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HARGITAVAR ALJA 
a Hargitaváralja je lképes székely községek hív. közlönye . 

A i erdélyjele ludomónyo i , «lópirodalml és társadalmi folyóirata. Megjelenik minden hó 1-ón és 15-én 
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h t t o i i e t i b á t a a d á * 
— Nagybányai v. Horthy Miklós névnapjára. — 

Kuszkó István erdélyi közírónak az emlékezet részére írt s bir-
tokomban lévő hátragyott feljegyzéseiben megkapóan írja Főméltó-
ságú Urunk kormányzásának 10 éves ünneplése alkalmával, hogy 
bölcs kormányzónk a vitézeket szülő anyákat haló porában is meg-
tisztelő Vitézi Renddel az ősmagyarok nagyfokú erkölcsi műveltségét 
visszatükröző régi fényét visszaadta e tekintetben is. 

„1920 elején — írja Kuszkó István — kormányzó Úr Őföméltóságának, ak-
kor még hadvezérünknek, küldöttségileg bemutattuk Magyarország és Erdély 
Úniójának történelmi nevezetességű és értékű zászlaját. A küldöttség férfi cso-
portját Kacziány Géza dr. professzor, ref. lelkész, min. tanácsos, örténetíró, — 
a női csoportot pedig Bornemissza Adél bárónő vezette. Az elhangzott beszédre 
Őfőméltósága biztosított, hogy bár a fejjel a falnak nem lehet menni, de eljő az 
idő, midőn vezényletével e lobogó alatt visszatérhetünk ama vadregényes ottho-
nainkba, honnan — sajnos — a kegyetlen sors durva erőszakkal kiutasított. S 
itt csak az a szomorú vigasztalás enyhíti rettenetes helyzetünk elviselhetetlen 
sorsát, hogy ezt nem érdemeltük meg. Most Kormányzónk Őfőméltósága 10 éves 
évforduló szent ünnepnapjain a hősök anyjának a Vitézi Rend által ís megtisz-
telt frissen hantolt sírja előtt is azért imádkozunk, hogy még a mi életünkben 
elvezethessen minket lOOO éves szent hazánk egész Magyarországának ígéret 
földjére. Ehhez Kormányzónk milliók előtt drága életére Istentől áldást, erőt és 
bányász köszöntéssel: „jó szerencsét" kívánunk . . . " 

Az imádságos magyar ajkak eme hő imája és kívánsága zúgja 
be ma is az ős magyar medencét, hogy a minden időben háláját leró-
ni tudó és akaró magyar nemzet kifejezésre juttassa végtelen háláját 
e súlyos történelmi idő honmentő Hadura, Nagymagyarország bölcs 
Kormányzója előtt, akinek történelmi nevét a határokon innen és túl 
minden magyar bizakodó szeretettel harsogja s akinek történelmi ne-
vét az egész világ tisztelettel említi. 

A nemzeti hálaadás elsősorban az emlékezésben nyilvánul meg 
mindenütt . 

November 16-án múlt 19 éve annak, hogy Nagybányai vitéz 
Horthy Miklós Szegedről kiinduló sastollas hadseregének élén a fő-
város lakosságának fanfarás örömrivalgása közepette bevonult fehér 
lován a Nagy Magyar Medence vonzásterületének gócpont jába: Bu-
dapestre. És ünnepelte, hol hangosan, hol lelke mélyén csendben, az 
egész ország a Kárpátokon belül az 1917. év május 14 én megsebe-
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sült otrantói hőst, a Mária Terézia renddel kitüntetett altengernagyot, 
a dicső magyar flotta győzelmes parancsnokát, a gróf Károlyi Gyula 
kormányának vitéz hadügyminiszterét és a nemzeti hadsereg hős fő-
vezérét. És május 1-én múlt 18 éve annak, hogy nagybányai vitéz 
Horthy Miklóst a magyar nemzet örök hálájának kifejezésre juttatá-
sában a nemzetgyűlés az ország kormányzójává választotta, aki 18 
évi önfeláldozón bölcs kormányzás után fehér lovon vonult be 1938 
novemberében Komáromba, Kassára, tettel is bizonyságot adva an-
nak, hogy eljött az idő, amikor isteni és emberi jogok nevében meg-
valósul mindannyiunk legszebb és szentebb álma: Nagymagyarország, 
mert beigazolódott, hogy csak a lemondás, a kishitűség és az er-
kölcsi korhadás jelentheti egyedül az egyének és nemzetek vereségét 
a létért való küzdelemben. 

A nemzeti hálaadás lényege itt sűrűsödik felbecsülhetetlen ma-
gasságokba. 

Vitéz Horthy Miklós volt az, aki betöltötte mindnyájunk lelkét 
a bizakodó hittel, hogy az ezer év viharaiban titánokkal harcolva 
Európa kálváriajárójává lett nemzet nem lehet a trianoni önkény 
martaléka. 

Vitéz Horthy Miklós volt az, aki a magyarság lelkéből a mes-
terséges módon belopott konkolyt a történelmi érzék kifejlesztésével, 
a tudás hatalmával, az irredentizmus lángjával, de mindenekelőtt az 
öntudatos magyar életakarás példaszerű munkálásával kiperzselte az 
évről-évre szebben zöldelő reménységünk kilombosodásában. 

Vitéz Horthy Miklós volt az, aki a gyáva, értelmetlen lemondás-
sal, a nemzetírtó megalkuvással szembeállította a magyar életakarás 
történelmi hitvallását: „Magyarországot a poklok kapui sem dönthe-
tik meg 1" 

Vitéz Horthy Miklós volt az, aki a magyar történelem új kor-
szakát nyitotta meg és a forrada'mi csőcselék uralmából felszabadult 
nemzet szellemi és erkölcsi meglazulasa helyébe a sziv és az ész 
örökélő aristokraciáját ültette, mely nemcsak hangzatosan be zélni, 
de becsüleltel élni, s ha kell, ugyanúgy halni is tud hazájáért. 

Vitéz Horthy Miklós értette meg velünk, hogy a jelen és a 
mult nemzeti átíveléséből meríthetnek a Trianoni demarkíción innen 
és túli Prometheusok módjára leláncolt magyar mi liók elhatározott-
ságot Nagymagyarország integritását egyedül biztosító lelki integritás 
megszerzésére és megteremtésére. Ezért világított vitéz Horthy Mik-
lós nagy lelkén keresztül az ezredév emlékezése, hogy figyelmeztesse 
a földszállókat Napoleon sorsára, s hogy emlékeztesse a világot, 
hogy az a nemzet, melynek európai hírnévnek örvendő királyának, Ká-
roly Róbertnek döntését vitás ügyeikben a cseh és lengyel királyok ke-
resték, hogy az a nemzet, melynek hazájához Lengyelország, Ha-
lics, Ladomér, Bukovina, Moldva, Havasalföld, Bulgária, Szerbia, 
Bosznia, Hercegovina és Dalmácia tartozott: meg fogja az útját ta-
lálni a diadalmas Feltámadásnak, mint ahogy megtalálta Porosz-
ország is egykori sírjából, Jenából Lipcsén keresztül a győzelmes 
feltámadást. 

De a nemzeti hálaadís szavakban, belükben sohasem törteé-
hetik meg nagy Hadurunk iránt. Ezt különösen érezzük mi szénk-



HARQITAVARALJA 595 

lyek, erdélyiek, akik kiíildözöttségiink húsz évi fájdalmával állottunk 
Hadurunk, kormányzónk szolgálatába Erdélyért, ősi hazánkért, Szé-
kelyországért, és akik húsz éven át minden erőnkkel igyekeztünk le-
álcázni a nagy világ előtt azt a II. József korában kezdődő szégyen-
teljes titkos propagandát, mely Oroszországgal együtt Moldvából, a 
Havasalföldből és Erdélyből Dácia néven új államot tervezett a régi 
dákó román gondolat megvalósítása szellemében, mely gondolatot! a ma-
gyar állameszme ellen szőtt fondorlattal a mindenkori bukaresti kor-
mányok addig hizlalták kultúrligájukkal és pénzáldozatukkal, míg Tria-
nonban megnyílt az oláhok előtt a Gábor Áronok hazája, a másfélez-
redes történelmi múltú Székelyország és megnyilt a magyar-székely 
könnytől és vértől áradó Maros, Küküllő és Harmas Körös ősi szent 
vidéke. 

Ma kettőzötten kél a nemzeti hálaadása történelmi Magyarország min-
den hü fia lelkéből, hogy a Gondviselő megérni engedte a két évtized 
óta kezét kardján pihentető, imádkozó nemzet életrekelésének első 
diadalútját, s hogy a minden multat megbűnhődött nemzetnek a kor-
mányzói párban olyan történelmi Vezért adott, kik a megpróbáltatá-
sok nehéz napjaiban egymást támogatva visszaadhatták a nemzet régi 
fényét, erejét és történelmi elhivatottságába vetett hitét. 

Minden magyar emberrel együtt imádkozunk mi székelyek is, 
hogy adja a Mindenható, hogy bennünket is elvezethessen Nagybá-
nyai vitéz Horthy Miklós az ezeréves szent hazánk egész Magyar-
országának igéret földjére. 

És Kuszkó István szavaival kívánunk a legelső magyar ember 
és a legelső magyar asszony milliók előtt drága életére Istentől á l-
dást, erőt és bányász köszöntéssel „jó szerencsét" és őszintén kíván-
juk, hogy a nagy nemzeti hálaadás ünnepe mielőbb bekövetkezzék. 

Csikszentgyörgyi Jósa János. 

A Felvidék ünnepére 
Felvidéki falvak tornyán megkondulnak a harangok, 
Olyan vígan, olyan szépen szállnak tova most e hangok. 
Az utcákon véges-végig csattognak a kemény léptek, 
Harsány magyar vezényszóra a honvédek büszkén lépnek. 

A házakon leng a zászló, virágdíszes minden ablak, 
Zúg az „éljen.'", lendül a kar, amerre csak elhaladnak. 
Örömkönny ül a szemekben, láztól pirosak az arcok, 
Vége a sok szenvedésnek, feledve az átkos harcok. 

Magyarrá lett végre ismét a sok falu, a sok város, 
Millió szív térhet vissza az elszakadt Őshazához. 
Messziről is sokan jöttek, hogy e szép ünnepet lássák, 
S felcsendül százezrek ajkán a nemzeti szent Imádság. 



596 HAR01TAVÁRALJA 

Székelyföldi tornyokban is megkondulnak a harangok, 
Hej I — de olyan máskép' szólnak, olyan búsak ott e hangok. 
Könny ül ott is a szemekben s a szivekben öröm támad, 
Hogy híre jött az ünneplő megnagyobbult Őshazának. 

De az öröm ott nem teljes, titkolt bánat megzavarja, 
Az ujjongni vágyó lelket keserűség gyötri, marja, 
Az utcákon nincs örömzaj, — vigyázni kell minden szóra, 
Scsak suttogva kérdik egymást: „Üt-e nekünk is az óra?!" 

A házakon nem leng zászló, virág sincs az ablakokban, 
Csak a rádió szól halkan eldugott sötét sarokban. 
Oda gyűlnek ünnepelni, de csak titkon, hogy ne lássák, 
S néma ajkak sóhajtják el a magyarok szent Fohászát. 

Én Istenem !... hallgasd meg hát mindnyájunknak hő imáját! 
Törjed össze ott ís már a szolgaságnak rabigájái! 
Add, hogy a szabadság napját Erdély népe is meglássa, 
S legyen teljes mindenütt már szép Hazánk feltámadása!! 

Dr. Bartha János. 

Magyar nemzeti királyság. 
Irta: Máté-Törék Gyu'a 

ny. testőrezredes 

A magyar királyi trón kérdés megoldása, pillanatnyilag semmi-
esetre sem időszerű!... De erről gondolkodni, beszélni és írni, . . . 
erre lelkileg, szellemileg és nemzeti öntudatban tervszerűen felkészülni, 
e tekintetben évszázadokon át félrevezetett nemzetünket előkészíteni,.. . 
ez igenis nagyon időszerű, sőt égetőtn s ü r g ő s ! . . . Mert a megme-
tevedett Európa történelmének görgetege, Ausztriának ősanyjával való 
örökre szóló újra-egyesülésével roppant gyorsan megindult ! . . . 
Ebben a feltartózhatatlan, száguldó folyamatban éppen mi magyarok, 
igen erős és sorsdöntő történelmi szerepet fogunk j á t s z a n i ! . . . Annyira, 
hogy legkésőbb 1—2 év múltán el kell dőlnie a magyar trónkérdés-
nek ! . . . Nagyon ternieszelesen egyes-egyedül Hazánk legújabb tör-
ténelmi helyzete alapján !... Függetlenül mindennemű idegen szem-
ponttól ! 

Ha a pragmatika szankció minden kétséget kizáró megsrünte 
és az immár háromszori trónfosztás ellenére is meg van engedve, 
egy volt idegen uralkodóház trónralépése érdekében, a nemzet min-
den legelemibb érdeke ellenére is teljesen jogosulatlan agitációt foly-
tatni, . . . úgy fellétlenül szabad, legfőbb nemzeti jog, sőt kötelesség 
ez ellen a nemzetet kettéhosiló toborzás ellen, magyarán és törvénye-
sen harcolni a Haza érdekében! 

Emberi és földi nyelven kifejezhetetlen az a vérforraló, égbe-
kiáltó, tengernyi vértanúi kinszenvedése a magyarnak könnyben, vér-
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ben, vagyonban, lélekben, szellemben, amiben 400 éven, 13 nemzedéken 
át része^ volt 1 . . . A világ egyetlen nemzetének történelmében sem fordult 
elő, hogy egyetlen uralkodóháztól annyit szenvedett volna, mint a 
magyar 1 

A nemzet őseredeti lelke mélyéből elemi erővel feltörő vágy-
nak vagyok hü tolmácsa és táltosa, nemzeti hitvallója I 

A magyar nemzeti királyságról hallatnunk kell szavunkat, 
azok is, akik a legősibb törvényes alapon állunk 1 . . . Bár nem ne-
vezzük magunkat idegenül legi t imistáknak! . . . 

A mi törvényességünk nem új keletű 1 . . . 
A mi törvényességünk ősi, sőt legősibb származású! 
A mi törvényességünk, a mi, igazi legitimizmusunk, a legrégibb, 

kizárólagosan magyar nemesi ok levé l ! . . . . . . . , , , , . 
A mi törvényességünk az öröktől fogva való és orokkévalo ma-

gyarság, örök Magyarország mindenekfölött álló, legszentebb élet-
érdeke ! 

