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o4 túam vii gálya
Nagy gályát cipel a tenger háta. . .
S  míg gond nélkül szállva száll a hab . 
Megcsördill, koppon a béklyók lánca 
É s felhördül a gyötröit gályarab.

Immár húsz éve úszik a gálya,
Fekete vizen, örök viharba’,
Kormánynál álló kalózkirálya 
Bosszút liheg, ha borát kihajtja.

Pádhoz kötözve, szomjan, ruhátlan,
Hajtja a gályát millió tenyér,
S  amíg mi alszunk hófehér ágyban:
Az ö bérük csak keserű kenyér . . .

Ha izmuk ernyed, mozdul száz pribék 
É s véres árkot vág az ostoruk . . .
A rabok vére nékik semmiség,
Csak el ne fogyjon bóditó boruk!

Haldokló testek pádhoz kötözve,
Krisztusi sorban az égre néznek:
Teljék a pohár! . . .  — sóhajtják nyögve 
S  patakját törlik a serkedt vérnek.

A tenger zúg. A gálya imbolyog.
Fogynak a rabok . . .  Fogy a sarki fény. 
Fogynak a toron pezsgők és borok,
S  jön feketén a bertalani é j i . . .

Erdélyi Erdélyt Trianoni gálya,
S  keresztre szegezett ártatlan rabok:
A szivünk mélyin kigyútt a fáklya,
Hogy új fényénél átvirrasszatok I

M i is virrasztunk felétek nézve,
Hajnaltól estig fegyverbe’ állva •S ha van még Isten ott fönn az É gb e: 

Öbölbe ér a trianoni gálya! ! !

Móra László.III. évf. 43-44 sz. RfilLinaOLYO.RÁTOK I Lia / I ' 1

ára: 60 fillér



üt!iH f ! " 

Központi szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Szeged, C-emegi u. Telefon: 21-06 

Budapesti szerkesztőség : 
X., Stróbl Alajos u. 7. fszt. 445. 

Telefon: 1-44-8-33. 
Főszerkesztő: Budapest, IV., 

Bástya u. 35. II. 6. Telefon: 164-406. 
Előfizetések és egyéb anyagi küldemé-
nyek Szegedre, szellemiek a budapesti 
és a szegedi szerkesztőséghez egyaránt 

küldhetők. 
Csekklapunk száma: 43.00 '. • 

Lapunk amerikai területen megrendelhető 
amerikai szerkesztő irodánkban. 

Címe: Stephen De Losonczy C. E. 
mérnöki irodája 1541—3 rd. avenue 

New Yo k USA. 
A szerkesztőség tagjai-. 

Dr. vitéz Bodor Aladár (Budapest.) 
Dr Fazakas Sándorközs.b. (Debrecen) 

Dr. Filó János (Budapest) 
Dr. Qonda Tioor k. b. (Szombathely) 

Dr. v. Kolosváry Borcsa Mihály 
(Budapest.) 

Losonczy István (New-York) 
Máté-Törék Gyula (Gödöllő.) 

Mezey Árpád közs. bíró (Felsógalla) 
Péterfy Gyula közs. bíró (Kispest.) 
Dr. Farczádl Sándor László (Bpest.) 
Tordal Sándor László k. b. (Gödöllő.) 

Tamás Károly (Gödöllő.) 
Dr. Udvarnoky H. Antal (Budapest) 
Futásfalvi Vargyassy Márton k. b. 

(Pestszenterzsébet) 
Xantus Elek közs. bíró (Gyömrő.) 

Főmunkatársak: 
Sz. Solymos Bea 

az Erdélyi Nők Szilágyi Erzsébet Orsi . 
Egyesülete elnöke. 

Dr. Boga Dezső (Tápé.) 
Gáli István (Felsőgalla.) 

Hoffmann Géza (Szilasliget.) 
Dr. Kemenes Antal (JászPerény.) 

Dr. Némedy Gyula (Szeged.) 
Reményik Andor (Győr.) 

Tiboldi József (Pestszenterzsébet) 

Előfizetési díj Magyarországon: 
Egész évre — — — — i0.— P 
Felévre — — — — — 5.50 P 
Negyedévre — — — — 3.— P 
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Szerkesztői üzenetek. 
A kéziratokat vissza nem adjuk. 

Csak válaszbélyeggel ellátott levelekre 
válaszolunk. 

Előfizetések csekkszámlánk számával, 
(43.U.2) ellátott biancó csekklapon is 

beküldhetők. 

Károlyi E. grófnő Nagyasszony-
nak a székely ügyek iránti meleg ér-
deklődéséért hálás szívvel mondunk ez 
úton is köszönetet. Folyóiralunkat hó-
dolatos tisztelettel megindítottuk. 

F. V. Márton. Pestszenterzsébet. 
Aug.—szept.-re küldött összeget lapunk 
37—38. számában nyugtáztuk. Az okt. 
és nov.-it jelen számunkban. Köszön-
jük. Üdv. 

Zs. B. dr. Budapest. Az előfizetés 
1939. évi június l-ig nyert rendezést. 
Időközben kiadóhivatali változás volt. 
Az előző sok zűrzavart hagyod hatra. 
A kegyes jóindulatot további a is kérve 
szeretettel és tisztelettel köszöntjük. 

N. Gy. Budapest. A hiányzó szá-
mot egyidejűleg megküldtük az új címre 
irányítva. Köszönjük. Üdv. 

B. A Bpest. Hálás szívvel köszön-
jük. Néhány napi türelmet kérünk míg 
cnekklapunk megérkezik. Mély üdvöz-
letünket küldjük. 

T. K. Gödöllő. Most nem hozhat-
tam. Vezércikknek szántam a jövő szám 
részére. Az üdvözlést igaz szeretettel 
viszonzom. 

T. J . Pestszenterzsébet. A kedves 
humoros í<ást a decemberi számunk 
hozza. Szíves üdvözlet. 

F. Miklós. Makó. Előfizetését 
ugyanazon a napon [okt. 3l-en] volt 
szíves póstára adni, mikor mi a lapot 
szállítottuk. Nyilvánvaló, hogy egyide-
jűleg érkezett oda a lap, ide az előfi-
zetés. Tévedés könnyen származhatik, 
hiszen a címszalagokat a kiadóhivatal 
hetekkel előbb megíratja. Jól estek 
őszinte sorai, amelyekben oly meleg 
megelégedéssel írt. Mi is testvéri sze-
retettel köszöntjük. 

Nyomtatott az Árpád nyomdában Szeged A nyomdáért felel: Szittner János. 
Felelős kiadó: JÓSA JÁNOS a "Hargitaváralja" J. Sz. Község szegedi társ-

községének biraja. 
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a Hargitaváralja je lképes székely községek hiv. köz lönye . 
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Felelős szerkesztő: Szerkesztő; Főszerkesztő: 
JÓSA JÁNOS Á d á m É v a Dr. SZACSVAY JÓZSEF 

Üzenet a székely testvéreknek 
I t ta : Hegedűs Lóránt. 

Ahány székely emberrel találkozom, mind azt kérdezi, hogy mi-
ulán Komáromba és Kassába bevonultunk és a régi hazát visszanyer-
tük, mikor megyünk már Marosvásárhelyre és Sepsiszentgyörgyre? 
Ok csalódást éreznek, hogy ez most nem történik meg. 

Azt hiszem, hogy akik így gondolkoznak, azoknak türelmetlen-
ségét ugyan meg lehet érteni, de viszont látni azt is, hogy nincse-
nek elég jól hozzászokva ahhoz, hogy belenézzenek a „Történelem" 
nagy távcsővébe. Az a csodálatos haladás, amellyel a Magyar Igazság 
a legnagyobb leverettetés és elhagyatottság vermének legmélyebb mély-
ségéből diadalmasan felemelkedik és országi észeket megint vissza-
csatol, ez a nagy eredmény és az, hogy ez vérontás nélkül megtör-
ténhetett, csak annak az önmegtartóztató és valóban bölcs politiká-
nak volt az eredménye, hogy végre megtanultuk azt, hogy az európai 
emberforgatagban saját sorsunkat csak akkor tudjuk előbbre vinni, 
ha pontosan beleilleszkedünk a nagy csillagok járásába. Minden siet-
tetés, minden erőszakoskodás azt jelentené, hogy legnagyobb célun-
kat kudarcba visszük. Most már kétségtelen, hogyha azok, akik a ma-
gyar kormányzat és a magyar közvélemény vezetéséért felelősek — s 
ez utóbbiak közé sorolom magunkat, a közírókat is — ha azok egy-
szerre követelték volna összes szomszédainktól a magyar nemzetiségi 
elvnek az érvényesítését, ennek az lett volna az eredménye, hogy a 
Kis Entente-ot ismét összekovácsoltuk volna. Ellenkezőleg ez a po-
litika, amely a Fehidékre összpontosította a külfölddel szemben kí-
vánalmait, befelé pedig fékezte a vágyakat, azért ért el oly nagy ered-
ményt, mert nem lépett fel egyszerre követelésekkel minden szom-
széddal szemben. 

Ebből, amit mondtam, minden igazi székely megértheti, hogy 
mit gondolok. Lármával, erőszakkal, csak kudarcot szerezhetünk ma-
gunknak. Meg vagyok győződve arról, hogy már az a tény, hogy 
Magyarország az ú j bécsi béke folytán több, mint egy millió magyar-
ral gyarapodott, nem csak azt jelenti, hogy rendkívül megnövekedett ha-
zánk ereje és tekintélye, s nemcsak azt, hogy a népek ranglétráján any-
jnyira előrukkoltunk, hogy az ú j Csehszlovákiát á tugorhat tuk: hanem 

elenti azt is, hogy mindenütt, ahol kisebbségi sorban magyarok élnek, 
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lehetetlenség velük szemben azokat az igazságtalanságokat újra meg-
próbálni, vagy keresztülvinni, amelyekkel némely kormányok az egész 
világ szégyenére a magyar elnyomást véghez vitték. A kisebbségben 
lévő magyar testvérek is érezni fogják azt a nagyobb és szabadabb 
levegőt, amely kell, hogy a mostani nagy politikai siker után azokat 
a magyar testvéreket is elérje, akik nincsenek a megnagyobbodott 
hazában, hanem idegen uralom alatt élnek. 

Mi, székelyek, különösen érezzük ezt, mert mi hosszútűrő faj 
v a g y u n k . . . 

Visszatérnek. . . 
— November 5. — 

Irta: Dr. Ábrahám Ambrus. 

Egy Bódva menti kis faluban, ahol IV. Béla királyunk és öccse 
a mohi csatában hősi halált halt Kálmán herceg helyet adott Szent 
Norbert fehér seregének és bevehetetlen várat emelt az Isten dicső-
ségének a hirdetésére s a magyar nemzeti kultúrának a terjesztésére, 
ahol most örömre változott ismét a bú és magyar imádság hangja 
száll a Mindenható Isten trónusához, huszonnégy esztendővel ezelőtt 
történt valami, amitől azóta sem tudok szabadulni s amire most an-
nál inkább vissza kell térnem, mert a magyar történelemnek új feje-
zetéhez ott vonták meg a határt, ahol a kis Bódva patak körülkanya-
rogja a jászóvári premontrei prépostság csodaszép monostorát s a 
Dobaldár nyírese alatt ég felé néző gyönyörű barokk templomát ... 

Az öreg portás, ami jó Pistabácsink, kinek földi váza azóta már 
réges-régen összefolyt az édes anyafölddel, mikor úgy öt óra tájban 
megjelent hálószobámban a reggeli ébresztésen, nem fújt bele a ke-
zében lévő játék kakaskába, az arca sápadt volt, tekintete komoly és 
nem ismételte az ő jó ízű palóc dialektusával mindennapi mondóká-
ját, hogy „hajnál hasadt, megvirradod" csak annyit mondott, hogy 
„dicsérjük a Jézust". Mi meglepetve néztük a szomorú öreg embert, 
aki kérdéseink özönére csak azt válaszolta, hogy megölték a trón-
örököst, háború lesz. 

S az öreg portásnak csakugyan igaza volt. Nem telt bele egy 
hónap s a jászói állomásról hajnali négy óra tájban szívembe vágott 
az első katona-nóta bús melódiája és szívet tépő hangja: 

Először is búcsúzom a kedves jó anyámtól... 
S az emberek megindultak, a puskák ropogni kezdtek, a sír-

gödrök nőttek, csak egyre nőttek, a vér patakokban folyt, a nagy ka-
szás kaszája kaszált. Kaszált vadul, fékezhetetlenül s az élet nagy virágos 
kertjében szakadtak a rendek. Magyar vér patakzott északon és délen, 
mert hát „ott küzdöttünk mindenütt az élen" — Európa lángra lob-
bant és nem akadt senki ezen a kultúrvilágnak mondott szürke tá-
kolmányon, aki el akarta volna és el tudta volna oltani a borzalma-
san pusztító tüzet, sőt mindig csak újabb tüzek gyúltak s új teme-
tők, új sírkertek nyíltak ... 

Négy esztendőn keresztül álltuk a vártát szilárdan, keményen s 
harcoltuk becsülettel és halált megvető hősiességgel azt a harcot, 
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amelyet nem mi kezdtünk, amelyet nem magunkért kezdtünk, s amely-
ből mi a magunk számára már eleve semmit, de semmit sem vár-
tunk ... 

Mindvégig dicsőségesen folytatott küzdelmünk gyalázatba ful-
ladt. A tervszerűséggel s minden elképzelhetetlen gazsággal folytatott 
aknamunka elérte a célját. Hadseregünk demoralizálódott és jött az őszi-
rózsás forradalom, jött Magyarország dicstelen nagy temetési napja. 
Halott virágok hirdették mindenfelé a hiszékeny tömegeknek, hogy nem a 
szabadságnak és nem a függetlenségnek a hirdetői az októberi napok, 
banem egy nemzet temetésének, amely Isten és ember előtt jobb sor-
sot érdemelt ... 

S utána egy március ködös, nedves légkörében megszületett 
egy szó, minek még a jelentését sem tudtuk, mikor pályát tévesztett 
hintás legények, betörők s a kaptafa szagát nem szerető suszterlegé-
nyek üvöltő hada fülünkbe ordította a fázósan sötét és felhős pesti 
utcákon — proletárdiktatúra. — Vörös rém borította nagy papír lep-
lét a könnytől és vértől párolgó magyar ugarra. Vörös, ördögi szín 
niutatta mindenfelé a pusztulás utálatosságát, melynek feneketlen fer-
lőjében vonaglott egy nemzet, melyet nyilt harcban legyőzni nem tudott 
senki és s o h a . . . 

És ezalatt a messze Nyugaton megástak egy sírt. Dúrva desz-
kából megácsoltak egy koporsót, egy egész nemzetnek valót. Ma-
gyarországot darabokra vágták s négy miliő magyart minden meg-
kérdezés nélkül eladtak, mint Borszörcsökön a szürke szőrű tinót s 
ezt a gyönyörű munkát, amit atrofizált agyvelőjü vének, tudatlanok 
é s sklerózisban elvakult őrjöngök csináltak, úgy hívták, hogy béke... 

Könnyes szemekkel keseregtünk honunk pusztulásán s ha az ér-
zelmek után útat törhetett magának a kutató ész azt kérdeztük, hogy 
miért. Miért? 

