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írásait megkaptam. Mihelyt lehetséges 
lesz hozok belőle. Regénye kéziratát 
megőriztük és örzük. Sajnos megállapí-
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tudomcnyos, szépirodalmi é s társadalmi folyóirata. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én 
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árkosi VERESS G Á B O R dr. 
főbírónk szózatparancsa a Hargitaváralja 

lakosságához 

Jtlen számunkban egy felbecsülhetetlen értékű és eredményei-
ben messzire kiható változást lát az olvasó. Jelen számunk ugyanis 
úí és állandó rovattal, a Hivatalos Értesítővel bővült és gazdagodott, 
mely különlenyomatban ezer meg ezer példányban fut szét székely 
é s erdélyi magyar testvéreink kezéhez, hogy hírül vigye mindenkinek 
a Hargitaváralja székely község főbírájának, árkosi Veress Qábor dr.-
nak, — aki előtt székely tisztelettel, szeretettel és alázattal hajtjuk 
m e g a székely akarás felszentelt lobogóját, — az összeforrás szent 
s?ükségszeröségének győzedelmes tetté változását s Attila népe minden 
egyes tagját a szigorú fegyelemre alapozott kötelességteljesítésre fel-
hívó nagyparancsai: 

„ E g y e t l e n s z i k l a t ö m b b é kel l ö s s z e f o r r n u n k , m e l y m i n d e n 
'dők v i h a r á v a l d a c o l v a b ü s z k é n ver i v i s s z a a s z é t h ú z á s , a m e g 
n e m é r t é s h u l l á m a i t , u t a t j e l ez , i r á n y t s r a b a n n a k a m u n k á n a k , 
a n i e l y n e k e l v é g z é s e e g y e d ü l j e l e n t h e t m e g n y u g v á s t m i n d a 
s z é k e l y n e k , m i n d a z e r d é l y i m a g y a r n a k " . 

Ezt a parancsot várva-vártuk. Nem jölt későn ma sem. Mi e 
Parancs előtt hűséggel és székely becsülettel állunk vigyázzban. Nem 
,ehet többé a nagy szent közösségben megtévesztő ( s megtévedt. Mi, 
akik éjjelt nappallá téve harcoltunk igazságunk győzelméért és a ha-
téit halt őshazánk feltámasztásáért, a nagyparancs betűinek mély ér-
tékelésével nyujtjuk tiszta jószándékkil jobbunkat minden vérbeli szé-
kely és erdélyi magyar testvér felé az alázatban és fegyelemben dia-
dalmaskodott kötelesség parancsszava szellemében, mert e tiszteletre-
méltó szellem, mely vezérünk lelkéből árad, megkövete'i, hogy min-
den székely, ha ilyen van, félretegye az egyéni sérelmek, hiúságok 
Eresztette gvailó ellenkezések céltalan és sokszor a közügyre vesze-
delmet hozó visszavonást és széthúzást s „ s z i k l a t ö m b b é v á l v a " kell 
mindenkinek hozzájárulni szent eszméinket megvalósító közös mun-
kához, mert „ m i n d a n n y i a n e g y e t l e n n a g y c s a l á d n a k v a g y u n k 
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g y e r m e k e i , — szól f ő b í r á n k s z ó z a t p a r a n c s a , — a m e l y c s a l á d -
n a k a n e v e M a g y a r o r s z á g o n : H a r g i t a v á r a l j a " . 

És, ha valóban egy családnak vagyunk gyermekei, akkora legfe-
gyelmezeltebb egymásiránti alázattal kell engedelmeskedniük kivétel nél-
kül a család vezérének, a Hargilaváralja főbírájának mindazoknak, akik e 
szent kötelékbe való tartozandóságukat elismerik és vallják. E család ve-
zére ide hív és ide vár szózatában minden igaz székelyt és erdélyi ma-
gyart. Itt van az ideje, hogy a nagy, általános, egyéni szenvmentes össze-
forrást megteremtsük a napról-napra ingadozó történelmi változásban, 
hogy a nagymultú és világhatalmú hűn biiodalom másfél ezredéves kár-
pátokmenti birtokmaradványának szabadságát és függetlenségét ki-
vívjuk ae isteni és emberi jogok nevében és hatalmával. 

Aki jobbat, többet, nagyobbat és hősiesebbet tud termelni és 
alkotni az jelentkezzék a nagy család vezérénél, főbíránknál s mi át-
adjuk helyünket annak, aki megfelelő garanciát nyújt múltjával, éle-
tével és munkájával a Hargitaváralja célkilüzéseinek megfelelő további 
alkotó és építő előbbrehaladás biztosítására. És, aki kételkedik még 
a mi hazafiúi akarásunkban és becsületes munkánkban, azok elé 
állítjuk szavaink tettreváltó igéretét, — ami nemcsak a nagy székely 
család, hanem az egész világ előtt kötelez, — : minden munkánkat, 
minden áldozatunkat, — legyen az vér, szellemi vagy anyagi ér-
ték, — továbbra is készenlétben tartva, szigorú vasfegyelemmel vé-
gezzük azt a kötelességteljesítést, amelyet mindenkor ránk szab a 
haza, a család és a székely becsület! 

csikszentgyörgyi Jósa János. 

Ábrahám Ambrus Andor dr. 
A tudományos világ és a székely nemzet egyik kiváló nagysá-

gának, tusnádi székely atyánkfiának, Ábrahám Ambrus Andor dr.-nak 
szenteljük e vezérsorokat abból az alkalomból, hogy székely testvé-
rünket, az európai hírű tudóst, a világviszonylatban is elismert és 
első helyen álló idegkutatót a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr, 
mint a Tanárképző Főiskola nagyérdemű r. tanárát és a Pázmány 
Péter Tudományegyetem kiváló c. ny. rk. tanárát, az Állami Polgári-
iskolai Tanárképző Főiskola igazgató tanácsának alelnökévé, a Tanár-
képő Főiskola igazgatójává, majd pedig az Országos Polgáriiskolai 
Tanárvizsgáló bizottság alelnökévé s a Tanftóképzőintézeti Tanárok 
Apponyi Kollégiumának igazgatójává nevezte ki. 

A Hargita aljának kicsiny, de vadregényesen csodaszép szögle-
téből indult útnak a nagyvilágnak Ábrahám Ambrus Andor dr. a na-
gyottenni akarás elhatározását, az örökké dolgozni vágyás alkotóere-
jét és a székely hon- és fajszeretet csillogó drágaköveit rejtő ki-
csinyke tarisznyájával, elméjének, lelkének s szívének kiapadhatatlan 
gazdag forrásával Isten és Haza zászlaját fennen lobogtatva. A szü-
netet nem ismerő toll- és belűvető-szántó nagy munkás a magyar 
jövendő eszményeit szolgáló hittel és reménységgel, de a kötelesség-
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árzet mindeneket legyőző hatalmával lépett az életküzdelem nyilt po-
rondjára, hogy példát mutasson arra, miként lehet s hogyan kell a 
győzelmet kivívni fajtánk erősítése, felemelése érdekében ; de bizony-
ságát adta annak is, hegy a munka útját sohasem ludják eltorla-
szolni, vagy elsáncolni a kicsiny versenyzők, az iramot tartani nem 
tudók, az önös érdekeket biztosítani igyekvők, mert a nagy, szent és 
komoly munka diadalmas szekere zökkenés nélkül robog át az élet-
akadályokon az elismerés és a dicsőség végpontja felé, mely mind-
nyájunkra egyformán szórja áldásos örömsugarait, a büszkeség láng-
kéveit. 

Ábrahám Ambrus Andor dr. valóban egyike azoknak a keve-
seknek, akiknek pályafutása örömöt és büszKeséget hozoti a demar-
káción inneni és túli székelységnek; akik a felfelé ívelő pályán emel-
kedve szerényen ölelték magukhoz és vitték magukkal az övékhez 
hasonló életakarással, munkakedvvel s székely becsülettel megáldott 
testvéreiket, akik minden idejüket a székely hon- és fajszeretet álom-
vágyával igyekeztek kihasznalni és értékesíteni a nagy történelmi cé-
'ok és az eleseit nemzet fölemelésének szolgálatában. 

Jól esik leszögeznem, hogy Ábrahám Ambius Andor dr. észben, 
jellemben, okosságban, bölcsességben, éleslátásban, nyfltszívűségben, 
az egyenes úton haladásban, a „föd'g" becsületességben, a minden 
jóéit, szépért lelkesedésben és a közért dolgozó önfeláldozásban 
Minta- és példaképe az igazi székely típusnak, aki, ha jót nem tehet, 
rosszat sem tesz, még ellenségérek sem. 