A több ezer kilométernyi, természetes határvárrendszer, Isten re-
meke Kárpátok által védett minden természeti kinccsel gazdagon meg-
áldott 21 millió lakósu magyar birodalom, egy idegen ország függvénye-
ként csonkult meg borzalmasan! Független, önálló, szabad ország-
ként ma is csorbítatlan nagyságában tündökölne 1 Csakis önállóan 
maradhat fenn és válhatik ismét naggyá 1 . . . Európa egyetlen 21 
milliós állama sem mondta ki magáról önámítólag, hogy csak más, 
idegen állam szövetségben é l h e t ! . . . A kisebb és terméketlenebb 
Görögország Bulgária, Szerbia, Románia, Dánia, Belgium, Svédor-
szág,^Norvégia, Portugália stb., mind .élhetett és él is, független 
á l l a m k e n t ! . . . . „ . . . „ . 

Minden politikai mellébeszélés elejét veendő, leszögezem hogy 
miként képzelem az ősi magyar nemzeti királyság feltámadását! 

A királykérdés mindenek előtt és mindenek fölött magyar nem-
zeti történelmi . . . fajélettani ügy és nem élettelen, lelketlen 
szürke paragrafusok tudományos álarcban való csűrés-csavarása 1 . . . 
A nemzet a haza, az állam életérdeke semmiféle ellentmondást nem 
tűrő. legfelsőbb parancsa a mindenhatóan döntői Igen is ! Egyes-
egyedül ez és semmi m á s ! . . . Minden korszer: államvezeteses nem-
zetvezérlet alaptörvénye ez! Egészséges nemzeti öntudattól duzzadó, 
gyakorlati életű nemzet, ebből egy hajszálnyit sem engedhet! . 

Ez csak a nemzettel és egyedül a nemzetert oldható meg,1 
A királykérdés minden magyarnak nagy nemzeti és történelmi 

horderejű ügye, mert húsába - vérébe - csontja velejébe vágott 
négy szörnyű évszázadon át 1 . . . . . . . . . 

Évszázadokon át tervszerűen elfojtott, ősi hamvaiból lángragyult, 
romlatlan mrgyar történelmi ösztönünk és öntudatunk, jövőbelátásunk 
parancsára fel kell világositanunk, fel kell ébresztenünk, fel kell ráz-
nunk e tekintetben elbódított nemzetünket ! 

Ma világszerte a faji ébredés korszakai látjuk 1. . . Ez jelenünk 
uralkodó eszméje és még inkább lesz évről-évre. 

A m a g y a r fajiságon alapuló ősi magyar nemzetünk legmélyebb 
lekicsinylése azt állítani, hogy magyar király csak idegen származású 
lehet és magyar nem t . . . Ez nemzetgyalázás 1 Dicső Árpád házunk, 
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3C0 éven át ontotta a nagyobbnál nagyobb királyokat. Hősöket és 
szenteket adott olyan számban, mint egyetlen uralkodóház sem. 

A legtermészetellenesebb dolog lenne, hogy a legelső magyar 
ember ereiben, sem atyai, sem anyai ágon, egyetlen csöppnyi ma-
gyar vér sem csörgedezne. 

Királyi szittya fajunk szült már vitéz és lángelméjü királyokat 
és szülni fog örökké. 

Bizonyos történelmi kényelemszeretetet érzek abból, hogy idegen 
királyunk legyen . . . 

Idegen vérű, idegen lelkű, idegen szellemű királyok semmi esetre 
sem oldhatják meg az új magyar világ mindama roppant kérdéseit, 
amelyek évszázadokon át a robbanásig összezsúfolódtak. 

Faji és nemzeti alapelv: a faj, a nemzet mindent önmagából 
verejtékezzen ki, mert csak az válik vérévé és valósággá, tartóssá, 
örökkévalóvá. Ez áll az állam fejére is ! . . . 

Nem a mi ősi — dicső fajtánkból való férfi, nem lehet a királyunk. 
A nemzeti öncélúság ősalapja a faji öncélúság! 
Nemzeti öncélúság igazi nemzeti király nélkül természeti lehe-

tetlenség. A királykérdés Istentől való, egyetlen természetes megol-
dása, a nemzeti királyság. A vérünkből való vér, húsunkból való hús, 
lelkünkből lelkedzett királyi ház. Csak ilyen királyi család érezhet ve-
lünk és érthet meg bennünket és mondhatja el: „A nagy világon e 
kívül nincsen számodra hely!" 

A magyarság teljes nemzeti öntudatra ébredésének, önmagára 
találásának legelső tette, a vérbeli magyar királyság megteremtése. 

A legelső magyar ember, a király, az Istentől való, örök ma-
gyar kard Hadura, a legelső magyar katona, csakis izig-vérig ma-
gyar, a magyar faj és magyar föld szülötte lehet. 

Nagy és szent nemzeti kötelességem, sőt történelmi küldetésem 
a magyar nemzetnek felmutatni, hogy teljesen ki van zárva, hogy 
idegen király olyan magyar meglátással, magyar lélekkel, nemzeti és 
történelmi érzékkel rendelkezzen, mint olyan király, aki ősi adott-
sággal magyar! Aki nemcsak maga magyar, hanem ősapái és ősanyái 
hosszú során, évszázadokon át magyar, csontja velejéig, lelke leg-
mélyéig, vére minden csöppjéig 

Fájhat-e a szörnyű magyar fájdalom egy idegennek úgy, mint 
az ősmagyarnak ? . . , Még ha olyan jóságos szíve is van ! . . . Nem és 
nem! 

A fajiság korszakában nem importálhatunk királyt a magyar-
nak ! . . . 

A magyar nemzet édes atyja és édes anyja csak magyar l e h e t ! . . . 
Idegen király mostoha atya! 

A magyar teljesen és tökéletesen (totálisan) markába akarja ra-
gadni sorsa irányítását. Azt nem bízhatja soha többé egyetlen percre 
sem idegenekre ! 

A mi királyunknak a magyar egyéniség, a magyar szellem, a 
magyar lélek, a magyar hagyomány, a magyar nemzeti szent önzés 
legvaskosabb megszemélyesítőjének kell lennie! . . . Él-hal a nem-
zeltel a nemzetért és azt épp a legválságosabb pillanataiban, sem-
miesetre sem hagyja magára. Mert minden magyar előtt a királyra 
vonatkozik a szent parancs: 
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„Itt élned, halnod kell 1« 
A király legyen minden magyar számára a legfőbb nemzeti és 

történelmi példaadás! 
Magyart magyarul, csak magyar vezérelhet 1 
Ausztria csatlakozásáig a nemzet legfeljebb 10% a volt legiti-

mista ! . . . Ez a szám azóta rohamosan csökkent . . . Magyar szere-
tettel várjuk legitimista magyar testvéreinket. Lássák be nagy nem-
zeti és történelmi tévedésüket. Seregeijenek hozzánk, a nemzet 9 0 % -
nyi egyeteméhez, az ősi szabadkirályválasztás lobogója alá ! . . . 
A mostani roppant sorsdöntő történelmi időkben ebben a nagy hord-
erejű nemzeti ügyben is álljon helyre idegen évszázadok után a 
megváltó, szent nemzeti egység! 

Mi, akik a napjainkban sistergő nemzeti ébredést, minden hi-
vatalos hatalom nélkül megteremtettük és teljessé tesszük, teljesen és 
tökéletesen magyar és nemzeti királyságot akarunk, mely valóra váltja 
minden öntudatos magyar legforróbb vágyát! 

A mainál és minden eddiginél magyarabb, nemzetibb és szociáli-
sabb Magyarországot! 

Örök Magyarországot 1 
Örök magyar életet! 

Király Aladár 
E pillanatban világosan érzem, hogy az emberek egyénisége, 

lelkisége, veleszületett képességei, jó vagy rossz tulajdonságai, meny-
nyire hozzákapcsolódnak a nevéhez. Ha kimondom ezt a szót: Ki-
rály Aladár; soha senki nem gondol másra, mint a tündöklő kris-
tálytiszta jellemre. Úgy érzem, mintha a neve nem egy ember nevét 
jelentené, hanem fogalmat, amely kiterjed, sugárzik, emel és a mely-
ről tudjuk, hogy nem fejezte be rendeltetését egy sírhalom határánál. 
Minden ismerősömtől szeretném megkérdezni, hogy hol született. Po-
gány módon hiszek a füvek, fák, hegyek erejében, a folyók vizében, 
az erdők zúgásában, mert ezekből tevődik össze a születendő gyer-
mck lelke 

Király Aladár 1871-ben, karácsony éjjelén született, mikor pász-
torok énekeltek és felragyogott a bethlehemi csillag. Ilyen tiszta volt 
a csillagok fénye a csíki havasok felett is, Király Aladár szülőfalujá-
ban, Csíksomlyón, hol a csodatevő Mária megjelenése bűbájos igé-
zettel, hittel telíti a lelkeket. Aladár gyermekszeme a Kelemen havas 
hófehér csúcsán méláz és a Hargita hegység fensíkján keresi, várja 
Csaba királyfit és teste-lelke telítődik Csíksomlyó történeti légkörével, 
ahol a barátok kolostora a vallásos művelődést évszázadok óta 
terjeszti. Ebben az ősi székely gócpontban volt tanár Király Aladár 
édesapja is, de nemsokára áthelyezték Székelyudvarhelyre és a gyer-
mek is átmegy a Hargitán. A hegyen túl virágzó falucskák, tarka, 
színes, ragyogó tulipántos kapuk, a kapufélfán bájos, kedves, naiv 
versek köszöntik a kis Király Aladárt, aki mint diák, büszkesége lesz 
a székelyudvarhelyi róm. kat. gimnáziumnak. — Telítve van fiatal 
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lelke a Hargita fenyőillatos levegőjével, székely álmokkal, az őrtüzek 
fényével, történelmi rendeltetéssel, mely családi örökségként szállott 
rá. Ősi székely nemes családból származott kézdipolyáni Király Ala-
dár. Édesatyjának nemes egyszerűségéről, nagy tudásáról és lelkes 
hazafiságáról még ma is legendákat beszélnek egykori tanítványai. 

A szónoki tehetséget is édesapjától örökölte Király Aladár, aki 
Petőfi verseit kívülről szavalta és édes ipjával együtt, aki az iroda-
lom tanára volt, egymást lelkesítve rajongtak Petőfiért. Erős, gerin-
ces 48-as az édesapa. Zsinóros magyar ruhát, Kossuth kalapot hor-
dott haláláig. A családban még két leánygyermek van, kikhez élete 
utolsó napjáig szeretettel ragaszkodott Aladár. A család büszkesége mégis 
a fiú, kiben a derék, müveit tanár ember, beteljesedve látja álmait és min-
dent rápazarol (iára. Apa és fiú büszkék egymásra és Aladár V. gim-
názista korában diáktársai közül már feltűnik lelkiképességeivel. A 
kolozsvári egyetemen már az Egyetemi Kör elnöke és az ifjúság ve-
zére, márc. 15-én a város főterén, az ünneplő egyetemi ifjúság vál-
lára emeli Király Aladárt, ki a magyar függetlenségről tartott szónok-
latával a márciusi napfényben lázba hozta a sok ezernyi ünneplőt és 
szájról-szájra adják a nevét: Király Aladár. 

Az ifjúság vezére gyorsan kilép a küzdőtérre. Visszakerül a ked-
ves városba, Székelyudvarhelyre, ahol mint joggyakornok, majd jegyző 
és albíró, gyorsan halad pályáján. Hivatalában és társaságban egy-
formán szeretik, becsülik. 1899-ben vette feleségül Székelyudvarhelyen 
csikszentimrei Gergely Rózsikát, ki méltó felesége volt közéleti sze-
replésre hivatott férjének. 

Király Aladár 1902-ben egy másik kedves székely városba ke-
rül, Kézdivásárhelyre, a román határ mellé. Az ősi székely város jel-
legzetes 48-as függetlenségi politikai szelleme, nagyszerű kereiet ad 
Király Aladár törekvéseinek ; alügyész, később királyi ügyész komoly 
tisztségét tölti be Kézdivásárhelyt. Mint ügyész nyíltan állást foglalt 
a függetlenségi és 48-as párt mellett. Az 1906-ban alakult koalíció-
ban e párt uralomra kerül és 1907 dec.-ben nagv lelkesedéssel vá-
lasztják meg a törvényhatósági közgyűlésen Háromszék vármegye 
alispánjának. 

Az alispán jellemét megvilágítja az, hogy a vármegyénél a költség-
vetési év végén valami felesleg maradt, melynek a tisztviselők kö-
zötti felosztása, az alispán hatáskörébe tartozott. Köztudomású dolog 
volt, hogy Király Aladár az összeget a legkisebb rangú és legszükö-
sebb jövedelmű tisztviselőknek osztotta ki. Saját magának semmitse 
hagyott, mondván : senkise lehet méltó arra, hogy önmagát jutalmazza. 
Az új alispán minden iránt érdeklődölt. Sokszor volt alkalmam vele 
szociális dolgokról tárgyalni, mert a székely cselédek kivándorlásá-
nak megakadályozása körül végzett nehéz munkámban többször tár-
gyaltam vele. — Király Aladár idején a vármegyénél friss, tiszta szel-
lem és munkakedv uralkodott. Az elegáns megjelenésű, kellemes egyéni-
ségű, humoros kedélyű, nagytudású ifjú alispánt szereti és becsüli 
mindenki. Nem akadna ember, ki fel nem ismerte volna benne a kris-
tálytiszta jellemet. De ime : megérzik erejét és félni kezdenek tőle. A 
48-as függetlenségi alispán szembe helyezkedik a kormány emberé-
vel, Háromszék megye főispánjával, báró Szentkereszty Bélával. A 
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báró a legrokonszenvesebb úr a megyében. Elegáns, szép alakja, hó-
fehér feje, előkelő úri modora, mindenki előtt felejthetetlenné tették 
a székely főurat. Birtoka ott van Sepsiszentgyörgy mellett. Lovon 
vagy hintón jár be a megyeházára, személyesen ismer mindenkit és 
dörgő hangján barátságosan ráköszön a járókelőkre. A város lakos-
sága nagyrészben kormánypárti és követi a főispánt. Az alispán, Ki-
rály Aladár, pedig a függetlenségiek bálványa. Ősi harcot vívott a két 
székely város is, Kézdivásárhely és Sepsiszentgyörgy, előbb a tör-
vényszékért, azután más egyéb javakért. Ez a harc régi székely örök-
ség volt. 