Kérdés, amelyre feleletül csak annyit mondhatunk, azért mert 
magyarok vagyunk. Mert emberek vagyunk, akik nem úgy élünk, 
mint mások, akik nem úgy gondolkozunk mint mások, mert nem 
olyanok vagyunk, mint mások és nem ís lehetünk olyanok mint má-
sok és nem is akarunk olyanok lenni mint mások, mert nem is tu-
dunk olyanok lenni, mint mások. Aki egy népet a fajiságában akar 
átformálni, az szitában hordja a vizet, mert nem ismeri az élet törvé-
nyeit, amelyek pedig alakítóra és alakítandóra egyformán érvényesek, 
megmásíthatatlanok és kivételt nem tűrő kérlelhetetlen szigorúsággal 
Uralkodnak. . . 

És azért van az is, hogy sírva vigadunk, hogy álmodozunk, 
bogy rabul ejt a felhők járása, hogy elbűvöl a virágnyílás és meg-
kap a levélhullás, hogy szívünkhöz szól a csacsogó forrás és boldog-
ságba ringat a hegy oldaláról leszakadó beszédes kis patak, hogy 
e8yenesek vagyunk, mint a hargitai fenyő és kemények vagyunk, mint 
a damaszkusi acél, de ha jó szót hallunk, ha ránk mered egy szen-
vedő tekintet és felénk fordul egy éhező száj, a szivünk ellágyul és 
szemünkbe könny tolul. És azért van az is, hogy soha el nem sza-
kítható lánc, soha ki nem alvó szeretet és soha el nem apadó ér-
zelmek telje köt egy néphez, mely hús a húsunkból, vér a vé-
rünkből, melynek minden más népektől eltérő, idegen és gazdag lel-
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ke, világos agyveleje, acélos izma és vas akarata él és munkál ben-
nünk, amelytől elszakadni nem tudunk és nem akarunk s o h a . . . 

Hogy van egy darab föld, egy vadvirágos táj, ahol dalolva kö-
szönget erdő, mező, patak, ahol mesélő vizek mentén fakad a nefe-
lejts, ahol a tavaszi szántás felett párás és kéklő az ég, hová visz 
a vágyunk, hová köt az álmunk, ahová a világ minden tájáról min-
dig visszavágyunk, mert magyarok vagyunk . . . 

Magyarok vagyunk, test és lélek, melyben fajtánknak minden eré-
nye s minden bűne otthonra talál. Magyarok vagyunk, nép, amelyet 
rabigába lehet törni, amelyet ki lehet irtani, de faji adottságaiban 
megrendített csúszó-mászó rabszolgává tenni, átformálni nem lehet 
soha. És azó'a húsz hosszú esztendő tűnt tova az idő végtelenségé-, 
ben. Húsz keserves esztendőnek búja, baja,bánata kezdte ki a szívünk, a 
lelkünk s az agyunk. Húsz hosszú esztendő morogó malma őrölt 
meg bennünk vért, csontot, izmot és agyvelőt. Lassan, lassan szere-
tetteink is elköltöztek már oda, ahonnan nem tért vissza, de senki-
sem. Leszedett rólunk sok mindent az idő. Megcsípett az ősz hideg 
dere s arcunkat fakóra fogta a tél fagya. Lábunkat megvérezte a tüs-
ke, ruhánkat megtépte az ág és belepte a hosszú út pora, de egyet 
nem tudott elvenni tőlünk soha senki és semmi s ez a fajtánknak 
minden feltétel nélküli igaz és őszinte szeretete s a magyar feltáma-
dásba vetett törhetetlen hitünk és soha el nem homályosuló remé-
nyünk . . . 

Ezzel az igaz és őszinte szeretettel, ezzel a törhetetlen és élő 
hittel s ezzel a soha el nem homályosuló reménységgel keltünk és 
feküdtünk, ezzel imádkoztunk és ezzel dolgoztunk, ezt vallottuk és 
ezt hirdettük mindenkinek itthon és külföldön, szóban, írásban, tet-
tekben és néma demonstrációkban, ezt csepegtettük bele minden 
gondjainkra bízott ember palántába, hogy oszoljék a felhő és nőjjöri 
a szemhatár . . . 

És húsz esztendő multán meghasadt a hajnal. Halottak napján 
ránk köszöntött az örömteljes és dicsőséges őszi nap, melyet min-
den magyar lelke óhajtva és szívrepesve várt, mikor pillanatok alatt 
összedűlt egy hazugságra és emberi gazságra épült kínzó kamra, 
melybe milliónyi magyar testvérünket zárta a cseh szoldateszka. Van 
Isten az égben és van egy isteni örök igazság, melyet ki lehet ját-
szani, de véglegesen megcsúfolni bosszulatlanul nem lehet soha. 
Nincsen olyan erőszak és nincsen olyan önkény, melyet meg ne tör-
ne a mártiiok vére s a szent igazságnak isteni fénye . . . 

Az északi végeken leomlott már a fal, melyet testvérek közé 
idegen kezek vontak és hála legyen a Mindenható Istennek össze-
duvadt az a hazugságra, szuronyokra, puskagolyókra, géppuskákra, 
páncélvonatokra, iobbanó és gázbombákra épített határ, mely elvá-
lasztotta az anyát gyermekétől, testvért a testvértől, magyart a ma-
gyartól . . . 

Egy millió magyar testvélünk tér vissza újra édes magyar ha-
zánk ölelő keblére, melyről húsz esztendővel ezelőtt szentségtörőke-
zek, hitványak, gazok és gyávák tépték le, hogy rongy életüknek, ke-
nyeret, njugtot és helyet teremtsenek. Visszatérnek hozzánk újra azok, 
kiket a vonal másik oldalán hagyott az átkos trianoni olló. Vissza-
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térnek hozzánk és mi fogadjuk őket édes magyar nyelvünk zengé-
s s e l , magyar szívünk minden igaz érzésével s azzal a kimondhatatlan 
Ötömmel és boldogsággal, mellyel hazatérő testvérünk előtt nyitjuk 
Meg az ajtónk, a szivünk s az asztalfiókunk, hisz egy édesanyának 
i g y u n k a gyermekei, mely ápol s hantjával eltakar. . . 

És most ebben a boldogságtól mámoros pillanatban is töltse 
Meg lelkünket a magyar voltunk felett való büszke öntudat. Legyünk 
büszkék arra, hogy magyarok vagyunk. Ne vakítson el a judicium 
nélküli külföldi imádat és ne fogjon el a gyengeségünket folytono-
san hangoztató gyávaság és oktalan félelem. Érezzük meg már egy-
szer az idők járását és érezzük meg magunkon azt is, hogy nekünk 
Magyaroknak semmi okunk sincs arra, hogy más nemzetekre csak 
•elfelé nézzünk s az ő nagyságuk előtt hitvány rabszolga módjára a 
Porba omoljunk. Nem vagyunk sem hitványabbak, sem rosszabbak, 
Mint mások. Hogy kevesebben vagyunk, ez még nem ok arra, hogy 
tolki rabszolgák s hajbókoló Jánosok legyünk. 

Legyünk europerek, de csak akkor, ha már magyarok vagyunk, 
akiket nem bűvöl el annak a gyönyörűsége, amit idehaza elfelejtet-
ünk alaposan szemügyre venni. Járjuk a külföldet, de csak akkor, ha 
Már hazánkat ismerjük. Aki itthon már valaki, annak nem kell sokat 
erőlködnie azon, hogy észrevegyék és megismerjék odakint. Európá-
nak majdnem minden nagyobb városát bejártam, tagja voltam kül-
földi tudományos kongresszusoknak, megfordultam külföldi intézetek-
ben, ismerem a világnak valamennyi tudományos intézetét, ahol a 
'udománynak azt az ágát művelik, melynek magam is munkása va-
gyok, de soha sehol sem találtam senkit sem írásban sem szóban 
% a t , aki mellett csak a gondolatát is kellett volna éreznem annak, 
hogy mögéje kellene állnom. — A magyar katona, a magyar 
tudós, a magyar orvos, a magyar mérnök és a magyar gazda nem 
szorul senki tanácsára és senki kalácsára. 

Ma délelőtt 10 órakor, amikor mi az Ür oltára előtt könnyes 
szemekkel rebegtünk hálát a Mindenhatónak, hogy megengedte ér-
iünk ezt a dicsőséges napot, honvédségünk átlépte a trianoni határt, 
hogy szabadulást vigyen magyar testvéreinknek, akik ezt a magasz-
tos pillanatot húsz hosszú esztendeje rendületlenül várják s akik húsz 
esztendő kínján, poklán és minden megaláztatásán keresztül magyarok 
Maradtak. Magyarok maradtak azérí, me t magyarok voltak, akik hoz-
nánk mindig visszavágytak s akik most bennünket könnyezve várnak... 
várnak és csak azért várnak, meri magyarok ők és azok vagyunk 
Mi is... 

Mert ne álljon elő nekem se ma, se soha senki azokkal a maga 
szűkös szatócs üzletében kitermelt és más léniával gondolkozók ál-
tol aláhúzogatott dajka meséivel és lengeteg álmaival, hogy a gaz-
dasági és szociális viszonyok, a földosztás és más hasonló szobai 
Műtermékek azok, amik kapcsolatot tartanak fenn köztünk s a meg-
szállt területek magyarsága között. — Nem testvéreim, mert itt az ösz-
szekötő kapocs a közös vértudat, a közös mult, a magyar nyelv édes 
^enéje, a magyar szív azonos ritmusa, a szabadságra vágyó magyar 
, 'ek, a három csodálatos harmóniában égő magyar szín, minek lá-

, asára önkénytelenül megdobban minden igaz magyar szív ésa nagy ma-
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gyar imádságok azok, amik bennünket magyarokat jóban és rosszban, 
erényben és bűnben, életben és halálban elválaszthatatlanul együvé 
kapcsolnak. . . 

A magyar Felvidék vizei a hegyekről az elmúlt húsz esztendői 
alatt is csak lefelé folytak, a malomkövek a búzából az alatt is lisz-
tet őröltek, a hegyek oldaláról hazahúzatott cserefahasábok azalatt is 
meleget adtak, csak a cseh járomba fogott magyar ember lelkét ülte j 
meg a ború, csak a magyar ember testén vágott végig a dicsőségesen 
bújkáló és két kezét emelgető cseh hősöknek kegyetlen korbácsa. És 
ez az Testvéreim, amit magyar szívvel, magyar vérrel és magyar ész-
szel elviselni nem lehet . . . 

Szent István halála kilencszázadik évfordulójának esztendejében, 
abban az esztendőben, mikor az egész világ szeme csodálattal né-
zett a Budapesten megtartott pompában ragyogásban és áhítatban utol-
érhetetlen eucharisztikus kongresszusra, Szent Imre herceg napján, j 

Magyar honvédségünk lába alatt döng ismét a Felvidék ősi 
magyar földje. Magyar zászló-erdők alatt magyar honvéd zászlók jár-
nak. A sűrű köd északra száll s tizenhárom millió magyar lelkéből 
ég felé tör a hálaadó és bizakodó fohász: Isten áldd meg a magyart.j 

Áldd meg azokat, akik immáron visszatérnek a szülői házba és 
áldd meg azokat is, akik még tőlünk távol eszik az egyedülvalóság 
keserves kenyerét. Áldd meg a mi kormányzó urunkat, áldd meg a 
kormányunkat s áldd meg a mi dicső hadseregünket, áldd meg kül-
földi nemes barátainkat s mindazokat, akik ami számunkra meghozták 
ezt az örömmel és bizakodással teljes boldogító napot. Áldd meg 
megnagyobbodott s szégyenletes elesettségéből immáron felkelő édes 
magyar hazánkat s add, hogy ahhoz a vérrel és könnyel oly sokszor 
öntözött, áldott magyar földhöz, melyet isteni jóságod és igazságos-
ságod nekünk visszaszerzett, soha, soha hűtlenek ne legyünk. Aldd 
meg a Te benned bizó magyar népedet s add, hogy erősödjék, nőj-
jön s időtlen időkig éljen ezen a mártirvérrel borított drága földön, 
melyen egy ezred éven keresztül olyan igaz odaadással és olyan őszinte 
szeretettel tudott dolgozni, olyan buzgón tudott Hozzád imádkozni s 
amelyért apraja és nagyja olyan hősi elszántsággal tudott harcolni és 
ha kellett, meghalni.. . Adj nyugtot a világ minden tájékán jeltelen 
sírokban pihenő testvéreinknek és azoknak is, akik ifjúságuk virágá-
ban most hullaták vérüket érettünk... 

Adj anyát az árváknak, vezérlő kegyelmeddel vezesd a vakot. 
Bőségesen terített asztalodhoz hívd meg az elhagyatottat, a jövevényt 
s az aggot. Nekünk pedig, akik huszonnégy esztendő vérzivatarján, 
átkán és poklán keresztül elérkeztünk a mai dicsőséges naphoz, 
ad j erőt és kitartást, hogy továbbra is élő hittel és törhetetlen 
reménységgel dolgozhassunk minden igaz magyar álmának és vágyá-
nak megvalósulásáért, Magyarország feltámadásáért. 
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Megkezdett úton 
A vitéz magyar hadsereg október 11-én két helyen lépte át a 

húsz évvel ezelőtt hazugságok talapzatára épített cseh határt. Az igaz-
ság szellőjére meg-megrezdtílő, inogó trianoni gátat húsz évig tartó 
politikai zsonglőrösködéssel támogatta, foltozgatta a cseh erőszak. A 
koporsóba fektetett tetszhalott magyar Igazság friss erővel zúdult e 
két ponton keresztül a történelmi jog viharának ellen nem állható 
trianoni gát északi vonalának, hogy örökre szétmáilassza azt, amit a 
világháború félrevezetett, tájékozatlan és lelkiismeretlen győztesei időt-
álló határnak jelöltek ki Európa politikai térképén. A demarkáción 
inneni és túli magyarság húsz éves szenvedést és megalázást elfojtó 
örömújjongásának fároszai elemi erővel vetették föl fényüket novem-
ber 6-án Európa égboltozatára a megcsonkított törzs egyik tagjával 
történt örök összeforradásban. 

Európa beszennyezett lelkiismeretének, a mngcsonkított Magyar-
országnak eme összeforrott karja mutatja most az utat Zágon felé, 
ahol szintén fellobbant a magyar Igazság örök csillagának feltáma-
dást hirdető fénye, arra intve az egész világot, hogy csak akkor lesz 
Európában igazi és tökéletes béke, ha Keletünk jogtalan hatalmának 
bölcseségen és igazságérzeten alapuló akarata visszahúzza határait 
arra a vonalra, amely az ezeréves Magyarország történelmi jogait hir-
dette minden időben. 

Igen, mi székelyek, bölcseséget és igazságérzetet kívánunk és 
és várunk a megszálló nemzetektől. Az igazságérzésben megfürdetett 
bölcseség pedig azt parancsolja nekik, hogy Európa komoly békéjét 
jelentő akarásban nyilvánuljon meg az a történelem, mely elsősorban 
a megszállók saját belső nyugalmának, békés fejlődésének biztosít 
alapot, mely megbecsülést, barátságot, tartós, jó szomszédi viszonyt 
eredményezhet akkor, ha a vér nélkül szerzett szent magyar földeket 
vér nélkül juttatják vissza annak az igazságnak elismerésében és tisztele-
tében, hogy a húsz év óta megszállott magyar területekre soha-soha 
senki más nem formálhat jogot, csak a magyar, az ezeréves honfog-
laló ősbirtokos magyar. 

