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Levél Erdélyből 
(Egy felszabadult felvidékihez.) 

Magyar Testvér! Leveledet vettem, 
Minden betűje szivembe vág. 
Úgy fáj olvasni: hogy visszatértél 
Hazádhoz . . . már ott más a világ. 
Nincs Bata cipő, drágult a kelme, 
Olcsó a búza, mégsincs kenyér, 
Vége a régi „jó" cseh világnak, 
Az élet arra semmit se ér. 

Himnusz és himnusz szakadatlanul, 
Hozzá dikció... úntig elég. 
Hosszú ígéret, kurta beváltás, 
Kövér lúd helyett apró veréb. 
Jobb volt a régi megszokott láncon 
Dús terítékről a maradék, 
Jaj, kit magyarnak szült szülőanyja 
S magyar mennybolttal takar az ég. 

Magyar testvérem! Erdély földjéről 
Béklyós pennámmal azt üzenem : 
Magyarnak lenni koldus kenyéren, 
Éhezni, fázni, nagy kegyelem. 
Farkasnak lenni nádasban, lápon 
Üres gyomorral szent szabadon . . . 
Kínáljanak bár cserébe érte 
Királyi kincset, mégsem adom. 

Magyarnak lenni bús éjek földjén, 
Hittel remélni : feljön a nap. 
Életvárához rakni a követ, 
Hol vér, sóhajtás, könny az alap. 
Tűrni, hogy törje kezünk a csákány, 
Lelkünk alázza terhes iga . . . 
Magyar szabadság ! már a neve is 
Legszebb két szavunk, drága ima. 

Testvér! A lelkem lásd erre vágyik 
Rongy gúny a, cundra legyen a bér. 
Sorsod irigylem . . bárcsak a himnusz 
Lett az utadon megnyert babér. 
Itt, e rab földön, nyílhat a rózsa, 
Minket annak is tövise szúr, 
Boldog ki ott él, ha koldusul is, 
Ahol a vére, nemzete úr. 

Szentgyorgyi M. Kaiman. 
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J. Sándorné. Maglód. 1.) Közérdekű 
és értékes levelére e helyen adjuk meg 
a választ és hálás szeretettel köszönjük 
meg lelkes honasszonyi hozzászólását. 
2.) A Fülöp—Acs-féle kiadványról, saj-
nos, még megjelenése idején tudomást 
szereztünk, de úgy véltük, hogy nem-
zeti érzületünk súlyos megnyilatkozása 
nélkül nem Írhatunk erről a 97 oldalas 
tudománytalan és nemzetellenes írásról. 
A szóbanforgó füzetet beszereztük s 
addig is mig foglalkozhatunk vele át-
vettük a „Nemzetőr" idevágó cikké'. 3 ) 
Igen helytálló volna Reményik Andor 
költészetenek ismertetésével kapcsola-
tos megjegyzése is, ha nem kerülte vol-
na el szíves figyelmét az a körülmény, 
hogy a megemlített nagyjaink, — mint 
írja — világviszonylatban is n >.gy érté-
keink sorsba egy olyan költőt állítot-
tunk, aki mindeddig álnévvel írta mun-
káit s így nemes kötelességünknek tart-
juk pótolni azt, amit a költő szerény-
sége a székely nemzeti irodalmunk 
szempontjából elmulasztott. Csupa vé-
letlen, hogy e feladat a Hargitaváraljá-
nak jutott. Szeretettel köszönljük. 

G. 1. Felsőgalla. 1.) A kérdezett „mű" 
azért késik, mert kevés olyan lelkes, 
áldozatos székely van, mint G. Pista. 
2.) A kérdezett cím: Bpest. VIII, József 
u. 27. Üdv ! 

K -né, T. N. I. Bpest. Üzenetünkre 
mai napig nem kaptunk választ. Vár-
juk sorait. Hódolatos üdvözlettel. 

H. G Kisgyón b. telep. A komoly 
írást megkaptuk. Sajnos rajtunk kívül 
álló okokból türelmet kell kérnünk. 
Üdvözöljük. 

S. A r pád. Kulcsnyaraló. Humora 
kedves és megkapó. A „Kulcs" (há-
zas telke) már meg van hát, csak a 
kapuja hiányzik. Abbeli terve, hogy a 
meglévő kulcshoz székely kaput akar 
sajátkezüleg faragni őszinte öröme 
szerzeti. Tervének megkönnyitéséref 
mult számunkban megjelent és külön 
is kiadott műmellékletünket a kívánt 
tervrajzokkal együtt — az utóbbiakat 
vDszavárólag — megküldtük. Felhívjuk 
figyelmét a „Székelykapuk eredete" c. 
cikkünkre, melyet remélhetőleg valame-
lyik közeli számunkban fogunk megje-
lentetni néhány képmelléklettel. Üdv 

M. Zs Bpest. Köszönjük a jó kíván-
ságait. Olvashatatlan kéziratot nyomdá-
ba nem adunk. A „további intézkedést" 
várjuk. Üdvözlet. 

Arpád nyomda nyomása 
Nyomdáért felel Szittner János 

Felelős lapkiadótulajdonos: Cs . J ó s a J á n o s községi bíró. 
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»Nyugat Bástyája - Kelet Büszkesége" 
Tokyo, 1939. VII. 28-án I m a o k a Dsuicsiro mondott a r ád ión 

A japán-magyar kulturális és lelki kapcsolatok bizo-
nyítéka az a rádió beszéd, melyet Imaoka Dsuicsiro a Gai-
musko (japán külügyminisztérium) egyik kimagasló tekintélye 
1939. július 28-án mondott el Tokyoban magyar nyelven. Tu-
domásunk szerint ez az első magyar nyelven elmondott be-
széd, mely japán rádióban hangzottéi. Imaoka Dsuicsiro az 
elhangzott beszéd eredeti magyarnyelvű szövegét 1939. 
augusztus 17-én küldötte meg szerkesztőségünknek a japán 
szöveget tartalmazó tokyoi napilappal együtt. A turáni lelkek 
nagv, örök és őszinte közösségét megcsillogtató tokyoi rádió-
beszédet a kiváló japán tudós eredeti irása alaoján betúsze-
rint az alábbiakban közöljük. 

Halló itt Imaoka beszél Tokyoból. 
Mélyen tisztelt magyar hölgyeim és uraim 1 A tavaly november 

'5-én megkötött magyar-japáni kultúregyezmény életbeléptetésének 
alkalmából küldöm szívem-lelkem forró" üdvözletét a messze nyu-
gatra szakadt hún-ivadék nemzetnek, amely mindig megértője volt 
Nippon lelkének, s egyúttal gratulációnkat küldöm a magyar felvidék 
visszaszerzéséhez. 

A magyar-japáni fajrokonság kérdése tudományos szempontból 
Még nincs megoldva, de az tagadhatatlan, hogy a magyarok és a 
Japániak közt rokonsági érzés van. Mi japániak, világkörüli utazá-
saink alkalmával, egyedül Magyarországon érezzük azt a különös 
rokonérzést, amelyet Nyugateurópában nem tudunk érezni, ugyanezt 
Nézték a magyar hadifoglyok is a szibériai japáni táborokban. Ez 
a kapcsolat a turáni testvérség, amely Japánban ma már köztudo-
Mású. 

Nyolc éve, hogy második hazámtól, Magyarországtól könnyeket 
'akasztó fájdalommal búc.'úztam. ahova tulajdonképpen néhány hó-
lapra jöttem, s felejthetetlenül kedves esztendőket töltöttem az Önök 
szép hazájában. A magyar nép változatlan vendégszeretete valóság-
gal második hazámmá varázsolta a Boldog Asszony országát. 

Azután multak az évek, Európában és Keletázsiában, Japánban 
és Magyarországon is, társadalmilag és politikailag, nagy válto-
2ás történt. Országok eltűntek, új államok keletkeztek. Magyarország 
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csatlakozott a status quo elleni táborhoz s területileg megnagyob-
bodott. 

Igen élénk figyelemmel kísértem a középeurópai eseményeket 
és gondolom, hogy milyen óriási erőfeszítésre van Magyarországnak 
szüksége a csodálatos eredmények kivívásához. Meg vagyok győ-
ződve, hogy a szent-istváni Nagy-Magyarországnak teljes feltámadása 
is nemsokára meg fog valósulni, mert az igazság végül is mindig 
győz és meggyőződésem az is, hogy az antikomintern tábor meg-
menti az emberi kultúrát a bolsevizmus átkától. Ebben a küzdelem-
ben Magyarország nagy szerepét sem tudom másutt elképzelni, mint 
Német- és Olaszország oldalán és így a célok egységében Önökkel 
ismét összetalálkozunk az óriási távolságok ellenére is. 

