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Istenem, óvd meg ezt a tájat, 
Mely az Édennél kedvesebb nekem : 
A sziklán-termö piros szek/üszálat 
S a vadsóskát az ösvényszéleken. 

Védd meg, Uram, a mesemondó Oltót, 
A bogárfényes pásztortüzeket; 
Fürge mókust, a fenyvesrigót 
A kis lovat, a pergőszekeret... 

Ha én még egyszer, egy ilyen szekéren 
Keresztülfuthatnám a Nyergestetőt, 
Fenyőt vihetnék s páfránt Nagymamának, 
Mint valamikor. .. régen . . . azelőtt; 

Ha én még egyszer híres „Cslkországot" 
S a mHárornszéki szelíd völgyeket* 
Olyannak látnám, mint valaha régen . . . 
(Jaj, hogy az út csak előre vezet I) 

Istenem, óvd meg ezt a tájat I 
S mi barna földjén dús színekbe nőtt I 
A harmatszomjas mezei virágot, 
S belőlük himezz nekem szemfedőt I 

D. Dobay Olga. 
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Gróf B. A. A magyar diáklány lel-
fie's goritíölkodáiát kedvesen igazoló 
sorok lapzárta után érkeztek. Üdvöz-
let 1 Viszontlátásra I Hirtelenében néni 
is tudjuk felmérni a jelenlegi távol-
ságot. 

F. V. M., .Pszenterzsébet . A SZIVQS 
sorokra válaszunk :á' Köv.; (.) A 3 0 0 
példáhy kb./B0-25|;pei1gő.liK) Szege-
dén nmcs. Üqdape#en"kéll1!utána néi-
njy Ott ipkátíb lehet ez ügyben vállal-
köióV'találni, 3.) Mutatványszámot nem 

'küldhetünk senkinek, meit csak az elő-
fizetők számához mért mennyiségben 
nyomatjuk lapunkat, § felesleges lao-

' -'Számunk ftirrcs. Aki lápunkat mégis"-' 
meri akarja előfizet egy negyedévre 3-
pengővel. Azlán megalkothatja ítéletét 
arra nézve, hogy érdemes lápunkra, ta-
vábbra is előfizetnie v a u séin. Áldo-
zatot nem hozhatunk tovább, mert ed-
dig is sokat áldoztunk. 4.) A székely 
név tőrök eredetű magyarázatáról la-
punk már közölt Írásokat, azért mel-
lőztük. A gepida elmélet újra lábra-
kapott. Jó volna ezzel foglalkozni. 5.) 
A cikk név nélkül érkezett be. Üdv.l 

F. László. Jászárokszállás. Lapunk 
küldését beszüntettük, mert június l-re 
beígért előfizetés a mai napig be nem 
érkezett. 

Sz. K. Jászberény. A megrendelt 
példányok után esedékes összeget nem 
kaptuk kézhez. Mi úgy véltük, hogy 
mindenütt tudják, hogy mi a bücsű I ? 

H. E. Bpest. Sajnáljuk, de más 
lapban megjelentetett közleményeket 
nem közölhetünk. 

Rabanbán. Bpest. Mi okozta a 
hallgatást? Közelben szerkesztőségünk 
egyik tagja látogatást fog tenni. Szíves 
értesítést kérünk a velencei útról. 
Üdv.l 

Z. Á. Bpest. A vakondok csak pil-
lanatnyilag bírja a napfényt s kerülve 
keresi odúját, hogy a föld alá rejtőz-
hessen, mert a föld alá vonja rendel-
tetése. Igaza van abban, hogy túrásai-
val sokat kellemetlenkedhetik az em-
bernek, de mérlegelje azt a hasznot, 
melyet a föld alatt végez. Ezért irtá-
sára nem adhatunk tanácsot. Üdv I 

Csillagban. Bpest. igen fantasz-
tikus. Nem lapunkba való. Mi becsüle-
tes emberek a földön járunk s nem a 
csillagban. Húmora élvezetes, de kár 
volt a Csillagot a napfényben eltüntet-
ni, Elismerjük, hogy az, ami csillagból 
jött — csillagba jut előbb-utóbb. Mást 
kérünk. Üdvözöljük. 

Árpád nyomda nyomása 
Nyomdáért felel Szittner jános 
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H A R G I T A V A R A L J A 
a Harg i t avára l j a j e l k é p e s székely k ö z s é g e k niv. köz lönye . 

Az erdély iek tudományos, szépirodalmi é s tá rsada lmi fo lyóirata . Meg je len ik minden hó 1-én és 15-én 

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

71 esztendő 
20 évvel ezelőtt, a külső és belső összeroppanás idején, egy 

nagy hazafi ragadta meg biztos kézzel a kormánykereket, hogy révbe 
vezesse nemzete örvénybe jutott hajóját. Az akarat, az elszántság, a 
tudás és a hit fegyvereivel, fanatizáló képességével megmentette a 
magyar nép lelkét és a Szegedről elinduló nemzeti hadsereg megte-
remtője és vezére lett. A magyar megújhódás életcsiráját szökkentette 
szárba a 20 évvel ezelőtt elültetett mag és immár termése is érlelő-
dik. 

Hazánk nagy férfia méltó hőse az évezredes dicső múltú ma-
gyar történelemnek. Hadurunk, vezérünk, kormányzónk lett, akire 
mindig és mindenkoron csak büszkeséggel, hittel és hálával emel-
hetjük fel szemünket. 

A magyar nemzet örök szeretetének és hálájának legszebb és 
legkifejezőbb jelét Kormányzó Urunk születésnapján mutatta meg. 
Június 18-át a honfiúi érzések emelkedetten magas ünnepévé avatta 
a megnagyobbodott csonkahazánk 12 millió magyarjának hite, bizal-
ma, reménysége és szeretete. De ez a határtalan lelkesedés nemcsak 
a határokon belül élő magyar emberek lelkét töltötte el, hanem a 
világ minden táján élő magyar lélekben felcsillant és fellobogott e 
napon a magyar ünnep boldog jövőt jósoló fanatizmusa. 

A 71 éves Kormányzó Istentől kapott legszebb születésnapi 
ajándéka egy nemzet osztatlan és párat lan szeretetének, ragaszkodá-
sának és bizalmának minden megnyilvánulásán kívül az a történe-
lem, hogy 71. életévében megindultak a trianoni határok és ősz Had-
urunk hófehér lován átlovagolhatott a Dunán Komáromba, majd Kas-
sára, s mindenült tanújelét láthatta, hogy a trianoni határokon túl 
Őreá figyelt minden tekintet, a lefőbb Hadurat várta minden szív és 
hogy a könnyekbe buggyanó öröm határtalan kitörését jelentette a 
várva várt Urunk diadalmas megjelenése a felszabadult Északon. Még 
sokan vannak, akik várják Urukat, akik még csak titokban imád-
koznak érette, de mi szabad földön élő szabad magyarok most és 
minden nap, különösen 71. életéve betöltésének napján a hálaima 
feltörő szavai mellett kértünk örök boldogságot az Egek Urától a mi 
Urunknak, hogy hamarosan úgy ünnepeljünk, aminőre ezer év óta 
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még példa nem volt. A visszatérő Észak, Kelet, Dél és Nyugat ölelő 
karjaiban Nagymagyarország feltámadása, a magyarságnak újabb 
ezeréves életakarása legyen a legszebb jutalma, a legnagyobb öröme 
Hadurunknak I Mi székelyek különösen érezzük a Hadurunkba vetett 
hitet, reményt és szeretetet és szfvünk minden vércseppjével érte élünk 
s ha kell halunk, de mindig követjük Hadurunkat. Az Isten adja, 
hogy közeljövőben Székelyföld üdvözölhesse a fehér lován bevonuló 
magyar Hadúrt I 

Székely Zsolt. 

Némedy Gyula dr. 
Címül kellett leírnom ezt a nevet, amelyet egyébként értékes 

cikkek és nemesveretú költemények alatt szoktunk olvasni lapunk és 
más lapok hasábjain, s amely névvel gyakran találkozunk önzetlen 
társadalmi, kulturális, irodalmi és képzőművészeti mozgalmakkal kap-
csolatban. 

Több ok késztet engem arra, hogy Némedy Gyulának, mint a 
„Hargitaváralja" szerkesztőtársának nevét kiemeljem a székelységért, 
az összmagyarságért dolgozó közkatonák sorából, hogy egy pillanatra 
a szeretet és az elismerés felcsillanó fényébe állithassam. 

Eddig csak azt tudtuk, hogy Némedy Gyula nem székely, s 
mint ilyen lett tagja székely községünknek, akit ünnepies fogadalom-
tétele előtt már kitüntettük a tiszteletbeli székely címmel. Meg vol-
tunk győződve arról, hogy nincsen benne székely vér s csupán csak 
a székely lelkületét tapasztaltuk, vélve, hogy ezt huzamos erdélyi, kolozs- ,, 
vári, székelyföldi tartózkodása fejlesztette ki s teremtette meg benne. 

A családfa kutatások során kitűnt azonban, hogy édes anyja, 
néhai Lázár Janka révén, — akinek édesapja, mint huszárkapitány 
Lenkey századával sietett haza Csehországból hazája védelmére, — 
székely vér is csörgedezik ereiben. Kötelességgel és örömmel kell 
közzétennem ezt az új s mindannyiunkat meglepő adatot, hiszen ez 
a Lázár család, melyből Némedy Gyula édesanyja származik, a szé-
kely Lázár primorokból került át a Királyhágón Erdélyből. Ez az ere-
det természetesen elhomályosult a családtagok tudatában. Most már 
meg tudjuk érteni Némedy Gyula hozzánk való ragaszkodását, mert 
nem csupán a szeretet, a vonzalom, a gyakori és hosszú erdélyi tar-
tózkodásainak szép emlékezete, hanem a vér is hajtotta a székelysé-
gért küzdők táborába. Talán kifejezőbb, ha azt mondom, hogy a vér 
volt az oka Némedy Gyula székelység iránti szeretetének és ragasz-
kodásának, a székelységért végzett munka csak természetszerű oko-
zatként és érthető járulékként jelentkezett és mutatkozott. 

Ez még egymagában nem volna elegendő ok arra, hogy érté-
kes nevét címül állítsam, s ezzel esetleg magamra vonjam Némedy 
Gyula tartózkodásból fakadó neheztelését. Az igazi és nyomós ok az, 
hogy mostanában fővárosunkból több őszinte elismerés érte szerkesz-
tőtársunkat, székely testvérünket, hogy az ünneplők közül mi sem 
maradhatunk el, amikor lapunkért, a székelységért, éppen lapunk ha-
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sábjain, tiszteletreméltó, jelentékeny munkát fejtett ki mint szerkesztő-
társ, aki egyike volt azoknak, akik folyóiratom alapításának munká-
jában szívve'-lélekkel, anyagi és erkölcsi erejükkel támogattak. 

A fővárosi kitüntetések sorát a Nemzeti Kultúregyesület nyitotta 
meg, amely Czikle Valéria örökös elnöknőnek, a tehetségek kiváló 
felfedezőjének és támogatójának vezetése alatt áll, s szerkesztőtársun-
kat tb. alelnökévé választotta. Ebben az egyesületben mint felolvasó 
is munkálkodott Némedy Gyula dr., majd ugyanott Szabad Antal dr. 
iró tartott esztetikai méltatást Némedy Gyula Budapesten megjelent 
bibliofil kötetéről. 

Ezt követően a Fráter Loránd Társaság tiszteletbeli taggá, az 
Országos Szent Gellért Egyesület védnökévé választotta, amely utóbbi 
kitüntetését Budapesten, az Egyesületnek a Gellért szállóban meg-
tartott díszközgyűlésén, köszönte meg az „Örök magyar megújhodás" 
című, nagyszabású, messzetávlatú, Szegedet is dicsőítő költeményé-
nek előadásával. 

Most az Országos Gárdonyi Géza Társaság iktatta tagjai közé 
és értesülésem szerint a Gyóni Géza Társaság tagjául való meghí-
vása is küszöbön áll. 

Ezeket az elismeréseket jelentős, nagyszabású, komoly munka 
eredményezte. 

Budapesten megjelent: „Emberek, én már oly régen repülök 1" 
című bibliofil verses kötetét, amelyről lapunkban már megemlékez-
tünk, az országos kritika kitüntető melegséggel fogadta. Már hóna-
pok óta figyelem ezt az ismertetés sorozatot és ennek hatása alatt 
ki kellett immár emelnem a szerző nevét a székelység előtt, hogy 
megismerhessük őt, s hogy további kötelező munkára serkentsük. 
A Magyar Kultúra, egyik legtekintélyesebb folyóiratunk ugyanis így 
emlékezik meg Némedy lírájáról: 

.Ez a különös cimü kötet meglepően zsúfolt élményanyagnak szétsugár-
zása. Ritka jelenség ilyen sokoldalú Ura, aminek minden sugárverő lapja egy-
formán határozott és egyéni." A Magyar Nemzet-ben, kiváló Írónk, lapunk belső 
szerkesztőtársa Bodor Aladár dr. megállapítja többek között, hogy .valami meg-
indult, bensőséges pátosz lengi át mindenik versét". Az Őserő megdicséri, hogy 
„izmos, kiforrott lírai költő, akinek ezer zengő húrja van." A budapesti Uj Nem-
zedék szerint: .tiszta és őszinte poézis árad Némedy költeményeiből." Az Uj 
Magyarság-ban Korvig János Így ir: „Méltó folytatása ez a költészet a múlt szá-
zad izig-vérig magyar verselési irányának és lelki rokonságban áll azzal az egész-
séges, alföldi világszemlélettel, amelyet Tömörkény István Írásaiban is szeret-
tünk." A Nagy Budapest Így lelkesedik : „A magyar felvidék (elszabadulásának 
hónapjában jelent meg Némedy Gyula verseskötete, amely a mai filléres könyv-
kiadások idejében úgy hal, mintha a kavicsok közül felbukkanó drágakő ezer 
fénye tündökölne felénk. A nemes és magasan szárnyaló költői lélek értékes 
megnyilatkozásai ezek a versek, sok egyéni meglátással és kifejezéssel. Talán 
minden verse érdemes volna a külön dicséretre, mégis legjobban ragadott meg 
bennünket a „Kolozsvári piacon" cimü csuparitmus költeménye, amelynek köny-
nyed, egyszerű kifejezései és népies ritmusa felejthetetlenül fülünkben cseng." 
És igy tovább. 

Némedy Gyula dr., mint a Tömörkény Társadalmi Kör főtitkára, 
az Országos Dankó Pista Társaság és a Szegedi Visszhang Dalkör 
elnöke, a Pusztaszeri Árpád Egyesület fővezérségi tagja is derekas 
munkát végez, irói és költői munkásságán kivül. Ezek a szegedi 
egyesületek értékelik is odaadását, mert tudják, hogy nála a tisztség 
nem nobile officium, hanem komoly, kemény munka. 
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Legutóbb mint a Szegedi Képzőművészeti Egyesület ügyés2e és 
sajtóbizottságának vezetője az egyesület jubiláris táilatán rendezett 
három irodalmi- és zenei délutánnak válogatott n üsorával és ezek 
nagy szeretettel összehozott sikerével haszrált a szegedi képzőművé-
szeti kultúrának. 

Amikor ennyi munkához hozzávesszük a székelységéri, a 
Hargitaváralja Jelképes Székely községért végzeit munkásságát és kul-
lúrszakosztályunk elnöki tisztségével elért szép eredményeit, megé-
rezheti és megértheti mindenki, aki ezeket a sorokat olvassa, hogy 
csupán a nemzeti, kulturális, irodalmi munkának kijáró tiszteletadás 
céljából emeltem fel Némedy Gyula dr. előtt tisztelgésre lapom ha-
sábjain a székelység harcokban kifényesedett, nemes fegyverét. 

