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Előfizetések csekkszámlánk számával 
(43.Ü02) ellátott bianco csekklapon is 

beküldhetők. 
Gróf B. Agata. Budapest. Szeret-

tük volna a német műből Erdélyre, fő-
ként a Székelyföldre vonatkozó részle-
tek fordítását megkapni. Ezzel nekünk 
nagy szívességet tenne. Ha ez nem le-
hetséges a könyv cimét kérjük közölni. 

Özv. F. Kuszkó L-né Bpest. 1. A 
48-as érdekes esküvöt ábrázoló fény-

képfelvételt köszönettel vettük. Lapunk-
ban való közlésre igen érdemesnek ta-
láltuk, de csak tz esetben tudnók kö-
zölni, ha a kép kliséjének előállítása 
nem kiadóhivatalunkat terhelné meg. 
A közlemény klisé nélkül is érdekes 
lesz. Várjuk 1 2 Király Aladárról szóló 
emlékezésünkkel kapc-olatban irt meg-
ható elismerését, a két kiváló férfi ba-
rátságával kapcsolatban, megilletődve 
olvastuk. Adatközlése pontos. A cikk 
írója az Orsz. Rákóczi Szövetség fel-
kérésére a Király Aladár emlékezetére 
rendezett díszgyűlésen adta elő 1936. 
március 22-én. Szívvel köszöntjük. 

Miklósváry Gy. J. Bpest. Áttanul-
mányozás és feldolgozás céljából meg-
küldött írásokat jólesőleg vettem. E 
reánkgondolás bizonyítja, hogy lapun-
kat meleg érdeklődéssel kiséri. Köszö-
és üdvözlöm. 

Dr. Hlatky E. Bpest. Király A.-ról 
szóló közleményünkkel kapcsolatban Kül-
dött kitüntető sorait hálásan köszönjük, 
mert örömet szerzett ama kijelentésével, 
hogy cikkünkkel hozzájárultunk lelkében 
őrzött emlékek tovább ápolásához.Mélyen 
sajnáljuk, de megértjük, ha óriási le-
kötöttsége miatt nélkülöznünk kell ér-
tékes írásait. Üdvözöljük. 

K. Árpád.Bpest. Lapunknak „konyha 
rovata" még nincs. A „Töltött káposzta 
erdélyi készítése" című értékes írásá-
val egyelőre csak a hasonló tárgyú 
gyüjteménysorozatunkat gyarapithattuk. 
A szakértelemmel megírt sorok indo-
kolttá teszik a „Konyha rovat" állandó 
ellátására vonatkozó kérésünket, re-
mélve, hogy az erdélyi konyha egyéb 
különlegességeit is megfogja ismertetni 
olvasóink előtt. Csősz" bácsiról és a 
többi elhunyt székely tanárairól szóló 
emlékezéseinek beküldése, reméljük 
nem állapo.iik meg az Ígéretnél. 

F. V. Márton. Pszterzsébet. A sür-
getett lapszámból egyetlen példányunk 
sincs. Csak egynéhány teljes évfolyam 
áll még rendelkezésünkre. A 47—48. 
számból 3 pótpéldányt küldtünk. A jókí-
vánságot hasonlóan viszonozzuk. 

M. T. Gy. Gödöllő. A kedves fi-
gyelmet köszönöm. A jelzett cikksoro-
zatot várjuk. 

Szombathely. Lapunk küldését az 
adott címekre beszüntettük, mert a 
megrendelők előfizetése mindezideig 
nem futott be. 

Előfizetőnket, aki lapunk kará-
csonyi számát kézhez" nem kapta, kér-
jük, szíveskedjék kiadóhivatalunknál ezt 
bejelenteni, hogy pótlólag megküldhes-
sük. Egy-két szám címszalagja ugyanis 
postai szállítás alatt elkallódott és a 
posta visszakézbesítette a kiadóhivata-
lunknak. 

Olvasóinknak, előfizetőinknek 
boldog új esztendőt kívánunk. A szer-
kesztőség és a kiadóhivatal. 
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1939 
Irta: dr. SZACSVAY JÓZSEF 

A vénhedt világ rozoga szekerének nagy kereke ismét egyet 
fordult s talpa az 1938-ik esztendőt eltemette. Volt, elmúlt. Első kül-
lőjén a reménység zöld színeiben észrevétlenül felcsillámlott az 1939-es 
szám, jelezvén és hirdetvén : Ime, itt az új esztendő! 

Húsz, egymást követő, szenvedésekkel és megpióbáltatásokkal 
teli esztendők között az első, melynek elmúlásán lelkünk nem a sors 
változhatatlanul egyforma ridegségét, a szenvedések és megaláztatá-
sok végnélküliségét panaszo ja és kesergi, hanem az isteni, ötök igaz-
ságba vetett tántoií hatatlan hitnek megdönthetetlen erejével a magyar 
életakaratnak rügybepattanását, a magyar feltámadásnak hajnalhasa-
dását, a kiáradó szív viharzó boldogságával és a meggyötört lélek 
öntudatos hálaérzetével köszönti. 

Húsz esztendőnek kellett elmúlnia, hogy a Trianonban szá-
munkra készített rablánc szétszakadjon. 

Húsz hosszú és kinteljes esztendő kellett ahhoz, hogy egy po-
rig alázott nemzet börtönének falait észak felé ledöntse, hogy rab-
stgban szenvedő millió testvérét keblére ölelhesse. 

Húsz gyötrelemmel teljes esztendő kellett ahhoz, hogy belássa 
a világ, hogy álnoksággal, csalfasággal és csalárdsággal nem lehet a 
világot elámítani és félrevezetni és nem lehet egy ezeréves országot 
a benneélő s a sorsközösség folytán eggyé lett népek megkérdezése 
nélkül szétdarabolni s egy hazugságon épült, mondva csinált or-
szág igájába hajtani. 

Valóban rabiga, súlyos és nehéz rabiga volt az, amelyben fel-
vidéki testvéreink gyötrődtek. Ki tudná ma felsorolni azt a sok szen-
vedést, gyötrelmet, megalázást és megaláztatást, amit húsz hosszú 
esztendő alatt elszenvedtek? Ki ludná elsorolni azt a sok testi és lelki 
kínt. amit elnyomóik sanyargatásai következtében kiálltak és elvisel-
tek? Kimondhatatlanul sokat tűrtek, szenvedtek és gyötrődtek. Ennek 
az emberfeletti tűrésnek, szenvedésnek és gyötrelemnek megszűntét 
jelentő felszabadulás és szabaddálevés érzete az örömteli boldogság 
legnagyobb extázisában akkor érte el tetőfokát, mikor megkondultak 
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a templomok harangjai s a felszabadítást és felszabadulást hozó hon-
véd zászlótartó kezében magasra tartottan meglobogni látták a ma-
gyar nemzet szimbólumát: a háromszínű zászlót. A szűnni nem akaró 
üdvrivalgásokban, a zoko^ ásbafúló, elcsuklott hangokban, a zápo-
rozva hulló könnyekben annak az örömntk az érzete tombolt, sírt, 
jajongott és szárnyalt az egekig, amit húsz hosszú esztendő gyöt-
relme, kínja és szenvedése vésett be örökre a szívükbe és lelkükbe. 

A magyar életakarat örökkévalósága zengve zengett a zenében, 
zúgva bongott a harang szavában, áradt szét az ajkakról, dobbant a 
felszabadító honvédek lábanyomán, dübörgött az ágyúk és tankok 
tovarobogásában, csattogott a lovak patkós patáinak dobogásában és 
fénylett az örömkönnyek tengerében úszó szemekben. 

A magyar földhöz, a magyar röghöz való törhetetlen ragaszko-
dás, a magyarság iránti határtalan szeretet és a végnélküli jóság 
ölelte át Kormányzó Urunk kemény karjaival a virágbokrétaval ked-
veskedő magyar leánykát és lehelt csókot homlokára és arcára. Ez a 
ragaszkodás és szeretet viharzott és tüzelt az ajkaival löldet érintő, 
a világháború véres förgetegeiben megacélosodott vitéz főhadnagy 
csókjában. Ez a ragaszkodás és szeretet inxámálódott a kosarat nem 
zetiszínű szalagokkal ékesített és a várvavárt felszabadulás felett er-
zett öröm földöntúli boldogságával eltelt pékinas martiriumában. 

Minden, de minden azt mutatta, vallotta és hirdette, hogy a 
Felvidék kitartott, rendíthetetlenül kitartott a szentistváni gondolat 
mellett. Szebb példáját a hűségnek, ragaszkodásnak és a testvériség-
nek lélekemelőbben bemutatni és igazolni nem is lehetett volna, mint 
ahogy ezt a felvidékiek a felszabadulás pillanatában olyan örökre 
feledhetetlen módon kinyilvánították. Ki volt, aki felvidéki testvéreink 
felejthetetlenül szép és a lélek mélyéig megható határtalan örömének 
ne lett volna részese? Mindannyian azok voltunk. Örötnünben velük 
együtt éreztünk, velük hozsannáztunk, velük lelkesüllünk, velüK sír-
tunk és zokogtunk és velük együtt adtunk hálát a jóságos Istennek 
megszabadulásukért s ezzel területbeni megnagyobbodásunkért, lé-
lekben való megsokasodásunkért és megeiőaödésünkért. 

Észak felé tehát leomlott a börtön fala. Az országhatár is ki-
tolódott, de csak részben, mert a régi, történelmi határ, a Kárpátok 
gerince, még messze van. Hosszú és nehéz út van még odáig. Ezt 
a hosszúságot majd megrövidíti és ezt a nehézséget majd könnyűvé 
teszi a megingathatatlan hittel párosult, törhetetlen magyar életakarat. 
Segítségünkre lesz, a ma még az emberi gonoszság, álnokság és 
rosszakarat által szabadságától megfosztott, béklyóba vert rutének 
szabadságszeretete és az anyaországhoz való visszavágyódása, de 
segítségünkre lesz a ma még az autonomía teljességéért küzdő és 
annak megvalósításában bízó szlovákok önmagukra ismerése és ön-
tudatra ébredése. Eljön az idő, amikor majd a szlovákok is belátják, 
hogy a folyók délre folynak, hogy a völgyek délre nyílnak, hogy a 
hegyek délre néznek. Majd rájönnek, hogy az ezredéves mult minden 
megszentelt emléke, a közös szenvedés és boldogság, az életakarat 
őket velünk, Szent István koronájával, örökre és elválaszthatatlanul 
egybekötötte. Rájönnek, hogy amiben ma élnek, az nem az ő igazi 
életük. És ha mindezekre rájönnek, akkor a ma csupán csak tessék-
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lássék megvont határok önmaguktól leomlanak s örömmel fogják 
megragadni a feléjük nyújtott testvéri jobbunkat s ekkép ismét a 
Kárpátok orma őrzi majd közös álmunkat és védi integritásunkat. El-
jön ez az idő, mert el kell jönnie! 

Észak szobra tehát elindulhat, hogy ott fent a Kárpátok ormán 
hirdesse, hogy húsz esztendő ocsmánysága, vétke és bűne elmúlt 
rólunk s hogy Szent István birodalmának északi része megtisztultan, 
nemes érzelmekben megerősödve, szeretetben, ragaszkodásban és ki-
tartásban megnövekedetten örökre és elválaszthatatlanul visszatért. 

De mi lesz kelet, dél és nyugat szobraival ? Az, ami az észa-
kéval. Indulásra készenállnak. És várnak. Döntött felőlük és felettük 
is a történelem ítélőszéke: 

Megy mindenegyes a maga helyére! 
Az idő pedig sürgeti a döntés végrehajtását. Inkább ma, mint 

holnap, hogy legyen a sok szenvedésnek minél előbb vége. Hadd 
győzzön az igazság a gazság felett 1 Kelet felett meghúzták már a 
vészharangot. Zágon felett feljött már a csillag. A Mikes Kelemen 
lelke izzik, lobog benne. Mutatja az utat. 

Székelyek, magyarok! Erdély ismét a miénk lesz. Igen, az lesz! 
Az lesz, csak akarjatok, érette nemcsak élni, de, ha kell meg is 
halni. 

Székelyek-lengyelek-magyarok 
Irta: DR. BÁRÓ NYÁRY PÁL 

a Magyar Mickiewicz Társaság választmányi tagja 

Lengyelország és Magyarország mint édes-testvérek élnek a köz-
tudatban Valóban azok is, — bár más vér folyik a magyar és más 
a lengyel erekben — azzá tette őket ezeréves közös sorsuk, tör-
tenelmük. 

Már Szent István mostohaanyja is lengyel nő, Adelhaid volt. 
Judit nővére pedig Bátor Boleszlóhoz, az első lengyel királyhoz ment 
teleségül. Sőt Szent Imre herceg élettársa is lengyel földről szár-
mazott. 

Vak Béla leányát, Erzsébetet III. Mieszkó vette nőül, míg II. 
András Kálmán fia Leszkó krakói herceg szentéletü Szalome leányát 

választotta hitveséül. 
A második honalapító IV. Béla istenfélő leányai is lengyel urak-

uoz mentek feleségül. Kinga Szemérmes Boleszló, Jolánta pedig Bo-
leszió pomerániai herceg neje lett. De tudjuk azt is, hogy Boldog 
Margitnak is akadt egy gazdag lengyel főúri kérője. 

. Az utolsó Árpád királynak, III. Andrásnak a második hitvese 
szintén lengyel volt, a csodaszép Fennena hercegnő. 

Anjou Károly Róbert első és harmadik feleségét ugyancsak Len-
gyelországból hozta. Az első, Kázmér herceg Mária leánya, a harma-
dik pedig Lokietek Erzsébet volt. 

Lengye! neje volt Habsburg Albertnek és Szapolyai János ki-
rálynak is. Előbbi IV, Kázmér Erzsébet leányát, utóbbi pedig I. Zsig-
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mond Izabella leányát vette feleségül. 
De testvérré tette a két nemzetet a harcmezőkön közösen kiön-

tött vérük is, amely bőven folyt a tatárok és törökök ellen, védve 
Nyugat kapuját. 

Ezt a fegyverbarátságot hirdette Könyves Kálmán és Ferdeszájú 
Boleszló, III. Béla és Igazságos Kázmér, Károly Róbert és Lokielek 
Ulászló, valamint Nagy Lajos és Nagy Kázmér szoros, elválaszthatat-
lan szövetsége. 

Magyarország adta Lengyelországnak Nagy Lajost, — akit a 
lengyel történelem „Magyar Lajos" néven említ — és leányát Hedvi-
get, aki pogány férjét megtérítve, Lengyelország számára megszerezte 
egész Litvániát és mindenekelőtt Erdélyország szülöttét, a legnagyobb 
lengyel királyt: Báthory Istvánt. 

Ezzel szemben Szent István trónjára került Hedvig királyné hős 
fia, I. Ulászló, aki Várnánál esett el Magyarországért és a keresztért, 
majd pedig a jámbor II. Ulászló lengyel—cseh király. 

Lengyel földön küzdöttek Báthory seregében haláltmegvető bá-
torsággal a hős magyar és székely vitézek a hatalmas muszka cár 
ellen, viszont százával estek el a magyar határok védelmében Mohács 
mezején, majd Sobieski vezérlete mellett Párkány és Buda falai alatt 
a testvér lengyelek. 

