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'&&&iü foctidud
Hiába hív a tavaszi igézet,
Hiába hajt szabad felé a vérem ;
Csak ülök itt, a bánatbortól részeg 
S  idők haragját mérem, egyre mérem.

Konok keservem hasztalan csikarna 
Szabad tavaszba nyíló rabkilincsen,
Mert tébolyult világnak ökle rajta 
S  hogy azt letépje, még hatalma nincsen.

Mert hogyha volna . . .  rongy békeszivárvány 
Hazug ívére átoksárt dobálnék 
S  parázst a gőgre, mely tipor az árvan,
Hogy ünnepe vak éjszakára váljék.

Nincs még erőm. Kiszívta csontjaimból 
Keselyűszájú, céda békeangyal.
Hiába hiv derült ég, feslő bimbó,
Hiába hint be március arannyal.

Az én apám: a keserű magyar sors,
Az én anyám: a szomorú magyar föld, 
Kin gyászt takar a háromszínü kendő —
De szép arám ... a nagy Magyar Jövendő!

Reményik Andor.
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Nemes G. P. Gödöllő. Szíves érdek-
lődésére szeretettel közöljük, hogy a 
február 5-én kézhezvett összeggel t9»ő. 
évi február l-ig nyert rendezést előfi-
zetése. Őszinte szívvel mon lünk köszö-
netet s küldjük üdvözléfíinket. 

Csihányosi. Nem értettünk minden-
ben egyet a beküldött cikkel, de mert 
sok szép és mély gondolatot tartalmaz, 
közöltük. Bizony van elég ostorozni 
való bennünk is s ha valaki küldetés 
vagy hivatásszerűen ír, akkor a nem-
zeti gondolat védelmét szolgáló „csi-
hány-szerveket" nem egyoldalúan mű-
ködteti. Üdvözöljük és további írásait 
komoly érdeklődéssel várjuk. 

E. József. Sümeg Lapunk jelen szá-
mát mutatványpéldányként megküldtük 
b. címére. Az előfizetési feltételek a 
borító l . oldalán. Szeretettel várjuk csat-
lakozását menetelő táborunkhoz. Üdv. 

Kicsi Góbé szerkesztősége. Mária-
besnyő. A februári számot nem kaptuk 
meg. Rég nem érkezett onnan írás sem. 
Üdv. 

—y —y. Pesterzsébet. A magyaráza-
tott nem fogadjuk el. Becsülésre méltó 
szerénység. A jelzett gondolatok mie-
lőbbi közlését kérjük Üdvözlet. 

R. Palota. A hertelendifalvi és s>é-
kelykevei csángó vonatkozású adatokat 
köszönjük. Feldolgozzuk. A múzeális 
tárgyak átvétele céljából húsvétkor fel-
keressük. Üdvö-letünket küldjük. 

U A, Kisudvarnok Az értékes külde-
mény megérkezését köszönettel nyug-
tázzuk. Igen becsesek. Köszöntjük. 

Felelős lapkiadótulajdonos: C s . J ó s a J á n o s községi bíró. 
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H A R G I T A V A R A L J A 
a Hargitaváral ja je lképes székely községek hiv. köz lönye . 

Az erdélyiek tudományos, szépirodalmi é s társadalmi folyóirata. Hegje len ik minden hó 1-én és 15-én 

Felelős szerkesztő: Szerkesztő; Főszerkesztő: 
JÓSA JÁNOS Á d á m É v a Dr. SZACSVAY JÓZSEF 

Erdély 
— Vészkiáltás 1939 március idusán — 

Ha Isten csodája, hogy a magyar nemzet ezer év vészét-viharát 
kibírta, akkor a csodák-csodája volt az, hogy a világháború végén 
nem II Vilmos német császár, vagy II. Miklós orosz cár rajzolhatta 
meg diktatorias hatalommal Európa új térképét, mert — különösen 
az utóbbi esetben — Magyarország már nem szerepelne a népek so-
rában. Nemcsak azért, mert állítólag — „Nagy-Entente" győzelem 
esetén eleve átengedte Magyarország területet Sopronig az oroszok-
nak, hanem ettől eltekintve — azért is, mert ha az orosz betehette 
volna a lábát a Tisza—Duna tájára, hol lett volna az a földi hata-
lom, mely ezt a kolosszust, akár szép szóval, megegyezési kísérletek-
kel, akár fegyveres erővel el tudta volna innen távolítani ? Hiszen, 
amint láttuk a világ egyik legkisebb, katonailag leggyengébb népe : 
a román sem akart a Tisza mögül visszavonulni, hasztalan volt hét 
démars, számtalan fenyegetőzés a „Nagy-Entente" részérői, csak az 
angolok határozott fellépésére, hogy ellenkező esetben B.sszarábiáí nem 
fogják megkapni, illetve annak birtoklását nem garántálják, vonultak 
vissza a demarkációs vonalra. 

Sajnos, Ausztria—Magyarország feldarabolásával járó gyászos 
következmények után az eddigieknél is nagyobb csodatételre vagyunk 
utalva. Németország, közvetlen a magyar határig terjesztet e ki hatal-
mát, a Kárpátokon belül pedig a szlávok ütöttek tanyát: Szabadkán, 
Temesvárott, Aradon, Nagyváradon, Szatmárnémetin — hogy az északi 
szlávokról ne szóljunk — szláv katonaság várja lábhoz tett fegyver-
rel a további fejleményeket s a fejleményekben a parancsszót, hogy 
egy utolsó, a Tisza—Duna medencéjében lezajló népek csatájában: 
o német-szláv mérkőzésben eldöntessék, ki legyen az úr Közép-Euró-
pában, a Balkánon és Konstanttnápoly fölött. Ha ez a nagy sors-
döntőmérközés bekövetkezik, ez már magában is Magyarország végét 
jelentené, tekintet nélkül arra, melyik fél lesz a győztes, mert itt a 
százmilliós népek küzdelmében kö-kővön nem marad, a maroknyi ma-
gyarság — e kis búzaszem a nagy malomkövek között — kétségte-
lenül a németek oldalán küzdve felőrlődik, a csataterek, a polgári la-
kosság a bombák és mérges gázok áldozata lesz, vagy rabláncra 
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fűzve Szibéria végtelen hőmezőin tűnik el nyomtalanul. Kétségtelen, 
hogy a szlávok minden eszközzel és módon igyekezni fognak, hogy 
az árva magárahagyott, rokontalan magyarságot illetőleg a Kárpátok 
medencéjén belül „tabula rasat" teremtsenek és helyüket ők foglal-
ják el. A két faj között a leszámolás nyitánya Ausztria megszállásá-
val s az északi szlávoknak egy pár centiméterrel való visszanyomá-
sával kezdetét vette. Egy pillanatig sem kétséges, hogy a mérkőzés-
ben, a jelen helyzetet véve alapul, a győztes fél előbb-utóbb aszldvság 
lenne, újraéledő friss lendületével, kimeríthetetlen emberanyagával, 
gazdasági erejével, Szabadkától Szalonikiig, Nagyváradtól a Sárga-
tengerig terjedő „Hinterlandjá"-val, szemben a németek kevesebb szá-
mával és igen csekély gazdasági erejével. Hiszen a németek a világ-
háborút is a gazdasági téren veszhették el. A pánszlávok lennének 
a győztesek még akkor is, ha netán az olaszok mellett még n á s né-
pek is a németek segítségére sietnének, ami alig remélhető. Minden-
bizonnyal ennek éppen az ellenkezője következik be! 

Igazoljuk most már azt az állításunkat, hogy a Kárpátok vona-
lán, Dévénytől Orsováig s innen előnyomulva az Alföld pereméig 
mindenütt szlávok vannak. 

A párisi békekötés után Bukarestben egyik ünnepség a másikat 
követte. A francia nagykövet tiszteletére adott lakomán Bacalbasa, a 
román közélet egyik hangadó embere, pohárköszöntöjében szószerint 
ezeket mondotta: „Tudtára adjuk mindenkinek, hogy mi a világon 
idővel minden ellenségünkkel Kibékülhetünk, de egy néppel,a m a g y a r r a l , 
nem békülünk ki soha I Nem békülünA ki pedig azért, meri Eidéiy 
nélkül nincs Románia, de azt is tudjuk, hogy Erdély nélkül nem áll-
hat fenn tartósan Magyarország sem!*) 

Ez az egyik; az őszintébb vallcmás: megtartani Erdélyt akár 
szláv segítséggel i s ! 

A másik pedig a következő: Ezelőtt évekkel megismerkedtem 
az orosz császári garda egyik volt ezredesével, aki valamikor nagy-
birtokos is volt s akinek én ügyes-bajos dolgában sok esetben se-
gltsegére voltam. Azt kérdeztem egy Ízben tőle, mi lenne az oroszok 
első teendője, ha a bolsevizmus összeomolna Oroszországban s a 
régi rend helyreállana ? 

A válasz rövid, de határozott volt : Az összes zsidók kiirtása 
kor és nem különbség nélkül, másodszor: Végleges kibékülés s ha 
lehet véd- és dacszövetség megkötése Lengyelországgal, a legmesz-
izebbmenő engedmények alapján is. És aztán jönne a többi 1 A „töb-
bit" nem részletezte. 

Az újjászületett Oroszország mostoha földrajzi helyzetéből köny-
nyen megérthető, miért volna égető szüksége az oroszoknak a len-
gyelekkel minden áron való kibékülésre. A véd és dacszövetség meg-
kötese a két nép között nem tartozik a lehetetlenségek közé, mert 
Lengyelországnak nincs többé követelése Oroszországból, de van 
követelése Németországgal szemben, hogy egyebet ne is említsünk 
Viszont Oroszország belső átszervezéséhez, konszolidációjához és a 
»többi" céljainak eléréséhez feltétlenül szükséges — ha egyéb nem 

*) E sorok Írója ezelőtt 40 évvel elsajátította a román irodalmi nyelvet* 
állandó olvasója és fordítója volt a bukaresti lapoknak. 
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—Lengyelország semleges magatartása. Az idők változnak, saz idővel vál-
toznak a viszonyok és körülmények is, különösen a politikában, hol 
máról holnapra az ádáz ellenfelekből jóbarátok s a jóbarátokból ha-
lálos ellenségek lehetnek! 

Különben pedig már magában a nemzeti Oroszország feltáma-
dása is óriási hatással lenne a földkerekség minden szláv eredetű 
népére s bizonyára Lengyelországra is. Spontán, elementáris erővel 
iörne elő a szívekből és lelkekből az egyakarat: „VilágszlávjaLegye-
süljetek!" Örömtüzek gyúlnának ki keleten, északon és délen min-
den szláv területen! Amiből következik, hogy amilyen súllyal nyomta 
el a bolsevizmus nemzetközi irányzata az orosz erőt, épp oly dina-
mizmussal törne aztán elő a nemzeti élet. 

Az ország ügyeinek átszervezése és rendbehozása után a „többi" 
Programmjában kétségtelenül első helyen jönne figyelembe annak a 
»szervi" hibának kiküszöbölése, melyben ez a roppant birodalom 
születése pillanatától a mai napig szenved s gazdasági életét meg-
bénítja. Oroszországnak ma sincs a nyilt tengerekkel közvetlen kap-
csolata. Pedig már Nagy Péter cár felkiáltott: „Földem van elég, vizet 
adjatok!' 

A vízhez való kijutás útja — a keleti kitörés kudarcai után — 
kizárólag csak Románián keresztül vezethet! Nyilvánvaló tehát, hogy 
•zért és Besszarábia visszaszerzéséért, elsősorban Romániát fogja meg-
támadni az újjászervezett, óriási lelkesedéstől fűtött orosz hadsereg 
kifogyhatatlan áradata, hogy ezt az országot leigázza, utat kapjon a 
délszlávokhoz való egyesüléshez s ezzel kapcsolatban a Földközi ten-
gerhez való kijutáshoz. 

Nos, ha az orosz-lengyel kibékülés megtörténik, ki gondolhat 
arra, hogy a szláv óceánban elmerült, minden oldalról ellenségtől 
körülvett, ezer belső bajtól marcangolt, levantei szellemmel telített, 
katonailag számításba sem jöhető kis ország: Románia a hirtelen 
reátörő ellenségekkel felveszi a harcot, kiteszi falvainak és városai-
nak egy-két napon belől való tönkretevését, a lakosság agyonbom-
bázását, gazdasági erejének megbénítását? És ami mindezeknél dtt 
százszorta fontosabb: kockáztassa a különféle politikai és nemzeti 
jelszavak alatt fanarióta eszközzel összeharácsolt egyéni magánva-
gyont, egyéni jólétet és hatalmat? Ilyen esztelen politikusa és kato-
nája nincs Romániának, a fanarióták vadászterületének. De van olyan 
diplomatája és katonája elég, akik félreteszik az uszító, nagy egyéni 
bűnöket palástoló politikai jelszavakat, s előveszik az évszázadok ta-
pasztalatai alapján mindig bevált régi taktikát: lepaktálni a kellő 
Pillanatban a legerősebb ellenféllel a gyengébb rovására, mert ezzel 
a módszerrel az ország részére, ha egyebet nem, a veszett fejszének 
a nyelét ideig-óráig megmenthetik — talán aMegújabb, még zsákmá-
nyolható kolóniát: Erdélyt, — s ezzel igazolnák ország-világ előtt 
Politikájukat. 

De nem is ez a fontos! Mindenekelőtt fontos az egyéni tulaj-
don, a magánvagyon és a további hatalom megmentése, azok részére, 
akik sorsdöntő tárgyalásokon a főszerepet viszik, A lepaktálás annál 
könnyebb lesz, mert az oláh nép orthodox vallása s vérének leg-
alább 50 °/o-os szláv eredete hídként szerepelhet a megegyezéshez'; 
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de könnyű lesz a megegyezés, másfelől azért, mert a hangadó és 
szóvivő politikusok túlnyomó része olyan származású, akiknek sem-
mi közük eredetileg a románsághoz, csak az üzleti, a va^yonosodási 
lehetőség érdekszála köti őket e néphez, egyéb semmi. Éppen azért, 
ha minden kötél szakad, ha másként nem tudják menteni a kezeik 
közt levő roppant vagyont, atavisztikus erkölcsük alapján: „Eb ura 
fakó" ott a haza, ahol a hatalom és a vagyon biztosítva van szá-
mukra. A török hódoltság után Konstantinápoly külvárosában a „Fa-
/iar"-ban, a világ minden részéből és minden népéből ide összeve-
rődött, különösen kereskedelmet űző kalandor népség egyenes leszár-
mazottai ők, az arany, a pénz imádói* 1712-től 1820-ig Havasalföld és 
Moldva vajdái székeit ezek elődei vásárolták a töröktől, smint újabb pro-
konzulok szipolyozták ki az előttük csupán gyarmat számba menő 
területeket. 