A japáni nép alaptermészete: a hűség és a barátság. Kevés 
barátunk van, de azok mellett kitartunk, de nemcsak kitartunk, ha-
nem a világ ú j rendjét felépítjük Keletázsiában. Magam részéről min-
dent elkövetek, hogy Japánban megtudják, hogy a felkelő Nap fiai-
nak legőszintébb barátai és rokonai a magyarok. 

A magyar és japáni kormány buzgolkodása eredményeként ma 
már a két testvérnemzet között kultúregyezmény létesült, amelynek 
alapján a kulturális kapcsolat is megvan. A kulturális és gazdasági 
kapcsolatok kétségkívül a legbékésebb kapcsolatok. Eddig kísérlet-
ként végzett munkánk még távol áll a céltól, de a két ország kö-
zött való közeledés most már nem egy szürke magánember, hanem 
az államközi, kultúregyezmény alapján a két kormány hivatalos prog-
rammja is. Új hatalmas erők folytatják az általunk is kezdeményezett 
munkát. Remélem, hogy a magyar és japáni tudósok, művészek, 
írók, turánisták minél többen kerülnek Magyarországból Japánba és 
Japánból Magyarországba, hogy ott az igazi nemzeti kultúrát köz-
vetlenül tanulmányozhassák. 

A magyarokra és japániakra váró világtörténelmi feladat nagy-
szerűsége már teljes vi lágosságában kezdett kibontakozni, amikor 
Magyarország az anti-komintern-táborhoz csatlakozott és a magyar-
japáni kultúregyezmény életbe lépett. Az emberiség minden szellemi 
és anyagi javát elsöpréssel fenyegető vörös áramlatot a német-olasz 
tengely mellett — elsősorban — a turáni népeknek kell felfogni, 
amelyek Fuzsi-yama szent hegyétől a Kárpátok aljáig terjednek s 
az a feladatuk, hogy feltartóztassák az emberi művelődés ellen törő 
bolseviki veszedelmet. 

Ez alkalommal kötelességemnek tartom, hogy a magam és 
honfitársaim nevében őszinte köszönetet mondjak az illetékes magyar 
hivatalos köröknek és összes magyar barátaimnak megértő támoga-
tásukért és sok buzgó fáradozásukért. 

Mélyen tisztelt hallgatóim ! Engedjék meg, hogy beszédemet 
azzal végezzem, ami mindannyiunk, japániak szivének rejtett vágya : 
éljen és régi fényében díszesen ragyogjon Nyugat Bástyája és Kelet 
Büszkesége : turáni testvéreink országa, a romjaiból újjá éledő ezer-
esztendős Magyarország! 
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Tudománnyal és Fegyverrel 
Közli: MÁTÉ-TÖRÉK GYULA ny. testőrezredes 

A magyar könyv napján egyetlen könyvvel ajándékoztam meg 
önmagamat : Makkai Sándor „Tudománnyal és Fegyverrel" című, leg-
újabb müvével. 

Könyve egyetlen, hatalmas, katonás nemzeti életterv! A teljesen 
elavűlt, puha polgári szellem helyett határozott, kemény katonás nem-
zetnevelést akar. Nemcsak a fiáknál-férfiaknál, hanem még a leá-
nyoknál-nőknél is. 

Minden legújszerűbb felfogását is megdönthetetlen észszerüség-
gel okolja meg. 

A honvédelmi szellem teljes és tökéletes (totális) uralmának kér-
lelhetetlen híve, hitvallója és hi rdetője! 

Annál feltűnőbb ez, hogy Makkai Sándorban nem egy esetleg 
elfogultnak mondható hivatásos katonatiszt, hanem egy szépirodalmi 
remekíró, egy egyetemi tanár, sőt az elrabolt Erdély volt püspöke, 
jehát a legbékésebb küldetés férfia nyilatkozik meg. Elgondolásai 
különösen mély megfontolásra kell, hogy kényszerítsenek azért, hogy 
a z iró 17 évig élte a magyar nemzet fiaként az ősi, bún-magyar Er-
délyben, román elnyomatás és üldöztetés alatt a nemzetiségi sors ke-
serű kenyerét! . . . Tudtommal még erdélyi püspök korában és létére 
azt merle megtenni, hogy fiát a szabad anyaországba küldte egy ka-
tonatiszti nevelőintézetbe. Tehát Isten szolgájaként is úgy érezte, hogy 
fiát a katonai pályára kell adnia. 

Az olasz és a német nemzet katonás rendszereit, igen bölcsen, 
gyakran mutalja fel követendő példaként. Az egyik 45 és a másik 
80 milliós nemzet s mégis, az eddigitől teljesen elütő, más, gyöke-
réig ú j életparancsot adott ki magának, Nem kell-e akkor nekünk, 
magyaroknak is az eddigi nemzetközies, világpolgárias, idegenszerű 
szabadelvű (liberális) életmód helyett új, öncélú, d iadalmas-katonás 
magyar életrendet teremtenünk ? ! Erre ad határozottan igenlő felele-

: tét a „Tudománnyal és Fegyverrel" cimű mű 1 . . . Nincs más kifelé, 
, előre és felfelé vezető nemzeti út 1 Borzalmas felkoncoltatásunk föld-
s indulásából! 
> E könyv a magyar élet könyve minden porcikájában, minden 

gondolatában I 
; Teljesen igaza van, csalhatatlanul bölcs az a sarkalatos meg-
r állapítása, hogy a magyarság fel támadásának az egyedüli komoly tör-
- ténelmi életalapja a katonás nemzetnevelés ! — írása páratlan a maga 

nemében az egész jelenlegi nemzetnevelő szakirodalomban. A lég-
it életerősebb és legmagyarabb magyar világunk kialakítására alkalmas 
: minden elképzelései 
:t Könyve egészségtől és erőtől duzzadó, férfias, nemzeti hitvallás 1 

Egy olyan, egész további történelmünkre kiható sorsdöntő vas-
korszakban, mint amilyenben élünk, egy olyan szálfa magyar egyé-
niségnek, mint Makkai Sándor, az országházában van a helye, hogy 
ott hirdesse, egyedül megváltó magyar eszméit 1 

Dicsérő szó helyett, egyetlen kévébe összekötve, az alábbi idé-
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zetekbe kivonatolva akarom tömör lényegét nyújtani. 
„Az idő kérdezi a nemzetet : ki vagy, mit akarsz, hogyan re-

mélsz megmaradni az óriás világerők ütközőpontjában ?" 
„A nemzetnevelésnek döntő politikai üggyé kell lennie! A nem-

zetnevelést a nemzeti politika tengelyévé, lényegévé kell t ennünk / " 
„A nemzetnevelés életkerete: a katonai nevelés. Mussolini — 

feledhetetlen gesztussal — puskát és könyvet mutatott fel az olasz 
ifjúságnak, a nemzeti élet-szolgálat jelképéül." 

„Ma már közmeggyőzödéssé érlelődik a magyar nemzet tuda-
tában az, hogy jövendőnk legelső fellétele a katonai szellem és élet-
rend uralomrajutása a nemzetnevelés egész területén." 

„Nemzetnevelésünknek mindenekelőtt katonai nevelésnek kell len-
nie. Katonai nevelés alatt a honvédelemre való mindenirányú felké-
szítést értjük. Ez teszi lehetővé a magyar férfijellemek kiformálását, 
sajátos, egységes, ősi természetünkből következő lípus szerint. 

A régi iskola a gyermekben elítélte és tiltotta a harci ösztön 
érvényesülését. Volt ebben része a humanisztikus polgári erkölcs 
álorcás uralmának, söt a „keresztyén" pedagógia külsőségesen érlel-
mezett Jámborsági" parancsának is. 

Mélyen az egészséges jérfitermészet gyökeréből fakad Hitlernek 
és a német nemz. szociálizmusnak az a meggyőződése, hogy az 
egészséges test kinevelésére — a nemzet érdekében — sokkal több 
időt kell fordítani, mint régen telték. Az új nemzetnevelés nem elé-
gedhetik meg a polgári erénnyel, melynek legfőbb célja a nyugalom 
és a rend volt, hanem hősiességre kell törekednie I 

A magyar iskolarendszer mulasztása ezen a téren egyenesen ret-
tenetes volt és az, hogy még ma is nagyrészt önkéntes vállalkozásra 
és nagyon szűk szabad időre van hagyva ez a rendkívül fontos fel-
adat, sürgetően kiállja felénk, elméletkeávelö oktatási rendünk, — 
szinte azt mondtam : mániánk — gyökeres, gyakorlati megváltozta-
tását. Igenis : sokkal több időt a honvéd-\i\úság gyakorlati nevelé-
sére, sokkal nagyobb tisztelet a fegyvernek, mely ezer éven át meg-
tartott és sokkal több becsületet a magyar fiú harci ösztönének, mely-
ben jövendőnk legelső feltétele ébredez, még akkor is, ha az elmé-
leti tananyag egyes részeit ki kell szorítanunk! 

