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Csak egy a kincs

Ha találkozol az arannyal,
Rekeszd be jól a szívedet,
Mert nincs közelben ott az angyal.

A merre vére hull napodnak 
S a nép legázol népeket,—  
O tt aranyhegyek marakodnak.

Minket lemart az aranyátok. 
Négy folyamok, három hegyek, 
Azóta sír a ti Ányátok.

Nincs senki is, ki megsegítsen. 
Csak egy a fegyver: igazunk; 
Csak egy a k i n c s a z  örök Isten.

Megszánja ö  sorsunk elestét
És felemeli a hitünk
Ezen a szent karácsonyestén.

REMBAND.

Karácsonyi szám : 1 Pengő
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Szerkesztői üzenetek.
A kéziratokat vissza nem adjuk. 

Csak válaszbélyeggel ellátott levelekre 
válaszolunk.Előfizetések csekkszámlánk számával (43.lw2) ellátott bianco csekklapon is  beküldhetők.

Jány G.-né Kegyelmes asszonytól szíves értesítést kérünk, hogy Szombathelyről való elköltözésük után tnegkap- ták-e rendesen lapunkat, mivel a budapesti pontos lakáscímmel nem rendelkeztünk. Hódolatos üdvözlettel.
Anne Roselle. New-York. Kellemes ünnepeket és boldog újévet kívánunk a távoloól. Jól esne egy rövid értesítés lapunk útjáról, érkezéséről. Székely szívvel köszöntjük.
A „Hargitaváralja" szerkesztő

sége New-York. A kis lev. lapot megkaptuk. Bízunk a jövőben! A jelzett képeket és adatokat régóta várjuk. Honi szeretettel köszöntjük a szerkesztőség tagjait. Örömteli karácsonyt és újévet kívánunk.
S. Lajos, az Orsz. Gárdonyi Társaság elnöke. Bpest. A három mesterművet hálás köszönettel vettük. Örömmel köszöntjük.Sz. S. B. Budapest. Szives elnézést és megértést kérünk, várunk azért, mert Ígéretünk ellenére az értékesfrás közlését nem kezdhettük meg a decemberi számunkban. Új előfizetőink részére csonka maradt volna a közlemény. Későn gondoltunk erre. Január 1—i szám hozza az első részt. Erdélyi üdvözlettel.v. V. F. Jászárokszállás. Köszönjük. Szives üdv.!
G. Gy. Maglód. Köszönettel nyugtázzuk. A hátralék a beküldött összeggel 1939. jan. l-ig rendezést nyert. Őszinte szívvel üdvözöljük.„T erasz". Budapest. A címünkre küldött körlevelet elindítottuk Amerikába. Egy kis türelmet kérünk a Szövetség elnökségétől, amig a négy pontra érdemlegesen válaszolhatunk. A „Bagolyvár hétpecsétes titka" c. közlemény érdekes gondolatokat tartalmaz, kérdés azonban, hogy hozhatjuk-e valamikor, ötletekben gazdag írásait mindig szívesen vesszük és az asztaltársakat köszöntjük kellemes karácsonyt kívánva.Nyomtatott az,Árpád nyomdában Szeged A nyomdáért felel: Szittner János. Felelős kiadó: JÓ SA  JÁN OS a “ Hargitaváralja" J . Sz. Község szegedi társközségének bírája.
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H A R G I T A ! / A R A L J Aa H a r g ita v á r a lja  je lk é p e s  s z é k e ly  k ö z s é g e k  niv. k ö z lö n y e  .
A i erdélyiek tudomenyos, iiép irod a lm i és társadalm i fo lyóirata Megjelenik minden hó 1-én és 15-énFelelős szerkesztő: Szerkesztő; Főszerkesztő:JÓ S A  JÁ N O S Á d á m É v a Dr. SZ A C SV A Y  JÓ Z S E F

Erdély karácsonyaIrta: Csikszenfgyörgyi Jósa JánosAz északi trianonhatár összeomlása után Erdély sorsváltozásá- sának ügyét vetette a világ közvéleménye az igazságszolgáltatás tükrébe. A földtekén mindenütt általánossá lett az a meggyőződés, hogy szemkötősdit többé nem játszhatik a történelmi tragédiákat termelő öreg Európa az Igazsággal s hogy a békés fejlődés és élet egyensúlyozó eszközének használati joga és gyakorlata örökre kicsúszott az elvakult győző államok kezéből. Kicsúszott, mert nem követték a természettörvény legszentebb paragrafusát, mely elemi kötelességévé teszi a győző félnek a hatalom igazságos gyakorlását, s mert meghazudtolták, megcsúfolták az evangélium bölcs parancsszavát, mely a legdicsőségesebb emberi életcélban, a legnemesebb létküzdelem krisztusi gondolatában jelölte ki a szeretet és a békesség útvonalát a világ összes népei részére.Erdély három milliónyi magyarságának karácsonyi örömünnepének bekövetkezését, diadalmaskodását nem hátráltathatja és meg nem állíthatja egyes népeknek természeti törvényekkel és az isteni igazsággal szembehelyezkedő nagyzási hóbortja, felfuvalkodásra való törekvése, hazugságokra épített erőszakoskodása, annál kevésbbé gyűlölködése, mert Erdélyhez, székely őshazánkhoz való tántoríthatatlan és megrendíthetlen örök ragaszkodásunk és jogaink, a geográfia törvényei, az évezredes történelmi múlt fároszai, a természetrendje által megszabott gazdasági tényezők, az ős magyar—székely kultúra elsőbbrendüsége mind-mind Damokles kardokként csüngnek Románia felett.Damokles kardként lebeg Románia fölött főképpen az a valóság, hogy Erdélyben a magyar nemzeti kisebbség közel három milliós kultúrtömbje türelemmel várja a szabadság és a függetlenség karácsonyát, az a három millió magyar, akiknek leikéből sem vér-, sem névelemzéssel, sem az államnyelv ráerőszakolásával és semmiféle kegyetlenkedésekkel soha senki ki nem fogja irtani azt a gondolatot és örök érzést, hogy ők egy történelmi Honnak velünk együttélő történelmi tagjai.És Damokles kardként függ Románia fölött az a törlénelmi tény, hogy húsz esztendő minden mesterkedése, a hatalom biztosítá-



626 HARHITAVARALJASára felhasználható eszközök változatos alkalmazása sem hozhatott a magyar lélekben lényeges változást, mert saját külügyminiszterük elismerése szerint is, a magyarság zöme a kultúrgócpontokban, a városokban élt és él, éspedig többségben, ami kétségtelenül bizonyítja a magyar nemzeti kisebbség szupremáciáját a megszállók felett és már ennek az egyetlen valóságnak az alapjan sem ismerheti el és nem tűrheti meg a világ egyetlen olyan nemzete sem az ősi szent földünkön élő három milliós magyar tömb rabszolgasorsban maradását, mely tiszteli, becsüli és szereti a szabadságot, amely nyelvét, kultúráját, múltját, történelmét megőrzésre érdemesnek Ítéli és amelynek nemzeti lényegét át tudta hatni az evangélium szereidre, egymás megbecsülésére és igazságra vezérlő, intő szava.A sors, a szerencse, a véletlen, az erőszak kerekének forgan- dósága tudatában és mementójában Erdély három milliós magyar nemzeti kisebbsége kéri, várja a világ népeinek ítélöbírája előtt Trianon húsz esztendős börtönitéletének megváltoztatását, a szent szabadság bethlehemi csillagának feltűnését s az Igazság Megváltójának megszületését.A jóakaratú emberek, népek békességének nyugalma s lelkiismerete nem szállhat be egy olyan államhatalom lelkűidébe, mely a jogtalanul birtokbavett földhöz saját végzetének előidézése árán is makacsul ragaszkodik. Ezzel szemben milyen mélységesen tiszta boldog és reménysugaras az a türelmes várakozás, melyben a szenvedő, megrabolt lelkek az isteni és emberi igazságosztas karácsonyának eljövetelét nyugodt biztossággal várják, hiszik és remélik a megszálló hatalom iránti kö'eles hűséggel, mert mind a kettő, a megszálló és megszállott egyaránl tudja, érzi, hogy a jelenleg fennálló viszony csak ideiglenes s hogy semmisem örök, annál kevésbbé az, ami a változás csiráit hordja magában. Mind a kettő tudja, a megszálló és megszállott, hogy az Erdélyből kiüldözöttek félmilliós serege jogosan követeli vissza hazáját, az a kultúrhadsereg, amely mind az erdélyi városokban élt húsz évvel ezelőtt, s amely vissza akar és vissza fog térni szülőföldjére, szükebb hazájába.A határmódosítás ellen tiltakozó Petrescu Comnen román külügyminiszternek a közelmúltban a kassai bevonulást végig szemlélő Ward Price-hez, a Daily Mail főszerkesztőjéhez, Bukarestben intézett szavaiban váratlanul és nem remélten zenúült fel az Erdélyben élő magyar nemzeti kisebbségnek karácsonyi éneke: a városokban élő magyarság nagy szigeteit nem ostromolhatják és nem borithatják el a körülvevő oláh telepek népsűrűségének tömörebb hullámai sem. Ezeknek az ezer—másfélezer éves nagy magyar szigeteknek kullúrfölénye, ősisége, történelme és ősi joga felgyújtották immár a magyar Beth- lehem ragyogó csillagát, mely Erdély karácsonyi Jászolához vezeti a magyar nemzetet, az igazság Jászolához, amelyben Erdély Megváltója megszületett.A román külügyminiszter ajkain elhangzott szavakban ugyanis éppen nincs gátlás a szerződés módosítás lehetőségére, ellenkezőleg éppen ez alapon lehet megindulni Erdély visszacsatolását sürgető intézkedések gyors megkezdése felé, hiszen a magyar követelések jogszerűségét akarva-nemakarva elismerő -kijelentésben csak éppen el-



HARGITA VÁRALJ A 6>1hallgatta azt, hogy a magyar város-szigeteken kívül hullámzó oháh- közösségben mindenütt éltek és élnek magyarok, megfeledkezett vagy nem tud az őt székely székben (Csikszék, Háromszék, Udvarhelyszék, Marosszék és Aranyosszék) egy tömbben élő 600.000 székely testvéreinkről és a határmenti négy vármegye (Szilágy, Szalmár, Bihar és Arad) 700.000-re becsülhető magyar tengerről és Erdély félmillió kíüldözöttjéről és menekültjéről. Éppen ezért mi, székelyek komolyan vettük Pet- rescu Comnen kijelentését, amelyben a magyar Igazság félre- magyarázhatlan és félreérlhetlen ereje izzik, mert nem a telepek, falvak, hanem a magyar városok döntő szava esik mérlegbe a határmódosítás kérdésében.Az elrejtett és történelmi szerepet nem játszó oláh falvak egyszerű kulturátlan népességének hullámai nem boríthatják el az ősmagyar városok magas kultúrájú lakosságának kimagasló szigeteit, mely szigeteket a magyar főváros hatalmas vonzóereje tart együtt, s amelyet a kis vonzóerejü Bukarest sohasem tudhat rendszerébe beilleszteni.Azok a dászkálók és pópák, akik magyar kenyéren táplálkozva nőttek bele a magyar kultúréletbe, ebből a hegyi-falvi kulturátlan sűrűségből szivárogtak fel a magyar kultúrszigetekre, hogy a magyar államnak művelődésükre emelt dászkál és pópaképző intézeteiben kultúrát és hálátlanságot emlőzve szembeforduljanak a nemzetiséget dédelgető Habsburg politika védelme alatt és biztatására minden időkben bethlehemi csillagként ragyogó magyar állameszme ellen.A Habsburgok ősi ellenségé, Trianon nemzete, ezért jutalmazta meg „a román hűséget" a 325 ezer km2 területű történelmi Nagy- magyarország 100.000 km2-nyi darabjával, Erdéllyel, amelyről 20 esztendő alatt a világ népei előtt minden kétséget kizáróan kiderült, hogy sohasem volt a Habsburgok tulajdona, hanem Szent István országának elválaszthatatlan és ellophatatlan szent földje, a magyar nemzetnek ősi öröksége, amelynek a románok általi eltulajdonitása, jogtalan birtoklása, a világ nemzeteinek történelmi törvénykönyveibe ütköző bünhődéssel járó jogtalan cselekedet.Bármennyire is nem akarják a dákó-román gondolat álmodozói az igazság és az evangélium törvényeit és parancsait megismerni, a bethlehemi Csillag felragyogott Erdély égboltozatán és az erdélyi magyar nemzeti kisebbség karácsonyi Jászola felé megindultak a világ bölcsei, hogy aranyat, tömjént és mirhát áldozzanak az örök Szeretet és Igazság betlehemi Kisdedének.Erdély magyar nemzeti kisebbségének volt és lesz karácsonya!
Valahol elhangzott egy szívből jött ámen: És kezdetét vette rég elrendelt sorsom.És azóta hordom.Hordom akár könnyű, mint virágos május, Akár szívfájdító, mint őszi mezőkön Régi nyár emléke.



628 haRgita vár aljaValahol elhangzott egy szívből jött ám en:És én is bejártam megjelölt utamat.Be könnyen repültem !Csillag fénye hullott jártomba-keltembe.Tavaszi szél vitte virágos kedvemet És mindig vártak rám, ott ahol megálltam.Elhangzik majd egyszer az utolsó ámen :Talán erdők alján, virágos mezőben,Talán a bérceken, sasok fészke mellett,Vagy zöldvízű tónál, holdfényes éjjelen,Talán egy kis házban, távoli faluban,Vagy egy nagy városban palota sorok közt.Talán tengerparton, vagy futó vonaton:Ahol nem lesz jelen senki, senki rokon,Mikor földi tájról mennyei honomba Az én tiszta lelkem mosolyogva átment:Idegenek mondják az utolsó áment. . .De valahol az Olt mentén egy faluban Csak úgy önmagától megkondul a harang.Felcsengő jajszava elreng a réteken:S megsiratnak a virágok a szülőföldemen. Ádám Éva.M I K E S
— A mi értékeink —Húsz éves korában lépett a Fejedelem szolgálatába, követte őt állhatatos hűséggel egy hosszú életen át, eltemette urát és utolsó bujdosótársát, aztán egyedül maradt idegen hazájában.. .Egyedül.. .Van-e ennél életölően dermesztőbb szó az emberi nyelvek szótárában ? Benne lebben a szaiszi fátyol, s amit az egy futó pillanatra felfed a boldogtalan halandónak, attól nemcsak a mosoly tűnik el az emberorcáról, hanem elakad a jajszó, kiapad a könnyek forrása, nincs elájulás, nincs megőrülési és öngyilkossági lehetőség, csak kietlen üresség, tompa elnémultság, niobei gyász, mert a fátyol mögött rejtőző „idegen hazában" nincs, nem lehet az életnek más megnyilvánulása, csak a megkövült fájdalom. A pokol csigavonalának csúcspontján, lenn a mélységek mélységében — melyet a fátyol takar — jégtrónuson ül megdermedve és elnémultan Zeus isten testvére — egyedül! Mi ehhez a kínhoz képest a láng és a fortyogó szurok még életet jelző társas gyötrelme a gyehennának? Akik eltemették azt vagy azokat, akik legkedvesebbek voltak nekik a világon, azok tudják, mit jelent ez a Dantei kép s mit rejt magában ez a szó:Egyedül.. .„Az Isten mentse meg még a fát is az egyedülvalóságtól", — tartja a székely közmondás. Ez a közmondás mélyen gyökerezik a



HARGITAVARALJA 629székely népiélek és a székely történelem talajában. Mert magáraha- gyott, árva nép a székely nép. Mióta Attila világverő hatalma megsemmisült, az egyedül maradt Csaba királyfi töredék népével földet foglalt idegen népek tengerében, melynek viharzó zúgását 1500 év óta hallgatja ez a nép, társtalanul, egyedül. Mert a magyar testvérnéptől is csaknem kezdettől fogva idegen fajok által bekerítve és elvágva küzd egyedül a népvándorlás utolsó hullámveréseiben, törökosztrák hódoltságok vérzivataraiban, egyedül maradt Kossuth szabadságharcában és egyedül Trianon fojtogató karmai közt.Egyedül.. .De a székely népnek nemcsak történelme, hanem lelkiadottsága is egyéni elkülönülésre utal. Tán éppen e nagy hiba meglátása és szomorú tapasztalata szülte az idézett közmondást. Erős és tudatos egyénisége következtében minden egyes székely a maga útját járja, sajátos észjárásával, vagy ahogy szokták mondani „vasfejűségével", egyéni célkitűzéseivel, külön elgondolásaival, dacos büszkeségével, mely vonások aztán egyetlen célban futnak össze: a féltékenyen őrzött egyéni függetlenségben. Bár családi otthonában a világ legvendégszeretőbb népe, egyesületekbe tömöríteni s abban hosszabb ideig megtartani, egyike a legmerészebb és legnehezebb vállalkozásoknak. Ha látsz zajos vendéglőkben egymagában, mindenkitől elkülönülten ülni egy embert, vagy ha a mezők és erdők magános ösvényein merengve vagy elgondolkodva járó lélekre talász, az többnyire székely. Egyedül, ha iehet mindig és mindenütt egyedül. Csak a hazaszeretet és a harctér tudja egyesíteni őket, ha megfelelő vezérre találnak, akit aztán Mikesi lélekkel és hűséggel követnek tűzön-vízen keresztül, életbe-halálba, ha kell a számkivetés poklába. A világ minden részében, minden foglalkozási és munkakörben lelke örök nosztalgiával, olthatatlan szomjúsággal ama csillagon csüng, mely „Zágon felé", — a Székelyföld felé — mutat. A szülőföldön kívül bujdosók táborában sohasem akad fajtáját vagy hazáját hűtlenül eláruló székely.Tragikus nép, mert tragikus sors jutott osztályrészéül az élet ősforrásából, hová a történeti ember tűnő életperiódusai torkollanak, és ahonnan újabb emberjövők derengenek elő örök körforgásban, a múlt idők csodás rejtelmeivel s a jövő titkos végzetével az egyének és nemzetek életében. A tragikus székelysorsnak nemcsak történelme, hanem a mi lelkivilágára annyira jellemző, — mert a világirodalomban egyedülálló —; világhíres dalai is drámaiak.Ezt a tragikus sorsot hordozta egy hosszú életen át Zágoni Mikes Kelemen. A székelysors, a székely lélek, a székely karakter és teremtő géniusz tükörképe ő, olyan tökéletes megtestesülésben, amilyenben fogható nincs több a székely életben és a székely történelemben. Ma sokszor tízezer székely bujdosik az öt világrész égtájai alatt, nagyvárosok emberrengetegeiben, gyárak és műhelyek homályában, bányák mélységeiben, rideg hivatalszobákban, erdők és mezők némaságában, a hazátlan egyedülvalóság mindennél súlyosabb keresztjével, de mindenik lelkének egyensúlyát és vigasztalását csak a Mikes szellemében, a Mikes karakterében és az ő csillagában találhatja meg egyedül. Egyike ő a legnagyobb székely értékeknek, mert a lemondásnak és önmegadásnak krisztusi útmutatásával az élet lég-



630 HARGITAVÁRALJAnagyobb szenvedését állta ki a székely becsületért, az élet azon értékéért, melyben egyedül oldhatódik föl egykoron a székely nép és a székely lélek tragikuma, nagy disszonánciája.Gödöllő. Tamás Károly.

