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és hatalmi fölényét Színmagyar
városokban, mint Marosvásárhelyen
s a székely városokban, rögtön ro-
mánra keresztelték át az összes ut-
caneveket A töméntelen sok eset
közül csak néhányat ragadunk ki,
mint példákat 1924 január 17-én az
aradi román főigazgató elrendelte,
hogy az állami iskolák tanulói egy-
más között csak románul beszélhet-
nek. Eltüntettek mindent ami a
magyarságot múltjára emlékeztette.
A brassói Arpád-emléket felrobban-
tották, Rákóczi, Kossuth, Bem szob-
rait tönkretették. Szent László ki-
rály nagyváradi szobrát összerom-
bolták. Akik a magyar Himnuszt
énekelték, szigorú büntetést kap-
tak, de büntetést szabtak ki a ro-
mán hatóságok nemcsak a Himnu-
szért, hanem még a magyarszellemü
egyházi énekekért is. Még Shake-
spearet és Moliéret is megcenzuráz-
ták, mert egyes passzusokban saját
magukra találtak célzást Az ön-
kormányzat elkobzása ellen maguk
az erdélyi román vezérek is tilta-
koztak.

A visszaéléseknek, a hatóságok
erőszakosságainak az elsorolása vas-
kos köteteket tenne ki. Maguk a ro-
mán publicisták is elismerték, hogy
a román uralom korrupt Például
Bacalbasa Konstantin és Beldiman
Edrnund. Az utóbbi fgy ír a román
csendőrökről: „A mi rossz és elfajult
közigazgatásunknak legkorruptabb
részét a csendörség alkotja, amely-
ből a kötelességtudás legelemibb ér-
zése is hiányzik." A francia szélső-
baloldali orgánum, a L'Humanité
egy alkalommal igy ír: „A romá-
nok úgy viselik magukat mint egy
vad horda. Nincs ott semmi szabad-
ság s az emberi méltóságnak semmi
tisztelete"

Agrárreform címen, amit külön-
ben a királyságban is végrehajtot-
tak, minden nagy- és középbirtokot
lefoglaltak és lefoglalták elsősor-
ban a távollevők földjeit Az erdélyi
földreform tisztán a magyar ki-
sebbség vagyoni tönkretételére irá-
nyúit A magyar egyházakat kímé-
letlenül üldözték. A papok prédiká-
cióit ellenőrizték és rögtön letartóz-
tatták őket ha a beszedet magyar-

szelleműnek találták. Egy seres
templomot elszedtek és a románok-
nak adták. Az erdélyi katolikusok
státus-jogait és vagyonát elkonfis-
kálták. Ottómon Prxe, a későbbi
államtitkár követelte még 1920-ban
a magyar iskolák számának leszállí-
tását mert — mint mondotta — a
magyaroknak sok iskolájuk van, és
a magyar iskolák „a hazaáruló so-
vinizmus vészes tűzhelyei". •

A román alkotmány a belga alkot-
mánynak volt a másolata. Papiroson
demokratikus és parlamentáris al-
kotmány volt De csak papíroson.
Romániában, amióta Románia a tö-
rök uralom alól felszabadult, mindig
hatalmas klikkek kormányoztak
korlátlan hatalommal. A hatalmon
levő klikk mindig megszerezte ma-
ganák a többséget a választásokon.
A román kormányok az elmúlt hu-
szonkét esztendő alatt vigyáztak
arra, hogy az erdélyi magyarság
meg ne kapja a parlamentáris kép-
viseletet amely számarányánál fog-
va megilleti Az erdélyi magyar
képviselők és szenátorok teljesítet-
ték kötelességüket az erdélyi ma-
gyarság iránt ámbár állandó üldö-
zéseknek voltak kitéve. Tiltakoztak
minden, a magyarságra ártalmas
kormányrendelet ellen. Tiltakoztak
az iskolák elkobzása, a képtelen
vizsgarendeletek ellen, de hiába.
1934 márciusában gróf Bethlen
György elnök vezetésével megje-
lent a Magyar Párt parlamenti cso-
portja Tatarexcu miniszterelnöknél,
memorandumot adott á t amelyben
rávilágítanak arra, hogy a román
állam maga sem respektálja saját
vizsgáit Még igen sok esetben
próbálta meg a magyarság végét
vetni a gyötrelmeknek és bántal-
maknak, de tiltakozása minden al-
kalommal hatástalanul hangzott el-

A magyar nép kitartott a ma-
gyar gondolat mellett az elmúlt hu-
szonkét esztendő folyamán. A közös
veszély Összekovácsolta az erdélyi
magyarságot s megteremtette a ma-
gyar népi gondolatot A töméntelen
kár mellett a huszonkét esztendős
erdélyi román uralomnak ez az er-
kölcsi haszna. Bal
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ERDÉLY HAZATÉRÉSE

Augusztus legvégén és szeptem-,
ber első napjaiban minden !