A nemzetnek egészében v ; ló katonaivá nevelése a magyar élet-
erő állandó készenlétét jelenti, a testileg-lelkileg felszerelt és tökéle-
tesen engedelmes életerőt a maga megvédésére. Ilyen katonai szel-
lemre különösen az olyan mindig fenyegetett életterü nemzetnek van 
szüksége, mint a magyar. Minket nem is csak az a veszedelem fe-
nyeget, amit a nagyobb tömegű hatalmak jelentenek, hanem főképpen 
az a roppant szellemi vonzó erő, ami a nagyobból a kisebb felé 
árad . . . Egészen mellékes az, hogy a nagyobb, tudatos hódító szán-
dékkal sugározza-e reánk szelleme erőit, vagy csupán léte által ? 
Mindkét esetben nem rajta, hanem rajtunk múlik az, hogy meg tud- : 

juk-e tartani sajátos exisztenciánkat a halállal s z e m b e n ? . . . Ránk 
nézve ma legnagyobb vonzóerejű a német és olasz é l e t m i n t a . . . 
Igenis nagyrabecsüljíik ezeket a nemzeteket, mert hatalmas életük lá-
tása ébreszt nemzeti bűnünk és végzetünk tuda tá ra : nem voltunk 
kíváncsiak önmagunkra, nem ismerjük saját magunkat, nem hitlünk 
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önmagunkban és nem szerettük igazán azt, ami gyökeréből magyar! 
A nemzetnevelésnek a nemzet minden tagját állandóan mozgó-

sítás alatt kell tartani 1 a magyar életterv harcára és pedig zsenge 
korától elkezdve önálló emberré léteiéig az iskolai nevelés keretében, 
azontúl a nemzeti életnek nagy iskolájában, harci frontján. 

A katonai szellemű nemzet ismeri válságos helyzetét és vállalja 
ű harcot jövendőjéért, de egyetlen tagja sem, se szülő, se gyermek, 
nem lehet többé önmagáé, egy szűkebb közé : családé, osztályé, párté, 
hanem minden képességével, valamint családjával együtt csakis nem-
zetéé lehet! 

A magyar természet nem polgári, hanem katonai természet. Ezért 
a magyar nemzetnevelésnek a polgári életforma helyébe a katonai 
életformát kell építenie. A magyarral, mint katonával, a nemzeti kö-
zösség minden fontos követelményét meg lehet értetni, amit mint pol-
gárral, igen nehezen, vagy sehogyse sikerül az élete ügyévé fogadtatni . 

Az idegen kultúrák számtalan apróságát, cifraságát végre ki kell 
hányni nemzeti műveltségünk zsibvásárrá tett tartalmából. Mindent el 
kell követnünk arra nézve, hogy nemzeti természetünk és szellemünk 
sok-sok ismeretlen, mellőzött, elfelejtett, lenézett adata és értéke oda-
kerüljön a haszontalanságok helyére. 

A maga tulajdon életét élni akaró nemzet az iskolarendszert a 
legfontosabb intézményének tartja. 

A magyar nevelési eszmény katonai. A magyar embereszmény 
a katona-ember, a magyar iskolarendszernek egész, egységes mun-
kája csakis ennek az eszménynek megvalósítását tűzheti ki célul és 
ezt kell szolgálnia. 

Megváltozik tehát minden értelmezésében, minden alkotó rész-
leteiben a testnevelés, jellemalakítás, lelki és szellemi kiművelés. 

Egészséges és edzett testű fegyverest, kemény és biztos jellemet. 
Eddigi iskolai nevelésünket nézve, — éppen a határozott ma-

gyar embereszmény hiánya miatt — azt találjuk, hogy a testnevelés 
nemcsak a ráfordított idő, hanem az értelmezés tekintetében is elég-
telen. A testnevelés többé nem lehet az, amit az iskolai testgyakor-
lás, torna jelentettek, mert ezután céltudatos honvédneveléssé, katona-
képzéssé kell mélyülnie és teljesednie és pedig nemcsak a gyakorla-
tozás, hanem az elméleti oktatás és a jellemalakítás terén is. 

Mai iskolai politikánk a népi örökséget csaknem teljesen figyel-
men kívül hagyva, nem reá, mint dsalapra építi fel a népoktatás ter-
vét, hanem a magasabb társadalmi rétegek nemzetközi ismeretanyagát 
akarja népszerűsíteni . . . Azt a tévhitet keltheti a tanügy intézőiben, 
hogy a magyar nép európai műveltségű, vagy legalább is fokról-fokra 
emelkedik az európai színvonal felé. Valójában azonban a külső máz 
alatt ott lappang és erjed a leszorított, fulladásra ítélt ősi lelkiség és 
szellemiség. 

A németeknél a felfogás az, hogy a régi iskolai tananyagnak 
legalább a 25 százaléka felesleges terhelést jelentett. 

Az ígv felszabaduló időt olyan tárgykörben kell hasznosítani, 
amely életbevágóan fontos, de eddig el volt hanyagolva. Ilyen első-
sorban a testi nevelés, amelyre sokkal több időt, naponta délelőtt és 
este legalább egy órát kell fordítani. 
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Le kell vetkeznünk pedagógiai nagyképűségünket. 
A magyar nyelvnek az eddiginél sokkal több időt, terjedelmet 

és más értelmezést követelő, alapvető tényezőként kell egész tanítá-
sunkban uralkodnia. 

Az i d e g e n m a j m o l á s ö n g y i l k o s végletei felett azt a m a g y a r 
ö n t u d a t o t akarjuk kiformálni, amelyik s a j á t ős i természetében és 
szellemében fejezi ki és valósítja meg az európaiság értékeit s ugyan-
akkor eléggé erős és érett arra, hogy Európa bűneit, salakját, ha-
szontalan lim-lomját kivesse magából. 

Első helyen áll az egészségi oktatás és nevelés, melyet az elemi 
iskola első osztályától kezdve a főiskolák végéig óhajlunk végezni. 
A t e s t i élet n e m m a g á n t u l a j d o n , hanem n e m z e t i k ö z é r t é k . A tisz-
taság, edzés, a táplálkozás, az energiákkal való gazdálkodás a leg-
fontosabb mozzanatai az egészségi oktatásnak. 

A katonai előképzés, melyet a levente intézménynek az iskolai 
életbe való szerves bekapcsolásával kell végbevinni, és pedig a hon-
védelmi törvény rendelkezéseinek betöltését még ki is egészítve olyan-
képpen , hogy már a 6—12 éves gyermekeket is részeltessük koruk 
és képességeik szerint ebben az előképzésben. 

Az énekoktatás a nemzeti lélek megnyilatkozása. 
A tanítók fiúknál férfiak, leányoknál nők legyenek. Mert a fér-

finevelés és a nőnevelés külön-külön sajátosságúak és célzatűak." 
Ugyebár könyve határozott nemzeti hitvallás és iránytű, magya-

ros, férfias, kemény, katonás, acélos életelvekkel telisdeteli. A régi, ki-
halt, magyar történelmi, harcos pap áldásos feltámadását látom vaskos 
egyéniségében, aki nem kényelmes kegyeskedésben és áj tatoskodás-
ban látja a korszerő (modern) kereszténységet 1 . . . Vakító világos-
sággal látja, hogy a mai túlművelt világ farkasai között a g a z u l f e l -
k o n c o l t m a g y a r sem viselkedhet öngyilkos bárányként, mert a szom-
széd, csupa keresztény nemzetek, legszívesebben felfalnák minden ne-
mes kereszténysége ellenére is, csak azért, mert magyar és mert a 
Magyar Szent Föld Európa legtermékenyebb da rab ja ! . . . Makkai 
Sándor nem áll világpolgárias, nemzetközi, felebaráti alapon, hanem 
a katonás nemzeti közösség-testvériségében látja a védelmet az 
ellenség felebarátokkal szemben. 

Azt hiszem, sikerűi felmutatnom azt, hogy írónk államférfiúhoz 
méltó örök arany igazságokat dörög a megcsonkítása ellenére is vég-
zetesen maradi magyarság nemzeti és történelmi lelkiismeretébe és 
felelőtlen felelősségérzetébe! 

Nemzetileg nagy értékű művét a Magyar Nemzetnevelö Rend 
minden tanár és tanító, harcos tagjának feltétlen kötelessége áttanul-
mányozni, de minden levente és cserkészoktatónak és mindenkinek, 
aki nemzetneveléssel valamiképpen foglalkozik! . . . 