A sárga internationale központjának, a párisi Nagy Oiientnek 
keleti exponensei, de azért ők a legnagyobb hazafiak, dühödt ellen-
ségei a magyarnak, kezükben vannak a számottevő napilapok, hol a 
nemzetiségi uszítások folynak, hogy az így félrevezetett buta tömeg, ne 
láthasson be kártyájukba, akik pedig észreveszik, a hazafias maszk mö-
gött a Shylock arcot, a Codreánukat, sommás úton, minden teketória nél-
kül teszik el láb alól. Ennek a politikának esett áidozatul Hohen-
zoller Károly; ezek ez emberek üzentek háborút 1916 ban nekünk, 
új gyarmatszerzésért, ők tették lehetetlenné az erdélyi román politi-
kusok (Mániu, Vajda stb.) térfoglalását Bucarestben, ők balkánizál-
ták el Erdélyt, ők rendezik meg időközökként a milliárdos bankbu-
kásokat, száliilási csalásokat, melyek az államot pénzügyi és erkölcsi 
alapjaiban rendítik meg, miattuk kell az uralkodó család egyik-másik 
tagjának, vagy magának a királynak minduntalan külföldi kölcsönök 
után kilincselni. 

Ezekből kifolyólag: ha a földindulás megkezdődik Oroszország 
talpraállásával, az első és legbefolyásosabb nagy követség (mint 
1877-ben): a guruló rubel alapján — minden bizonnyal a fegyverek 
mellőzésével — megtörténik a hátsó ajtó politikájával az orosz-ro-
mán titkos megegyezés, minek következtében egyik napról a má-
sikra, arra ébredhetünk, hogy Temesváron, Aradon, Nagyváradon és 
Szatmárnémetiben orosz mundérba bújt, többé már nem román, hanem 
oláh katonaság van,** orosz és oláh katonatisztek vezetésével. Ilyen ese-
tekben a Balkánon az uralkodó dinasztiák sorsa — amint tudjuk — 
a kisebb problémák közé tartozik. Ha ez bekövetkezik, a csodák nem 
folytatódnak tovább, ütött Magyarország végórája, de ütött vele a 
Nyugati Egyháznak is ezen a területen, a diadalmasan előnyomuló 
Keleti Egyházzal szembeni 

Fantázia! Rémlátás! 
Akik ezt mondják a fentiekre, ne feledjék, hogy 1916-ban a ro-

mán betörés előtt három nappal a bukaresti osztrák magyar n a g y 
követnek sejtelme sem volt a készülődő eseményekről. Úgy körülhá-
lózta, úgy bekötötte a szemét a balkáni ravaszság, hogy 1918-ban a 

* Erdélyben félig komolyan félig tréfásan mondogatták Trianon után a 
magyarok: meg kellene venni Erdélyt a bojároktól. 

** A „román" név római, az „oláh" szláv eredetet jelöl. 



*rendcsináló barátságos román hadsereg" puskalövés nélkül vonult 
Erdélyen keresztül Csúcsáig s annyira túljárt az eszünkön, hogy még 
ruhával, fegyverrel és pénzzel is segítettük, amint később kiderült, 
Erdély elfoglalására I Vagy, ki gondolt volna Ausztria megszállása 
előtt csak egy héttel is arra, hogy egy pár nap leforgása után nincs 
többé Ausztria, hogy a nagyhatalmú Benesből és Csehországból egy 
hónap multán senki és semmi lesz 1 ? S mindezek tetejében, kinek a 
fejében fogamzhatott volna meg az a vakmerő gondolat, hogy a világ 
legérzékenyebbül reagáló diplomáciáját: az angol és francia diplo-
máciát is lehessen meglepetésszerűen befejezett tények elé állítani, 
mint azt Hitler és Mussolini megcselekedték ve lük?! 

Ma így csinálják a történelmet I A meglepetések korát é l jük! 
Senki sem tudja kiszámítani, vagy előrelátni a tények rejtett logiká-
jában a történelem változásait, nagy fordulatait, még 24 órára sem. 
De azért ezzel szemben, éppen a fentiek alapján nem mondhatja 
senki, hogy jelen esetben, egyes egyéni véleményekre nem lehet épí-
teni, nem lehet biztos következtetéseket levonni. Hogy a zsidókra a 
történtek után katasztrófális idők várnak, ha a nemzeti Oroszország 
feltámad, ki kételkedhetik abban ? Hogy az oroszok a lengyelekkel 
való kibékülést megkísérlik, az sem képezheti vita tárgyát, de az 
sem, hogy a 160 milliós orosz nép, nem maradhat tovább nyilt ten-
ger nélkül, s éppen ezért Romániára sorsdöntő napok következnek 
el, ami viszont Magyarországra is végzetes lehet. 

Összegezve az előadottakat, hogy mi magyarok a Felföld egy 
•"észének visszacsatolása után is milyen végzetes helyzetben vagyunk, 
elég arra gondolni, hogy a Kárpátok bércein idegen zászlók lengenek, 
hogy azon belől a szlávok, az alföld pereméig nyomultak elő, hogy 
Románia, — •ősi szokása szerint megbízhatatlan* Mennyi keserves csa-
lódáson alapulhat eza szentencia! hogy védhető határaink sehol sincse-
nek, hogy az előbb-utóbb biztosan bekövetkezendő német-szláv világha-
talmak összecsapásának hadszintere lettünk, ha a mi helyzetünk ál-
landósul. 

Magyarország sorsa Erdély sorsától függ, ez utóbbi dönti el 
továbbá azt a kérdést is, hogy a Kárpátok medencéjében, az egy-
házak terén a római pápa, vagy az orosz cár lesz a lelkek irányító 
hatalma ? Azért ma minden szemnek Erdély felé kell fordulnia, fele-
kezeti különbség nélkül. Erdély kérdése kell, hogy egyesítsen minden 
magyar pártot, minden magyar erőt, teljes bizalommal a magyar kor-
mányok iránt, mert különben a halálnál rosszabb sors vár a fiakra, 
unokákra, jobb lett volna, ha nem születnek a világra! 

De tovább megyünk 1 Erdély és legalább a Keleti Kárpátoknak 
magyar kézbe jutása Németországra is létkérdés, mert a magyar ka-
tonai és gazdasági erő nélkül Németország akcióképtelen lenne a 
nagy megpróbáltatások idejében, amikor a tengerek forgalma bizony-
talanná válik, amikor a szláv országok: Jugoszlávia, Bulgária, Ro-
mánia, Csehország és Lengyelország gazdasági területei lemaradnak 
Németország részére, s lemaradna a megszállás következtében a ma-
gyar Alföld erőforrása is. Ma, mikor a német birodalom 80 milliós 

• A székely közmondás azt tartja : »Az oláhnak akkor higgy, mikor meg-
halt, kihűlt, s legalább két méterre a föld alatt van!" 



embertömege háború nélkül is, „egy tál ételre" szorítkozik, mi lenne 
velük háború esetén ? Honnan a gyáraknak nyersanyag, honnan az 
élelmezés a katonáknak és a p lgári lakosságnak ? De, ha a magyar 
hadak uralják a Kárpátok mindennél erősebb Maginot-vonalát, a 
pokol kapui sem diadalmaskodhatnak rajtunk.* 

Ma még a bolsevizmus tartja megszállva Oroszországot és köti 
le az orosz erőket. Addig kell a Kárpátokat és Erdélyt visszaszerezni, 
mig ez a magyar népre kedvező állapot fennáll, hacsak ezt a ked-
vező állapotot a németek teljes gazdasági elszigetelése, a Drang nach 
Osten minden lehetősége elgáncsolásának érdekében „Si Deos 
flectere neques Acheronte movebo" jelszóval az angol—francia poli-
tika katonai szerződést nem köt a Szovjettel! ? 

Annyi a baj, veszedelem körülöttünk, hogy a vészkiáltás telje-
sen indokolt. De éppen azért, ha annyi vész és vihar ellenében is 
Erdély visszakerül a mi birtokunkba, akkor a csodák csodájára ráté' 
teteit az isteni gondviselés glóriája Magyarország történetében, az új 
ezredév küszöbén! 

Gödöllő, 1939. február 23-án. 
Tamás Károiy. 

A szeretet politikája 
A legjobb politika a Földön a szeretet politikája. 
Csakhogy a szeretetet sokkal könnyebb hirdetni, mint élni vele. 

Ez az oka, hogy önző és a múló pillanatnak élő világunkban pusz-
l á b a kiáltó szó marad a szeretet hirdetése, annak emberfölötti for-
májában. Ha a szeretetnek nem adunk reálisabb értelmezést, csak a 
"rajongók tulajdona marad. 

„Szeresd felebarátodat, mint ö n m a g a d a t " . . . Isteni gondolat, de 
a „Ma" gyarló embere idáig nem tud felemelkedni, meg sem érti. 
¿Amit nem kívánsz magadnak, te se tedd másnak". Ez reálisabb, 
könnyebben mérlegelhető és az emberiség világi törvényeinek fejlő-
désében is ez lehetett a kiindulópont. A szeretet politikájában is in- | 
duljunk ki innen. 

Megállapíthatjuk, hogy ha valakinek egyik arcát megütik, nem 
"fogja a másikat odatartani. Ilyen bibliai viselkedést nem várhatunk. 
A hatályos szeretetnek nem a megtámadott féltől kell kiindulnia, ha-
nem a támadótól. Világi biráink felmentik azt, ki önvédelemből szo-
rult tettlegességre. A szeretetnek ott kell kezdődnie, hogy ne támad- ; 

"junk, ne adjunk okot önvédelemre. Mert ha a támadás megtörténik, 
akkor gyávaságnak, tehetetlenségnek, oktalanságnak, gyengeségnek 

'minősítik a védekezés elmaradását, de nem szeretetnek. 
A halálbüntetés eltörlése tárgyában folytatott nagy irodalmi vi-1 

ták idejében igen találóan mondották ki az olasz jogászok, hogy a 
•halálbüntetés eltörlését kezdjék meg a gyilkos urak. A szeretet nyil-
vání tásá t is a támadóktól várjuk, mert hiábavaló a megtámadottnak 

* Ma a hazafias ünnepségeknek, különösen pedig a márciusi szabadság 
napjának csak egyetlen tárgya lehet: Erdély! 
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minden szeretetnyilvánítása, ha a támadó tovább püföli. Ha egyik fél 
nagyobb erejével, szerencséjével, vagy váratlan cselével legyűrte a 
másikat és ráül, hiába mondja az alant levő, hogy békét akar, kény-
telen megkísérelni a lerázást, feltápászkodást, míg szusz van benne. 
Csak a felül levő állhat fel bármely pillanatban jószántából, csak az 
kezdheti a békét és a szeretetet. 

Vájjon várhatjuk-e, hogy az ellenség, kinek érdekei a mienk-
kel nem egyeznek, szeretetből fog nekünk békejobbot nyújtani ? Nem 
ilyen világot élünk. Az érdek mindenütt útját állja a szeretetnek. És 
itt jutottunk el tulajdonképen a szeretet politikájához. 

Legyen magunkhoz való eszünk és legalább mérlegeljük oko-
san az érdekek nagyságát. Kis érdekekért ne hagyjuk veszendőbe a 
nagyot. Pillanat öröméért az egész jövőt, egy tál lencséért az első 
szülöttségi jogot. Pedig ilyen botorul cselekszik, ki kicsinyes egyéni 
érdekért a köz, a haza érdekét háttérbe szorítja. 

„Concordia parvae res crescunt, discordia maximae di labuntur ." 
Az egyetértés eme nagy erejét jelképezték a fascesek és az évezre-
des patinájú közmondás jelében lett szemünk előtt naggyá az eler-
nyedő Olaszország. 

Arra a szeretetre hivatkozom, azt a szeretetet szeretném élesz-
teni, mely az összetartást szüli azok között, kiknek érdekei közösek 
a nemzetben és a hazában. Belső torzsalkodással ne dolgozzunk sa-
ját érdekeink ellen. Szűkebb és tágabb közügyi tereken közeledjünk 
szeretettel egymáshoz, mert ez a szeretet a legjobb politika, a leg-
nemesebb önzés. Ha ezen szeretet segélyével minden jogos igényünk 
kielégül, akkor éreztethetjük szeretetünket kifelé is, mert akkor mi ál-
lunk magasabb polcon és akkor szeretetünkkel ellenségek között is 
szerezhetünk jó barátokat. Aki szeretetével lefelé hajlik, nyerhet el-
ismerést, de aki a szeretettel fölfelé ágaskodik csak és onnan akarna 
magának valamit leszeretni, annak savanyú marad a szöllő. Tehát 
egymást szeressük még áldozatosan is, mert befelé jó gyümölcsöt 
terem a szeretet, míg a kerítésen kihajló gyümölcsöt idegenek szedik le. 

Ez a befelé nyilvánuló szeretet a jó politika. 
Udvarnoky. 

A székely lélek 
Irta és az 1939. évi február iS-i szegedi kultúrestén elmondotta: 

DR. SZACSVAY JÓZSEF 

Megilletődéssel állok itt Önök előtt, Szeged megszentelt földjén, 
hol a történelmi idők viharai, a természet vad zabolátlanságaival 
együtt oly sokszor zúgtak el, megsemmisítve, elpusztítva, nemcsak az 
ember alkotta és embercsinálta dolgokat, hanem magát a drága em-
beri életet is. 

M gyar föld ez, vérrel és könnyel megszentelt magyar föld 
amely egykor hátán hordta Attilának fergeteges hadait , Zalánnak me-
nekülő, összetört táborát s Árpádnak kacagányos, büszke, dacos és 
győzedelmes magyarját. Azt az egyedülálló fajtát, e földnek a kard 
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és vér jogán egyedüli birtokosát, mely az itt végigszáguldott népfa-
jok közül itt a Kárpátok övezte és négy folyó által szelt medencében 
államot alkotni és fenntartani csak egyedül tudott. 

Tatárdúlás, török hódoltság is kegyetlenül végigszántotta e föl-
det és az elviharzott századok alatt olykor-olykor gazdát is cserélt, 
nem, mintha a magyar nemzeti eszme és gondolatvilága ne hatotta 
volna át mindenkoron szívét és lelkét, hanem, mert a túlerő belegá-
zolt életébe, de az első kedvező alkalmat mindig megragadta és a 
régi gazdához újra visszatért. 

A kegyetlen és igazságtalan trianoni békediktátum sem tudta 
elszakítani és idegen járom alá vetni ezt az ősi magyar földet, itt a 
ma is sokszor zabolátlankodó Tisza mellett. Mondhatnám, hogy vég-
vára itt délen Szeged a magyarságnak, felvértezve erkölcsi, anyagi, 
kulturális és szellemi téren mindazzal, amivel kevés város dicse-
kedhetik. 

Idők folyamán a magyar nemzet életére kiható, felette jelentő-
ségteljes események játszódtak itt le. A pusztaszeri nemzetgyűlések-
től kezdve, Csanád győzelméig s mégtovább : állandóan vér és könny 
áztatta föld volt. Nagy királyok és kiskirályok vetélkedtek érte. A 
keresztes hadak roppant sorai jöttükben és mentükben itt porzottak 
végig. Innen indult Kapisztránnal a nagy Hunyadi János Nándorfe-
hérvár felmentésére. Fel is mentette Nándorfehérvárt a nagy Hunyadi 
és azóta a magyar karnak és a magyar kardnak dicsőségét zúgják a 
világ összes harangjai, minden áldott nap, délben. így hát, akár akar, 
akár nem, de az egész világ minden nap a déli harangszókor reá 
kell, hogy gondoljon a soha és semmivel el nem homályosítható ma-
gyar dicsőségre és magyar vitézségre. A Hunyadi-ház és ellenfelei 
a családi egyezményt itt kötötték meg, amelynek a magyar nemzet 
sorsára olyan jelentőségteljes, nagy kihatása volt: igazságos Mátyás 
került a magyar trónra. Halála után az egykor híres és győzedelmes, 
de végre szétzüllésnek indult „Fekete Sereget" Kinizsi segítségével 
Szeged népe verte le és tette tönkre. A nép, a jobbágyság sorsá-
nak megjavításáért a székely Dózsa György vezérlete alatt hömpölygő 
nagy áradat is itt ért véget. 

