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A szegedi ellenforradalom huszadik 
évfordulóján 

- 1919—1939 augusztus 6 — 
Mámoros lelkesedéssel ünnepelte Szeged a 20 év előtti ellenfor-

radalom dicsőséges emlékét augusztus 6 -án. Eme országos ünnepen 
^aga az ellenforradalom bálványozott fővezére, legfőbb hadúrunk vi-
téz Nagybányai Horthy Miklós kormányzó is jelen volt feleségével, a 
Kormány tagjaival és az előkelőségekkel. Jóleső volt Japán, Olasz- és 
Németország követeinek megjelenése is. De eljöttek mind — az élet-
°enmaradt — ellenforradalmi hősök, hogy rangkülönbség nélkül is-
"tét, mint bajtársak álljanak sorba, hogy egymás szemébe nézve em-
ékezzenek a nehéz és küzdelmes harcokra, hogy hálát adjanak az 

'stennek a dicsőséges győzelemért, amelyet kiharcoltak, amellyel ha-
2ánkat újból feltámasztották és mindenütt elismerést szereztek a ma-
gyarnak. Az ünnepélyes fogadtatás után az alsóvárosi Mátyás-temp-
l omban ünnepélyes Te Deumra jöttek össze, ahol a főoltárnál fényes 
Pspi segédlettel Uzdóczy-Zadravecz püspök csendes misét mutatott be. 
'nnen a Széchenyi-térre vonultak a jubilálók, ahol impozáns ünnep-
ség keretében mámoros lelkesedéssel ünnepelték az ellenforradalmá-
rok a fővezért, aki feleségével és vezető előkelőségekkel gyönyörű 
díszsátorban helyezkedtek el. A Himnusz elhangzása után Uzdóczy-
Zadravecz István ny. tábori püspök egyszerű barát ruhában lépett a 
szónoki emelvényre, hogy szavakba öntse mindannyiunk szívében égő 
k é s e k e t . A lángoló lelkesedésü, tüzes szavú ünnepi szónoklat után 
az egybegyűltek ütemesen zúgták: 

Hor—ihy ! Hor—thy 1. . . 
Innen az impozánsan díszített Klauzál-térre vonultak át az ün-

"eplők, ahol az egykori Kárász-ház történelmi erkélyén, — ahonnan 
egykor Kossuth Lajos szónokolt Szeged népéhez — állva tartott dísz-
nemlét a fővezér az ellenforradalom hősei felvonulásán, akiket Te-
eki Pál miniszterelnökkel a régi kormány tagjai vezettek. Majd Te-

'eki Pál gróf tett jelentést az ellenforradalmárok nevében a legfőbb 
Hadúrnak : 

„ . . . A parancsot végrehajtottuk. A Szegeden újjászületett haza 
'elvirágzott és már meg is nagyobbodo t t . . . Várjuk a további paran-
csot. Teljesítjük 1" 
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A kormányzó feszes vigyázban hallgatta a jelentést, majd vála-
szában melegen megköszönte az ellenforradalom hőseinek munkáját. 
Végül kijelentette, hogy „mindnyájan egyformán végeztük felada-
tunkat." 

Tomboló éljenzés közben vonult el a kormányzói pár a dlsz-
ebédre. 

Meglátogatta a fővezér legkedvesebb ezredét a 9. honvéd gya-
logezredet és délután pedig kihallgatáson fogadta az ellenforradal-
márok vezetőit. 

Szeged méltó lelkesedéssel és pompával ünnepelte meg a há-
ború utáni tönkrement, lealázott és romokban fekvő ország újjáépí-
tésére siető ellenforradalmárok dicsőséges fegyvertényét és az ellen-
forradalom hőseit. 

20 éve a dicsőséges feltámadásnak, amely Szegedről indult el 
és napjainkban már Vereckéhez ért. 20 éve, hogy bálványozott főve-
zérünk toborzott seregével elindult Szegedről és azóta már az északi 
trianoni határon is átvezette a magyar haderőt, hogy birtokunkba ve-
gyük ismét a Kárpátok egy részét. Az ellenforradalom 20. évében 
került vissza Verecke, ahol Árpád vezér veti meg lábát a honfoglaló 
magyarság történelmi bázisán és ezer év multán az ellenforradalom 
hős vezére ismét Vereckét veszi birtokába, hogy emlékeztessen örök-
élő történelmi nagyságunkra és időtálló erőnkre. 

Fővezér! Itt várnak a székelyek, itt vár Erdély! Tudjuk és érez-
zük, hogy vezetni fogsz. Mi is csak azt mondhatjuk: 

„Várjuk a további parancsot. Teljesítjük!" 
Székely Zsolt. 

„Akié a föld, azé az ország" 
- Irta: Dr. SZACSVAY JÓZSEF 

A kard az élet biztonságát, az eke az élet lehetőségét biztosltja. 
Minél nagyobb földet szánthat fel egy nemzet az ekéjével, annál na-
gyobb életlehetőségek nyilnak meg számára. Azt azonban, hogy ezek 
az életlehetőségek meg is nyilvánulhassanak s megelégedés, virágzó 
jólét és boldogság fakadjon belőlük, egyedül és kizárólag a kard biz-
tosítja. A kard és az eke a nemzeti nagy életakarat leghatalmasabb 
tényezője. Mindkettő a nemzet örök ereje, létének kulcsa, jelenének 
biztosítéka és jövendőjének záloga. Nem mindegy tehát, hogy kinek 
kezén van a magyar föld s kinek az ekéje szántja azt. Magyar föld-
nek magyar ember birtokában és az eke szarvának magyar ember 
kezében van a helye, mert a nemzeti eszmét és gondolatot s velük 
és általuk a nemzeti önállóságot, függetlenséget, nagyságot, erőt és 
hatalmat csak így tudja megvalósítani. A föld tulajdona a birtoklás 
jogán elválaszthatatlan és széttéphetetlen kötelékkel kapcsolja az ekét 
tartó magyart a földjéhez. Eggyé lesz vele testben és lélekben. Ra- | 
gaszkodik hozzá az élete árán is. Ragaszkodik változatlan szeretettel, 
mert tudja, hogy az az övé. A földből nyeri mindazt, ami életének 
fenntartásához szükséges. Fáradtságos munkájával a mindennapi ke-
nyerét a földtől kapja. Kedve telik abban, mikor az ekéjével felszán-
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l°tt földbe az életetadó kenyérmagvát elszórja Ragyog a boldogság-
tál szeme bogara, ha csírázni kezd az elszórt mag és sugárzóvá lesz 
a tekintete, mikor haragos zölden ringani látja a vetést. Féltő aggo-
dalommal tekint a magas mennyboltra, ha ott fenn feketén gomo-
'yogni látja a vészthozó fellegeket és megkönnyebbül, mikor a szél 
azokat feje fölül elűzi. Ilyenkor felvidul s arcán a reménység meg-
nyugtató sugarai ömlenek szét. Amikor pedig kalászba szökken és 
kasza alá érik a termés s a cséplőgépből zsákokba ömlik az aranyo-
san csillogó bűza, a beteljesült remények boldogító tudata elűzi hom-
tákáról a gondszülte barázdákat s valami kimondhatatlanul jóleső 
érzés bizseregteti meg a szivét s valami nagy jóság ömlik szét egész 
"estín s önkéntelenül hálát rebeg ajka az isteni Gondviselésnek. És 
ez évről-évre megismétlődik. Minél jobb és több a jó Isten áldása, 
annál nagyobb a megelégedés és virágzóbb a jólét, de annál 
erősebb és annál szétszakíthatatlanabb a ragaszkodás és a szeretet 
a földhöz és annál tántoríthatatlanabb az Istenben vetett hit ereje. 
A magyar föidmívelő sorsát osztja a család. A föld gazdag megtárulása 
a család jólétének újabb forrásává válik. Az apa földszeretete átszáll a 
gyermekre és unokára, akik az életlehetőségek sokrétegű megnyilvá-
nulásának akaratlanul is nem csupán tanúi, hanem egyúttal meg-
'smerői is lesznek. Amikor pedig atyjukat a megnyílt föld ölébe le-
hanyatlani és elhantolni látják, tudatára ébrednek annak, hogy nekik 
's egykor ez lesz a sorsuk s most még nagyobb, még erősebb lesz 
bennük a földhöz való ragaszkodás és szeretet, melyet az emlékezés 
egyre szétszakíthatatlanabbá tesz. Atyjukkal kapcsolatban a mult em-
lékei egyre visszatérnek s mindaz, ami idők folyamán feledésbe me-
rült az emlékezés révén, ismét megújul. A kegyelet és emlékezés 
Most már hathatós tényezőkké válnak szívében és lelkében s a mult 
emlékei, szájról-szájra szállnak, akárcsak egy édes-kedves bús rege, 
Míg végül is hagyománnyá válnak, melyet az idő múlása egyre öreg-
bit s egyben el nem fakuló nemes patinával von be. A sorra-rendre 
elkövetkező nemzedék pedig híven és szeretettel ápol. így lesz aztán 
idővel élő valósággá a hagyomány, mely a nemzeti öntudat leghatal-
masabb erőforrása. Az így felnőtt nemzedék testben erős, lélekben 
gazdag és szilárd. Szívét a fajtája és hazája iránti szeretet hatja át. 
Szelleme az ősök nyomdokait követve egyre tisztultabb élet- és világ 
felfogásra tesz szert. A hazája iránti hűsége megingathatatlan erős-
sége lesz lelkének, melyen idegen eszmék és gondolatok sohasem 
győzedelmeskedhetnek. Ekéjével a földet szántó magyar ugyanezekkel 
az érzésekkel és ugyanezen gondolatokkal eltelve ragadta meg idők 
folyamán a kard markolatát s védte meg a verejtékével öntözött föld-
jét s vele együtt hazáját. Valóban elérkezett az ideje annak, hogy 
végre a magyar föld magyar ember kezébe jusson, hogy beteljesül-
jön az igazság: „Akié a föld, azé az ország." 



496 HARGITA VÁRALJA . 

Memento: 
„Nem ! Nem ! Soha!" 

Ez volt a trianoni rabságba sújtott magyarság első revíziós jel-
szava, amely a rabság és a magyar földbitorlás elleni örök eskütéte-
lünk lett. Ezután a kábultságából ébredő magyar nép már agresszí-
vebb hangnembe csapott át és erélyes jelszavával követelt: 

„Vesszen Trianon!" 
Végül a teljesen öntudatra ébredt, a lelki depresszióktól men-

tesült és a saját erejében bízó nemzet már a meg nem alkuvó, egész-
séges, életerős nép dicső múltjához méltó, titáni lelkesedéssel rob-
banó elszántsággal és hittel kiáltja világgá akaratát : 

„Mindent v i s sza!" 
Aki átérzi a három revíziós jelszó jelentését és egymásból való 

fokozatos fejlődését, az megérti a magyar revízió fejlődését és lénye-
gét. De megérti azt is, hogy miért lett és miért kell, hogy legyen a 
magyar revizió maximális revíziós gondolat és cél. 

A revizió ellenben nem jelszó, hanem a legkomolyabb, legszen-
tebb hivatása, feladata és célja a magyarságnak. Ehhez pedig szük-
séges ismerni és tudni a trianoni békeszerződésnek, mint a revizió 
szülőokának azokat a pontjait, amelyek alapján azt meg lehet tá-
madni, revidiálni, vagy éppen megsemmisítetni. 

Ezeket tudnunk kötelességünk I Emlékezzünk tehát: — 
Első és a leglényegesebb kérdés: Érvényesnek és jogosnak te-

kinthető ill. tekintendő-e a trianoni békeszerződés? — Erre nézve 
kétséget kizáró válasz az, hogy a „nemzetkőzi szerződés, mint min-
den más szerződés, érvényes létrejöttének feltétele az, hogy a felek 
jogi akarata megegyezzék, azaz mindenekelőtt ment legyen a kény-
szertől." A szerződés semmisége abban az esetben, ha a kényszer 
jogellenes, vagyis a szerződés aláírását egy korábbi szerződés meg-
szegésével kényszerítik ki, — nyilvánvaló. Ilyen jogellenes kényszer 
volt a központi hatalmaknak a békeszerződés aláíratására való rá-
kényszerítése. 

Jogellenes kényszer Kunz szerint tételesjogilag megtámadási és 
igy revíziós okot teremt. Ilyen alapon Magyarország a trianoni béke-
szerződés területi határozatai ellen semmiségi panasszal ill. követe-
léssel léphet fel a következő okok alapján, amit itt felelevenítek: 

1.) Az 1918. nov. 3.-án Diaz tábornokkal kötött páduai fegyver-
szüneti szerződés 3. pontját, majd 

2.) a Károlyi Mihály-féle kormánnyal 1918. nov. 17,-én Bel-
grádban kötött fegyverszüneti szerződés 1. pontját, amelyekben a déli 
demarkációs vonalak tekintetében szerződéses megegyezések jöttek létre, 
az Ántánt nem tartotta be, hanem egyre több területet szállt meg. 

Ennek alapján a trianoni békeszerződés idevonatkozó rendelke-
zései, mivel Magyarországol éppen azzal hozták jogellenes kényszer-
helyzetbe, mert két fegyverszüneti szerződést megszegtek, — jogelle-
nesek, önkényesek és mint ilyenek semmisek. 
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Második fontos kérdés : milyen körülmények és eszközök által 
született meg a trianoni békeszerződés ? 

1.)Az ítélő főhatalmakat az érdekelt ellenséges kis államok ha-
rcis okiratok és térképek felhasználásával megtévesztették és félre-
vezették. 

2.) Magyarországot is megtévesztették és becsapták a Millerand-
téle kísérőlevéllel. Ugyanis a trianoni békeszerződés kiegészítőjeként 
tétrehozott külön szerződés az u. n. Millerand-féle kísérőlevél azt 
rcondotta ki, hogy a békeszerződésben kijelölt ha'árok esetében, 
amennyiben azok nem felelnek meg a néprajzi vagy gazdasági kö-
vetelményeknek, határmegállapítási bizottságok döntenek a kölcsönös 
megelégedés jegyében. A magyar kormány a kísérő levél komolysá-
gában és hitelében bízva, vállalkozott a békeszerződés aláírására, 
amire annakidején kifejezetten hivatkozott is. Ezt a szerződést ellen-
ben megszegték és így a szerződés megtámadási oka és joga fenn-
forog, hiszen egy kötelező ígéretet, vagyis feltételt nem tartottak be. 

A békeszerződést különben éppen a kisántánt államok nem tar-
tották magukra nézve kötelezőnek. így Cseh-szlovákia megsértette a 
Irianoni békeszerződés 48. cikkét, amely kötelezte őt Ruszinszkó 
autonóm jellegének megadására, amit természetesen nem adott meg. 
Egyébként a Millerand-féle kísérőlevél különleges figyelmet szentelt 
Ruszinszkónak, aminek nem teljesítése miatt Flachbart szerint Ma-
gyarország választhat a szerződés megtámadása, vagy a szerződés te-
rületi rendelkezései megszüntetésének követelése között. 