Kiáltom ! Rikoltom ! Dörgöm ! 
A katonás nemzetnevelés minden! 
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Szerény hozzászólás a katonás neveléshez 
Valdhogy úgy érzem mindig, hogy arról, amit tenni és alkotni 

akarunk, beszélni vagy írni nem tanácsos. Nem tanácsos pedig azért, 
mert azoknak, — legyenek egyének vagy népek, — akiknek gondo-
latuk nincs, de szeretnek alkotni és cselekedni, szívesen kölcsönzik 
át mások gondolatait, terveit és szándékait. így vagyunk mindennel, 
így vagyunk a katonai nevelés kérdésével. Ma az antimilitarizmus 
ostoba szezonmúlása után a militárizmusba vetett általános törtetés-
vágy sodorta versenybe a világ népeit. Ma a gyáva, történelmi 
szerep- és hivatásnélküli nép is a fegyverben véli látni erejét, hatal-
mát és a jövendője irányításában keresett történelmi emelkedést. Ezek 
a gyáva, történelemkoldus, multszegény, de jövőt, multat álmodó, ke-
reső népek nem számolnak azonban egy igen fontos körülménnyel, 
azzal, hogy az évezredek múltjába gyökerező hősi erőt, képességet és 
örökéletűséget nem szerezhetik meg máról-holnapra, de még több 
száz év alatt sem, még a legcéltudatosabb katonai neveléssel sem, 
mert minden idevágó eredményüket előbb-utóbb lerombolja, meg-
semmisíti a gyáva lelkiismeretben félelem, amit a történelmi tulajdon-
jog szentségének Istene ver beléjük leleplezve minden hazugságot és 
gyalázatot. 

Arra, amit a magyar agynak magyarázni nem kell, az utánzók 
és átkö'csönzők felvilágosítása céljából egy példa kívánkozik tollam 
alá, mely nem is magyar, hanem német, de a történelmi ál landóság 
hírvivő intő példja a hőst, a vitézt majmoló, lelkiismeret nélküli, gyáva, 
orvtámadó nép előtt, azt az eljövendő végzetszerű meghátrálására, 
megfutamodására és összeomlására emlékeztetve. 

Húsz esztendeje ennek is. 1919 ben a temesvári Deutscher Bund 
buzgolkodása folytán az akkori súlyos élelmezési állapot tűrhetővé tétele 
céljából német gyermekek kerültek a megszállt magyar földre. Szabó Béla 
újszentannai áll. polg. isk. igazgató, (kit most egyéve kísért utolsó 
útjára a szegedi székely községünk), két német gyermeket vett ma-
gához, a Stuttgartból (Ziegenberg —Geisberg) való 10 év körüli 
Schule Richárdot és Johannt. Egyik nyár végi (emlékezetem szerint 
augusztus végi) estén szokatlan égi fényesség keltette föl f igyelmün-
ket. Az égboltozatot egy hatalmas meteor hasította át, mely az arad-
megyei Újszentannától légvonalban mintegy 60 km.-re fekvő Meny-
háza (Monyásza) fürdőn csapott le, de úgy láttuk, mintha a község 
keleti határába zuhant volna. A két német gyermek is elbámulva 
nézte velünk együtt a pillanatnyi égi csodát és érdeklődésükre Szabó 
Béla németül magyarázgatta a gyermekek korához mérten a meteor 
eredetét, szerkezetét és anyagát Az aranytartalom emlegetése után fel-
csillant Richárd szeme s megkérdezte, hogy a lehullt meteor tisztán 
aranyból is á l lha t -e? Szabó Béla, akinek feltűnt a fiúcska különös 
szemcsillogása, be akarván látni a német gyermek lelkébe, tiszta 
aranynak minősítette, annál is inkább, mert az újszentannaiak is meg-
indultak kelet felé megkeresni a község határában hitt meteorkövet. 
Ebben a pillanatban a német fiú megfordult s leverten tovább állt. 
Feltűnően lehangolt viselkedésének okát kutatva így kiáltott fe l : „Va-
ram ist das grosse Stück Gold nicht in mein Vaterland ge-
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fallen ?" (Miért nem esett ez a nagy aranydarab az én hazámba ?) 
Szabó Béla, aki a fiú gyermeki kívánságaira gondolt, megkérdezte, 
hogy mit csinálna vele, ha az övé volna. Erre a kis Richárd mellét 
kifeszítve így kiáltott f e l : 

— „Alles möchte ich hingeben dem Deutschen Reich, dass das 
Ruhrgebiet frei verde 1" (Mindent odaadnék a német birodalomnak, 
hogy a Ruhrvidék felszabaduljon.) Ez az elbűvölő történet mindany-
nyiunkban mély gondolatokat ébresztett. 

S ma, éppen húsz év multán, csak egy kérdés hangzik fel aj-
kunkról : a német katonai nevelés hatását keressük-e a gyermeki meg-
nyilatkozásban, vagy a katonai szellem élő fellángolását, melyet az 
anya vére és nevelése is már átörökít gyermekeibe. És nem termé-
szetes-e, ha Hitlereket szül a német a n y a ? Hitler vezér bizonyára 
nem ismeri ezt a történetet s nem ismeri a most már 30 év körül 
lehető Richárdot, mert felismerhetlenül elvegyült a millió Richárdok 
között. De ismeri a magyar és székely katona szellemet, melynek 
hősiessége fogalommá vált az évezredek viharában és szenvedé-
sében . . . 

Egy falusi magyar paraszt áll egyik szegedi lap kiadóhivatalá-
nak hírtáblái előtt és olvassa, hogy az oláh megnemtámadási a j án -
latot tett a magyarnak. A körülálló városiak velem együtt a követ-
kező megjegyzésnek voltunk fü l tanúi : 

— Előbb hasítsunk ki Románia lestéből egy erdélynyi darabot 
és azt húsz évig bitoroljuk, aztán megkérjük, hogy kössön velünk 
megnemlámadási szerződést. Amit az oláh válaszolna, az legyen most 
Magyarország felelete 1 

Kell-e külön katonás nevelés hazánkban? , hol minden magyar 
ő s k a t o n a ? ! Már régebben hangot adtunk annak, hogy mi székelyek 
vissza kívánjuk állíttatni ősrégi katonai szervezettségünket. Teret és 
alkalmat kell adni, hogy mindnyájan katonák lehessünk. Katonaisko-
lává kellene átszervezni minden iskolánkat. Tanuló, tanító és tanár 
katona egyenruhában járhatna, de még az is, aki az eke szarvát 
tartja (mint Lucius Quinctus Cincinnatus, akit az ekéjétől hivtak el 
diktatornak s aki az aequsokat legyőzve ismét oda tért vissza), hogy 
emlékeztessen arra a kötelességre, amelyet a Haza minden pillanat-
ban igénvbe vehet. 

Katona nemzet voltunk, az akarunk maradni. Nagy Lajos biro-
dalmának, Szkithia és Hunnia népe állandóan fegyverben kell, hogy 
álljon. Ezt a parancsot adta Trianon 1 

És ime az egyik hazai katonai reáliskola VI. és VII. osztályába, 
— tudomásom szerint — mintegy 300 magyar ifjú kérte a nyáron felvéte-
lét. Egy-két kérvényezőn kívül valamennyit elutasították. Kérdem : nem 
kellett volna a 300 magyar ifjú részére azonnal egy ú j katonai reál-
iskolát létesíteni, mondjuk épp itt Szegeden ? És az írás meg beszéd 
helyett nem szebb volna mindig a tett ? 

Hitler vezérnek pedig üzenjük, hogyha 20 évvel ezelőtt a kis 
német Schule Richárd a meteorkő aranyával akarta felszabadítani a 
Ruhrvldéket, a magyar és székely gyermekek valamennyien a haza-
szeretet és a vér hatalmas aranyával készen állanak ma éppúgy, 
mint 20 évvel ezelőtt, elrabolt országrészeink fölszabadítására. És 
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kérdjük, ha Hitler vezér annyi németlakta területet felszabadíthatott 
idegen népek járma alól, meddig kell várni nekünk, hogy az ezer-
másfélezer éves birodalmunkat és ezzel együtt testvéreinket felszaba-
díthassuk az analfabéta, elnyomó uralom a ló l? 

És kérdjük Európa népei t : melyik az a nemzet, mely azt fe-
lelné erre, hogy nincs ehhez jogunk s hogy ezt (ennünk nem szabad ! ? 

Csikszentgyörgyi Jósa János. 

Egy budapesti könyv ellopja a székelyeket 
Erdély ké t ségbeese t t en tiltakozik ! 

Kínos feltűnést, heves ellenállást kelt az egész magyar Erdély-
ben egy szerencsétlen budapesti könyvecske, amely a budapesti Ste-
phaneum-nW jelent meg és amelyre a terjesztési jogot és behozatali 
engedélyt soronkívüi, mondhatnónk, ujjongó örömmel adta meg a 
bukaresti román sajtóállamtitkárság. 