Zápoly 40.000 emberével itt vesztegelt, mialatt Mohácsnál el-
végeztetett. Kurucok és labancok is itt vágtáztak nagy összevissza-
ságban. Még a magyar nemzet örök szimbóluma: a Szent Korona 
is megfordult itt. Nagy elgondolásoknak és még nagyobb tetteknek 
dicső helye ez a föld. Nem hiába mondta Kossuth: „Szegednek népe, 
nemzetem büszkesége, elárult hazám oszlopa! mélyen megilletődve 
hajlok meg előtted — Szegedre s ennek lelkes népére építem nemze-
tem szabadságát és a pokol kapui erőt nem vesznek azon." Meg is 
indokolta, hogy miért, mondván: „Oly hatalmasnak hiszem én a né-
pet, hogyha felkel és összetart a ropogva összerogyó égboltozatot is 
képes fenntartani erős karjaival." 

Kossuth szavai után, valóban felkelt Szeged népe, s példája 
nyomán minden igaz magyar honvéd lett. Ki tudja hogyan, — mi-
képp, de megszületett és felhangzott a nép ajkán a da l : „Kossuth 
Lajos azt üzente, elfogyott a regimentje..." s a dal nyomán egy-
szerre csak kigyulladt a magyar élniakarás lobogó lángja minden ha-
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zdját szerető magyar szivében. Lángolt is, századokra bevilágítóan és 
a magyar, a szabadság szerető népek tündöklő, fényes napja tett. Az 
a körülmény, hogy Világosnál elbukott, dicsőségét kisebbíteni 
és harci erényeinek tündökletes fényét elhomályosítani sohasem 
tudja. 

Mondhatom, hogy a szabadságharcunk sorsa, innen Szegedről 
kiindulva, fordult jobbra. Megállapítom tehát, hogy nem hiába mondta 
Kossuth, hogy Szegedre és ennek lelkes népére építi fel nemzetének 
szabadságát. Ez így is történt és így is volt. 

Trianon után is nem-e itt kapott lángra a magyar életakarat? 
Nem-e Szeged vo'.t az egyedül i hely, ahol egy ember szavára, a haza 
megmentésére, az eldobott fegyverét újból felvette a magyar és kard-
jára csapott ? Nem innen indult-e el nagybányai vitéz Horthy Miklós 
a magyar élet útján előre? A kiszáradni készülő magyar élet fája itt 
szökkent újból rügybe és ez Szegednek és lelkes népének egyik leg-
nagyobb, hervadhatatlan érdeme. 

Felette nagy, szivem és lelkem mélyéig megható az a megtisz-
teltetés, amely engemet akkor és azzal ért, hogy a Szegedi Felsővá-
rosi Katolikus Népkör a Szegedi Hargitaváralja Jelképes Székely 
Községgel együtt erre a Kultúr Estre meghívott, s ezzel nekem mó-
tlott és alkalmat adott arra, hogy a székely lélekről egy pár gondo-
latot elmondjak. 

Köszönöm, szívből jövöen, hálás szeretettel köszönöm a meg-
tiszteltetést. Köszönöm, hogy ilyen megtisztelően nagy és szép szám-
ban jöttek ide. Köszönöm, hogy a trianoni átkos békediktátummal 
szülőföldjéről a bitorló oláhok által kiűzött fajtámnak, a székelyeknek 
itt menedéket adtak. Köszönöm, hogy őket testvérként fogadták és 
keblükre ölelték. Köszönöm, hogy számkivetésükben segítségükre 
voltak. Köszönöm, hogy velük kenyerüket megosztották. Köszönöm, 
hogy sorsukat magukévá téve, életüket elviselhetővé tették. Köszönök 
mindenkinek mindent. Köszönöm a főispán úr Őméltóságának, a 
Hadtest parancsnok úr Őkegyelmességének, a polgármester úr Óméi-
lóságának és minden vezető állásban levő magvarnak, velük i z e m -
ben tanúsított minden jóságát és szeretetét. ígérem, hogy az Úristen 
segedelmével egykor visszafizetünk mindent. Addig pedig fizesse meg 
o nagy Isten mindazt, ami' tettek. 

Messze, távol tőlünk, Erdély keleti határán évezredet meghaladó 
idő óta élt és él ma is egy néo, bércek koszorúzta, patakok és fo-
lyók szelte, virágos völgyek ölén. Ott, ahol a sziklás hegyormok, a 
gomolygó köd és felhők birodalmába nyúlnak. Ott, ahol fenyvesek 
illatától balzsamos a lég. Ott, ahol a magasságok elérhetetlenek és a 
mélységek beláthatatlanok. Ott, ahol az erdők csendje mélységes ma-
gábaszállásra s a völgyek pazar pompája, sokszínű illatos virága s 
keblét kitáró megtárulása dalra készteti az embert. Ott, ahol a he-
gyipatakok kristálytiszta vize szikláról, sziklára sikulva merész 
szökkenéssel siet a völgy ölébe. Ott, ahol a búgó vadgalamb 
siratja párját. Ott, ahol a kakuk szakadatlanul hallatja a hang-
ját. Ott, ahol a kőszáli sas merészen kering a fényesen tündök-
lö, kéklő ég alatt. Ott, ahol a kismadár ágról-ágra szállva, vígan 
zengi dalát. Ott, ahol a Feketeügy végig fut a rónán. Ott, ahol az 
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Olt és a Maros ered, és mind a kettő messzi földön kanyarog. Ott, 
ahol a Nyikó keskeny medrében nagy vargabetűket írva le, egyre 
jobban siet. Ott, ahol a Küküllők völgye egyre szűkül, s a testvér-
folyók egymással vetélkedve futva-futnak anyjuknak, az öreg Maros-
nak keblébe. Ott van a mi földünk, a valósággá lett romantika, a 
csodálatos, varázserejű, bűbájos szép föld, a székelyek földje: a most 
rabigában s ínylődő Székelyország. 

Lehet-e csodálni, hogy a székely jobban szereti ezt a földet az 
életénél ? Lehet-e csodálni, hogy nem tud beletörődni ennek a föld-
nek az elvesztésébe ? Lehet-e csodálni, ha nem tud lemondani ? Le-
het-e csodálni, ha egyrevisszavágyik, hisz szüntelen fülébehangzik 
a da l : 

„Szülőföldem szép határa Ha madár jön tőle kérdem: 
Meglátlak-e valahára? Virulsz-e még szülőföldem. 
Ahol állok, ahol megyek, Azt kérdezem a felhőktől, 
Mindenütt csak feléd nézek. Azt a suttogó szellőktől. 

De azok nem vigasztalnak, 
Bús szivemmel árván hagynak . . . " 

És valóban árvákká is lettünk, amióta a bitorló oláh uralom 
földünktől megfosztott. Sokunktól még a visszatérés reménységét is 
elvette. De csak a testünktől! A lelkűnktől nem vehette el és erre nincs 
is hatalma! Lélekben egyre visszajárunk. Otthon vagyunk. Most is 
ezt tesszük. 

Sir bennünk a lélek: a megváltozhatatlan ősi székely lélek. Siratja 
az erdős, völgyes, szép hazát. Valóban megszentelt fájdalommal zo-
kog bennünk a költő szava : 

„Most, h o g y távol vagyok tőled, most szeretlek iga-
zán !" 

A természetnek ez a vadregényes szépsége nem csupán a sze-
met gyönyörködteti, hanem a szivet is felvidítja, az elmét pedig ma-
gasröptű gondolatokra készteti. 

Íme, ez az éremnek az egyik oldala, mégpedig a nap felé 
fordított, virágos oldala. Üde, tiszta, csillogó és fényesen tün-
döklő. 

Ha csak erről az oldalról nézhetné az ember születésétől kezdve 
holta'napjáig a világot, akkor valóban irigylésre méltó, eldorádó lenne 
maga az élet. Igenám, de, miként a fénynek kísérője az árnyék, úgy 
az életnek is velejárója a megélhetés-, a létfenntartás gondja. Küz-
dés az élet, magáért az életért. A nagy természet egy óriási kincses-
ház. Adva van benne minden, ami a létfenntartást biztosítja. Ingyen, 
ellenszolgáltatás nélkül azonban a természet semmit sem ad. Min-
denért meg kell dolgoznia az embernek. Legelsősorban a minden-
napi kenyérért. Sok időbe, fáradtságba és munkába kerül, míg az 
elvetett magból Isten á ldása; a kenyér lesz. A szem gyönyörűségére, 
a szív felvidítására és a lélek szárnyalására tápotadó bércek, hegyek 
és a sok mély völgy, nem alkalmasak az indusztriális földmüvelésre. 
A rendelkezésreálló csekély kiterjedésű fensíkok és a völgyek széle-
sebb ölei is csak kettőzött munkával és fáradtsággal teremhetik meg 
az Isten áldását. Hangyaszorgalommal, erős, kemény akarattal lehet 
csak némi eredményt elérni. Az erdő fája s a föld mélyében rejlő 
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kincs is csak munka és fáradtság révén válhatik Isten áldásává: 
kenyérré. Válhatik és válhatnék, ha állandóan béke és nyugalom vol-
na a földön. De kérdem, mikor és hol volt állandó a béke és a nyu-
galom a földön, amióta ember él ra j ta? Minél messzibbre vágtázik 
vissza a gondolat a történelmi idők régen feledésbemei ült korszakai-
ba, azt tapasztalja, hogy nem a béke és a nyugalom, hanem a há-
ború és a pusztítás volt az állandó életeleme az embernek. Volt... 
no és ma: ugyanaz, mint régen, azzal, hogy ma még válogatottan 
kegyetlenebb eszközökkel kisérti az ember az Istent. A székelységnek 
olyan föld jutott osztályrészéül, melynek megtartásáért állandóan, élet-
halálharcot kellett vivni. Kelet kapui ott nyiltak egykor és ma is. 
Hányszor, de hányszor kellett ezeknek a kapuknak védelmére kiál-
lani ? Ennek valóban csak az Isten a megmondhatója és tudója, ö 
kivüle pedig a nap, hold és a csillagok a tanúi az időelőtt elhanyat-
lott sok szép, drága székely életnek. Talán ennek mementóját szím-
bólizálja szépséges szép címere i s ! 

Íme az érem másik oldala. A ráhullott tengernyi könnytől, 
vértől, s az ellenségtől feldúlt boldog otthonok füstjétől sok mélye-
déssel, dudorodással teli, szakadékos, ingoványos és felette homá-
lyos. 

Az érem két oldala együtt a székely lélek tükörképét mu-
tatja. 

Emberek vagyunk mindannyian, eképp nemcsak jó tulajdonsá-
gokkal vagyunk tele, de épp azért, mert emberek vagyunk, nem le-
hetünk mentesek a gyarlóságoktól sem. Azt sem szabad felednünk, 
hogy az emberben a jó és TOSSZ tulajdonságok örökös, hogy úgy 
mondjam élet-halál harcukat vívják. Azt, hogy a jó, vagy a rossz 
győzzön-e, a lélek dönti el. A lélek, mégpedig a tántorithatailan hit-
tel párosult, erős és kemény lélek. A n a g y a k a r a t . Ez emeli ki az 
embert az állati sorból, avagy hagyja olt s a lélek által már életé-
ben elhagyott ember sorsa hasonló lesz a fenevadéhoz. Ezt a 
rombolás, pusztítás és rontás démonjai vezetik, a másikat a jóság, 
szeretet, alkotnivágyás és tenniakarás, életfenntartó nemes érzelmei. 

Az előbb adott tükörképet nézzük és figyeljük egy kissé köze-
lebbről és behatóan és akkor rájövünk, hogy a vidámság és kacagó 
öröm mellett ott tanyázik a vigasztalhatatlan fájdalom. A derű, a jó-
kedv mellett állandóan ott ólálkodik a sötét bánat. A szív megölője. 
A költő szavait idézve: „A búbánat gonosz vendég, rossz madár, a 
szivekbe életet s vért lopni jár." Ped ig : „a szív nem rossz tanács-
adó, — higyjétek el" — mondja a költő — „az észnél gyakorta 
messzibb lát sejtelmeivel." 

Ám a büszkeség mellett ott van a megroppanás. A dacosság 
mellett az elernyedés. A lángoló hév mellett a hamuválevés. A min-
dentakarás mellett a semmitevés, A nagyot tennivágyás mellett a ki-
csinyben való megnyugvás. A kitartás mellett az abbahagyás. Az 
előrejutás mellett a hátramaradás. Az elindulás mellett a helybento-
pogás. A felemelkedés mellett a zuhanás. A csillagokban járás mellett 
a földöncsúszás. A bátorság mellett a gyávaság. A szabadság mellett 
a szolgaság. A jó mellett a rossz. A szeretet mellett a gyűlölség. Az 
erény mellett a bűn. A határozottság mellett a tétovaság. A jóság 
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mellett a gonoszság. Az igazság mellett a gazság. Gazdagság mellett 
a szegénység. A jólét mellett a nélkülözés és így tovább . . min-
dig, mindenben és mindenhol az állítás mellett a tagadás, az élet-
akarat mellttt a halál áll. Győzni, vagy bukni! Lenni, vagy nem 
lenni! Ez a kérdés! 

Élni, lenni és győzni! Állandóan előrenézni! Haladni, építeni, 
alkotni. Ez volt életprincipiuma őseinknek. Ennek kell lennie a mi 
életprincipiumunknak is. 

Kérdem: mi adta ehhez az erőt, a kitartást? A lélek, a szé -
kely lé lek! 

Ennek köszönheti a székely, hogy az elviharzott századok alatt 
nem tört derékban ketté. Ennek köszönheti, hogy tiszta és romlatlan 
maradt. Innen a földhöz és szabadsághoz való tántoríthatatlan ragasz-
kodása. Mindkettőt többrebecsülte magánál az életénél. Gondolat-
világa mesésen tükrözi vissza a múltnak minden dicsőségét és nagy-
ságát. Őseinek szent emlékét a nemzedékről-nemzedékre szállt ha-
gyományokban őrizte meg és őrzi ma is. Roppant büszke őseire, mint 
a szabadságnak és jogegyenlőségnek megtestesítőire. Sokat ad a 
származására. Büszke arra, hogy a szabad székely nemzetnek, a nagy 
közösségnek a tagja, melyhez érdemes ragaszkodni. Mélyenérző, ne-
mes szívet hord keblében. Innen mély meggyőződésen alapuló vallá-
sossága, Isten szeretete, akinek nevében kezdi és végzi munkáját. 

