
Cm U áícm  im í
Számos-jegén átvágok,
S  már az Olt-mentén já ro k; 
Zúgó fenyves köröttem,
S ragyog a Nap fölöttem . . 
Hohahó, hohahó:
Itt utazni, óh, be jó !

'S U le p *  lett a mező, 
j j r es honvágy vesz elő : 
Hajrá Szellő, haj' Ráró, 
Utrakész már a szánkó . . . 
Hohahó, hohahó : 
Indulhatunk, két fakó I

ólomba merül,
MA £ ar‘pája repül;
Már Csúcsánál járhatok,
u  u ,  me8  nem ádhatok . . 
Hohahó, hohahó:
Lsak előre, két fakó 1

Csörgőshám a lovakon, —
- ülök büszkén a bakon 
negyek-orma ködbe vész,
u  u ? ?  a szón, mint a vész 
Hohahó, hohahó:
Lsak Hőre, két fa kó !

Hajrá lelkem két lova,
Gyorsan érhcsünk oda:
Fisák-patak partjára. 
Székely-havas aljára . . ■
Hohahó, hohahó 
Csak előre, két fakó  /

Hipp-hopp, végre ott vagyok,
S két szememben könny ragyog ; 
Nyerges-tetőn megállók 
És a völgybe kiáltok:
— Hohahó 1 Hohahó I 
Itthon vagyok . . .  óh be j ó l !

. . . Szél zörgeti ablakom, — 
S némul a szó ajkamon.
Sok kedves táj tova száll,
S  áb ándsz.irnyam búsan á ll: 
Hohahó . . . Hohahó . . . 
Csak álom volt — s nem való
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H A R G I T A V Á R A L J A 
a Hargitaváralja jelképes székely községek hiv. közlönye . 

A. • " U l y i e k t u d ó m é n y o s , j i é p i r o d a l m i i s t á r s a d a l m i f o l y i i r a t a M e g j e l e n i k m i n d e n h i 1 - i n i s 1 5 - é n 

sen 
Felelős szerkesztő: iöt- Felelős szerkesztő: Szerkesztő; Főszerkesztő: 

yes JÓSA JÁNOS Á d á m É v a Dr. SZACSVAY JÓZSEF 

R i a d ó 
Románia ege fölé gyülekező viharfelhők láttára az Universul 

román c S ü ap r i X fújt kfll- és belföldi olvasóközönségnek 
írta egy néhány nappal ezelőtt, hogy „a trianoni békeszerződés 

a történelem egyik legigazságosabb aktusa volt 1 ían-i,pt 

Mi nem rendelkezünk s nem rendelkezhetünk azza a eneket-

len bi lkánf^yülö l tséggel , s az ebből származó lelkrvaksaggal mely-

lyel ez a nap l ap minden magyar üggyel szemben viseltebk alaphása 

első pillanatától kezdve. A magyar lelket ettől a nagy h.batól meg 
őrizte az úristen r> ennek a lelkiemelkedettségnek ^ ö " b e ' l k

e z
a

e 

oláhok s Nagymagyarország minden más nemzetisége, hogy ezer 

esztendő multán is vannak és léteznek - s nemcsak v a n n a k és lé 

feznek - hanem anyagi jólétben és faji öntudatukban mege ősöd 
hettek. A mi tisztánlátásunkat nem homályosította el az a t íjtékzO 
gyűlölködés. mellyel már a békeidőkben találkoztunk abbari a p a-
natban, mihelyt Predeálon áthaladtunk a Regat földjére. Ezért tud 
tunk mindig tárgyilagosak maradni, erkölcsi talajon mozogni, Jövő-
be látni. . . 

Eltekintve a X. század előtti idők s a Gélmféle t ö r t é n e t i mon-

dák mithoszától, melyekbe legfőképpen szokták beágyazni I J ^ j s u 

lék és társaik a trianoni b é k e s z e r z ő d é s „igazságos aklusát é j 

valóság az, hogy az o láhok túlnyomórésze a török y e s z de mek e ö 
m e n e k ü l t Erdély biztonságot nyújtó hegyvidéke közé. Iit otthont ta 

léit, békességet élvezett a magyarok jóvoltából s veszedelmek nem 
fenyegették őket magas fellegváraikban, elszaporodak s assanként 
leereszkedtek a magyar falvak és városok külső terüle'ene hol a 
legalacsonyabb foglalkozási körben éldegéltek. Ezt a folyam.tot szem-
lé.hette még a világháború közvetlen kitörése előtt is mindenki aki 
történeti szemmel vizsgálta Erdély népességének mozgalmait. Erdély-
ben az oláhságnak évszázadokon át nem volt történelme mint akár 
a négereknek Afrikában, mert nem volt népi, még kevésbbé nemzeti 
öntud ituk; ami összekapcsolta őket, csak a kísértetiesen ba mnas 
hitük volt. Ebből a nyomorúságos, félállati helyzetükből elszlavosc-
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dott fajiságukból II. Rákóczi György menti ki őket, midőn kitiltja a 
román egyházból a szláv nyelvet, román nyomdát állít fel Gyulafe-
hérváron 1638-ban, hogy a románizmust a görög és a szláv áramlat-
tal szemben megmentse. Az 1848-i magyar törvényhozás a jobbágy-
népből szabadnépet teremtett, jobbágyból polgárt, egyházait biztosí-
totta, a földet a magyar állam váltotta meg. Ezzel szemben Romá-
niában csak 1865-ben szabadultak fel a jobbágyok, a földet a pa-
rasztságnak kellett megfizetni. Ám a megváltó t föld rövid időn be-
lül ismét a földesúr hatalmába került, a nép újólag jobbágy lett, 
amit az ismételten kitörő paraszllázadások igazoltak. Romániát id. 
Andrássy Gyula kü'ügyminiszler teremtette meg. Ö volt az első, aki 
a román királyságot elismerte. Andrássynak köszönhető, hogy Romá-
nia a berlini konferencián képviseltethette magát. Ő volt az első, 
aki tiltakozott Besszarábia elszakítása ellen. 

A babonás lelkület s az ebből táplálkozó fellengős történeti áb-
rándozás elfelejteti az Universul és lársaival a mult idők tárgyilagos 
valóságát, de, ami még megdöbbentőbb, elteiejteti a napjainkban le-
játszódott történelmi eseményeket is. A vad fanatizmus már arra sem 
emlékszik, hogy a párisi békét maga az atyamester: Wilson sem fo-
gadta el, Nitti és Lloyd George tanácstagok rövidesen megtagadták, 
Törökország és Németország felrúgta, Mussolini erkölcsi lehetetlen-
ségnek mondotta, Angol- és Franciaországban is hatalmas mozgal-
mak támadtak ellene, s az egész világ szégyenli, ezt az atavisztikus 
kannibálizmust. Nem akarják észrevenni, hogy nincs többé Kis En-
lente, haldoklik a Balkán Szövetség, hogy megvalósulás előtt a ma-
gyar lengyel határ, útban a magyar-jugoszláv kibékülés, hogy a bol-
gárok döngetik Dobrudzsa kapuit, az oroszok ugrásra készen áhanak 
a Dnyeszter mellett, a lengyel sajtóban rumán ellenes hangok hall-
hatók, hogy Románia ma-holnap, teljesen elszigetelve, egyedül ma-
rad a roppant szláv tengerben, nem akarják észrevenni, nogyha van 
halálraítélt ország Európa térképén, az egyedül csak Románia, hogy 
égen és földön nincs más menekvés részükre a végzetes veszede-
lemből, csak egyetlenegy: kibékülni a magyarokkal, vagy végképp, 
és ölökre megsemmisülni 1 Elfeledték ennek kapcsán, saját törtene-
tükből Urechea A. Lászlónak Türr tábornokhoz írt bölcs mondását: 
„Lelkem mélyéből meg vagyok győződve, hogy a szláv óceánban el-
tévedt magyar és román szigetek egymás támogatásara és nem egy-
más gyöngítésére vannak hivatva". Bíznak a „hatalmas barátokéban 
(a négus és a csehek is bíztak) s közben megismétlődik rajtuk a 
szerencsétlen Jancu csalódása és keseiütége: „Istenemi Mennyi hit-
tel és bizalommal harcoltunk, én és a nep és íme most gonoszabbul 
bánnak velem, mint az ellenség!" Vagy megismétlődnek — de most 
aztán utoljára — Rosettinek Chica Jonhoz írt e sorai: „Ah, a ma-
gyarok, a magyarok I Ám mondd mikor e nevet hallod, nem jön, 
hogy hamut hints a fejedre ?" A törtenelmi igazságszolgáltatás és 
igazságtevés ereje „döngeti — rázza" Nagy-Románia határait keleten 
és nyugaton, délen és északon, annak az aiuló országnak a határait, 
mely mindent a központi hatalmaktól kapott: életet, rangot, tekintélyt, 
s akiket a döntő pillanatban elárult és hálbaáiradott. Az Universul 
és társai vallási fanatizmusuk vad vízióival nagyzási hóbortba estek. 
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Fantomokat kergetnek, igazságos aktust látnak most i a b b a n a hó 
hérmunkában, melyet az egész világ elítélt és megvetés el sújtott és 
vak szenvedéllyel dühöngenek éppen az ellen a n épeenme lyben 
most is segítőtársat kaphatnának a tovább, fennmaradásukhoz am.nt 
azt újabban Marghiloman és Carp Péter az 1916. év. román^ korona-
tanácson Ferdinánd román király álláspontjával szemben s nyíltan és 
őszintén megmondottak. De megmondotta ez a két államférfiú azt is 
hogy a magyarok támogatása nélkül Románia végkép el fog ünn. 
az európai népek sorából. Ca.p kijelentette még azt J- ^ k i két 
tia van, kéri az Istent, mind a kettő lelje halalat a nar , gy 
érjék és ne lássák meg Románia végpusztulását . 

Ca.p és Marghiloman végzetes jóslása beteljesülés felé közele 
dik. Románia ege felett sötét v.ha.felhők tornyosulnak. Az Un versül 
riadót fúj, ezzel akarja eloszlatni a sötét felhőket A riadóra e l s ő s o r 

ban az erdélyi menekülteknek kellene felfigyelniük, talpra pattann.ok 
és sorakozniok. Itt a tizenke.tedik óra 1 . .,„„„,. 

Sajnos, mi erdélyi menekültek sem akarunk látni, nem akarunk 
hallani most sem, amikor a világ minden eresztéke recseg ropog kö-
rülöttünk, országok támadnak, országok pusztulnak, mikor minden 
idegszálunkkal az őshaza sorfához kellene tapadnuk, hogy le ne kés-
sünk a történelem gyorsan iramló szekeréről, s szégyenben ne ma-
radjunk a késő unokák előtt! , , . , h-

Húsz esztendő alatt sem tudtunk előkészülni nagy történeti hi-
vatásunkra. Ma sincs kellően kiépített szervezetünk, nincsenek lap-
jaink, nincs vezérkarunk, pedig 300 000 lélek vár az intésre, a sorba-
állásra, a szervezkedésre. Nincs képviseletünk a Székesfőváros Bizott-
ság tagjai sorában, nincsen országgyűlési képviselőnk aki kizárólag 
a mi érdekeink szószólója volna. Igaz, ilyen szervezkedest eddig a 
magyar politika talán nem is türt volna meg, félosen ovalos vonal-
vezetésévei, hiszen ellenük volt a letünőben lévő liberális — szabaano-
müves éra minden hatalma és ereje, de ma, amikor ebben a csonka-
hazában minden nemzetiségnek: örménynek, oláhnak, [ u s ny™ n a K> 
tótnak, szásznak, svábnak meg van engedve, hogy sajat hangját nai-
lassa, egyeáül az elárvult legmagyarabb magyarnak: a székeiynen 
nem lehet megemlékezni sajátos lelkiségéről a maga hangján, a maga 
különös egyéniségének nyelvén ? , , . „ , 

Eddig egyedül a Hargitaváralja jelképes székely magyar község 
keretében i a vele kapcsolatos „Hargitaváralja" félhavonkent megje-
lenő folyóiratban adott életjelt magáról az erdélyi menekü lek roppant 
tábora. Uramisten ! Ha ennyi német, angol, vagy ennyi oláh mene-
kültje volna egy országnak, hány egyesület, szervezet napilap, folyó-
irat gondoskodna a belső lelkikapcson t>k és a külső anyagi segít-
ség lehetőségeiről és megteremtéserői?! Csík mi erdélyi székely ma-
gyar nemzetség nem tudtunk eddig semmire menni. Az egyetlen, 
meglévő, összefoglaló keret üres, tartalmatlan, akcióképtelen ; a folyó-
iratot, akik szerkesztik és írják, anyagilag is azok tartják fenn, egyik 
napról a másikra, táplálják, mint a pelikán a fiait, sajat vérükből. 
Hát nem értheteilen, hát nem szégyenletes állapot ez?! Vagy talan 
nem is kell ilyen szervezet, külön lap, hiszen nincs külön erdélyi 
lelkiség, külön történelem, külön nyelv, külön erdélyi szív, hangulat, 



emlék, érzés és gondolat?! Ezen az alapon felejtsük és felejtessük 
el gyermekeinkkel is Kolozsvárt, Marosvásárhelyt, Sepsiszentgyörgyöt, 
a Gábor Áronok, Báthoriak, Bethlenek, Rákócziak, Bem Józsefek és 
Petőfi Sándorok földjét, a Mikes Kelemenek, Bolyaiak, Körösi Csorna 
Sándorok hazáját, Segesvárt és Piskit, a tordai országgyűlést, leg-
újabban a három erdélyi püspök kooperációját, nemzetségünk törzs-
fáját és eredetét, a bölcsőt és kopoisót, feledjük el a most élő, rab-
ságban sinylődőt, élet-halál harcot vívó erdélyi székely magyarságot, 
elégedjünk meg azzal, hogy mi is magyarok vagyunk, van állásunk, 
kenyerünk, rangunk, földbirtokunk, gyermekeink el vannak helyezve, 
aki háiulmarad tegye be az ajtót?! De hát akkor miért van a csonka 
hazában is minden vármegyének, járásnak, apró-cseprő városkának 
és nagyközségnek külön lapja, külön gazdasági szervezete, külön 
egyesülete. Vagy nekünk nem kell támogatni saját magunkat, az ott-
honrekedt véreinket, szellemileg, erkölcsileg, gazdaságilag ? Hiszen 
szomorúan tapasztalhatjuk, hogy amíg a nemzetiségek fiai tömegesen 
helyezkednek el a különféle hivatalokban, a gazdasági élet területein, 
addig a mi fiaink közül igen nagy hányad viaskodik a nincstelenség 
keserves állapotával. Ha húsz esztendő alatt csak húsz, írva: húsz 
fillért adott volna össze havonként minden menekült erdélyi család, 
micsoda hatalmas összeg gyűlt volna össze a saját és az otthonma-
radt véreink támogatására ! De az ilyen akcióhoz egységes irányííás, 
egységes programmú központi szervezet szükséges, melynek kereté-
ben, a kisebb szervezetek, mint ideggócok szerepelnek a lapok és 
folyóiratok közvetítésére, amelyek viszont az egészséges vérkeringést 
szolgálják, mindenegyes embersejt táplálásával. Ezek a határozott cél-
kitűzésű, elevenen ható szervezetek és eszközök hiányoznak manap-
ság is, amikor riadót fúj az Universul ellenünk, mikor riadót fújnak 
érdekcsoporlokra oszolva a világ népei egymásért és egymás ellen 
egy utolsó nagy leszámolásra. Történjék aztán ez a leszámolás békés 
úton, megegyezések által, vagy fegyverrel, azt józan ésszel senki le 
nem tagadhatja, hogy az előkészületek mindenütt óriási erőfeszítéssel 
folynak s a megdöbbent világ lélekzetvisszafojtva, pattanásig feszült 
idegekkel lesi az utolsó riadójelt! 