És ime, hogy a dolgok betetőződjenek, politikai ellenfelek, a 
vármegye alispánja és főispánja is. Két város és két előkelő úr veszi 
fel a harcot elveiért. A két város életében nevezetes időszak. Az ősi 
székely vér zajong itt is, ott is. Az idegek feszülnek s még azok is, 
kik politikával nem foglalkoznak, izgatottan lesik a harc kimenetelét. 
Felejthetetlenül szép példáját adta ez a két székely úr a szikla szi-
lárd elveknek, a politikai ellenfél megbecsülésének, a nemes, úri pár-
viadalnak. 

Király A'adárt ott láttam először Kolozsvár főterén, mikor a ma-
gyar függetlenségről szónokolt ifjú tűzzel. És viszontláttam, amint 
férfias erővel, történelmi örökséggel a függetlenségért harcol a vár-
megye népével Úgy maradt meg ez a nemes férfijellem emlékezetem-
ben, mint egy klasszikus hős, akiről tudjuk, hogy elveikkel oszlop-
ként állanak, mint a híd pillérei a viharban és tudjuk, hogy amikor 
kidűlnek, utána zuhan, aki a hídon át akarna menni. 

Király Aladár okos, hűvös, tiszta látással ítélte meg a dolgokat 
és embereket, de ősi székely fajtájáért és a függetlenségi eszmékért 
minden vonalon harcolt. Eszközei is voltak hozzá; a közismert tiszta 
jellem, a megnyerő megjelenés, dallamos meleg hangja, a szónoki 
adottsága: minden vonalon sok lelkes hívet szerzett neki. Ünnepi 
szónoklatai eseményt jelentettek a székely városban és tódult oda a 
közönség, pártkülönbség nélkül. 

Aztán jött az 1916-os oláh betörés, amikor katonai parancsszóra 
ki kellett üriteni a háromszéki falvakat és a székely nép minden földi 
vagyonát ott hagyva, néhány órán belül koldusként bujdosott szülő-
földjéről. Az oláh horda elseperte otlhonunkat. Király Aladárnak is 
menekülnie kellett, de a bujdosásban is intézi a székelyek sorsát. A 
háromszékiek is hatóságilag Békéscsabára voltak telepítve. A sepsi-
járásból 1697 menekül, borosnyói járásból 1269, Sepsiszentgyörgy 
városból 2481. Az oláhok kivonu'ása után a vármegye urai, Király 
Aladár és Szenikereszty Béla siettek haza, az elpusztult székely földre, 
hogy a visszatérő lakosság érdekében a szükséges intézkedéseket meg-
tegyék. Itt találkoztam a kifosztott város lakatlan házai között még 
egyszer közös munkaterületen Király Aladárral. Én magam is a me-
nekültek kálváriaútját jártam és ezútlal mint egyik fővárosi újság ki-
küldött sajtótudósítója tértem vissza, hogy megörökítsem a székely-
földi eseményeket Király Aladárral jártam a kipusztult székely falva-
kat. Amiket ott láttunk, az már a történelemhez tartozik, melyet épen 
most írtam meg „Hadak útján" c. könyvem Erdélyről szóló részé-
ben. A kivonult hadsereg nyomán, a kipusztult országrészben, ember-
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feletti munka várt az alispánra. Tanúja voltam az újra építő munká-
nak, melyet történelmi időben végzett Király Aladár. Nem voltak már 
politikai pártok, sem egymással harcoló városok, csak szenvedő szé-
kelyek, kiknek fel kellett építeniök mindazt, amit erkölcsileg és anya-
gilag tönkre tett az oláhok betörése a határszéli vármegyében. A főis-
pán és alispán építettek és építettek, de Szentkereszty báró egy lo-
vaglási baleset folytán súlyos beteg lett és 1917-ben nemes ellenfele, 
Király Aladár lett a főispán. Mikor azt kérdezték tőle, miért lettél te 
főispán ? így felelt: mert alispán koromban megtanultam miket kell 
tennie egy főispánnak. De nem sokáig volt magas tisztségében. Jött 
az 1918. évi ú j a b b oláh uralom, mely betetőzte Erdély végzetét. Ott 
a határszéli vármegyében elviselhetetlen lett a magyarok sorsa. Fe-
lelőtlen bűnös könnyelműséggel szokták némelyek úgy messziről bí-
rálgatni, mit kellett volna, vagy mit nem kellett volna tennie az er-
délyi magyarságnak. Ma is vitáznak afelett, ki kellett-e jönni a ma-
gyaroknak Erdélyből, vagy le kellett volna tenniök az esküt az olá-
hok előtt. 

Az okos, a megfontolt Király Aladár álláspontja az volt, hogy 
ne tegyék le a magyar tisztviselők az esküt, mert a tömeges ellen-
állás megrendíti az oláhok erejét és rögtönözve nem fogják tudni be-
indítani az oláh közigazgatás gépezetét. Király Aladár lázító magatar-
tását nem tűrhették az oláhok és kényszerútlevéllel kiutasítják Erdély-
ből, és amit csak nagyon kevesen tudnak, ezt a nemesveretü kristály 
embert, durva öklök is megalázták és ennek szomorú emlékét rgjtett 
lelkisebként viselte. Mennyi lelki gyötrelem, mennyi szenvedés kész-
tette Király Aladárt arra, hogy otthagyja vármegyéjét, hivatalát, ősei 
földjét, a szabad, büszke székelynépet és mindent, amiért eddig élt I 
Meg kellett rázkódnia szülőföldje göröngyeinek, mikor leghívebb fia 
elhagyta és élve oda vissza nem tért. Az oláh megszállás után Ki-
rály Aladár életében is nagy állomások következnek. Fegyvertelen 
katonája lesz minden magyar ügynek. A vörös világ ördögi tüzében 
hol itt, hol ott harcol a magyar becsületért. Felbecsülhetetlen propa-
ganda szolgálatokat végez a legendás Székely Hadosztályban, mely 
utolsóként vette fel a harcot Nagymagyarországért. Szatmáron lelkesíti 
a Székely Hadosztály élet-halálharcot vívó hős katonáit, nehogy a 
vörös fényben elbóduljanak. Szent-Kereszthegyi Kratochvil Károly altá-
bornagy, a Székely Hadosztály hős parancsnoka úgy emlékezik meg 
Király Aladárról, mint kard és fegyver nélkül harcoló legdicsőbb ka-
tonájáról, az élőszó mesteréről. 

De ott látjuk Király Aladárt a szegedi kormányban is. Kiváló 
munkát végez a Nemzeti Hadsereg szervezésénél. Ábrahám Dezső 
úgy emlékezik meg róla, mint a szegedi nemzetgyűlés kimagasló tag-
járól, kinek munkabírása és nemzeti érdemei fényes példaként fognak 
ragyogni mindig. A szegedi időkben Király Aladárnak lelkes munka-
társa volt dr. Hlatky Endre is, a magyar rádió R. T. vezérigazgatója, 
akit felkértem, hogy mondjon el egyet-mást e történelmi napok ese-
ményeiből. Bizonyára nem veszi rossz néven Hlatky Endre, ha az ő 
szavaival világítom meg Király Aladár tevékenységét. 

A kommunizmus leverése után Budapesten is nemzeti jellegű 
k >rmány kezdette meg a helyreállító munkát. De ezt a munkát a fő-
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városban még erősen korlátozta a megszálló román csapat. Ezért 
Szegeden egy erdélyiekből és tiszántúliakból szervezett kis csoportot 
alakítottak, melynek célja volt a magyarlakta területek történelmi jo-
gának hirdetése és a magyar érdekek védelme. 

Ennek a csoportnak Király Aladár állott az élén és ő irányította 
a munkát. Az akkori idők szellemének megfelelően „Erdélyi-Tiszán-
túli Székely-Magyar Nemzeti Bizottmány" név alatt működtek. Ma 
még nem lehet nyilvánosságra hozni ama lelkes hazafiak nevét, akik 
Király Aladár mellett becsülettel küzdöttek az álmokért. Itt nem azt 
kell mérlegelni, mennyi eredményt értek el, hanem azt, hogy mennyi 
lelkierőt őröltek fel ebben a munkában. 

Az összejöveteleket Király Aladárék lakásán tartották. Ott be-
szélték meg a mindenünnen behozott híreket, ott számoltak be a ta-
gok a rájuk bízott munkáról. 

Időközben egy vaskoronarendes népfölkelő gyalogos ka-
pitány, Halász Sándor vetette fel az eszmét, hogy a szerb megszálló 
sereggel vegyék fel az összeköttetést oly módon azonban, hogy min-
den lépésükről tudjon a magyar nemzeti hadsereg is, nehogy egyet-
len olyan szó is elhangozzon a szerb tényezők előtt, mely ellentétben 
volna a nemzeti hadsereg céljaival. 

Korai lenne annak a két érdekes tárgyalásnak részleteit és sze-
replőit a nyilvánosság előtt felfedni, melyek Nagybecskereken zajlot-
tak le. E fontos megbeszéléseknek eredménye volt. Egyszer, ha már 
a mai nemzedék nem lesz életben, ki fog derülni, hogy ennek a két 
tárgyalásnak a magyar nemzeti vagyon megmentése tekintetében mily 
nagy jelentősége volt és hogy a megszálló román csapatok kivonulá-
sát milyen mértékben tudta siettetni Király Aladárék csoportja. 

Küzdelmes, nehéz napok voltak ezek. Király Aladár erős lelke 
öntött erőt a csüggedőkbe is. Dr. Hlatky Endre érdekesen világítja 
meg Király Aladár jellemét az alábbiakban. 

Hlatky Endre, mint Tisza István főispánjának fia, kora gyer-
mekségétől Tisza István nevének lenyűgöző hatása alatt állott. Király 
Aladár ezzel teljesen ellentéles politikai felfogásban élt. Király Aladár 
sohase kezdeményezett oly dolgot, mely a vele ellentétes felfogású 
egyénekkel a közös munkát lehetetlenné tette volna. O az ellentétek 
között is úgy vezette a köréje csoportosultakat, hogy mindenki ered-
ményesen dolgozhatott hazájáért. 

A Király Aladár féle bizottmány működése véget ért, amikor az 
oláh csapatok visszavonultak a Tisza folyó vonalára. Király Aladár 
Budapesten új munkakört teremtett és 1919-ben megalakította az er-
délyi menekülteket védő „Erdélyi Magyar-Székely Szövetséget" és 
intézi a bujdosó, kiüldözöttek sorsát. Feltárul előtte székely testvérei 
minden szenvedése. 

Ez a munkakör egy újabb állomás Király Aladár életében. Egyé-
niségének súlyát, erkölcsi értékét legmagasabb helyeken is számon-
tartották és kevesen tudják, hogy főispáni méltóságánál nagyobb 
tisztséget kínáltak fel neki, de Király Aladár azt feleli: N e m ! Elveit 
édesapám is sírba vitte — és én is sírba fogom vinni! 

Király Aladár nagy árat fizetett elvei fenntartásáért. Az erdélyi 
Magyar-Székely Szövetséget nemsokára feloszlatják és más közegek 
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veszik át a menekültek sorsának intézését. Nehéz idők következnek 
Király Aladárra. Lelkére nehezül a nagyváros hidegsége. Az erdélyi 
kúriák után rabnak érzi migát a kőfalak között, melyek egy könyvei 
fö'é hajló, már nem ifjú ember vergődését takarják el a világ szeme 
elől. Király Aladár ügyvédi vizsgára készül Tíz évi bírói szolgálat 
kellett ahoz, hogy valaki ügyvédi gyakorlatot folytaihasson. Neki csak 
9 és fél éve van. Folyamodik a fé'év elengedéséért, — de nem en-
gedik el és Király Aladár szobáiba zárkózva tanul és 1923-ban le-
teszi az ügyvédi vizsgát. Egészsége hanyatlik és napróí-napra súlyo-
sodik. Osztogatja tudását, lelkét, erejét, miközben egyre kevesebb 
marad neki. 

Budapesten új talajban kell meggyökereznie. Anyagi gondjai is 
kínozzák. Már menekült székely testvéreiért se tehet semmit. Az er-
délyiek sorsa elvégeztetett. Az ügyvédi iroda megy . . . megy . . . az 
erő fogy . . . fogy . . . Dr. Király Aladárt még itt látjuk magunk kö-
zött. Örökös humorával még meg-megnevettet, megérezzük szellemének 
erejét, megerősödünk az ő közelében, megcsodáljuk acélos, nemes 
jellemét, de mi, akik 25—30 év baráti közelségéből ismertük ezt a 
tetőtől talpig gavallér urat, ezt az izíg-vérig székely erőt, — mi tud-
tuk azt, hogy Király Aladár nem a régi. Tíz évig dolgozik, mint ügy-
véd, de ez a tíz év felőrölte egészségét. Feloszlatja az ügyvédi irodát, 
nem birja a kamarai adókat, illetékeket. Betegsége is súlyosodik. 
Régi gyomorbaja kiújul, azután mellhártya gyulladás lép fel Sorban 
jönnek a mártonhegyi és budakeszi szanatórium. Tudja, hogy itt a 
vég. Haza vágyik. Szeretné látni, hogy odalenn Kézdipolyánon, hol 
az ősi birtok.áll, vájjon Emma nővére hogy alakíttatta át a régi kúriát. 
Ő már élve nem mehelett haza. 1935. decémber 5.-én elbúcsúztunk 
tőle ott a Kerepesi temetőben. Virágok között pihent. De ott a rava-
talon nem egy ember feküdt mégse. Több annál. Egy nagy kuruc 
magyar. Rákóczi katonája, onnan az Erdélyi havasok alól. Utolsó 
kívánsága volt, hogy hazavigyék Zágon felé, székely ősei mellé, a 
kézdipolyáni családi sírboltba. 

És Király Aladár hazament . . . Téli ködben, esti alkonyatban 
indult egyedül. Zárt, fekete kocsiban. Ott állottunk mind, akik ismer-
tük, szerettük, becsültük. Láttuk, ahogy elnyeli a téli köd a fekete ko-
csit, aztán egy temetői kanyarodónál eltűnt előlünk. Ment két nap és 
két éjszaka, átment a Királyhágón. Halottan tért vissza oda, hová élve 
nem mehetett. — Minden székely hallotta, hogy két nap és két éjjel 
a fekete kocsiban, hogy dobogott Király Aladár szíve. Tűz lobogott 
benne. A halott szive felmelegítette odalenn magyar testvérei bénult 
szívét. Az oláhok megijedtek a szívdobogástól, mely olyan volt. mint 
a vészharang zúgása. Csendben kellett eltemetni ott lenn a nagy ma-
gyar halot tat . . . Féltek az erejétől. Király Aladár hazaérkezett és ma-
gába vette az édes anyaföld és mi megértjük a vallás misztériumát, 
hogy Király Aladár mégis örökké élni fog, csak a fekete kocsi tünt 
H előlünk a sűrű fehér ködben egy téli alkonyatban, 1935. decem-
ber 5-én. 