Leleményessége szikrázó, akárcsak az acél. Akarata erős, hajt-
hatatlan. Esze éles, mint a kifent kard pengéje. A legszorultabb és 
legkétségbeejtőbö helyzetekben is megtalálja a kivezető utat. Állítólag 
két esze van. Ha valami nem számítása szerint sikerül, azt szokta 
mondani : „bárcsak a jobbik eszemet vettem volna elő." Józan gon-
dolkodású. Konzervatív hajlamú. Ám fogékony minden új eszme iránt, 
azonban mindent a saját esze szerint igazít át, mert mindenen igazít. 
Békében serény és fáradhatatlan munkás. Úgy olvad a dolog kezei 
között, akár a napsütéstől a hó. Roppant tehetséges. Ezermester Min-
denhez ért, vagy legalább is szavajárása szerint: konyít. Könnyen el-
sajátít, megtanul minden mesterséget. Házieszközeit és gazdasági 
szerszámait maga állítja elő. Mindenen cifráz. Játszi kedvének és ke-
délyének így ad külsőleg is kifejezést. Művészi érzékről, művészi íz-
lésről s feltétlen nagy ügyességről tanúskodik minden, amit keze mun-
kájával készít. Érzelemvilága a legszebb kaleidoszkóp. 

Termete, mint a szálfa, mint a sudár fenyő, olyan. Izmos, ke-
mény, csontos. Tekintete nyilt. Beszéde őszinte és egyenes. Ha baj-
bajut és kérdőrevonják, hogy időt nyerjen, a kérdésre kérdéssel felel, 
vagy pedig meglepetten kérdezi: hát mi ? Ezzel aztán a kérdés élét 
elveszi és a figyelmet eltereli. A végén pedig még ő áll az erdő fe-
lől és adja a megbántottat. Ezért furfangosnak is tartják. Ezt azonban 
nem szégyenli, sőt büszke is rá, mert ilyenkor azt mondja a másikra, 
hogy nem éri ésszel s csak azért kötődik vele. Nemcsak a mester 
remekein cifráz, hanem a beszédjén is. Nagy kedvelője a tréfának. 
Embertársainak gyengéjét legott megismeri. Szeret másokat kifigu-
rázni, de ha őt figurázzák ki s látja, hogy vesztett csatája van, abba-
hagyja s mintha valamit keresne, ide-oda matatni kezd és ezenköz-
ben észrevétlenül elódalog, de magát legyőzetni nem engedi, sem 
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érvvel, sem pedig erővel. Embertársaival való érintkezésében igen 
barátságos. Kezdetben kissé tartózkodó, de nyomban felenged a lát-
szólagos hidegsége, ha embertársának szivét megtárulni érzi s külö-
nösen, ha azt tapasztalja, hogy a másik magasabb régiókban jár gon-
dolataival. Fellépése megnyerő és jómodorú. Bátorsága a vakmerő-
séggel határos. Vitézsége páratlan. Jelleme szilárd. Nem csoda, mert ha 
háború volt, mindig előljárt s a háború végeztével is ő zárta a sort. 
Utóvéd volt. Tehát mindig az élet és a halál mesgyéjén járt-kelt. 
Petőfi jellemezte a legkiválóbban és leghívebben: 
„Úgy menek a halál elébe ők, Ki merne nékik ellentállni? 
Amint más ember mennyegzőre mén, Ily bátorságot szivében ki hord ? 
Virágokat tűznek kalapjaik mellé, Mennek, repülnek, mint a szél s üz:k 
S dalolnak a harc mezején. Az ellenséget, mint a szél a po r t . . . " 

A legnagyobb elismerést is Petőfi mondta róluk, mikor meg-
állapította, hogy: 

„Nem fajult el még a székelyvér, 
Minden kis cseppje drága gyöngyöt ér." 

Gyermekeit féltve őrzi. Különösen büszke a fiára. Szívfájdalma 
vígasztalhatatlan. Csak mély vallásossága enyhíti azt. Sem az öröm, 
sem a fájdalom nem múlik el szivéből nyomtalanul. Nyelve gazdag. 
Tősgyökeresen magyar. ízes és zamatos. Csodálatos bűbájos nyelv. 
Becsületére felette féltékeny. 

Nemzeti tánca: a csürdöngölő, haláltmegvető bátorságának szó-
szólója. A nemzeti tánc ritmikus, szökkenő csapongása, tobzódása, 
nem egyéb, mint a halálnak kitett, de megmenekült élet öröme feletti 
vigasság. Az élet üli benne torát, a halál felett aratott győzelemért 
és diadalért. 

í m e ez a széke ly lélek, az ősi széke ly lélek. 
A székely nemzet dicső múltja, eseményekben gazdag élete mind-

eddig tudott dacolni az idővel, az időben eléje tornyosult vésszel, 
viharral és veszedelemmel. Török, tatár, muszka fegyvere kicsorbult 
fejszéje fokán. Egyedül csak az oláh bírhatna vele ? Ármánnyal meg-
ejthette s hazugsággal félrevezethette a világot, merthisz egész élet-
berendezése hazugságon épült az oláhnak. A hármas szövetségnek 
tagja volt. De törvénybe soha sem iktatta. Ennek ellenére 1916 augusz-
tus 28-án orvul, éjtszaka, akárcsak a tolvaj, ránktört. A bucuresti 
békét szinleg megkötötte velünk, de törvénybe ezt sem iktatta. A béke-
szerződések alkalmával, a prédából a legnagyobb jusst követelte s 
elég nagy szégyenére a világnak, meg is kapta. A kis Ententben a 
bőgő szerepét játszotta, ha húzta a cseh, rákontrázott. Helyesebben 
brugózott. Véd- és dacszövetséget kötött ellenünk s ennek ellenére, 
amikor a cseh megszorult, nemhogy a segítségére ment volna, ha-
nem ez alkalommal is, akárcsak Trianonban, előállt területi igényével 
és a prédán ezúttal is osztozkodni akart. Kérdem: lehet-e ilyen érzés 
és gondolatvilág mellett az oláhnak tartósan számítania arra, hogy a 
történelmi Erdélyt magának végleg megtarthatja? Nem, nem soha! 
Az a miénk volt, a Székelyfölddel együtt és a miénk is kell, hogy le-
gyen. A székelységen csak átrohant az idő szekere. Ma is él és léte-
zik. Az oláhon át fog gázolni és el is tiporja. Meg is érdemli a sor-
sát. Még csak egy kis türelemre van szükség. Nincs már sok hátra, 
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A gondviselés útjai kiszámíthatatlanok és úgy mondják, hogy Isten 
malmai, lassan bár, de egyre őrölnek. Most őrlik az oláhok által ve-
tett fekete vetésnek, az ármánynak és a gazságnak fekete magvait. 
Az ebből a tésztából sült fekete kenyeret nekik kell elfogyasztaniok. 
Bün nem maradhat büntetlenül. Ha valaha, valakire állott és áll e 
tétel, úgy az az oláh. Legyünk készen és legyünk résen! Ha valaha 
szükség volt az összetartásra, úgy ma, amikor közel a feltámadás 
napja, valóban szükség van erre. A széthúzásból és pártoskodásból 
elég volt! Legyünk egyek szívben, lélekben! Legyünk egyek az aka-
ratban ! Roppanjon szét kelet felé is az átkos trianoni bilincs. Ne vi-
tatkozzunk, ne akarnokoskodjunk, hanem hallgassunk az okos szóra ! 
Emelkedjünk fel arra a magaslatra, melyen álltak őseink évezredet 
meghaladó időn át keményen és sziklaszilárdan. Emeljen fel és vezes-
sen minket az az ősi székely lélek, amely eddig megtartott s hirdesse 
ez a székely lélek, hogy a székely a trianoni béklyóért megvívandó 
harcban a halálával is halhatatlanságot nyer. 

Bányai Júlia. t , c , - . , 
- katonai neven Sarosy Gyula, honved 

százados 
Hosszasan elnézem az arcképét. Nyakig csukott, szorosan si-

muló fekete magyar ruhában van ; nyakakörül fehér csipke fodrocska. 
Hosszú aranylánca derekán alul ér. Fején szép, fekete csipkés magyar 
főkötő ékszerekkel. Haja simán kétfelé fésülve. Magas, szép homloka, 
szép ívelésű orra, szorosan bezárt, de kellemes kifejezésű szája. Az 
egész arc komoly nyugalmat és női méltóságot fejez ki. Alakja telt, 
inkább erős és egyenes tartású. 

Ilyen nagyasszonyokat láttam gyermek koromban Erdélyben. 
Mintha vendégeket várna egy virágos kúriában. Semmi úgynevezett 
férfiasság, vagy nőietlenség nincs Bányai Júlia megjelenésében. 

Hogy lett hát belőle honvédszázados ? 
Erdélyben született 1824 ben, a híres Vízaknán, a sóbányák és 

sósfürdők városában, ahol a szabadságharc után évtizedek múlva egy 
árvíz 50 honvéd ép testét sodorta felszínre, a sóhegyek barlang-
jaiból. 

Bányai Júlia édesapja, Bányai Ferenc, királyi aknai pilkavarró. 
Édesanyja, a szép magyar nevű Koppándy Kata. 

Júlia 17 éves volt, mikor elhagyta Vízaknát. Két és félévig Ko-
lozsvárt tartózkodott báró Splényinél. A báró halála után egy lo-
vardába lépett és 1846-ban, Bécsben találjuk, mint híres lovar-
nőt. 

Bécsből Budapestre került és Vízakna városához 3759 sz. a. 
hivatalos kérdés érkezett, hogy Bányai Júlia műlovarnőnek, külföldre 
adhatnak-e útleve'et? 

A trnács ezt felelte : 
„A kérdéses személy városunkban sokkal érdektelenebb, mint-

hogy útlevél bárhova neki ne adathassák, mivel sem adót nem fizet, sem 
semmiféle egybeköttetése nincs". 
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A jeles műlovarnő, mikor értesült szülővárosa lekicsinylő nyilat-
kozatáról, önérzetesen kiáltott f e l : 

— Leszek én olyan valaki, akiről Vízakna tanácsa tisztesebb relá-
ciót lesz kénytelen adn i ! 

Bányai Júlia később Sárosy Gyula ügyvéd felesége left, de férje 
a szabadságharc kitörése idején meghalt és az asszony: férje neve 
alatt beállott közhonvédnek, a Nagyváradon megalakított 27-ik hon-
véd zászlóaljhoz. Résztvett a dévai és piski csatákban és többször 
Megsebesült. 

A fiatal nő zömök termetű, erős fekete hajú, barna szemű, bá-
tor nézésű katona volt és természetesen katona ruhában járt. 

Ligethy és Matta főhadnagyok vezérletével, a zászlóalj Dévára 
került. Ekkor Sárosy Gyula már őrmester volt és a piski csatában 
gránát lövéstől megsebesült a lábán. A sebesültet Matta főhadnagy 
visszavitette Nagyváradra. Sebe be sem gyógyult és már Zalatnán 
harcol Hatvani seregében és résztvesz a havasi mócokkal folytatott 
véres csatákban. 

Inczédy László, a szabadságharc híres ezredese, Sárosy Gyulát 
Zalatna fedezésére, egy csoporttal visszaküldi a havasokból. A város 
végén Júlia, az oláhtábor tizenkét szekérnyi élelmét elfogta és Kemény 
Farkasnak átadta. Ezért a tettéért dicséretet kapott. Jelen volt Gyu-
lafehérvár ostrománál is, ahol egy kémkedéssel gyanúsított osztrák 
őrnagyot, két közvitéz segítségével elfogott, és Stein tábornoknak át-
adta. Ez atkalommal mellén, kemény tőrszúrást kapott, megsebesült, 
de jutalmul kinevezték hadnagynak. 

Mikor a sereg Gyulafehérvár alól elvonult, hátán újból gránát 
sebet kapott és a többi sebesültekkel Kolozsvárra vitték a gróf Teleki-
b e házba. 

Hamarosan ott harcol ismét a fenesi csatában, ahol egy kozákot 
levágott, többeket feltartóztatott és a tábor pénztárát oly hősiesen vé-
delmezte, hogy a készletet, 22 ezer pengőt, megmentette. Itt újból sú-
'yos sebet kapott és a fenesi gyógyszertárnál, egy kis hídnál, lováról 
a vízbe esett, halottnak tetette magát, aztán éjszaka a búzák között 
Menekült és valahogy a táborba jutott. A hadipénztár megmentéséért 
kinevezték főhadnagynak. 

A tábor Zsibóra vonult, ahol a főhadnagy ú j megbízatást ka-
pott. Női ruhában Dévára küldötték. hogy megtudja ott van-e Bem 
tábornok. Az orosz táboron át szerencsésen eljutott Dévára és meg-
hozta a rossz hírt, hogy Bem nincs már Erdélyben. Bányai Júlia mint 
hős honvéd és mint bizalmas hírszerző egyaránt kiváló volt. 

Kemény Farkas és Gál Sándor most fontos megbízatással ki- • 
küldötték Bemhez Törökországba. 

Útközben előbb hazanézett Vízaknára, hol az akkori bíró, Mol-
dován János, ki nem ismerte Sárosy Gyula hősi cselekedeteit, felszó-
lította Bányai Júliát, hogy a főhadnagyi ruhát tegye le. 

Bukaresten át a főhadnagy csakhamar Törökországba jutott Bem-
hez és kihallgatásra jelentkezett Omár basánál. A honvéd főhadnagy 
elbeszélte élete történetét és a basát úgy meghatotta a hős asszony 
élete, hogy pártfogásába vette. Elküldötte Sumlába az emigránsokhoz, 
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hol Erdélynek és Bemnek sok hasznos szolgálatot tett a magyar 
asszony. 

Kabos Ferenc alezredes parancsnok, Sumlában 1850. június 
8-án kelt iratban, igazolja érdemeit és Sárossy Gyulát kinevezik hon-
véd századosnak. 

A szabadságharc szomorú eredménye, a világosi fegyverletétel 
lelkileg megviselte a hős asszonyt. Úgy érezte, hogy e nagy időkben 
hazáját híven szolgálta és most már pihenésre vágyott. Megértő élet-
társat keresett és talált. Matta Ede honvédszázados vette feleségül, 
ki elhúnyt férjének is barátja volt hajdan és akivel együtt a szabad-
ságharcban sok ütközetben vett részt. 1850 március 2-án nagy ünne-
pélyességgel tartották meg az esküvőt az emigránsok jelenlétében 
Törökországban. Bá tyai Júlia ekkor még csak 26 éves volt. Az es-
küvőn jelen volt Achmed bey is, mint ünnepélyesen felkért török 
násznagy. Jelen volt Faud basa és Feik bég is, valamint a magyar 
és a lengyel menekültek. Magyar násznagyok voltak Vay László és 
Kabos alezredes. 

Törökországból visszatérve Erdélybe, felsőbb megbízás folytán, 
1854-ben még proklamációkat osztott szét a régi szerencsével. Ugya-
nis több ilyen társát kivégezték, de ő mindig megmenekült. Brassó-
ban, Gyulafehérvárt, Nagyváradon buzdította a népet, hogy keljen 
fel, mert a török adni fog fegyvert és Kossuth jönni fog a sere-
gével. 

Ezeket a kiáltványokat Konstantinápolyban, Gál Sándor útján 
kapta kézhez. Sárosy Gyulát vitézségéért még a török is tisztelte, 
becsülte. Perában a törökökkel is volt egy esete. Megmentette Balogh 
századost, ki egy vendéglőbe menekült be és valamiért a török őr-
járat berontott oda, hogy Baloghot elfogják. Sárosy Gyula azonban 
lefegyverezte az őrséget. Bajtársai féltették, hogy török részről ke-
mény büntetésben részesül ezért. Azonban a török katonákat büntet-
ték meg gyávaságukért, Sárosy Gyulát pedig megdicsérték. 