Ez az ősi barátság még jobban kimélyült a nagy erdélyi fejedel-
mek, Bocskai, Bethlen és I. Rákóczi György bölcs uralkodása alatt, akik 
valamennyien átlátták és megérezték Erdély és Lengyelország szoros 
együttműködésének szükségességét. 

II. Rákóczi Ferenc nevét pedig egyáltalán nem lehet Lengyel-
ország említése nélkül kiejteni. A nagy fejedelem „Pro Libertate" lo-
bogója lengyel földről indult diadalútjára s Nagymajtény után is ez a 
föld fogadta oltalmába bujdosó kutucaival együtt, 

Magyarország nem felejtett. A magyar és székely hősök együtt 
ontották vérüket lengyel testvéreikkel a lengyel szabadságharcban, 
1831-ben pedig a magyar vármegyék emelték fel szavukat a feldara-
bolt Lengyelországért. Kossuth, Deák, Kölcsey és Balogh János egy-
másután mondották el nagy beszédeiket s ekkor hangzott el a szálló-
igévé vált nagyjelentőségű mondás: „A lengyel ügy, magyar ügyi" 

Majd jött a negyvennyolcas szabadságharc. Ez a nemzeti hős-
költemény telistele van lengyel nevekkel. Woroniecki, Dembinski, 
Rulikowski, Wysocki, a legendás Bem apó, a Lengyel Légiók arany 
betűkkel írták be nagy nevüket a magyar történelem veres, dicső 
lapjaira. 

Ezt viszonozták a magyarok a lengyelek 1863 iki megmozdulá-
suk alkalmaval, amikor sok-sok magyar és székely ifjú talált örök 
nyugalmat a véráztatta lengyel földben. 

A két nagymultú nemzet barátsága ez után sem halványodott el. 
A testvérbarátsag gyönyö.ű megnyilatkozásaként a „Magyar-Lengyel 
Egyesület" néhai elnökének, báró Nyáry Albertnek kezdeményezésére 
a magyar vármegyék a világháború vérzivatara közepette újból fel-
emelték szavukat a független Lengyelországért. 

A képviselőház, a sajtó újból tele volt a lengyel kérdéssel s az 
ősi, ködbevesző barátság új langra kapott a Kárpátokon innen és túl. 
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A legyőzött Magyarország és a feltámadó Lengyel birodalom is-
mét egymásra talált. Pilsudski marsall csapatait a túlsúlyban lévő 
szovjet hadsereggel szemben magyar muníció segítette győzelemre. 
Ezzel a fényes győzelemmel pedig megszületett a hatalmas Lengyel 
biroda'om s Pilsudski népe meghajtotta az elismerés és hála lobo-
góját a csonka, bilincsekben vergődő Magyarország előtt. 

A két testvérnemzet mint a múltban, most is egymás mellett ha-
lad a közös célokért. Egymás mellett, hisz Worcell gróf szavai sze-
rint „Magyarország és Lengyelország olyan, mint két százados tölgy, 
melyek egymás mellett nőttek fel, de amelyeknek gyökerei messze 
széjjelágazva a föld alatt, láthatatlanul összefonódtak és összenőttek." 

A kolozsvári összeesküyési per. 
Irta: Sz. SOLYMOS BEA 

E csodálatos kor történelmi eseményei a multak távolából 
elébünk sürge.ik a régen elkönyvelt históriákat s az aktuálitás 
reflektorfényének szinterébe szólítják azokat Melyik magyarnak 
ne visszhangoznák a fülébe s a szívében a visszacsatolt Felvi-
dék ujjongó hozsannája ? Elnyomott s immár felszabadult véreink 
felzengő szívói kánját nem lehet a trianoni határoknál szuronyos 
határőrökkel feltartóztatni. Ciklonos dübörgéssel kavarog a hatá-
rokon innen és túl, és mindenütt meghallják, ahol még rabság-
ban sínylődő véreink fanatikus bizakodással a felszabadulásra 
várnak. 

Ezek a ciklonok felkavarják a multat, felszakítják a geny-
nvedő sebeket, hogy a csaló < és hullarablók klóroformjától elká-
bított világbírák s/emtől-szembe állhassanak a való igazsággal. 

Ilyen fekélyesedő seb volt Erdély testén a kolozsvári ösz-
szeesküvési per, melynek csak összevont részleteit néhány foly-
tatásban tárjuk most olvasóink elé. Ugyanis a Hargitaváralja Jel-
képes Székely Község levelesládájában ez a mü „Csikszentmi-
hályi Sándor Imre életrajza és művei" címmel kb. 5 nyomtatott 
ívnyi terjedelemben nyomtatásra vár. Ezt a munkát a Hargitavár-
alja leiképes czé ely Község felkérésére teljesen önzetlenül, az 
erdélyi mártírnak és tudós Csikszentmihályi Sándor Imre emlé-
kének megörökítése céljából írtam meg l93i-ben. Adataimat tel-
jesen hiteles f .rrásból merítettem. 

Mikor az idő az 1918-ik esztendőt beírta Magyarország törté-
nelmi lapjaira, ki álmodta volna meg a szörnyű fejezeteket, amelyek 
eooen az időben vibráltak a magyar nemzet élete felett? A világ-
napom összeomlása, a szomorú paródia prológusát diktáló ősziró-
zsás torradalom, Tisza István meggyilkoltatása, Károlyi Mihály vég-
zetes uralma, a Nemzeti Tanács megalakulása! 

Es ekkor az oláhmegszállta Erdélybe hamis hírt visznek a for-
radalmi őszirózsák. Szabadságot, nagy magyar jövendőt, nemzeti füg-
getlenségét, felszabadulást hirdetnek s e forradalom perfid páthoszá-
c ¿iSZ!emben e g y történelmi gesztussal megalakítják Erdélyben is a 
Székely Nemzeti Tanácsot, amelynek zászlóvivője, lelkes vezére Csík-
szentmihályi Sándor Imre lesz. 

Közben 1918-ban Budapesten is megalakult a „Székely Nem-
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zeti Tanács", mely 1919-ben feloszlott. 1919-ben megalakulta „Szé-
kely Nemzeti Szövetség", majd az államilag megszervezett „Mene-
kültügyi Hivatal", közben pedig gróf Bethlen István vezetésével a 
„Békeelőkészítő Bizottság." 1919-ben már a kommün ideje alatt En-
des Miklósné megindítja és vezeti a székely ifjúság akcióját, amely-
ből a „Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete", a S7EFHE 
alakult. 1919. decemberben megalakult az „Erdélyi Magyar Székely 
Szövetség" Gáli Sándor és Király Aladár vezetésével, melyet később 
a kormány feloszlatott. Ezek mellett működött még az „Erdélyi Szé-
kely Magyar Egyesület", a „Bocskay Szövetség", majd a „Székely 
Irodalmi Társaság". 1920-ban a kiüldözöttek elhelyezése mind na-
gyobb problémává válott és ezzel kapcsolatban sok fontos erdélyi 
kérdés merült fel. A „Menekültügyi Hivatalba" csoportosult székely 
urak és más magas állásúak barátságos összeköttetéseket tartottak 
fenn az egyöntetű munkálkodásra. Ennek az erdélyi akciónak szel-
lemi irányítója dr. Endes Miklós lett. Ebben a társaságban vetődött 
fel az eszme, hogy a hazai emlékek megbecsülésére, az Erdély után 
való vágyakozás ébrentartására és a székely dicsőség propagálása 
céljából alakuljon meg a „Hargitaváralja Jelképes Székely Község", 
mely 1922-ben testet öltött s „Hargitavár" megnevezéssel működött. 
Ennek vezérei közé választották az oláh rabságban sínylődő Sándor 
Imrét is, aki később nagyarányú kultúr és propaganda munkásságá-
val támogatta e kiváló alakulatot. 

Ezalatt Erdélyben a reménység a csüggedéssel váltakozott, de 
amikor megalakult ott is a Székely Nemzeti Tanács, új lelkesedés 
mámora szálloda meg a csüggedőket. Sokat vártak tőle. 

E nagy időkben Sándor Imre is elemében érzi magát s a szé-
kelység érdekeit körömszakadtáig védi s a székely hadosztály felál-
lítását javasolja, melyet a Károlyi kormány támogatott. E fegyveres 
alakulatnak volt köszönhető, hogy gyilkosságok, mészárlások, rablá-
sok és gyújtogatások vandalizmusa nem pusztított a lakosság között. 

Az „Uz"-ban megjelenő oláh századot, amely 1918 november 
20. táján a belgrádi fegyverszüneti feltételekre hivatkozván azt han-
goztatta, hogy Erdélyt a Kúnságig joguk van megszállni, a székely 
hadosztály fegyverrel akarta visszaszorítani, de ebben a Károlyi kor-
mány megakadályozta. 

Az erdélyi románok a gyulafehérvári nemzetgyűlésen a szászok-
kal egyetemben kimondják Romániához való csatlakozásukat, az er-
délyi magyarok erre való válaszul 1918. december 22-én Kolozsvárt 
Magyarországhoz való csatlakozásukkal demonstráltak a magyar nem-
zetgyűlésen, amelynek előkészítésében Sándor Imrének nagy szerepe 
volt s jelentős munkásságot fejtett ki. 

Ám a magyarságnak minden tiltakozása dacára bekövetkezett a 
nemzeti tragédia, amikor 1918. december 24-én az oláhok bevonul-
tak Kolozsvárra. Az elkeseredett magyarok között Sándor Imre állás-
pontja is még mindig az ellenállás volt. 

Az oláhok részéről a székely hadosztállyal szemben viseltetett 
atrocitások közben Sándor Imre — vagyonából áldozván — enyhítette 
honfitársai nélkülözéseit, szenvedéseit s bízó hazafias lélekből új re-
ménységet ültetett a kétségbeesett erdélyi magyarok lelkébe. Ám a 
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mérleget lehúzta a Károlyi féle szerződés szégyenteljes súlya s a 
forradalmi széthúzások, a kommün rablógyilkos korszaka Budapest, 
illetve Magyarországnak az oláh rablóktól való megszállása, az En-
tente hatalomra jutása : diktatúra alá helyezte szerencsétlen orszá-
gunkat, amely immár prédává nyomorodott Eidélyben a szolga, a 
bitorló lett úrrá s amikor nyilvánvalóvá lett, hogy az oláh megszál-
lás végleges, — megindult a magyarok szisztematikus kiüldözése. 
Politikájuk lényege volt, hogy elsősorban a magyar földbirtokosokat 
fojtsák meg elnyomóik kifosztó agrárreformjaikkal, hogy így a ma-
gyar értelmiség vagyontalanná téve elhagyja az országot. E célból 
tucatjával inscenálták az összeesküvési pereket, melyek révén meg-
félemlítették a magyarokat. Vagyis a mesterségesen kitenyésztett ösz-
szeesküvési pereket a nagy nyilvánosság előtt pertraktálták, amelye-
ket a sötét középkorra emlékeztető inkvizíciós rendszerrel folytatták 
le. Ennek borzalmai és szekatúrája elrettenő példákat statuálva me-
gyeszerte vándorbotot adott a magyar intelligencia kezébe s azok is 
önként kérték kiutasításukat, akikhez még el sem ért a megszálló 
hatóság üldözése. 

1919. őszén Sándor Imre is kijöhetett volna a többi menekült-
tel az anyaországba, s talán kitűnő pozíciót is biztosíthatott volna 
magának, de úgy érezte, hogy hazafias kötelességei Erdélyhez kötik 
s vigasztalta a csüggedőket, reményt öntött a kétségbeesettekbe s őrt 
állott a magyar érdekek felett, várva a kedvező pillán tot, amikor 
az oláh béklyót lerázhatják. Ez a kedvező pillanat meg is érkezett 
volna 1920-ban, amikor a trianoni szerződés még nem volt ratifi-
kálva, mert csak 1920. június 4-én irták alá s csak 1921. július 
26 án emelték törvényerőre. Ám ez a néhány hónap eredmény nél-
kül múlt el, mert az erdélyi magyarok fegyverhez emelt kezének bé-
nultan kellett aláhullnia. 

Sándor Imre ezen idő alatt is propagandát indított Erdély ügye 
mellett s kereste a külföldiekkel való érintkezést, amelyre Hollandiá-
ban és Angliában némi eredmény is mutatkozott. E mozgalom szá-
lai egész Erdélyt behálózták. 

Ám a megszálló hatóságok a magyarok mozgolódásait nem 
nézték összetett kezekkel, hanem a legmesszebbmenő molesztálások 
közepette fogatták el a magyar agitálással meggyanúsított erdélyieket. 

Kémrendszerük mozgalmai, gyanúsításaik, mint Damokles kard-
ja függtek a megfélemlített magyarok feje felett. Önmaguk rendezte 
atrocitásokért ártatlan magyarokra fogták a vádakat s vallatási mód-
szerükhöz a középkor kínzókamráiból vették eszközeiket. Állandóan 
lesben álltak, mint a bűnös lelkiismeret, mely egy ág megrezzené-
séből is merényletre, puccsra vagv összeesküvésre következietett. 

így indult meg nagy csaholással a kolozsvári összeesküvési per 
is, amelyből kifolyólag tömegesek voltak a letartóztatások Erdély 
minden megyéjéből és jelesebb városaiból, Mármarosszigettöl Bras-
sóig. E pernek a tárgyalásait a kolozsvári megszálló hadtest bírósága 
1921. szeptember és október havában tartotta, miután már a vádlot-
tak, Erdély értelmiségének szine, java, a vezetőemberek 1921. február 
havában a szigurancián le lettek tartóztatva és bebörtönözték őket. 
A vádvizsgálatot Árama János, a VI. hadtest mellett működő hadbí-
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róság vizsgáló biztosa hajtotta végre. A megszálló halalom azt a vá-
dat emelte a letartóztatottak ellen, hogy az occupálás biztonságát 
veszélyeztető felkelést szerveztek abból a célból, hogy Erdélyt a ma-
gyar uralom alá újra visszasegítsék. A vád egyik sarkalatos pontja, 
hogy a magyar kormány a szervezetet pénzelte, irányította, a módo 
zatokra utasítást adott és beszámolót követelt. 

Ilyen formán a vádirat nem nőhette ki magát világhírű esemény-
nyé és nem leplezte le egy „Complotul cel mare din Ardeal" szöve-
vényeit és nem adhatott szenzációs részleteket a magyar kémirodák 
dzsungeljeiből, hanem csak egyesek jelentéktelen hírszolgálatáról szá-
mol be. 

(Folytatá-a következik.) 

EMLÉKLAPOK 

Kelemenné, Zathureczky Berta 
1854 -1924 

Ismertetjük életét és tovább adjuk emlékét azoknak, akik nem 
ismerték őt. 

Akik személyesen ismerték, tudják, hogy alig van szó, mellyel 
méltóan meg lehetne emlékezni erről a kiváló magyar-székely asz-
szonyról. Azok tudják, hogy szépség, fenség, előkelőség eszménye 
volt. Megjelenése fejedelmi. Műveltség, jóság, irodalom, művészet te-
lítették lelkét és senkise szabadulhatott előkelő lényének hatása alul. 

Visszaidézzük emlékét ismerősei örömére és az utánunk követ-
kező nemzedék tanulságára. 