Szervezetlenül, széthullottan, keleti renyheséggel a „minden — 
mindegy" világnézet halott szellemével várjuk-e a sors döntő végze-
tét, mi erdélyi m nekültek, vagy Isten és emberek előtt kötelessé-
günk, hogy mi is megfújjuk a riadót az ősi földért, a magunk tör-
téneti, erkölcsi és gazdasági életlehetőségeink igazságáért, gyermeke-
ink jövőjének biztosításáért ? 1 Az erdélyi történetet mi csináltuk a 
múltban. Az a kérdés, hogy kötelességünk-e azt felytatni a jelenben 
is, ilt a csonkahazában, miután az ősi földön Universulék még a 
hangos szót is belefojtották a magyarságba. Itt nem külön politikai, 
vagy katonai szervezkedésről van szó, hanem a lelkek egyesüléséről, 
belső erőgyűjtésről, egymásnak gazdasági és erkölcsi támogatásáról, 
az azonos vér és azonos faj tudatos ápolásáról. Van-e erre most 
szükség vagy nincs ? 

Ez a kérdés első sorban a budapesti Hargitaváralja jelképes 
székely községhez és ennek jelenlegi főbfrájához dr. Veress Gábor-
hoz szól, aki újonnan megválasztott és így elhívott fővezére 300.000 
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erdélyi magyar-székely embernek. Ő a felelős a történelem Ítélőszéke 

előtt, hogy ezekben a végzetes időkben a fenti kérdésekre milyen fe-

leleteket ad, hogyan szervezi meg és milyen célok szolgálatába ál-

Htja be ezt a h f ta lmis hadsereget. Minden szem reá van .rányitva 

mint nagy készültségü, nagy szervezőképességü, agilis l z z l f vé ng 

széke'y emberre, kitől sokat vár a tábor s éppen azért ^ z t r ó f á s 

hatású lenne a csalódás, ha a mostani semmittevés tovább folyta-

tódna az ő vezérsége alatt is. i „ „ * . „ u , 

Szerény véleményünk szerint az első teendő a Harg.taváralja 

jelképes székely község gyors ütemü megszervezése, a zo r s z ág min-

den nagyobb városában, községében, ahol nagyobb számban élnek 

erdélyi származású emberek, tekintet nélkül a foglalkozások külön-

féleségére 

Másodszor: a „Hargitaváralja" folyóirat felkarolása, hathatós 

anyagi és erkö'csi tám igatasa, kellő írógárda megszervezése, szub-

venciók kieszközlése és a kétszáz hold föld tiszta jövedelmének erre 

a célra való fordítása által. Fontos az, hogy a lap hetenként jelenjen 

meg és a szegényebb tagok ingyen juthassanak hozzá mert csak la-

pok útján tudunk hozzáférközni a legeldugottabb faluban lakó erdé-

lyi társunkhoz is s így tudunk egységes, kollektív szellemet ki-

alakítani. , . . 

Feltéve, de meg nem engedve, hogy nagyrabecsült ú] vezérünk 

alatt is marad minden a régiben, mi a „Harg.taváralja" folyóira ot 

továbbra is fent tartjuk és hűséges, tárgyilagos és Jgazságos véle-

ményt mondunk minden spontán megnyilvánuló erdélyi mozgalomról. 

Rajta leszünk erkölcsi és anyagi erőnkhöz képest, hogy ez az egyet-

len kapocs ne szakadjon meg Erdély és Csonkamagyarország¡ között. 

£rdély Magyarország védőbástyája 

1849-ben 

A Hargitaváralja részére írta: 

BÁRÓ LISSAI BÁLÁS GYÖRGY táborszernagy 

(Folytatás.) 

Az országgyűlés Bem Józsefet honvédaltábornaggyá nevezte ki 

es rendkívüli sikereiért az 1-ső oszt. katonai érdemrenddel jutalmazta, 

ami neki évi 6000 pe 'gő forint tiszteletdijat biztosított. Ö volt az 

első honvédaltábomagy. A legmagasabb érdemrendet a kormánynak 

egy küldöttsége adta át Bemnek április 5-én Szászsebesen. Németh 

alezredes, a küldöttség vezetője mond á : „Én mint katona, nem 
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vagyok szónok, de engedje meg, hogy megcsókoljam jobbkezét, mely 

Magyarország * védelmében megcsonkult," 

Bemnek átadják azll- oszt. katonai érdemrenjet. 

Bem mindezek ellenére és Kossuth'akarataTellenére, most sem 
ett a magyar hadak fővezére, mert rendkívüli sikerei, úgy államfér-
fiaknál, mint hadvezéreknél féltékenységet váltottak ki s így megbí-
zatást nvert a Bánság visszafoglalására, honnan 60.000 magyar csa-
lád földönfutóvá vált. Bem pihenés nélkül megszervezi Erdély védel-
mét és egy hónap alatt megoldja újonnan rábízott feladatát. A Bán-
ságból kiűzi a betört Puchner-féle hadsereget és május 16-án elfog-
lalja Orsovát. Erre^az^útjára elkísérte Petőfi is, aki Hunyadi várában 
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VaisLlovi_¡Hátszeo 

i e/v 

r»t>értemp/om 

írja „Vajda-Hunyadon" c. 
költeményét és Bem első 
győzelméről a Vaskapu-
hágónál írja a Közlöny 
134. számában: „Veni, 
vidi, vici! — elmondhat-
juk mi is", Karánsebesen 
pedig megírja: „A szé-
kelyek" c. költeményét. 

Bem apó a magyar 
nép lelkébe kitörölhetet-
lenül bevéste személyét. 
Mü- és népköltők dicsőí-
tették ne ét. A szabad-
ságharc alatt Petőfin kí-
vül különösen Balogh Já-
nost ihlette meg. Bem hadiútja Orsováig. 

(Karác-ony 1848, Bem a székelyekhez, Piski, Bem, Örömnap, Első 
osztályú érdemjel, Ötszázezer honvéd, Lengyel fogoly, Székely honvéd, 
Győzelmi dal, Kolozsvári hölgyek.) Dr. Barsi József: „Bem József 
emlékének". T. D.: „Bein" az osztrák börtönökben titokban írnak. 

1850—67-ig elfojtották a feldarabolt ország népénél a szabad-
ságharc hőseiről való megemlékezést. I-ső Fer nc József megkoro-
názása után szabadulnak csak fel a hazafias lelkek és újból megindul 
oem dicsőítése költeményekben és a szépirodalomban. Nevezetesek : 
ihaly Kálmán: „Az aleppói sír" (1867), Endrődi Béla: „A Hétto-

Csonka ének", Radványi Aladár: 
Bem apó", „Nagyszeben", Szász 

Soós Lajos: „Bem sírja", Med-
Gönczi János: „Bem és a széke-

Piski me lett", Mezey József:, „Bem álma", 
piskii eposz", Laipérth Géza: „Óda", Sárossy 

r<>ny aljában", Szabó Endre 
¡•ttz oroszlánhös szövetség", 
p 0 l y : ..Oh Erdély elesned . . 
u ,JS

u
L a Í°S : »A segesvári téren" 

'yek", Jakab Ödön* 
bzaszQerő: A 

E költeményében Gyula: „Aranytrombita", Pósa Lajos :'„Bem apó" 
""ja a költő: 

Könny fakad a szivemben, 
Ha Bemre gondolok, 
Borostyánná fonódnak 
Lelkemben a dalok... 

1868 májusban Pesten megtartott honvédgyülésen tesjsült meg 
a nemzeti eszme, hogy Bemnek szobor emeltessek s az aleppói sír-
ban nyugvó hamvai a haza szent földjére szállíttassanak A v e r s e n g ő 
városok közül Marosvásárhelyre esett a választás s 1880 október 
17-én leleplezték a hazafias társadalom adakozásából a Marosvásár-
hely főterén felépített szobrot a nemzet óriási érdeklődése mellett 

Bem marosvásárhelyi szobra újra megszólaltatja a magyar nép-
ben szunnyad lelkesedést. . 

A „Borszem Jankó" ekként szól „Bem" c. költeményében . 
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Leplezd le a szobrot, álljon Bem apó 
Mindnyájunk drága, kedves örege I 
Első szobor, mely oly korból való, 
Melyről csodákat mond a hős rege! 

A „Bolond Istók" „Bem apó" című költeménye hirdeti: 

Marosvásárhelyen ágyúk szólnak, 
Emlékét ülik ma Bem apónak, 
Hírneve sugara, 
Ragyog két országra 
Bem apónak! 

A leleplezési ünnepélyre írta és azon elmondta Szász Károly 
„Óda" című nagy költeményét, melyben Bem működését mély rajon-
gással dicsőíti és megemlékezik a hős vezér kiválóbb alvezéreiről is. 
Mikes Kelemen gr., Bethlen Gergely gr., Kemény Farkas br., Gaál 
Sándor, Kiss Sándor; Gábor Áron, Zeyk és Petőfi működését ecse-
telve mondja : 

E hősöket mind ö teremté 
S óh bérces Erdély szép honom 
Hány teredet avatta szentté, 
Ahol rá vall a rög, a nyom. 

Bem szobra előtt című költeményében írja Pósa Lajos : 

Zengjen a dal, zengjen régi dicsőségről 
Öreg Bem apóról, hős magyar vezérről, 
Hallja meg a muszka, hallja meg az osztrák, 
Hogy ünnepli Bemet egész Magyarország! 
Jertek ide, jertek, szobra tekint rátok, 
Ez az a Bem apó s térden imádjátok! 

Hasonlóképpen lelkesednek: Bartók Lajos: „Ketten". Cserná-
toni Rákossy Jakab: „Bem apóhoz". Wass Tamás: „Bem szobra 
előtt". Fejes István: „Bem szobra leleplezésekor". Malomhegyi Ist-
ván : „Bem szobra előtt". Vessely Károly. „A székely honvéd-'. He-
gedűs István: „Aleppó". Kővári Béla: „Bem" c. költeményeikben. 

Jellemző a külföldi származású 
Bem —Kossuth emlékérem, mely-
nek német körirata : „Vereint im 
Kampf für Ungarn's heilige Frei-
heit". A hátlap felirata: „Des 
Ruhmes unwelkbaren Lorbeer 
widmet die Geschichte Euch 
Beiden". 

A milléniumi ünnepélyek s az 
arra következő években a szabad-
ságharc 50-ik évfordulója alkal-
mából újból megszólal a Bemet 
dicsőitő költészet. így Vörösmarty 
Géza : „Rákóczi kardja", Kavaszy 

Bem—Kossuth emlékérem. Ödön : „A Bem-Petőfi térkép 
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előtt", Zempléni Árpád: „Szeben alatt", Fülei-Szántó Lajos: 
„Esturm", „Ha szólni fog a trombita", Szamosközi Tóth Sándor: „Pis-
kii csata előtt", Végh Mátyás: „Bem apóról", Feleki Sándor: „Petőfi 
sírja", Szentirmay Jenő: „A csatatérről" című költeményekben. 

A világháborúban Lengyelföldön járt magyarokat újból megih-
leti Bem emléke. Igen kedves Ernőd Tamás: „A magyar legenda" ? 
„Bem apó". Puskás József: „Lengyelföldön". Endrödi Sándor: „A 
lengyelországi harangok". Sz. M. „Bem tábornokhoz". 

Bem apó halálának 75-ik évfordulója alkalmából felelevenítettem 
a hős vezér emlékét a Szent István Társulat dísztermében tartott elő-
adásommal. Nemsokára hírre jött annak, hogy az állami függetlensé-
gét visszanyert Lengyelország Bem hamvainak szülővárosába való 
hazaszállítását tervezi. Egyúttal hiteles adatokat szereztem be Bem 
József marosvásárhelyi szobrának a románok által történt ledöntésé-
ről. A ledöntésnél megsérült szobrot a román kormány utóbb a len-
gyel kormánynak ajánlotta fel, de ez arra a felvilágosításomra, hogy 
a szobor nem volt a magyar állam, hanem a magyar hazafias társa-
dalom tulajdona, az ajándékot nem fogadta el. Mivel a lengyel kor-
mány 1927 őszén a hős hamvainak hazánkon való hazaszállítását ha-
tározta el, belekapcsolódtunk az akcióba s egyúttal elhatároztuk azt, 
hogy marosvásárhelyi szobrának vandál ledöntésével a magyar nem-
zetet ért sérelmet akként toroljuk meg, hogy a hősnek a fővárosban 
űj szobrot emelünk. Ezt a szándékot bejelentettem december 11-én 
az országos Bem-napon a pesti vigadóban megtartott díszgyűlésen, 
melynek közönsége a szándékot nagy lelkesedéssel fogadta. Bem apó 
lelke a hős hamvainak 1929 évben megtörtént hazaszállítása alkal-
mával 80 év múlva visszatérvén hazánkba, újra fellángolta a magyar 
nép lelkesedését s ez a költészetben is kifejezést nyert. Megemlíten-
dők: Gyarmath János: „Nem halt meg Bem apó", Ihász Sándor: 
»Bem itthon", Végh Lajos: „Bem budapesti ravatalánál", Pesti Hírlap 
(1- H. E.j „Bem apó előtt", ifj Répás János: „Bem apó", Vály Nagy 
Géza: „Bem", Markos Gyula: „Bem apó", Fülei Szántó Lajos: 

»Bem és a székely" és Hubert Károly huszár : „A mul t d icső szel leme." 

Foglalkoztak Bem apóval és dicsőítették szépirodalmi műveik-
ben: Jókai Mór, Jósika Miklós báró, Szathmáry Károly, Werner 
Gyula, Gaál Mózes, Herczeg Ferenc, Balassa Imre, Kozma Ödön és 
mások. 

Mély rajongással emlékeznek meg Bem apóró l azok, ak ik 

1868-ban a Mo lná r György ügyes rendezésében Budán előadott lát-

ványos sz índarabbó l ismerik. U jabban Verő György írt Bemrő l szín-

müvet. 

Bem József mint hadvezér Nagy Sándor, Hannibál, Czézár, Hu-
nyadi János, Savoyai Jenő és Bonaparte tábornokokkal hasonlítható 
össze. Mint ember és szabadsághős pedig Garibaldi kortársával. 
Mindkettőnek lelke elnyomott honfitársainak felszabadításáért lángolt 
ás mindkettőt szinte eszményi önzetlenség jellemzi. Mindkettő rettent-
hetetlen a veszélyben; csüggedést, nehézséget, akadályt nem ismer 
sem egyik, sem másik. Katonáik istenítik; gáncsolnivalót senki sem 
talál bennük. Mindkettő szegényen válik meg dicsősége ormáról. Ga-
ribaldi elérte célját, mert nem talált magával szemben egy legyőzhc-
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tetlen autokrata hatalmat miként Bem. Milánótól Palermóig minden 
nagyobb olasz város ragyogó lovasszobrot állított emlékének. A szi-
cíliai nép dalaiban is megörökítette nevét és dicsőíti, de Bem sze-
repe a költészetben és irodalomban szinte páratlan. 