Az áldolt papi lélekből csak jóság és szeretet sugárzik s min-
den, amit kezével érint, a toll, a tárgyak, mintha az örökéletüséget 
hirdetnék, igazolnák. 

Az a karécsonyfaág is, amelyet nekem Ábrahám Ambrus Andor 
dr. 1937. év karácsonyára adott, amelyet most a többi múzeális tár-
gyak között üveg alatt őrzök, amely a csíki hegyekből kapott fenyő-
fáról való, s amelynek törzse ma Ábrahám Ambrus Andor dr. egyik 
gyönyöifi szép philoderdronjának támaszkarója lett, a legcsodálato-
sabb örökéletüséget bizonyltja. Ez a fenyőgally ugyanis nemcsak, hogy 
lem hullatja le leveleit, hanem letéphetlenül, teljes épségben rajta 
maradt valamennyi. Csuda volna-e ez, vagy Ábrahám Ambrus An-
dor dr. kitartást parancsoló, az örökéletüséget állandósító áldott 
kezének hatóereje figyelmeztet benne arra, hogy ilyen öröknek kell 
•ennie a székely összefogásnak, szeretetnek és egymáshoz való ra-
gaszkodásnak I ? És mennyi lelki jóság, mennyi szívbéli szeretet öm-
tátt át lelkünkbe, szivünkbe ama Írásokon keresztül, amelyeket a 
Hargitaváralja hasábjain voltunk szerencsések közölni és olvasni. Ha-
sonlóan továbbították a szív melegségét úgy távol Keleten a „Csíki 
Lapok", a „Qyergyó" és az „Erdélyi Lapok", mint idebennt a „Sze-
gedi Uj Nemzedék", a „Oödöllői Hirlap" s más lapok. Szívhez szól-
•ak, mert az igaz székely szív diktálta azokat. A hala csekély jelében 
viszonozzuk a sok jóságát és ritka szeretetét. És örvendezünk, hogy 
van még olyan magasságba emelkedett férfiú, akiben mindig meg-
találjuk a fenkölt nemességet és az áldozatosságot, amellyel Ábrahám 
Ambrus dr. oly sokszor derűssé, széppé és elevenné tette a rideg, 
közönytől gyakorta zúzmarás szegedi székely társközség életét. 

• 
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Ábrahám Ambrus Andor dr. rövid életrajzát és tudományos 
munkásságát az alábbiakban ismertetjük: 

Áb'ahám Ambrus Andor dr. jászóvári premontrei kanonok, egyetemi c. 
ny. rk., főiskolai r. tanár, a Természettudományi Társulat, a Szent István Akadé-
mia, az Aquinói Szent Tamas Társaság, az amerikai Catholic round table of sci-
ence tagja. Született Tusnádon (Csik vin ) 18.13., nov. 20. Gymnáziumi tanulmá-
nyait Csíksomlyón és Csíkszeredában végezte. É etiségi vizsgát tett 1913-ban 
Csíkszeredában. Ezután a Jászóvári Premontrei Kanonokrendbe lépett s kél éven 
keresztül Jászón theológiai tanulmányokat végzett. 1915-ben Budapestre került a 
rend tanárképző intézetébe, a Norbertinumba, ahol folytatta theológiai tanulmá-
nyait s egyúttal hallgatója volt a Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészeti 
Fakultásának. 1917. őszén Kassán pappá szentelték s ugyanekkor a Pázmány Pé-
ter Tudományegyetem Állattani és Összehasonlító Bonctani intézetének tanai se-
géde lett. 1919-ben a földrajz-természetrajz szakcsopor ból középiskolai tanári 
okleve'et, 1922-ben bölcsészettudományi doktorátust szerzett s ugyanakkor a 
fenntnevezett intézet atíjurctusavá neveztetett ki. 1926-ban „Gerinces allatok szö-
vettana" c. tárgykörbő' egyetemi magánfanári képesítést nyert. 19.8-tól 1934-ig 
a Pázmány Péter Tudományegyetemen helyettes tanári, majd megbízott előadói 
minőségben előadott gyógyszereszeti allattant és állatrendszertant. 1934 óta a 
szegedi Áll. Polg. Isk. Tanarképző Főiskola rendes tanára. 1936-ban a Pázmány 
Péter Tudományegyetem c. ny. rk. tanára lett. Külföldi tanulmányai során hosz-
szabb-rövidebb időt fordított Jena, Lipcse, Berlin, Hamburg, Bonn, Frankfurt 
(am Main), Heidelberg, Freiburg, München, Innsbruck, Wien, Glasgow, Liver-
pool, Oxford és Padova állattani és szövettani intézeteinek a tanulmányozására, 
s idegtani kutatásokat folytatott a nápolyi zoológiai állomáson. 

Tudományos munkássága túlnyomó részben az összehasonlító szövettan, 
főleg pedig az idegtan területére esik. Idevonatkozó dolgozatait a legkülönbö-
zőbb. hazai és külföldi szakfolyóiratok hozták, inint a Magyar Tudományos Aka-
démia Mathematikai és Természettudományi Értesítője, Budapest. — A Magyar 
Biológiai Kutató Intézet Munkáiból, Tihany. — Állattani Közlemények, Budapest 
— Esztergomi Katolikus Nyári Egyetem Előadásaiból. Bpest. — Katolikus Szemle, 
Budapest. — Magyar Gyógyszerésztud. Társaság Értesítője, Budapest.— Orvosok 
és Gyógyszerészek Lapja, Debrecen. — Szent Tamás Könyvtár, Budapest. — 
Studia Zoologica, Budapest. — Archivio Zoologico Italiano Vol. XVI., Padova. — 
Comptes Rendus du Xli-e Congres International de Zoologie Lisbonne, Lis-
bonne. — Zeitschrlft für Morphologie und Ökologie der Tiere, Berlin. — Zeit-
schiift für Zellforschung und mikroskopi.-che Anatomie, Berlin. — Zoologíscher 
Anzeiger, Leipzig. — The Biologist, Amerika. — stb. 

* 

Ábrahám Ambrus Andor dr. vállaira az elismert munkát jutalmazó 
kitüntetés természetesen újabb munkaterhet emelt és ezzel kapcso-
latos új életrendet eredményezett. A rrikroskop előtt do lgozó tu-
dós pap ugyanis fél 6 órakor kel s 6 órakor minden nap misét mond 
és csekély megszakítással esti 11 óráig dolgozik hivatalos és dolgozó 
szobáiban, És végzi ezt a ketlőzött munkát fegyelmezett akaraterővel 
a haza és a székelység újabb dicsőségére és büszkeségére. Mi a 
Hargitaváralja hasábjain azt kívánjuk dr. Ábrahám Ambrusnak, hogy 
a jó Isten kegyelméből ezt a nagy munkát örök frisseséggel végez-
hesse a ránk kiszabott élethatáron túl is s munkája, keze, imája ke-
ményítse meg a székely akaratot, hogy az, mint az elszáradt csíki 
fenyőgally lehullani nem akaró tűlevelei, öröktartósan csüngjön Nagy 
Lajos és Attila birodalmán. 

Csikszentgyörgyi Jósa János. 
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Erdély é s az új magyar bélyegek 
Irta: Dr. báró NYÁRY PÁL 

A magyar pjsta az október 2 8 - 3 1 iki Országos Protestáns Na-
pok emlékéie új bélyeg sorozatot adott ki. Elgyönyörködve Légrády 
Sándor művészi kiállítású bélyegein, örömmel fedezzük fel rajtuk a 
letűnt fényes századok ódon levegőjét elénkvarázsló erdélyi nagysá-
gok arcképeit. Büszkén nézhetjük ez< ket a szép, történelmi hasonmá-
sokat, mert ezekből a kis bélyegekből felénk sugárzik Erdélyország 
egykori fénye, hatalma. Mert ezek a képek azoknak a véres száza-
doknak kimagasló büszkeségeit ábrázolják, amikor Magyarország 
három részre szakadva állta büszke, néma daccal az idők viharát. 

Nézzük most már mit mesél nekünk ez öt darabból á.ló em-
léksor Erdélyről, a véres, dicsőséges századokról, a szinte semmiből 
egvszere kirobbanó magyar irodalomról és tudományról . . . 

A zöldszínű 6 filléres bélyeg DévH Bíró Mátyásnak ( f 1545) 
és Méhus Juhász Péternek (+1572) az Úrvacsora jegyeit szimbolizáló 
búzakalásszal és szőlőfürttel díszített s János evangélista egy-egy 
idézetével kisért névtábláit ábrázolja. 