Ugyancsak 1919. szept. 10.-én Saint Germain en Layeban Ju-
goszláviával és 1919. dec. 9.-én Párisban Romániával kötött kisebb-
ségi szerződések be nem tartása is súlyosan esik latba a területi re-
vízió hangoztatásánál, mégpedig a trianoni békeszerződés 44. és 47. 
cikkei alapján és érvényesíthetjük általa a megtámadási jogunkat. 

De a Nemzetek Szövetsége Egyezségokmányának 19. cikke is 
kimondja, hogy a szerződéseknek azokat a pontjait, „amelyeknek 
fennmaradása a világbékét veszélyeztetnék", felülvizsgáltatnak és revi-
diáltatnak. Ezzel szemben az ántánt hatalmak folytonosan garantálták 
a versailles-i és trianoni határokat, pedig ezek a határok állandóan a 
világégés veszélyével fenyegettek és fenyegetnek. 

Végül a trianoni határok sérthetlenségének a nimbusza elvesz-
tette varázsát. Ebben már maguk az ántánt államok sem bíznak, hi-
szen egyre-másra garantáltatják határaikat, ami már a nevetségesség-
gel határos. A békeszerződés tekintélye megcsorbult és a trianoni ha-
tárok átszakadtak. 

A trianoni békeszerződés területi határozatának megváltoztatá-
sára első példa volt az 1921. okt. 13.-án kelt velencei jegyzőkönyv, 
amely olasz nyomásra a trianoni békeszerződés 27. cikkét akként vál-
toztatta meg, hogy Sopron város és környéke részére népszavazást 
rendelt el, amely Magyarországhoz jutatta vissza a hűség városát. A 
nyugati hatarsérülést követte az északi trianoni határ teljes megsem-
misülése. 1938. nov. 2.-i bécsi döntés a Felvidék magyarlakta terü-
leteit jutatta vissza az anyaországhoz, majd 1939. március közepén 
a magyar hadsereg diadalmas ruszinszkói bevonulásával a Rüszin-
föld és az ezeréves ősi határ egyrésze, az Északkeleti Kárpátok és 
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ezzel a híres vereckei szoros is ismét és örökre a magyar szent ko-
rona védelme alá került. Egyidejűleg pedig a húsz éves szörnyszü-
lött Csehszlovákia véglegesen letűnt Európa porondjáról. 

A revizió feltartóztathatatlanul megindult és a „Mindent vissza" 
jelszó beteljesülésének határkövéig meg sem állhat. Hiába bízik 
Nagyrománia csalfa álmában, hiába köt újabb és újabb szerződése-
ket Gafencu külügyminiszter úr és hiába garantáltatja hazája tákolt 
határait, ahelyett, hogy a békés megegyezés útjára lépne. Nagyro-
mánia is végzetszerűen halad a Csehszlovák állam sorsa felé! A tör-
ténelem Ítélőszéke előtt vezekelnie kell és el fogja nyerni méltó bün-
tetését. 

Vagy talán azt hiszik, hogy a trianoni békeszerződés az örök-
kévalóság számára készült? — O h ! — nem! Mint minden emberi 
mű, úgy a békeszerződések is mulandók. Éles példa Elzász—Lotha-
ringia esete, amit 1871. febr. 26,-i versaillesi szerződés végérvénye-
sen Németországnak itélt azzal, hogy azt Németország „teljes szu-
verénitással örökké fogja birni", — nevetségesen alig 50 év múlva 
végérvényesen Franciaországé. Trianon sem lesz örökérvényű, hiszen 
már felette lebeg éppen az általa és számára húsz éve szőtt gyász 
fekete fátyola. 

Különben is mi csak egy szerződést tartunk örökéletűnek és 
valljuk a költővel: „Hiszek a vérszerződésben 1" (Mécs László), ami 
jelenti nekünk a vér összeforrasztó erejét, az összetartást és a vérrel 
szerzett, áztatott magyar földet, Nagymagyarországot. 

Én a Sors nem véletlen játékának tekintem, hogy most a tria-
noni iga 20. évében, a trianoni gát áttörése idején és a trianoni bé-
keszerződés halódása kezdetén, ugyanaz az ember került az ország 
ügyvitelének vezetőhelyére, aki leginkább hivatott a trianoni béke-
szerződés loyalitása ellen küzdeni és akinek megtévesztett személyén 
keresztül csapták be hazug módon hazánkat. Itt a trianoni békeszer-
ződéshez annak kiegészítőjeként mellékelt Millerand-féle kísérőlevélre, 
ill. jegyzékre gondolok. Ugyanis az ebben vállalt határmódosítások 
és kisebbségvédelem Ígéretének komoly valóraváltásának tudatában 
és ennek a trianoni békeszerződést kiegészítő jegyzéknek hitelében 
bízva írta csak alá az akkori miniszterelnökkel gróf Teleki Pál, 
mint akkori külügyminiszter, a békeszerződést. A húsz év igazolta, 
hogy a trianoni szerződés a magyar államférfiak csúnya és súlyos 
becsapásánál és egy nemzet becsületének arculcsapásánál nem volt 
egyéb 1 

A Sors rendeltetése folyamán most a trianoni szerződő felek 
ismét Teleki Pál gróffal tárgyalhatnak, mint vezetőemberrel a közép-
európai kérdésben, és nem kétséges, hogy az erdélyi származású 
magyar államférfi élethivatásának tekinti a trianoni béke csalásszőtte 
öltönyét levetni és visszaszármaztatni a deliriumos álmok poklából 
kiszabadult békeangyalok számára. 

A világháború utáni húsz éves éjszakában Trianon már elvesz-
tette a tetszhalálba merevült nemzetek ravatalánál gyertyafényű va-
rázserejét. . . Hajnalodik . . . Nézzünk hát Kelet felé! 

Jósa Zoltán. 
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Székelyföldi okmányok. 
A „Hargitaváralja" múzeumának irattárából közli: Csikszent-

györgyi jósa János. 
I. 

Wellenstein rendelete Háromszék lakosságának a lázadó Mikes 
ús társai javainak elkobzására. 

Háromszék vármegye régi levéltárából betű szerint másolta 
dr. Udvarnoky Antal Háromszék vármegye volt levéltárnoka. A latin 
szöveg gondos fordítását ns. Pazár Béla ny. főgimn. tanár végezte. 

Praenobilibus, ac Magnificis 
Dominis, Incolis Universa-
rum Sedium Harmzökenzium 
Dnis plurimum colendis 

Dalnok. 
Dj. 16. Xbr. Publicata in Letzfalva. 
Praenobües, ac Magnifici Domini, plurimum colendi. 
Hesternas ad me datas subito Excell. mo Domino, Domino Ge-

nerali Campt Marechallo, ac Generali per Transylvaniam in Capite 
Commendati transmisi, ex quibusMag : V rarumresolutionern, ac subicti-
onem ad gratiam Sac: Caes: Maiestatis perspicere poteri t ; Interim 
ex obligatione officii mei D.bu> V.ris insinuandum duxi, easdem per 
priora exempla latere non potuisse, quod in similibus Pacificationibus 
primario Capita Rebellium, tanquam causa omnium desolationum ac 
miseriarum Provinciáé, desiderentur, sie, si modo ea sponte evadere 
permisere (prout optime mihi compertum est, tarn Kalnoki Petrum 
quam Czekel Sigmund ante duos adhuc dies, etsic eo plane tempore 
quo se ad amplectendam gratiam Caesaream determinarunt, in di-
strictu Harmsegg (Háromszék) parva stipatos manu moratos, et vaga-
tos esse) super hoc puncto Excel l : m o Dno Generali forte rationem 
reddere debebunt; 2.° Positis in Harmsegg armis, et aeeeptis ad do-
mus suas Incolis turbidos adhuc existentes male contentos refranari 
oportere, et particulariter ratione districtus Czikiensis Provisio fiat, 
cum ex eadem officina secundarii Rebelles motus fluxerint; 3.° quid-
quid ex exterorum Rebellium hostilibus miinitionibus, armis, aut aliis 
cuiuscunquegeneris bellicisapparatibusin districtu Harmseggiensi su-
perest, hoc subito ad Präsidium C a s : Coronense advehendum esse; 
4.° non solum omnis generis Trilici Capitalium Rebellium Comitis 
Mikes nimirum, Henter Michaelis, Kalnoki Petri, ac Czekely Sigmund 
huc ad Magazinum Ca 'sar : adminislrationem, verum etiam ab incly-
tis tribus praestationem 1000. C u b : Tritici ad pradictum Magazinum-
sline mora desiderari; Et ha'c (sicut prius memoratum ex obligatione 
officii mei, Magnif : D.bu8V.ri8 insinuanda duxi non quidem ex meo 
genio, et capite, sed iuxta normám ultimo facta' C a ' s : gratia' ob-
lationis, Licet ab Excell :mo D.D. Generale Commendante ratione di-
strictus Harm seggiensis nullos ordines aut instruetionem adhuc acce-
perim; interim ha'c valebunt ad demonstrandam sinceriorem, priori, 
fidelitatem, Insuper Excell :mo D. D. Generalis authoritate' Ab Augus-
tissimo concessa pro consolatione Inclitarum sedium aliquid exhi-
bendi ansam habebit ; Ego interim a' V.ri8 Magnif: certam responoi 



500 HARGITA VÁRALJA . 

onem quain subito expectans, Divinae Tutela, easdem recommends, 
ac permaneo. 

Magnif: Vrarum 

Corona' die 15: Xbb. 
1705. 

P. S. 
Expeditis his nuntium accipimus, Ca'sareanos iam in confinibus 

Siculicalibus ad venisse, sicque pro bono districtus conducere iudicatum 
el, ut cum Dnis deputatis ex sedibus ad lll.muni D. Colonellu.n . . •* 
Graven; etiam Dnis Magnif: Bern . . . os illuc se conferat. 

Ad Servitia paratissimus 
Weilenstein 

Tekintetes és nagyságos uraknak, Harmszök (=Háromszék) 
összes székei igen tisztelt úri lakosságának. Dalnok. 

Kihirdettetett f. év október 16-án Letzfalván. 
Igen tisztelt nemes és nagyságos urak! 
Tegnap hozzám küldött leveleteket azonnal áíküldöttem a (tér-

parancsnok) tábornagy úrnak, Erdély főparancsnok tábornokának, 
amelyből nagyságtoknak szentséges Császári Ő Felsége kegyelmére 
való visszatérése és alárendeltsége kitünhetik. Egyébként hivatalos kö-
telességemnél fogva úgy határoztam, hogy azok előbbi példák szerint 
nem hallgathatók el, mivel hasonló béke-kötéseknél első sorban a 
lázadók fejei, mintegy okai a tartomány minden pusztulásának és 
nyomorúságának, eltávolíitassanak, úgy ha majd azokat önként ki-
vonulni átengedték, mintahogy pontosan értesültem, hogy úgy Káinoki 
Péter, mint Székel Zsigmond még két nappal ezelőtt — ámbár éppen 
azon időben, amikor a császári kegyelmet elnyerni haiározták, — 
Háromszék kerületében kis csapattal szétszórtan időztek és kószál-
tak ; ezen dologban a tábornok úr őnagyméltóságának esetleg szá-
mot adni tartozandanak. 2-szor. Miután Háromszékben a fegyvert 
letették és a lakosok házaikba tértek, még mindig zavargók, éppen 
nem megelégedettek, lázonganak, szükséges, hogy a csíki kerület 
állapota szerint részenként előinfézkedés történjék, minthogy ugyané 
„műhely"-bői a másodfokú lázadó mozgalmak indultak. 3-szor. Bár-
mi a külföldön levő lázadók ellenséges tartaléklőszereiből, fegyverei-
ből, vagy más bárminemű hadi készleteiből Háromszék területében 
megmaradt, azt azonnal Brassóba, a császári őrhelyre kell szállítani. 
4-szer. Nemcsak mindennemű gabonája a fölázadóknak, különösen 
Mikes grófnak, Henter Mihálynak, Káinoki Péternek és Székel Zsig-
mondnak ide a császári raktár felügyelőségéhez, hanem még a hír-
neves három széktől ezer köbmérték gabonának az említett raktárba 
való előállítása késedelem nélkül megköveteltetik; Ezeket pedig, mi-
ként előbb említettem, hivatalos kötelességemnél fogva nagyságtokkal 
tudatni véltem még pedig nem a magam nézete és felfogása szerint, 
hanem a legutóbbi császári kegyelmes rendelet mintája a lap ján ; 
ámbár a nagyméltóságú főparancsnok úrtól a háromszéki kerülettel 
szemben való eljárás tekintetében még semmiféle rendeletet, vagy 

* A pontozott részben az eredeti oklevél elrongyolódott. 
Szerk. 
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intézkedést nem kaptam. Addig az őszintébb,,előbbi hűség bizony-
ságául ezek maradnak érvényben; Ezen felül Őfelsége álfa! a nagy-
Méltóságú tábornok úrnak engedélyezett (tekintélyes) hatalmi állása 
a hírneves székek megnyugtatására valami enyhítésre alkalmat fog 
találni; Különben én Nagyságtoktól mennél előbb határozott választ 
várva, Önöket Isten oltalmába ajánlom és maradok Nagyságtoknak 

Brassó, 1705 okt. 15. 
Utóirat: 

Ennek elküldésekor hírt kaptunk, hogy a császáriak már a szé-
kely határokhoz érkeztek és a kerület javára így intézkedni határoz-
tunk és hogy a székek ől kiküldött urakkal Graven ezredes úr ki-
válóságához Bern nagyságos úr is oda menjen. 

Szolgálatra kész híve Wellenstein. 

Katonás népnevelést! 
Válas7. Tamás Károlynak, a Hargitaváralja f. é. augusztus 1. számában megjelent 

fenti című cikkére. „A nevelés minden!" Széchenyi István mondása. 
Irta: MATÉ-TÖRÉK GYULA 

Nagy nemzeti kötelességemnek tartom, hogy Tamás Károly, 
drága vérünknek, nagyszerű, végtelenül eredeti hozzászólását nem 
pusztán magánlevélben, hanem ugyanitt, a Hargitaváralja nemzeti nyil-
vánossága előtt köszönjem meg illő tisztelettel. Lévén ez nem 
magán ügy, hanem nagy nemzeti ügy. Ismétlem Széchenyi örök igaz 
tantételét: „A nevelés minden!" 

Sziklaszilárd, szent meggyőződésem, hogy tengernyit hányatott, 
ősi magyar nemzetünk sorsa a nevelésen múlik és pedig a katonás 
népnevelésen ! Ezer ágyú tüzes torkával szeretném ezt a Pató Pálként, 
papucsosjn és hálósipkában szunnyadók felé dörögni. Az ún. „klasz-
szikus-humanisztikus" művelődési (kul(úr) korszak kimúlt 1 . . . El-
pusztult ! . . . Meghalt! . . . Öngyilkos fényűzéssé múmiásodott 1 . . . 
Megszületett a férfias, daliás, katonás, öncélú, független, önálló, sza-
bad, nemzeti műveltségek (kultúrák) fenséges és félelmetes vaskor-
szaka / , . . Ez az egyedül egészséges és természetes (kultúr) műve-
lődési politika a nemzetek élete történelmi útján. 

