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Laptalajdonoa: 
ÖZV. VÁKÁR LAJOS NÉ CSIKI UPOK Felelés szerkeszti I 

RÉ8ZEGH VIKTOR 

S Z ö s z ö n t 6 . 
Magyar hadirokkant, csonka katona 

ifja  e sorokat és huaaonkét esstendó után 
kössönti a megosonkitottságából lassan 
ojjáaaülető Édesanyát a találkozásnak, a 
feltámadásnak  ebben ai örömteljes, törté-
nelmi pillanatában. 

Mi megtanultok ai elmúlt két évtiied 
alatt mit jelent a osonkaság védtelensége. 
csonka-orsiág és osonka katona egyfor-
mán végig sienvedte a kiszolgáltatottság-
nak, a megaláaásnak, a másodrendQségnek 
minden kálváriáját. Olyan megpróbáltatás 
ssakadt a nemietllnkre, amelyet soha nem 
fogunk  elfelejteni. 

Gróf  Teleki Pál magyar miniszterelnök 
a bécsi döntés után ast mondotta: „Vala-
hányszor eredményeket értem el lelki-
ismeret viisgálatot szoktam tartani. És 
arra szólítok fel  minden magyar embert 
vizsgálja meg lelkiismeretét, hogy ebből 
a lelkiismeret vizsgálatból fakadó  önismeret 
fokozott  kötelesség és felelősségérzetre 
tanitbasson bennünket". 

Haszonkét hosszú évnek végetérni 
nem akaró szenvedései után mi as élet 
lemaradottjai és félreállitottjai  kiket teher-
tételként kezelt egy ellenséges nép IOSSZ-
indulatu, embertelen kormányzata 

bőven tarthattunk lelki-
ismeretvizsgálatot, keresvén a hit világá 
nál és a hazaszeretetnek caak eldugóttan 
égethető mécsesénél az önmegismerést. 

Tehettük ezt annál könnyebben, mert 
számunkra megállott az idő abban az órá-
ban, mikor szinte egyszerre vesztettük el 
ép hazánkkal fgyffltt  testünk épaégét ÍB. 
Megállott aa idő aa utolBó boldog óra 
utolsó peroében és mi azóta mindent, 
mindent ennek az utolsóként megrögzült 
képnek mértékegységével mértünk, ehhez 
hasonlítottunk mindent, ami a magyar 
nemzettel történt. A megosonkitott, de 
szabad magyar hazában és itt velünk a 
babyloni viiek partjain, a rabszolgaság 
házában. És mi az élet mostoha gyermekei 
különösen látjuk egészen pontosan, hogy 
az elszakadt testvérek máa más irányú 
fejlődésen  keresatül menve külsainre ha 
különböznek ia egymástól e percben, de 
a lélek mélyén, ott, hol a vér saava hal-
latja legfelaőbb  szózatát ma is azok va-
gyunk, egy anyának egymáBra talált gyer-
mekei: t e s t v é r e k . 

Titeket Drága Magyar TŰB'.véreink a 
szabadság levegője, nagy hazafiak  és állam-
férfiak  bölcsessége önérzetes büszke ma-
gyarokká nevelt, minket f>gy  gyűlölködő, 
kegyetlen, azadiBta ellenség kiszámitott 
gonoszsága meg akart fosztani  szabadsá-
gunktól, önérzetünktől, másodrendű em-
berré, jogfosztott  rabszolgává, páriává 
akart tenni. Titeket magáhoa ölelt Nyugat 
kulturája, hoaaánk felkúszott  a Balkán és 
a Levante morálja és ml ezer fájdalmon 
keresztül éreztük, hogy számunkra nincsen 
más boldogulás, mint a Szent István által 
kijelölt ut. A találkozásnak ea a mai bol-
dog perce számunkra eaer eaatendő nyilt 
kérdésének eldóltét jelenti, azt, hogy a 
mi jövőnk a Nyugat. 