A kis munka c íme: Kik voltak a székelyek? 
Irta Budapesten két nagyváradi származású fiatalember, dr. Fü-

löp Kálmán és Ács László. 
Most, amikor a románság mindent elkövet a székely hűség meg-

ingatására, kapóra jött odaát ez a budapesti könyv A tudományos 
külszín látszatával végzett nyelvészeti légtorna azt akarja bebizonyí-
tani, hogy a székelyek sohasem voltak magyarok. E szerint a munka 
szerint a derék északi népfajnak, az ó-germánnak egy szórványcso-
portja a székely faj, amely félmilliós tömegével beékelődik a román 
néptömbbe és magyarnak tartja fenn a Hargitát! Még egy lépést és 
már indulhatnak is a völkisch agitátorok Háromszék és Marosvásár-
hely felé, horogkeresztjeikkel és fehér harisnyáikkal. 

Legnagyobb a felháborodás Marosvásárhelyt, de Aradon, Kolozs-
várt, Nagyváradon, meg Temesvárt is csak villámló szemmel beszél-
nek a magyarok a rájuk zúduló budapesti istencsapásról, erről a ro-
mánok által dédelgetett kis kiadványról. A románság őszinte kár-
örömmel állapítja meg, hogy ha már két évtizeden keresztül nem 
akarta elhinni neki a makacs székely nép, hogy a faja román, csak 
elmagyarosodott a hosszú magyar uralom alatt, most Budapestről 
kapja az ú j orientációt. És a románság szívesebben belenyugszik abba, 
hogy a megemészthetetlen félmilliónyi székely inkább német legyen, 
mint — magyar 1 

Kik voltak hát a székelyek? Középtörök nyelvkutatók szerint 
származásuk eredetét magában hordja a nevük. Az esegel-székej a 
középtörök nyelvben megtelepedettet, röghöz kapaszkodót jelent; el-
lentétben a göcsejiel, aminek a je lentése: kóborló, kalandozó. Mind 
a két fajta megtalálható a mostani magyarságban is, a magyar nyelv-
terület két ellentétes szélén. Ezen aztán nem változtat az, hogy a 
székejség, vagy székelység a maga telepeit, székeit egyre tovább tólta 
kelet felé, amíg el nem ért mostani településének területére. Turk-
magyar törzs, ősi és an t ropo lóg ia i l ag is meglehetősen tiszta. Ősei 
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nyilván együtt verekedtek már Attila-Etil khagán seregeiben germán, 
szláv és latin birodalmak ellen. 

Dr. Fülöp Kálmán és Ács Albert szerint azonban a székelyek 
az Erdélyt lakó és ott pusztuló gepida-germán törzs népei voltak. 
Elnevezésük a két tanulmányozó váradi „nyelvész" szerint a sigipéd, 
sikebod változatokból alakult ki, ahogy például a sachsobodból szász 
lett. Fölhozzák erre döntő érvül Bodfalu és Bod község nevét. Ez 
annál meglepőbb, mert hisz a magyar területen Bodva és Bod hegy-
ség, víz és községelnevezések olt is vannak még, ahol se germánok, 
se gepidák sohasem laktak. 

Hogy a székelyek miként fogadják hívatlan és kéretlen újrake-
resztelésüket, arról meggyőződhetnének a kutatók, ha leutaznának 
mostanában Székelyföldre. Ott nagyon szeretnének a szemükbe nézni, 
akár román csendőrség védelmében is. 

Szeretnék megkérdezni a két fiatal „kutatót", hogyan képzeli el 
az általa ős-germánnak tartott székelység végzetes elmagyarosodását 
messze kint a keleti határvégeken akkor, amikor a belső német vi-
déken egyetlen talpalatnyi földet, falut sem tudott elmagyarosítani a 
hosszú magyar uralom ? Biztos, hogy a székelység mindig elsővonal-
beli végharcosa és gyepű népe volt a magyarságnak, de elszomorító 
vakmerőség rátukmálni olyan eredetet, amely ellenkezik a vérével, 
faji fejlődésével, öntudatával és természetével. 

Karácsonyi Jánosnak, a tudós főpapnak az emléke nem jelent-
heti azt, hogy összes tévedései és találgatásai nebántsvirágok marad-
janak és belőlük tarlózhassanak ú j kutatók. Karácsonyi találta ki a 
gepida-elméletet a magyarság keleti gyöngyére, a székelységre. Rend-
kívül sajnálatos, hogy éppen a mostani, végzetes időkben akadtak 
követői. A székelység a mai, név- és eredet-elemző román uralom 
alatt most már német iskoláktól fél. A székely ugyan sohasem fog 
megtanulni németül, de az ú j lehetőség, számára új nyaggatási alkal-
mat jelent, ú j kínzást, ú j szenvedést. 

Ha ezt akarják, akkor gyászosan elérik a céljukat a könyvecske 
kiadói. Magyar nemzeti érdek lenne megtiltani valamiképpen ennek 
a könyvnek a kivitelét Romániába! Az erdélyi magyarság kétségbe-
esetten tiltakozik a tudákosság színében becsempészhető öntudat- és 
néprombolás ellen és nem akar hinni a szemének, amikor látja, hogy 
ez a szörnyű küldemény Budapestről a Stephaneum-nyomdából , a 
Szent István Társulat műhelyéből érkezett! 

Nemzetőr. 

Szenved a székely és testvére az erdélyi 
magyar 

A székely nép évszázadokon át építgette azt a kultúrát, mely-
nek alapja 15 száz éves múltjának megfelelt, amely értékeit úgy ter-
melte ki, hogy a székely erős, mindenfölé emelkedő hazaszeretete 
ismertté tette nemcsak hegyes, völgyes lakóhelyének a környékén, 
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azon jóval túlszárnyalva, a szellő szárnyain repült szét híre, neve, 
becsülete és minden sallangtól mentes kultúrája. Ha az írók, művé-
szek nagy gárdáját vizsgáljuk, azt látjuk, hogy azok között nem ke-
vés a székelyek száma, azoké a székelyeké, akik megmaradtak szo-
kás, természetre nézve az egyszerűség fiainak, de az egyszerű szé-
kely szürruha alatt sok, hány és hány volt az érettségizett ember, 
földmívelő, akik a középiskola falai között szerzett tudományt fel-
használva nagy értéket képviseltek a község vezetésében kifejtett 
munkájukkal, szolgálván a község vezetésénél mint bírók, az egy-
ház vezetésénél és az iskolák ügyénél, mint tanácsosok, iskolaszéki 
tagok. 

A székely községek legkisebbikében is drága kincs volt a 
templom és i skola ; a templom ragyogott a fény és pompától, az is-
kola mint palota díszítette a község főterét. 

Csíksomlyó, oláh néven — botrány — Sumulei, temploma bel-
ső dísze, pompája fővárosi templomokhoz hasonlóvá tette, iskolái a 
kultúrfölény dokumentumai. Ez a község 920 lélek. Ebből a kis köz-
ségből indultak ki a székelytanítók Magyarország minden részébe, 
mint harcosai a székely, erős akarásnak, mint lankadatlan munkásai 
3 haza sorsát biztosító magyar tanügynek. A nagyratörés lankadatlan 
munkása minden székely község lakossága. Ma az a nagyratörő, ma-
gas kultúrájú nép elnyomva fetreng az oláh rabiga alatt, Erdélyben 
2 millió magyar testvérével küzd létének, életföltételeinek jogosságá-
ért, jaja, panasza áttör hozzánk a csonkahaza magyarjaihoz. Megsza-
badulását, sorsának jobbrafordulását epedő könnyek között tőlünk 
várja. Bízunk és hiszünk a magyarok Istenében, hisszük, hogy kö-
zéig, jön az idő, a megváltás nagy napja, melyen a testvéri szere-
tet letörli erdélyi magyarjaink könnyeit, visszaadja mindazt , amit a 
móc elrabolt, jogtalanul elvett, mert ennek meg kell történnie, be 
kell következnie. 

Erdélyt vissza, mindent v i s sza ! 
. . . s . . . k. 

Vidám történetek 
Irta: HOTOLYKAI PÓTSA JÁNOS. 

Ferenc császár idejében történt a következő eset. Kilyéni Szé-
kely Dávid kancellár a fiát Jánost katonai intézetbe akarta felvétetni 
s ezért audienciára kellett jelentkeznie. Előzőleg megtudta a szokást, 
hogy ha a császár a kérvényt a tükör elé helyezi, akkor kedvező lesz 
az elintézés, ellenkező esetben elutasításra lehet számítani. A császár 
átveszi a folyamodványt s a tükör háta mögé helyezi. Erre Székely 
Dávid felkiált: Nicht hinter den Spiegel, vor den Spiegel Kaiserliche 
und Königliche Majesztát. A császár elmosolyodott, a kérvényt a 
tükör elé helyezte és Jankóból híres jó huszártiszt lelt. 