Immár áll Bem apó fővárosi, a gazdasági viszonyokhoz mért, 
szerény, de méltó szobra is a Il-ik kerületi Pállfy-téren a magyar 
hazafias társadalom — főként a katonai alakulatok, megyék, vidéki 
városok, községek — filléreiből. Születésének 140-ik évfordulója al-
kalmából felavatott szobránál újból találkoztunk a hős lelkével a 
Duna partján, hol először sebesült meg — magyar földön. 

(Vége.) 

B e t h l e n K a t a 
Irta: Dr. báró NYÁRY PAL. 

Erdély csodálatosan dús talaja Isten segftségével mindfg pazar 
bőkezűséggel termelte ki magából az erőskarú, éleseszű férfiakat és 
nemesszívű, lelkes nagyasszonyokat a haza számára. Ha elmélyülve 
lapozgatjuk a magyar történelem vértől és könnytől oly gyakran ázott, 
foszlottszélű lapjait, mennyi-mennyi nevet találunk ott felsoiolva, akik-
nek a bölcsője Erdélyországban ringott. Valóban Erdély csodálatos 
volt az emberi nagyságok kitermelésében . . . 

Erdélyország nagy szülöttei közé sorozhatjuk az ősi, a hazának 
jeles férfiakat adó bethleni Bethlen familia leszármazottját: Kata nagy-
asszonyt is, aki a soha el nem múló emlékezetű, bibliai lelkű ser-
kei Lórántffy Zsuzsannának, I. Rákóczi György dicső fejedelem ne-
messzívű hitvesének méltó hasonmása volt. 

Bethlen Kata az Úr 1700-ik esztendejének egyik késő őszi nap-
ján, november 25-én született a Kis-Küküllő vármegyében fekvő kies 
Bonyhán, a csodálatosan szép Bethlen kastélyban, útravalóul kapta 
nagynevű őseinek nemes szellemét és tehetségét. 

Nagyatyja: János, a nagyemlékű Rákóczi György fejedelemnek 
volt egyik legkedvesebb embere, akit messzi lengyelországi útjára is 
elkísért. Mint buzgó kálvinista főúr, ő vezette vissza Kolozsvárról a 
diákokat az ősi enyedi kollégiumba. Mint litterátus magyar főnemes, 
latin nyelven megírta korának a történetét is. Első felesége a hatal-
mas vagyonú Váradi Borbála volt, akitől 60,000 forintot kapott ho-
zományul. Második hitvese Fekete Klára volt, akitől Katának az atyja 
Sámuel ( f 1708) Küküllő megyei főispán, a teremi, bonyhai és ke-
resdi birtokok ura született. 

Bethlen Sámuelnek és élettársának: borsai Nagy Borbálának 
hét gyermeke volt. István már gyermekkorában elhalt, György katona 
volt, Adám Fehérvármegye főispánja, kormányszéki tanácsos, a ren-
dek elnöke volt, akinek feleségétől, báró Bánffy Klárától származott 
tovább a család, Sámuel a Fogarasfőld kapitánya, guberniumi taná-
csos volt, Imre kormányszéki tanácsos lett; míg Farkas a tábornok-
ságig vitte fel. Ezek voltak tehát Bethlen Kata testvérei. 

Kata nagyasszony, mint dicső ősei általában, erős, hithű kálvi-



nista volt. Példásan vallásos szelleme, mély kálvinista konfesszionális 
felfogása első pillanatra felfedezhető egész életének folyamán, cselek-
ményeiben, tevékeny, érdemes irodalmi működésében, valamint gyö-
nyörű nyelvezetű végrendeletében. 

Miként már Rákóczi György fejedelem nemes hitvese, a sáros-
Pataki vár egykori áldott emlékű nagyasszonya: Lorántffy Zsuzsanna, 
"gy Bethlen Kata is tudománykedvelő, tollforgató asszony volt. Beth-
len Kata különösen a füvészetben volt egészen kiválóan jártas. Hatal-
mas könyvtára annakidején egész Erdélyországban párját ritkítotla s azt 
végrendeletében a nagyenyedi református kollégiumra hagyta. Itt ez 
ódon, történelmi falak között őrizték a felbecsülhetetlen értékű könyv-
tárat egészen 1849-ig, amikor is a betörő oláh hordák széthurcolták 
é s csaknem teljesen megsemmisítették. 

Lórántffy Zsuzsanna, aki sok értékes könyvet is írt, bőkezűen 
segélyezte a debreceni, pataki, kolozsvári és gyulafehérvári főiskolá-
kat s a kálvinista diákok használatára bocsátotta a sárospataki és 
gyulafehérvári nyomdákat. 

Bethlen Kata ezekben is követte fenkölt szellemű lelki rokonát. 
Kata asszony is szívesen forgatta a tollat s mindenkor pazar jólelkü-
séggel segítette dús adományaival a kálvinista kollégiumokat, azok 
tudós profess'órait és lelkes, tanulni vágyó növendékeit. 

Bethlen Kata fényes kastélyainak termei egyébként mindig tárva-
"yitva álltak korának legkiválóbb tudósai számára, akik igen szíve-
sen és gyakran látogatták a tudományos műveltségű nagyasszonyt. 
Mennyi nagy eszme születhetett meg itt Bethlen Kata szalonjaiban s 
hány rneg hány jeles, de szegény kálvinista tudós könyve láthatóit 
napvilágot a magyar irodalom dicsőségére a maecenás nagyasszony 
Jóvoltából . . . 

Bethlen Kata irodalmi munkásságának legkiválóbb terméke a 
Debrecenben 1733-ban megjelent „Bujdosásnak emiékezetköve" című 
könyve, amelynek nagy népszerűségét bizonyítja, hogy nem kevesebb 
""nt tíz kiadást ért meg, Jeles munkái még a „Védelmező paizs ki-
sértetek ellen" és az „Életének maga által való leírása". Az előbbi 
1759-ben jelent meg Szebenben s belő'e csakhamar új kiadást csi-
"altak. a másik munkája hely és év nélkül került forgalomba. Ezt 
K Pap Miklós rendezte újból sajtó alá 1892 ben. 

A nemeslelkű nagyasszony házasélete, buzgó, vallásos lelküle-
téhez illően csendes és boldog volt. Kétszer ment férjhez. Először 
a"g tizenhét esztendős korában nyújtotta kezét 1717-ben a nürnbergi 
származású gróf Haller Lászlónak, akinek nagyatyja nem volt más, 
"unt a XVI. század egyik legjelesebb tollú írója, a „Hármas Istória" 
nagynevű szerzője: Haller János tordai főispán. 

Haller László édesatyja: István volt annak idején a gubernium 
egyetlen magyar tagja, aki jeles képességei folytán megszerezte csa-

ója számára a bárói, majd élete végén a grófi rangot. Bethlen Kata 
ura egyébként Haller István második feleségétől Torma Borbálától 
született. 

p , Bethlen Kata házasélete azonban csak igen rövid ideig tartott. 
Eérje ugyanis alig két esztendei boldog házaséletük után 1719 június 
'•ón váratlanul elhunyt. Mindössze egy gyermekük maradt, az 1794 
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ben elhalt Pál, aki közeli rokonát, Haller Zsófiát vette nőül. 
Három évi szomorú özvegység után az ifjú Bethlen Kita ismét 

férjhez meni a buzgó kálvinista Teleki József grófhoz, akivel tíz igen 
boldog évet töllött el. 

Második férje is jó útravalót kapott őseitől. Édesatyja: gróf 
Teleki Mihály (1634 — 1690) Erdélyország fényesnevü kancelláija volt, 
akinek tetteit az erdélyi és magyar történelem örök időkre feljegyezte. 
Teleki József egyébként édesatyjának második hitvestársától Wcér 
Judittól származott. 

Tíz évi házaséletük folyamán tíz gyermekük született, de ezek 
közül László, Sára, Zsuzsanna, Judit, Zsigmond, Gábor, Klára, Ist-
ván és Júlia már kora gyermekkorukban elhaltak s csak egyetlen fiúk 
József maradt életben. Teleki József katonai pályára lépett s olt csak-
hamar a Gyulai ezred kapitánya lett. Sajnos azonban ő is fiatalon 
húnyt el, alig huszonnyolc éves korában. 

Bethlen Kata második férje 1732 november 1-én halt meg s 
ettől kezdve a nemesszívü nagyasszony egyedül, örökös özvegység-
bea élte le hátrelévő huszonhét életévét. Most már teljesen vallásá-
nak, a tudományoknak és az irodalomnak élt. 

A nagyasszony 1759 június 29 én húnyta le örökre szemeit 
Erdélyország mélységes fájdalmára Hévizén, mások szerint Szeben 
városában, ahonnan örök nyugalomra Fogarasba szállították. 

Hiába alussza azonban örök álmát idestova 180 esztendeje a 
XVIII. század Lórámffy Zsuzsannája, áldott emlékét mindenkor fenn-
tartják a késő utókor számára nemes cselekedetei! 

Székelység és kereskedelem 

1920-ban találkoztam Maros-Vásárhelyen egy kivételesen ma-
gas képzettségű, tisztánlátó és átfogó ismerettel bíró román úrral, aki 
különben erdélyi származású volt s egyetemi tanulmányait Budapes-
ten végezte. Magyarország akkori helyzetéről röviden a következőket 
mondotta nekem : A magyarság ezeréves történelmi küldetését a világ-
háborúval befejezte. Rossz külpolitikája következtében elvesztette or-
szágának kétharmadát, a megmaradt egyharmad rész pedig a rossz 
belpolitika miatt már régóta egy idegen faj kezébe került. Égy olyan 
ország, melynek honalapító őslakossága sem gazdasági, sem szellemi 
vagy erkölcsi önállósággal és hatalommal nem rendelkezik, hol a 
föld, a pénz, a tudomány, művészet, irodalom, sajtó, szinház, gyár-
ipar, politikai irányítás stb. kisiklott a kezéből, elvesztette létjogosult-
ságát és hivatását a nemzetek életében. A magyarok színe-java csu-
pán talajnélküli léggyökerekkel bír, hivatalokban tengődik, hol fel-
adja függetlenségét, szolgaszellemmel telítődik, elélhetetlenedik, el-
veszíti vérének és szellemének aktivitását. A baj betetőződik aztán 
abban a nemzeti öntudatot elhomályosító szellemi mozgalomban, hogy 
az ország, vármegyék, városok és különösen a protestáns egyházak 
vezető egyéniségeinek igen nagy hányada szabadkőműves, tehát egy 
olyan világnézeti irányzat tagja, mely kimondottan nemzetközi esz-
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méket szolgál s az újabb időkben rejtetten a zsidó világuralom meg-
teremtésére hivatott, Magyarország volt — mondotta — s ezer évi 
szenvedés után most a mi időnk következik. 

Elálmélkodtam a mondottak hallatára ! Mint nyájas vidéki lakós 
addig jóformán azt sem tudtam, mi a szabadkőművesség, s hogy az 
izraelita felekezetű ember idegen faj, nem magyar ember. Csak azu-
tán, hogy Budapestre kerültem nyílt ki a szemem, eszméltem rá a 
tényekre, melyek úgy belekalapálták a fenti beszélgetés igazságait a 
tejembe, hogy sohasem tudtam elfelejteni. 

És, Isten csodája, a prófécia nem valósult meg. A magyarság 
nem pusz ult el a külső és belső megszállás következtében előállóit 
•oppant súlyok és terhek nyomása alatt, hanem újraéledt, talpraállott 
ás folytatja útját a teljes feltámadás felé. Nincs a világon még egy 
náp, mely a világháború vérveszteségét, a bolsevizmust, a román meg-
szállás tatárjárását, Irianont és az 1867. óta felhalmozódott belső 
bajok fojtogatását kibírta volna. Az egetverő ujjongás és lelkesedés 
dinamizmusa, mely a magyar csapatokat s az ország kormányzóját 
3 Felföld visszafoglalása alkalmával fogadta, világraszóló tanúbizony-
sága a kipusztíthatatlan magyar erőnek. A lelkesedéssel, az életaka-
rással kapcsolatban aztán egy olyan belső átalakulási és regeneráló-
dási folyamat indult meg országszerte, mely hivatott arra, hogy a 
fejünkre olvasott hibáktól és bajoktól egyszersmindenkorra megszaba-
duljunk, s a belső megerősödéssel kapcsolatban lépésről-lépésre visz-
szaszerezzük Szent István birodalmát. 

A megújulási folyamat minden bizonnyal nagy megrázkódtatá-
sokkal fog járni az új berendezkedés gyakorlati keresztülvitelénél. Itt 
elsősorban a keresked lem jöhet figyelembe. Amellett, hogy a magyar 
fán sohasem volt kereskedő nép, az újabb időkben a hivatalokba 
meneküléssel, ami tehetség volt benne, az is veszendőbe ment. Erre 
mutat elsösorbjn a Szövetkezeteknél annyira kiütköző kereske elmi 
eleven szellem hiánya viszonyílottan a zsidóság szellemévej, különö-
sen pedig az üzletekben alkalmazott személyzet körében. Általánosí-
tani nem lehet, de nem is szabad. De ha különösen a vidéken mű-
ködő szövetkezeti fiókok körében nézünk szét, ezekben az üzletek-
ben többnyire hivatalnok szellem érezhető; a fix fizetéses alkalmazás, 
a személyes érdek és kapcsolat, a lelki felkészültség és gyakorlat 
hiánya vontatottságot, unottságot, kelletlenséget visz be az üzletbe, 
nincs kellő előzékenység és figyelmesség, udvariasság és elevenség 
— minden üzletnek éltető lelke — az ilyen árúházakban, szövetkezeti 
boltokban. A baj főforrása elsősorban lélektani okokban keresendő. 
Nálunk nia még többnyire kényszerből mennek az ifjak a kereskedői 
Pályákra, még akkor is, ha kereskedelmi iskolai, tehát előzetesen el-
méleti szakképzettségük van. Magyarországon minden iskola, legyen 
az kereskedelmi, mezőgazdasági vagy ipari szakiskola, tanulóinak a 
gondolata az „Íróasztal", az „úrifoglalkozás" és a „nyugdíj" körül 
mozog, s ha gyakorlati pályára is lépnek, csak a rést lesik, melyen 
keresztül a hivatalszoba havi 80 pengős fizetéséhez át lehet mene-
külni. Ilyen ma az országban a keresztény magyar közszellem. 

Az új, tehát magyar kereskedelmet azonban szövetkezeti boltok-
kal nem is lehet megteremteni. Olyan ez az egyéni vállalkozással 
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szemben, mint a művirág az élővirág mellett. Nincs benne élet, ele-
venség, nincs színe és hangulata, mert hiányzik belőle az éltető lé-
lek, a személyiség s ennek közvetlen érdekkapcsclata, jövővel bíztató 
reménysége. Ezéit van az ilyen üzleteknek hivatali szaga, hideg, élet-
telen, gépies mozgása. 

