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Tavaszi ösvényen
Nekem más tavasz kell, nem ilyen városi, 
Ahol a fák lombját kertész kéz vágja ki.
Nem kellenek parkok ültetett virággal, 
Erdőket szeretnék, hol Nemere szárnyal.

Unom a kanárit, mely aranyrács rabja, 
Sasokat szeretek, mely a sziklát lakja.
A tudós papagály engem ne köszöntsön, 
Ilyenkor úgy érzem a világ kő-börtön.

Ezüst nyakláncon apró öleb nyafog...
Szép magyar komondor, hát ti merre vagytok ? 
Nem kell sima úttest frissen fellocsolva. 
Otthon poros úton ballag most a csorda...

Rám ne világítson hatalmas ivlámpa,
Mikor könnyes szemem a vén holdat várja. 
Felismerjük egymást régi cimborámmal:
S  összeborult lelkünk Erdély felé szárnyal.

Ádám Éva.

I

á ra : 60 fillér



Központi szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Szeged, Csemegi u. 4. Telefon: 21—06. 

Budapesti szerkesztőség: 
X., Stróbl Alajos u. 7. fszt. 445. 

Telefon: 1-44-8-33. 
Főszerkesztő: Budapest, IV., 

Bástya u. 35. II. 6. Telefon : 184-406 
Előfizetések és egyéb anyagi küldemé-
nyek Szegedre, szellemiek a budapesti 
és a szegedi szerkesztőséghez egyaránt 

küldhetők. 
Csekklapunk száma: 43.002 * 

Lapunk amerikai területen megrendelhető 
amerikai szerkesztő irodánkban. 

Cime: Stepben De Losonczy C. E. 
mérnöki irodája 1541—3 rd. avenue 

New York USA. 
A szerkesztőség tagjai: 

Sz. Solymoc Bea 
Dr. vitéz Bodor Aladár (Budapest.) 

Dr. Boga Dezső (Tápé). 
Dr.Fazakaa Sándor közs.b. (Debrecen.) 

Dr. Filó János (Budapest.) 
Oáll István (Felsőgalla.) 

Dr. Oonda Tibor k. b. (Szombathely.) 
Hoffmann Qéza (Szilasliget.) 

Dr. Ketnenes Antal (Jászberény.) 
Dr. v. Kolosváry Borcsa Mihály 

(Budapest.) 
Losonczy István (New-York.) 
Máté-Törék Oyula (Gödöllő.) 

Mezey Árpád közs. bíró (Felsőgalla.) 
Dr. Némedy Oyula (Szeged.) 

Péterfy Oyula közs. bíró (Kispest.) 
Reményik Andor (Győr.) 

Dr. Farczádi Sándor László (Bpest.) 
Tordal Sándor László k. b. (Gödöllő) 

Tamás Károly (Gödöllő.) 
Tiboldi József (Pestszenterzsébet.) 

Futásfalvi Vargyassy Márton k. b. 
(Pestszenterzsébet) 

Xantus Elek közs. bíró (Gyömrö.) 

Előfizetési díj Magyarországon: 
Egész évre — — — — lO.— P 
Félévre — — — — — 5.50 P 
Negyedévre — — — — 3.— P 
Számonkint — — — — 0.60 P 

Európában: 
Egész évre — — — 10 s. v. frank 

Európán kívül: 3 dollár. 

Szerkesztői üzenetek. 
A kéziratokat vissza nem adjuk. 

Csak válaszbélyeggel ellátott levelekre 
válaszolunk. 

Előfizetések csekkszámlánk számával 
(43.U/2) ellátott b ianco csekklapon is 

beküldhetők. 

Losonczy I. New-York. Az ameri-
kai hírlapokat megkaptuk. A részletes 
tudósításokat várjuk. A nyár folyamán 
kért kliséket és hozzátartozó adatokat 
tovább nem nélkülözhetjük. Önzetlen 
munkásságának eredménye megkapó s 
valóban követendő például állhatna min-
denki előtt. Legmelegebb üdvözletün-
ket küldjük. 

B. Mihály, Bpest Minden sorából 
lelkes hazafias érzések szólnak, de saj-
nálattal nem használhatunk belőle egyet 
sem. 

v. F. Imre, Szentes. Cikkét tartal-
mazó jelen számunkat b. elmére meg-
küldöttük. A szegvári Gazdakör szép 
jelmondata: „Nagymagyarország visz-
szaállitásáért dolgozzunk I" szellemében 
kérjük támogatását. Köszöntjük. 

M. Jenő, Kalocsa. Kedves levelé-
ből részleteket közlünk. Felvétele ér-
dekében Bndapest, IX., ker. Hőgyes 
Endre u. 3. sz. alatt székelő Hargita-
váralja jelképes székely anyaközség bí-
rájához, Dtmény Mózes Oméltósagához 
szíveskedjék fordulni. Örömmel fogad-
tuk előfizetőink táborába és szívesen 
látjuk majd a község lakói sorában is. 
Egyébként kedves levelét az anyaköz-
ség Elöljáróságához továbbítottuk. 

Dr. K. J. Örkény. A vonatról le-
késtünk s a húsvéti öröm napokat szer-
ző utasokhoz nem csatlakozhattunk. 
Hisszük, hogy ők derekasan megállták 
helyüket. Nem az előfizetés elmaradá-
sát, hanem a 'áin székely sonkák el-
pusztítását fájlaljuk I 

Sz. Oyula, Ádánd. A novellát kéz-
hez vettük. Besoroztuk a közlendók 
közé, terjedelme miatt azonban meg 
kell rövidítenünk. Szíves türelmét kér-
jük. 

0 . János , Tiszacsege. Lapunk 8. 
számát is megküldöttük. Az önként je-
lentkezők mindig lelki örömet szereznek. 
A felvételre vonatkozó kérdésére M. 
Jenő Kalocsa cfmre küldött fenti üze-
netünkben megtalálja a választ. Levelét 
ugyanoda továbbítottuk. 

B. Oy. Pestszenterzsébet. A kért 
cim Bpest, I., Ipoly u. 16. IV. e. 3. A 
kedves leveleket érdeklődéssel olvas-
tuk. Üdvözlet. 

R. Oy., Győr. Olaszországi útján 
gondoljon ránk is. 

Csihányosi, Bpest. Reméljük, hogy 
a rejtélyes belüket eddig megfejtette. A 
hún-székely írásformához hasonlók. Hu-
morát élveztük. A „SzESz"-szel kap-
csolatos tervezetét illetékes helyre jut-
tatjuk. 

Árpád nyomda nyomása 

Nyomdáért felel Szittner János 

Felelős lapkiadótulajdonos: C s . J ó s a J á n o s községi bíró. 



Szeged, 1939. április 15. IV. évfolyam 8. szám 

H A R G I T A V A R A L J A 
a Hargitaváral ja j e lképes székely községek hiv. közlönye . 

A i erdélyiek tudományos, szépirodalmi é s társadalmi folyóirata. Megjelenik minden hó 1-ón ó s tS-ón 

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

Magyar jövő. 
Irta: Dr. KEMENES ANTAL, jászherényi áll. gimnáziumi tanár. 

Egy nemzet sem mondhatja el annyira, hogy jövőjét multjára 
építheti, mint a magyar. Ebben az értelemben a mult és. jövő nem-
zete vagyunk. Ez a történelmi meglátás csillant meg lelkemben, va-
lahányszor Trianon rabja, Csonka-Magyarországra gondoltam. 

Nagy Lajos Nagy-Magyarországának értelmi és erkölcsi hatalma 
három tengerig ér. A mi hanyatló nemzedékünké pedig még a mult 
év őszéig, csak a trianoni halálsorompóig terjedt. 

A történelem örök törvényszerűségének a nyelvén: a terület és 
nemzettudat között okozati összefüggés van. így egész magyar lélek 
egész, csonka magyar lélek pedig csak Csonka-Magyarországot je-
lenthetett. 

A területzsugorodás mögött mindig ott él a lélekzsugorodás örök 
törvénye és viszont. Ez területtörténelünk ezeréves sorsának és en-
nek végállomása, Csonka-Magyarország történeti térképolvasásának 
nyelve, pszichofizikai tiika. 

Vértanú nemzetünk pszichofizikai zsugorodása egy kü'ső vég-
zet Trianon, és egy belső sorscsapás: a nemzettudat, fi j i lélek rom-
lásával szerves összefüggésben áll. 

Népdalaink, szokásaink, erkölcseink, hilünk az idegélet, hús-
kultusz szélső kilengéseiben sorvadtak Trianonig, a nemzetközi ún. 
liberális, modern magyar irodalom elveszítette a kapcsolatot a ma-
gyar földdel és múltjával. Megtagadta a lelki közösseget Petőfi, Jókai, 
Arany irodalmával. Árván hagyta az ezeréves Magyarország gondo-
l t á t . Akarva, nem akarva egyengette az őszirózsás és kommunista 
forradalmak útjait. 

Nincs se regénye, se drámája az elvérző magyarság s o r s á r ó l . . . 
Ma még az alkonyuló irodalmi vandalizmus szelleme ömlik fő-

városunk színpadjáról és irodalmából a vidékre is, hogy megmér-
gezze és megsemmisítse a nemzeti öntudatot, hogy ellopja a Rákó-
cziak, Széchenyiek, Kossuthok Magyarországának lelkét. A liberális 
szemlélet síkjára beállított ún. modern magyar irodalom az alulról 
felfelé és nem felülről lefelé irányuló tőmegélet kormányzásának er-
kölcstelen eszközeivel a haszon prózájává válik s fajunk lelki életét 
Posvánnyá laposítja, érverésünket elakasztja. 
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Romboló munkája a lelki élet legalsóbb akkordjára: az ösztön-
szerűségre épít, jóllehet tudnia kellene, hogy az egyéni és közboldog-
ság parancsára a tömegek felett a tudás és erkölcsi hatalomnak kell 
uralkodnia, mert ezek „lelki világa rendkívül alantas" — irja G. Le 
Bon. A profanum vulgus felett, már két- és félezredévvel ezelőtt pál-
cát tört a görög Herakleitos az ún. belátásos erkölcstan első hirde-
tője, nemkülönben Sokrates, a fenséges lelkű athéni filozófus is. 

A vér, hús, üzlet ún. modern irodalma elfeledte, hogy ütött-
kopott fakeresztek alatt, a Kárpátok és az Adria partja között, Isten 
és a hősök lelke virraszt a magyar örökkévalóság felett. Ez az iro-
dalom hátatfordított multunknak. Ráásított, rákacagott vértanúink vé-
réből fellángolt új magyar lelkiségünkre: irredentizmusunkra. 

Ennek a nagy magyar dicstelen halálnak üzent hadat Cs. Jósa 
János a csonkahoni széi^elység hivatalos közlönye: a szegedi Hargi-
taváralja hasábjain Erdély történelmi lelkével, Erdélyért, Nagy-Ma-
gyarországért. 

Cs. Jósa János oki. középisk. tanár, hírlapíró, a Hargitaváralja 
felelős szerkesztője azok közé tartozik, akik még a lezárt koporsó 
mellől is feltámadást hirdetnek, akiknek a lelke Pozsonyt, Késmár-
kot, Kolozsvárt, Marosvásárhelyt, Zágont és Temesvárt keresi. Akik 
nem hisznek abban, hogy örökre felhőbe hanyatlott a székelyek Napja, 
akik új diadalmas reggelt várnak Keletről, amikor a magyar róna és 
„Csíkország" újra találkoznak a kivívott diadalban. Akiket a rodostói 
tengerpart és a torinói Via Dei Mille egyszerű szürke kis bérházának 
tűzoszlopa vezet a csillagtalan magyar éjtszakában, akik a Tejutat 
Hadakútjának tekintik, melyről Csaba vitézeinek szelleme üzen : 

„Ébred már Hadurunk . . . Ébred Trianon egykor halott nem-
zete . . . halott országa, s megszólal alvó mesénk" . . . 

Erdély a multunk, jövőnk. Erdélyt hazavárjuk! 

Adalék Erdély történetéhez. 
( A „Magyar Szövetség" megalakulása.) 

KÖZIÍ : T A M A S KÁROLY. 
Mikor az erdélyi magyarság körében minden reménység kialudt 

abban az irányban, hogy a haza földjét a sors vagy a fegyver hatal-
mával rövidesen visszaszerezhesse, megkezdte szervezkedését a ma-
gyar népi, politikai és gazdasági erőinek tömörítésére az új állam-
jogi helyzetben. Először Kolozsvár mozdult meg, utána Maros Vásár-
hely, majd az egész Erdély magyarsága egyesült a Magyar Szövet-
ségben, mint alkotmányos szervezetben. 

Mivel a Hargitaváraljának egyik főcélkitfizése éppen az ilyen 
mozgalmak lerögzítése a megszállás idejéből, leközlöm a marosvá-
sárhelyi szervezkedésre vonatkozó „Felhívás"-t, mint a gyászos idők 
egyik történelmi dokumentumát s mint adalékot Erdély történetéhez. 
Az eredeti Felhívást a Hargitaváralja okmánytárának adományozom. 

Felhívás 
Maros-Torda vármegye és Tárgu-Mures—Maros-Vásárhely sz. kir. 
város 
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Magyar Népéhez ! 
A sors keze elszakította a mi szűkebb hazánkat Magyarország-

tól. Néma mozdulatlansággal és önfeláldozó becsületességgel szen-
vedtük át elszakíttatásunk gyásszal teljes átmeneti idejét, míg a tria-
noni béke ratifikálásával belejezést nyert a történelmi folyamat. 

Ma új államjogi helyzetünkben eligazodást keresve egymáshoz 
kiállunk, hogy új helyzetünkben is egymásra találjunk. Testvéri kéz-
szorítást keresnek a k-nyujtott kezek s azok összefogó láncolatában 
megnyilatkozó magyar lelkek egységéből a Romániában élő magyar 
nemzetiségű állampolgárok nemzeti közvéleményének kialakulását sür-
Seti nemzeti létünk parancsa. 

A nemzeti közvélemény kialakulásához alkolmányos szét vezet 
szükséges Ezt akarja az erdélyszerte megindult szervezkedést moz-
galom a 

Magyar Szövetségben 
megteremteni, mely az erdólyi testvérnépek békéjének és konszolidá-
ciójának egyik erőssége kell legyen. 

Ebből a nemzeti munkából egy igen fontos rész vár Maros-
Torda vármegye és Tárgu-Mures—Maros-Vásárhely város, mint a 
székelyföld kulturális központjának magyar népére. 

Ennek a munkának megkezdésére hívunk fel Titeket magyarok, 
társadalmi és felekezeti különbség nélkül, s arra kérünk, hogy az 
vgység és összetartás jegyében jelenjetek meg a Magyar Szövetség 
Maros-Torda megyei és Tg-Mures—marosvásárhelyi tagozatának 
i 921. évi július hó 10-ik napján, délelőtt 11 órakot a Transsylvánia-
szalioda nagytermében tartandó alakuló gyűlésén. 

Egyházi, társadalmi és gazdasági egyesületeink képviseltették 
magukat s minden magyar ember, kinek módjában áll, jelenjen meg 
megyénk és városunk magyarságának első megmozdulásánál. 

Minden emberre szükség van, mert minden emberre munka vár. 
Az előkészítő bizottság: Abos J'ózsef r. kath plébános, B^rtha 

Farkas földíves, Balogh Dániel iparos, Bodó Sándor volt kir. fő-
ügyész, Csiky Emil kereskedő, Dr. Dékáni Kálmán ref koll. tanár, 
Geé György földész, Dikai János szabó, Dr. Dósa László ügyvéd, 
Fnyedi Jenő mészáros, Gáspár József a földm. szöv. elnöke, Gámán 
György kereskedő, Gárdos József a Székely Gazd. Szöv. elnöke, Dr. 
Hajdú István ügyvéd, Keresztes Béla iparos, Kovács Elek a polgári 
Párt elnöke, Dr. Malom Dezső orvos, Mestitz Henrik gyáros, Orbán 
Balázs a földm. szöv. igazgatója, Dr. Péterfy István orvos, Péterfy Dé-
•ms az Építőiparos szöv. elnöke, Keleti Péter gyárigazgató, Dr. Péterfy 
Aron ügyvéd, Papolczi István földmíves, Dr. Sebess Jenő ügyvéd, 
D r - Szabó György r. kath. főgimn. tanár, Dr. Szoboszlay László ügy-
véd, Tamás Károly tanár, Vadady F. Sándor kereskedő. 