Nyugodjék csendesen, a nagy nagy ködön túl, hová szemünk el 
nem lát. 

Ádám Éva. 
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Fogarasi emlék 

Gyermek voltam ... 
Láttam katonák jöttek hozzánk, 
Vasra verték a jó apámat. 
Csak tűrte a csúf gyalázatot, 
Szitkot, az átkot és vádat. 
Verték, mert Hazáját szerette 
És az igazságért fegyvert fogott 
S száz lófőszékely Fogarasban 
A szavára menten hallgatott. 

Úgy állt ott apám : kifeszítve. .. 
Nagy ború szállott homlokára, 
Mert látta a nagy vaskerítésnél 
Anyám mint dói sírva a rácsra. 

Gyermek voltam ... 
És nem tudtam én azt érteni: 
Vujj' minincsen rendjén Fogarasban 

És miért járnak vad idegen hordák 
A mi tulipános udvarunkban ! ? 

A kuvasz is farkcsóválva 
Elibém miért is nem szalad már ? 
S miért nem dalol a lány s legény 
Tejút alatt a holdvilágnál ? 

Vitték apámat messze-messze, 
Anyám sírt és rádőlt a rácsra. 
Száz sirató asszony jött s ment 
A hírrel: készüljünk a halálra. 

Férfiésszel most már mindent értek: 
Mi baj volt akkor a havas aljban. 
Hogy apámék a házhoz meg nem 

[tértek 
Ezért lesz még baj Fogarasban ! 

Boronkay Márkus Lajos. 

A Júlia szép leány problémája 
E tárgyról tartolt előadást a Tudományos Akadémiában Vikr'r 

Béla, a székely néphagyományok régi szorgalmas gyűjtője és magyará-
zója. Nem először nyúlt ehnez az érdekes, pogány hitregei hátteiű 
tárgyhoz. Foglalkozott vele már sok évvel ezelőtt. A Magyar Nyelv-
őr tette közzé a Regős Énekre vonatkozó hosszabb tanulmányát, 
amely bővítve mint a Nyelvészeti Füzetek 28. száma is megjelent. 
Most újabb adatok birtokában új szempontokkal és új módszerrel 
vette elő ismét s új eredményekre jutott. 

Júlia szép leány c. „Népballadánk" egyedül áll a maga nemében 
nálunk. Éppenséggel nem követi népballadáink szokásos szerkezetét. 
Népköltésünk hasonló példát egyetlen egyet sem mutat fel. Annál in-
kább az észt és a finn szájhagyomány. Az észteknél dr. Kallas Osz-
kár kiváló folklorista egy különleges műfajt : az „ismétlő dalokat" 
alapos vizsgálat tárgyává tet tes megállapította, hogy egésztn saját-
ságos dahípust képviselnek. Doktori értekezése (Wiedetho ungslieder 
der estuischen Volkspoesie) Helsinkiben jelent meg. Vikár bemutatta 
saját fordításában eme „ismétlődalok" két példányát, amelyek töké-
letesen úgy vannak szerkesztve mint a mi székely balladánk. A hős-
sel vagy hősnővel történik valami szomorú esemény s azt ő elmondja, 
semmit ki nem hagyván és hozzá nem tevén, szakasztott úgy mint 
szép Júliánk, anyjának vagy atyjának vagy mind a kettőnek. Ezzel 
meg van jelölve a nevezetes dal műfaji összeláttozása az észt „ismétlő 
dallal". 
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Másik ujdonságkép előkerült a másik rokonnépfői, a finnektől 
Júlia szép leány tárgyi megfelelője : a felhőkbe ragadottnak (leány- v. 
fiúnak) balladája, szintén hitregei dal, mint Júlia szép leány. Ott is 
elmegy a háztól valami külső munka végett a testvérek egyike, de nem 
tér vissaa. Felragadják az égbe, a felhők közé. Az anya hivja gyer-
mekét, de az így felel: 

Mem mehetek én anyuskám; 
Felhő fog fejemnél fogva, 
Felhöfi a térdem fogja, 
Burhanyó*) a lábam birja. 

De mikor a szülő szót fogad a leányának és az ajánlott men-
tő eljárással, szabadul a felragadott gyermek. Aarne Antti finn tu-
dós szintén tüzetes tanulmányt szentelt a tárgynak és közlése alap-
ján Vikár a „felhőkbe ragadott" regéjét is felolvasta műfordítá-
sában. 

Ujabb adatként az újabb időből felmerült nálunk az erdő szó-
nak régibb mélyhangú előzője: ardó. Az Ugocsa megyei Fekete Ardó 
egy bűnper kapcsán szerepelt nemrégiben, Móricz Zsigmondnak egyik 
regénye is említi. Vikár ez alapon a dunántuli Regős Énekek válto-
zataiban említett „drdeli szép holdat" Erdélyből Dunántúlra átvitt és 
ott értelmetlenné váltan is megmaradt bizonyítéknak tartja, hogy a 
románság hasonló szavai: Ardel = Erdély sat. nem újabbkori oláh 
nyelvi alakulatok, hanem a régi Ardel: Erdély szóból erednek. A 
Székelyföldön és a Dunántúli regölő területen szokásos visszafelé 
hasonulással**) támadt Ardel-bői Érdél s ebből a mai Erdély. Natu-
ralistikus háttérül szolgál e magyarázathoz, már mint az drdeli szép 
holdhoz a valóság, t. i. a holdvilág ott az erdélyi havasok közt va-
lóban oly csodás szépségű, hogy aki nem látta ezt, nem is hiheti 
el, hogy ez a bűvös látvány ennyire megragadhatta székely regőseink 
képzeletét. 

Már most összefoglalva előző fejtegetéseit, Vikár levonja belő-
lük következtetéseit. A regősök vándorlását a Székelyföldről a Du-
nántúlra nemcsak a Regős Ének neve alá foglalt dalkör kapcsolatai 
bizonyítják. Erdélyünk régi nevének Dunántúl a holdvilággal kapcso-
latban való említése, az drdeli = erdéli szép hold, továbbbá a nagy 
hideg havasra való hivatkozás a R. É.-ben; végre pedig mint leg-
csattanósabb: a csiki csákánybot erre a vándorlásra utalnak. Mindezek 
a dunántúli változatokban fordulnak elő, éppenúgy, mint a szarvasének 
is egyesegyedül ott van elterjedve. 

Hogy a szarvas helyét a bárány foglalja el mint követ Júlia 
szép leánynál, valamint, hogy a mennyei szüzek seregéről történik 
említés igen költői sorokkal: a kereszténnyé lett erdélyi magyarság-
tól származó örökség. A csodaszarvas szájába nem is illettek volna 
bele ilyen magas fogalmak; az ő égi lakása olyasféle szerény ura-
dalom lehetett, mint ahonnan a vogul énekekben a kisgazda megje-
lenésű Numi Tárem atyaisten a szarvasnál is hatalmasabb medvét 
kötélen a földre lebocsájtja. Mi ez a kereszténység tündöklő menny-

«VFütófelhő. 
•*) L. a székelyeknél pl. borstörö — böstörő, armén — érmén (Udvar-

hely m.); hanem — henem, hanelia — heneha, perepács — parapács (Kriza), 
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országához képest. Hogy a bárány lett volna az égből alábocsát-
kozó követ, a kereszténységet megelőző korban, tisztára képtelen-
ség. Ez a tisztség csakis a csodaszarvast illette meg azokban az e ő-
idökben. 

Ennek a hitregei nagy állatnak szarvasénekünk változataiban oly 
fényes föllépése „gyujtatlan gyuladó, oltatlan aluvó százezer szövet-
nekivei és milegyertyáival" sat. új aláfestés, már kereszlény költői 
képzelet müve. A Jnlia szép leány égi követének ugyanily felcicomá-
zása akkor történhetett a Székelyföldön, mikor regőseink már ott vol-
tak és még a csodaszarvast szólaltatták meg. Az ismeretlen, de már 
keresztény asszonyköltő, — mert csak ez írhatta a Júlia szép leányt 
— alakította ki a nyers pogány szerkezetből a ma kezünkben levő 
és iratlan irodalmunk legszebb kincsei közé tartozó remeket, amelyről 
túlzás nélkül elmondhatjuk a székely virágénekkel: 

Gyöngy vagy bizony, gyöngy vagy, 
gyöngynél is győngyebb vagy, 
ezüstnél, aranynál, 
nékem kedvesebb vagy 1 (—) 

A Föld 
Irta: Dr. bZACSVAY JÓZSEF. 

(Folytatás) 

A katonai ügyészség nem elégedett meg a Munlyán meséjével. 
Elrendelte a nyomozást és vizsgálatot. Muntyán, amint ennek neszét 
vette, az első éjjel megugrott. Márta másnap hült helyét találta. Kőváry 
Laci csak 1917. év tavaszán adott életjelt magáról. Cseresznyeszárú 
betűk kuszálódtak nagy össze-visszaságban a levelén. 

— Nehezen megy az írás, édes jó anyám, mert balkézzel írom 
— betűzgette Kőváryné az ákom-bákom sorokat. A Bajkál vidékén 
vagyok. Március van. De itt még dermedt a világ. Vastag hó takar 
mindent. Kemény jégpáncél fénylik ezen a beláthatatlan nagy tavon. 
Tudom, otthon már zöldül minden s a kék ibolya kellemes illata 
úszik a levegőben. Óh, hogy szeretnék otthon lenni s ezt a sok fá-
radalmat kipihenni. Vágyom, nagyon vágyom haza. Gondolalban min-
dig otíhon, Veled vagyok, édes jó ayám. Ott ülök melletted, simo-
gatom jóságos drága kezedet, orcádat s csókjaimban fürösztöm aj-
kadat. Vonz, hívogat, integet a föld, a kastély, az öreg Maros, a nagy 
rét, a zöldelő vetés. Látom, mint nyújtod felém jóságos kezedet, ér-
zem, mint dobog szerető szived s a boldogságtól mint úszik a köny-
nyek tengerében sok álmatlan éjszakát átvirrasztott szemed. Mindent 
látok. Mindent érzek. Azt is tudom, hogy egyedül és elhagyott vagy. 
Ne bánj semmit! így volt minden a csillagokban megíiva. Csak ma-
gadra s a földre legyen gondod! A többit bízd a jó Istenre. A gye-
henna tüze nem lehet oly rettenetes, mint az itttöllött mérhetetlen 
idő szörnyű szenvedése és gyötrelme. A jó Istent arra kérem, hogy 
adjon erőt a további szenvedések elviseléséhez s Téged, édes jó 



608 HARHITAVARALJA 

anyám tartson meg nekem, hogy mégegyszer átölelve tarthassalak s 
megköszönhessem Neked határtalan jóságodat s leróhassam irányod-
ban hálámat. 

Az anyai szív gyötrödve reszketett, ir.tg a sorokat olvasta. A 
könnyek tengerében úszó szép szeme a reménység bíztató mosolyá-
ban fürdött. A szivét átfogó tompa fájdalom kérge felpattant s az 
eljövendő boldogság mindent feledtető Ígéretének nagy jósága fog-
ta körül és telítette meg. A levelet jobbjával a szivéhez szorí-
totta. 

— Hála neked, jóságos Istenem — susogták reszkető ajkai. 
E naptól kezdve minden megváltozott. Igen, mert megváltoz-

tatta az anyai szív öröme, boldogsága és a jobb jövőbe vetett hit 
ereje. 

Most már egyre-másra mentek, jöttek a levelek. Az anyai szív 
nagy jósága a messzi idegenben raboskodó fiát képzeletben egyre 
közelebb hozta. A fogolytáborokból is lassan-lassan szállingózni kezd-
tek a meggyötört lelkek s nem törődve fáradtsággal, kínnal, bajjal, 
éhséggel és szomjúsággal, a végtelen orosz mezőkön bandukoltak ha-
zafelé. Roskadozott a test s már-már összeroppanni készült, de a lé-
lek ereje nem engedte. A legyengült, megviselt burkát húzta, cipelte, 
vonszolta. És mindannyiszor győzőit a lélek nagy ereje. 

A földi pokol tornácából megmenekült lelkek szava a Kőváryné 
szivében élő reménység szikráját egyre izzóbbá hevítette. Pedig oda-
kinn is, idebenn is egyre szilajabb, addig nem ismert vad, félelmetes 
erők bomlasztottak szét s romboltak össze mindent. A nagy egész 
részeire szakadt. A kicsiből nagy lett s a nagy összeomlott. Most lett 
csak igazán nagy kavarodás. Olyan, amilyent a világ sohasem látott, 
de amilyent hinni sem mert. A négy esztendő ó'.a folytonégő világ 
roppant tüze, még egy nagyot, egy utolsót lobbant. Ez a szörnyű 
lobbanás egy évezredes mult minden örömét, bánatát, keservét és szen-
vedését, egy jobbsorsra érdemes nemzet, vérrel-könnyel megszentelt 
dicsőségét, nagyságát pillanatok alatt elhamvasztotta s a magyar él-
niakarás egét elsötétítette. Az egyik ködös, novemberi napon az ispán 
Kővárynénak azt újságolta, hogy Muntyán Pált oláh őrnagyi ruhában 
a részegeskedése folytán elcsapott, zülött oláh tanítóval huzamosabb 
ideig beszélgetni látta. 

— Meghalt az régen — mondta Kőváryné s kezével lemondóan 
legyintett. 

— Márpedig az ő volt. Amióta itt van, egyre zajosabbak, köve-
telődzöbbek az oláhok. Nem szeretem azt a renegátot. Állítólag az oláh 
nemzeti tanács megbízásából a rendet jött fenntartani. Higyje el, nem-
zetes asszony, hogy bujtogat. 

— Ne törődjék vele. Csak a földre legyen gondja. Jusson eszé-
be, hogy ez a fiam akarata. 

— Kard és fegyver kellene a kezünkben, akkor nem lenne baj. 
Dehát, velünk eldobatták s az oláhok felszedték, s a rendfenntartás 
ürügye alatt mindent birtokukba vesznek. Hej, de szeretnék közéjük 
csördíteni. De mivel ? Nincs fegyver, nincs kard. Ami megmaradt, 
azt Muntyán ma mind egy szálig összeszedette. Nemzetes Asszony 1 
Ezeknek a földünk kell. Arra fáj a foguk. 
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Kőváryné arcára ebben a pillanatban tüzrózsák szöktek. Szemei 
lángokat szórtak. 