A Zathureczky-család ősi fészke ott fenn van Turócz megyé-
ben, de az elszármazott ág ott vert új gyökeret a Székelyföldön és 
Zathureczky Berta székely nagyasszonyaink között is az elsők közé 
emelkedett már azon a címen is, hogy unokahűga volt Cserey Já-
nosné, Zathureczky limiliának, a Székely Nemzeti Múzeum alapító-
jának, 1>iről 1938 november 15 számunkban emlékeztünk meg. 

Zathureczky Berta az Udvarhely megyei Homoród-Szentmárton-
ban született 18 )4-ben. Édesatyja alsózaturcsai és vendégmezei Uzda 
Zathureczky Lajos. A család nemessége még IV. Béla idejéből, 
1255-ből való. 

Édesanyja Farkas Mária : gyulafehérvári Farkas Dániel arany-
sarkantyús vitéznek és ábránfalvi Ugrón Karolinának volt a leánya. 

Bertának csak egy testvére volt, Ilona, aki szentgericei Jakab 
Gyula Udvarhely vármegye alispánjának volt a felesége. Jakab Gyula 
Lajos fivérével együtt részt vett a Garibaldi harcokban, Lajos ott is 
esett el Paduában. 

Berta alig egy hónapos volt, mikor édesafyiát elveszítette. 
Gyászba borult beteges, gyönge édesanyja a kis lányt apai nagyap-
jához vitte Barótra. Itt nevelkedett fel Zathureczky Berta. 1878-ban 
férjhez ment nagyernyei Kelemen Lajos Háromszék vármegyei tiszti 



HARGITA VÁRALJA 9 

főügyészhez. Daliás, előkelő férje szintén nagy tekintélyű úr volt és 
boldogan éltek közel 40 esztendeig. Gyermekük nem volt. Sepsiszent-
györgyön éltek, de hírük, nevük messze szárnyalt. 

Zathureczky Bertát sok szép tehetséggel áldotta meg az Isten, 
író, költő és művész lélek volt. Társadalmi téren pedig vezető egyé-
niség. A Jótékony Nőegyletnek 40 éven át vezetője. 1907-ben kapta 
a Koronás aranvérdem keresztet, 1916-ban pedig a polgári hadiér-
dem kereszt II. oszt. díszjelvényét. 1910-ben a Kolozsvárt működő Er-
délyi Irodalmi Társaság választotta tagjai sorába. 

Nehéz volna megmondani, hol alkotott többet az irodalom, vagy 
a zeneművészet terén. De talán dalai tették nevét országszerte 
ismertté. 

Megpróbáltuk összeszedni munkái címét. Alkotásai szétszórtan 
jelentek meg, hosszú évek multán ezért a csoportosítás nehéz, sőt 
hiányos. 

Külön kell felemlíteni tárcáin és novelláin felül a székely re-
géket, melyeket érdekesen, színesen dolgozott fel különféle művek-
ben. Firtos, Tündér szerelme, Aki nem tud szeretni, Szemöke, Ven-
turné vára, A poltros per, A kút regéje, Tarkő, Történelmi regék, 
Hargitán, Egy székely Niobe, Petőfi utolsó vacsorája, Emlékezzünk ré-
giekről és még számtalan rege és történelmi elbeszélés. Megírta a 
székely fürdőket is. 

Regényei: Simonyi óbesterné, Az ember gyűlölő, Asszony átka 
az asszony, A Pál család. Történelmi tárgyú írásai: Zrinyi Péter utolsó 
levele, Rosamunda. Asessor uram esete, Sándor Pál, A leveles ládá-
ból, Mikes legenda, Arany lakodalom. Mint színpadi író is több mű-
vet alkotott: Egy szó a maga idején, A flört veszélyes, A szirén, A 
fronton és odahaza A csapodár: Sardón vígjátéka átdolgozva zené-
sítve, Bakter és királyfi három felvonásos operett megzenésítve, Egy 
indus hercegnő szerelme: film rege stb. stb. 

Amint látjuk, alig van az irodalomnak olyan tere, ahol nem dol-
gozott volna. 

Mint zeneköltő igen nagy hírnevet szerzett. Dalkötetei egymás-
után jelentek meg. Legtöbbször a dalok szövegét is ő maga írta. Ope-
rett és operarészletek igazolják nagyobb méretű zenealkotásait.*) Köz-
kedvelt keringői voltak a Merengés és az Olt mentén. Dalai közül a 
Laura dalok legkedveltebbek. Alig volt nótakedvelő, ki ne énekeKe 
volna abban az időben a Szovátai búcsúdalt: 

„Borús az ég olyan setét 
Az erdőn át felhő vonul" . . . 

Talán a Te lelkeden is visszacsendül most ez a szép dal, ked-
ves olvasó? Akkor érzed, látod Szováta, Élőpatak, Tusnád, Málnás 
fürdők sétányait is, ahol ez a fenséges megjelenésű szép asszonv el-
halad és utána éneklik, zenélik dalait a híres erdélyi cigány prímások, 
Pongrácz, Csikai, Kozák stb. 

De van két más híres zeneműve is Kelemennének; két melo-

*) Családtagok tudomása szerint Géczy Istvánnal dolgozott a híres Gyi-
mesi vadvirág c. színdarabon. 
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drámája, melyet szintén országszerte ismernek. Heine Kevlári búcsúja 
és E. Kovács Gyula Hajnal uram című hatásos költemények, melye-
ket Zathureczky Berta megzenésített és amelyek a műkedvelő elő-
adók közkedvelt műsor számai. 

És most el is búcsúzhatunk ettől az ünnepelt asszonytól. Szo-
borszerű szép nyaka, válla visszavillan felénk egy-egy bálterem fényében; 

ahol akkor nyert életet, szint minden, mikor ő belépett, vagy egy 
ünnepélyen, ahol pompás díszmagyar ruhában, méltóságot sugároz. 
Búcsúzzunk el a ragyogó társadalmi és művész asszonytól, mert 
már csak fekete ruhában, betegen látjuk viszont, mikor 1916-ban a 
román betörés idején ott reked a sepsiszentgyörgyi közkórházban, 
hol menedéket keresett az ismeretlen veszélyek ellen. Lelke akkor is 
helyt állott és töretlenül képviselte a magyarságot, mely katonai pa-
rancsszóra egyetlen óra alatt hagyta el a várost. Méltóságos megje-
lenése kézcsókra kényszeríti az oláh tábornokot is. 

Ebből az időből találtuk meg Kelemenné Zathureczky Berta egy 
naplótöredékét, amelyet alább közlünk. 

Nehéz emlékekkel terhelve még néhány évig élt, betegeskedett 
és lelkében örök búcsút vett tisztelőitől, jóbarátaitól, kik az 1916 és 
18-as évek után már vissza se térhettek. Kelemenné egyedül maradt. 

1924 január 19-én halt meg Sepsiszentgyörgyön. A Székely 
nemzeti Múzeum csarnokából temették el, mint az erdélyi magyar-
ság és székelység nagy halottját. 

Fekete díszmagyarban alszik Kelemen Lajosné Zathureczky 
Berta nagyasszony és várja a feltámadást. 

Ádám Éva. 

Három székely vértanú. 

Hatvanöt esztendős kézirat fekszik előttem, a „Nemere" székely 
újság 1874 március 10-i számába írta a szerkesztő. Valószínűleg 
megjelent, de a Nemere példányai a Hargitaváralja székely múzeu-
mában vannak, csak ott lehet megállapítani.*) 

Török, Horváth és Gálfi vértanuknak 1854 márc. 10-én felség-
árulás címén szenvedett kötél általi halálát írja le. Nyolcvanöt év óta 
sok székely vértanúnk volt, legtöbb a világháború óta, de azért em-
lékezzünk a régiekről is. 

Udvarnoky. 
iLŴjWjpyipi 

*) Azt, hogy a „Nemere" székely újságban e közlemény megjelent, — saj-
nos — nem állapíthatjuk meg, mert az 1874. évfolyamunk igen hiányos és csak 
augusztus 8-i (63. sz.) számmal kezdődik, amelyet már E. Indali Gyula szerkesz-
tett. (A Nemzeti Múzeum példánya még hiányosabb.) Megjelenése kétségtelen, és 
pedig vezércikk alakjában, amit a szerző kéziratán lévő nyomdai utasítás: „Ci-
cero" igazol. Dr. Herrmann Antal kézírása és a cikk elején levő fH ) jelzés a 
szerző kiléte irányában kétséget nem támaszthat. De igazolja a kézirat azt is, 
hogy dr. Herrmann Antal 1874. márciusában is fel. szerkesztője a Nemere című 
első székely újságnak. 

Ftl. szerk. 



íme a kézirat: 
Brassó, 1874. márc. 10. 

(H.) Előttem fekszik egy gyászos érdekű eredeti okmány. A ma-
gyar szövegének utolsó fejezete így hangzik: 

„A dolog ezen állásában törvényesen lejártatott hadi törvény-
széki nyomozás alapján 1853-ban Október 11-én egyhangú ítélet ál-
tal Török János, Horváth Károly és Gálíi Mihály felségárulási bűnért 
kötél általi halálra ítéltettek, mely büntetés folyó évi Februárius 
18-áról költ birói felsőbbségi megerősités következtében az ítéletnek 
szabályszerű kihirdetése után a megnevezett három törvényesen nyo-
mozott egyéneken a mai napon végrehajtatott. 

Közhírré tétetett Marosvásárhelyen Március 10-én 1854." 
Ma van 20-ik évfordulója a három székely vértanú halálának. 
A haditörvényszék ítélete őket felségárulás, összeesküvés, láza-

dásban bűnösöknek decretálja. 
A történelem ítélete pedig harsogva nevezi őket a szent sza-

badság dicső martyrjainak. 
Mit tettek ők? 
Nem csak a nemzetek ébredési mámorában, a szabadság világ-

tisztító lángtengerétől elragadtatva lelkesülte* a nép isteni jogaiért: 
a leigázottság kétségbeesésében, a halál borzadályos némaságában 
működtek a hon élesztősén. 

Magasztos lelkük nem tűrhette a rabságot. Nemzetünk börtö-
nének ajtait betörni akarták s a haza bilincseivel szétzúzni a zsar-
nokokat. 

Fel akarták emelni azt a fegyvert, mely Világosnál eldobatott. 
Végzetünk máskép határozá. 
A szabadság angyala még áldozatokat követelt. A haza nemtője 

még vértanúkat kívánt. 

Horváth elhagyta bájos aráját, eljegyezte magának a szabadsá-
got és meghalt. 

Török elhagyta szeretett hitvesét, hűséget esküdött a hazának 
és meghalt. 

Gálfi elhagyta gyámoltalan gyermekeit, örökségbe vette árva 
nemzetét és meghalt. 

* 

Két évtized múlt el azóta. 
Sok csapás, kevés öröm érte a nemzetet. A haza ismét az ör-

vény szélén áll. 

Hát még nem szűnt meg sorsunk átka ? Hát hiába folyt el 
annyi drága könny és vér? Hát nem bünhődte meg e nép a multat 
s jövendőt? 

Számtalanszor megbűnhődte már, de számtalanszor vétett ismét 
mult és jövendő ellen. 

Nemzet, magyar nemzetem! Hallod a kor szavát, érzed áz idő 
szellemét ? 

Neked harcterhes missiód van a jövő történetében, mint volt a 
multak századain át. 

Légy erős, egyetértő, légy magyar, mert különben veszned kell. 
Ne várd be a kétségbeesés harcát! A haza földjében nem fog-
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nak férni a szabadság vértanúinak csontjai, s majd nem lesz, ki ba-
bért ültessen a hősök sírjaira. 

Székely nemzet, Attila gyermeke, ki e hont birtad Árpád előtt: 
borulj térdre e szent sírok körül, s ez ereklyékre esküdjél meg, hogy 
méltó maradsz őseidhez, hogy lelkesülni, lángolni, hatni, alkotni 
akarsz, hogy hű lész szabadsághoz, hazához, nemzethez mint Török, 
Horváth, Gálfi. 

Hallgasd meg, Magyarok Istene! 

Emlékezés a román invázió alatt 
elhunyt ismerősökre 

Irta : KELEMENNÉ ZATHURECZKY BERTA 

Naplótöredék. 

1916. augusztus 28. Feledhetetlen nap, mely örök nyomot ha-
gyott a lelkemben. 

Álmatlan éjszakákon most is látom magam előtt azt a lótás-
futást, fejetlenséget, kétségbeesett kapkodást, mi az édes álomból 
fölvert embereket egyszerre megragadta. Látom, hogy igyekeznek úri 
nők, paraszt asszonyok egy-egy kis gyerekkel vagy batyuval a kar-
jukon, hol szekéren, hol gyalog Élőpatak és Málnás felé. Látom, hogy 
mindenki csak magára gondol és közönyösen halad el a nagyobb 
bajban levő embertársa mellett... Látom ... és nem botránkozom 
meg rajta ... 

Mi a szegény beteg urammal a kórházba menekültünk. 
Augusztus 29. Felrobbantott hidak. Pár ágyúlövés, azután óriási 

csend. Este Deák Tamás rokkant őrmester Kovásznáról ide menekül, 
vele jő három sebesült katona. Éjjel a csőcselék fosztogat ... Hajnal-
ban tűzvész. 

Augusztus 30. Egy kihalt város, melynek életet a gazdátlanul 
lézengő állatok adnak, kik — a természet őrök törvényét követve — 
egymást falják fel. Az erős a gyengét. 

Augusztus 31. Délután négy óra. Jő az ellenség! ... A nagy 
némaságban messziről hangzik a lovak patkójának egyenletes csat-
togása. És mi — egy maroknyi ember — megyünk eléjök elszánt 
bátorsággal. A hosszú lándzsákkal fölfegyverzett lovasok fel vannak 
virágozva, mint a hogy egy győztes (?) hadsereghez illik A kedé-
lyük is virágos és enyhe. Hisz meghódított terület birtokbavételére 
jöttek! A parancsnok hangsúlyozza, hogy ők kultúrnépek és tisztes-
ségesen fognak bánni a fegyvertelen lakossággal. Az Ígéretet meg 
is tartották. 

Szeptember 1. A sárga-kék zászlók magasan lobognak ... Meg-
kezdődött a román uralom Sepsiszentgyörgyön. A kórház előtt őrök 
járnak. Az altisztek kacagva beszélik, hogy a „román sasok" átre-
pültek a határon és nem találkoztak a „magyar tigrisekkel". 

— Hol vannak hát azok a vérengző vadállatok ? — kérdik 
gúnyolódva. 

Szeptember 10. Telnek-múlnak a napok. Én nem élek, csupán 
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vegetálok. Nem tudok félni, de nem tudok sírni sem. Hej, pedig mi-
lyen nagy barátja a szorongatott asszonyi léleknek — a könny 1 

Szeptember 16. Nem tudunk semmit a külvilágról. El vagyunk 
hagyatva teljesen. Vájjon meddig tart ez ? ... Így maradna ez örökre ?... 
Nem, nem ! Jó az Isten 1 

Szeptember 20. A román betegek nagyobb részét elviszik a 
kórházból. Elakarják vinni Deák Tamást és a magyar katonákat is. 
Deák Tamás rokkant és nyilt sebe van. Beszélni fogok a főorvos-
sal. Dr. Celebrianu egész gúnyosan azt felelte, hogy : aki rokkant, 
ne járjon uniformisba és ne tüntessen a rendjeleivel ... Tudom már, 
hogy hol a bibi! Cherchez la feunne! Szegény, szegény Deák Ta-
más ! ... 