Nekünk nincs s nem lesz semmi szavunk a román népnek a ma-
gyar állameszme ellen hosszú évtizedeken át folytatott nemtelen pro-
pagandájához, a szomszédi becsületet nem ismerő magatartásához, a 
magyar természettel homlok egyenest ellenkező hátbatámadó „had-
műveleteihez". Ez a világtörténelem dolga és feladata. Mi csak ér-
telmet, belátást, bölcseséget várunk, kérünk tőlük, egyszerűen azért, 
mert szomszédok vagyunk és szomszédok maradunk, s mert biztosan 
tudjuk, hogy Erdélyünk minden hegye, völgye, folyója, élete, minden 
földrajzi és gazdasági tényezője visszahúz a Nagy Magyar Medencé-
hez, melynek legtökéletesebb földrajzi és gazdasági egységét tartósan 
semmiféle hatalom és erőszak nem tudja megbontani. Meg kell ér-
teniők végre, hogy a jog, a földrajzi és történelmi tényezők ellen nem 
küzdhet az emberi erőszak. Ezért kérjük és várjuk a megértést, a 
bölcseséget azoktól, akik Nagymagyarország történelmi és földrajzi 
egységét erőszakkal és hamis propagandájukkal megbontották. E nél-
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kül a bölcseség nélkül sem a Duna medencéjében sem Európában 
béke nincs s nem lesz soha. Mi a birtokba vett hazánkat visszakö-
veteljük, mert lemondani róla nem fogunk sohasem. 

Annak a bölcseségnek, amely hat európai vezérben: Magyar-
ország Kormányzójában, Mussoliniben, Hitlerben, Chamberlainben, 
Daladierben és Mosciskiben világtörténeti jelentőségben megnyilatko-
zott, most már sürgősen meg kell mutatkoznia „Kelet" vezérférfiai-
ban is. 

Ez a bölcseség pedig azt követeli, hogy elsősorban és haladék-
talanul adják vissza az elnyomott, s hontalanná tett milliós székely-
ségnek Őshazáját, Székelyországot. Mi, a Csonkahazába kiüldözött 
negyedmilliónyi menekült székelyek ugyanis a lehető leggyorsabb cse-
lekvés szabadsággal vissza akadunk (érni véreinkhez. És nem pa-
rancsra, csak engedélyre várunk, hogy ezt megtehessük. 

Székelyföld a mienk. Az önrendelkezési jog és a történelmi igaz-
ság alapján állva ezt a földet nem tarthatja megszállva semmi idegen 
hatalom. 

Megkezdett úton haladunk. Visszatérni nem fogunk. De megál-
lani sem ! Csak előre! Székelyek ! 

Csikszentgyö gyi Jósa János. 

Tamási Áron kitüntetése 
Klebelsberg Kunó gróf halálakor tisztelői Emlékbizottságot ala-

kítottak. Már akkor programmul tűzték ki a nagy kultuszminiszter szob-
rának felállítását, mivel azonban tudták, hogy az ember emlékét a szo-
bornál is tartósabban őrzi a tett, azt is elhatározták, hogy halála nap-
ján két módon is emlékezetbe idézik a magyar kultúrának ezt a fá-
radhatatlan fejlesztőjét: egyrészt ünnepi emlékbeszéddel, másrészt az-
zal, hogy e napon, október 12-én ezer pengős jutalomdíjjal tüntetnek 
ki egy-egy tudóst, írót, vagy művészt. 

Három esztendőnként tehát tudós, iró, illetve művész kerül sorra ; 
a kitüntetendő kiválasztására az Emlékbizottság az ügyvezető alelnök, 
Komis Gyula vezetésével külön juryt kér fel, annak előadójául egy-
egy szakembert, s az előadó javaslata alapján rövid méltatás kereté-
ben adják át a megtiszteltnek a jutalomdíjat. 

Az idei jutalom szépírónak járt ki. A bizottság Alszeghy Zsolt 
egy. m. tanár előadói javaslata szövegét fogadta el. A döntés a kö-
vetkező volt: 

„A Klebelsberg emlékbizotlság az 1938. évi szépirodalmi em-
lékdíjjal Tamási Áront tünteti ki. 

Tamási Áron annak az új erdélyi irógenerációnak egyik legje-
lentősebb tagja, amely a háború után idegen impérium alá került er-
délyi magyarság nemzeti öntudatának ébrentartását érzi és vallja hi-
vatásának. A székely földnek fia, lelkébe beleivódott a székely hava-
sok sejtelmes világa, a székely falvak kemény, de derült élete, a 
székely lélek sajátos tükrözésű mélysége. Írásaiban nem is tesz mást, 
csak valami megbabonázó közvetlenséggel feltárja a maga lelkét s 
abban a székelységnek egy ezredéven át alig változott lelkiségét. Tolla 
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alatt életre <el az a misztikus földszeretet, amely merőben különbö-
zik minden más föld emberének az élet talajához kötöttségétől, mert 
a székelyben a földdel és földért vívott küzdelem nem a birtok és 
birtokos egymásra utaltságát, hanem a földnek és terményeinek a rajta 
és belőle élő emberrel való életegységét fejlesztette ki. Ei nek az élet-
egységnek legjellemzőbb vonása a viszonos szeretet, amely nemcsak 
az emberből áramlik a föld és fa, növény és állat felé, hanem amely-
nek az élettelenből élő felé áramlását sejti és tapasztalni véli maga 
az ember is. A természet mivoltának teljesen eredeti csodavilága szü-
letik ebből a világérzésből, misztikus mesék hittel hitt valósága, egy 
nép varázsos képzeletének valót és álmot egybegyúró világalkotása. Ez 
a,z eddig csak sejtett népképzelet írói művészetté emelkedik Tamási 
Áron írásaiban, írói művészetté az által, hogy mesebonyolító orsajá 
a székelységhez való szeretet, az együttszenvedés fájdalmas bölcsesé-
ge, a fájdalmat és örömöt, szenvedést és diadalt népével együtt átélő 
szív forgatja. Ezért nincs írásainak etnográfiai mellékíze, ezért eme'-
kedik minden meséjéből a székely sors fölé az örök emberi sors lel-
ket megkapó fensége. 

A sírvavigadó magyar közmondásos képének is mindennél ősibb 
és igazabb megtestesülése az ő székelye, immár nem a szójáték agyon-
emlegetett embere, nem is az agyafúrtság irodalmi góbéja, hanem a 
megdönthetetlen lelkinyugalomnak csillagszórója, aki körül még a leg-
nehezebb órákban is a humor megríkató sziporkái csillognak A szé-
kely ember humorát Tamási Áron írásai tették érthetővé a magyar-
ság előtt : a lélek rezonáló működésének egészen sajátos rendszerét 
tárták elénk, amelyben ha van is valami öngyönyörködés a játékos 
szóban, de még több van a lélek derűjének védekezéséből az életnek 
egyre sűrűbb csapásai ellen. Ez a védelem nem kifelé irányul, hanem 
befelé: az önmaga lelkét edzi, gyógyítja vele a székely. Nincs benne 
tudatosság, noha ki-kicsillan belőle a játékos szellem öröme; nincs 
benne támadó él, noha épen ezzel kerül a beszélő a beszédtársa fölé; 
csak olyan kicsurranása a léleknek, mint a mosoly vagy a könny. Ta-
mási Áron humora a nyomtatott betűn át is megőrzi a székely lélek 
rezonanciájának ezt az életszerűségét; írói varázsának ez a titka, de 
írói művészetének is ez a bizonysága. 

Tamási reális életlátású í ró ; megérzik ez még ott is, ahol va-
'ódi mesetörténetet mond el, mert mesefantáziája ugyanolyan föld-
ízű, mint az igazi, nem irodalmi fonásból eredő népmeséké. De ép 
ez a reális életábrázolás tudja híven elénk tárni azt az ősi tisztaságú 
székely lelket, amelyben a tisztesség és erkölcs a természetes alap-
Pillér. Ábel-könyveinek ugyanolyan lélekújságot feltáró jelensége van 
irodalmunkban, mint a Robinzonnak a vüágliteratúrában. Nekünk azon-
ban ma annál megbecsülendőbb, mert míg otthon ezek a könyvek lé-
'ekébrentartók, nálunk reménytadó bizonyságai annak, hogy a szé-
kely minden világcsapás ellenére is mindig székely marad. 

A maga székelységének, — ahogy maga írja — „a nyájas el-
mének és béaranyozott türelemnek" ezzel a kisugárzásával Erdély mai 
földjén, színújságának meglepő gazdagságával és igazságával a csonka 
magyar oiszágterületen Tamási Áron megbecsülendő irodalmi ér ték: 
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ezért jutalmazza az Emlékbizottság az 1938. esztendő irodalmi dí- I 
jávai." 

Az a lelkes fogadtatás, amely e jelentésnek részéül jutott, mu-
tatta, hogy a választás igazságos volt. (—) 

Cserey Jánosné Zathureczky Emília 
1 8 2 3 - 1905. 

Vannak évszámok, melyeket ha leírunk, vagy kimondunk egy-
szerre megelevenül egy egész kor. Érezzük a levegőjét, szellemét, tö-
rekvéseit és annak a jegyében történik minden. 

Vörösmarty, Arany, Tompa, Petőfi lelke, a Szabadságharc fen-
séges küzdelmei és az utána következő nemzeti elnyomatás és újjá-
születés időhatárai között zajlott le Zathureczky Emilia élete a Székely-
földön. 

Családja ősi fészke Turócz megyében volt, de a Székelyföldre 
szakadt á g : vérben és lélekben egyaránt székellyé vált és ott jelentős 
szerepet töltött be. 

Emilia Baróton született Háromszék megyében 1823-ban. Édes-
atyja alsó és felsőzaturcsai és vendégmezei Uzda Zathureczky István 
előkelő nagybirtokos, kiről Dániel Gábor Udvarhelyszék utolsó fő-
királybírája is többször megemlékezik emlékirataiban. Ugyanis Dániel 
Mihály leányainak Bónis Samuné Borbálának és Ragályi Ábrahámné 
Polixénának, valamint gróf Haller generálisnak is Zathureczky István 
volt a jószágigazgatója, amellett pedig neki magának is nagy birtokai 
voltak. 

Emilia édesanyja Tasnádi Nagy Mária, kinek tizenkét gyer-
meke volt. 

Emilia 1839-ben ment férjhez nagyajtai Cserey Jánoshoz. Júlia 
nagyberivói Boér Alberthez és a legkisebb lány Lujza : nagyboros-
nyói Bartha Sándorhoz, Mária pedig szentiványi Szentiványí Ignác-
hoz. 

A nyolc fiú közül is tudjuk néhánynak a sorsát. Károly ezredes, 
István kufsteini fogoly, Gedeon kiszármazott a Bihar megyei Csécs-
kére. Lajos, László, Gábor, Gyula és László közelebbi adatai nin-
csenek feljegyezve, de jórészt tekintélyes földbirtokosok voltak. 

Zathureczky István baróti kúriájában a 12 gyermek vidám éle-
tet teremtett. A Szabadságharc idején itt gyűléseztek vagy szórakoz-
tak nagyhírű székely honvéd tisztjeink, kik közül többen is lelkesen 
udvaroltak a szép Zathureczky lányoknak. 

A Szabadságharc idején viruló szép fiatal asszony volt Csereyné. 
A Háromszék megyei Imecsfalván éltek a kastélyszerű ősi kúriában, 
melynek gömbölyű tornyai, apró ablakai és öles széles közfalai iga-
zolták, hogy nagy időket láttak már. 

Csereynének gyermekei is voltak, de azokban nem volt szeren-
cséje, boldogsága. Valami végzetszerűség vitte a balsors felé őket. 
Szinte örökségképpen szállott föléjük az öngyilkosság réme. Csereyné 
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tragikumát pedig betetőzte legkedvesebb unokája, a fiatal Cserey Mi-
hály öngyilkossága. 

Zathureczky Emilia élete hazafias és jótékony alkotásokban telt 
el. Megalapította Háromszék megye két központi városában, Sepsi-
szentgyörgyön és Kézdivásárhelyen, a Jótékony Nőegyletet, mely fel-
ölelte a vármegye szegényügyi kérdéseit. 

Ő maga állott az egyletek élén, míg csak tehette. 
Tevékeny részt vett az „Erzsébet" leányárvaház, a „Stefánia" 

menedékház és a „Rudolf" közkórház létesítésében. Ezeknek az 
intézményeknek élete végéig előkelő, bőkezű párfogója volt Cse-
reyné. 

Nagy érdeme volt a marosvásárhelyi Bem szobor felállítása 
körül is. 

Legjelentősebb alkotása a Sepsiszentgyörgyön létesített „Székely 
Nemzeti Múzeum" alapítása 

Bár egész életét a közügynek, a székely kultúrának szentelte, 
mégis egész lelkét adta a Múzeumnak. Ifjúsága nagy emlékei a Sza-
badságharchoz fűződtek. Tette mindazt, amit abban az időben egy 
székely előkelő asszony tehetett a bánat, a fájdalom, a könny enyhí-
tésére. Honvédeink buzdítására zászló szalagokat hímezett, tépést csi-
náltatott, hadijelentéseket figyelt, terített asztallal fogadta, várta, hívta 
honvédeinket. Pénzt, ékszereket áldozott fel támogatásukra. 

Aztán elcsöndesült a harc. Világos után elnémult a magyar di-
csőség. De Zathureczky Emilia lassan, csendben el kezdette gyűjtö-
getni a Szabadságharc emlékeit. Talán már az első percben tudato-
san, egy létesítendő múzeum gondolatával, talán csak egy nemes női 
lélek ösztönös gyöngédségével, kegyeletével. 

Első legbecsesebb ereklyéje volt Kossuth Lajos levele, melyet 
Baraconne-ból írt belecsatolva Bem tábornok érdemrendjét is, me-
lyet Aleppóban történt halála után a török kormány hozzá küldött. 

Ezenkívül Bem hadsegéde Lőrincz József küldött 80 drb. har-
mad osztályú érdemrendet. 

A kis múzeumnak igen becses ereklyéje volt Bem díszkardja 
ezzel a felirattal: „Szebb meghalni, mint gyalázattal élni". Ugyancsak 
Bemtől kapott egy arany karperecet kék és fehér zománccal, hátlap-
ján ezzel a felirattal: Bem Józseftől. 

Nem lehet célunk e helyen felsorolni a Székely Nemzeti Mú-
zeum egytői-egyig megszentelt ereklyéit, drága emlékeit, csak rámu-
tattunk arra, miként alapozta meg azt egy székely Nagyasszony a 
48-as szabadságharc emlékei gyűjtésével. 

A múzeum lassanként gyarapodott, közkincse lett nemcsak a 
Székelyföldnek, hanem egész Magyarországnak. Az alapító Nagy-
asszony pedig földi rendeltetés szerint pihenni tért. Előbb eltemette 
sorra mindazokat, kik szivéhez nőttek, kik szivéből szakadtak. És 
amikor egyedül maradt 82 esztendő terhével, 1905 nov. 4-én az 
imecsfalvi kúriában megrázkódtak az öles falak, behúnytak a várszerű, 
kicsi ablakok és a nép gyászolva kísérte Cserey Jánosnét Kézdivá-
sárhelyre a családi sírboltba. 