Tettem ezt azért is, mert teljesen csendben, meghitt családi kör-
ben, május 18-án ülte meg házasságának 25. évfordulóját azzal a 
bájosan szép, nemeslelkü feleséggel, aki lehetővé teszi, hogy férjúra 
annyit dolgozhasson, aki példaképe általában ama honasszonyoknak, 
akik büszke segítőtársaik uraiknak hazafias célokat híven szolgáló 
nemes törekvéseikben, s akiről az „Élettárs" Budapesten megjelent 
kötetében így énekel karácsony éjjelén, dicsőítve és imádva a kicsiny 
Jézust: 

„Fényednek tiszta özönében: 
Megláttam édes Feleségem, 
Ki jóságodból jósággal vezet. 
Lelkemben rögtön lángbetükkel égett: 
„Azért kaptál éntőlem emberséget, 
Hogy megkaphassad ezt a két kezet!" 

Uram, Uram . . . kis embermécsem 
Csak hadd égjen, míg akarod. 
Amíg szerethet embert, s T é g e d e t . . . 
Ha ellobban . . . ? Halott leányom 
Után . . . Tehozzád mehetek 1" 

Adja a Mindenható, hogy ez a tisztelt és szerelett „kis ember-
mécses" minél tovább dolgozhasson a köz javára, hogy mirél löb-
bet alkothasson a haza érdekében, mert e „mécses" — meggyőző-
désem szerint — nagyobb, mint ahogyan az én igazlelkö és őszinte 
barátom és szerkesztőtársam Némedy Gyula dr. gondolja, cki meg 
fog bocsájtani nekem — a személyi kultuszt látókkal együtt — a fenti 

szerény és őszinte lobogószentelésemet. 
Csikszentgyörgyi Jósa János 

A dák hegemónia 
A német tudomány — s így a „magyarországi" történetírás tér-

képén is fehér folt maradt a dákok eredetének története. Az előbbi 
ugyanis megpróbálta az árjaságba kebelezni őket, de mikor a gótok 
és géták azonosítása (Grimm Jakab), továbbá Decebál nevének Die-
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tzelbachból való származtatása (Engel) nevetséges képtelenségnek bi-
zonyult, Hunfalvy, Budenz és máig uralkodó iskolájuk számára sem 
maradt idevonatkozó, exegetálni érdemes szöveg. így lett egyelőre oláh 
prédává a dák hegemónia antik dicsősége. 

Pedig nem volt egyetlen szkitha nép sem, amelynek mivolta bi-
zonyosabban volna megállapítható. Herodotosló! a nagysándori törté-
netírókig s őket követőleg mind, határozottan és egyértelmüleg tartja 
számon őket mindenik. Herodotos (Liber IV.) megállapít ja, hogy a 
dahák, massagéták, az a nép tehát, amely Dárius ellenfele volt a 
szkitha hadjáratban, — anyanyelvük ezekével azonos szkitha nyelv. 
C.Q Curtius (Hist. Liber) a dahák és massagéták egyazon szkitha 
nyelvét említi. Solinus ugyancsak a géták és dahák egyazon nyel-
véről beszél, megállapítja, hogy a dahák is szkithák, sőt azt mondja , 
hogy ők a párlusok ősei. Diodorus Siculus a dahák és páriusok or-
szágáról beszél. Justinus szerint a dákok a massagétákkal és húnok-
kal rokon és egynyelvű nép s belőlük szakadt délkeletnek a pártus 
— szkitha nemzet, Stravo pedig (De situ Orbis) egyszerűen meg-
mondja, hogy a dákok az avar nemzet elszakadt törzse, nyelvük ezeké, 
tehát az avar, idegenül „géta" nyelv, ugyanaz ami a pártusoké, u tób-
biakkal összeköttetésben is maradtak és fejedelmeiket ezek közül vá-
lasztották. 

Az avar nemzet — „massa" — géta, — későbbi névvel : Hűn — 
Pontus melléki ága lett Strabó szerint a dák. Őt tehát nem tévesztik 
meg az egyazon szkithafaj népeinek az idegen népektől adott külön-
böző nevei. 

Az előbbiekkel egyezőket állapítják meg róluk Menander, Bi-
zanti Faust, Chorenei Mózes, Agatangelos, Elizeus, Plinius is. 

Az összes auktorok megállapításai szerint a dákok szkithák vol-
tak tehát, még pedig avarok. Az avar anyanép északi hatalmas tör-
zse, amely körülbelül egyidőben vált ki abból a pártusokkal. Ezek 
délen alapítottak a rómaiakkal dacoló 500 éves birodalmat, a dákok 
a Pontus felé szakadtak el. Magukhoz vonták ősi anyanépük még itt 
élő részeit, s ettől kezdve nevezik őket váltakozva dákoknak, vagy 
gétáknak. Ovidius Tomiban még a géták szomorú földjéről dalol, 
Nagy Sándor pedig már figyelmezteti macedónjait, hogy az ő anyja dák 
királyleány. Még gétákról beszélnek a historikusok, mint akik ellen 
vezette kudarccal végződött hadjáratát Nagy Sándor az Aldunához, 
de ekkor már az ú. n. pontusi géták, s egyidőre Erdély őslakói az 
agathirsek is a dák hegemónia tagjai voltak. Ezek a géták végleg a 
velük azonos dácha törzs népévé lettek, akiknek az agathirsek átadták 
Erdélyt s a Borysthenesen (Dnyeper) túlravonulva a maguk Kazár 
birodalmát alapították meg. így írja meg mindezt Plinius is. 

A dák állam nagy megszervezője Burvista (Boeretistes) király 
volt. 200.000 fegyveresből álló hadseregét, közigazgatási és egyházi 
reformjait aggódva figyelték a rómaiak, mert ezek eredményeként egy 
hatalmas, katonai és theokratikus, a Tisza, Pruth, Dnyeszter és Duna 
közötti szkitha birodalom alakult, olyan fenyegető, mint testvérné-
püknek Pártus birodalma. 

Az avarság helyzete ebben a korban tehát a következő volt. 
Az anyanép háromfelé szakadt, a dahák nyugatra vonultak s ma-
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gukba vonták a pontus avarokat, a pártusok délkeleten alapítottak 
birodalmat. A megmaradt avarság segítője és menedéke maradt mind a 
kettőnek (a pártusokról író historikusok emlékeznek különösen és 
minduntalan erre !) — és csak ezen elszakadt részei pusztulása után, 
évszázadok múlva kerekedett fel ő is az őshaza felé, hogy mint 
magyar nemzet, egyetlen államába foglalja össze fajának még meg-
maradt népeit. 

Burvista dák hegemóniájában eredetileg a gétákon kívül chu-
nok, azaz ázsiai húnok, az úgynevezett uz-ok voltak. Ezek minden-
kor az avarság tőszomszédai és sorsának osztályosai voltak, velük 
minden jellegzetességükben, így nyelvükben is hasonlók. Egyrészük, 
úgylátszik ekkor az avarságból kiváló dákokhoz csatlakozva jött 
Erdélybe s így az ú j szkitha nemzet harmadik alkotó tagja lett. 
De már Burvista egyik utóda Decebál „elfoglalta a sarmaták föld-
jének egy részét", mondja a historikus. Kik vol'ak ezek a „sar-
maták ?" 

Herodotos szerint a szkithák két részre osz lanak : szkithákra és 
sarmatákra. Szkithák voltak legbizonyosabban az avar anyanép tagjai, 
tehát az abból először kivált királyi szkithák (palócok), majd a dákok 
és a pártusok és a maradék magyar. Szkithák voltak a húnok, úgy 
az acilai (fekete) mint bajáni ( fehér—pseudo-avares , tehát európai) 
úgyszintén az Ázsiába szakadt, akik területileg az avarsággal szom-
szédos két törzse a chun és a bessenyő mindenkor avar anyanép 
sorsát vállalta, s nem követte a kínai fal alul Indiába vonult (Indó-
Szkitha birodalom) és az áriaságba veszett saját nemzetét. 

De szkitháknak számítottak a szarmaták is, minden bizonnyal 
ezeknek egyes népei, mint pl. az alánok népei. Ilyenek voltak a já-
szok is. De ha már az északibb szarmaták árjákkal vegyültek el, gö-
rög (litván) szláv (liv, lett, észt) és germán (finn) árjákkal és ezek 
velünk csak legősibb vonatkozásban rokon — nevezzük „szarmata 
faj* — népei. 

A szkitha népek államalakulásainak és vállalkozásainak ismere-
tében nem kétséges, hogy húnok és palócok is egy kötelékben har-
coltak a jászokkal a rómaiak ellen Claudius alatt (41—54). Az ú. n. 
„bellum Sarmat icum"-ban (929) már a dákok is szövetségesei voltak 
a „Jasyges"-eknek. Ezt követöleg kerekedik ki a dák birodalom az 
északi Dunától (a bojok és tauriscok földjétől) a Pruthig és Dnyesz-
terig és jelenti a dák hegemónia a daha törzs, a pontusi géták, az 
uzok és a szarmata jászok egyetlen közös államát, amelynek székhe-
lye a szarmaták géták uzok vá rosa : Sarmizegetuza (V. ö. Sarmaságh, 
Sármás, Szeged stb.) 

Sarmizegetuzában székeltek a dák királyuk, köztük utolsónak 
Decebál. Decebálusnak irták le nevét a krónikások, a latinok nyil-
ván így is ejtették ki, nem tudhatjuk itt sem azonban azt, hogyan 
mondta kj ezt a szót maga a dák, illetve, hogyan kellene kiejteni 
nekünk. Dgy vélem, hogy a fogyatékos latin fonetika ezt a szót is 
úgy elferdítette, mint a szkitha-magyar nyelvnek általa megőrzött leg-
több szavát (V. ö. Attila, o lvasd : Acila). Kétségtelen, hogy a név 
„-bál" végezte a legfőbb egyházi méltóság viselésére utal, olyasféle 
rangot és tiszteletet jelent, mint a Caesaroknál a „Divinus" jelző. 
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A király tulajdonképeni nevét magát talán a Teke, Tekeháza, 
Tekepuszta helynevek, vagy a Kaukázusban (Dagesztan) visszama-
radt és eltörökösödött dák cserkészek Teke törzse, ezeknek Teke nevű 
fejedelmének neve, — őrizték meg eredeti alakjában. 

Decebalus az ellenség történetírói szerint is nagy király, népé-
nek és fajának hőse volt, aki elődeinek államszervező munkáját to-
vább folytatta. A rómaiak aztán csak átvették a feltárt és üzemben 
maradt bányák művelését és a dombos vidékek csak most elhanya-
golt terraszos megművelése is ebből a korból maradt. Utak és vá-
rosok ápültek és a sajátos szkitha kultúra virágzásban volt. Katonai 
felkészültsége pedig egyenesen kihívta Rómát. 

A két hadi jelvény — dák sárkány és a római sas — sokszor 
vonult egymásratörő seregeik előtt és a moesiai vereségek után Do-
mitianus császár adót fizetett a dák királynak. Végül is azonban a 
rómaiak 105-ben, Tra janus II. hadjáratával leverték végleg a dáko-
kat. Decebalus nem akarta túlélni államának és népének pusztulását, 
öngyilkossá lett s a Sztrigy medrébe ásott kincsei is Tra janus zsák-
mányát gazdagították. 

Az államuk pusztulása után nemzetből pusztán néppé lett dá-
kok további sorsáról már keveset jegyez fel Klió. A volt nemzetbe 
szervezett jászok kívül maradtak a kisebb területű ú j római tartomány-
nak, Colonia Dacicanak határain, de az ezen belülmaradt dák nem-
zet sorsa itt betelt. Nagyrészük a hadjáratok — főleg az utolsó — 
során elpusztult, férfi népe majdnem egészen, az asszonyok pedig a 
légiók katonái és a gyarmatosok számára maradtak meg. 

Tra janus újraszervezte Colonia Dacicat és (a legio V. Macedo-
nicaval) újraépítette Sarmizegetuzát. Feltűnik ugyan a megszálló csa-
patok között a Legio I. Italica, de a megállapítható többi sereg (Le-
gio V. Macedonica, XIII. Gemma, VII. Claudia, IV. Flavia, a segéd-
légiók és segédcsapatok) mind idegen, túlnyomórészükben kisázsiai 
— ezek között pártus legénységű is — volt. Ugyanígy a^gyarmato-
sok is. A dákok bányamivelésének folytatására hozatott a kormány-
zat Dalmáciából is (thrák) munkásokat, a többi gyarmatos azonban 
levantei, kis- és előázsiai népek fia volt Galatából, Cariaból, Phrigia-
ból, Paphlagoniaból, Syriából. Neveik a latinoknak is idegenek, in-
tézményeik is (Collegium Asianorum, a Bál, Mithras és Isis kultusz). 
Honnan is vett volna Róma latinokat ide, amikor már Rómában sem 
éltek latinok? 

Ez a gyülevész népség vegyült el a levert dákok maradványai-
val s nemzett egy latinizált korcsnemzedéket. Ezt telepitik át Panno-
niába (Dacia Ripensis) Aurelianus alatt (272), mikor a gótok ellen 
Erdélyt tovább védeniük már nem lehetett. 

Erdélyben most már ennek a félvér népnek sem maradt nyoma, 
Erdély átmeneti germán (gót, gepida, vandál) korszaka következett, 
mígnem ezeket is kitakarította onnan (374) a mi fajunk (Balambér) 
és ott egyelőre hún határőrvidéket szervezett. 

A Pannoniába került keveréknépség itt már kevés emléket ha-
gyott (Dáka, Dályok, Dálya helynevek). 

Csakhamar longobárd impérium alá került s Pannoniának a lon-
gobardoktól való tökéletes kiürítésekor, ez az előbb romanizáll, majd 
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germanizált népkeverék ezekkel együtt költözölt Lon(go)bardiába. 
De maradtak dákok még Erdély határain kívül Dácia bukása 

után. Az anyanépben megmaradottak sorsa — mint érintettük — a 
visszamaradt avarnép, illetőleg az elhagyott hazába visszafordult ma-
gyar törzsekével lett azonos. Elpusztultak, vagy törökké lettek. De a 
Colonia Dacican kívül Dácia dák népe töredékeiben egészen a ma-
gyar hegemóniáig megmaradt. Helységnevek (Tekeháza Ugocsában, 
Dakos Szabolcsban, Tajó, Tahi Pestmegyében, a Tiszának és Duna-
földvárnak „Parthiscus" neve Amianus Marcellinusnál); családnevek, 
vagy a „tahók" népi neve a kiskunságban stb. őrzik meg fajnemze-
tükbe visszaolvadt törzsük emlékét, amely államának bukása után 
jelentőségre többé nem emelkedett. Mert Acila is nyilván csak a 
szkitha egységet akarta kifejezni és megtisztelni nagy elődjének De-
cebalusnak emlékét akkor, amikor címei közé felvette, hogy: „a dá-
kok királya". 

Csuray Károly. 

Vajda Hunyad 
Retyezát csúcsa fehér palástban 
csillogó díszben didereg, 
körötte síró, jajgató korús 
szellemek hangján kesereg. 
Zúgó vihar közt ciklon jár táncot 
s csontvázak ropnak szerte szét, 
szélvésznek sipja orgonáz, flótáz 
kísérteties bús zenét. 

Hegycsúcs a hegynek, völgy a völgyeknek, 
folyó folyóknak titkot súg, 
a vártornyok résin s vak ablakából 
baglyok miért huhognak úgy ? 
Zalasd vizéből éjféli tájon furcsa kaca-

[gás szárnyra kél 
s keresztet hányva fület elzárja, 
félve kerüli mind, ki — él. 