Október 6 Éjjel a román betegek eltávoztak a kórházból. Az 
ágyú szól mindenfelé. Vájjon mi lesz ? ! 

Október 7. Átvonuló román csapatok. Negyven tiszt jött autó 
mobilon. Enni kérnek herceg Ghica tábornok részére. 

Október 8. Ki van hirdetve, hogy ölni, gyújtogatni kell. Egy 
fiatal lányra rálőttek. Menekülők sietnek a kórházba. Óriási pánik! ... 
Itt vannak a „magyar tigrisek" ! ... A 9-ik népfölkelöosztály ötven-
két tagja. Viharedzett, tettrekész huszárok. Sulymossy Lajos kapitány, 
Biró István és Temesváry János főhadnagyok vezetik őket. Hozzájuk 
csatlakozik egy öt tagból álló német járőr, élén egy fiatal hadnagy-
gyal. Apróbb összeütközések. Egy huszár elesik. 

Október 9. Az Olt hidjától Kilyénig van felállítva a visszavo-
nulást fedező román hadsereg. Tüzérségük nincs. A távolban dörög-
nek a nehéz ágyúk, csak úgy rezegnek tőle az ablakok. Ebbe bele-
szól az Olti-malomból a városnak irányított román gépfegyverek kat-
togása. A huszárkarabélyok ropogása, a váglató lovak dübörgése. 
Solymossy kapitány olyan eréllyel, olyan tűzzel vezeti az ő huszá-
rait, hogy az ellenség tévedésbe jő és több századnak minősíti őket. 
Erre a „román sasok" szép csendesen elrepülnek a határról. 

gy maradt épen Sepsiszentgyörgy városa. így menekültek meg 
a felkoncolás és elhurcoltatás veszélyétől az itthonmaradottak.. Örök 
hála érette Solymossy kapitánynak és az ő derék huszárjainak ! 

Október 11. Ma délelőtt megszólalt a harang a katholikus 
templomban, h rdetve az Isten jóságát, nagy kegyelmét. Zengő sza-
vára megeredt szememből a könny s lelkemből feltört a hálaima: 
Hozsánna! Dicsőség az Urnák a magas Egekben, ki visszaadott ne-
künk léged, te áldott Székelyföld ! A kórház megelevenedett; jókedvű, 
mosolygó emberek járnak-kelnek mindenütt. A tábori postás az „Est" 
újabb számával kedveskedett. Két kézzel kaptam utánna. Dobogó 
szívvel olvasom ... Az első hira K ö n c z e i B e n e d e k árvaszéki 
elnök szerencsétlen halálát tárgyalja. A menekülés szörnyű óráiban 
egy vidéki pályaudvaron elgázolta a vonat. Kiesik kezemből a lap 
és sírok keserű fájó könnyeket. E közben megelevenedik előttem a 
szegény elhunyt tiszteletreméltó alakja az ő jóságos arcával, deiüs 
tekintetével. A segítésre kész hajlandóságával. Ezért szerette őt a vá-
ros apraja-nagyja egyaránt. Később megható részleteket hallottam az 
ő elmúlásáról: Vallásos türelemmel viselte az óriási szenvedéseit. 
Nem zúgolódott, nem panaszkodott, megnyugvással vett mindent. A 
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vallás erősítette meg a lelkét. A vallás adta ajkára a krisztusi sza-
vakat: „Atyám, legyen meg a te akaratod!" A teste idegen helyen 
.pihen, de lelke előtt megnyílt odafenn az örökkévalóság! 

Most már mindennap meghozza a maga bánatát. Könczei Be-
nedek után következik K ó n y a M i k l ó s ny. főszolgabíró. Egy ' 
újabb alak a múltból. Milyen csinos, daliás ember volt hajdanában 
és milyen erélyes, tevékeny hivatalnok. De hát jött a lappangó el-
lenség, bevette magát a gerincébe, lesorvasztotta róla a húst és csi-
nált belőle idő előtt — élőhalottat. Ezentúl egy öröme volt csupán: 
a kis unokája, Kőrössy Lilyke. Megható volt nézni, hogyan vezeti, 
támogatja egymást egy gyenge gyermek és egy beteg ember. Aug. 
28-án nekik is menekülni kellett. A szegény, meggyötört beteg nem 
mehetett tovább Marosvásárhelynél; ott maradt az egyik kórházban. 
Kónya Miklósné pedig ment a kis unokával, a féltett kincsével to-
vább... tovább a végzet felé. Mit érezhetett ez a két lélek, amikor el-
választotta őket a sors! ? A férj meghalt Marosvásárhelyen, a nő — 
pár hónap múlva — Budapesten. A magas mennyekben egyesülve 
tovább őrködhetnek az ők egyetlen Lilykéjük fölött 1 A nyolcvanas 
években alig volt vendégszeretőbb ház a Henter-családénál. Hárman 
voltak nővérek: Vilma, Ida és Kónya Miklósné — Ilona. Összeforr-
tak érzésben, gondolkodásban, szeretetben egyaránt. Közösen dédel-
gették az Ilona első házasságából származó gyönyörű leányát: Kő-
rössy lstvánné Imecs Irént. Es most ebből a triászból kihalt a leg-
inkább féltett, a legjobban szeretett nővér. Hol találnak vigasztalást? 
Kőrössy ezredesné a harctéren levő férje iránti aggodalmát mindig az 
édes anyja kebelén sírta el és most kihez menjen ? Hát a kis Lilyke 
kihez forduljon az ő gyerekes panaszaival ? Árvák lettek mindannyian, 
kétszeres árvák 1 ... 

Egy újabb halott, amelyhez rokonsági kötelékek, régi, édes em-
lékek fűznek: a nagy betegen elmenekült G y u l a y I r m a . Virágot 
helyezek el a sírodra édes Irma, emlékvirágot. Csokorba kötve, köny-
nyekkel öntözve küldöm el a távolba neked. Isten veled te jó, te hű 
lélek! Ki panasz nélkül, béketűréssel viselted el a sors szeszélyeit. 
Ki végig éltél egy örömtelen, boldogság nélküli életet, melybe csak 
a testvéri szeretet vitt be egy kis derűt, gyönge napsugarat. Hisz az 
ők öröme volt a te örömed, az ők bánata a te nagy aggodalmad. 
És ebből mennyi, de mennyi jutott még újabban is neked. Valinak 
az életben áldott emberek, kiknek fájdalmából másoknak öröm te-
rem. Ezekhez tartoztál te is. Szegény voltál talán anyagiakban, de 
annál gazdagabb — lélekben. És vannak szegény gazdagok és gaz-
dag szegények e világon. Isten veled édes Irma! Isten veled 1 

Még D e m e t e r B é l á n é M i s k o l c z y M a r i s k á r ó l 
kell megemlékeznem, kit legszebb korában tört le a kérlelhetetlen 
halál. Olyan volt, mint egy teljes pompájában nyíló virág! Jött a 
korai dér és elhervasztotta, ezzel együtt elhervadt az ő kis árváinak 
a boldogsága is. Mert hej, az árvát még az ág is húzza! Könnyű 
legyen a hant mindnyájuk felett! 

Volt a kórházi menekültek között két beteg, kik igen hozzá vol-
tak nőve a szivemhez: özv. K ü n n l e J ó z s e f n é C s e h Kata-
l i n és özv. Kó r é h l s t v á n n é Ta t ay K a r o l i n . Szerettem őket 
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és ök is szerettek engem. Milyen öröm volt, amidőn bementem hoz-
zájok egy kissé beszélgetni. Hogyan vetélkedtek, hogy melyiknek az 
ágya mellé üljek! Szinte-szinte összepöröltek felettem. Ennek az ál-
dott két jó öreg asszonynak a sorsa nehezedett leginkább a lelkemre 
az invázió alatt. Féltem attól, ha megtalálnak halni és eltemetik őket 
harangszó és papi áldás nélkül. Mint ahogy eltemettek így a kór-
házból többeket. A jó Isten irgalmas volt hozzájuk. Akkor szólította 
magához az Úr mind a kettőt, amikor már itlhon volt a család Itt-
hon volt a Kóréh Istvánné imádott unokája — Pistuka is. Legyen 
emlékük áldott és könnyű a hant a fejük felett! 

Még van egy kedves halottam, akiről meg kell emlékeznem. Őt 
ugyan nem a menekülés izgalmai, hanem a harctéren szerzett beteg-
ségek döntötték sirba. De halála gyászt jelent nemcsak a családnak, 
hanem a művészetnek is. Ez az én halottam az édes hangú dalla-
mok szerzője, a magyar dalok lelkes interpretatora: B o g d á n Ist-
ván. Én fedeztem fel benne a tehetséget és én biztattam rá, hogy a 
zeneszerzésre adja magát. Megfogadta a szavam. Az izlése, a haj-
lama a magyar műdal müvelésére utalta. „Tulipán dala" országos 
hirűvé lett és megalapitotta a nevét. Ezt követte sok más, szebbnél-
szebb szeriöz dala. Gyönyörű népdalai sajátságos harmónizálása foly-
tán majdnem klasszikus erővel hatnak és mégis fülbemászók, dalla-
mosak. A friss dalok megpróbálják a zongorista tehetségét. Sohasem 
hallottam szebben játszani a magyar népdalokat, mint ahogy Bogdán 
Pista játszotta. Lágyan, érzelmesen, majd tűzzel, boszorkányos gyor-
sasággal, a balkeze egész zenekart képviselt és mégis oly diszkrét, 
oly finom volt mindez, hogy órákig el lehetett hallgatni. Legnagyobb 
ellensége az idegesség volt. Ha ez nem lesz, elmehetett volna mű-
vészi körútra az ő nagy tudásával és gyönyörű szerzeményeivel. Ki 
fog nekem ezentúl olyan szépen zongorázni ? Ezt kérdezhetik rajtam 
kívül sokan, kik őt családi körben játszani hallották. S ki irja meg 
a vele sírba szállt gyönyörű dallamokat? Ő boldog, mert hallhatja a 
magas mennyországban az angyalok hozsánnáját I . . . 

„Nehéz napok multán könyörögve kérünk: 
Mint a fényes hajnal, oly időket érjünk 
Távol álljon tőlünk minden a mi árnyék 1 
Életünk sötétből virradóra váljék — 
Távol álljon tőlünk minden — ami árnyék 1. . ." 

Áz erdélyi havasokon*) 

Az erdélyi havasokon vérvörösen kel fel a Nap. 
Fenyőfákon, vadrózsákon felébrednek a madarak. 
Hegyek alján kis falukban az emberek azt suttogják: 
Székely regék királyfiát ma hajnalban megint látták. 

*) A verset megzenésítette; Mildnerné Kölcsey Margit zeneszerző. 



Az erdélyi havasokon be sok fehér gyopár nyílik, 
Csaba király csákójára hej be szépen odaillik! 
Turul madár hozz egy szálat erre a bús magyar földre: 
Csudát váró bús magyarok, hátha felébrednek tőle. 

A székelyek azt üzenik: piros égbolt, fehér gyopár, 
A zöld fenyvesekkel együtt ezeréves régi határ. 
Tilos magyar zászló helyett azzal integetnek nekünk: 
S ha van még magyar becsület, a Királyhágón átmegyünk! 

Ádám Éva. 

Az utolsó erdélyi őrtüzek epilógusa 

i. 

Irta: HOFFMANN GÉZA 

Közvetlenül az oláh hadsereg nagyváradi előnyomulása után, 
nékünk, a magyaroknak, járásbírósági tisztviselők, Okolicsányi — 
Gálocsy márványvállalatának vezetősége stb. el kellelt költöznünk a 
biharmegyei Vaskohról. Ezt a kiutasítást nagyon várluk, miután a 
halálos bün'etés végrehajtására várakozó foglyok voltunk. 

Bűnünk volt, illetve az volt a vád, hogy értelmi szerzői voltunk 
a három előkelő, miniszterjelölt románjuk kivégzésének, akiket a vaskohi 
magyar csapatok, kémkedés és az állandó hírleadás miatt, nagy elke-
seredésükben agyonlőttek és titokban elföldeltek. A magyar csapatok 
elvonulása után a három kivégzettet a nagyváradi püspök biharionkai 
vadász kastélyának parkjában éppen akkor Llállák meg, amikor a 
Vaskohról elmenekült magyar családokat a biharpüspöki állomásról, 
— hol az oláh csapatok kezébe kerültünk — visszairányították Vas-
kohra. Azonmódon letartóztattak és kimondották, hogy akár volt sze-
repünk a három jeles román kivégeztetésében, akár nem, ugyanabbi 
a sírba temetnek minket is, amelyből a hullákat kiástak. Hogy nem 
hajtották végre ezt a fenyegetésüket azonnal, ez annak köszönhető, 
hogy a még menekü'ésben lévő magyarokat kutatták és felkészültek 
olyan tömeg mészárlásra, mint amilyet húsvétkor Tárkányban ren-
deztek. 

De, „qui habét tempus habét vitám." Ez a közismert latin köz-
mondás nálunk is bevált. Megtörtént ugyanis, hogy az első erdélyi 
oláh minisztérium igazságügyminisztere: Lázár Aurél, első kötelessé-
gének tartotta, hogy igen szegény sorsbtnélő, csizmadia mesterséget 
folytató szüleit Vaskohn meglátogassa, mert a román faj dicséretére 
legyen írva : a jobb sorsba került intellektuel nem tagadja meg sem 
a származását, sem a szegénysorsban maradt rokonságát. \ Ezért tud-
ták a népet annyira kezükben tartani. Lázár Aurélt tehát ünnepélye-
sen kellett fogadnia a szülőközségnek, még pedig magyar mintára. 
Küldöttségek tisztelgése, bankett, stb. Igen ám, de a tisztelgéshez 
csupán a hegyvidéki móc felvonulás nem elegendő díszlet. 

A magyar urakat tehát ki kellett szedni a siralomházból, feke-
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tébe öltöztetni és felvonultatni. A küldöttség vezetője a vaskohi ma-
gyar járásbirósági elnök, Jakó János volt. 

Az újdonsült miniszter igen kegyesen fogadta a küldöttséget, 
annyira meghatódott, hogy Petőfi verseket idézve, a legkorrektebb 
magyar beszéddel nyugtatta meg lelkünket. Biztosított mindnyájunkat 
arroi, hogy „meg sem fogjuk éiezni az impérium változást". Tudja: 
sajog a lelkünk, de ők ezt a iájdalmat megértik és kimélni akarjak. 
Azon lesznek tehát, maradjunk meg abban az illúzióban, hogy mi 
sem változott meg. 

A beszéd kétségtelenül jó hatást tett, hiszen hajótöröttek vol-
tunk. A vörös Budape t semmi nemzeti nyilvánulást nem tűrt s ma-
gunk között a vörös szalag époly utált es gyűlölt symbolum volt, 
mint az új impérium színe. Magyar trikolor legfennebb a szhekben 
rejtőzött akkoriban az egész Nagymagyarországon 1 A Székely Had-
osztály őrtüzei is kihamvadlak mar, siralomházi helyzetükben, pedig 
nem is annyira a saját sorsunk keseütett, mint az a mély pont, 
amelyre minket Budapest gyülevész népe süllyesztett. 