Ádám Éva. 
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Pillanatfelvételek 
(— Marosvásái helyi képek és élmények —) 

Kitört a világháború, Marosvásárhelyen vagyok. A gyorsan vál-
takozó események sodrában kiemelkedő jelenet a harctérről súlyos 
sebesültekkel érkező e l s ő vonat. Óriási embertömeg az állomáson. 
Asszonyok, leányok virágesővel borítanak minden sebesültet vivő ko-
csit, hordágyat. Nézem a sebesülteket. Sápadl, beesett a rcok : h a l á l -
a r c o k , mozduht 'an mereven feküsznek, nem érdekli őket semmi, 
mintha nem is erről a világról valók volnának, félősen révedező te-
kintetükben rémület és iszony . . . Dantei kép. Másodnap temetés. 
A katonazenekar gyászindulója panaszkodik, jajong, sír vagy lázado-
zik a Halálisten el en a veszteség miatt, de a koporsót nem kíséri 
senki, a halottat nem siratja senki. Gyász és fájdalom markol a szi-
vembe ekkora elárvulás és részvétlenség láttára, megyek a koporsó 
után egyedül. Temetőhöz érünk, elnémul a zene, csillan a kapa, hull 
a rög, telik a sír, a pap imádkozik: Tordai József (legyen megörö-
kítve a név) hős katonánk, pihenj csendesen, legyen a magyar föld 
könnyű neked, amelyért életedet adtad, ellenség ne tapodja sirhal-
modat soha !*) így, szórol-szó a. 

Mint hatalmas vízáradat önti el a várost Székelyföld menekülő 
embertömege az oláh betörés elől s magával ragadja Marosvásárhely 
negyvenezer lelket kitevő lakosságát is. Konok makacssággal őrzöm 
a posztomat, nem menekülök, jöjjön, aminek jönnie kell. Feleségem 
velem marad. A várostól harminc kilométerre dörögnek az ágyúk. 
Ha áttörik a frontot, elvágják a menekülés minden lehetőségét, gon-
doskodom, hogy élve ne kerüljünk az ellenség kezére. Minden perc 
egy örökkévalóság. Kimegyek az u'cára, járok ide-oda, az egés ; al-
sóváros részben egyedül vagyok**), de messze nem mehetek, „Vogel-
frei" vagyok minden gonosz kéz számára, mely a városba esetleg 
belopódzik. A házak üres kripták, az ablakok, mint a halott ember 
megüvesedett szemei, rémületet sugároznak felém. Mindenütt halálos 
dermedtség, mozdulatlanság. Dante poklának legmélyén járok, ahol 
már tűz sincs (a (űz még az élet jele), hanem megfagyva, megder-
medve van minden. Az egyedüllét kíetlenségének őrülete kerülget, a 
süket csend bizonytalansága fojtogat, felelősségem tudata két életért 
marcangolja lelkemet, az élelmiszer fogyásával a fegyverhalál vagy 
az éhenhalás kérdése mered elém . . . 

* 

. . . Egy csillagtalan éjszakán csendben, nesztelenül megjelen-
nek Von Morgen porosz generális hadai a város melléKutcáiban. 

Az élet lassan visszatért a dermedt t a g o k b a . . . 
*) Legjobb tudásom szerint Tordai József volt az első hősi halott Maros-

vásárhelyen. Bíró András ref. pap temette. A cikk senki ellen nem irányul, nem 
vádol senkit, mert a háború kezdetén minden figyelem a harctérre volt irányulva; 
„hősi halott" kultusznak se híre, se hamva ! 

**) A dombon, a felső városrészben Rettegi Géza rk. főgymn. igazgató 
maradt, ki a hazavesztés fájdalmába rövid idő múlva belehalt. Legyen emléke 
örökre áldott. (Lehet, hogy mások is maradtak a városban, de az utcákon — a 
fenti ok miatt egy lélek sem mutatkozott.) 
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A tűzoltók háza előtt szedik le a katonák és tisztek rangjelzé-
seit az uniformisokról. Vége a háborúnak, vége a régi_ világnak, a 
„Ne lássak többé katonát jelszó életbe lépett itt is. Óriási plaká-
tok hirdetik, hogy Károlyi Mihály átvette a kormányt. Megalakul a 
Nemzeti Tanács. Vakság és téboly üli meg a lelkeket. Nincs rang, 
nincs nemzet, nincs haza, csak ember van, különbség nélküli egye-
temes ember a világon. Ezen az alapon éljen a világbéke I Jönnek 
utánam papírral és ceiuzával: lépjek be a szellemi munkások cso-
portjába. Viss?aufasítom. Nem vezethetem többé az iskolámat. Csík-
megye határán jelentkeznek az első román esapatok, a lakosság is-
mét menekül. De a Nemzeti Tanács rendületlenül ülésezik, nem hasz-
nál semmi intés, valóság, józan figyelmeztetés. Marosvásárhelyből 
nem lesz soha Targu Mures — mondják. A nyugati demokrácia véd 
minket. Fényes László és Pogány József bizonyítanak és lelkesítenek. 
Világszabadság és köztársasági ünnep a kultúrházban! Az összes is-
kolák ki vannak rendelve. Az ellenség elárasztotta Csíkmegyét, már 
a Hargitánál áll. Üristen, elveszünk, ezekkel az emberekkel — és 
kiváló jó magyar emberekkel, — nem lehet többé beszélni, hipno-
tizálva vannak egy felír ngős világszemlélettől, meg vannak mérgezve 
a szabadkőművesség álhumánus szellemétől. Vonulunk vissza az ün-
nepségről a tanulókkal, a Bem, Petőfi és Kossuth szobroknál ma-
gyarázatokat tartanak a köztársaságról, világszabadságról. Egész lé-
nyem remeg, hirtelen megszédülök és összeesem. 

1918. december 2-án bevonul Marosvásárhelyre Gherescu ro-
mán tábornok, miután a Nemzeti tanács vezetősége Szászrégenben 
hódolatát tolmácsolta elölte s biztosította az előnyomulás veszélyte-
lenségét. Finomabb szövésű daróckabát van rajta. Katonái rongyok-
ba burkoltan, bocskorban, szalmakalappal, kécmadzagon lógó hasz-
navehetetlen fegyverekkel, a tisztek apró, rühes mokány lovakon. — 
„Úrfi, igaz, hogy minket az éjjel megölnek a székelyek?" — kérdi 
egy katona a mellettem álló L. Bitay Árpád kollégiumi tanulótól.*) 
— „Hát maga tud magyarul ?" — „Mi csángók vagyunk Bukoviná-
ból !" Ügyes fogás a hadvezetőségtől a „barátságos" bevonulás bi-
zonyítására, hogy ők csak rendcsinálók, ha elvégezték nemes felada-
tukat, visszavonulnak ősi hazájukba s legfeljebb Fogaras megyének 
egy kis csücskét fogják megkapni jutalmul fáradságukért. Ez a hír 
érkezik Budapestről, ezt tolmácsolja a Nemzeti Tanács, de ennek a 
nagylelkűségnek az a feltétele, hogy a román hadsereget fogadjuk 
barátságosan, egyetlen ellenséges moccanás ne legyen, mert akkor 
méltath nok leszünk a Nagyantant kegyelmére s Erdély elveszett. 
Előttem és fülem hallatára figyelmeztetik a kiküldöttek az állomásra 
teljes rendben és fegyelemben érkező székely tüzéreket, hogy ágyúi-
kat, fegyvereiket adják át nyugodtan a megszálló csapatoknak s béké-
sen menjenek haza, a háborúnak vége, Erdély függetlensége bizto-
sítva van. A városban elhelyezett óriási katonai raktárakat kiszolgál-
tatják a román hadvezetőségnek; a toprongyos emberekből máról-
hol napra kiöltözködött és felfegyverzett katonák lesznek. Aki kétel-

*) Később neves festőművész Nagybányán. 
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kedik, nyugtalankodik, azt fensőbbséges gesztussal leintik, lenézik, 
ekzaltált bolondnak, kurtaeszünek nevezik. 

Engem is ez utóbbi kategóriába soroltak, nem érintkeznek ve-
lem, ki vagyok zárva „a felsőbb körökből" az „írók és írónők" elő-
kelő társaságából. 

Budapesten Károlyi Mihály átadja a kormányt Kun Bélának. 
Ezzel a rendcsinálási elhivatásnak nagyobb lehetősége nyílik meg a 
román csapatok részére. Átlépik a Maros vonalat, Csúcsáig hatolnak 
elő, Nagyvárad elesik, a lepel lehullt. Hirdetmények jelennek meg: 
Erdély földje a románoké a történelmi mult és a fegyver jogán, nyom-
ban átveszik a postaépületet, összetörik Petőfi és Rákóczi relifjeit, 
lehúzzák talapzataikról Bem és Kossuth szobrait, tördelik kezeiket, sír-
nak és jajgatnak, térdelnek és imádkoznak a magyarok a tört szob-
rok körül, katonaroham veri őket agyba-főbe, tapos, gázol asszonyt, 
gyermeket, csatatérré válik a főtér, foly a vér, magyar vér a „baráti" 
román kezek ütéseitől. A magyar ég elborul, Erdély balladás hegyei-
re-völgyeire köd ereszkedik, Marosvásárhelyből Targu-Mures lett, 
Erdély földjét eljátszotta a saját szülöttje, esztelenkedésével, fellen-
gős eszméivel, naiv jóhiszeműségével. Meghitt helyen temetésre 
gyűlünk több „maradi" jóbarát, Csernáth József énekli gyönyörű 
bariton hangján Kossuth „Búcsú"-ját : 

„Kitárom reszkető karom, ölelni földedet" 

Szülöttidben csalatkozám . . . 

A keserűség tépi, mardossa l e l k ü n k e t . . . 
* 

Erdély be van zárva, lélek a határon se ki, se be, de újság és 
nyomtatvány sem. Csak a bukaresti lapok árasztják el Erdélyt, de a 
román irodalmi nyelvet a városban — rajtam kívül — akkor nem 
ismerte senki. A szabadság klasszikus földjéből börtön, fogolytábor 
lett. Marosvásárhelyt kb. 300 katonatiszt és hivatalnokok százai. Át-
veszik a hivatalokat, iskolákat, átveszik az én iskolámat is, helyette 
róm. kat. iskolát szervezek, bezárják, átmegyek a ref, kollégiumba, 
tanítom a román nyelvet és irodalmat, nincs maradásom, mert nem 
tettem esküt, de nem tett a tisztviselők óriási többsége sem. Szelle-
mi és fizikai éhenhalásra vagyunk Ítélve. Dr. Hajdú István ügyvéd 
kér, alapítsunk egy új napilapot, ő vállalja a szerkesztést, ha én a 
román lapokat fordítom, szó nélkül megegyezünk, részvénytársasági 
alapon megindul a gyűjtés, jön a pénz, Báró Apor József és lovag 
Fehrentheil Gusztáv bankigazgató*) jár elől jó példával (náluk nélkül 
aligha sikerül a terv), megvesszük a főtéren az Ady-nyomdát napi-
lapjával együtt, átkereszteljük „Székelyföldre" a címet, megindul a 
munka. A cenzor bosszankodik, mindennap kilátásba helyezi letar-
tóztatásomat, vagy a huszonötöt, (napirenden volt ez ákkor), de azért 
folytatjuk az írást félelem nélkül, önzetlenül, odaadással, szeretettel. 
Levegőhöz jutottunk, kezdünk kissé tájékozódni, világosság szűrődik 
börtönünkbe, tul látunk a falakon. Megalapítjuk a Magyar Pártot (a 

*) Dr. Csernáth József, dr. Hajdú István, Báró Apor József dr. és Fehren-
theil Gusztáv lovag már nincsenek az élők között. Drága feledhetetlen emlékük 
él velem most i t t , és élni fog majd o t t . 
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mostani ősét), Kolozsvár átveszi a vezetést, a kábultságból ébrede 
zünk, tömörülünk, sorakozunk, de egyszerre égszakadás, földindulás -
Lukács, nagyváradi polgármestert, Csécsi Nagy honvédtábornokot és: 
másokat letartóztatják, következik Kolozsvár, utána Marosvásárhely, 
halálos ítéletek, élethossziglani börtön, Jilava, menekül, aki még me-
nekülni tud, visszafojtott lélekzet, halálos veszedelmek napjai, hetei 
után 1922. január 16-án éjféltájban óriási hóesésben átjutok a Király-
hágón, reggel öt órakor magyar földön vagyok, hogy tán soha többé ne 
láthassam meg küzdelmeim színterét. 

A magyar szervezkedés első kísérlete meghiusult. 
Gödöllő. Tamás Károly. 

A föld 
Irta: Dr. bZACSVAYJÓZSEF. 

A lankás hegyoldal élén úgy ült a szélesen terpeszkedő öreg 
kastély, mint egy óriási nagy kalap. Égbenyúló magas tornya, mint 
egy nagy felkiáltó jel, úgy meredezett. Bádogfedelén a napsugarak 
megtörtek s sziporkázva lövellték a fényt vissza. A hegy lábánál, lent 
a völgy mély ölén, lassú, csendes morajlással csobogott a Maros. 
Távol egymástól s mégis elválaszthatatlan közelségben, mert az öreg 
kastély fordított tükörképe mindig ott ringott a vízen. Látszott, hogy 
kedve telt a Marosnak ebben a boldog együttlétben, mert sodrával 
mindig az ellenkező partot súrolta s tovasikló, fodrozó hullámait 
mély örvényléssel vissza-visszatérésre kényszerítette, minha fájlalná az 
elválást. 

A kastély kiugró, széles nagy terraszán, egy hintaszékben ült az 
özvegysorsot csendes megadással viselő Kőváry Sándorné s messze-
látójával állandóan a túlsópartot figyelte. 

— Ugy vélem, hogy Déván sokáig tartott a mulatság, ezért kés-
nek Laciék. 

— Lehet, hogy ma nem is jönnek — szólt kissé lehangoltan a 
szomszéd földesúr leánya, Kelemen Márta s legyezőjét hirtelen össze-
csukta s idegesen dobolt a kőkorláton. 

— Dehogy nem jönnek. Jönnek! Nézd csak, hogy a füzesen 
túl már kibukkant a menet eleje s azzal a távcsövet Mártának nyúj-
totta. 

— Jönnek, jönnek! — mondta ujjongva Márta, amint a távcső-
be belenézett. 

Ebben a pillanatban a messzi távolban felrivalgott a gyakorlatról 
hazafelétartó huszárok trombitája. 

Mária arca most egészen felvidult s örömében legyezőjével fe-
léjük integetett. Kőváryné pedig a zsebkendőjét lobogtatta. 

Ezalatt már szabadszemmel is láthatóvá lett a gyors ügetésben 
közeledő huszárregiment. Az acélpengék a napsütésben fényesen 
csillogtak-villogtak. A lovak patáitól ütemesen dobogott a föld. A 
Panyókára vetett menték ide-oda libbentek, szélesen kiterüllek. 
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— Jaj de szépek! — susogta Márta — Míg a világ, elnézném 
őket, — s úgy állt ott a lépcső legfelsőbb fokán, átszellemülten, mint 
kinek lelke az örökkévalósággal egyesült. 

— Bizony szépek, hogyne lennének szépek, hisz a miéink — 
mondta, fejét büszkén tartva Kőváryné — ami pedig a miénk, az mind 
szép. A föld, ez az aranykalásszal ékes rónaság, a virágos merő, a 
rét, az öreg Maros, a partjait szegélyező fák s minden-minden, egész 
a Kárpátokig. 

— Szép, szép minden, de mégis legszebbek ő k r — s jobbjával 
a huszárok felé mutatott. — Bár már itt lennének. Óh, hogy nincs 
szárnyuk, hogy repülhetnének — s idegesen, tüielmetlenkedve to-
pogott. 

— Türelem lányom, türelem. Mindennek megjön az ideje. Nem 
kell soha semmit siettetni. 

