind a kettőtől. Az „Ifjú Magyarok" nem masíroznak. A magyar ifjúság nem ér rá masírozni. Mi kevesen vagyunk és más a dolgunk. Az „Ifjú Magyaroknak" is van jelszava, de az a jelszó minden eddigitől különbözik, és azt mondja, hogy „Minden magyar 

ifjúnak húsz éves korában legyen háromezer pengő bankbetétje, amit 
maga eszével keresett meg. “



HARGITAVÁRALIA 391Hosszú jelszó, de ha magvalósul, új Magyarország kezdődik utána, mely nem is fog hasonlítani a régire.És az az érdekes, hogy a jelszó elharapódzik, egyre több szakis  laikus elmét hódít meg a legmagasabb társadalmi színvonaltól a legalacsonyabbig, — még pár hét és az Ifjú Magyarok mozgalma az ország területén felállítja kétezredik szervezetét.A társadalom tennivalója ebben a nagy nemzetépítő megmozdulásban egyelőre a következő:Az ifjúság jelentkezzék a legközelebbi cserkészparancsnokságon, ahol megkapja'szervezeti beosztását, vagy azonnal, vagy a legrövidebb idő alatt.A „felnőttek" pedig tegyenek számadást magukkal és gondolkodjanak.A magyar üzletember azon, hogy ime egy szavára tízezer megbízottja lehet szerte az országban, akik árukat kutatnak fel, megbízásokat végeznek, nem jutalékért, hanem önkéntes adomány ellenében, amit a megbízó saját maga szab meg olyan mértékben, ahogy azt a vett szolgálat számára megéri. Az adományt az üzlet lebonyolítása után fizeti le az ifjúság helybeli „kereskedelmi kamarájánál".A magyar kisiparosnak az ifjúsági „iparkamarák" munkát szereznek akár a legtávolabbi helyekről is. Ezért is adomány jár, érdem szerint, utólag.Az ifjúsági szervezet minden elvégezhető megbízást lebonyolít minden magyar ember számára, s szervezete úgy vehető igénybe, mint a posta és távíró.Az ifjúsági „műszaki kamarák" műhelyeiben trükkfilmek készülnek, könyvkiadó vállalataiban talán új életre kel a színmagyar irodalom s más ezerféle működés hangya munkájából, Isten segítségével el tudjuk érni, hogy egy magyar jelszó meg is valósuljon; — a mienk, — az a bizonyos háromezer pengős ifjúsági bankbetét húsz éves korra.Akinek e mozgalommal kapcsolatban mondanivalója, vagy érdeklődése lenne, keresse meg levélben a „Magyar Világnézet Szövetség" irodáját, Budapest, VII., Erzsébet körút 43. Pátria-klub cím 
alatt.

k ö n y v e s p o l c u n kH erbárium . Ez a címe B. Késmárky Róza legújabb könyvének. Címlapja oly finom és szép, mint a régen elszállott illat emléke.A könyveknek tartalmáról szokás Írni, de ennél a könyvnél mondani kell valamit magáról az íróról is, mert igy válik teljessé könyvének ismertetése.B. Késmárky Róza ott élt hajdan a szép Erdélyben, a kastélyszerű virágos kúrián, Kenteikén.. Mint fiatal leány úri kedvtelésből forgatta a tollat, melyet mégis le kellett tennie, mert ezt a hivalkodást sem szülei, sem férje nem helyeselték. És nyugodott a toll hosszú évtizedekig. A szép fiatal úriláoyból hófehér hajú szép Nagy