Lázár Aurél nagyváradi jogász évtársa volt Jakó János járás-
bírónak s általában a magyar jogász-világgal baráti kapcsolatokat 
tartott fenn s így a tisztelges után ezzel a kartársi szeretettel fordult 
Jakóhoz, kérdezve tőle, mit óhajtana, nincs-e panaszra oka s mükö-
dik-e a járásbíróság? Reményű a munkát zavartalanul folytatják to-
vább! Jakó János erre feltárta az igazi helyzetet. „Ezek a magyar 
urak, akiket itt maga előtt lát, halálra ítélt toglyok. Egyikünk sem 
tudja, mikor szállítanak ki a biharionkai rétre". A miniszter meglepő-
dött és elbeszéltette az egész ügy állományát s behívatta a házigaz-
dát, a görögkeleti főesperest, aki mint nyílt magyar barát, nyomban 
a magyarok oldalára állott s kimutatta, hogy a három előkelő román 
kivégzésében semmi befolyásunk sem volt, azoknak eltűnéséről mi 
csak a hullák kiemelése napján „meglepődve" értesültünk. 

Erre a miniszter azonnal intezkedett, hogy a vizsgálatot a rendes 
bírói útra áttegyék. Jakó Jánost saját kívánsága szerint Kézdivásár-
helyre helyeztette át s minket többieket egyelőre családi otthonunkba 
internált s a román gárda különítménye altal vezetett bosszúállási 
eljárást beszüntette, a gárda hadnagyát, aki az egészet saját kezde-
ményezéséből vezette, haza parancsolta, aki egyébként fogarasi járás-
bíróság! aljegyző volt, de úgylátszik Axentye Szevér, a hírhedt véres 
emlékű 48-as néptribun szerepére vágyódott. 

A miniszteri látogatással megszabadultunk tehát a bosszúállás 
rémségeitől, amelyre a vaskohi oláh intelligencia — kivéve Dessián 
főesperest — már nagyon felkészült. Az új főszolgabíró, — aki szin-
tén magyar világ neveltje volt — hivatalba lépése kezdetén a leg-
vadabb oláhként mutatkozott be, kiadta tehát a rendeletet, hogy a 
„nem bennszülött magyaroknak" el kell távoznunk a vidékről. Nem 
tiltakoztunk ezen kiutasítás ellen, hiszen ez volt a szivünk vágya. 
Haza 1 Székelyföldi otthonunkba 1 

Sikerült 1 Itthon vagyunk és szembe fogunk nézni az itthoni 
eseményekkel. Vége köv. 
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Miklósvári G y e n g e József gyűjteményéből 

i. 

Régi főúri élet Erdélyben 

Hajdanában mgyon szép volt az erdélyi főúri élet. Egész 
külön világ. Különállóbb, úribb, értékesebb, mint a főváros 
társadalmában. Szokások, hagyományok szép zománca ragyogott 
mindenen. Elsárgult papírokból, újságokból, feljegyzésekből idézem 
fel a több évtized előtti erdélyi főúri élet képeit. 

Ennek a kiváltságos életnek természetesen Kincses Kolozsvárt 
volt a központja. Itt zajlott le az erdélyi és székelyföldi előkelőségek 
dáridója. Már amikor annak volt az ideje. Mert a nagy történelmi 
nevek viselői, férfiak és nők egyaránt megtették kötelességüket haza-
szeretet, tudomány, művészet és jótékonyság terén is. 

Most a társasélet emlékeit idézzük. Kastélyaikból, udvarházaik-
ból október elején sereglenek Kolozsvárra. Kezdődnek a zsuki falka-
vadászatok. Csupa kipróbált lovas, hölgyek és urak sietnek a híres 
versenyekre. Hegyen fel, hegyről le vágtatnak színes öltözékeikben a 
társaság úrfiai. Nyaktörő meredeken nyargalnak s mint vendégek fel-
tűnnek a magyarországi úrlovasok is. Sok diadalt aratott a mar-már 
erdélyivé lett Horthy Jenő, kinek Bethlen lány a felesége. Ott vágtat 
a zsuki pályán Horthy Szabolcs is a tisztekkel. Ismert főúri nevek: 
Szentkereszty István báró, társasági néven Szent István, Kendeffy 
Gábor stb. 

Kolozsvárról külön vonat ontja a közönséget. De érkeznek a 
gyönyörű fogatok is. Lipicai négyesen jön Teleki Géza gróf, a Béldi 
grófok a saját nevelésű báldi ménesből származó paripákkal. Lám 
már gépkocsin érkezik a zseniális Bánffy Miklós gróf, aki egyformán 
jó zenész, író, szónok, karikaturista, festő, sakkozó, táncos, tenni-
szező, pólózó, automobilista stb. Mindenben kiválóbb mint más. 
Leányágon ő az utolsó leszármazottja az iktári fejedelmi Bethlen ág-
nak. Válaszúból gépkocsin érkezik Bánffy Albert. Jönnek a Komi-
sok, Kendeffyek, Bethlenek, Telekiek, Wesselényiek. Ott van Barcsay 
Tamás, Bethlen István. 

Az emelvény páholyaiban az erdélyi főúri hölgyek gyönyörű 
serege tereferél az elmúlt nyár eseményeiről. 

Az Erdélyi Falka-vadásztársaság elnöke Wesselényi Béla báró 
piros frakkban vágtat a gárda élén. A kopóhad bolond lázzal csahol, 
az ősz lovas meginog a nyeregben és holtan bukik az avarra. Az 
elnöki tisztséget Teleki Artúr vette át, segítségére van sógora Béldi 
Kálmán gróf, Wesselényi Pálma férje. 

A bihari gárda élén gróf Tisza Istvánt látjuk. Rohonczy Lőrinc, 
Reviczky, Salamon Andor stb. társaságában. 

A zsuki telepen a Huberlus-lak körül legzajosabb az élei. De 
lehull már a hó és az előkelő társaság szétoszlik. Zsibóra költözik a 
falka. A zsuki telep villái, istállói is pihenni térnek. Vége a falka-
vadászatnak. 

De a társaság másik része a hajtóvadászatnak hódol. Az oláh 
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hajtók elnyújtott kiáltása felveri a havasok csendjét. Felriadnak az 
erdélyi hegyek fejedelmi vadjai: medve, vaddisznó, zerge. 

Marosvécsen a Kemények ősi fészkében gyülekezik a társaság. 
Szovátán Désy Zoltán vezetése alatt egy másik csoport, Borgóprun-
don, Királykö-Bucsesen, Retyezáton és Fogarason ismét egy-egy nagy 
társaság készülődik a havasokra. Sok magyar urat hoznak a gyors-
vonatok Magyarországból is. A vadásztársaság legismertebb alakjai 
Bornemissza Elemér báró, Kemény Ákos báró, Bánffy János báró, 
Teleki Ádám gróf, Bethlen József gróf, Petrichevich-Horváth Arthur 
báró, Petrichevich Horváth-Toldy Rudolf gróf Ott van Teleki Samu 
gróf a híres Afrika-vadász, Montbach Imre, Szeredai Aladár és a 
többiek. 

Magyarországról évente lent vadásznak Erdélyben: Salamon 
Géza, Karolyi László és Lajos grófok, Rohonczy Lőrinc, Hunyadi 
László gróf, Vécsey Miklós báró, Degenfeld Imre gróf, Horthy Jenő 
földbirtokos, a Titánic hajókatasztróia szerencsés menekültje. De ame-
rikai vendég is van Carderra Tamás stb. 

Akik a vadászatot nem kedvelik, azok a szalonokban szórakoz-
nak. Kolozsvárt megindul a társas élet. Címeres ódon paloták kapui 
kitárulnak s ott benn minden tárgy és bútordarab történelmi emléke-
ket idéz fel. Csukott határokon érkeznek a dámák és urak. Visitába 
mennek. Kora délután pedig már a kaszinóban találkoznak az ürak. 
Kolozsvári kaszinói Sokat lehetne erről beszélni. Bethlen Bálint gróf 
mélyzengésü hangján szidja a kormányt, Barcsay Domokos a „feje-
delem" pedig szikráztatja szellemét. Az öregebbek ütik a tarokkot és 
pagátot. 

Este már a színházbin találkozik a társaság. A famíliáknak 
meg van a páholy bérlete, a fehér porcellán pajzsokon az illető csa-
lád címere díszlik a páholyok ajtaján. Kolozsvárt már ősi hagyomá-
nyos színházi kultúra virágzik. Vérré és nemzeti kötelességé vált a 
színházba járás. Kolozsvár nevelte Pestnek a legnagyobb művészeket. 
Itt ragyognak Pálmai lika, Küry Klára, Hegedűs, Mészáros Alajos, 
Rajnai Gábor, Hetyei Aranka stb. 

De a társaságot különösen is érdekli Bornemissza Elemérné 
báróné fellépte. Nem úri mükedvelősdit játszik, hanem vérbeli színé-
szekkel állja a versenyt. „Nóra" nehéz szerepét játssza s tódul a kö-
zönség. A telt ház bevételéből pedig felépítteti a báróné a szilágy-
csehi kórházat. Hát a kolozsvári híres bálák? Jurista-bál, Jogász-bál, 
Mentő bál, Medikus-bál, Vöröskereszt és Korcsolya-bál, Dávid Ferenc 
bál stb. Külön esemény valamennyi. A régi Vigadó, melyben az Er-
délyi úniót kimondták, keblére öleli Kolozsvár mulató társaságát és 
az előkelőségek nemcsak megjelenek, hanem táncolnak is a bálakon. 
Később már a „Nyári színház"-ban tartották a bálakat. 

De évről-évre esemény volt a Cigány-bál is, melyben a mulató 
Kolozsvár urai megjelentek teljes számban. Rudolf trónörökös híres 
cigányának Pongrácz Lajosnak felesége volt a bálanya. A Cigánybálra 
Erdély minden jobb bandája felvonult, sőt lementek a váradiak is. 
Pongrácz Laji fogadásból egyfolytában száz keringőt játszott el anél-
kül, hogy vonóját levette volna. Pongrácz Lají maga is úri egyéni-
ségű ember volt, ki szép emeletes házában gyakran rendezett vacso-
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rát méltóságos barátai részére. 
Kolozsvár magyar város volt, csak úgy termett benne a ma-

gyar nóta. Itt tanítja csudaszép dalaira elsőízben a cigányokat Balázs 
Árpád. Innen kelnek szárnyra Vass György gróf, Montbach Sándor, 
Wesse ényi Ferenc báró szép dalai. Itt énekel először víg társaság-
ban vagy hangverseny teremben Inczédy-Joksmann Ödön, Alsófehér 
megye aranyos kedvű főjegyzője, Erdély Fráter Lorándja 

így zajlik le a farsang. De az előkelőségek igazi zártkörű f r-
sangja, a böjti mulatságok soroz, ta most kezdődik. Húshagyókedden 
lépnek be a második farsangba. A zártkörű bálakat a kaszinóban 
tartják. Mindenki ott van Erdélyből, akt idevaló. Lejönnek a pestiek 
is. A negyedik négyest másnap délben szokták elj mi. ÁH a bal! 

Még a húsvéti jótékony bazárokban veszi ki áldozatos részét 
az előkelő társaság, aztán hazavonulnak kastélyaikba, birtokaikra és 
gazdálkodnak. Müvelik az áldott magyar földet, míg újra lehull a dér 
s az őszi avarban felcsaholnak a kopók. Kezdődik a zsuki falkava-
dászat ! 

Ha j . . . h a j . . . 

II. 

Á vajdahunyadi vár kályhái 

Hazánkban még a XV. században is csak szabadtüz, illetve tűz-
hely mellett melegedtek őseink még a legnagyobb úri kastélyokban 
is. Kevés nyomot találunk arról, hogy mikor és milyen módon ala-
kult a házifűtés, míg eljutottunk a mai központi gőz, gáz és villany 
tűzhelyekig. 

Mint kivételes dolgot jegyezték fel, hogy Vajdahunyad várában 
találtak egy kályhát is, amelynek tetejére vörösrézből való vízmele-
gítő edény volt beépítve. Nálunk Magyaroszágon ez a kályha a leg-
régibb. Hunyadi Mátyás királyunk édesatyjának, Magyarország egy-
kori gubernátorának korából való. 

Hogy ki építette a kályhát, arról való adatokat nem találunk, 
sőt abból a korból még más kályha se maradt meg, hogy megtud-
hatnék vájjon másfelé is használatos volt e már abban a korban a 
vízmelegítővel ellátott kályha, vagy csupán egy erdélyi zseniális ipa-
rosnak jutott eszébe a kályha melegét vízmelegítésre is felhasználni. 

Az első hiteles adatok II. Ulászló korából maradtak reánk, 
arra nézve, hogy az úri lakások belsejében a nyitott kandaló mel-
lett itt-ott a zárt, vasból összerakott kályhát is alkalmazni kezdték. 

A vajdahunyadi vár vízmelegítő réztartályos kályhája is iga-
zolja az erdélyi, szép, úri, hajdani életet! 
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Aranykorszakba lépett Oláhország 
aranyhadjárata 

Irta: CSÍKSZENTGYÖRGYI JÓSA JÁNOS 

Láttunk, hallottunk, olvastunk, irtunk eleget arról a szégyenteljes 
oláh sajtó- és egyéb propagandáról, mely trianoni tákolmányát arany-
nyal támogatja. Titeanu sajtó- és propagandaügyi államtitkár a no-
vemberi három hetes európai körútján is bőségesen osztogatta a sajtó-
és propaganda alap aranyait az európai fővárosokban, az angol és 
francia íróknak és publicistáknak, hogy hirdessék Oláhország határai 
változhatlanságának igéit. 

A külföldi megvett sajtóorgánumok akárhogy csavargatják, te-
kergetik a történelem ítélő szellemének nyakát, mi tudjuk s bízva-
hisszük, hogy „az Igazság megindult és semmi többé fel nem tartóz-
tathatja." 

Az európai aranyhadjárat azonban meghódította az erdélyi ma-
gyar sajtó munkásait is. 

Most került hozzánk az Erdélyi Szemle legutóbbi száma. E lap 
a XXIII. évfolyamát járja, tehát 1915-ben alapították, amikor a magyar-
székely ősi erő hirdette széles e világon a magyar-székely vitézség, 
bátorság, elszántság és becsületesség örökéletüségét. 

Ez a magyar lap vezetőhelyen diadalmasan hirdeti Kertész Dénes 
tollán keresztül az aranykorszakba lépett Oláhország országépítő és 
Európa délkeletén a civilizáció fáklyáját állandóan ébrentartó királya 
államáról, hogy „évszázadokon át sziklaként állt a népvándorlások út-
jában, , őrséget vállalva Kelet kapujában " 

Oh, hol volt a népvándorlások útjában Kelet kapuját őrző eme 
évszázados szikla ? Szem nem látta, fül nem hallott róla soha. 

Aranykorszak. Aranyhadjárat. Ime, arannyal új történelmet gyár-
tanak az aranybirodalomban. Mosolyognánk, ha nem a magyar toll, 
ha nem a magyar lélek írta volna mindezeket magyar betűkkel, ma-
gyar újságban. 