— Ez a föld a miénk s az is mar d — csendült keményen a 
hangja. — A kapukat zárassa be korán. Bejelentés né kül senkit se 
bocsássanak be. 

Amikor az ispán eltávozott, akkor a reánehezedett fájdalom 
súlya alatt csaknem összeroskadt. Alig tudott az ablakmélyedésben 
lévő karosszékéig vánszorogni. Odaérve leroskadt. Kezeit összekul-
csolta. 

— Teremtő Istenem! Adj erőt! Vezéreld haza a fiamat — tö-
redezett a szava s könnyekben úszó szemei a messzeségben réve-
deztek. 

Lassan, lassan leszállt az est. Megkondult a harang szava: Ave 
Máriára. Búsongott, sikongott a hangja. 

— Milyen különös ma minden — mondogatta magában. — 
Ez a harangszó is olyan, mintha zokogva sírna. — Elmerengett s 
képzelete a régen feledésbemerült mult emlékeit keresgélte. 

— Nemzetes asszony — toppant be feldúlt arccal a szobalány. 
Az ispán urat az udvaron hátulról lelőtték. Meghalt. 

Kőváryné arca halotthalványra változott. Ajkai megrángtak. 
— Add a kabátomat — szólt keményen s úgy állt fel, mint az 

Úristen bosszúálló angyala. — Megálljatok gazok, ezért meglakoltok. 
— Ebben a pillanatban irtóztató Iái ma keletkezett. Vad kinézésű, bocs-
koros mócok, dorongokkal, fegyverekkel betörték a kastélyhoz vezető 
nagy kaput. Irtóztató óbégatasok közt nyomultak az udvaron át a kas-
tély felé. Annak ajtaját fejszékkel szétszabdalták s berontottak a nagy 
ebédlőbe. 

— Mit akar tok? — toppant elébük haragtól kipirult arccal Kő-
váryné. 

— A földedet — ordította dühtől tajtékzó szájjal az elcsapott 
tanító. 

— Nesze neked föld — s a kezében lévő kutyakorbáccsal vé-
gigvágott arcán. 

— Üssétek le — sivította egy vén oláh boszorka — Aztán osz-
tozkodjunk. 

— Takarodjatok a házamból! — csengett ajkán egy ezredéves 
jog büszke öntudata s jobbjával a falról lekapott puskát lövésre ké-
szen tartotta. 

— Aki közeledik, a halál f ia! 
Ebben a pillanatban a részeg tömeg hátulról egy nagy lökést 

kapott s mint egy óriási hullám, úgy vágódott előre s Kővárynét a 
falhoz szorította. A puska elsült s az elcsapott, züllött tanító har-
madmagával örökre elhallgatott. A vértől a tömeg egészen megittasult 
s egy pillanat alatt végzett Kővárynéval. Szép alakja lehanyatlott. Ar-
cát a vér elöntötte. Ajka elnémult. Megüvegesedett szemei a falon-
függő feszületre szegeződtek. A csőcselék hozzáfogott a rabláshoz. 
Mindent, ami megmozdítható volt, pillanatok alatt összeszedett. Ép 
indulni akartak, mikor Muntyán Pál oláh őrnagyi ruhában egy sza-
kasz oláh baka élén, az ebédlő ajtajában megjelent. 

— Megálljatok 1 — ordította. — Fel a kezekkel 1 Aki moz-
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dúlni mer, lelövöm — s pisztolyát lövésrekészen tartotta. Kötöz-
zétek meg a gazokat — szólt a hátamegett szuronytszegezve álló 
katonáknak. Ezek a vad hordát kettesével, hármasával összekö-
tözték. 

— Vigyétek őket a községházára — adta ki a parancsot s a ka-
tonák a bocskoros atyafiakat, mint a barmokat elhajtották. 

Muntyán magára maradt. Egy pillanatra megdöbbent, amint 
Kőváryné élettelen testét megpillantotta. A másik pillanatban azonban 
már ujjongott a lelke. A részeg tanító megüvegesedett szemei vádlóan 
úgy néztek rá, mintha a gazságát számonkéini akarták volna. Az el-
torzult arc vonásai megmerevedve még rettenetesebbek voltak. Mun-
tyán hirtelen félrefordította tekintetét s a kezeügyében lévő pokrócot 
reádobta. Vélte, hogy ezzel a lelkiismeretét is megnyugtatja. Egész 
éjjel leltározott. Számbavett mindent. A vasszekrény egyik fiókjában 
megtalálta a Laci leveleit, amikből megludta, hogy él. Gonosz mo-
soly futott végig ajkai között, amikor olvasta: „Csak magtdra s a 
földre legyen gondod". — Légy nyugodt, lesz gondom a földre — 
mondta magában kárörvendve. Jó helyen vagy, a vörös pokolból nem 
szabadulsz. A leveleket átolvasás után a kályhába dobta s elégette. 
Másnap aztán Kővárynét és az ispánt eltemettette. Csendben, feltű-
nés nélkül ment végbe a temetés. A kripta falán a cimert befelé for-
díttatta, je'étil annak, hogy a Kőváryak Erdély tündérkertjéből, e föld-
ről végleg elköltöztek. Most aztán kénye-kedve szerint intézkedett. 
Mintha örökös lelt volna, úgy tett-vett, rendelkezett. Elérte vágyá t : 
lett földje, kertje, pénze s mindene. A kastélyba ütötte fel tanyáját. 
A régi magyar cselédséget kiverte. Fajfájából valókat fogadott he-
lyükbe. 

Jog, törvény és igazság egyik napról a másikra odalett. Jogta-
lanság, törvénytelenség és gazság lépett helyébe. Aki birja, marja 
elve uralkodott. Erkölcs, tisztesség, becsület s mindaz, ami szent, 
üres fogalommá lett. A mult csak volt. A jelen gazsága a jövendő 
melegágyát trágyadombbá növelte s ebben a piszokban, szennyben, 
gyalázatban a hitványság, aljasság és cudarság magvai kicsíráztak s 
a hazugság keresztrefeszítette az igazságot, 

Megkergült a világ. A józan ész helyét őrültség váltotta fel. Az 
évtizedek óla szított gyűlölet a szuronyok hegyére ült s brutálisan, 
kegyetlen módon szúrt szivén mindent, amit magyar ész elgondolt, 
magyar kéz alkotott és magyar bölcseség fenntartott s amit egy ez-
redéves mult megszentelt hagyománya, mint salaktól mentes megtisz-
tult, fenséges lelkiséget, útmutatóul állított eljövendő ezredévek szá-
mára. 

Rombolt, pusztított s megsemmisített mindent a vad gyűlölet 
által szított bosszú. Jobbról, balról, kívül, belül, halálos ellenség vette 
körül a magyart. Mint az üldözött vad, menedéket keresett, de ezt 
sem talált, mert nem volt hazájában egy talpalatnyi íöld, melyen lá-
bát biztonsággal megvethette s kábult fejét nyugalomra hajthatta volna. 
Csoda-e, hogy ebben a lelki egyensúlyát vesztett állapotban nem tu-
dott semmit számonkérni. 

Ki is kérhette volna számon Munlyán Páltól, hogy mindazt, a 
mit.tett, miéit és minő jogon tel te? Ki kérdezhette volna meg, hogy 
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milyen címen ült be a Kőváryak kastélyába s milyen címen vette 
birtokába a földet. Senki, hisz az özvegyet már megölette s a fiú, a 
jogos és egyedüli örökös, messze-messze idegenben raboskodott. 

— Mjre-Románia sietett a világot befejezett tények elé állítani. 
Ugyanezt tette gazlelkü f i a : Muntyán is. Érdekében állt elhitetni min-
denkivel, hogy Kőváry László már halott s ekép földje kényszer-bér-
letbe vehető. Ki lett volna érdemesebb bérlő, mint Muntyán ? Pá-
lyáztak többen is a bocskoros atyafiak. A magyarok közül e jogával 
egyetlen egy sem élt. Másnap azonban, amikor a bizottság kiszállt, 
a pályázó bocskoros atyafiak közül egyik sem jelent meg. Gondos-
kodott erről Muntyán, bérencei útján megrémítette őket. Az igénylők 
ajtajára halálfejes, fenyegető cédulákat ragasztatott s nagyobb hatás 
kedvéért — amint az este leszállt s sűrű sötétség borult mindenre — 
valamennyi igénylő ablakan belövetett. Ki mert volna ezek közül a 
megrémített gyávák közül, másnap igénylő gyanánt jelentkezni. Senki. 
Ekép Muntyán ezúttal is célt ért. 

A kényszerbérlet csak előfutára volt a későbbi agrárreformnak, 
azaz a birtokelkobzásnak, a jogfosztásnak. Amelyik földre kimond-
ták, hogy kényszerbérlet alá esik, az jogos tulajdonosának, a magyar 
földbirtokosnak tényleges birtokába többé vissza nem került. Számára, 
a visszaszerzés reménysége nélkül, örökre elveszett, mégpedig min-
den ellenszolgáltatás nélkül. Muntyán tehát fellépett, mint igénylő. A 
többi igénylővel szemben a már jól bevállt módot ezúttal is végér-
vényesen megjátszotta. A bízottságot pedig lekenyerezte. Kezdte az 
elnökön. Ezt lepénzelte. Sorra-rendre a bizottság tagjaival is ezt tette. 
Közbe pedig jól megjegyezte, hogy ki-ki hová, a kabátja, vagy a 
nadrágja zsebébe teszi-e a pénzt. Aztán elkezdődött az evés-ivás. Csak 
úgy gurgulázott a cuika az öblös torkokon lefelé. Jutott az asztalnak 
és a földnek is. Amikor már félig eláztak, kivitte őket a fö 'dekre s 
kótyagos fejüket hazugságokkal megtömte. Aztán vissza ismét a nagy 
ebédlőbe, ahol tovább itatta őket. Ilyen, se holt- se eleven állapot-
ban vétette fel a jegyzőkönyvet, azt nemcsak az összes jelenlévőkkel, 
hanem az udvaron összegyűjtött falusiakkal is aláíratta. Próbálta volna 
csak valamelyik bocskoros atyafi az aláírást megtagadni. A bizottság 
tagjainál a pálinkába kevert álompor a hatást megtette. Egyik a má-
sik után esett össze. Mint megannyi mosogatórongy, úgy hevert a 
díszes társaság a földön. Most sorra, rendre, valamennyinek zsebé-
ből, kiszedte, visszavette a felpénzt. Aztán befogatott s valamennyit 
beküldte a városba: a szállodába. Mint a zsákokat, úgy cipelték be 
a szállodai alkalmazottak a díszes társaságot s amint voltak, ruhás-
tól ágybafektették. 

Ez volt a földosztás. így jutott a Kőváryak földje Muntyán Pál 
kezére. A nagy, pecsétes írást zsebrevágta. A papír némán tűrte a 
reá írt sok jogtalanságot s a még több gazságot. Most aztán ledobta 
magáról az alezredesi uniformist. Nyugalomba vonult, de csak idő-
legesen. Érdemei jutalmazásául az adóhivatali főnökséget igényelte s 
meg is kapta. Állandóan autón jött-ment. Autója az elhanyagolt, gid-
res-gödrös országút porát felverte s a port a szél a járókelők sze-
mébe fújta. 

Az egyik nap beállított Mártáékhoz. Az országos hírű testvér 
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mély hajlongások közt fogadta a Márta apja. Ebédközben megkérte 
a Márta kezét, amit az öregek gondolkodás nélkül odaígértek. 

Márta se igent, se nemet nem mondott. Csak állt s merőn nézte 
Muntyánt. Képzelete a régmúlt idők emlékei közt lapozgatott. Maga 
előtt látta a kastélyt, a kiugró széles, nagy terraszt. Ott állt a kökor-
Iáthoz támaszkodva s látta a daliás huszártiszteket. A Kőváryné jó-
ságos tekintete szelíden mosolygott feléje. Laci délceg, szép alakja 
most is kivált a többi közül. Szép, fekete haja a napsütésben acél-
kéken csillogott. Valami nagy bánat ült a szemében, amint feléje né-
zett. Nem birta tovább, zokogni kezdett. Az anyja keblén lelt mene-
déket. 

— A nem várt szerencse — motyogta az anyja. 
— A meghatódottság erőt vett rajta — toldotta meg a félben-

maradt gondolatot az apja. 
Egy hét mu va megtartották az esküvőt. Ezt is a kastélyban. 

Volt nagy lakzi. Három napig tartott az eszem-iszom, dínom-dánom. 
Patakokban folyt az ital. A százados padló csak úgy nyelte a sok 
italt. Szüksége is volt rá, hogy megkótyagosodjék, mert különben nem 
tűrte volna el azt, amit így eltűrt. De mi volt ez ahhoz, ami azután 
következett. Ezeket az orgiákat a falakat festett olajképekkel benépe-
sített oláh szentek is megsokallolták s ábrázatuk még éktelenebbé 
torzult. A falusiakhoz is eljutott a szörnyű éjszakák hire s fantáziá-
jukban még nagyobbra nőtt a kastélyban lejátszódott események töi-
ténete. Valósággal félelmetes lett a kastély szemükben s amikor éj-
szakánként kivilágítva látták az ablakokat, keresztetvetve húzódtak 
hajlékaikba. 

Vége köv. 

Tavaszi induló 
Irta: TIBOLDI JÓZSEF 

Az ismert nevű zeneszerző és regényíró egyik 
derűs, humoros írását mutatjuk be olvasóinknak 
Tiboldi József Tavaszi induló-jában. Szerk. 

A civilizáció Keresztúrra is elérkezett. 
Körülbelül tíz éves lehettem, mikor az ipartestület vezetősége 

egy szép napon elhatározta, hogy rezes bandát szervez. 
Az alakuló gyű'ést meg is tartották. Közadakozásból a szüksé-

ges összeget előteremtették. Valahonnan hoztak egy öreg cseh kar-
mestert s addig is, amíg a hangszerek megérkeztek, hozzáfogtak az 
elméleti ismeretek tanulásához. 

Nehéz munka volt. Vonalrendszer, kulcsok, hangjegyek, segéd-
vonalak, különböző értékek, módosító jelek s a zeneelmélet száz meg 
száz titka, fortélya várt rájuk. De türelemmel, illő komolysággal és 
szorgalommal tanultak. 

Közben megérkeztek a hangszerek, melyekből szívük szetint vá-
logathattak. 

Természetesen mindenik a legcifiább, a legkacskaringósabb 
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trombitát vagy kürtöt kereste. — Úgy ítélték meg a hangszereket, 
mint süldő poéták a verseiket. Azt hitték, hogy minél kacskaringó-
sabb, cikornyásabb, annál szebb, annál értékesebb. 