asszony lett, akit a sors válogatott csapásokkal sújtott. A menekülés után emlékeinek élve itt húzódott meg a fővárosban és újabb tragikus sorscsapások után túl a nyolcvan év ezüstös korhatárán B. Késmárky Róza újra felvette a tollat, hogy tovább írja történeteit.Az érdekes múltú erdélyi Nagyasszonynak egymásután hat nagy könyve jelent meg. Az idei könyvnapra a Herbárium. Tiz elbeszélés, melyben ölelkezik a múlt és jelen. Csak egy szó, egy kifejezés és már ott vagyunk a régen eltűnt vidéki úri házak levegőjében, ahonnan úgy lebegnek felénk az alakok, mint a szárított virágok fájdalmas édes emléke. Aztán elénk hozza a faluk népét, majd a következő lapon a mai ember szövevényes lelkivilágát boncolgatja a Nagyasszony. Gyors egymásu'ánban megjelent könyveinek cím e: Szent rögeszme. Színfoltok egy régi palettán, Élet-halál harc, Még egy Slemil, Sodró sorsok, Herbárium. Utolsó könyvéből mutatóban közölni fogjuk a Tutajos szerelme c. elbeszélés egyik részét.
Á. É.Lobogó lángok. Vitéz Várady Géza tábori vezérezredes, pápai prelátus, apát ezen a címen foglalta kötetbe azokat a beszédeit, melyeket különböző alkalmakkor elmondott. A szép beszédek egyformán szólanak minden vallású emberhez, mint ahogy a világháborúban egyformán katona volt minden valláshoz tartozó egyén. E beszédekben benne van az egész történelem. Megelevenül a múlt. Elég, ha csak az egyes beszédek címét soroljuk fel. Aligha jelent meg eddig olyan könyv, mely kizárólag a katonák különböző lelkiállapotait veszi beszéde alapjául,Talán akadnak olvasóink között olyanok, kik egykor maguk is hallották a tábori főpap beszédeit Lembergben, Brodyban, a Hősök sírjánál, lövészárkokban, rajvonalban, tábori lelkészi gyűléseken, hadifogságból érkezettek gyfijtőtáborában, Wolhyniában, barakkórházak- ban, Manilovánál, cserkészeknél, ezredünnepélyeken, zászlók, harangok, templomok felszentelésén, élelmiszerhiányban éhező katonák között, vitézi avatásokon, díszes esküvőkön, stb., stb.A vitéz főpap utoljára a francia fronton teljesített szolgálatot. Ez a hatodik nagy munkája, amelyekben a világháború képe vonul fel előttünk az egyházi beszédek hélterében. Rövid, tüzes, lelkes, meggyőző és emelkedett szellemű mindenik beszéde. Kapható szerzőnél, Kamaraerdő. Régebbi könyvei elfogytak.. , Á. E.Erdélyi Értesítő. Az Erdélyi Férfiak Egyesülete hivatalos lapjának nyári száma most jelent meg értékes tartalommal. Megemlékezik a budapesti Hargitaváralja Jelképes Székely község tavaszi tisztújító közgyűléséről is.A M agyar Sajtó  Évkönyve. A napokban hagyta el a sajtót Sziklai János és Szász Menyhért szerkesztésében A Magyar Sajtó Évkönyve 1938-as kiadása. A m'ntegy 509 oldalnyi mű nélkülözhetetlen azok részére, akik a magyar sajtóval valamilyen kapcsolatban vannak. Ez az évről-évre megjelenő érdekes munka, mely Sziklai Já nos író-munkatársunk nagyobb tanulmányát is tártaim izza, nemcsak a fővárosi napilapok életét mutatja be, hanem felöleli a magyar sajtó valamennyi lapjának személyi és tárgyi adatait. Különös érdekessége
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HARGITAVÁRALJA 393az, hogy az elcsatolt részek és külföld magyarnyelvű sajtójával is foglalkozik. A mű megrendelhető A Magyar Sajtó évkönyve szerkesztőségében, Budapest, Vt. Mozsár u. 9.
Erdélyi hirek

Petőfi ünnep Erdélyben. Kolozsvárról jelentik. Július 31-én Petőfi halálának 89-ik évfordulója alkalmából nagyszabású Petőfi ünnepélyt rendeznek a történelem színhelyén, ott ahol 1849. július 31-én Bem tábornok hadai az orosz túlerővel szemben vereséget szene t e k  32 e*eset* ősökkel jeltelen tömegsírba eltemették Pe-
Ember áldozatot is követelt a Csík-megyei vihar. Csíkszeredából jelentik. Július második felében hatalmas zivatar vonult vérgig Csíkvármegye területén. Egy testvérpárt villám sújtott agyon, í^íg Tusnád-fürdő és Bicsad között a megáradt és kiöntött Olt egy értékű asszony* ragadott magával. Az okozott kár több százezer lei
Erdélyi magyar székely lapok emlékezései Mária királynő

ből. Románia gyászba öltözött. Meghalt Románia királynője. A gyász analános volt. Ennek legszebb bizonyítéka az, hogy az erdélyi magyar-székely lapok őszinte rászvéttel emlékeztek meg a megértő lelkű Mária királynő elhúnytáról. Románia nagy halottját f. hó 24-én, va- Sarnap, méltóságteljes pompával és általánosan megnyilvánult őszinte részvét mellett helyezték örök nyugalomra., D iplom aigazolás. A nemzetnevelésügyi miniszter új rendelete ságit*1 ̂ bCn igazolni kell az egyetemi diplomák valódi-
• Az ügyvédek nyelvvizsgája Erdélyben. Románia — mint ismeretes — kötelezővé tette a nyelvvizsgát az ügyvédek részére is.t'Ott természetesen megtagadták. Most, mint Temesvárról jelentik, az ottani kisebbségi ügyvédeket fegyelmi biztosok elé állították a a román nyelvvizsga megtagadása miatt. A temesvári kisebbségi ügyvédek újabb tiltakozással éltek a nyelvvizsga rendelet ellen.

Az EKE élete Aradon. Aradról jelentik. Az Erdélyi Kárpát Egyesület július 24-én a magyar társadalom élénk figyelme mellett artotta meg összejövetelét, mely vacsorával volt összekötve.
Az új erdélyi nemzetközi országút megnyitása. A Püs- POkladány-Arad-Nagyvárad közötti nemzetközi út elkészült. Augusz- Usban adják át a forgalomnak.