Nem csodálkozunk az oláh aranykorszakon. Nem ! Elrabolt ma-
gyar aranyércek ontják még az aranyat. Nem csodálkozunk a „vérál-
dozatos" munkával megalapozott aranykorszakos országon sem. Nem 
csodálkozunk a népvándorlások útjában Kelet kapujában őrséget vál-
laló oláh sziklán sem, mert minden úgy hangzik a mi acélkorsza-
kunkban, mini egy babonás hitrege, mely misticismusával megülte a 
gyermekkorát élő nép lelkületét. 

De a Kertész Dénesek agygyógyítása kedvéért nem árt megis-
mételnünk a „Trajánus utódok"-ról, hogy alig van a földön olyan, 
ólához hasonló nép, amelynek sem eredete, sem leszármazása nincs. 
Ugy tesz az ilyen nép, mint a piruló törvénytelen gyermek, mikor 
apjuk után érdeklődnek. Hirdetik, hogy van nekik ősük: Traján csá-
szár. S nem akarnak tudni arról, hogy a római „ősöket" az utolsó 
szálig elseperték a dákok, a jászok, "agaturzók és a többi turáni né-
pek. Nyomuk se maradt meg a népvándorlások korában, amikor a 
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gótok, gepidák, hunok és avarok hatalmas áradata átviharzott a tör-
ténelmi Magyarország délkeleti területén. Nem akarnak tudni arról, 
hogy őseik a rómaiak által ezerféle népből összegyűjtött hadifoglyok, 
pénzzel összevásárolt rabszolgáknak szökevényei, akik a római bosz-
szúálló kar elől ember nem lakta területek sziklaoduiba menekültek, 
akiket később a gyér és a hadakozásban megfogyatkozott népek meg-
tűrtek közelségükben és a kiket az erdélyi germánok Walach-, Wlach-, 
Olach-nak, eredet-és származásnélkülinek kereszteltek el. Ezek az oláh 
ősök még a földmiveléshez sem értettek, hogyan lehettek volna a 
harcias Traján népének maradványai ? És hogyan válhattak a gyáva-
ságig szelíd-félénk lakóivá a hegyeknek, a havasok rejtekhelyeinek, 
búvó lyukainak a századokon át még fennmaradt hős római utódok? 

Nem akarnak már tudni arról, hogy ezer nép ezer nyelvféle-
sége nehezítette meg századokon át egymásközti érintkezésüket, mi-
ként a Kaukázus bérckatlanjaiba felszorult ezer néptöredékeknél. Nem 
akarnak tudni arról, hogy a római rabszolgaság idejéből rájuk ragadt 
néhány szó segítségével indíthatták meg az egymáshoz való közele-
dést. Nem akarnak tudni arról, hogy a római ősöknek „panis" volt 
a mindennapi kenyerük s hogy a római ősökhöz való ragaszkodás 
ellenére az ő mindennapíjuk a „tyite" maradt. Nem akarnak tudni 
arról, hogy jellegzetes hangtani sajátságaikat (cs, gy, ty, ly, ny, zs) 
a turáni nyelvekből szedték össze. Nem akarnak minderről tudni, s 
rumunynak nevezik magukat, holott származás, eredet tekintetében 
soha semmi közük nem volt a rómaiakhoz. 

A történelem semmit sem tud a trajánusi származásról, mely-
nek mithosát Aenea Silvius és Bonfinius gondolta ki és a mesével el-
bolondított agitátorok hazaárulókká formálták azt a megtűrt népet, 
amelynek nyelvében, szokásaiban ma is több a turáni elem, mint a 
római. 

A későbbi korokban a Balkánról beszivárgó ruthén, bolgár, 
szerb eredetű, Kárpátok erdőségeibe húzódó, barangoló pásztornépség 
Valach-jait, ismeretlen származású néptöredékeit, telepíti le II. Endre 
1142-ben, III. Béla 1208-ban az Olt mellékére. Majd IV. Béla pász-
torkodásra, favágásra a lakatlan területekre. Temes, Krassószörény, 
Arad vármegyék területén még hírük sem volt. Csak Róbert Károly 
telepít le uralkodásának utolsó évében oláhokat, akiket Nagy Lajos 
oklevelei „idegen", „jövevény" népnek neveznek. A XV. században 
beözönlő balkáni menekültek mit sem tudtak a római származásról. 
Arad és a régi Zaránd vármegyékbe a török elől menekülő lakosság 
helyére tódul az oláhság 1600. táján. Arad Hegyalján és az Alföldön 
a XVI. században nyomuk sincs, s csak a XVIII. század végén szál-
lingóznak az ország belseje felé. 

így fest az az oláh szikla, amely Kelet kapujában Kertész Dé-
nesék aranyozott képzeletében őrséget állott a népvándorlások útjain. 

És így fest az aranykorszakba lépett Oláhország aranyhadjá-
rata, mely arannyal építi tovább a délibábos mithosz falait. . . 
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Áttelepíteni 
Esélynek, az erdélyi magyarságnak sorsa már itt kavarog a le-

égőben és elintézést követel. Maga a román külügyminiszter is érzi: 
a a magyar nép Erdély ősi földjén és sorsa mielőbbi elintézésre vár. 

még addig sem jutott, mint a cseh-szlovák kormány a komáromi 
^rgyalások első napján, amikor Csallóköz egyrészét ajánlották fel. Ő 
roeg arról beszél, hogy ki kell cserélni az erdélyi magyarságot a hoz-
unk került néhány ezer románsággal. Nevetséges ez az ajánlat. Egy-
J^szt azért, mert a román hivatalos körök még mindig abban a re-
ményben ringatják magukat, hogy az egész Erdély megmaradhat igá-
juk alatt. Nem gondolnak arra, hogy az idő halad és fognak ők még 
J0vabbmenni is, többet ajánlani, amely ajánlatokat azonban tovább 
'°g]ák nagyítani az idők, amint az a cseh államban történt. 

A kicserélés pedig nevetséges. Egyrészt azért, mert nemcsak az 
erdélyi magyarság a miénk, hanem a föld is, másrészt pedig: az er-
?6|y' magyarság nem cserebere tárgya, akiket a Hargita alul ki le-
netne hozni. Az a föld is a magyarságé. Az elintézésnek csak egyet-
e n módja lehet: jön a föld is, ahová tartozik, a magyar testhez, 
Ahonnan húsz éve elszakították. Mindenesetre úgy látjuk, hogy azt a 
nusz esztendős örömünnepet, amelyet olyan lelkesedéssel akartak meg-
tartani a románok, nem tudják megtartani, aminthogy a cseh állam 
örömünnepe is gyászünneppé változott. Meggátolja az „országalapítás" 
ünnepét Románia belpolitikai helyzete, amely egyre jobban sodródik 
a forradalom felé. 

„Nemzeti Figyelő." 

székelyek fűszerei négyszáz évvel ezelőtt 

A hires jó székely konyha már negyed százada süllyed. Sok* 
j 0 r nem is főznek, nincs mit. Karácsonyra mégis minden család 
ét u összekuporgatni valami jobbat. A székely mindig megadta 
tan s a v a t" h o r s a f- A háború előtti vendégeskedéseknél azzal biz-
le

 a vendéglátó háziasszonyt, hogy az sem baj, ha sok, csak jó 
gyen. És inkább egy-két tál étellel több, csak hely legyen az asz-
•nál. Hát még négyszáz évvel ezelőtt. 

., . A paprikát még nem ismerték. Már Columbus hozta be Ame-
,'Kából, de nálunk csak 1700 után említik. Igy aztán legerősebb 
Uszerük a fekete bors volt. 

A velencéseknek akkoriban nagy árúházaik voltak Konstantiná-
polyban. Onnan a tömösi és törcsvári szoroson át hozták be a főleg Kelet 
"diából és a Molukki szigetekről való .fűszereket, no meg egyéb 

arukat. A Székelyföld Brassón keresztül kapta fűszereit, tehát ugyan-
2t használta, amit a brassóiak. 

, A fekete borson kivül leghasználatosabb volt a gyömbér és a 
sáfrány. A sáfránynak öt fajtáját ismerték és még illatosításra is hasz-
nálták. Némileg ez pótolhatta a vaníliát, amit csak később hoztak 
De Amerikából. Használták még a fahajat, szegfűszeget, szerecsen-
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diót, muskátvirágot, nádcukrot. 
Egy mázsa feketebors körülbelül 50 forint volt, a szegfűszeg 

90 forint, a gyömbér 30 forint. 
A hollandusok gondoskodtak, hogy a fűszer ára ne süllyedhes-

sen. Pl. a szegfűszeg és muskátdió fáját összes gyarmataikon kiir-
tották, csak Amboina szigetén engedték termelésüket korlátolt meny-
nyiségben. Halállal büntették a tilalom áthágóit. Néha egész hajó-
rakomány cimetfahéjat égettek el, ami milliókat ért, csakhogy le ne 
szálljon az ára. A brazíliai kávépusztítás tehát nem új találmány. 
Csak 180 évi gazdagodás után kerültek a fűszeres szigetek angol 
kézre és akkor szállott le a fűszer ára. 

A köménymag mázsája 5 forint volt, de ez már nálunk is ter-
mett. Hazai fűszereink közül az izsópfüvet főleg italok illatosítására 
használták. Ismeretes volt a kapor, vöröshagyma, fokhagyma, petre-
zselyem. A nasturcium mustárízü, csípős termésével és a manapság 
már egyáltalában nem használatos sárgavirágú crepis egészítették ki 
a sort. 

A gulyást fekete borssal, ánizs-zsal, kaporral és hagymával 
főzték. 

Ismert gyümölcsök voltak: alma, körte, szilva, őszi barack, 
dinnye, dió, mandula, mogyoró, cseresznye, ugorka, füge. mazsola, 
citrom, narancs, bár a narancsot és cseresznyét a feljegyzések nem 
említik. A dinnyét Kolozsvárra is Brassóból vitték. 

A főzelékek közül a káposztát, spenátát, salátát és cukorborsót 
említik a feljegyzések. A pityókát (burgonya, krumpli) csak kétszáz 
éve termesztik nálunk, és négyszáz év előtt a szintén Amerikából 
származó bab (paszuly, fuszulyka) ugyancsak ismeretlen volt még. 

Még sok érdekes adatom volna, de e lap terjedelme és feladata 
nem engedi a visszaélést. 

Udvarnoky. 

Külföld 
Tunisz és a magyar kérdés. Az amerikai lapok állandóan 

szőnyegen tartják a magyar feltámadás kérdését. Birinyi K. Lajos a 
Bridgeport-ban rámutat Franciaország magatartására Tunisz kérdésé-
ben, mely feszült helyzetet teremtett Olasz- és Franciaország között. 
Franciaország azzal érvel, hogy mintegy 80 éve birtokolja Tunisz vá-
rosát és ez alapon nem hajlandó visszaadni az olaszoknak. Az elsza-
kított magyar területek több mint ezer éven át Magyarország birtokai 
voltak, ennélfogva sokkal több jogunk van azokhoz, mint a franciák-
nak Tuniszhoz. Nem is tágítunk — írja Birinyi dr. — az igazsá-
gunktól, hanem fennhangon követelünk vissza mindent, amit 20 évvel 
ezelőtt elloptak tőlünk. 

Lám, a történelem tankja így gázol keresztül a trianoni épít-
ményeken 1 

Tiltakozás. A magyar feltá -adás eljövetelét megnehezítő cseh 
tervek ellen dr. Birinyi K. Lajos tiltakozással élt az Egyesült Államok 
elnökénél. 
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rAi n a í " « g J [ a 1 a magya«-ért!« mozgalom Amerika területén nap-
£ a V V e b arányokat mutat. New-Haven-ből kanjuk a hírt, 
S L E L . f S t e r éJ s z ak áJ ' á n alkalmi műsorral és táncmulatsággal 
egybekötött jótékonycélú ünnepséget rendeznek a „Magyar a Magyar-
i e L n T Z g i "1 e r ö s í t é s é r e- Fiatalok és öregek mind magyar ruhában 
hassanak 8 ' Y ™ e s e m é n y n e k külsőleg is magyar színt ad-

Könyvespolcunk 
Lengyelország és az An\ouk 

- DR. Báró NYÁRY PÁL történelmi munkája -

K ö n v v t á ^ T l M i c kE e w i C z Társaság kiadásában, a Magyar Lengyel 
úiabh lenovJi s z a m a k é " t hagyta el a sajtót dr. báró Nyáry Pál leg-
sen elevenhf v o n a , k o z á s * tanulmánya. A szerző munkájában színe-
k a n c s n S E m e g az Anjou uralkodók alatt létesült lengyel-magyar 
hadiárat«; t t , l a P o k r ó ' megelevenednek Károly Róbert győzelmes 
ség elfen x l e"gye l k i r á 'y védelmére vezetett a közös ellen-

evar uralknHA k E n , g a f é ny e s visegrádi király találkozó, ahol a ma-
dekesen ra^nlia , fCKk' «Wmá..al a lengyel és cseh 'királyt. Ér-
gyelek n e v í A b á r ó NVáry P<d Nagy Lajos, vagy mint a leu-
vérnemzet ha. . M a §y a r L a J o s dicső uralkodását, aki alatt a két test-
Nagv Lain« 1I4 t ö m b ö t a l k o t °d Európa szívében. Az értékes könyv 
királlyá történt kn ^ ?edvignek, a lengyelek védszentjének lengyel 
höz amelú iü k 0™" á z á sával zárul. Az érdekes, tanulságos könyv-

Palóczi Fdoár S Z ° l ? á l a , o t t e s z a z ő s i magyar-lengyel barátságnak, 
•-ugar, a Magyar Mickiewicz Társaság főtitkára írt előszót. 

meglenetéléK Ík A n d o r : Győri parkban. Kettőzötten örvendetes 
kos szén\;í„e-l.

sz?rkesztöségUnket karácsonyi ünnepek idején. Vas-

könyvtára r é s z é r f V 6 ^ 6 5 , k ö t e t e t h o z o t t 3 P o s t a 3 -.Hargitaváralja« 
gazdag k i n rSS ! ' ™ n denkor örülünk, mikor a székely költői lélek 
de most n e m T megnyitva láthatjuk és mélységeit élvezhetjük, 
szerű gondrtl«tH«y-ra a k ö l t ö i népségekben, eredetiségekben és új-

büszke ö r v e S S ! S e ! e k b e n v é l t ü k m e g l á t l l i a gyönyörűséget és 
Reményik Anw^r E , ' hanem abban az elhatározásban, amelyben 
ben, va l ósáXn § -y k ö l t ö teljesen ideadta magát külsőben, lélek-
nök, miniszter. J g ' y a r a n t n e k ü n k - A VI. verskötetnél. A kultúrfőmér-
Remband névben S f ! e v e t e t t e végre költői „álruháját", amelyet 

nyíltsággal kivetíthet J F " m a g á r a ' h o g y h o n f i ú i f á í d a l m a i t te|jes 
lélek húrjaiból trianoni rablánctól véresre sebzett székely 

a költő meg indoS;? m á r 3 négysoros előszava is, amelyben 
génnek hanbyö E ] , ?Enév a l á rejtőzését és névrövidítésének idc-
5 » nangzó „álruhajának" levetését: 

V k5i.ASZuabadabb 3 gy á s z s a dacnak 
kiáltó hangja keleten. 

i őrrel szabott, tövissel bélelt 
Álruhám én is levetem. 
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Öt verskötete jelent meg az önérzetes, büszke öntudattal tel 
tett szerény, de igazi székely költő tollából Remband álnévvel. A ne-
mes humor és a férfias daccal rejtett fájdalom csodálatos vegyülete 
Reményik Andor költészete, amelynek méltán igyekszünk lapunk ha-
sábjain őszinte hangot adni. Költészetének gyöngyszemei olvasóink 
előtt már ismeretesek lapunk hasábjairól is. Remband, Reményik 
Andor, a költő ugyanis ugyanaz, aki a Hargitaváralja főmunkatársai 
között szerencsénk volt megbecsülni, tisztelni és megszeretni 

Reményik Andor VI. verskötete a „Győri Hírlap" nyomdaválla-
lat nyomásában igen csinos köntösben és finoman ízléses kiállításban 
„1938 Karácsony" jelzéssel jelent meg. 