Censurat: Ancean. 

kir. 
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Megindult a láthatatlan hadsereg 
Kettéhasadt Erdély, a Székelyföld és a magyar ég felett elterülő 

sötétség. A föld és az ég pereme közt megjelent az igazság tündöklő fé-
nyének első sugara. Erdély sorsa az európai érdeklődés és igazságosz-
tás középpontjába került. Ezt az első sugarat még itt-ott eltakarhatja 
a kettéhasadt sötétség egy-egy fekete felhő foszlánya, de maga az 
igazság mégis diadalra jutott és komoly tényezőknek ad nehéz és 
felelősségteljes gondot. 

Az Erdély felé menetelő láthatatlan hadsereg körülfogta Erdély 
határait. És a láthatatlan hadsereg fővezére, a székely lelkiség meg-
szólaltatta a nagy találkozóra hívó kürtöket. 

Összeült 1939. március 26-án az erdélyi nagygyűlés. A munka 
megindult. Az elért és elérendő eredményeket majd látni fogjuk. 

Amikor dr. Ugrón Gábor a nagygyűlés elnöke súlyos és meg-
fontolt szavaival ismertette Erdélynek, a Székelyföldnek lelkiségét, ak-
kor a terem felett repeső szívvel láttam lelki szemeimmel a székely lelki-
ség gúzsba kötött történelmi óriását, a székely—magyar őserőt, amint ke-
mény öklével szétzúzza az útunk elé gördítelt akadályokat. 

Amikor a Hargitaváralja jelképes székely községek főbírája, dr. Ve-
ress Gábor, felolvasta a naggyűlés első határozatát, mely szerint a 
csonka hazában lévő összes erdélyi és székely társadalmi egyesület 
ebben az órában egy nagy Erdélyi Szövetségbe tömörült: megterem-
tette az Erdély felé 20 év óta szakadatlanul menetelő láthatatlan had-
sereg immár láthatóvá vált új és reményteljes, hívő és küzdeni akaró 
hatalmas táborát. És e pillanatban lelkünk Isten trónja elé borult és 
befelé elsirt örömkönnyek közt adtunk hálát Istennek annak tudatá-
ban, hogy a székely lelkiség a nagy tettet re készen áll akkor, mikor 
elérkezett az utolsó óra : Most, vagy soha 1 

Amikor dr. Ugrón Gábor zprószavaiban a saját erőnkből vissza-
szerzett Ruténföldröl beszélt és azt mondotta, hogy Erdély visszaszer-
zését is a magunk erejével fogjuk keresztülvinni, akkor minden szé-
kely és erdélyi magyar lélek a vezért kereste, aki hamarosan hazave-
zeti ősi földjére a húsz év óta száműzött erdélyi népet 

A téves békeszerződések második korcsszülötte, a csalásra és 
hazugságra felépített „Nagy Románia," válaszútra jutott. Az ő baja, 
hogy mit csinál! Ma még választhat, ma még saját sorsa felett dönt-
het ő maga. Élni akar-e, vagy a pusztulást választja. De ho lnap? ! 

A székely lelkiség most már látható hadserege körülzárta a ha-
tárokat. Nincs többé kibúvó, mert most az egyszer a történelmi igaz-
ságé a jövő ! 

Nincs magyar a földkerekén, kinek ajkára e napokban ne jönne 
ez a szó : E rdé ly ! 

Székelyek vagyunk ! A magas kőszikla tetején állunk, honnan 
beláthatjuk az erdélyi tájakat. Félre hát a kishitüséggel! Félre a tu-
ráni átokkal! Barát és ellenség, öreg és fiatal szüntesse be az egye-
netlenséget, a viszályt és széthúzást. Fogjuk meg egymás kezét, hogy 
a magas kőszikla tetejéről a mélységbe ne zuhanjunk. 

Felhangzott a kürt szava! 
Uzindur. 
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Bihar vármegye ismertetése 
Irta: Gróf ESTERHÁZY MÓRICNÉ 

Bihar vármegye — vagy ahogy régen sokszor hívták: Bihar-
ország — gyermekéveim első otthona volt, mert noha Arad-megyé-
ben születtem, de 1902 nyaráig szüleim* Bályokon, Bihar-megye 
Hargitai járásban laktak. Nagyanyám halála után e birtok nagybá-
tyámé lett és szüleim végleg Arad-megyébe költöztek. Ezért Bihar-
Hegye a gyermekkor aranyos rózsaszínű ködén világít felém és ezért 
bátorkodtam ismertetésére vállalkozni. 

Sohasem térhettem azóta Bályokra vissza, Bihar-megyéből sem 
láttam mást, mint két éve az érmihályfalvai siguranza hivatal t—mig 
a sötétben vártunk útleveleink láttamozására, a szomszéd korcsmá-
ban magyar nótát húzott a cigány, — tavaly pedig Debrecenből Bé-
késcsabára menve határőrséget kellett látnom Berettyóújfalun. Hogye 
két kis, látszólag oly igénytelen tény mit jelent, ezt itt fölösleges 
Hagyaráznom. 

Most pedig engedjék meg, hogy megkíséreljem föleleveníteni 
Bihar-vármegye földrajzát, történelmét, szerepét az Ország történel-
mében ; felsoroljam neves fiait. — Ez utóbbi feladat talán a legne-
hezebb, mert őszintén bevallom, hogy mikor átolvastam Bihar-vár-
Hegye Monográfiájának az erre vonatkozó fejezetét, elámultam a nagy 
számú híres magyaron, kik mind Bihar-megyében születtek. 

Kezdjük hát a földrajzán, mely nagyon változatos, hisz a Bihar-
Vlegyásza hegység másfélezer méternél is magasabb csúcsaitól az al-
földi síkságig, mely a Sárréten csak 84 méterrel magasabb a tenger 
színtjénél, mindent megtalálunk. Vannak Biharban gyönyörű őserdők, 
de kopár sziklaormok is. A Kőrösök és Berettyó vadregényes völgyei 
szépségben vetekednek bármely talán híresebb, ismertebb vidékkel. 
Majd az Érmeilék bortermő lankái terülnek el szemünk előtt, hol 
Nagy-Magyarország egyik legzamatosabb bora termett; végül pedig 
a Nagy Magyar Alföld részben dúsan termő, részben szikes, kopár 
síkságára érünk. Csak ennek egy részét hagyta meg nekünk Trianon, 
de Pázmány Péter szülővárosa, Arany János otthona ma nem Ma-
gyarország a térképen . . . 

Pedig idézve B i h a r - m e g y é n e k egy ma is élő szülöttjének, Ritoók 
Emmának versét: 

Elfeledhetjük-e azt valaha, 
Hogy az akác hulló, fehér hava, 
A nyárfán az ezüst színű levél. 
Aranykalászos róna mit beszél ? 
A pásztortűz az őszi éjszakán 
Még ott mélázik nagy költőnk szaván... 
Vagy már feledtünk is talán ? 

E kérdésre, azt hiszem, mindnyájan azt feleljük 
Nem, Nem, Soha! 

Ércekben és értékes közetekben gazdag terület Bihar-megye. 

* Gróf Eszterházi Móricné Gróf Károlyi Gyula, volt miniszterelnöknek a 
leánya. 
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Gyógyforrásai, fürdői messzeföldön híresek, sőt már a rómaiak is-
merték és használták őket. Rezet is először ők bányásztak itt. Vasat, 
ólmot, cinket, sőt ezüstöt és aranyat is adnak a bihari hegyek. Azon-
ban, ha fel akarnám sorolni ennek a mindenben oly gazdag várme-
gyének ásványtani, állat- és növénytani kincseit, ritkaságait, oly tudomá-
nyos tanulmányt kellene írnom, melyhezelsősorban hiányzik a tudásom, 
másodsorban pedig e lap terjedelme sem engedné. Nem lehet célom 
még természeti szépségeinek leírása sem, hisz mint említém, kis 
gyermek korom óta nem láttam épp a legszebb részeit. Akik valaha 
ott jártak, ott éltek, onnan a történelmi zivatar folytán kénytelenek 
voltak eljönni, most, e pár szavamra biztosan maguk előtt látják 
mindazt, ami emlékeik közt a legszebb és legfájdalmasabb. Akik pe-
dig nem ismerik Bihar-megyét, talán vágyat fognak érezni, hogy 
megismerjék. 

A Hargitaváraljában csak felidézni akarjuk egy-egy vármegye 
szellemét, hadd lépjenek ki a feledés ködéből. Csak néhány vázlat-
szerű ecsetvonás, mely azonban elég, hogy lelki szemeink előtt 
megjelenjenek a régi tájak, városok, egy-egy utca, házak, emberek, 
egy kert, virágok, i l l a t o k . . . fülünkbe csendül egy n ó t a v é g . . . ki ne 
tudná mily varázzsal visz vissza a múltba az illat és a zene ! Mit is 
jelent egyiknek-másiknak ez a s z ó : 

B i h a r ? 
Nekem például Bályok jut eszembe, a szép dombos vidék, ho-

mályosan, a majdnem negyven éves távlatból, látom a házat, anyám 
szobáját, melynek nagy margarettás bútora most is előttem van, 
eszembe jut egy szürke l ó : a Figura, az első, melyen ültem, atyám 
ölében két éves koromban, látok egy nagy fekete kutyát, mely a Sze-
rep névre hallgatott és melynél hűségesebb lényt nem ismertem. És 
érzem a Bakator szőlő izét, melyet nem felejtettem el soha, noha 
azóta sem tudtam sehol sem fellelni, bármennyire is kerestem. Hat 
éves voltam, mikor elhagytam Bihar-megyét, de hányan vannak, kik-
nek most megjelenik egész if júságuk, életük java talán, kiknek a régi 
szép emlékek mellé sorakoznak keserűek is, mert kénytelenek voltak 
látni, hogyan lett Váradból O r a d e a . . . a múltból, a homályból elő-
jön Bihar szelleme, élő valóság Bihar-ország I Kísértet, mely azon-
ban hisz a Fel támadásban 1 

De szóljunk kissé történelméről, mely Szent László óta szerves 
része Magyarország történelmének. Várad kedves vára volt a szent 
királynak, majd nyugvóhelye is. Itt történtek sírjánál azok a csodák, 
melyek alapján Róma a szentek sorába emelte a kereszténység e 
gáncsnélküli lovagját, a vitéz magyar királyt, alig száz évvel halála 
után, 1192-ben. A történelem során nem igen volt magyar király, ki 
ne kereste volna fel Váradot és legtöbbje ú jabb és ú jabb jogokat 
adott e városnak. Harc és dúlás is jutott osztályrészül a váradiaknak, 
de úgy mint az ország, mindig ismét talpraálltak. Virágzó kort is-
mertek Vitéz János püspök alatt, ki II. Pius pápa, Hunyadi János és 
Kapiszlrán barátja volt. Udvarában nevelkedett Hunyadi Mátyás. V. 
László halála után Vitéz püspök ment Prágába , hogy hazahozza az 
ifjú Hunyadit és ő is koronázta meg. 

Mi sem bizonyítja erősebben B ;har-vármegye és Várad fontos-
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ságát, mint az, hogy hányan vetekednek birtokáért. Már az Árpád-
házi királyok idejében is igyekezett egyik-másik páilíitö hatalmába 
keríteni Váradot. Bocskay, Bethlen Gábor , a Rákóeziak számítanak 
e városra, mely szinte Erdély kapuja, Bihar-megye pedig pitvarként 
szerepel ebben az időben. Aztán közbelép a török és számos meg-
hiúsult ostrom után, beveszi Várad várát. Talán azért adott annyi 
neves embert a Hazának e föld, mert mindig a történelem központ-
jában volt. 

Itt született Erdély hatalmas kancellárja, Teleki Mihály, ki any-
nyit küzdött Erdély önállóságáért, hogy ezt végre a török császár 
niegsokalta és ellene küldte Thököly Imrét, Teleki honfitársát, volt 
fegyvertársát, ki a zernesti ütközetben legyőzte, a kancellárt pedig a 
tatár harcosok levágták. Sajnos, a magyar történelemben az ilyen 
„zernesti" ütközetek meg szoktak ismétlődni időnként, Isten óvjon 
tőlük. 

Nagy egyházfejedelmeket is adott Bihar-megye: Czibak Imre, 
a hadvezér-püspök, Telegdi Miklós, a kiváló tudós, Váradi Péter ka-
locsai érsek, Mátyás király bizalmasa, Vásári Miklós, Nagy Lajos 
korának diplomata püspöke, végül pedig úgy Hazánk, mint a Világ 
Egyház egyik legkimagaslóbb alakja, Pázmány Péter biboros, eszter-
gomi érsek. Mit mondjak r ó l a ? Hisz mindenki tudja, hogy abban a 
korban, mely igazán világviszonylatban is gazdag volt nagy embe-
rekben, Pázmány Péter a legjobbak közé sorolható. Nagy volt, mint 
ember, mint pap, mint tudós, mint író, mint magyar. Hacsak öt adta 
volna Várad Magyarországnak és a világnak, büszke lehetne, hogy 
ezzel a fiával világító fáklyát adott az emberiségnek. 

Az Aradi 13 vértanú egyike, Nagy-Sándor József tábornok, 
Irinyi József író, egy a „márciusi if jak" közül, Irinyi János, a gyújtó 
feltalálója, Kazinczy Ferenc, a magyar irodalom nagy tanítómestere, 
Csengery Antal, Szigligeti Ede, Szacsvay Imre, a ma is élö Riloók 
Emma és irodalmunk óriásként kimagaló alakja, kit egyénileg a leg-
nagyobb, mert örökké élő magyar költőnek tartok, Arany János, 
Toldi, Buda Halála és oly sok szebbnél-szebb költemény halhatatlan 
írója, mind bihariak. 

Az ú jabb kor nagy politikusai közül Bihar megyében ringott 
bölcsője Szilágyi Dezsőnek, ki a mult század utolsó negyedének 
egyik legragyogóbb szónoka és jogásza vol t ; innen származnak a 
Beöthyek, kik oly sok nagy hazafit adtak a magyar közéletnek; a 
Tiszák, kik közül Kálmán 15 éven át volt Magyarország miniszter-
elnöke, Lajos, Szeged város újraépítője, végül István, ki mint politi-
kus, majd mint katona hiven szolgálta Királyát és Hazáját, s végül 
életével fizetett azért a lovagias magyar szokásért, hogy mások hi-
báiért felelősséget vállalt. Igazán ráillik a Szent írás idézete: , 

„Mi mindnyájan, mint a juhok e l t éve lyed tünk . . . és az Ur őrá 
tette mindnyájunk gonoszságát . Feláldoztatott, mert ő akarta és nem 
nyitotta meg szá j á t . . " 

Bihar-megye az orvostudománynak is adott kiváló erőket, ezek 
közül világhírű Magyarország egyik legnevesebb szemorvosa, Grósz 
Emil professzor, kinek annyi száz és ezer ember köszöni szeme-
világát. 
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Nem lehet szándékom minden kiváló hiharit felsorolni, hisz 
bátran mondhatom róluk, hogy nevük: „légió!" — De még egyről 
nem feledkezhetünk meg s ez a békevilág nagy nótaköltője, Fráter 
Lóránd. Ki ne ismerné híres, szebbnél-szebb nótáit, melyek már jó-
formán népdalok lettek. Fráter Lóránd nemcsak szerzője volt e da-
loknak, de maga énekelte, hegedülte el őket. 

Noha nem Bihar-megye szülötte, de aradi, mégis meg kell em-
lítenem Schlauch Lőrinc bíborost, kinek személyében először díszí-
tette a váradi püspöki széket a bibor palást és kinek tevékenysége 
úgy összefügg Várad akkori történetével, hogy Magyarország egyik 
legnagyobb főpapját tisztelheti benne. 