. . Kéknefelejts. Ez a címe az első befutott erdélyi operettnek.iái!16' -^nos ír*3- Megzenésítette dr. Szőcs Ervin, akiről kevesen tud- k, hogy apai £s anyai ágon is törzsökös székely. A darabot Kop á r t  mutatták be szép sikerrel.
, Az oláhok félnek a népszavazástól. Romániából jelentik, 

ogy egyes lapok a jelenlegi határok módosítását szolgáló népszava
s lehetőségeit mérlegelve kijelentették, hogy az oláhok a területi



394 HARGITA VÁR ALJAállapotokat véglegesnek tekintik, s mindazokra az eseményekre, amelyek a területmódosltást szolgálnák, mozgósítással felelnének. Ne te ne!D r. Páter B éla halálára. Kolozsvárról jelentik. Dr. Páter Béla a kolozsvári gazdasági akadémia igazgatója és a kolozsvári egyetem kiváló magántanára 78 éves korában elhunyt. Halálával nagy veszteség érte a tudományos világot és Erdély gazdatársadalmát. A növénytani tudomány művelője volt és a gyógynövények kihasználásának módjára ő tanította meg tanítványait és az erdélyi gazdákat. Mi, kik személyesen ismertük Páter Bélát, egy vadvirág csokrot küldünk — lélekben — sírjára.A  csángók eredete. A románok elismerik a csángók magyar eredetét, de szerintük azért vándoroltak ki a régi Oláhország területére, mert ők, mint a székelyek, itt több szabadságot élvezhettek.
L á r m a f aE lhun ytjaink. Az erdélyi és székely főűri világnak halottja van. Özv. Kilyéni Székely Mózesné, Zágoni Szentkereszty Anna bárónő, csillagkeresztes hölgy 86 éves korában hányt el Debrecenben, június 30-án. Páratlanul élénk szelleme, nagyszerű visszaemlékezései felölelték a régi Erdély és a Székelyföld minden történelmi és társadalmi mozzanatát. Valóságos élő lexikon volt. Érdekes egyéniségű, kivételes asszony volt. A régi nagyasszonyok mintaképe, telve erővel.A Küküllő-megyei Almakerék-en az ősi birtokon, a híres Apaffy kastélyban élt hajdan. A román betörés óta Budapesten húzódott meg mérhetetlen gazdag emlékeivel, melyeket évről-évre készültünk megírni. Elmaradt. . .  elkéstünk. Itt hagyott a Nagyasszony. Nyugodjék csendesen. Á. É.Szentesről kapjuk a szomorú, gyászterhes hírt. Derzsi Kovács Ferencné, sz. Zolnay Vilma 70 éves korában Szentesen elhúnyt. Az örökkévalóság hazájába költözött nagyasszonyt kiterjedt rokonságán kívül férje: Derzsi Kovács Ferenc ny. főgimn. tanár és fia D . K . Jenő főgimn. tanár székely testvéreink gyászolják. Szerkesztőségünk őszinte részvétnyilvánítását fejezi ki a gyászolók előtt.K özségünk gy ásza . Szegedi községünk örökös tb. bírájának, dr. primőr szombatfalvi Gálffy Ferenc kir. közjegyzőnek gyászával községünket is gyász érte. Ugyanis apai nagynénjének szombatfalvi Gálffy Vilmának férje, dr. Mezey Pál ügyvéd, volt hadbíró főhadnagy Szegeden f. hó 24-én d. u. elhúnyt. Dr. Mezei Pál egyike volt azoknak, akik lángoló magyar hazaszeretettel töltik be hivatásukat mindenütt, ahová az élet állította. Kecskeméten végezte középiskoláit. Budapesten tette le az ügyvédi vizsgát. Résztvett a világháborúban az olasz harctéren. Kecskemétről került Szegedre, ahol három évtizeden át élt szívós, kitartó akarással hivatásának és a társadalomnak. A szegedi ügyvédi kamaránál haláláig exponált tisztséget töltött be. Most egy influenzából eredő szövődményes tüdőgyulladás hirtelen el



MARGITAVARALJA 395szólította az életből hátrahagyott székely felesége, Vilma és Mária gyermekei és rokonsága mély fájdalmára. Temetése f. hó 25-én volt Kecskeméten, ahová az elhúnytat Szegedről a családi sírboltba szállították. Községünk a temetésen özv. Szabóné, Balázs Mária Nagy- aszonnyal, kit az elhúnyt családjához 25 évi barátság és sógorság fűzi, képviseltette magát. A gyászolóknak községünk nevében ezúton fejezzük ki igaz részvétünket.
Kinevezés, dr. Gonda Tibor p. ü. titkárt a szombathelyi Har- gitaváralja Jelképes Székely Község lelkes bíráját a pénzügyminiszter Ur p. ü. tanácsossá nevezte ki, ami általános örömöt jelentett a vasmegyei társadalomnak és az oltani székelységnek. Gratulálunk.
Dr. Filó  János: társszerkesztőnk. A gödöllői szerkesztőségi találkozó alkalmával a szeretet és az elismerés meleg hangján esett szó dr. Filó János gazdasági tanácsos, ügyvéd, v. egyetemi tanársegéd, székely testvérünknek lapunk érdekében megnyilvánult többrendbeli áldozatos szellemi és anyagi támogatásáról és munkásságáról. Ezért dr. Filó Jánost a szerkesztőtanács hálás köszöneté szerény jeléül egyhangúlag a „Hargitaváralja" társszerkesztőjévé választotta.