Abból a hősi küzdelemből, amit itt 
folytatni  kellett egy balkánt pépnek ezer 
rosszindulata közOtt, osak azt tudtuk át-
menteni, a mi viasza vonulhatott lelkünk 

legmélyébe és es bizonyára hajszállal Bem 
különbözik attól, mit szent klenodiumként 
őriz a Ti lelketek is Magyar Testvérek, 
mert ott van a zugó erdőkbe, beirva az 
arcredőkbe a a oaontjaink köaé mik szét-
hulltak". 

Éppen aaért csak arra kérünk Titeket 
felszabadító  Magyar Testvéreink legyetek 
hozzánk jók és türelmesek és sohase Ítél-
jetek meg minket a külszín szerint. Le-
gyetek megértő jó teBtvérek s vélemény 
különbaégeinket ha ilyenek lesznek soha 
ne mi intézzük el, hanem egyedül a mi 
ismét megtalált Édesanyánk az örök Szent 
Nagy Magyarország érdekének és szolgála-
tának parancsszava. 

Ti vezessetek el őhozzá és Ti tanítsa-
tok meg bennünket ismét remélni, küzdeni 
aa áldott napfényben,  Ti tanítsatok meg 
ismét szabad és önérzetes emberré válni. 
Cserébe mi is megtanítunk olyan dolgokra 
és olyan értékekre, amelyekkel a 22 éves 
szolgaság de profundisa  ismertetett meg. 

Arra kérünk Titeket Magyar Testvé-
reink, hogy ne azt a sok apró komiszsá-
got éa nagy aljasaágot nézzétek, amit a 
huszonkét éveB rabBág emberben, csele-
kedetekben kitermelt, hanem keressétek 
azokat a nagyszerű megnyilatkozásokat, 
melyeket SZÍVÓS munkában, áldozatok válla-
lásában, humorban, dalban, irodalomban 

éa művészetekben ennek a népnek a lelke 
kitermelt. Ha keserűség vagy súlyos kri-
tika kél lelketekben ellenünk, akkor gon-
doljatok a még ma is fogságban  sínylődő 
Adorján Imrére, P. Szflcs  Dénesre és 
társaikra a sok ezer martiromságot szen-
vedett magyarra éa el fog  múlni a csömör, 
amelyet a saolgaság természetes követ-
kezményei felett  éreznetek kell, — Ti 
boldogabb fiai  egy Bzegény, de saabad 
hazának. 

Ne feledjétek  el, hogy az erdélyi lólek 
kissé mindig talány a Ti ssemetekben 
Magyar Testvérek. Próbáljátok aat szere-
tettel megérteni, amint biztosak vagyunk 
abban, hogy ez a sokat szenvedett erdélyi 
lélek biztoB megértésre talál egy Teleki 
Pál, egy Bethlen István megértő lelkében. 

Még e pillanatban is két porfelleget 
látnak szemeink. Az egyiket Ti vertétek 
fel  testvérek és hozzátok közénk Szent 
István örökéi a nyugati kulturát, áldott 
legyen minden porszeme. 

A másikat, rabtartóink lába verte fel 
éa benne utoljára látjuk még egyaaer kí-
sérte ni 22 esztendő lidéroeit... 
„El,  ti komorképek,  ti aőtétaég  rajzati — /élre 
Égve honért bizton nézzen előre  nemünk! 
Éi Te  virulj Oyiaztér  a magyar béke malaaz-

[toa  ölében f 
Ciikazereda,  1040 szeptember 11-én, 

Méaxeffh  Viktor 
hadirokkant,  a Csiki  Lapok fel.  aterk. 