Vajda Hunyadnak hős lovagvára 
ünnepi mezbe öltözik, 
éjféltájt zajlik, zsibong, mint méhkas. 
Régi gazdája költözik? 
Vagy lovagtorna, halotti tor tán, 
vagy lakzi készül hirtelen? 
Arany kupáknak lesz-e keletje, 
avagy gyászt ölt a cinterem ? 

három színe*) 
lm, csoda történt, szellem a sírból 
valóra ébred s újra él, 
tornyok mozdulnak, nyújtózva néznek 
s félhold sarlója tűzzél kél. 
Nebojsza falán nagy meszelőkkel 
magyar szfnt mázol szellemárny 
s várpalotának párkányán állva 
Hunyadi János dirigál: 

Piros szín égj úgy, mint egykor vérünk 
égett mámoros száz csatán, 
fehér — a magyar hős katonáknak 
égre szállt lelke légy talán. 
S magyar reménység, oltatlan hitünk 
zöldre fesse be a falát, 
Hirdesse fennen ragyogó fényben 
feltámadásunk dicsdalát. 

Piros, fehér, zöld színe a tornyon 
szivárványt játszott homlokán 
s mindennap szebben s szebben csillogott 
ormán, falán, oszlopán. 
Éjféli tájon márvány terméből 
fény csillant s szállott vigalom, 
szellemek adtak találkozót itt, 
felharsant dobszó s cimbalom. 

*) Vajda Hunvad várát a románok át akarták alakítani s egyik tornyát, 
mely piros, fehér, zöld színű téglákkal volt kirakva, átakarták román színekre 
festeni. De veszélyes magasságban állt a Zalasd vize felett. Pályázatot in ki a 
sziguranca az átfestésre. Az első vállalkozó leszédült s szörnyethalt. Másodszor 
js pályázatot hirdettek, de a második vállalkozó alatt összetört az állvány s az 
jS lezuhant s meghalt. Azóta babonás félelemmel kerülik a várat. 
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A Zalasd csobbant, ringva nyújtózott 
s gyöngyöző sodra dalt dúdolt, 
...mig egyszer csend lett, halálos csend 

[lett 
...csupán az oláh duda s z ó l t . . . 
...csend lett a várban, szellem se járta 
s holtra dermedt a magyar szív . . . 
...Nebojsza tornyán lángolva égett 
s virrasztott három magyar szín. 

Hunyadi János várának ormán 
sárga, kék, vörös zászló leng, 
oláh az úr most, de a vár tornyán 
mégis a magyar szín mereng. 
De szúrta szemét az oláh királynak 
s parancsba adott hirdetést: 
— Piros, fehér, zöld színek helyébe 
Jöjjön majd vörös, sárga, kék. 

Kőműves, piktor arany jutalmát 
előre látta, — rajta hát ! 
Másszuk meg hajrá gyorsan az áll— 

[vényt — 1 
S megkezdték az átmázolást. 
A Zalasd egykor Hunyadit látta 
s Hunvad várát, mig dicsben élt, 
nem tűrte oláh hordáknak hadát, 
új gazdát ő már nem cserél! 

Roppan az állvány, csobban a Zalasd 
s mélybe z.Hhan a kőműves 
Szörnyethat zúgva kérdő habokban — 
oláh — Hunyadnál mit keressz ? 

Rossz volt az állvány — szólt a szigu-
[ranca, 

adunk mi még száz aranyat! 
S magyar szín téglát oláhra festni 
kőműves, piktor új akad 
s a Zalasd medrén új állványt ver fel. 
Piros, fehér, zöld tüzel, él 

s arany csengése, korbács ülése 
vélük birokra újra kél. 

Vajda Hunyadnak hős lovagvára 
ünnepi mezbe öltözik, 
éjféltájt zajlik, zsibong, mint méhkas. 
Régi gazdája költözik? 
Vagy lovagtorna, halotti tor tán, 
vagy valaki készül" hirtelen ? 
Aranykupáknak lesz-e keletje, 
avagy gyászt ölt a cinterem ? 

Roppan az állvány, csobban a Zalasd 
s mélybe zuhan a kőmives 
— másik is immár holtra zúzottan, 
kifordult szemmel — kit keres ? 
Hunyadi Jánost, Thököly Imrét 
latja tán most is a várfokon, 
Nebojsza tornyán mint mutat mélybe 
s kacag az állványromokon. 

Vajda Hunyadnak büszke tornyáról 
kurucnótákat visz a szél 
s Zalasd patakját bocskoros oláh 
messze kerüli míg csak él. 
Lzer aranyra tűznek már dijat 
s nent akad többé kőműves, 
piros, fehér, zöld mind ragyogóbb lesz, 
míg a vár néma és üres. 

Ám csoda történt, szellem a sírból 
valóra ébred s újra él. 
Varázslat oszlik, határok dőlnek, 
magyarok napja újra kél, 
Trianon tornyán nagy meszelőkkel 
magvar színt mázol szellemárny 
s Csonkahazának határain állva 
Hunyadi János dirigál. 

Sz. Solymos Bea. 

Ülj mellém a kandallóhoz.. . 
Irta: HOFFMANN GÉZA 

IV. 
A városok, mint okmányok. 

Orbán Balázs Renan „Jézus élete" című müvéből a következő-
ket idézi: „hol az írott történelem megszűnik, ott kezdődnek a száj-
hagyományok, hol ezek végződnek, ott beszélni kezdenek az épüle-
tek romjai, a kézművek hátrahagyott példányai, hol ezek is elhall-
gatnak, ott megszólal a föld." 

Amikor a bizonyítékoknak annyi sokasága beszél az ős mu't 
mellett, mint amennyi a Székelyföldön, amikor a szigorú történész 
kritikai módszere mellett is több a valóság, mint a valószínűség : 
érthetetlen, hogy a magyar országos és tudományos közvélemény 

• 
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még ma is úgy beszél a székelyek hún származásáról, mint egy 
szép regéről, de nem mint meggyőződéses valóságról. Sőt még a 
székelyek között is igen sokan vannak, akiknél ez nem rajongó meg-
győződés, holott annak kellene lennie. 

Az oláh történészek és a nép ebben például szolgálhatnak. Kö-
zöttük, még a legtanultabbak is nemcsak vallják a latin származást, 
nemcsak hirdetik, és rendületlenül vitatják, hanem harcolnak is en-
nek elterjesztéséért és gyümölcsöztetéséért. Pedig mi magyarok va-
gyunk a Kárvallottak. Mi nem lehetünk „tárgyilagosak", „óvatosak" 
és csak „tudományosak", nékünk hitvalló hitlel kell állanunk a kö-
vek, a romok, a hagyományok és főként a helyes következtelés tör-
vényein leszúrt igazságunk mellett. A távlatok ködébe vesző törté-
nelmi ősmultunknak is vannak elfogadható okmányai, mint minden 
más népnek, amely származásával szintén a regék világába húzódik. 
A római eredet is Trója összeomlott ásatagos falai és a rengetege-
ket bebarangoló farkasnál találja az őseit és jelképezi azokat a ca-
pitoliumi szoborban. 

A székelyföldi és más várak romjainál vannak igen nagy kü-
lönbségek. Vannak várak, amelyek ha romokban is, de fennáilanak 
még manapság is. Ezeket az Árpádok, szóval a honfoglalás után 
építették; vannak várak, amelyeknek csak a nevük maradt fenn és 
nyomozással állapíthatók meg, hogy valóban várromok. Pl. a Vápa-
vár. Erről Orbán B. ezeket írja : „Á várfalak igen régi kor jellegét 
viselik s bár kövei nem faragott kövek, de mégis lapos felületűek s 
oly jól összeillesztvék, mintha egymáshoz lennének faragva. E várra 
vonatkozóan mit sem tudunk. Nem tudhatjuk, hogy mikor lett ti-
tokzatos romhalmazzá, de falainak roppantsága, alakja mutatják, hogy 
egy erőteljes, a történelmi ismereten jóval túleső korszaknak cy-
clopsi műve". És ilyen nagyon sok van a Székelyföldön. Többek kö-
zött : Firtos vára, Kadácsvár, Rabsonné vára, Budvár, Bágyi vár, 
Mihályvára (a rákosi szorosban), Tiburcvár, Rika, stb. Ezek kétség-
telenül Árpádok előtti alkotások. Amikor hivatásukat már nem szol-
gálhatták, felhagyattak és a századok folyamán a föld színéről is el-
tűntek. De csak a földszínéről, mert az alapfalak elárulják egykori 
formáikat, terjedelmüket és főként létezésüket. 

A hún birodalom összeomlása után a mai Székelyföldön visz-
szamaradt csekélyszámú harcos Erdély keleti oldalának természet ál-
tal is védett rengetegeiben egy várövezettel biztosította fennmaradását . 
Ez a várövezet pontosan megállapítható s nem kell költői képzelet 
ahhoz, hogy kimutathassuk a célt is, amelyben ez a váröv rendszer 
a hegyormokon és aránylag véve kis területen kialakult. 

Bizonyos, hogy e várak a várövön belül élő, kisebb nép vé-
delmére épültek, mert ha csupán a Nagymagyarország keleti határá-
nak biztosítására szolgáltak volna, akkor az egész keleti és déli ha-
tármentén is megtalálnák azokat, nem pedig csak a szorosan vett 
Székelyföldön, a Hargita hegyvilágában és annak nyugati részén, te-
hát az anyaország felé is. Eme várak védőövezetében maradt meg a 
hún törzs töredéke, itt szaporodott fel újra annyira, hogy a későbbi 
Árpád-uralom kiakulásakor bekapcsolódott a 3-ik turáni birodalom 
most már véglegessé vált határai közé. A várláncolatnak központja 
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a Hargitatetőn épült Béla vára volt. Azérl építették azokat a hegy-
csúcsokon, hogy mindenikéből a szomszédvárra lehessen látni jelzés 
és híradásvétel végett. Manapság e várak kivétel nélkül mind a föld-
del egyenlővé vált kőhalmazok; míg a szászföldön épült német lo-
vagrendi várak ma is többé-kevésbé ép állapotban állanak. Mint pl. 
a földvári, zernesti, a kőhalmi stb. Ez bizonyítéka annak, hogy jó-
val későbbi kor alkotásai, mig a székelyföldiek már a tatárdúlás ide-
jét sem birták el. Pl. Budvára, amelyről Orbán Balázs írja, hogy „az 
annyi emlékek által szentesített ős vár Attila birodalmának ezen kő-
epopeája, a székely nemzet őstörténelmének ezen emléképülete egé-
szen 1241-ig fennállott, ekkor azonban a mongolok vad csordáinak 
esett áldozatául". 

Ha már most valóság az, hogy Budvára létezett — ami két-
ségtelen — s ha áll az, hogy a székelyeket csak későbben telepítették 
az Arpádházi, vagy a még későbbi királyok határőrszolgálatra, amint 
ezt az érzelgősséget kerülő történészek állitják, akkor miért és kik 
építették ezeket a székelyföldi várakat ? A dákok . . . ? Ha ők, hát 
miért nem maradt fenn ezeknek a neve legalább latin elnevezéssel, 
mint pl. Sabaria, Vindobona stb. A felelet egyszerű, mert ilyeneket 
nem építettek, ellenben az ősrégi várövezetet a hún székely töredék 
a saját létének biztosítására építette. 

És a némáknak tetsző romok kövei mégis beszélnek, még pe-
dig az ott élő nép ajkán, szines regékben, mint ahogy a mai Gö-
rögországnak az egykori mesés Hellasz műemlékei. Megvan itt is 
az örökértékű mult, csakhogy ezen múltnak értékeléséhez nem volt 
meg az érzékünk s nem tudtuk általános magyar Hellasszá avatni a 
Székelyföld hegyormait, zöld, smaragdos völgyeit tündérkettes lige-
teit, gyöngyöző forrásait. A romok bizonyítják, hogy egy nép élt itt 
ezen a területen a legősibb időktől napjainkig egyfolytonosságban s 
ez a nép nem volt sem dák, sem római, sem germán, mert a hegy-
ormok helynevei, a várromokhoz fűződő emlékek és népszáján élő 
legendák annyira székely eredetre vallanak, hogy kétség sem férhet 
a székelység őslakos voltának bizonyításához és Attila, sőt Attilát 
megelőző hagyományoknak e helyhez fűződő valóságához. 

Attila világbirodalma úgy emelkedett fel a történelemben, mint 
a tenger mélyéből feltörő vulkánkúp. Hirtelen, máról holnapra. Sem-
miféle kútfő sem jelzi azt az átnyargalást Ázsia belsejéből Európa 
büszke városaihoz, mint pl. Batu khán hordáinak felkerekedését. El-
lenben egykorú feljegyzések sejttetik, hogy a keleti római császárság 
tőszomszédságában izmosodik, gyarapodik egy barbár birodalom, 
amelyből azután tüneményesen bontakozik ki Attila világuralma. Az 
ősi székhely tehát valahol a keleti római császárságot határoló or-
szágokban feküdt s ha felkutatásáért végig járjuk ezt a valószínű te-
rületet, ezeket az országokat és népeket, semmi nyomra sem akadunk, 
kivéve a Székelyföldet, ahol a széthulló kövek: Budáról, Attiláról] 
Csabáról, Elmedzárról, Uzindurról, Rikáról adnak hírt. Nem elég ez 
n e k ü n k ? 

Mi mond ellent annak, hogy Atiila birodalmának bölcsője Ud-
varhelyen volt, hogy a székhely Budvár, mint Orbán B. í r j a : „a leg-
bámulatosabb cyclopsi mű" . Tehát székhely és a nagy hún király 
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halála után összeomló húnbirodaiom menekültjei, itt, e székhely vé-
dett területén találtak évszázadokra szóló biztos otthont és a mai 
napig — hazát. Nyelvészeti térre nem lépek, mert ez messze túlha-
ladná e cikk kereteit, de az ilyen következtetésekkel haladva, nagyon 
közel á l a székely elnevezés a „székhelyiek" helyrajzi jelöléshez. 
Ezt a névelemzést egyébként Kéza Simon is így vezeti le. 

A „Magyar Szemle" XXXV. k.-ből a Mai Görögország cimü 
cikkből idézem e so roka t : „A helyrajz valósága, ha ez éppenséggel 
idea-rajongfsunkon múlik is, nem igen tér el a képzelet körvonalai-
tól. A mat Görögország mindenek előtt csakugyan érdemes őre az 
antikvitás számtalan és felbecsülhetetlen értékének. A delphii szálló 
londínere még mindig tiszteli annyira a Hiera Odos (Szent Ut) 
porát, semhogy cipődről reggelenként letisztítsa. Mindenesetre a gö-
rögök babonás becsüléssel illetik a klasszikus mult maradványait, 
tisztában vannak jelentőségükkel és természetesen büszkék reájuk." 

A magyarság klasszikus múltja ott van a Székelyföldön az an-
tikvitás felbecsülhetetlen értékeivel annyira, mint sehol másutt és aki-
nek szülőfö'dje a Székelyföld — természetesen származására is büsz-
kének kell lennie. 

Beszél a mult. . . 
A vargyasi báró Dániel irattárából. 

I. 
Rákóczy Zsigmond levele Bogáthi Andráshoz 

A Mindenható Úristen csendességet adjon az országba minden 
felől, minthogy az elmúlt kolozsvári gyűlésünkben a sok fogyatkozás 
súlyossága miatt kegyelmetek semmire se mehete, halasztván alkal-
masabb időre. 

Szentmihály napban meg kellett lenni a rövid gyűlésnek, még 
mikor a végházak tűrhető állapotban lévén az ő magok jövedelmé-
ből fizethettek bennek levő lovak gyalog vitézeknek. De most min-
den tartományok elpusztultak, semmiképen az ország segítsége nél-
kül a végházakat el nem tarthatjuk, holott mostan is Lippay Jeney 
vicekapitányok hadnagyok több néhány kastélybeli vitézekkel egye-
temben jelen vannak, szorgalmazván fizetésüket. 

Mindezekért előbbeni jó szokást követve a tanács urakat ren-
deltük Enyedre Szent-Máthé napjára egy rövid országos gyűlésbe. 
Kegyelmednek szeretettel intjük és hagyjuk, hogy a régi mód szerint 
okvetlen jelen legyen. 