Bem tábornoktól is kapott kitüntetéseket, több helyen tanúsított 
vitézségéért és azért, mert a dicső vezér sok fontos megbízatásait 
közvetítette. 

Bányai Júlia férjével, Matta Ede századossal, évekig élt Kons-
tantinápolyban, sok viszontagság után végül Kairóban telepedtek le, 
hol a legnagyobb szállodát vették bérbe és ők voltak az elsők, kik 
a magyar bort oda kivitték és azt megismertették. Honleányi tüzes 
magyarságát Bányai Júlia odakünn is megőrizte és büszke volt cse-
lekedeteire. Született egy leánya is, akivel 1866-ban hazalátogatott 
szülővárosába Vízaknára és ott sok jót cselekedett. 1880 ban hírét 
vette a messze Kairóban, hogy Vízaknán emléket állítanak a szabad-
ságharc honvédeinek és erre a célra nagyobb összeget küldött haza 
onnan is. 

Bányai Júlia 1883 november 1-én halt meg Kairóban, 59 éves 
korában. Ez a hős erdélyi asszony csakugyan annyi dicsőséget szer-
zett önmagának és Vízakna városának, hogy kegyelettel kell őriznünk 
és tovább adnunk: Bányai Júlia—Sárosy Gyula magyar honvéd szá-
zados nevét. 

Bakk András vízaknai róm. kat. lelkész történetíró és a „Tör-
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ténelmi Lapok* adatai alapján dolgoztam fel halványuló, már isme-
retlenné vált élettörténetét. Ádám Éva. 

Hol alszik most a márciusi szél ? 

Alföld s Dunántúl fagytul leteperve, 
Mellén s karján gúzs, torkán ül a tél, 
Hát csúf idő e z ; ma még úgy-e, erre 
Enyhébb szellő is támadni nem merne. 
(Hol alszik még a márciusi s z é l ! . . . ) 

A falvakban a gyermekek köhögnek, 
Pár legény éjjel suttogva beszél, 
Behúzott nyakkal jár a végrehajtó, 
Távoli széltől nyög, kopog az ajtó . . . 
(Hol alszik most a márciusi szél ?) 

Vén kastély-ajtó s ablak beszögezve, 
Szél ott be nem hat, vihartól se fél. 
Tavasz-láz j ö n ? — a kinin majd elfojtja. 
Paraszt láz j ö n ? az intéző úr gohdja . 
(Hol alszik még a márciusi szél ?) 

Pesti hallókban pár töprengő fej közt 
A beállított gramofon zenél, 
A nőkön tán a rúzs halad a korral, 
Pár sovány diák ú j márciust forral. 
(Hcl alszik, hej, a márciusi szél ?) 

Tán messze még, de már jön, már történik, 
Mint rejtett láz, még benn a földben él, 
A szó hideg, de forró a lehellet, 
Dübörgeti a dobhártyát s a mellet, 
Oh, ébred még a márciusi szél i 

A s z é l . . . mely szikrát hint a barázdákba, 
S az, kő alul is tüzesen kikél, 
Kifeszíti a melleket merészre, 
Ki sápadtan, ki vígan veszi észre, 
Hogy jön, hogy jön a márciusi szél 1 

Jön, lobog forrón mezőink felett, 
Benne Dunántul s Alföld zeng, beszél, 
Az Eskü-térre ér s mint Szent-Elm lángja 
Lobban a Költő fölemelt ujjára, 
Megjön, megjön a márciusi széli 
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Hozzák vasléptű víg magyar legények, 
Sarkuk alatt sárrá olvad a tél, 
És övék lesz a törvény s az Ítélet, 
És övék lesz a föld, virág s az élet, 
Meghozza mind a márciusi szél! 

Bodor Aladár. 

Székely nagyjaink élete és működése 
Szen tka to lna i B a k k E n d r e 

Született Szentkatolnán 1841 október 10-én, meghalt Vízaknán 
1906 március 23-án. 

1860 augusztus 15-én vették fel a gyulafehérvári papneveldébe 
és 1864 július 1-én Nagyváradon pappá szentelték. 1866 január 13-ig 
brassói segédlelkész és hitoktató, később verestoronyi lelkész 1868 
április 28-ig. 1884 január 24-én a Ferenc József-rend lovagkereszt-
jével tüntették ki. 1875-től vízaknai plébános, 1899 május 15-től fő-
esperes. 1904 október 12-től tb. kanonok. 

Müvei: Az 1848—49. szabadságharc alatti események Vízaknán. 
(Budapest, 1880). A Bakk és Jancsó család története (u. o. 1883.) 
A szerzőnek arcképével és életrajzi adataival „Az 1848. év végétől 
1854. végéig kötél és golyó által kivégzetteknek emlékezete" (Kolozs-
vár 1893). Kéziratban maradt utána Vízakna monográfiája, amely a 
városi tanács birtokában található. Különböző erdélyi lapokban meg-
jelent cikkei többnyire helyrajzi és enciklopédiái tartalmúak. 

(Miklósvári Gyenge József gyűjtéséből.) 

K a k a s s z ó t h a l l o k ! 
Egy arab közmondás tanítja: Ne cselekedj fiam semmit, csak 

állj ki a kapud elé és várd be, mig ellenséged holttestét elviszik 
előtted. — Ez a mondás az arab lelkiség megnyilvánulása és nagy 
életbölcseséget takar. A székely lelkiség épen az ellenkezőjét mon-
datja velünk: — Üsd, vágd, ne hagyd magad! — És mi is bölcsek 
vagyunk, mikor ezt mondjuk. 

A Hargitaváralját lapozgatom, olvasgatom. Egyik helyen azt ol-
vasom, hogy — nincs kialakulva az erdélyiek egységes tábora. — 
Másutt pedig a „turáni átkot" emlegetik. Én úgy látom, hogy vafl 
egységes táborunk. A turáni átkot pedig megtagadom, mert a mi 
egységes táborunk az a láthatatlan hadsereg, melynek fővezére a szé-
kely lelkiség, alvezérei a honvágy és a székely öntudat. A székely 
lelkiség abban a pillanatban új formában szökkent elénk, mikor az 
első oláh átlépte Erdély határát. A honvágy: vezéreink pusztulása 
nyomán az időből született. A székely öntudat : a dicsőséges mult 
és a reményteljes jövő édes gyermeke. 

Ez a láthatatlan hadsereg 20 év óta párhuzamos utakon, sza-
kadatlanul vonul Erdély felé. Az egyik hadoszlop élén a Hargita-
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váralja jelképes székely községek menetelnek. A másik élén az EFE. 
halad, a harmadik élén a SzEFHE. menetel. Ott látom a MÉM-et 
ós az öreg diákok egyesületeit és látom a többit is. És szakadatla-
nul menetelünk egy cél : Erdély felé. Aki még nincs velünk, azt is 
"ívjuk. — Testvér jöjj velünk! — És íme senki sincs, aki ne jönne 
velünk! S az aki nem jön velünk: az ellenünk van! 

Tiszteletreméltó toll írja, hogy nincs egységes táborunk, de íme 
nem hiszem el. A székelység sorsa egyúttal magyar sors is. A kettő 
el nem választható. Mindaz ami az első revíziós megmozdulásunk 
?ta ebben az irányban történt: székely ügy volt az örök magyar 
'gazság napfényre derülése hitében és munkájában. 

Erdély és a Székelyföld tragédiája nem magyar, nem székely 
bűnök eredménye. Ezt a tragédiát a letűnt osztrák uralom bűnei 
°kozták. Közreműködtek magasrangú cseh kezek is. 

Ha nincsenek bűneink, akkor ne beszéljünk „turáni átok"-ról 
se. — D e s t r igi s autem, quae non sunt, nequidem mentio fiat. — 
(Boszorkányokról pedig, akik nincsenek, említés se essék) iktatta 
törvénybe Kálmán király. Ne emlegessük a turáni átkot. Tagadjuk 
bjeg, ne neveljük fiainkba annak tudatát és akkor ez is eltűnik, mint 
ahogy eltűntek a boszorkányok annak idején. 

Ma a magyar életre nincs hatással a letűnt osztrák uralom, 
hat ma labancok sincsenek. Hová is mennének szegények ? 

A mostani nemzeti megújhodásunk elűzi innen azt az idegen 
lelkiséget is, amelyik olyan sokáig ránehezedett a magyar lelkiségre, 
tjinek az idegen lelkiségnek az oltárán az egyéni érvényesülés, a 
Peiizsóvárgás, az erotika, a nemzetköziség eszméje füstölgött. A mi 
kára inkon a hit, az erkölcs, a hazaszeretett szent lángja lobog, 
?ely elűzi az idegen lelkiséget. És a megújhodott magyar lélek ki-
Uzi Erdélyből is a visszamaradó balkáni szellemet és oda fogja ker-
Setni az oláhok „draku"-ját is, ahová való. 

Összeomlásunk idején idegen szellemiség uralkodott el a ma-
?yar lelekeken. Mi székelyek ezt az idegen szellemiséget sohasem 
'udtuk elviselni, azzal soha közösséget nem vállaltunk és elviseltük 
b maradiság bélyegét. Az a nép amelyik az összeomlás idején talpra 
jjmtott egy európai hírű Székely Hadosztályt, jogot szerzett arra, 
b°gy érdem szerint érvényesüljön, s ha a Csonka hazában kevés 
Kivétellel mindenki tengődik is, mégsem amiatt, hogy „értéktelen kong-
°merátum" vagyunk. Tudom, hogy csak mélységes fajszeretetből 
"bngzik el egy-egy keserű szó. Hallgassuk meg ezt is, s ne hara-
gudjunk érte. Mi szegények voltunk és visszavonultunk. Az érvénye-
? u l é s eszközeiben válogatósak voltunk. Hozzáteszem : Hála Istennek, 
V°gy válogatósak tudtunk lenni. És nem ragadott el minket a „kon-
junktúra" lehetősége. Tisztán állunk itt a jövő számára. 

Sajnos vannak hibáink is. Az önzés, a gáncsoskodás, egymás 
/Z.a rántása, én különb ember vagyok, mint te, a rágalmazás, stb. 
p l d szeméiyes érdekből fakadó emberi hitványságok, de ezeket ne 
rJuk székely mivoltunk rovására, ezek nem székely és nem magyar 

^aiatosságok, mert ezek csak emberi gyarlóságok. Akik ezeke t a 
® " i b á k a t ott és a k k o r e n g e d i k e lu r a lkodn i m a g u k fele t t , ml -

r e *zel á r t a n a k az e g y e t e m e s székely ügynek , a z o k a t én 



m e g t a g a d o m , m e r t azok n e m székelyek. Az ilyenek sorából búj-
nak elő a renegátok, az oláh besúgók, a feljelentők. Ezeket én akkor 
is megtagadom, ha nekik van a legszebb székely nemesi oklevelük. 
Ezek azok, kik nem érzik, hogy egy láthatatlan hadsereg szakadat-
lanul menetel Erdély felé. Ők azok, kik akadályokat gördítenek útunk 
elé. Ha a vezér megáll, megáll a hadsereg is. 

Ennek a láthatatlan hadseregnek vezényszavai olvashatók a 
„Hargitavárdljában" is. Vájjon jó katonái vagyunk-e a székely ügy-
nek? Vájjon gondolkozás nélkül, azonnal végrehajtjuk-e az elhang-
zott vezényszavakat? 

Mert kell, hogy minden vezér olvassa nagyjaink ismertetését, 
hogy okuljon belőle. Kell, hogy minden székely olvassa a dicső mult 
leírását, hogy erőt merítsen abból a jövőre. Ismerje meg mindenki 
szent földünk drága kincseit, hogy tudja, mit kell visszaszereznünk. 
Sétáljunk a Maros és az Olt partjain, vagy a kedves Nyárád vize 
füzesei között. Olvassa mindenki az Erdélyből érkező híreket, hogy 
öklei súlyosabbakká nehezüljenek. És fürössze meg mindenki a lel-
két a székely humor olvasztott aranyában. 

Erre volna szükségünk, hogy menetelni tudjunk, mert szomja-
sak vagyunk. Erre van szükségünk, ezt kell megcsinálnunk 1 

És ha ez meglesz, akkor újra lesz Bem Ap nk, újra születnek 
Gábor Áronok és százával teremnek azok, kik feláldozzák önmagukat 
az Erdély felé szakadatlanul menetelő láthatatlan hadseregért. 

Kakasszót hallok 1 Hajnalodik 1 Ébredjetek I 
Csihányosi. 

Egy régi esküvő 

Az Országos Történelmi Ereklyemúzeum alapítója és a „Törté-
nelmi Lapok" szerkesztője, felsőbányai Kuszkó István író munkás, 
gazdag élete ott zajlott le kincses Kolozsváron, ahol jelentős emlékek 
fűződnek nevéhez. Erdélyért volt egész élete és erkölcsi kötelessé-
günknek tartjuk ezt a példaadó életet egyszer külön ismertetni. 

Sokat dolgozott annak idején az 1848—49-es szabadságharc 
öreg honvédeinek akkor még rendezetlen sorsa ügyében is. Minden 
munkájában lelkes segítőtársa volt felesége Tokaji Nagy Irma, a ko-
lozsvári „Ellenzék" és a „Történelmi Lapok" munkatársa, aki ma 
kegyelettel őrzi elhúnyt férje Írásait és emlékeit. 

így került kezébe egy elfakult fénykép is, melyről áldozatos 
honleányi lelkesedéssel klisét készíttetett és azt felajánlotta közlésre 
lapunknak, hogy amint szép kísérő levélben írja : egy pillanatra vissza-
vigye a „Hargitaváralja" olvasói lelkét a múltba, kies Kolozsvárra, 
melyet Sir Capper Jakab Sámuel angol író „Kis Athén"-nak neve-
zett. A fénykép, melyet olvasóinknak bemutatunk, igen megható ese-
ményt örökít meg. Amolyan félig mosolygós, félig könnyeztető jele-
net. Nem regény és nem szerelem húzódik meg mögötte, hanem a 
történelem és egy esküvői csokor, melynek illata már a temetők felé 
Ezáll s melynek kedves virágai zárókövei egy küzdelmes életnek, 
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Mely már álomszerüen nézi azt, ami vele és körülötte történik A vő-
l egény 97 éves. 

Horváth Ignác 1848—49-es alezredes, a Mátyás huszárok vitéz 
Parancsnoka, a kolozsvári Történelmi Ereklye Múzeum t. elnöke, 
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í 8 l 4 . július 31-én született és 97 év múlva, 1911. június 25-én es-
küdött örök hűséget Kolozsvárt özv. Pethéné, Barabás Mari úrnőnek, 
p. E magas korban történt különös házasság magyarázata az, hogy 
Barabás Mari 18 éven át gondozta, vezette az öreg katona házát és 
Va ' lásos, hazafias kegyelettel gondozta rokkantságában a szabadság-
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harc egykori vitéz alezredesét. Ezt az áldozatos jóságot a szerény 
kis 48-as honvéd nyugdíjas mi egyébbel viszonozhatta volna, mint 
azzal, hogy tisztes nevét ajánlotta fel az őt gondozó úrinőnek, aki 
azt el is fogadta. 

Barabás Mari édesatyja ref. lelkész volt Györgyfalván. Édes-
anyja Szentpéteri Nemes Mária. 