Néhány szó Erdély címerérőlIrta: Dr. báró NYÁRY PÁLa „Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság" r. tagja.Erdélyország ma ismeretes címerének kialakulása hosszú-hosszú ködbevesző évszázadokra vezethető vissza. Erdély vérzivataros történelmében döntő szerepet vivő dicső fejedelmek, majd pedig a hatalmas Habsburg királyok uralkodása ráryomta egyéni bélyegét az ország címerére is, amely így több kisebb-nagyobb változáson ment keresztül. Nem lesz talán érdektelen, ha röviden átfutjuk a fontosabb állomásokat, amelyek a mai címer kialakulásához vezettek.A régi várrendszer korában, egészen az 1436-ban létrejött kápolnai únióig, Erdélyország három nemzete, a magyar, székely és a szász, ispánjaik és vezéreik vezetése alatt külön, saját zászlaik és jelvényeik alatt hadakoztak.A magyarok az ősi jelvényt, az Ázsiából magukkal hozott fekete turult viselték lobogóikon. A fekete turul, ez az ősi hitregei madár, amely lassanként sassá változott át, végig megmaradt a magyarok büszke jelvényének.A székelyek legrégibb ismert címere ezzel szemben Pálma szerint egy páncélos kart ábrázolt, amelynek a végén egy levágott és vérző medvefő volt látható. Ezt az érdekes címert, amely azóta teljesen feledésbe ment, Zsigmond király és római-németbirodalmi császár változtatta meg, ragyogó, tündöklő napot és holdat adva jutalmul a székelyeknek, amiért oly bátran és hősiesen oltalmazták Erdély határait a be-betörő törökök és Dózsa vezér fellázadt parasztseregével szemben. A nap és a hold azóta is féltve őrzött jelvénye a székelységnek.A szászok közismert hét vártornya, a „Septem castra", vagyis a „Siebenbürgen" Kőváry állítása szerint már egy 1096-ban kelt okmányon előfordult. A „Századokéban található egy 1494-ből származó pecsét ismertetése, amely négy pólya és egy nyilt korona alatt három kis pajzsot, hat liliomot és egy sast ábrázol. Állítólag ez volt akkor a szászok címere.Eddig azonban az említett jelvényeket a három nemzet külön- külön használta s egyesítésükre csak Báthori Zsigmond fejedelem uralkodása alatt került sor. Ugyanis a Habsburgbarát fejedelem egyik pecsétjén fordul elő legelőször a három nemzet címere egyesítve a a következőképen : Nyilt korona alatt a császári kétfejű sas látható, alatta a Báthoriak farkas (helyesen sárkány) fogas címere, jobbfelől két egymás feletti mezőben a magyarok kiterjesztett szárnyú növekvő sasa, a székelyek jelvényével, a nappal és holddal kísérve, mig alattuk a szászok hét halomra épített hét vártornya díszük.Bocskay István, a nagy fejedelem, 1606-ban érméire következő



lég vésette Erdély címerét: A tojásdad alakú pajzs felső részében jobbról a székelyek, balról a magyarok ősi jelvénye látható, míg az alsó mezőben a szászok hét tornya vehető ki. Az egész címert alulról egy ívelt ék metszi, amelyben a Bocskaiak nyíllal átlőtt szemű oroszlánja lépked.Erdély fejedelmei ettől kezdve mindig együttesen használták a három nemzet címerét, azonban gyakorta előfordultak kisebb-nagyobb változások és hibák is.így Báthori Gábor címerében véletlenül-e, vagy készakarva, hiányzik a székelyek kettős jelvénye a nap és a hold. I. Rákóczi György pénzein pedig hiába keressük a magyarok ősi sas madarát, míg II. Rákóczi György érméin és pecsétéin az ősi Rákóczi címeren kívül csak a szászok vártornyai látszanak. Apafii Mihály fejedelem néhány pénzén nincs feltüntetve a nap és a hold, viszont némely érmén még egy csillaggal is bővül a székelyek jelvénye.Bethlen Gábornak, a „Bibliás fejedelemének pecsétéin a pajzs bal mezejében a három nemzet együttes jelvénye, jobb oldalon pedig feleségének, Károlyi Zsuzsannának ősi címer alakja, a karvaly látható. Az egész címert középen szívpajzsként az iktári Bethlenek nyíllal átlőtt nyakú két vadlúdja ékesít.A Habsburgok uralma alatt természetesen lényegesebb változások álltak be Erdély címerében. Ettől az időtől kezdve az ősi címer leggyakrabban csak mint kísérő mellékcímer szerénykedett a hatalmas koronás kétfejű sas szárnyain.Mária Terézia királyasszony, aki Erdélyt végleg el akarta szakítani Magyarországtól, 1765-ben a következő, fejedelmi palásttal és koronával ékesített címert adományozta az Erdélyi nagyfejedelemségnek: Vörös pólyával vágott pajzs, felső kék mezejében kiterjesztett szárr.yü növekvő fekete sas látható, jobbról arany nap, balról ezüst hold által kísérve. Az alsó arany mezőben hét vártorony (fent négy, alul három) látszik.Ezután már nem igen fordultak elő lényegesebb változások Erdély egyesített címerében s a kiegyezés után Erdély címere a fent leírt módon került Magyarország közép címerébe, ahol a baloldali negyedik mezőt ékesíti, örökidőkre hirdetve Magyarország és Erdély elválaszthatatlanságát.
Székelyország

Irta: Udvarnoky H. Antal dr.Sok milliós nemzetek érintkezési vonalán, oroszok, lengyelek, németek között korridor gyanánt, hatalmi egyensúly fenntartására’ súrlódási alkalmak elkerülésére nagyhatalmi érdek lehetett Eszt-Lett- Litván államocskákat alkotni, helyesebben belenyugodni alkalmas pillanatban kiküzdött önállósításukba.A székelység ezekre a példákra hivatkozhatik, de jóakaratú támogatásra nagyhatalmak részéről nehezebben számíthat, mert nem népek elhatároló vonalán fekszik, hanem egyetlen nemzet gyűrűje veszi körül, melybe úgyszólván betokolódott. önállósítása tehát nem
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632 H ARG1TAVARALJAelválasztó, hanem kapcsoló volna. Szerencsére még mindig összekötik a székelyföldet az anyaországgal Erdély nagy magyar foltjai és szórványai. Másfajta kísérletei esetén is tovább kell ragaszkodnia ezen összeköttetéshez, hiszen minden más ideiglenes megoldás mellett is végcél az unió maradna.Itt nincs helye a fejtegetésnek, hogy a románokká lett oláhok államalkotó és államfenntartó elemet képeznek-e, hogy maga Románia miképen keletkezett, kik csináltak belőle nem is olyan régen államot, ki van-e téve teljes szétesésnek? Ezeket a kérdéseket más keretben bőven tárgyalják azon kérdéssel együtt, hogy jogos és indokolt-e Erdélynek épen a legalacsonyabb nívójú nemzetisége kezében hagyni olyan hatalmat, melynek eddig birtoklói csak visszaélni tudnak vele.Most csak az összefüggő tömegben élő székelység önrendelkezési joga alapján elérhető eredményekről, illetőleg arról a célról tárgyalunk, melynek eléréséért küzdeni kell, lehet.Állapítsuk meg, hogy a világháborúban tulajdonképen ellenfeleink tűzték ki az „önrendelkezési jog“ elnevezésű fehér lobogót. Elfogadtuk nagy hiszékenyen. Megszüntettük a támadást és ellenállást idegen területeken győztesen állva. Álnokul becsaptak, csak zavarkeltésre használták fel és bepiszkolták azt a fehér lobogót. Az a fehér kendő azonban mégis letagadhatatlanul ki volt tűzve és nekünk örökös jogot ad a ráhivatkozásra, feljogosít annak értelmében való cselekvésre, amennyiben erőnk megengedi.Ezen jogos alapon indulhatunk el a székely önrendelkezés utján. Ennek az elindulásnak épen itt az ideje.A két évtizedes békediktátumok végelgyengülésben kimúltak. Minden államnak meg van a fegyverkezési egyenjogúsága és teljes szuverenitása. Az eltolódott országhatárok ma már csak helyzetet, állapotot jelentenek. Egész Európa arra törekszik, hogy ezt az állapotot lehetőleg rázkódtatások, háborús veszedelmek nélkül reálissá változtassa.Igaz, hogy erre a belátásra a nagyhatalmakat Németország 70 milliós feszítőereje és a háborúban becsapott Olaszország nagy sze- menyilása birta rá és nem az álomkórba esett Népszövetség, de nekünk csak az eredmény fontos. „Igazságtalanságot Magyarországnak" — ez volt a jelszó húsz éven át körülöttünk, mégis eljutottunk a Felvidékre. Az ilyen természetes folyamatokat megállítani nem lehet. Legjobban mutatja ezt a rutén helyzet.A székelységnél kisebb, gazdasági és kulturális viszonyaiban elmaradottabb és mindezekben fölötte álló környezetből kitör, eget kér. A rutének maguk történelmi, érzelmi és megélhetési alapon Magyarországhoz csatolásukat kérik, ellenfeleink és talán mások is inkább önálló országot csinálnának belőle, bár önállóan képtelen volna megélni. Ezt szögezzük le. Felvidéken még nincs végleges kialakulás, mert a szemben álló felek elfogadták ugyan a döntőbíróság ítélkezését, de ez csak a népszavazás nélkül átadandó területekre vonatkozott, maga a négyhatalmi értekezlet pedig kimondotta, hogy Csehország határait csak a lengyel és magyar követelések teljes kiegyenlítése után garantálja.



HARGITAVARALJA 633Mi tudjuk jól, hogy rablás, fosztogatás, kínzások és visszaélések nélkül ez a részletfizetéses igazság sem ment símán, de általános európai szempontból mégis háborúmentesen sima volt, ami indokolttá teszi az országrendezésnek délen és keleten való folytatását, hogy egy általános középeurópai nyugvóponthoz jussanak. Magyarország feltét- tenül így jut legolcsóbban igazsága egy részéhez és ezért egyelőre fel kellett áldoznia, helyesebben felfüggesztenie a törlénelmi alapot, melyhez népszavazási, vagy más formában majd vissza lehet térni. Most azonban csak néprajzi alapon várhatjuk a további fejleményeket.Kecsegtető kilátásaink vannak arra, hogy délfeté megértéssel találkozunk és messzemenő kölcsönös megelégedéssel rendezhetjük ügyeinket. Keleten is csak a néprajzi alapon indulhatunk el. Ezzel valószínűleg nagyobb akadályok nélkül eljutunk Erdély határáig. Itt azonban megtorpanunk és egy nehezen megoldható problémához jutunk:Egy egészen szép kis országot alkotó Székelyföldet a magyar anyaországtól túlnyomóan oláh néprajzi öv választja el, igaz, hogy a városok, sűrűbb gócpontok, nagyobb kultúrájú helyek magyar fölényével. Csak egy magyar sáv vezet Székelyföldről Marosludas, Nagyenyed, Torockó, Torda, Kolozsvár, Bánffyhunyad, Mezőtelegd, Nagyváradon keresztül a nagy magyar alföldre. Ha néprajzi alapon ezen magyar sávval összekötjük székelyeinket csonka hazánkkal, akkor Romániának nagy félkörben kell megkerülnie ezt a területet, de még mindig nincs úgy kettészakítva, mint a nagy Németország Danziggal. A sz mítás alapjául, úgy mint a felvidéken, itt is csak az egyetlen megbízható és igazságos 1910 évi népszámlálás és azon alapuló néprajzi térkép vehető tekintetbe. Ezt az ismert és nemzetközileg már elfogadott néprajzi térképet gróf Teleki Pál szerkesztette a tudós lelkiismeretességével, de minden politikai tekintet nélkül. A lakatlan, vagy nagyon gyéren lakott területeket fehéren hagyta. így maradt fehéren többek között a Hortobágy és az egész Hargita. Nem is említem pl. Erdélynek azon részeit, melyek magyar nagybirtokosok tulajdonát képezték, tehát ha teljesen lakatlanok, akkor is a magyarság piros színével lettek volna jelőlendök.A székelységnek minden eshetőség ellen védekeznie kell. Ha netalán akadályok merülnének fel és egyelőre lehetetlen volna még az említett sávval is közvetlenül bekapcsolódni Magyarországba, akkor a Danziggal elválasztott Németország mintájára két részből kellene állania csonka hazánknak, az összefüggő területen lakó magyarsággal kiegészített csonkaországból és székelyföldből.Feltéve, hogy ezt is meg tudják akadályozni, a székelység nem adhatja fel önvédelmi pozícióját, hanem akkor egyelőre önálló állammá kell alakulnia.Ez az alakulat nem csak lehetséges, életképes, természetes és béke szempontjából kívánatos, hanem egészen kézenfekvő és ellenséges oldalakról sem kifogásolható, mióta a Ruthénföld önállósítása általános programm lett, mely ellen jóformán éppen csak maguk á Magyarországhoz kívánkozó rutének tiltakoznak.Székelyországnak úgy területi nagysága, mint népessége és élet



634 HARGITAVARALJAképessége ellen, helyzete ellen kifogásokat felhozni nem lehet. Ezt indokolhatjuk nem csak a Ruthénföld legkézenfekvőbb példájával, hanem Európa minden égtájának példáival.Danzig csak egy szabadváros és a világ száz milliós németségének hetven milliós országát választja két részre. A 2586 km2-es Luxemburg 300.000 lakójával egymást gyűlölő államok közé van ékelve. Na, aztán indokolatlan a léte, sőt egyszerűen furcsa Andorra 452 km2 területen ötezer lakójával, Lichtenstein 159 km2 területen tízezer lakóval, San Marino 61 km2 területen tizennégyezer lakóval és Monaco 149 hektár területen huszonkétezer lakóval. Ezeknél bizony a legkisebb székely vármegye is nagyobb és népesebb.Csík vármegye 4859 négyzetkilométerHáromszék várm. 3889 „Maros-Torda várm. 4169 „Udvarhely várm. 2938 „összesen : 15855 négyzetkilométer, mintegy hatszázezer lakossal, pusztán a négy székely vármegye. Ha ehhez hozzávesszük a közvetlen összefüggésben lakó székelységet a szomszéd vármtgyékben, a Brassó vármegyei csángókat és a legközvetlenebb környezetben levő városok csatlakozó magyarságát, akkor egy népszavazás esetén szerénytelenség nélkül számíthatnánk húszezer négyzetkilométeres Székelyországra egy millió lakossal. Akinek részletesebb adatok állanak rendelkezésére, az bizonyára sokkal nagyobb területet tud megállapítani.Ki merné azt állítani, hogy Európa mai feldaraboltságában ez a Székelyország környezetéből kiemelkedő kultúrájával és másfél évezredes múltjával nem létjogosult nagyságra, népességre és államalkotó, államfenntartó képességre nézve!?Ezen cikkünkkel ezt a kérdést természetesen nem zártuk le. Visszatérünk rá, amint összeszedtük a még szükséges hiteles statisztikai adatokat. A dolgot elég fontosnak véljük arra, hogy mások is hozzászóljanak. De előre tiltakozunk minden olyanféle gyanúsítás ellen, hogy mi a székelységet el akarjuk választani a magyarságtól, vagy Erdély nemszékely magyarjainak rovására kívánunk eljárni. Kalotaszeg, Kolozsvár környéke és más nagy magyar foltok, melyek különösen Nagyenyedtöl a Királyhágóig tekintélyes sávot alkotnak, mindig szívünkön feküsznek és az összes magyarság érdekében indulunk el minden olyan cél felé, mely legkönnyebben, leghamarább elérhető, a nélkül, hogy a Kárpátok övezte Nagymagyarország bármely por- cikájáról véglegesen lemondanánk és reményeinket sutba dobnók.
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polgári és katonai szabó,
Budapest, IV., Váci utca 36.(Klotild palota)— Félszázad óta a legjobb polgári és egyenruhákat készíti. —
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Búcsúzó édesanyámrólVedlő lomboknak őszfátylas képe, ezüstlő nyárfa zizzenve int s szomorú fűzfák búcsúzó rendje borzongva fázó vízbe tekint.Tölgyfaerdőknek sátora ritkul, nyújtózó útján seper a szél s bánatos szemnek, mint fájó könnye, peregve hull a sárga levél.Friss barázdának bíbor rögében fekete varjak kárognak-é ?Elvetett magvak termő kalászba új tavaszon majd sarjadnak-é?Távoli tarló tompa tetőjén túlfekvő tanyák gunnyasztnak már, pusztai csendben zörren a sás, mig bágyadtan int az őszi határ.Anyámnak képe villan előttem s megadón hajtom le fejemet, redőkkel szántott barázdás arcát sápadtra fújta az őszi dermedet.Gyémánlos szeme ragyogó fényét fátyolba vonta az ősz dere s ébenhaját már hóval behordta ködös november bús ideje.Karja, mely ápolt, védett s vezérlett az élet szebbik útja felé, mint őszi fáknak megvedlett ága erőtlen lankad a ködbe belé.Halkulva csitul szíve verése mely mind csak énértem dobogott, anyai ajka ernyedten sápadt, mely mind csak énértem zokogott.Ősz dere hullt rád fájdalmas anyám,— búcsúzva intesz jaj — felém. . .Drága lényednek minden parányát értem áldoztad, jól érzem én.Őszi lomboknak búcsúzó estjén arcom borúja, derűsre vál,— Jaj nehogy fájjon — mosolyogva búcsúz őszi alkonyán — Édesanyám.Sz. Sólymos Bea
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V i l á g k é p
Latiatuc feleym zumtuchel mic

,  vogmuc, tsa pur es chomuv vogmuc.
(Halotti Beszéd)

Ach, ich bin des Treibens műdé!
Was soll all' dér Schmerz und L u st?

(Goethe.)Sohasem hangzott a régi magyar halotti beszéd szívbetnarko- lóbban, időszerűbben, a tényeknek szószerint megfelelőbben, mint ma, mikor a szellemi individualitás szemhatára a testiség: a por- és hamuig terjed, mely pedig arra van hivatva, hogy túl minden csillagtereken a világ formáit, melyekben az élet megnyilvánul, a felkelő naphoz hasonlóan, fokozatos felemelkedéssel megvilágítsa, érthetővé, megfoghatóvá tegye. A földkerekségen mindenütt porba és hamuba süllyedt, a gépiesség reménytelenségébe dermedt az élet. Sohasem esett az emberiség egyetemlegesen ilyen mélyre, akkor sem, mikor Ó-Egyiptom fántázia istenei sápadtak el az ébredő matematikai gondolat előtt, akkor sem, mikor Zeus és Jupiter buktak le az Olim- pusról a keresztrefeszített Krisztus sápadt arca előtt. Mert az idők haladtával a történelmi egyidejűség megszűnt. Nincs többé ugarban hagyott föld sehol az öt világrészben, ahonnan — Goethe szerint — az emberiség időközönként felfrissülhetne és megújulhatna. Minden talpalatnyi helyet munkába fogott a „kultúra". Az a kultúra, melynek jegyében korunkat méltán nevezik az istenek alkonyának s amelyre Tolstoj azt mondotta, hogyha ezen az úton haladunk tovább, rövid időn belül az auszrál-négerek színtájára süllyedünk vissza! Antiszokrateszek és Antikrisztusok járják a világot! „M eghaltaz isten, 
semmisem igaz, minden szabad !„  A „prachtvolle blonde Bestie" elszabadult láncairól és trónra ült. Buddha és Krisztus templomai égnek keleten és nyugaton. Az általános „felvilágosodás" hatása alatt a földi civilizáció bozótjában az egyes népek, fajok, törzsek mint ugrásra kész fenevadak leselkednek egymásra, hogy alkalmas pillanatban — a jelszónak megfelelően — népeket, országokat, birodalmakat borítsanak lángba, égessenek porrá és hamuvá! Apokaliptikus kép! A fejlődés hullámvonalában ugyanis, homlokán az örökzöld rep- kénykoszorúval, Dionysos uralkodott el a világon. A test és az anyag, a hús és a vér! A vér és az arany: a por és a hamu! A földkerekségén a hitet tápláló kétezer vallás isteneinek tán összeségükben sem épült annyi temploma, oltár stb. mint ennek az egyetlen új istenségnek. R. Spöri írja: „Die Götter des Abendlandes" c. müvében: „A test vallása győzelmesen vonul be Európa nagy városaiba. Hitvallása e z : Csak egyetlen valóság van: a test, az ösztönök, az érosz. Ennek a vallásnak nagy liturgiája, vallásos szertartása a divat, mely a leg-erkölcsösebb nőt is Dionysos rabszolgaságába kényszeríti, templomai a sportpályák, a meccsek, a bokszmérkőzések, az egyházak nagy konkurrensei; kápolnái a wikendházak, a tánclokálok; kör



HARGITAVÁRALJA 637menetei a strand, a szépségversenyek, a revük, a film, az illusztrált lapok, hangszerei a szaxofon s ritmusa az idegeket izgató táncok."A filozófia a XIX. században az ignoramus (et ignorabimus..?) agnostikus börtönbe vettetett, melyben Byron lord Manfredja, Goethe Faustja, Leopardi Brutus minor-ja töpreng, kérdez (Was soll all’ dér Schmerz und Lust?) vagy álkozódik az „emberiét" iszonya miatt. A hivatalos filozófia: „Vissza Kanthoz!" jelszóval menti, ami még menthető: a múltat.A művészetekkel zsákutcába jutottunk. Platen világtitka a „szépről" még nincs megfejtve. A zene Beethoven szférikus magasságokba törő muzsikájától Wagner szinte fizikai dinamismust képviselő, disz- szonanciákkal teletűzdelt hanghullámain keresztül a jazz őrületes hangzavarába fulladt, honnan a népdalok, vagy tudákos kompozíciók által keresi a kivezető utat. A festészet fizikai jelenségekkel: színekkel, levegővel, napsugárral, vagy legfeljebb egyéni impressziókig terjedő lelki vonásokkal dolgozik; a szobrászat főkép hadiemlékekkel foglalkozik: „Üsd, vágd, nem apád" s más, egészen reális motívumokkal, melyekbe a legjobb akarattal s a legagyafúrtabb szofisztikával sem lehet krisztusi életmagasságokat belemagyarázni. Az irodalom és költészet dekadens. (Baudelaire, Verlaine, Ady Endre.)A színház, mozi nyakig meztelen, „Ami természetes, nem csúnya!" jelszóval, mert csak egy természetet ismer: & fizikai természetet, mely a szerves világ lelki felépítésében egy és azonos az állatélettel, a bestializmussal.A tánc is elvesztette magasabb hivatását s az érzéki vágyak keritője lett.A ruházkodásban túlnyomó részben az érzékieskedés uralkodik, különösen a nőknél. Levetették igen sokan a divat kedvéért az élher- nél finomabb fátyolból szőtt mennyei palástot: a szégyenérzetet (nem általánosítok), mely pedig a Mindenség legnagyobb értékét: a 
Nőt, az Anyát védte az elállatiasodás ellen, kinek ölében a Megváltó ül. A női lélekben a tengerek tengere rejtőzik, új teremtések és új világok ősalapja, anyaméhe. Minden, ami szép, nagy, magasztos, fenséges és szent az Örök-Nő eszméjében van elrejtve. Sohasem olvastam megrendítőbb írást Eminescu Mihály román pesszimista költő „Mortua est" című versénél, melyben a Nőt ravatalozza föl, kinek: 
„sápadt homlokára nincsen Isten írva*  De a nő az emancipáció, a testkultusz nevében strandra és wikendre jár, Astarte kultuszt űz, annak vallásos tartalma nélkül, sportol, kivágyik a családi „szűk" körből, a gyermek teher, férfi munkakörre tör, (mintha a Nap — die Sonne — Hold — dér Mond — akarna lenni), ezekkel aberrált, kiesett eredeti pályájáról, elvesztette tekintélyét, elértéktelenedett, futó Örömök játékszere lett, az Ég szülöttének, a Kyrios dynameonnak, az erők királyának: a Szeretetnek (van-e nagyobb, felségesebb hatalom az édesanyánál ? Mi ehhez képest a férfi hatalma ?) arcán nincs többé istenírás, hanem rúzs és festék, (por és hamu).Az építészeiben mindenütt szegletesség (megfelel az izek közt a savanyúnak) kerekdedség helyett, azaz szerves forma helyett a holt 