Nagy nemzeti elégtételeműi szolgál, hogy a hosszú és gazdag 
tanügyi és népnevelői múlttal rendelkező Tamás Károly olyan hatal-
mas hozzászólásra méhatta a katonás népnevelést. Azt írja, hogy röp-
iratomat több milliós példányszámban kellene kinyomatni és minden 
számottevő embernek megküldeni elolvasásra . . . 

Engedelmet kérek, hogy megemlítem, hogy ebben az évben, 4 
hónap alatt, 25 ezer drb. különféle szövegű, nemzeti röpiratomat nyo-
mattam ki, minden magánvagyon nélkül, csupán nyugdíjamból. 

Arra kérem Tamás Károly vérünket, hogy a jövőben is csattog-
tassa meg ősi magyar szelleme sasszárnyát erről a gondolatkörről. 
Nagy, életbevágó szolgálatot tesz felkoncolt nemzetünknek, mind a 
négy végén még mindig csonkán álló hazánknak. A katonás népnc-
Velésről mindaddig soha sem lehet eleget írni és szólni, míg az tel• 
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jesen és tökéletesen (totálisan) meg nem valósú', mint a totális álla-
mok nemzeti rendszerében : Olaszországban, a Németbirodalomban, 
J a p í n b a n L . . Az utolsó 3 hónapban a liberális demokrata államok 
is lázas sietséggel igyekeznek mulasztásaikat pótolni katonai t é r e n . . . 

A XX évszázad igazán nem a klasszikus humanizmus korszaka 1 
Nem! N e m i . . . Inkább és félrtérthetetlenül, vad, vasfegyelmű ka-
tonai korszak!. . . 

Éppen ezért igérem, hogy nemzeti és történelmi küldetésemnek, 
még hátralevő egész további magyar életem egyetlen értelmének és 
szent céljának tarlom, hogy még sokat és kíméletlen őszinteséggel ír-
jak a katonás nemzetténevelésröl !. . . Hogy felébresszem, felrázzam, 
lobogó lángra gyújtsam,?, ha az sem elég, felkorbácsoljam az e téren 
még tunyán, mélyen szunnyadó nemzeti és történelmi lelkiismeretet, 
felelősségérzetet! 

Kitiltom I . . . Sikoltom 1... Rikoltom !.. . Üvöltöm !. . Dör-
göm ! . . . Mindennemű magyar iskola katonailag megreformálandó !.. 
Sürgősen!... Míg nem késő!... 

A magyar nemzeti iskola rendszer legeslegelső történelmi köte-
lessége az erős. szívós, egészséges test képzése! Az ifjúság katonás 
fegyelemre való nevelése. Sziklaszilárd jellemképzés, különösen az 
akaraterő, e határozóképesség, elszántság és súlyos felelősségérzetre 
való vaskövetkezetességü nevelés! . . . Az új magyar nemzedék ne 
álljon világfiakból, „szellemes nyápic"-okból! . . . Csak ezu'án, tehát 
csak másodsoiban következzék a tudományos kiképzési . . . 

Az iskola erős, egészséges magyar nemzeti öntudattal, nemzeti 
becsületérzéssil fegyverezzen fel mindenkit! 

A hazaszeretet és a nemzeti összetartás szent lángjának szítisa 
mindennél szénitbb az ősi Magyar Szent Földön!... 

Minden magyarnak harcolnia kell ősi magyar gyökérzeiú, dia-
dalmas, katonás, új magyar szellem égetően sürgős kialakításáért! . . . 

Fel e szent harcra ! . . . F e l ! . . . 

Kisbacontól—Kisbaconig 
Benedek Elek a kisebbségi magyar író 

Irta: HOLLÓ ERNŐ 

Augusztusban múlik tizedik éve, hogy a kisbaconi temetőben 
elhantolták Benedek Eleket. Ki volt Benedek Elek? — azt hiszem 
felesleges erről írni. Mint írót nem szükséges bemutatni, hiszen száz-
számra maradt utána mese, vers s összes munkái egy kisebb könyv-
tárat is betöltenének. Az egy Jókait kivéve, talán nincs még egy ma-
gyar írónk, aki irtán annyi remekszép munka maradt volna. Két-há-
rom generáció az ő hegy-illatú, meleg könyvéből nyerte saját fajának 
megbecsülését, történelmi multunk emlékeit, az igazságot és szeretetet. 

Mint embert is, többen ismertük Benedek Eleket, a „Nagyapót", 
ezt a jóságos, mély-lelkü embert. Aki életében csak egyszer is szembe 
lehetett vele, hallhatta szavait, haláláig legkellemesebb és legszebb 
élet-emlékének tartotta a vele való találkozást. 
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Benedek Eleket azonban nemcsak mint írót, mint embert idéz-
hetjük vissza halálának ötödik évfordulóján, hanem emlékünkbe idéz-
hetjük, mint kisebbségi magyart. Ma, amikor még több millió testvé-
rünk él az ideiglenes határon túl, amikor még több millió magyar 
eszi a kisebbségi magyarság keserű kenyerét, meg kell hogy emlé-
kezzünk Benedek Elekről, mint e legideálisabb kisebbségi magyarról. 

Mit jelent kisebbségi magyarnak lenni a határokon tú l : Erdély-
ben, Felvidéken, Bánátban, csak az tudja, aki élte is ezt a megszo-
rított életet. Még hozzá írónak is lenni, még többet jelent. Jelenti az 
örökös szenvedést, örökös elővigyázatot, munkát és szegénységet. 

A kisebbségi életet ritkán veszi magára az, aki nincs arra kény-
szerítve. Meg lehet ujjunkon számolni azokat a bátor embereket, akik 
itt hagyták ezt a szegény, de biztos földet és bele álltak a kisebb-
ségi sorsba. E néhányak közé tartozott Benedek Elek is. Amikor pe-
dig itt Budapesten minden rendelkezésére ál l t : jó állás, hírnév és 
felfelé való út. Benedek Elek mégis azt h ja „Édes Anyaföldem" cimű 
müvében: „Tavasz nyiltán hazamegyünk". 1921 tavaszán a nagy 
meseíró csakugyan hazament. Hazament Erdélybe, amely akkoriban 
szinte teljesen el volt zárva a világ elől, ahonnan hír csak olykor-
olykor érkezett, az is szomorú, hazament Baconba, az Isten-háta mö-
götti csendes udvarhelyi falucskába, ahol saját ültetett fenyőfái inte-
gettek s a szép udvarház várta oszlopos tornácaival, a kis falucs-
kába a mozgalmas és karriert-kínáló Budapest : tán, ahonnan soha 
nem tudott elszakadni. 

Itt kezdte meg a kisebbségi életet Benedek Elek. Első szerep-
lése 1921. júliusában volt Segesváron, ahová fegyverek között jutott 
el ünnepelni a fehéregyházi sík halottját, Petőfit. 

Benedek Elek a nehezebb részt vállalta. Élhetett volna a falu-
jában, Baconban nyugodtan, minden munka nélkül, hiszen kis birto-
kocska volt mögötte, no meg a pesti kiadók, akik mindig szívesen 
fogadták a Benedek-könyveket, vagy politizálhatott volna, ahogyan 
mások is tették, csöndes és elbújtatott magyarsággal, amely pénzt is 
hoz. Benedek Elek ezt sem tette. Ő tudta, hogy a kisebbségi sors 
kötelességeket ró a viselőjére. 

Munka volt bőven. Erdély szinte író nélkül volt. A régi gene-
ráció írói átjöttek a Királyhágón, a fiatalabb pedig még nem volt fel-
nőve. Tamási, Nyirő, Gyallay Domokos, Reményik Sándor, Kacsó ne-
vei még nem szöktek túl Biharon. Az erdélyi lapok nagyrészét elné-
mította az új uralom, új lapokra volt szükség, amelyen az erdélyi 
írók kibonthatják szárnyukat. Megalakíiot'a a Vasárnapot, majd pedig 
a magyar irodalom legnívósabb gyermeklapját, a Cimborát. Micsoda 
idegölő lapcsinálás vol t? Pénz kevés állott rendelkezésükre, a lap 
szerkesztősége Baconban, nyomdája pedig a messzi-messzi Szatmá-
ron működött. Képzelhetni azt a heroikus munkát, amelyet Benedek 
Elek végzett. Mennyivel könnyebb volt Pesten szerkeszteni a Jó Paj -
tást, ahol minden rendelkezésére állt. De mennyivel többet jelentett 
a Cimbora, mint a nyugodt pesti szerkesztés? Talán a Cimborának 
az érdeme, hogy az erdélyi magyar ifjúság ma is magyarul beszél. 
Mit jelentett Erdélyben a magyar mese, magyar szó, amikor a hala-
lom minden ereje azt akarta, hogy tíz év múlva a magyar ifjúság el-
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felejtse a magyar szót. Próbálták is elnémítani, de ez nem sikerült. 
Benedek Elek állta a harcot székely kitartással és erővel. 

Közben pedig elérkezik az első Ady-emlékünnep. Mit jelentett 
az, amikor az öregek elzárkóztak Ady szelleme elöl, mit jelentelt az, 
hogy Benedek Elek, a Kisfaludi és Petőfi Társaságok tagja, meg-
hajtja zászlóját a nagy magyar költő e lő t t? Mennyi szitkot és ellen-
ségeskedést kellett elviseljen Benedek Elek, amikor „A magyar fa 
sorsa" még csak a fiatalság számára volt megérthető. Benedek Elek 
felismerte Ady igazát és hatvan éves fővel melléje állt. 

„Odaát Csíkországban" — írja egyik levelében, „mely egy jó 
futamodásnyira van az én fa umtói, valóságos téli havazás volt s ez 
behavazta az én zilahi utamat." 

Ott akart lenni, amikor egy régi érdmindszenti házra felkerült 
az emléktábla, hirdetve, hogy az erdélyi magyarság megérti Ady szel-
lemét, de nem lehetett ott, mert Erdélyben akkor tél volt, borzalmas, 
nemerés tél. Csak a levelében irja m e g : „Ady Endrének mindnyájan 
adósai vagyunk." 

Pedig a hatvan esztendő körül járó „Nagyapó" nem kényelmes 
ember. Akkoriban megszűnik egy kolozsvári újság s egy csomó író 
és újságíró állás nélkül marad. Benedek Elek nem hagyja a fiatal-
ságot. Útnak indul Erdélyén át, hogy felolvasásokkal valamit sze-
rezni tudjon az ő „kedves fiainak". Nem kényelmes autón jár, c ;ak 
echós szekéren, kisebbségi járműn. Brassó, Torda, Nagybánya, Zilah, 
Csíkszereda, Marosvásárhely, — milyen drága emlékű városok ! Be-
nedek Eleknek ez munka, Kedves munka, hiszen az ő testvéreiért já r j i 
át a szép Erdélyországot. 

Hébe-hóba Pestre is fellátogat. Eidélyi köveket h o z ; erdélyi 
könyveket, Tamási , Gyallai, Gulácsy könyveit, hogy az új Királyhá-
gón-túli irodalmat megismertesse a magyarországi közönséggel. 

Ám alig végzi itt el munkáját, megy haza Baconba, Benedek 
Eleknek mindene a falu. Amikor még a magyar nép ismeretlen köd-
ben volt a város előtt, még senki sem vette észre, micsoda erő van 
a magyar népben. Ő már így í r : 

„Az erdélyi magyarságnak a falura, a földmivesre és az ipa-
rosra kell támaszkodnia. Ki kell jönnie a falura a magyar intelligen-
ciának, együtt kell élnie a néppel, hogy megismerje népének lelkét, 
hogy nevelje és hogy tanítsa. Ne csak olyankor jöjjenek ki az urak, 
amikor voksra van szükség." 

Mennyire meglátta már akkoriban Benedek Elek a kisebbségi, 
de az egész magyarság igazi problémáját, hogy csakis a néppel él-
het a nemzet, csakis a nép a várossal karöltve tudhat igazi nagy 
munkát, missziót teljesíteni! 

De a kisebbségi munkát nem lehet sokáig vinni. Ott is meg-
állás van, különösen egy olyan embernek, aki már túl van az ötve-
nen. Benedek Elek, aki szépen megélhetett volna vagyonkájából, az 
ő kedvenc lapja, a Cimbora miatt egyre nehezebb helyzetbe kerül. 
Eladja négyszáz fenyőjét, adósságokat halmoz. De hát a Cimborának 
menni kell, ott kell hogy legyen minden magyar gyermek asztalán, 
hogy el ne haljon Erdélyben a szép magyar szó. És megy is a Cim-
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bora az utolsó napokig, amikor Benedek Elek kifáradtan ledől a kis-
baconi kopjafás temető csöndjébe. 

Ki volt Benedek Elek? Író volt, ember és kisebbségi magyar. 
Mint író, tanított, mint ember példát adott, mint kisebbségi magyar 
Megmutatta a legigazibb kisebbségi életei, amelyben lehet jól élni, 
de lehet bele is halni Benedek Elek ezt tette. Azéit kell minden 
magyarnak, aki odaát él még, »úl a hálátokon, az évforduló alkalmából 
egy mécsest gyuj ania. Benedek Elek az egész magyarságé volt, de 
elsősorban a kisebbségi magyaroké. 

A szegedi Hargitaváralja jelképes székely 
község ajándékai Kormányzó Urunknak 

1939. augusztus 6-án. 
Érdemes községi bíránknak július hó 28-án egy szükebbkörü 

összejövetelen tett indítványára határoztuk el, hogy részt veszünk az 
aug. 6-i szegedi ünnepségen az ellenforradalom és nemzeti hadsereg 
megindulásának húszéves évfordulója nevezetes napján. Ugyancsak 
községi bíránk és bíróné nagyasszonyunk kezdeményezésére határoz a 
el elöljáróságunk, hogy Kormányzó Urunk előtt két szerény, de tör-
ténelmi értékű kettős ajándékkal fogja kifejezésre jutt tni a székely-
ség hódolatát és bizakodó ragaszkodását. Az egyik ajándék a mű-
vész kézzel festett székely-kapus díszoklevél, amelyhez hasonlót a 
mult év novemberében Benito Mussolini olasz kormányelnöknek és 
Hitler Adolf német kancellárnak küldöttünk. Az oklevél szövege, me-
lyet községi bíránk írt, a következő : 

I. A székelykapus díszoklevél. 
Föméltóságú 

Nagybányai vitéz Horthy Miklós Úrnak, 
Magyarország Kormányzója. 

Föméltóságú Hadurunk! 
Az ősi hazából, Székelyországból száműzött negyed milliónyi 

székely a Hargitaváralj.a Jelképes Székely községekbe tömörülve az 
isteni örök igazságba veteti rendületlen hittel kflzdve-bizakodva Fö-
méltóságú Hadurunk honalapító nagy munkájában, 20 év óta vá-
gyódunk vissza arra a földre, amely másfélezer év óta a miénk. 

A Hargitaváralja Jelképes székely Községnek lakossága, hivata-
los közlönyének, a „Hargitaváralja"-nak szerkesztősége és o lvasótá-
bora nevében, mint Attila hős nemzetének utódjai, az ellenforradalom 
és a nemzeti hadsereg megindulásának húsz éves évfordulója napján 
hódolatos tisztelettel fejezzük ki hálás köszönetünket Európa törté-
nelmi Nagysága, a magyar nemzet hós Vezére, Föméltóságú Had-
urunk előtt Nagy-Magyarországot újraépítő, honalapító, nagy munká-
jáért, amelynek szerény támogatásában a székelység mindég elöljárt 
és ezután is elöljáiní akar. 
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Ennek bizonyságául adjuk Főméltóságodnak e díszoklevelet és 
a székelység izzó akarásának jelképeként Z. Nagy Árpád székely test-
vérünk által faragott és a Hargita földjét tartalmazó díszbotot, törhe-
tetlen ragaszkodásunk és parancsra váró hűségünk kifejezésével. 