Hirdetéseinkre felhívjuk olvasóink figyelmét. Pártoljuk a Hargitaváraljában hirdető cégeket, mert hirdetéseikkel ők is támogatnak bennünket. Vásárlásoknál pedig hivatkozzunk a „Hargitavár- aljá“-ra.
Amerikai székely szervezkedés. New-Yorkból jelentik. Az amerikai székelyek mozgalmat indítottak az ottani székelység társadalmi megszervezése érdekében. A szervezés lelke Stephen De Lo- sonczy. Az ősz folyamán New-Yorkban műsoros összejövetelt tartanak a „Hargitaváralja" javára.
A Hargitaváralja könyvei. E címen indított könyvsorozatunknak két értékes füzete hagyta el a sajtót. Miklósvári Gyenge József —Adám Éva : báró Dániel Gábor, Udvarszék utolsó főkirálybírájá- nak ismeretlen emlékezései. (VI. füzet) Ára 150 P. Továbbá: Ádám É va: Hogyan nevelték szülei Majláth püspököt. (VII. füzet) Ára 50 fillér. Mindkettő megrendelhető kiadóhivatalunkban. Szeged, Csemegi u* 4 szám.
Turáni vadászok seregszemléje Dunakisvarsányon és 

Csepelen. A vitéz Sipos Árpád m. kir. litkos tanácsos, ny. gyal. tábornok vezetése alatt áltó Turáni Vadászok szervezete teljes erővel folytatja országos szervezését. Óriási tömeg és az országos központi vezetőségnek jelenlétében alakult meg a helyi csoport Dunakisvarsányon és Csepelen, ahol a gazdatársadalom és a nemzeti alapon álló munkásság zárt sorokban csatlakozott a szervezet zászlója alá, hogy annak hármas célját: a régi határok visszaállitását, a bel- 
rend fenntartását minden forradalmi megmozdulással szem
ben és az államalkotó magyarság jogos kérdéseit diadalra 
vigye.

Helyreigazítás. Előző lapszámunkban (25—26) 337 lapon felülről 4 es 5. sóiban a „nemzetek pallóján" helyett a „Németek pallóján", a 347. lapon a cím alatti petit sorban „Miklósvári Gyenge Miklós" helyett Miklósváii Gyenge József olvasandó.
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A „Hargitaváralja" szerkesztőinek találkozása Gödöllőn. Hírt adtunk arról, hogy lapunkat, miután szerkesztői nyári pihenőre tértek, július illetve augusztus végén jelentetjük meg összevont számokban. E pihenőt azonban a székely ügy lelkiismeretes és önzetlen munkásai a lap jövendő sorsának meghatározása érdekében meg-megszakí- tották. Július 15-én ugyanis Tamás Károly társszerkesztőnk gödöllői kúriájában adtak találkozót a szerkesztők: Ádám Éva, ki a fejérmegyei Kulcsnyaralón tölti pihenőjét, dr. Szacsvay József és csikszent- györgyi Jósa János. E találkozót a felmerült kérdések letárgyalása céljából megismételték július 20 án dr. Szacsvay József főszerkesztő otthonában. Mindkét helyen igen kedélyes hangulatban zajlott le a szerkesztői tanácskozás, mely a magyar-székely egységes társadalmi szervezkedés lehetőségeit és a Hargitaváralja Jelképes Székely Községekbe tömöiülthoni székelység egyetlen lapjának, a Hargitaváraljá- nak célkitűzését, életfeltételeit és eszközeit vizsgálta és határozta meg. A gödöllői és a budapesti sajtóértekezlet, miután leszögezte, hogy a Hargitaváralja önzetlen szerkesztői és előkelő tollú munkatársai a lap magas szellemi színvonalát állandósította, megállapította, hogy a folyóiratunkkal irányított honmentő törekvésünk anyagi eszközeit, — néhány pontos előfizetőnk támogatása mellett — csak úgy biztosíthatja, ha az eddigi önzetlen szellemi munkaáldozat mellé az önzetlen anyagi áldozaihozatal társul. Éppen ezért örömmel telték magukévá Tamás Károly társszerkesztő ama javaslatát, hony a folyóirat szerkesztői és főmunkatársai összhangzatosan viseljék a „Hargitaváralja" anyagi terheit felajánlott összeggel, mely azonban havi 5 P-nél kevesebb nem lehet. E határozattal immár lapunk további megjelenésének nehéz kérdése legalább egyelőre megoldódott.
A székelykeresztúri öregdiákok találkozóján jelen voltak 