Dévai Biró Mátyás, a „Magyar Luther" Erdély szülötte volt. 
Valószínűleg 1500 körül született a Hunyad-megyei Déván. Krakkó-
ban é . Wittenbergben tanuli s itt asztaltársa volt Luthernek is, aki 
igen nigy hatással volt az ifjú theológusra. Mint kassai lelkész ő 
terítette Újhely városát az evangelikus hitre. Közben raboskodott Li-
bává várában, majd kiszabadulása után felkereste Melanchtont. Haza-
térve debreceni pap, később pedig esperes lett. Kü.önösen sárvári 
tartózkodása alait igen sok nagybecsű theológiai munkát írt. 

Mélius Juhász Péter, a „Magyar Kálvin" ugyan nem volt er-
délyi származású, élete mégis szorosan összefüggőit Erdélyországgal. 
Wittenbergi tanulmányai után ugyanis mint debreceni lelkész és püs-
pök, — ahol különben az első nyomdát is felállította, — sokszor 
megfordult Erdélyben. Részt vett a tíz napig tartó hírneves gyulafe-
hérvári vitán is, amely épen úgy eldöntetlenül végződött, akár csak 
a Nagyváradon'tartott későbbi hitvita is. Igen sok theológiai müvet, 
bibliafordítást és egyházi éneket írt. O írta az első magyar növény-
tani munkát is. 

A lilásszínű 10 filléres bélyeg Károli Gáspárt (1529-1591) , 
az első magyar biblia fordítóját ábrázolja, kezében tartva élete nagy 
müvét. Károli Gáspár Nagykárolyban született s tanulmányait német 
és svájci egyetemeken folytatta. Mint gönci esperes látott neki a bib-
liafordításnak. Ez az első teljes magyar nyelven megjelent 0 és Uj 
Szövetség három kötetben Vizsolyban látott napvilágot a nagy fordító 
halála előtti évben. A bélyeg hátterében egy egykorú könyvnyomó 
sajtó is látható. 

A 20 filléres bélyegen a legnagyobb magyar zsoltárfordító: 
Szericzi Molnár Albertnek (1574—1607) Kálvin Institutiójának cím-
'apjáról ismeretes hasonmása látható. Molnár Albert, mint előneve is 
mulatja, nem volt erdélyi születésű s életének javarészét is külföl-
dön töltötte, zsoltárfordításaival, magyar-latin tudományos szótárával, 
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magyar nyelvtanával és Károli bibliájának átdolgozásával azonban 
igen nagy hatással volt az erdélyi fejedelmi udvarra is. A bélyeg 
rajzán Szenczi Molnár Albert az 1607-ben Herbornban kinyomatott 
zsoltárfordítását lapozgatja. A kép hátterét a „Te benned bíztunk..." 
című gyönyörű zsoltárának első hangjegyei ékesítik. 

A 32 filléres, barnaszínben tartott bélyeg a legnagyobb erdélyi 
fejedelemnek, a bibliáslelkű Iktári Bethlen Gábornak (1580—1629) 
Kilián Farkas egykorú rézmelszete nyomán közismert lovasalakját 
mutatja. Erről a remektii sikerült képről szinle megelevenedni látszik 
Erdély aranykora, egykori fénye, gazdagsága, hatalma. Hej, sóhajt 
fel önként az ember, hol van az az idő, amikor még az apró kis 
Erdély Európa egyik legnagyobb, legszámottevőbb tényezője volt. 
Hol van már a hires gyulafehérvári Bethlen kollégium, ahol a XVII. 
század legkiválóbb protestáns professzorai tanították a messze föld-
ről ide sereglett diákokat . . . 

A 40 filléres, kékszínű bélyeg a legnagyobb magyar nagyasz-
szonyok egyikét: Serkei Lórántffy Zsuzsannát (1600—1660), I. Rákó-
czy György erdélyi fejedelem nemesszívü élettársát mutatja be a 
Ráthold nemzetségből eredi Lórántffy család hársleveles címerétől 
kisérve. Valóban nem lehet elsiklani meghatódás nélkül e mellett a 
nemesen egyszerű fejedelmi asszony képmása előtt Lórántffy Zsu-
zsanna bár a felvidék virága volt, fejedelmi férje révén magasztos 
élete mégis elválaszthatatlanul egyesült Erdéllyel is. Lénye mint tün-
döklő szivárvány fogta össze Erdélyt a Felvidékkel. Kevesen alkottak 
annyit mint ő. Vallásos volt a szó legmagasztosabb értelmében, pár-
tolta és segítette a tudományokat és az irodalmat pénzzel és tollal. 
Elég, ha Comeniusra, a világhírű pedagógusra gondolunk, akit a 
fejedelemasszony hívott meg a sárospataki kollégiumba tanárnak. 
Vagyonával bőkezűen segítette az erdélyi és a magyar irodalmat, de 
ö maga is tollat ragadott. 

Íme, így elevenítették meg ezek a kis színes bélyegek Erdély-
ország egykori dicsőséges történelmének legfényesebb lapjait. . . 

Hazajáró lelkek. 
Kérem az olvasót, ne vegye unalmasnak, hogy megint Egerpa-

tak községet említem, én ugyan szívesen leírom százszor is, azon-
ban az olvasó, meglehet, hogy nem szívesen olvassa. Az adatok, 
amelyeket meg akarok örökíteni, e község fonásából merítettem, ami 
nem azt jelenti, hogy a megörökítendő szokások CFak Egerpatak köz-
ségében voltak gyakorlatban, nem, hiszen általánosak voltak a szé-
kelyek között. 

Kérlek, kedves olvasóm, te se únd meg tehát Egerpatakról szóló 
apró emlékeimet, sőt nagyon kérlek benneteket, hogy a ti emlékei-
tekben meggyökerezett, hasonló régi, majdnem feledésbe merült, bár-
miféle székely szokást, megörökítés végett szíveskedjetek a Hargita-
váralja közlöny szerkesztőségéhez levélben eljuttatni, ne bántson az 
a gondolat, hogy talán csekélység lenne, amit megörökíthetnétek, ezt 
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á kérdést bizzuk a történelmi szakértőkre, hiszen látjátok, hogy az én 
|eil"ásomban sincsen valami igen feltűnő, de azt hiszem, hogy a mos-
táni leírásomban említett „Llbhinta" még az őskorból kell származ-
i k , amikor nem volt sem vas, sem kötél. íme minden csekélységnek 
'átsző dolog életünk koszorújában egy kis virágot fog képviselni. 

Siessetek hát kedves székely testvérek, küldjétek azt a herva-
dasba induló, de a székely leikünkhöz fűződő virágokat, hogy majd 
á koszorúkötőnek legyen kincset érő anyaga, hiszen a Hargitaváralja 
közlöny nagyérdemű szerkesztője ezért nyitotta meg a Hazajáró lel-
kek kapuját. 

Mielőtt a lényeghez nyúlnék megemlítem, hogy Egerpatak köz-
egében gyermekkorom idején milyen nevű családok laktak, akiket 
öslakóknak vélek, de nem kezeskedem, hogy minden család neve 
eszembe jutott, a fel nem említtettektől bocsánatot kérek a régi em-
fokek pillanatról-pillanatra halványuló látásáért. 
. Például, tudom, hogy a községben volt egy kis kúria a temp-

m utcáján haladva Bita község irányában, de nem tudom ki volt 
á 'ulajdonos, pedig szerettem volna megemlíteni. A többiek a követ-
kezők : Márk, Kónya, Izsák, Fejér, Ütő, Berde, Gál, Kis, Dénes, Né-
Met, Jákó, Koré, Domokos, Módi, stb. A nagytiszteletű esperes úr 
Lsiszér nevű volt, de nem őslakó. 
f E székely családoktól származó legények és leányok tartották 
fenn a kedélyes életet abban az időben, feledhetetlen, hogy az akkori 
•tornak milyen erkölcsös és illemtudó fiatalsága volt. 

Bizony mondom, hogy akkorjában még az öregek is büszkék 
v°ltak korukra, mert az ifjúságtól feltétlen megkapták a kor kívánta 
Megbecsülését. 

, A Kónya Ferenc sógorom telke és Szántó Mihály telke szom-
S z e d határos volt, de e két telekhez vezető zsák útról, Szántó Mihály 
Mjgyapám telke végén nyilt két lépésnyi szoros ösvény, mely a pa-
tákon átvezető pallón Kónya sógorom szüleihez vezetett, akik arról 
'toltak nevezetesek a mi gyermeki elgondolásunkban, hogy a férj 
A(tám, a feleség Éva volt. 