Ha a kereskedői rátermettség, kereskedői szellem után kuta-
tunk a magyar népcsoportok körében, itt elsősorban, minden kétsé-
gen felül, a székelység jöhet figyelembe. Mert ez a magyar népfaj 
évszázadok óta folytat sikeres kereskedést bel- és külföldön, termé-
nyekkel, fával, borvízzel, szövetekkel stb. stb. Bekalandozták Nagy-
magyarországot, Romániát, Bukovinát, elvetődtek Bulgáriába, sőt Tö-
rökországba is. Az udvarhelyszéki székelyek ma is kijárnak hozzánk 
szövetekkel, abroszokkal, szőttesekkel, házi cikkekkel stb. 

— „Hová sirülnek-fordulnak, ángyikám ?" 
— Megyünk Odabé*) fiam, valami eladni-venni valóétt." 
— „Aztán jól szokotáljanak meg mindent, met megcsalják kie-

teket az olájok!" 
— „Münköt-e ? Ne félj, nem járnak túl azok a mü eszünkön!" 
— „Honnan érkeznek olyan nagy perefernuminal Julisné ?" (J. 

néni.) 
— „Odabé valánk, egy kicsit körülnézni." 
— „Hát mites hozának, no ?" 
— „Hát ne, egyetmást!" 
Ilyen párbeszédek hallhatók lépten-nyomon Székelyföldön, kü-

lönösen Háromszéken manapság is. 
Mert az üzleti élet a megszállás után is tart. Bukarest utcáin 

lépten-nyomon hallani magyar szót. Mint a hangya nyüzsög-mozog 
a világ egyik legelevenebb népe, a székely, az egész Regát terüle-
tén. Kitelik belőlük minden: ők a román király gárd.stái, iparosok, 
kereskedők, adnak-vesznek, ha kell napszámosok, kocsisok, ezermes-
terek, fürgék, elevenek, éle revalók 

Nagy hibát követne el a magyar kormány, ha az átmeneti idő-
ben a székelységnek ezt a lelki arravalóságát és felkészültségét nem 
venné figyelembe s megfelelő helyen nem alkalmazná. Elsősorban a 
székely ifjúságot kellene a kereskedelmi pályák felé irányítani, itt a 
hóia alá nyúlni, segítem. Budapest ipari és kereskedelmi élete egy 
pár évtized multán telítődnék hamisítatlan magyar szellemmel, csak 
természetesen közülük is ki kellene vdogatni az igazán rátermette-
ket és arravalókat. 

A kiválasztást szolgálták a békeidőkben Erdély területén az 
úgynevezett Székelytársaságok, most pedig igen alkalmasak volná-
nak erre a célra a Hargitaváralja jelképes székely községek e'öljáró-
ságai, ha a csonkahazai székelyek mindenütt be volnának szervezve 
ilyen községekbe Szerény nézetem szerint a magyar kormányoknak, 
most elsősorban nem orvosok, tanárok, művészek részére kellene ösz-
töndíjakat, alapítványokat létesíteni, hanem önálló iparosok, különö-
sen pedig kereskedők képzésére és önállósítására. A szabadpályákat 
kell mindenek előtt felkarolni, segí'eni, mert hivatalnokokból, orvo-

oua bent Oláliországban, röviden: OJabé. — A kérdezősködők rende-
sen az asszonyokkal állnak szóba. 
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sokból, tanáiokl ól, művészikből n ár túlságosan is sok van. Hál Is-
tennek a kezdőlépések ez irányban már meg is tétettek. 

Sajnos, a hazai székelység önmagában széthulló, egyesületekbe 
nehezen tömöríthető nép. Bujdosásában az élet nehézségeivel küzdve 
túlságosan individualista lett. Ha itt-ott sikerül is őket összehozni, 
a sok visszavonás, torzsalkodás, személyi vetélkedés és kákán bog-
keresés merítik ki az erőket s akadályozzák meg az összhangzatos 
együttműködést a közös cél érdekében. De minden bajon könnyen 
lehetne segíteni, ha konkrét gazdasági céllal Jelűiről Indulna meg 
a szervezési akció, megfelelő emberekkel az élén. Egy ilyen szer-
vezkedésnek kárát senki sem vallaná, de a köznek feltétlenül hasznára 
lenne. 

Ma húszezer egyesület működik az országban, de merem állí-
tani, hasznosság tekintetében egy sem múlná télül a székelységnek 
a kereskedelmi pályák felé irányuló, segítő egyesületi tevékenységét. 
Az egyesület, a keret készen van, csak a tevékenységet kellene ebben 
az irányban kifejleszteni, a magasabb hatalmak segítségének igény-
bevételével. Ajánlom e szerény sorokban foglalt eszmét mindenek-
előtt a budapesti Hargitaváralja székelyközség elöljáróságának figyel-
mébe. 

Gödöllő. 
Tamás Károly. 

Akiknek a szivök szakadt meg... 
Irta: HOFFMANN GÉZA 

Ha slatisztikai összeírást végeznénk azokról, akik a trianoni nem-
2elcsonkítást nem bítiák el, bizonyosan egy hadseregre való szám 
emelné ezen a cimen is a világháború magyar áldozatainak szá-

Háromszék vármegye utolsó magyar főispánjától, dr. Király Ala-
i ar'ól a nép legalsó rétegéig mindenkinek van „valakije", akinek em-
lékét úgy őrzi, mint a Trianon áldozatát. 

Különösen a tantestületiek sorából jegyezhetnénk fel nagyon so-
kat, kik nem tudták vállalni azt, hogy „szivet cseréljen az, aki hazát 
cserél". De ha még csak ennyi lenne! 

Mennyivel súlyosabb, ha a nemzetet kell felcserélni 1 Felcserélni úgy, 
hpgy nemzedéket neveljen az ellenség számára, hogy hazugságokat 
""desstn és tanitson, hogy megvetett haramiákat nemzeti hősökként 
magasztaljon ; hogy növendékeit eltiltsa azoktól az oltároktól, amelyek-
é i maga is imádkozni kezdett és imádkozott egy életen át s most 
j jott rebegi el, könnyes szemmel, de csak titokban: én szép szülő-
töldem, én édes székelyföldem, mi történt veled I . . . de hiszek... hi-
szek egy isteni örök igazságban, Magyarország feltámadásában 1 

Az odaát maradt tantestületiek élethivatását tartottam és tartom 
J a is a legönkínzóbb működésnek. Az állandó testi kin végül is bó-
dulatba ejt, de a lelki — az elviselhetetlenségbe vezet. Az egészséges 
S2lv is csak a visszaülésre törekvő keserűségek injekcióival birja ezt 
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az életet, a beteg szív azonban megszakad azon a kálváriás úton, 
amelyen még az Istenfia is összeroskadt. Ámde minden élethivatásban 
nagyon sokan vannak, akiknél a túladagolt keserűség csak siettette a 
szív idő előtti elnémulását. 

Három kategóriából, típust alkotó szíveszakadottról emlékezzem 
meg, s áldott emlékükben azt az élethivatást is, amelyet betöltöttek, 
a magyar sors tragédiájába állítom be. 

* 
* * 

Nem szorosan vett trianoni áldozat a brassói lánglelkű plébá-
nos, Meisel József, de az ő szívét is idő előtt állította meg az erdé-
lyi magyar sors, 

Meisel József fanatikus magyír érzésű főpap volt. Hazaszeretet-
től átúzott beszédei gyújtó hatásúak voltak. Két ilyen szónoklata még 
most is a lelkemben él. Az egyiket Baróton, dr. Ferenczy Géza volt 
függ. 48-as képviselő, unitárius egyházi főgondnok megválasztása mel-
lett mondotta, a másikat Brassóban a róm. kat. leányiskola távozó 
növendékeihez az évzáró ünnepélyen intézte. Mindakét beszéd pró-
fétai igazságokat tartalmazott. Az elsőnek körülbelül ez volt a lé-
nyege: Ifjú éveiben a segesvári gimnáziumban két festmény ragadta 
meg a figyelmét. A két képet két diák festette. Az egyik bizonyosan 
szerelmes volt, mert egy lángoló szivet festett és alája azt írta : Amor. 
A másik kép festőjének az anyja halt meg s az is egy szívet festett, 
amely azonban nem lángolt, hanem könnyezett. Ez alá: Dolor volt 
írva. A mai ünnepen (1910. május 20. Baróti róm. kat. legényegylet 
zászlószentelési ünnepélyének bankettje) is két kép jelent meg lelki 
szemei előtt. Látta az Ámort — a szeretetet, — de látja a Dolort — 
a fájdalmat — is egy arcon; azt a könnyező szívet, melynek köny-
nyei egy sírhnntra hullanak, arra a sfrhantra, amelybe egy ezredéves 
multat, a szerető anyát, édes hazánkat, szabadságunkat, függetlensé-
günket készülnek temetni és e sírt itt Baróton is ássák. Ez a köny-
nyező szív dr. Ferenczy Gézáé. De az ő könnyei is hullanak, ami-
kor erre az utóbbira gondol. Bár talán felekezeti jellegben távol áll 
Ferenczy Gézától, de jó érzelemben, igaz keresztényi gondolkozásban 
és hazaszeretetben azonban együtt vannak és maradnak. (Június 1-én 
zajlottak le az utolsó erdélyi magyar képviselő választások, a függet-
lenségi párt megsemmisülésének eredményével.) 

A másikban a leányok nemzetietlen gondolkodását korholta. 
Törekedtünk — úgymond — bennetek magyar szellemet és fajotok-
hoz, vallásotokhoz fanatikus ragaszkodást, hűséget minden körülmé-
nyekre rendületlenné erősíteni, de tudom, érzem, hogy ez nem sike-
rült. Amint ezt a magyar iskolát elhagytátok, a magyar nemzeti ér-
zés is elszállt belőletek s hallani fogom, hogy ha önimádó hiúságo-
tok azt jónak látja, férjhez mentek nemzetünk, vallásunk halálos ellen-
ségeihez is. 

Meisel József jóslatának beteljesülését már nem érte meg. Be-
következett a monarchia összeomlása, a védtelenül hagyott Erdély meg-
rohanása és Meisel József könnyei valóban a magyar Erdély sírjába 
hullottak. És beteljesedett nagyrészt a másik is, mert alig száradt 
meg a vér azokon a szuronyokon, amelyek a magyar testvér szívét 
átjárták s még ott suhogott a szerencsefiak kezében a korbács is, 
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amelynek nyoma ott piroslik az álnok úton fegyvertelenné vált ma-
gyar hős katona arcán, a leányoknak, akikhez a búcsúbeszéd intéz-
tetett, igen nagy része oláh katona tisztek felesége leit. 

Sajnos, nem szórványos esetek állanak előttünk. 
Meisel Józsefet az oláhok első betörése alkalmával hurcolták 

cl brassói plébániájáról, mint magyar túszt s mire katonáink Bu-
karestben táakadtak s haza segítették, agyongyötrött szive már csak 
végső dobbanásokban felelt az imádott haza becéző kedveskedé-
seire. 

* 
* * 

A Kőrösök v dregényes forrásvidékén, az impozáns biliari Ku-
«Urbeta tövében fekszik Vaskoh, oláh ajkú község. Ebben a község-
ben a magyarok száma 20—25 családnál nem több s mégis itt min-
denki beszélt magyarul. Sőt még a március 15-ét is együtt ünne-
peltük meg. Hogy ilyen magyar világ uralkodott ebben a hegyekbe 
'ejtőzött oláh községben, ez különös érdeméül tudható be Tóth János, 
a nagyváradi róni. kat. püspökség részéről fenntartott elemi iskola 
tanttójának és kántorának. Ez is fanatikus magyar volt és kitűnő pe-
dagógus. Volt a községben eléggé kifogástalan berendezésű görög-
het i iskola is, de ez néptelen maradt, anélkül, hogy hatósági terror-
ul lehetne beszélni, miután a főszolgabíró maga is oláh ember volt. 
vonzott a magyar szó, a kitűnő magyar tanító, akitől valóban ta-
nulniis lehetett, vezette a szülőket a józan belátás és a magyar közös 
Haza iránti ragaszkodás. Amikor azonban a magyar őriüzek elham-
vadtak s tilos lett a himnusz, a március 15. megünneplése, le kellett 
szedni a magyar trikolort, ki kellett tépni a történelemből a magyar 
Királyságról szóló lapokat s át kellett dolgozni az új hazai állapotokra 
a magyar birodalom földrajzát: Tóth János tanító magyar szive is 
Megszakadt. Sokszor mondogatta: nem birom el, belehalok ! És rö-
videsen így is lett. A világháborút a magyar tanító szive még bírta, 
d e a nemzeti sáibatiprást már nem I 

* * 
Az új impérium, amikor megfojtott minden magyar hivatalos és 

,arsadalmi életet, — az orvosokkal szemben kivételesen türelmes 
rnaradt, mert az orvos, a csendőrőrs orvosa is lett, miután nékik kép-
Zetf, megbízható orvosaik nem voliak. Már pedig az egészség becses 
dolog náluk is, különösen most, amikor a franciák nagylelkűségéből 
íe'kapaszkodtak az ugorka fára. Igy az orvosok véleménynyilvánítása 
nem esett oly szigorú elbírálás alá s a sigurai cia kén ei sem hall-
gotóztak lakásaik ab'aka alatt. 

És mégis bizony nagyon sok orvos szíve sem bírta el a tria-
noni végzetet. Hiszen az orvos is hivatása teljesítésében ott találko-
z°tt a napszámos lakásban, a palotákban: a panasszal, a keserüség-
§e '. a gyásszal. Nemcsak a test betegségeire, hanem a lelkiekre is 
vigasztaló, enyhítést adó szavakat kellett találnia. Hej pedig az ő szi-
vet is ugyancsak sorvasztotta a nemzetre boruló sötét végzet gyásza, 
ts 1918 

után volt-e olyan ház, olyan család a Székelyföldön, amelyre 
ncm illett volna Tompa Mihály eme verssora: „Csak vissza-vissza 
n'ncs itt kikelet, az élet fagyva van s megdermedett". 

Erdövidéknek a háború előtti és alatti időkben 3 közkedvelt 
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orvosa volt: dr. Benedek Zoltán, dr. Solymossy István, dr. Tibáld 
Miklós. Ahol megjelentek nemcsak a beteg, élénkült fel, hanem az 
egészségesek is derűs percekhez jutottak. Ők voltak a nagy kiterje-
désű Erdővidék 17 község társaséletének összekötő kapcsai. Minden 
házban otthont találtak s minden mozgalomban első helyen állottak. 
Emléküket ma is szeretettel, hálás lélekkel őrzik mindenütt, ahol 
és akik ismerték őket. Csodálatosképpen mind a hárman életük leg-
szebb szakában gyors egymásutánban távoztak az élők sorából. Ná-
luk is a szív volt az, amely nem tudott megbirkózni a korán jelent-
kező halállal. 

Különösen Tibáld Miklóst mondhatom Trianon áldozatának. Az 
ő lelkisége igen érzékenyen reagált minden politikai fordulatra. Ren-
díthetetlen 48-as volt s a habsburgi politika magyar ellenes iránya, 
mint pl. a chlopii parancs, Fehérváry-Kristóffy kormány kinevezése 
oly lelki izgalomba ejtette, hogy napokig ennek a hatása alatt állott. 
A világháború kedvező befejezését illetőleg nagy optimista volt s így a 
bekövetkezett szomorú valóság annál megrendítőbben sújtotta. Ettől 
az időtől kezdve a szive rohamosan betegedni kezdett s bár sokszor 
hívták rokon látogatásra, egyetlen orvosfia esküvőjére — a trianoni 
határ átlépésére nem voit rábírható. A valóságnak ezt a kirivó látá-
sát — érezte és mondogatta is — a szíve nem bírná el. Bízott a 
végleges magyar győzelemben, de bevárni azt nem tudta, a szíve 
egyre betegebb leit, míg végül ő is a Csaba királyfi hadseregének 
gyülekező helyére távozott. 