A menyasszony tehát nemcsak kortiszteletet kiérdemelt maga-
tartása, nemes gondolkodása, viselkedése és honleányi érzése, hanem 
születésénél fogva is méltó élettársa volt a dicsőséggel küzdött er-
délyi hadsereg még akkor életben levő legmagasabb rangú és korú 
katonájának. 

Az Országos Történelmi Ereklye múzeum igazgatója, Kuszkó 
István volt végrehajtója annak, hogy a múzeum tiszt, elnöke az es-
küvőre vonatkozó szép akaratát megvalósíthassa. Ezt az esküvőt egész 
Kolozsvár társadalma megünnepelte és mi is kegyelettel szemlélhet-

Kezdődött. 
A hegyormokon a pásztortüzek helyett szörnyű máglyák gyul-

ladtak ki s az erdélyi völgyek tüdejét gyilkos korom lepte be. 
Ugrásra lapult az oláh s karmai szomjasan feszültek. 
Mellette a császári csapatok szuronyerdeje cimboráskodott. Az 

is a magyarok szívére fenekedett. Sunyin, árulón. 
A magyarnak megint nem volt mása, csak maga, meg az Is-

tene. 
Pedig megvonaglott már az anyaföld s a tegnap még méla ti-

linkó versenyt vijjogott fekete éjszakákon a halálmadarakkal. Örökö-
sen fekete éjszaka lett. 

És elterpeszkedett a pusztulás özöne. Abrudbánya, Nagyenyed, 
Zalatna, Brád felől megnyíltak a poklok kapui s Belzebub legényei 
duhaj versenyben vonszolták vágóhídra a Honalapító kései gyermekeit. 
Öregek és szüzek, férfiak és csecsemők szörnyű, lélekzetállító végéről 
dübörögtek a sápadt hírek. 

Erdély didergett, mint a deliriumos. 
1848-at írtak. 
A székelység, a testvér magábaroskadtan, a nagy kataklizmák 

szomszédságának révületével nem talált a lelkére. Mihez kezdjen ? 
Ártsa bele magát a bajba, mikor a puszta kétkezén kívül csak ásója-
kapája-kaszája-fejszéje, ha van. Az oláhnak, Puchner császári gene-
rális különös kegyéből, puskája, ágyúja, szabad rablása, mindene. 

Az osztrák szuronyerdő könyörtelenül villogott. Á székelység 
összeszorította a fogait és csendben maradt. Puchner tábornok olcsó 
diadalutat járhatott köztük. 

Csak Háromszék izente hetykén : 
— Ide bé nem teszi lábát az ú r ! 
Csak Háromszék tartotta a lelket: 

jük az arról szóló emlékképet. Ádám Éva. 

A kiszolgált 
Irta : KARDOS ÁRPÁD 
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— Székelyek! Csaba királyfi népe, nézzetek csak oda f ö l : a 
Hadak ú t já ra ! S ne hozzunk gyalázatot az őse inkre ! 

És Agyagfalván ötvenezer székely gyűlt össze a hívó szóra, ö t -
venezer nagyot akaró emberben vetett lángot a nemes vér. Hát még 
mikor megtudták, hogy nem pusztakézzel, hanem fegyverrel mehetnek 
németre, oláhra 1 

— Fegyverre I Fegyverre! 
A hegyek-völgyek nyüzsögve, lázongva hordozták szét a gyö-

nyörű v i sszhangot : 
— Fegyverre ! Fegyverre 1 
És az agyagfalvi tábor fölött a Háromszéktől idefigyelő Nemere 

hideg szele megcsattogtatta a Szűz Máriás zászlókat. 
— Az Úr nem hagy el minket I 
— Az Úr nem. De hiába lesz puskád, mikor ágyúval lőnek 

vissza. Ágyúnk pedig nincs I Ehhez szóljatok I — rikoltotta bele va-
'ahonnan az örök kicsinyhitüség. 

Az agyagfalvi tábor sűrű népe összerezzent. 
— Csakugyan! Nincs ágyúnk. Hogy a nagynyavaja ott enné 

meg I 
Tapogató nagy csönd állott be. Még a Szűz Máriás zászlókat 

is nyugton hagyta kicsinyég a Nemere. Az emberek csak hümmögtek, 
néztek egymásra, mint a kárvallottak. 

De fölágaskodott az egyik szekérről két székely s szemhúnyás-
ha sem telt, a vállaikról levegőbe magasodik a harmadik. Zekés, ha-
risnyás, szakasztott olyan, mint a többi. Nem is igen fiatal, öreg 
s e m . A harmincon túl s innen a negyvenen. Sovány, szálas. 

Mintha a földanya marokra fogott kezének a mutatóujja mere-
vedett volna fölfelé. Az égnek. Meglátták. És hallották, amint borotva-
hegyes hangja szerterobbant a levegőben: 

— Esküszöm az örrökkévaló Istenre, hogy lesz a székelyeknek 
ágyújuk. Van is már I Úgy igaz ez, ahogy itt állok kentek előtt s 
ahogy Gábor Áron a nevem 1 

Csodaharmat permetezte be a lelkeket. 
— Ki fia v a g y ? — kiáltott oda hitetlenkedve a székelyek ez-

redese, Dobay Károly uram. . 
— A berecki Gáboroké I Minden ősöm jó katona volt. Én is 

a z voltam. Tüzér. Értek az ágyúhoz. Kiszolgált káplár vagyok. 
Kár volt ezt megmondania . A csodaharmat elpárolgott. 

, — Ká-á-plár ? No akkor még elég sok hibádzik az üdvős-
séghez 1 

Csakhogy annak a harisnyás székelynek úgy tüzelt a magasból 
a két orcája s a szeméből úgy szikrázott a magabízás, mint az ige-
hirdető szenteké. 

— Irigylették a tudásomat. A küsded uj jomban több volt, mint 
valamennyi német tisztnek a fejében. Nem állhatták a magyar észt. 
M é g káplárnak is alig voltam jó. Ott hagytam őket, de megfogadtam: 
m e gá l l j , osztrák, hallod még te a hírem 1 A hazának szüksége van 
most rám, itt vagyok I Csak rezet, vasat adjatok, testvérek, lesz ágyú-
i k 1 Lesz puskapor , lesz minden. Ezredes uram, itt a szekérben az 
első ágyú, amit csináltam. A lelkem egy darabját is beléje öntöt tem. 



Hatfontos s a villám nem üt biztosabban, mint ez. Nézzesze meg! 
Húzasson fel az első fára, ha megcsalódik benne! 

A csoda visszatért. És Gábor Áron hitével oszlott szét a ha-
talmas tábor, hogy fölkészüljön a vemhes holnapra. A berecki ki-
szolgált káplár nevét mindenfelé emlegették a székelyek földjén. 

Hát még mikor a tizenkétfontos „ö reg apám", mint kotlós a 
csirkéivel, megjelent hat hatfontos társával a hídvégi csatában s 
végigsöpörte az elképedt ellenséget. Hogy búgtak, hogy döröm-
böltek 1 

— B u m m m . . . hordd el m a g a d . . . b u m m . . , hordd el ma-
gad ! 

A tűzkeresztséget győzelem sugarazta be. Gábor Áron nevétől 
megmámorosodtak a székelyek, emlegette már Erdély és Magyaror-
szág. Az osztrák méginkább. Együtt a Bem apóéval. 

Diadalsorozat. S legnagyobb öröme volt a hős ágyúöntönek, ha 
a csaták fergetegében maga muzsikáltathatta „fiait". 

— Hadd tudják meg odaát, hogy én vagyok itt. A kiszolgált 
káplár. 

Akkor már őrnagy volt a székely szabadsághős. Réme az ellen-
ségnek, osztráknak, oláhnak. 

A székel/ harangok rendre elnémultak. Átadták a szót Gábor 
Áron belőlük lelkezett ágyúinak. Fogytak, fogytak a harangok, de 
szaporodtak az ágyúöntő telepek. És szolgálták lihegve, véresen, dac-
cal Bem apót, a nagy magyar ügyet. 

Hét fölséges hónapig csupa éjnap munkában rohant előre a 
székely üstökös. Turóczi Mózes komájával, a kézdivásárhelyi rézön-
tővel együtt öntötte a jobbnál jobb ágyúkat. És próbálta ki őket, 
mint a mesterhegedű faragója a csodaszerszámot. Művésze volt az 
ágyúnak. És törhetetlen hívője a szabadság diadalának. Még akkor 
is, mikor beáramlott a muszka tenger. 

— Az a jó az ágyúnak, ha bőviben van harapnivalója. Most 
aztán van. Etessétek csak szaporán, hadd legyen kedve a munkára. 
Hálás jószág. Megfizet a gondosságért. 

Az uzoni csatában különösen elemében volt Gábor Áron őr-
nagy úr. A muszka sujette nagy erővel tört a székelyekre. De hiába 
hömpölyögtette iszonyatos tömegeit, a Gábor bá ágyúi telezabálták 
magukat, okádták a bőkamatú tüzet s országutakat vágtak az oro-
szok közé. 

— Jól van, ecsém, — biztatta a hadnagyát. A jó cséplő nem 
rossz cséplő. Gyönyörűen hull ahajt a pelyva. 

A két kemény kézit vígan dörzsölgette. Mintha játszanék. 
— Csak kitartás, fiúk. Inog már a muszka. Kitartás. Győzünk! 
A góbék dühödten verekedtek. Pallták, pallták a muszkát. Se-

gítettek az Áron bá ágyúinak. Mintha kalákában dolgoztak volna, 
évődve-vígan osztogatták a halált. A kolosszus véreseket prüszkölt, 
a feje is véres vo t, a bordái bezúzva. Nem birta az alvilági iramot. 
Fogcsikorgatva lassan hátrálni kezdett. 

— Nem megmondtam ? Etessük csak az ágyúcskákat. No, az 
„Öreg apámat" majd én. 

Rettentőt bődült az elsőszülött tizenkettes. A kedvence. 
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Gábor Áron fölúj jongot t : 
— Vivát! Vi . . . 
A másodiknak csak az elejét tudta kimondani. Odaátról jött egy 

utolsó, csakazértis ágyúgolyó. A győzelem boldogsága még átjár-
hatta lelkét, szemei látták a diadalt, melyet ő szerzett. 

1849. július másodika volt. 
Gábor Áron kiszolgált káplárt és tüzérőrnagyot hét ragyogó hó-

nap után a dicsőség teljességéből tözszekeren szólította magához a 
Hadak Ura. 

Csaba királyfi mellé első adjutánsnak. 

Bálintit» 
Irta : DR. BÁRÓ NYÁRY PÁL 

Nagy Lajos királyunk pólyás-liliomos címerével ékesített zászlait 
diadalmasan hordozták hős seregeink a déli v é g e k e n . . . 

A győzedelmes harcoknak egy irtózatos gyászhír vetett véget, 
amely mélyen megrendítette nem csak a királyt, hanem az egész nem-
z e t is. Az ifjú Endre herceget 1345 szeptemberében bestiális ke-
gyetlenséggel meggyilkolták Aversában . . . 

A szép, gőgös Johanna királyné nem tűrt maga mellett kor-
mánytársat. A jószívű VI. Kelemen pápa is több izben intette Johan-
nát, hogy a férj feje nejének s a sok kiváló tulajdonsággal megál-
dott Endre herceg valóban meg is érdemelte a tiszteletet, a meg-
becsülést. 

Sajnos, a sok jóindulatú figyelmeztetés és intő szó hiábavalónak 
bizonyult. Johanna királyné szabadulni akarván urától, egy vadászat 
^ ü g y e alatt éjnek idején bérenceivel kegyetlen módon megfojtotta ifjú 
hitvesét az aversai vadászkastélyban. 

Mivel Lajos király látta, hogy a hatalmát féltő pápa többszöri 
sürgetése ellenére sem lép fel erélyesen a bűnösökkel szemben, el-
határozta, hogy a gyilkosság által rajta és a magyar nemzeten esett 
sérelmet fegyverrel fogja megbosszulni. 

A hadjárat sikerének biztosítása végett tehát fegyverszünetet kö-
l ö t t a velenceiekkel s hogy erejét növelje, szövetségre lépett a hatal-
m a s német császárral, Bajor Lajossal, valamint az osztrákokkal. A 
császárral való szövetségét egyébként még jobban megpecsételte az-
z a l is, hogy István nevű öccsét eljegyezte a császár csodaszép leá-
nyával. 

Mikor aztán így elég erősnek érezte magát, elindult seregével 
Olaszország örök kék ege alá, hogy fegyverrel biztosítsa jogait s igaz-
ságos kardja lesújtson a bűnösökre. 

A magyar sereg vezérei Kont Miklós és Laczkfi András voltak. 
v e lük tartott azonban Lajos király kedves tanácsosa és a páncélo-
sok nagyerejéről híres vezére, a Székelyföldről származott Nagy Bá-
hnt ¡s. 

A sereg Itáliába érkezve, Nápoly előtt ütött tábort. Még a nap 



ragyogó arany korongja is elsápadt a sisakok, páncélok és kardok 
tündöklésétől. Ezer és ezer címeres zászlócska lengte körül a király V 
sátrát díszitő póiyás-liliomos címerrel kivarrott magyar nemzeti lobo-
gót. A hatalmas seregben magyarokon meg székelyeken kívül néme-
tek, olaszok és lombardok is akadtak szép számmal. 

Alig pitymallott még, mikor az éber előőrsök jelentették a ki-
rálynak, hogy az ellenség támadásra készen áll. Laczkfinak éppen 
csak annyi ideje volt, hogy az ütközetre rendbeszedhette hadait, mi-
kor az ellenség mint a fergeteg, hatalmas rajtaütéssel máris megtá-
madta a magyarokat. 

Az első rohamokat vitézül állták a hős magyarok és székelyek. 
Az ellenség azonban véres fejjel támadt újra és újra. A föld fel-fel-
nyögött panaszosan a lovak patája alatt, a kardok csattogva csaptak 
össze, a buzogányok tompán döngtek az acél sisakokon s recsegve 
törtek darabokra a hosszú dárdák. A felkavart por eltakarta a napot 
is. A széles, nagy csatateret a sebesültek kiáltása, a haldoklók hör-
gése töltötte be. 

A sűrű támadások ezalatt egyre jobban és jobban felőrölték a 
magyarok ellentálló erejét. Egyre több és több hadoszlop ingott meg. 
Lajos király sóhajtva mondta környezetének: 

— Hej, ha itt lenne most Nagy Bálint! Hol késik Bálint ? 
Az idő már délfelé járt s a magyarok ereje egyre jobban lan-

kadt. Az ellenség feltartóztathatatlanul nyomult előre s a magyarok 
egyre jobban a tenger felé szorultak. A csata már elveszett. . . 

De még sem . . . Egy pillanatra mintha engedett volna a rette-
netes nyomás. A magyarok lélekzethez jutottak. Mi tör tént? — néz-
tek kérdőleg egymásra — s önkéntelenül észak felé fordították te-
kintetüket. Most már megértettek mindent. Észak irányából irtózatos 
gyorsasággal egy kis székely lovas csapat vágtatott feléjük. Az élü-
kön koromfekete lován, aranyos páncélban, piros tollas sisakban, 
hatalmas buzogányát feje felett forgatva maga Nagy Bálint nyargalt. 

Egyszeriben a küzdelem legközepén volt. Hatalmas, halálthozó 
csapásokat mért jobbra-balra. Mint ősszel a falevél, úgy hullott az 
ellenség irtózatos erejű csapásai a l a t t . . . 