Csikfármegye  visszatért. 
Almnnk, 22 éven szakadatlan várakozásunk 

valóra vált: a Bzékelyföldön  magyar honvéd áll. 
EzeréveB történelmi határuik ujabb nagy szaka-
szán Ismét magyar hadilobogót lenget a zzél. 
Lílkünk mámorba ussik. 22 esstendó kimondha-
tatlan nyomorúsága után közel két év óta óráról-
órára, sót peicról percre fokozták  Idegeinkre a 
nyomást rabtartó gazdáink. Szuronyerdővel, gép-
puskákkal fenyegettek.  Sinklt sem tudtak meg-
felemlltenl.  Mindenki szentül hitt a feltámadásban. 
Megtanultak beszélni a szemek, arcok, kezek s 
minden mozdulat azt hirdette: elnyomók, kik 
méltatlanok voltatok ebez a földhöz,  felrúgtátok 
hagyományalt, megtiportátok népét — sorsotok 
beteljesedik 1 Mert lelke van ennek a fóldaek. 
Lelke, mely a keletről hoaott kitartással mély-
Beges hittel várta a feltámadást  s most UdvöBll, 
fogadja  ÓB öleli keblére a magyar honvédet. 
Basel a lélekkel tüntetett a további, blaonyosan 
elkövetkeaeodó lgaaságtétel mellett ea a aokat 
aaenvedett nép » követelt: „fegyvert  a székely-
nek I", mart jól tudja, bogy aa uj határokon tul 
maradt teBtverel minden Ígéret, fogadkozás  da-
cára 1B caak aaóval maradunk. Sonuk nyitott aeb, 
mig keblére nem ölelheti ÓB védheti édes haaánk. 
Aa innen eltávozo.t államhatalom Ígéretekben 
nem fukarkodik.  ígér, de Bemmit sem ad a kép-
telen elnyomáson éB erősaakon kívül. Megdöb-
benve aaemléltük két évtlaedan keresztül, hogy 
mire képes a téves alapokon álló fanatlamussal 
párosult alactonyrendüiég. Nem hallottunk egyet-
len, aaéles látókörre valló intéakedéa- vagy terv-
ről. Itt csak B boaaau, az elnyomás ördöge dé-
vajkodott elnyomóink lelkében és leplezetlen kaján 
káröröm as arcukon. A moBoly eltűnt a kivonuló 
románok arcáról, de moat ls követkeaeteBek ma-
radtak önmagukhOB. AB eseményeket tárgyllago-
aan aaemlélő az örökre eltávozottak „hagyatéká-
ból* megállapíthatja: nincs, nem lehet jövője 
annak a népnek, melynek veaetól ugy viselked-
nek és iatéskednek, ahogy tesaik I A korrupció, 
a Jellemtelenaég, a rombolás éa kegyetlenkedés 
aaellemével nem lehet építeni. Érthető tehát, 
hogy már a föld  la türelmetlenkedett: mikor 
tlaatnl meg B térnek vlaaaa régi, méltó hagyo-
mányai ? I ViasBBtértek. Gyenge aaavnnkkal eat a 
vlaaaatéréat, eat a dlcBÓaégea bevonuláat éa előz-
ményeit akarjuk rögaitenl. 

Remeg a osendör. 
A döntéa utáni elaő vasárnap éa aat követő 

napokban gépkocsival bejártuk falvalnkat.  A román 
hatalom képviselője közölte veaetőlnkkel, hogy 
érzelmeik nem tünk a magyar salneket. Óvakod-
jék a lakóaaág minden kihívástól. A meggyötört 
falu'l  lakóaaág aaonban nyíltan kifejezésre  juttatta 
áruelmeit A hónapok óta titokban, kimondhatat-
lan boldog reménységek köaött kóaaltett plroB-
fehér-zöld  lobogók és kokárdák előkerültek. Ami-
kor Calkazentgyörgy piacára berobogott a gép-
Kocsink az volt az érzésünk : Romániából Magyar-
oraaágra éikeatüok. Cslkroenaság, Cdkaaentmár-
ton, Cslkfcozmás,  Káaton, Tmnád, Caatóaneg, 
CNltez.-ntbimon köaaégekban hatalmas nemaetl-
saloü zászlókat lengetett a tzSl. A zásslók alatt 
félelemtől  reszketve, sápadtan remegtek a 22 évea 
elnyomás végrehajtói: a román csendőrök. Silnte 
percenként kértek saemélyi biztonságuk Iránti 
lnténkedést a nemzetőr alakulatok parancsnokai-
tól. ROÍBB lelkiismeretük minden pillanatban meg-
torlástól remegett. Napünk aaonban fegyelmeaett 
maradt. Ujjal sem nju'.t azokhoz BB emberekhea, 
akik fegyverrel  a keaükben, hatalmuk blatoa 
tudatában 22 eBatendőn keraBatül ütötték, verték, 
lépten-nyomon megalázták emberi mivoltunkat. 
Nem nyulunk hozzuk, csak menjenek. Elmentek 1 
A legtöbb helyen tolvajok módjára lopakodtak kl 
a falvakból. 