A székelységnek ma nincs magyar katonája, magyar közigaz-
gatása, nincsenek magyar intézményei, nincs polgármestere, falusi 
jegyzője, olyan elöljárósága, amely boldogulását szolgálná. Ami van, 
az mind elnemzetlenítésére, kipusztítására törekszik. De még van há-
rom tartó pillére, amely a székelység társadalmának közös csarnokát 
az összeomlástól megóvja. A pap, tanító és az orvos. Mind a három 
élethivatás a népért és a néppel van összeforrva. 

Amíg a székely nép fiaiból kikerül: pap, tanító és orvos, van, 
aki testi és lelki épségét gondozza és megtartja, amíg oda is elérke-
zik — a Virradat! 

A háromszéki vadászatok 
i na : Hatolykai PÓTSA JÁNOS 

Könnyes szemekkel olvastam Imecs György unokaöcsémnek a 
Hargita váralja f. évi 2-ik számában írt gyönyörű visszaemlékezését, 
amellyel felszaggatta a szivem legmélyén őrzött s már-már feledésbe 
ment élményeimet. 

Bizony szépek voltak azok a háromszéki vadászatok. Sokban én 
is részt vettem, de legtöbbjét elbeszélésből ismerem. Kezdjük a régi-
ekkel. Szájtátva hallottam az édesanyámtól, hogy az 50-es években 
megjelentek Háromszékben Schwartzenfeldek, anyámnak nagybátyjai, 
többnyire magasrangú dragonyostisztek és Peselneken Pótsa János 
nagybátyámnál, Szárazpatakon Pótsa Farkasnál az Imecs főispán déd-



apjánál, Olasztelken a br. Rauberéknél, Pótsa Veronika, br. Rauber 
Károlyné révén közeli rokonainknál s ott nagy vadászatokon és még 
nagyobb traktamentumokban vettek részt. Egyikük úgy csinált a kö-
zönséges csirkéből császármadarat, hogy az élő áldozat torkába va-
lami ecetből és fenyőmagból készült forró keveréket öntött s ez a 
folyadék a nyakánál fogva felakasztott szegény állat minden részét 
átjárva, a húsát olyan izüvé tette, mintha fenyőmaggal élt volna. Ez 
a sadis/nussal határos konyhaművészet örökre felejthetetlen marad 
előttem. 

A régiek sokat ettek. Étfalván Imreh Albertéknél az Imecs főis-
pán nagyszülőinél történt ez a mai kákabélű emberek előtt mesének 
'átszó történet. Disznóölés volt. Egy jókora süldő került a szalmára, 
p háziúr és vendégei, Pótsa Farkas, Pótsa Gyula és br. Rauber 
László a szokásos papramorgó s a frissen pörkölt fülek elfogyasztása 
otán vadászni mentek azzal, hogy ebédre hazaiérnek. Délben kitűnő 
étvággyal elfogyasztották a káposztalében főtt disznóságot s a szoká-
sos disznótoros ebédet. Azután megfelelő itallal való öntözgetés után 
e8yfolytában, jobbanmondva együltükben úgy elfogyasztották az egész 
süidőcskét, hogy éjjel 12 órakor a kocsonyát kérték, amelyet — még 
nem lévén megfagyva — kanállal bekebeleztek. Közben megittak vagy 
« - 3 0 liter bort. 

Az én időmben már nem voltak ilyen mértéktelen evések és 
ivások Étfalván. Ámbár őszintén bevallom, hogy a híres tavaszi sza-
ionkavadászatoknak nemcsak a romantikája, hanem a Janka (Pótsa) 
néni megyeszerte híres konyhája is vonzott Étfalvára. 

Ott ettem először életemben olyan rozsdásra sült kolbászt, amit 
a tepsibe tettek az asztalra s aminek a rozsdás zsírját villára szúrt 
kenyérdarabokkal ki lehetett mártogatni. Nálunk otthon ez nem volt 
Megengedve. Tudta ezt az én áldott emlékű nagynéném s biztatott, 
hogy csak lássak én is hozzá, mert náluk minden szabad. 

Nagy őzvadászatok voltak Ürmösön az öreg Pótsa Ferencnél, 
ak i . mint követ részt vett 1849-ben a debreceni detronizációs ülésen 
s emiatt a vármegye egyik legtiszteltebb alakja volt. 

Néhai való jó Zathureczky Józsi bátyámtól (a Kálmán, Corinna 
jp Anna atyjától) hallottam ezekről az őzvadászatokról sok fantaszti-
kus dolgot. Ezek gyermeki képzeletemet felcsigázták ugyan, de azt 
hiszem egy részük a mesék világából való. 

Hallomásból tudom, hogy anyai nagyatyámra Pótsa János hu-
szárőnagyra vadászat közben ráugrott a fáról egy vadmacska és csú-
nyán összekarmolta. 

Az én időmben szép vadászatok voltak Bodolán Béldi Tivada-
r n á l és Árkoson br. Szentkeresztyéknél. Mindkét háznál bejáratos 
v°ltam s Így engem is nem egyszer meghívtak. 

Árkoson többnyire kisvadra, nyúlra, rókára vadásztunk. Az ot-
lani vadászatokat az utána következő „souper"-k tették különlegessé, 
p-zek eltérőek voltak, aszerint, hogy a báróné otthon volt e vagy sem. 
p a otthon volt akkor frakkba kellett vágnunk magunkat. Olyan szer-
-tásos volt minden, hogy bármely kisebb fejedelmi udvar példát 

Venetett volna róla. A vacsora után bevonultunk a gobelin terembe, 
^nielyben csak egyetlen egy karosszék volt, amelyben a báióné, egyéb-
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ként igen nagyműveltségű és lekötelező modorú főúri dáma, cerklét 
tartott. 

Nem így volt, ha ő nem volt otthon. Akkor bizony ügy is le 
¡ehetett ülni az asztalhoz, ahogy a vadászatról jöttünk. A vacsora 
ilyenkor mindig kaszáslé és puliszka volt. 

Erről jut eszembe, hogy az anyai nagyanyám, csíkszenlmárloni 
Szabó Karolina életében nálunk a vacsora, nem mint ma 5 deka sza-
lonnából, vagy sajtból, hanem becsinált csirkéből vagy borjúbó1, pe-
csenyéből és puliszkából állott. 

A bodolai vadászatok veszélyesek volt ik. Nyúlra és rókára szóll 
a meghívó, de majdnem mindig medve is került a hajtásba Így vagy 
drihinget kellett magunkkal vinni, vagy az egyik csővet golyóra kellett 
tölteni. Az öreg Béldi Tivadar nem egy hiúzt is ejtett el, habár ez 
ott is nagy ritkaság volt. 

Híresek voltak a szintén általa rendezett bodzái kirándulások, 
bár ezeknek nem volt kimondottan vadászat jellege. Sok úri dáma, 
Béldi, Nemes, Mikes grófnők és Háromszék színe-java veti részt eze-
ken kirándulásokon. Itt láttam először a varsával való pisztrángásza-
tot s itt ettem elősző- és utó jára szénen sült pisztrángot, ami királyi 
eledel. 

Egy bodolai vadászat utáni vacsorán történt a következő mu-
latságos eset. A vacsora után a főúri házaknál akkor bevezetett szo-
kás szerint arra alkalmas edényekben langyos odolos vizet helyez-
tek el az ember előtt szájöblíiés végett, amelybe karikára vágott 
citrom úszkált. Az én szomszédom ilyen új divatú dolgot még nem 
látva, két ujjaval kiemelte a citromot, azt jóízűen elfogyasztotta s 
utána az odolos folyadékot lenyelve megjegyezte „na ilyet se hasz-
nalék eddig, de jó vala a sok étel után." 

Nem Háromszéken voltak, de rám nézve örökre felejthetetlen 
emlékeket hagytak hátra, a dányáni (Kisküküllőmegye) nyúl vadásza-
tok, szűre i mulatságokkal összekötve. Ezek a testvérbátyámnál Pótsa 
Bertalannál zaj'ottak le. Én ezeknek nagyon örü'tem, mert azokon 
már igen fiatal koromban részt vehettem, de csak a házi orvos fel-
ügyelete alatt. Sz.'gény jó anyám, aki féltő szeretettel őrködött gyenge 
szervezetem felett, ha tudta volna mi minden történt velem s a meg-
bízható t áziorvossal ezeken a kirándulásokon, bizony nem engedett 
volna el. 

Nem mulaszthatom el, hogy ennek a gondos háziorvosnak, a 
nagyszeiü vadásznak és felejthetetlen jó baiátnak néhány sort ne 
szenteljek. Talán még akad e lap olvasója közül valaki, aki Antal 
Mihály vármegyei tiszlifőorvosra emlékszik. Nagyon választékos mo-
dorú, csendes úri ember volt, alig lehetett belőle egy-két szót ki-
húzni. Dc ha néhány pohár bort megivott akkor a pohárköszöntök-
nek se vége, se hossza nem volt. Folyton beszélt, sőt láncra is pei-
dü't a cigány nóiára. 

A legfőbb haiomszéki vadásztól abban különbözött, hogy igen 
választékos vadászfelszerelése volt. Gyönyörű puskái voltak. Vadász-
ruháit és felszereléseit a legelső helyekről szerezte be. Ezért a gyen-
gébb kiállítású háromszéki vadászok közötl kissé „Sonntagsjäger"-
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szerű benyomást keltett, bár igaztalanul, mert igazán kiiünő vadász 
ós jó lövő volt. 

Ezt bizonybja az is, hogy legjobb barátja és vadásztársa, a saj-
nos oly korán elhalt Imecs Béla, a híres vadász és vadászati szak-
író, az Imecs György édesatyja volt. Együtt vadásztak Bélapátfalván 
szarvasokra. Ezekhez a speciális vadászatokhoz kellett az a sok fi-
nom fegyver és különleges felszerelés. A szarvas vadászat nagy nyu-
galmat és gondos körültekintést igényel, de különösen jó szemet. A 
néha csak pillanatokra megjelenő szarvast ugyanis legtöbbször igen 
nagy távolságból kell célba venni. Mindezek a tulajdonságok a mi 
Antal Mihályunkban fokozott mértékben megvoltak s így élvezet volt 
vele vadászni. 

Vele indultam a dányáni vadászatokra. Mindjárt az étkező ko-
csiba telepedtünk le és számtalan üveg sör elfogyasztása után jó han-
gulatban érkeztünk meg Erzsébetvárosra, ahol Berti bátyám, Apáthy 
peti és a Szathmáry fiúk vártak az állomáson. Az éjszakát ott töl-
töttük el, jó hangulatban s onnan kocsin, a lovak elé fogott ökrök-
kel vontattak át a meredek hegyeken, a dédanyámtól Apor Klárától örö-
költ kies fekvésű Dányánba. Ott szüret és pompás birkagulyás várt 
""¿ánk. Majd vadászat, mégpedig nem hajtókkal, hanem kopókkal, nap-
nap u'án. hol Dányánban, hol Haranglábon Szathmáryéknál, néha gr. 
Bethlen Árpádnál Bonyhán. 

A vadászat inkább csak kis vadra volt. Bír ott disznó is van 
bőven, de arra inkább csak késő ősszel és télen vadásznak szintén 
kutyával. Természetesen disznós kutyával. 

Ennyi jutott most hirtelenében eszembe a régi kedves emlékek 
közül. De oly jól esett a szivemnek, lelkemnek, hogy imádott bérces 
hazámmal, néhány drága jó rokonom s felejthetetlen jó barátom em-
lékével foglalkozhattam. Magamnak pedig visszaidézhettem gyermek-
éveimnek és férfikoromnak ennyi szép eseményét. 

Rákiné 
Igazán nem tudom milyen rovatba illetékes ez a kis megemlé-

kezés, melyben gyermekkorom kedves és érdekes alakjáról szólok. 
Bizonyára nem sejti, hogy „kiírták" az újságba. Lehet, hogy tetszene 
neki a dolog, de lehet, hogy kicsúfolásnak minősítené. Lehet, hogy 
már elpihent Rákiné, mert eljárt az idő. Nincs aki hírt hozzon róla. 
•Henék talán az egész becsületes nevét kiírni, de kedvesebb lesz így 
Örökíteni meg: Ráki, vagy még hívebben : Rákiné. 

Dr. Hosszú Zoltánnak, a mi kedves és javíthatatlan „Dani-
káinknak is van egy Rákija, vagyis amint köztudomású, az ő költői 
képzeletében levő hites társa, akivel örökké baj van. Nehogy sérelem 
essék, megmondom, hogy ez a két Ráki nem azonos. 

Az én Rákiném az urával, — akinek úgy emlékszem Samu vala 
a neve: — ott lakott a faluvégi ügyes kis székely-portán. Volt tehe-
nük s még talán lovuk is Volt földjük, házuk s keserves kemény 
munkában telt az életük, amit be sokszor megcsodáltam nagyobb ko-
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romban. Mert hit Rákiné volt közvetlen szomszédunk s volt alkal-
mam megfigyelni életüket. Nem Samu volt a szomszédunk, mert ő 
nem számított. Örüljön hogy él. Rákit azonban talán még a várme-
gye is ismerte. 

Nem is tudom úgy általában a székely asszonyt érdekelte-e a 
politika, akár országos akár községbeli vonatkozásban. De az már 
szentigaz, hogy gyermekkoromban a képviselőválasztásokon Rákié 
volt a főszerep, ő volt ugyanis a főkortes. Akit ő kiénekelt a kortes-
nólában, melyet ő maga szövegezett: azon a jelöltön nem maradt egy 
krajcár-érő becsület. Ezekre a nótákra a falu összes gyermekeit meg-
tanította. Fújtuk is mikor a falunkon átvonultak a Nigyajtára siető 
választók. A szekerekről olykor az ostorral felénk is suhantottak. 
Éneklő kedvünket ez csak fokozta. 

Igen ám, de a túlsó párt se aludt tejet ivott, ők is csináltak 
kortesnótát. Nem is a jelöltről, hanem Rákiról, mert ő mozgatta a 
választás esélyeit. Ma is tudom a dallamot is, a szöveget is, melyet 
jellemzésül ide írok: 

„Az ellenzék kortesnője 
Ügy iszik, mint egy nagy göje. 
Ott hever a sáncba, 
Csordahajtást ott várja." 

Nem tudom ma is énekelnek-e választáskor kortesnótát az embe-
rek, főleg az asszonyok, de ilyen szépet, tudom, nem énekelnek. 
Olyan jól esett most irásközben eldudorászni. 

Ha visszagondolok a költői dalra, amelyet szintén igen lelkesen 
fújtam szüleim tilalma ellenére is, kik váltig magyarázták milyen csú-
nya az, amit énekelek: igazán nem tudom csak visszavágás volt-e ez 
a nóta a tulsópárt részéről, vagy valóban rá'zolgált arra Ráki; mégse 
hiszem. Derék, szorgalmas, örökké dolgozni tudó, kemény kötésű, 
vasból gyúrt asszony volt. Káromkodni is jól tudott. De csak időtöl-
tésből, úgy al ogy szokás, de nem Isten-káromlásért, mert a székely 
vallásos lélek, akármelyik hiten van. Rákiné ugyan megitta a pálin-
kát éppen úgy, mint a férfiak, de ő maga is férfimunkát végzett. Fe-
jére báránybőr sapkát húzott, felvette az ura zekéjét és bizony „er-
dőlni" járt. 