Szeged, 1939. évi augusztus hó 6-án. 
Alsótorjai Bálás József s. k. Csfkszentgyörgyi Jósa János s. k. 

A szegedi Hargitaváralja A szegedi Hargitaváralja 
jelképes székely község jelképes székely község 

albírája. bírája. 
Z. Nagy Árpád s. k. Dr. Szacsvay József s. k. 

A község előljárósági A Hargitaváralja 
tagja. főszerkesztője. 

II. A székely faragott bot 
Az általam 74 éves koromban faragott 150 cm. magas díszbo-

tot, amelyet édes leányom ősi székely hagyományos ügyességével és 
festőművészeiével színezett, nemzeti színű és Erdély kék-arany sza-
lagcsokra díszíti, amelyeken a következő aranybetűs felírás áll. 

„Főméltóságú Hadurunknak hódolatos tisztelettel és küzdő bi-
zakodással a szegedi Hargitaváralja Jelképes Székely Község." 

A székely botra vonatkozólag megemlítem, hogy arra csak olyan 
mintákat faragtam, amelyek megközelítik az ősi székely faragást, 
olyan motívumokat használván, amelyek csakis bicskával állíthatók 
elő, mert ezzel is kifejezésre akartam juttatni annak eredetiségét és 
székely jellegét. 

A minták rárakása is eredeti elgondolás szerint történt, mert 
majdnem minden egyes mintának megvan az értelme. A bot bunkós 
vége zöld csokrot jelképez. A bunkó alatt van a fazék (virágváza), 
amelyben a zöld csokor áll. A virágváza pedig egy díszes vázatartó 
tálacskábjn fekszik. A tálacska alatti fehérfestésű dűlt kereszt-motívu-
mok a kereszténységet jelképezik. Ezek a bot felső díszítő elemei. 
Ezek alatt fekszik a bot rovásírásra használt része. 

A stilizált tulipán formák között hosszúkás háromszögű lapocs-
kák vannak, amelyek az ősrégi székely gazdák megbizott székely 
pásztorának a gondozása alatt álló állatállománnyal kapcsolatos fel-
jegyzéseire szolgált a múltban. Minden gazda részére ugyanis más-
más szinü háromszögű lapocskát tartott fenn, amelynek színezését az 
erdőben talált növények festő anyagából kölcsönözte. 

A középen van a fogó rész, amely föl és lefelé álló kettős tu-
lipánt jelképez. Az alatta levő rombus alakú lapocskákat szintén ro-
vásírásra használták, amelyre az állatállományban tavasztól—őszig 
beálló változásokat (elhullást, vadak kártevéseit, szakadékok áldoza-
tait stb.) rótta fel a székely, hogy pontosan beszámolhasson gazdá-
inak. 

Az újabbkeletű, úgynevezett székelybot, ettől az ős-pásztor bot-
tól vette eredetét. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a székely ilyen 
bottal járt és jár, hanem mint jelképet a vőfélyek lakodalom, a tán-
cosok mulatságok és ünnepségek alkalmával használták és ma is 
használják. A székely ős-pásztor kezében a bot támadásra és véde-
kezésre is szolgált. A pásztorbot ugyanis igen kemény fából készült, 
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rendesen somfából, esetleg fiatal cserfából, s a róvásírásra használt 
•após háromszögű idomok összeérő végei hegyes fogakként műkőd-
lek a vad állatokkal szemben. E fogak ütéskor behatoltak a húsba 
és a bot megrántásával hosszú sebet hasított az állat testén. Néha 
talán emberrel szemben is használta botját a székely, de csak a la-
pos felével sújtott. 

Meg kell még említenem, hogy Kormányzó Urunk reszére át-
adott díszbot alsó végébe fúrt üregébe kis üvegcsében a Hargitából 
hozóit s a „Hargitaváralja" múzeumában őrzött talajgyüjteményemböl 
való földet helyeztem községi bírónk jelenlétében és a hivatalos szer-
tartás után fadugóval zártam le. 

E díszbot jellemzésekor nem mulaszthatom el még abbeli kíván-
ságomat is kifejezésre juttatni, hogy eme emlékeket hasonló célra a 
jövőben is felhasználjuk ősmultunk iránti köteles tiszteletből. 

Z. Nagy Árpád. 

Reményik Andor (Remband) és költészete 
Irta: Csíkszentgyörgyi JÓSA JÁNOS. 

(Folytatás). 
A tudományok mélyén kutató és könnyen mozgó kiművelt elme 

elmélyülése jellemzi Reményik Andor sok szép költeményét, amelyek 
tudományos vonatkozásánál fogva kellő jártasságot követelnek meg 
az olvasótól, ha kiáknázni akarná a szűk formába szorított folyton 
táguló költői gondolatokat. E sajátossága azonban sohasem esik a 
költészeti érték rovására, mint ez pl. Ady E. „Fekete zongora" című 
költeményénél tapasztalható, mely csak a költö lelki rejtekeinek ki-
kutatása után érlhető meg, ami fárasztó és a költészet formai és tar-
talmi szépségét gyengíti. Reményik Andor történelmi, bölcseleti vagy 
éppen szimbolikus költeményei a művelt elme gondolkozását, az érző 
szív finomságát és a szellem előkelőségét feltételezik ugyan, de min-
denkor elősegíti a gondolat megfejtését kereső elmélyülést a költé-
szet kedvelők részére. 

A sajtó révén ma már az egész világon elterjedt szokássá vált 
a tudáspróba és az ismeretszerzés hamis hangoztatásában egy una-
loműző őrület: a keresztrejtvény. A Föld két pólusa között élő em-
beiiség nagy részének apraja-nagyja, gyermek és agg, tudós és tu-
dattalan, bölcs vagy oktalan ma már csak azért járat újságot, hegy 
a keresztrejtvénynek hódoljon, pedig ez az üzletszerzést elősegítő 
szellemi torna csak azoknak való, akiknek bőségesen jutott az időből 
és az unalomból. Ostoba, vak őrület ez, mely semmiféle erkölcsi vagy 
szellemi hasznot, igaz élvezetet, gyönyörűséget nem nyújthat soha, 
mert vagy könnyedén megfejti az elme s Így tudás készletét nem 
gyarapította, vagy nem volt képes rá s így a ma már mindennél drá-
gább kincset, az időt, pazarlá el. Mindkét esetben kellemetlen csa-
lódás érzet kelti fel nyomasztó s nehéz lelki hatását. Volt például egy 
barátom, aki éjfél után is felzavart egy-egy kérdésért, mert nem tu-
dott elaludni a rejtvény miatt. A szép, nemes, tiszta költészetet vél-
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tem mindig szembeállítandónak az idegbeteg világ keresztrejtvényes 
őrületének és lelki-testi kizsákmányolásának. Azoknak, akik a kereszt-
rejtvényfejtésben lelki egyensúlyukat elvesztették, de azoknak is, akik 
arra akartak rábírni, hogy a Hargitaváralja folyóiratom fenn ta r t a t á -
sát a keresztrejtvény közlésével biztosítsam, azt ajánlom, hogy olvas-
sanak el egy-egy Reményik Andor verset és akkor megtudhatják, hogy 
van okosabb és szebb dolog is a világon, hogy a keresztrejtvényt nél-
külöző folyóirat is tud felbecsülhetetlen értéket nyújtani mindazok-
nak, akik unatkoznak, vagy szépség ós gyönyör u'án vágynak és 
megértik, hogy a költői művészet gondolatkereszteződéseiben úgy 
tűnnek fel az újabb és újabb szépségek, értékek, lelket, szellemet 
gyógyító gyönyörűségek, mint a teleszkopiumokkal vizsgált égbolto-
zaton megjelenő ismeretlen csillagok. 

Csak enny i (VI. k. 23. I.) 
Őrült zseni épit csak igazán. De e'múlás kezet rátenni nem mer. 
Nyolc ezer év és húszezer láb szikla Mert jár felette égő üstökös 
Nem törte össze azt a templomot, És visszatér, ha senki rá nem is vár — 
Miben a mélység örök szelleme Hajh, Segesvár . . . 
Homályos boltok alján tántorog. 
Kasmir.. . Nepál. . . Hát él-e még a Ki alkotott, maroknyi port vetett 

mester, Idők szelébe, harcos forgatagba 
Ki alkotá? Vagy maga volt az Isten, S utánadobta fáklya lelkemet. 
Ki lángolón felette elforog ? Elmúlok én. De könnyes őszi éjjel, 

Ha lesz magyar, ki sorson sírdogál 
Lángész csupán, mi örök szobrot önt. S egy pici mécsre néz gyötört szemével 
Örök szoborra ráterülhet tenger, A mécs az én leszek: 
Befedheti évezredes homok — Reményt virraszigató jánosbogár... 

E költeményben az első lelki szépség és költészeti gyönyörű-
ség a magasan szárnyaló költő bájos szerénysége. Az Isten, a mes-
ter, a nap s az üstökös fénylángja mellett a költő fáklyalelke csak 
szentjános bogárként világító parányi mécses lángja, mely remény-
sugarakat vetít csupán a csüggedő magyarok lelkébe. Ha Petőfi az 
egyszerűségnek, akkor Reményik Andor, mint már előbb is rámutat-
tam, a szerénységnek költője. Ez a ritka szerénység emeli a költőt 
minden ellenkezése ellenére oda, ahol üstökösök szelik át az emberi 
nagyság égboltozatát. A második megkapó költői szépség az alkotó 
művészet történelmi mélységű beállítása. Az örök alkotó égi szikrája 
gyújt lángot az elme alkotásaiban, melyek időt állók, mint Brahma 
vagy Buddha temploma, vagy Segesvár hallhatlanjának önalkotta 
szobra. A harmadik költői szépség a gondolatkeresztődés, mely egy-
két szóban átszáguld a történelmi mélységeken, Kasmir örök para-
dicsomán, a „Happy valley"-tő! a segesvári mezők örökvalóságáig, 
melyre kezet nem mer tenni az elmúlás hatalma. Az igazi költő nem 
azért születik, hogy nyomtalanul eltűnjön az idők forgatagában, mely 
az évezredek homályával elfemeti a fáraók gúláit is, hanem azért, 
hogy világítson egy élni akaró nép minden nemzedékének. Remé-
nyik Andor „mécslángja" is örök, mert a sorson sírdogáló magyar 
örökkévalóságából és örökakarásából vetíti biztató fényét a magyar 
jövendő szikláira. 

íme Reményik Andor egyetlenegy költeményében mennyi költői 
rejteke tárul fel a gondolatmélységeknek. Mintha bennök a fényben 
úszó aggteleki barlang változatos, csillogó alakzatai rajzolódnának 
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e 'énk, melyek annál megkapóbbak, minél tovább s minél több oldal-
tél szemléljük azokat. 

„Válasz Nyírő Józsefnek" c. költeményét nyilvánvalóan abból 
az alkalomból írta a költő, amikor Nyírő József cikket írt a Buda-
pesti Hírlap 1934. évi valamelyik májushavi számában Reményik 
Andorról, akiről azt írta, hogy : „Mindhiába, R. A. ha Győrben is 
l rja verseit, egy világ választja el öt Győrtől — : Erdély." Nyíró e 
mondása természetesen érzékenyen érinthette Győr városát, mely a 
költőnek 1922-ben ken/eret és hajlékot adott. E versében kettős gon-
dolat jut csodálatos költöi finomsággal, szépséggel és erővel kife-
jezésre. 

Győrhöz való ragaszkodás, ahová partra vetette a v i h a r : 
»• • • a part nem idegen, Édes vizén, meleg napsugarában 
da nincs is bérce, melyen tölgy lerem, Gyógyul a seb, csitul a gyötrelem, 
da nem bolyong is benne Csaba lelke,— Mert jól esik, ha szeretet ölel meg 
Már befogadta földje gyökerem. És jól esik, ha visszaölelem." 

Győrtől elválasztja azonban lelkének örök fá jdalma, m e r t : 
• . az itten senkinek se fáj, Keservet inni sírva visszajárok; 

d°gy hívogatnak rombadölt oltárok, Hogy köntösömbe gyilkoló bút rejtek, 
dogy messze kúthoz, melyből vér csöpög, Hogy soha sem felejtek... 

De erről sem Győr, sem az Alföld népe nem tehet. A honf iúi 
'ájdalmat igazában nem érezheti más csak a hontalan. Ezért piroslik 
a z öröm, a kedv pünkösdje mindenütt s 

„Csak nekem van kereszten még a lelkem 
S a szeg alól a vérem még szivárog — 
Testvér ! feltámadásra várok.. ." 

De Győr városa, bármennyire választja el egy egész világ a költőtől, 
mégis saját jának fogja vallani, nemcsak azért mert időtálló hat kötet 
Verse Győrben látott napvilágot, hanem azért is, mert a város nagy 
történelmét oly tömören és szépen aligha irta meg Győr édes fia, 
% y miként Reményik Andor a „Pannóniás ének*-ének négy vers-
szakában. (V. k. 21. 1.) 

A vers szimbolikus. Az első verszak IV. Béláról szól, aki a 
'atái futás után Győrbe jött és törvényt ült egy dombon, melyet 
Királyszéknek neveznek. A második versszakban Pálffy Miklós gróf 
szerepe', aki 1598. márc. 29-én az árulás folytán törökkézre jutott 
várat véres mérkőzés után visszafoglalja. A harmadik versszak az 
1809-i győri csatára vonatkozik, midőn a franciák elfoglalják a Na-
póleont látott várost s hadisarcot vetnek ki rá. De Győr Nyugat ú j 
csillagja lesz, és örökéletű, mert a napkeleti asszony, Hungária az 
édesanyja. A vers vonzó, nagy horizontú és sokrétegű tartalomban, 
mélységben és' korfestésben egyaránt. í m e : 

»Már egyszer erre jártam. Később is erre jártam. 
Dolmánycafatban, szikkadó sebekkel, A Pál fia döngette a kaput 
Csüggetegen, koldusra váltan S fenekedett szilaj pogány a várban. 
S a Királyszék előtt Félhold lehulló véres fényinél 
A szép, szomorú napkeleli asszonyt Nem látta tar, se konty a hátam 
Ravatalon láttam. S még aznap bent a várba háltam. 
Felült... koldust, királyt szivére láncolt— A visszatűzött szent Kereszt alatt 
Anyám volt. A napkeleti asszony arca lángolt — 

Anyám volt. 



510 HARGITA VÁRALJA . 

Még egyszer erre jártam. De Szenthegy ormán napkeleti asszony 
Fokos vitázott itt ágyúharccal Sorshomlokot haragra ráncolt — 
S burgunditól megrészegült a Marcal, Anyám volt. 
Midőn a lóról szálltam. . , ,. 
Ki áldozásom dobta sárba, vészbe, £ J f ' f *®8 z o n y " í f " y á m i , . 
Tusám a német kárörömmel nézte; ^"izett a nap s azért örökre elek. 