Alba-Julia Anno Doni 1607. 
Sigismundus Rákóczy. 

II. 
Bocskay fejedelem halála 

A nagy fejedelem főemberei, Bogáthy Istvánhoz írott levélben 
ekként intézkednek: 
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„Megírtuk vala ennek előtte való levelünkben vármegyeivel ke-
gyelmeteknek, az mi Kegyelmes Urunknak mindannyiunk nagy ke-e-
rőségére az árnyék világból való kimúlását, kinek tartozásunk szerint 
utolsó tisztességére és becsületes temetésére gondunk lesz amikép-
pen őfelsége testamentumában annak helyet ott Erdélyben kedves 
hazájában Gyulafehérvárt úgymint a régi boldog emlékezetű fejedel-
meknek temetkező helyeket rendelte hogy legyen. 

Kegyelmeteket azért szeretettel intjük hogy azokra a napokra 
mikorra őfelsége becsületes testivel bé kezdünk érkezni meggondol-
ván, hogy ez a mi Istenben elnyugodt kegyelmes urunk a mi édes 
hazánknak nem csak választott fejedelme, hanem minden ellenségtől 
megszabadítója, békességes állapotra hozója és édes attya volt, azt 
is, hogy a nagy Istennek áldásából az őfelsége birodalma Erdélyen 
kívül is annyira terjedvén, hogy Magyarországnak is fejedelme levén 
ezekről a földekről is Urak és Úrfiak személyükben vármegyék és 
városok követivei egyetemben sok becsületes kísérői lesznek őfelsé-
gének. 

Kegyelmed is, mennél becsületesebben lehet temetésen igyekezzék 
jelen lenni sőt, mint ilyen felháborodott időben, minthogy az ország csak 
egy órában is fejedelem nélkül nem állhat, temetés után megértvén 
őfelségének az országnak bátorságos megmaradása felöl utolsó ta-
nácsait és rendeléseit, a Mindenható Istent egyenlő szívvel segítségül hí-
ván az országnak szabad választás szerint úgy gondoskodhassék az or-
szág együtt, aki Istennek először tisztességére édes hazánknak meg-
maradására őfelsége helyében méltó gondviselő és kegyelmes fejedel-
münk lehessen. 

Tartsa meg Isten Kegyelmedet egészségben. 
Anno 1607. 

Petrus Alvinci 
Paulus Eorvendi 
Simon Pechi. 

III. 
Bethlen Gábor fejedelem levele Dániel Mihályhoz 

Salutem. Leveledből szorgalmas vigyázástokal értjük, mely igen 
jól vagyon és noha a brassai bíró az utak felszabadítását nekem igen 
bizonyosan írja, azonképpen a basa átalhaladásá ' , mindazáltal a vi-
gyázás igen kívántatik, valamíg a basa Dunán innt t leszen. Azért 
600 emberetek mindenkor kész legyen a havas alatt való fa-
lukban. Béldi urammal egyet érteni. Valamit érthetsz bizonyost, min-
ket tudósíts. 

Végezetre igen szép s igen megszáradod öreg fűrész deszkát 
vitess mindjárt én számomra csak 200, ne többet bátor, de az a 200 
deszka igen szép száraz és egyarányu legyen mind hosszára, mind 
szélességre, küldd ki igen sietséggel magad bizonyos emberével ide 
Fejérvárra, hozassa éjjel-nappal, magam házait akarom megpádomen-
tomoztatni velek, szárazak legyenek igen, az árát az Bereczkj vámról 
adasd meg, sietséggel küldd ki. Légy egészségben. 

Albea die 1618. G. Bethlen m. p. 

Közli : Ádám Éva. 
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Reményik Andor (Remband) és költészete 
Irta: Csikszenlgyörgyi JÓSA JÁNOS (Folytatás) 

Mielőtt tovább tárgyalnám Reményik Andor humoros költésze-
tét meg kell elevenítenem azt a sajátságos érzést, amely akkor éb-
redez, amikor egy ibolyaként elrejtőző szépséget, szerénységet, igaz 
értéket, nemes önzetlenséget s nem önmagáért, hanem a közért, ha-
záért dolgozó lelket látunk megcsillanj valakiben, a nagyon keve-
sekben. 

Valami rokon erő hajtására — hiszen egy érzés lobogtatja mé-
csünk lángját — küldött régebben lapom részére Reményik Andor 
egy pár lélekből származó írást. Én nem tudtam ezt másképpen mél-
tóan viszonozni, csak úgy, hogy a kiváló székely költőt főmunkatársi, 
majd szerkesztőtársi cimmel tisztelem meg. Ez a tiszteletadás őszinte 
volt és mély. Benne rajzott a szeretet. A költőt, az írót betűin át szerettük 
meg. Sha a betű a lélekből jőaz csak szeretetet osztogat és szeretetet gyűj-
töget. Meg akarom előbb tehát értetni olvasóimmal, hogy miért lettem 
Reményik Andornak s költészetének csodálója és miért vállalkoztam 
költészetének ismertetésére. A költő lelkének virágos kertjében felüle-
tesen vizsgálódva, inkább a természetbúvár, mint az irodalmár sze-
mével — hiszen költészete jórészt természe szeretet — feltűnt egy 
vers, a IV. kötet 8. lapján, mely idegen virág a magyarság és szé-
kelység gondolatvilágában. Az örömről szól a vers. Hát ebben az 
önző, irigy földön, vagy szűkebb hazában van-e ember, aki öröm-
virágot termel testvérnek, rokonnak vagy barátnak ? Örömvirágot csak 
önmagunknak akarunk, szeretünk termelni, másnak, a kívülünk álló-
nak, csak fájdalmat, gyászt, keserűséget, vagy legjobb esetben csak 
hivatalos látszatát tudjuk, vagy akarjuk nyújtani, kelteni a kötelesség-
szerű formalitásoknak és célt rejtő dicséretnek, alázkodásnak. 

„Csak egy kavics" címe ennek a Reményik Andor költemény-
nek. Ebben azt írja az „öröm"-ről, hogy egy ritka érzelem ez, de 
csak akkor, ha feszélyezés nélkül élvezhető, „szürcsölhető", ha olyan 
kéz nyújtja, melyhez a tiszta hó sem ért előbb, s ha szebbik fele 
átadható lélekben rokonnak. Ekkor túlcsaphat kettős medrén s hul-
lámai az ünnepig roboghatnak, mert a gondigázta lelkek újra lángba 
kapnak és e máglya gyújt a hitbe új erőt : 

Hahó I Vagyunk itt gigászi a napnak I 

Értjük, mi ez I ? Tudom, ismerem magamról. Az igazi székely 
lélek különös. Dicsőséget keres, hogy megossza mindenkivel. Alkotni 
akar, hogy örömöt és boldogságot szerezzen fajának és dolgozni sze-
ret, hogy vigasztalást találjon, keressen önmagának. Ez az ősi, tiszta 
székely lélek, amelyen nem változtatott semmit a köznapi élet dur-
vasága, morzsoló ereje. Reményik Andor, aki öntudatosan tudja, 
hogy gigásza fajának, érzi és vallja belől, hogy 

„— — — — — én senki sem vagyok. 
Csak egy kavics. Egy összeroppant boglár, 
Kihez nagy ritkán botlik az öröm 
S az is csak úgy, ha mezitláb, gyalog jár". 

És ez a férfiú, aki kultúrfőmérnöki súlyos elfoglaltsága mellett szívét-
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lelkét fel tudta aprózni fajáért, hazájáért, egy rejtett, titkos belső bol-
dogságban elhárit önmagától minden kívülről jövő, ható örömöt és 
dicséretet, mert : 

„Egy dicséret, mi homlokomhoz ér, 
ijedtre gyáváz bent egy furcsa lelket 
S egy taps — világgá kerget". 

E mondat kapcsolta hozzám, s kapcsolja mindannyiunkhoz 
Reményik Andort, mert lelkében megismertük fajtánk tiszta, igazi 
lelkét. 

E kitérés után mélyedjünk le Reményik Andor költészetének hú-
mortárnájába. 

A derű költője kedves humorral rajzolja meg a „Húsvéti románc" -
ban a legátust, kit a pap a húsvéti küldetés befejezése után a toronyba 
küld, hogy tekintse meg a falucskát, ami annak a jele, hogy nem 
szívesen tartóztatják. A diák szeme a toronyból letéved a kert-
be, ahol három tündérszép kisasszony ibolyát szedeget a kötény-
be. És 

„A torony mintha megindulna . . . 
Diák harangkötélhez nyula". 

Sós Pali, a legátus, bemutatkozik a magasból s kedves pár-
beszéd indul meg közöttük. A pap felfigyelve a beszélgetésre a kertbe 
lép, ami úgy meglepi a a diákot, hogy megrántja a kezében levő 
harangkötelet: 

„És megkondult a kis harang Ménkű csapjon a diákba 1 
A falun végig szállt a hang. Szippant a pap a pipaszárba; 
A három lányka elpirula, Hát takarodjék le kigyelmed 
A pap a pipaszárhoz nyula; És kérjen ideien kegyelmet I 

Ám a diák magáhoztérve A fecskék az égen cikáztak, 
Lekiabált a földi térre: A fűzek selyem barkát ráztak, 
— Uram, a bűnös én vagyok csak, Mosolyogtak a piros tojások 
Mert nem vagyok se kő, se jégcsap. S az ibolyák, a kékruhások, 
, „ Hogy Sós Pali kemény kezébe 
Itt fenn egy kissé megolvadtam \ legszebb lány kacsóját téve 
S izé . . . magamat bemutattam. \ n y a r f e i é e l indulának. . . 
De ha egy bántó szavat hallok, é s most is mennek, mendegélnek, 
En félreverem a harangot. H a csókolózni meg nem állnak*. 

p. k. 1 6 - 1 9 . 1. 
Reményik Andor itt mint kiváló víg meseíró mutatkozik be. 
Bájosan szép, Petőfi költészetével egyenrangú a „Könyvtárban" című 

húmoros verse. A gondolat a hét versszakban oly tömör költői művé-
szettel van beállítva, hogy az élet játékhintájan álmodjuk végig a 
költő érzéseit a komolyság és az életderű ellentétében, 

A költő elmerengve nézi a vén kötésű fóliánsokat. De egy-
szer csak a 

„Kihűlt agyak és elporladt szivek 
Magasságán a lelkem fennakadt — 
S e pillanatban pár kacsó pihent meg 
A két karom alatt. 

A könyvtár átváltozik a költő képzeletében. Két szép lánykát: 
szőkét és barnát varázsol oda a nap aranyával színezett vár platá-
nos, akácvirágos parkjával, ahol a sárgarigó muzsikájára tipegnek, 
dalolnak együtt. Felelevenednek a régi rímek és az elfelejtett régi 
dallamok, bálok zenéi és táncraperdülnek. A vén fóliánsok, a Piátok 
és Kantok, az örükélők, megbotránkoznak emiatt s kigolyózzák az 
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Olimpuszról a költőt, akit nem keserít el ez, mert „egy rímért arról 
a két csép szájról" bármikor leköszön a halhatatlanságról 1 (I. k. 
2 3 - 2 4 1) 

A „Kedves Pagát" ! c. versében az ifjú- és férfikor lelki vál-
tozását festi jóízű derűvel. Mikor még nem ismerte a Pagátot, a kár-
tyát, könnyen szórakozott, vágyat szívott, álmot bogozott, sóhajtva 
vagy kacagva hordta a rózsát az ablakokba, fürtjeit osztogatta a 
földre szállott angyaloknak, akikhez mind hűtlen maradt. Aztán zá-
logba tette szivét és a sport terére lépett. Diána istennőnek hódolva: 
„kutyát, hajtót halomra lőtt". De szegre akasztotta a sportot is, mi-
kor a köszvény miatt kímélni kezdé az erőit s a kaszinóba ballagva 
bemutatkozott „rosszmájú barátja" a kedves Pagát. (1. k. 34—35 1.) 

A „Viharban" c. versében érdekes húmorral személyesíti meg, 
— ami különben kedvenc játéka a kőltőnek, — a böjti szélvészt, 
mely dörömböl az ablakon, háztetőket tataroz, a szenét elfuvarozza. 
És ha kimegy az utcára : 

„— Hó I repül a kalapom ! Örömömben arcom kékül, 
Szegény öreg jó barátom Sir a szám — 
Varjúvá lett amint látom, Most vagyok szerető nélkül 
Pajzán kedvvel száll előre, Igazán !" 
Akácfára, háztetőre . . . 

De téved 1 Mert e percben nyakába hull egy „szöszke szép 
talány". 

„Kapaszkodik, szorongatom 
S ezen közben találgatom: 
Asszony ez, vagy boszorkány ?" 

S imádságos hangon szól hozzá a költő; 
„De ö némán rugkapar 
S amit akar, azt se mondja, 
Elszabadult szőke kontya 
Kitakar, betakar". 

Simogatja, rendezgeti, vigasztalja, kérdezgeti, de nem felel a kis 
nyakas. Csak mikor a szél tovább rántja, röptében kiáltja a költő 
felé: „Isten vele szélkakas ! És ekkor 

„Bánatomban elkapok egy 
Arra szálló kalapot 
S ráköszöntöm : 
— Szélmenyasszony jó napot! —" 

Ilyen kedves, találó húmorral, hangulattal alig rajzolta meg 
költő formásabban a szélvihart, de a nőt sem, mikor viharrá válto-
zott ! (I. k. 3 6 - 3 7 . 1 . ) 

A „Régi jó világ" c. versében (I. k. 42—44. 1.) élvezetes me-
leg húmorral rajzol meg egy felvidéki szolgabíróval történt eseményt. 
A szolgabíró mosolyogva gondol vasárnap délben a sétatérre, ahol 
epedve várják már a nők és a csábos, fehérhabú sör. Gomblyukba 
fehér rózsát tűzve veszi már kalapját, mikor a csendőrök betoppan-
nak a hivatalba egy vad cigányt vezetve elő. Bősz haragra lobban 
az idilrontás miatt, s ezért kész elrettentő okulást teremteni. 

„— A János hajdú áll, mint a cövek: 
Bajusza drót, szemei mennykövek. 
A szolgabíró int, a gyertya lobban 
Feszület mellett, sárgaréz karokban. 
— A törvényt János I — Hozza már a polcról 
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A fóliánst — elavult földadókról; 
Bíró lapoz a százesztendős rongyban, 
Cigány halálra válva térdre roggyan. 
Zsandár jelent. A szolgabíró forgat. 
— Nincs kegyelem — magában duruzsolgat. 
Becsapja könyvét, ordít a cigány: 
— Jáj, feleségem, purdé Lacikám 1 
— A nagyobb törvényt adja ide János I 
Hát ha van mentség? tán-e könyv hiányos! 
Küzd az öreg egy rettentő nagy könyvvel 1 
A cigány bőg a földön, véres könnyel. 
Adófőkönyvben sem volt kegyelem. 
Feláll a bíró, megzörren a fegyver. 
— Király nevében: Kötélen legyen 
Halálod, te rossz, megrögzött gazember". 

A szolgabíró rendelkezésére elviszik az ájult cigányt a siralom-
házba, a — fáskamrába. De a 

„Szolgabíró, hogy a sétatérre ment, 
Súg a hajdúnak: — oszt' hagyja szökni kend 1" 

Az ítéletnek azonban híre futott, s vasárnapi nap koborló ci-
gányt még a madár se látott ezentúl a szép Felvidéken. 

Drámai tömörség jellemzi ezt a szép elbeszélő költeményt is, 
a szolgabíró komoly ítélelében duzzadó húmor, a cigány végsőig fo-
kozott rémülete és a véletlennek hitt szabadulása könnyet fakasztó 
élvezetet szerez az olvasónak. 