Kisebb koromban azt hittem játszó pajtásaimmal együtt, hogy 
a bibliai Ádám-Évával összefüggésben vannak, ezért külön tiszteletben 
js részesítettük, de Ádám bácsinak volt egy József nevezetű sánta 
testvére, aki járási lekötöttsége miatt a gyermekekkel szeretett szóra-
k 0 z ni s nagyon szép tündéri mesékkel meg ís hódított bennünket, 
annyira, hogy mint kiváló tudósra tekintettünk. 

A szoros ösvény bejárata előtt a két út között volt egy három-
i g alakú kis hely, úgymondva semleges, ezt a pázsit szépen be-
főtte, ennélfogva ünnep és vasárnap a közeli lakóknak gyülekező he-
' y e volt, sokszor meghúzódtam az öregek háta megett, de sohasem 
na'lottam egy illetlen szót, sem tőlük, sem az ifjúságtól. 
. A fiatal legények minden évben pünkösd napjára nyilvános he-
' y e n készítettek egy úgynevezett Lábhintát, ez abból állott, hogy a 
Rözeli erdőből hoztak két vastag nyírfát, amelynek a felső vége két-
e l é ágazott, ezeket beásták a földbe. A két ágas közé hosszában el-

"yujtottak egy jókemény sírna nyírfa rudat, amely az ágas között sza-
l d ó n mozgott. Ebbe függőlegesen belefúrtak vagy véstek egy véko-
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nyabb szintén nyírfaágat, amely három arasszal volt rövidebb, mint 
a földbe ásott villás oldalrudak. E középrúd aljára háromnegyed mé-
ternyi hosszúságú, laposra faragott nyírfát erősítettek, amelynek egyik 
oldalára egy legény, a másik oldalára egy leány lépett fel s megkez-
dődött a hintázás. Sokan túlzásba vitték és a kezdetlegesen össze-
állított tákolmány olykor felmondotta a szolgálatot és szerencsétlen-
ség történt. A kis gyerekekről is gondoskodtak, akiknek „lipinká"-t 
csináltak, amely annyiból állott, hogy egy fatönkre keresztbe deszkát 
tettek és két végére felülve hintáztatták egymást. Ez ma is megvan a 
városi gyermekjátszó helyeken. A serdülő ifjaknak is volt hasonló szó-
rakozásuk, egy rossz fatengelyt ugyanis függőlegesen beástak a földbe. 
A földből kiálló tengelyvégbe behúztak egy kereket, a kerékfej alsó 
végére kötelet csavartak, ekkor a kerékre felült 3 — 4 fiú vagy leány» 
a kötelet nagyon meghúzták s a kerék gyors forgásba indult. A fent-
ülők közül, aki nem fogta meg jól a kereket, bizony lerepült róla és 
sokszor baleset történt. Mire felnőttem, ki is ment a divatból. Talán 
az ottani, illetve az új székely nemzedék még csak nem is hallott róla. 

Tisztelettel ismételten kérem székely testvéreimet, hogy hasonló 
emlékeiket vidékük népszokásairól szíveskedjenek összeírni és a Har-
gitaváralja szerkesztőségének megőrzés és felújítás céljából beküldeni-

Szeged, 1939. október 10 én. 

A Móra név nagy érték a magyar irodalomban. Ha mondani 
valója van, egyik sem kér kölcsön gondolatokat senkitől. Móra László 
most adta ki hetedik könyvét, melyek az u olsó számig elfogytak-
Nemes, finom hang és lélekmelegség jellemzi költői műveit. Újabb 
kötetének címe: XX. század. Komoly és hűvös címe mögött nem 
mesék és álmok zsonganak, hanem éppen azok az események, me-
lyek elűzik a költészetet. A dübörgő, rohanó XX. század képeit ve-
títi elénk. Móra László Bácska visszaálmodójának nevezi önmagát 
és könyvében Erdély után kiált s Gábor Áront keresi. A történelem 
rideg eseményeit a költészet virágaival ékesíti fel és minden versé-
ben a magyar lélek vergődik. A könyv asztalomon magától szétnyí-
lik és idézem a feltárult sorokat, a vers kezdete és vége nélkül: 

Z. Nagy Árpád. 

Könyvespolcunk 
M ó r a L á s z l ó könyve , 

Büszke vagyok, magyar vagyok! 
Ősapáim ősi jussán 
Ezer éve szántogatok. 
A lelkem is ezer éves. 
Voltam nemes. Voltam béres 
Voltam küllő, máskor kerék, 

Gémeskúton kő-nehezék. 
Meghajszolt vad, bús, árva rab, 
Alltam gátat török ellen. 
Labanccal is verekedtem. 
Piavénái haldokoltam, 
Trianonban martir voltam . . . 
Mind azért, mert magyar voltam! 

A. É. 
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Székely Egyleti Élet 
Találkozó 

Irta : Dr. SZACSVAY JÓZSEF. 
A eriksomlyói és csíkszeredai öreg diákok október 7-én a Va-

dászkürt szálloda sárga termében felette szép számban jöttek össze 
testvéri találkozóra. Dr. Farcadi Sándor László ny főkapitány, az öreg 
diákok elnöke tette meg bejelentéseit és olvasta fel Köllő Ignác poé-
tikus gondolatokkal teli szép levelét, amelyben az összefogásra, az 
együttérzésre és ténykedésre buzdította az öreg diákokat. Költőnek 
ezért a szép leveléért és a bennefoglalt magasztos gondolatokért az 
öreg diákok nevében őszinte köszönetet mondott. Szép szavakkal em-
lékezeit meg a Felvidék 20 esztendős szenvedéséről s igaz örömének 
adott kifejezést, hogy a felszabadult Komáromból mostmár, mint sza-
bad székely testvér jöhetett el közénk Gidró Bonifác gimnáziumi igaz-
gató, aki ez alatt a 20 esztendő alatt Hűséggel ápolta a hazaszeretet 
szent lángját, melynek melegénél és fényénél egy olyan ifjúságot ho-
zott magával vissza, amely akárcsak ősei, a hazaszereteíről és á'do-
Zdtkészségről tett tanúbizonyságot a megszállás hosszú ideje alatt. Rá-
mutatott arra, hogy a székely, bá.hová kerüljön is, mindig székely 
marad és szülőföldjét, ahol bölcsője ringott s ahol a boldog gyermek-
korát átélte, felejteni nem tudja. Az igaz székelynek lelkéből a haza-
szeretet szent tüzét semmiféle hatalom ki nem ölheti, el nem olthat-
ja, mert az csak vele együtt alszik el. Különösen nagy szetetettel szólt 
az ifjúságról, virágokhoz hasonlította, amiket istápolni, gyámolítani és 
segíteni kell, mert hisz mi magunk maholnap — mondta — kidőlünk, 
sírbaszállunk és azt a munkát, amelyet eddig végeztünk, helyettünk 
az ifjúságnak kell elvégeznie. A kidőlt fa helyébe az okos gazda, 
mindig újat ü.tet. A levelek a f i n elsárgulnak, lehullanak, ámde azért 
a jó kertész kétségbe nem esik, mert tudja, hogy jön a tavasz és az 
ágak iügybe pattannak, zöld levelet és virágot hajtanak és sokáig gyö-
nyörködtetik a szemet. A lelkünkben égő tüzet elaludni nem hagyjuk, 
annak erejét, hevét ifjúságunknak számuk s épp ezért óhajtandónak 
farija, hogy az ifjúsággal minél szorosabb kapcsolatban éljünk, mert 
ha ezt tesszük, akkor a jövendő életútját egyengetjük. Tudja nagyon 
jól, hogy, aki a csiksomlyói kegytemplomból elindult, az örökre el-
jegyezte magát a székelységnek és, hogy olyan erős és tántoríthatat-
lan hitet és egymás iránti ragaszkodást hozott magával, amely az élet 
viharai közepette, minden veszélytől megvédi. Tudja és vallja, hogy 
Gidró Bonifác őmé tóságát is az a székely lélek tartolta meg, ame-
lyet a somlyói hegy tövéből magával hozott és érzi, hogy ez a szé-
kely lélek a megpróbáltatások nehéz esztendeiben soha nem csüggedt, 
sőt erejével, fanatizmusával állandóan élesztette a komáromi ifjúság-
ban a hazaszeretet szent tüzét. A legnagyobb testvéri szeretetről, együtt-
érzésről és megbecsülésről biztosította Gidró Bonifác őméltóságát és 
ügy állította őt az öreg diákok elé, mint a kötelességtudás követendő 
példáját. 