anyag formája, ezzel a felírással: „Minden a testnek, semmi a lélek



638 HARGITAVÁRALJAnek.“ Sajnos, a templomokat is ilyen stílusban kezdik építeni a dolgok lényegének nem ismerése miatt.A természettudományok — a jelenkor büszkesége — a matematikára támaszkodva ontják a csodálatosnál csodálatosabb felfedezéseiket, egeket szántó, tengermélyeket járó gépeiket, megpótolva a látás, megpótolva a hallás, látjuk az atomok és molekulák örvénylő mozgásait, felfedezzük bennük a naprendszerek ismétlődéseit, a testet építő és testet romboló anyagok szerepét, kapunk értük Nobeldíjat, de a lovas mögött ott ül a sötét go n d : egy defektus a gépen, zuhanás és . . .  és aztán, minden dicsőség: por és hamu.A politika a helyzetnek megfelelően kénytelen „reálpolitikát" csinálni, fegyvereket, ágyúkat, repülőgépeket, mérges gázokat gyártani s ha tettre kerül a sor, a világ ezer meg ezer ielekezetének túlnyomó része a maga valódi vagy vélt igazságának tudatában kénytelen ezeket az infernális eszközöket megáldani a Kaingyilkosság soha nem látott hekatombáihoz.A napilapok közül egyik-másik már az első oldalon gyilkosságokkal, rablásokkal, betörésekkel s más, durva állatias ösztönöket ébresztő dolgokkal traktálja olvasóit, hadd menjen az üzlet, (amiből él a test).A földi terekre vissza- és beszoritott élet a munkanélküliség, állástalanság s ebből kifolyólag a kenyérért vívott ádáz harc képét mutatja, mint a vízcseppben a mikrobák milliói.A világot a materializmus, a por és hamu uralja, erkölcsi érték és tartalom nélkül, nyakonöntve pancsolt esztétikai parfömmel, hogy a bűze ne érezzék. A mai világkép tökéletesen igazolja Schiller mondását : az életet az éhség és a nemi szerelem tartja fenn; ebből Nietzhche : az ember állat, semmi egyéb ; Spengler : az ember a világ legelső ragadozó bestiája! Ide süllyedt az Isten képére és hasonlóságára teremtett ember 1 Isa pur es chomuv vogmuc 1Hej, Szentgyörgyi János, Szentgyörgyi Jánosom, de nagy fába vágtad a fejszédet, mikor a trianoni hazában szertecsatangoló székely testvéreknek szellemi konviktust nyitottál a Hargitaváralja megnitt otthonában, tudományos, szépirodalmi és társadalmi étlappal, akkor, amikor a világ széthull, elkietlenedik, a múlt és jövő nem érdekel, csak a jelennek élünk, viaskodva annak száz bajával, amikor a szellemi élet a többségnél elviselhetetlenül unalmas lett, amikor a „kenyeret és cirkust" kora ismétlődik minden romlottságával. Aztán a korszellemnek és életstílusnak megfelelően az álialános bajok és akadályok közepette „kosztosaid" egyéni gyomorállapotával is törődnöd kell: ennek tejkúra célirányos, elfüggönyözött ablakok mellett, hol a fantázia szőheti finom arabeszkjeit a fáradt lelkeknek, másiknak fű 
szeres étel kell, édes paprika, az összes vicc- és adomavitaminokkal, mert ő élvezni akarja ezt az arasznyi életet, a harmadik asztalnál fe- minin lelkek ülnek finom, pózoló gesztusokkal, kizárólag hiúság már
tást fogyasztanak, egyébre rá sem néznek (mert a csókának is csak az ő fia kedves), amott izmos hegymászók, akik az élet magasságai felé törnek s csak koncentrált étel után nyúlnak, — aztán értéktelen értékekkel való vesződés, „kosztpénzhátralék", új konkurrencia vészé-



HARGITAVÁRALJA 639delm e: bizony, bizony a Hargitaváralja felelős szerkesztője nem alszik rózsaágyon ebben a megveszekedettképü világban.De mit mondott Bem apánk ?Nicht reterieren 1 Előre fiaim !Elveszett a híd (Magyar- és Erdélyhont összekötő székelység), elveszett a haza 1 (merthogy a piskii hidat is annak idején a székelyek foglalták vissza az osztrákoktól, amikor azt a magyar, német és lengyel légiók feladták és fejvesztetten elmenekültek).Jó ezt tudni mindenkinek, fent és lent.(Mert a „híd“ pillérjei meggyengültek.)
Tamás Károly.

Hol laktak a székelyek
Attilától-Árpádig ?Irta: Futásfalvi Vargyassy Márton.Legtöbb történetírónk azért nem fogadja el a székelyek hűn eiedetét, mert állítólag semmi nyomát nem lehet találni annak, hogy a Hún-birodalom felbontása után a nagy Magyarország területén Árpád bejöveteléig hunok laktak volna.Én találtam erre vonatkozólag is egy néhány adatot, amelyet leszek bátor olvasóimmal közölni, csupán azt kell elörebocsájtanom, hogy a székelyeket, nem székelyeknek, sőt nem is minden esetben húnoknak, hanem avaroknak is írják és nevezik.A magyarok a bizánczi császár szerint Pannóniában a Temes, Maros, Kőrös és a Tisza folyók mellékén, továbbá a Duna és a Száva közölt telepedtek meg. Anonymus és Kézai szerint a magyarok megtelepedtek: Szabolcs, Szolnok—Doboka, Kolos, Záránd, Csong- rád, Bácsbodrog, Baranya, Zala, Nyitra, Bars, Komárom megyékben; Csepelszigeten, Óbudától Szászhalomig, Székesfehérvár mellett, a Vértes-hegy alján, Veszprém környékén és a Vág mellékén.A magyarok bejövetele előtti időből találtam Eginhardnál értesítést a húnokról, ki a 805. évből arról tudósít, hogy a hún Kagán Petranelhől Szombathelyig terjedő területet, vagyis Moson, Sopron és Vas-megyéket lakta. Ugyancsak Eginhard 822-ből a magyarországi avarokról emlékezik meg.A 826-ik esztendőben II. Eugénius pápa az avarok fejedelméhez levelet intéz, melyben: „Plebis Hunniáé, quae et Avaria dicitur" fordul elő. (Fehér Cod. Dipl. I. 58.)' A 843-ik évből Kegyes Lajos fiainak osztálya alkalmával előfordulnak az avarok: id est Hunnorum Regnum. (Engel 269-ik la p )A 871-ik évből a Conversio Bagoarionum et Carantanarum című munkában fordulnak elő az avarok, kik a Duna, Dráva és a Rába között laktak. (Hunfalvi: Az oláhok története.) A Tiszán-tűl lakó húnokról 796-ból találunk Eginhardnál adatokat, a 850 táján élt Ravennai Guidónál szintén van nyoma a húnoknak.A honfoglalás korából a bajor származású Avantinus-nál és



640 HARGITAVÁRALJAVolfgangus Laciusnál találunk adatokat.A hagyomány szerint a székelyek a honfoglalás előtt a Csigla- nevű mezőn laktak. A csig szó török eredetű és azt jelenti: „Magas kerítés, sövény, gát, töltés, sánc". Már pedig Magyarország területén bekerített helyeken az avaroknak nevezett hunok laktak.Csigla mezejéről először 796-ban voltak kénytelenek a székelyek, de csak egy része a Szamos, Berettyó és Körösök mentére húzódni, mert Pipin elűzte őket lakóhelyükről és álkergette a Tiszán.Ezeket találtam a régi írásokban, melyekből arra következtetek, hogy a székelyek valóban a hunok maradványai és pedig azoké a hunoké, akiket a régi írók Avaroknak is neveztek.Az avarok 558. évben léptek a történelem színterére és egész a IX-ik század kezdetéig tartották fent magukat. Az egykorú Theophi- lactus bizánci író azt írja róluk : „Az avarok, kik eredetükre nézve húnok, az Ister mellett laknak."Theophánes bizánci író szerint az avarok nyelve azonos Attila húnjainak nyelvével.Az avarokat a Vl-ik századtól egész a XlII-ik századig minden kútfő hónoknak nevezi, ezért semmi kétségünk nem lehet a tekintetben, kogy a középkorban avaroknak nevezett nép semmi más, mint Attila hún népének maradványai.A székelyek a bécsi képes krónika szerint a honfoglaláskor telepedtek le a mai lakóhelyeiken, — addig Csigla mezején laktak. Láttuk, hogy Czig török szó sáncot, gyepüt jelent. Tehat a Csigla szó sáncokon, gyepükön belül lakó nép. Hogy Magyarországon sok helyen találhatók gyepük, azt tudjuk. Ha most azt akarjuk tudni, hogy hol laktak a székelyek, azt hiszem nem tévedek, ha a magyarországi és a székelyföldi azonos nevekre mutatok rá.Laktak a Csallóközben, ahol Kisbodak és Nagybodak nevű helyiségek vannak, mely helynév a Háromszék-megyei Bodok község nevével egyeztethető. Nyitra-megyében is van Bodak község, de van Botfalú és Séllye község is. Moson-megyében azonos községek Moson, Zséllye, Káinok; Győr-megyében Homoród-puszta; Komárom- megyében: Szovát azonos a Marosszéki Szováta fürdővel.Vas-megyében Pápócz (Papolcz), Bárdos, Csekefa (Csekefalva), Kotormány. Laktak székelyek Zala, Veszprém, Fehér, Tolna, Baranya, Somogy, Szatmár, Szilágy, Szabolcs, Hajdú, Bihar, Békés, Csongrad, Arad megyékben is, úgy hogy ha az egyező hely neveket összeszámolnánk, arra az eredményre jutnánk, hogy Magyarország majd minden részén laktak székelyek.De nemcsak a községek neveiben találunk hasonló nevűeket hanem pld. a Rába folyót azonosnak vélem a Marosszéki Rab patakkal. A Zobor-hegy neve is megtalálható Csík megyében. Vannak helyiségek, melyek egyeznek a székely ágak és nemek neveivel. Ilyen Poson, Dudár, Telegd. Miután feltételezzük, hogy a székelyek adták a hasonló nevű hely, hegy neveket, tehát valamikor ugyanazon helyeken laktak, Magyarországon, mint a Székely-földön. Ezek után arra az eredményre kell jutnunk, hogy a honfoglalást nagyon megkönnyítette a Magyarországon lakó székelység, úgyannyira, hogy a székely közmondásoknak van valami alapjuk.



Ezek a közmondások: „Székely szülte a magyart". „H a a világon székely nem lett volna, magyar sem volna." „Köszönje a magyar, hogy a székelyt ismeri."
.....  ^   ̂ 11ARGITAVARALJA _______________  641

A Kisfaludy Társaság 
erdélyi és székely származású tagjaiBudapesten a Váci utca 19 sz. házban két nagy magyar költő hunyta le örökre, álomlátó szemeit.1830 nov 21-én Kisfaludy Károly, 25 évvel később pedig Vörösmarty Mihály. A házon 1900-ban emléktáblát helyeztek el. Érdekes tudni, hogy Kisfaludy Károlynak életéből nem maradt ránk eredeti arcképe. Az a kép, mely a mai nemzedék előtt közismert, Toldy utasítása alapján emlékezetből készült.A költő szobra, Ferenczy István müve, mely ma ott áll a Nemzeti Múzeum kertjében, az első szobor, mely magyar földön, magyar költő szobrát a szabad ég alatt ábrázolja, A Tudományos Akadémia üléstermében lévő Kisfaludy szobor már a halotti maszk után készült. Az országban több helyen is találunk Kisfaludy emlékműveket.De a nagy költő szellemét hirdeti minden időkre, szobrok múlandóságán túl is a Budapesten a költő halála után megalakult „K is- faludy-Társaság", melynek rövid története az, hogy a költő tíz jóbarátja elhatározta müveinek kiadását és emlékmű felállítását.Az irodalmi munkák egy év alatt tíz kötetben megjelentek. Az emlékmű is elkészült. A gyűjtött összegből fennmaradt rnég 4475 frt. 1936. nov. 12-én az „Emléktársaság" elhatározta, hogy ez összeg kamataiból költészeti és széptudományi munkák jutalmazására pályadíjakat fog kitűzni és az Emléktársaság felveszi a Kisfaludy Társaság nevet.Ez a társaság tehát már 100 évnél nagyobb múltra tekint vissza.Erdélyi és székely lelkünket őszintén érdekelheti e kérdés, hogy vájjon a száz év alatt hány tagot találunk a Társaságban a mi véreink közül.Dr. Kéky Lajos főtitkár úr szives készséggel küldötte meg erről a rövid kimutatást.Az elmúlt 102 év alatt összesen 203 tagot vett fel a Kisfaludy Társaság. Ezek között pedig 27-et jelölt meg dr. Kéky Lajos és a jegyzék végére ezt írta: erdélyi származású székely családból született Egressy Gábor a kiváló színész és Tompa Mihály is.Az elnökök sorában hármat találunk, aki erdélyi.Nem érdemem, csak egy kis (?) fáradságom lesz, ha a 27 erdélyi tag életadatait más helyeken összeszedem és dióhéjban ismertetem.Elhúnyt tagok:

Kászonfeltizi Balázs Sándor.
Adatait már közöltem lapunk f. évi 21-22. száma 265. lapján a „Petőfi Társaság erdélyi és székely tagjai munkássága" c. cikkemben. A, É.
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Bartalus István.Szül. Bálványosváralján 1821-ben. Meghalt 1899-ben. Zenetanár és zeneíró. A kolozsvári konzervatóriumban tanul. Innen jogi pályára lép s mint nevelő Wesselényi Miklós házához kerül Zsibóra. 1851- ben letelepszik Pesten és művészi körútra megy. 1869-ben az állami tanítónőképző int. zenetanára lesz. Tagja a M. T. Akadémiának is. Van három regénye is. Egyházi, kuruc-korbeli és népdal zenei müvei nagy számban jelentek meg.

Benedek hlek, Ferenczy Zoltán.Adataikat megírtam lapunk f. évi 21-22. száma 266. lapján a „Petőfi Társaság erdélyi és székely tagjai munkássága" c. közleményemben. A. E.
Dálnoki Gál József.Székely származású családból szül. 1811. dec. 12-én Nagykárolyban. Meghalt Pesten 1866. febr. 28. Író. A pesti egyetemen szoros barátságot kötött Szalay Lászlóval és báró Eötvös Józseffel. 1833-ban gyakornok a helytartó tanácsnál. Első költeményei 1830- ban jelentek meg az Aurórában és Koszorúban. Regényei és történelmi színművei vannak. A Peleskei nótárius c. bohózatát a Nemzeti Színházban 1838-ban adták elő. Tagja a M. T. Akadémiának is. Írói fénykorát az 1840-es években érte. 48-ban Szatmár megye főjegyzője, majd Vukovics igazs. min. titkára. Damjanics csapatában harcol. Világos után az aradi várba internálták hat évre, ahol fordításokon dolgozik, de ott hamarosan írói kedvét veszíti. Írásművei nagy számban jelentek meg. Zsombolyán halt meg a gróf Csekonics család körében, ahol mint titkár nagy megbecsülésben részesült.

Gyulay Pál.A Kisfaludy Társaság hatodik elnöke. Szül. Kolozsvárt 1826- ban. Meghalt 1909-ben. A jogot és theológiát Kolozsvárt végezte. Édesapja kincstári számtiszt, kinek halála után ő gondoskodott a családról, nehéz gondok között. 1845-ben nevelő a gróf Bethlen János gyermekei mellett. 1847-ben a kollégium költészeti oszt. tanára. Nagy színházlátogató és otthon el is játssza, amiket látott. Megtanul németül és franciául, hogy eredeti műveket fordíthasson. Első műve 1842-ben jelenik meg. Kora kiváló embereivel tart barátságot. írod. müvei itt fel nem sorolhatók. Erdély irod. története c. művével pályadíjat nyer. Kritikusi tehetsége korán jetentkezik. 1858-ban feleségül veszi Szendrey Júlia nővérét Máriát. Kolozsvárra költöztek, ahol a ref. kollégium tanára lesz, azután a pesti ref. gimnáziumhoz és a színi képzőhöz kerül, mint tanár. A M. T. Akadémia tagja, tanár a budapesti egyetemen. 1885-ben főrendiházi tag. írod. és tudom, munkái súlyos értékűek.
Hegedűs István.Született 1848-ban Kolozsvárt. Meghalt 1925. december 31-én Orosházán. Budapesti, Berlini és lipcsei egyetemeken tanult. Kolozsvárt és Budapesten egyetemi tanár. A M. Tud Akadémia tagja, A hazai humanizmus történetével foglalkozott. Kiváló műfordító. Kiadta Apácai Cseri munkáit. Irt költeményeket, drámákat, tudom, és történelmi müveket.
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Jakab Ödön.Adatait lásd lapunk f. évi 21-22. száma 2ö9. lapján a „Petőfi Társaság erdélyi és székely tagjai munkássága" c. közleményben. A. É.
Jánosy Béla.Született Brassóban 1897-ben. Meghalt 1921-ben Budapesten. Bölcsészet doktor. Tanár Aradon, majd Budapesten. Főleg esztétikával foglalkozott. Tagja a Tudományos Akadémiának is, hol elnyerte a Gorove-díjat. Knight W. Az esztétika történetét kiegészítette a magyar észt. története résszel.

Báró Jósika Miklós.A Kisfaludy Társaság első elnöke. Branyicskai báró. Tordán szül. 1794. ápr 28-án, A fejedelmi Báthori családdal rokon. Édesanyját öt éves korában vesztette el. Nagyanyja nevelte Bornemisza Anna, kinek halála után a kolozsvári piaristákhoz került. Két évvel idősebb nénje Róza volt az őrangyala. A fiú igen eszes, de igen pajkos. Már a gimn.-ban írni kezdett, de ezért alaposan kikapott az igazgatótól. A történelem érdekli. 1811-ben a Savoyai Eugén-drgo- nyosoknál szolgál, Galíciában, Tirolban és Olaszországban, hol megismeri a nagy olasz irodalmat. A napóleoni csatákban is részt vett. A bécsi kongresszus és a párisi francia világ körébe jut. Németül spanyolul, angolul beszél. 1817-ben beleszeretett Bánffy Pál meny, asszonyába nagykállói Kállay Lizibe. Feleségül is vette és Kolozsvárra költöztek, de felesége nem tudott beleszokni az erdélyi életb- és ezért elköltöztek a Nyírségbe, amely aztán Jósikának volt idegene Hamarosan elváltak. Öt gyermekük született. Branyicskára költözött, és akkor írta művei nagyrészét. Pesten is tartózkodott és résztvesz az irod. és politika viharaiban. Részt akart venni a görög szabadságharcban is, de irod. munkája ebben meggátolta. Egészsége megrendült. Közben megismerkedett Podmaniczky Júlia bárónővel, kit válópere miatt nagy akadályok után tudott feleségül venni. Wesselényi, a jóbarát állott mellette e nehéz időben. Az esküvőt is Zsibón tartották Wesselényinél. Felesége, mint írónő is megértő élettárs volt. Nehéz napokban írótollal és varrótűvel hűséges munkatárs volt. Regényes életüket Drezdában fejezték be, honnan 1894-ben hazahozatták és a kolozsvári temetőben helyezték el a hamvakat végső nyugalomra.
Kemény Zsigmond báró.A Kisfaludy Társaság harmadik elnöke. Született 1814-ben. Meghalt 1875-ben. Fejedelmi sarj. Alvincen szeretett tartózkodni. Za- latnán járt elemi iskolába, ahonnan az enyedi ref. kollégiumba került. A családban hosszan tartó nagy perek folytak az örökség körül, ami nyomasztólag hat a fiúra. Zárkózott és bús kedélyű lesz, akit tanára, Szász Károly vesz lelki gondozásba. Történelmi és politikai viharok zúgnak körülötte. 1837-ben Marosvásárhelyt joggyakornok. Itt már írja nagy történelmi müveit.Malomfalván, kedves rokonába a 17 éves Kemény Pólikába, szerelmes lesz, de a gyermekleány szivét már lefoglalta Gyárfás Domokos. Az elutasított szerelmes ekkor Bécsbe költözött. Itt igen élénk társas életbe került, de e mellett orvosi tanulmányokba kezdett. Az



644 HARGITAVARALJAanatómia és patológia érdekelte. Itt is írja regényeit. Visszatérve Erdélybe lapokat szerkeszt. A Tud. Akadémia tagja lesz 1843-ban, ahol nagy-díjat is nyert.Ez idő tájt a szíve újra megszólal, mert a 15 éves, bájos gróf Vass Ottilia beleszeret. Tudomására jut Keménynek és a férfi kor minden komoly érzésével szereti meg Ottiliát ő is, de az özvegy grófné nem adta hozzá leányát, mert a kérőt nem találta elég vagyonosnak. Ez a csalódás egész életére megsebezte Kemény Zsigmondot.1847-ben Olaszországba indult, de Szászvároson útiköltségét ellopták és emiatt útja elmaradt. Belépett a Pesti Hírlap szerkesztőségébe, ahol évi 24 vezércikkért 1000 forint jövedelme van. Megismerkedett Kossuthtal is. A világosi fegyverletétel után Nagybányára menekült, azután Pesten telepedett le.Tahyné, Baranyai Ilona baráti körében megpihen a Margitszigeten és dolgozik a Pesti Naplónak és 1855-ben szerkesztője is lett a lapnak.Múlik az idő, háttérbe szorul Tahyné, mert Kemény Zsigmond szerelmes lesz a 21 éves Lónyay Máriába, de a nagy korkülönbség miatt elmarad a házasság. Mária gróf Vay Ádám felesége lett.A sok izgalom megrendítette Kemény Zsigmond egészségét, már csak feketekávé tartotta benne a lelket. 1858-ban ágyba került, Fáik Miksa nyaralójában gyógyulgatott, majd Svájcba ment, ahol ismét találkozott Kossuthtal. Ereje fogyott. Megölték a gondok, izgalmak. Külsejét elhanyagolja, lelke felmondja a szolgálatot, elméje elborul. Hűséges testvére János, aki mindig is segélyezte, hazavitte pusztakamarási birtokukra. Itt élt még hosszú évekig elborult elmével. 1875. dec. 22-én Isten megelégelte szenvedéseit. Sírkövére ezt vésette testvére: „Mint s fáklya másoknak világított, önmaga pedig elhamvadod."Elszámlálhatatlan regényeiben pedig örökké élnek azok az alakok és lelkek, akikkel élete során találkozott és akik élete menetét irányították.
Kriza János püspök.Született 1811-ben Nagyajtán, Háromszék m.-ben. Meghalt Kolozsvárt 1875-ben. Iskoláit unit. iskolákban végezte Toroczkón, Szé- kelykeresztúron és Kolozsvárt. Mint teológus megindította a Viola és a Remény c. folyóiratot. 1835-ben külföldi egyetemekre ment. Hazajőve Kolozsvárt lett lelkész. Első versei az Atheneumban jelentek meg, de egyházi gondjai egyre jobban elvonták az irodalomtól, csak rajongva szeretett székely népe népköltési gyűjtését folytatta és ebben alkotott kiválót. A „Vadrózsák" őrzik emlékét. Az I. kötet gróf Mikó Imre költségén jelent meg. A Tud. Akadémián díjat nyert.