A 108 oldalas köteten ár nincs feltüntetve, ami jellemző Remé-
nyik Andornak az anyagias világ felett keringő-szálló saslelkére. Még-
is megírjuk, hogy megrendeléseket kiadóhivatalunk is szívesen köz-
vetít. A költő pontos címe pedig: Reményik Andor kultúrfőmérnök, 
min. tanácsos. Győr. Vármegyeháza-u. 15. 

Cs. j. J. 

Erdélyi hírek 
Az Erdélyi egyházmegye püspöke: Márton Áron. Lapunk 

1938, évfolyamának 536. hpjan (41—42. sz.) már megemlékeztünk Már-
ton Áronról, mint az erdélyi róm. kit. egyházmegye apostoli kor-
mányzójáról „A mi értékeink" rovatunkban. Gyulafehérvárról kaptuk 
az örvendetes hírt, hogy Márton Áront, az erdélyi róm. kat. egyház-
megye eddigi apostoli kormányzóját, XI. Pius pápa gyulafehérvári 
püspökké nevezte ki. Erdélyben osztatlan örömmel fogadták a Szent-
szék bölcs döntését. 

Románia a cseheket is felülmúlja a történelmi hamisí-
tásban. Az Universul közölt a trianoni határok igazságosságának bi-
zonyítására egy színes néprajzi térképet, amelyben a székely tömböt 
a szó legigazibb értelmében eltünteti és azt állítja, hogy a néprajzi 
határokat Kossuih Lajos állipította meg 1850-ben. Az antireviziónista 
román lap vakmerő ügyetlenséggel himisít és hazudozik, mert cik-
kéből is kiviláglik, hogy e térképet Kossuth állítólagos néprajzi ada-
tainak felhasználásával Jászi Oszkár rajzolta meg a new-yorki Foreign 
Office folyóirat részére. 

Gyors ütemben halad Erdélyben a magyar egyesületek 
felülvizsgálása. Marosvásárhelyről jelentik. A magyar társadalmi és 
kulturális egyesületek felülvizsgálását a román ügyészség beható erély-
lyel folytatja. December elején, mint megírtuk, a magyar kaszinót, 
most meg a Jótékony Nőegyletet, a hetvenes években alapított Ár-
vaházat, a Kemény Zsigmond írod. Társaságot és az Iparosegyletet 
szólították fel alapszabályainak, a tagok vallásáról és nemzetiségéről 
készítendő kimutatás bemutatására. 

Az erdélyi ref. püspök 80 éves. A Királyhágó melléki ref. 
püspök, Sulyok István, nemrégiben ünnepelte lelkipásztori működé-
sének 50 évfordulóját. December 16-án töltötte be 80. életévét, mely 
alkalommal Erdély területéről seregesen keresték fel szerencsekívána-
taikkal hívei. 
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Magyar alpolgármesterek a Szamos tartományban. Szat-
márnémetiből írják. Szamos tartomány kir. helytartója Szatmárnémeti 
h. polgármesterévé Antal Sándort, Zilah alpolgármesterévé pedig Sámi 
Bélát nevezte ki. 

A magyar műemlékek eltávolítása. Aradról jelentik. A ro-
mán hatóságok rendelkezésére eltávolítják a Baross parkból a háború 
előtt vörös márványból épült közkutat, melynek felirata Baross Gábor 
emlékezetét őrizte eddig. Ugyancsak eltávolítják azokat a kőpadokat 
is, melyek a Kossuth-parkban Csiky Gergely és Fábián Gábor eltá-
volított mellszobrainak neveiket máig fenntartó talpazatai voltak. 

Az erdélyi magyarság helyzetének rendezése. December 
16-án alakult meg Romániában az egységes politikai párt, az egy-
pártrendszeren épülő u. n. „nemzeti újjászületés frontja". Ezzel kap-
csolatosan Gyárfás Elemér dr. v. szenátor és Willer József v. képvi-
selő, Dragomir Silviu kisebbségi főkormánybiztos útján a magyarság 
helyzetének rendezését szorgalmazó beadványt intéztek Cristea Miron 
miniszterelnökhöz. Jorga tanár Neamut Romanesc c. lapját, amelyben 
az új egységes pártrendszer ellen éles támadást intézett, elkobozták. 

Marosvásárhely újra törvényhatósági joggal felruházott 
város lesz. Az új román közig, törvény Marosvásárhely törv. hat 
város jellegét megszüntette. A város vezetőségének kérelmére a bel-
ügyminiszter hozzájárult ahhoz, hogy 8 község a városhoz csatoltas-
sék, miáltal Marosvásárhely eléri a törv hatósági jelleg megszerzésé-
hez szükségelt 50.P00-nvi lélekszámot. 

Tömeges letartóztatások Erdélyben. Kolozsvárról jelentik. 
A vasgárdista szellemű tevékenység miatt letartóztattak Kolozsvárt 46 
gimnáziumi növendéket, akiknek javarésze tekintélyes polgárok gyer-
meke. Nagybányán hasonlóan több letartóztatás történt. 

Kötelező közmunka. Nagyváradról írják. A kötelező közmun-
kát Arad példájára itt is bevezették. Az öt napig tartó közmunka min-
den 21 éven felüli férfira kötelező. Megváltható ugyan napi 75 lejjel, 
de azt, aki megtagadja, ötszörösével büntetik. Ez intézkedés addig 
marad érvényben, amíg az utakat a közlekedés követelményeinek 
megfe'flő állapotba hozzák. 

Állambiztonsági razzia Erdélyben. A román belügyminisz-
er utasíiására, mint Kolozsvárról jelentik, december második he-

tében megkezdődött az állambiztonsági razzia. Rendőrtisztviselők a 
csendőrséggel házról-házra járva igazoltalják a lakosságot. Az erdélyi 
varosokban naponta százával kerülnek a szükséges okmányokat fel-
mutatni nem tudó magyarok a rendőrségre. Azokat, akik katonai ok-
mányt vagy a népesedési hivatal által kiállított igazolványt nem tud-
nak felmutatni, fogva tartják, mfg helyzetüket valamiképpen tisztáz-
zak. Az erdélyi magyarság sokat szenved az újabb zaklatás miatt. 

Schettler Ferenc dr. kanonokot két évi börtönre itélte a 
román katonai törvényszék. Kolozsvárról jelentik. Egész Erdélyt 
megrazta az az ítélet, amellyel a kolozsvári katonai törvényszék Scheff-
u í? n kan°nokot december 22-én d. u. az állam biztonsága 

tnnn/Tv * b ö n , e t tben bűnösnek mondotta ki és két évi börtönre, 
,/Y.y . 1 Pénzbüntetésre és politikai jogainak hatévi felfüggesztésére 
ítélte. A vád szerint Scheffler dr. dec. 6-án Magyarországra akart 
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utazni és aktatáskájában tiltott röpiratokat vitt magával. A valóság 
ezzel szemben az, hogy Scheffler kanonok egyik tanár barátjához akart 
utazni vidékre. Útja sietős lévén a postán érkezett röpiratokat olvasatlanul 
begyűrte aktatáskájába minden cél nélkül. Scheffler dr. a nagyváradi 
Magyar Lapok és Néplap adminisztratív igazgatója és nyomdatulaj-
donosa és egyszer már ártatlanul a hadbíróság elé állították. Az íté-
let nem jogerős, de jellemző és mindent elárul. 

Vajda József dr. plébánost egy évi börtönre ítélték a 
magyar „Hiszekegy" miatt. A biharmegyei Tenke község plébáno-
sát a katonai törvényszék egy évi börtönre, öt évi jogvesztésre és 
3000 lej pénzbüntetésre ítélte tiltott propaganda címén. A plébános 
ugyanis a Magyarországról hozott felvágatlan iskolai könyveket a falu 
felekezeti iskolájának ajándékozta. Az egvik tankönyvben, amiről a 
plébános nem tudott, később az ellenőrző román közegek felfedezték 
a „Magyar Hiszekegy"-et és ez már elég volt arra, hogy Vajda plé-
bánost törvényszék elé állítsák és elítéljék. A plébános felebbezett. 
Erdély magyarsága megdöbbenve várja az oláh lelkiség további meg-
nyilatkozását Feljegyeztük. 

A munkaadót vonják felelősségre a nem román állampol-
gár alkalmazásáért. Az új román törvényrendelet szerint Románia 
területén lakó, de állampolgárságukat törvényes okmányokkal igazolni 
nem tudó alkalmazottakért a felelősség a munkaadót terheli. 

Megdrágult a levelezés Erdéllyel. 1939 január 1-től a Ro-
mániába szóló levelek díja: 20 gr.-ig az eddigi 32 fillér he'yett 40 
fillér. Minden további 20 gr. 20 fí 11. A lev.-lapok díja 16 fill. helyett 
20 fillér. 

A kolozsvári magy r diákok étkezőt nyitottak. A kolozs-
vári egyetemi hallgatók szövetkezeti alapon sikeres vállalkozásba fog-
tak. A város egyik legnagyobb étkezőjét tartják üzemben. A közön-
ség is támogatásukra sietett. 

A románok rettegnek a magyar követeléstől Petrescu-
Comnen román külügyminiszternek a Diyli Mail-ben tett nyi'atkozata 
szerint Magyarország nem határmenti kiigazítást, hanem egész Er-
délyt követeli. E követelést egyetlen román államférfi sem hozhatja 
szóba. 

„Visszarománosítás" keresztapasággal. A ploesti-i Péter 
Pál-liceum növendékei elhatározták, hogy egy erdélyi falut „vissza-
románosítanak". A választás az üdvarhelymegyei Nagygalambfalvára 
esett, amelynek öt újszülöttjét keresztapasággal és 500—500 lej (ti-
zenöt pengő) ajándékkal tűntették ki. Az újszülötteket a gör. kel. val-
lás szprint tartották keresztvíz alá. 

Új vasút Erdélyben. Dec 11-én, mint Besztercéről jelentik, 
felavatták az új erdély—bukovinai vasutvonalat, mely Kisilva község-
től indul ki és Dornavatránál csatlakozik a bukovinai vasúthálózat-
hoz. A világháborúban itt keskenyvágányú katonai vonal volt. Az új 
vasútvonallal Bukovinán és Ruszinföldön át helyreállott tőbb mint 
háromszoros kerülővel az összeköttetés Nagyvárad és Máramarosszi-
get között. Ugyanis a bécsi döntőbíróság a nagyvárad—máramaros-
szigeti vonal halmi-i szakaszát Magyarországhoz csatolta. 

Egy székely dalegylet 70 éves jubileuma. Székelyudvar-
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helyről írják. Dec. U-én ünnepelte meg az itteni dalegylet fennál-
lásának 70. évfordulóját. Tíz dalárda vett részt az ünnepségen. Esti 
műsor keretében bemutatták Nyirő József „Jézusfaragó ember" c. szín-
játékát s oly sikerrel, hogy háromszor ismételték meg az előadást a 
következő napokon. 

Szent István oltárkép miatt is börtön jár a magyar pap-
nak. Kolozsvárról írják. A katonai törvényszék 7 hónapi fogházra, 
három évi jogfosztásra és 4000 lej pénzbírságra ítélte Tokody Gás-
párt, a Küküliőmegyei Tür község plébánosát, mert a templomban 
olyan oltárképet talaltak, amelyen Szent István a magyar szent koro-
nát Szűz Máriának ajánlja fel. 

A diákok megrendszabályozása Erdélyben. A szülők fele-
lőssége mellett megoltottak az erdélyi diákoknak hat óra utáni utcai 
tartózkodását. 

A Magyar Zeneszerzők Szövetkezetének új igazgatója 
László Pál CSÍKÍ székely, aki egyik teremtő szervezője volt annak az 
eredményes munkának, amely nemcsak Magyarországnak, de a nem-
zetközi zenei életnek egyik legelőkelőbb intézményevé avatta a Szö-
vetséget. A székely alkotó erő és munka eme újabb elismerése mél-
tán tölti be szivünket örömmel és büszkességgel. 

A román állam áldozatkészsége a diákság érdekében. A 
jelenlegi román kormány legfőbb törekvése az ifjúság támogatása és 
segélyezése. Az egyetemi ifjúság tanulmányi és fenntartási Költségé-
nek 70%-át az ailam fedezi és csak 3 0 % a szülők kötelezettsége. 

A romániai magyar kisebbségi kérdés (Kolozsvárról jelen-
tik). Silviu Dragomir dr. román kiseböségi fókormánybiztos a napok-
ban számolt be kormányának az időszerű kisebbségi kérdésekről. Va-
lószínű, hogy ez a beszámo'ó a román és magyar nemzeti kisebbség 
vezetői között meginduló megbeszélések alapjára és keretére döntő 
befolyással lesz. 

Ha még is . . . A Vittorul december 16 -¡számában a magyar-
országi agrárkérdéssel foglalkozik. A cikk a megszokott román recept 
szerint tele van hamis adatokkal, végül figyelmezteti az erdélyi pa-
rasztságot, hogy bár az elképzelhetetlen, de ha Erdély mégis vissza-
kerül Magyarországhoz, elveszik tőlük a földjüket. — Hiába minden 
megvesztegetés és hamis propaganda, a „ha mégis" már belenyilal 
a románok agyába is, és bizton tudjuk, hogy a mostani „ha mégis" 
érzés: — a „mégis-mégis" szomorú emlékévé fog tudatosodni! 

Levelesládánkból 
Levél a fel. szerkesztőhöz. Kedves Testvér! Lapunk, a Har-

gitaváralja, december 15-én megjelent 47—48. számában a 649—51. 
lapoldalakon közzétett cikket- elérzékenyülve, örömmel olvastam s 
most egy kis igazítást közlök ahhoz. Nem a losonci-, hanem a pár-
kányi üdvözlések során szerepelt az a párkányi kis honleány, aki oly 
talpraesetten, meghatóan üdvözölte József főherceget és Nagybaconi 
Nagy Vilmos altábornagy székely testvérünket. Neve Helfer Gabika 
12 éves kislány, földbirtokos leánykája, akinek méltató levelet is kül-
döttem, mire egy magyar díszruhás-mentés fényképet is küldött ne-
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kem. Hálásan köszönöm szívbemarkoló cikkedet, amelynek minden 
sora minden igaz székelyé is. Megváltó karácsonyi és újévi ünnepe-
ket kívánok abban a reményben, hogy piros pünkösd napjára a szé-
kely—magyar Erdélybe diadallal bevonulunk. Imreh József erdélyi 
főszolgabíró. 