A Maros túlsó partján álló révész, amint a huszárokat köze-
ledni látta, a kompot egészen a parthoz húzta. Nyikorgott a lánc 
s a komp nagy koppanással a kikötő kemény padlójához ütődött. 

— Halló, hej 1 — ne aludj — kiáltott a tulsóparton heverésző 
társának. — Légy résen, jönnek a tiszt u rak! 

A fiú ezekre a szókra, mint a puskából kilőtt golyó, úgy pat-
tant fel. 

— Kész! — kiáltotta s kemény jobbjával a csiga kerekét meg-
ragadta. 

Az ezredes után a többi tisztek is a kompra léptek. Nyikorogni 
kezdett újból a lánc s lassan, egyenletesen úszott a komp az innenső 
part felé. Nagyokat csobbant a víz. A komp faránál sűrű, mély ör-
vénylések keletkezlek. 

— Ha az enyém volna ez a kastély, ez a szép belsőség s az 
itt elterülő sok föld — szólt Muntyán Pál főhadnagy Kőváry László 
főhadnagyhoz — nem szolgálnék egy pillanatig sem. 

— Épp azért szolgálok, hogy továbbra is megtarthassam a föl-
det — felelte Kőváry. A föld és kard elválaszthatatlanok. Mind a ket-
tőnek egy kézben a helye. 

— Mi köze a kardnak a fö ldhöz? Csak nem akarod elhitetni, 
hogy te karddal műveled a fö ldedet? — kéidezte hangosan kacagva 
Muntyán. 

— Mondom, hogy a kettő egymást kiegészíti — felelte komolyan 
Kőváry. 

— Tudod mi t ? Add nekem a földedet, én neked a d o m a kar-
domat. Látom, hogy ezt mégis jobban szereted. 

— A földem nem eladó, de csere-bere tárgya sem lesz soha. 
A kardodat pedig tartsd meg, nekem elég az enyém — s keményen 
a kardjára csapott. 

— No, ne haragudj Laci, nem akartalak bántani, csak tréfáltam. 
De mondd, nem okosabb lenne, egy szép asszonyai turbékolni ott fenni 
abban a szép fészekben — s a kastélyra mutatott — mint vesződn' 
a lovaddal, a legényeiddel? Ázni, fázm. Hidegben, melegben,hóban 
sárban mas í rozn i? ! 

— Nem — felelte dacosan. 
A komp az innenső parthoz ért. 
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Kőváryné a tiszteket a terraszon fogadta. Márta örömében csak-
nem a nyakába ugrott Lacinak, de azért volt ideje arra is, hogy szé-
niéit a tiszteken végigfuttassa. Amint meglátta Muntyánt, rögtön meg-
kérdezte : 

— Ki ez az idegen t iszt? Eddig még nem láttam köztetek. 
— Most helyezték ide — aztán Muntyán felé fordulva így 

szól t : 
— Gyere Pál, hadd mutassalak be a menyasszonyomnak. 
Muntyánt Márta szépsége megbabonázta. Ugy állt előtte, mintha 

kővé meredt volna, önfeledten tartotta a Márta puha, bársonyos ke-
zét a kezében. Csak akkor kapott észbe, mikor Kőváry jobbjával a 
vállát érintette. 

— Gyere mutassalak be az édesanyámnak. 
Aztán asztalhoz ültek. Márta Kőváry és Muntyán közé került. 

Laci elbeszélte a hadgyakorlat lefolyását, Muntyán a nagyvárosi él-
ményeit adta elő. Laci felkelt s mint jó házigazdához illik, vendégei-
nek kedveskedett. 

— Mondja Muntyán — szólt Márta — jól érzi magát az ú j 
állomáshelyén ? 

— Mint a partradobott hal — felelte Muntyán. 
— Hogy-hogy? Talán nem fogadták szívesen? 
— Óh, dehogy nem. Ugy bánnak velem, akárcsak a testvérük 

volnék. Az a baj, hogy nem birom velük az iramot. 
— Mit értsek ezalatt? 
— Ezeknek mindnyájának van földje, vagyona, nekem meg nincs 

semmim. Csak ez a sarzsi, s ami velejár a lénung. Ez pedig még 
borravalóra sem elég. 

— És ők ezt tudják ? 
— Nem hiszem, mert nem éreztetik. 
— Akkor hát miért fáj magának a szegénysége ? 
A szegénységem nem fáj. Arra büszke vagyok. Csak a gazdag-

ságukat irigylem. Az bosszant, hogy miért van annyi földjük. Hej, ha 
nekem annyi földem volna, — sóhajtotta. 

— Ezen könnyű segíteni, házasodjék meg. Tegyen úgy, mint 
apám. Vegyen el egy gazdag lányt. 

— Csakhogy én nem vagyok nemes. Én csak egy pópa fia 
vagyok. 

— Akárcsak az apám. 
— Hisz akkor testvér velem — vidult fel a Muntyán arca. 
— Na, nem egészen, csak úgy félig-meddig — mosolygott ha-

miskásan Márta. Az anyám magyar lány. A vőlegényem, Laci is 
magyar. 

— Muntyán sokáig nézte Mártát s szemei sötéteket villantak. 
— Jaj de furcsa a nézése — rebbent a Márta szava — ne néz-

zen úgy reám. Félek a tekintetétől. 
Ebben a pillanatban küldönc érkezett. Táviratot hozott. Az ez-

r edes a pecsétet leszakította s gyorsan átfutotta. Egy arcizma sem 
rándult meg. A távirat tartalmát senkivel sem közölte. Most még jobb 
kedvet mutatott. Kővárynéval poharát kétszer háromszor is összekoc-
cintotta. Pár perc múlva hirtelen felállt. 
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— Mennünk kell, fiúk. Búcsúzzatok ! 
A tisztek engedelmeskedtek. Nyomban felálltak. Búcsúzkodtak 

s az ezredessel együtt eltávoztak. Kőváryné és Márta magukra ma-
radtak. A távozó tisztek búcsúzóul a Maros tulsópartjáról sapkájukat 
mégegyszer meglóbálták. 

Az ezredes útközben sem árult el semmit. Találgatták a tisztek, 
hogy vajjón mi lehet az oka a nagy sietségnek. 

— Háború lesz — szólt Kőváry. 
— Ej, dehogy lesz — vetette ellen Muntyán. 
— Meglátod, hogy meg sem állunk Tarnopolig. 
— Bárcsak úgy lenne. 
— Miért kívánod, hogy úgy legyen ? 

' — Akkor majd osztozkodunk. 
— Min ? Nem értelek. 
— Majd a végén megértesz. 
Ebben a pillanatban valami megmagyarázhatatlan ellenszenv köl-

tözött a Kőváry szivébe. Nézte Muntyánt s vadul forgó szemeit. Egyre 
azt forgatta agyában : 

— Vájjon mire céloz, mit akarhat ? 
Negyednapra már Tarnopol mellett volt a huszárregiment. Ugyan-

aznap éjjel át is lépték az orosz határt. Némelyek közülük örökre, 
mások meg hos«zú, hosszú időre. Pitymallatkor csatarendbe fejlőd-
tek. Felrivalgott a trombita s mint a viharfelhő, felkerekedtek. Ro-
pogott a puska. Kattogott a gépfegyver. Bömbölt az ágyú és ők eb-
ben a pokoli inegveszettségben halálmegvetéssel rohantak előre. Mire 
a nap a nagy pusztaság szélén felbukkant, már elcsendesült minden. 
A nagy, néma csendet a haldoklók kiáltásai és nyögései törték meg. 
Párolgó vér áztatta a nagy orosz mezőt. Párolgó vérben fürdött a fel-
kelő nap sugara. 

Kőváry sebesülten került a muszkák kezébe. Szekérre tették s 
kórházba szállították. Muntyán alól a lovát lőtték ki. Ez volt a sze-
rencséje. A lelőtt lova mentette meg életét. Igy került épen és sértetle-
nül fogságba Életútaik elváltak. 

A napok mentek. Múlt az idő. A hónapok egymást váltogatták 
s esztendőkké öregedtek. Kőváry Laciról elmenetele óta semmi hír sem 
jött. Úgy eltűnt, mint, akit a hegyomlás temet el, hirtelenül. Keresték, 
kutatták mindenfelé. Hasztalan volt minden. Nyoma veszett. Mindenki 
elveszettnek hitte. 

— Eltűnt — mondogatta Márta magában. — Leheletlen, hogy éljen. 
Ha élne, hírt adna magáról. Nem birom ki, nem birom ki — mondta 
türelmetlenkedve. 

A kastély komor falait a lélek mélyét megülő sötét bánat még 
jobban beárnyékolta. Ugy járt-kelt Kőváryné a tágas, nagy szobákban, 
mintha a túlvilágról visszatért énjének árnya lenne. Szép fekete haját 
az idő beezüstözte. Orcáiról a rózsák eltűntek. Szemei tiszta tava ál-
landóan a könnyek tengerében fürdött. Várta, egyre várta egyetlen 
fiát. Ha jött az est s a holdvilág az ég tengerében mélyen elmerülve 
úszott, a magárahagyatottság mély fájdalma úgy ömlött szét szivében, 
mint a vigasztalhatatlan jelen örök semmiségbe futó sötét vize. És ő 
mégis, mégis reménykedett. 
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Márta ideges, nyugtalan s az örökké változatos, zajongó életet 
kedvelő lelke az örökös búsongást nem bírta el. Belefáradt avigasz-
talásba is. Eleinte még napokat töltött a kastélyban, de később el-
elmaradozolt, míg végül egyszer nyomtalanul eltűnt. Beállt, mint annyi 
sok más, ápolónőnek. A mindig változó élet forgatagában elvegyült. 
Nyugtalan természete miatt sehol sem tudott sokáig megülni. Mint 
ahogy a lelke száll virágról-virágra, úgy, olyan könnyedén jött-ment 
egyik kórházból a másikba. Az oláhoknak Erdélyből való csúfos ki-
veretése után, a brassói kórházban találkozott Muntyán Pállal. Meg-
döbbent, amikor meglátta. 

— Hogy került ide ? — kérdezte. 
— A fogságból megszöktem s hosszú, kínos fáradtság után ép 

akkor értem haza, mikor Románia hadat üzent. Ellenségnek néztek 
engem ís s nem tudni hogyan megsebesültem — hazudta. 

— Mi van Lacival ? Hol, mikor látta utoljára ? Mondjon el róla 
mindent. 

— Hogyan, hát nem tudnak róla semmit? 
— Semmit, épen semmit. 
— Akkor, akkor . . . 
— Mondja, m o n d j a . . . — sürgette Márta. 
— A k k o r . . . eltűnt, s sötét villámlású szemeivel a Márta lel-

kébe akart nézni. — Mondja csak, él még a Laci anyja ? Mi van a 
birtokkal ? 

— Megvan minden, úgy, ahogy volt. A Laci édesanyja vezeti a 
gazdaságot. 

— Hej, ha az a föld az enyém lehetne — s még vésztjóslóbban 
villantak sötét szemei. 

— Hogy képzeli? Nem eladó az a föld, de ha valaha az is 
lenne, akkor sem tudná megvenni. Nincs Magának annyi pénze, hogy 
azt megvehesse. 

— Majd meglátjuk — s most még vésztjóslóbban villantak 
szemei. 

Márta önkéntelenül megrázkódott. 
(Folyt, köv.) 

Magyar sors* 
Irta és a Hargitaváralja Jelképes Székely Község Szegedi Társ-

községének okt. 20-án tartott ünnepi falugyűlésén elmondotta: 
Dr, Ábrahám Ambrus 

Székely Testvéreim ! 
Mikor Jósa János, községünknek érdemes bírája, minden szé-

kely és magyar ügynek igaz és önzetlen munkása, ide hívott bennün-
ket, két gondolat lebegett szeme előtt. Az egyik gondolat az volt, 
hogy ha időben kissé el is késtünk, szívünk egész melegével, magyar 
lelkünk minden igaz érzésével hódoljunk az aradi tizenhárom dicső em-
lékének. A másik gondolata az volt, hogy emlékezzünk szeretettel fel-

' » Ezt az értékes írást — sajnos — csak kivonatosan közölhettük. Fel. Szerk 
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vidéki magyar testvéreinkre, kik a zsarnok önkény tehetetlen dühé-
nek és a minden emberiességet meggyalázó brutalitásoknak kitéve 
árván s egyedül a Mindenható Isten igazságosságába vetett hittel 
várják azt a magasztos pillanatot, mikor újra keblére borulhatnak 
fájdalmas arcú Hungariának, a forrón szeretett édes magyar hazának. 

1849 augusztus 13-án a világosi síkon véget ért egy dráma s 
idegen elnyomó hatalmak kegyetlen keze pontot tett egy hőskölte-
mény végére, melyet hosszú hónapokon keresztül magyar vérrel ír-
tak s amelyet épen ezért megérteni is igazán csak az tud, aki ezt 
magyar vérrel tudja és akarja olvasni. 

Magyarország felséged lábainál hever — jelentette Paszkjevics Eri-
vanszkij orosz fővezér első Miklósnak, a minden oroszok cárjának, 
mikor a maroknyi honvéd csapat Világosnál letette a fegyvert. És 
ezzel vége volt egy dicsőséges diadalban és ember feletti erővel ki-
vívott győzelmekben bővelkedő küzdelemnek és egy csodaszép álom-
nak. Az olaj elfogyott, a mécs kialudt s az erdélyhoni kis falukban 
a haza felé eregelő erdölő szekereken s a fonóbajáró árvák és öz-
vegyek ajkán fel fel-sírt egy nó ta : 

Honnan jősz Te oly leverten bús pajtás 
Mért sír egyik szemed jobban, mint a m á s . . . 
Sírok pajtás, sír maga az Isten is 
Nem maradt a földön egy magyar is . . . 

Első Miklós cár győzelmi mámorában Te Deumot tartolt s a 
fegyverletételkor s nem a nyilt csatában szerzett 67 honvéd zászlót a 
cári kincstárba tetelte. Az aradi várban tanyát vert az önkény. Hay-
nau, aki nyilt csatában sohasem tudott győzedelmeskedni a honvé-
dek halált megvető elszántságán, a tehetetlenségben kitermelődött 
bosszúállásban nem ismert véget és határ t : Báró Mednyánszky őr-
nagyot és Gruber Fülöp tüzérhadnagyot akasztófára itélte s az akasz-
tófát magával Mednyánszkyval vitette fel a pozsonyi szamárhegyre. 
Haynau parancsára október 6-án Hőwiger osztrák vezérőrnagy aradi 
várparancsnok agyonlövetett és bitófára húzatott tizenhárom hős ka-
tonát, tizenhárom lánglelkű magyart, tizenhárom férfit, akik „meg-
haltak, de nem halottak" s akik az önfeláldozó és tettekben nyilvá-
nuló hazafiságnak, a rettenthetetlen bátorságnak s az önbizalomnak 
lesznek dicső példaképei míg csak egy magyar lesz ezen a vérrel és 
könnyel áztatott áldott magyar földön. 

Az aradi várban csendes most már minden. Dicső vezéreink 
teste összeforrt az édes anyafölddel, lelkük őrt áll az Isten trónja 
mellett, könyörög értünk és vigyáz reánk. Mi pedig, kiknek szive csor-
dultig van keserűséggel s kiknek lelkét rabúl ejtette a bú álmatlan 
éjszakákon és csendes nappalokon, mikor hűvös szellő rezdül a pla-
tánok levelén, köd üli meg a Marost és Kelet felé húznak a sötét 
magyar égen felszakadozó felhők,elza rándokolunk az aradi Golgotára, 
ráborulunk a vérrel öntözött hantokra s ajkunkról ég felé száll a leg-
szebb Imádság: 

Isten áldd meg a magyart. 