Gidró Bonifác hálás szívvel mondott köszönetet Sándor László 
szép szavaiért és beismerte, hogy bizony sokat sajgott 20 esztendő 
alatt a szive, de mindig bízott abban, hogy a magyar feltámadás napja 
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eljön és ebben nem is csalódott. Büszke arra, hogy a székelység — 
a történelem tanúsága szerint — minden időben megállta a helyét és 
teljesítette töriénelmi hivatását. 

Balázs András prelátus kanonok az Alma Materről emlékezett 
meg s büszke öntudatial mutatott rá, hogy milyen sokan köszönhetik 
a hit erősségét, a lélek nagyságát, a komoly elszántságot és a meg-
ingathatatlan erős akaratot ennek a felejthetetlen anyának, akire mind-
annyian hálatelt szívvel gondolhatunk vissza. Magáévá tette dr. Sán-
dor László elgondolásait és indítványozta, hogy az ifjúságot egészen 
magunkhoz kell ölelnünk, meg kell hívnunk minden egyes összejö-
vetelre, hogy minket megismerjenek és megérezzék, hogy mennyire 
közel vannak szivünkhöz, mert ezzel az összetartozandóság érzetét 
növeljük és elválaszthatatlanul egyek leszünk, szívben, lélekben és el-
határozásban. A székely ifjúságot a magyar ifjúsággal is meg kell 
ismertetni. Közelebb kell őket egymáshoz hozni s így velük és álta-
luk erőteljesebbé, virágzóbbá tenni a magyar életet. Akkor, amikor 
Hitler a keleti népekről, a kisebbség sorsáról beszélt, eszébe jutott, 
hogy mily sokan élnek a székelyek Moldvában, Bukovinában és, hogy 
ha nem sietünk ezeknek a tőlünk testben elszakadt véreinknek meg-
mentésére s nem igyekszünk őket mielőbb az ősi földre visszahozni, 
akkor — ha sokáig késik e kérdés rendezése — már minden hiába-
való lesz. Vissza tehát az elszakadt véreinket az ősi földre, hadd 
frissüljön és vegyüljön az ősi székely és magyar vér. Vájjon két vi-
lághatalmasság között hogy fog tudni megállni a székely és magyar? 
Ki tudná azt ma megmondani, hogy mi jön holnap ? Kérdés, hogy 
az érdekszférák, hogy fogják meg a mi lelkünket ? Nekünk tehát ma 
még jobban, mint valaha, össze kell tartanunk. Ápolnunk kell az 
egymás iránti szeretetet. Erősbítenünk az egymásért tenniakarást. Bár-
mit hozzon is a jövő, felednünk nem szabad, hogy 1500 esztendőt 
meghaladó idő óta a rázúdult tengernyi veszedelemmel mindig bát-
ran nézett szemben a székely s habár so*ai ritkultak is, de maga a 
lélek ereje és nagysága mindig fent tudta tartani ezt a harcias, sza-
badságért élni-halni tudó, büszke fajtát. Erősítenünk kell ebben a 
szolidárításban népünket. Látjuk, hogy egy új népvándorlás indult meg, 
amely tovább fog folyni és nekünk ebben a népvándolásban sem fel-
őrlődni, sem elpusztulni nem lehet. Éppen ezért még erősebbé kell 
tennünk a lelkünket és tudnia kell minden székelynek, hogy e hazá-
hoz hűséggel, szeretettel, áldozatkészséggel és egész életünkkel ra-
gaszkodnunk kell. Maradjunk mi továbbra is azok, akik voltunk. Meg-
emlékezett Rugonfalvi Kiss István most megjelent, nagy sikert ara-
tolt könyvéről és felvetette a kérdést, hogyha nem hittük volna eddig, 
hogy a húnok maradékai vagyunk, úgy most már kétségtelenül el kell 
hinnünk. Valóban Attila népe vagyunk, mert hisz képtelenség mégcsak 
elgondolni is, hogy Attila népe a katalauni ütközet után örökre eltűn-
hetett volna. Nem tűnt el, él, él bennünk, velünk és általunk s így a 
székely kérdés sem tűnhet el nyomtalanul, mert mindig meg volt, 
megvan ma is és meglesz a jövőben is, mert a székely kérdés egy-
ben erdélyi kérdés is, az erdélyi kérdés pedig egyidejűleg magyar 
kérdés is. Ha minden, de minden összeomlanék körülöttünk, nekünk 
elpusztulnunk nem lehet, vagyunk és maradunk székelyek és fajisá-
gunkat soha fel nem adjuk. Folyt. köv. 
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H I V A T A L O S ÉRTES ÍTŐ 
A H A R G I Í A V Á R A L J A J E L K É P E S S Z É K E L Y KÖZSÉG KÖZLEMÉNYEI 
_ B u d a p e s t . 1939. o k t ó b e r 15. — 1. s z á m . 

Főbíránk szózata. 
Székely Testvéreim! 

A Hargiíaváralja Jelképes Székely Község nevében, azzal a hit-
tel indítom útjára ezt a „Hivatalos Érlesítő"-t, hogy minden székely 
és erdélyi magyar meleg szeretettel és megértéssel fogadja a bennün-
ket eltöltő eszmék híradóját, melynek egyetlen célja az erdélyi gondo-
latot szolgálni. 

Hiszek abban, hogy az a sok lelkesedés és áldozatkészség, 
amely mindannyiunk lelkét maradéktalanul eltölti, egy helyen össz-
pontosítva, minden akadályt elsöprő erővel fogja megnyugtató meg-
oldáshoz juttatni szívünk örök vágyát, az erdélyi kérdést. 

Egyetlen sziklatömbbé kell összeforrnunk, mely minden idők vi-
harával dacolva büszkén veri vissza a széthúzás, a meg nem értés 
hullámait, utat jelez, irányt szab annak a munkának, melynek elvég-
zése egyedül jelenthet megnyugvást mind a székelynek, mind az er-
délyi magyarnak. 

Legyen világító fáklyája ez az Értesítő a világ bármely részén 
élő székelynek és erdélyi magyarnak, melynek égbecsapó fénye mel-
lett társadalmi különbség nélkül menetelhessen az, aki fajáért, annak 
fennmaradásáért és függetlenségéért munkát, hitet, vért áldozni képes. 

Hű tükre, meg nem alkuvó harcosa legyen, nem a sopánkodó, 
de teltrekész, minden áldozatot vállaló székelyek igaz eszméinek, amely 
eszmék bukásáért, mindannyian felelősek volnánk s amelynek gyö-
zelemrejutása egyedül tőlünk függ. 

Mindannyian egyetlen nagy családnak vagyunk gyermekei, amely 
családnak a neve Magyarországon Hargitaváralja. 

Ebbe a családba hívok, várok elsősorban minden igaz székelyt, 
Kicsitől a nagyig, de tűi ezen minden erdélyi magyart, hogy egy-
mást megismerve és vállt-vállnak vetve mielőbb elérjük azt a célt, 
amelyért élni, s ha kell maghalni minden székelynek és erdélyi ma-
gyarnak legszentebb kötelessége. 

árkosi dr. Veress Gábor s. A. 
főbíró. 

H i v a t a l o s k ö z l e m é n y e k . 
Addig is, mig a község vezetősége megfelelőbb formát találhat arra, hogy 

'aljainkkal ügyes-bajos dolgainkat, végzett munkánkat közölhesse, a jelen „Hi-
vatalos Értesítőben" rövid jegyzőkönyvi kivonatot adunk az eddig történtekről. 

Legelőször tudatjuk, hogy a június 15-én megtartott közgyűlés a visszavo-
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nulni akaró Veress Gábor IBUSz alelnök vezérigazgatót felkérte, hogy továbbra 
is vállalja régi lisztjét és ígv újból megválasztotta főbírónak. Bíró lett Márton 
Ferenc festő- és szobrászművész, főjegyző vitéz Balázs Dániel és betöltötték a 
Mépő előljárósági és képviselőtestületi tag-helyeket. A nyári szünet, valamint a 
háborús tilalmi rendeletek életbeléptetése tervbevett tömegesebb megmozdulásun-
kat ma is akadályozza. így csupán elö:járósági és képviselőtestületi ülések ke-
retein belül végezhetjük munkánkat. A most legutóbb f. hó 6-án tartott képvise-
lőtestületi ülésen történteket röviden a következőkben összegezhetjük : 

J e g y z ő k ö n y v i k i v o n a t 
a Hargitaváralja Jelképes Székely Községnek Budapesten 1939. okt. hó 6-án 

tartott képviselőtestületi gyűléséről. 