' Leszek uj csillag Nyugat alkonyán, 
Ha fellelegnek rongyait letépem, 
És újra visszatérek." 

Egyik legértékesebb terméke Reményik Andor költészetének a 
„Szivárvány felé" c. szimbolikus és hazafias verse, mely mint a 
„Pannoniás ének" lírájának sajátos újdonsága. E költeményében 
ugyanis tömör történelmi vonatkozású kapcsolatokban jellemzi a ma-
gyar sorsot és történelmet, amelyet itt a „tenger" jelképez és a nem-
zetet féltő gondot, amely „felleg" alakjában jelenik meg. E versben 
a természeti erők biztos ismeretével harmonizálja a költészetet a va-
lósággal : 
„Tenger, ha vándorol, A tenger semmi félszet nem uralt. 
Nincs gyönyörűbb s hatalmasabb dolog. Saját erőből törte át a partot; 
A felleg ölbe felveszi a tengert Gázolt Pamirt és rettentő Uralt 
Es vándorol vele, S mikor megállt, már a Tiszánál tartót" 
Ahogyan időtlen élet elforog. A nász s a vész erőfeszülte lelken 
. . . . . . A végtelen szerelmét átöleltem. A felleg én vagyok, 
Ki valahol a tengerbe öleltem. Az örökélő sorsát s végzetét, 
Én voltam az? vagy régi ér során Fény örömét és bánatát a gyásznak 
Csupán üköm ? avagy a mostohám ? Ma is viszem — remélve, féltve — 
Mindegy, kiben lakott a lelkem, S a vitorlán a csillagok vigyáznak, 

Mert tengerlélek sorsa ez a kincs. 
Viszem. S ha kell, meghalok érte. 

Milyen nehéz a tenger.. . 
Hogy fáj, amíg a felleg szirtet ér 
S könnyzáporon túl szivárványra válik — 
De vinni kell. S én viszem mindhalálig." (VI. k. 94-5. 1.) 

Folytatjuk. 

Áradás 
I r t a : Ádám Éva 

A falu utcáin kétfelől a házacskák előtt akácfák állottak. Csak 
éppen egy szekér szélességű földsáv vonult felfelé a nagy útra, ahol 
befordult a csorda esténként. 

A két összeboruló akácsort sétatérnek is lehetett volna nevezőit 
olyan bolondítóan szép volt, mikor virágba borult. Igen ám, de pa-
tak folyt a két sor fa között. Amolyan falusi patak, — aki ismeri. 
Odahajtották ki a gyermekek, vagy az öreg asszonyok a récéket, ott 
feresztették, mosdatták a piszkos gyermekeket, oda öblögették a meg-
telt üveg légyfogókat, amikbe időnként tenyérrel belehessegetik a fe-
kete sereget. Ott vakargatják a malacokat. A lovakat már kihajtják a 
gát alá, ott feresztik a legénkék s minden nyáron ott marad közülüK 
legalább egy. A patak, az szelíd dolog. Kisebb-nagyobb gübbentőK 
alakulnak a szélén. Ott mossák meg az ú j pityókát, akit nem kell 
megkaparni se, így a legjobb a pityókás tokány. De ott tisztálják a* 
asszonyok a mosott ruhát is, csak lúgozáskor mennek az Öltra a 
kádakkal, sulykolni. El se lehet azt mondani, hányféle hivatást töltött 
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be a falusi patak az utca mentén. Soha se fáradt el, csak a víz 
Mennyisége apadt, vagy nőtt, az időjárás szerint. Kacagva ugrálta át 
a beledobált törött fazakakat, kotlóstojásokat, elvitte a nyuvasztásra 
szánt kicsi macska kölykeket és a parton sorakozó egyéb holmikat, 
'gazán kedves, jó patak volt. Onnan az erdőből futott át a falucskán 
s ha felhőszakadás volt odafenn, csűf dolgokat müveit a faluban a 
v.ad patak. Malacot s kutyát sodort lúgozó csebret, sőt bölcsőt is 
'Mgatott. Szerencsére a gyermek nem volt benne. De a bölcsőt meg-
•smerlék a faragásáról, mert olyant csak Gecse Mózes tudott faragni 
s festeni, s mert nem volt kit ringatni benne, Istent káromolva bele-
dobta a bölcsőt az árvízbe. 

Rekkenőség volt. Az áldott nap mind egy cseppig megitta a 
Patak vizét. Réce, kutya, macska minden ott gubbasztott a kerítések 
árnyékában. Csak az emberek agya nem kapott árnyékot. Forró, nagy 
butaság ült rá. 

— Ne igyék kijed annyi pálinkát, s minnyá nem fáj a f e j e . . . 
szólott az asszony az urához. 

— Sokat ne lepcselj, met rossz kedvembe találsz — hangzott a 
válasz s a gazda vállára kapva a vasvillát, bevágta maga után a ka-
PUt, de visszaszólt kívülről : 

— Gyűjteni m e n y e k . . . lásd el a marhákot. . . 
Az asszony bement az istállóba s a tehenet becsapta a lucer-

násba, aztán leült. Nem a munkás ember egészségtől duzzadó meleg 
'ankadtsága fogta el, mint szénatakaráskor, vagy aratáskor a mezőn, 
hanem valami forró, nagy nyomás ült a feje tetejére, pedig már a 
kert végéből széles, nagy tormalapit is tett rá. Érezte, hogy másként 
tét a szeme, egyebet ért a füle, félrebeszél a nyelve, azért kötekedett 
a gazdával is. A kéz se azt cselekszik, amit kellene, különben nem 
oldotta volna el a tehenet az istállóban. A gazda se tudta mi lelte, 
"yen dérrel-durral nem szokott ő soha elmenni hazulról. S még azt 
Mondja az a s szony : ne igyék annyi pál inkát! No, legokosabb volt 
eljönni hazulról. Ott a nagy városban az urakra azt mondják ilyen-
kor, hogy idegesek. Ezt a fogalmat itt nem ismerik, csak azt tudják, 
hogy „valami leli" ilyenkor az embert. Ilyenkor maradjon mindenki 
Magának. Ne keressen társat se unatkozáshoz, se szórakozáshoz, 
Mert abból ba j lesz. Ilyenkor történik, hogy apró semmiségekért ak-
kora jajveszékelést csapnak. Olyan hang ez, hogy akármelyik utcá-
ban süvölt fel, pillanat alatt tudják, hogy az asszonyok felkontyolták 
egymást, vagy valamelyik gazda mondotta ki az áment. 

— Jól bévágád a kaput, Mózes, szólt oda a gazdához a szom-
széd. A gazda megtörülte homlokát s belépett a korcsmába : 

— Két décit hozzon — egyelőre I 
— Meleg van, M ó z e s . . . inkább igyék sert, szólt a korcsmá-

rosné. 
— Félliter pálinkát 1 — mordult rá a vendég s a vasviilát neki 

támasztotta az asztalnak. 
— Azt hivém mán hazahordták a s z é n á t . . . jó üdőjárás járt... 
— Vaj b é h o r d í u k . . . mi baja vele ?! 
— N o n o . . . csakhogy a villát látám a k e z i b e . . . a vasvilla 

takarni való . . . 



HARG1TAVARALJA 

— Arra es jó, hogy belédöfjem v a l a k i b e . . . 
Az asszony elhalgatott. Mi baja volna vele. Az a fő, hogy a 

vendég igyék. Mózes pedig ivott. Mi tagadás, elég gyakran ivott 
mióta a patak elhengerelte a bölcsőt. Aki abba való volt, azt is el-
hengerelte valami betegség a másvilágra. Más pedig nem jött he-
lyébe. Nem adott az Úristen, pedig eleget kérték. Jutott volna neki 
lova is, ökre is, tehene is, mert a gazda már eszerint méri az élet 
értékét. Falusi embernek mindennél több az állatja. Valami nagy 
összetartozandóság van közöttük. Még egy ruca, vagy csirke elvesz-
tése is hangos sikoltozást vált ki a lelkekből. 

Gecse Mózesné hiába rakta a feje tetejére a tormalapit. Nem 
használt. Ahogy leült az udvaron a kút mellé, nem ludja mikor és 
miért, becsukódtak a szemei. Talán mert a vízen himbálózó üres 
bölcsőbe kívánkozott valami ismeretlen ú j lakó és az fogta be a 
szemét ? 

A tehénke, óh milyen boldog volt ott a lucernásban. . . Evett, 
evett amennyi kellett, még annál is többet. 

— Mózibá' a tehene felfúvódott! — rontott be egy mezítlábas 
leányka a korcsmába. 

— Te mit beszélsz h é ? 
— Én azt. 
Gecse Mózes fogta a vasvillát és futott hazafelé. Futott volna, 

de oly nehezek voltak térdei. 
A jó szomszédok a lucernától felfúvódott tehén száját kipec-

kelték és körben kergették az udvaron. Ennek az az orvossága. Hogy 
az állatorvos mit szól ehhez, az nem ide tartozik. A szegény állat 
fúj t , fújtatott, de nem jobban mint Gecse Mózes, aki vasvillájával 
hadonászott és káromkodott messziről. 

— Bujj el te, bujj el te, jő az urad. . . Az asszony fejéről le-
hervadtak a torma levelek, de csak ült a kút mellett. 

Az utca gyermekserege előre futott és vitte a hírt, hogy Gecse 
Mózes ma beléüti a vasvillát valakibe. 

— Bújj el, Márika, kérlelték az asszonyt a szomszédok. Bujj 
fel a szénahijuba. . . 

— Hol a tehen ? — hangzott a vészteljes kemény ordítás és a 
gazda belépett a kapun. 

— Ott van a hátussó udvaron . . . felfordult. . . A gazda félre 
lódította a szapora nyelvű komámasszonyt és a vasvillával rohant 
felesége felé, aki ott ült a kút mellett. Nem sírt, nem jajgatott, csak 
ült. 

Gecse Mózes ütésre emelte a vasvillát. 
— Mózi, ne bolondulj meg egészen! — kiáltott feléje egy le-

gény, aki épen felpeckelte a tehén száját. A felemelt villa szarva 
megvillant a levegőben. Most Gecse Mózesné felemelkedett a kút 
mellől s mosolyogva lépett az ura f e l é : 

— Mózes, osztán láss u t á n n a . . . ú j bőcsüt kéne f a r a g n i . . . 
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Rabsonné tréfája 
Székely monda után 

Székely földön, kicsi házban dalolgatnak a fonóban. Hét leány 
a szálat fonja, hét legény az orsót kapja. Mese is szól himes, mézes 
a menyecske jaj be kényes. Szép virágszál majoránna Rabson vár-
nak szép asszonya, róla szól a mese, nóta. 

* 

Rabson vára tornácára, rásütött a hold sugára. Szép Rabsonné , 
Rzép menyecske, könyöklön ül kényeskedve. Orsót perget, aranyat 
í on, hímet is varr, gyémántosan. Szép fejkötőt, csipkét rája, kaláris-
sal kicifrázza, pántlikával feltornyozza, szép fejére úgy rakatja. Ro-
kolyája selyem gyolcsból, a mentéje szép bársonyból. Ki van hányva 
színezüsttel, vállán fityeg, úgy veszi fel. Gyémánt, arany minden rajta, 
"e legszebb a szeme párja. Azzal nézi kit megejtsen, gondja iba kit 
keverjen... Királyfiak, szép legények, mesterei szép beszédnek, mézes 
szóval etetgetik, mint galambot édesgetik. Ki énekel, kobzot penget, 
kerülgeti az özvegyet. Ki a lovát táncoltatja, ki a kardját villogtatja, 
°agy erejét mutogatja. 

Rabsonné csak fonogat, arany szálat sodorgat / Legényekre rá 
sem tekint, félvállról mond tréfát nekik. Gondolkozzanak felette, mint 
lárjanak a kedvébe ! ? Királyfinak azt mondotta : Csinálj utat Kolozs-
vária, Rabson vártól egy hajtásra, ottan legyek minutára. Hajnal 
előtt fésülködjem, napkeltével öltözködjem, napfeljöttén útra keljek, 
a misére ott teremjek. Ha megteszed, amit mondtam, a kedvem 
>8 megjön nyomban. Akkor látom mit tehetek szép királyfim te 
éretted. 

— Szép Rabsonné, szép asszonyom, mézes szivem én galam-
bom, ne kívánd a lehetetlent, ördög az, ki ilyet t ehe t ! 

A királyfi így fe lesel : — Hegyen is fel, sziklán is fel, a völ-
gyön át, a folyon át, bolond az ki ilyet próbál. . . Hét nap alatt meg-
tehetem, minutára lehetetlen .. Nincsen nekem ördög lelkem I 

— Hát ha ördög, azt se bánom, jöjjön ördög el is várom. Jöj-
jön hamar, jöjjön nyomban, én leszek ott a templomban. 

Jött az ördög, fekete volt, tüzes lován úgy ficánkolt. Kénkövet 
fujt Bes'e lelke, szép asszonynak kedvét lelte ! 

— Meglesz az út hajnal tájon, kocsi is lesz szép virágom. El 
is viszem minutára, ezüst völgyért Kolozsvárra, arany hegyért a tem-
plomba. 

— Megadom én, meg én mindent, ezüst völgyet, arany he-
gyet ! 

— Na ha igen, itt a hajnal, tüzes lovam messze nyargal. Itt az 
utam, itt a kocsi, nincsen nékem semmi messzi. — 

így az asszony. így az ördög. Az ő hangja nagyot dörgött. Kész 
a vásár megkötötték, a szép asszonyt röpítették, hegyen is fel, völgyön 
is át el is értek Kolozsvárig. 

— Na itt vagyunk szép asszonyom, én elhoztam úgy találom. 
Hol az ezüst, hol az arany ? Kötésünket megkívánom. 

— Itt az ezüst, itt az arany, mindent megkapsz megmondottam. 
Ujjaiból hegyet formált, tenyeréből völgyet formált. Hegytetőre ara-
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nyat tett, völgykatlanba ezüstöt tett. — Itt az egész vidd el hamar... 
— szólt Rabsonné gúnyos arccal. 

A szép asszony jót kacagott, de az ördög átkozódott, utat, ko-
csit összerombolt. így lett vége az útjának, szép Rabsonné tréfá-
jának. 

Mi lett azután én nem tudom, mesém tovább már nem mon-
dom. Ki nem hiszi menjen lássa, ott a sziklán Rabson vára, reá süt 
a hold sugára. , F. 

Honnan jöttetek? 
Irta: SZENTM1KLÓSSY GYULA 

Hova és merre szállott a világháborúban hősi halált halt, több 
milliós harcos lélek? Annyi fáradtságért, annyi izom- és ideg-
munkáért, a földi örömnek, gyönyörnek nélkülözéséért, amelyet 
egy szó fejez k i : szenvedés, hol a jutalom ? A csaták térségein el-
halt hősöknek megdicsőült lelkeit mi fogadja b e ? Talán egy — a 
miénknél sokszorta fényesebb — naprendszer, hogy körülvegye a 
nagy fényesség s hogy fénysugárból font koszorú övezze homlo-
kukat I 

Sokat szenvedett testükből, a porhüvelyből kiszabadult a lélek. A 
porhüvely ott maradt a földön, árokban vagy szántóföldön, erdőben 
vagy nádasban, vízben vagy sárban, de drága lelkeik csak arra száll-
hattak, amerre elődeiké, azoké a dicsőséges ősöké, akik Százhalom-
nál, Tárnokvölgynél, Czezumárnál, a chalomi térségen estek el. Há-
nyan lehettek ? A jó Isten tudhatja. 