* 

Abból az alkalomból, hogy a Hargitaváralja szerkesztősége 
Nagyselmeczi vitéz Mérey László altábornagy gyászában kifejezést 
adott részvétének, az alábbi levelet kaptuk: 
M. kir. szegedi V. honvéd hadtest parancsnoka. 

„Hargitaváralja" szerkesztőségének 
S z e g e d 

Becses lapjuk karácsonyi száma ékesen és szívhez szólóan em-
lékezik meg a súlyos csapásról, amely röviden egymás után ért en-
gem és családomat Édesanyám, majd Pál öcsém elvesztésével. 

Kérem a nagyrabecsült Szerkesztőséget, fogadja igaz hálám ki-
fejezését meleg együttérzéséért. 

Igaz tisztelettel: 
Szeged, 1938. évi december hó 19-én 

vitéz Mérey László s. k. 
altábornagy. V. hadtest parancsnok 

és vezénylő tábornok. 

Levél részlet. Dr. Ritoók Emma írótól, a Fővárosi könyvtár 
főkönyvtárosától. 

Tekintetes Szerkesztőség 1 
Lapjuk részére küldöm egy versemet, bár nem tudom Bihart 

Erdélyhez számítják-e. Most a közös sorsban ugyancsak megérdemli 
és én együtt érzem annak a magyar résznek a fájdalmát. Csak az 
erdélyi irodalomra vagyok haragos, éppe.i azért, mert olyan kevéssé 
ad hangot ennek a fajdalomnak. Hiszen az írók nagy észe most már 
Magyarországon van, tehát nem kellene félni. Sehol nem olvastam 
pl. szépirodalomb n feldolgozva azt a mélységes kétségbeesést, ami 
az ideát levőket kínozta, mikor a békekötéskor szűkebb hazánkat el-
vesztettük. Sőt egyik híres regényünkben felháborodva olvastam, hogy 
a magyarok mind alávalók és egy oláh dászkál vagy mi, tanítja őket 
ki. Azóta nem engedtem meg, hogy ennek az írónak más regénye 
jöhessen a hkásunkba. A nagy reklám mellett senkise vette ezt észre ? 
— Önök kis eszközökkel, nemesen küzdenek, de hány erdélyi író 
van, aki tehetségét a mi magyar szenvedéseinknek az írására szánná ?! 
Nézzük végig a Szépmíves ceh regényeit. . . Nem tréfákat és mesé-
ket várna az ember, hanem egy szélvészét az olyan írásoknak, mint 
a Zátony volt, amelyen az ember lélekkel kisírhatta magát. Isten ad-
jon jobD időket az erdélyieknek! 

Budapest, 1938. dec. 
Ritoók Emma. 
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Községi Élet 
Gyömrő. A Haigitaváralja jelképes székely község gyömrői 

elöljárósága és képviselőtestülete december 25-én hivatalos ügyeinek 
elintézése után igen szép és szivet gyönyörködtető ünnepség kereté-
ben könnyeket szárított fel ott, ahol a szegénység az éhező és a hi-
degtől didergő székely testvéreknél éreztette hatását. A község műkö-
désének ideje még alig egy év. Anyagiakban nem bővelkedik, mind-
amellett három székely gyermeknek sikerült örömet szereznie azzal, 
hogy az adóból és működésének ideje alatt rendezett egyszeri szín-
előadásból befolyt csekély pénzösszegből 3 pár tartós és jó meleg 
cipőt csináltatott s azokat a karácsonyi ünnepség örvendetessé tétele 
céljából átadta a három szülőföldjéről kiüldözött, vagyonától megfosz-
tott székely testvér fiainak. Az átadás ünnepé yének bevezetőjeként a 
„Magyar Hiszekegy" szerepelt, mely után Xantus Elek, a község bí-
rája beszélt a székelység soha ki nem alvó vágyakozásáról. Beszéd 
után a székely föld gyöngyeiből termelt, annak szépségét, varázsát 
gyönyörűen szimbolizáló három énekkel gyógyítgatta fájó sziveiket, 
testvéreinkért vérző, sajgó sebeiket a község műkedvelő gárdájának 
egyik érdemes tagja, Fekete Sándor. Igen szépen szavalt Tóth Ilonka, 
a műkedvelő gárdának leánytagja és Fodor Mihály elemi iskolai ta-
nuló. Végül csillogó szemmel, az örömtől kipirult arccal, hálát re-
begve vették át a cipőket: Fodor Mihály, Héja Károly, Hambrik Ká-
roly. A három pár cipőt 43 P-ért Sáfár Tamás cipész jutányos árért 
készítette. A cipőkön kívül kaptak még egy-egy karácsonyi csoma-
got, 50—50 fillért. Az ajándék tárgyak beszerzésének érdeme Bóra 
Gyulát, a szereplők előkészítésében kifejtett buzgóságért a hála kife-
ezése ifj. Gábort, a műkedvelő gárda elnökét, illeti meg. A jelképes 
székely község minden lakójának nevében a szellő szárnyán küldtek 
üzenetet a most még rab székely testvérekhez a Hargita hegység lá-
bához, hogy a most még szenvedéssel töltött karácsony után, adjo i 
az Isten már 1939-ben nekik is egy szebb, boldogabb, örvendete 
sebb karácsonyt és új esztendőt. 

Lármafa 

A „Hargitaváralja" újéve 
Az „új" jelző mindig valami többletet, erősödést és teljesedést 

jelent. Mindig azt érezzük az újév hajnalán, hogy valami szebb és 
jobb, valami nagyszerűség; valami megnyugtató eredményesség fog 
bekövetkezni; hogy az újév a titkos sejtések, a fojtott vágyak és a ki-
robbanó érzések beteljesedését, a hétköznapiságból és az egyhangú-
ságból kialakuló mozgalmas és eredményes életváltozások reményét, 
hitét és erejét hozza felénk. Megkapja lelkünket szugesztív erejével 
és újjáéledünk benne. És ez a szuggesztív erő az éltető csirája an-
nak a lüktető hatalmas életérnek, amit mi történelemnek nevezünk. 

Ez az újhít-várás, ez a többetvárás bizakodása viszi előre az esemé-
nyeket. 

Most egy új év küszöbén állunk és az újévvel a .Hargitavár-



32 HARGITA VAR ALJ A 

alja" is új évfolyamba lép, hogy erősebb árral gyorsabban haladjon 
előre hivatása és küldetése szellemében. Új energiával, friss erővel 
újjászületve tántoríthatatlan hittel és bizalommal küzdünk azért, hogy 
vágyaink megvalósuljanak, hogy álmaink testet ölthessenek. 

Nagy és nemes a cél, nehéz és göröngyös a pálya, de új hit-
v„illá unk van : 1939 a miénk! 

A nemzeti felvilágosodások, a nacionalizmusok korát éljük. A 
nemzeti öniudat felébredt bennünk is. Húsz éves gyászos trianoni 
éjszaka után pirkad a hajnal és Erdély felől a Nemere biztató, hívó 
zúgását halljuk. Mi csonkahoni székelyek és erdélyi magyarok egy 
táborba tömörültünk, hogy szent harcunk eredményesebb legyen. La-
pot alapitoltunk, hogy kitartó becsülettel harcolhassunk tollát is, — 
Erdélyért és Őshazánkért és hogy rávilágítsunk az oláh propaganda-
harcra, amellyel meg akarják mételyezni az őslakosságot. Mi a lelki-
ismeret szavi vollunk és vagyunk idehaza, amely nem engedi el-
aludni az emlékezés mécsesét, amely nem hagyja nyugodni a székelyt 
és magyart, s amely már lángol és lázít a haza iránti kötelességekre. 
Mi útépítők vagyunk, a honvisszaszerzés útépítői — : Kelet felé. Zá-
gon felé vezet vezérlő csillagunk és a Hargita ormán van a jelsza-
vuik. Tudjuk és hirdetjük, hogy nem fajult el még a székely vér és 
minden cseppje újra visszatér! Mi Erdélyt akarjuk ! Székely földön 
szabad ég alatt akarunk élni. — Nem akaiunk többet, mint amennyi 
az ezeréves ősi juss jogán mindig a miénk volt és amit húsz éve 
jogtalanul uralnak idegenek. Igazságot akarunk és nem bosszút!! 
Noha jogúik és kötelességünk is volna a megtorlás, mégsem ó-
hajtunk továbbra is Európa krátere lenni. Eleget véreztünk a vérszá-
zadok során Európáért, hogy most, midőn kiérdemeltük, segí sen raj-
tunk. Már megszólalt a nemzetek lelkiismerete. Az északi trianoni 
határ leomlásával és egymillió testvér bilincshullásával küzdjük ki 
Székelyföld és Erdély feltámadását. 

A „Hargitaváralja" a IV évfolyamába lépett. Húzzuk, rázzuk a 
lelkiismeret harangját. Fel a közös munkára! Aki nincs velünk, az 
ellenünk ! 

Székelyek! Erdélyiek! 1939 küszöbén a „Hargitaváralja" kiáltja 
felé ek: 1939 a miénk! Tervünk, vágyunk, célunk: Erdélyi Az édes, 
ősi anyaföld! — 

Sz. Zs. 

Hálás köszönet. Mindazoknak, akik szerkesztőségünket jókí-
vánságaikkal felkeresték, ezúton mondunk hálatelt szívvel köszönetet. 

Esküvő. Dr. Kari István m. kir. honvéd főállatorvos székely test-
vérünk december 31-én d. u. 5 órakor vezette oltárhoz a szegedi je-
zsuiták templomában Báthy Saroltát, Báthy Zoltán polg. isk. igazgató 
iskola felügyelő és felesége öt oklevéllel biró bájosan szép leányát. 
A szegedi székely község és a Hargitavéralja szerkesztősége nevében 
az örömszülőknek és az új házaspárnak egyaránt őszintén örvendező 
szivvel kívánunk sok szerencsét és boldogságot. 

Vitéz Kolosváry Borcsa Mihály: miniszteri biztos. Vitéz 
Imrédy Béla miniszterelnök a sajtókamara felállításával kapcsolatos 
intézkedések megtételére és a kamara megalakulásának előkészítésére 
vitéz Kolosváry Borcsa Mihály miniszteri tanácsost, a miniszterelnök-



ség sajtóosztályának vezetőjét, miniszteri biztossá és a sajtókamara 
felvételi bizottságának elnökévé nevezte ki. Az ország sajtókCrei ör-
vendetes reménységgel tekintenek a mi értékünk áldásos munkás-
ságára. 

Változások szerkesztőségünkben. December 23-i szerkesz-
tőségi ülésünkön fel. szerkesztő indítványára megszüntettük a „fő-
munkatárs" jelleget s így Sz. Solymos Bea elnökasszonyt, Gáli Ist-
ván tanárt, Hoffman Géza bányaigazgatót, Némedy Gyula liót, Re-
ményik Andor költőt és Tiboldi József író-zeneszerzőt a szerkesztő-
ség tagjai közé iktattuk. 

Az Erdélyi Nők Szilágyi Erzsébet Orsz. Egyesülete kará-
csonyi ajándéka lapunknak. Sz. Solymos Bea, az E N. Sz. E. O. 
Egyesülete elnöke és a Hargitaváralja társszerkesztője 10 P. karácso-
nyi támogatásban részesítette lapunkat az alábbi sorok kíséretében: 
„A mellékelt összeget a nemes erdélyi célt szolgáló lap javára adjuk, 
köszönettel emlékezve mindenkori előzékenységükre, hogy szép lap-
jukban egyletünkkel szeretettel szoktak foglalkozni. Ugyanezzel az al-
kalommal egyletünk melegen üdvözli Szerkesztő urat jubiláris családi 
ünnepén. Köszöntő híve: Sz. Solymos Bea s. k." 

A Hargitaváralja „Engedélyokirata". Olvasóink előtt isme-
retes az a rendelet, amely a napilapok kivételével az ország területén 
megjelenő valamennyi időszaki lap megjelenését miniszterelnöki en-
gedélyhez kötötte. Mintegy 1100 kérelem érkezett be a miniszter-
elnökség sajtóosztályához, amelyből a mai napig 806 időszaki lap, 
illetve hírlaptudósító újság további megjelenését engedélyezte és 138-
nak betiltotta a miniszterelnök a sajtóviszonyok magyarabbá és egész-
ségesebbé tétele érdekében. A Hargitaváralja is benyújtotta kérelmét 
a miniszterelnök úrhoz a további megjelenés engedélye tárgyában, 
amelyre a napokban érkezett meg az alábbi Engedélyokirat. „M. kir. 
miniszterelnök. 20.884/1938. M. E. 111. Cs. Jósa János úrnak, Szeged. 
Az 1938. XVIII. t.-c. 9. §-a, illetve a 4950/1938. M. E. számú ren-
delet 8 §-a alapján megengedem t. Cimnek, hogy a kiadásában meg-
jelenő Hargitaváralja c. időszaki lapot továbbra is megjelentesse. A 
miniszterelnök rendeletére: vitéz Kolosváry Borcsa Mihály s. k. mi-
niszteri tanácsos, a sajtóosztály vezetője." 

Férfiének. Holló Ernő székely testvérünk és munkatársunk ki-
adásában január hónapban hagyja el a sajtót negyedik vers-
kötete, mely erdélyi tárgyú verseit tartalmazza. A mü Ízléses és finom 
kiállításban jelenik meg 2 pengős árban. Az erdélyiek figyelmét ad-
dig is, míg lapunkban bővebb ismertetést nyújthatunk, már most fel-

j hívjuk az értékes kötetre. Megrendelhető a szerzőnél. Holló Ernő lap-
szerkesztő. Budapest, IX., Dandár u. 26. III. 3. 

A székelyudvarhelyi „Székelység" decemberi száma most je-
lent meg értékes tartalommal . A Székelyföldet és népét ismertető 
havi folyóirat, amelyet a Bányai János tudós geológus szerkeszt, ja-
nuár elsejével a IX. évfolyamába lépett. Előfizetés egy évre 5 P. Tan-
ügyiek, lelkészek, nyugdíjasok 4 P. kedv. áron rendelhetik meg a Stu-
dium könyvkereskedésben, Budapest, IV., Kecskeméti-út 8. 

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

községének bírája. 
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kötött-szövött, úri,- női-, gyermek divatárú 

kereskedés. Szeged, Tisza Lajos körút 42/b. 
(A tulajdonos székely!) 

KURUCSEV SÁNDOR 
divatáruüzlete Szeged, Széchenyi tér 14. 

ő s z i i d é n y r e a j á n l o m 
összes cikkekkel dúsan felszerelt 

raktáramat. 

Nagy választék női és férfi 

szövet és selyemkülönleges-

ségekben 

H A Z A I és A N G O L 
fér f iszövetekből állandóan n így raktárt 

tarok. Szőnyegek, garnitúrák, damasztok és minden-
nemű divatcikkek a legjutányosabb szabott árakon. 

Nemzeti Takarékosság kiszolgáló tagja 

* 
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a szegedi hőforrás gyógyvize a gyomor-
betegek természetes orvossága. 
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Nátly Dezsőnél 
Szeged, Kígyó u. 7 állandóan friss hentesárú 

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. 