A helikon, ez a különös formájú, bombardon-féle óriás hang-
szer, melybe a játékosnak bele kell bújni s nehéz súlyánál fogva, 
törzsén rézsút keresztül fektetve, vállain kell cipelnie, egy muzsikális 
csizmadia személyében azonnal kapott gazdát. 

Ez az enyém ! . . . Jelentelte ki határozottsággal. Igaz ugyan, 
hogy mások is szerették volna, de jogos önérzettel arra hivatkozott, 
hogy ő a dalárdában a basszust énekli, a basszus kottákat ismeri, 
sőt a nyolcadéríékü hangjegyekkel is teljesen tisztában van. 

Ezzel a magas zenei értelemmel szemben aztán a szabóknak, 
kovácsoknak, lakatosoknak és a többieknek hátrálniok kellett. Még a 
városi vendéglős sem mert szólani, aki segesvári származású szász 
volt s mint olyan, kiváló zenész hírében állott. Nagyszerűen tudott 
fuvolázni. A Teli Vilmos operából a híres fuvola szólót igen nagy 
sikerrel szokta játszani a társaskörben. Egyetlen komoly ellenfél ő le-
hetett volna, de ő a fuvola bolondja volt, melynek gyönyörűségét 
semmi pénzért sem cserélte volna fel. • 

Azonkívül a csizmadia délceg alakjával sem versenyezhettek, aki 
mikor kifeszített mellel járt, olyan szépen ringatta vállait, hogy egé-
szen jól lehetett volna rajta lipinkázni. — Testületi kivonulások al-
kalmával ő vitte a zászlót. Hatalmas termete, tekintélyes fellépése s 
szen élye fontosságának tudata, mely arcáról lesugárzott, erre a hang-
szerre predesztinálta. 

Mindjárt fel is próbálta a fene nagy hangszert. Belebujt, majd 
kiegyenesedett. Délceg tartásának a hangszer hősies, sőt félelmetes 
hatást kölcsönzött. Mikor büszke járással a szobán végig haladt, lép-
tei alatt a padló recsegett. Ha belefújt a szörnyű instrumentumba, az 
ablakok rezegtek. Még az irigyeknek is be kellett látniok, hogy a he-
likon megfelelő gazdát talált. 

A vadászkürtöket is sokan szerették volna, mert azok voltak a 
legkacíkatingósabbak. — A puzonokat fitymálva dobták fére. A szárny-
kürtőknek és pisztonoknak már nagyobb keletje volt. Végre a félre-
dobott hangszereknek is akadt gazdája s azzal megkezdődött a gya-
korlás. 

A város minden szege-lyukában úgy üvöltöttek az instrumentu-
mok, mintha egy állatkert fenevadjai szabadultak volna ki. — Itt a 
helikon ordítása, vagy az eufonium bömbölése, ott a bombardon öb-
lögetése. Egyik házban a baritonkürt üvöltése, másikban az altszaksz-
kürl gurgulizálása, skálázása. — Kovácsműhelyben a klárinét nyávo-
gása, asztalosmfihelyben a piszton fülethasogató sikoltozása. Egyik 
udvaron a réztányér idegeket tépő csattogása, másikon a kis dob szé-
dítő pergése. Egyik utcában a napy dob félelmes zuhogása, dörgése, 
morajlása, másikban a pikulák éktelen fütyölése verte föl a város 
csendjét s tette pokollá a szomszédok életét. 

Skálázások, futamok, törtakkordok, pergetések, trillázások, kitar-
tások, gurgulizálások s a jó ég tudja, hogy még hányféle zenei bo-
szorkányságok kötötték le a csizmadiák, suszterek, szabók, asztalo-
sok, kovácsok, lakatosok, tímárok, vendéglősök, Írnokok, díjnokok, 
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köz- és magántisztviselők idejét s vonták el őket kenyérkereső mes-
terségüktől. — Azok pedig rajongók voltak. Áldozatot hoztak, de szí-
vesen hozták az áldozatot, mert vele szépet és jót akartak. 

Próbáikat az iparoskörben tartották, hol mindennap éjfélig kí-
nozták hangszereiket és magukat. 

Fáradtságuknak meg is lett az eredménye. — Karácsonykor a 
társaskör bálján, már egy tizenhat taktusos csárdással nyitották meg 
a bált. Természetesen a banda csak akkor kezdett játszani, mikor 
minden pár, minden épkézláb ember felállott a tánchoz, nehogy ab-
ból a mennyei zenéből egy hang is kárba vesszen. 

Tavaszra több darabot tanultak be. Közlük a gyönyörű „Ta-
vaszi indulót". — Május elsején azt fújták ébresztőnek. 

Kora hajnalban, zöldgallyakkal díszített kalapokban, fényesre 
pucolt hangszerekkel a csekefalvi-utca végén gyülekeztek. Onnan in-
dultak el. 

A darabot a kis dob pergése, majd a nagy dob és a réztányér 
mennydörgése vezette be, mire a pisztonok, szárnykürtök, trombiták, 
vadászkürtők, alt és baritonszakszkürtők, puzonok, bombardonok, kla-
rinétok, fuvolák és pikulák egethasogató lármával harsogták be a haj-
nali csendbe az induló pattogó ritmusait. 

Mint a galambcsapatok, mint a frissen érkezeit fecskék, mint a 
kergetőző, ölelkező, csókolózó lepkék, úgy szállottak, úgy csapongtak, 
keringtek, kergetőztek a hangok a májusi ég alatt. 

A klarinétok és pikulák hol alulról, hol felülről törték át a me-
lódiát. Pajzán módon ott röpködtek, ott csintalankodtak, ott nevetgél-
tek a „cantus firmus" körül. 

Az emberek riadtan nyitottak ablakot Cselédek, inasok, gyere-
kek fejvesztve szaladtak ki a kapuba. 

Ahogy meghallottam, én is lélekszakadva szaladtam a közeledő 
banda elé, melyet akkor már nagy tömeg kísért. Ujjongva, rikoltozva 
vegyültem a csőcselék közé s amennyire lehetett, igyekeztem a hang-
szerek közelébe furakodni. 

Mikor legjavában harsogott az induló, a karmester hirtelen hátra 
szól t : „Tr ió!" 

Erre a banda megtorpant. A melódia sikoltásszerűen felszaladt. 
A nagydobos ijedtében még egy hatalmasat zuhintott hangszerére. — 
Azzal a dobverő zuhogása megcsendesedett s a nagydob, mint aki-
nek torkára forrasztották a szót, a kísérő hangszerekkel együtt, le-
tompított hangon csak az ütemeket jMezte. 

Azután a hangszerekről lágyabb melódiák kezdtek ömledezni, 
melyek karöltve hol terc és szex menetekben haladva, hol pedig egy-
mástól kacéran elváltva, majd újra ölelkezve, egymást simogatva, tá-
mogatva olvadoztatták az emberek szívét. 

Ez azonban nem tartott sokáig, mert amint a főutca sarkához 
értünk, a karmester valami titkos mozdulatot csinált a botjával, mire 
mintha a pokol minden ördögeit szabadították volna a hangszerekre' 
mintha tűzokádó vulkán tört volna ki, a helikon, bombardonok, tu-
bák és eufoniumok elkezd ek félelmetesen hörögni, rotyogni, a kürtők 
ordítani, a pisztonok sikoltozni, a klarinétok rikoltozni, afuvolák visítani, 
a pikulák pedig fütyülni s mindezt a réztányér pokoli hangszörnyetege 
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úgy harsogta túl, mintha a város összes ablaküvegeit a kövezetre zúdítot-
ták volna, vagy mintha porcellin kereskedésbe ágyúgolyó csapott 
volna be. 

A bandisták, mintha túlakarták volna egymást licitálni, olyan 
veszettül fújták hangszereiket. 

Azokat a pötyögtetéseket, melyeket a kisdob az ütemek között 
elhullatott, a nagy lármában alig lehetett észrevenni. 

A nagydob mennydörgésszerűén megismétlődő detonációjával 
makacsul űzte, hajtotta, kergette, könyörtelenül korbácsolta, paskolta, 
sulykolta a melódiákat, melyek, mint a kitörő vulkán bombái, mint 
az erdők szétriasztott madarai, mint a felkelő nap sugarai, a szélró-
zsa minden irányába szállottak. 

Üvöltésükkel, mint az orkán, az utcát végig hasították. A nyitott 
ablakokon keresz'ül berepültek a szobákba, kamrákba, pincékbe és 
ólokba. Felverték a baromfiudvarok és istállók csendjét. Kiszálltak a 
rétre, a Küküllő, a Nyíkó, a Gagyi-patak partjára s a szöllök felé. 
Valóságos orgiát ültek a zene démonai. Mintha a végítélet harsonái 
zendültek volna meg, eget földet rázó harsogással fordult be a banda 
a föu'cára. — Nem volt épkézláb ember, aki nem akarta volna látni, 
aki nem akarta volna hallani. 

A hangáradat engem is magával ragadott. Fenséges ! . . . Isteni 
zene! . . . kiáltottam elragadtatásomban. 

Akik távolról hallották lehet, hogy hamisnak találták, de én, aki 
közvetlenül a nagyobb és a réztányér mellett haladtam, nem vettem 
észre semmiféle disszonanciát. — H i á b a , . . . vannak művészetek, me-
lyeket csak közvetlen közelről lehet élvezni... Különben is engem csak 
az erős hangeffektusok érdekeltek. Hogy harmónia is van a világon, 
arról sejtelmem sem volt. Az instrumentumok fantasztikus alakja, csil-
logása elvakított, szokatlan hangja megbibonázott. De nemcsak engem 
ejtett meg, hanem minden embert. Rezes bandát soha nagyobb élve-
zettel nem hallgattak, mint ahogy a keresztúriak rezes bandájukat 
hallgatták és bámulták. 

A viharos rész, mely a tavasz és a tél viaskodását akarta szim-
bolizálni, véget ért, s újra a tavasz győzelmét és diadalmas bevonu-
lását jelző vidám melódiák csendültek fel. 

Menetelés közben az indulót dobpergés, a dobpergést az induló 
váltotta fel. Úgy járták be az utcákat, mindenütt örömteljes riadalmat 
okozva, míg végül a piacra tértek vissza. 

A piacon körbe állottak. „Placcmuzikot" fognak adni. Sut-
togták a beavatottak, míg a város apraja-nagyja nagytömegbe ve-
rődve állta körül a bandát s lélekzet-visszafojtva várta a történen-
dőket. 

A zenészek kottáikat kezdték előszedegetni. Mivel kottatartójuk nem 
volt, én és társaim tartottuk a hangjegyeket. 

Én éppen egy szárnykürtősnek tartottam a kottáját. 
Milyen érdekes ez a kotta állapítottam meg magamban. 
Sűrű vonalakon nagy fekete pontok és karikák. A pontok mel-

lett függélyes vonalak. Azokon kis zászlócskák. Alattuk pedig kü-
lönböző számok. így: 0, 2/3, I, 1/3, 2, 1/2 s t b , melyek az ujjrakást 
jelezték. 
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Úgy látszik itt a számok az igazi kóták, gondoltam magam-
ban, látva, hogy a bandisták csak a számokat figyelik. Hogy a pon-
tok melyik vonalon, vagy vonalközön vannak, azzal nem sokat tö-
rődtek. Hogy mi a pontok neve arra sem gondoltak. Szerintük az 
volt a fő dolog, hogy a számokat el ne tévesszék s az első ujj he-
lyett ne a második, vagy harmadikkal nyomják meg hangszerükön a 
billentyűt. 

Az első darab valami ismeretlen zenemű volt. Címe sem volt. 
Csupán az volt a balsarkába í rva: „Adagió". 

Lassan játszották. Hosszú hangokat fújtak. A bomöardonok nyög-
tek. A szakszkürtök, mint a fogfájós gyerekek jajgattak a bandisták 
ölében, kik vállaikat előre-hátra himbálva magukhoz szorították, ba-
busgatták hangszereiket, mint ahogy a dajka szokta csitítgatni az ölé-
ben síró gyereket. Fáradtságuk azonban hiábavaló volt, mert azok an-
náijobban ordítottak. Ráadásul a klárinétok visítottak, sírtak, a trom-
biták pedig zokogtak. 

A nagydobos ellenben dobverőjével hol lefelé, hol fölfelé kímé-
letesen simogatta hangszerét, mint ahogy a temetési menetben szokta. 
Csupa gyöngédség volt az egész ember. Arcvonásai elárulták, hogy 
mennyire átérzi a darabot. 

A kisdob és a réztányér hallgatott. Ilyen fenséges zenét kár lett 
volna az ő kotnyeleskedésükkel és zabolátlanságukkal megzavarni. 
Csak néha-néha, egy egy nekifutamodásnál kezdett a kisdob fokozódó 
erővel, eszeveszetten peregni, hadarni, mire a réztányér is nekibáto-
rodott s irgalmatlanul rácsendített, de csak azért, hogy azután annál 
tovább, annál mélyebben hallgasson. 

Én úgy vettem észre, hogy néha hol a kürtös, hol a klarinétos 
hamisat fog. Sőt az egyes hangszerek között bizonyos kárörvendés 
félét is tapasztaltam. Például, ha a trombiták hibáztak, a klárinétok 
kiröhögték. A klárinétok gixereire pedig a trombiták és a fuvolák 
kezdtek köpködni. A mély klárinét röfögése, okvetetlenkedése szom-
szédait kihozta a taktusból. Közben a kürtők sóhajtoztak, vagy in-
dokolatlanul belekurjantoltak a darabba. A bombardonok ásítoztak, a 
helikon pedig, mely a csizmadia vállaira támaszkodott, mint valami 
fáradt, vén ember, csak nyögött, zsörtölődött s egyre csak azt hajto-
gat ta : Hagyjuk már abba ezt az unalmas vackol!... 

A szárnykürtők és pisztonok azonban nem tágítottak. Makacsul 
húzták, nyúzták a melódiát. Hosszan kitartottak minden hangot. Va-
lósággal összeesküdtek s mint a cinkostársak egymást támogatva, nem 
hagyták elszakadni a melódia fonalát. — Ha felmerészkedett hozzá-
juk egy-egy puzon, olyan rettenetes gixert, olyan zenei grimmaszt 
vágtak, hogy ijedten fordult vissza a tolakodó s a lépcsőkön lármázva 
szaladf lefelé, magával rántva a bombardont, tubát és helikont, a kont-
rabasszuson túl szaladva, a pokol mélységes fenekéig meg sem állott. 
A megátalkodott szárnykürtők és pisztonok pedig konokul tartották 
tovább a hamis hangot. 