Vagy azokhoz szállottak el, akik a honfoglaláskor Árpádnak és 
vezéreinek kemény harcaiban estek el ? Vagy azokhoz, akik Dürnkrut 
(1278.) mellett, vagy a muhi-pusztai csatában vesztek el ? Vagy azok-
hoz, akik nyugat Európa megmentéséért a törökök elleni küzdelmek 
korában Erdélyben, Temesvárnál, Szigetvárnál, Budavár védelménél, 
Egernél, Kőszegnél, Drégelynél haltak hősi halált ? — Vagy azokhoz, 
akik a mohácsi csatában, vagy a hős Rákóczi küzdelmeiben estek el 
a szabadságért, akik az 1848—49.-Í csatákban pusztultak el, vagy akik 
1849 okt. 6.-án Aradon a szabadságért és hazáért adták életüket. 
Hová szállhattak a világháború száz és ezer ütközeteiben elesettek 
l e l k e i . . . ? 

Nincs a földkerekségén sehol olyan fényesség, mint a milyen 
fény veszi körül a felsorolt dicső hősöket. 

Az „Úr" megengedte, hogy külön fényes helyre szálljanak,.. A 
fajuk és nemzetükért küzdöttek lelkei, hogy a később hozzájuk ér-
kező lelkektől megismerjék nemzetük és régi hazájuk sorsát. 

Legelöl foglalnak helyet Damjanics, Nagy Sándor, Leiningen és 
hős társaik. Bem, Petőfi, Klapka, Rákóczi vezéreivel együtt; II. Lajos 
Tomori Pál kalocsai érsekkel és társaival. A hős Hunyadiak, Zrinyi 
Miklós, Losonczi, Dobó István, Jurisics Miklós Kőszeg védelmezője. 
IV. Béla, a honfoglaló Árpád, Álmos vezér, Attila s mint égi had-
vezetőség ültek a nagy fényességet sugárzó dicsőség székében, vár-
ták az érkezőket. 
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Felhők között vezető kanyargós, fényes úton szágultak a világ-
háborúban elesettek a dicsőség fényországa felé. 

Jelentkeztek a földön megszokott formák szerint. A vezető és az 
"tana következők hosszú sora megáll, t iszteleg: Jelentem alázatosan 
a dicsőséges vezértanácsnak, megérkeztünk ! 

— Honnan jö t tök? Kérdé Damjanics tábornok. 
— Macsvából, a Száva folyó mellékéről, Sabác és Belgrád kör-

nyékéről. 
— Hányan vagytok? 
— Nem olvastam meg, de nagyon sokan v a g y u n k . . . 
— Ismerem őket, akikkel harcoltatok, bizonyára azok sem fe-

lejtettek el engem, inondá Damjanics . 
— Most már mehettek tovább — intett a 48-as hős. Jobbra 

forduljatok, ott van számotokra a kijelölt hely. 
Azután végeláthatatlan sorokban jöttek a hősök, közöttük tisz-

tek mindenféle rangfokozatban minden fegyvernemből. 
A vezetőjük hátra int, mire az oszlopok megállanak. Tiszte-

tegnek. 
— Megérkeztünk! 
— Hányan vagytok? Kérdé Damjanics . 
— Jelentem alássan, százezernél is többen. A szerb harcterek-

ről érkeztünk. 
Közben ú jabb csapatok v o n u l n a k . . . 
A főhősök összenéznek. Fejmozdulattal nyugtalanságuknak ad-

nak kifejezést. Hunyadi János most azt kérdé tő lük : 
— Ki volt a vezetőtök ? 
Nem felelnek rá. Hunyadi fnt, a menet tovább száll. 
Üjabb hősök tisztelegnek és jelentkeznek a megdicsőült hadve-

zérek fényessége előtt. 
— Honnan jö t tök? Kérdé Árpád, a honalapító fővezér. 
— Galíciából, Ravaruskából, Rohatinból, Lembergből, Cserno-

viczból, Przemyslből, Limanovából, Gorlicéből, Bres t l i tovskból . . . 
— Ismerem jól a vidéket, mondá a honfoglaló Árpád. 
A megdicsőültek összenéztek, oly mozdulatot tettek, melyből 

Meglátszott, hogy nem tetszett nekik a hősök ilyen csoportos jelent-
kezése. 

— Mit csinálnak azok oda lent a f ö l d ö n ? Kérdé a honalapító 
Árpád. Hogyan pusztulhatott el ennyi harcos az én n é p e m b ő l ? ! 

Majd Nagy Sándor tábornok int a menetnek, hogy induljanak 
a többiek után, melyet fényesség jelzett. 

Újabb sereg közeledett a főhősök elé. Tisztelegnek : 
— Megérkeztünk I 
— Honnan jöttök ? kérdé Leiningen tábornok, ki éppen Damja -

nics mellett állott. 
— Az olasz harctérről, — felelének. Görzből, az Isonzó és Do-

berdó környékéről, az Alpesek vidékéről. 
Végeláthatatlan menet volt. 
— Hányan vagy tok? — kérdé Álmos vezér. 
— Százötven ezernél is többen. 
— Maradt-e még vére imből? S mit csinálnak azok oda len t? 
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Nem feleltek, — mentek tovább fényhelyeikre. 
Újabb menet közeledik. Nem sokan vannak. 
— Honnan jöttetek? — kérdé IV. Béla. 
— Az adriai tengerről és Veglia sziget környékéről. 
— Hallottuk, hogy dicső tetteket vittetek ott véghez — mondá 

IV. Béla. — Azután intett nekik s tovább mentek a kijelölt helyre. 
Újabb menetoszlopok közeledtek, távolról lehetett őket látni. 
— Honnan jöt te tek? — Kérdé Damjanics. 
— A vereckei szoros környékéről jöttünk. Uzsokról, Homonná- j 

ról, Kirlibabárói, Bártfa és Eperjes vidékéről. 
— Nagyon ismerem ezt a vidéket, jegyzi meg a honfoglaló Ár-

pád fővezér, azután Rákóczi Ferencre néz. 
— Kikkel küzdöt te tek? — Kérdé Rákóczi. 
— Az oroszokkal és kivertük őket hazánk határairól és kör-

nyékéről. 
Megelégedett mozdulatot tett Rákóczi. 
Árpád hős vezér oda s zó l : 
— Hiszen azon a földön, ahol az oroszok laknak, ezelőtt ezer 

évvel, nagyon sok magyar vérem maradt még ott a Volga és a 
Káma folyó környékén és egyébütt szétszórtan. Úgy látszik, azok tel-
jesen elfelejtették származásukat, mert a saját véreiket pusztítják . . . 
Vezetőjük, miután nem tudja, hogy az ő vérükből való, nem kíméli 
őket. 

Ú jabb menet közeledik, jelentkezik a hős vezérnél, Töhötömnél. 
Ő Árpád vezére volt s ő foglalta el ezer évvel ezelőtt Erdélyt. Kör-
nyezetében van Bem tábornok és Petőfi. 

— Honnan jöttetek fiaim ? — Kérdé Töhötöm vezér. 
— Erdélyből jöttünk. 
— Ismerem a helyet, mondá, nem régiben, úgy ezer évvel ez-

előtt, ahogy ti oda lent a földön számítjátok, én is jártam ott dicső 
harcosaimmal. Abban az időben még nagy erdőségek voltak ott. Hát 
csak ezer évig tudtátok a kezetekben tartani ? Hiszen milyen védő 
bástyái vannak Erdély földjének ? Hatalmas hegyek, amelyeket a ma-
gyarok Istene alkotott. Azért szemelte ki az én uram, a dicsőséges 
Árpád fővezér részetekre, hogy magyar véreink ott nyugodtan élhes-
senek ! 

Árpád helyeslőleg bólintott. 
— Hiszen csak néhány hegyszoroson lehet kelet és dél felöl 

Erdélybe iutni, — mondá — miért nem erősítettétek meg jobban 
azokat ? Ott kellett volna a legnagyobb erőt kifejteni, a védelem al-
kalmával . . 1 

Bólogatva, hallgatagon mentek tovább . . . 
És ú jabb csapatok érkeztek. 
— Honnan jöt tetek? Kérdi Előd vezér. 
— A sipotei táborból, Romániából. 
Tudom mondá Előd nagyvezér, az a hely Etelköznek a leg-

délibb részén van, és hogyan éltetek ott ? 
— Különböző harctereken küzdöttünk, magunk sem tudjuk hol, 

a mieinktől valahogy elmarad funk, mert az éhségfői elgyengültünk, 
így kifáradva az el len:ég kezei közé jutottunk s egy fogoly táborba 
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téreltek. útközben, némelyikünk kifáradva, nem tudóit a többiekkel 
Menni. Egyszerűen agyon l ő t t é k . . . Mikor a fogolytáborba érkez-
tünk téli időben, nem volt lakás, melegszoba sehol. Magunknak kel-
téti az erdőből a fákat kivágni és a táborig cipelni, ahol föl kellett 
hasogatnunk. A többiek addig, amíg mi az erdőből a fát hoztuk, ki-
sebb-nagyobb gödröket ástak, — akkor tudtuk már, hogy e gödrök 
a mi sírjaink lesznek. A gödrökre fákat raktunk, egy kevés gazt, az-
uián beföldeltük, egy kis lyukat hagytunk rajta ajtónak, ahol bebúj-
hattunk. Egy rossz katona köpenyt fölé akasztottunk, hogy a hideg be 
he jöhessen. Ez volt a szoba, amely november közepén készült. Be-
bújtunk a szobánkba, éhesen, fáradtan. Ott aludtunk. Tíz közül reg-
gel csak négyen ébredtünk föl A kővetkező reggelt mi sem értük 
Meg a földön — ide jöttünk. 

. . . A többiek sem birják sokáig. Megennének azok mindent, 
de semmit sem adnak nekik. Éhtifuszt, vérhast, kolerát kapnak — 
és jönnek a másvilágba. — Aki szökni igyekszik azt agyonlövik. 
Nincs menekvés . . . 

— Nálunk magyaroknál a foglyoknak nincs rossz dolguk. A 
hadifoglyokkal mi tisztességesen s emberségesen szoktunk bánni min-
dig, bármely csatában fogtuk is el őket, mondá dicsőséges Huba 
vezér s útnak bocsátá őket. 

Másik menet bontakozik ki a felhők között a kanyargó dicső-
séges fényes úton. A magas északról, a föld északi sarka felől jön-
nek. Végét alig lehet látni. Tisztelegnek Kund vezér e lő t t : 

— Honnan jöt te tek? Kérdi. 
— Szibériából, a fogoly táborokból, az ólom bányákból. Akik 

ott dolgoztak éhenhaltak el — vagy megfagylak. Petőfi Sándor lelke 
felismerte Gyóni Gézát, a rokon lelkek találkoztak. . . 

Most azok érkeztek, akik a háború bevégeztével a harctéren szer-
zett betegségük következtében haltak el családjaik körében. Tiszteleg-
tek, — „Szavárd és Kadocsa,, dicsőséges vezérek előtt. 

— Honnan jöttetek ? — Kérdé Kadccsa nagyvezér. 
— Délmagyarországról, felelék. 
— Jöjjetek közelebb, szólt Árpád nagyvezér. Ezt a vidéket, az 

én hős vezéreim Szavárd és Kadocsa hódították meg ezer évvel ez-
előtt. Beszéljétek el, milyen sorsa van most annak a drága magyar 
földnek, melyet a ti ősapáitok a ti részetekre foglaltak el. 

— Annak a drága földnek — szólt a menet vezetője, — ame-
lyet a Kárpát' k hegykoszorúi öveznek, mely az Adriai tengerig ter-
jed, melyet Te szereztél a magyar részére dicsőséges honfoglalónk, 
annak az egész világ ellensége lett. Rfánk törtek. — Mi magyarok 
hősiesen küzdöttünk szövetségeseinkkel. Mindenütt győztünk, túl jár-
tunk messze az ország határain, végre négy hosszú év multával, rosz-
akaróink hamis eszméket, hamis Ígéreteket terjesztettek katonáink 
között, erőnk gyengült, a harci kedv lelohadt, ki voltiínk fáradva és 
éhezve, szegyen k imondan i : harcosaink kezéből kivették a fegyvert. 
Hadseregünk széthullott, mint az oldott kéve . . . Legyőztek. Ellenség 
diktálta nekünk a béke feltételeket, Árpád apánk ezeréves gyönyö.ü 
országát a rajta élő magyarnéppe! együtt négyfelé marcangolták. 

— Hiszen ez több, mint a tatárjárás, sóhajtott fel IV. Béla. 
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A panaszos lelkek elmondották mindazt a keservet, melyet a négy-
felé lépett magyar csonk szenved, s mikor már sehogyse bírja sorsát a ma-
gyar, neki indul a nagyvilágnak, — elvándorol idegen földrészre — 
ott nehéz munkával, nehéz gondok között keresi meg keserves ke-
nyerét. Más nyelven kénytelen beszélni, mert az övét nem érti meg 
idegenben senki. így pusztul nemzetünk. Akik idegen uralom alá ke- j 
rültek azokat kényszerítik nyelvük megtanulására, hogy 25—30 év 
alatt az idegen uralom alá jutott magyarnép anyanyelvét is elfelejtse. 

— így egészen kipusztultok, szólt közbe hős Attila és lángoló 
kardjára csapott. Minden magyarért drágán fogtok később fizetni, ha 
így szét hagyjátok őket szóródni. Meg fogtok semmisülni mint a régi 
Húnok, akiknek Ázsiában olyan félelmetes birodalma volt, hogy a 
kínaiak kénytelenek voltak hatalmas birodalmukat erős kőfallal kö-
rülvenni ellenük. Most Árpád nagyvezér kiadta a parancsot, hogy 
minden magyart arra a szent helyre kell vissza vinni, ahol Ő ezer 
évvel ezelőtt részükre szép földet szerzett. Ha nem becsülitek meg 
véreiteket, mondá, ki védi meg hazátokat, ha az idő eljő a cselek-
vésre ? ! Hallom, hogy az ötszáz évvel ezelőtti török hódítások ide-
jén rabszíjra fűzött magyarok, kiket Afrikában a libiai sivatag szélére 
telepítettek le, az afrikaiak betörései ellen, — utódai még most is 
élnek. Bárhol a világon magyar testvér é l : vigyétek őket mielőbb 
haza ? ! 

Most az égi fényesség még nagyobb lett. Az összes hadvezé-
rek, kik ezer éven át szerepet vittek a magyar történelemben, együt-
tesen Hadúr elé járultak és kérték lelkeiknek a földre való visszaen-
gedését, hogy a magyarság élet-halál harcaiban segítségére lehesse-
nek és visszaszerezzék Nagymagyarországot. 