Nyáron ? Hajnalhasadáskor már álcsattogott a hangja a szom-
szédba, ahogy hajkurászta a csürkéket, disznyókat, de mindenekelőtt 
Samelt. Aztán napestig csendes volt a házuk, mert Samu és Ráki 
a mezőn izzadtak. 

Vasárnaponként, mikor mi szomszédbeli kisasszonyok házunk 
ablakából könyökölve gyönyörködtünk az előttünk elterülő réten s a 
felénk csillogó Olt folyó vizében, Rákiné meg-megállt az ablak alatt 
velünk beszélgetni. Bőséges, ezerráncú, fekete selyem rokolya s rékli 
suhogott rajta, kezében egy csokor rozmaring. E nélkül a székely 
asszony s lány nem megy a templomba. Beül a padba és rsebruhá-
jával együtt szorongatja a rozmaringot, miközben fekete selyem ken-
dős fejét lehajtja Rákiné a virágra. 

Mindenki tudja a faluban, hogy Rákiné évtizedekkel megelőzte 
az etonfrizurát. Dús nagy szőke haját hajnalonként nem ért rá bon-
togatni, fésülgetni, hát egy reggel vette az ollót s tövestől lenyisszen-



^HARGITA V ARAL J A 

Jetté feje szép ékességét s mikor Samel hebegve azt kérdezte azon a 
hajnalon, hogy — Hát te megbolondultál-e Ráki, vaj mi? 

Ráki nyugodtan, de határozottan felelt: 
Dologidő van s nem akarok megtetvesedni! 

Ádám Éva. 

TURÁNI ROVAT 

Igen tisztelt Szerkesztő Ur! 
Lapunk keretében egy Turáni Rovat megnyitásának gondolata, mély 

sajnálatomra ma még csak a jövő reményében nyugszik, mert elfog-
laltságom ezt vállalni, korábban vállalt kötelezettségeim miatt, nem 
engedi meg. Szíveskedj azonban megengedni, hogy addig is, amíg 
ezt a kérdést megoldhatjuk, arra kérlek, lennél szíves a „Turáni 
Köpivek" mellékelt példányát: „Mindennél fontosabb a turániság" 
lapunkban, úgy amint van, szószerint leközöltetni. Később küldök 
még más közleményeket is, de azokhoz a most közölt előismeretek 
szükségesek lesznek. 

E kérelmemre a turániság fontossága kényszerít, mert szomorú-
sággal tölt el az az érzés, hogy székelységünk nagyrésze, azt a gon-
dolatot, mely szivéhez, lelkéhez, véréhez olyan közel áll, alig ismeri. 
Mi székelyek, mint húnutódok, az ősi hagyományok szerirt, az ösz-
szes idegen bölcsek minden vitája ellenére is, keleti vérrokonságunk-
koz, mely Ázsia óriási területeit, mintegy 800 milliós létszámban 
Japántól a Kárpátokon át a Lajtafolyóig elárasztja, a legközelebb 
állunk. Mi is Ázsiából származunk és hazatért volt hadifoglyaink élő 
tanúságok arra, hogy ott őket mint magyarokat, székelyeket, legtöbb 
helyen rokoni szeretettel fogadták. Ez a fajrokonság is ébredez 
mint mi és a Magyarországi Túrán Szövetség ezt a kapcsolatot ed-
dig is őrizte, hogy most elmélyítse és szorosabbá fűzze. 

Ha kérelmem teljesíthető, úgy örömmel fogom felhasználni az 
alkalmat, hogy e reánk erkölcsileg és gazdaságilag is előnyös tárgy-
ról, tovább is érdekes dolgokat közöljek. 

Székely testvéri szeretettel üdvözöl 
Gödöllő, 1939. február 9, 

Tordai Sándor László 
ny. ezredes, a MTSz gazdasági alvezére. 

Mindennél fontosabb a turániság 

A vér, a vér vizsgálata, a faji szempontból vett vércsoportku-
jatas: fontosabb bárminél. Sajtónk jobbik részében kezd derengeni a 
verségen nyugvó fajiságnak fölmérhetetlen jelentősége. Itt is, ott is 
megindul egy-egy hosszabb, mélyrenyúlóbb közleménysorozat. Meg-
dagadják a kérdést, utalnak fontosságára, fejtegetik mibenlétét, kihatá-
ait. De még ma is messze-messze állunk e teljes joggal figyelmet 

érdemlő, követelő kérdéstől. 

Korunknak valóban egyetlen hatalmas, világtörténelmi jelentősé-
gű eszméje a turániság. 

Akik közelebbről látták e mozgalom központi alakulásait, tudják, 
n°gy a turániság alapkérdése körül éveken át hosszú, elvi küzdelem 

Nyelvi alapon áltjon-e a turániság, vagy vérségin ? Azaz: a 
veiunk egy nyelvet — a finnugort, az uralajtájit — beszélők együt-
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tese alkotja-e rokonnépeink egyetemét, avagy a velünk egy vér-
ségüeké ? 

E kérdést végleg eldöntötte a tudomány. A vércsoport kutatá-
sok exakt, tárgyszerű todománya, a vérségi alapban a magyarság 
kétségtelenül közeli megváltódása javára. 

Jeney Endre dr. munkája. 
A debreceni egyetem nyilv. r. tanárának, dr. Jeney Endrének 

idevágó négy dolgozatából ismertetjük alábbiakban a legfontosabba-
kat. E négy dolgozat: „A vércsoport kérdés jelentősége a magyarság 
szempontjából." „A vércsoportvizsgálat eredményei a turáni népeknél." 
Az országosan örvendező visszhangot vert: „A hajdúvármegyei vitézi 
gyermekek vércsoport-tulajdonságai." S végül a legulóbbi Ftnn - Ugor 
Kultűrkongresszuson, a szerző által Tallinban, 1936-ban előadott „A 
vércsoportkutatások jelentősége a finn—ugor népek szempontjából." 
E sok tekintetben alapvető négy dolgozat legkiemelkedőbb eredményei 
ezek: 

A faj- és vércsoportkutatás. 
A fajiság kérdése ma mind fokozottabban érdekli az emberisé-

get. A faj ugyanis az ember legősibb, természetes életközössége, cso-
portja. Vannak tulajdonságok, melyek évezredeken át, nemzedékről 
nemzedékre szabályszerűen öröklődnek. Az ilyen azonos, vagy igen 
erős rokon tulajdonságok által jellegzett emberek csoportja, egysége: 
a faj. A faji jellegzetességek részint alkatbéliek, részint élettaniak, ré-
szint lelkiek. Fölismerésükre, megállapításukra főleg az embertan, a 
nyelvészet, a fajélettan s a . néplélektan hivatott. 

Újabban járult ezekhez a vércsoportkutatás. Ez teljesen pontos 
természettudományi módszerrel dolgozik. 

A vércsoportkutatás a fajkutatásnak ma már egészen önálló, 
egészen sajátlagos eljárása, mely ép pontos, kizárólagosan tudomá-
nyos módszerei miatt döntő. Vannak kérdések, melyek csak ezzel az 
eljárással oldhatók meg. 

A magyarság élet-halál kérdése. 
Egész különlegesen fontos, hogy a magyarság e kérdésekben 

tájékozott legyen. Nemcsak a magasabb művelődés hordozóinak, de 
népünk lehető legszélesebb rétegeinek tudnia kell ma, hol e kérdések-
ben az igazság. Jeney ere vonatkozólag a következőket írja: 

„A magam részéről mélységesen meg vagyok győződve arról, 
hogy kevés népnek fűződnek szorongatott jelene miatt akkora érde-
kei a fajbiológtai kutatásokhoz, mint nekünk. Nekünk nemzeti létünk 
és jövőnk parancsolja, hogy ezt a kérdést nemzeti üggyé tegyük. 

A véres aportvizsgálat számunkra talán sokkal nagyobb fontos-
sággal bír, mint Európa bármely nemzetére. Bűnt követnénk el ma-
gunkkal szemben, ha ezeket a vizsgálatokat elhanyagolnók, vagy 
azokra hallgatnánk, akik ezeket a vizsgálatokat szeretik lekicsinyelni. 

A különleges fontosság oka. 
A tudományosan igazolt közös vérhez tartozás döntően befo-

lyásolja a faji öntudatot. S ahol eleven nem volna, ott azt föl-
kelti, újjászüli, kialkotja. Ép ezért a nagyhatalmak nem valami rokon-
szenvvel, nem örömmel veszik a vércsoportvizsgálatok tudományát. 
Hisz e nagyhatalmak népei összetettek, más-más vércsoportúak. A 
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vérségen alapuló faji önludafosulás így náluk hasadáshoz, szétbom-
láshoz vezet. 

„A nagynemzeteknek — írja Jeney — kényelmesebb a véicso-
porlkérdéssel nem foglalkozniok, nem kutalniok, milyen beolvadá-
sokkal gyarapodott népességük. — A nagy, mozaik-felépítésű nem-
zetek nem szeretnek törődni a beléjük olvadt kisebb népekkel, leg-
kevésbbé azok vérlulajdonságaival. — Az ily irányú kutatás számuk-
ra nem kívánatos. Nyerni nem nyerhetnek általa semmit. 'Ellenkező-
i g : félniök kell a kis, elnyomott vagy „asszimilált" fajok faji öntu-
datának felébredésétől." (Pl. angolnál írek, skótok, gyarmatok. Orosz-
nál a luránok.) 

Épp fordftott a helyzet a mai „kis" népeknél, tehát nálunk, az 
észtek, finnek, bulgárok, stb.-nél. 

„Mi, az e kérdésekkel való foglalkozás révén csak nyerhetünk 
— írja Jeney —. Aki a magyar véicsoportkutatások eredményeiről 
csak egyszer is megyőződött, aza magyarság nagyrahivatottságában 
rendületlenül fog hinni." 

Van-e túrán vér ? 

„Nekünk — írja Jeney — a vér elemző vizsgálatoktól nem kell 
féltenünk népiségünket. Ellenkezőleg: ezek a vizsgálatok nagy szol-
gálatot teljesíthetnek nemzeti öntudatunk s jövőnkbe vetett bizodalmunk 
számára." — „A belsőázsiai mongoloid és a finn—ugor csopoilok 
"gvanis az egyéb csoportoktól igen jól elkülöníthetők. — Az ősamc-
rikai és az ősausztráliai csoportok mellett, a belsőázsiai mongolsze-
rfí és a finn—ugor csoportok azok, amelyek legjobban elkülöníthetők. 
Bzek azok a csoportok, amelyeken belül a vérlulajdonságok és az 
embertani adatok a legszebben megegyeznek. — É kettőt, a belső-
ázsiai mongolszerűt és a finnugort, egybefoglalva nevezzük túrán 
facsoportnak." 

Keletiek, ázsiaiak vagyunk-e ? 

Az A vértípus Nyugat-Európában gyakori, a B vérlípus böl-
csője pedig Ázsia. A keleti vértulajdonság közöttünk, magyarok kö-
zött gyakoribb, mint más európai népek között. — Mi magyarok kö-
ze'ebb állunk a keleti vérpólushoz, mint az európai népek. — A 
& vértulajdonság uralkodó jellegű kell legyen, mert a nyugatra ván-
dorolt keleti népeknél több mint egy évezred után is megmaradt 
mint uralkodó jellegű vértulajdonság. — A keleti vértulajdonság a ma-
gyar vérlulajdonságok közt határozottan gyakrabban fordul elő, mint 
a nyugateurópai népek közt. — Ezeket a vértulajdonságokat mi ma-
gyarok és fajrokonaink telepitettük át ide." 

Hol él Európában a túrán vér ? 

„A keleti vértulajdonság három nyelvalakú betörést mutat Eu-
rópa térképén. Az első a Finn-öböl felé terjed. A második a Fekete 
|engertől északra majdnem a Keleti-tengerig halad át Oroszországon, 
Lengyelországon keresztül az Oderáig, a Cseh-mendencéig. Magyar-
oiszág nyugati határáig, le az Aldunáig. Romániai területét is bi le-
értve. — A harmadik előretörés Törökországban mutatkozik." 

Íme: Európa, főleg Közép- és Kelet-Európa vitathatatlan népi 
alaPja a turániság. — A mi vérünk túrán vér! 
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A túrán mozgalom alapja nem a nyelv-, hanem a vérrokonság 1 
„A nyelvészeli és néprajzi módszerek — írja Jeney — nemcsak 

elégtelenek voltak, de gyakran egyenest tévútra vezettek. A sajnálato-
san ép rokonnépeink körében előfordult nyelvcserék egész kutatá-
sunkat helytelen irányba terelhetik, téves következtetésekre adhatnak 
okot. A vércsoportvizsgálatokat ép ezért is sokkalta nagyobb mérték-
ben kell alkalmaznunk. 

A vércsoportvizsgálatok révén ugyanis a néprokonságok évezre-
dek távlatából is felfedezhetők. Emellett a vércsoport-rokonságok fel-
fedezhetők a nagy, egységeseknek tartott néptömbökön belül is. Az asz-
szimiláltaknak vélt népcsoportok t. i. eredeti vérségi sajátságaikat a 
még olyan mostoha köiülményekkel szemben is megtartották. E réven 
fajiságuk megállapítható, s elvesztett, szunnyadó, vagy meggyöngült 
faji öntudatuk újjáéleszthető, újjámozgósí'ható." 

Az emberiség történetének legforradalmibb mai harci riadója ez! 
Miért? 

Mint láttuk, Közép- és Keleteurópa régi alapja kétségtelenül tú-
rán vérű. Az e területre épült összes államok s itt kialakult összes 
mai nemzetek — különösen az orosz, lengyel, rumán, bulgár — sok 
tekintetben a Balkán is, így tehát a mi fajtánkra alapozott. Ez az 
összefüggő, óriási népi alap pedig, mint már szintén láttuk, a közös 
véren át közös vértudatra, ezen át közös fajtudatra ébreszthető, végül 
pedig a ma uralkodó faji korszellem segítségével, a maga egészében 
egységesen mozgósítható. 

Mit jelent ez ? 
Jeney dr. becslése szerint, pusztán tőlünk keletre s az Uraitól 

nyugatra — Keleteurópában tehát — kb. 60 millió velünk egyvér-
ségű nép él Ezen kívül aztán ott vannak még az Ázsiában, az Ura-
Ion túl élő túrán népek 100 és 100 milliói. 

Nem ok nélkül riadozott a trianoni átok egyik alkotója, Lloyd 
George már évekkel ezelőtt attól, hogy Keleten, japán vezetése alatt, 
ma egy új, 500 milliós túrán világbirodalom alakul ki. (Japán, Mand-
zsukuó, Mongólia már egységes. Kína idegen vezető szellemével, 
rendszerével, főként azonban a Kínát teljesen kisajátított „fehér en-
ged nényesekkel" szemben éppen most folyik a döntő harc, — aligha 
kétes eredménnyel). 