Mesterien kerek, a költői erő izzik benne. így rajzol, fest Re-
ményik Andor. 

A „Mese" c. versében (I. k. 46—47. 1.) kacagtató húmorral 
mondja el, hogyan lett Jónásból (az állatkerti vízilóból) barométer. 
Lenyelte az öt bosszantó izgága ember esernyőjét, mely esőben ki-
nyilik a gyomrában, mitől „hasa megnő kétszeresre". Csak szép idő-
ben lohad le, ha becsukódik az esernyő. E versnél a költői beállí-
tás szép és értékes, kapcsolatot adva Mikszáth: Szent Péter eser-
nyőjével. 

A „Válóper" című költeményének (I.k. 57—60.1.) meséje Győr-
től nem messze fekvő mosonmegyei Lébény állomás hársfájának gó-
lyafészkében és az ottani libaólban játszik. Voltaképpen azt húmori-
zálja a költő, hogyan születnek a válóperek, s mi módon lehetne a 
feleket kibékíteni. A suhanc kicseréli a gólyafészek tojásait a liba-
páréval. Kikelnek a fiókák. A csapodárság mindkét helyen megálla-
pítást nyer, s veri párját a gunár. A győri prokátor azonban megfejti 
a titkot, kihallgatván a kis suhancot és a 

„Gólya bűnbánóan bókol, A prókátort megdicsérik 
Gunár lúdnak kezet csókol; S a nagy pernek vége van, 
A gyereket átcserélik, Fészken, ólban béke van." 

Az „Üstökös"-ben (I. k. 64—67.1.) c. húmoros versének első ré-
szében találóan festi a földi nehéz életet. 

„Poros széntől kályha robban, A ténsurak egyre fogynak; 
Ara lobban annál jobban Ős bajusznak csak hült helye 
S a kávé egy kiflivel. S nőkről fogy a báli kelme • 
Toronytetőn túl ivei. Vallás, erkölcs mind oda 
Rangok, címek sokasodnak, Nem más ez, mint Sodorna*. 
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De jön az üstökös: 
„S minden hanyatteselt mára: Soha ily olcsó világot! 
Búza ára, pipa szára. Csókért kapsz egy bőrkabátot..." 

S mikor megérkezik: 
„Füstfellegben, villanásban Az egy embert, ki igaz. 
Rettenetes szaladás van, Megtalálják szerencsére 
Keresik a szent vigaszt: S az Ítélet véget ére." 

Mikor aztán az üstökös tovább száguld, újra csillagokig ér a 
mámor, . 

„S az egy igaz, a botor 
Mezítláb és rongyruhában 
Búsan tovább vándorol." 

Reményik Andor költészetének egy jellemző sajátossága, hogy 
fokozza az érdeklődést annélkül, hogy sejtetné a gondolatot. Erre 
szép példa a húmorral teli „A rendelet" c. verse. (II. k 42—43.1.) 

„Alkonyati korzón állok Egy úr rohan a járdaháton. 
S vegyes illatokat pipálok. Levett kalappal hadonáz, 
Egy hang suhan az esti légen. Tyúkszemre lép és nyakra mász. 
Mint C a csellón, olyan éppen Az égre néz, forog, szalad 
S a hang után — rettenve látom — S egy özvegy keblére szakad". 

Földre dönti a biciklistákat, rést keresve surran az emberek közé. 
Végül egy autó lehengereli, de kimászik alóla. 

„Egy ablak van ott nyitva éppen, A kalapját a földre vágja 
Bent lámpafény. Hamar berebben, És ráhasal szilaj örömmel: 
Műsoros est van a teremben. — Megvagy, gazember!" 
Mindegy I Utána amig látja! 

A teremből kiszaladnak, Csődület. Rendőr érkezik, és a „ren-
delet" szenvedélyes végrehajtója diadallal adja át a hatalomnak a — 
megfogott cserebogarat... 

Székelyföldi húmor szólal meg a „Virgula, punktum" c. versé-
ben. (II k. 2 0 - 2 1 . 1 . ) 

„Ahogy hírét örökbe kapám, A szép Háromszéken valaha 
Mérges ember volt a nagyapám. Legkeményebb dulló ő vala." 

A költő itt nagyatyjának szigorú, de igazságos Ítéletét örökiti 
meg. Az örmény a tehénvásáron 25 forinttal becsapott egy székely 
parasztot. Törvényt ült a dulló. Nyelvelt az örmény: 

„Tartozom? Fizetek. Diktum I Fizetsz huszonöt pénzt, virgula, 
Itt a huszonöt pénz s punktum I De mivel, hogy csaltál, faktum — 
A dulló az örményre mordula : Huszonöt bot I . . . s itt a punktum". 

A „ F u r f a n g " c. versében (II. k. 27—28. I.) egy tréfáját Írja le 
a költő. Valószínűleg e tréfa Pozsonyban történheteit, ahová a költőt 
1898-ban helyezték a kir. kultúrmérnöki hivatal felállítására, és ahol 
a világháború végéig tartózkodott. Legalább a versben szereplő „ősz 
kuruc asztalelnök", aki Ocskayról beszél arra enged következtetni, hogy 
Thaly Kálmánra vonatkozik a tréfa, aki a pozsonyi neves asztaltár-
saságnak díszelnöke volt. 
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„A benyíló kis szobában 

8sendes úri társaság van, 
sz kuruc az asztalelnök 

S több eknek hü figyelinök 
Mind a tehér iőre néz, 
Kinek halvány ajakáról 
Vén regék dala gitárol 
Csörgedezve mint a méz. 
A sarokban, karikában 
Alszik a muki javában. 
Muki a borzok halála, 
Azért pionir a lába ; 
Máskülönben dakli állat, 
Kivel élő nem tréfálhat. 
Például, az éjjel nála, 
Ha az óra tizenegy 
S fogja a botját a gazdája, 
Mert ö bizony hazamegy. 
Isten őrizz, hogy ilyenkor 
Pincér hozzon új üveg bort, 
Mert a Muki neki támad 
S leszedi a nadrágszárat. 
Vén kuruc fehér sörénye 
Bólogat a bús regényre, 
Mely a halk szón előtárul 

Ocskayrul, Jávorkárul, 
Kit a fejedelmi kegy. . . 

De nem mondja tovább máma, 
Mert nincsen bor a kupába 
S a társaság haza megy. 
Muki mozog a sarokban, 
Közeleg a tizenegy. 
Egyik úr, ki nincsen fából, 
Kioson a kis szobából: 
Jön a pincér öblös tállal 
S poharakba óbort tálal 
Hosszú nyelű nagykanál. 
Ősz kurucnak reng a kontya 
S jót kacagva tovább mondja: 
. . . Újvárott a vérpad á l l . . . 
Néz a muki háborogva 
S visszatérve a sarokba 
A légy után harapva kap — 
Még korán van, mert az urak 
A levesnél tartanak. 

Régen volt I De igaz volla 
Az esetnek hiteles, 
Mert ki e sorokat rótta, 
Az hozatta a — levest." a 

A „Disznóölés" (II. k. 17—19 
megtörtént góbéságot ír le a költő, 
falucskájában játszik le, valószínűleg az udvarhelyszéki Homoród-
karácsonyfalván, ahol Reményik Andor született 

1.) c. versében igen mulattató 
A történet gyermekkora idején 

„Egy lámpa járt az udvaron 
Es konyhazaj az éjszakában. 
Rézorrú csizmám felkapom 
S hamar osont a hóba lábam 

A csendben alvó ól felé, 
Hol hortyogott a kövér mankus 
S a zajt csak észre sem véve." 

A „fülig sapkás ködmönember leselkedett a pajtaajtón" és a 
cselédlány „csalóka szókat zenge kukoricával telt szakajtón", míg az 
étvágy kicsalta az „öregurat". Nyomban ráhasaltak. Az ötéves fiúcs-
kát azonban a kerekeskút oldalába rúgta, amiért bészidták a szobába, 
ahol a bosszú vagdalt a szivébe, Be is következett, amikor rágyúj-
tották a mankusra a szalmát. 

S lerázva égő almot, csátét — 
Körülszaladt az udvaron" 

„Ám megsokalta a parádét 
A néhai kemény barom 

Égett az arcokon a szégyen, csak a fiúcska kacagott. Végül 
három vaddisznós kopót kellett elereszteni: 

Föltámadással vigasztalta 
Góbé falum jókedvű népe.* 

„No azok hamar bírtak véle! 
De a böllért, amig csak éle 

Jóízű góbéságot mond el „A püspök reggelije" c. versében is 
(II. k. 57—59 1.), amelyben egy székely mesét dolgoz fel a költő aki 
különben egész lelkével a Székelyföldön él. 

A góbé követség falujuk paplakának és a harangjának felszen-
telése érdekében kérésükkel Gyulafehérvárra vándorolnak a püspök-
höz Egy hűvös nyári reggelen békocognak a palotába, s miután el-
álmélkodnak a templomon és egyéb szent dolgokon a nagy vándorút 
fáradalmait kipihenni leülnek a park nyírpadjára, előszedve az átal-
vetőből a cipót és szalonnát. Közben egy kopott külsejű, jámbor 
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inasféle öregember közeledik hozzájuk, akit alaposan kikérdeznek a 
püspök hogyléte felöl. 

„Felelget az a kérdésekre szépen: A csokoládét issza mostan éppen, 
Felkelt a püspök, de slafrokban ül, Aztán fogad, úgy tíz óra körül". 

Az inasféle tovább áll. A góbék összesúgnak: jó dolga lehet 
ahajt a püspöknek. De az idő fut s a hívó szóra belépegetnek a gó-
bék a püspökhöz. 
„Kicsibe múlt, hogy kősóra nem váltak: Mert éppeg ilyen képű volt a szolga, 
Az inas volt, akit a reggel láttak I Kitől a püspök reggel leizent. 
No varasgyék 1 hát lóvá tett kigyelmedl A harmadik egy lépést lesz elébb, 
Csak embör volt, mig elfogyott a Szava ravasz és hunyorít a szemmel: 

[früstök, A püspök úrnak valljuk őkemét, 
Ehelyt pedig aszongya : ő a püspök 1 Ha megmondja mit kávézott ma reggel. 
A másik székely belevág a szóba ; Mert az bolond, ha lopta az eszit, 
Tréfál kigyelmed velünk, annyi szent I Ferslógba ül s kocsiládát eszik I" 

Jót kacag a püspök a góbék természetes egyszerűségén s meg-
mutatá, hogy milyen a jó püspöki früstök. 

A „Kudarc"-ban (III. k. 85—6. I.) kacagtató húmorral festi a 
költő a nagyapja kiérdemesült vadász képességét. Héjjá csap le a 
kakasra. Jutka, a cseléd, fölriasztja délutáni álmából az öreg urat, 
aki csak az imént aludt el legyet csapkodó haragjában. Kapja a fegy-
vert. A héjjá elrepül, a kakas vérben elterül : kacagja Jutka : 

„— Tekintetes nagyapó, 
Nem való már puska kendnek, 
Legfeljebb ha légycsapó I" 

„Este" c. versében deiűs húmorral festi az életkorral járó lelki-
változásokat. Fokszit vezet a legényke, a lányka, összetalálkoznak. 
A fokszik összeverekesznek, morgolódnak, közben halk nesze hall-
szik egy búcsúcsóknak. Daklit vezet a vén gavallér és az öreg dá-
ma. Közelednek öregecskén. Ismerősül felnevetnek, szót se szólnak... 
De a daklik összecsókolódznak. (III. k. 75—6.1.) 

„Az Olympus körül" c. versében (III k 81—82. 1.) a költő az 
Olympusra törtetőket gúnyolja, bájosan szép, finom húmorral, akik 
versenyt kúsznak loncba, gyökérbe kapaszkodva a csúcs felé, dics-
vágy, hiúság, protekció hajtván őket. Azo'ympusz-kapusa undorodva 
riasztja vissza őket : 

„— Mit nyafogsz öcsém a fűzfafurulyán ? 
Hisz elájul attól az imádott lány I 
S tenéked mit vétett a szegény haza? 
Mért bőszíti kürtöd frázishalmaza? 
Fráter, néked jutott tán a feladat, 
Hogy világgá kergesd rímmel a vadat? 
Hát te süvölvény, a brácsádon mi rág? 
Hogy elbujt előle a bús holdvilág? 
És őnt, diszkoboz, kit alkalom szüle, 
Birja vatta nélkül meghittek füle? 
S te kólya gim, kit eszed elszalasztott 
Fájós agyadra itt keressz malasztot ?" 

Olympus kapusa dühösen rázza le a tehetséglelen kapaszkedé-
kat. Közben elhagyott ösvényen fütyörészve jön a gondtalan kamasz, 
kinek füttyére a madár is előbújik a bozótból, s daljára a bárány-
felhők csókolóznak. . . Olympus kapusa hívja, csalogatja az igazi 
dalnokot az Olympusra a kitárt kapun, de hiába, nem kell neki az 
Olympus, mert 
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„— — Itt egy dalra leltem 
S hátha odabent azt is elfelejtem 1 . . . " 

A „Párbaj" c. versében (III. k. 92—93. I.) az öreg Bence tra-
gédiájit meséli el a költő. A szegény székely díjnokról szól, aki hat 
fiút nevelt pipaszárral és lencsével. 

„Néhanapján megszökött De üldözte szüntelen 
Módosabb rokonhoz, Sanda balszerencse ; 
Hol pecsenyés vacsorát Megelőzte híre, hogy 
Farsangi fánk kontyoz. Kedvence a lencse." 

Naponta hát kétszer is lencsével szívelték. Vacsorára kapta a 
déli maradékot, s a hátralékon másodnap mosolygott. Egyszer, amikor 
megint egy tál lencsét tettek eléje, feldühödött, s végleg leszámolt az 
utált lencsével. 

„Rettenetes párbaj volt, S mindkettő állta azt 
Hol a vég nem késik. . . A vitézkötésig". 

A fazék lencse belőlkerült, de Bence is kinyujtózott. 
Reményik Andor húmorköltészetéből ez alkalommal csak ide-

vágó példaként emelem ki az alábbi szimbolikus „Labanc múzeum-
ban" (III. k. 40—1. I.) című versét, amelyben talán a gráci, vagy 
más osztrák múzeum fegyvertárával jellemzi metsző gúnnyal a gyáva 
labanc világot, feltűnő ügyességgel állítva szembe vele a magyar vi-
tézséget és harci erényt. íme a vers : 
„Homálvos, végeláthatatlan terem Y a n buzogány kétölnyi hosszú szárral 
Padmaljiban ezernyi vassisak, És pózna sarló, lólábat metélő, — 
Láncing, paizs : kihűlt történelem. Mert hát a huszár goromba közélről... 
Fölötte csűrhodály, hol sorban állnak Nevetni kell e fegyverek morálján, 
Sok százai a bádog öltözetnek Az öles harci népen, aki hordta 
S a vas-subákban : meglapult rémálinak. S a nyúlsziven, amit takart a borda. 
Azon felül újabb teremben fegyver, Mert hasztalan a hosszúszárú dárda 
Hosszúnyelü, távolba szúró fajta, És semmit ér a távvitézlő eszköz, — 
Csak kard kevés — és semmi csorba Ha rajtarajtás bús legény jő szemközt 

[rajta. 
Csupán a lyuk, mit fokos vert a vérten, 
Büszkélkedik a jól futó gazdára. . . 
Őrizd hirét, óh gyávaságnak tára 1" 

Az V. K. 30. lapján olvasható „Betűk" c. versében pajkos hú-
morú megszemélyesítését látjuk a két ismeretlen betűnek, az X és 
Y-nak. Az X betű a szilárdon álló, két lábát szétfeszítő s két karját 
kitáró akarat, mely várja az ismeretlen erőt, hogy megbirkózzon vele. 

„És mondd nekem: az X betű 
Lehet-e más, mint hímnemű?" 