Én azonbin nem voltam sem szigorú, sem rosszindulatú kriti-
kus. Úgy tettem, mintha észre sem venném. Gondoliam, azt csak én 
hallom, mert közel vagyok. De mi tagadás, be kellett látnom, hogy 
néha nagyon messzire kellett volna szaladni a mfiélvezőnek ahhoz, 



h a r g I t a v á r a l j A 617 

hogy a gixereket ne hallja. — A szerelet nem kritizál. Már pedig az 
én szivemben akkor nem volt más csak szeretet, mely a gixereket 
eltussolta. — Vajha azokat a hibákat is, melyeket az életben elköve-
tünk, az emberek ahelyett, hogy felfújnák és fegyvereket kovácsolná-
nak belőlük ellenünk, olyan jóindulattal és szeretettel néznék, mint 
ahogy én néztem és fogadtam a bandisták hibáit. 

Míg a kottát tartottam, a lábaimmal én is úgy ütöttem a tak-
tust, mint a bandisták. Közben büszke öntudattal tekintettem a kö-
rülállókra s részvétet éreztem azok iránt, kik elestek attól a kivált-
ságos szerencsétől, hogy kottát tartsanak. — A zenekar tagjának érez-
tem magam, s kíváncsian lestem a publikum arcán a hatást. Az pe-
dig megvolt és nagy volt. Szeme-szája tátva maradt mindenkinek. Csak 
a kótatartásból kiszorult gyerektársaim szeméből olvastam ki bizonyos 
irigységet. — Irigyelték a tisztségemet, melyet olyan áhítattal töltöt-
tem be. — Engem azonban az nem bántott. Sokkal nagyobb volt az 
örömöm, sokkal teljesebb volt a boldogságom, semhogy az irigység 
azt meg tudta volna zavarni. 

Még egy-két csárdást adott elő a zenekar, s azután a „Ta-
vaszi induló" hangjai mellett az ipartestület udvarára vonult. 

Mire a térzene véget ért, a Hargita felett a nap már magasra 
kapaszkodott. Az omlás oldalait borító üdezöld erdők s a Küküllő 
mentén elterülő rétek fölött fényt, meleget árasztva, lövette sugarait a 
diadalmas menetre. A vadonatúj instrumentumok szemkápráztató fény-
ben ragyogtak. A levegő illattal, dallal volt tele. Ünnepelt az erdő, 
a rét, a varos, gyermek és felnőtt. Minden teremtett lény ünnepelt. 
Ünnepelte a tavaszt, az ébredést, az élet igéretét. . . A reményt ün-
nepelte. . . 

v i s s z a ! 
A mi Kassánk minden ablakában 
Testvérekre váró friss virág van 
S magyar zászló leng a napsugárban. 

Szivünk, szemünk édes könnybe vonja 
Drága földünk visszahóditója: 
Igazságunk győztes lobogója. 

Most találtunk igazán egymásra, 
Most megyünk az új honfoglalásra 
S készülünk a nagy feltámadásra. 

A jó Isten ne is vegye vétkül: 
Ez a nemzet soha meg nem békül 
S meg nem élhet szabadsága nélkül. 

Vérbe fojtott szabadságunk napja 
Felragyog, ha bosszút harsogtatva 
Rohanunk a bitorló hadakra. 



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

Visszavesszük, ami rég miénk volt; 
Nem derülhet ki a magyar égbolt, 
Amíg rajta sötétlik a vérfolt. 

Szégyenfoltunk nem tart már sokáig, 
Gyalázatunk büszkeségre válik, 
Örökünkért küzdünk mindhalálig. 

S megérjük, hogy boldogabb hazánkban 
Magyar zászló s tömérdek virág van 
Felvidékünk minden ablakában! 

Vietórisz József. 

Hol mászkál ? 

Háromszék vármegye 3 szobás régi levéltárából, mely a bíró-
sági épületben különállóan volt elhelyezve, pont délben, a hivatalos 
óra végén léptem ki és délután a hivatalos óra kezdetén pont kettő-
kor már ismét ott voltam. Mégis nagy meglepetésemre Íróasztalom 
fedőpapírján ezt olvastam : 

„Levéltárnok Ú r ! Hol mászkál ? Főispán." 
Bosszantott az igazságtalanság, de még jobban felháborított a 

hang, amit még nagyméltóságú Pótsa József főispán úrtól sem voltam 
hajlandó eltűrni. Azonnal nagy dühösen neki is indultam, hogy ezt 
megmondjam a főispánnak. 

Szerencsémre eszembe ötlött, hogy „Főispán" van aláírva és 
nem „Pótsa". Ez gyanús volt. Találomra megkérdeztem a fogházőrt, 
kinek lakása hivatali folyosómra nyílt, nem járt e ott délben Morvay 
szolgabíró. 

— De igen, bent volt mindjárt tizenkettő után. 
Tehát megint Morvay akart ugratni. Na megállj, visszafizetem 1 

De bizony estig semmi sem jutott eszembe. 
Már az egész asztaltársaság együtt ült, mikor vacsorához meg-

érkeztem a nagyvendéglőbe. Minden szem várakozóan nézett felém, 
mert Morvay elmesélte, hogy rámijesztett. Ekkor hirtelen észbe kap-
tam és gondterhes arcot vágva szótlanul ültem le. 

— Na mi a z ? Talán valami kellemetlenség é r t ? — Kérdezte 
Morvay kaján részvéttel. 

— Hát bizony nagy baklövést csináltam. Nagyon restellem. 
— Ugyan mi történt? 
— Képzeljétek 1 Délután pontos időre hivatalomba megyek és 

íróasztalomon feltűnő betűkkel olvasom : „Levéltárnok Ür ! Hol mász-
kál ? Főispán". Dühbe gurultam, felszaladtam a főispánhoz az Írás-
sal, asztalára dobtam azzal, hogy az ilyen hanghoz nem szoktam, 
különben 12—2-ig nincs hivatalos óra, ott mászkálok, ahol én akarok. 

A főispán rám kiáltott, hogy talán megbolondultam. Ő engem 
nem keresett. Mindketten egyszerre jöttünk rá, hogy engem valaki 
beugratott, de akkor már késő volt visszavonulnom. Mivel ez csak 
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kolléga, tehát megyei tisztviselő lehetett, hivatta az alispánt, mondja 
meg, kinek az írása. Én már akkor tudtam, de az alispán nem volt 
biztos, talán Morvay. Úgy határoztak, hogy holnap reggel a főjegy-
zőt megkérdik. És épen holnap van hivatalvizsgálat a főszolgabírói 
hivatalban. Sajnálom, hogy kellemetlenséget okoztam. Nem tudom, 
mit csináljak. Megpróbálom holnap reggel korábban menni, mint 
ahogy citálva vagyok és ellopom a főispáni titkár asztaláról az ott 
hagyott papírlapot, mintha elveszett volna. Akkor nem tudják meg-
állapítani, ki írta. Te pedig Morvay, ha Téged kérdeznek, ne tudj 
róla. 

— Kérlek, én le nem tagadom. Na hát, ez nagyszerű hecc! — 
Próbált Morvay fölényeskedni. 

De bizony a vacsoráról Morvay távozott először, nagy izgatot-
tan. A többieknek aztán azonnal megmondtam, hogy nem voltam én 
a főispánnál, hiszen rögtön kisütöttem, hogy Morvay járt délben hi-
vatalomban. De nem árt neki ez a drukk, legalább holnap a hivatal-
vizsgálat alatt a szokottnál szerényebben fog viselkedni. 

Morvay éjjel nem aludt. Másnap a hivatalvizsgálat alatt folyton 
várta, hogy a főispán, vagy az alispán mikor hozza elő az ügyet. 
Zavarában annyira előzékeny volt, hogy ezen vizsgálat alkalmával 
külön dicséretet kapott. 

Vacsoránál így nyilatkozott: 
— Nem értem, miért nem szóltak az ügyről. 
— Mert nem tudtak róla semmit. — Világosítottam fel az el-

hűlt Morvayt az asztaltársaság nagy derültsége között. 
Nem tartozik az esethez, de itt említem fel egy nagyúri allűrjét. 

Mindig így mutatkozott b e : 
„Morvay Endre Béla Mária vagyok." 
Mikor megkérdeztem, mire jó az a Mária, azt felelte, hogy az 

uralkodó házak férfitagjai rendesen kapnak egy női nevet is. 
N. 

Erdélyi hírek 
Ruténföldi oláhok átte lepítése Romániába. Bukarestből ír-

ják. A ruténföldi oláhok Romániában élő hozzátartozói mozgalmat 
indítottak fajtestvéreik áttelepítése érdekében. A mozgalom irányítá-
sára állítólag Jorga volt miniszterelnököt nyerték meg és az a céljuk, 
hogy földhöz juttassák az összes áttelepítendő ruténföldi oláhokat. 

Hat biharmegyei gazdát börtönre Ítéltek á l lamel lenes iz-
gatás miatt. Kolozsvárról jelentiv. Az itteni hadbíróság hat bihar-
megyei gazdát ítéltek el hathónspi fogházra és két évi politkai jog-
vesztésre A hat gazda bűne az volt, hogy poharazás közben a Fel-
vidék felszabadulásáról beszélgettek egyik kocsmában. A kocsmáros 
feljelentése alapján ítélt nov. 18 án a hadbíróság, miután kijelentéseik 
alkalmasak voltak a „köznyugalom" megzavarására. 

Az erdélyi r. kat. egyházmegye tanácsülése. Kolozsvárról 
jelentik. A most megtartott r. k. egyházmegyét tanácsülésen többszáz 
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tanácstag jelenlétében köszöntötte Gyárfás Elemér volt szenátor és 
világi elnök az egyházi elnöki minőségben először megjelent apos-
toli kormányzót: Márton Áront. 

„Elmondandó szavaimnak — mondotta többek között Gyárfás 
Elemér — erős fékje az a meggondolás, hogy olyan időket élünk, 
amikor érzéseinket nem hordhatjuk nyelvünk hegyén. Csak akkor és 
úgy kell szólanunk, ha ezzel használunk. Mi székely emberek, azon-
ban kevés szóból is sokat értünk, éppen ezért csak két szavam vol-
na. Az első a hála az apostoli Szentszék iránt, amely ezúttal is meg-
értette szívünk szándékát, a második komoly ígéret az előkelő testü-
let részéről, hogy ki akarjuk venni a munkából a magunk részét." 
Márton Áron apostoli kormányzó hosszabb beszédben válaszolt. 
Hangsúlyozta, hogy az erdélyi magyarságnak a legjelentéktelenebb 
helyen is apostolokra van szüksége. Nemcsak meg kell tartania a 
rábízott szellemi, erkölcsi és anyagi javakat, de jól is kell sáfárkod-
nia azokkal. A közgyűlés jegyzőkönyvben örökítette meg Majláth 
Gusztáv Károly gróf érsek érdemeit, kegyeletesen megemlékezett az 
elhúnyt Vorbuchner Adolf püspökről, végül megdöbbenéssel állapí-
totta meg a tanács, hogy huszonhat magvar katolikus elemi iskola 
iskola, még mindig nyilvánossáei jog nélkül működik. 

A csíkszeredai sebészet i szanatórium a Szent Vincés Nő-
vérek kezelésébe ment át és néhány hónapi szünetelés után újra 
megkezdte munkáját. 

Börtön jár a rádióbeszédközlésért Romániában. Kolozs-
várról írják. Egy nagyváradi újságírót, Bélteky Lászlót, a kolozsvári 
román katonai törvényszék hathavi fogságra ítélte, mert lapjában a 
román távirati iroda jelentése alapján részleteket közölt Jaross Andor 
és Eszterházy János pozsonyi rádióbeszédéből. Ugyancsak e'ítélte 
Sváb László mázolómestert is héthavi fogházra, mert a cikkel kap-
csolatban megjegyzéseket tett. Az ítélet indokolásában a bíróság a 
had'estparancsnokság ama rendeletére hivatkozott, mely megtilt Ro-
mánia „történelmi határainak" megváltoztatására vonatkozó minden 
reménykeltő híreszteléseket. íme a románok már a rádióbeszédektől 
is féltik a „történelmi határaikat 1" 

Állampolgársági bizonyítvány nélkül nincs nyugdíj. Ko-
lozsvárról jelentik. Azoknak a nyugdíjasoknak, akiket nem vettek fel 
az állampolgársági névjegyzékbe, április óta beszüntették nyugdíjai-
kat Az érdekeltek felfolyamodtak a királyhoz, de ügyük mindezideig 
elitézetlen 

Uj építési rendelet Aradon. Aradról írják. A város polgár-
mesteri hivatalának rendelete értelmében csak olyan köz-vagy magán 
épületet lehet emelni, mely a „román művészeti irányzat" jellegét 
kidomborítja. 

U j templom a Marosfő „Tinka-Bot" telepén. Felcser Mik-
lós tekerőpataki plébános buzgolkodása folytán a Marosfő alján tem-
plomot emeltek. A telket Bálnit János székely gazda adományozta. 
A templomot László Ignác gyergyói főesperes szentelte föl. P. Szőcs 
Dénes csiksomlyói házfőnök mondott mélytartalmú beszédet. 
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Románia jubileuma. Ma, december 1-én van éppen húsz esz-
(endeje, hogy Erdély, Trianonban Romániával egyesítették. A lomán 
távirati iroda jelentése szerint ezt az évfordulót „különös fénnyel," 
felvonulásokkal országosan ünneplik meg. 

A felekezeti iskolák é s tanítók helyzete. Megrendítő szí-
nekkel ecsetelte Domokos Pál Péter tanár a most lezajlott erdélyi 
egyházmegyei tanácsülésén a felekezeti iskolák súlyos helyzetét és a 
tanítóság sorsát. 1921-ben 45.000 növendéke volt a r . kat. iskoláknak. 
1938-ban 14-500. Tehát 18 év alatt 30 500-al esett le Erdélyben a 
r. k. felekezeti iskolák növendékeinek száma. A kolozsvári tanítóké-
pezde növendékeinek száma (120) felére csappant. A tanítók anyagi 
helyzete napról-napra rosszabbodik. 

Gyárfás Elemért választották m e g újra az egyháztanács 
világi elnökévé. Kolozsvári ól írják. Az erdélyi róm. kat. egyház-
megyei tanács ez évi közgyűlésén hat évi időtartamra Gyáifás Ele-
mért választották meg világi elnöknek. 