Mit mondjak még Nagy-Váradról és Bihar-megyéről? Sajnos 
utolsó húsz évéről nem szólhatok. De hiszem, hogy Szent László 
városát megvédi nagy védszentje, noha pogány hordák szétszórták a 
hős király hamvait. Talán megismétlődik csodás segítsége, mint mi-
kor Laczfi Endrét és székely seregét megmentette a tatártól, mint 
Arany János Szent László Legendájában oly megkapóan ír le : 

Már a székely alig győzi, 
Már veszélyben a nagy zászló, 
De felharsog a kiáltás : 
„Uram Isten és Szent László" 

Győznek a székelyek, mert a tatárok mondása szerint 
Nem a székely, nem a Laczfi, 
Kit Isten soká megtartson; 
Hanem az a László, László I 
Az győzött le minket harcon: 

A hívásra ő jelent meg. ... 
A mi sivár modern korunkban is történnek csodák, ezt mi ma-

gyarok tapasztalhattuk a Szent István évben. De a csodaváráshoz 
hit is kell. Olyan hit, mint Szent Lászlóé, Pázmány Péteré, Arany 
Jánosé, kik harcok közt éltek, de nem kételkedtek, akármilyen sötét 
ís volt az ég felettük. Különben nem tudtak volna oly nagyok lenni. 
Hittek 

Magyarországban. 

„Ülj mellém a kandallóhoz. . 
Irta: HOFFMANN GÉZA 

Forgatom a Székelyföldről irott bibliát, Orbán Balázs a Székely-
föld leírása című hatalmas művét és megelevenedik előttem az ősi 
mult. Nem csupán színes és lelkemnek tetsző formában, hanem igazi 
valóságban. A logika szövétneke világítja be minden évszázadát. 

„E sziklahegyek rejtett magánya — írja Orbán — nem egy ősi 
műemléket őriz, mert alig van völgyület, amelyben egy vagy több ős 
várrom ne rejtőzködnék, gyakran bámulatra ragadó nagyszerű emlék-
töredéke egy titokteljes, egy senki által fel nem deríthető múltnak, 
egy-egy tisztes személyesítője a rege ködébe vesző s az ismeretek 
bonckése alól kisikló világnak, mely letűnt s csak kőbetűket hagyott 
hátra, melyekből olvasható történelmet összeállítani nem lehet. . ." 
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És ehhez hozzá teszem: a ködbe veszett regékből magyar hangok 
ütik meg hallószerveinket, tehát akik ott éltek, ott szőtték azt a me-
sés multat — azok magyarok voltak, őseink voltak és ez elég ahhoz, 
hogy igazságunkat senki e világon el nem vitathatja. 

„Hargitaváralja" ma a Székelyföld értékeinek, felséges ősi múlt-
jának és páratlan szépségeinek csonkaországi gondozója és a Székely-
földről kiáradó szellemnek kifejezésre juttatója, de legfőként annak a 
nemzedéknek, amelynek már nem szülőföldje a Székelyföld, csak 
származási helye, oktatója, irányítója és a hagyományok szellemében 
való előkészítője a küzdelemre, amely jönni fog, mert el kell jönnie! 
Miként szolgáljuk tehát ezt a célt, akik e szellemi kötelékben állunk, 
mint azzal, hogy itt tároljuk fel mindazt, ami a Székelyföldet a maga 
régi értékeiben, magyar világában és népi vonatkozásaiban szakadat-
lanul, Iapról-lapra bemutatja és felszított tüzében melegíti a lelkeket. 

* 
* * 

I. Villamosítás — oláh csalogatás. 
Régi feljegyzésekben gyakran találkozunk az ördöggel megszállt 

emberek eseteivel. Mi a neve manapság ennek a betegségnek és mi-
ként gyógyítják, erre nem terjeszkedem ki, de foglalkozom az olyan 
sátáni megszállottsággal, mely a lélek egészséges funkcióit támadja 
meg és fonák oldalára állítja mindazt, amit faji, nevelési, hagyomány-
beli, környezeti, iskolai felfogásainkban a „becsület" fogalmához kap-
csoltunk. 

A renegátokat tekintem sátán által megszállottaknak. Egy ilyen 
érthetetlen, sátáni megszállottság jut eszembe, amikor kiinduló gon-
dolatokat keresek a régi székely értékek ismertetéséhez. 

1921—22. évben a háromszékmegyei közvéleményt, amely akkor 
csüggedten, elernyedetten szemlélgette a rideg szürkeségbe borult 
égboltozatot, tompultságából felrázta egy merész teiv, egy nagysza-
bású mérnöki létesítmény : Sepsiszentgyörgy és környékének villamo-
sítása. A Bodza vízben rejlő erők kihasználása tehát székely gazda-
sági erőforrás. 

Mivel letéptek a nemzet testéről, az adott viszonyok között kell 
élnünk és a fajt fenntartani. A faj fenntartásához pedig elsőrendű 
kellék a gazgasági jólét biztosítása, amely a kisebbségből is fölényes 
erőtényezőt alakíthat. Hogyne szédítette volna el a szörnyű zuhanás 
óráiban ez a káprázatos terv a székely lakosságot, amely minden 
csodatételben és minden gyufaszál fellobbanásban égi jelenséget 
látott 1 

Felcsigázott reményekkel indult meg tehát az üzletrészjegyzés s 
mindenki hatalmas gazdasági fellendülést várt a nagyszerű terv nyo-
mán. Egy szalmaszál libegett a vizén. Az életösztönnek ez is elég. 

De egyszer csak gyanússá kezdett válni a dolog. Az új állam-
hatalom közhatóságai is a terv mellé állottak és most már erős nyo-
mással feküdtek a községekre, a magánosokra s az üzletrész jegyzések 
e kényszer támogatás mellett természetesen gyarapodtak. 

A nagyszerű villamostelep azonban holt ponton vesztegelt, hang-
zatos frázisaiból életre nem tudott kelni, ellenben egy napon elárasz-
tották az üzletrészeseket egy magyar-oláh nyelvű néplappal, amely 
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az oláh-magyar „egységet" hangoztatta és ostorozta a régi magyar 
uralmat, amely „a székelyekért semmit sem tett." Szerencse, hogy 
„megszabadul tunk tőle", mert ezáltal találtuk meg a jólét forrását, 
az igazi helyünket Nagyrománia ölelő karjai között. Legyünk tehát 
jó gyermekek, kedves, játszi testvérkék s majd meglátjuk milyen jó 
világ virrad ránk, a román színekre átfestett szegény, elárvult szé-
kelyekre. 

Villamosmü helyett tehát villamosított elrománosítást kaptak a 
községek, az üzletrészesek s hiába való volt minden tiltakozás, az 
üzletrészeket drákói szigorral hajtották be. Akik pedig ismertük a 
mérnök urat, megállapíthattuk az ördögi megszállást , mert nem is 
volt ez egyéb. Mi lett a v é g e . . . ? Ezt már nem vártam be Erdély-
ben. A kutak mérgezése azonban megtörtént. „A magyar állam el-
hanyagolta és nyomorúságos sorsra juttatta a székelyeket, a Székely-
föld értékei parlagon maradtak, az oláhoknak kellett jönniök, hogy 
az élet felpezsdüljön." 

Igv zajongtak a renegátok, hiszen sokan vártak erre az alka-
lomra, hogy Pálfordulással könnyítsenek sötét lelkiismeretükön. 

Való igaz, hogy volt székelykérdés. 1902. évben volt székely 
kongresszus is Tusnádon, amely feltárta az egész gazdasági élet ba-
jait és orvoslást kért. A magyar gazdasági élet azonban rögös utakon 
haladt, mert sötét, rejtelmes erők gáncsolták el egyre-másra a nem-
zeti célkitűzéseket. A magyar állam, a székely-magyar társadalom 
azonban megtette a magáét s ha nem is általános, de viszonylagos 
jólétben tartotta fenn a székelységet s nem kellett az oláh kezdemé-
nyező szellemre várakoznunk, hogy természeti kincseink parlagon ne 
maradjanak. 

Nem azért volt székelykérdés, mintha a nép elesettsége oly 
megdöbbentő lett volna, hogy a közvéleménynek kellett feljajdulnia, 
hanem mert ösztönszerűen éreztük, a Románia felől vonuló alattomos 
veszedelmet, amellyel szemben az egész ország figyelmét ide akartuk 
irányítani, hogy cselekedjünk, amíg !nem késő. 

Egyébként a magyar állam a székelyföldi kirendeltség útján oly 
nagyarányú gazdasági akciót indított, amelynek gazdag tartalékaiból 
maradt még mindig annyi, amennyi a jelenlegi élet-halál küzdelem-
hez is a létfenntartást biztosítja. 

Akiknek alkalmunk nyílott összehasonlítást tenni a székelyföldi 
kulturális és gazdasági téren az ország megmaradt részeivel, meg 
kellett állapítanunk, hogy a Székelyföld minden tekintetben fejlettebb, 
előrehaladottabb volt. 

A háború előtti közgazdasági, kulturális élet a Székelyföldön 
oly eleven, pezsgő és annyira nemzeti és keresztény volt, a népi 
kultúra oly magas fokon állott, amelyhez hasonló Nagymagyarország 
területén sehol sem akadt. A nagyszerű székelyszellem, a lendületes 
akaraterő, életet és vállalkozási készséget teremtett mindenfelé. Bol-
dogság, gyönyörűség volt a munkás férfi élete. Az alkotás, építés, 
szervezés szelleme szárnyalt a Székelyföld kincses bércei és áldott 
termőföldjei felett. 

„A székely akció öt éve" beszámolójából megdöbbentő arányok-
ban bontakozik ki az a kép, hogy a lehasított területek melyikében 
veszítettünk legtöbbet. 
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A m. kir. földművelési minisztérium eme kimutatásából közlöm 
a következő adatokat : Öt év alatt 206 Gazdakör létesült 10971 tag-
gal. A gazdakörök belső élete felölelte a legszélesebb körű ismeret-
terjesztő és gazdanevelő tevékenységet. Ingyen jogsegélyt nyújtott, 
békebiróságokat szervezett, műtrágya és vetőmag készletről gondos-
kodott. A 35314 taggal megalakított hitelszövetkezetek 2,276.5C0 ko-
rona betétet kezeltek. A fogyasztási szövetkezetek évi forgalma 1,309.113 
korona volt. Tejszövetkezeteket létesített 3771 taggal, továbbá állat-
biztosító-, gyümölcs-, lóheremag-, tojás értékesítő szövetkezeteket. 
144.000 korona értékű gazdasági gépet hozott forgalomba. A gazda-
köröknek gazdasági eszközökből és gépekből egy-egy mintagyüjte-
•nényt ingyen bocsátott rendelkezésre. A gépek beszerzésére pénzbeli 
segélyt nyújtott. Szőlő felújítási tevékenységet folytatott, a komló-
termelést, lentermelést bevezette, a szarvasmarha tenyésztés érdeké-
ben jó anyaállatokat részletfizetés mellett osztott ki 1,011.466 korona 
értékben. Elősegítette a ló-, a baromfi-, sertés és juhtenyésztést, a 
¡egelőket javította, a vízmosásos helyeket megkötötte, községeket jó 
ivóvízzel ellátta, a hitelviszonyokat szabályozta, gazdasági és cseléd-
Pénztárakat létesített, a romániai kivándorlást ellensúlyozta azzal, hogy 
különböző gyárakba, kőszénbányákba, téglagyárakba, fűrésztelepekre 
helyezte el a munkakeresöket. Munkáslakásokat épftett (a köpeci bá-
nyánál is.) Ez oly programm, amely Csonkamagyarországon, Buda-
pest környékén is csak az utóbbi években indult. 

Ugyanilyen mozgalom volt a háziipar és a nagy gyáripar terén. 
Ilyen Székelyföldet raboltak el 1918 karácsonyán. 

Szegedi községünk főbírójának ünneplése 
Szeged társadalma által rendezett 

búcsúvacsorán 
Abból az alkalomból, hogy főbíránk a Főméltóságú Urunk leg-

főbb elhatározása folytán megvált főispáni tisztségétől, mint előző 
számunkban jeleztük, Szeged városának társadalma hódolatos szere-
lettel és megható ragaszkodással búcsúzott örökre szivébe zárt főis-
pánjától és feleségétől. A búcsú levelek özöne, a küldöttségek soka-
sága és a tiszteletükre rendezett ünnepségek ékesen bizonyították, 
'rogy vitéz Imecsfalvi Imecs György dr nemcsak mint főispán lopta 
be magát Szeged társadalmának szívébe, hanem mint e m b e r i s meg-
hódította a lelkeket, de ezen felül minden időben maradandó emlék-
művét állította fel e nagy magyar városban az igaz és fenkölt szé-
kely lélek nemes gondolkozásának, mélységes érzésvilágának, fajtánk 
tetterős és áldozatos munkakészségének. 

A székely lelkiség itt-ott megmutatkozó erőtlenségével, lanyha-
ságával, kishitűségével, s a benne néha-néha jelentkező turáni átok 
szellemétői irányított létküzdelmi önzésével és ellentétek szitásával 
szemben székely fajtánk nemes valóját mutatta be és történelmi sze-
repéhez méltó értékelését és elismerését vívta ki a vezéri szerepre hi-
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vatott székely nagyságunk. Mi ebben látjuk Szeged volt főispánjának 
legsúlyosabb érdemét, mert valóban szobrot öntött ebben a városban 
a nagy és nemes székely lelkiségből és akarásból. 

Csodálatos érzések, meglátások támadtak Szeged össztársadal-
mában mikor elérkezett a búcsú pillanata. Úgy éreztük mindnyájan, 
hogy a lehetetlenséggel határos a búcsú történése. Egy ismeretlen 
fájdalom érzése hasogatta szívünket mint azét, aki örökre búcsút vesz 
a legkedvesebb imádottjától a temető kapujánál. 

Meg kellett történnie ennek is. De szakadatlanul tolong elénk 
a végzetes kérdés : miért ? Miért kell meghalnia, elmennie annak, akit 
szeretünk, akit felejteni nem tudunk ? Miért kell távoznia annak, aki-
től búcsúzni nem akarunk, akihez hozzákovácsolt a szeretet nagy 
mestere a lélek időtálló kapocsaival ? Miér t? 

Ez a kérdés vert hangot mindenki lelkéből ama felejthetetlen 
emlékezetű búcsúvacsorán, amelyet egy melegszívű erdélyi Nagyasz-
szony, dr. Wanié Rezsőné rendezett a Hungária nagytermében f. évi 
március hó 27-én a Mansz, a Vitézi Szék és a Hargitaváralja bevo-
násával Ez a jóságos lelkű Nagyasszony, aki az Imecs házaspárnak 
személyes jóbarátja, csodálatosan sajátságos érzésvegyületét fakasz-
totta az örömfájdalomnak a szegedi társadalom megjelent előkelősé-
geinek és ünneplőinek lelkéből. A „mért" örök kérdésének beletörő-
dést nem nyújtható fájó érzésében fel-fel csillant a visszavárás, a fel-
támadás megnyugtató örömkönnye. Ilyen búcsút nem látott és nem 
fog látni többé Szeged. 

A vacsorán megjelent vitéz Nagyselmeczi Mérey László had-
testparancsnok feleségével, Pálfy József dr. Szeged sz. kir. város pol-
gármestere, továbbá vitéz Meskó Zoltán dr. tábornok-orvos, a Vitézi 
Szék kapitánya, a Vitézi Szék, Török Sándorné elnök a Mansz, Gelei 
József dr. egy. ny. r. tanár, örökös tb. bíránk és Csíkszentgyörgyi Jósa 
János fel. szerkesztőnk, a községi biránk a Hargita várai ja képvise-
letében. 