Az északi végeken megszakadt már a fal, melyet testvérek közé 
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idegen kezek vontak. És most rajtunk áll, hogy ropogva és recsegve 
duvadjon össze a határ, amely elválasztott testvért a testvértől, ma-
gyart a magyartól. Tőlünk függ most, hogy összetartással, semmiféle 
áldozattól vissza nem riadó szent elhatározással, meleg szívvel, hi-
deg ésszel és minden erőnkkel dolgozzunk azért, hogy magyar vé-
reink ott a Kárpátok koszorúzta bércek alján ne várjanak hiába. 

Legyünk egyek nemes céljainkban, legyünk egyek a törhetet-
len ragaszkodásban s a fiúi szeretetben, mely bennünket hazánk-
hoz, az édes magyar anyaföldhöz csatol, mely mint egyik nem rég 
Tiha nyban időző angol mondotta „ma nagyon kicsi, de a világnak a 
legszebb országa." Ragaszkodjunk tántoríthatatlanul és törhetetlenül 
vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó úr őfőméltóságához, higy-
jünk vitéz Imrédy Béla miniszterelnök úr őnagyméltóságának s bíz-
zunk az ő kitűnő vezetése alatt álló kormánynak bölcs intézkedései-
ben. Teendőnk a mostani nehéz időkben ne legyen semmi egyéb, 
mint a kötelesség-teljesítés minden vonalon úgy, ahogy azt magyar 
és becsületes emberi voltunk diktálja és megköveteli. 

Az éíő szervezetet felépítő szervek, szövetek és sejtek mérhe-
tetlen sokaságának mind meg van a maga különleges és sajátos fel-
adata, meg van a maga sajátos élete, de mindegyiket egybe fűzi s 
egy közös célra munkáltatja az egész szervezetet átfogó és átjáró ideg-
és hormonrendszer. Ha külső beavatkozások következtében valamelyik 
szerv letér a kötelesség teljesítés útjáról, az egész szervezet kárát 
vallja és létele forog a kockán. S az állam élete sem más, mint egy 
magasabbrendű élő szervezet. A polyhistorok kora minden vonatko-
zásban véget ért. Aki mindig a más kapuja előtt sepreget, annak sa-
ját udvarát lepi be a bogáncs, ez pedig a közösségnek is súlyos kárt 
okozhat. . . 

Kössön össze mindnyájunkat az egymás kölcsönös megbecsülé-
sén, a közös múlton s a közös vértudaton alapuló őszinte szeretet, 
hisz egy édesanyának vagyunk gyermekei, amely ápol s hantjával el-
takar. Ne keressük azt, ami bennünket elválaszt, hanem azt, ami egy-
máshoz közelít és együvé kapcsol. 

Ne fetedjük soha, hogy azoknak, akiket a trianoni olló levá-
gott Hungaria testéről, az édes magyar szó zengéséhez s az emberi 
szabadsághoz épen olyan joguk van, mint nekünk, akik véletlenül 
estünk a vonal másik oldalára. Ez pedig számunkra az érzelmek 
mellett kötelességet is jelent. 

A magyar történelemnek új fejezetét írjuk. írjuk szóval, tettel 
és könnyel. Elménkben titkos sejtések, izmainkban nagy magyar erő 
s szivünkben fakadó remény. Az aradi dicsőséges emlék, felvidéki 
véreinknek haláltmegvető bátorsága, a magyar igazságba s a Minden-
ható Isten segítségébe vetett tántoríthatatlan hitünk adjon nekünk 
erőt, hogy ez a fejezet méltó legyen hozzánk és azokhoz, akik ott 
túl a gyepűn és ott fenn az égben egyre csak várják, bizakodva 
várják. 
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Irta: Némedy Gyula. 

Szenvedő székelyek 
Szaporán sirt ásnak .. . 
Arad és Hargita 
Üzenget egymásnak! 

Szellőben, illatban, 
Villámban, viharban, 
Hargitának szóló, 
Hős, aradi hír van! 

Ezt üzeni Arad 
A hős Hargitának 
A székely erdőknek 
És minden fiának: 

„Mártirságban testvér, 
Székely fiúk, lányok, 
Szerető, hü szívvel 
Gondolok Reátok . . . 

Arad tudja nagyon, 
Bár az oláh mást ír, 
Hogy a székelyek közt 
Mennyi most a mártir. 

Tizenhárom hősnek 
Megszentelt városa 
Üzeni Tinektek: 
Testvér! Nem, nem, soha! 

Látjátok szenvedő 
Voltam, s vagyok én is, 
Panaszomat sirja 
Felétek a szél is . . . 

De ahol megtermett 
Az a tizenhárom, 
Ottan szabadság lesz, 
Már a jövő nyáron !... 

Szabadság! Székelyek, 
Ti is erre vártok 
Bízzatok T stvérek, 
Sor kerül majd Rátok. 

Szabad lesz Hargita 
Minden fia, lánya, 
Az isteni törvény 
Keményen kívánja! 

Elpusztul a hitvány. 
Elpusztul a gyarló, 
Nem győzhet az ármány, 
Nem győzhet a rabló! 

Hargita ne csüggedj! 
Acéllelkű székely 
Ne fogjon Terajtad 
A bomlasztó kétely... 

Tiveletek együtt 
A megváltást várom 
Ezt üzeni Nektek 
Az a Tizenhárom !a 

*) Elszavalta a szerző a szegedi Hargitaváralja 
jelképes székely község 1938 okt. ¿0-án tarlott ünnepi 
falugyűlésén. 
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A magyar népdal családfája 
Tiboldi József tanár, író, zeneszerző a magyar dal érdekében 

kifejtett munkálkodásával már régen elismert nevet vívott ki magá-
nak. A legnehezebb feladatokat a laikus előtt legkönnyebbnek látszó 
elterjedt iskolai énekkönyveivel oldotta meg. A magyar népdal csa-
ládfájáról írt könyvével hézagpótló nagy munkát végzett. En még sem 
a családfát becsülöm legtöbbre könyvében, hanem azt a merész, ener-
gikus, önbizalmat tükröző szerencsés fellépést, mellyel a magyar nép-
dalt megvédi a szűk korlátok közé szorítástól és fejlődésének érde-
kesen tág perspektívát nyit. 

A különleges könyv jogosan nem skatulyázható be semmiféle 
rubrikába. Talán népszerű, laikusnak is nagyon érdekes, értelmes ze-
netudományi szakmunkának nevezhető. Ugyanígy ezen soraim sem 
reflektálnak semmiféle műfajba osztályozásra. Az unalmasan hangzó 
könyvismertetés, vagy bírálat nem fedi azt, amit hozzászólásommal 
elérni akarok. E lap hasábjai szűk korlátok közé szorítanak, azért na-
gyobb értekezésemből itt csak arra térek ki, ami főleg a székelysé-
get érdekli. 

Szembetűnő, hogy a székely genius mennyire utat tör magának 
mindenütt. Tiboldi Székelykeresztúron született. (Életrajzát a Hargita-
váralja 1938 május huszadikán közölte). Székelyföldön szívta magába 
a magyar dal éltető oxigénjét. Ez képesítette őt annak felismerésére, 
hogy nem lehet csupán a divatossá protegált úgynevezett parasztdal 
kizárólag az igazi hárompróbás magyar népdal. A székely nemzeti 
nemesség mindent átütő hatása fejlesztette ki benne a magyar népdal 
nemesebb értelmezését. Sokoldalúsága — olvasóink ismerik őt, mint 
jeles regényírót — tette lehetővé, hogy nem csupán szakemberek előtt 
érthető módon, hanem a nagy közönséget is meggyőző erővel száll-
jon síkra természetes elvei mellett. 

A parasztdal elnevezést én régebben nem ismertem. Erdélyi em-
ber aligha találta ki. Az pedig valódi képtelenség, hogy valódi ma-
gyar népdaloknak csak azokat a parasztdalokat ismerjük el, melyek-
nek szerzői ismeretlenek. A dal zenei része kevésbbé szakmám, mint 
a szöveg, De megállapíthatom, különös rövidlátás lenne azt mondani, 
hogy Petőfi és többi népdalköltőink dalai, melyeket országszerte a 
legalsóbb népréteg is állandóan énekel, nem igazi népdalok. Valamint 
igen helyesen állapítja meg szerző, hogy paraszt dal sem terem ma-
gától, valakinek csinálnia kellett. Különös dolog azt állítani, hogy az 
ismert és intelligens ember dala nem népdal és alatta áll akul turát-
lan ismeretlen ember dalának. Különben még kiderülhet a legszebb 
ilyen vadvirágokról, hogy valamelyik ismert költőnk lelkéből fakadtak. 
A fejlődés pedig nem veszi el a dal értékét. Ha egy tudatlan pász-
tor esetlen, formátlan szövegre kezdetleges dallamot dudorász az még 
nem jobb népdal, mintha Petőfi szövegére, fülbemászó dalt énekel-
nek. A „Kék nefelejts" nekem nem kedvenc nótám, de tagadhatat-
lan, hogy az ország minden részében ismeri és énekli a nép. Szer-
zője egyáltalában nem a legnépiesebb költőink közé tartozik, mégis 
el kell ismerni, hogy népdal lett belőle. 
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Tiboldi mindezt szebben, jobban, részletesebben, meggyőzőbben 
fejti ki könyvében. Fejtegetéseit egy kis zeneelmélettel támogatja, ami-
ből sokat tanulhatunk, hiszen olyan szakfelvilágosításokat kapunk 
könnyű modorban, aminek máshol is jó hasznát vesszük. 

Közölt dalszövegeiben gyakran találunk eltérést az ismert dal 
megszokott szövegétől (néha a dallamban is). Szerző megmagyarázza, 
hogy vidékenkint és koronként szoktak egyes dalok változásokon ke-
resztül menni. Az ő változatai épen azért érdekesek, mert bizonyára 
székely klimára vezethetők vissza. 

A cigány zenéről kifejtett véleménye nagy ellentmondásra sehol 
sem találhat. Amit a cigány játszik, tényleg nem az ő zenéje, a dal 
nem az ő dala. Apám, valamikor a „Zenetudomány" szerkesztője, 
1886-dan Heltay nagybátyámmal Erdély cigányai között tettek nagy 
tanulmányokat. Azon a nyáron állapították meg, hogy a cigányok sa-
ját népdala monoton és sohasem énekli nem cigányok jelenlétében. 
Apámékat cigányoknak hitték. Ezen tanulmányút után döntö tte meg 
apám végleg Liszt Ferenc téves cigányzene elméletét. Az akkor ösz-
szegyüjtött, a közönség előtt addig teljesen ismeretlen ős cigány dalok 
vetnek leginkább világot arra, hogy a cigány saját népdalával nem 
hat más nemzetek dalköltészetére. 

Mint érdekes dolgot említem fel, hogy Vikár Béla, első gramo-
fonos népdalgyüjtőnk, kire Tiboldi hivatkozik, Somogyban és Székely-
földön kezdte meg munkáját, 1896-ban Székelyföldi útján vele voltam 
más feladattal megbízva. Az akkor megörökített medeséri kesergőről 
már megemlékeztem a Hargitaváralja hasábjain. 

Most kezdeném el fejezetenkénti hozzászólásaimat, kiegészíté-
seimet Tiboldi könyvéhez, de erre itt nincs hely. Pedig úgy az érde-
kes könyv, mint a magyar dal megérdemelné. Hiszen : 

„Nyelvében él a nemzet- és dalában." 
„A mult a dalban él." 

A dal az élet illata, a bánat balzsama, a kedély játékszere, a lé-
lek orvossága. 

A dal a mult jegyzőkönyve, a jelen naplója, a jövő munkaterve. 
Beszámoló és programm. Az élet enciklopédiája, az érzelmek, hangu-
latok lexikona. 

A dal definiciói kifogyhatatlanok. 
Dr. Udvarnoky H. Antal. 

Levelet írt az öcsém 
Simon Zoltán a, komáromi volt cseh impérium alatti és egyedül 

magyar tanítóképző IV. éves növendéke levelet írt nagybátyjának. Borítékán 
a komáromi pecsét 1938. XI. 8. és amellett a komáromi emlékpecsét: 
„KOMÁROM VISSZATÉRT." Sok ilyen levél indulhatott el a felsza-
badult Komáromból, de ez olyantól jött, akivel érdemes foglalkozni. 
Atyja a felszabadult Asztélyban, Beregszász mellett, református lel-
kész. Fogságban volt Simon Zsigmond, Asztély református lelkésze, 
mostanig és csak a bevonulás előtt egy pár nappal szabadult ki 
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a börtönből, mert mindig magyar érzelmű prédikációt tartott. Simon 
Zoltán, három testvérével együtt hajnalhasadástól napestig a magyar 
mivoltukat szivták szüleiktől és magyarságukat kivitték az utcára, be 
az iskolába és mindenüvé, hol megfordultak. Különösképen Zoltán 
fiuk, akit szülei elemibe Szegedre adták a református iskolába, hogy 
a zsenge lélek, legalább a legnagyobb gyermekük lelke, ne 
szívja magába a csehektől itatott magyar gyűlöletet. Az eklézsia sze-
gény, a távolság nagy, az élet nehéz és így került vissza Asztélybe 
az ifjú, honnan naponkint járt be a beregszászi gimnáziumba. Hova-
tovább repültek az évek, az ifjú lelke mindinkább megizmosodott 
magyarsága hitvallásában, szembeszállt a hatalommal és óriási port 
felverő eset után kitiltották az iskolából. Hiába járta édesatyja Ung-
vártól Prágáig a Kálváriát, semmi sem használt. És most beszéljen a 
levél! 

„Kedves Endre bácsi! Az Isten megsegített. Összetörte a bi-
lincset, melyben születtem. November elsején múltam húsz éves. So-
kat szenvedtem mostanáig. Azért ne tessék rossz néven venni, hogy 
évek óta nem írtam, mert csak panaszkodnom kellett volna. Megta-
nultam tűrni a nehéz rabságot, de panaszaimat csak a Magyarok Is-
tene hallotta. Hatodikos gimnázista voltam, amikor kizártak az isko-
lából, azért, mert „magyar" tanáraim előtt nyiltan mertem vallani, 
hogy magyar vagyok. Megkezdődött a kálváriám . . . Erről a jegyző-
könyvek beszélnek Ungváron és Beregszászon, meg Prágában. Hagy-
juk, a multté már! Most negyed-éves tanítójelölt vagyok itt Komá-
romban. Még nem tudom, hogy az idén vagy jövőre fogunk-e képe-
sítőzni. Az öcsém is itt van velem, most másodéves . . ." Ezután csa-
ládi üdvözleteket, köszöneteket ír és utolsó sora ismét a lelke kifa-
kadása : „Mindent visszaszerzünk 1" 

Ennyi a levél, ami egy sokat szenvedett magyar ifjú felfakadó 
örömét mutatja. Vájjon mit hoz még a magyar sors részére ? 

vitéz Kéray Endre. 

Világlátott székelyek 
A székelyek és magyarok elődei Ázsia keleti szélétől Európa 

nyugati széléig két világrészen száguldottak keresztül, most azonban 
csak azokat a nevezetesebb világjáróinkat akarjuk felsorolni, kiket 
1600-tól kezdve névszerint ismerünk. Ezt a sort egy erdélyi diplo-
mata nyitja meg. 