Az Y betű magas sarkon álló, karcsú, ingatag teremtmény. Két 
karját az ég felé nyújtja az ismeretlen távolokban lakó öröm és erő 
ölelésére. 

„És mondd: az ipszilon betű 
Lehet-e más, mint nőnemű ?" 

Az „Új birtokon" c. vers (V. k. 85—86. 1.) a költő keserű hú-
morú önvallomása, melyben megrajzolja gyermekkorát is. A költő 
atyja, R. Károly és felesége Háromszékről származtak át az udvar-
helyszéki Homoród—Karácsonyfalvára. A költő fiatalon elhalt atyját 
nemsokára anyja is követte a sírba, úgyhogy a költő elemista korá-
ban teljes árvaságra jutott Ilona nővérével és Gábor öccsével együtt, 
akik serdülő korban szintén elhaltak. A folyton apadó birtokból már 



418 HARGITA VAR ALJ A 

csak egy három kőre járó vén maloin maradt meg a nagyanyónak, 
Piinköstiné, — a 48-as kapitány özvegye kezén. Erről szól a vers. 
„Csak három kőre járt a vén malom Mint fáradt, bús madár. 
És duruzsolt a Homoród alatta, Rovásra irta, mint őspogány, 
Akár az unalom. A vámokat, mert nem fogott a szép szó 
Nannyónak nem volt más vagyona már. A messze unokán," 
Ugy járt utána özvegy kapitányné, 

Az unoka, a költő ugyanis már az iskolában elkezdte a vers-
írást (atyja: R. Károly is versíró volt) és nem törődve a régi bir-
tokkal, új uradalmat, új birtokot szerzett, szép fehér mezőket, amelyre 
bohó ekéje betűbarázdákat vont. Az újbirtoka, a költészet, csak ke-
serű pogácsát terem, önvfgasztalást. A régi birtokon, 
„A Homorúdon áll a vén malom; S fehér mezőm is teleírta mind már 

Nem rója nannyó benne jussom immár A könnyes fajdalom." 
A „Takarodás" c. költeménye (VI. k. 9. I.) önbiráló szatíra. 

Játszi húmorral átszőtt gúnyos, komolyságában is derűs életfelfogást 
hirdető tömör sorsrajz. A komoly tartalmú önkritikát, a szegénysor-
sot, a húmor és a derű melegségével, mosolyával és az önvallomás 
keserűízfi megnyugvásával harmonizálja. 
„Az igaz, hogy aratáskor Nem hízott a méllényzsebem 
Nem vett ölbe a szerencse: Se gabonán, se barackon — 
Nem adott a búzaföldem S szegény ember ... jámbor szándék ... 
Ez idén csak két szemet se. Boldog isten ... nem panaszlom." 

Az élet búzaföldjét elmulasztotta bevetni, része őszi tarló csak, 
ahol nincs aratás, csak takarodás s a gondok és a ráncok szarka-
lábjait tépegetheti csupán : Poétasors I . . . nem panaszolja. 

A derűs, pajzán, játékos, tiszta, felszabadult kedvet már hiába 
keressük az utolsó kötetben. De meg-megcsillan olykor a húmor, 
igaz, keserűen, gúnyos fájdalommal. 

A „Számadás" (VI. k. 92—93. I.) a húmor könnye. A vers gon-
dolata végtelenül komoly. Az élet alkonyán számot vet életével, s 
megállapítja, hogy az Életnek, e kedves végrehajtónak, nem tartozik 
semmivel, mert 
„Fizettem én. Amennyit kaptam, S fizetek ott, ha majdan egyszer 
Az élet annyit elrabolt — Nem kell a csók, nem kell a b o r . . . " 

E vers is elsőrangú gondolatban, kifejezésben egyaránt. Nemes, 
valódi költészet! 

A férfikor külső határáról visszapillantva a pajzán derűs húmo-
rát bölcselkedő szatírába önti át a költő. Ilyen a „Május—november" 
című (VI. k. 86. 1.) verse, mely keserű szatira. Az élet költözködés. 
Az ifjú kor tavaszától az öreg kor őszéig. A lakásunk egyre kiseb-
bedik, mert mindig elhagyunk a régiben valamit. Az örömöt, a ked-
vet a macskához, a gondot a kutyához hasonlítja. Macskánk min-
den költözésnél el-elmarad, de gonosz kutyánk jön velünk és egyre 
nő. És végül lakásunk, 
„A legutolsó puszta kamra lesz csak, Amely felett mohás halom behorpad, — 
Amely felett a csend palástot bont, Mert rajta fekszik hű kutyánk: a Gond." 

Költőnk e verse átvezet bennünket a lélekbánat jellemzése felé. 
Erről a következőkben nyujtunk szép példákat. 

Az elmondottakhoz összefoglalásként általánosságban a követ-
kezőket kell fűznöm : Reményik Andor húmoros költészete — mint 
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e néhány hirtelen kiragadott példából látható — jellegzetesen egyéni 
sajátosság. A húmor minden változatát megismerjük költészetében s 
megtaláljuk lírájának minden változatán, a bölcselkedő, a vallásos 
vagy éppen hazafias költeményeiben egyaránt. Kedveli a paródiát és 
a szatírát, ami főként a szimbolikus verseiben emelkedik a tető-
pontra. Reményik Andor költészete friss, üde erejével a húmor ön-
álló hatalmát, sajátos jelentését, mintegy érző-mozgó élettéválását mo-
solyogja, kacagja át az olvasó lelkébe. Megállásra kényszerít, elmé-
lyedésre int, nevel, oktat, gyógyít, simogat, mozgásban tartja a vért, 
akárcsak a jó, öreg somlyai, mert nem üres szójáték, nem tartalmat-
lan hangulatkeltés, hanem a húmor tiszta, finom, hatóerejű gyönyör 
forrása csörgedez a lélek poharába. Reményik Andor humora épp-
úgy költészet, mint Petőfi honszereleme, vagy Ady borongása.. . 

Folytatjuk. 

Leszámolás. 
Irta: BODOR ALADAR. 

Kezünkbe kaptuk a bizonyítványt s a virágtól és zászlódísztől 
roskadó tornateremben a szülők (inneplőruhás serege lélekzetét visz-
szafojtva hallgatta az igazgató úr hatalmas búcsúbeszédét, amelyben 
gyönyöiü erényekre buzdított minket, főleg pedig az összetartásra, 
amely a birodalmak fönntartója. 

Mi azonban nem bírtunk odafigyelni, megvoltak nekünk a ma-
gunk roppant izgalmai, égett a fülünk és a bizonyítványt tapogattuk 
a zsebünkben minden pillanatban, némelyek boldog mámorban, má-
sok sötét kétségbeeséssel meredve maguk elé. 

Közben megkezdődött a jutalmak szétosztása is és a mamák 
egyik elragadtatásból a másikba estek, amint az eminensek peckesen 
vagy félszegen eléjárulva átvették a jutalmakat, díszkötéses könyve-
ket, aranyakat, bankókat borítékban, végül a torna-érmeket. Persze 
most is minden könyvjutalmat és privát-studiumok prémiumát Tankó 
aratta le, végül már az elszörnyedések morajai zúgtak végig a ter-
men, amint Tankó újra meg újra kivonult új zsákmánnyal megrakodni. 

— Hogy bírja ez haza Borberekig? Bivalyszekeret kell elébe 
küldetni. 

— Hát a mi fiúnknak meg mi marad ? — suttogta Ambrusné-
mama az urának. 

— Meglátjátok, még a kürtölés és dobolás három-három pen-
gőjét is ő viszi el, meg a szépírást, a másodistákét. 

Tankó már szinte restelkedett, sápadt volt és szédülni látszott. 
— Na igen, filozófia, görög, latin és minden, amihez csak fej 

kell, az lehet, de lássuk a súlyemelést, oda nem elég ám a fej 1 
suttogta félhangosan Dávid s odatartotta a bicepseit a barátai elé 
akik különben minden nap megtapogatták már a bicepseit — . . . Majd 
meglátjuk, mire viszi az életben az ilyen. 

Dávidnak, az egész kollégium tudta, legalább nyolc párbaja vá-
rakozik, hogy egy év múlva, ha leteszi az érettségit megvívja őket 
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valamennyit nehéz lovassági karddal, bandázs nélkül, végkimerüléség. 
Hacsak úgy nem jár, mint tavaly a szerencsétlen Megyaszai, aki ötö-
dikes kora óta vagy húsz párbajt szedett össze, s aztán mikor érett-
ségi után mindent meg lehetett volna vívnia: valami szerencsétlen 
beborozás következtében minden ellenfelével kibékült, éjféltájt már 
összecsókolóztak, sőt hajnaltájt már eszeveszett nagylelkűségében 
őmaga vezette el mind a húsz ellenfelét éjjelizenét adni a Lészai 
Margiték ablaka alá, holott ez a lány volt az oka legalább tizenkét 
párbajának. 

Leszámolásai különben voltak majd mindenkinek a dimisszió 
utáni időre jégretéve. Nemcsak a szülőknek a fiaikkal szemben. Mi-
kor a záróünnepélyről szétoszolva megkezdődött a nagy pakolózás s 
az egész kúria tele volt a szalmazsákok kiszórt szalmájával, itt-ott 
szepegő apróbbakat lehetett látni, akik tudták, hogy nem marad el 
egy-egy húsvétról, vagy még élőbbről eltett leszámolásuk valamelyik 
sértett nagyhatalmasságú osztálytársuk részéről. Még jó, ha néme-
lyekért eljött az apjuk, vagy voltak még hatalmasabb szövetségeseik, 
vagy többen összeállva megbízható véd-és dac-szövetséghez tartoztak. 

Nekem., is volt egy súlyos természetű ügyem, Marosival, a ha-
todikossal. Ö kezdte volt még karácsony előtt, mikor beadott egy iga-
zolatlan színházi kimaradásomért, amire én viszonzásul nem ébresz-
tettem föl, mikor reggel az apparitor jött lustrálni, pedig már mesz-
sziről hallottam volt a nehéz háromoldalú botja döngését a cétusok 
ajtain, — Marossit ágyban kapták. Ettől kezdve egyik villongás a 
másikat érte egész éven át. Végül gúnyverseket is írtunk egymás el-
len, női nevekkel egybeszőve. A diákmajálison pedig minden percben 
elkértük egymás orra elől a táncosnőket, akkor már csak a primá-
riusaink személyes őrködése akadályozta meg, hogy a legborzalma-
sabb tragédiák nem következtek be kettőnk közölt. 

De akkor már mindketten sötét, halálos biztonsággal tudtuk ma-
gunkról, hogy dimissziókor be fog következni a rettenetes leszámo-
lás. Mind a ketten visszafolytott lélekzettel, összeszorított foggal vártuk. 

Marossi átment, hetedikes lett, deák úr, már készült az ünnepi 
nagy pótusra, záróünnepélyről kijövet akkora szivart láttam a szájá-
ban, mint egy szekérrúd; finom botot pörgetett az ujjain és zomán-
cos ezüst gyü űt is viselt. Felém jött, végigmért és mind a ketten 
úgy néztünk össze, hogy tudtuk: ma ebéd után találkozunk I 

Ebéd után még ő várt a porta előtt, pedig én akartam meg-
várni. Sebaj. 

— Jó napot, Marossi úr. Nem volna kedve egy kis sétára a 
szőlőmalom felé ? 

— Éppen oda akartam hívni én is. Láthatja, gondoltam erre a 
találkozásra; nem hoztam magammal botot. 

— Pedig jó lett volna, Marossi úr, ha úgy sincs más, amiben 
megbízhatna. 

— Remélem, lesz ott valaki segítő, társa elbujtatva. Bár én a 
megfutamcdókat nem szoktam üldözni, előre megnyugtatom. 

— Kár a sok szó, Marossi úr. De ha itt útközben be akar térni 
egy kis szlverősítőre, én idekünn szívesen megvárom. 

— Részemről nincs szükségem rá. Sőt kérnem kell, hogy én 
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menjek előre, mert ott látom előmbe jönni Olteánt, azt hiszem előze-
tesen egy kis leszámolőt akar tartani velem s én ennek igen örven-
dek. Kérem addig ne mutatkozni, mi majd csak azután találkozunk. 

Valamennyire hátramaradtam és láttam, hogy a hetedikes Olteán 
zsebre dugott kezekkel közeledik Msrossi felé. A szőlőhegy felől ke-
rülhetett elébe Olteán, verejtékes volt a homloka a sietéstöl, de most 
lassú léptekkel, parázsló szemmel közeledett. Megállott előtte az úton 
szétvetett lábakkal és úgy hallottam, hogy valamit mondott Maros-
sinak. 

Marossi csípőjére tette a balkezét. Válláig se ért Olteánnak, aki 
a legidősebb volt a hetedikesek között és úgy hirlett, hogy most el 
fogja hagyni a kollégiumunkat. A zsebében láthatólag valamit szoron-
gatott. 

A nagy fűzfák között közelebb mentem feléjük, de ők nem vet-
tek észre engem. A szavukat nem hallhattam tisztán Csak annyi ér-
tettem, hogy Olteán felelősségre vonja valamikért Marossit és Ma-
rossi szabadkozik. Mind közelebb léptek egymáshoz, Marossi minden 
bátorkodása mellett, meg kell adni, sápadt volt. Olteánnak pedig 
mindinkább kivörösödött az arca. 

— Hát a berbécs-szarvakat az ágyamba ki tette oda avval a 
névjeggyel, hogy : küldi az öregapád, mi ? ! — ordította Olteán most 
már egészen hangosan és balkezével összemarkolta a Marossi torkán 
a gallért és nyakkendőt. 

Most már a fák közül elősiettem és hangosan odaköszöntem 
Ol teánnak: 

— Jó napot Olteán úr 1 
— Hát te mit keresel i t t ? — förmedett rám Olteán sötéten. 
— Mert olyan hangosan tárgyalja itt a dolgait Olteán úr, nyil-

ván nem csak kettejükre tartozik. Hallom, a berbécs-szarvakat kérdi. 
Hát azt a tréfát ketten csináltuk. Hát ha kell, éppen itt vagyunk, fe-
lelni érette mind a ketten. 

Akkor már közöttük állottam. Kettőnkkel szemben Olteán már 
nem képviselt túlnyomó erőt. Lassan, tehetetlen keserűséggel kezdett 
elballagni. 

— Megkeserülitek ti még a hencegéseiteket, vagy egyszer, va-
lamikor . . . — dörmögte, inkább csak magának, hátra se fordulva. 

Marossival ketten maradtunk. Sokáig nem tudtuk, hogyan kezd-
jük a szót. Az volt az érzésünk, hogy a lovagias ügyünk letárgyalása 
most már nem időszerű, kár volna erőltetni. 

— Külső háborúságok esetén a belső harcok felfüggesztetnek, 
tulajdonképpen ez volna a szokás, úgy gondolom . . . — mondotta 
csendesen Marossi, nem nézve rám, ahogy mentünk egymás mellett, 
i azafelé. 

Este a primáriusom, akinek elmondottam az esetet, elgondol-
kozott róla az alkonyodó cétusban, a becsomagolt ládáin' ülve. 

— Igaza van Marossinak, hallod-e, igaza van. Sőt úgy igaz 
hogy mi, szegény magyarok, mindig külső háborúságban élünk, azért 
egymás közt nem is lenne szabad verekedni, csak éppen ha virtus-
kodás végett. 

Elhallgatott. Csend volt a cétusban, a messzi földszinten bú-
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csúzkodó diákok nótája hallattszott. A nagy szoba tele volt már ár-
nyakkal és az elmúlt év édes és dicsőséges emlékeivel. Éreztem, hogy 
Ambrus primárius úr is búcsúzik az emlékeitől, ahogy itt szótlanul 
a kocsit várja. A hatalmas Ambrus Zoltánnak, úgy éreztem, elnyelt 
könnyektől fátyolos a hangja, mikor nagykésőre megszólalt, vállamra 
téve a kezét: 

— Hej, öcskös, be kevesen vagyunk iit mi magyarok, és be ki-
csike nép vagyunk mi Erdélyországban ! . . , Ezt ha megtanulnák 
a mi országos nagyuraink ! . . . Ha egyszer Ólteán mindenkinek meg-
markolná a to rká t ! . . . 