Ez már jóval később történt. Kilyéni Székely Jánosék Seps i -
szentgyörgyön a megyeházsorán laktak. Székelyné br. Szentkereszty 
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Anna igen jó barátnője volt édes anyámnak. Asszonyok a háztartás-
ról, konyháról beszélgettek még abban az időben. így Anna 
bárónő elpanaszolta, hogy van neki egy kitűnő francia szakácsa, 
de rettenetesen lop. Tudod édes Máriám, én hogy segítek a dolgon, 
mondotta a bá rónő : Ha a szakács e l fordul : visszalopom, amit elcsent. 

A sógorom Székely György, az utolsó Kilyéni Székely igen 
csunyaszájú ember volt. Akit ő a csípős nyelvére vett, az megemle-
gette. Mikor brassói főispán lett az ilyefalvi kerületben utána a 48-as 
Brázay Zoltánt választották meg. Ez bosszantotta a sógoromat, mert 
egyrészt a kerület elveszett a munkáspárt részére, másrészt Brázay 
nem volt megyebeli, még hozzá kereskedő ember volt.. 

Brázay mint udvarias ember meg akarta látogatni az elődjét s e 
végett a vonatról Brassóban kiszállt. Mi Béldi Pállal, az akkori vm. 
főjegyzővel, jó barátai voltunk Zoltánnak, hiszén magunk is az ellen-
zékhez tartoztunk és igyekeztünk őt erről az udvariassági dologról 
lebeszélni. Nem sikerülvén vele utaztunk, hogy enyhítsük a találko-
zás ridegségét. A sógoromat a híres Eremiás-féle füszerüzletben ta-
láltuk, ahol a rendes délutáni meleg sonkáját és kis üveg pezsgőjét 
fogyasztotta. Brázay látva az üres üveget udvariasan megkérdezte a 
nálánál sokkal idősebb sógoromat, hogy mit parancsolna inni ? A só-
gorom gúnyosan végig nézett rajta s ezt felelte „sósborszeszt". 

Sándor János, mint belügyminiszter hivatalosan kiszállott Sep-
siszentgyörgyön. Fogadására édes atyámmal a főispánnal élén megje-
lent az egész vármegyei tisztikar. Az ünnepi szónok, a későbbi alis-
pán, akkor még főjegyző, Szentiványi Miklós volt. Ő arról volt hires, 
hogy nagyon szeretett szónokolni s ehhez kitűnő orgánuma, messze 
elhangzó dörgő hangja is volt. Mikor az üdvözlő beszéd első mon-
datát a tőle megszokott érces hangon elmondotta, a belügyminiszter 
odasúgja apámnak : Te Józsi, ha ezt a mi Miklós barátunkat Jászai 
Marival házasították volna össze, vajon milyen hangú gyermekek jöt-
tek volna a világra ? 

Háromszéki tél volt, pompás, szánkózni való idő, Benke Géza 
barátom nálam ebédelt s vacsorára magukhoz hívott Laborfalvára. 
Az ebédet nem bor nélkül fogyasztottuk el. Ebédután előállott a 
Géza barátom szánkója négy pompás almásszürkével. Ö hajtott s én 
mellette ülve a botommal magam i& ösztönöztem a lovakat. Azok 
megvadultak s valóságos versenytempóban körülszáguldozva a sep-
siszentgvörgyi piactéren minket a Kupferstich féle trafik előtt kiborí-
tottak. Én az ütődés mámorában ezeket a szavakat hallottam egy 
öreg székely asszony szá jábó l : Na ez az úrfi se szánkázik többet. 
Lássa-e kied kifolyott az agya. Na gondoltam magamban furcsa, hogy 
kifolyt az agyam és én mégis mindent hallok. A dolog úgy történt, hogy 
Benke Gézáné, a jóságos Zathureczky Anna vese-velő előételt akart 
nekünk vacsorára készíttetni s a velő a csomagból a fejem közé 
esett. 

Háromszéken édesatyám után gróf Haller János volt a főispán. 
Az Ő titkára volt az én kedves jó barátom Zalán Pista, ma már nyu-
galmazott miniszteri tanácsos. Azelőtt tényleges huszártiszt volt s így 
a kutyát, lovat szerette. Egy napon keresésére indultam lovagias ügy-
ben. Lovagolt a piactéren. Még pedig úgy, hogy ő ült az egyik lo-



von, a másikat meg hajtotta. A kabátja nagy zsebeiben kétoldalt egy-
egy fokszi ült. Elmeséltem az ügyet s elindultunk, hogy megnézzük 
a viadalt. Beengedtek, pedig nem vollunk segédek, de két üveg ko-
nyakot vittünk magunkkai. A felek összecsapnak s az egyiknek a 
füle leloccsan a padlóra, nagy vértócsa körülötte. Nosza nem kellett 
egyéb a Zalán kutyáinak, villámgyorsan kiugrottak a zsebekből s 
Pillanatok alatt felfalták a „fület. . . Szegény H. G. barátunk füle ott 
Pihent a foxi belsejében. Ő pedig haláláig fül nélkül maradt. Most 
Már ő is pihen vaiahol, de kár volna ha ez a kis történet feledésbe 
Menne. 

Weiss Bertholdnak a nagyajtai kerület képviselőjének, mániája 
volt az ajándékozás. A kocsijába mindig meghívott valakit, állandóan 
3—4 cigaretta tárcát hordott magánál s azokból kinálkodott. Egyszer 
csomagot küldött apám címére s abban egy szép ezüst serleg volt. 
Apám szörnyű dühbe gurult és minden megjegyzés nélkül visszaküldte. 
Erre néhány nap múlva érkezik egy aranyserleg. Azt is visszaküldte. 
A végén mégis lefőzte az apámat, mert a harmadik küldemény egy-
szerű bőrkeretben a Weiss házaspár képe volt. Ezt aztán már csak a 
szépséges feleségre való tekintettel sem lehetett visszaküldeni. 

Vadászaton vagyok Weiss Bertholdéknál. A gyönyörű parkban 
szolgálták fel a teát. Az én tekintetem véletlenül a kastély tornyára 
esik és csodálkozva látom, — az öreg nem kapott nemességet, — 
hogy azon kék és fehér lobogó leng. Kérdésemre, hogy mit jelentsen 
ez, azt a választ kaplam, hogy azok a család színei. Mivel még job-
ban csodálkoztam, az öreg rám mordult: Na mit bámulsz? Én va-
gyok Weiss, a feleségem pedig Blau Hermina. 

Székely keserves 
Gondolatok az augusztus 11. pesti székelygyűlésről 

Igen, ragaszkodunk Márton Ferenc bíróhoz. Dimény után Már-
ton. Talán heves ez a leváltási tempó! Egy cselekvésben és ered-
Ményben gazdag élet áll mögötte. Színes, egyenes és robosztusán 
székely egyéniségét nem tolhatjuk félre egy jószándékú, (mert ebben 
ugye nincs hiány forradalmi székelyek?), de fellegbejáró, fiatalos 
hevű csoport törekvéséért. Vagv olyan gazdagok vagyunk székely 
zsenikben, hogy tegnap Szabó "Dezső, ma Márton Ferenc feje fölött 
nézünk el ? Aligha. 

Valljuk, hogy a Hargitaváralja tag-hígitása nem szerencsés gon-
dolat ma, most. Talán holnap. — Igaza van Márton Ferencnek s az 
öt támogató Szacsvaynak és Páll Andornak, ez az egyesület ma, 
csak tiszta székelyvérűekből állhat. 

* 

Abban már ott is a gyűlésen és mindenütt széles e hazában 
egyetértünk (végre valamiben !), hogy közelebbről az összes kintlevő 
székelyt, továbbmenően pedig minden erdélyit egy nagy, erős és 
ütőerejü társadalmi egyesületbe kell tömöríteni. De azt már kétlem, 
hogy a Hargitaváraljába, mint meglévő egyesületbe, az összes működő 
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székely egyesületet (53-at) be lehetne sorolni!? 
* 

Na és a poli t ika! Itt ismét nagyon komolyan meg kell fontolni 
minden kezdeményezést és nem árt a legnagyobb óvatosság sem-
Politizáljon-e az egyesület, juttassa-e tagjait erdélyi célkitűzéssel 
mandátumhoz és ültesse irányító, vezető állásba arravaló tagja i t? 
Szép dolog. De vajon magyar véreink mit szólnak hozzá. Nem lesz-e 
ebből ellentét, gyűlöle t? Belenyugszanak-e abba a gondolatba, hogy 
a székely, mint a magyarfaj legtisztább vérű árnyalata, mint politi-
kailag a legiskolázottabb és legérzékenyebb; a mai zavaros eszme-
áramlatok között a legbiztosabban érzi a magyarvér és a magyar-
sors irányítását?! 