Salamon Ferenc.Született Déván 1825-ben. Meghalt 1892. október 9-én Budapesten. Nagyenyeden tanult. Résztvett a szabadságságharcban. 1851- ben orvostanhallgató Pesten. 1853-ban' tanár Nagykőrösön, onnan Pestre kerül és újságokban dolgozik. Főleg esztétikai, mübírálói és műfordítási munkái jelentősek. Történelmi müvei révén 1870-ben a pesti egyetemen tanár. 1859-ben akadémiai tag.
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Szemerjai Szász Béla. .Született Nagyenyeden 1840 ápr. 23-án. Meghalt 1898 július 7-én Kolozsvárt. Középiskoláit Budán, Pesten, Enyeden és Marosvásárhelyt végezte. A jénai és utrechti egyetemeken két évet töltött. 1865-ben Marosvásárhelyt tanár és szerkeszti a Székely Hírlapot. 1870 ben a kolozsvári ref. főiskolán tanár és a Kelet c. lapot szerkeszti. 1872-ben Kolozsvárt egyetemi tanár. Tagja az Erdélyi írod. Társ.-nak és a M. T. Akadémiának. Alelnöke az Erdélyi Múzeum Egyes.-nek. A költészet művelője. Eredeti és fordított művein kívül számos esztétikai és szépirodalmi munkája tartja fenn nevét.

Szemerjai Szász Károly püspök.Született Nagyenyeden 1829. június 15-én, meghalt 1905. október 15-én. A kolozsvári és pesti egyetemeken tanult. 1849-ben édesatyjával Debrecenbe menekült, később részt vett a szabadságharcban, utóbb mint hadnagy. Világos után a Borbély családhoz húzódott Ti- szaroffra. 1850-ben a Gömör megyei Bejére kerül nevelőnek a Szent- miklóssy családhoz, ahonnan kevéssel azelőtt ment el Tompa Mihály Kelemérre lelkésznek. A két író közt meleg barátság fejlődött.1871-ben Rimaszombatban s. lelkész, onnan Nagykőrösre megy gimn. tanárnak, ahol Arany Jánossal kerül barátságba.Megnősült. Elvette unokanővérét Szász Póli írónőt, aki egy év múlva meghalt.1853-ban Kecskeméten tanár, 1854-ben Kézdivásárhelyt, 1857- ben Kúnszentmiklóson ref. lelkész, 1850-ben a Tud. Akadémia tagja, szerkeszti az akadémiai évkönyvet. 1863-ban Szabadszálláson lelkész. 1865-ben orszgy. képviselő, 1867-ben vall. és közokt. min. tan., 1869-ben Pest vm. tanfelügyelője. 1882-ben egyet. tb. doktor, 1884- ben dunamelléki püspök. Egyike volt egyháza legérdemesebb férfiai- nak. Minden téren maradandót alkotott. Korabeli összes lapoknak dolgozott. Egyházi, költői, történelmi és irodalmi müvei e helyen fel nem sorolhatók.
Péterfalvi Szathmáry Károly.Született 1831. július 24-én Szilágysomlyón. Meghalt 1891. jan. 14-én Budapesten. Résztvett a szabadságharcban és osztrák börtönbe került, azután egy pesti magániskolában tanított. 1857-ben bölcsészeti oklevelet szerzett és Máramarosszigeten tanított, 1862-től Nagyenyeden. 1868 bán a Hazánk szerkesztője. 1869-ben országgyűlési képviselő. 1870-ben a Hon munkatársa. 1872-ben megalkotta az Orsz. Kisdednevelő Egyesületet. 1878-ban az Országgyűlési Napló szerk.Számtalan történelmi munka őrzi gazdag munkásságát.★A Kisfaludy Társaság 102 éves múltjában tehát a titkári hivatal jegyzéke alapján az elhúnyt tagok sorában 16 erdélyi és székely testvért találunk, kik dicsőséget hoztak fajukra és szükebb hazájukra.A Társaság — hála Istennek! — élő erdélyi és székely tagjaiezek :Áprily Lajos, gróf Bánffy Miklós, gróf Bethlen István, Gyallay Domokos, Hegedűs Lóránt, Hegedűs Sándor, Nyírő József, Ravasz László, Szász Béla, Szász Károly, végvári Reményik Sándor.



646 HARGITAVARALJAAdataikat nem közöljük, mert munkásságuk még nem befejezett. Éljenek sokáig! Ádám Éva.
Dübörög a történelem szekere. . .Milliók titkon álmodott álma valóra vált, . . . milliók annyiszor elsóhajtott fohásza meghallgattatott 1 . . . ,s amint olyan szépen hangzott el a komáromi üdvözlő beszédben : „A látomás beteljesült I . . .  A Hadúr fehér lován bevonult a felszabadult ősi földre 1A magyarok Istene nem hagyta el a magyar népet!Az isteni örök Igazság elindult diadalmas útjára, . . . Magyarország feltámadása megkezdődött!Nagy darab véráztatta ősi magyar föld szabadult fel az átkos idegen uralom alól. Kalászt termő rónák, kövérfüvű rétek és legelők, dúslombú erdők, érctermelő hegyek, bővizű patakok és folyók lettek újra magyarokká, hogy növeljék Hazánknak gazdagságát, gyarapítsák annak erőforrásait.Több, mint egy millió magyar testvérünknek a szenvedések füzében megacélozódott, kemény magyar lelke, az önkény kegyetlen nyomása alatt is megőrzött, hűséges magyar szive, lelkes hazaszeretete és odaadása, tudása és tehetsége, építő szelleme és szorgalmas, munkás keze tért vissza ismét hozzánk, hogy részt kérjen és részt vegyen a nemzeti újjáépítés tovább folyó nagy munkájában.Mindnyájan e történelmi események hatása alatt állunk. Mindnyájan telve vagyunk nagy-nagy örömmel, ujjongó lelkesedéssel és mélységes hálával, hogy ezt a feltámadást megérhettük.Örülnek azok, akik a hosszú, nehéz rabság járma alól felszabadulva, ismét a szabad magyar Hazában élhetnek, ajkukról újra szabadon szállhat az édes magyar szó, újra vígan szárnyalhat a zengő magyar nóta IS örülünk mi is, akik túláradó szeretettel ölelhetjük őket kebleinkre s örömkönnyes szemekkel, újjongó lelkesedéssel üdvözölhetjük és szoríthatjuk karjaink közé a tőlünk oly régóta elszakított drága magyar testvéreinket.De örülniük kell azoknak is, akik most még nem szabadultak fel, akiknek még tovább is a rabság keserű kenyerét kell enniök, a durva elnyomatás nehéz igáját kell hordozniok.Érthető ugyan, ha ezeknek az örömét, lelkesedését csökkenti, megbénítja, ha szívüket keserűséggel tölti el az a tudat, hogy rájuk még nem derült fel a szabadság hajnala, részükre még nem harsant fel a feltámadás trombitája, — s minden fájó együttérzésünk és ragaszkodásunk ezeké a továbbszenvedő testvéreinkké.______ Különösen nekünk: erdélyieknek kell teljes lélekkel s nagy*) A Székely Mikó-KoMégium Öregdiákegyesületének múlt számunkban ismertetett ünnepi ülésén elhangzott elnöki megnyitó.



HARGITAVARALJA 647nagy szeretetíel osztoznunk a továbbra is elszakítva sínylődő testvéreink e szomorú és fájó keserűségében.De azért e történelmi napokban mégis el kell fojtanunk a keserűség feltörő hangjait s mindnyájunknak — a határokon innen és túl — egy nagy közösségben : az örömnek, a hálának, a reménynek, és bizakodásnak közös érzéseiben kell összeolvadnunk!Örülnünk kell, hogy annyi szenvedés, oly sok, nehéz küzködés és gyötrő bizonytalanság után végre megindult az igazságtevésnek immár többé fel nem tartóztatható folyamata, — hogy végre rés támadt azokon a börtönfalakon, amelyek 1000 éves Hazánknak annyi hűséges fiát elzárták tőlünk — s végre meglazultak azok a szégyenteljes kötelékek, amelyek annyi millió magyar testvérünk testét és lelkét gúzsba kötözve tartották.Hálával kell elteljünk legelsősorban a magyarok Istene iránt, hogy megérnünk engedte a nyomasztó sötétség után ezt a hajnalhasadást, a 20 éves gyász és csüggedés után a bizakodásnak s a jobb jövő reményének ezt a megerősödését IHálával kell gondolnunk továbbá mindazokra, akik e nagy idők és nagy események bekövetkezését lehetővé tették, elősegítették.A hála és köszönet, az alattvalói hódolat és mélységes tisztelet adóját kell elsősorban lerónunk Magyarország Államfője: vitéz nagybányai Horthy Miklós Kormányzó Ur iránt, akinek bölcs és igazságos uralkodása, körültekintő, higgadt és nagyvonalú államvezetése ezeknek a nagy eredményeknek véráldozat és minden nagyobb kockázat nélkül való elérését lehetővé tette.Hálával és köszönettel tartozunk továbbá a vezető államférfiaknak is, akik Kormányzó Urunkat e nehéz feladatának megvalósításában oly szakszerű tudással, rátermettséggel és önzetlen hazafisággal támogatták.Köszönet és hála illeti azokat a külállamokat is és azoknak vezetőit, akiknek kipróbált barátsága és hatékony támogatása elősegítette igazságos ügyünk győzelmét.Hálával, köszönettel és rajongó sze-etettel kell körülvennünk a mi dicsőséges nemzeti hadseregünket is, ami szemünkfényét, amelynek minden egyes tagja és mindenik vezére a magyar ősi jellemvonásoknak : a bátorságnak, vitézségnek, lovagias nemeslelkűségnek és harci erényeknek egy-egy eleven megtestesülése s amelynek ereje, felkészültsége és fölényes önmérséklete igen nagy mértékben hozzájárult az elért eredmények kivívásához.S végül és főként hála, elismerés, meleg szeretet és testvéri ragaszkodás kell eltöltsön mindnyájunkat felvidéki honfitársaink iránt, akik 20 évi nehéz rabság, testi és lelki megkinoztatások, gyötrelmek és szenvedések ellenére is mindvégig kitartottak mellettünk, magyarságukat, nemzeti érzésüket csorbittatlanul megőrizték s küzdelmes harcaik diadalmas megvívása után változatlan hazaszeretettel és áldozatkész munkakedvvel tértek vissza hozzánk, elszántan és felkészülten a további munkára és küzdelmekre!De a szeretet és hála érzései mellett reménység és bizakodás is kell éljen mindnyájunk lelkében a jövő iránt. Ereznünk, sőt tudnunk kell, hogy a magyar Igazság most már nem fog megállani a



648 HARGITAVÁRALJAfeleúton, a történelem dübörgő szekere el fogja gázolni a még előtte álló akadályokat s nemsokára el fog jutni a végső célhoz, minden magyarok igazságának teljes diadalához!Érezzük és tudjuk s megingathatatlan hittel hirdetjük, hogy nincs messzire már az az idő, amidőn többi elszakított testvéreink is szabad magyarokként borulhatnak szeretettől túláradó keblünkre s lelkes örömmel szoríthatjuk őket is karjaink közé, hogy onnan többé soha el ne bocsássuk őket IDe tudnunk kell azt is, hogy a végső diadal kivívásában s hitünk és reményeink megvalósításában milyen nagy segítségünkre lesz a visszacsatolt egész Felvidék.Minden kis rög, amelyik visszatapadt most az édes hazai anyaföldhöz, minden kis búzakalász, amelyik ott terem a visszakerült felföldi rónákon, a mezők kövér füve, az erdők lombos fái, a folyók és tavak, a hegyek, bányák és ércek, a gyárak és ipari központok, a vasutak és hidak, a hajók és tutajok, a sok-sok állat — szelídek és vadak — s végül a teremtés koronájának milliói: az emberek, az érzőszívü anyák, a tudnivágyó gyermekek, a lelkes ifjak és erős férfiak, a sok-sok alkotó szellem, gondolkozó fő és szorgalmas munkás kezek, — s a történelmi emlékek és megszentelt hagyományok mind-mind egy-egy új erőforrásai lesznek a megnagyobbodott Hazának és Nemzetnek, fokozni fogják kitartásunkat és elszántságunkat, felfegyvereznek a további küzdelmekre s növelni fogják azt a vonzóerőt is, amely nemsokára a most még elszakított többi részeket is egybe fogja kapcsolni és összeforrasztja a forrón szeretett Őshazával ! ! Dr. Bartha János.
Vesszen PárisiNevét ne mondjad . . .  átok, csak átok, Miattok szenved ősi hazátok.Értük izzad vért a magyar föld,Éhes ebfalka szavukra üvölt.Napjuk alkonyul, ha délre jár is S leomlik Páris!Nevét ne mondjad . . .  szégyen, csak szégyen, Miattuk kínlódsz koldus kenyéren, ők  tépik ronggyá a gúnyát rajtad,Ők akarják, hogy igába hajtsad A fejed s üríts méregpoharat i s . .  .Páris, csak Páris 1Nevét ne mondjad, csak útáld, gyűlöld, Hazug, hamis fény mivel bűvölt. . .Káprázat, csalás csak kultúrája . . .Hitvány a lelke, álnok a mája.



HARGITA VARALJ A 649Hazug a szája, ha imán jár is,Sodorna Páris!Nevét ne mondjad . . .  szenny, mocsok, métely, Mákonyos bort ád, nem ébrednél fel Józan valóra vad mámorábul,Ki rájuk hallgat, mind hazát árul . . .Bitóra vélíik, vérpadra máris . .  .Vesszen el Páris! Murgács Kálmán
„A  magyar történelem géniuszának meg
vannak a maga utjai és kijátszhatatlan

törvényei"Mindnyájan örömtől repeső szívvel, szinte Iélekzetet elfojtva, majd ujjongva majd könnyezve kísértük figyelemmel, — ahol és amikor csak lehetett, — vitéz hadseregünknek a Felvidékre való bevonulását. Még most is fülembe cseng a sok : éljen Horthy! éljen Hitler! éljen Mussolini! — Aztán: éljen Imrédy! éljen Kánya! éljen Teleki! Mindent vissza! és — Erdélyt vissza ! — Istenem ! — Erdélyt vissza ! — Erdélyt vissza !A losonci üdvözlések során egy páratlanul bájos, fenséges és feledhetetlen szép kép bontakozott ki előttünk. Egy alig elemi osztályos, gyönyörű kisleányka zengi el meghatóan csengő-búgó, sziveket megrázó hangon üdvözletét. József főherceget és vitéz nagybaconi Nagy Vilmos altábornagyot köszönti.— Hogy is folytatta ?Fenséges Uram, nagyméltóságú Altábornagy úr, kérem szépen simogassák meg fejemet, hadd érezzem, — tudjam, hogy nem álom, hanem valóság az, amit most Iátok, s hogy én — csakugyan magyar 
kisleány vagyok . . ., Mindnyájan azt kérdezzük, hogy álom-e, vagy valóság, hogy az Úristen ennyire megsegített? — A magyar igazság csakugyan utat tört? És hálát mondunk a Gondviselésnek azért, „hogy az elmúlt húsz év alatt az első igazán európai gondolat, a revízió, a magyar nemzet magas erkölcsiségéből, politikai bölcs éleslátásából, hősies akaratából született meg.“— Éljen Horthy! — éljen Kánya! — éljen Imrédy! — éljen Teleki! — éljen Hitler! — éljen M ussolini! Éljen az izzig-vérig magyar, dicső hadsereg! Mindent vissza! Erdélyt vissza! . . .Győzött a magyar élniakarás, a magyar kultúra s megvagyunk győződve, hogy ez a győzelem döntő és végleges lesz, hiszen ami eddig történt, az csak — kezdet!Nemde, felemelő érzés tudnunk, hogy ma már magyar katonáink őrzik a Felvidéket! Árpád, Hunyadi, Rákóczi, Görgei csapatainak glóriájában, a Kárpátok, a Doberdó, Limanova és Gorlice dicsőségé



650 HARGITA VARALJ Avei, hogy már fut, vergődik, bomlik az a hadsereg, amely árulással, gyenge nők és ártatlan gyermekek kínzásával, szibériai fogolymészárlással, falvaink és városaink kifosztásával örökítette meg szervezőjének és magának a nevét az összehazudott híres, demokratikus államban. „Magyar lélekből lelkedzett vezérünknek és államférfiaink böl- cseségének köszönhető, hogy katonáink útját bevonulásukkor nem borították hullahegyek. A magyar katona egyetlen rohamával el tudta volna seperni azt a gyűlölettől részeg gyülevészt, de le tudott hősies fegyelmezettségében mondani a véres dicsőségről, hogy megszerezze a nagyobbat: a magyar kultúra dicsőségét," — mondja egyik jeles publicistánk. S valóban van ez olyan hősi tett, mint akár a vértengerben kiharcolt győzelem.A zimankós, ködös novemberi napok csodát láttak. S az ősz a bőkezű tavasz mosolyával, virágerdejével ékesítette katonáink bevonulását.S ezzel egy új ezredév küszöbére léptünk. Ezzel eljutottunk a 
Nagyságos Fejedelem hamvaihoz s keblünkre ölelhettünk tizenegy magyar várost és 854 községet.A trianoni szerződést rosszindulatú emberek alkották, hogy eltemessék Magyarországot. S mi most Trianont temetjük. Bármily szokatlan, — most a temetés fölött ülünk örömünnepnapot, — mondta Rothermere.Látásokat látott egy milliónál több testvérünk, mert meglátta a várva-várt igazi vezérét és Hadurát — büszke fehér lován ! Mert hallhatta férfiasán zengő, magyar, meleg szavainak önérzetet visszaadó, felemelő szózatát.— Húsz év múló pillanat — mondá az első magyar ember, de ennek a nemzedéknek, amely ezt végigszenvedte, örökkévalóságot jelentett.Székely Testvérek, ennek hallatára a szivembe nyilait minden hang, minden szó, a még a Felvidéken sínylődő kétszázezer magyarra s különösen Erdélyre s most még jobban szenvedő véreinkre gondolok. Hej. mert nagy örömében is sírva vigad a magyar.Ámde vigasztalódjunk, lesz még egyszer és nemsokára nagyobb ünnep is a világon 1 . . .Hiába vetették magukat ellenfeleink vérebek módjára Magyarországra, a történelem géniuszának intő parancsára, lám már meg- juhászkodtak, lelkiismeretükbe kaptak. Hála a Berlin-római tengelynek, de hála bölcs vezéreinknek i s !„Hála, hogy a világtragédiából ennyire felocsúdhattunk, újjongó örömnapokra virradhattunk! Hogy ma már csakúgy peregnek, szinte zuhognak az események. Hogy gyönyörű dandáraink, motoros járműveink, harci kocsijaink és repülőgépeink már egy elrabolt föld
sávon hirdetik a magyar katonai erők diadalát! S hogy, ami még sohasem történt meg, a mi igazságunk végre Európa bölcseinek is szívügyévé vált." „Testvérek, Székely Testvérek! Mi még hazamegyünk, nem sokára megyünk!Már-már látom, hogy miképp készülődik egy alig elemi osztá



HARGIT A VÁR AL| A 651lyos „székely-rokolyás" kisangyal, méltó párja losonci aranyos testvérkéjének. Ö is József főherceget s vitéz nagybaconi Nagy Vilmos altábornagyot üdvözli: a székely vezért. És őt is megsímogatják, hogy érezze, hogy tudja, hogy nem oláh leánykának, hanem székelynek született.Úgy legyen! Úgy lesz! Mert a magyar történelemnek megvannak a maga útjai és kijátszhatatlan törvényei. — Éljen Nagymagyar- ország!
Dósa János ny. gimnáziumi tanár.Búsulnak az erdélyi fenyők . . .Két rövid hírt olvasok a lapokban: 1. A román titkos rendőrség börtönbüntetéssel sújtott két biharmegyei magyart, mert egy vendéglőben örömtől kipirulva beszéltek a felszabadult felvidéki városokról. Rendeletileg tiltották be nyilvános helyeken a beszélgetést a felvidéki magyar területek visszacsatolásáról.2. A román kormány beszüntette az erdélyi fenyőfáknak Magyarországra való szállítását*) a karácsonyi ünnepekre.Felháborodva hagytam abba az újságolvasást, szomorú lettem s elgondolkozom . . . Szegény erdélyi testvéreim, hát nektek velünk együtt örvendezni s együtt érezni sem lehet ? Nem szabad ? Még csak beszélni sem szabad, lehalkítotfan, erősebb hangsúly nélkül sem, a Felvidék felszabadulásáról ? Hiszen még a börtönben sínylődő raboknak sincs az megtiltva, hogy ne ö vendezhessenek kiszabadult társukkal, hogy napokig, hetekig szeretettel ne emlegessék és sokáig, sokszor ne gondoljanak rá !A szegény erdélyi magyarok szigorúbb ellenőrzés alatt és súlyosabb rabságban vannak. Kegyetlen rendelet e z ! Úgy látszik Nagy- oláhországban is baj van az igazságosság és e lelkiismeret körül, akárcsak szövetségesének, Benesnek „összehazudott" államában ; a demokrácia szabad és boldog hazájában, ahol a csehek egyszerűen elkobozták a rádiókészülékeket, mikor a magyar rádió jobb híreket adott le a reménykedő magyaroknak. Emigy tisztelték a magántulajdont 1 Pedig hiába volt minden, mégis titkon hallgatták! A magyar hajnalhasadásáról szóló híreket — örömtől kipirult arcok és csillogó szemek lesték a Felvidéken is.Hiába minden, az erdélyi magyar testvérek tovább is örvendezni fognak velünk és szeretettel fogunk mindég egymásra gondolni— amíg nem kapunk „Mindent vissza"! — Hát még azután!*Nem szabad az erdélyi havasok fenyőinek karácsonykor hazalátogatni ? — Oh ! miért ? Hát még ők is veszedelmesek ? Veszélyt jelentenek? Szegénykék — kémek — talán? — Nem jöhetnek ide, nem láthatjuk őket, nem szívhatjuk be azt a friss, üde illatot, nem érezhetjük benne az erdélyi lélek tisztaságát, nem hallhatjuk az ot-*) Beszüntette az erdélyi lakosság részére is. Szerk.