Az előkelő társaságból az alábbi névsort sikerűit összeál l í tanunk: 
Bereck Péter, Bálás József ny. p. ü. főtanácsos, Bános Alajos 

igazgató, dr. Bokor István tanár, dr. Bokor Pál, dr. Buócz Béla 
rendőrfőkapitány és felesége, Danner Jánosné, Danner János, dr. Do-
roszlai Mihály plébános, a Magyar Kelet szerkesztője, dr. Gelei Jó-
zsef és felesége, Hollósy Kuthi László v. k. ezredes és felesége, He-
gedűs Antal árvaszéki elnök, Csíkszentgyörgyi Jósa János és felesége, 
uzoni és sepsiszentiváni Kispál Lászlóné Mansz. ügyv. titkár, dr. 
Konczwald Endre és felesége, dr. Kremák Jenő egy. tanár, Magyar 
Pál, Mayer Mára leányliceuin internátusának igazgatója, Matusovits 
Tibor főispáni titkár, dr. Meskó Zoltán tábornok-orvos, vitéz Nagy-
selmeczi Mérey László hadtestparancsnok és felesége, dr. Paraszkay 
Gyula tábla elnök és felesége, dr. Pálfy József polgármester és fele-
sége, Pongrácz Albert és felesége, dr. Rácz Andor ' j á r . bírósági el-
nök, Reck Endre igazgató, Rózsa Béla százados, Scholz Mária ta-
nítónő, Szentkuthy Viktor és felesége, dr. Szepessy Aladár p. ü. igaz-
gató és felesége, Szüts Endre postafőigazgató és felesége, Tóth T i -
bor máv. igazgató és felesége, Török Sándor igazgató és felesége, 
Ugy Géza plébános, dr. Vági Károly igazgató, dr. Wanié Rezsőné, 
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dr. Nemecskayné Paupert Gabriella tanárnő, Zerdalielyi Sándor, Barcsay 
Károly gyógyszerész és még sokan, kiknek nevét nem sikerült felje-
gyeznünk. 

A pompás búcsúvacsora néma hangulatába vitéz Nagyselmeczi 
Mérey Lászlóné Nagyasszonynak a MANSz és a Vitézi Szék nevében 
mondott melegségesen szép pohászköszöntője vetített derűs csillanást. 

Vitéz Nagyselmeczi Mérey Lászlóné Nagyasszony búcsúbeszéde . 
Szeretve tisztelt Díszelnöknő és Elnoknő! 

Kedves Klárikánk 1 
Mint a helybeli Mansz és a Nemzetes Asszonyok társasága 

egyik Díszelnöknőjének, nekem jutott a szomorú szerep, hogy a mai 
estén elbúcsúztassalak Téged. Az itt jelenlevők, de merem állítani, 
hogy Szeged egész magyar női társadalma nevében, a legszomorúbb 
és legfájóbb érzésekkel köszöntelek I 

Amig a magunkénak tudtunk, természetesnek vettük és fogadtuk 
azt a sok-sok értéket, amit Tőled kaptunk, de most, hogy elmész, 
hogy itt akarsz hagyni minket, egyszerre rádöbbenünk arra a nagy 
veszteségre, amely távozásoddal ér bennünket. Most a válás napjai-
ban érezzük át igazán, mit jelentettél számunkra, mi voltál nekünk ! 

Szeged napsugara voltál. Derűt, mosolyt, áldást osztó meleg 
napsugár! 

S ez a derű, ez a közvetlen melegség, amely belőled árad, egy 
harmonikus intelligens lélek kisugárzása, egy igaz, megértő asszony-
szív őszinte megnyilatkozása! 

Sziv és intelligentia a legnagyobb, legszebb összhangban páro-
sulnak Benned. Ezt a csodálatos osszhangot éreztük minden szavad-
ban, beszédeidben, minden cselekedeteidben. Ez avat mintaképpé az 
igazi asszony, az igazi, újszabású, nagystilusú, magyar nagyasszony 
mintaképévé. 

Aki látott Téged alázatos lélekkel leborulni az Úr oltára előtt, 
— látott otthonodban mint szerető hitvest, mint u ának igazi segfiö 
és megértő élettársát, — megismeihefett mint kiváló háziasszonyt és 
élvezhette magyaros vendégszeretetedet, — az csodálattal láthatta, 
hogy az oühonnak e Egyhangú meleg asszonya, nagy házi erényei 
mellett, mily nagyszerűen forgatja a tollat, írt szebbnél-szebb verset, 
cikkel, novellát és otthonán kívül pedig mennyi szakértelemmel, meny-
nyi szociális érzékkel megáldva szervez, vezet, irányít nem egy, de 
számtalan egyletet, boldog, ha segíteni tud, örül, ha valahol egy köny-
nyet letörölhet. S ebben őt nemcsak nagy szivjósága és nemes lelke, 
de nagyrészt szegény magyar fajtája iránti lángoló szeretete vezeti. 

Izzó magyarsága, nagy hazaszeretete, a Mansz és a Nemzetes 
Asszonyok Társasága kebelén belül nyilvánult meg talán a legjobban, 
ahol kezdet óta azon apostolkodott, hogy a magyar érzés és gondol-
kodásmód, magyar zene, magyar tánc és magyaros öltözködés hívei-
nek táborát minél szélesebb körben megteremtse és kiterjessze. 

Ezért fáj talán nekünk helybeli Mansz tagoknak és Nemzetes 
Asszonyoknak a legjobban távozásod, különösen ma az új magyar 
élet hajnalán, amikor lelkes Magyar Asszonyok munkájára és össze-
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fogására, talán éppen ebben a sokfelé húzó városban a legnagyobb 
szükség van. 

Közéleti férfiak érdemeit jegyzőkönyvbe iktatjuk. A Te érdekei -
det, Klárikám, mélyen a szivünkbe véssük, hogy azokat soha el ne fe-
ledhessük, hogy azok irányt szabhassanak és erőt adjanak nekünk 
további munkálkodásunkhoz. 

A Magyarok Istene áldjon meg jó Uraddal együtt, tegyen olyan 
boldoggá, ahogy azt mi kívánjuk és szeressen úgy, ahogy mi szeret-
tünk és mindig szeretni fogunk. 

Isten Veletek I 

A lélekbemarkolóan szép beszéd után vitéz Mérey Lászlóné Nagy-
asszonyunk a Mansz nevében „Szeietettel és hálával a szegedi Mansz" 
felírású, nemzeti szalaggal díszített fehér Canna csokrot; a Vitézi 
Szék nevében „Tisztelettel és nagyrabecsüléssel a Vitézi Szék Nem-
zetes Asszonyai" szövegű, nemzetiszínű szalaggal átkötött piros szeg-
fűcsokrot adott át az ünnepelt búcsúzó főispánné Nagyasszonynak. 

A hosszantartó ünneplés után Csíkszentgyörgyi Jósa János köz-
ségi bíró emelkedett szólásra. 

Csíkszentgyörgyi Jósa János búcsúbeszéde : 
Igen tisztelt Hölgyeim és Uraim ! 
Három évvel ezelőtt az asztronomusok Szeged sötéten kéklő 

égboltozatán feltűnő kedves és bájosan szép, meleget, fényt és köl-
tészetet sugárzó Csillag megjelenéséről adtak hirt. E rendkívüli Csil-
lag fénye egy ismeretlen nagyság, hatalmat és erőt kitejező nagy 
Csillag közvetlen közelségében lobbant fel. 

És e két Csillag három éven át ragyogott Szeged égboltozatá-
nak zenitjén. 

De az égi szép tünemény három évi értékelése és csodálata után 
egyszerre csak azt jelentették az asztronomusok, hogy a páros csoda-
csillag lefutott Szeged égboltozatáról, de nem azért, hogy tovatűnjön, 
hanem azért, hogy más vidékek égboltozatára ívelődjön föl újra. 
Mégis eme égi tüneményváltozás, e hirtelen tovatűnés megrázta és 
megdöbbentette nemcsak az asztronomusok világát, hanem Szeged 
egész népét. A szépség, a jóság, a nemesség, a cselekvés, az em-
beri szeretet Csillagainak tovaívelésével ért veszteség a szó valódi ér-
telmében könnyet csalt ki mindannyiunk szeméből, akik láttuk, fi-
gyelhettük és érezhettük e két rendkívüli Csillag fény ét, melegségét, 
igaz jóságát, gyémántcsillogású nemességét, a magyar szeretet és az 
áldozatos munka égi megjelenését. 

Ez a pótolhatatlan veszteség hozott ma össze bennünket e rend-
kívüli páros Csillag ünneplésére a búcsú pillanatában. 

Mert Szeged horizontján még látjuk őket s még érezzük a fényt, 
meleget, jóságot sugárzó, bájosan szép ifjú poetacsillag jelenlétét. 

Szeged horizontján még látjuk őket és még érezzük a tudomá-
nyos, a társadalmi, gazdasági és politikai életünk emelkedett gondol-
kozású, nemes érzületű, cselekvésekben fáradhatatlan vezércsillagának 
hatóerejét. 

De Hölgyeim és Uraim ! csodák nemcsak a rég elmúlt múlt-
ban történtek, hanem történnek ma is. 
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Ugyanis mi mindnyájan azt hisszük, hogy búcsúzni jöttünk 
Össze ide szeretve tisztelt Csillagainktól. 

A szegedi Hargitaváralja jelképes székely község képviseletében 
nekem is azzal a küldetéssel kellett megjelennem, mint e község bí -
rája, hogy néhány búcsúszót mondjak székely községem lakossága 
nevében távozó Csillagjainknak. 

De mikor azon gondolkoztam, hogy minő formában tolmácsol-
jam Előttük a mi búcsúvevésünket, egyszerre csak azt jelentették a 
szegedi asztronomusok, hogy a két égi tüneményes Csillag újra visz-
szaívelt Szeged égboltozatának zenitjére és oly csodálatos fényesség-
ben jelentek meg újra, ami az örökéletüség, a maradandóság, a kül-
detés és hivatottság jelképe és tünete volt és marad minden időben. 

Miután a páros Csillag Szeged égboltozatának zenitjében fény-
ük ismét, nincs búcsú s nincs búcsúszó, mert részünkre a Hargita-
váralja jelképes székely község és lakossága részére itt maradtak 
mind a ketten, mint pompásfényű örök Csillagok, mint a becsületes, 
tiszta székely gondolat , a székely törekvés és munka vezérlő Csilla-
gai. És az a tudat hogy örökös főbiránknak és főbíróné nagyasszo-
nyunknak maradt meg e rendkívüli, kedvesen szép és jóságos páros 
Csillag, ma is többet jelent nekünk, székelyeknek, mint az, hogy e 
város főispánja és főispánnéja maradtak volna tovabbra is. 

Mert amint Szegedről indult el a mi főméltósagú Urunk nem-
zeti hadserege az új honfoglaló munkájára, úgy Szegedről indulunk 
el mi is nagy székely vezérünk, vitéz Imecsfalvi lmecs György dr. 
vezérlete alatt Erdély és székely őshazánk vlsszafoglalasara. 

Mi, székelyek, teliat nem oúcsúruuk vezércsillagainktol, ellenke-
zőleg örökre szivünkbe és lelkünkbe bezárva tartjuk őket mint a 
szegedi Hargitaváralja jelképes székely község örökös főbíráját és fő-
bíróné Nagyasszonyát, arinal is inkább, mert a bölcs asztronomusok 
jelentése szerint a ml Csillagjaink Szeged égboltozatának zenitjéről 
soha többé le nem fognak tűnni, itt maradnak örökre velünk s mi 
továbbra is érezni és élvezni fogjuk a bájosan szép Csillag fényét, 
melegét és költészetét, és továbbra is érezni, megbecsülni és haszno-
sítani tudhatjuk a nagy, fényerős Csillag tudását, akaraterejét, életre 
és mozgásra serkentő munkáját , segitőkezét, jóságos szerénységét, 
"eniesen úri nagylelkűségét, ősi magyar voltában gyökerező gondol-
kozását és magyarosan igazságos s z e r e t e l é t . . . 

Történtek csodák, s történnek még csodák Ezért a bucsu he-
'yett székely községem nevében csak azt mondhatom hogy a jó Isten 
éltesse sokáig a szegedi Hargitaváralja jelképes székely községünknek 
örökös főbíráját és főbíróné Nagyasszonyá t . . . ! Kísérje Méltóságo-
d a t az élet útjain az ö áldása, a mi székely szivünk nagy sze.e-
t ete, székely lelkünk mély tisztelete és nagyrabecsü ése. 

. Községi bíránk pohárköszöntőjének elhangzása után főbíróné 
Nagyasszonyunknak " ¿ P rózsaszínű szegfű csokrot nyújtott á köz-
e g ü n k lakossága nevében. A csokor Erdély színeit viselő szalagjan 
e fel írással: „Mély tisztelettel és szeretettel a Hargitaváralja jelképes 
székely község" 

Majd Pálfy József dr. polgármester mondott ha tásos beszédet, 
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A hivatalos város — mondotta — a közgyűlésen fogja vitéz 
Imecs György dr. érdemeit méltatni ; megragadja mégis az alkalmat, 
hogy örömmel csatlakozzon a társadalmi ünnepléshez. Szeged meg-
nyitotta szivét és bezárta az Imecs házaspárt , mert elhozták szivük 
kulcsát, mely megnyitotta Szeged zárkózottságának lakatját. Jósággal 
és szeretettel hódították meg a várost. Mint vitéz Imecs György dr. ! 
legközvetlenebb munkatársa érzi legjobban a nagy, szinte pótolhatlan 
veszteséget. 

Az elhangzott mély szeretetről és ragaszkodásról tanúskodó po-
• hárköszöntőkre vitéz Imecs György dr. válaszolt mély meghatódott-

sággal. Életük — mondá — a szegedi tartózkodásuk idején a köte-
lességvállalás és kötelességteljesítés volt. Megszerették a várost és a 
kapcsolatot sem megszakítani, sem meglazítani nem fogják. A főis-
pán szívélyes szavai után dr. vitéz Imecs Györgyné mondott közvet-
lenül kedves szavakat, amelyek a jelenvoltak szívének mélyére hatol-
tak, hiszen élénk emlékezetükben él főispánné Nagyasszonyunk ön-
zetlensége, fáradhatatlansága és buzgó tevékenysége. Bárki bármilyen 
ügyben fordult hozzá mindenkor meghallgatásra talált. De senki sem 
felejtette ej azt a magasszárnyalású beszédét sem, amelyet Albrecht 
főherceg Őfensége jelenlétében az „Anyák nap ján" mondott, kérve, 
hogy úgy szeresse és tisztelje mindenki az édes anyját, mint ő, aki 
az édes anyjától tanulta meg az áldozatosságot, az adakozást, a sze-
retetet, attól az édes anyától, aki minden charitatív munkában részt 
vett, de úgy, hogy sohasem szerepelt névleg s jótékonykodott feltű-
nés és szereplés nélkül. A főispánné Nagyasszonyunk beszéde köz-
ben az elmúlt három év emlékezete vonult el lelki szemeink előtt és 
őszintén fájlaltuk, hogy nem vehettünk búcsút a föispánné-főbíróné 
Nagyasszonyunk édesanyjától, aki e felejthetetlen búcsú ünnepségen 
részt nem vehetett. 

Főbíróné Nagyasszonyunk második felszólalásában községi bí-
ránkhoz intézve szavait bensőségesen kívánta, hogy községünk ne 
jelképes legyen, hanem mielőbb valóságos székely községgé alakuljon. 

Főbíróné Nagyasszonyunkat ünneplő tapsvihar után dr. Gelei 
József egy. ny. r. tanár, örökös tb. bíránk mondott nagy gondola-
tokkal telt beszédet. A főispánt, mint vitézt méltatta és rámutatott 
arra a féregmunkára, mellyel a földalatti kártevők nem csak a fa gyö-
kereit pusztítják el, hanem lehúzzák a mélybe magát a törzset is. 

Az utolsó szónok dr. Meskó Zoltán tábornok-orvos volt, aki 
mint a Vitézi Szék kapitánya méltatta élénk helyeslés mellett a főis-
páni pár érdemeit. Sajnáljuk, hogy eme értékes beszédeket lapunk 
szűk határai miatt teljes egészében nem közölhettük. Ipao. 

Válasz a címnélküli írásra. 
Levél Ádám Évához. 