* 

A lap kérdése is fontos. A sajtó szerepe elvitathatatlan, óriási; 
Ha már erdélyi szellemű napilapunk nincs, legalább a mostani „Har-
gitaváralját* ne sorvasszuk e l ; sőt támogassuk, erősítsük, tökélete-
sítsük 1 Ne szervezzünk újat, hisz' a régit se pártoljuk. Tegyük ezt 
a lapot megfelelővé, kifogástalanná. Két komoly ellenvetés hangzott 
el a lap ellen. (Ugy-e nem ba j János bátyám, ha ezt is megirom ?) 
Először: a fővárosban a helye. Ez az országnak és a székelységnek 
is a szellemi központja. Igaz, de nem a pestiek, hanem a szegediek 
indították a lapot, mert ők érezték a hiányát és bennük volt meg a 
kezdeményezési lendület, bátorság és áldozatkészség. És tudná-e az 
új lap nélkülözni Jósa páratlan munka-iramát, lapszervezői és szer-
kesztői készségét és erején felüli anyagi áldozatát ? Vagy nem állna-e 
módjába a székelységnek — ha nagyon akarná, — hogy Jósát Pestre 
helyeztesse ? Azt hiszem kisebb ügyek érdekében hoztak már nagyobb 
áldozatot is. Másodszor: a lap sokat foglalkozik helyi eseményekkel 
személyi kérdésekkel, (de mikor Pest és a vidék nem ad anyagot! ) 
és sok a dilettáns írója (mint jómagam is) s ezek munkája nem 
közérdekű s általános értékű. Igen, ebben a vádban is sok az igaz-
ság. De míg más, jobb n incs ; mégis csak ez a lap az egyedüli, 
amely foglalkozik az itteni és az otthoni székelység sorsával. Híreket 
ad és gondolatokat palántál. Emlékeket közöl és ismereteket nyújt. 
Visszapillant a múltba és élteti a jövőbe vetett hitet. Tömörít és 
kapcsolatokat teremt a szétszórt székelyek között. Egyszóval hivatást 
tölt be, még fogyatékossága mellett is. Ezeknek a jószándékú írók-
nak a szerepe itt ma ugyanaz, mint valamikor a Bessenyeiek és a 
Kazinczyeké volt. Csak a kezdet úttörői. Hadd jöjjenek: Szabó De-
zső, Hegedűs L., Csanády Gy., Áprily L., Erdélyi J., Szász Zsombor 
és stb. s maradjon a mostaniakból, a legjava — s mi szívesen félre-
állunk, csak jöjjenek a nagyok. (Ámbár a lap jellege nem tisztán 
szépirodalmi.) Á mostani szerkesztői gárdának nagyrészét nem iro-
dalmi siker hevíti, (van annyi önkritikájuk) hanem csupán a „szent 
kötelesség", amíg nem jönnek a jobbak. 

És végül — igaza van tökéletesen Budaynak és a fiataloknak, 
— elszomorító, hogy míg a svábok a „germán óriás" felé kacsin-
gatnak, s mindenfelé mételyezik az elégedetlenkedőket, addig mi évek 
óta csak hajtogatjuk, hogy tenni kéne valamit, de nem sokat teszünk. 
(Apropo: négy ú j társközség alakult a közelmúltban.) G. / . 
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l á r m a f a 
K o r m á n y z ó U r u n k k ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s a . Mult számunkban 

részletesen foglalkoztunk az augusztus 6-iki ellenforradalmi ünnepség 
alkalmával Kormányzó Urunk Öföméltóságához juttatott ama díszfel-
irattal és kézifaragású bottal, amellyel a szegedi Hargitaváralja jelké 
Pes székely község elöljárósága hódolatos tiszteletét kívánta kifejezni 
nagy Vezérünk iránt. Erre Kormányzó Urunktól az alábbi köszönö 
'eirat érkezeit községünk elöljáróságához. 
Szeged sz. kir. város főispánja. 681/1939. főisp. sz. 

Hargitaváralja Jelképes Székely Község 
Tekintetes Elöljáróságának 

Szeged. 
Értesítem a Tekintetes Elöljáróságot, hogy a Kormányzó Úr 

Őfőméltósága a szegedi ellenforradalom 20-ik évfordulója alkalmá-
ból a szegedi Hargitaváralja Jelképes Székely Község vezetősége és 
a tagjai, valamint a „Hargitaváralja" c. lap szerkesztősége és olva-
sótábora nevében felterjesztett művészi kiállítású hódoló feliratért és 
abban kifejezésre juttatott hűségért és ragaszkodásért, valamint a ké-
^'faragású díszbot felajánlásában megnyilvánult kedves figyelemért 
Őfőméltósága szíves köszönetét nyilvánítani méltóztatott. 

Szeged, 1939. augusztus hó 25-én. 
Szeged sz. kir. város Főispán szabadságon, 
főispánja pecsétje. dr. Pálfy József sk. polgármester. 

Kinevezés . A vallás és közoktatásügyi miniszter úr dr. Ámbra-
hám Ambrus főiskolai rendes és egyetemi c. ny r. k. tanárt, tudós 
székely testvérünket, a szegedi áll. polg. isk. tanárképző főiskola 
igazgató tanácsának alelnökévé és a tanárképző főiskola igazgatójává 
nevezte ki. Ehhez a méltóképpen kiérdemelt kitüntető kinevezéshez a 
Hargitaváralja szerkesztősége és olvasótábora nevében küldjük öröm-
teli szerencsekivánságainkat a kiváló tudósnak és nagylelkű, székely 
testvérünknek, Isten áldását kérve további nagyvonalú munkásságára. 

A nemes székely nemzet képe. A Nemzeti Figyelő 1939. évi 
augusztus 20-i (34. sz.) száma értékes ismertetést közölt Rugonfalvi 
Kiss István dr. szerkesztésében e címen megjelent perdöntő munkáról. 

Reményik Andor költészetét ismertető közleményünk folyta-
tása és vége helyszűke miatt valamelyik következő számunkban fog 
megjelenni. Többek érdeklődésére e helyen is megemlitjük, hogy 
e közleményünk könyv alakban is meg fog a közeljövőben jelenni s 
ennélfogva azoknak, akik e közleményt tartalmazó lapszámokkat 
megrendelni szívesek voltak, olcsóbban és összefüggő alakban fogjuk 
annak idején eljuttatni. 

A „Hargitaváralja" Amerikában. Lapunk július 15-i (14. sz.) 
számából a Bridgeportban megjelenő „Egyetértcs" c. amerikai ú jság 
aug. 4. száma hozta dr. Ditrói Gábor egy. ny. r. tanár „Erdélyért 
sikoltottak a t rombiták" c. cikkünket (8 I.) és Kuszkóné Tokaji Nagy 
Irma lapunk július hó 1. (13 sz.) számában megjelent Góbésá-
gait. (4. 1.) 

L a p u n k f e n n t a r t á s á h o z szeptember hóra hozzájárult dr. Szacs-
vay József 10 P-vei, és Futásfalvi Vargyassy Márton 5 P-vel. 



HARGITA VÁRALJA 

O l v a s ó i n k h o z . A Hargitaváralja kiadóhivatala székely hittel és 
reménységgel kéri elö és utófizetőit egyaránt, hogy előfizetéseiket 
megújítani, hátralékaikat pedig mielőbb rendezni szíveskedjenek. Előző 
számunk kiadása a rendesnél jóval több költséget kívánt s így jelen 
számunkat egy íven voltunk kénytelenek megjelentetni. 

Erdélyi hirek 
H a l á l o z á s . Ütö Béla unitárius esperes 72 éves korában Alsó-

rákoson, Nagyküküllő megyében váratlanul elhúnyt. Nemcsak a köz-
ismert és kiterjedt Ütő családot, hanem az erdélyi magyarságot is 
súlyos veszteség érte ezzel. Ütő Béla ott harcolt a székelység élén 
sok nehéz esztendőn át. Igaz részvét kíséri sírjába a lelkes székely 
testvért. 

„Egy barázdát s em ! A mienk volt és a mienk marad!" 
oláhnyelvű feliratokat viselő táblák kifüggesztésére kötelezték Romá-
niában különösen a határmenti magyar lakosságot. A táblák ára 
100 lei. 

N a g y v á r a d o n egy román katonát rongyos magyar huszárru-
hába öltöztetve lóháton járattak a városban azzal a hazug híreszte-
léssel, hogy Magyarországról szökött át, mert ott elviselhetetlen sorsa 
van a magyar katonának, rongyokban járatják és éheztetik őket. 

Háromszék megye területén levő gyógyfürdők mindenkor 
a székely közbirtokosság tulajdonai voltak. Most Chiricha ügyész be-
adványt nyújtott a sepsiszentgyörgyi törvényszékhez, hogy a három-
széki gyógyfürdők tulajdonjogát írják át a politikai községekre. Csík-
megye fürdői után így akarják a román állam kezére juttatni a há-
romszékieket is. A sepsiszentgyörgyi törvényszéken folyik a tárgyalás. 