652 HARGITA VÁRALJ Atani szívek üzenetét, nem vásárolhatok erdélyi fenyőfát karácsonyra ?A fiammal együtt nem képzelhetem magam újra kincses Kolozsvárra (ahol ő született) karácsony szent estéjén, mikor a karácsonyfánktól megkérdeztük: Úgy-e Kolozsvárról jöttél hozzánk ? Mit üzen nekünk a nagy Sétatér mögötti villasor a Rákóczi úton, ahol laktunk 1914-ben? Hát a Törökvágás? A Házsongárd ? A Majális utca ? A sétatéri tó hattyúi ? Óh 1 hányszor etettük őket 1 Mit üzennek az odavaló rokonok ? Hát a templomban, ahol vitéz Ken- deh-Kirchknopf Gusztáv nagytiszteletü úr prédikált gyönyörűen, aki azóta már örök álmát alussza itt Budapesten. Isten igéjének hirdetése közben jött érte a halál, szerette a magasságos Isten is — szép halált adott néki. Nyugodjék békében.Drága fenyőfák, sírok utánatok, látni akarlak benneteket! Tudom, érzem, a kegyetlen rendelet óta már nem álltok olyan sudáran és délcegen, mint eddig, a friss zöld színetek elhalványul, talán fonnyadtok, el is száradtok, többé nem lesztek oly üdék. frissek, illatosak, mint régen, hiszen elvették a karácsonyi ünnepeteket! Ugy-e sírtok ? Mi is sírunk értetek! Bízzatok, higyjetek egy szebb jövőben, mert lássátok szülőföldemen a felvidéki fenyők már közelednek felénk úgy, hogy soha vissza ne térjenek többé! T i is elindultok! Zöld a színetek — remélnetek kel l ! Addig is álmondjatok szépeket.Kőszeghyné Úsz Irén de genere Thekule.
A FöldIrta: Dr. SZA CSVA Y JÓ ZSE F, (Folytatás)Az idő ment. Teltek a napok. Sok minden megváltozott, csak az orgiázás maradt állandó.Május tizedikén, az egyesülés nagy évfordulóját ünnepelték. Világos virradatig tartott ez alkalomból is az orgia. Tökrészegen ültek az asztal mellett, amikor hirtelen kinyílt az ajtó s a küszöbön megjelent az elveszettnek tartott Kővári László.— Mi van itt ? — kérdezle érces, kemény hangon.Mindannyian felfigyeltek. Muntyán borgőzös fejét felvetette s vérvörös szemeit Kőváryra szegezte. Megismerte. Hirtelen felállt s imbolygó léptekkel, mindkét karját ölelésre tárva, feléje közeledett.— Szervusz, Laci, téged várunk — mondta akadozva s át akarta ölelni.Kőváry balkarjával félrelökte.— Kitakarodj a házamból, gyilkos! — kiáltott rá — s te is, te gyalázatos — s reámutatott a lábán alig állni tudó Mártára. — Mind kitakarodjatok 1 — s az ajtót dühösen kivágta.— Kitakarodjatok — ordította a terraszt és udvart ellepő falusiak nagy tömege, mely Kőváryt egészen idáig kísérte.— Megyek — mondta lehorgasztott fejjel Muntyán s a csapzott hajú, részeg Mártát magához ölelve kitámolygott.A falusiak ökleiket rázva fenyegető magatartást tanúsítottak.



HARGnrAVÁRALJA 653— Ne bántsátok, emberek! — szóit rájuk Köváry. — Menjetek békében haza.T íz perc sem telt el, üres lett a kastély és udvara. Laci ma- gáramaradt. Csak állt és nézett. Semmi, de semmi sem volt a nagy ebédlőben, ami a rég tovatűnt, felejthetetlen múlt emlékeit eszébejuttathatta volna, hisz nemcsak a bútorokat, képeket távolíltatta el Muntyán, hanem még a falakat is átfestette és mégis, annyi emlék elevenedett meg hirtelen a lelkében, hogy a könnye kicsordult s a mellette álló s a fogság minden szenvedését vele megosztó tisztiszolgáját átölelve, hangosan zokogni kezdett.— Minden elmúlt, Pista — mondta roppant keserűséggel, szak- gatottan. — Nincs tovább — s a falnak támaszkodott.— Dehogy nincs, nemzetes uram — szólt vigasztalóan, könnyeit törülgetve, Pista. — A legelején kezdjük. Isten segítségével majd csak visszük valamire.— Már nem lehet. Kiesett a kard a kezünkből. Nincs mivel a földet megvédeni.— Hát ez a két kemény kar mire való? — kérdezte roppant magabizóan Pista. — Tud ez kard nélkül is sújtani s jobbjával keményen belevágott a levegőbe.— Te igen, de én ? — s baljával a jobbkar helyén lógó kabát- ujjára mutatott. — Nekem már az sincs, amivel sújtsak.— Nem is kell, majd sújtok én. Nemzetes uramnál van az ész, nálam meg a nyers erő. Majd csak eligazítjuk ketten, amit el kell. A többi a jó Isten dolga. Hirtelen felkapott két nagy fotelt s kivitte az udvarra. Aztán sorra-rendre mindent kihordott. Egyszerre üres lett a nagy ebédlő.Laci ezalatt az ablakon át elmerengve nézett a messzeségbe. A múlt édes-bús emlékei úgy lekötötték gondolatait, hogy észre sem vette, hogy Pista az ebédlőt a padlásról s zokataszobából elöhor- dott bútorokkal benépesítette.— Nemzetes uram, idenézzen — mondta egészen megvidá- modva. Itthon vagyunk újra. Egy hét alatt minden úgy lesz, ahogy volt. Eltüntetek minden nyomot, ami ezekre a gazokra emlékeztetne. Lacinak arca még szomorúbb lett, amint a régi bútorokat meglátta. — Ej, miért bántod őket ? Miért akarod a múltat újra visszahozni ?— Azért, jelentem alázatosan, hogy megváltozzék minden. Hadd legyen úgy, mint régen volt.— Már késő, nem lehet.— Próbáljuk csak meg — biztatgatta s tovább rendezgetett.Laci lassan, lassan ahhoz a székhez közeledett, amelyben édesanyja szokolt volt időzni. Amikor odaért, baljával simogatni kezdte a szék támláját.— Drága, jó, édesanyám — mondta magában s megeredtek könnyei.Pista megilletődve nézett gazdájára. Az ő lelkét is elöntötte a fájdalom keserűsége. A szemébe gyűlt könnycseppet észrevétlenül kitörölte.



654 Ha r h it a v á r a l j a— Akárhogy lesz, akármint lesz, de megbirkózunk velük — mondta. — Holnap idehivom a festőket. Ujrafestetünk mindent.— Mivel és miből, hisz egy fillér nem sok, annyi pénzünksincs. — Majd kirendeli a jó isten. Már sejtem is, hogy hol van a segítség.— Mit mondasz? Mire gondolsz?— A pénzre. Az aranyra. Hát elfelejtette már a nemzetes úr?— Mi t?— Ej no, jusson hát eszébe — s egészen közel hajolva hozzá, súgva mondta. — A néhai nemzetes asszony által eldugott aranyokra gondolok.Laci most hirtelen felemelkedett a szék támlájáról s körülnézett, mintha attól tartana, hogy nem hallja-e valaki a beszélgetésüket.— Igazad van, Pista. Gyere csak, — s azzal lábujjhegyen átmentek a másik szobába. — Itt kell lenni —■ s a kályhamögötti csempékre mutatott. — Hozz valami szerszámot, had győződjünk meg. Pista sirült-fordult s egy pillanat múlva ott volt. Óvatosan bontogatni kezete a csempéket. Amint a negyedik csempét kivette, meglátta a falba erősített vasládát.— Megvan — mondta lélekzetvisszafojtva s serényen tovább dolgozott. Pár pe& múlva a ládát óvatosan kiemelte s az asztalra tette. — Itt a kulcsa is — mondta s átadta Lacinak.Kattant a zár s szemük elé tárult a sok sárguló arany.— Dicsérjük Jézust! — mondta hálálkodva Pista. — Most aztán nyugodtan csinálhatunk mindent.— Édes, jó anyám — rebbent a szó a Laci ajakán.Egy hét múlva úgy nézett ki a kastély, mint egykor: régen.A testet s lelket egyaránt tipró oláhuralom kíméletlenül, durván és kegyetlenül reáfeküdt az állásából, vagyonából kitúrt magyarságra. Kőváry éles szeme mindent látott. Figyelmét semmi sem Kerülte el. Nemcsak látta, de szomorúan tapasztalta, hogy nap-nap mellett nő, szaporodik az oláhság, hogy mint az áradat, úgy lepi el az eddig a magyarság által elfoglalva tartott állásokat. Csonkasága, bénasága csak növelte az elhagyatottság, a magáramaradottság lelketölö, energiátőrlő, munkakedvet lohasztó érzetét. Ennek ellenére a lelkét marcangoló fájdalom keserűsége, a múlt megszentelt emléke, a föld szeretete, a hazájáért, fajtájáért lángoló nemes szive, a jobb jövőbe vetett égő hit ereje megacélozta akaratát s megnövelte elszántságát. Kard nélkül, csonkán, bénán, de erős elhatározással felvette a harcot a földért.— Amíg egy talpalatnyi földem marad, hol lábamat megvethetem, addig nem veszhet el a reménységem — mondta mély meggyőződéssel. A múlt és jövendő közt én leszek a hid. Történjék bármi, ittmaradásommal az eljövendő idő élöbizor.ysága vagyok és leszek. A múlt jogfolytonossága bennem, velem és általam testesül meg. A feltámadásba vetett hit ereje így megy teljesedésbe s válik élő valósággá.



HARGITA VÁRALJ A 655A két évig tartó nagy per visszaadta Kőváry Lacinak a kastélyt, a belsőséget s csupán hatvan hold tőidet. A többit, mintegy ezerkétszáz holdat Muntyának ítélt. Ha mérlegre lehetne tenni a két esztendő sok keservét, az átvirrasztott éjszakákat, a sok zaklatást, gyötrelmet és tortúrát s mindazt, ami egy ilyen perrel jár, úgy az elért eredmény egy picinyke csepp volna csupán. Ám, akármilyen picinyke is, mégis csak csepp, része a nagy egésznek. Kevés, de mégis több, mint semmi.Azzal a költséggel, amibe ez a per került, megvásárolhatta volna Laci mindazt, amit visszakapott. Segített rajta a porladozó anyai szív nagy jósága, mely ösztönösen megérezte az eljövendő idők nagy megpróbáltatásait s szerető gondoskodásával lehetővé tette, hogy a sok szenvedést átélt fiú ősei szent örökségét megtarthassa. Fel sem tűnt, észre sem lehetett venni, hogy a gyűjtögetett aranyok megkevesbül- tek volna. A maroknyi birtokot mintagazdasággá, valóságos paradi- dicsommá változtatta Kőváry szorgalma s erős akarata. Ebben nagy segítségére volt a hűséges Pista, aki időközben feleségül vette az ispán elárvult szépségét: Erzsikét.Muntyán a paragrafusok észtvesztő labyrintusainak még szövevényesebbé tételéért rengeteget áldozott. Sok pénzt emésztett fel az észnélküli, tudatlan gazdálkodása s mégtöbbet a soha véget nem érő dorbézolása. Adósságot-adósságra halmozott, dehát, mint mondani szokás, végül is betelt a mérték s több hitelt nem kapott. Már pedig költséges életmódjáról lemondani nem akart, vagy talán már nem is tudott. A vége mégis csak az lelt, hogy igen nagy bajba jutott. A reá bízott közpénzzel, mint sajátjával rendelkezett. A megbillent és egészen baloldalra csúszott mérleget minden igyekezete dacára sem tudta többé egyensúlyba hozni s az igazságot osztó sújtó kart, mely feléje vágott, feltartóztatni. A hitelezők összes ingó és ingatlanvagyonára kitűzették az árverést. A hivatalos vizsgálat óriási közpénzek el- sikkasztását állapította meg. Viselt állásából elcsapták. Ráadásul be is csukták. A börtönből azonban megszökött. Volt már e téren gyakorlata s aztán feleségével együtt nyomtalanul eltűnt.Az ingatlanokra kitűzött árverés napját megelőzően Kőváry Laci tiz, háborútviselt s ekép földvásárlásra igényjogosult magyart magához hivatott.— Emberek, nekünk itt hivatásunk van — szólt megilletődve, komolyan. — Ne feledjétek, hogy „akié a föld, azé az ország". Kötelességünk nemcsak magunkkal, de utódainkkal szemben is megmenteni és megtartani a földet. A földből nyerünk mindent. Föld nélkül nincs élet, nincs haza, nincs boldogság, nincs semmi. A földért hullt és hull a könnyünk és a vérünk. Amióta a világ világ, azóta a népek milliói mindig a földért harcoltak s haltak hősi halált s míg a világ világ lesz, a földért is fognak harcolni és meghalni. Ezért a föld mindennél többetérőbb. A földön ringott a bölcsünk s a föld fogadja be majd koporsónkat is. Az élet csak a földön lehetséges, mert a test, a lelkünk burka nem szállhat e földről sehova. Annak itt kell maradnia. Földporából lettünk, földporává válunk. A föld hát mi vagyunk. Ezért kell s kötelességünk is megbecsülni, szeretni és megtartani a földet, hogy megtarthassuk életünket. Álnoksággal, csa*



6S6 H ARG1TAVÁRALJAlárdsággal, gazsággal sokat elvettek tőlünk s ami megmaradt, nem elég nekünk. Minden tőlünk elvett talpalatnyi földet vissza kell szereznünk. Itt az alkalom a visszaszerzésre. Holnap kerül árverésre a Muntyán által bitorolt föld. Úgy határoztam, hogy ez a föld a tiétek legyen. Nesztek, itt a vételár — s az ámuló, bámuló magyaroknak, a külön-külön zacskókba rakott aranyakat átadta. — Aztán — emelte fel jelentőségteljesen balját — ne tudja meg soha senki, hogy én adtam a pénzt.Másnap az árverésen az oláhok nagy meglepetésére a tíz magyar megvette a földet. Visszakerült a magyar vérrel szerzett s magyar könnyel áztatott föld újra a magyarok kezébe, hogy összekösse a dicső múltat a még dicsőbb jövendővel.Kőváry Laci pedig elment Pistával a temetőbe. A Kőváryak por- ladozó tetemeit magábazáró kriptának Muntyán által befelé fordított címerét újra kifelé fordította.— Anyám, édes jó ayám, élni fogunk — mondta bizakodva s a kripta előtt nyílt piros rózsát megcsókolta.Észre sem vette, hogy mögötte áll a tíz magyar, kik kalaplevéve imádkoztak: „Hiszek egy Istenben,Hiszek egy Hazában.Hiszek egy isteni örök igazságban.Hiszek Magyarország feltámadásában 1“— V é g e .  —
Az Olt folyó panaszaCsatangolok hegyen, völgyön, síkon.Régen vágytam ily helyekre titkon.Nem tudom, ébrenlét-e vagy álom:Az Olt folyót magam előtt látom.— Állj meg kérlek, hallgasd meg panaszom Isten jó, hogy veled találkozom.— Hogy panaszod lehet régen tudom : Sírásodat hallottam az úton.— Víztükrömbe nézz le vándor-testvér: Látom, hogy a te arcod is fehér. .  .A bánatunk közös lehet nekünk:A szép székely múlt felett könnyezünk.— Büszke voltam megyém szép folyója, Hogy itt kanyarogsz ezer év óta.Mint Hadak-útja hullámzik habod Ahogy üzeneted hátra hagyod.— Minden ellenséggel szembenéztünk S a történelem elszállt felettünk.Jött új ellenség, dealattomba,S úgy támadott minket róka-módra,



Ha RGITAVÁRALJA 65?Most még azt mondják az átkozottak, Hogy minden az övék, mit elloptak, övék a falu, a patak, az erdő!De Igazság felett a Nap feljő . . .Román folyónak neveznek s haj I Román legyen nekik a székely faj.Habot hányok e durva szavakra És titkos tervet szövök tavaszra.Száradjon ki inkább víz-ősapám S ne lássam soha ringató anyám:Úgy elöntöm szép Székely hazámat Hegye se látszik a fenyőfának.Úgy elseprek minden oláh átkot: Hírmondani se marad oláh ott.Székely Testvér mentsetek meg engem Mentsétek meg ősi becsületem:Holtan fordulok vissza anyámhoz Maradjon medrem örökre száraz . . .De ne sírj Székely, mert visszajövök.Ha eltűnnek innen az ördögök Szőke székely folyó leszek újra:S ragyog felettem a Hadak útja! Zabolai.
Régi kolozsvári diákcsinyekCsíkmegyének nagy tanulmányi alapja volt. Sok szegény székely fiú végzett ennek segítségével a kolozsvári katolikus konvinktus- ban is. Háromfertály évszázada, hogy apám ott tanult velük és ennek emlékére megengedte, hogy a negyedik gimnáziumot én is ott végezzem, mint bennlakó. ízelítőül egy hetven évnél öregebb történetet mondok el.Silentium, vagyis a tanulási órák alatt egyik jó tanuló gyakran előszedte a fiókjából aranymetszésű jutalomkönyvét és azt lapozgatta fitogtatásul. A népszerűtlen jó tanulók közé tartozott hencegésével. Apám viszont a népszerű tiszta jelesek közé tartozott, hát őt kérték fel egy kis megtorlásra, mikor kimenő alkalmával az elcsent könyvet a markába nyomták. Apám hamar elvitte egy könyvkötőhöz és beköttette vele a lapozási élét éppen úgy, mint a háta volt. A könyvet tehát nem lehetett többé kinyitni. Visszacsenték a fiókba. Mikor tulajdonosa újra elővette, hogy kérkedően lapozgasson benne, előbb élvezettel nézegette a hátát, aztán fordított rajta egyet, hogy lapozhasson. Hát ott is háta van. Riadtan forgatja a könyvet, de minden hiába. Ijedten szaladt be a subregenshez, hogy vele az ördögök incselkednek. A tettes ördögöt nem árulták el.