Miért nem írunk a szülőföldünkről? Én megpróbálom, csak 
annyit, amennyi egy levélpapírra elfér, mert különben nem volna 
elég hozzá az egész újság. Meg kellene örökíteni a Hargitaváraljá-
ban, hogy milyen volt az egyes városok és községek élete a román 
megszállás előtt, milyen lett a megszállás alatt és milyen lesz a fel ' 
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szabadulás után. Igen érdekes és értékes feladat volna abból a szem-
pontból is, mert a megszállás ideje alatt sok hivatalos írat megsem-
misült, ami egyes városok és falvak régi magyar múltja adatait őrizte. 
Szavahihető komoly egyének visszaemlékezéseiben meg kell menteni, 
amit még lehet. Nagyváradról írok. Olvasótársaim azt kérdezhetik, 
miért veszem el a helyet egy székely erdélyi lapban egy magyaror-
szági város kedvéért. De én éppen arról akarok beszélni, hogy Nagy-
várad mennyire erdélyi város a lelke legmélyén. Lehet, hogy Erdély 
földrajzilag a Királyhágónál kezdődik, de történelmileg Várad volt 
mindig Erdély knpuja . . . és lesz — talán nemsokára újra. Olvassá-
tok el a történelemből, hogy a török Várad felől nyújtotta ki karját 
Erdély felé s akié Nagyvárad volt, az Erdélyt védle vagy fenyegette, 
az utolsó legszomorúbb időkig. Olvassátok el, mit ir Tamás Károly 
a Hargitaváralja márc. 1-í számában a 130. lapon. Csak újév óta 
olvasom a Hargitaváralját, bizonyára azelőtt is jelentek meg hasonló 
írások. Mindaddig míg Nagyvárad el nem esett, csak mint barátsá-
gos rendcsináló szerepelt a katonai román haderő . . . csak mikor 
Nagyvárad elesett, érezték magukat teljes biztonságban az oláhok Er-
dély földjén. Ezért ne átaljátok ennek a különös, érdekes városnak 
leírását elolvasni, a mult század utolsó 30 évében, mely ránézve a 
kifejlődés időszaka volt, mert meglehet nemsokára titeket is nagyon 
fog érdekelni ez a város, melyről olyan sok egyoldalú leírás forog 
közkézen. 

Ki emlékezik még arra, mikor a Körösön fahíd vezetett át, a 
deszkái mozogtak és mi gyermekek dübörögve mentünk át a túlsó 
partra, Újvárosba. Olaszi felöl a szél nagy porfelhőket fújt utánunk. 
Azután felépült az új hfd — megcsodá l tuk : köveztek és aszfaltoztak. 
A régi elemi iskola első osztályában még földes volt a szobapadló, 
de már ú j iskolák épültek, új házak a főutcán, az atyám és pártja 
keresztülvitte a vízvezeték készítését, mert szörnyű rossz volt a ha-
lálozási statisztika. Azután a villanyvilágítás! Ki emlékszik még a 
petróleum lámpatisztítás szörnyű nehézségeire ? A mi folyosónk kö-
nyöklőjén nyolc lámpa várta, hogy egyforma szép kerekre nyírják a 
belet és se sok, se kevés ne legyen benne a petróleum . . . és egy-
szerre csak egy kis fogót kellett megfordítani és felfénylett a világos-
s á g ! Épült az állandó színház, az új városháza, parkok és fasorok 
nőttek, fényes kávéházak nyiltak. Akkor már egy egészen nagyváro-
sias vidéki városban laktunk, kissé izgatott hangú és sokfelé szakadó 
társadalmi életű városban, melynek tagjai csak a déli korzón köszön-
tötték egymást kedvesen. 

Nagyvárad ú jabb hírneve Adyhoz és a Holnap köréhöz fűződik, 
meglehetős egyoldalú megvilágításban. Akkor körülbelül négyféle tár-
saság volt nálunk. A megyeházi dzsentri — az is egészen más, mint 
a hogy mostanában leírni szokták, — de ez már a megyéhez tartozik. 
Azután egy történelmi osztályból al kult középasztály erős történelmi 
műveltséggel, irodalmilag is mélyen a múltban gyökerező, még Bes-
senyey és Aranynál. A szép magánkönyvtárak nagyrésze is történelmi 
voll. Ez az osztály, mint általában a váradiak, erősen érezte a csa-
•ádi összetartozás fontosságát. Ezen kivül volt egy leginkább hírlap-
írókból álló, még túlzottan is bohém társaság, mely az előbbivel nem 
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kereste a kapcsolatot, sőt inkább kerülte, a holnaposok is idetartoz-
tak. Pedig annak a középosztálynak egy felső rétege már akkor, mi-
kor a holnaposok még iskolába jártak, ismerte azokat a modern kül-
földi írókat, akiket ök később felfedeztek: a francia parnasszistákat 
és Baudelairet, vitáztak tagjai a modern francia psychológikus re-
gényről és egy újonnan fellépett fiatal írótól, akit Herczeg Ferencnek 
hívtak. A Hét volt akkor a legmodernebb folyóirat és ennek az irá-
nya is sok vita tárgya lehetett. 

De honnan kaptuk mi ezt a nagy irodalmi érdeklődés t? A ko-
lozsvári színháztól, melynek kiváló tehetségei mellett a Nemzeti Szín-
ház fénykorának színészei sokszor ketten-hárman jöttek le nyáron, 
(mert a színházunk nyári nagy fabódé volt): Blaháné, Jászai, Újházi, 
Vízvári, Nádai, Halmi, Pálmay, Hegyi Aranka. Ebben a színházban 
tanultuk meg értékelni Bánk-Bánt, Schillert és Shakespearet, megis-
mertük a francia társadalmi drámák divatos kérdéseit. Rákosi, Dóczi 
szerepeltek a műsoron, azután egy spanyol dráma, jött a Nora prob-
léma . . . Elektra Jászaival az első magyar szabad színpadon . . . 
Tolstoj Háború és Békéje berobbant a lagymatag francia regény ol-
vasásba, majd Dosztojevszki. De kiderült, hogy egy modern képző-
művészet is van a világon, az angol Stúdióból már meg lehet is-
merni, szecessziónak hívják. Volt-e kor, mely több szellemi megráz-
kódást adott volna, annál is inkább, mert már jött az ú j fiatal ma-
gyar író nemzedék Adyval, akinek egy kellemetlen sajtópörét az atyám 
irodalmi ízlése döntöt te el jóra. Milyen izgalom, milyen lehetőségek! 

De volt egy negyedik társadalmi osztály is, melyet úgy mi, 
mint a bohémek lenéztünk: a polgárság, melynek férfi tagjait a hi-
vatalon, az íróasztalon, a könyvvezetésen kivül legfeljebb az érde-
kelte, hogy mit akar Tisza Kálmán megint az ú j adókkal. Csak ma 
értem meg, milyen fontos ez a mozdulatlan osztály egy város életé-
ben, melynek felületén folyton izeg-mozog, indulatoskodik, heveske-
dik a tovább sietőké, míg ezek ott maradnak családjuk gyökerénél 
és a városi életnek épen olyan alapját adják, mint a parasztság az. 
országénak. Ez az osztály maradt ott nyugodtan az oláh megszállás 
után is, visszavonulva, de magyarul beszél és magyar maradt — nyu-
godtan várva az időt. Az Isten áldja meg őket I 

A parasztságot gyerekkoromtól fogva az atyám irodájából ismer-
tem és az ő nagy rajongásából a magyar föld népe iránt. Még is-
mertem öreg parasztot, akinek hosszú ősz haja kerek fésűvel volt 
hátul lefogva és azért jött, hogy a tekintetes úr keresse ki az ő iga-
zát. Milyen magyar nyelven beszéltünk még akkor I Jöttek hozzá sze-
gényen, mert tudták, hogy az igazukat úgyis megtalálja. Azután jár-
tam falun is és hallgattam gyerek fejjel a nótázásokat, meg is ta-
nultam és a váradi kertben nagy hangon énekeltem a babámról, a 
szomszéd francia születésű dáma nagy megbotránkozására, hogy egy 
előkelő ember ilyen nótákat enged a gyerekeinek énekelni . . . Azután 
jött a fiatalság, a tánc . . . órákig tartó csárdások . . . kirándulások. 
A Rulikovszky sírjához a diákok jártak tanulni, mi a Rédey kertben 
vagy a Püspök fördőben mulattunk, hova Hamza Miskának ki kellett 
jönni a bandájával. De otthon is — krokett és tánc a nagy ebédlőben. 

Azután egy erdélyi utazás — két faragott szék az emléke a szo-
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bámban és az aíyám mindig kétségbeesettebben hangzó jós la ta : ha 
ez így megy tovább, Erdély elvész 1 Éleíe utolsó évéig azon dolgo-
zott, hogyan lehetne gátat vetni az oláh áradatnak, de sehol hitelt 
szavára, sehol segítséget tetteihez nem talált. Miért izgatta öt sokkal 
jobban Erdély sorsa, mint pl. a Felsővidéké, habár a családunk pre-
dikátuma (gálszécsi) felsővidéki ? Mert a család már századok óta 
bihari volt és mi nagyváradiak. Mert Erdély neki épen úgy hazája 
volt, mint Bihar. De mi fiatalok nem értettük akkor még a félelmét, 
hogyan hihettük volna* el a lehetetlent, mikor a kormányon levőknek 
is hiába könyörgött, érvelt, vitte saját statisztikai ad..trit, hiába . . . 
hiába . . . Mig végre maga a miniszterelnök mondta nek i : „a nem-
zetiségi kérdéshez nem szabad nyúlni I" Miért ? Kérdezte itthon ke-
serűen. Bécs miatt ? A nemzetiségi kormánypárti szavazatok miatt, 
most mikor az Albina nyíltan do lgoz ik? . . . És akkor alapította meg 
a váradi tanítónőképző intézetet, magyar tanítókat akart nevelni az 
erdélyi nemzetiségi falvakban. Jó, hogy nem érte meg, ami történt, 
mert talán abba halt volna bele. Mert mi váradiak erdélyiek is vagyuk. 

Vájjon olvassák-e az erdélyiek Jókai erdélyi regényei t? Nem 
ázért, mert Jókai nagy író, nem is azért mert a világ legaranyosabb 
mesemondója, hanem mert a magyar történelem romantikáját a szí-
vekbe úgy senki sem tudta begyökereztetni. A tudományos történe-
'em évszámai, adatai elhalványodhatnak, de amit Jókai gyermekko-
runkban a szívünkbe írt — soha. Vajon olvassák-e a székely test-
vérek az „Egy az Isten"t ? Én minden húsvét másodnapján újra ol-
vasom, habár jóformán minden szót előre tudok. Miért épen ezeket 
szeretem anny i ra? Mert a mi Erdélyünkről szól. Ismerem minden 
alakját, minden tájékát, reszkető szívvel n egyek a székely menekü-
lőkkel együtt mindannyiszor a Tordai hasadékon át. Ez a szivünkbe 
vésett magyar romantikus történelem, ez is arra tanított, hogy Várad 
Erdé.y kapuja volt — és lesz is. Erdélyiek figyeljétek Nagyvárado t ! 

Velem együtt nőtt, fejlődött ez a város harminc éven át. És , 
aztán a leheleden bekövetkezett. Ma egy piszkos, poros véros, ahol 
a z emberek visszahúzódva élnek és magyarul beszélnek és várnak . . . 

Azt úgy-e felesleges megjegyeznem, hogy félszázados lépésekkel 
uiértem az időt és legmesszebbi gyermekéveim városát festettem le e 
cikkben, úgy amilyen akkor és azelőtt volt s amelyet a köztudatban 
a | ig ismernek már. Ebből a kedves gyermekkori városból fejlődött 
k i az a szépséges kulturájú, gyönyörű magyar város Nagyvárad, 
melynek elvesztését minden személyi emlékiől távol is minden ma-
gyár teslvér siratja. 

Figyeljétek Erdély kapuját, Nagyváradot, mert ott fog eldőlni 
Erdély sorsa i s ! 

Dr. Ritoók Emma. 

Rongyos gárda megy az úlon. 
Hová, mer re? . . . Azt nem tu . Azt nem tudom, 
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Arcuk sápadt, ajkuk nem szól; 
Talán haza, tán hazulról . . . 

Rongyos gárda székely fajtám, 
Hová tarttok széledt árván ? 
Mert, ha haza megy az ember, 
Örömében a szíve ver. 

Annak meg a könnye foly, hull, 
Ki vándorol hontalanul, 
De ti dacos tekintettel 
Jöttetek és úgy mentek el. 

Rongyos gárda, rongyos gárda 1 
Lelketek a bosszút várja 
Székelyföldért, s ha harcoltok, 
Akkor kigyúl az arcotok 1 

Akkor, akkor tudom Isten 
Kegyelem a földön nincsen 1 
Mellettetek viv Szent László 
S győzni fog a magyar zászló 1 

vitéz Kéray Endre 

APRÓ EMLÉKEZÉSEK 
Mostanában több levelet kaptunk, melyben lapunk útján ke-

resik egymást rég eltűnt jó barátok, ismerősök. Ilyen közvetítésre 
eddig nem vállalkozhattunk, de szívesen közöljük vitéz Fekete Imre 
ilyen irányú írását és „Merre vagy Testvér" ? időnként rovatunkban 
helyet adunk az egymást keresők rövid sorainak. Ebbe a rovatba 
illesztjük be azokat az egyéni apró visszaemlékezéseket is, amelyek 
nem irodalmi vagy történelmi igényeket szolgálnak, de egy-egy vá-
ros vagy falu életéből vetnek fényt, vagy a kis visszaemlékezések-
ben felemlített nevek ki tudja hol és kinek szereznek őrömet olva-
sóink körében. 

Ezt a rovatot olykor azok részére adjuk, kik a visszaemléke-
zéseket szeretik, még akkor is, ha másé. 

Egy újsáeot azonban sohase egyes cikkek alapján, hanem ösz-
szességben szabad megítélni. Változatosságra törekszünk. 

I. 

Az alföldi gyerek Csíkszeredában 
Irta: vitéz FEKETE IMRE 

a szegvári első tanyai gazdakör elnöke. 

Régi idő 1 Szép idők! Boldogan emlékszem vissza Csíkszere-
dában eltöltött időmre. Hatéves lehettem, amikor édesanyám elvitt 
magával Szentesről, nagybátyámhoz, Mester Jánoshoz, aki kantinos 
volt a 24. honvéd gyalogezred laktanyájában, Csíkszeredában. Eleinte 
nem akartam megszokni a székely földet. Azonban lassan belemele-
gedtem az ottani jó szokásokba. Nem tekintve azt, hogy az alföldi 
becsületet sűrűn meg ke lett védelmeznem. Ilyen alkalommal 
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mint gyerekek mentünk az iskolába. Igazgatónk az öreg Székely Rá-
foly volt. Természetesen, ahogy mentünk azon a meredek lejtön le-
felé a kórháznál, alig hogy átmentünk az első fahídon, ami a pata-
kon keresztül vitt, megint elkezdtek iskolatársaim csúfolni, „alföldi 
bicskás" néven. Mit tehettem, mint László Gyurka osztálytársamat 
megfogtam és a befagyott patak tetején oda vágtam a jéghez, ami 
aztán irgalom nélkül beszakadt alattunk I Istenem, mi gyerekek, mit 
lehettünk mást, mint pityorogva hazamentünk. Természetesen a nad -
fág csonttá fagyott rajtunk, mire hazaér tünk! Otthon aztán megkez-
dődött a lecke! Mit csináltál te gézengúz stb. Ez még azonban mind 
megjárta volna, hanem bátyám elküldött a jó öreg Szopos bácsihoz, 
a mi boltosunkhoz, aki a polgári leányiskolával szemben árult és 
nadrágporolás céljára 6 krajcárért vásároltam nádpálcát, a saját nad-
Mgom kiporolására, anélkül, hogy azt rólam lehúzták volna. Ez még 
megjárta volna, hanem aztán délután, amikor felmentünk az iskolába 
jó öreg igazgatónk, Székely Károly bátyánk, mindkettőnket befekte-
ted a katedra alá és ottan osztotta az igazságot olvasatlanul a nád -
Pácából, olyanképpen, hogy a székely becsületet és az alföldi becsüle-
tet egyaránt megvédelmezte. 