A t i sza i tu ta jozás ü g y é b e n a magyar-román bizottság úgy 
döntött, hogy a Tiszapart rongálásáért és fenntartási költségeire a 
magyar állam Romániának három részletben évi négy millió leit fizet. 

Az erdély i m a g y a r e v a n g é l i k u s o k magyar ev. püspökség 
felállítását kérték. A román kormány meg is ígérte, de most a szász 
püspökség hatáskörébe akarja utalni őket. A magyar származású és 
vérű evangélikusok tiltakozással éltek. 

Katonai z ó n á k a t állítottak fel Romániában, melyekben külön-
féle rendelkezéseket tettek. Vannak erődítési, katonai érdekű és ha-
tárzónák. A katonai érdekűben semmiféle ingatlan nem cserélhet gaz-
dát a hadügyminisztérium engedélye nélkül. Mindegyik zónában ka-
tonailag láttamozott hatósági igazolvánnyal kell bírnia a lakosságnak. 
A városok és községek maguk se tudják, melyik zónába tartoznak. 
Általános a zavar. 

A brassó i S z é k e l y T á r s a s á g évi közgyűlésén megtartott be-
számolók szerint eredményes munkát végeztek az egyesületben. A 
közgyűlés elnöknek ismét Szele Béla dr.-t választotta. Úgyvezető el-
nök Szabó Béni lett. 

R o m á n i á b a n kl imat ikus g y ó g y h e l y n e k nyilvánítják a szőlő-
termő vidékeket, mivel ezek szőlőkúra tartására alkalmasak. 



Nyelvvizsgát követel a román ügyvédszövetség a kisebbségi 
ügyvédektől. A rendelet a müködö kisebbségi ügyvédekre is vonat-
koztatható, kérik tehát a rendelet módosítását, hogy a működő ügy-
védeket nyelvvizsga elé ne állíthassák. 

A román iskolás gyermekek akár az iskolai, akár az or-
szágőr egyenruhát kötelesek viselni a nemzetnevelésügyi miniszter 
rendelete szerint. 

Román készülődés . Nagyarányú katonai készülődés folyik Ro-
mániában, ami igazolja, hogy nagyon kritikusnak vélik a közelgő 
őszi hónapokat. A márciusi csapatösszevonások óta állandó behívá-
sok történtek. Az augusztus 15-i hadgyakorlatokra fél millió embert 
állítottak készenlétbe. A nemzetvédelmi minisztérium most küldte szét 
a mozgósítás esetére utasításokat tartalmazó felhívásokat. A kard-
csörtető „hős római utódok" nemsokára más tónusban fognak be-
szélni, mert él magyar s áll Buda még I 

Összetaposták az oláhok a kegyelet koszorúit. A bánsági 
tragyarsagnak a Temesvár melletti SzabadLuu Petőfi emlékmüvénél 
tartandó kegyelet ünnepségét az oláh hatóság elutasítván, mintegy 
500 m igyar zarándokolt az évforduló délelőttjén az emlékműhöz, hogy 
koszorúikat elhelyezzék. A csendőrség a csoportokat szétoszlatta. A 
népközösség és az egyletek vezetősége koszoiúinak és a magyar 
gyeimekek vadvirág csokrainak elhelyezését azonban nem tudta meg-
akadályozni. így történt, hogy a sötétség beálltakor néhány falusi 
oláh a park közepén álló Petőfi szoborhoz lopódzott és vad gyűlölettel 
összetaposták a magyarok koszorúit és virágait. E sötét vandaliz-
must hallgatagon nézték végig a közelben rejtőző magyarok. Mi sem 
fogunk felejteni I 

Községi Élet 
Szeged . Községünk augusztus hó 27-én kirándulást rendezett 

Sártóra, az algyői vasúti híd közelében eső regényes Tiszapartra. Az 
idő nem volt kedvező és ezért sok jelentkező lemaradt. Délelőtt egy 
kis esőcskét is kaptunk, de aztán kiderült és az esti vonatindulásig 
kitűnően mulattunk és elbeszélgettünk székely ügyünket érintő kérdé-
sekről. 

Felsőgal la . A szokásos negyedévi székely vacsorát aug. 12-én 
tartották meg. Mezey Árpád bíró lendületes szavakkal köszöntötte a 
jelenlevőket. Szava, mint mindig, most is nagy tapsot aratott. Majd 
Ditrói Bajkó Andor bányafelügyelő emelkedett szólásra. Kegyeletes 
szavakkal emlékezett meg néhai jóbarátjáról Lázár István nagy szé-
kely íróról. Szavaiból a székely lélek mélysége, s a csíki havasok 
Üdesége tárult elénk. Ezután felolvasta Lázár I. egyik kitűnő érteke-
zését a székely fajról. A közönség meleg rokonszenvvel és nagy fi-
gyelemmel hallgatta a tüzes és fonikus í ást. Elöadéul Tamás Károlyt, 
a Hargitaváralja jónevü szerkesziőiársát hívták meg. Az előadó be-
tegségére való hivatkozással nem jelent ugyan meg a vacsorán, de 
elkü'dte beszédét s ezt Gáli István tanár ismertette, mintegy 70 főnyi 



társaság előtt. — Tamás Károlyt úgy ismerjük, mint komoly, töp-
rengő, gondolkozó főt, ki keresi, kutatja az élet titkait. Ez a mun-
kája is ebből a szempontból világítja meg a szerzői. Az igaz és er-
kölcsös élet fenségét állítja elénk. Beszél a lélek „mérlegkönyvéről" 
s ennek csalhatatlanságáról. A nemzeti és a nemzetközi élet különb-
ségeit állítja elénk. Nemes lendülettel cáfolja „egyenlők vagyunk" fel-
fogást és megragadó színekkel ecseteli a hazafias érzést s rámutat, 
„hogy a nemzet életgyökere a nagy, nemzeti hősök mártíromságában 
van". — Nemcsak az egyénnek, hanem a nemzeteknek is van „mér-
legkönyve" — fejtegeti továbbá. Itt a világháború német és orosz 
győzelem esélyeit villantja meg. Majd a befejező részben a Felvidék 
visszatéréséről és Románia magyar—bolgár—orosz ellentéteiről be-
szélve kiált fe l : „Van bíró a felhők felett! — Mi pedig mély hódo-
lattal köszöntjük a kiváló szerzőt, s büszkén zárjuk emlékezetünkbe 
e székely filozófust, aki kristálytiszta gondolatvezetésével egy tisztul-
tabb, nemes életcél felé mutat. Tamás Károly bátyánk ! Isten áldjon 
meg a tanításodért. Gallai krónikás. 

Gyöntrő. Erdei kirándulás. A Hargitaváralja Jelképes Székely 
Község Gyötnrői Társközsége aug. 13-án tartotta erdei kirándulását 
a gróf Teleki uradalom fenyves erdejében. A társközség székely la-
kói együttes megjelenéssel hódoltak a hagyományos székely össze'ar-
tás, szeretet és ragaszkodásnak. A gyakori eszmecsere és tettre kész-
ség folytonos ápolásának munkálása Erdély sorsának jobbrafordulá-
sáért, minden székely állandó elsőrendű törekvésének tárgya. Test-
véreink segélykiáltása hív, nógat s azért ápoljuk folyton a sohasem 
lankadó küzdelmet, mely ¡estvéreinket visszaadja, győz az igazság, 
felragyog annak a napja, el kell jönnie a testvériség pirkadó haj-
nalának. 

Társas összejövete l volt aug. 15-én a Soponvai vendéglő 
nagytermében, melyen a Hergitaváraija Jelképes Székely Község Gyötn-
rői Társközségének lakói teljes számban jelen voltak, a még nem 
lakók közül pedig mint vendégek megjelentek vitéz Papp Béla ezre-
des, Palinay Levente és neje, Kovács Sándor gazdasági felügyelő és 
nej1 , Lelkes Béla uradalmi intéző és neje, dr. A j t y Álad tr (Mag'ód) 
és Híjász Pilné. Vitéz Papp Béláné székely nagyasszony ntár régebb 
tagja a győmrői jelképes községnek. Vendégek megismervén a szé-
kely hagyományos testvériséget, a lankadatlan küzdelmet, melyet köz-
ségünk erdélyi lestvéreinkért kifejt, mindnyájan jelentkeztek a felvé-
telre. A társközség bírája üdvözölte a megjelenteket, Kovács András 
aibí 'ó pedig költeményeivel buzdított, lelkesített a szép Erdélyérti 
küzdelemre. 

Olvassuk 
Terjesszük a 

Hargitaváralját! 