Zalánkeméni Kakas István, Mária Krisztina osztrák főhercegnő-
nek, Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem feleségének, majd Báthory 
Andrásnak volt titkára. II. Rudolf császár 1602-ben követségbe küldte 
a perzsa sah-hoz. Járványos betegségben halt meg és így útjáról csak 
kísérője számolt be németül. Magyar fordításban csak 1892-ben je-
lent meg. Kolozsvári háza műemlék. A Mátyás tér keleti során áll, 
ha . . . 

Körösi Csorna Sándor 1784 -1842. Első ázsiai útjának harma-
dik évében 1822-ben ért Tibetbe. Megírta az elsőnagy tibeti szótárt 
és nyelvtant. A szanszkrit nyelvet megtanulva 1835-ben visszatért a 
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Himalájába, hol a dzungarokat vélte a magyarok rokonainak. Ma-
gyar nyelven csak néhány levele maradt fenn. Tudományos munkáit 
az angol orientalisták adták ki. Az angolok állítottak neki méltó sír-
emléket Darjeel ingben, hol lázas betegségben halt meg. A tokiói csá-
szári múzeumban is őrzik egy ülő szobrát. Mi csak emlékét őrizzük. 
Dardzsiling India északi határán 2000 méter magasságban fekszik, 
22000 lakosa van. 

Bölöni Farkas Sándor 1795—1842 és Haraszthy Ágostonné 
1812—1869. útleírók a szabadságharc utáni emigránsaink előtt már 
két évtizeddel megírták amerikai élményeiket. 

Csíktaplocai Xan<us János 1825—1894. A Magyar Tudományos 
Akadémia tagja. A szabadságharc után Amerikába ment és ott kü-
lönösen Mexikóban folytatott sokoldalú működést az EAEA kormányá-
nak megbízásából. A budapesti állatkertnek 1864-ben lett igazgatója 
és 1869—1871-ig Keletázsiai gyüjtőutat tett a magyar kormány meg-
bízásából. 

Jerney Jánost (1800—1855.) csak azért említem itt, mert a ma-
gyar őshazát kutatva az Azovi tenger és Don vidékén, a moldvai 
csángókat is felkereste, kik akkor 70.C00-en voltak. 

Gróf Teleki Sámuel 1845 — 1916. Zanzibárból másodmagával 
indult Afrika belsejébe és 1886-88 -ban felfedezi a Rudolf és Stefá-
nia tavakat, a Teleki vulkánt. Bejárta egész Keletafrikát, Abessziniát, 
a Kilima-Ndzsaro és Kénia hegyeit. 

Marosdécsi Déchy Mór 1851 —1917. A Magyar Földrajzi Tár-
saság egyik alapitója. 1878-ban járt a Himalájában. Különösen a Ka-
ukázus vidékét tanulmányozta öt útján. 1884— 1902-ig hét nyarat 
töltött a Kaukázusban. Negyedik és ötödik utazása közé esik Gróf 
Zichy Jenő első kaukázusi útja 1895-ben. 

Gróf Zichy Jenőt azért kell felemlítenünk, mert sokoldalú ázsiai 
kutató útjára magával vitte Bálint Gábort, Szádeczky Lajost, Wosin-
szky Mórt, Jankó Jánost, Csíki Ernőt, Pápay Józsefet, Pósta Bélát, 
kiknek fele erdélyi. Különböző utakon Pekingig jártak, 1895, 1896t 
és 1898-ban. 

Torday Emil 1875 —1931. A British M useum részére végzet 
néprajzi gyűjtéseket Középafrikában. Munkáit angolból fordítják ma-
gyarra. 

Böck Hugót, ki 1923-ban az angolok megbízásából Perzsiában 
végzett földolajkutatásokat, itt azért említjük, mert ő vezette 1910-ben 
az erdélyi medence földgázkutatásait. 

Voltak még számosan. Itt csak rá akartam mutatni, hogy Er-
dély fiai résztvettek idegen világrészek és exotikus népek tanulmá-
nyozásában. Több földrajzi felfedezést köszönhettünk nekik abban az 
időben, mikor már úgyszólván egészen lejárt a földrajzi felfedezések kora. 
Munkájuk értékét főleg a legnagyobb világbirodalom urai, az ango-
lok ismerték el. Megbízásokkal és megtiszteltetésekkel honorálták kü-
lönösen a néprajzi és nyelvészeti munkaeredményeket, no meg a 
geológiaiakat. 

Udvarnoky. 
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Erdélyi hirek 
A magyar k i sebbség e g y s é g e s szervezkedése Erdélyben. 

Az erdélyi magyar lapok sűrűn foglalkoznak egy magyar nemzeti 
kisebbségi szervezet felállítása érdekében. A román kormány ugyanis 
beszüntette a magyar pártot s így a magyarságnak semmiféle szer-
vezete nincs, holott a németeknek ma is fennáll a népközösségi szer-
vezete. Rámutatnak az erdélyi magyar lapok arra is, hogy az erdélyi 
magyar kisebbségi szervezet felállítását a román kormány érdeke is 
követeli. 

A Nyárádmente összejövete le . Marosvásárhelyről jelentik. A 
Nyárádinente 140 ref. presbitere összejövetelt tartott a marosvásár-
helyi ref. templomban. Farkas Jenő esperes beszámolója szerint az 
elmúlt két évtized alatt állandóan romlotl az egyházközségek anyagi 
helyzete és pusztulásnak indult vagyoni állapotuk. Határozatot hoz-
tak az egyházi adó természetbeni fizethetése és a szegények segé-
lyezésére szolgáló magtárak létesíté.e érdekében. 

Sepsiszentgyörgy is román polgármestert kapott. Nagy a 
nyugtalanság Erdélyben amiatt, hogy még a magyar lakosságú szé-
kely városok sem kapnak magyar polgármesteri. Sepsiszentgyörgy 
polgármesterévé Crecun Nikolájt nevezlék ki. 

A magyar ügyvédek szervezkedése Erdélyben. Szele Béla 
a Keleti Újságban vezércikkben hívta fel a figyelmet arra, hogy a 
létérdeküket képviselő kari szervezet hiánya miatt nem tudnak érvé-
nyesülni a magyar ügyvédek az ellenük megindult román támadással 
szemben. Az erdélyi szászok Juristenband-jához hasonló szervezet 
megalakítása a magyar ügyvédség tömörítését szolgálná. A cikk sze-
rint a szervezet központi irányítására a kolozsvári ügyvédi kar volna 
a leghivatottabb. 

Súlyosan elítélt magyar újságíró. A semmitőszék helyben-
hagyta a marosvásárhelyi törvényszék súlyos ítéletét, mely Gyulay 
Zsigmondot, a marosvásárhelyi Reggeli Újság munkatársát 4 hónapi 
fogházra és 5000 lei pénzbüntetésre itélte. Gyulayt azonnal letartóztatták 
és az ügyészség fogházába szállították. 

Gazdanap Alcsíkban. Csíkszeredáról írják. Az Erdélyi Gaz-
dasági Egyesület nagyszabású gazdanapot tartott októberben Alcsík-
ban. A gazdanapon a székely gazdák hatalmas tömege jelent meg a 
magyarság vezetőivel. Jelen volt: Gyárfás Elemér volt szenátor és 
Paál Gábor volt képviselő. Az EGE elnöke Szász Pál dr. beszédé-
ben hangsúlyozta, hogy az egyesület azért alakult, hogy történelmi 
szerepet töltsön be a változott időkben a támogatásra szoruló ma-
gyar gazdaréteg érdekeinek védelmére. 

Hét erdélyi magyar község küzdelme a nyelvéért. Kálmán, 
Csanálos, Mezőfény, Mezőpetri, Mezőterem, Nagymajtény és Gilvács 
szatmár—nagyváradi r. k. egyházmegye községei elhatározták, hogy 
gyermekeik magyarnyelvű iskoláztatása érdekében Jósika báró útján 
emlékiratot küldenek a királyhoz. E községekben a magyarnyelvű ok-
tatást ugyanis a román kormány beszüntette. Emiatt indított közigaz-
gatási perek még ma is folyamatban vannak. 
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N é m e t o r s z á g a k a r a t a . A Noarul Romanesc-ben Jorga Miklós 
volt miniszterelnök lapjában, egy érdekes vezércikk látott napvilágot, 
„A magyarok győztek" címmel. A budapesti olasz, német és lengyel 
követség előtti tüntetéssel foglalkozva megállapítja igazságunkat és 
leszögezi, hogy a magyarlakta területek visszacsatolása Németország 
akaratából történt. A bécsi döntést súlyos csapásnak minősíti a cikk 
Romániára nézve, s felkészülődésre hívja fel a népet. E felkészült-
ségben bizonyára a Magyar Igazság igéinek diadalmas teljesedésére 
utal. 

Lármafa 
Vi téz N a g y s e l m e c z i M é r e y Lász ló a l t á b o r n a g y é s k ö z -

s é g ü n k g y á s z a . A székelység rabsorsát mélyen átérző vezérkaíonát 
és a magyar-székely feltámadás nagy munkáját irányító vezérférfiút 
mély gyász érte október 30-án este édesanyja, özv. Nagyselmeczi 
Mérey Lászlóné szül. kisóczi és szentandrási Kálmán Ilona elhúnytá-
val. A nemesszívü nagy honasszony Hajdúszoboszlón 73 éves korá-
ban húnyta le örökre jóságot és honszerelmet sugárzó szemeit, me-
lyek büszkeséggel mosolyogtak, amikor öt lánglelkü gyermekére, négy 
fiára : Lászlóra, Aurélra, Pálra, Bélára ; leányára : Ilonára ; menyeire 
és öt unokájára tekintett. A drága, Nagyasszony földön hagyott porait 
november 2-án helyezték örök nyugalomra Budapesten a Kerepesi r. 
k. temetőben fényes és előkelő gyászoló közönség részvéte mellett. A 
temetésen a székely előkelőségek között jelen volt primőr vitéz Imecs-
falvi Imecs György dr. főispán-főbíránk és primőr Szacsvay József dr. 
főszerkesztőnk, aki a „Ilargitaváralja" szerkesztőségének és munkE-
társainak, valamint a székely község lakosságának nevében adott ki-
fejezést mélységes együttérzésünknek és fájdalmas részvétünknek, kérve 
a jó Istent, hogy a megboldogult édesanyának adjon csendes síri pi-
henést, szeretteinek pedig nyújtson fájdalomenyhítő vigasztalást. A meg-
boldogult Nagyasszony lelki üdvéért november 3-án reggel 9 órakor 
mutatták be az engesztelő szentmise áldozatot a Mindenhatónak a 
budapesti belvárosi főplébánia templomban. Az elhúnyt Nagyasszony-
ban a család tagjai és kiterjedt rokonsága között özv. szárazpataki 
Chrisztián Jánosné sz. kisóczi és szentandrási Kálmán Irma nővérét 
gyászolja. Szerkesztőségünk és székely községünk ezúton is kifeje-
zésre juttatja őszinte és igaz részvétét a gyászoló család előtt. 

Részvétnyilvánításunk alkalmából vitéz Nagyselmeczi Mérey 
László szegedi szerkesztőségünk útján a következő levelet intezte dr. 
Szacsvay József főszerkesztőhöz: 

„Édesanyám elhúnyta alkalmával kifejezett jóleső részvétet igaz 
há'ával köszönöm. 

Nagyon köszönöm, hogy a Hargitaváralja Jelképes Székely Köz-
ség a temetésen való képviseltetésével mély gyászomban együttérzé-
sének és magyar barátságának oly megható módon adott kifejezést. 

Igaz tisztelettel és rokonérzéssel 
vitéz Mérey László s. k. 

altábornagy." 
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Mise az Erdélyért elesett hősi halottak lelki üdvéért. Egy 
erdélyi izzó magyar lelkű testvérünk, aki fel. szerkesztőnk kérésére 
családjának iratait a plébánia hivataloknál beszerezte, a felmerült költ-
ségeket nem fogadván el, arra kérte fel. szerkesztőnket, hogy Szent 
Antalnak ajánlja fel az Erdélyért elesett székely és magyar hősök lelki 
üdvéért mondatott szent misével. E megható kérésnek megfelelően a 
Szeged-Rókusi plébániatemplomban f. évi nov. 8-án reggel 8 órakor 
tartottuk meg a szent misét Szent Antal oltáránál ünnepélyes keret-
ben. A szent misét dr. Henny Ferenc főesperes-plébános celebrálta. 

A székelyudvarhelyi „Székelység" október-novemberi száma 
Bányai Éva tollából hoz értékes cikket Puskás Tivadarról, a világ-
hírű székely feltalálóról. A címlapon közli Bányai Éva rajzában a ma-
gyar távbeszélő 50 éves fennállására és az alapítóknak, Puskás Ti-
vadarnak és Ferencnek emelt emléktáblát, mely a budapesti telefon-
központ épületében nyert 1931-ben elhelyezést. A tartalmas Székely-
föld-kutató folyóiratot Bányai János szerkeszti. 

Székely kultúrest Hajdúböszörményben. A Debreceni Szé-
kely Társaság hajdúböszörményi csoportja november elején tartott 
kultűrestélyén eredeti ruhákkal és táncokkal mutatták be a székely la-
kodalmat. Az ünnepség jövedelmét a nemzeti repülő-alap és a „Ma-
gyar a magyarért" mozgalom céljaira küldték. 

A szegedi Székely Egyetemi é s Főisk. Halig. Egyesülete és 
az Egyetemi Énekkar november 12-én este 9 órai kezdettel a Vitézi 
Szék házában (Kálvin-tér 8.) szigorúan zártkörű jól sikerült műsoros 
táncestet rendezett. A műsor keretében felléptek a városi szinház mű-
vészei: Szilágyi Szabó Eszter, Kamili Judit, Veszely Pál és az Egye-
temi Énekkar. 

Ötszázadik érettségi találkozó. A budai II. kerületi gimná-
ziumban 1896-ban, a millenáris esztendőben érettségizettek azóta min-
den hónap első szerdáján együtt vacsoráztak „Amicitia" címen. Velük 
tartott a következő évfolyam, az „öcskösök". — November 2-án volt 
ötszázadik összejövetelük, a mi a világtörténelemben egyedül álló eset. 
Együtt várták meg a Felvidék 12 ezer négyzetkilométere és egymillió 
magyarja felszabadulásának hírét. A székely és erdélyi származású 
amicusokat a Hargitaváralja nevében dr. Udvarnoky H. Antal köszön-
tötte. Ez emlékezetes napon meghalva fogadták a váratlan köszöntő 
és meleg szívvel üdvözölték a Hargitaváralját. 

Meghívó. A Csíksomlyói és Csíkszeredai Öreg Diákokat az öregt 
diákok egyesületének megalakítása céljából f.évi december hó 3-án, 
este 7 órára a Vadászkürt szálloda (Budapest, IV., Türr István-utca 
5. szám) sárgatermébe tisztelettel meghívom. A vacsora ára személyen-
ként 1 P 60 fillér. Székely testvéri szeretettel Pestszenterzsébet, 1938. 
évi november hó. Vargyassy Márton, nyug. számv. főtanácsos. 

Lapunk fenntartására az alábbi hozzájárulások érkeztek : Ádám 
Éva 10 P. (okt.-nov.), Biró Albin 20 P , dr. Némedy Gyula 5 P. 
(nov.), dr. Szacsvay József 10 P. (nov), Tamás Károly 5 P. (nov.), 
futásfalvi Vargyassy Márton 10 P. (okt.-nov.) 