Hanem aztán, ha szerét tehettük, úgy iskolán kívül, akkor az-
Ján elmentünk ki a sutafenyőbe és ott kerestük a varjúfiókákat a fá-
kon, meg a patakból húztuk ki a rákokat, ami nekünk gyerekeknek 
'gen nagy kedvtelést szerzett, különösen amikor a rákok az uj junkba 
csimpaszkodtak éles ollóikkal. 

Kedves, jó László Gyurka iskolapajtásom, te, aki arra laktál 
¿sögöd felé, tudom, ha megtudnád, hogy hol vagyok talán nem is ha-
ngúdná l úgy rám, mint akkor, amikor olt az Olt folyó partján ló-
gattuk a lábunkat az Olt vizébe és horoggal fogtuk a halakat. Addig 
onnét el se mentünk, amíg a hegyoldalról le nem ereszkedett a tehén 
ás bivaly csorda, amely a fahídon keresztül haladt be naplement tá-
f°n Csíkszeredába. Ilyenkor aztán mi gyerekek indultunk hazafelé a 
Szeredai úton és otthon átadva a horgász zsákmányt, örömmel lestük 
a sült halat, hogy aztán farkas étvággyal elfogyasszuk. 

Na, de még ha azt tudták volna otthon, hogy Dávid Jóska ba-
n tunk , akinek apja kertész volt a vármegyeházánál, már akkor híres 
céllövő volt és mi gyerekek olt a kaszárnya háta megett, a dombol-
dalban, ami a földmivesiskola tulajdona volt, lövöldöztünk célba. Ilyen 
pókból kerültek ki a világháború hős székely katonái. Hej fiúk, jó 
'skolapajtásaim, akkor még nem gondoltuk, hogy lesz idő, mikor 
1111 örökre elválunk egymástól. Akkor még nem is gondoltuk, hogy 

az áldott jó magyar srékely föld oláh járom alatt lesz I Hiszen 
üfömmel mentünk ki minden évben a csiksomlyói nagy búcsúra, ahol 
a n " y i r a féltek a székely virtustól, hogy mindig egy zászlóalj csendőr 
V o ' t kirendelve, búcsú alkalmából, a rendfenntartásra 1 Akkor még nem 
gondoltunk arra mi gyerekek, hogy mikor én tőletek elbúcsúztam ked-
v®s Lőrincz Gyurkák, Dávid Jóskák és Fülöp barátaim, hogy az a búcsú 
v égleges lesz. Hogy mi ott Csíkszeredában, mint régi jó iskola paj-
z s o k , ha megint találkozunk, örömmel borulunk egymás keblére, ak-
kor ^már nem téve különbséget köztünk, hogy melyik az „alföldi bics-
kás" és melyik a „székely góbé" . Hanem a mi magyar 24-es hon-
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védeink élén bevonulnánk abba a jó öreg Csíkszeredába és ott ten-
nénk fogadalmat egymásnak, hogy többé nem engedjük, hogy a jó 
öreg Hargita csúcsát oláh lépje át. Nem 1 Nem 1 Soha 1 Mig egy szé-
kely lesz ott a határszélen 1 Isten veletek jó iskola pajtásaim I Ne ha-
ragudjatok rám, hogy akkor néha-néha összecsaptunk, de én mást 
nem tehettem, mint védtem a jó magyar Alföld becsületét 1 Most azon-
ban már emberkorba szivemhez ölelnélek benneteket kedves jó 
csikszeredai pa j t á sa im! Ha annyi véres csata után életben vagytok 
még és olvasnátok soraimat, vagy valaki hírt tudna adni rólatok, úgy a 
Hargitaváralja lapnál jelentkezzetek, hiszen a lapnak egyik nemes fel-
adata lehet az is, hogy összehozza azokat, akik szétszóródtak a vi-
lágba, de a hívó szóra boldogan sietnek vissza. Ilyen gyüjiöközpont 
a Hargitaváralja. 

II. 

Kantai diákéletből 
Irta: GÁBOR GYULA 

Bizony régen történt, 40 éve is elmúlt már. Akkor még Kézdi-
vásárhelynek nevezték azt a jó vidéki városkát, ahol diákságom első 
éveit töltöttem. 

Sok kedves emlék fűz a jó minorita atyák kantai nagyhirnevü 
ősi iskolájához. Tudományban is gyarapodtunk, de sok diák huncut-
ságot eszeltünk ki mi akkor, kik az öreg tanár úrnál voltunk szál-
láson. Ma is élénk emlékemben van a sok közül egy sajnálatos eset, 
amelynek szenvedő alanya nem én, hanem egyik kebelbarátom, az 
Imrécske volt. Imrécske bizony mi tagadás benne a „hozományos" 
diákok közé tartozott és hogy különb legyen a többinél, azért ra-
gasztotta az öreg úr a kicsinyítő szót nevéhez. 

Úgy történt, hogy az öreg Bidiga — mert mi úgy hívtuk ma-
gunk között az öreget — ki egy mázsán felü) volt ugyan, de gyo-
morbajos lévén fájdalmai enyhítésére gyomorcseppeket használt, de 
nem olyat, amilyet Szini vagy Szentpéteri orvos urak rendeltek, ha-
nem olyat, melyet hűséges gondozója a jó Tili néni receptje Irt elő. 
Mellesleg mondva ő is ilyen kezdő bajban szenvedett. Tili néni nap' 
2 deci gyomorkeserűt rendelt, de nem a Jancsó patikából, hanem a 
közeli kimérésből, ahová naponkint kellett ebéd előtt, sőt néha dél-
után is menni a gyógyszerért. A kedvenc Imrécskét tüntette ki a bi-
zalmas küldetéssel. Ő pontosan el is járt megbízatásában. Vitte a cifra 
színes üvegecskét és a sustákot, a négy krajcárt. Ez így tartott egész 
télen, hónapokon keresztül. Azonban Imrécske se volt jobb a diákné 
vásznánál. A sok gyomorkeserűszag bizony megkísértette szegény fe-
jét. Az ördög nem nyugodott . Imrécske megszédült bele s ime egy 
alkalommal megnyalintotta az üvegecske száját. A jó köményes pá-
linka íze nem bizonyult alábbvalónak az illatánál. 

Igen ám, de a szegény fiú nem tudott megállani a kezdetnél, 
csak tovább próbálkozott és folytatta merész kísérleteit. Egyik napon 
igen erősen belekóstolt, többet húzott a szokottnál és az üveg tar-
talma jól leapadt. Nagyon megijedt, de rögtön észhez kapott, mentő 
gondolata támadt. Az üvegecskét odatartotta a bejáró melletti leve-



zelö vízcsatorna csepegője alá s a hiányzó mennyiséget kiegészítette 
a megjelölt rovátkáig, hogy baj ne legyen. Mintha semmi sem tör-
tént volna, nyugodtan vitte be az öreghez, ki már türelmetlenül várta 
kedvenc fiacskáját. 

Az Imrécske részéről el is lett volna intézve az ügy békessége-
sen, de mégsem „körültekintően", mert amikor a kapu alatt a vegyl-
tési művelettel foglalkozott, ép azzal szemben lakó varróleányok — 
kik amúgysem szerették az itt lakó diákokat — az ablakból meglát-
ták Imrécske kísérletezéseit. Alig telt bele egy pár perc rögtön elá-
rulkodták az esetet Tili néninek. 

Eltelt egy nap, nem történt s e m m i ! Másnap délben, mikor az 
öreg hazajött a gimnáziumból nagyon dühösnek látszott. Nem volt 
olyan kedves, leereszkedő, mint máskor, pedig csütörtöki nap volt, 
hetivásár, a vidéki szülők látogatása, amely mindig sokat jelentelt 
nemcsak Imrécske, hanem a Tili néni éléskamrája szempontjából is. 
Az öreg úr kicsoszogott „pántiófűbe" hozzánk a tanulószobába, sorba 
állított és raportot tartott Ez ilyenkor szokatlan volt. Nem szólt sem-
mit, — végignézett rajtunk és végeredménye az lett, hogy Imrécske 
barátunk bekerült a különbejáratú intim kis szobácskába, amelyet 
többé-kevésbbé minden akkori kantai diák jól ismert javító híréről. 

Imrécske csak rövid ideig volt a vallafóban, mert hamarosan 
beismert mindent. 

A bűnbánó visszatérve közénk kisírt szemmel, de bosszúsan 
mondta el a történteket. Az áruló varróleányokat legszívesebben egy 
kanál vízben nyuvasztotta volna. 

A komolyabb büntetés kiszabása és végrehajtása csak este kö-
vetkezett volna, de ott volt a védőangyalunk a jó Tili néni, ki úgy 
tudta előadni az enyhítő körülményeket, hogy Imrécskének nagyobb 
baja nem történt, csak felmentették megbízatása alul és örökre kegy-
vesztett lett. 

így léptem én Imrécske örökébe, amely tisztséget sokáig visel-
tem, mert „óvatosabb" voltam. Ennyi idő multán talán már bevall-
hatom 1 ? 

Testámentum, 

Felhő borítja az eget, 
Már közeleg az alkony. 
Testvér kérésem ne feledd, 
Ha örökre elalszom. 

Hadd leljem újra meg anyám, 
Akit az élet elvett, 
Az édes Székelyföld karján 
Álmodjak, mint a gyermek. 

A fejfám legyen zöld fenyő, 
Erdélyi föld az ágyam. 
Legyek otthon, ha este jő, 
Legalább a halálban. 

És ártól zúgjon éneket 
A vén Hargita l o m b j a : 
Erdélyi porból vétetett 
S Erdélyben hullt a porba. 

M o l n á r É t id re -
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Magyar-Székely Est New-Yorkban 
Az Amerikai Egyesült Államok hírlapjainak é s ma-
gyar székely társadalmának hazaf ias f igye lme nyil-
vános megmozdulásban fordult a csonkahoni székely 
községek é s lapunk, a „Hargitaváralja'' fe lé 

Olvasóinknak tudomása van arról, hogy az Amerikai Egyesült 
Államok területén, New-Yorkban, a mult év folyamán szerkesztőségi 
irodát állítottunk fel, melynek vezetését a világháború után kivándo-
rolt székely fajtestvérünkre, Ujfalusi Losonczy István főmérnökre ru-
háztuk, aki kivándorlása óta eredményes munkát végzett hazánk el-
rabolt részeinek visszaszerzése érdekében. A „Hargitaváralja" szer-
kesztősége felállítása óta pedig minden idejét a Hargitaváralja jelké-
pes székely községek célkitűzéseinek megvalósítására fordította. 

E nagyarányú, mélyrétegű és tervszerű amerikai megmozdu-
lásokról és munkákról eddig nem tartottuk időszerűnek megemlékezni. 

Most mégis hírt kell adnunk az amerikai lapok alapján olvasóink-
nak egy olyan eseményről, mely a Hargitaváralja j. sz. községeket, 
különösen a szegedi községet, ahonnan a Hargitaváralja c. lapunk 
útnak indult, és a csonkahoni székelységet egyaránt közelebbről ér-
dekli és amelynek az amerikai nagy lapok is hasábokat szenteltek. 
Az egységbe tömörült amerikai magyar-székely testvéreink ugyanis 
tudomást szereztek csonkahazánk egyetlen székely lapjának, a Hargita-
váraljának nemes, de terhes küzdelmeiről, átérezve e lap hivatását és 
rendeltetését, elhatározták, hogy a „Hargitaváralja" megsegítésére 
sietnek. E cél érdekében f. évi március 19-én fényes erkölcsi és 
anyagi sikerű műkedvelői színelőadást rendeztek New-Yorkban a 82. 
utcai Fehér Teremben s mint az amerikai lapokból értesülünk, a szín-
előadást a többi nagy városokban is megismétlik. New-Yorkban már 
is újabb előadásra készülnek, mely alkalommal a „Trianoni átok" c. 
magyar színdarabot fogják előadni. 

A szépen sikerült estély mély hatást váltott ki az amerikai ma-
gyarság és székelység lelkéből és hálás elismeréssel adóztak Uj-
falusi Losonczy István amerikai társszerkesztőnknek a székely est 
rendezéséért. 

A színdarab felvonás közeit a newyorki magyarság és székely-
ség lelkesedését fokozó hazafias szavalatok töltötték ki. A nagykö-
zönség tartós tapsviharral jutalmazta Ujfalusi Losonczy Stefániát — 
a Júlia Richmond higl school hallgatóját — aki „Székelyország" c. 
gyönyörű költemény elszavalásával rázta meg a lelkeket. A magyar-
székely est rendezésében kiváló érdemeket szereztek Losonczy István 
szeik. társunkon kívül Zilahy Sándor, az európai sikerű „Hazudik a 
muzsikaszó" c. operett rendezője, Losonczy István felesége és leánya, 
Lőrinczy János és Szentmáriay Béla szeretett testvéreink. 

A newyorki magyar-székely esten résztvett New-York, Newark 
és Bridgeport városoknak és ezek környékének magyarsága és szé-
kelysége. 

Anne Roselle — miklósvári Gyenge Anna világhírű székely ének-
művésznőnknek, a newyorki Metropolitán tagjának, szereplése más le-
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kötöttsége miatt elmaradt, de minden remény meg van arra, hogy 
későbbi szereplésével fokozni fogja az amerikai magyar és székely 
testvéreink hozzánk tartozásának kifejezését. 

Az alábbiakban örökítjük meg az amerikai magyar-székely est 
szinlapjának szövegét. 

A Legszebb Dalos-Táncos Operett New-Yorkban 
a Szent István Hitközség Fehér Termében 

Az erdélybői menekültek lapja a Hargitaváralja c. székely újság javá'a 

Z I L A H Y S Á N D O R r e n d e z é s é b e n 1939 Március 19-én 
vasárnap este pont S-15 órakor 

A FEHÉR TEREMBEN 408 EAST 82nd STREET színre kerül: 

„Hazudik a muzsikaszó" 
Európaszerte szenzációs sikert aratott 3 fe lvonásos nagy operett 

SZEMÉLYEK: 
Zentai grófnő S.-né Lang Nelli Silvió, olasz gitáros Balogh József 
Tibor, a fia, teng. k. Zilahy Sándor Duró, olasz fiú Berky János 
Lilike, a leanya Mulató Margit Rosselle, olasz leány Letza Manci 
Tábornok Lányi Sándor Violette, színésznő Leskó Jolánka 
Bandi, a fia Vilárius Károly Zoltán, tengerész tiszt Settner Lajos 
Turcsiló, korcsm. Nagy József Kati, paraszt leány Lányi Andorné 
"ulia, a leánya Iván Juliska Tóth Irénke 
ancsi, p. legény Ábel Alajos Olasz lányok Várady Elsie 
utka, paraszt leány Abel Alajosné Pesto Ilonka 

Díszletmester: Prokop János. Zongoránál játszik: Szabóné, Redling Johanna 
Történik I -III. felvonás Olaszország, Nápolyban. II. felvonás Zentai kastélyban 
_ Magyarországon. 

— Helyárak: előreváltva 45 cent. Este a pénztárnál 50 cent — 

Az amerikai magyarság csodálatos szép tanújelét adta a test-
véri megmozdulásnak a Csehslovákiából visszacsatolt magyar test-
véreink felsegélyezésében, de az örömmámorban nem szabad el-
feledkeznünk arról, hogy a mi drága szép Erdélyünkben sok mil-
lió magyar és székely testvérünk idegen járom alatt van. Erdély-
ben élő testvéreinknek kultúráját, újságjait , színházait, dalait, nyel-
vét tüzzel-vassal pusztítja az o l á h ! Ennek kultúrájától megfosztva 
magyar testvéreink Újságjának fel segélyezésére lesz megtartva fent 
említett színelőadás. Magyar testvérek, akiben magyar szív van, 
fegyen félre ezen a napon minden mást és tegyen tanúságot m a -
gyarsága mellett és jöjjön el erre a lélekemelő szép magyar előadásra. 