1, Dr. Veress Gábor főbíró, mint elnök 17 óra 20 perckor az 
iilést megnyitja és a jelenlevőket üdvözli. Majd kegyeletes szavakkal 
megemlékezik az 1849. október 6-i vértanúkról. A jelenlevők felál-
lással adóztak a vértanúk emlékének. 

a.) A napirenden Márton Ferenc bíró ismerteti a beérkezett ál-
talános érdekű leveleket és megemlíti Nagykovácsy Milenkó cég ado-
mányát a székely menekültek javára. Kovács Kálmán hites az egyik 
levélhez bejelenti, hogy vállalja a névmagyatosbások ügyében a köz-
benjárást. Az ülés a bíró előterjesztését tudomásul veszi, úgyszintén 
Kovács Kálmán bejelentését is. A Nagykovácsy cég adományáért 
köszönetét nyilvánítja. 

b.) Márton Ferenc biró ismerteti Nagy Török József testvérünk-
nek temetkezési segélyegylet alapítására vonatkozó indítványát. Egy-
úttal bejelenti, hogy az indítványra vonatkozólag dr. Eiló János test-
vérünktől szakvéleményt kért. Dr. Filó véleménye szerint a mai vi-
szonyok küzött a segélyegylet létesítése kivihetetlen. Dr. vitéz Balázs 
Dániel főjegyző hozzászólása után az ülés kimondja, hogy a temet-
kezési segélyegylet létesítéséhez elvileg hozzájárul, a kivitelt azonban 
arra az időre kívánja halasztani, amikor azt a viszonyok megengedik 
és alkalmassá teszik. 

c ) Márton bíró bejelenti, hogy dr. vitéz Balázs Dániel főjegyző 
a község nevében, de az elöljáróság tudtán és beleegyezésén kívül, 
hatósági engedély nélkül felhívást tétetett közzé a napilapokban és a 
rádióban Józseffalva romániai székely község tüzkárosultjainak segé-
lyezésére. Az elöljáróságnak sikerült az illetékes hatóságoknál utó-
lagosan elintéznie, hogy az engedély nélküli gyűjtés miatt eljárást 
ne indítsanak. Mivel az elöljáróság befejezelt tények előtt állott, 
kénytelen volt a postatakarékpénztári csekkszámlájára beérkezett 
adományokat, .amelyeknek végösszege 1025 P 90 fiit. elfogadni és 
külön nyilvántartani. Tekintettel a nenies célra, az elöljáróság már lé-
péseket tatt, hogy az összeget rendeltetési helyére juttathassuk. 

2. Főbíró bejelenti, hogy amihelyt tudomást szerzett az esetről, 
intézkedett, hogy hasonló eset elő ne forduljon. E végből felhívást 
bocsátott ki, amelyben figyelmeztette az érdekelteket, hogy a község 
nevében csak a főbíró vagy a biró jogosult bármilyen közlemény, 
levél, stb. aláírására és kibocsátására, az alapszabályok értelmében. 
Indítványozza, hogy az illetékes hatóságtól utólagosan kérjünk enge-
délyt az összeg elküldésére. Dr. Bíró Balázs ismételt felszólalásában 
h a n g s ú ' y n z z h o g v mivel komoly esetről van szó, nem térhetünk fe-
let'e napirendre, ne hozzunk most határozatot, hanem vizsgáljuk meg 
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körülményesen az ügyet. — Az ülés dr. Bíró Balázs indítvány; hoz 
hozzájárult, vagyis érdemi határozatot nem hozott, fanem az elöljá-
róságot az ügy alaposabb megvizsgálására és újabbi jelentéstetelre 
utasította. 

3. Márton Ferenc bíró ismerteti az erdélyi menekültek ügyében 
'ett eljárásának eredményét, valamint a hatósági intézkedést és annak 
nehézségeit. Dr. Keöpe Viktor a menekülteknek társadalmi úton való 
segélyezését ajánlja. A maga részéről szívesen bocsát rendelkezésre 
használt ruhaneműt. — Dr. Bíró Balázs szerint a segélyezést, mivel 
a menekültek száma jelentékeny és előre nem tudható, hogy nem 
fpg-e emelkedni, társada!mi úton csak átmenetileg lehet megoldani. 
Ugy véli, hogy a kormánynak a feladata a menekültek elhelyezése, 
mi pedig ehhez nyujtsunk segédkezést. Indítványozza, hogy tegyünk 
j'yen értelmű javaslatot a kormányhoz. — Az ülés dr. Bíró Balázs 
indítványa értelmében határozott. 

4. Főbíró ismerteti a Termelők és Fogyasztók Egyesületének 
megkeresését. A megkeresés értelmében indítványozza, hogy a köz-
ség részétől az egyesületbe küldjünk ki három-négy képviselőt. — 
Az ülés a megkeresésben foglaltakat tudomásul veszi és felha-
talmazza az elöljáróságot, hogy a képvise'ők kiválasztása és kikül-
dése iránt sajátmaga intézkedjék. 

5. Márton Ferenc bitó és dr. Szacsvay József ismerteti a Sze-
geden megjelenő „Hargitaváralja" című folyóirattal létesítendő kap-
csolatunk ügyét. Dr. Szacsvay szerint a körülményeink nem olyanok, 
hogy a 'apot Budapestre felhozhatnók, vagy megsztrezhetnök. A lap 
előállítása Szegeden kevesebbe kerül, mint Budapesten. Indítványozza, 
hogy a közleményeinket a lap útján tegyük közzé. Bemutatja az erre 
vonatkozó költségelőirányzatot, illetőleg ajánlatot. — A főbíró meg-
világítja az ügyet. A végleges rendezés még nincs előkészítve. Mivel 
a község lakóit az elöljáróság működéséről időnként tájékoztatn; nk 
kell, amit eddig értesítés kibocsájtásával oldottunk meg, most vol'a-
képen arról van szó, hogy ezt továbbra is folytassuk-e, avagy lép-
jünk kapcsolalba a folyóirattal. Felhatalmazást kér az elöljáróság ré-
szére, hogy a kérdést úgy oldja meg, amint a községre előnyösebb. 
— Az ülés ily értelemben határozott azzal, hogy az elöljáróság a kér-
dést lehetőleg a lappal kapcsolatosan oldja meg. 

6. Főbíró ismerteti dr. Rugonfalvi Kiss István, debreceni egye-
temi tanár művét és annak megrendelésére szólí ja fel a község la-
kóit. Ismerteti még főbíró a szerzőnek hozzá intézett levelét is. Meg-
állapítja főbíró, hogy dr. Rugonfalvi Kiss István a művével elisme-
résre méltó munkát végzett a székelység érdekében. — Dimény tb. 
főbíró hasonló felfogást vall és indítványozza, hogy elismerésünk je-
léül üdvözöljük a szerzőt. — Az ülés főbíró jelentését tudomásul 
vette s az elöljáróságot megbízta, hogy a Dimény indítványa éltel-
téében üdvözölje, a szerzőt. 

7. Főbiró ismerteti a községi közigazgatás nehézségeit, aminek 
egyik következménye, hogy a képviselőtestület elé hozott ügyek elő-
készítése is kevésbbé tökéletes. A nehézség főoka megfelelő helyiség 
ás az állandó munkaerő hiánya. — Felhatalmazást kér, hegy figye-
tétnme) a község anyagi erejére, az elöljáróság évi 1000—1200 pengő 
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költség erejéig megfelelő lakást bérelhessen, azt olcsón bebútoroz-
hassa, továbbá, hogy a délutáni órákra egy alkalmas munkaerőt ál- í 
líthasson be, akivel az érdekeltek naponta érintkezhetnének. — Máthé j 
adószedő ismerteti a pénztári állapo ot. — Főbíró az adószedés ha-
tályosabbátétele céljából pénzbeszedő alka'mazását látná célszerűnek. 
— Az ülés főbíró javaslatához képest felhatalmazza az elöljáróságot, j 
hogy a község részére évi 1000—1200 pengő bérköltséggel megfelelő 
lakást szerezzen és azt 100—200 pengő költséggel bebútorozhassa, 
továbbá, hogy havi 50—60 pengő fizetés mellett egy állandó tisztvi-
selőt, elsősorban székely ifjút alkalmazhasson a szükséges közigaz-
gatási munkák elvégzésére és hogy az adószedés hatályosabbátéte-
lére célszerű módot alkalmazhasson. 