Székely Egyleti Élet 
Az Erdélyiek Pécsi Otthona jún. hó 7-én tartotta évadzáró 

családias esti összejövetelét. A Mecsek keleti részén fekvő és a bá-
nyatelepekre tekintő dömörkapui menedékház hatalmas éttermét csak-
nem zsúfolásig megtöltötte a székelyek és más erdélyi vidékekről 
Pécsre menekültek lelkes asztaltársasága. 

Most egy éve volt még itt ilyen emlékezetes összejövetel, ami-
kor a menedékház mellett „Kolozsvár" feliratú díszes kivitelezésű 
madárfészket avatott fel az erdélyi egyesület. 

Akkor is, mint most Az Erdélyiek Pécsi Otthonának kiváló el-
nöke, vitéz Dr. Berde Károly pécsi egyetemi tanár mondott az egy-
begyűlt tagokhoz és vendégekhez lelkesítő beszédet. 

Majd osdolai dr. Zsögön Géza m. kir. rendörtanácsos ügyve-
zető elnök a jelenvoltak nevében köszöntötte vitéz Berde elnököt ab-
ból az alkalomból, hogy a m. kir. pécsi Erzsébet Tudományegyetem 
orvosi kara öt a jövő tanévre egyhangúlag dékánjává választolta. 
Büszkék és boldogok vagyunk — mondotta dr. Zsögön üdvözlő be-
szédében — mert ez a megtiszteltetés az érdemes tudós tanár sze-
mélyén keresztül minket erdélyieket is nagy örömmel tölt el, aminek 
megünneplése „szük családi körünkbe" is kívánkozik, ahol megoszt-
juk az örömet, hogy azt kettős örömmé változtassuk. Hisz 20 év óta 
oly kevés az örömünk és tengernyi sok a bánatunk. Most már gyak-
rabban örvendezhetünk — meg van rá az okunk, — hála a magya-
rok Istenének, akit arra kért végeztül beszédében, hogy mindnyájun-
kat segítse vissza mielőbb szülőföldünkre, Erdélybe, ahová mindenkit 
elszakíthatatlan kötelékek fűznek. 

Segítse elnökünket Erdély fővárosába, kincses Kolozsvárra, ott 
a m. kir. tudományegyetemnek megfelelő katedrájára, ahol mielőbb 
nemcsak mint dékánt, hanem mint rektor magnifikuszt ünnepelhes-
sék. 

A társaság kitűnő hangulatát az éjfélre járó óramutatója és a 
külön kirendelt városi autóbusz megszabott menetrendje szakította 
félbe. 

Addig is is folytatjuk tovább a munkát, szőjük az együvétarto-
zás gondolatát és élesztgetjük az erdélyi pásztortüzeket, minek pis-
p g ó világánál, jóleső melegénél hevesen, feltartóztathatatlanul össze-
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dobbannak a szétszakított magyar szívek, hogy ismét, most már 
örökre egyesüljenek. 

Zs. G. dr. 

A csiksomlyói é s csíkszeredai öreg diákok találkozója. 
(Folytatás.) 

Irta: Dr. SZACSVAY JÓZSEF. 
A dr. Balázs András beszédje végén felzúgott taps elcsillapultá-

val dr. Tusnádi Élthes Gyula egyetemi magántanár, kormányfőtaná-
csos állott fel és jelentette, hogy a mai összejövetelt emlékezetessé 
teszi az a körülmény, hogy körünkbe jön és jelenlétével megtisztel a 
nagy székely író, Nyírő József, akit ma az erdélyi ítók sátorában ke-
resett fel dr. Szícsvay József és hívott meg Tamási Áronnal együtt 
a mai összejövetelünkre. Jelentette, hogy ő is mindkét neves írót meg-
hívta és Nyirő határozottan megígérte, hogy eljön. Tamási is öröm-
mel fogadta a megtisztelő meghívást, de már megelőzően több helyre 
eligérkezett, így nem tudja, hogy lesz-e ideje hozzánk eljönni. Kérte 
az öreg diákokat, hogy maradjanak továbbra is együtt. Szót is fo-
gadtak és együtt maradtak. 

Majd dr. Sarlay Ferenc orvos szólalt fel. Valamennyi felszólaló 
más és más szempontból méltatta az eseményeket — mondotta. Az 
a meggyőződése, hogy valamennyinek a lelkét még ma is sok felejt-
hetetlen, édes-bús emlék tartja megszállva és úgy érzi, hogy nem-
csak a felszólalók, de az egybegyűltek mindegyike valami megnyi-
latkozást várt ettől a mai összejöveteltől. Érzi, hogy ez a megnyilat-
kozás már meg is történt. A felszólalók beszédjéből az ősi, a nagy 
és elpusztíthatatlan székely lélek örök elrendeltetése, a székely gé-
niusz halhatatlansága szólt hozzánk, mely egyre jobban érezteti erejét, 
hatalmát és legyőzhetetlenségét és amely a csüggedöknek biztató vi-
gasztalást, a kétkedőknek pedig teljes bizonyosságot nyújt arról, hogy 
az eljövendő időben valóra válik mindaz a reménység, amely eddig 
nem teljesülhetett. A sors rendeléséből az elhanyatlónak kezéből soha-
sem esett porba a zászló, mert mindig voltak, vannak és lesznek, 
akik azt az elődökhöz hasonlóan megragadják, mocsoktalanul meg-
őrzik és egy egész életen át fennen lobogtatják. Nyugodjanak meg 
az öregek, mert a fiatalság majd nyomdokaiba lép s ugyanolyan 
eréllyel, elszántsággal és szerető megértéssel ápolja a hagyományt, 
erősbíti a székely szellemet és éleszd az összetartozandóság szent 
érzetét. 

Újból dr. Farcádi Sándor László szólalt fel és a csíki-búcsú 
szívet-Ielket felderítő, hitet erősítő, reménységet tápláló nagy erejéről 
és csodás hatásáról beszélt. Mindig nagy volt a székely szívben a 
boldogságos Szűz Anya iránti szeretet és mélységes a tisztelet — 
mondta — s ezek a nemes érzelmek most a szorongattatások idején 
is egyre erősbödnek, terebélyesednek és jobban egybeforrasztják a 
meggyötört szíveket. Cheink mindig bíztak a csodatévő Szűz Mária 
segítő erejében és hatalmában. Nem hiába, mert idők folyamán mind 
több és több kézzelfogható, szemmel látható bizonyíték erősi'ette meg 
hitüket s tette tántoríthatatlanná bizakodásukat. Első szent királyunk 
a boldogságos Szűz oltalmába ajánlotta országát és népét. A székely 
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népnél a Mária kultusz a legjobban kifejlett. Ez a kultusz az oláh 
elnyomás ideje alatt a fejlődés legmagasabb fokát érte el. Valóban 
sok csodás történetet mondott el, amik mind amellett tanúskodnak, 
hogy a lelki megtisztulás nyomán erősebb, egységesebb s minden 
elnyomással szemben ellentállóbb lett a székely. 

Kovács Antal nyugalmazott árvaszéki elnök, az öregdiákok nesz-
tora állott fel. Piros pozsgás arcán nyoma sem látszott a nagy idő-
nek. Csak hófehér haja bizonyítgatja, hogy messzi útról ért ide és a 
hosszú út porától lett olyan szép fehér hajának a színe. Testtartása 
ma is egyenes, akárcsak a sudár fenyőé, de meg van benne a nyírfa 
hajlékonysága, azért is oly könnyű minden mozdulata és kifejezés-
teljes minden egyes taglejtése. Nem hiába volt oly hosszú időn át 
az „árvák atyja", mert ma is csupa jóság, szelídség és megértő sze-
retet sugárzik szemeiből. Mint legidősebb szólok hozzátok — kezdte 
nyugodt hangon beszédjét — és elsősorban is megköszönöm nektek, 
hogy tiszteletbeli elnökötökké választottatok. Őszintén szólva jól esett 
ez a nagy kitüntető figyelmetek és megtisztelő bizalmatok. Ha végig-
nézek rajtatok, csak akkor látom, hogy nagy utat tettem meg, amíg 
idáig értem és bizony — bizony ma-holnap egyedül maradok, mert 
azok, akikkel egykor elindultam, sorra-rendre egymásután mind el-
mentek, — itt hagytak. Öröm reátok nézni, mert én mindnyájatok éle-
tében újra átélni vélem az én elmúlt életemet. Az emlékek, melyek 
egykor boldoggá tettek, ma is élnek. A legszebb emlékeimet a höl-
gyeknek köszönhetem és ezek az emlékek örökre felejthetetlenek, meit 
ragyogóan szépek ma is. Köszöntelek mindnyájatokat. Első sorban a 
hölgyeket. Köszöntöm az itt megjelent öregdiákokat, de köszöntöm 
azokat is, akik akadályoztatásuk miatt el nem jöhettek. Köszöntök 
minden székelyt, ifiút és üreget egyaránt. Tartson meg a jó Isten mind-
nyájatokat jó egészségben. 

Az egybegyűltek felállással és zúgó tapssal adtak kifejezést együtt-
érzésüknek és az öreg diákok nesztora iránti őszinte és igaz szeretet-
nek és mélységes megbecsülésnek. (Vége köv.) 

S z é k e l y H a d o s z t á l y E g y e s ü l e t hírei . Most jelent meg a 
Székely Hadosztálv Egyesület Értesítőjének 26. száma, mely beszá-
mol a május 7-i Emléknap és közgyűlés lefolyásáról. Erről lapunk 
annakidején megemlékezett részletesen. — A Székely Hadosztály újra 
megválasztott nagyhírű elnökének, Szent Kereszthegyi Kratochvil 
Károly ny. altábornagynak emléknapi beszéde arcképével ellátott dí-
szes füzetben megjelent 30 fillérért megrendelhető. — Az elmúlt év-
ben 57 taggal gyarapodott az Egyesület. E lhúnytak : Kulcsár Károly 
ny. ezredes, főtitkár. Alsócsernatoni Kovács Gábor ny. ezredes, Sep-
siszentgyörgyi és nagyváradi Móricz Zoltán b. törvsz. titkár, Székesy 
Kálmán, ifj. Szathmári Mester Károly szfőv. számtiszt, Kölcsi Kö'csey 
György tüzérőrnagy és Mátray Rezső számv. főmester. — A Sz. H. E. 
elnöksége ez évben is a legjobb megértéssel működött együtt az Csz-
szes erdélyi alakulatokkal. E kapocs szorosabbá vált az ez évi már-
cius 26-i Erdélyi Egyesületek kongresszusán kimondott egyesületi 
egyesülés szelleme értelmében. A Székely Hadosztály Egyesület az 
elmúlt évben az izgalmas politikai események miatt csak egyszer tar-
tott bajtársi összejövetelt, mely fényesen sikerült. Az egyesület az el-
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mult évben 130 szűkölködő erdélyi testvért segélyezett. — Szent 
Kereszthegyi Kratochvil Károly történeti munkája II. részének meg-
írásához hozzáfogott. E kötet főleg a bajtársak fényes fegyvertényeivel 
foglalkozik. Ezért kívánatos, hogy a bajtársak az idevágó adataikat 
mielőbb küldjék be. — A Székely Hadosztály emlékbélyegei 4 d r b -
ként 10 fillér. lpao. 

Lármafa 
Községünk búcsúja egy nagy hazafitól. A szegedi hadlest 

lánglelkű parancsnokának, vitéz Nagyseltneczi Mérey László altábor-
nagynak, az alkotó és öntudatos hazafiság példaképének búcsuzasát 
mély fájdalommal fogadta e városban és községünkben mindenki. 
Bennünket székelyeket, különösen lesújtott e búcsú, mert községünk 
egy ritka lelkű támogatóját veszítette el benne. A haza- és fajszere-
tet eszményi nagy képviselője június 27—28-án tett búcsulátogatá-
sok során felkereste a Hargitaváralja szegedi társközségének bíráját 
és lapunk fel. szerkesztőjét is, érzékeny búcsút véve tőle és rajta 
keresztül a község lakósaitól, akiknek élére állva várta a pillanatot, 
hogy meginduljunk Erdély visszafoglalására. A nagy katona junius 
21-én szabadságra utazott új állomáshelyére Budapestre. Abban a 
búcsú ünnepségben, amelyek július 20-a után folytatódnak városunk-
ban, községünk is méltóképpen fog részt venni. 

Dr. Gelei József professzor finn kitüntetése. A finn köz-
társaság elnöke dr. Gelei Józsefnek a finn Fehérrózsa-rend I. osz-
tályú parancsnoki keresztjét a csillaggal adományozta. Gelei testvé-
rünk mint az egyetem mult tanévi rektora Hannula finn közoktatás-
ügyi minisztert hivatalos magyarországi látogatása során Szegeden 
fogadta. Ezért kapta e kitüntetést. 

Hargitaváralja jelképes székely község országos gyűlést 
indít a józseffalvai tüzkárosultak javára. Alduzócsütörtökön a bu-
kovinai Józseffalva székely telepes község leéged, csak a katolikus 
templom és plébánia maradt épen. A község felépítése érdekében az 
erdélyi magyarság országos gyűjtést indított, s most a csonkaország 
magyarsága mozdult meg, hogy segítségére siessen az önhibájukon 
kívül nyomorúságba jutott józseffalviaknak. Hargitaváralja jelképes 
székely község elöljárósága elhatározta, hogy a józseffalvi lü 'káro-
sultak megsegítésére nyilvános elszámolás mellett országos gyű j t e t 
indít. Az akció vezetősége felkéri a társadalmat, hogy erejéhez mér-
ten küldje be adományait a 40 780 számú postatakarékpénztári csekk-
számlára. A befolyt összegeket Németh Kálmán józseffalvai plébános 
útján juttatják el a károsultakhoz, mert ő volt az, aki a tűzvész alatt 
kitartott hívei mellett és esküt tett arra, hogy amíg él, Józseffalvát 
nem hagyja el. , , . . . 

Erdélyi testvérünk kitüntetése. Június 28-án adta át vitéz 
Meskó Zoltán dr. ny. orvostábornok az egybegyűlt vitézek és nem-
zetes asszonyok jelenlétében erdélyi testvérünknek, vitéz Lengyel 
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Endre dr. egy. m. tanárnak, járási hadnagynak, az országos Vitézi 
Szék elismerését kifejező dicsérő oklevelet, mint olyannak, aki a leg-
lelkesebb és legönzetlenebb tevékenységet fejtett ki eddigelé a Vitézi 
Szék érdekében. A megjelentek szeretettel ünnepelték a kitüntetett 
vitézt, akinek érdemeit vitéz Meskó Zoltán dr. méltatta. Vitéz Lengyel 
Endre dr. községünknek is lelkes tagja, s így mi kettőzötten értékel-
jük a szép kitüntetést. 

A Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő április hó 15-én megnyílt. 
Ez az európai hírű gyógyfürdő ma már mindazokkal a berendezésekkel 
fel van szerelve, amelyek az eredményes gyógykezelés szempontjából 
szükségesek. Fedett gyógymedencék, ívócsarnok, inhalatórium állanak 
a közönség rendelkezésére. Modern szállodában, pensiókban és ma-
gánházaknál oly olcsó az elhelyezkedés, hogy a fürdőben való tar-
tózkodás alig kerül többe, mint odahaza. A Hajdúszoboszlói Gyógy-
fürdő páratlanul eredményes gyógyhatásáról és olcsóságáról híres s 
ma már fogalom az egész országban. Visszautazásnál egész éven át 
50 % - o s vasúti kedvezmény. Magyar és németnyelvű prospektussal 
készséggel szolgál a fürdő igazgatósága. 