A Hargitaváralja jelképes székely községek, a csonkahoni székelység és 
erdélyi magyarság, valamint a „Hargitaváralja" szerkesztősége nevében, úgy a 
'e ,kes rendezőknek, mint a kedves szereplőknek meghatódott hálás lélekkel 
"V'lvánitunk hazafias köszönetet. Szerk. 
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Székely Egyleti Élet 
i. 

A csiksomlyói diákok találkozója 

A csíksomlyói és csíkszeredai öreg diákok Futásfalvi Vargyassy 
Márton ny. p. ü. főtanácsos hívására Budapesten a Vadászkürt szál-
loda sárgatermében gyűltek egybe. 

Elhatározták, hogy asztaltársasággá alakulnak, hogy ápolják az 
együvétartozandóság érzeté». Dr. Élthes Gyula árvaszéki elnök, egy. 
m. tanár javaslatára és Futásfalvi Vargyassy Márton előterjesztésére 
a tisztviselői kart egyhangúlag megválasztották. Díszelnökök: Dr. Endes 
Miklós ny. közig, bíró, Kovács Antal ny. árvaszéki elnök, Salamon 
Árpád ny. államp. igazgató. Elnök: Dr. Farczádi Sándor László ügy-
véd, ny. főkapitány. Társelnökök: Dr. Balázs András kanonok, Bálás 
Béla ny. műszaki főtanácsos. Alelnökök: Dr. Fodor Antal kir. köz-
jegyző, Dr. Élthes Gyula árvaszéki elnök, egy. m. tanár, Dr. Szacsvay 
József ügyvéd, író, a „Hargitaváralja" főszerkesztője, Dr. Bálás Elek 
ügyvéd, Páll Andor ny. őrnagy. Ügyvezető alelnök: Futásfalvi Var-
gyassy Márton ny. p. ü. főtanácsos. Pénztárnok: Bodó Dénes államp. 
főtanácsos. Titkár: Dobos Árpád polg. isk. tanár. Jegyző: Bodó 
Lajos villamossági tisztviselő. Ügyész: Dr. Nagy Domokos ügyvéd. 

A választás után az öreg diákokhoz Páll Andor és Vargyassy 
Márton felkérésére Dr. Szacsvay József lelkes beszédet intézett. Rá-
mutatott arra, hogy hasztalanul él a vágy az ember lelkében bármi-
lyen nemes célért, ha hiányzik az akarat, mert e nélkül a vágy va-
lóra sohasem válhatik. Mindnyájuk szivében és lelkében élt és él az 
összetartozandóság érzete, mégis valamennyien, akik egykor diligen-
ter frequentálták a híres-neves iskolát, szétszóródtak s egyikről-má-
sikról hírt sem hallanak, pedig, de jól esnék, ha még egyszer, pil-
lanatokra bár, együtt lehetnének ama boldog kor már-már feledésbe 
merülő emlékeivel együtt az élet rögös útját megjárt iskolatársak, 
hadd eleveníthetnénk meg a lelkek mélyén szunnyadó emlékeket. 
Habár formai tekintetben mindez ideig nem tömörültünk — folytatta 
— sem egyesületbe, sem más közületbe, mégis valahányszor üzene-
tet kaptunk, egybegyűltünk, akárcsak egykor régen, az iskolai csen-
gettyű hangjára siettünk az alma mater falai közé. Vájjon mi kész-
tetett erre akkor és mi késztetett erre ma ? Egykor a kötelességtudás, 
a tudnivágyás, az emberrélevés érzete és akarata, hogy a családnak, 
a társadalomnak és a hazának minden tekintetben és minden téren 
olyan tagjai legyünk, mint a milyenek apáink, nagyapáink és déd-
apáink voltak. Talán még merészebb vágyak is ébredeztek és ezek-
nek a vágyaknak — hála érette a Gondviselésnek — az élet gazdag 
tapasztalafaiban, tudásban, hitben s mindenek felett akarásban erős 
fanáraink adták meg az első lökést, a csüggedést, megtorpanást és 
a meghátrálást nem ismerő és tudomásul nem vevő kemény elhatá-
rozást. És mi — dacára az élet által elénk tornyosult, felette sok 
gátlásnak — igyekeztünk vágyainknak megvalósításáért — emberé a 
munka, Istené az áldás elvénél fogva — minden tőlünk telhetőt elkö-
vetni. Tudom és állítom, hogy mulasztás minket nem terhel. Mi oda 
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bent is, szülőföldünkön, Erdély tündérkertjében azok voltunk, akik 
vagyunk és maradtunk itt a trianoni csonka hazában. A magyar egy-
ségért, a Kárpátok között fekvő ősi hazának visszaszerzéséért és egy 
jobb és boldogabb jövendő megteremtéséért élni és tenni akarók. 
Ezt a tántoríthatatlan hitet, a földhöz való szívós ragaszkodásunkat 
és hajlithatatlan akaratunkat, ezt a nagy és hatalmas életakaratot 
szülőföldünkről ho tuk át és ha továbbra is azok leszünk, akik vol-
tunk és vagyunk, semmi kétség sem lehet abban, hogy amit az Úr 
Isten egynek rendelt s amit buta elgondolással gonosz kezek szét-
daraboltak, egy lesz, egész lesz, ép és sérthetetlen lesz újra. 

A múltból egyre felénk ködlenek az árnyak. A szülőföld el-
vesztése felett érzett fájdalom keserűsége s az ott rabságban sínylődő 
testvéreinkért való segíteni- és tenniakarás ezernyi gátlása ólomsúly-
lyal nehezedik a lelkünkre. Sasokként szeretnénk szállni, de a tehe-
tetlenség tudata mozdulatlanságra kényszerít. Mozdulatlanságra, de 
nem tétlenségre s főleg nem lemondásra. Nem. mert ha erre kész-
tetne, akkor ma itt nem jelent volna meg közülünk egy sem. Mit 
igazol tehát az összejövetelünk és mi az, ami minket ma összejöve-
telre késztetett? Nem csupán a boldog mult drága, megszentelt em-
lékein való elborongás, hanem a jobb jövendő elérhetése és az inte-
ger Magyarország mielőbbi visszaszerzése iránti erős akarat. 

A mai összejövetelünkkel az egyetértő és gondoló és egyet 
tenni akaró csíksomlyói és csíkszeredai öreg diákok között formai 
tekintetben egy feloldhatatlan kötelék létesült és ez mindnyájunkra 
nagy és szent kötelességet ró. Hiszem és meg is vagyok róla győ-
ződve, hogy mindannyian átérezzük a történelmi idők embert és vi-
lágot átformáló hatalmas erejét és nem lesz közöttünk egvetlen egy 
se, aki ne akarná beigazolni Isten és a világ előtt, hogy „Nem fajult 
el még a székely vér, minden kis cseppje drága gyöngyöt ér". 

Ne feledjük, hogy az egységben az erő, hafalom és a diadal-
hoz jutás, a széthúzásban pedig az elernyedés, a zuhanás és a bu-
kás. Mi nem zuhanni, nem bukni, nem halni, hanem élni, győzni és 
diadalt aratni akarunk. 

Ha méh, ha hangya egy ösztöntől űzve, egy vágytól hajtva, 
egy céltól tüzelve, egyet akar, el is éri, meg is valósítja akaratát, 
csak a szabad akarattal megáldott ember ne tudna tenni nagyot, szé-
pet és d icső t? Dehogy nem! Tud tenni, csak akarnia kel l! Akar-
junk há t ! Akarjuk a magyar feltámadást! 

„Ki tudja merre visz a végzet Maroknyi székely porzik, mint a szikla 
Bolyongás úton, sötét éjjelen. . . Népek harcától zajgó tengerén. 
Vezesd még egyszer győzelemre néped Fejünk az ár, jaj, százszor elborítja, 
Csaba királyfi csiílagösvénym ! Ne hagyd elveszni Erdélyt Istenünk !" 

Dr. Szacsvay József. 
II. 

Anyaghalmaz miatt mult számunkból kimaradt, de rövidesen 
meg kell emlékeznünk utólag arról, hogy Kerepes—Szilasligeten 
Hoffmann Géza kultűregyesületi elnök irányítása mellett, székely szel-
lemben igen szép márciusi ünnepélyt rendeztek. 

Schoch Ottó Gábor Áronról szóló felolvasása, Kővári Lajos sa-
ját szerzeményű költeménye és Édes József kántortanító vezetése alatt 
a kerepesi iskola növendékeinek székely irredenta dalok előadása és 
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Lipthay Baba Móra Lászlónak a Hargitaváraljában megjelent „Trianoni 
gálya" c. verse, de főként Hoffmann Géza tüzes magyar beszéde a 
közönség lelkét betöltötték Erdély szeretetével és emlékével. 

Könyvespolcunk. 
A pilisi öreg kastély álma 

Dr. báró Nyáry Pál ezen a címen adta ki szép nyomású ké-
pekkel díszített legújabb könyvét. Azt irta meg benne, amit a vén 
kastély látott évszázadok során. Jöttek-mentek benne, emberek, ki-
rálynék, lovagok, vitézek, kurucok, labancok, tudósok, irók, költők. 
A Kármán szobához külön hagyományok is fűződnek. Száz holdas 
park közepén álmodik a kastély, mely 1710 óta van a Nyáryak tu-
lajdonában. Azelőtt a híres, tragikus végű gróf Beleznay családé volt. 
Sok mindent látott a szép barokk kastély. És ezt a költői lelkű szerző, 
mind elvonultatja előttünk. Olyan dolgokat is, melyeknek már híre 
helye sincs. De a híres „Beleznay hársak", melyet festők már sok-
szor megörökítettek, susognak a hajdani apátság idejéről. Érdekes, 
röpke képeket kapunk a kastély urainak és azok rokon és ismerős 
családai életéről, falvaikról, birtokaikról. íme a felsorakoztatott csalá-
dok : Beleznay, Nyáry, Szalay, Horváth, Rákóczi, Grassalkovich, Pod-
maniczky, Ostroliczky, Kármán, Ráday, Teleki, Markovics, Prónay, 
Patay. Gubányi, Luka, Majthényi, Rakssányi, Ivánka, Tihanyi, Kubi-
nyi, Földváry, Gyűrky, Kossuth, Brettzenheim, Károlyi, Huszár, Rogge, 
Beniczkv, Sárkány, Petőfi, Mailáth. Andrássy, Bónis, Sennyey, Bánffy, 
Jósika, Beöthy, Damó, Attems, Révay, Radvánszky, Vay, Borbély, 
Lux, Lampérth. 

Az előkelő élet tarka összevisszaságát egy 100 éves öreg cse-
léd kedves története zárja le. 

A vén hársak között a kriptában alszik a nagyenyedi ősi kollé-
gium diákja is, az erdélyi aranyifjúság aranyszívű, legkedveltebb ve-
zéralakja, az 1929 ben elhúnyt báró Nyáry László. 

A meleg, költői lélekkel megírt könyv lélekzsongítóan bájos, 
pihentető és tanulságos. 

Ádám Éva. 

Lármafa. 
Vitéz Nagyselmeci Mérey László hadtestparanasnok ki-

tüntetése. A Kormányzó Úr Ő-föméltósága vitéz Nagyselmeczi Mérey 
László altábornagynak, a szegedi V. honvéd hadtest parencsnokának 
kiváló érdemeinek elismeréseül a Magyar Érdemrend Középkeresztjé-
hez a Csillagot adományozta. E magas kitüntetés osztatlan örömöt 
keltett. A Hargitaváralja szerkestősége s olvasó tábora és községünk 
lakossága nevében hódoló tisztelettel és igaz örömmel köszöntjük 
Szeged közszeretetben álló nagy vezérférfiát. 
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M a g y a r viselet . Máthé-Tőrék Gyula ny. testőrezredes, lapunk 
társszerkesztöje röpiratban adta ki „Támasszuk életre a magyar vise-
letet I" című felhívását a társadalomhoz. A törhetetlen magyar lelkű 
katona minden szava éget, kiált, lelkesít és segít, hogy gyönyörű 
nemzeti viseletünkkel is kifejezésre juttassuk magyar kötelességeinket. 

Özv. árkosi Damokos Árpádné, szül. Halkievich Ilona Ba-
latonszárszón 83 éves korában elhúnyt. 

Lapunk késése . Olvasóink szíves elnézését kérjük lapunk 
megkéséséért. Anyagtorlódás következtében ugyanis e számra tervbe-
vett másfél nyomtatott ív (24 oldal) helyett a rendes két íven (32 
oldal) voltunk kénytelenek megjelentetni. Emiatt késett meg lapunk. 
Jövő számunk rendes időben, május elsején, fog megjelenni. 

Lapunk fenntartására április hónapban a következő pénz-
küldemények érkeztek kiadóhivatalunkhoz: Ádám Éva 10 P, Biró Al-
bin 20 P, Szacsvay József dr. 10 P, Némedy Gyula dr., Tamás Ká-
roly és Futásfalvi Vargyassy Márton 5—5 P. 

Helyreigazítás. Lapunk 7. számában a 198. lapon alulról a 
14. sorban Fiscser Kimó helyett Fischer Kunó olvasandó. 

Emke kávéház. Régi hires kávéház volt Budapesten a Nem-
zeti Színházzal szemben levő Emke kávéház. Az „Erdélyi Magyar 
Közmövelődési Egyesület" nevét viselő kávéháztól Nagy Mihály dr. 
ügyvéd kérelmére Török Oéza dr. biró azonnali hatállyal megvonta 
az Emke d m használatát. 

Emlékeztetés. 1788-ban báró Rauber százados a 2. székely 
határőrezred 300 gyalogosából és egy ágyúból álló különítményével 
tízszeres erejű török hadak ellen védelmezte a brassói határvidék kö-
zelében levü Sinaja kolostorát és a törököket visszavonulásra kény-
szeritebe. 

Helyreigazítás. Lapunk f. évi jan. 1. számában „Aranykor-
szakba lépett Oláhország aranyhadjárata" c. cikkében szóvá tettük az 
Erdélyi Szemlében Kertész Dénes közleményének azt a kitételét, hogy 
„Románia évszázadokon át sziklaként állt a népvándorlások útjában, 
örséget vállalva Ke'et kapujában." Ez állítás ellen történt felszólalá-
sunkról valamikép tudomást szerzett a Kolozsváron megjelenő „Er-
délyi Szemle" szerkesztősége. 

E cikkünkkel kapcsolatban S. Nagy László felelős szerkesztő az 
alábbi magyarázatot küldte, amelyet kölcsönös megnyugvásunkra tel-
jes egészében közlünk. 

A „Hargitaváralja" tek. szerkesztőségének. 
Szeged . 