névsora: Seln.eczy Káioly kép. tanár, Kalocsa. Dr. Cseresznyés Sándor ügyéd, Monor. Macskássy László el. isk. ig. Gyöngyös. Jó zsef Dezső polg isk. tanár, Gyula. Szakáts Boldizsár, Magyardomb- egyház. Raffai Lajos isk. ig. Báránd. Rátz Sándor m. ig., Mocsa. Muzsnay Dénes ny. polg. isk. ig. Budapest. Weigel Gyula tanító, Nyergesújfa'u. Ferenczi István ig. Bpest. Éber Rezső kép. tan. Bpest. Kovács Géza ig., Salgótarján. Barabás Endre ny. kép. főig. Bpest. Vitéz Kásás Árpád honv. százados, Őrszentmiklós. Sófalvi Dénes tanító, Bpest. Szabó Mózes ny. ig., Dunaharaszti. Balog János ref. ig. iskolafelügyelő, Nyékládháza. Veress Antal Károly á. t. Csepel. Barabás Tibor kép. tan. Bpest. Papp Zsigmond t. Bpest. Nagy Elek ny. ig. Öcsöd. Lovas József isk. felügyelő, Kétegyháza. Dánér Ferenc tan., Önga.Érdeklődők: Bakcsy György tan., Tarpa. Lovász Gergely tan. Csenyéte. Molnár Mózes tan. Bodroghalom. Bálint János tan., Varbó. Ré- diger Károly tan., Bpest. Finta István tan., Kisbárkány. V. Vajda Mihály tan., Rákospalota. Szathmáry Lajos ig. Szolnok.
Az első székely nőügyvéd. A székely anyaváros ügyvédi kamaráiéba mostanában jegyezték be az első nőügyvédet, dr. Boga Éva személyében.
Román nyelvű doktori értekezés a Székely Nemzeti Mú

zeum kéziratos emlékeiről. Debreczy Sándornak most jelent meg jomán nyelvű doktori értekezése, amelyben a Székely Nemzeti Mú



Ha r g i t a v á r a l j a 3Ö7zeum kéziratos emlékeit, többek között Apor, Vasady, Emília és Apaffyné kódexeit dolgozta fel.Ja k a b  Elek em lékezete. Dr. Gáli Kelemen most megjelent könyvében Jakab Elek székely történetiró életét mutatja be, példaképet állítva a mai székelység elé.C u ru k k ! Most vettük kézhez a székelyudvarhelyi „Székelység" c- havi folyóirat június—júliusi kettős számát. Curukk 1 — írja vezető helyen, — mert hiábavalónak bizonyult a nehány jóakaratú együttérzők minden igyekezete: nem sikerült a mnden hónapi megjelentetése ennek a Székelyföldet és népit ismertető nélkü'özhetetlen székelyfö’di folyóiratnak. Szomoiú megdöbbenéssel állapítja meg a szerkesztő, “ ányai János, azt az általunk is ismert igazságot, hogy amíg egyes kis egyesületek, érdekcsoportok, fényesen tudják az érdekeiket szolgáló, reprezentáló lapokat fenntartani, addig a több mint egy milliós székelység erre képtelen. így hát nem marad más hátra, mint a »curukk“ , ahogyan székely atyánkfiái mondanák arra a műveletre, smelyet ma a székely lapok szerkesztői végeznek.
l e v e l e s l á d á n k b ó lNagyságos:

Cs. Jósa  János urnáka „Hargitaváralja J. Sz. község" szegedi társközsége bírájaSzeged. Allamtudományok doktorává való avatásom alkalmával a „Har- gitaváralja" utolsó számában közölt és a szegedi székely község ne- yében kifejezett rendkívül megtisztelő jókívánataidért, mellyel engem *gen megörvendeztettél, fogadd — úgy te, mint az itt jelenlevő és távollevő székely testvéreim — mély tiszteletem kifejezését, melyet odaadó hűségemmel mindenkor igyekezni fogok bebizonyítani.Hazafias üdvözlettel és testvéri szei etettel:Szeged, 1938. július 10-én.
Dr. Bányay Ferenc m. kir. postafőtiszt.A Hargitaváralja jelképes székely község tekintetes Elöljáróságához Szeged, Csemegi utca 4. , Van szerencsém bejelenteni, hogy a m. kir. igazságügyminiszter Ur őnagymóltósága kir. törvényszéki jegyzővé kinevezett a győri törvényszékhez s ez okból Szegedről elköltözöm.Méltóztassanak megengedni, hogy ebből az alkalomból ismételten kifejezésre juttassam azt a nagy megtiszteltetést, mely engem, mint tiszteletbeli székelyt — az érdemes község lakói közé való felvételemmel ért.

Remélem, hogy eltávozásom nem fogja az eddigi nagyon kel
lemes kapcsolat megszűntét jelenteni és bizom abban, hogy egyszer



3Ő8 hargitavaraljaeljő az az idő is, amikor tényleg — útlevél nélkül — megláthatjuk a Hargitát.Maradok igaz testvéri együttérzéssel éshazafias üdvözlettel:Szeged, 1938. július 21.
D r. Dobay GyulaA „Hargitaváralja" tek szerkesztőségének Szeged.A vasmegyei társközség legutóbbi összejöveteleiről szóló hírlapi tudósítást tisztelettel megküldöm, azon további értesítéssel, hogy július és augusztus havában a havi rendes összejövetelek szüneteltek s mindössze a jelképes község Szombathelyen időző polgárai találkoztak hetenkint egyszer csütörtökön az „Aréna" kertben. Szeptember havától már újból megindul a rendes községi élet.Jósa szerkesztő testvéremet nyári szabadságon vélem s ez okból küldöm tudósításomat a szerkesztőség címéré.Augusztus hó végéig itt Iváncon, ebben a rábamenti kisközségben (Vas megye), töltöm nyári pihenésemet, sporthorgászatot folytatva s innen küldök sok szívélyes üdvözletét az összes szegedi székely Testvéreimnek.Ivánc, 1938. július hó 25-én.