Dalos Világ. Most jelent meg a Dalos Világ zeneművészeti 
havi folyóirat 4. áprilisi száma. Mit jelent ez ? Mi nagyon jól tud-
juk, akik a magyar nemzeti gondolat áldozatos harcosai vagyunk. 
Küzdelmet jelent, szomorúságot, csüggedést, részvétlenséget és kö-
zönyt. Küzdelmet jelent fajtánkért, eszméinkért, naggyá és erőssé te-
vésünkért. Szomorúságot jelent a meg nem éttésért. Csüggedést je-
tent a jövő eredményes szolgálatában. Részvétlenséget jelent a daco-
lásban, a feltámadásban való hitben és akarásban. És közönyt jelent 
a kötelességteljesítésben. És még mit jelenthet az, hogy egy havi 
folyóirat júniusban hozza áprilisi számát ? Miért mondjuk meg ? Nem 
segíthetünk vele. Magyar érzés, magyar akarat vájjon megindulna-e, 
megmozdulna-e? Minden támogatást megérdemelne pedig ez a kitű-
nően szerkesztett, s magyar érzést, magyar lelket hirdető m a g y a r -
székely zenefolyóirat. Székely testvéreink közül vitéz Kéray Endre 
szöveges nótáját és Némedy Gyula dr. megzenésített versét hozza az 
értékes folyóirat jelen száma a gazdag tartalom mellett. (Kiadóhivatal: 
Szeged, Boldogasszony-sugárút 43. sz.) 

Lapunk fenntartásához július hóra hozzájárultak: Ádám Éva 
14 P, és Szacsvay József 10 P. Köszönettel nyugtázzuk. 

Szerkesztőségi tagjaink f igye lmébe. A 60.070/1938. M. E. 
számú rendelet 65 §-a értelmében szerkesztőségünk tagja csak az 
tehet, aki a sajtókamara tagja. Amennyiben szerkesztőségünk tagjai 
közül valaki felvételét kéri a Sajtókamarába, 8 napon belül központi 
szerkesztőségünknél (Szeged, Csemegi u. 4.) lev. lapon bejelenteni 
szíveskedjék. A kivánt szakosztály megjelölésével II.—III. szakosztály-
ban havi 5, a IV. sz. o.-ban havi 1 P. a tagsági díj.) 

Szerezzen előfizetőt lapunknak! 
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„Kik vol tak a széke lyek" című könyvében dr. Fülöp Kálmán 
és Ács Albert a székely magyarok származásának és nevének két-
százesztendős vitájához szól hozzá. Túl a ma oly divatossá vált fal-
kutatáson, e könyvnek külön érdekességet ad az a tény, hogy a ro-
mánok antireviziós propagandájukba igyekeznek befogadni azt a fel-
tevést, hogy a székelyek voltaképpen nem magyar eredetűek, szár-
mazásukat homály fedi, az avaroktól, vagy kabaroktól származnak. 
Dr. Fülöp Kálmán és Ács Albert dr. Karácsonyi János püspök nyom-
dokain haladnak, amikor az újabban felszínre jutott régi történeti ada-
tok és a modern nyelvtudomány alapján azt bizonygatja be, hogy a 
székelyek sem az avaroktól, sem a kabaroktól nem származnak, ha-
nem a gepidák (?) utódai. 

Nemesség igazo l á s . Dr. Petres József szemész szakorvos az 
Orsz. Társadalombizt. Int. alelnökének és testvérének dr. Petres An-
tal Orsz. Közegészségügyi Intézet adjunktusának ősi székely lófői 
rangjukat és a csikszéki várdotfalvi előnév használatához való jogu-
kat igazolta. 

Székely villa. Hajdúszoboszló európai hírű gyógyfürdőn gyó-
gyulást és lakást kereső erdélyi-székely testvéreink figyelmét felhív-
juk a Bánom kert l-ben levő Gyöngykaláris ősi székely stílusban 
épült villára. 

Székely t a l á lkozó volt a D u n a p a r t o n . Öreg fiúk a Har-
gita aljából, számkivetettek, szülőföldet veszítettek, cslsomlyói vén-
diákok. Megráztuk egymás kezét, belenéztünk a szarkalábas, megfá-
radt, sokat látott szemekbe. Csupa kérdés nyüzsgött bennök ezer is-
meretlenről. Füleltük, lemértük a régi hangot, mintha kiszolgált cim-
balomra ráhullana a hervadó őszi rózsa, dalra már túlérett, de só-
hajra hajlékony és kifejező. Találkoztunk, sóhajtoztunk és tovább vá-
runk. Hogy egyszer mégis c ak újra otthonunk lesz a Hargita alja, 
a csíki örökzöld s ha öregen, roskatagon, de fölszabadultan leborul-
hatunk a csodatevő somlyói Mária elé: Olyan Te Deumot régen hal-
lott az Úristen. Kardos Árpád. 

Kisebbségvédelem. A kir. magy. Pázmány Péter tudomány-
egyetem Kisebbségjogi Intézetének, melynek igazgatója Kenéz Béla dr., 
egy. tanár „Kisebbségvédelem" címen kéthavonkint megjelenő folyó-
iratot ad ki Elekes Dezső dr. min. titkár, egy. m. tanár szerkeszté-
sében. A folyóirat most megjelent (II. évf. 2—3 sz.) kötetet kitevő 
számának erdélyi vonatkozásban bennünket érdeklő cikkei közül ki-
emeljük Kolozsy Sándor: „Az erdélyi magyarság gazdaságpolitikája", 
Rónai András d r . : „Erdély nemzetiségi viszonyai" c. nagyon értékes 
írásait. A „Kisebbségi Sors" rovatban szintén érdekes közlemények 
jelentek meg romániai vonatkozásban „A külpolitika útjai és a ki-
sebbségek", „A rendezetlen állampolgárságok", „A kereskedelem ro-
mánosítása", „A magyar kisiparosok helyzete", „Türelmetlenség, is-
kolaügyek" címmel. A nagyértékü folyóirat előfizetési ára egész évre 
18 P tud. intézeteknek és közalkalmazottaknak 5 P. Kiadóhivatal: 
Budapest VI, Mozsár-u. 9. 
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Erdélyi Hirek 
Az olasz p á p a i követ Cs íkmegyében . A csiksomlyói híres 

pünkösdi nagybúcsúra összesereglett a székelység. A búcsún meg-
jelent a Bukarestben székelő olasz pápai követ Casulo András is. 
Innen tovább utazott Gyergyó felé, útközben a falvak népe üdvözölte. 
A gyergyói községekben meglátogatta az egyházakat. Érdekes eset 
történt. A gör. kat. egyháznak nem sok híve van Gyergyószentmik-
lóson, ezért az ott állomásozó katonaságot is kirendelték a tisztel-
gésre, de nem katonai parádéra, hanem civilben, hogy azt a látszatot 
keltse, milyen nagy a gör. kat. hívek száma. Sőt teherautókon más 
helyekről is szállítottak embereket, hogy a pápai követ lássa a nagy 
létszámot. 

Színészet Erdélyben. Kolozsvár városi tanácsa bukaresti mér-
nökök tervezete alapján, a Szamos partján sugárút építését készíti 
elő. Az új útvonalba bele esik a jelenlegi magyar szinház is, melyet 
le kellene bontani. A város-rendezés költségét félmilliárd leire becsü-
lik. A magyar színház lebontásának terve a legnagyobb megdöbbenést 
keltette a magyarság kőiében. 

Tordán hosszabb idő óta nem szerepelhetett magyar színtársu-
lat, végre Mihályi Károly társulata miniszteri engedéllyel két előadást 
tarthatott, azután ismeretlen okból váratlanul betiltották. Tordán a 
Magyar Iparosok Egylete fennállása 60-ik évfo dulóján a nyár folya-
mán ipari kiállítást rendez. 

Vécsey Eszter bárónő, szatmármegyei földbirlokosnő március 
havában levelet írt Magyarországon lakó fivérének. A román cenzúra 
felbontotta a levelet és a 76 éves úrnőt a kolozsvári katonai törvény-
szék 12 ezer lei büntetésre ítélte. A bárónő „csak azt írta meg, amit 
látott" — de nem gondolta, hogy ezzel vétséget követ el. A védő azt 
hozta fel mentségül, hogy az idős hölgy nem tudja helyesen meg-
ítélni a katonai dolgokat. 

Józseffalva csángó község tűzvész utáni újraépítése tanulmá-
nyozására a magyar népközösség Kós Károlyt küldötte ki Bukovi-
nába. 445 magyar lakos vált hajléktalanná. Az építkezést július 1-én 
megkezdik. 513 falusi gazdakör járul hozzá a segélyezéshez. Az aradi 
tagozat 20 ezer leit, a kolozvári Keleti Újság 320 ezer leit gyűjtött 
eddig. 

Székelyföldön egyik faluban az ipartestületnek volt egy régi 
zászlaja, melynek festménye azt a jelenetet ábrázolta, mikor Szent 
Isván király Magyarországot Szűz Máriának védelmébe ajánlotta. Pél-
dákon okulva, nehogy baja történjen, a régi zászlót egy szentkép 
háta mögé berámáztatták. Időközben a papot elhelyezték és új lel-
készt kapott a r. k. egyház. Az új plébános semmit sem tudott az 
előzményekről, mégis bevádolták. Hasonló zászló más templomokban 
szabadon leng, de az elrejtett zászlóért Lokody Gáspár plébánost egy 
évi börtönre ítélték. A megszenvedett lelkipásztor néhány hónap múlva 
szótlanságba esett és semmiféle hozzáintézett kérdésre nem felelt, 
csak tagadólag intett. Hét hónap múlva szabadon bocsájtották és 
húsvét táján megtörten érkezett falujába. 



Községi Élet 
S z e g e d . F. évi június hó 27-én elöljárósági gyűlést tartottunk. 

Községi biró tolmácsolta vitéz Nagyselmeczi Mérey László hadtest-
parancsnok búcsúüdvözletét, amelyet az elöljáróság nehéz szívvel vett 
tudomásul. Képviselőtestületi ülésünket szeptember első felében hatá-
roztuk megtartani. 

Pes t szenterzsébe t . A pestszenterzsébeti Hargitaváralja jelké-
pes székely község június hó 15-én népes gyűlést tartott, melyen 
elhatározták a község újjászervezését. Kijelölt tiszti kart a legköze-
lebbi falugyűlésen fogják megválasztani. Vargyassy Márton a község 
eddigi érdemes bíráját tb. bírónak jelölték. Az új bíró Dr. Márton 
Sándor ügyvédjelölt lesz. 

Hargitaváralja jelképes székely község pestszentimrei társ-
községe július 2-án, vasárnap reggel 8 órai kezdettel székelynapot 
rendez Pestszentimrén. A műsoron sport-, lövész- és kugliversenyek, 
műkedvelő előadás, székely ének- és zeneszámok szerepelnek. A mű-
sor után reggelig tartó tánc következik. 

Gyömrő. A Hargitaváraija jelképes székely község gyömrői 
társközségének képviselőtestülete 1939. évi június hó 25-én délután 
3 órai kezdettel a Soponyai-féle Halászkert külön helyiségében gyű-
'ést tartott a következő tárgysorozattal: 1. A mult gyűlés jegyzőköny-
vének felolvasása és hitelesítése. 2. Új tagok felvétele. 3. A Közmű-
velődési Szakosztály nyári és őszi munkarendje tárgyában határozat. 
4. A község eddigi működéséről beszámoló. 5. Elszámolások. 6. A 
számvizsgáló bizottság jelentése. 7. Taggyfijtés. 8. Indítványok. 

GÓŐÉSÁGOK 
Fajnemesí tés . Nagyra becsül minket az oláh király. Ezt a pár 

ezer székelyt bé akarja oltani abba a sok millió oláhba. 
Csakhogy vackor meg mandu'a, gubics meg alma úgy pászol, 

m m t tök és ananász. 
Fejelés. — Hogy tudsz annyi új viccet csinálni? — kérdezik 

egyszer a góbétól. 
— Egy csomó régit elolvasok, aztán ami még használható benne, 

megfejelem. Közben ú j es készül. 
Szomorú eset . Egy megnévelemzett erdélyi úr látszólag igen 

1 barátságba került a Szigurantia vezetőjével, Rablonescu úrral. 
Fgy délben nagyon szomorúan megy haza és otthon mesél i : 

beteg ~~ m o n d , a m a napokban, hogy Rablonescu halálosan 

— Meghalt? A. 
— Nem. Meggyógyult. 



Recept a szalámievéshez . Szalámit vett a székely atyafi, de 
nem tudta hogyan kell azt megenni. Megkérte hát a kereskedőt, Ír-
jon neki erről egy kis receptet. A kereskedő meg is írta a kívánt tá-
jékoztatót, amit emberünkbetett gondosan a bugyellárisába. Hazafelé 
az erdőben álmos lett, ledőlt, elaludt. Jött egy kóborkutya, kikoto-
rázta a szalámit és jóízűen enni kezdette, mire emberünk észre tért, 
már el is szaladott az egésszel. 

— Csak fussál beste férge, úgy sem tudod megenni, mert itt 
van a recept a bugyellárisomban, mondotta székely atyánkfia és aludt 
tovább nyugodtan. 

Érdemrend. Berukkol a székely újonc. Mellén egy nagy ér-
demrendfélével. Miféle medália az f iam? kérdi a jóindulatú főhad-
nagy a jóképű bundástól. A gyerek haptákba vágja magát és imigyen 
válaszol: „Főhadnagy úrnak alásan jelentem: ez az a medália, az 
kit az Riska tehenem nyert, az kiállításon". 

Vásár közben. Egy lovat erősen alkudott egy ifjú, az öreg 
székely gazdától. No még ilyen túlságosan alkudozóval sem hozott 
össze a sors, mondja gazda. Hja, szemesé a vásár, mondja az ifjú. 
Szemtelenné öcsém I feleié az öreg komoly meggyőződéssel. 

Székely aranymondás: Aki hamar haragszik, hamar békül, 
az jó ember. Aki későre haragszik, hamar békül, az okos ember. 
Aki hamar haragszik, későre békül, az bolond ember. 

A nagykanál. A nagy Wesselényi Miklós Zsibón laktában 
meghívta az ünnepi legátust ebédre. Amint egyfogatú bricskáján ha-
zafelé tart tanyájáról meglát egy ifjút, vele egy irányba kutyagolni. 
Hová-hová, amice? kérdi tőle. Megyek ahhoz a hóbortos Wesselé-
nyihez, ebédre hivatott, nagykanállal eszem mai Na jó én is arrafelé 
megyek, elviszem egydaiabig, üljön fel. 

Wesselényi a legátust letette a kastély előtt, ő meg az istállók-
nál szállott le. Nagyot nézett a szegény enyedi theologus, mikor a 
házigazdában a szekérben ülőre ismert. Roppantul restelte a dolgot, 
de nem volt sok ideje a gondolkozásra. Hozták a levest. Ahogy a 
legátus vett a nagykanállal a levesből, a nagykanalat is a tányérjára 
tette. Van ott más kanál is legátus úr. Mondták neki. Köszönöm szé-
pen, felelte illemtudóan, elég nagy ez is. 

Kuszköné Tokaji Nagy Irma. 

HAJDÚSZOBOSZLÓI GYÓGYFÜRDŐ 
ma már európai hírű. 
Fedett gyógymedencék, ívócsarnok, inhalatórium, strand-
fürdő, hullámfürdő. Páratlanul eredményes fürdő-, ívó- és 
belélegző-kúrák. 

A fürdőt Hajdúszoboszló 73 és 78°-os sós — jódos — brómos — 
hidrocarbonátos hévvízzel táplálják. 3.000 liter forróviz percenként. 
Magyar és németnyelvű ismertetővel készséggel szolgál a fürdő 

Igazgatósága. 