A ref. egyházkerület nőszövetsége közgyűlése . Nagyvárad-
ról jelentik. Must zajlott le az évi közgyűlése a királyhágómelléki ref. 
egyházkerület nőszövetségének. A szórványokban élő hívek lelki és 
anyagi gondozásának fokozását és anyanevelő otthonok létesítését 
határozták el. 

Csíkmegyében nem lehet fényképezni . Brassóból írják. Az 
itteni hadtestparancsnokság rendelete értelmében Csík vármegye terü-
letén a műkedvelő fényképezők csak névre kiállított engedély alapján 
készíthetnek fényképfelvételeket. A felvételekhez szükséges engedélyt 
természetesen a brassói hadtest parancsnokság állapítja meg. 

A nyilvánossági j o g bevezetése a temesvári magyar kat. 
gimnáziumban. A kötelező román tannyelv tanításávd nyilvános-
sági jogot nyert piarista középiskola mellett most megadták a nyilvá-
nossági jogot az itteni magyar kat. gimnázium első osztályának is. 

Arad küzdelme a nyilvánossági jogért. Aradról jelentik. 
Arad éve« óta harcol a magyar kat. gimnázium nyílv. jogának visz-
szeszerzése érdekében. Ez a törekvés újra meghiusult a temesvári 
Ecoul és az aradi Stirea cikkei miatt, melyek az ismert ultrasovinista 
türelmetlenséggel „népszavazási előkészületek" vádjával terhelték a 
megindult iskolamozgalmat. 

Hi t ler é s a székely d iák . Monoki Mihály négygyermekes szé-
kelyudvarhelyi szűcsmester József fia — mint Székelyudvarhelyről ír-
ják — megbukott a júniusi érettségi vizsgán. Miután szegemsége 
miatt nem lehetett többé reménye se a továbbtanulásra, Hitler német 
vezérhez fordult támogatásért. A német vezér figyelmét megragadta a 
szótár segítségével írt németnyelvű kérés bizakodó, naiv hangja és 
két héten belül a bukaresti német konzulátus útján értesítést küldött 
Monoki Józsefnek, hogy Humbold Sándor féle havi l lOmáikás havi 
ösziöndijban részesítette, hogy tanulmányait a berlini egyetemen foly-
tathassa. Az erősakaratú székely diák el is utazott már Beiiinbe, hogy 
egyenlőre a különbözeti vizsgát letehesse. 
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A gyulafehérvári z s inagóga mennyezete bezsakadt. Gyu-
lafehérvárról közlik. Az itteni zsingógában nov. 20 án, vasárnap 
reggel 7 órakor robbanás következtében a mnnyezet beszakadt. Se-
besülés nem történt. 

Egy székely f iúcska tragikus halála. Csíkszeredáról írják. 
Czikó János 12 éves csíkszentgyörgyi székely fiúcska nemrégiben el-
tűnt. Most derült ki, hogy eltévedt az erdőben és kóbor kutyák szét-
marcangolták. Ruhafoszlányai alapján állapították meg személyazo-
nosságát. 

Hogy fest a kisebbségi oktatás Erdélyben ? Az oktatási 
rendelet értelmében Maros tartományban minden 30 német kisebbségi 
tanulót kimutató áll. iskolában német tanílót kell kinevezni, hogy 
a németek anyanyelvükön tanulhassanak, de ezt a rendelkezést a 
magyar kissebbségekre nem alkalmazzák. 

ö s s z e o m l o t t a dési óvári torony. Désröl írják. November 
10-én reggel Dés híres óvári lornya összeomlott. A városnak eme 
egyik legrégibb építészeti emléke, mely egy kápolna előfala volt, több 
mint fél évezieden át állott a felső sétatéren. Legutoljára Mária Te-
rézia idejében gróf Haller Pál főispánsága alatt javították ki 1758 ban. 

Letartóztatták, mert Erdély visszacsatolásáról beszélt . 
Szészrégennel szomszédos Geges község határában két magyar és 
egy oláh paraszt beszélgettek a Felvidéknek Magyarországhoz való 
visszacsatolásáról. Egy csendőrőrjárat kihallgatva a beszélgetést kér-
dőre vonta a három embert, akik azzal védekeztek, hogy mindezt 
Dukát Ferenc községbeli gazdától hallották. A csendőrök a gazdál-
kodót nyomban letartóztatták hamis hír terjesztése miatt. 

Zsidóel lenes tüntetés Kolozsvárt. Kolozsvárról jelentik. No-
vember 9-én nagyobbarányú zsidóellenes zavargás zajlott le a ko-
lozsvári egyetemen. Több zsidó súlyosan megsebesült. 

Ú j magyar iskola Paptamásiban. Nagyváradról irják, hogy 
mostanaban avattak fel Paptamásiban egy új ref. elemi iskolát, amely-
nek felépítésére a lakosság 300 ezer leit áldozott a magyar összetar-
tás tanújelét adva. 

Lármafa 
Omoravicai dr. vitéz Imrédy Béláné kegyelmes asszony 

m a g a s f igyelmével tüntette ki a Hargitaváralját. Vitéz Imrédy 
Béláné nagyméltóságú asszony november 23-án lapunk fenntartási 
költségeihez járulva 20 P-t küldött kiadóhivatalunknak. Amidőn ezt 
a magas helyről jövő váratlan támogatást örömünkre szolgál e helyen is 
nyugtázni, hálás köszönetünket fejezzük ki Kegyelmes Nagyasszonyunk 
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előtt a székely ügyek iránt tanúsított szíves és melegséges érdeklő-
déséért. 

Rothermere lord üzenete az Erdélyi Nőegyletnek. Dicső-
séges magyar csapataink kassai bevonulása alkalmából, nov. 11-én, 
e nemzeli nagy ünnep örömére Székelyné Solymos Bea, mint az Er-
délyi Nők Szilágyi Erzsébet Országos Egyesületének elnöke, angol-
nyelvű táviratban üdvözölte Magyarország nemes barátját, Rothermere 
lordot. A távírat magyar szövege a következő : 

„Történelmi ünnepünkön hálás szívvel köszöntik Lordságodat a 
Magyarországon élő erdélyi származású nők. Váljék valóra: 

Lesz még kikelet 
Kolozsvár felett! 

Az Erdélyi Nők Szilágyi Erzsébet Országos Egyesülete". 
Rothermere lord nov. 14 én angolnyelvű tavirattal válaszolt Szé-

kelyné Solymos Bea országos elnökhöz intézve alábbi üzenetét: 
„Lord Rothermere, aki ma reggel hagyta el Budapestet, általam 

kívánja megköszönni az Önök táviratát, aki részese az Önök ügyének 
s megerősíti hitükben, hogy a Magyar Igazság ügyének tovább kell 
folytatódnia, amelynek sikerét a magyar faj rendíthetetlen hűségének, 
de Asszonyai bátorságának és nemes jellemének is lehet tulajdonítani. 
Ward Price". 

A Sepsiszentgyörgyi Székely Mikó-Kollégium Öregdiák-
egyesülete folyó évi november hó 19 én ünnepi ülést tartott, hogy 
résztvegyen a Felvidék egy részének visszacsatolása felett érzett nagy 
nemzeti örömben. Az ünnepi ülésen az Egyesület tagjai és azok hoz-
zátartozói szép számban jelentek meg és mindvégig emelkedett, lel-
kes hangulatban hallgatták meg és kisérték tetszéssel az ünnepély 
szereplőinek előadásait. Az ülést — a Magyar Hiszekegy elmondása 
után — az egyesület elnöke: dr. Bartha János kir. főügyészhelyettes 
nyitotta meg, rámutatva megnyitójában a Felvidék visszakerülésének 
nagy történelmi jelentőségére és az abból Hazánkra most és a jövő-
ben varható eredményekre és cilátásokra. Ezután az egyesület egyik 
alelnöke: Dósa János nyug. gimn. tanár, a Mikó-Kollégium volt ta-
nára tartotta meg lelkes hangú, tartalmas s megható részletekben bő-
velkedő szép ünnepi beszédét, amelyet többször szakított félbe a je-
lenlévők tapsa és éljenzése. Végül dr. Bartha János elnök olvasta fel 
az erre az alkalomra szerzett, magasszárnyalású és külalakjában is 
sikerült szép költeményét, amely viharos tetszést aratott s amelyet la-
punk más helyén olvasóinkkal is közlünk. Az ünnepi ülés befejezése 
után az egyesület tagjai még sokáig maradtak együtt, emlegetve a fe-
ledhetetlen diákélet közös szép emlékeit és bizakodással tárgyalva a 
székelység sorsának várható közeli jobbrafordulását. 

Az Erdélyi Férfiak Egyesületének Körösi Csorna Sándor 
munkáscsoportja (VIII., Rákóczi-út 15. II. 10.) 1938. nov. 20-án 
este 6 órai kezdettel örömünnepélyt rendezett, a felvidéki testvéreink 
20 évi rabságból való felszabadulása örömére. 
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A „Csíki Lapok" ismét hetenkint jelenik meg. A „Csiki 
Lapok" — mint írtuk — ez év júniusától a román sajtotörvény át-
meneti rendelkezései alapján kéthetenként volt kénytelen megjelenni. 
Nov. 1-től újra hetenkint jelenik meg. 

Új erdélyi alakulat. Az Erdélyi Férfiak Egyesületének Keci-
keméti Csoportja miniegy 250 erdélyi és székely taggal megalakult 
november elején. Elnöke Bögözi Mihály, ügyvezető főtitkár Faragó 
Béla. A testvéri közösség mélyítése érdekében alakult Csoport vezető-
ségét és tagjait szeretettel köszöntjük. 

A csíkiak találkozója. A csiksomlyói és csíkszeredai Öreg 
diákok egyesületük megalakítása érdekében dec. 3-án este 7 órakor 
gyűlnek össze a Vadászkürt szállóban. (Budapest, IV., Türr István 
utca 5.) 

Községi Élet 
A Hargitaváralja Jelképes Székely Község Felsőgalla-Tata-

bánya csoportja 1938. nov. 26-án esie 8 orakor vacsorával és mű-
sorral egybekötött összejövelelt tartott. A nagyobb szabású és fényes 
székely összejövetelen Budapestről és a vidékről többen résztvettek. 
Részletes híradások még nem érkeztek szerkesztőségünkbe. Az ünne-
pélyes est szónoka, mint Felsőgalláról jelentik, — dr. Szacsvay Jó-
zsef író, lapunk főszerkesztője volt, aki az általános helyzetről é i a ma-
gyarság jövő életcéljairól tartott előadást. 

Góbéságok 

Az óvatos góbé. A csíki székely bemegy Brassóban a hentes-
hez, mert kifogyott a hazai. 

— Instálom, van még abból a tegnapi kolbászból ? 
— Hogyne ! Szolgálhatok ? 
— Dehogy 1 Majd oda megyek, a hol frisset kapok. 

Hol sül ki ? Beállít az öreg székely a csendőrőrmesterhez, mert 
ellopták a disznaját. Az őrmester biztatja: 

— Kinyomozzuk, hogy ki vitie el. Meglátja, hogy hamarosan 
kisül. 

— Tudom instálom, hogy az lesz a vége, de szeretném, ha ná-
lam sülne ki. 

Hangszóró. Pár évtizeddel ezelőtt megérkezett Sepsiszent" 
györgyre az első hangerősítő tölcsér Benkő Mór papírkereskedésébe. 
Szentkereszlhy Béla báró, a későbbi főispán, éppen valamit vásárolt. 



Benkő kínálja neki a hangszórót. 
— Mire jó az nekem? 
— Ha méltóságos báró úr a birtokán valakit hívni akar, csak 

belekiált és messziről meghallja. 
Szentkereszthy kinéz a boltajtón. Az óriási piactér másik sarkán 

sétál két lánya és egy barátnőjük. A báró úr kezéből tölcsért formál 
szája elé és közismert öblös hangján kiált: 

— Elza ! 
Nem csak a három lány, de az egész piac feléje fordult. 
— Na látja! Minek nekem hangtölcsér? 

Csodaforrás. Borszéken a fürdő előtt sétál egy pesti keres-
kedő. Mindenáron beszédbe akar elegyedni egy gyergyói székellyel, 
kinek nem tetszik a társaság. Addig kerülgetik egymást, míg a ke-
reskedő mégis megszólal: 

— Mondja kérem, jó ez a fürdő a reumának? 
— Hogyne! Én is ettől kaptam. 

A büszkeség oka. Nézd a Mózsit, milyen büszke, alig köszön. 
— Van oka a büszkeségre. 
— ? 

— Előfizetett á Hargitaváraljára. U. 

Romániának Székelyföldhöz csatlakozása. Csergő Ádám 
nemrégiben Szegedre kiszáimazott csíkmegyei gazdát tanúként be-
idézték a szegedi járásbíróságra. A folyóson mindenkinek feltűnt jel-
legzetes humoros beszéde és lassankint köré sereglettek az ügyes-
bajos emberek. 

— Hát maguknál mi újság ? szólalt meg az egyik szegedi polgár. 
— Csak az mint errefelé. 
— De mit szóltak maguk akkor, amikor az oláhok megszállták 

Erdélyt ? 
— Mü ? Mü mindig tudtuk, hogy az oláhok a székelyekhez fog-

nak csatlakozni. De arra, hogy az egész Románia a Székelyföldhöz 
csatlakozzék, igazán nem gondoltunk. 
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Károlyi-utca I. 



Kérjen Nemzeti Takarékosság könyvecskét, 
mert azzal 100 elsőrangú cégnél összes szükségleteit készpénzárban 
felár és kezelési költség nélkül — hitelre 

szerezheti be s akárhány helyen vásárolt is, a vásárlások ér-
tékét 6 hónap alatt 1 helyen — irodánkban — fizetheti ki, 
kamatmentesen. így készpénzárban, hitelre vásárol és 3mellett 
még rengeteg munkát és időt takarít meg! A vásárláskor nem 
kell előleget adnia! A könyvecskét is díjmentesen kapja! — 
Iroda: Kárász ntca 5 sz. (udvarban) Telefon: 25-52. 

O h U ^ f j i yfúndcU> 1 1 H Í 

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

Budapest , IV., Váci utca 36. 
(Klotild palota) 

— Félszázad óta a legjobb polgári és egyenruhákat készíti. 

SxceítiM 'Jia'íUki^diái 

•!Rmn„ 
í kötött-szövött, úri,- női-, gyermek divatárú 
H i S i l i l 

kereskedés. Szeged, Tisza Lajos körút 42/b. 
"«•a»» (A tulajdonos székely !) 

w 

J I m m , J U v Ó M j v i b 

a szegedi hőforrás gyógyvize a gyomor-

betegek természetes orvossága. 

ftivátá u d í t t ! kitűnő. Ulidb ! 