D r. Gonda Tibor községi bíró.
Községi ÉletGyömrő, 1938. július 10.

Juliális kirándulás. Hargitaváralja Jelképes Székely Község gyömrői társközsége július 3-án délelőtt 3 órai kezdettel a Fenyveserdőben jót sikerült székely kirándulást rendezett, melyre a társközség tagjait, azok családtagjait és a természetet kedvelő lakosságot is meghívta az Elöljáróság. Tréfás jelenetekkel, mulattató, jó kedvre hangoló előadásokkal, zenével fűszerezett székely júliális kirándulás kedves emlékeket szerzett a gyömrői lakosságnak,Felsőgalla, 1938. július 13.
Székely műsoros vacsora. A nyári szünetben általában szünetel a községi élet mindenütt. Jólesően hatott Felsőgalláról kapott ama hír, miszerint augusztusban műsorral egybekötött székely társas vacsorát tartanak a felsőgallai szákelyek, amelyre szerkesztőségünket is meghívták. A hivatalos meghívót a következő számban közöljük.
A szombathelyi székely kirándulás. Szombathely 1938. július 25. Egy kis darab Erdélyt varázsoltak a nyári díszben pompázó kőszegi alsóerdő vadászlaka köré, pünkösd másnapján a „Hargitvár- alja“ jelképes székely község szombathelyi kirándulói. Pankotay Nie- dermeyer Gellért dr. egészségügyi főtanácsos, Péterffy Lászlé dr. orvos és Király Béla vezértitkár fleckent sütöttek s a hölgyvendégek megállapítása szerint is jelesen tették le a szigorlatot a konyhaművészet tanszakán. A résztvevők között voltak: dr. Dóczy Kálmán celldö- mölki kir. közjegyző, dr. Horváth György rendőrfőtanácsos, Bardócz



HARGITAVÁRALJA 399János főfelügyelő, gridi Papp Imre MÁV főmérnök, Szilágyi Ferenc Mérnök és dr. Kabdebó Sándor honvéd-állatorvos. A jelképes székely község vendégül látta Kőszeg város vezetőségét i s : dr. Nagy Miklós polgármestert, dr. Vastagh rendőrtanácsost és Gyöngyös Endre dr. főjegyzőt. Meghatóban gyönyörködte végig a „Hargitavár- alia“ népének találkozóját György Dénes dr. erdélyi író, a kolozsvári Regnum Marianum tanára. Úgy halljuk, hogy a sikerült kirándulás megismétlését egyre többen sürgetik dr. Gonda Tibornál, a jelképes székely falu agilis községbírájánál. A cél ezúttal a Ság-hegy, ahova dr. Dóczy Kálmán hívta meg az erdélyieket, ottani szöllő-

Visszapillantás.Özönével újulnak fel személyes emlékeim a Hargitaváralja utolsó szamának olvasásakor. Alig merem megírni szokott rovatomat, félek, "°gy kikerülhetetlenül igen sok lesz benne a hazabeszélés. Talán az sem baj. Hadd tűnjék ki, hogy minden olvasó szívében számos húrt Pendít meg „a nti lapunk" minden egyes száma. Csak kevesen vagyunk, akik erről beszámolnak. Kedves-bús emlékek élednek szívünkben. Minden olvasó szívében, mert akinél nem kel föl a múlt és nem éled a jövő reménye, az nem olvassa a Hargitaváralját.G ábor Áronról két szép megemlékezést olvastunk. Tamás Ká- 
ro|y érdekesen fejti ki döntő jelentőségét, Dr. Szacsvay József pedig az ő szép bellelrista stílusában adózik emlékének. Tamásnak mind- Jart első monda'a fontos megáll ipítás. Azt mondja, hogy mikor egy nemzet végveszélybe kerül, akkor bukkan fel az idők ködéből a hivatott, ki visszarántja népét a sír széléről. Ezzel vigasztalódhatunk. Nekünk most még nem volt szükségünk ilyen emberre, mert hihetet- enül sokat veszítettünk, de ez még nem végveszély, bár más gyengébb nemzetnél már az vo'na. Nálunk csak arra volt szükség, hogy a bomlásnak induló rend fennmaradjon. Erre pedig idejében előbukkantak hivatottjaink, még pedig nem is az ismeretlenség homályából. A ,öbbi is meg fog jönni. Magyarország nem volt, hanem lesz, bár f rre. néhány kedvező alkalmat elmulasztottunk. De a magyarok Istene tudÍa, hogy ez miért volt jó, különben nem engedte volna.