Lajos király vitézei örömmel kiáltoztak egymásnak s szájról-
szájra adták tovább az örvendetes hir t : 

— Előre magyarok! Nagy Bálint köztünk! Előre székelyek! 
Bálint i t t! Bálint itt 1 Bálint i t t ! 

Mire a nap bíborszínű korongja alábukott a kéklő hegyek mö-
gött, eldőlt a csata sorsa is. Az ellenség fejvesztetten, sebesültjeiket, 
fegyvereiket hátrahagyva menekül t . . . 

A véres csata után Lajos király maga elé hívatta Nagy Bálintot. 
Hosszan, szeretettel nézte annak öles, szálas alakját, majd vállára 
téve kezét így szólt hozzá: 

— Kedves f iam! Kiváló vitézségedet és hűségedet már több 
ízben tapasztaltam és becsültem. Kedvelt hivem voltál mindig. Amit 
azonban ma véghezvittél maroknyi székely csapatoddal, mikor a már 
veszendőbe menő cs:da sorsát megfordítottad s ezzel a cselekede-
teddel dicsőséget szereztél a magyar és székely névnek, Istennek 
tetsző dolgot műveltél. A mai dicső nap emlékére az ország bárójává 
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teszlek s legyen a te neved a mai diadal emlékéül ezentúl Bálintilt 1 
Nagy Bálint, azaz most már báró Bálintitt boldogan hagyta el 

a nagy király sátrát. Ó is érezte, jó munkát végzett. . . . 
Lajos király nem pazarolta érdemtelenre kegyét. Bálintitt báró 

még sok-sok győzelemhez segítette a magyar címeres l o b o g ó t . . . 
Így lett a kiváló hős, egy ősi székely nemzetségnek néyszerző 

ősapja . . . 

Háromszéki emlékek 
Irta: HATOLYKAI PÓTSA JÁNOS 

A lapunk f. évi 4-ik számában „Háromszéki vadászatok" cí-
men közölt soraimat igen rövidre szabtam s ezért engedjék meg ked-
ves olvasóim, hogy azokhoz visszatérjek. Nem mulaszthatom el első-
sorban, hogy az árkosi báró Szentkereszty kastély úrnőjének, aki 
mindig megkülönböztetett tiszteletem és hódolatom tárgya volt, néhány 
sort ne szenteljek. 

Az első közleményből arra lehetne következtetni, hogy az ő je-
lenléte feszélyezett minket a vadászatok alkalmával. Ez csak annyi-
ban jöhet szóba, hogy ilyenkor kötelező volt az átöltözés és a va-
csora utáni borozgatásról le kellett mondani. Mindezekért azonban 
bő kárpótlást nyertünk a báróné lenyűgözően kedves egyéniségében 
és az emelkedett nívójú társalgási modorban, amely ilyenkor elma-
radhatatlan volt. 

Florescu román hadügyminiszternek és nejének Bassaraba Bran-
koveanu hercegnőnek leánya, Mária, különleges nevelésben részesült 
és méltán számíthatott arra, hogy a román trónkövetelő arája lesz. A 
politika másként rendelkezett Hohenzollern herceg lett I. Károly 
néven Románia uralkodója. A szép Florescu Máriának pedig trón he-
lyett báró Szentkereszty Béla daliás személyében boldog, szerelmi 
házasság jutott osztályrészül. A báróné egyénisége nemsokára érvé-
nyesült az árkosi kastély átalakításában. 

Gyönyörű perspektiváju parkot létesített s a kastély minden terme 
és szobája hü tükrét adta az úrnő megkülönböztetett Ízlésének, mind-
egyik múzeális beccsel birt. 

A báróné nemcsak otthonára nyomta rá egyéniségének bélye-
gét, hanem rövid idő alatt tökéletesen elsajátítva a magyar nyelvet, 
tevékeny részt vett a vármegye különféle egyesületeiben is. Elnök-
nője volt a vármegyei vöröskereszt egyesületnek s e sorok írójának, 
mint az egyesület jegyzőjének, alkalma nyilt a báróné ily irányú 
buzgó tevékenységébe is bepillantást nyerni. 

Csillagkeresztes és palotahölgy is volt s ezen minőségében is 
hiánytalanul eleget tett kötelezettségeinek. 

Nyugodt lelkiismerettel elmondhatjuk, hogy a báróné férje ol-
dalán izig-vérig magyarrá vált. Ezt az is bizonyítja, hogy a Moldo-
vában volt óriási birtokait a román állam teljes egészében felosztotta. 

Fenkölt egyénisége bizonyára hiányzik az árkosi kastélyban. 



Fia Béla báró fennen lobogtatja a magyarság zászlóját és minden ma-
gyar ügynek lelkes apostola. 

Első közleményemben említést tettem az árkosi kastélyban volt 
gobelinekről. Eleknek története van. Én úgy hallottam, hogy azok a 
versaillesi kastélyból származtak. Mikor a szövetségesek bevonultak 
Versailles-ba s amikor Simonyi óbester, a hagyomány szerint, a trón 
karján kiverte a pipáját, báró Szentkereszty generális műgyűjtői szen-
vedélyének nem tudván parancsolni két felbecsülhetetlen értékű go-
belint, amelyek valamikor a „napkirály" termeit díszítették, hadizsák-
mánynak minősített s heveaerként a lovak hasára kötözve haza hozta 
Árkosra. 

Több mint száz évig díszét és bámulat tárgyát képezték a kas-
télynak. Magam is többször gyönyörködtem bennük. 

Az összeomlás azután véget vetett a látványosságnak, mert a 
franciáknak első dolguk volt azokat eredeti rendeltetési helyükre visz-
szaszállítani. Ha igaz, kedves történet. Ha nem igaz, pletykáztam és 
méltó büntetésemet megadással fogadom. 

Bizonyos tekintetben ebbe az eszmekörbe illik az alábbi kedves 
történet, közlöm mielőtt a feledés homályába merül. 

Volt még Háromszéken egy főúri dáma, aki szintén idegenből 
származott, gróf Kálnoky Félixné szül. báró Bees Crostin Ludmilla. 
0 nehezebben szokott bele a háromszéki életbe, az ő remek bécsi 
dialektusával nem sok fáradtságot vett magának, hogy a zamatos 
magyar nyelvet elsajátítsa. 

Vele történt meg, hogy nemsokára Háromszékre költözése után 
látogatóba ment, a maga által hajtott fogatán, Szentivánba báró Rau-
ber Károlyné nagynénéinhez, Pótsa Veronikához. Mikor hazatért Kő-
röspatakra, az azóta sajnos kihalt gr. Kálnoky család ősi fészkébe, 
nagy részvéttel beszélte el, hogy a báróné milyen nyomorúságban él. 
Úgy találta látogatási időben, hogy férjének, a huszár ezredesnek ka-
tonaköpenyében egy asztalon állott és saját m3ga meszelte a kúria 
falát. Alig akarta elhinni, hogy Rauberné nem is olyan szegény s 
hogy Háromszéken az úri dámák is kezükbe veszik a főzőkanalat, 
meg a meszelőt. Veronika néném emellett a lovagló ostort is meg-
megsuhogtatta, de akkor „kuss" volt mindenkinek a bárótól az 
utolsó tehenesig. 

Volt még egy pár hasonló harcias dáma Erdélyországban s a 
Székelyföldön, de azokról csak más alkalommal fogok megemlékezni, 
ha a jó Isten időt és kedvet ad hozzá. 

Erdélyi hirek 
Torda. A bukaresti belügyminisztérium elrendelte, hogy meg 

kell íratni a város történetét. Valószínűleg ősi magyar múltjába sze-
retnének belemagyarázni valamit, ami a románoknak megfelelőbb 
volna, mint a valóság. Mert a valóság az, hogy Torda egyik legré-
gibb történelmi magyar város. Emlékeztetőül néhány ada t : Kun László 
itt tartott tábori országgyűlést. 1438-ban itt kötötték és 1505-ben itt 
erősítették meg a magyar, székely és szász úniót. Torda magyar 
vérrel írta be nevét az ezeréves magyar történelembe. Tehát vi-
gyázat ! 
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Ótordán a Református Leányszövetség rendezett jól sikerült 
teadélutánt. Szerepeltek: Nagy Mózes lelkész, Bíró Sándor dr. és 
Váró Éva. 

Az Erdélyi Kárpát Egyesület aranyosszéki osztálya tisztújító 
közgyűlésén Lőrinczy Ákos dr. ügyvédet tb. elnökké, Herczeg Kál-
mán ny. vasúti főnököt elnökké választotta. 

A tordai é s tordaaranyos-megyei iparosok beszerzési és 
fogyasztási szövetkezetet alakítottak az összes szakmai iparosok is-
tápolására. 

Torda városi tanácsa a bukaresti kormánytól a szabad 
Hsztőrlési forgalom és a szabad árpaőrlés, az ú. n. „taligázás" újra 
való megengedését kérte. 

Abrudbányán a Ref. Nőszövetség műsoros bált rendezett. 
Közreműködtek : Tar Mihály lelkész, Tárcza Bertalan és Kelemen Pál. 

Déván és Petrozsényban munkaügyi felügyelőséget állítottak fel. 
Az Erdélyi Gazdasági Egylet a tél folyamán élénken tevé-

kenykedett. Legutóbb tanfolyamokat rendezett Érbogyoszlón és Zo-
ványban. Albis és Tóti községekben megalakult a Gazdakör. 

Közegész ség Csík megyében 1938-ban. Karcfalva, Jenőfalva 
Dánfalva, Szenttamás, Madaras és Csíkszentdomokos körzetében bár 
nagyobb a szegénység, mint az alcsíki falvakban, mégis a legnagyobb 
tisztaság és rend uralkodott. Az ellenőrző biz. 3300 lakóházat és ud-
vart vizsgált felül és ebből csupán 159 lakást kifogásolt, ott, ahol 
nagyrészben cigányok laknak. Élthes Endre dr. karcfalvi körorvos 
intézkedésére 938 falusi lakost vizsgáltak meg röntgennel. Ezek kö-
zül 24 régi és 10 új fertőzésü tüdőbajost találtak. Súlyosabbak a 
viszonyok a gyergyói részekben, a békási körzetben levő három 
faluban. Legkedvezőbbek az egészségügyi állapotok Alcsik tizenhat 
falujában. 

A csíkszeredai törvényszéki fogház jelentése szerint 1937-ben 
535 lakója volt a fogháznak, 1938-ban pedig csak 101. Bűntettért 
volt elítélve 4 nagykorú férfi és 7 nő és 1 kiskorú férfi. Vétségért és 
kihágásért 80 férfi és 7 nő. Kiskorú férfi 1, nő szintén 1. 

Hargita-fürdő. A Csíkcsicsó község tulajdonában levő és utóbbi 
években hatalmasan fellendült Hargita-fürdőn a tavasszal nagyobb-
méretü népfürdő építéséhez kezdenek. A mozgalom élén Benedek Péter 
községi jegyző áll. 

Hátszeg hunyadmegyei községben 35 éves tanítói jubileumát 
ünnepelte Magyary Albert tanító. Baczó Lajos református esperes 
a papság, Erese Miklós dévai igazgató a tanítóság nevében üdvö-
zölte. 

Dr. Kenyeres Balázs kiváló orvos tudósunkat főként a krimi-
nalisztika terén kifejtett úttörő munkásságáért a Hallei Császári Aka-
démia egyhangúan tagjává választotta. 

Román hadipilóták. Teodorescu román légügyi miniszter ki-
jelentette, hogy különös súlyt helyez az ifjúság repülő kiképzésére és 
ezért Aradon és Brassóban vitorlázó repülőteret létesítenek és a mo-
toros pilótaiskolák támogatásával Romániának rövidesen 800 olyan 
Polgári pilótája lesz, akiket háború esetére is kiképeznek. 



^ — v 
190 HARGITA V A R A L J A ^ . 

S z á z e z e r erdélyi magyart teljes nincstelenség fenyeget 
az ál lampolgári törvény miatt. Erdélyben közel százezer azoknak 
a magyaroknak a száma, akik Erdély földjén születtek és önhibáju-
kon kívül, vagy az összeíró hatóságok mulasztásából jogfosztottakká 
váltak. A február elsejével életbelépett új állampolgársági törvény 
ugyanis kimondja, hogy aki nincs felvéve az állampolgársági név-
jegyzékbe, nem vállalhat alkalmazást, nem folytathat önálló ipart, hi-
vatalából eltávolítják, nyugdíját elveszti. A legkilátástalanabb a nyug-
dísasok helyzete, akik már közel egy év óta nem kapják meg nyug-
díjilletményeiket. Gróf Bánffy Miklós, a Magyar Népközösség szer-
vező bizottságának elnöke vette most kezébe a már eddig kenyérte-
lenné vált és elbocsátásokkal fenyegetett magyarok ügyét. Elhatározta, 
hogy személyesen interveniál Calinescu helyettes miniszterelnök, bel-
ügyminiszternél, hogy a jogos állampolgársági igényeket rövid úton 
ismerjék el. 

A román király fogadta a nemzeti megújhodás frontja 
magyar é s német tagozatának tagjait. Az új alkotmány kihirde-
tésének első évfordulója alkalmából a nemzeti megújhodás frontja 
legfelső tanácsának tagjai között a magyar és a német tagozat is 
megjelent a királyi palotában. A magyar tagozatot gróf Bánffy Miklós 
volt külügyminiszter vezette, résztvettek a felvonulásban báró Szent-
kereszthy Béla, gróf Teleki Ádám, gróf Teleki Ernő, Szász Pál, Mikó 
Imre, Mikó László, Konoki Kálmán és Szabó Béni. A díszfelvonulás 
után a király fogadta a tanácstagokat, majd ebédre látta őket ven-
dégül. Ebéd után cercle volt, amelynek során másodiknak a király 
gróf Bánffy Miklóst kérette és vele hat percig beszélgetett. A nap em-
lékére bronz emlékérmet verettek, amelyet a tanács magyar tagoza-
tának tagjai is megkapták. 

Felmentette a román katonai törvényszék a csiki ma-
gyarság vezetőit . A brassói katonai törvényszék most tárgyalta a 
volt magyar párt csíkmegyei vezetőinek államellenes izgatási perét. 
A vádirat szerint Gyárfás Elemér, Pál Gábor, Pitner Árpád ügyvéd, 
László Ignác főesperes, Ábrahám József ügyvéd és Szakács Balázs 
kisgazda az 1937 decemberében lefolyt választások előtt Csíkszent-
domokos községben beszédeket mondottak, amelyekben államellenes 
kitételeket használtak. Az ügy a polgári bíróságtól került át a kato-

.nai törvényszékhez, amely döntésében valamennyi vádlottat felmen-
tette. Ugyanekkor tárgyalta a hadbíróság Nagy Géza bikfalvai refor-
mátus lelkész és Szakács Zoltán bikfalvai földbirtokos államellenes 
izgatási bűnperét s ez esetben is felmentő ítéletet hozott. 