Egy ilyen birodalom előállása, léte feltétlenül és — a mai tech-
nikai eszközök mellett — rohamosan kihat az Urálon inneni, velünk 
közvetlenebb összefüggésekben élő kb. 60 milliós közép- és kelet-
európai turánság ma már folyó új sorsalakulására ! 

A népünk mulijában ismételten szerep'ő keleti, megváltó hul-
lám (húnok, avarok, Árpád, besenyők, kúnok stb) ma tehát ismét 
megindult s felélesztésünkre, talpraállásunk új lehetőségeivel már kö-
zeleg felénk. 

Jeney megállapításai és új történeti hivatásunk. 
Ismeretesek a Túrán Füzetek, melyeket Reé László kiadásában, 

Túrmezei László szerkeszt. E Füzeteknek új történelmi hivatásunkat, 
a turániságot tárgyaló 2—3. együttes számát annak idején behatób-
ban ismertetlük. Nem lehet föladatunk, hogy a Turáni Füzeteket és 
Jeney dr. bevezetöleg emiitelt füzeteit itt párhuzamba állítsuk, köl-
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csönös megállapításaikat egymással igazoljuk, alátámasszuk. A két 
Különálló ftlzetsorozatnak az eredményekben, adottságokban, lehető-
ségekben való örvendetes találkozása azonban kétségtelenül alap-
velő és rendkívül messzevágó. E füzetek elmélyedt tanulmányozása, 
egVbeveiése szokatlanul hálás, iránytmutató, serkentő. A magyarság 
e téreken valóban új hivatása, valóban új, boldogabb évezredeinek 
Küszöbére érkezett I 

„A vércsoport vizsgálatok segítségével fajrokoni összekötteté-
seink további kiépítésére törekedhetünk — írja Jeney. — A magyar 
fajiság és a velünk rokonnépek összefüggése messze túlterjed nem-
csak a mai Csonkaország, de Nagymagyarország határain is". 

Ez összefüggéseknek felkutatása, rendszerbe szervezése, célba 
és egységes közös harcba állítása: a magyarság megváltó, új törté-
neti hivatása! 

Erdélyi hírek 

Lépcsőadó. Nagybányán különös adót vetetlek ki a város ház-
tulajdonosai részére. Bizottság járja a várost mérőléccel kezében és 
atlol a házak lépcsője az utca aszfaltjára ér, ott négyzet centiméte-
renként 700 lei adót vetnek ki. Ahol lehet az u'cára vezető lépcsőket 
felszedik. 

Hegyszakadás. Nagybányáról Írják: Nagybánya és Alsóferne-
2ely közötti úton a meredek sziklafalak hatalmas darabjai óriási ro-
bajjal zuhantak az úttestre utasokkal telt autóbusz áthaladása után. 
Az utasok megdermedve nézték az utat borító többszáz mázsányi 
sziklatömböt. 

A munkakamarai kirendeltség hivatalos jelentése szerint 
^zatmár megye területén 1938-ban 707 új tanoncot szerződtettek le. 
t zek közül 330 román, 226 magyar, 128 zsidó és 23 német. A ma-
gyar tanoncok száma az előbbi évekhez mérten csökkent. A 707 ta-
nonc közül 79 leány, akik közül egy cégfestő, egy borbély, a többi 
varrást és fodrászatot tanul. 

A nagyváradi Katolikus Legényegylet márciusban fogja ün-
nepelni 40 éves fennállását. Az egyletben örvendetes fellendülés ta-
Pasztalható. 

Elitéit papok. Lőrincz János szamosújvári ref. esperest és Ve-
iess László ref. lelkészt a kolozsvári katonai törvényszék 1C00—2000 
lei Pénzbüntetésre Ítélte, mert a széki egyházmegye közgyűlésén a 
Szan^°sújvári templomban énekelték a „Ne csüggedj el kicsiny gyer-
njek" kezdetű zsoltárt. Az itélet indoklásában államellenes izgatást 
aiIapított meg, holott a zsoltár éneklését a bukaresti kultuszminiszter 
a z énekes könyvekben engedélyezte. 

A dési vízművek igazgatósága nagyszabású munkálatokba 
Kpzd. A vízvezetéket teljesen modernizálják. 

Nyilvántartják az áttéréseket. Aradról jelentik. Az állambiz-
tonság, hivatal pontos kimutatást kért az 1938 augusztus óta történt 
áttérésekről. 
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Ingyen ingatlanok. Szatmárról jelenlik A kataszteri kimutatás 
szerint a főhatalom változása óta Szatmáron 1155-en jutottak adomá-
nyozás utján ingyen ingatlanhoz, mert az oláh állam elismerésit ki-
érdemelték szolgálataikkal. 

A székely fiú utazása. A bukaresti gyorsvonat kocsilengelye 
alatt a budapesti keleti pályaudvaron az ügyeletes egy székely fiút 
talált, aki a 16 órás utazásban megdermedve azt a vallomást telte, 
hogy szive Magyarországra vonzotta és csak így érhette el célját. 

Az udvarhelyi és csíki közbirtokosságok vezetői memoran-
dumot nyújtottak át, melyben sérelmeiket sorolták fel. 

Petrozsény egyik tárnájában robbantás közben hatan meghal-
tak, többen megsebesültek. 

Kedvező jelek. Szamosújvárról jelentik. A széki ref. egyház-
megyében a 28 magyar elemi iskola közül csak nyolcnak van nyilvá-
nossági joga. Vásárhelyi János püspök felszólította az egyházakat, 
hogy kérvényezzék a nyilvánossági jogot. Dragomir Silviu kisebbségi 
miniszterrel folytatott tárgyalás alapján ugyanis remélhető a kedvező 
elintézés. 

Új gazdakörök. Utóbbi időben megnehezítették a román ható-
ságok a magyar gazdakörök alakítását. A kis gazdák lelkes össze-
fogása folytán mégis megalakították e tél folyamán Zimándfaiu, Fe-
keteevarmat, Vajasd, Mezőbaj, Székelyhíd, Kőiösfő, Abafája, Székely-
ká', Fehéregyháza, Kőszegremete, Érszakécsi, Aranyosgyéres, Kobát-
falva, Kadács, Kissolymos községekben. 

Téli sport a Gyilkos-tónál. A gyergyószentmiklósi sport 
egyesület országos méretű műkorcsolyázó versenyt rendez február vé-
gén az 1000 méter migasságban levő gyönyörű tónál. Szentmiklós 
város nagy anyagi áldozatokkal járult a verseny megrendezéséhez. 

Megszüntetett vásárok. Zilahról jelentik. A bukaresti nemzeti 
gazdasági miniszteri rendelet megszüntette az itteni januári és ápri-
lisi orsz. vásárokat, mert „általános gazdasági szempontból feleslege-
sekének találta. 

Halálozás. Désen 58 éves korában szívszélhüdésben elhúnyt 
Desbordes Ernő földbirtokos, aki francia eredetű, de családja régen 
magyarrá lett és több ízben volt képviselő a régi Magyarországon. 
A romár uralom óta pedig a magyar párt szolnokdobokai tagozatá-
ban vitt jelentős szerepet. Halála a magyarságra nézve nagy veszte-
ség. — Kide községben 91 éves korában elhúnyt Fülöp Mózes unit. 
lelkész, aki 60 évig volt a község lelkipásztora és egykor még a 
„Vadrózsák" gyűjtője Kriza János szentelte pappá. — Budapesten 
Kisborosnyói Tompa Béla dr. ny. gimnáziumi tanár január 28-án el-
húnyt — Dicsőszentmártonban elhúnyt Simon László a „Dicsői 
Lapok" kiváló szerkesztője 38 éves korába . Lapja három városban: 
Dicsőszentmártonban, Medgyesen és Nagyszebenben jelent meg más-
más néven. 

A nyugalomba vonuló Bodola Ferenc dr. ref. egyházfő-
gondnok helyébe a közgyűlés Nagy Endre kollégiumi igazgatót vá-
lasztotta főgondnokká. 

Megszüntették az aradi magyar gimnáziumot, mertnincs(?) 
felszerelése. Egész Erdélyben nagy visszatetszést kelt a román kor-
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mány hitározata, mellyel a nagy mullú aradi róm. kath. gimnázium 
nyilvánossági jogát megvonta azzal az indokolással, hogy felszeie-
lése hiányos és elavult. Pedig az aradi katolikus társadalom erejen 
felüli áldozatokkal a legmodernebbül szerelte fel az iskolát. 

Dr. Jegessy Károly Arad főügyésze 34 évi szolgálat ulán nyu-
galomba ment. Vele Arad város utolsó magyar főtisztviselője távozott. 

A csángók életéből. A hétfalusi csángó központban most ren-
dezte első brassómegyei tanfolyamát az Erdélyi Gazdasági Egylet. A 
tanfolyam záróvizsgáját jan. 21 én tartották. A csángó gazdák hálál-
kodva mondottak köszönetet, felsorolták a csángóvidék gazdasági pa-
naszait. Sipos András evang. esperes volt a tanfolyam szervezője. 
Jövő évre Tatrang község kérte a tanfolyam megrendezését. 

Marostorda megye gazdasági élete. A bukaresti nemzetgaz-
dasági minisztérium jeientést kér a kis és nagy kereskedelem mai 
helyzetéről, különös tekintettel az élelmiszer és a falvak szükségle-
tére szánt árúcikkek árhullámzásaira. Az árak emelkedésénél ki kell 
mutatni, hogy adók, illetékek vagy szállítási nehézségek játszottak- e 
szerepet, mik a behozatal nehézségei, milyen a városi és falusi la-
kosság vásárlóképessége a társadalmi rélegezés szerint és hogy a falusi 
gazdatáisadalom az őstermelésből fedezni tudja-e életszükségleteit? 

Tordai hirek. A város alpolgármesterévé dr. Sebessy Dénes 
tordai ügyvédet nevezték ki. 

A tordai városi közkóiházban az 1938. évben 1871 beteget vet-
tek fel. Közülök meghalt 82. 

A tordai Kisiparosok Orsz. Szövetségének tordai tagozata az új 
céh törvények értelmében megszűnt, az egyesület feloszlott. 

Végzetes farkaskaland. Tusnádról írják. Tusnád fürdő fiatal 
igazgatója Albert László a fürdő környékén garázdálkodó farkas-
csorda közé lött. Az egyik ordast leterítette, a többiek szétszaladtak. 
Mikor a lelőtt farkashoz közeledett, a megsebzett vad ráugrott. Vé-
dekezés közben saját fegyvere elsült, a golyó altestébe fúródott. A 
szerencsétlen ember a csíkszeredai kórházban kiszenvedett. 

A magyarrégeniek kedves papja nyugalomba vonult. Kö-
zel félszáz;dos lelkipásztori tevékenység után nyugalomba vonult 
Szász Márton magyarrégeni ref. lelkész. 

Népmozgalmi adatok 1938-ról. Brassó városában az 1938-as 
születések és halálozások adatai a következők: Született gör. kel. 
508, gör kat 90 róm. kat. 295, ref. 199, unitárius 52, magyar evan-
gélikus 35 szász ev. 283, zsidó 40, egyéb 10. A születések száma 
együtt: 1512. Elhalt gör. kel. gyermek 76, felnőtt 249, gör. kat. gyer-
mek 9, felnőtt 19 róm. kat. gyermek 47, felnőtt 121, ref. gyermek 
'¿T, felnőtt 89 unit. gyermek 3, felnőtt 18, magyar ev. gyermek 6, 
felnőtt 16 szász ev gyermek 35, felnőtt 158, zsidó gyermek 3, fel-
nőtt 30, egyéb 2 felnőtt. Elhalt tehát 206 gyermek és 702 felnőit, 
összesen 908 Brassóban ezek szerint 604-gyel többen születtek, 
mint ahányan meghaltak. Ebből a román egyházak nyeresége 245, a 
magyaroké 254, a szászoké 90, a zsidóké 7 és a más csoportokba 

sorozhatóké 8. 
A római katolikus nőegylet bálja. Nagy sikerrel rendezte 

m eg az idén is hagyományos farsangi mulatságát a brassói római 
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katolikus nőegyestild. Magyaros molivumú meggypiros bársony ru-
hában eljárt jelképes tánccal kezdődött a mulatsag. Különösen a szé-
kely jelmezes „Csürdöngölö" aratott zajos sikert. 

Nagy sikkasztás a lugosl telefonközpontnál. A napokban 
Negreanu felügyelő és Tataranu György, a temesvári kereskedelmi 
osztály főnöke, váratlanul rovancsolást tartott a lugosi telefonközpont-
nál s a vizsgálat során hetvennyolcezer lejes hiányt állapítottak meg 
Jonescu Pavel, a telefonközpont főnökének terhére. A hivatalíőnök a 
sikkasztást a mult év június óta űzte. 

Magyar népközösségi szervezet. A volt országos magyar 
párt vezetői Kolozsváron tanácskozásra ültek össze, hogy a román 
„nemzeti újjászületés frontjába" való testületi belépés kérdését meg-
vitassák. Felhívásban fognak adni útmutatást az erdélyi magyar-
ságnak a belépés módozatairól. Megállapítják az új magyar népkö-
zösségi szervezet kereteit is. A román „nemzeti újjászületés frontjá-
nak" kisebbségi alosztálya, valamint a magyar népközösségi szerve-
zet hivatalos irodái megalakulásáig az erdélyi magyarságot illető 
minden kérdésben a kolozsvári szervező iroda ad felvilágosítást. Fel-
világosítás adására Teleki Ádám gróf, Demeter Béla és Telegdy 
László jogosultak. 

Vasútépítkezés Oláhországban. Az oláh államvasutak igaz-
gatósága határozata szerint a fővasútvonalakat, amelyek között a Bu-
karest—Kolozsvár—Nagyváradi fővonal jálszik főszerepet, kettősvágá-
nyúra építik ki. Ennek legfontosabb szakasza a Tövis—Jászkapus 
közötti 52 km-es rész. A munkálatokat svájci mérnök végzi 3000 
munkással. Az új hidak, állomásépületek, hegyek átvágása 2 évi időt 
venne igénybe. 

Nincs határátlépés Ruszinszkó felé. Máramarosszigetről ír-
ják. Felsőbb utasításra az itteni rendőrség nem adhat ki határátlépési 
igazolványt. 

Lármafa 

A „Hargitaváralja" kultúrestje a Felsővárosi Katolikus 
Népkörben. Az a megbecsülés és szeretet, amely a Haigitavaraija 
Jelképes Székely Község Szegedi Társközségét Szegeden övezi, ab-
ban a meghívásban is megnyilvánult, amelyet a Felsővárosi Katolikus 
Népkör intézett a Hargitaváraljához, kulturest tartása- céljából. A 
Felsővárosi Katolikus Népkör meghívása megtisztelő, mert ezen Egye-
sület már évek óta rendszeres kultúrmunkát végez, nemcsupán rész-
leges, felsővárosi jelentőséggel, hanem egész Szegedre kihatóan, mert 
sűrűn ismétlődő, vasárnapi kullúrdélutánjain Szeged legjobb írói, tu-
dósai adnak elő, s a kisérő műsor is mindig nivós, hasznos és ér-
tékes. 