Emlékezzünk I 
A esik-negyei kegyetlenkedéseknek egyik 

áldoaata még kimondhatatlan örömünk könepette 
ls távol van. Adorján Imrét, a Magyar Párt calk-
msgyel tagoaati főtitkárát  haaaárulás és öaaae-
esküvéa elmén annak Idején letartóztatták. Válo-
gatott kinaáBokkal akarták Erdély különböző 
börtöneiben vallomásra kényszeríteni. Adorján 
Imre nem beaaélt. Bátran, megalkuvás nélkül 
bwrdoaaa kegyetlen Borsát a krajovai katonai 
börtönben. A tömlecajtónak most azonban meg 
kell nyílnia. Adorján Imre éa társai magyar állam-
polgárok lettek. Annak az államnak polgárai, 
melyért életüket Iz aaemrebbenéa nélkül áldoaták 
voina fel  bármely pillanatban. 

Adorján Imre becsületes, fajtáját  éa hazáját 
izaón uerető lelke eaekben a percekbaa köaOt-
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tűnk van. Pillanatig sem laabad nyugodnánk, mig 
megklnaott, forró  vasalóval .puhított" teatét la magunk 
köaött nem látják a nem néahetflnk  mélyen csillogó, 
mlnddg blatató aaamelbe. Brdély felaaabadult  magyar-
aága egyemberként várja még moBt la börtönben alny-
lódó mártírjai Baabadlábra belyeaéeét. 

Még a kilinoseket is 
leszedték. 

A románok követkeaeteaek maradtak. 22 eszten-
dón keresatttl minden IntéflkedéaBk  a magyar anyagi 
leromlására, kifosztására  törekedett. Kiváló munkát 
végeatek eaen a téren. A bécsi döntés pillanatában 
köa- és magánvagyonából egyaránt kifosztott,  a azó-
Igaal értelmében tökéletesen lerongyolódott nép ujjon-
gasa és imája kereBett éa talált utat Istenehoa. A 
vagyoni levetkóstetéa aaonban nem ért véget. A gyor-
san csomagoló, dicstelen szereplésük aalnhelyéról örök 
idókre távozó moBtoha ural ennek a földnek  utolaó 
pillanatban la CBodálatoa BzerveaettBéggel loptak éB 
raboltak. Mmdan mozdulatuk fosztogatásra  Irányú t. 
Vonatokat, gépkocsloBstagokat aaerveztek céljuk elé-
rése szempontjából. Arra is gondoltak, hogy a lazósság 
cit aa utolaó „műtétet" nem hagyja aaó nélkül. Tan-
kokat, gépesített osztagokat hoztak. Napokon kareastül 
f  aielemkeltéaból járták Csikaaereda, OyergyÓBsentmiklés 
utcáit és a falvakat.  Szuronyok árnyékában ugy dolgo-
zott, ast csomagolt, amit akart a falvak  román Jegyaője. 
— Községi vagyonok, penassekrények kerültek gép 
kocsikra. Calndea caikdánfalvl  jegyaó például, aki 
egyik szenátorválazztáa alkalmával békési botosok éB 
katonákkal tiklegelte, akadályozta meg polgári köte-
leaaége teljesítésében a válaaatókat a easel ssersett 
érdemeket egy azln salkely község jegyzőjégére — 
Csikdánfalva  éa Calkmadaras községek páncékzskrá-
nyeit la magával vltta. 