Helyesbítés. A lapunk f. évi 39—40. számának 510. oldalán kö-
zölt családfán szereplő Ilona, Katalin, Margit és Márta nem a Gott-
hárd (Kccsárd), hanem a György leányai. A 41—42. számban az 540. 
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oldalon közölt családfán Ferencz (1700) és neje Mauier Zsuzsa, vala-
mint János (1700) és neje BenkőAnna kétszer szerepelnek. Az apró-
betűs szedés a helyes (szüleik András 1685 és Geréb Borbála), az 
alatta ismétlődő nevek törlendők. A 41—42. szám 533. lapján felül-
ről a21 . sorában „1910" 1920 ra, az 558. lapján alulról a 2. sorban 
„többi" szó „több"-re javítandó. Az 559. lapon alulról a 14. sorban 
„igazságos" szó után „ügyének" a 11. sorban „jelképes székely" sza-
vak után „község" szó szúrandó be. Kétjük olvasóinkat, hogy a lé-
nyegesebb szedéshibák javítását esetenkint szíveskedjenek átvezetni. 

Községi élet 

Budapest. J egyzőkönyv . Felvétetett Hargitaváralja Jelképes Szé-
kely Községnek Budapesten 1938. évi október hó28 napjándélutánöóra-
kor IX. ker. Högyes Endre u. 3. szám alatt tartott képviselőtestületi ülé-
séről. Főbíró az ülést megnyitja, üdvözölte a nagy számban megje-
lent tagokat és bejelenti, hogy Dimény Mózes bíró, dr. Paál Árpád 
képv. test. tag betegségük miatt nem jelenhettek meg. Más irányú 
elfoglaltságukra utalással kimentették magukat: dr. Filó János, dr. 
Szőts József és dr. Szinte János képviselőtestületi tagok. Napirend 
előtt bejelenti a főbíró, hogy dr. vitéz Kolosvári Borcsa Mihályt 
sajtófőnökké történt kinevezése alkalmából, dr. Hlatky Endrét kor-
mányfőtanácsossá történt kinevezése alkalmából, — Dr. Incze Pétert 
és dr. Szakáts Pált miniszteri oszt. tanácsosokká történt kinevezésük 
alkalmából, végül dr. Raffay Sándort 30 éves lelkészi jubileuma és 
20 éves püspöki jubileuma alkalmából úgy a maga, mint a község 
nevében üdvözölte. A jkv. hitelesítésére Máthé Mózes és Petri Béla test-
véreket kérte fel. Főbíró jelenti, hogy Szombathelyen megalakult a 
Hargitaváralja Jk. Székely Község vasmegyei társközsége. Főbíró fel-
hívására dr. Simó Domokos jegyző ismertette a társközség alakuló 
közgyűlésének jegyzőkönyvét. A képviselőtestület a vasmegyei társ-
község megalakulását — őszinte örömének kifejezése mellett — tudo-
másul vette. Főbiró jelenti, hogy a Hargita női szakosztályának le-
mondott tisztviselő hölgyei az ő levelére, melyben a lemondásuk visz-
szavonására kérte fel, nem válaszoltak. Indítványozza, járuljon hozzá 
a képv. testület ahhoz, hogy a lemondott hölgyektől a női szakosz-
tályra vonatkozó összes iratokat a községi pénztárnok és az ellen-
őr kérjék el és vegyék át. A képv. testület hozzájárulása megadása 
után főbíró jelenti, hogy dr. Mikola Géza másirányú súlyos elfoglaltsá-
gára való tekintettel ellenőri tisztéről lemondott A képv. test. a le-
mondást tudomásul vette. Egyúttal az ellenőri teendők ellátására — 
a falugyűlés határnapjáig terjedő időre — Zayzon Gergely testvé-
rünket kérte fel, aki a meghívást elfogadta. — Főbíró jelenti, hogy 
az 1938. október közepén Joó Gábor székely testvérünk „Góbésá-
gok" cím alatt összegyűjtött és csak kéziratban levő munkáját fel-
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ajánlotta kiadás végett a községnek. Elgondolása szerint 2C00 pél-
dányban jelenne meg zsebnotesz alakú, Ízléses kivitelben a könyv, 
melyet az Ibusz. szervei árúsitanának a pályaudvarokon és más nyil-
vános helyeken. Az összes nyomdai költség cirka 450 P, a hirdeté-
sekkel teljesen fedezve, úgy hogy minden rizikótól mentesen mint-
egy 1200—1300 P haszon illetné rneg a községet 2000 példány el-
adása esetében. Felhatalmazást kér arra, hogy a kis munkára kiadó-
ként a Hargitaváralja jk. sz. község nevét ranyomathassa. Egyhangú-
lag elfogadtatott. — Dr. Csíki Gábor, dr. Sándorfalvi Pap István és 
dr. Szacsvay József szakszerű hozzászólásaik után. — Főbíró jelenti, 
hogy dr. Paál Árpád betegsége miatt mai napon nem tud beszá-
molni a Hargitaváralja című lap támogatása és az anyaközség hiva-
talos lapjaként való további fenntartása tárgyában vállalt korábbani 
megbízatásáról. Indítványozza azért a főbíró, hogy ezt a kérdést a 
jelen gyűlés napirendjéről a képv. testület vegye le. A képv. testület 
ekként határozott. Máthé Mózes pénztárnok előterjesztette időszaki 
jelentését a község anyagi helyzetéről, melyet a képv. testület egy-
hangúlag elfogadott. — Máthé Mózes felolvasta az újabban jelentke-
zett, illetve beszervezett tagok neveit, akiket a képv. testület rendes 
lakónak, illetve vendéglakónak felvett. — Főbíró telkérésére Zoltány 
Kálmán gazda részletesen ismertette a Hargita birtok új bérlőjével 
kötött berleti szerződést, melyet a képv. testület egyhangúlag jóvá-
hagyott és egyúttal ama kérelmének adott kifejezést, hogy Zoltány 
Kálmán gazda a gazdasági bizottsággal egyetemben igyekezzék oda-
hatni, hogy a búza bérértéke 15—25 P között limitáltassék a község 
és a bérlő között, mert ez a körülmény egyformán szolgálná úgy a 
községnek, mint a bérbevevőnek is egyoldalú érdekeit. Zoltány Kál-
mán ismertette a birtok 1938. évi terméseredményét. Egyúttal felha-
tatmazást kért aziránt, hogy a birtokon levő gyümölcsöst további 1-2 
holddal kibővítse, mert ez rentábilisnek mutatkozik. A képv. test. a 
hozzájárulást Benkő Pál hozzászólása után elfogadta. Zol'ány indít-
ványozza, hogy a felvidékiek megsegítésére indult „Magyar a ma-
gyarért" mozgalom céljára a biitok jövedelmének terhére 50 P fizet-
tessék be a szalkszentmártoni községi elöljárósághoz. A képv. lest. az 
indítványt elfogadta és elfogadta a főbírónak ezzel kapcsolatos azon 
indítványát is, hogy az anyaközség ugyancsak 50 P-t ajánljon fel a 
mozgalom céljaira. Zoltány Kálmán bejelenti, hogy a m. kir. Kultúr-
mérnöki Hivatal az ő korábbani kérelme folytán f. évi november 8-án 
kiküldi szakértőit a község birtokára azért, hogy a birtokon levő vad-
vizek levezetésének módozatait megállapítsa és ezáltal lehetővé tegye 
azt, hogy minél nagyobb terület kerülhessen belterjes művelés alá. 
Felhatalmazást kért arra, hogy a bizottság ellátási és fuvarozási költ-
ségeit kifizesse. A képv. testület afelhatalmazástmegadta.ZohányKáimán 
gazda jelentését képviselőtestület dr. Biró Balázs és Adorján Ágoston hoz-
zászólásai után egyhangúlag elfogadta. — Föbiró indítványára a kép-
viselőtestület Zoltány Kálmánnak faradságot nem ismerő, rendkívül áldo-
zatos és önzetlen munkájáért jegyzőkönyvi köszönetet szavazott. — 
Dr. Bíró Balazs indítványozza, hogy a község a felvidéki mozgalom 
keretében egy nemzeti zászlót ajándékozzon Ktssa városának. Indí -
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ványozza továbbá, hogy a képv. testület a kormányeinököt távirati-
lag üdvözölje. Ezt az indítványt támogatta dr. Szacsvay József és ki-
egészítette azzal, hogy a község feliratban üdvözölje Mussolinit, Hit-
lert és Mosciskit. Közölte, hogy a szegedi társközség már üdvözölte 
a kormányt, H i t l e r t és M u s s o l i n i t . A képv. test. az indít-
ványokat egyhangú lelkesedéssel elfogadta. Főbíró ezzel kapcsolato-
san közli, hogy az üdvözlő feliratoknak olasz, német és lengyel 
nyelven történő továbbításáról soron kívül intézkedik. — Dr. Szacs-
vay József indítványozza, hogy a község is csináltasson magának dí-
szes kivitelű zászlót, ezzel a község régi hiányt pólol. A főbíró me-
legen támogatta dr. Szacsvay indítványát azzal a kiegészítéssel, hogy 
a saját zászló megszerzésének munkájába be kellene vonni a női szak-
osztály hölgytagjait, hogy a zászló selymét székely asszonyok, szé-
kely lányok művészi keze hímezze ki..Üzletben hímzett kész zászlót a 
község ne vegyen. — Szacsvay József indítványozza, hogy a zászló 
megtervezésére kérjük fel Márton Ferenc festőművész testvérünket. 
Dr. Szakáts Pál indítványozza, hogy dr. Szacsvay József testvérünk 
elnöklése mellett egy szűkebb bizottságot küldjön ki a képv. testület 
az egyesületi zászló elkészítéséhez szükséges tennivalók megszerve-
zésére és lebonyolítására. A képv. testület az indítványokat egyhangú 
lelkesedéssel elfogadta. — Zoltány Kálmán indítványozza, hogy a 
képv. testület fiatal, aktív tagjaiból alakítson egy propaganda bizott-
ságot a tagok közötti érinlkezés megszervezésére, az egyesületi élet 
intenzivebb kiépítésére és általában a legszélesebbkörű egyesületi alap-
szabályszerinti mozgalom megteremtésére. Vitéz dr. Balázs Dániel 
Zoltány indítványát a legmelegebben támogatja, kiegészítendőnek tarija 
az indítványt azzal, hogy e propaganda bizottság feladatkörébe 
tartozzék a tagok megszervezésének, új tagok felvételének ajánlása. 
Felruházandó ez a bizottság azzal a jogkörrel is, hogy ha valamelyik 
tag a reá bízott feladat teljesítését indokolatlanul elmulasztja, annak 
azonnali kizárását javasolhassa a képv. testületnek. Főbíró hozzá-
szólása után a képv. testület utasítja az elöljáróságot, hogy az indít-
ványt megfelelően készítse elő, részleteiben dolgozza ki és erről szóló 
javaslatát terjessze a képv. testület elé. — Főbíró indítványozza, hogy 
a jövőben csak olyan indítványokat tárgyaljon, melyeket legkésőbb a 
képv. test. ülés megkezdése előtt terjesztettek elő. Egyhangúlag elfo-
gadtatott. — Több tárgy nem lévén, főbíró az ülést bezárta. 

K. m. f. 
Dr. Simó Domokos s. k. Dr. Veress Gábor s. k. 

jkvezető. főbíró. 



g ó b é s A g o k 
Vállalkozás. Brassóba cirkusz érkezett. Óriási medvét vezettek 

a porondra. Szelídítőjének, egy szép lánynak szájából a kiálló koc-
kacukrot óvatosan kivette szájával, i 

Az igazgató kihirdeti, hogy t zezer lei jutalmat kap, aki ezt 
megmeri tenni. 

Jelentkezik egy székely legény: 
— Én osztán megteszem. Vigyék ki a medvét. 
Afr ika i háború. — Te I Bukuresti külvárosban láttam gyer-

mekeket, kik Abesszin háborút játszottak. 
— Gondolom, hogy a feketék az oláhok voltak, a fehérek meg 

székelyek. 
— Nem volt ott székely! 
— Hát? 
— A gyerekek felét megmosdatták. 
Jó számoló a kis góbé. Tanító bácsi zavarba akarja hozni 

Angyaiosi Bandit, felad egy nehéz kérdést: 
— Ha hét zsemle harmincöt fillér, kilenc zsemle negyvenöt fil-

lér, mennyibe kerül két kifli ? 
— Tíz fillér! — Vágja ki azonnal Bandi. 
— Hogy tudtad ilyen hamar kiszámíiani ? 
— Most reggel vettem két kiflit. 

U. 
Gyárfás Jenő híres székely művészünkkel annak idején Há-

romszék vármegye megfestette nagyérdemű főispánjának, Hatolykai 
Pótsa János v.b.t.t. kir. kamarásnak életnagyságú arcképét. A remek 
festmény ünnepélyes átadására készülődött a vármegye. A művész azt 
a kívánságát fejezte ki, hogy mutassák meg a képet a főispán leg-
kisebb gyermekének és hallgassák meg miként nyilatkozik az őszinte 
gyermekszáj. 

Bevezették a hét éves fiút és vallatták: 
— Na Jánoska, kit ábrázol a k é p ? 
A gyermek nézte-nézte a képet, végül így felelt: 
— A kard a papáé! 
Seprűsiilt. Magyar és székely asszony lakik egy csonkahoni 

házban. A magyar a földszinten, a székely az emeleten. A székely 
asszony, aki az nap vásárolt egy új seprűt, ebéd után odaszól a cse-
lédjének : 

— Zsuska, hozza a seprűt és seperje fel a morzsákat! Zsuska 
előhozná a seprűt, de nem találja. Keresés közben lemegy a föld-
szintre s meglátja a magyar asszony konyhája ajtajában. Örömmel 
veszi kezébe, de rázördül a magyar asszony. 

— Hová viszi a seprűmet ? Ez az én seprűm! 
— Hát, hogy gondol ilyent a naccsága? Ezt én ina reggel vet-

tem az asszonyommal a piacon. 
Erre fölmegy dühösen a magyar asszony a székely asszonyhoz, 

hogy bebizonyítsa a seprűbirtokláshoz való jogosságát. Perpatvarke-
letkezik, amelyből a székely asszony kerül ki győztesen. 

— Süsse meg! szól végre a magyar asszony s hátat fordít a 
székely asszonynak. 

— Én megsüthetem, szól kedves fölénnyel a székely asszony, 
de csak úgy, ha megeszi az, aki indítványozta. 



•Hl,,. 

O t l U ^ a y f á n d M ¡ ¡ I | f ü l 
SSSSEESSSSSSSSSSSESSS—"' 

cs. és kir. udvari szállító 
polgári és katonai szabó, 

Budapest, IV., Váci utca 36. 
(K lot i ld palota) 

— Félszázad óta a legjobb polgári és egyenruhákat készíti. — 
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a szegedi hőforrás gyógyvize a gyomor-

betegek természetes orvossága. 
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J R U C S E V S Á N D O R 
atáruüzlete Szeged, Széchenyi tér 14. 

ő s z i i d é n y r e a j á n l o m 
összes cikkekkel dúsan felszerelt 
raktáramat. 
Nagy választék női és férfi 
szövet és selyemkülönleges-
ségekben 

H A Z A I é s A N G O L 
f é r f i s z ö v e t e k b ő l állandóan nagy raktárt 

>k. Szőnyegek, garnitúrák, damasztok és minden-
íű divatcikkek a legjutányosabb szabott árakon. 

Nemzeti Takarékosság kiszolgáló tagja 