8. Főbíró a község ügyeinek tökéletesebb intézése céljából mun- j 
kamegosztást, vagyis különféle bizottságok alakítását javasolja. És-
pedig : a) közigazgatási bizottságot, a szervezeti kérdések megvitatá-
sára és az ügyrend elkészítésére. A bizottság 5—6 tagból állana. Ve-
zetőül dr. Bíró Balázs testvérünket kéri fel, aki elfogadja a tisztséget; 
b) jogügyi bizottságot, a felmeiülő jogi kérdések megvitatására és ta-
nácsadásra. Vezetőül dr. sándorfalvi Pap István testvérünket kéri fel, j 
aki a tisztséget elfogadja. A bizottság tagjainak száma a szükséglet- j 
nek megfelelő; c) pénzügyi bizottságot, a község anyagi ügyeinek a 
gazdasági bizottság közbejöttével történő megvitatására. Vezetőül dr. I 
Szinte János testvérünket kéri fel, aki a tisztséget elfogadja; d) pro-
paganda és sajtóbizottságot, a szervezéssel járó ügyek megvitatására, 
sajtóközlemények és hasonló ügyek elbírálására. Vezetőül dr. Szacsvay 
József testvérünket kéri fel, aki a tisztséget elfogadja; e) jóléti bizott-
ságot. Vezetőül Bariha Lajos ny. altábornagy testvérünket, tb. főbí-
ránkat kérte fel, aki késznek nyilatkozott a tisztség elvállalására. 

9. Dr. sándorfaivi Pap István a főbíró kijelentésével ellentétben 
megállapítja, hogy az elöljáróság a körülményekhez képest elisme-
résre méltó tevékenységet fejt ki, aminek egyik bizonyítéka a mai 
ülés gazdag anyaga. Mind a maga, mind a bizottságok többi kije-
lölt vezetői nevében köszönetet mond az irányukban megnyilvánult 
bizalomért. A székely ügyért mindannyian örömmel dolgoznak. — 
Szabó András jegyzőnek ama indítványára, hogy kultúrbizottságot is 
alakítsunk, főbíró megjegyzi, hogy ez a munkakör a propaganda és 
sajtóbizottsághoz tartozik, külön bizottság alakítása tehát szükségte-
len. — Dr. vitéz Balázs Dániel főjegyző szervező bizottság alakítását 
javasolja A főbiró szerint a szervezés a propaganda-bizottság hatás-
körébe tartozik, tehát nem járulhat hozzá külön szervezőbizottság 
alakításához. — Az ülés a főbíró indítványa értelmében a felsorolt 
bizottságok alakítását határozatilag kimondja és vezetőiket megválasz-
tottaknak nyilvánítja. Szabó András és dr. vitéz Balázs Dániel indít-
ványát elveti. 

10. Zoltáni Kálmán gazda jelenti, hogy a Hargitatanya ez évi 
bevétele 4095 P. 12 fillér. Felhatalmazást kér, hogy az eddig telepí-
tett gyümölcsöst szakértővel felülvizsgáltathassa és hogy egyúttal az 
esetleges további telepítésre szakvéleményt szerezhessen. — Az ülés 
a gazda jelentését tudomásul veszi és egyúttal felhatalmazza a gaz-
dát, hogy a gyümölcsöst javaslata értelmében felülvizsgáltathassa, a 
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Község lakóinak köréből választandó szakértővel. 
U . Márton Ferenc bíró kéri a jelenlevőket, hogy az erdélyi 

egyesületek vezetőinek nevét, amennyiben erről tudomásuk van, az 
elöljárósággal közöljék. Kéri továbbá a tudomásukra jutott munkaal-
Kalmak bejelentését a menekültek és más székely testvérek elhelyez-
Kedési lehetőségének megkönnyítése okából. — Értesítések: Hargita-
váralja község címére küldendők, VIII., Hőgyes Endre u. 3. Tudomá-
sul szolgált. 

12. Márton Ferenc bíró a szervezésről és ezzel kapcsolatosan 
Pénzek beszedéséről tesz említést, azzal, hogy az ügyet más alka-
lommal részletesen fogja ismertetni. Tudomásul szolgál. Minthogy 
ezzel a napirend kimerült, a főbíró az ülést 20 órakor berekesztette. 
A főbíró kérésére ezt a jegyzőkönyvet dr. Domahidi Sipos Zsigmond 
és dr. Márton Sándor fogják hitelesíteni. 

M á r t o n F e r e n c k ö z s é g i b í r ó f e l h í v á s a a s z é k e l y s é g h e z . 
Most még ama szeretetteljes kéréssel fordulunk Mindnyájatok-

hoz, Székelyek, Testvérek, hogy mindenki a maga környezetében has-
son oda, hogy a községünkben minden székely atyánkfiát mihama-
rabb beszervezhessük. 

Legyen a Hargitaváralja gyűjtőhelye, nyilvántartója társadalmi 
állásra való tekintet nélkül mindannyiunknak, kiket a közös székely 
származás és forrón szeretett Erdélyünk tradiciója mindörökön egy-
befűz. Legyen itt a gyűjtőhelye a tehetősebbeknek, a magasra ngűak-
nak, a szellemi élet kiválóságainak épp úgy, mint szegény munkás 
és munkásnő testvéreinknek egyaránt, hadd tudjuk, hogy kik va-
gyunk, hányan vagyunk, kik segíthetünk és kiken segítsünk. 

A tagdíjainkat is a legminimálisabbra, tetszés szerinti összegre 
csökkentettük s ez is csupán arra szolgáljon, hogy az adminisztrá-
ción keresztül egymás iránti kapcsolatainkat fenntarthassuk. 

Minden szándékunk s akaratunk ezen kívül oda irányul, hogy 
mihelyt anyagi erőnk ezt lehetővé teszi, újságunkat olyanná tegyük, 
amely minden kívánalomnak megfeleleljen, hogy vele és általa éle-
lünket, ügyes bajos dolgainkat számon tartsuk s néha-néha el-el-
csüggedő lelkünket góbéságokkal fűszerezve állandóan éberségre és 
lettrekészségre serkentsük s ekkép a csüggedéstől mentesítsük. Azt 
akarjuk, hogy újságunkat minden atyánkfia szeretettel várja s öröm-
mel és lelkesedéssel támogassa. Azt akarjuk, hogy újságunk minden 
atyánkfiához eljusson. Remélem, hogy sikerül majd elérnünk azt, 
hogy újságunk a legminimálisabb tagdíj fejében minden atyánkfiá-
hoz bekopogtathat s ekkép a székely együvétartozást és a testvérisé-
get mindenkoron ébrentartja. 

Ehhez kérjük Mindnyájatok együttes segítségét! Adja isten, hogy 
úgy legyen! 

Budapest, 1939. október 13. 

K. m. f. 
Köllö Ferenc 

jegyző. 
Dr. Veress Gábor 

főbíró, elnök. 

Márton Ferenc, 
bíró. 
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Lármafa. 
Az „ E r d é l y i Nők S z i l á g y i E r z s é b e t O r s z á g o s E g y e s ü l e t e " 

megkezdette idei működését Tasnádi Nagy Andtásné císzelnök és 
Szokolay Béláné Tompa Márta ügyv. elnök vezetésével. Az egyesület 
az Erdélyi Férfiak Egyesülete helyiségében Bpest, Rákéczi ut 15. sz. 
a. tart hivatalos órát minden kedden d. u. 4—6 ig. Az idei első nagy 
összejövetelt időszeiűen a Vörös Kereszt jegyében rendezték meg. 
Közreműködlek Lukács Sarolta, Tompa Márta, Kapcza Ilona és dr. v. 
Csipán János. Az Egyesület idei munkaterve főként a szegény erdélyi 
tanulók segélyezésére és a most nagyszámban érkező erdélyi mene-
kültek felruházása és munkába való elhelyezése. Az egyesület a me-
nekültek részére férfti uhákat kér a jólelkű adakozóktól, az adomá-
nyokat hivatalos órák alatt veszik át és érdeklődőknek tájékoztatást 
ad a 20 év óta fennálló nőegylet. 

A m e r i k a i s z e r k e s z t ő s é g ü n k b e n Losonczy István szerkesztő-
társunk nemcsak nagyon érdekes, hanem történeti jelentő'égü mun-
kát végez. Egyik felbecsülhetetlen értékű gyűjteményünk lesz az Ame-
rikában ma élő összes székelyek névsora, melyet annak idején la-
punkban közzétenni fogunk. Lám, amit itthon nem tudunk megcsi-
nálni, azt elvégzik a távol idegenben. 

M i k l ó s v á r i G y e n g e Józse f gyűjtéséből többször is közöltünk 
apróbb dolgokat. De Gyenge József néhány évtizeden át — diák kora 
óta — fáradhatatlanul írja össze, gyűjti kiváló székely nagyjaink sze-
mélyi adatait múlt századba visszamenően. Gyűjteményében 560-nál 
több név szerepel, kiknek életrajza egyeseknél teljes, másoknál hiá-
nyos és kiegészítésre vár. Az adatokat lexikonokbó1, levéltárakból, 
családi magánlevelekből síb. gyüjtölte össze Hálánk kíséri Gyenge 
Józsefet azért, hogy ennyi székely kiválóság nevét felkutatta s ren-
delkezésünkre bccsájtotta. E nagy adatgyűjtemény feldolgozásra vár, 
de addig is míg arra idő és leli es munkatárs akad: kötelességsze-
rűen örökítjük meg miklósvári Gyenge József érdemét. 