Az 1891/2. iskolai évben, tehát majdnem fél évszázaddal eze



668____________________________________ Ma RGITAVARALJÁlőtt kerültem ugyanazon szobába bennlakónak egy esztendőre. Az öreg Sáli bácsi (Salzbauer) azonban hiába emlegette, hogy apám volt egyedüli tanítványa, kivel latinul és görögül beszélgetett, mert azok az idők már akkor letűntek. De a diákszolidarítás megvolt. Nem ismertük még a skót vicceket, de a szászok elég szükkeblüek voltak, hogy ne legyünk kénytelenek a szigetországból importálni tu- karsági eseteket.Nem tudom, milyen megkülönböztetett figyelem révén én negyedikes létemre egy emelettel lejjebb kerültem ötödik osztályosok közé, hat személyes kényelmes szobába.Az élelmezés ellen sem volt semmi kifogásom, bár a levessel együtt nagy csészében tálalt főtt húst csak az akkori tigris fogaimmal tudtam jóízűen szétmarcangolni. A reggeli jókora üres cipó mellé én a pedellusnál kávéra voltam abonálva, de akinek nem tellett, a cipó is jól kitöltötte fiatal gyomrát.Mindamellett egészen jól esett mindig a diáknak, ha csomag érkezett hazulról. Legfeljebb, ha felit fogyasztotta el személyesen, nagyobb részit szétosztotta. A székely fiúk csomagjában legiöbb volt a csíki disznóság, az én apám Budán tanár volt, hát az én csomagjaimban több volt a nyalánkság, meg gyakrabban is jöttek. Bátran eloszthattam igazságosan, mert én elég gyakran mehettem cukrászdába is.Csak egy Markgraf nevű fogarasi szász fiü volt közöltünk, kinek jómódú szülei lehettek, mert lelakatolt bödönben kapta a zsírt és lezárt ládájában mindig volt tartalékban egy-két méter kolbász. Nem kívántam, hiszen elég jól el voltam látva, de szörnyen bosz- szantotl, hogy csomag érkezésekor csak épen a diáktörvények betartásául adott nagyon fukar kóstolót szegény társainak, a többit szigorúan zárv.t tartotta és a délutáni egy órás kimenőjén gyakran maradt otthon, hogy egyédüllétben fogyaszthassa.Bosszút forraltam. Ha Markraf sietett sétára, akkor tudtuk, hogy a sétaóra eltelte előtt fog a városból haza jönni falatozni. Intettem a fiúknak, hogy maradjanak vissza. Mikor már egyedül voltunk, akkor a zsírosbödönt oldalára fektetve a kályha tetejére állítottam és jól lelakatolt fedele mellett kicsepegő zsírt pléhtényéron ügyesen felfogtam. Aztán mindeniknek volt zsíros cipója, csak én nem ettem egy falatot sem, azon a ámen, hogy cukrászdába megyek, vagy meg vagyok híva. Mire Markgraf hazajött, mi már a főtéren, vagy a kedvelt te- metőkenünkben sétáltunk.A módszer jónak bizonyult, gyakoroltuk és a zsíros bödön hamarabb ürült, mint ahogyan azt gazdája számította. Egyelőre nem kapott zsírszállitmányt. A kis góbék pedig fájó szívvel nézték a fukar szász kolbászpuszlítását. Nem nézhettem sokáig. Betörő lettem. Mikor Vilmos barátunk sétálni indult, felfordítottam ládáját. A fenekén (a láda fenekén) szerencsésen találtam egy keskeny fenékdeszkát, melyet észrevétlenül le tudtam feszíteni. A láda fenekére rakott kolbászkötél persze így legfelülre került. Könnyű volt belőle egy mérsékelt darabkát lenyisszantani és szétosztani. Működésemhez segítséget nem fogadtam el most sem, de nem ettem egy falatot sem. Hanem a deszkát szépen visszahelyeztem, a szegek az előbbi helye



Hargita váralja 659ikre visszatolattak és fogták a deszkát, csak már nem olyan erősen, úgy, hogy közelebbi alkalommal már hamarabb ment a dolog.Markgraf Vilmos csóválgatta a fejét, hogy nagyon hamar fogy az elemózsiája, de hiába. Én pedig vérszemet kaptam és mikor legújabb csomagom érkezett, melyben semmi hús nem volt, csak Ínyencségek, a fiúkat a sétáról ott marasztottam osztozkodásra és meghívtam őket egy kis kolbászra. Vilmosnak nem szólt a meghívás, de azt látta, hogy húsnemüt nem kaptam. Hosszú orral távozott, de valami gyanú villant fel agyában. A kelleténél hamarabb érkezett haza és rajta kapott, mikor épen a kijáró deszkát nyomogattam vissza. Dühiben nekem ugrott és öklével ütötte fejemet. Kis tömzsi vasgyúró voltam, olyan alaposan eldöngettem zsugori barátunkat, hogy az nap sem nem tanult, sem nem vacsorázott. Ellenben bepanaszolt mindnyájunkat a rettenetes szigorú Pachinger Alajos subregens úrnak. Jött az inqisitio. Azaz csak jött volna, de nem került rá a sor, mert én minden kertelés nélkül kitaláltam mindent, kezdve a Markgraf csúnya fukarságán. Megmondtam, hogy a fiúk hozzá sem nyúltak semmihez, csak azt ették meg, a mivel őket saját kezemből és saját tányéromból megkínáltam, szétosztottam. Én viszont soha egy falatot sem ettem a Markgraféból. A szigorú pap szeme iszonyú villámokat szórt. Na, majd számolunk, morogta és elsőnek Markgrafot, a panaszost idézte be magánkihallgatásra. Azután... azután senkit... Így végződött első és tudtommal utolsó betörésem. A Vilmos név azonban annyira ellenszenvessé vált előttem, hogy azután még a Vilmákra is bizalmatlanul néztem. *A csíkmegyei kis Dóczy Lajossal mi voltunk az osztály leg- köpcösebb gyermekei. Tornavizsgán mégis kellett valamit bemutatnunk épen nyújtón. Hát kitaláltunk egy olyan páros medveforgást, mely nekünk nem volt nehéz, a közönség pedig halt meg a kacagástól. Egy-egy ezüst forintot nyertünk vele a cukrász nagy örömére. Szegény Dóczyval esett aztán meg, hogy a papi szüret utáni vacsorán az egész napi szüretelésben jó étvágyat szerezve, a káposzta mellé kapott gombócból nagy hangosan repetirt kért. Én is. Megkérdezték, hány darab kell. Tizet mondott. Nem hagyhattam magamat, én is. Erre felfigyelt a subregens és mellénk állott, hiszen már eredetileg jó tállal kaptunk négyen-négyen. Nem sajnálták. Mindig kis étkü voltam, de a konviktusban megtanultam, hogy kivételes esetekben lehet jó sokat előre enni, mint valamikor Bem apó. Ennek aztán később a harctéren jó hasznát vettem.Most volt alkalom és ok utólag és előre enni. De ismétlésül tiz gombóc furcsán hangzott.— Itt állok, amig megeszitek, hangzott a szigorú pap fenyegetése. Én hősiesen elkészültem, de Dóczy már az ötödiknél kékült- zöldült. Megsajnáltam és azt mondtam a főtisztelendő úrnak, hogy Dóczy csak azért rendelt tizet, mert én nem rendelhettem tizenötöt, hát most lulajdonképen nekem kell megennem a többit és én vállalkozom rá. A szigorú ember ijedten csapta össze kezét, de végre ő is elmosolyogta magát és odébb állott.



660 HARGITAVÁRALJAMásnap aztán jött az ágyvizit. Nagyot ütött pálcájával térítőmre és leszidott, hogy nem poroltam jól ki. Azonnal lekaptam a térítőt, ki a folyosóra és irgalmatlanul kiporoltam egy pár segítséggel. Végignézte, mert egyszerűen nem engedtem át a folyosón. Aztán hamar leterítettem ágyamra és mig ő az ajtóban állott, nagyot ütöttem rá (nem a papra, hanem a térítőre) pálcámmal. Csak úgy porzott.— Láthatja Főtisztelendő úr, hogy most is porzik. Ki volt az előbb is rendesen porolva.Mindig betyár vagy, mikor igazad van, — mondá és egész életemben úgy volt, de sokszor volt ám igazam. Udvarnoky.
Fel a gátra, magyarok!Irta : BIR1NY1 K LAJOS.Ezt a sokat, csaknem mindent eláruló kis írást az amerikai B R ID G EPO R T magyar újságból vettük át. Birinyi K. Lajos dr. „az örök magyar őserő szétzúzhatlan élet kinyilatkoztatásának legvasko- sabb megszemélyesítője. Neve millió és millió magyar leikébe mint nemzeti fogalom, mint történelmi esemény örökre be van vésve !“ — írja róla Máté-Törék Gyula ny. testőrezredes a Nemzeti Figyelő nov. ZO-i számában. Az amerikai honmentő munkálatokról a közelben bővebb tájékoztatót fogunk nyújtani. Szerk.Nagy ugrással haladt előre a magyar feltámadás napja. Ennek a történelmi eseménynek nem csupán az a fontos oldala, hogy Felső- Magyarországon visszakaptunk egy szép terjedelmű területet, amelyet húsz évvel ezelőtt elloptak tőlünk, hanem az, hogy most már megállapítást nyert az az igazság, amelyért immáron húsz éven keresztül harcoltunk, t. i , hogy az ezeréves Magyarország feldarabolása nemzetközi jogtiprás volt. Megállapítást nyert az a jogi szabály is, hogy ha igazságos az ellopott történelmi magyar területek egy kis részének visszaadása, akkor teljesen jogosan követelhetjük vissza mindazt az ezeréves magyar területet, melyet húsz évvel ezelőtt elraboltak tőlünk.De ne gondolja az amerikai magyarság, hogy most már megvan oldva a magyar területi kérdés. A rablók görcsösen ragaszkodnak azokhoz a történelmi magyar területekhez, melyek még a kezükben vannak. Most kell már igazán harcolnunk, hogy visszaszerezzük mindazokat a területeket, melyeket elloptak tőlünk,Igazunk tudatában folytatjuk harcunkat a teljes, tökéletes, a százszázalékos magyar feltámadásért. Ez a harc nem gyerekjáték, hanem igazi férfiak és nők harca. Ebben a harcban dolgozunk és áldozunk. Szent célunk a százszázalékos magyar feltámadás; nemes célunk az új magyar honfoglalás.Ne gondolja senki, hogy ezek a kijelentések üres frázisok.Óhazai testvéreink azon dolgoznak, hogy mikor Magyarország feltámadt és visszanyerte az áldott magyar földet, közös Édesanyánk kitárhassa szerető karjait és azt üzenhesse a világ minden részébe : „Gyertek haza, én vándor gyermekeim, akik elfáradtatok, nélkülöztök és éheztek! Gyertek haza ősapátok örökségébe. Van nekünk jó föl-



HARGITAVÁRALJA 6őldünk, az Isten is jó hozzánk, megélünk mi itten együtt szépen és boldogan !“Ezt a szent harcot most a „Why the Treati of Trianon is Void“ (Miért Érvénytelen a Trianoni Békeszerződés) című könyvem segítségével vívjuk, mert vagyunk annyian itten magyarok, akik hajlandók vagyunk harcolni és áldozni a magyar feltámadásért, mely szebb és jobb jövőt biztosít a magyar nép részére.
Könyörgésünk IstenünkhözEzt a könyörgést Zabolai, mint írja nekünk, azért küldi egyenesen a mi Istenünkhöz, mert első cikkében hiába fordult a magyar férfiakhoz, a második cikkében hiába fordult a magyar Nagyasszonyokhoz és honleányokhoz. Istentől vár tehát cikkére csodatévő megnyilatkozást. Szerk.Mindenható, igazságos Isten ITudom, jóelőre láttad az ellenünk való szövetkezést. Tudom, hagytál bennünket szenvedni. De tudom, hogy meg is könyörültél rajtunk, mikor kiválasztottad nemzetünk nagy fiát, hogy általa tolmácsold üzenetedet a magyar népnek. Tudom, hogy kiválasztottadban Te gyújtottad fel az isteni szikrát, tudom, hogy Te adtad ajkára magasztos Szózatodat, figyelmeztetve, intve, buzdítva minden magyart: „Hazádnak rendületlenül légy híve, óh magyar!"Gyönyörködtünk Szózatodban. Éneke'gettük mint minden más dallamot. De senki sem gondolt arra, hogy Tetőled származik a dal, s hogy voltaképen ez a Te Szózatod.Te üzented, Te parancsoltad, Te akartad, hogy bölcsőnk legyen e szent föld és egykor sírhantunk is. És mi nem ismertük fel, nem értettük meg üzenetedet a Te Szózatodban. Bocsásd meg ezt nekünk, sokat szenvedő székely és magyar népednek. Tiszta hallásunkat valami elhomályosítá!Most már tudjuk, hogy Te voltál a sugalmazó égi Hang. Engedd meg hát, hogy most leboruljunk előtted, könyörögve, hogy égi Szózatod megértésével v i l á g o s s á g o t  gyújthassunk lelkűnkben, agyunkban.Könyörgünk, hogy a Te Szent Fiad hatalmával tisztítsd meg szép hazánk belterületét a Judásoktól, kiknek fehérebb kenyeret adtál, s mégis alattomban fajtánk és Hazánk ellen törtek, több jogot és előnyt követelve és biztosítva maguknak. Könyörgünk, hogy világosítsd fel ellenségeink elméjét, hogy tudatára ébredjenek annak, hogy isteni intésed szerint jobb, ha békességes úton adják vissza mindazt, ami a miénk volt. Könyörgünk, hogy szabadítsd meg hazánkat és nemzetünket a vészterhes pártoskodástól, s csak olyan embereket tűrjél meg szép hazánkban, akik a nemzet javát és boldogulását akarják és tudják is szolgálni.Könyörgünk, mert Te üzented meg Szózatodban, hogy a nagy világon a miénken kívül nincsen számunkra hely, s hogy itt élnünk és halnunk k ell! Könyörgünk, hogy ne engedd erősödni ellenségeink hatalmát, de küldj nekünk olyan földi Erőt, ami meg fogja tudni védeni kicsiny, de tisztalélekben nagy, népedet.



662 MARGIT AVAR ALJ ATe tudod jól Uram, hogy hazánk földjéből, ha összeszorítanánk, csupa vér fakadna ki belőle, annyira át van itatva vérünkkel. Te tudod, hogy az ezer év szenvedésével megszereztük örök jussunkat.Te tudod, hogy Tőled nyertünk lelket ahhoz, hogy szeretettel fogadhassuk magunkhoz más népek fiait, akiket keblünkre ölelve különb életet nyújtottunk és biztosítottunk nekik, mint saját otthonuk, saját anyaföldük. Nem engedheted tehát, hogy most ellenünk törjenek. Segíts bennünket, hogy megtisztíthassuk hazánkat azoktól, akik csak azért jöttek ide, hogy elvegyék a kenyerünket s mégis ellenségeink maradjanak.Ne tégy különbséget gazdag és szegény között. De távolítsd el drága hazánkból azokat, akik nem érdemelték meg e szent földön termett kenyeret. S vezess bennünket új életre, hogy a feltámadás hitében összetarthassunk, s hogy hazánk egységét kiküzdve boldog megelégedéssel folytathassuk küzdelmes küldetésünket.Tudom, hatalmas Istenünk, hogy nemzetem leikéből fel-felcsap egy láng, amit hazaszeretetnek neveznek, de ez a láng még nem tudott eljutni Tehozzád. Engedd meg. Uram, hogy minden magyar szivébe eljuthasson az égi Szózat égi ereje, hogy meghallva és megértve égi üzenetedet méltók lehessünk elődeink és unokáink előtt.Imádkozunk mindennap. Megbünhődtük a múltat és jövendőt. De, ha imádságunk nem volt elég lélekből fakadó, ha imádságunk nem szállhatott fel még Hozzád, engedd meg, hogy Hozzád méltókká válva újra elküldhessük imánkat.Engedd meg, Uram, hogy a hitben, gondolkozásban, érzésben és látásban megtisztult nemzet, lélekben felfrissülve, szétzúzza a feléje szálló sötét fellegeket. Engedd, hogy újra oltalmad alá térhessünk, mert akkor bizonyos, hogy nem leszünk tovább a Föld kálváriajárói.Könyörgünk. Küldd el hozzánk Szent Fiadat. Szeretettel és tiszta lélekkel várjuk Őt. Két testvérnemzet borul lábai elé, hogy visszakaphassuk, azt ami a mienk, és ami nélkül tovább élni nem tudunk.És értesd meg minden magyarral, hogy a rabságban szenvedő, keresztet hordozó székely nemzet nélkül Csonkamagyarország soha- soha sem válhat azzá, ami v o lt: Mennyországgá.Könyörögjünk, együttesen imádkozzunk. Oldozd fel a láncokat székely testvéreink kezéről, s add vissza a vérrel áztatott szent Székelyföldünket. Ámen. Zabolai

Szózat az Erdélyből
menekült TestvérekhezA jövő történetírásnak minden bizonnyal nem éppen az utolsó fejezetét fogja képezni a megszállott területekről kivándorolt lakosságnak Csonkamagyarországon való elhelyezkedése és itteni szereplése. Ebben a kérdésben első helyen jönnek majd figyelembe, 250—300 ezer lelket kitevő tömegüknél és különös elhivatottságuknál fogva: az 

erdélyi menekültek. A történetírók kutatni fogják, hogy ez a tekinté



HARGITAVARALJA 663lyes számú színmagyar nép hol talált lakóhelyre, mivel foglalkozott, hogyan viselkedett, mit tett sajátos egyéniségének megőrzéséért, az elhagyott szülőföldért és az itteni közügyekért Magyarország ezeréves történetének ezen összehasonlíthatatlanul leggyászosabb korszakában.Míg az Északi és Déli területek menekült lakói egyesületekbe tömörülve kiváló, neves férfiak vezetésével némi életjelt és történelmi értékű nyomokat tudnak majd a kutatók elé tárni, addig az Erdélyiek vidékenként, vármegye-, sőt városok szerint százfelé forgácsolódva, külön utakon járva szervezkedtek, de ez a szervezkedés sem volt más és több egyik-másik kávéházban vagy vendéglőkben való alkalmi találkozásnál, minden magasabb erkölcsi cél kitűzése nélkül. Az idősebb tagok kihalásával aztán még ezek a tisztán egyéni érdekeket és egyéni érzelmeket tápláló összejövetelek is teljesen megszűntek és elenyésztek, a nagyenyediek kivételével, akik még egy-egy gyűlésen vagy családias kiránduláson adnak életjelt magukról.Végeredményképpen kimondhatjuk azt a sajnálatos tényt, hogy az erdélyi lélek húsz év múltán sem tudott a számkivetésben egymásra találni, egy nagy egységbe tömörülni, vagy olyan szellemi kapcsolatot teremteni egymásközt, melynek ereje és hatalma a legeldugottabb faluban vagy tanyán rejtőzködő erdélyi embert is megtalálja s magához kapcsolja, olyan közös munkára, mely külön értéket fog képviselni a történelemben, megfelelően a különleges erdélyi léleknek.Ebben a lelki kiellenségben, szégyenletes sivárságban mint üdítő oázis tűnt föl Szegeden a „Hargitaváralja" című tudományos, társadalmi és szépirodalmi heti folyóirat, mely már a harmadik évfolyamát zárja a mai számmal, maga köré gyűjtve azokat az erdélyi vagy az erdélyiekkel együttérző testvéreket, akiknek lelkében él még „szép Erdélynek bérces tája", a falu, a város, a szülőház, a templom, iskola és a temető, hallják még a harangszót, mely emlékeket kelt föl bennük, abból az időből, amikor tán még a nap is más volt az égen. Ennek a lapnak segítségére alig egy pár százan siettek a több százezres néptömegből.Ez az állapot egyetlen önérzetes ember előtt sem tűrhető tovább. Az erdélyi ügyet pedig szolgálnunk kell, azt az ügyet, melynek egye
lőre a lelkekben való ébrentartása, majd az idők teljességében akcióba 
lépése nélkül sohasem lesz életképes Magyarország! Egy kiváló román publicista azt mondotta a francia nagykövetnek, hogy ők a világon minden ellenségükkel kibékülhetnek, csak egyedül a magyarral nem, mert Erdély nélkül nincs Románia, de azt is tudják, hogy Erdély 
nélkül nem állhat fenn tartósan Magyarország sem. Ma állítólag tizenhatezer egyesület működik és szed tagdíjakat ideális célkitűzésekkel, midőn reális ellenérték nélkül, Csonkamagyarországon. Mi nem akarunk újabb egyesületet alapítani, mert egyesülettel nem lehet élő- leg, elevenen kapcsolni az ország teiületén szétszórtan élő százezreket. Mi utánamegyünk, megkeresünk mindenkit saját otthonában s csekély előfizetési díj ellenében, hozzuk két hetenként Erdély géniuszát, Erdély levegőjét, harangszót, emléket, holtak lélekjárását, elevenek reménységét és a feltámadás ígéretét, éppen a lelkek egyesülésében, az egyesülés hatalma és ereje által. Hozzuk mindazt, amit a



664 H AROITA VÁRALJAtörténelem majd glóriával övezve nyújt át a késő unokáknak.Hisszük és reméljük, hogy a nagy cél érdekében — melyben egyedüli életlehetőségünk van adva — meghozza mindenki a csekély ! áldozatot s csak azok maradnak el, akik lelkűk szentegyházában ösz- szetörtek minden oltárt, eltéptek minden köteléket a szülőfölddel szemben, lelkivakságból, gőgös önhittségből, vagy a jelen szűkkeblű ön-
,7pcpprfGödöllő, 1938. dec. 13.

Tamás Károly.

Könyvespolcunk
NÉM EDY G Y U LA : „Emberek! Én már oly régen repülök 

(Örökmécses)" című, Budapesten az Officininál megjelent, bibliofil verses kötete.Dr. N é m e d y  G y u l á n a k ,  székely testvérünknek, a szegedi Tömörkényi Társaság főtitkárának és az Országos Dankó Pista Társaság elnökének, a karácsonyi könyvpiac egyik legérdekesebb újdonságaként, a napokban jelent meg Budapesten mintegy tízévi irodalmi munkásságát összefoglaló: „Emberek! Én már oly régen 
repülük ! (Örökmécses)" című verseskötete. Ebben a költő-apa emel elhunyt, aranyhajú leányának valóban művészi síremléket, gyújt örökmécsest, mert a versek egyik fejezete róla, hozzá szó l:„Meghaltál, mégis, Te vagy lényegem :Zeném, szépségem, im ám : — életem . . . !“ zengi versében a költő, akinek azonban a hazája, a fajtája, a magyar és székely táj, Szeged, Kolozsvár, Erdély és a magyar falu iránti szeretete, a hitvesi hűség, olaszországi emlékei, művészetekkel való erős kapcsolata is dalt fakasztanak ajkán.A terjedelmes verseskötet 19 fejezetében széles skáláját fogja be az érzéseknek és gondolatoknak. — A „Repülő iskola" című fejezetben az egyénnek és az emberiségnek a repülés ikaroszi tragédiájával való kapcsolatait tárja elénk teljesen újszerű, eredeti és egyéni módon. — Az egyes fejezetek a költő lelkületének színes kaleidoszkópjával mutatják a szerzőnek változatos érdeklődését egyben minden témakörben való, komoly elmélyülését. Versei mélységes családi érzésének és szerető szívének csillogó gyémántszemei. Sokhúrú hárfáját mindig oly mélységes zengéssel szólaltatja meg, hogy ez már a jó Istenhez szárnyaló orgonabúgással egyenlő. Ezt annál is inkább érezzük, mert a : „Hit világa" című fejezetben vallásos lelkületének tisztaságát élvezhetjük.Némedy Gyula derűs, optimista világszemlélete még elhunyt leányának halála fölötti fájdalmát is vigasztalással, vallásos belenyugvással enyhíti: az élet rövid, a másvilágon lesz a biztos találkozás. Az ilyen sokrétű, kiegyensúlyozott lélek legmélyebb húrjain megszólaló érzések mindig érdekesek, különösen ennél a szerzőnél, mert versei művészi formába vannak öntve, a nyelvük friss, gördülékeny, kifejező és főként ízzig-vérig : magyar!