Ezen derék munka során is kiválik, a meghívás folytán, a Har-
gitaváralja kultúrestje, amely 1939 február 18-án {tizennyolcadikán) 
este 8 órakor lesz a Felsővárosi Kultúrházban (Munkácsy u. 6. szj 

Olyan műsorral jön a Hargitaváralja, amelyben kifejezésre jut a 
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meghívás megbecsülése, a Felsővárosi Katolikus Népkör eddigi szor-
galmas kultúrmunkájának értékelése, a székelység szellemi eteje és 
vezetőinek azon felfogása, hogy a szegedi székelységet erősíteni és 
az itteni székely-magyar testvérséget jutalmazni kell. 

A bevezető beszédet a Szegedi Társközség örökös főbírája, Sze-
ged város főispánja: vitéz dr. imecsfalvi Imecs György mondja. La-
punk főszerkesztője dr. primőr Szacsvay József: „A székely lélek" 
címmel tart szabadelöadast, — Ignácz Rózsa a Nemzeti Színház tagja 
pedig két műsorszámmal fog szerepelni, az egyikben felolvas a ma-
gyarság és székelység regátbtli, bukaresti sorsáról, a másikban pe-
dig székelytárgyú verseket fog előadni. Dr. Belle Ferenc a Szegedi 
Városi Zenede igazgatója székelylárgyú zenemüvet fog hegedülni, An-
tos Kálmán, egyházi zeneigazgatónak zongora kísérete mellett. Na-
szddy József né sz. Miksa Ilona énekművésznő székely dalokat éne-
kel, amelynek kíséretét ugyancsak Antos Kálmán fogja ellátni. Ger-
gely Gergely a székely elbeszélő irodalmat fogja ismertetni szemel-
vényekkel. Némedy Gyula néhány erdélyi és székelytárgyú versét 
fogja elmondani. A befejező szavakat Cslkszentgyörgyi Jósa János a 
szegedi társközség bírája mondja, a Felsővárosi Katolikus Népkör 
köszönetét hatolykai Papp István elnök, igazgató főmérnök loln ¿csolja 

Kérjük szegedi szekely testvéreinket, hogy teljes számban je-
lenjenek meg ezen a kultúresten. 

Előadás Kolozsvárról. Makkai Sándor egy. tanár előadás 
tartolt f. évi január 31-én Budapesten Kolozsvárról, az egykori reft 
Püspöki székhelyéről. A kincses város — mondotta — az elrejtett 
kincsek városa lett. Abban a városban, mely az integer ország szép-
ségeit tükrözte, csak az utcákon és a hivatalokban van más gyökerű 
élet, de az elrejtözött világban a magyar élet lüktet, mely szeretetben, 
jóságban és türelemben keresi és talalja meg az élet kincseit, amelyet 
elrabolni nem lehet. A kincses város e gondolatban ma is és örökké 
a mienk. 

Községünk gyásza. Mély fájdalommal vettük a hírt felejthetet-
len jó barátunk, székely testvérünk Barabás Lajos, Szeged szab. kir. 
város műszaki tisztje, szobrászművész február 7-i elhúnytáról. Bara-
bás Lajos 1879. szept. 19-én született Gyulafehérváron. Már fiatal 
korában művésznek készült s tehetségével országszerte elismerést szer-
zett. Szentgyörgyi István és Pásztor János voltak müvésztársai. Töb-
bek között Budapesten a Bazilikában levő angyalszobrai teszik ma-
radandóvá székely testvérünk nevét. Drága halottunknak tetemét febr. 
10-én helyezték a szegedi r. kat. Dugonics temetőben örök nyuga-
lomra. Őszinte részvétünket küldjük a mély gyászba borult hátraha-
gyottainak. 

Nemes tettek. Petri Tóth Gizella békásmegyeri postamester 50 
Pengőt küldött a „Hargitaváralja" kiadóhivatalának a következő levél 
kíséretében: „Mélyen tisztelt Felelős Szerkesztő úri A mai postával 
küldök a „Hargitaváralja" részére 50 (azaz ötven pengőt.) Küldöm 
Pedig azért, mert dr. Szacsvay József főszerkesztő úr, aki puritán lé-
lekkel, nemes gondolkozással és székely testvéri szeretettel nagyon 
sokat fáradozott egy ügyem érdekében, önzetlen fáradozásaiért tőlem, 
székely testvérétől semmit el nem fogadott. Kérem szíveskedjék a fenti 
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indokolást becses lapjuk legközelebbi számában okvetlenül megemlí-
teni. Békásmegyer, 1939. évi febr. 5-én. Székely testvéri szeretitlel 
és üdvözle tel: Petri Tóth Gizella, postamester." Meghatva olvasiuk 
e levelet, amelyet teljes egészében leközölni kötelességünknek tartot-
tuk. Kölcsönös nemes tettek! Milyen szép, milyen megható. Ma tü-
lönösen, amikor az önzetlenségnek, a nemesgondolkozásnak és áldo-
zatosságn k alig-alig látjuk, halljuk példáit. Fel. szerk. 

Lapunk fenntartási alapjához február hóra a következő be-
fizetések érkeztek: Dr. Némedy Gyula, Tamás Károly, Futásfalvi Var-
gyassy Márton 5—5 P, dr. Szacsvay József 10 P. Köszönettel nyug-
rázza a Hargitaváralja kiadóhivatala. 

Unitárius konferencia. A budapesti volt Rákos utcai Unitárius 
Misszióházban unitárius konferenciára gyűllek össze az Erdélyből ki-
üldözött és a csonkaországi unitáriusok. A műsor február 5-én dél-
előtt kezdődött a Misszióház templomában Bartók Géza polgárdi 
lelkész ált.l tartott istentisztelettel, melyet gyönyörű verses imával 
nyitott meg. Hatodikán délután Szent-Iványi Sándor volt teológiai 
tanár „Mi az um'árizmus"? címen tartott mélyen szántó és magasan 
szárnyaló előadást. Hetedikén délután az IBUSz vezérigazgatója dr. 
Veress Gábor főbírónk beszélt „Unitárius öntudat, magyjr öntudat" 
címen. Nagy filozófiai készüliségű bevezetés után tűrhetetlenül haza-
fias, vallásos előadást tartott. Nyolcadikán délután dr. Gelei József 
szegedi egyetemi tanár „A fejlődés gondolat és unitárius vallásunk" 
címen lermészettudományi alapon, mindenki által világosan megért-
hető pompás magyarázatokkal a hazafiságnak adott megrendíiheittlen 
vallási és természettudományi alapot. Ezt az egész vallasos konferen-
ciit jellemzően itatta át a felekezeteken felül álló hazafias szellem, 
újy az előadás ak, mint a hozzászólások keretében. Az elő;dtsukat 
Józan Miklós püspöki vikárius nyitotta meg és vezette végig atyai 
szeretetet árasztó, tartalmas, értékes felszólalásával, megjegyzeseivei. 
Az unitárius vallás leglöbb követője Erdélyben, Székelyföldön él, a 
csonkahoniak is nagyrészt onnan valók, természetes tehát, hogy sok 
hivatkozás történt az elszakított Erdélyre és sok sóhaj szállott a Har-
gita felé. Udvainoky. 

Községi Élet 

Szeged. Képviselőtestületi ülés 1939. évi jan. 30-án. Községi 
bíró a köíös ima elmondása után meleg szeie'ettel üdvözölte a meg-
jelenteket és ismertette azokat az okokat, amelyek a szegedi község 
életében az előző két évhez viszonyítva hosszabb szüneteket eredmé-
nyeztek. Ezeket az okokat mérlegelve ne csodálkozzék senki, ha lát-
szólag szüneteket is kellett tartanunk. Emlékezetbe idézi az 1935. 
esztendőt, amikor egyetlen egy műsoros összejövetelt tartolt a köz-
ség. A munkát, mely nem állítható be az önérdek szolgálatába, egye-
sek nem szívesen végzik. Ez történik ma is. Október 20-óta nem tar-
tolt a község semmiféle összejövetelt, ami azonban nem a községi 
birót terheli. 



Bejelenti, hogy február 18-án újra egy nagyobb szabású Szé-
kely estünk lesz, amelyet főispán-főbíránk fog megnyitni, s amelyen 
jelen lesznek Ignácz Rózsa híres székely művésznő és dr. Szacsvay 
József író, lapunk főszerkesztője. Megemlíti, hogy előkészített egy 
nagyszabású tervet, amelyről még nem nyilatkozhatik részleteiben, de 
annyit á'talánosságban mondhat, hogy az oláhok minden, Erdélynek 
birtokb^ntartására kimesterkeh eszközeit használhatatlanná téve, végre 
is keresztül fogják húzni terveiket és számításaikat. Miután a csonka-
honi közöny anyagi és erkölcsi vonatkozásban megtörhetetlennek bi-
zonyult: Amerika anyagi és erkölcsi erejét vetettük mérlegbe, mely-
nek súlya javunkra fogja billenteni Erdély és az ősi földünk sorsát. 

Abban a munKában, amelyet a magas kormány rendíthellen 
erőfesz! éssel végez, és abban a munkában, amelyet a „Hargitaváralja" 
szerkesztőbizottsága megindíiott, ma félretéve minden kicsinyességet, 
dacoskodást, ellenzékieskedést egymással őszintén kezet fogva, egy-
más szemébe nybtan belenézve becsületbeli kötelessége minden szé-
kelynek résztvenni megértő alázattal. Sohase nézze azt senki, hogy 
ki az, aki dolgozik, csak azt nézze, hogy mit dolgozik, s tisztelje 
és munkálja az összetartó eszközöket és lehetőségeket. 

Ez az aranyigazság a'kalmat adott arra községi bírónak, hogy 
rámutasson a szegedi községi élet jelen sivár állapotára, amelybe a 
székely gondolatot felhigító ellenakarások es/méi döntöltek. 

B jelenti, hogy 1939 február 28-án úgy az elöljáróságnak, mint 
a képviselőtestületnek 3 éves manda urna lejár. Akkor úgyis be fogja 
az ők nevükben is jelenteni lemondásukat, de előbb megtartják a be-
számolót is, aztán a község vtlasszon új bírát, új elöljáróságot és 
képviselőtestületet, de hangsúlyozza, hogy az el ilj ró-tág csak igaz 
székelyből alakítható meg, rrert ma nagyobb és mélyebb hivatás 
vár reá, mint valaha. Kicsinyeskedéssel, dmcássággal, szemelyi motí-
vumok kiélezésével ártunk az otthonmaradott knak is, akik megvan-
nak győződve, hogy itt egység van és önzet en munka fo yik. 

Az ősi erkö'csökön nyugvó minden szenvedélyt legyőző akarat-
erő hullámzása, a szerete.lenség, az egyéni hirckeresés felmorzsolja 
szépen indult munkánk, községi életünk három évi eredményét, amelyre 
az egész ország, de Amerika székelységnek szeme fe,figyelt elisme-
rést és hálát érezve a szegedi székelyek szívós megmozdu'ása iránt. 

Hála a gondviselésnek, hogy akadtak közöttünk olyanok is, akik 
nem a szájukon hirdették a cselekvés szereimét, hanem szívükkel, 
lelkükkel, egész lényegükkel. Jól esik erre gondolnia. Úgy látta 3 év 
előtt és úgy látja, hogy a 3 év után is székely életünk összeforrott 
o'yan őszinte, igaz, székely testvérek egyéniségével, akik dolgozni 
tudtak és akartak, akik a jóakarásban megállták helyüket becsülettel. 
Még ha nincsenek közöttünk, akkor is magunk előtt látjuk az Eröss 
Miklósokat, Balázs Jőzs. feket, Fehér Ignácokat, Kéray Endréket, 
Bardócz S lamonokat, Török Sándorokat; s a nagyjaink között dr. 
Ábrahám Ambrust, dr. Gelei Józseftt, dr. Gálify Ferencet és Barcsay 
Károlyt, akiknek ősnemes, tiszta székely vére jó vagy balsorsban ki-
tartott a székely ügy és a székely gondolat mellett. Megemlíthet 
több nevet a „néni székelyek" közül is, akik lelkük teljes egészével 
Srzik és vallják annak magukat, mert érzik, tudják, hogy székelynek 



lenni büszkeség, olyan székelynek, aki keveset beszél, de annál töb-
bet cselekszik. 

Ismerteti a lezajlott eseményeket Mennyi öröm és bánat. Kary 
Béla százados székely testvérünk oltárhoz vezette szép hitvesét, de 
eltemette nagynénjét is. Ismerteti Enyedi Csapó József főhadnagy 
munkácsi hős halálát és Berzenczey Domokos városi főmérnök el-
húnytát. Csak az imént húnyt el Szabóné Balázs Mária. A felsorolt 
székely halottaink temetésere sem jelentek meg kellő számban. Sza-
bóné Balázs Mária pedig a Község képv. test. tagja és vig. bizottságá-
nak díszelnöke volt. A lapokba felhívást tett közzé, hogy jelenjenek 
meg a temetésen, épp így a lapokban hivla a lakosságot a MÉM. 
zászlóbontására. Megérdemelte volna valamennyi székely halottunk, 
hogy jelen legyünk minél többen, mert csak most tudtuk meg, hogy 
milyen nagy székely volt Szabóné Balázs Mária, aki a halál pillana-
tában is értünk imádkozott, Erdélyért, a Székelyföldért és székely 
testvéreiért. Községi bíró itt engedelmet kér, hogy fölolvashassa özv. 
Szabóné Balázs Mária sírjánál mondott gyászbeszédét, amelynek el-
mondása után felállással rótta le kegyeletét a képviselőtestület. 

Községi bíró ezután ismertette a tisztújító falugyűlésig tervbe 
vett programmját, amelyhez hozzászólók vitával járultak. 

így tudtuk meg, hogy egy párt alakult, mely az előző héten 
gyűlésezett a községi vezetés megszerzése érdekében. Községi bíró 
készséggel hozzájárult a tisztújító gyűlés mielőbbi megtartásához 
tervbe vett programmja megvalósításának róvására. Javaslatára 
héttagú jelölőbizottság küldetett ki az új bíró személye, valamint az 
elöljáróság és a képviselőtestület tagjainak jelölése tárgyában. A je-
lölő bizottság tagjai: dr. Ábrahám Ambrus, dr. Gelei József dr. Gállfy 
Ferenc, alsótorjai Bálás József, Nagy Árpád, dr. Bányay Ferenc és 
Czáka Andor SzEFHE elnök. Itt említjük meg, hogy a fenti párt 
újabb összejövetelt tartott 1939. évi február 8-án a Hági étteremben. 
Külön határozatokat hoztak, amelyekkel a székelység jövendőjét kí-
vánják megalapozni. Az értekezlet összehívója: Kabdebó Ferenc volt. 

A szegedi képviselőtestület 1939. évi február 15-én gyűlést 
tart a DEMKE helyiségében d. u. 6 órakor. 

Március 11-én tisztújító falugyűlés a Raffay-féle vendéglőben 
este 8 órakor. Székelyek legyünk ott mindnyájan I 

Szombathely. A Hargitaváralja Jelképes székely község vas-
megyei társközségének farsangi táncmulatsága igen fényesen sikerült. 
A lapzárta után érkezett szép jelentéseket jövő számunkban tesszük 
közzé. 

Budapest. Az anyaközség képviselőtestülete f. évi feb. 3-án 
tartotta meg képviselőtestületi gyűését. F. évi február 17-én pedig 
a társközségek bevonásával értekezletet tart Erdély visszaszerzése ér-
dekében. Az értekezletet a község helyiségében (IX. Hőgyes Endre u. 
3. földszint) tartják meg. 