Sziklay mint szemtanú ír a nagy segesvári Petőfi ünnepről megható sorokat. Ha jól számolok, nem ötven, hanem negyven éve volt az- Brassó is nagy ünnepet rendezett. Bartók Lajos, a Petőfi társaság elnöke, F.ndrődi Sándor nagyköltőnk, Hegyesi Mari, a nemzeti színház művésznője, a fővárosból jöttek szerepelni. Nekem Hétfaluba telefonálta meg Moór Gyula szerkesztő, hogy Petőfi lelkét szavalom, behol sem találtam. Végre szégyenszemre meg kellett kérdeznem a Brassói Lapok szerkesztőjét, ki írta azt az ódát. Akkor derült ki, hogy És másnap szavalnom kellett, hát éjjel megírtam. Akkor mu-



400 h a r g i t a v a r a l j atattam be Szele Bélát Hegyesi Marinak, mert épen Szele gomblyuká- kól szedtük ki azt a pompás rózsabimbót, melyet kilünöen sikerült aaméliává kiforgatnom. Ez volt Brassóban az egyetlen kamélia, a híres művésznő pedig a kaméliás hölgy címszerepét játszotta. Azok voltak a legszebb idők (ugye Szele I), mert akkor még egyikünknek sem volt doktorátusa.M ajláth érsekről Ádám Éva ír érdekes adatokat. Majláth érettségijének negyven éves jubileumát 1921-ben ültük meg a budai 11. kér. gimnázium két nagy csarnokában, dísztermiben és kápolnájában, az én osztályom 25 éves találkozójával együtt. Dr. József Ferenc főherceg is részt vett, mert az ő első jubileuma szintén akkor volt és ő is az osztály első intézetében végzett. Fiatal koromban tiz évig laktunk József főherceg házában, a várban és úgy tudluk, hogy Majláthot épen az a szörnyű esemény vitte a papi pályára, hogy apját Spanga, Berecz és Pitéli meggyilkolták. Isten legideálisabb szolgája volt, ki maga járt elő példával mindig.D r. Csiky Ján o sn é repülőgépen visz Kolozsmegye felett. Egész lélekkel vele tartunk. Kolozsvár szeretett Erdélyünk fővárosa, vágyódásaink fővárosa. Nincsen erdélyi székely, magyar, kit ne fűznének az emlékek és szeretet szálai Kolozsvárhoz. Köszönet Csikynének. Hozza a többi vármegyét!T ib oldi Jó z se f szűkebb körben mozog, csak a kis Székely- kereszlúrt ismerteti és teszi naggyá szemünkben. Ha csak azt említjük, hogy az a kis hely unitárius gimnáziumot mondhatott magáénak, már láthatjuk azt a nagy szellemi erőt, amellyel a mi nemzetünk mindenütt gyökeret tud ereszteni. Csak rajta I Ismertessük Erdélyt és népét, a mi „Napkeletünket", nehogy saját kiűzött fiai elfelejtsék.A  K özségi élet rovat megemlékezik az anyaközség képviselőtestületi gyűléséről és 200 holdas birtokáról. Már egyszer említettem, hogy jó volna a Hargitaváraljának egy tökéletesen kimerítő ismertetést közölnie a székelység szervezeteiről. Ha a „Hargitaváralja" szerkesztőségi tagjával is megeshetett, hogy csak két és fél év múlva tudta meg létezését, akkor ne méltóztassék csodálkozni, ha igen sok lelkes hívünk, igen sok ősi székely, számos jóakaró és érdeklődő sehonnan sem tud tájékozódni, hogy mi is az a Hargitaváralja jelképes széke.y község, hol van anyaközség, hol társközség vagy más efféle, van-e valami szervezeti összefüggés közöttük? Honnan van kétszáz hold földje, kié a tulajdonjog, mire használják és mi a célja ?* Hol miféle sajtója van a csonkaországi székelységnek. Általában hol miféle erők léteznek és mennyire vannak összpontosítva. Magamat sem kivéve vagyunk jó néhányan, kik minderről nem eleget tudunk, kiváncsiak vagyunk és néha esetleg hasznosak is lehetnénk, ha többet tudnánk. Udvarnoky-
* Alkalomadtán ismertetjük. Szerk.