A Magyarok Istene most áldóan tárta karjait a küzdő kis Cson-
kaország felé és így felel t : 

— Menjetek megdicsőült lelkek és tegyetek a földön csodá t ! 

Mese a székelyekről 
Mikor lent a földön népek sokasodtak, — 
Kelettől — Nyugatig már sok ezren laktak: 
Mosolygott az Isten, hogy örömét lelve, 
Hegyen s völgyön népe boldogsággal telve. 
A nagy munka után épp pihenni akart, 
Mikor észrevette: egy ember felé tart. 
„Uram! — szólt az ember — Műnket völgyre tevéi ; * 
Hegy nélkül s fa nélkül a székely meg nem él! . . . " 
— Mit tehetett Is ten? . . . Nevetett egy nagyot — 
S székely- népnek rögvest egy nagy hegyet a d o t t . . . 
Alig telt kis idő, a székely ott állott: 
„Uram Isten, Te nagy, fölséges és áldott! 
Panaszunk nagy, e smég . . . sorsuk sehogysem megy. . . 
Nem való népünknek égbenyúló nagy hegy. 
Nincs fenyőnk, se bükkös — s egyetlen egy tölgyünk; 
Kristályos patakunk — s kövér füves völgyünk. 
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Kisebb hegyecskére, szép fenyvese": melleit, 
Hol nyájunk legelhet s völgyecskénk es lehet: 
Oda tegyél műnke t ! . . ." 
Mosolygott az Isten: „— Furfangos egy ember, 
Kinek a dús völgyem, sem nagy hegyem nem kell!" 
De kedvében lelve: szétnéz a világon, 
S megakada szeme a Hargita tájon. 
— Ott még az időben földje néptelen volt —, 
Ránéz a székelyre és bölcsen ekkép szólt: 
„Keleti Kárpátok kies-völgyes tája, 
Legyen a székely-nép örökös hazája . . . 
Van ott fenyves, b ü k k ö s ; kövér vad sok akad-
Havasokon dús fű, a völgyekben patak. 
A hegyek nem nagyok, annál dúsabb erdő; 
A völgye kavicsos, de azért jól termő. 
Hogyha hittel élve, szorgos lesz kezetek: 
Csak bennem bízzatok, én leszek v e l e t e k ! . . . " 
— így kapának a székelyek ú j országot , 
S építenek sátor helyett fából házal. 
Másfél ezred sok vihara meg nem tör te ; 
Hittel élve, fúrt-faragott — s nótát költe. 
S ha most bús is — s bízó szeme könnyel te l i : 
Jó az Isten — s e vihart is e l terel i . . . 

Csikszentkirályi Bors Dezső. 

Csősz bácsi 
Irta: KAMENY1TZKY ÁRPÁD. 

Sepsiszentgyörgy városának közismert, jellegzetes és kedves 
alakja volt. A Székely-Mikó Kollégium tanára. Őt látom a múltban. 
Most halad át éppen a piactéren, a 48-as emlékoszlop előtt. Kétrétű 
galléros kabátját meg-meglebbenti a szél. Hátratett kezében eser-
nyőt szorongat. Lehajtott fejjel megy. 

— Fiúk ! Ott megy a Csősz bácsi — és a Kollégium ablaká-
ból szemmel kísérjük. Vájjon mit főzött ebédre Zsuzsi, a házvezető-
n ő ? Csősz tanár Úr agglegény volt ugyanis. 

A tudomány és a lélek embere. Nem is tudom hol fért el benne 
akkora szív, hogy olyan sok éven át, annyi székely fiút tudott sze-
retni ezzel az egy szívvel. 

Mikor az irodalomtörténetet magyarázta, gyakran könnyező sze-
mét a tanterem legfelső és legtávolabbi sarkára függesztve beszélt. 
Neki sohasem kellett senkit sem figyelmeztetnie, hogy — ide figyel-
jen ! — Csendben hallgattuk. 

Nagy, borvirágos orra alatt kuszált bajusz lógott. Orrcsíptetőjét 
gyakran törülgeti, ezért zsebkendője egész óra alatt az ölében fek-
szik. Mikor nevet, olyan az arca, mintha szégyelné magát. Mert egy-
szerű és puritán volt. 

Mikor feleltet nem korhol, nem dicsér senkit. Ha megakad a 
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felelő, megkérdezi az osztályt. No, kitudná ezt nekünk megmondani? 
— Cső AZ tanár Úr sohasem ideges. 

Mikor osztályoz, ítélete szent igazság. Sohasem zúgolódunk el-
lene. Az ő ítélete lelkében már minden bírói fórumot megjárt igaz-
rág. 

Önmagából önti belénk a hazaszeretetet. Nagy és igaz m igyar. 
A székelyföld teremtette ember. Kemény hangon hirdeti a maga iga-
zát, meggyőződése felebbezheletlen. 

Egyszer az orrán valami horzsolást láttunk. Titokzatos volt 
előttünk ez a horz.-olás. Mivel a titkot senki sem árulta el nekünk, 
valamit mégis sejtett a diák esze is. Megállapítottuk hát hogy este 
a sötétben hazifdémenet Csősz bácsi elé mert állni a sétatéren egy 
fa. Csősz bácsi sem akart kitérni, a fa se. Innen a horzsolás, mert 
erős lélek volt Csősz tanár Úr. 

Magánéletéről semmit se tudtunk. Mint az óra, járta az élet ki-
jelölt útját. Délután 4-kor, mikor silentiumra csengetett „Fazekas Úr," 
Ülőnél, az úri kis kocsmában már együtt ültek: Csősz bácsi, dr. 
Szász Izsák ügyvéd, iskolánk gondnoka és „Olaj bég " Tarokkoztak 
és kvaterkáztak. Olaj bég báró Bánffy Farkas volt. Mi diákok nem 
tehettünk arról, hogy a történelem könyvünkbe őt, vagyis szakasztott 
mását, rajzolták be Olaj bég gyanánt. 

Csak ennyit tudtunk Csősz bácsiról, de a szeretet és tisztelet 
glóriája vette "örül mindenütt. Csősz tanár Úr a miénk volt, mert nem 
miniszteri rendeletek és nem pedagógiai elvek alapján nevelt minket. 
Ő csak székely ember volt és ő maga, az egyénisége volt a peda-
gógia. Szeretett minket, hát mi is szerettük őt. Milyen egyszerű és 
mégis milyen nehéz „pedagógiai elv." 

Engedje meg Tanár Űr, drága Csősz bácsi, hogy ezt a szerény 
kis mezei virágcsokrot a sírjába tegyem. 

Harmincöt év után, az Őrkö alatt szedegettem. 

Hazajáró lelkek 
Egerpataki Ütő Mihály levele Z. Nagy Árpád testvérünkhöz. 

Z. Nagy Árpád tollából e rovatunkban közölt cikkére az 
alábbi válasz érkezett, ami igazolja, hogy vannak még Nagy 
Árpádon kívül is hazajáró lelkek, amelyek megértéssel közeled-
nek egymáshoz, hogy erősítsék a hazajárók táborát. Szerk. 

Kedves Árpád Bátyám 1 
Kedves Székely Testvérem 1 

A mai postával megkaptam a „Hargitaváralja" augusztusi szá-
mát s mikor elolvastam egyebek között a „Hazajáró lelkek" című 
cikkedet az öröm és bánat könnyei patakzottak szemeimben. Feléled-
tek lelkemben gondtalan gyermekkorom drága emlékei! Eszembe ju-
tott, mint ezer és ezer más alkalommal, Trianon, s mind az, amit 
ezzel a világtörténelem legszégyenletesebb kényszer-békéjével elvesz-
tettünk. 

E cikk adott nekem alkalmat és bátorságot arra, hogy ismeret-
lerül is felkeressem az én székely urambátyámat, aki úgy látom fel-
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•smerte és sokra becsülte az én mult évben elhalt, szeretett jó atyá-
dat, de ismerte az én kicsiny szülőfalumat és lelkemben felidézte 
felejthetetlen gyermekkorom drága emlékeit. Azt írod, kedves bátyám, 
többek között, hogy a fiúk között Ülő Elek volt a legőszintébb ba-
tétod. E mondat volt különben cikkednek az a része, mely első sor-
ban felbátorított e bemutatkozó levelem megírására. Én apám leg dő-
sebb fia vagyok, ma már 49 éves, 1913 óta gimnáziumi tanár. Előbb 
Sepsiszentgyörgyön, majd Nagyenyeden és Székelyudvarhelyen taní-
tottam. 1920 tói Dicsőszentmártonban működtem, mint ref. felsőke-
reskedelmi iskolai igazgató egészen 1925-ig, mikor iskolánkat az oláh 
hatóság bezáratta. Egerpatakon lakik egy asszony nővéiem, akinek 
első férje lécfalvi Rácz Mózes bitai á'l. isk. tanító volt és Lajos öcsém, 
aki a családi birtokot kezeli. Egyik öcsém Párisban él, mint ipar-
művész. Mérnök öcsém meghalt Erdélyben 1931-ben. 

Szeretnélek téged, Kedves Bátyám, felkeresni és személyesen is 
megismerni. Ha ez sikerülne, akkor személyesen is elbeszélgethetnénk 
ás felidézhetnénk a mult közös kedves emlékeit. 

A személyes megismerkedésig is mély tisztelettel és atyafiságos 
szeretettel köszönt ismeretlenül is tisztelő hived. 

Csurgó, 1939. augusztus hó 5-én. 
Egerpataki Ütő Mihály. 

Könyvespolcunk 
„Jánosi község és földesurai" címen most jelent meg egy 50 

oldalas, igen csinos, ízléses kiállítású kis könyv. írója lapunk lelkes 
munkatársa Dr. báró Nyáry Pál, kinek sűrű egymásutánban jelennek 
meg munkái. Ez már a tizennegyedik. Egytől-egyig komoly kutatá-
sok, jórészt történelmi vonatkozásúak. Mostani legújabb könyve Gö-
mörbe, a Rima völgyébe vezet, ahol megállunk a kis Jánosi község-
ben, melyről Korabinszky János Mátyás a híres térképész tesz emlí-
tést először 1786-ban. E kis falunak történelemelőtti emlékeit a Nem-
zeti Múzeumban őrzik. Lapunk célja és terjedelme nem engedi, hogy 
részletesen foglalkozzunk a Felvidék családjaival, de elgyönyörködünk 
Nyáry Pál munkájában, mely egyetlen kis faluba sűrítve századok 
történelmét vetíti felénk. Minket különösen érdekelnek azok a részek, 
amelyekben fel-felcsillan a Felvidék és Erdély lelki és történelmi kap-
csolata főként a fejedelmek korában, vagy a gömöri származású ser-
kei Lorántffy Zsuzsannán keresztül. Megismerjük a Felvidék Mikes 
Kelemenjét, a naplóiró Szathmáry-Király Ádámot, aki bujdosásában 
kíséri Rákóczit Lengyelországban és Franciaországban. 

Végül megismerjük a Rimaszombat vidékén fekvő Jánosi köz-
ség századokba visszanyúló történetét. Elmerengünk rajta és egyben 
elszorul a szívünk a gondolatra, miért nem írja senki erdélyi és szé-
kely falvaink történeti múltját, úgy mint Nyáry Pál a Rima völgyi kis 
Jánosi községét. 

Csikszentgyörgyi. 
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Lármafa 
R é s z v é t e l ü n k a z 1939. év i a u g u s z t u s 6-i ü n n e p s é g e n . Or-

szágos jelentőségű és Szeged városát megtisztelő igen nevezetes dá-
tum 1939. év augusztus 6.-a, midőn díszes keretek között fogadta 
ő főméltóságú Kormányzó urunkat Szeged lakossága. A levegő te-
lítve volt a szeretet és a hazafias lelkesedés melegével. A lelkesedés 
hullámain ringott egy kis csónak, amelynek oldalán a szegedi Hargita-
váralja jelképes székely község neve húzódott meg szerényen. Négyen 
ültek b e n n e : Cs. Jósa János tanár, mint e kisközség lelkes bírája, 
alsótorjai Bálás József főtanácsos, mint a község munkás albírája, 
Z. Nagy Árpád, vagyis alólírott csekélységem, mint a község elöljá-
rósági tagja és e kis csoportnak koronája, kedves nagyasszonyunk 
Jósa Jánosné, mint a falubírájának felesége, falu lakóinak felbecsül-
hetetlen s községünknek kitartó előharcosa. A „Hargitaváralja" szer-
kesztőségét pedig Jósa Zoltán képviselte, aki számos sikerült felvé-
telben örökítette meg az ünnepség fontosabb mozzanatait. 

Természetes, hogy a hatalmas testületek, csoportok hajói mellett 
e pár taggal képviselt kis községi csónak nem érvényesült kellőké-
pen, de módot találtunk arra, hogy kis csónakunk a nagy hajók 
mellett is jelentős szerepet töltsön be, annak ellenére, hogy közsé-
günkhöz és a Hargitaváralja szerkesztőségéhez megkésve, augusztus 
5 én érkezett le a miniszterelnökség meghívója s így az ünnepségbe 
való szervesebb bekapcsolódásunk az idő rövidsége miatt nem volt 
lehetséges. 

A szegedi Hargitaváralja székely község lakói nevében ugyanis 
hódolatunk kifejezéseképen vitéz Horthy Miklós Főméltóságú Kor-1 
mányzó Úr részére a fenti küldöttség díszes székely galambdúcos 
kapuval keretezett díszoklevelet, amelyet Cs. Jósa Margit oki. tsnítónő 
készített, és amelynek szövegét lapunk más helyén közöljük, nyújtott 
át, csekélységem által faragott és Bokor Ernőné sz. Nagy Nusika 
székely honasszony által szeretetteljes ügybuzgósággal és kiváló szak-
értelemmel székely stílusban festett igen diszes 150 cm. magas szé-
kely bottal együtt, Pásztoy Artúr testőrszázados székely testvérünknek, 
hogy tolmácsolva községünk hódolalát az ünnepség lezajlása után 
Kormányzó Urunk kezeihez juttassa a különvonat termes kocsijában 
Szegedről távozása pillanatában. A székely bot jellemzését lapunk 
más helyén az oklevéllel együtt ismertetem meg olvasóinkkal. 

Z. Nagy Árpád. 
S z a b ó G y ö r g y r. k. apát 60 éves gyémántmiséjét ünnepli 

Gyergyószentmiklóson. Vele ünnepel nemcsak a székely város, hol 
Szabó György élete nagyrészét töltötte, hanem az egész Székelyföld. 
Nevét nemcsak Erdélyben ismerik, tisztelik, hol a magyarságért vtvta 
a nehéz harcot, hanem a régi Magyarországban különösen is ismer-
ték az alkohol elleni küzdelmei révén. E népbetegség ellen fejtett ki 
országos munkálkodást . Szabó György alapította és szerkesztette az 
Alkoholizmus Ellen c. hivatalos folyóiratot. A gyémántmiséjét ünneplő 
főpapot külön is tisztelettel köszöntjük szerkesztőségünk nevében. 
Szociális munkáiban annak idején lelkes munkatársai voltak. Adám 
Éva 1913—14-ben, Cs. Jósa János pedig 1911 —12-ben voltak az 
Alkoholizmus Ellen folyóirat szerkesztői. 
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N a g y s e l t n e c z i v i t é z M é r e y L á s z l ó a j á n d é k a . Kedves meg-
tépetés érte kiadóhivatalunkat. Nagyselmeczi vitéz Mérey László al-
tábornagy ugyanis lapunk fenntartásának költségeihez hozzájárulandó 
f- hó 10-én húsz pengőt küldött Farmosról fel, szerkesztőnk címére. 
Hálás szivvel mondunk köszönetet. 