HARGITAVARALJA 665A könyvnek érdekességét nemcsak a versek teszik, hanem annak grafikai része, mert kitűnő művészek csoportja vonul fel, — hogy a lélek meghatározhatatlan dimenzióiból a fametszet sík terére vetítsék a költő mondanivalóit. A külső fedőlapot Bordás Ferenc tervezte, a belső címlapon Buday György fametszetét találjuk.A mű a napokban jelent meg Budapesten az Officina kiadásában bibliofil minőségben. A kötet fűzött, nem bibliofil példányaiban is ilyen jellegű, mert ezekben is az eredeti dúcról nyomott hatvan eredeti fametszet van s így ez a mű a szegedi, alföldi és országos fametszőművészet együttes és eddig még soha nem látott, különleges bemutatkozásának is tekinthető. Huszonhét dúcról nyomott eredeti, fametszetü műmelléklet van a kötetben, a szöveg között pedig harminchárom fametszet gazdagítja a kötetet. Bordás Ferenc, Buday György, Drahos István, Kopasz Márta, Vadász Endre és H. Woyty Wimmer fametszetei közül lehetetlen a legszebbet megjelölni, mert mindegyik alkotójának jellegzetes műve, szeretettel, nagy gonddal készített alkotása.Némedy Gyula kötete ügy az irodalomnak, mint a grafikaiművészeteknek nagy nyeresége.Budapest. Illyés László Sándor dr.*A székelység nézőpontjából is jelentős értékű dr. Némedy Gyula verskötete. Székely lelke szárnyalva viszi a székelység gondolatát, hogy előbbre segítse törekvésünket. Költészetének felénk áramló szeretet melegségéből valók székely tárgyú versei. A „Változatok a székely húron", a „Kolozsvári piacon", melyet Boldizsár Kálmán megzenésített, „Kolozsvári húsvét" stb. verseiben Erdély lelke szól hozzánk. A „Székelyek Szegeden" c. költeményében pedig, amelyet a szegedi ősgyülés alkalmából írt, tanúbizonyságot tett a költő arról, hogy komolyan érdekli a székelység sorsa, mert nem üres hang, hanem belső lélektartalom csillan elő minden sorából.A kötet a Hargitaváralja szerkesztőségénél is beszerezhető, fűzött példánynak ára 5 P. 80 f., — a bibliofil (a művészek és a szerző aláírásával, számozottan, különleges papíron) példányok ára füzötten 8 P ., — művészi kötésben I I P . — A könyv árának előzetes beküldése ellenében, portómentesen küldjük
Cs. j. j.

Júlia szép leány. . .A Hargitaváralja december 1-i számában megjelent cikkhez egv kis adalékkal járulok. A „Székely Nép" 1907. aug. 29-i számában közöltem ez ismert népballada egy töredékét az udvarhelyvármegyei Simó Julis szájából. A község feljegyzésére nem volt idő, mert vonalon írtam le. Csak ezt a töredéket tudta :Luluja szép leány kiment a mezőreBúzavirág szedni, kalongya számlálni.Mennybő ereszkedik egy szép gyalog ösvény



666 H A R G IT A  V A R A L JAÉs azon jődögel fehér fodor bárány.Hozza a homlokán a napot és holdat,Az ö két karjába két arany perecöt.Az ő két fülébe két arany bokrétát.Luluja szép leány, te éretted jöttem,Készítsed magadat, pácoljad hajadat.Első kakas szókor látnod is eljövünk,Másod kakas szókor kérnöd is eljövünk,Harmad kakas szókor végre is elviszünk.Érd meg égő lángnak földmegfogó füstjét.Csak 1907-ben közöltem, de már 1900 körül jegyeztem fel.Dr. Udvarnoky H. Antal.
Külföld

Világszövetséges magyar megmozdulás Amerikában. Múlthónap 4-én Pittsburgban tanácskozásra gyűltek össze az amerikai félmillió magyarság egyházi és világi testületéinek vezetői és a magyar sajtó képviselői az amerikai magyarságnak egy táborba való tömörítése és a magyarság érdekei megvédésére irányuló lépések megtétele céljából.A közös származás gondolatában és a közös haza iránt táplált szeretetben hét órán át tárgyaló amerikai testvéreink lelkében úrrá lett ama meggyőződés, hogy a magyar jövő munkálása nem enged és nem tűr személyeskedést, vallási és társadalmi különbséget, s hogy minden meglévő testületet egy táborba kell tömörítse az ezer éves múltba gyökeredző magyar érzés. E gyűlésen elhatározták, hogy az összes magyar egyházak, egyletek és a sajtó bevonásával sürgősen megalakítják az Amerikai Magyar Szövetséget, melynek egyik célja leend a Magyarok Világszövetsége budapesti központjának kellő támogatása és amelynek állandó irodáját késedelem nélküi felállítják Washingtonban. A részletek kidolgozására megalakult 8 tagú bizottság nov. 16-án tartotta meg ülését.Mi hálás szeretettel köszöntjük a világszövetséges amerikai megmozdulás korszakalkotó elhatározását és hathatós munkáját. Tudott dolog ugyanis, hogy a csehek, tótok, oláhok és szerbek aknamunkája jórészben amerikai egyletek pénzáldozatával érte el trianoni eredményeit. Az amerikai magyarságnak eme nagyhorderejű megmozdulását a becsületes igazságot kereső és szerető Amerika és az egész világ elismerését fogja kiváltani Európa legszörnyűségesebb igazságtalanságának gyors jóvátevésében. /.
Erdélyi hírek

Magyar sírkő oláh felirattal. Az Új Magyarság november 26-i számában olvastuk a következő apróságot:„A temetőket, legalább a temetőket eddig még meghagyta magyarnak a román impérium. Ha a kolozsvári, nagyváradi, szeredai utcáról el is tűntek a magyar feliratok, a házsongárdi temető öreg sírjain, s az erdélyi temetőkertekben magyarul hirdették a fejfák, hogy a gyepes hantok alatt kik várják a feltámadást. Most úgy látszik en



HARGITA VAR ALJ A 667nek is vége. Először csak a bihardiószegi csendőrörs mindenható parancsnoka, a Domnule plutoner rendelte el, hogy mivel a „temető közhely, a benne lévő sírkövek pedig nyilvános emlékműnek tekintendők, a fejfák feliratainak is kétnyelvűeknek kell lenniök." Az őrmester úr ötlete azonban annyira megtetszett a magasabb hatóságoknak, hogy a jövőben már csak olyan fejfákat szabad a temetőkben felállítani, amelyekre románul is felírják az elhúnyt nevét, meg halálának napját. Tagadhatatlanul van ebben a rendelkezésben sok következetesség. Ha már a székely gyerek az iskolában nem tanulhatja a maga anyanyelvét, felnőtt korában nem használhatja a magyar szót, logikus olyan sírba temetni, amelynek fejénél, még a holtában is őrködik az új hatalom. Csak afölött lehetne legfeljebb vitatkozni, hogy azoknak, akik húsz esztendő minden keserű üldöztetését vállalták fajtájukért és magyar nevükért, miért nem hagynak legalább annyi tisztességet, hogy sírjukban megmaradhassanak Pap Áronoknak, Zajzoni Mózeseknek. Hiszen semmivel sem lesznek holtukban se jobb románok, mint életükben voltak, ha az iratos kopjafán nevük románul is ott csúfoskodik . . . “
Csempésznők a román-délszláv nemzetközi vonaton. Temesvárról írják. Az ómoravicai határrendőrség leszállított a vonatról két izgatottan viselkedő szatmári illetőségű zsidó nőt. A motozás során Handler Regina ruhájából 5000 dinár, öt darab svájci frankról szóló csekk, 78 dollár és egy kg. arany, Neilinger Johannáéból pedig 62 csekk 789 dollárról, két csekk 175 svájci frankról, bankjegyekben 5000 dinár és egy kg. arany került elő. A csempészett értékek származása és célja tekintetében megtagadták a felvilágosítást.
Törölték a Bethlen Kata Egyesület jogi személyiségét. Marosvásárhelyről jelentik: A román igazságügyminiszterium utasítására a marosvásárhelyi ügyészség beadvánnyal fordult a törvényszékhez a 35 év óta gyermeknevelés szolgálatában álló Bethlen Kata ref. jótékony egyesület jogi személyiségének törlése céljából. Az egyesület főgondnoka, Csíky László dr. hiába cáfolta meg az ügyészség kérelmének kifogásait, a kir. tőrvénys?ék a ref. leánygimnázium inter- nátusát és konviktusát fenntartó egyesület jogi személyiségét megvonta. Az Egyesület alapszabályainak 4. §-a szerint ugyanis bárki tagja lehet az Egyesületnek, akit a választmány felvesz, holoti a törvény rendelkezése szerint csak büntetlen előéletű, nagykorú, román állampolgárok lehetnek tagjai a jogi személyiséggel rendelkező egyesületnek. Az alapszabályzat 5. szakaszában pedig a tagdíjak koronákban állapíttattak meg, holott ez a pénznem Romániában nem törvényes fizetési eszköz. A törvényszék nem vette figyelembe, hogy az Egyesület alapszabályzata 1903-ban készült, s hogy az impériumváltozás óta lejben végzi számadásait az Egyesület, sem azt, hogy a törvényszék és a minisztérium annak idején jóváhagyták s hogy ennek alapján törvényesen jegyezték be az Egyesület jogi személyiségét. Csiky László dr. felebbezéssel támadta meg a törvényszéki végzést, mely az egész erdélyi magyarság lelkét megdöbbentő fájdalommal töltötte be.
Az erdélyi magyar iskolák államsegélyezésének ügye. Kolozsvárról írják. Vargha Béla unitárius püspöknek sajtó képviselői



663 HARG1T A VÁRALJAelőtt tett nyilatkozata szerint a kisebbségi iskolák államsegélye ügyében ez év augusztusáron küldöttség járult Dragomir Silviu kormánybiztoshoz és a kisebbségi magyar egyházak nevében kérte a kérdés rendezését. A sürgős intézkedést kilátásba helyező Ígéret ellenére a mai napig lépés nem történt ebben az ügyben. Az öthónapi várakozás sejteti, hogy a román kormány nem hajlandó a súlyos helyzetben lévő kisebbségi iskolák helyzetén változtatni.
A félév óta betiltott székelykeresztúri kaszinó újra meg

kezdte működését. Székelykeresztúrról írják. Az itteni magyar kaszinónak, mely 72 esztendős múltra tekint, a román hatóságok a nyáron betiltották működését. E betiltás súlyosan érte Székelykeresz- túr magyar társadalmát, mert nem látogathatta a kaszinó gazdag könyvtárát sem. A kaszinó elnökének, Elekes Domokosnak közbenjárására visszavonták a román hatóságok a betiltó rendelkezést és a múlt hónap 26-án a bezárt ajtók pecsétjeinek eltávolítása után a kaszinót ünnepélyesen megnyitották.
Hetven román paraszt börtönbüntetése. Kolozsvárról írják. A kolozsvári törvényszék pogány szertartású szekta alapításában részt- vett 70 román parasztot egy-egy évi börtönbüntetésre ítélt.
Torda nem kaphat magyar polgármestert. Tordáról írják. A város lakossága november utolsó hetében küldöttséget menesztett a román helytartósághoz, hogy a magyar többségű város élére magyar polgármester kinevezését szorgalmazzák. A helytartóság mostani döntése értelmében nem kaphat Torda városa magyar polgármestert, mert az utóbbi román (!) statisztika szerint a románság számaránya nagyobb. Kilátásba helyezték azonban, hogy későbbi döntés alapján magyar alpolgármestert esetleg még kaphat a város.
Alkoholfogyasztás Romániában. Az 1934. évi statisztika szerint Románia területén 16.908 városi és 17.051 falusi, összesen 33.959 korcsma 3,893.500 hl. bort és 824.500 hl. pálinkát mért ki. Ebből 685.980 hl. bor és 146.380 hl. pálinka Erdélyre jutott, tehát egy-egy lakóra 15.5 I. bor és 4.5 1. pálinka esett. Az új statisztikai kimutatás szerint 52.460 korcsma terjeszti a kultúrát Romániában. Minden iskolára 3, s minden templomra 4 korcsma esik. Szomorú állapot az, hogy Csíkország egymaga 15.000 hl. szeszt fogyaszt évente, ami 3040 millió lej (900.000— 1.200.000 P.) körül mozog.
Románia új statisztikai évkönyve. Most jelent meg — mint Erdélyből jelentik — Románia új statisztikai évkönyve az 1934 —35. évről Ennek az évkönyvnek adatai között legjellemzőbb az, hogy az összminiszteriumok 11. 629, 980. 900 lej személyzeti kiadásaiból 3.442, 135.896 lej fordíttatott a vallás- és közoktatásügyi tárca terhére, míg a hadügyre 2.532, 131.400 lej, vagyis Románia egy milliárd lej-jel többet áldozott az iskoláztatási, mint a honvédelmi és hadügyi célokra. Ebben az évben Romániában 197 új óvoda és 322 el. iskola épült, melyekben 2165 új tanerő jutott elhelyezéshez. Ugyancsak a román statisztikai hivatal kimutatása szerint a magyarság számaránya Erdélyben 30.1 % , Bánátban 10.4 % , Kőrösvidék ésMáramarosban 33.1 %• Anyanyelv szerint Erdélyben 31 °/°» Bánátban 12.2 % . Kőrösvidék és Máramarosban 37.2 % . A városokban Erdélyben 44.5 °/°> a Bánátban, Kőrösvidék és Máramarosban 56,6



HARGITAVAR ALJA 669% . Vallás szerint a történelmi Erdélyben görög kát. 31.1 °/°, ortho- doxok 27.7 %, lutheránusok 7.6 °/o, unitáriusok 2.1 °A>, izr. 2.5 °/<>, baptisták 0.3 °/». íme még a hivatalos román statisztika is az erdélyi magyarság lélekszámát közel kétmillióra teszi. Ezzel szemben bizonyos, hogy a magyar nemzeti kisebbség lélekszáma kb. hárommillió.
Csíkszeredában megadóztatták a románck a vizet is.Csíkszeredában kevés az iható vizet szolgáltató kút s Így a lakosság ivóvízszükségletét a csíksomlyói borvízforrás fuvarosai látták el évtizedek óta naponta 3 liter borvízet szállítva havi 60 lej íejében.A romár) pénzügyőrök egy rendelet szószerinti végrehajtására támaszkodva meghagyták borvízfuvarosoknak, hogy ezentúl csak literes palackokban szállíthatják a borvizet 60 báni fogyasztási adó befizetése ellenében. Csíkvármegye tele van szabadon csörgedező borvízforrásokkal, de ezekből a lakosság — megérjük — már nem meríthet büntetés vagy meghurcoltatás nélkül.
„Hamaros változás". Aradról közük. Az aradi rendőrség értesülése szerint a város zsidó kereskedőit és üzlettulajdonosait üzleteik megszüntetésére és vagyonuk biztosítására ösztönözték ismeretlen egyének a „helyzet hamaros változására" hivatkozva.
Vasgárdisták á vádlottak padján. A temesvári hadbíróság elé került aradi vasgárdisták közül két vádlott 8—8, egy vádlott héthavi és egy hathavi fogházbüntetést kapott. Többen fölmentést nyertek.
Románia kultúrállapota. Az 1930-i népszámlás statisztikai adatai — mint Erdélyből írják — most kerülte napvilágra. Eszerint Románia 14,489.914 lakosa közül 1930-ban 6,276.322 analfabéta voll, ami 43.3 °/o-nak felel meg, vagyis Románia lakosságának csaknem fele nem tud írni és olvasni, annak ellenére, hogy az államház- lartás legnagyobb tehertételét a közoktatás viselte. Az analfabéták száma Besszarábiában 71 százalék, Erdélyben 32 százalék, Brassóban 15 százalék, Nagyszebenben 12 százalék. Ezek a számok világosan beszélnek!
A román király európai útja. II. Károly román királyt és Mihály nagyvajdát angliai, franciaországi, belgiumi és németországi utazásából visszaérkezve Bukarestbe a mogosoaiai pályaudvaron a román kormány élén Miron Cristea miniszterelnök fogadta. Üdvözlő beszédében hangsúlyozta, hogy Románia kész kezet nyújtani annak, aki az ország függetlenségét és jogait tiszteletben tartja. Helyes! Megjegyezzük azonban, hogy nem volt Európában még nemzet, mely nagyobb tiszteletben tartotta volna a népjogokat és népi függetlenséget, mint a magyar. Éppen ez ad a magyar nemzetnek az egész világ becsülésével és helyeslésével találkozó erőt és kitartást arra, hogy megvédelmezze őstörténelmi jogait és területeinek függetlenségét. Aki azt akarja, hogy tiszteljék és becsüljék, elsősorban kell tudna, hogy mi a jogtisztelet és hogy mi a népi függetlenség; de érzékének is kell lennie ahhoz, hogy alkalmazkodni is tudjon hozzá.
A csíkmegyei műkedvelő zenekarok nagy hangversenye. A csíkmegyei székely műkedvelő zenekarok november 27-én tartották meg a Lázár grófok történelmű nevezetességű ősi tartózkodási helyén, Gyergyószárhcgy nagyközségben, hangversenyüket. A székely



67Ó HAR01TAVÁRALJAműkedvelők zenei teljesítménye őszinte elismerést váltott ki a megjelentek köréből.
Merénylet a kolozsvári egyetem rektora ellen. November 28-án revolveres merényletet követtek Florean Stefanescu-Goanga, a kolozsvári egyetem rektora ellen. A merénylők több lövést adtak le, melyek megölték a rektor segítségére siető román detektívet. A súlyosan megsebesült rektor a földre zuhant. Felépülése nem bizonytalan.
A vasgárda élet-halál harca a román államhatalommal.Kolozsvár lakosságát még ma is izgalomban tartja a vasgárda terror különítményének ama szörnyű terve, mellyel november 6-ára virradó éjszaka levegőbe akarták röpíteni az egész várost. Románia — mint Kolozsvárról írják — olyan események küszöbén áll, amelyeknek eredményeit még nem lehet kikövetkeztetni, de egy bizonyos, hogy a hatalom mai birtokosai egyáltalában nincsenek biztonságban.
A társadalmi egyesületeket állandóan veszély fenyegeti 

Erdélyben. Marosvásárhelyről jelentik. Az itteni ügyészség felszólította a marosvásárhelyi magyar kaszinó elnökségét, hogy a tagnévsort haladéktalanul állítsa össze olyképpen, hogy mindenik tag nemzetisége és vallása feltüntetve legyen. Általános a meggyőződés, hogy a román hatóságok megvonni akarják a kaszinó működési jogát, hiszen ezirányban már többízben tettek kísérletet. A marosvásárhelyi Magyar Kaszinó 103 éve áll fenn.
LÁRMAFA

Egy vitéz katona halálára. Alig egy hónapja adtunk hirt arról a gyászról, amely a mindannyiunk által szeretve tisztelt székely-magyar nagyférfiút, vitéz Nagyselmeczi Mérey László altábornagyot érte a legdrágábbb földi értékének, édes anyjának elvesztésével. Még be sem hegedhetett a mély lelki seb s máris újra kicsordult a hazájáért minden áldozatos tettre kész ízzig-vérig húnkatona szeméből a könny s nekünk, székelyeknek újra fel kell öltenünk a karácsonyi örvendezések előhetében is a gyászruhát, hogy mélységes részvéttel közeledjünk az ismételt fájdalmat átélő nagy húntestvérünk felé, megosztva, enyhítve a gyász bánatát, s felszárítva a lélek könnyeit.Megdöbbenve vettük a gyászhírt. Vitéz Nagyselmeczi Mérey Pál, vitéz Mérey László altábornagy fivére, f. évi december 7-én reményteljes életének legszebb évében, 46 éves korában, 19 évi boldog házasság után, váratlanul elhúnyt. A részvét kettőzött fájdalma lopózott lelkűnkbe a hírre, mert nemcsak egy korán kidült testvért, hanem a haza egyik nélkülözhetetlen lánglelkű katonáját vesztettük el vitéz Nagyselmeczi Mérey Pál m. kir. tüzér alezredesben, akinek katonai erényeit, értékes szolgálatait a 111. o. katonai érdemkereszt a kardokkal, sok-sok vitézségi érem és kitüntetés hirdette, s aki példát mutatott minden katonának a honért élés, a honért áldozás eszményének hűséges és vitéz szolgálatára. Lélekszemmel látva és honfiúi szívvel érezve nem kisebb a mi székely gyászunk annál a fájdalomnál, ami most a hátrahagyott Nagyasszony, özv. vitéz Nagyselmeczi



HARHITAVARALJA 671Mérey Pálné, sz. nemes Makk Gizella, szeretett Gábor fia, testvérei és a rokonsága lelkében jajong. Az elhunytat dec. 10-én d. e. 11 órakor helyezték örök nyugalomra a budapesti farkasréti katonai temetőben az ág. hitv. evang. egyház szertartása szerint.Vajha mi is hozzájárulhatnánk az áldott emlékű katona hozzátartozói gyászának enyhítéséhez. Cs. J . J .Ő felsége A lbánia királynéja m egrendelésre m éltatta a H argitaváralját. Albánia királynéja gróf Apponyi Geraldine Őfelsége két évre megrendelte lapunkat, a Hargitaváralját. A királynő Őfelségének minket székelyeket kitüntetően megtisztelő legmagasabb elhatározásáért, addig is míg e nemes tettről lapunkban méltó módon megemlékezhetünk, a legmélyebb tisztelettel és hódolattal mondunk köszönetét. A legmagasabb helyről jött levelet az alábbiakban közöljük : „A  Hargitaváralja Szerkesztőségének, Szeged.Legfelsőbb megbízásból van szerencsém az önök lapjára 2, azaz két évre előfizetni. A 20 P. előfizetési díjat a titkári iroda mai napon utaltatja át az Albán Nemzeti Bank által.Tirana, 1938. december 2.
G ró f Wenckheim s. k. 