Góbéságok.Mem ento. Az előfizetési felhívást olvasva kínos álmom volt. relzörgettem pont éjjel tizenkettőkor Szent Pétert, hogy engedjen be a Mennyországba. Igazoltatás! eljárás céljából díszes előkertbe vezeted. melynek altalaját bárányfelhők képezték. Sok nehéz kérdésre megjeleltem és kezdtem reménykedni, mikor váratlanul azt kérdi tőlem ozent Péter, hogy megküldtem-e már előfizetésemet a Hargitaváral- janak. Torkomon akadt a szó. Köhögési rohamot kaptam.— Na mi baj ? Kérdezte Szent Péter.— Képzelje, Szentatyám, ijedtembe kiejtettem kezemből a boto- ma* a földre és fejbe kólintottám vele egy székely atyafit.Szent Péter kíváncsian tekintett le a bárányfelhők alá, aztán egyet legyintett a kezével.—• Nem baj fiam, szólt, az még nem fizetetett elő a Hargíta- varaljára.f Vizitkártyák. Az öreg Pollner Gödöllő előkelő ügyvédje, nagy öldbirtokos és a király gödöllői vadásztársa volt. Fia Dr. Pollner ^•°ltán sokszor volt hosszú időre kedves vendégem Sepsiszentgyör- 8yön. Szerette az előkelő pózokat. Első látogatásakor elvittem az sszes sepsiszentgyörgyi úri házakhoz bemutatni. Hogy hamarabb vértezzünk és előkelőén, megfogadtuk a legszebb bérkocsit és egy ügyes iáh C,y ^  ültettünk a kocsis mellé, a vékony Pollner kék kabátb a n , melyre fényes rézgombokat varrattunk. Fehér kesztyűt kapott kész volt az előkelő inas. Az volt a feladata, hogy minden úri aznál, mely előtt megállunk, beviszi Pollner vizitkártyáját, aztán ki- zallás nélkül továbbrobogunk. Elméletben nagyon előkelőén festett dolog és az én névjegyeimre nem volt szükség, hiszen mindenki gén ismert, mint nagy tréfamestert.Indulni akartunk hódító utunkra, amikor Pollner felkiálltott. „Jaj, 
Kártyákat bent felejtettük. Kérlek hozd ki és add oda mind az leadja3"’ ^ azt^n m*nc*atl háznál a bal szivarzsebéből kihúz egyet éss Készségesen leugrottam, kihoztam a kártyacsomót és személye- dugtam bele az inas szivarzsebébe. h,'._ Minden úri háznál megálltunk, az inas leugrott, bement, előszőtt és átadott egy kártyát. Míg visszajött és elhelyezkedett a bakon lpánCfSls me,ett, addig már az utcai ablakon megjelentek a mosolygó m!vr!?lelt’ feltűnő vígan fogadva az első vizitnek ezt az „előkelő" nélkül’ amit étl Persze mindenütt előre beharangoztam Pollner tudtaMár a harminckettedik háznál jártunk, mikor Pollner barátom foo, "?°ndja az inasnak, hogy itt két kártyát adjon le, mert itt kéttestvércsalád lakik..• I A z inas benyúl zsebébe, kihúzza az utolsó kemény lapot ésbe- má’ ‘,l’ *l08y: »» êt a nem lehet istálom, ’sze csak a tökfilkó vanhá i\ maByar hártyának harmincegy lapját adta le harmincegy úri aznál, azért mosolyogtak úgy mindenütt az ablakon.



Ha nem én leltem volna erősebb, akkor Pollner irgalmatlan elvert volna. így csak örök harag lett belőle, mely pontosan váci' ráig tartó t.
Szalámifogat. Apám tudós egyetemi tanár volt, nekem őrsi gos levéltári szakvizsgám. Nem csoda, ha Csiksomlyón rábeszélt* telepedjünk olt le és legalább a nyári hónapokat töltsük ott. ^ elég feldolgozni való anyag. Csak a közlekedés Csíkszeredával & szerzések stb céljából nehézkes. Isten szolgái azt ajánlották, hogy vegyi111 egy szamarat, az naponta bekocog Csíkszeredára. Egészen jól fflG teszi a szolgálatot és tu'ajdonképen semmibe sem kerül, megél kertben. De mit csináljunk vele ősszel ? Megkaptuk a talpraesett f' leletet :— „Vágják be szaláminak és nyárára vegyenek megint f  sikat.“ Nonquis.„P rófon t" =  „program úi." A régi jó világban történt, n #  még font szerepelt súlymértékül. A székely góbé megszólítja a kát* nát, aki prófontját fogyaszlg-tta:— Tuggy’-e kigyelmed, hogy ezentúl nem esznek maguk fontot ?— Hát mit? kérdé mérgesen a katona.— Még nem is tuggya? Hát prógrammot 1— Hogy-hogy?— Ügy, hogy most már nincs többé „font," hanem csak grafl11 E szerint nem pró-fontot, hanem pró-gramm-ot fognak maguk enf

Drága foghúzás. Elmegy a székely a fogorvoshoz. Kirá^i egy pillantásra a góbé beteg zápfogát, és e rövid ideig tartó fárad1 ságért 2 forintot számított. Vakarja szörnyen a fejét a góbé, de még1 megfizette. Aztán bús-haragosan hazatért.— Hát mégis csak lelketlen emberek ezek a doktorok, kezd mondani az asszonyának.— Miért ? mondaná meg, kérleli az életepárja.— Még kérdi ? Hallgassa meg, a zápfogam kihúzásáért, ^forintot kellett fizetnem, pedig egy miccre kihúzta. Aztán tuggy3'1 a múlt évben is húzattam egyet a kováccsal. Az egy fél óráig ki*1 zott, úgy hogy ő maga is megizzadt belé. És mégis csak tíz krajcd1 számított. Sfinx.
'HtUoea, yfiáttda 11 11

cs. és kir. udvari szállító 
polgári és katonai szabó,Budapest, IV ., V áci utca 36.

(Klotild palota)— Félszázad óta a legjobb polgári és egyenruhákat készíti.