Különös döntés. Négy kolozsvári nyugdíjas, akinek a mult év 
május 1-én beszüntették illetményei folyósítását, mert nem tudták 
állampolgárságukat igazolni, kérést adott be a törvényszékhez és az 
1924-es állampolgársági törvény 56-ik szakaszára hivatkozva, az ál-
lampolgársági névjegyzékbe való utólagos felvételét kérte. Ez a sza-
kasz ugyanis kimondja, hogy mindazok, akik 1918-ban a volt osztrák-
magyar monarchiának Romániához csatolt területén illetőségi joggal 
bírtak, jogszerinti román állampolgárok, anélkül, hogy ezt külön kér-
vényezniük kellene. A bíróság kimondta,? hogy a törvényszék nem il-
letékes az 1924-es állampolgársági névjegyzékből kimaradottak ügyé-
ben dönteni. Az ítéletet nem indokolta meg. 
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A bukaresti mintára, felsőbb rendeletre Kolozsváron is meg-
szervezik az u. n. városi rendőrséget, melynek hatásköre a város ál-
tal kiadott szabályrendeletek végrehajtásának ellenőrzése. 

A R e f o r m á t u s Nőszöve t ség nőst tartotta meg Kolozsvárott évi 
rendes közgyűlését. Kádár Imre lelkész mondott imát, Bornemissza 
Elemérné báróné elnökölt. Borbáth Dánielné titkár beszámolt. Két 
napközi otthon megszervezésével 110 gyermeket láttak el. Az aggmen-
házban 26 öregasszonyt védelmeztek. A menzaügyi bizottság 50 ma-
gyar egyetemi hallgató állandó ebédjéről gondoskodott. Új választ-
mányi tagok lettek: Kemény Gizella bárónő, Szabó Miklósné, Szász 
Dezsőné és Vilályos Erzsébet. A nőegyletnek Tavaszi Sándor h. püs-
pök mondott köszönetet. 

Kolozsvár sétatere régi büszkesége a városnak, sőt egész Er-
délynek. Sok szív megfájdul e hír hallatára: a 150 éves ősi fák kor-
hadni kezdettek és közülük 15 óriást már kivágatott a város kerté-
szeti hivatala. A Fellegvár is ősi múltról regél. A fellegvári hegy-
oldal telektulajdonosait a hatóság felszólította, hogy 30 napon be-
lül ottani házaikat bortsák le. A rendelet 250 kis ház sorsát érinti. 

Arad. Az adóvallomási ívek kitöltése 'befejeződöd és megkez-
dődött azok hatósági ellenőrzése, melynek általános népszámlálási és 
összeirási jellege van. 

Falut csinál az oláh Dicsőszentmártonból Mióta a megye 
székhelyét Dicsőszentmártonból Balázsfalvára helyezték át, a soroza-
tos állami hivaalok áthelyezésével újabb csapásokat mérnek Kiskü-
küllő megye magyarságára Most a nemzeti bank fiókját és a pénz-
dgyigazgatóságot helyezték át annak hangoztatásával, hogy D. Szent-
mártonnak faluvá kell visszafejlődnie és Balázsfalva lesz a város. 

Dicsőszentmártonban az unitáriusok műkedvelő gárdája műso-
ros estélyt rendezett, mely az unit. egyházközségnek fényes erkölcsi 
és anyagi sikert hozott. 

A Küküliővidéki Daloskerület közgyűlésén Miklós Géza be-
jelentette, hogy a Glória dalkör egyesül a róm. kath. Cecilia-dalkör-
rel és Glória dalárda címen működnek tovább. 

Cs íkmegye . Harminc gazdakör alakult utóbbi időben. Legerő-
teljesebben működik a gyergyó-szentmiklósi, gyergyó-újfalusi és csik-
csekefalvi. Csíkszentdomokoson olyan tömegben jelentkeztek a gaz-
dák a tanfolyamra, hogy nagy részüket vissza kellett utasítani. Gy. 
Szentmiklóson a 45 éves gyergyói gazd. egyesület kiállítást és gaz-
dasági bemutatót rendez. 

A marosvásárhelyi nagytrultú magyar kaszinó febr. havában 
'ártott tisztújító közgyűlésén az elhúnyt Ziegler Károly elnök helyébe 
Császár Béla ny. táblabíró, közjegyző helyeitest, alelnöküknek pedig 
Fekete Andor dr. ügyvédet és Horváth Jenő dr. orvost választották 
meg. 

Nagyváradi hirek. Megfigyelés alatt tartják a magyar családo-
kat, vájjon kik hallgatják a magyar rádió külügyi híreit és egyéb 
magyar híreket. Az előkelőbb román hivatalnokok és gazdagabb 
magánszemélyek házaikat eladták és húzódnak be a regátba. Minél 
gyorsabban urak, mert az elővigyázat nem árt 1 Különös nyugtalan-
ság uralkodik a váradi lakosság körében. 
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L Á R M A F A 
Halálozás. Részvéttel vettük a hírt, hogy Köpeczi Boócz Jó-

zsefné, rendőrkapitány özvegye Budapesten 64 éves korában, várat-
lanul meghalt febr. 28 án. Mint édesanya nemes áldozatossággal ne-
velte fel gyermekeit, köztük Köpeczi-Boócz Lajost, a kiváló székely 
színművészt. 

Ignácz Rózsa sikere. A jeles székely művésznő a színészetről 
átlépett az irodalmi területre. Egymásután jelennek meg regényei. 
Irodalmi meglepetésként hatott a Vígszínházban ismeretlen szerzőtől 
érkezett „Ezer pipacsfej" c. darab, melyről utólag derült ki, hogy 
ignácz Rózsa a szerzője. A szereposztás már megtörtént. 

Darkó Jenő székfoglalója az o lasz Arcadia-akadémián-
Rómában az Ősi Arcadia-akadémián február 23-án tartotta meg szék-
foglalóját Darkó Jenő debreceni egyetemi tanár. Előadásában meg-
emlékezett Hannulik János magyar piarista tanárról, aki szintén az 
akadémia rendes tagja volt, majd az oláhok Erdélybe való beköltö-
zésének kérdését fejtegette. Megállapította, hogy a szerb-bolgár ha-
tárvidékeken alakult ki az oláh nyelv: innen hozták az oláhok sajá-
tos társadalmi és egyházi szervezetüket, amelyek Erdélyben eredeti-
leg teljesen idegenek voltak. Darkó Jenő előadását Pasquini történet-
tudós, az Arcadia-akadémia alelnöke köszönte meg. 

Előadás, Az Országos Gárdonyi Társaság 1939. évi február 
25-én tartott ülésén dr. Szacsvay József, lapunk főszerkesztője tartott 
meglepően érdekes előadást: „Az erdélyi lélek történelmi ereje és 
hivatása" cimen. 

Lapunk kiadóhivatalához érkezett adományok f. évi márci-
usra : Ádám Éva, dr. Szacsvay József 10—10 P ; dr. Némedy Gyula, 
Tamás Károly, Futásfalvi Vargyassy Márton 5—5 P, Szotyory Dániel 
Bpest 2 P. 

Zeneművészet i havi folyóirat. A Dalos Világ III. évfolya-
mának 2. (februári) száma igen értékes tartalommal jelent meg. Vi-
téz Kéray Endre „Bácskai két ballada" címen közöl értékes nép-
balladákat. A kóták közül kiemelkedik L. Keczer Gézának dr. Né-
medy Gyula „Kállai-kettős" versére írt zenéje. A nívós zeneművészeti 
folyóirat fel. szerkesztője és kiadója vitéz Kéray Endréné, aki ezzel 
a számmal is becsesen szép munkát végzett a magasan szárnyaló 
magyar dal időtállóságának bizonyságául. A zeneművészeti folyóirat 
megrendelhető a kiadóhivatalban: Szeged, Boldogasszony sugárút 
43. sz. 

Erdélyi Est 
Február 24-én tartotta meg nagyszámú közönség jelenlétében a 

„Turul Szövetség" „Erdélyi Estjét" Budapesten a Turulvár nagyter-
mében. 

Az Esten megszólaltakErdély reprezentáns költői, a székely nép-
mesék, balladák, táncok és népdalok pedig Erdély sajátságos lelkét 
és a székely ember életét elevenítették meg és varázsolták a jelen-
levők elé. 

Ifj. Fitos Vilmos orsz. kulturális turul vezér lendületes szavak-



ka! vezette be az Estet: — Nem véletlen, hogy a mai esténket épen 
Erdélynek szenteljük, mert az új egyetemi félév elején, az új munka 
indulásakor kétszeresen is szükséges Erdéllyel foglalkoznunk. Először 
is azért, mert az erdélyi mrgyarság szelte > e utat mutathat nekünk 
a mai szellemi útkeresések idején. Az erdélyi magyar szellem mindig 
a legharmonikus ibban tudta egyeztet i a szellemi szárnyalást és a 
gyakorlati é zéket, a közösség egyetemes érdekét és a lélek fejlődésé-
hez szüKséges egyéni szabadságot. Erdély magyarsága a történelem 
folyamán csaknem minden időben megtalálta a legegészségesebb kor-
szerű formákat. Paratl m ruganyossággal mindig a megfelelő eszkö-
zöket használta nagy harcában De van más oka is, hogy ma Ko-
lozsvár felé fordítjuk tekintetünket. A Turul-mozgalom legalapvetőbb, 
legmélyebb elvi állásfoglalását kívánjuk a mai estélyünkkel demon-
s rálni. A Tu ul az egyetemes magyarság mozgalma. A belölünk ki-
szakadt magyar tömböknek, szórványoknak és egyeseknek érezniök 
kell maguk között az egész magyarság erejét. Az amerikai magyar-
ságtól a csángókig minden magyart egy nagy szolidáritásba akarunk 
ölelni. 

Ezután Hosszú Zoltán (Dani bá) a Nemzeti Színház művésze, 
tb. dominus b rj'árs székely balladát (A székely katona) és egy tréfás 
népmesét (Az apám lakodalma) adott elő a tőle megszokott ízes, szép 
előadásmódban. 

Szabó Lajos operaénekes székely népi dalokat énekelt zongora 
kísérettel. 

Apáthy Imre a Nemzeti Színház kitűnő művésze, tb. dominus : 
Tompa László, Reményik Sándor és Áprily Lajos verseiből szavalt a 
hallgatóság meg-megújoló tapsai mellett. 

Oláh György az Uj Magyarság belső munkatársa, tb. dominus : 
„Magyarok és románok harca Erdélyért" címmel tartotta meg elő-
adását, amelyben erdélyi és romániai útjának személyes impresszióiról 
számolt be. 

A regáti magyarságban kiírthatatlanul él magyarsága, öntudata 
— mondotta. — Nagy Sándor bukaresti ref. lelkész nem is olyan 
régen kiáltotta el a magyarság fájdalmát: a Regátban fog £ vérezni 
Erdély s a magyarság ott fog elpusztulni a nagyromán tengerben. 
Ma már tudjuk, hogy nem ilyen sötét jövő vár az erdélyi magyar-
ságra. Uj-Bukarest külvárosaiban a magyar lelkész mellett ott ülnek 
a kis magyarok s zsoltárokból tanulják az ékes magyar nyelvet. Az 
előidó ezután lelkes szavakkal emlékezett meg Sükei Imréről, az, első 
bukaresti magyar lelkészről, a szőkefalui székely parasztról, aki a 
múlt század e'ején Bukarestbe megy, saját erejéből megalapítja az 
első magyar ref. egyházközséget s 1835 ben már magyar templom 
áh a román fővárosban, ami Trnnon óta valóságos aziluma lett az 
otani niagyír kisebbségnek. — A mai magyar újjászületés erőben és 
és erkölcsileg is magasan felette áll a románságénak. Mi győzni fo-
gunk, h< idebent a csonka hazában is győz az új szellem, amelyet 
a Tuiul Szövetség képvisel. Mi őrállói vagyunk a magyarságnak, 
h 'gy a magyar nemzeti újjászületést célzó reformok el ne sikkadja-
nak — fejezte be beszédét Oláh György. 

A nagy he'yesléssel fogadott előadás után Végh Kató operaéne-
kes székely népdalokat énekelt. 

Nagy Sári a nagytehetségű, fiatal előadóművésznő székely nép-
balladákat adott elő. 



Végül a SzEFHE híres tánccsoportja erdélyi néptáncok bemu-
talásával méltókép zárta be a Turul Szövetség magas színvonalú 
„Erdélyi Estjét". 

Székely Zsolt. 
Levelesládánkból 

Igen Tisztelt Felelős Szerkesztő Úr 1 
A Hargitaváralja ötödik száma közölte vitéz Imecsfalvi Imecs 

György főispán és főbíró Ur Őméltóságának megnyitó beszédét. A 
hazaszeretetről szóló rész utolsóelőtti szakasza így hangzik: 

„. . . az édes Hazában élünk, a Hazáért dolgozunk és hazasze-
retet dolgában bárkinek például szolgálhatunk. Készek vagyunk éle-
tünket bármikor habozás nélkül a Hazának feláldozni, mint ahogy az 
ősszel erdélyi fiúk önként tömegesen jelentkeztek a csehek ellen ka-
tonai szolgálatra". 

Ezt olvasva, március másodikán a Honvédelmi Minisztérium-
hoz címzett 4271/c. számú ajánlott levélben azonnal újra önként je-
lentkeztem tüzvonalbeli katonai szolgálatra, meit észak felé még nincs 
minden befejezje és kelet most van soron. Igaz, hogy hatvankét éves 
vagyok, de a fizikai hiányokat pótolja a jó erkölcsi hatás, amit a csapa-
tokra ilyen koros ember megjelenése gyakorol. 

Reménylem, hogy példámat mindazok követik, akik magukat 
nálamnál jobb hazafinak és ősibb magyarnak tartják. 

Tisztelettel: 
Budapest, 1939 március 7. 

Dr. Udvarnoky H. Antal. 
Kedves Felelős Szerkesztő Uram 1 

Megkaptam a Hargitaváralja legutóbbi számát, amely -y -y tol-
lából kedves és meleg megemlékezést közöl férjemről, Nagy Istvánról. 
Megindulással olvastam a szeretetnek és őszinte megértésnek ezt a 
bensőséges megnyilatkozását. Engedje meg Szeikesztő Uram, hogy 
szíves készségéért, mellyel ennek a cikknek megjelenését lehetővé 
tette, meghatott lélekkel mondjak igaz köszönetet. 

Levelemhez csatolom vitéz Hódsághy Bélának, Nagy István egy 
bajai hívének és barátjának emlékbeszédjét, mellyel a művésznek egy 
posthumus kiállítását nyitotta meg. Alkalommal í J á n fel tudja hasz-
nálni Szerkesztő Uram. 

Ismételt köszönetem mellett vagyok 
Baja, 1939. március hó 6-án 

meleg köszöntéssel: 
Özv. Nagy Istvánné. 

Községi Élet 
Márciusi est Szegeden. A Hargitaváralja J. Sz. Község sze-

gedi társközsége a Szefhe, a Dalos Világ és a Hargitaváralja írótá-
borának közreműködésével f. évi március hó 16-án este 8 órai kez-
dettel a jelképes község hivatalos helyiségében (a Raffay vendéglő 
különtermében) műsoros hazafias estét rendez. Az ünnepi est szó-
noka a község részéről dr. Ditrói Gábor egy. ny. r. tanár, örökös 
bíránk, a „Hargitaváralja" írótábora részéről dr. primőr Szacsvay Jó-
zsef író, főszerkesztő. Az est kiemelkedő pontja Gelei Juditka székely 
balladaszavalata. Igen kedves és szines műsor lesz. Belépődíj nincs. 
Beszámolót jövő számunkban adunk. 