Lapunk s e g é l y e z é s é r e augusztus hóra befolyt a d o m á n y o k : 
Adám Éva 10 P., Szacsvay József dr. 10 P., Fulásfalvi Vargyassy 
Márton 5 P. 

E s k ü v ő . Székely esküvő és lakodalom lesz augusztus 20-án 
Lajosmizsén. Felelős szerkesztőnk első unokaöccsének, Jósa Péter és 
felesége Décsy Ilona bájosan szép 18 éves leányát, Jósa Mártát ve-
zeti oltárhoz Gyurgyik Béla a lajosmizsei róm. kat. templomban d. 
u. fél 6 órakor. A kiterjedt menekült rokonság csaknem teljes szám-
ban jelen lesz az örömünnepségen. Jósa Péter 1899-ben született 
Gyergyó-Ditróban. Mint fiatal tanítóképzős növendék 1914. októbe-
rében vonult be egy éves önkéntesnek a marosvásárhelyi 22. honvéd-
gyalogezredhez. Mint tizedes került 1916 márciusában a harctérre. Az 
olasz és orosz fronton harcolva egyszer megsebesült, majd gránát-
nyomással kórházba került. A forradalom idején a Székely Hadosz-
tálynál szolgált, mint századparancsnok. 1920. jan. 15-én szerelt le, 
mint tart. főhadnagy. 28 hónapi harctéri szolgálata idején szerzett ki-
tüntetései : Bronz és kis ezüstérem, Károly csapatkereszt és sebesü-
lési érem 7 stráffal. Leszerelése után szerezte meg tan. oklevelét és 
azóta állami szolgálatot teljesít Lajosmizsén. A sok életküzdelmen át-
esett székely testvérünk négy gyermeke közül Márta a legidősebb. 
Úgy a fiatal párnak, mint a szülőknek sok szerencsét, örömet és bol-
dogságot kívánunk. 

Erdélyi hirek 
A r o m á n o k é v e k ó t a vízi honvédelmi vonalat építettek ki a 

magyar határon és az idén áprilisban már ki is ürítették a Kőrösök 
vidékét, hogy szükség esetén eláraszthassák a síkságot. Az első ha-
diárvizvédelmi vonal, Otlaka—Nagypél közti, részen 400 homokzsákkal 
duzzasztották fel a vizet, mely a síkság felé nyomult. A békési és 
bihari hadiárviz állásait a románok nem is közölték velünk, hogy há-
ború kitörése esetén hirtelen eláraszthassanak vizzel. 

M a g y a r ke t tősb ir tokosok , kiknek birtoka kettévágódott a ro-
mán-magyar határvonallal, határátlépési igazolvánnyal járhattak át 
földjeik művelésére. Az ilyen igazolványt februárban szokták megúj í -
tani, az idén azonban csak május 9-én adták ki és a gazdák már 
nem művelhették meg földjeiket, nem termelhettek semmit, de az adót 
éppen úgy meg kell most fizetniök, mintha legdúsabban jövedelme-
zett volna földjük. 

Állami munkára , útépítésre, erődépítésre vagy földmunkára éj-
nek idején puskatussal hajtjak a románok magyar testvéreinket. Csa-
ládjaikkal még azt sem közölhetik, hogy hová viszik őket. Éheztetik, 
dolgoztatják, míg idő multán betegen és megtörten hazamehetnek 
élelemért azzal az utasítással, hogy hozzanak az ott maradt magya-
rok részére is, ha nem akarják, hogy éhen vesszenek. 
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A román h a d s e r e g b e n tűrhetetlen a magyar katonák sorsa.}, 
A kaszárnya udvarán a behívottakat sorba állították, hogy személyit 
adataikat felvegyék. A tiszt kérdésére, hogy milyen nemzetiségű vagy 
azt felelte a behívott : magyar. A tiszt újból feltette a kérdést, d^t 
meg se várva a magyar fiú önérzetes büszke válaszát, aicul köpte ajj 
legényt. Mégse akad köztük, aki letagadná magyarságát . Sőt 1 j 

G u n d l G y ö r g y nagybányai magán tisztviselő magyarul kért te- r 
lefon összeköttetést a központtól, ahol kijelentették, hogy csak román- a 
nyelvű felhívásra kapcsolnak. Gundl erre lecsapta a kagylót és fel-^ 
kiáltott: Éljen Magyarország! A telefonközpont feljelentésére a ko-} 
lozsvári katonai törvényszék három hónapi fogházra ítélte a tisztvi- r 
selöt irredenta magatartásáért. 

Románia á l latkivi te le ez év első felében meghaladta a mult8 
évi egész kivitelt 11.062 ökörrel, 19.066 sertéssel és 27.835 juhval „ 
többet vittek ki, n rn t tavaly egész évben. A száj- és körömfájás¡j 
miatt 14 napon belül minden állatot be fognak oltani Németország-} 
ból hozott szérummal. g 

K ö z e g é s z s é g ü g y i lapot állítanak ki a román közalkalmazottakj 
részére. Ezeket a lapoKat az illető köztisztviselők intézetének orvosai t 
állítják ki. | 

Bukares tben dunai k ikötőt ép i t enek és a várost a Dunával 
hajózható csatornával kötik össze. 225 millió 400.000 leit irányoztak | 
elö költségekre. A közel jövőben megindulnak a munkálatok. 

Oláh vadá l la t ias ság . Kiss Ferenc biharugrai tekintélyes gazdát , . 
aki többízben törvénybírája volt a községnek, az oláh határőrök gyu- ( 
fakérés ürügyével átcsalták a haráron, összekötözték, átvonszolták a « 
határon és félholtra verték. Három oldalbordáját betörték, hátát ösz-
szehasogatták. Biharugrán óriási felháborodással tárgyalják az ese te t : 

s „fegyvert ad janak" kiáltókat alig lehetett visszatartani a megtorlás-
tól. Az eset ugyanis nem egyedülálló. Nap-nap után megismétlődnek 
hasonló vad oláh kegyetlenkedések a határon. 

Romániában nem lesz ebben az évben tiszta búzaliszt. 
A kormány gazdasági bizottsága elhatározta, hogy tekintettel a jómi-
nőségü román búza iránti nagy külföldi keresletre, megtiltják a mal-
moknak a jóminőségű búza őrlését. A kormány gazdasági bizottsá-
gának ülésén beszámoltak a jelenleg Szinajában folyó magyar—román 
gazdasági tárgyalások állásáról. A bizottság tudomásul vette, hogy a 
tárgyalások kedvező mederben haladnak előre. 

Éjféli harangzúgás verte fel Nagyszebeni a „világ vége" 
Nagy riadalmat okozott Nagyszebenben a görögkeleti érseki székes-
egyház nagyharangjának éjféli zúgása Csakhamar kétezer főnyi tö-
meg verődött össze a templom előtt és rendőri riadókészültség jelent 
meg. Senki sem tudta mire vélni az éjféli harangozást. Amikor végre 
a templomajfót kinyitották és felhatoltak a toronyba, ott középkorú 
oláh parasztot találtak, aki teljes erejéből húzta a nagyharang köte-
lét, amelyet csak két ember tud különben megszólaltatni. Ez az em-
ber már a mult évben is ugyanezen a napon és ugyanebben az órá-
ban felverte éjféli harangozásával a város lakóit. Mikor megkérdez-
ték tőle, hogy miért harangozott, azt felelte, hogy Istennel beszélt s 
az Úr parancsolta meg, hogy harangozzon, mert eljött a világ vége. 



őrült a templomban tartózkodott már délutántól kezdve és hagyta, 
i n°gy a sekrestyés rázárja a templomajtót. így jutott fel éjfélkor a 
'°fonyba. 

.L Az e rdé ly i m a g y a r képv i se lők Calinescu r o m á n m i n i s z -
,Ferelnöknél. Calinescu Armand román miniszterelnök együttes ki-
¡ial |gatáson fogadta Gyárfás Elemér dr. szenátort, Kovács Károly és 

.¿¿tépa Lajos magyar képviselőket, valamint Mikó Imrét, a magyar 
"épközösség bukaresti főtitkárát, kik előadták, hogy egyes helyeken 

.^á l lampolgárságokkal kapcsolatban bizonyos kiszabott illetéket kér-
-l k.a hatóságok. Kifogásolták az ingatlan vásárlásra vonatkozó ál-
omi elővételi jogot és megbeszélést folytattak a községi választások-
tél, amelyeket szeptember második felében tartanak meg. 

t Átszervezik a nagybányai festőiskolát Sadoveanu művé-
I "útügyi miniszter Nagybányára utazott, ahol a helyszínen akarja ta-
, ¡télmányozni a nagymultú nagybányai festőiskola átszervezésének kér-
déseit. Az iskola az utóbbi időben feloszlott és most Marcus Stefan 
ÖJ művészeti főfelügyelő kezdeményezésére a miniszter elhatározta an-

átszervezését. Nagybánya polgármestere összehívta a romániai 
j 'estőmüvészeket, mert a mfivészetügyi miniszter fontosnak tartja, hogy 

beknek a véleménye is kifejezésre jusson az iskola átszervezése al-
I «Imából. 
; . Cremonai hegedű egy szatmári orvos hagyatékában. Le-
1 jjotzky János két évvel ezelőtt elhúnyt szatmári orvos hagyatékában 

;£y cremonai meslerhegedüt találtak, amelynek értéke szakértők sze-
.' tét harmincezer pengőt is meghaladja. A hegedű belsejében a kö-
, Pikéző felirat van bevésve: „Josefus Guarneri. Fecit in Cremona. 

^nno 1724". Szakértők szerint jelenleg Európában nincs még egy 
t ;/en hegedű, mert a háború után az amerikaiak majdnem minden 
. -téarneri-hegedűt összevásároltak. 
. Nyugdíjba kergetik az erdélyi magyar felekezeti tanerő-

tét, nyugdí j azonban — n i n c s . A közoktatási ú j rendelettörvény 
'gy intézkedik, hogy a tanítókat harmincöt szolgálati év, vagy a hat-
ténadik életév betöltése után hivatalból nyugdíjazni keli. A törvény 
'gályát az erdélyi magyar felekezeti iskolákra is kiterjesztették, ami 
ú'yos csapást jelent mind a tanintézeteket fenntartó egyházakra, mind 
,edig az iskolák tanerőire. Az erdélyi magyar felekezeti iskolák sem-
minemű állami támogatásban nem részesülnek. Sem a fenntartó egy-
tézak, sem pedig a tanerők államsegélyt nem kapnak. A tanügyi 

i Oemélyzet nem lehet tagja semmilyen állami nyugdíjintézetnek s így 
1 nyugdijakra egyetlen fedezetül azok az összegek szolgálnak, melyeket 

. 1 felekezeti nyugdíjalapok céljaira fizetéseikből levonnak. Ezeknek a 
t 'yugdíjalapoknak teherbíróképessége természetesen igen csekély. Az 

'í általános elrendezés következtében az erdélyi egyházmegyei tanács-
ok 27 tanítót és 12 középiskolai tanárt kell nyugállományba helyezni. 
\ református egyház szolgálatában 25 tanító és 14 tanár, az unitá-
tésoknál pedig 7 tanitó és 4 tanár kerül ily módon nyugdíjazásra, 
livel sem az iskolafenntartó felekezeti hatóságoknak, sem pedig a 
'yugdíjalapoknak fedezetük sincs, az új törvény nem nyugdíjba, ha-
'em a nyomorba küldi a magyar megöregedett tanerőket. 



A „Jézus faragó e m b e r " - t bemuta t ják Aradon . A magy! 

népközösség aradi tagozatának közművelődési szakosztálya august 
tus hónap folyamán szabadiéri előadás keretében megrendezi Nyi' 
József „Jézusfaragó ember" című színmüvét. A színpad előtt ezúttí 
először használják Aradon a villanyfüggönyt, amelyet az idén veze 
tek be és véglegesítettek a szegedi és margitszigeti szabadtéri játék 
rendezésénél. 

Levelesládánkból n 
Vitéz Nagyselmeczi Mérey László altábornagy és felesége 

üdvözlő távirata. 
Hirt adtunk arról, hogy a kölcsönös nehéz búcsúzkodás utá 

vitéz Nagyselmeczi Mérey László altábornagy július 31-én Budapesti 
költözött, majd három heti szabadságra a pestmegyei Farmosra, 
szép „vitéz Mérey kúriá"-ba utazott kedves családjával együtt. Inni 
kaptux az alábbi táviratokat augusztus 6 -án . 

Jósa János tanár úrnak, mint a Hargitaváralja szerkesztőjének 
Szeged. 

A Hargitaváraljának, a nemes székely testvéreknek mindenki1 

szeretetét, ragaszkodását és távozásom alkalmával tanúsított kedvj 
figyelmét meleg szívvel köszönöm meg azzal a hő óhajjal, hogy k' 
zös vágyunk, álmunk, bérces Erdély visszatérése, mielőbb váljék v' 
lósággá. Magyar kézszorítással vitéz Mérey László altábornagy. 

* 

Erdélyiek iránti szeretettel és mindenkori együttérzéssel mond3* 
köszönetet a sok kedves figyelemért. Vitéz Mérey Lászlóné. 

Községi élet 
B u d a p e s t . A Hargitaváralja Jelképes Székely Község 

sága országos mozgalmat indított a székelység és az erdélyi magy3 

ság egy táborba tömöríiése érdekében. A szervezkedés elodázható 
szükségességének bizonyítására megindult e nagyjelentőségű közsé 
mozgalom f. évi aug. 11-én este fél 8 órai kezdettel a község hiv; 

talos helyiségében (Högyes Endre u. 3.) tartott országos értekezlet 
vett erős lendületet. 

S z e g e d . A község lakossága képviseletében elöljáróságunk rés 
vett az aug. 6-i szegedi ünnepségen. Jelen voltunk Kormányzó u n t 
fogadtatásánál, a Széchenyi téri nagygyűlésen, az ellenforradalmár1 

Klauzál-téri díszfelvonulásánál és a Move, Kormányzó urunk magas j 
lenlétében a városi színházban megtartott, díszgyülésén. A Kormány 
úr Őfőméltóságának ez alkalomból díszoklevelet, nemzeti és Erdí 
szalagjával díszített botot ajánlott fel községünk. Részletes tudósít 
sunkat máshol találja az olvasó. 

Fel sőga l la . A Hargitaváralja Jelképes Székely Község Fels 
gal la-Tatabánya csoportja 1939. aug. 12-én este 8 órakor Sebőr 
vacsorával egybekötött összejövetelt tartott. 

Gyömrő . Előljárósági gyűlés. Hargitaváraija Jelképes Székt 
Község Társközségének elöljárósága f. hó 6 án gyűlést tartott, amel 
nek tárgya a folyó hó 15-i erdei kirándulás műsorának megálla[ 
tása volt. 