S á n d o r E r z s i m ű v é s z n ő ö n é l e t l e í r á s a l a p u n k b a n . Örömmel 
közöljük olvasóinkkal, hogy Sándor Erzsi székely testvérünk, egyik 
legnagyobb művésznőnk, bpunk részére saját maga fogja mrgírni ér-
det feszítő, nemes pályafutását, amelyet Ádám Évának az erdelyi szí-
nészetről írt történelmi érlékü ctkksorozatának közlése kapcsán fo-
gunk a Hargitaváraljában közzétenni. 

L a p u n k a t k i t ű n t e t ő a d o m á n y . Gróf Esterházy Móricné ke-
gyelmes Nagyasszonyunk lapunk fenntartásának biztosítása érdeké-
ben 50 (ötven) pengőt küldött kiadóhivatalunknak. A leghálásabb 
székely hódolattal mondunk a meglepően szép adományért köszöni tet. 

L a p u n k f e n n t a r t á s á h o z október hóra Ádám Éva 20, Futás-
falvi Vargyassy Márton 5 pengővel járult hozzá. A kiadóhivatal kö-
szönetlel nyugtázza. 

N e m z e t v é d e l m i e l ő a d á s s o r o z a t . A Magyar Asszonyok Nem-
zeti Szövetsége szegedi Csopoitja okt. 16-tól 22-ig mindennap este 
6 órai kezdettel a Ferencz-József Tud. Egyetem aulájában nagy érdek-
lődésre számotlartó előadássorozatot fart a nő nemzetvédelmi felada-
tairól. Az előadássorozatot dr. Tukals Sándor szegedi főispán és vi-



téz Silley Antal hadteslparancsnok nyitják meg. A záróbeszédet dr. 
Pálfy József polgármester tartja. Az előadások sorozatából kiemeljük 
dr. Gelei József és dr. Ábrahám Amrus székely testvérink előadásait 
és pedig dr. Gelei J. a „Nemzetvédelem a házasságban és a család 
ban", dr. Ábrahám Ambrus az „Anyanyelv és nemzetvédelem" cím-
mel ad elő. Az előadássorozatra, amelyet Gramantik Margit az Országos 
Mansz. nemzetvédelmi osztályának ügyvezetője állított össze, külö-
nösen felhívjuk a szegedi székelység figyelmét. 

Erdélyi hirek. 
K o l o z s v á r é s M a r o s v á s á r h e l y színházai egyezményt kötöttek 

a magyar népközösség vezetősége részvételével. Az összes operetteket 
a Marosvásárhelyen megalakuló Szabadkai József-féle volt szalmán 
színtársulat játssza a Székelyföld más nagyobb városaiban is, a prózai 
müveket a kolozsváriak fogják előadni. A magyar népközösség er-
kölcsi támogatásban részesiti mindakét társulatot. 

Az e r d é l y i i r o d a l o m nemzet fenntartó jelentőségét és értékét 
mindenki tudja. író és olvasó hálával vesz minden olyan mozgalmat, 
amely az irodalom megvesztegető erejével támogatja a magyar szel-
lemet. Nyírő József a kiváló erdélyi író, a kolozsvári Keleti Újság 
felelős szerkesztője, pályázatot írt ki egyfelvonásos vígjátékokra, el-
beszélésekre és versekre. Ezenkívül pályázatot hirdet legkevesebb tfz 
iv terjedelmű erdélyi tárgyú történelmi regényre. 

H a l l ó ! H a l l ó ! A Brassó melletti Botfalun a románok a rádió 
leadó állomást leszerelték és Kisenevbe helyezték át. 

Községi Élet 
S z e g e d . Községünk f. evi szept. 30-á^a összehivott képviselő-

testületi ülését kevés tagié szám miatt elhalasztván október 4-én tar-
totta meg 6 órai kezdettel. Községi bíró beszámolója és jelentései 
töltötték ki az ülés tárgysorozatát. Községi bíró ugyanis beszámolt 
az elmúlt 3 hónap eseményeiről, Nagyselmeczi v. Mérey László ny. 
hadtestparancsnok búcsúztatóján, az aug 6-i ellenforradalmi ünnepsé-
gen való részvételünkről, az aug. 27-i kirándulásunkról, Szőriné Boga 
Lujzát és a községi birót ért kitüntetésekről és a bizottságok jelen-
téseire adott előljárósági határozatokról. Szombatfalvi dr. Gálffy Fe-
rénc dr. indítványára a képv. test. határozatot hozott arra nézve, 
hogy Nagyselmeczi v. Mérey Lászlónak községünk és a székely ügy 
iránti meleg érdeklődéséért jegyzőkönyvileg fejeztessék ki a község 
hálás elismerése. Az elöljáróság! ülés határozatait a képviselő testület 
magáévá tette. így a jelölőbizottság listáját az elöljáróság! határ ozat-
tal egyetértve elvetette' s egyhangúlag magáévá tette az elöljáróság-
nak 6 szavazattal kettő ellenében hozott ama határozatát, mely jelen-
legi bíránkat jelölte újra a bírói tisztségre. A tisztújító falugyűlés 



megtartását az elöljáróság határozatának megfelelően nov. közepe 
tájára határozta el. A képv. test. ülést éjfélkor zárta be községünk 
bírája. 

GÓBÉSÁGOK 
A színfalak mögött . Van egy fiatal székely színészünk, aki 

tréfás jó kedvéről nevezetes. Róla szólnak a következő apróságok: 
Következik egyik színésztársának jelenete. Kesztyűben kell szín-

padra lépnie, de ez csak az utolsó percben jut eszébe. Fiatal széke-
lyünk előzékenyen ugrik és máris nyújtja a kesztyűt. 

— Jaj! Szól kétségbeesetten a színpadi gróf úr — hiszen ez 
mind a kettő jobbkezes I 

— Ezen már én nem segíthetek, — mondja nagy nyugalommal 
az ifjú. — Van ugyan itt még egy pár, de annak sem veheted hasz-
nát, mert az meg mind a kettő balkezes. 

Próbákon nem fér a bőrébe. Tréfáival valósággal megakasztja a 
munkát. 

Végre a rendező türelme elfogy 8 rászól: 
— Mondd csak, milyen osztályzatod volt az iskolában a ma-

gaviseletből ? 
— Énekből, tornából és magaviseletből fel voltam mentve. 

Egy tragédiában viszik a vesztőhelyre. A színpadon kísérteties 
félhomály, zúg a szél és kong a lélekharang. Felteszik a nagy kér-
dést, mi az utolsó kívánsága. 

— »Ágyban, párnák közt halni meg." 
Ezért a rögtönzésért majdnem állását vesztette. Az igazgató meg-

kérdezte, hogy mert a nyilt színen ilyet mondani. 
— Na hallja, Igazgató úr I Hiszen nekem már úgyis mindegy 

volt, a hóhér már várt rám. 
— Kár, hogy csak színpadi hóhér volt, — szólt az igazgató, de 

kénytelen volt elnevetni magát, és igy megmaradt a szerződés. 

Valamelyik székely tárgyú darabban egy erdei tisztáson kolbászt 
esznek. A rendező élethűségre törekszik, ezért megkérdi a legilleté-
kesebb szakértőtől, a mi székely színészünktől: 

— így csinálják ezt nálatok? 
— így, csak a kolbász hosszabb. 
Széke ly é s oláh. A székely betakarította szénáját. Az oláh oda-

szól fiához: „Jó volna felgyújtani." Viszik is a parazsat nagy suty-
tyomban letakarva, a széna alá teszik és elsurrannak. Füstölög a 
széna, de a székely észreveszi a füstöt és még lángralobbanás előtt 
sikerül eloltani a tüzet. Közben az oláh zsuptetős ólja lángra borul, 
mert nem vette észre az oláh, hogy a parázsból egy keveset elejtett. 
Meglátja a székely, elkurjantja magát és egész házanépével rohan ol-
tani. Kérdik a székelyt, miért tette, mikor tudja, hogy az ő szénáját az 
oláh akarta felgyújtani. A székely büszkén kivágja: „így kívánja a be-
csület." Fél szemmel sanditva hozzáteszi: 

— „Aztán meg hátha be volt biztosítva." Ury. 