• magyar ember a térképet
bújta. Hatalmas csoportok álltak a
kirakatokba kitett színes és rajzolt
térképek előtt, odahaza is a legér- j
tékesebb, legizgalmasabb olvasmány '
a térkép volt. Most derült ki, hogy
nincs Magyarországon egyetlen em- ,
ber, akit valami kapcsolat ne fűzött ;
volna közelebbről is Erdélyhez és a
keleti országrészekhez. Büszke meg-
elégedéssel könyveltünk el minden
legkisebb falut, minden hegycsú-
csot, minden folyót, patakot, a fe-
nyőerdőt, fürdőt, amely visszatért
es ugyanolyan mély szomorúsággal
állapítottuk meg, mi minden maradt
még mindig idegen kézen. 43.000
négyzetkilométer magyar föld, két
és félmillió lélek, közöttük több
mint egymillió magyar, hét nagyobb
és egy sereg kisebb város, 1500 köz-
ség, hét vármegye került vissza hu-
szonkét éves távollét után Magyar-
országhoz. Nyomban megállapítot-
tuk azt is, hogy a mai Magyaror-
szág már kereken 160.000 négyzet-
kilométer terjedelmű, közel 14 millió
lakosú állam, tehát külső feltételek-
ben is méltó a szerepre, hogy be-
töltse vezető hivatását a Duna-me-
dencében.

Az elsö örömujjongást és az első
napok hozzávetőleges seregszemléjét
tíznapos mámoros lelkesedés követ-
te. Szeptember negyedikén lépték
át a magyar honvédség első csapatai
a 22 éve elzárt vonalat Máramaros-
szigetnél és Szatmárnémetinél, más-
nap pedig már az elsö igazi nagyvá-
ros. Nagyvárad százezernyi magyar-
ja fogadta határtalan lelkesedéssel
a csapatai élén legendás fehér lován
bevonuló legfőbb Hadurat, Horthy
Miklóst. A következő napokon
Nagybánya, Szilágysomlyó, Zilah,
Dés, Beszterce voltak a honvédség
bevonulásának színhelyei, 11-én
pedig egy borongós, esős szerdai na-

pot avatott örökké emlékezetes ün-
nepnappá Kolozsvár történetében
az, hogy 22 év multán újra megje-
lentek Erdély fővárosának falai
között a magyar honvédek. Kolozs-
vár után Szászrégen, Marosvásár-
hely, a székelyek fővárosa követke-
zett, azután a székelyföld. Csík.
Háromszék, Udvarhely, Gyergyó la-
kói sírtak és lelkesedtek, hogy újra
szabad magyarok lehetnek.

A visszatért országrész birtokba-
vételének felejthetetlenül nagyszerű
időszakát az a csodálatos ünnepség
zárta le, amikor szeptember 15-én
Kormányzó Urunk hadserege élén,*
az egész mai és a történelmi Ma-
gyarország méltóságainak és az
egész visszatért területet képviselő
százezrek tomboló ünneplése közben
vonult be Erdély ősi fővárosába. A
következő nap a székelyek fővárosa,
Marosvásárhely ünnepelhette a leg-
főbb Hadurat, aki később ellátoga-
tott a Székelyföldre is, hogy köze-
lebbről is megismerkedjék a határ-
talan szenvedések és nélkülözések
között, szinte a reménytelennek lát-
szó helyzetben is keményen ma-
gyarnak megmaradt székelyekkel.

A történelmi idők nagy esemé-
nyeinek krónikásához az illenék,
hogy tárgyilagosan számoljon be az
eseményekről. Lehet-e azonban egy
magyar újságírótól azt várni, hogy
hűvös tárgyilagossággal ismertesse
az adatokat arról az időszakról,
amelyet hivatalosan impéríumválto-
zás időszakának neveznek. Az im-
pérlumváltozás az egyik államhata-
lom kezéből a másikba való átvé-
telt jelenti, de hogy mit jelent a
valóságban, mit jelentett Erdély
visszakerült részeiben, azt a legszí-
nesebb leírás, a legszínesebb és leg-
élethübb mozgókép sem tudja meg-
közelítőleg sem visszaadni.

A legcsodálatosabb pillanat az,
amikor a visszakerült várust a szó
szoros értelmében pillanatok alatt
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