ő Felsége a királyné titkári 
irodájából. “D ecem ber 1. v isszhan gja. Rövid pár mondatban emlékeztünk meg e gyásznapról december 1-én megjelent lapunkban. Meg akartuk várni, látni azt a „különös fényt", mely fellobban a magyar nemzet legszégyenteljesebb és leggyászosabb évfordulóján a merényletek revolverdörrenéseitöl és a bombák robbanásától zajos szomszédállamban a földrablás húsz éves emlékezetének örömünnepe alkalmából.Lezajlott 1 A jelentések alapján post fesla megállapíthatjuk, hogy a beharangozott „különös fény“ mem lángolt az Égig, de megállapítható az is, hogy a müveit nemzetek szemébe csakugyan „különös" fényt vetett az a kultúrérzék, mely megengedte, elrendelte a tivornyázó rablólort a Trianon temetőjébe hajszolt három millió magyar gyászszál bevont portáján és az édesanyját gyászoló és ezer sebből vérző 10 milliós szomszédnemzet közvetlen közelségében.Ez a „különös fény" azonban már fellángolt az Égre, újabb bizonyságot hirdetve, hogy nagy lelki sötétség terpeszkedik abban az országban, ahol a hazugság méhéből született megnagyobbodás emlékezetének a nagy nemzetek finom lelkét és igazságérzetét sértő módon tobzódó örömmámorban óhajtott és tudott kifejezést adni.Mi is emlékeztünk e napon. Emlékeztünk és emlékeztettük a világ lelkiismeretét a „különös fényre" és az ennekelőtte húsz évvel nagydobravert gyulafehérvári proklamáció hat pontjára, amelynek dallama mai s „különös" hangsúllyal zeng a megszállott föld kisebbségének és az egész világ bölcseinek fülébe, mert a népek teljes nemzeti szabadságát a közigazgatás, közoktatás, igazságszolgáltatás, felekezeti egyenjogúság, a politika, sajtószabadság, egyesülési jog, a gondolat szabadsaga és másefféle területeken saját nyelvű önkormányzatot hirdető oláh „nemzetgyűlés" utáni húsz év alatt kiforgatták Erdély népeit összes kulturális és anyagi javaikból, rabláncra verték és élné-



672 HAfrGlTAVÁftALjÁmílottak minden ajkat, mely jogot követelt és tiltakozni mert az irgalmatlan elnyomatás ellen.Nincs több szavunk 1Erdéllyel való egyesítés huszadik évfordulója ünnepének „különös fénye" ott a rablás, hazugság és a gyújtogatás jubilálásában nyilvánult meg, itt a gyászáldozásban s a húsz éves szenvedések tisztító tüzében megújhódott Igazság reménysugarai erősítették a feltámadásba vetett hitet. . .  Cs. J . J.
Ne feledkezzünk m eg ! A Hargitaváralja jelen számával a harmadik évfolyamunk előfizeiése lejárt. Ne feledkezzetek meg tehát előfizetéseitek megújításáról és a hátralékaitok beküldéséről. Mindazoknak, akik áldozatos lélekkel, megértő szeretettel támogatták lapunkat, hálás szívvel mondunk köszönetét, s barátainknak, olvasóinknak, előfizetőinknek s minden testvérünknek reménysugaras karácsonyi ünnepeket kívánunk. A Hargitaváralja szerkesztősége és kiadóhivatala.
Könyvet a Felvidéknek ! A Felvidék felszabadult területén lakó magyar testvéreink nélkülözik a magyar betűt. Felhívjuk lapunk írótáborának szives figyelmét véreink szellemi táplálékának gyors kielégítésére. Küldjünk minél több könyvet részükre. Aki teheti, rendelje meg felvidéki ismerősei részére a Hargitaváralját. Kedvesebb, hasznosabb, olcsóbb és értékesebb ajándékot ma alig juttathatunk honfitársainknak évi 10 pengőért.
Kiadóhivatalunk ajándéka a Felvidéknek. Saját kiadványainkból 50—50 példányt küldtünk a Felvidéknek. Az ifjúsági könyvtárak részére megküldtük Csíkszentgyörgyi Jósa Já n o s: A betűk országa és dr. Boga Dezső: Csipkerózsika c. színdarabot. A fővárosi szerkesztőségünk Ádám Éva örökbecsű művét a „Hadak útján" c. nagy munkáját bocsátotta a Felvidék rendelkezésére. A beküldött könyveket kiadóhivatalunk is továbbítja.
Lapunk karácsonyi számát nehéz áldozattal 56 oldalon jelentettük meg, hogy olvasóinknak minél több örömet szerezhessünk. Legközelebbi számunk 1939. évi január elsején jelenik meg, amelyhez előfizetőink részére mellékeljük lapunk III. évfolyamának Tartalomjegyzékét.
Lapunk fenntartására december hónapban a következő hozzájárulások érkeztek: Ádám Éva 5 P, Némedy Gyula dr. 5 P, Szacs- vay József dr. 10 P, Tamás Károly 5 P, Futásfalvi Vargyassy Márton 5 P, Felsőgalla 20 P.
Egy 25 éves házassági évfordulóhoz. Másfélhónapi sürgetések hatása alatt mégis kényszerültem a hozzám leközlésre érkezett számos levél, jubiláns közlemény és vers közül az alábbi kis költeményt közzétenni, hogy a kívánságoknak legalább ennyiben eleget tehessek. E költemény rólam, mint e lap fel. szerkesztőjéről és 25 éves házassági évfordulómról emlékezik meg. Nem veheti tőlem senki sem szerénytelenségnek, ha a magam személyét kikapcsolva, a beküldött jubiláris írások közlése helyett egy rövidke emlékezést nyújtok ama egyik legszerényebb asszonyról, aki a legcsodálatraméltóbb szerénysége mellett férfierővel vetekedő munkakészséggel és képességgel tudott a tanügy, a haza és családja szolgálatába állani. Ezt nem én, hanem hivatalos tényezők igazolták. Vargyassy Árpád kir. tanfel



HARHlTAVÁRAyA 673ügyelő írta pályája kezdetén, hogy a „példás rend és fegyelem mellett az észfejlesztő tanításnak kitűnő eredményét találta" nála. Vallásos tevékenységét a legtalálóbban így jellemezte Kari József r. k. főesperes : „Soha meg nem hálálhatom azt a sok jót, amit plébániám hitéletének emelésére saját hatáskörében tett". Az elismerésekkel teli működési bizonyítványai, vizsga jegyzőkönyvei sorát 25 év múltán méltán fejezte be az a vizsgajegyzőkönyv, amely dr. Jóhann Béla államtitkár és felesége jelenlétében lefolyt vizsgáról vétetett fel s mely jegyzőkönyvbe dr. Wolf szegedi tisztifőorvos sajátkezűleg jegyezte be, hogy »,Jósa Jánosné kérdéseire a vizsga alkalmával a tanulók kivétel nélkül meglepően értelmes és szabad feleleteket adtak, úgyhogy közép
iskolai eredménynek is briliáns lett volna.“Eredménydús tanügyi működésén kívül hangsúlyt érdemel ama hazafias munkássága, amelyet a székelység szolgálatába állított. így a székely kiállítások, székely vásár, ősgyűlés és székely ünnepélyek rendezési munkáját csaknem egészében egyedül végezte és oly szerénységgel, hogy csak azok tudtak róla, akik közvetlen szemlélői voltak munkásságának. Lapunk fennmaradásának érdekeit pedig önfeláldozó módon védte. Isten és a Haza előtt lerótta kötelességét mint családanya is. Hat gyermeket nevelt. És most önkéntelenül ömlik toliamból a betű, elnézést kérve az olvasóinktól, de fel kell említenem a gyermeki hálás szeretet meghatóan szép példáját, ö t élő gyermekünk közül László katonafia az első fizetéséből 200 pengőt édes anyjának adott a jubiláns évforduló alkalmával. Lehet-e ennél szebb és kedvesebb öröme az életküzdésben a sok gyermekes anyának ? !Szolgáljon elégtételül ez a néhány sor azoknak, akiknek jubiláns emlékezéseit saját lapomban nem tehettem közzé és indokolja meg e visszaemlékezés mostani időszerűségét. Fel. szerk.
Csikszentgyörgyi Jósa J. és neje házasságának 25. évfordulójára.Huszonöt esztendő Letűnt negyed század, Meghatva ünnepli Egész boldog házad. Tán egy évtizedig Vártatok epedten,Míg a holtomiglant Elmondtátok ketten, Míg eljött az óra, Hogy karod kitárod S kebeledre omlott Szerelmes szép párod. Aztán megkezdődött A küzdelmes élet, Melynek boldogságát El mégsem cseréled. Mert a nagy szeretet Dupla tavasz, fél tél.A munkától pedig Te sohasem féltél.Éjt nappallá tettél, Hogyha épen kellett S őrangyal virrasztón Az oldalad mellett, Kinek szép szemei

Gondolatot lesnek.És Te hálás voltál A legjobb hitvesnek, Legkedvesebb nőnek,A legjobb anyának, Kinek gondolati Mindig otthon járnak Az Isten-áldotta Gyermekek körében, Egy jó férj oldalán Ott a földi éden. így telt el szépecskén Huszonöt esztendő. Teljék el még szebben Huszonöt jövendő. Arany lakodalmán Kedves Jósa párnak Az unokák majdan Vidám táncot járnak.S  ha nem is örvendtek Majd örökös nyárnak, átok még gyönyörű szi napok várnak. Mert a szerelmes s z ív  Bármily forró katlan,
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Csakis a szeretet Kiapadhatatlan.Ez pedig nálatok Tanyát ütött régen; Így ünnepeltek Ti Negyedszázadvégen. Szeressétek egymást Továbbra is ketten, Éljetek boldogul,Kelenföld, 1938. október.

Községi Élet
A felsőgallai műsoros est. Felsőgalla 1938. november 29- November 26-án tartottuk meg immár negyedik esetben. A megszokott, régi, hűséges arcok között fel-feltünt egy-egy új is. Jelezve, hogy a csoport életének vérkeringése magához ragadott ismét valakit, kivel erősebb, gazdagabb és színesebb lett. A műsor, s általában az est középpontjában dr. Szacsvay József a Hargitaváralja főszerkesztője állt. Már külsőleg is feltűnést keltett pompásan feszülő fekete magyar ruhájával és aranyrojtos nyakkendőjével. Az igazi siker azonban nem a külsőségekben rejlik, hanem a belső tartalomban s ennek kifejező,' megjelenitő erejében. Nos ebben Szacsvay nagy mester, istenadta tehetség. Könnyed, biztos fellépését, kiváló szónoki képességét, a hallgatóságra gyakorolt szuggessziv erejét csak az tudja igazán értékelni, ki már állt tömeg előtt, ki már beszélt nyilvánosság előtt. Igen, a született szónok magával tudja ragadni a hallgatóit s meg tudja győzni a maga igazáról. Olyan tapsorkán zárta be Szacsvay szavait, mely emléke lehet még egy olyan gazdag és színes életnek is, mint amilyen az övé. Beszédében a székely földdel, a székely lélekkel foglalkozott. Ezek az ő örök problémái. Ezt fejtegeti százszor és ezerszer, írásban és élőszóval egyaránt. De e központi gondolat köré mindig új eszmék társulnak s az előadó gazdag egyéniségének mindig új eszmék társulnak s az előadó gazdag egyéniségének mindig új értékei kerülnek a felszínre. A hallgatóságra gyakorolt mély hatásának szép bizonyítéka, hogy másnap is könny ől csillogó szemmel beszélt Szacsvay gondolatairól az egyik úriasszony. Bizonyos, hogy községünk lakóinak szép emléke marad ez az est, és az ó  személye. > Áldozatos és gavalléros megnyilatkozásáról nem akarok írni, mert ezzel úri személyiségét bántanám meg, csak annyit, hogy azt a húsz pengőt, amit mellékelve küldök a lap céljaira, a kiadóhivatal neki köszönheti S amit ezenfelül még nálunk hagyott szellemiekben és ■ anyagiakban, azért áldja meg a magyarok istene. Szacsvay, minlj Nyíró írja egyik novellájában „földig le székely" — amilyen kévéi' van a magyar honban. Az Elöljáróság megbízásából • Gáli István
A felsőgallai estről még az alábbi tudósítást kaptuk december1-én. A szép programmot Gáli István tanár állította össze. A megnyitót ő

Megelégedetten.Hisz a szerető szív Semmitől sem retten:Szembe száll a gonddal Örül a jó tetten.Az Ür, kihez most száll Ünnepi imálok,Gyermekeitekben Adjon áldást rátok.UDVARNOKY.



HARGITAVARALJA 675tartotta. Széles tudásról, igen nagy fajszeretetről tanúskodott előadása s buzdította a székelységet, hogy tartsanak ki a jobb jövendő reményében s mindannyian hathatósan támogassák ne csak a községet, hanem lapunkat is, amelyet fel. szerkesztője önzetlen hazaszeretettől vezéreltetve alapított s amelynek szerkesztői és főmunkatársai a székely ügynek szolgálatában az elismerést kiérdemelték. Gáli István megnyitója után dr. Szacsvay tartott előadást, rávilágítva a székely- ségnek a múltban véghezvitt nagy cselekedeteire és ismertette mindazt, ami a székelységet szülőföldjéhez köti. Beszélt az ősök erényeiről, a hazaszeretetről, a hagyományok ápolásáról, a szabadságszere- tetről, az együvétartozandóság érzetéről, annak ápolásáról. Reámutatott s így egybehasonlítást tett a múlt és a jelen között és kimutatta, hogy a székelységet, mint ilyent, semmiféle erőszakos hatalom nemzeti öntudatából kivetkeztetni nem tudja, mert minden kísérletnek ellentállt és ellent is fog állni s a jelen nemzedék őseinek szemével nézi és figyeli az élet minden megnyilvánulását s komoly elhatározással és teljes felkészültséggel, a jobb jövőbe vetett tántoríthatatlan hit erejével néz a jövendő elé. Felhívta a figyelmet és erősen hangsúlyozta, hogy célkitűzéseket a Hargitaváralja cimü lap hasábain fejtnek ki, ahol minden egyes székely ember írásban lerögzített gondolatainak kész örömmel adnak helyet, s elmondotta, hogy Cs. Jósa János milyen nagy ambicíóvat eltelten alapította meg a lapját s mily súlyos anyagi áldozatokat hozott annak fenntartása érdekében, s hogy Ádám Éva, a közismert székely írónő, milyen teljes lélekkel és önzetlenül állt a lap mellé és álltak mások is, akik megértették az idők szavát és a szerkesztők intelmeit s ép ezért, hogy tudjon és tájékozva legyen mindenki a székely dolgokról, felhívta a hallgatóságot, hogy legyenek nemcsak erkölcsileg, hanem anyagiakban is támogatására a lapnak.Dr. Szacsvay azután a Magyar élniakarás útján című három kötetes munkájának egyik példányát a községnek ajándékozta, a másikat pedig annak, * kinek a szerencse kedvezni fog. Kitörő tapsvihar jutalmazta dr. Szacsvay beszédét s a vacsora során kisorsolták a könyvet.A vacsora nagyon kedélyes, víg hangulatban zajlott le, a székely fiúk nem csupán az ünnepélyen, hanem a vacsorán is megismételték a csürdöngölőst, amit mindannyiszor igen nagy óvációval fogadtak. A fiatalok táncra perdültek, de még az öregek is.Mezey Árpád bíró mondotta a vacsorán az első pohárköszön- tőtt, a másodikat dr. Szacsvay Mezey feleségére és ezzel kapcsolatban az összes jelenlévő szép virágszálakra, aztán se szeri, se száma nem volt a pohárköszöntőnek. Még meg kell emlékeznünk Gáli Ernő mérnök, főfelügyelő pohárköszöntőjéről, amelyben rámutatott arra. hogy a székelyek soha egy pillanatra sem feledkeznek meg a régi boldog időkről és nemcsak lélekben és szívben kívánják vissza a Kárpátok övezte szép hazát.
Jelenvolt.
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GÓBÉSÁGOKT ájszó lás. Záróra előtt, utolsó percben jut eszébe a székelynek, hogy nincs kenyere. Betoppan az első útjába akadó pesti kis fűszereshez.— Istálom, kaphatnék fél kiló kenyeret ?— Érdeklődve néz rá a nemzetközi bótosné :— Istálommal kezdi. Nem székely maga ?— Vaj igen.— Bizony már csak ez a pár tegnapi zsemle van. Én úgy szeretem a tájszólásokat. Mondja kérem, hogy hívják ezt maguknál? Nézi a székely a fonnyadt zsemléket, aztán megvetőenmondja:— Spongya.F a ji kérdés Vége felé jár a tél, az ügynök már kék vászonnadrágban utazik. Ne tévedjünk. Rajta még téli van, de a mintakofferben már munkásnadrágokat visz, hogy megrendeléseket gyűjtsön. Egy jóképű székely atyafi ül vele szemben a vasúti kocsiban és azt boldogítja elméleteivel:— Nekünk tulajdonképen össze kéne tartani.— Minek a ?— Mert most a székelyt is üldözik, mint a zsidót. Különben is sok hasonlóság van közöttünk.— Mi a fene ?— Na igen. A székely is jó eszű, élelmes, szorgalmas. És sok művészi tehetség van benne.— De azt mind jóra használja.— Higyje el, a zsidó is.— Igen, a maga javára.— Ezt csak a faji elfogultság mondja, pedig a zsidó nem faj, hanem vallás. Az pedig a székelyeknél volt a legszabadabb.— Tán a székely es vallás?No, nem úgy értettem, csak nem igazság a zsidót vallása miatt üldözni.— Tunná-é szomszéd megmondani, hány katolikus van ebben a kocsiban ?— Hát azt én honnét tudjam ?— Hány református ?— Ne tréfáljon.— Jó, nem tréfálok többet, ha megmondja, hány zsidó ül akocsiban. *Az ügynök körül néz, számol, egy-kettő-három-négy.— Velem együtt öten vagyunk.— Ne te n e ! Hogyan tudta megszámolni, ha a zsidó csalvallás és nem faj ? De azért tőlünk békességgel élhet. Na, Istei megáldja, én itt leszállók. (Konkurrencia. — Látta-e szerkesztő Úr a Hargitatető cím ín új lapot ? Minden sorában a mi lapunkat szidja, minden munkatársunkról, barátunkról, jóakarónkról hivatali és családi pletykákat tér-



jeszt, nincs egy komoly cikke, csak léhaságokkal foglalkozik é s . . .— Hallgason már az Istenért! Nem látja, hogy közelünkben ül egy előfizetőnk ? Mindjárt a másikra fizet elő.
A kis góbé megfelel. — Kié ez a borjú ? Kérdi az oláh hivatalnok.— A tehéné.— Hát kié a tehén ?— Minden tehén a bikáé.— Hát akkor kié a bika?— A községé.— Mondd csak kölyök, akkor is ilyen okos feleletet adnál, ha azt kérdezném, hogy kié a község?== Hogyne! Az országé.— És kié az ország?=  A Mennybéli Atyáé. Most az oláh bérli, de felmondanak
Bukaresti szállodában. Vendéglős: — Az épületnek ez a észe ókori maradvány. Restauráltuk, csak magas vendégek részére, '•bben a helyiségben hált nagy ősünk, Trajánus császár.Kisebbségi kérdést vizsgáló külföldi nagyság: — Nagyon megí t é lő , de mégis jó lesz, ha most már az ágyneműt újonnan át- lúzzák.

neki.

U.
Boldog karácsonyi ünnepeket
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kötött-szövött, úri,- női-, gyermek divatáru 
kereskedés. Szeged, Tisza Lajos körút 42/b.
(A tulajdonos székely I)

KURUCSEV SÁNDOR
divatáruüzlete Szeged, Széchenyi tér 14.

ő s z i  i d é n y r e  a j á n l o mösszes cikkekkel dúsan felszerelt raktáramat.
Nagy választék női és férfi 
szövet és selyemkülönleges
ségekbenH A Z A I  é s  A N G O Lf é r f i s z ö v e t e k b ö l  állandóan n<gy raktárt tarok. Szőnyegek, garnitúrák, damasztok és mindennemű divatcikkek a legjutányosabb szabott árakon.

Nemzeti Takarékosság kiszolgáló tagja

C s ó r  B é l a— Rövid- és divatáru üzlete. Feketesas és — -— Kígyó útca sarok. —  ■■ ^N E M Z E T I  T A K A R É K O S S Á G  T A G J A
Nátly Dezsőnél

Szeged, Kigyó u. 7 állandóan friss hentesárií kapható a l e g f i n o m a b b  m i n ő s é g b e n .Telefon: 17—48.