Igen tisztelt szerkesztő úr, 
Kedves székely testvérünk I 

Egyik szegedi ismerősünk köz'éséből értesültünk arról, hogy nb. 
lapjuk egyik utóbbi számában foglalkoztak lapunkkal s annak külö-
nösen egyik: 1938. 11. számában megjelent cikkével. A magunk ré-
széről őszintén örülünk minden új kapcsolatnak, amely közelebb hoz-
hat egymáshoz két elszakadt testvért s hogy még az ilyen bírálati 
hangban is a testvéri találkozást nézzük, keressük és reméljük, az 
nem csak a magunk nyugodt lelkiismeretének természetes következ-
ménye de igazolni fogja a tényekről adott felvilágosításaink közvet-
len célja és szándéka is. 
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Amint a bozzánk el nem jutó Hargitaváralja idézett cikkéről 
adott ismertetésből következtetni tudjuk, a cikk írója, a lap fel. szer-
kesztője : Jósa János székely testvérünk teljesen tisztában van azzal, 
hogy Romániában ép úgy, mint a többi újhatalmi (totális) államban 
van egy legfőbb sajtó és propaganda szerv, nálunk minisztérium, 
amelynek az a hivatása, hogy az állami és közéleti fontos esemé-
nyekről az állam eszmeiségét kidomborító, elismerő, méltató egységes 
tájékoztatást nyújtson, ilyenben részesítse a sajtó útján a közvéle-
ményt. Ebben a munkájában a román sajtó és propaganda minisz-
térium egyformán támaszkodik a kisebbségi és többségi sajtóra, an-
nak minden egyes organumára. A legutóbbi nevezetes események so-
rából természetszerűen kiemelte Románia uralkodójának külföldi útját, 
annak jelentőségét s ezt kivétel nélkül minden orgánumon át igye-
kezett megláttatni. Azóta is vannak, történlek hasonló események: 
újévi beszédek, majd a nemzeti újjászületés frontjának megalakítása s 
abban a kisebbségi alosztály engedélyezése. Aki csak egy kis figye-
lemmel kíséri az trdélyi magyar sajtó működését, az első pillanatra 
tisztán látta, hogy ezekről az esemenyekröl az erdélyi, illetve az egész 
romániai kisebbségi és többségi sajtó, egyöntetű, sokszor szövegében 
is majdnem azonos lelkes cikkekben emiékezik meg. Amint a Har-
gitavára'ja idézett cikkének ismertetéséből látjuk, nevezett cikk szer-
zője elégé ismeri úgy a romániai magyar sajtót, mint a sajtó és 
propaganda szerve működését . Csak csodálkozhatunk tehát azon, ha 
ezek ismeretében — s ismerve a 24 év óta kitartó, áldozattal és gond-
dal szolgáló Erdélyi Szemle munkáját is — helytelen következtetése-
ket von le. 

És most következik a véletlenek játékában a mosolyt keltő „tra-
gikomikum" : szegény jó munkatársunk, Kertész Dénes igazán érdem-
telenül és teljesen véletlenül került bele ebbe a krédóba. És pedig 
hogy ? Ö ugyanis két cikket is trt ugyanabba a számba, az egyik 
meg is jelent, a másik azonban, amit a bánsági magyarság sérelmé-
ről írt s beosztás szerint megelőzte a másikat, nem jelenhetett meg. 
Amikor a tartalomjegyzékben a korrektúrát készítették, fatális téve-
désből az ő kimaradt cikke címének helyére került be a későbben 
szedett, ú j cikk címe. Ilyen véletlenül és tudtán ktvül került bele ebbe 
a helyzetbe s a Hargitaváralja idézett cikkébe Kertész Dénes. S hogy 
ez az igazán egyszerű nyomdai tévedés könnyen előfordulhatott, tes-
sék arra gondolni, hogy ugyanazon számunkból még egy cikk ma-
radt le — épen az ú j események közlése miatt. Ilyen és mindig ilyen 
körülmények között készül ma Erdélyben a magyar lap. Ilyen lapcsi-
nálás mellett csak egyet kérhetünk, remélhetünk és várhatunk min-
denkitől — elismerést, méltánylást és megbecsülést. (Csak a fenti idé-
zet történelmi valótlanságát nem tudluk és nem tudjuk ma sem szó 
nélkül hagyni. Fel. szerk.) 

Ezután a teljesen tárgyilagos, higgadt felvilágosítás és helyzet-
ismertetés után, azt hisszük felesleges volna minden további szó. 
Annyit magunkról azonban mégis szabadjon le í rnunk: akik ismer-
nek, és sokan vannak ilyenek, azok ismerik közel negyedszázados 
munkásságunkat s tudják, hOjgy e munka mindig a magyar nemzeti 
művelődés érdekében történt. Es azt is tudják, hogy lapunk szerkesztői 
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törzsökös, fajtiszta székelyek, akik egész érzelmi és gondolatviláguk-
kal benne élnek és benne égnek a székely öntudat és alkotóerő lük-
tető hősiességében. Ilyenek belső munkatársaink is. Akik nemcsak 
szóval, de leitekkel is szolgálják állandóan az erdélyi magyar nem-
zeti haladást. Akik ismernek minket, — azok jól tudják ezt, akik még 
nem ismernek — azok tudják meg most. És a jövőben ezzel a szem-
mel, e?zel a lélekkel nézzék, bírálják a mi munkánkat. 

Őszinte székely testvéri üdvözlettel: 
az Erdélyi Szemle szerkesztősége 

és munkatársainak irodalmi köre nevében 
székelykeresztúri Sütő-Nagy László 

az „Erdélyi Szemle" felelős szerkesztője. 

Erdélyi hirek. 
Halá lozás . Torockószentgyörgyi Thoroczkay Viktor báró ny. 

főispán és a régi Nagymagyarország idejében több ízben megvá-
lasztott orszgy. képviselő, majd főrendiházi titkár 80 éves korában 
márc. 24-én elhunyt. A régi politikai életben élénk szerepet vitt, ő 
vetette fel először a földreform gondolatát és ő indította meg a 
mozgalmat a Rákóczi szobor felállítása iránt. Nemzetsége ősrégi. Ár-
páddal jött be az országba. Váruk romokban áll Torockón és hir-
deti a dicső multat. 

A nyomát i hatóságilag bezárt unitárius magyar iskola növen-
dékei ezentúl a román állami iskolába kötelesek járni. 

Rekvirál a román katonaság. Arad főpolgármestere közle-
gényben tudatta a város lakosságával, hogy akik ellenszegülnek szi-
gorú büntetésben részesülnek. A rekvirálás a csapatok összevonásá-
val kapcsolatban történik. Sok helyen megtagadták az élelmiszer ki-
adását. 

Szilágyszentkirály község ref. papját Szabó Lászlót, Süle Jó-
zsef és Pap Antal presbitériumi tagokat a kolzsvári román katonai 
törvényszék vád alá helyezte amiatt, hogy a templom tetőzetét pi-
rosra, a falakat fehérre, az ablakokat zöldre festették. A színárnya-
latok vitatása után az ítélet kihirdetését későbbre halasztotta a ka-
tonai törvényszék. 

Az új magyar r. k. erdélyi püspök eskütétele. Márton Áron 
erdélyi római katolikus püspök március 28-án ünnepélyas keretek 
hözött tette le az előírt esküt Károly román király kezébe. 

Ké teze r éves lelet Kézd ivásárhe lyen . A város egyik utcájá-
ban csatornázási munkálatok közben az agyagos rétegben ép álla-
potban lévő csontvázat találtak. Török Andor, a székely nemzeti mú-
zeum igazgatója megállapította a talaj rétegződéséből és a csontváz 
fekvéséből, hogy a lelet kétezer éves lehet. Mellette két kőkorsót is 
találtak. Az ásatást folytatják. 

Kolozsvár. Bánffy Miklós gróf a magyar népközösségi bizott-
ság elnöke bejelentette, hogy a népközösség keretében a magyar in-
tézmények és egyházi szervezetek saját területükön önállóan folytat-
ják munkájukat. A szervező bizottság elnöki tanácsot alakított, hogy 
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Erdély minden magyarlakta vidéke kapcsolatot tarthasson fenn a nép-
közösségi központtal. Felszeghy András maroscsapói földbirtokos 16 
ezer leit ajánlott fel a népközösség céljaira. 

M a g y a r iskolák. Dragomir Silviu kisebbségi miniszter Bánffy 
Miklóshoz átiratot intézett, melyben szó van a jelentékeny magyar 
lakossággal rendelkező helyiségekben magyar elemi iskolák felállítá-
sáról. A szülök iskolát választhatnak, a gyermekek faji eredetének 
megállapítására vonatkozó elvek tiszteletbentarlása mellett. 

R é m h í r t e r j e s z t ő k i n i e r n á l á s a R o m á n i á b a n . A belügymi-
niszter jelentése szerint Manolescu Strunga volt gazdaságügyi minisz-< 
ter és Sangiorgiu tanárt riasztó hirek terjesztése miatt internálták. 
Hasonló okokból lletartóztatták Albu újságírót és Talaz írót. 

Levelesládánkból 
„Hargitaváralja" szerkesztőségének 

Szeged . 
Miután b. lapjuk a megszállás alatt lévő területek és neveze-

tességek ismertetésével foglalkozik, engedjék meg, hogy mellékeljem 
„Bihar-vármegyét" ismertető cikkemet. Noha a „Hargitaváralja" első j 
sorban székely érdekeket véd, azt hiszem nem lesz olvasóinak érdek-
telen ez a kis cikkem, örülnék, ha hozzá járulhatnék egy csekélyké-
vel b. lapjuk munkájához, melyet mindig érdeklődéssel kisérek, hiszen 
szülőföldem is megszállt terület. 

Kiváló tisztelettel 
Majk, 1939. III. 19. 

Gróf Esterházy Móricné. 

Rchói levél 
Igen tisztelt Fel. Szerkesztő Úr! 

Isten kegyelméből, melyhez hozzájárult a magyar élniakarás, jut-
tottak el a magyar honvédek az Erdőskárpátokra. A katonák után jöt-
tünk mi magyar vasutasok, hogy igaz magyar szellemben hajisuk 
végre a ránk hárult feladatokat. Igy kerültem én is ide. Kötelessé-
gemnek tartom, hogy Szerkesztő urat és lapján keresztül a „Hargita-
váralja" olvasóit a legmelegebben üdvözöljem, innen a magyar-lengyel 
határról s hogy röviden tudassam, mennyire velünk éreznek az itteni 
sokat r gyötrődött magyar és ruszin, rutén testvérek. 

Útunkon végig örömmámor kísért, mindenütt diadalkapuk van-
nak felállítva, a házakon magyar trikolórok erdejét lengeti a szél. 
Könnyben úszó mosolygó szemek, s „éljen Horthy" kiáltások harsan-
nak fel mindenütt. 

Itt is, ott is meg akarnak vendégelni, de sietünk tovább, hogy 
mindenki elfoglalhassa helyét idejében a magyar királyi államvasút 
most már nagyobb gépezetében. 

Csap—Huszt - Beregszász — Királyháza—Tarackköz állomásokon 
át vonaton, innen a magunkkal hozott autóbusszal mentünk tovább, 



mert Tarackközön a vasútvonal átmegy román területre. Aknaszlatina, 
Nagybocskó, Terebes-Fehérpatak, Barnabás állomásokon keresztül ér-
keztünk Rahóra. 

Ez a vidék s a nagy hegyek, a havasok, borvízkutak, patakok, 
viaduktok, alagutak, gyönyörű hegyi vasúti pályák Erdélyre, a mi 
drága, édes szülőföldünkre emlékeztetnek. Mikor láttam az itteni öröm-
könnyeket, el kellett fordulnom, hogy észre ne vegyék ellágyulásomat. 

A ózondús fenyők lehelletével telt levegő, a hókoronájú hegyek, 
úgy megdobogtatják a szivemet, hogy még most is álomnak vélek 
mindent. 

És most együtt érzek a sokat sanyargatott testvérekkel. Szaka-
datlanul dolgoznak. Polgári ruhában, a csehektől, a Szics gárdisták-
tól elkobzott fegyverekkel őrzik a hidakat, viaduktokat, alagutakat. 
Minden katonai szolgálatot oly tökéletesen és ügyesen látnak el, 
mintha mindig katonák lettek volna. Szolgálat-, tettrekész magyar, 
magyarérzelmű ruszin, vagy kis orosz fiúk ezek. Talpig becsületes, 
kemény bátor emberek, kik itt Rahón, pusztakézzel rontottak be a 
cseh csendőr laktanyába és lefegyverezték pillanatok alatt az egész 
őrsöt, pedig a sok fegyveren kívül még két golyószóró is volt az aj-
tóban védelmükre felállítva. Ellenállás alig volt, az ablakon ugráltak 
ki és fejvesztve menekültek a közeli hegyekbe, erdőkbe. Még most is 
sok Szics-gárdista van a hegyeken, de a nagy havazás, a hideg és 
éhség miatt kénytelenek előjönni és rögtön elfogják őket. 

itt van a hegy, ahol az ú. n. tábor volt. Ide hurcolták mind-
azokat, akik nem éltették Ukrajnát. Fabarakkokban kínozták, vallatták 
őket az ukránok, Szicsek. 

Igen érdekes jelenet volt, amikor az állomást vettük át. A cseh 
tisztviselők a főnök kivételével mind megszöktek. Az állomásfőnök 
igen udvarias, előzékeny s szolgálatkész. Állítólag a cseh világban 
sem bántott senkit, azt hiszem futni hagyják. 

Benes képét összetéptük és elégettük, helyébe Őfőméltósága 
Horthy Miklós kormányzó Ür képét helyeztük. Éltesse az Isten so-
káig, hogy Erdély visszaszerzését is túlélhesse legalább egy ember-
öltővel. Feliratokat eltávolítottuk s mindent, ami cseh volt, igyekez-
tünk minél előbb eltemetni. 

Hála a jó Istennek, megkezdődött a magyar feltámadás, most 
már bízhatunk abban és bízzanak benne, hogy mienk lesz újra szép 
szülőföldünk, a gyönyörű Erdélyország. Hosszú esztendőkön keresz-
tül várták itt is a hazatérést, mint ahogy mi is régóta várjuk. 

Mi is meglátjuk rövidesen magyar nemzeti zászlók alatt Ara-
dot, Nagyszebent, Háromszéket, Csíkvármegyét, Kolozsvár kúphe-
gyeit, Brassón a Cenket, hazamegyünk az Olt völgyébe, a havasokba, 
kit-kit hova hív drága szülőföldje! Adja Isten úgy legyen 1 

Bármikor és bármiben állok mindenkor fel. szerkesztő úr ren-
delkezésére 

tisztelettel, szeretettel: 
Rahó, 1939. III. 23-án. 

Hadnagy Tibor, 
máv. tiszt. 



Részlet Rltoók Emma leveléből. Mikor a munkácsi járőrök és 
civilek olyan halálmegvetéssel állottak az ukrán betörőkkel szemben, 
eszembe jutott, hogy vájjon Erdély határán nem volt-e ilyen bátor 
ellenállás annak idején, mert hiszen mi itt Pesten nem is tudtunk 
semmit sem a vörös világ hazudozásai között. És ime Hoffmann Géza 
az utolsó Erdélyi Őrtüzekben, mintha csak erre a gondolatomra fe-
lelne. Meyható és felemelő és ugyanakkor kétségbeejtő és lesújtó ér-
zés, amit csak a magyar történelem adhat szegény, megtört szívünk-
nek. 

Ugyanígy érdekelt Hoffmann Mementó című cikke is. Miért nem 
lehet ezeket ezer és ezer példányban sokszorosítani és szétküldeni, 
idegen nyelvekre lefordítani, hiszen ez — különösen a Mementó — 
kész magyar propaganda! Mert azzal legyünk végre tisztában, hogy 
külföldön a legszebb, a legmelegebb hazaszerető szavak semmit sem 
hatnak, csak tények és adatok! És ezek a Hoffmann cikkéből úgy 
kiáltanak ki, mint lelkünk jajszava. 

Sok érdekes részletkérdést találtam még a lapokban, de ez a 
kettő hatott rám a legmeggyőzőbben és Jósa Jáuos múltkori reális 
statisztikai adatai. Nagy feladataiban Isten segítse a Hargitaváralját! 

Budapest, 1939. március 30. 

Községi Élet. 
Hargitaváralja Jelkes Székes Község gyömröi társközségé-

nek képviselőtestülete április 2-án, vasárnap délután fél 4 órakor a 
Soponyai Halászkertben lévő községházán tartott gyűlést. Részletes 
ismertetőt jövő számunkban nyujtunk. 

Szeged . Dr. primőr Imecsfalvi Imecs György főbíránk tisztele-
tére és névnapjának megünneplésére a Raffay vendéglőben levő he-
lyiségünkben vacsorával egybekötött falugyűlést tartunk a meghívó-
ban jelzett napon főbiránk ugyanis május hó elején Budapestre köl-
tözik és így az ünnepi falugyűlés időpontjában alkalmazkodnunk kell 
e körülményhez. Ünnepi beszédet dr. Ábrahám Ambrus egyetemi ta-
nár, örökös tb, bíránk fogja tartani. 

Olvassuk 
Terjesszük 

Támogassuk 

a H A R G I T A V Á R A L J Á T . 

ŐSI MAGYAR FÖLDÖN 

UJ MAGYÁR É L E T E T ! 