A katonák la .kitettek* magukért. Egy főhadnagy 
veaeteaével valóságos foaatogatáat  rendeatek a faluBl 
kereskedőknél. Lövésre készen tartott fegyverrel  ha-
toltak be a román katonák az üzletekbe, pénzt ÓB árut 
követeltek. A azé szoros értelmében véve foaztorattak. 
Feret.cz L*|0; CuUBsenttamáal kereskedőtől 40000 lejt, 
Bogyó János Cslkszentdomokoa 3500 lej, Potovoaky 
Ferenc CsJkssenlgyörgy 2000 lej, Simon József  Cslk-
bánkfalva  15 400 lej, Biiogh Rozália Csiksaentgyörgy 
1000 lej, Csáky Farenc C .íkaaenlgyörgy 5400 lej es 
Csutak Baiiot cslkssentgyörgyl keaeakedőiól éa mi-
soktól pénsen kívül árukat Is raboltak el. 

Hogyne raboltak, foaatogattak  volna a katonák, 
ha a hivataloa tényeaők éa alakulatok után is tervszerű 
sokssor a céltudatos romboláa dühét magán vlaelő kép 
maradt. Majdnem minden kiz.'pütet, de kii,önösen a 
csendóraaarny, még inkább a kassárnya épülete elké-
pesztő .monta* nyomait vlaeil. Szemét és ssemét van 
mlndecttit Gat hagyták hátra. A kaBsárnyáról még a 
kilincseket ÍB iesaediék. A tégla ÓB cserépkályhák 
ajtaját kifeszítették.  A legssöroyUbb képet aaonban B 
baöoru eiőtt éplili, modern felazereléBÜ  gazdasági-
Iskola mutatja. A megszüntetett iskola helyébe a ro-
mánok internáló tábort csináltak a távozásukkor gon-
doskodtak arról, hogy BB egykor minden komforttal 
berendezett, uj Iskolaépület aa elhagyott romokban 
heverő börtön látsaatát keltse. — A hatalmas épület 
összes ablakai beverve, ajtók leaaerelve, mlnd«n ösaae-
fnatölve,  falak  levtrve, ujy néa ma ki, miat egy ódon 
bagoly var, melyben ősidók óta nem laktak emberek. 
Mjg a saegeket la kiszedték a falból.  Mindent maguk-
kal vittek, csak a Baemtlel hagyták Itt. Amlkcr, a 
nagy összeomlás után a magyar éjsaaka kilátástalan 
homályában megjelentek a románok itt mindenütt rend 
koraserü felszerelést,  rendel ÓB tisztaságot találtak. A 
b?csi döntés értelmeben mindent sértetlenül kellett 
volna at adatuk. A cslksseredel kesaárnya, földmlvea-
issosa, pénaügyőri laktanya képe mulatja: mit és 
mennyit ér a román fogadkosás  éa aaavatartâa ? I 

Fogadásra készülünk. 
Megfólemlitéa,  rablás és fosztogatás  közepette 

készül aa egéaa Saékelytöld a magyar honv daég 
fogadására.  Piros fehér-zöld  színeket kerea mindenki 
Az aeBtopyok kalácsot, ktinóakaláceot, téaatákat Bilt-
tek: legyen mivel megkínálni a fáradt  honvédeket. 
Gyergyó és Csík népe láaban ég. A vr-astóségnek PJI 
Gábor dr. kepvlse.ő éa Kolumbán Jóasef  dr.-ral aa 
elen a lehető legnagyobb éberséget kell tanúsítania, 
bogy valahol ne robbanjon borán an öröm. A vlasaa-
vonuló román katonák hajt csinálhatnak. A nép aaon-
ban az utoléó pillanatban is fegyelmeaett.  Tudja: aa 
Igaaság utat ta'áit, a magyar bonvéd dübörögve köae-
ledlk. Esőkben a pereikben egyetlen ember életét 
vagy tesliepjégét aem aaabad kockáztatni. — Kopacz 
B)b, Csikmegye hősi halottjának BO'sa lebeg ez em-
berek szemo e.őit. 

K.dden reggel Gyergyó népe leírhatatlan lelke-
fiedeasel  tüal ki a magyar azlneket, öltözik őri visele-
tebe, tódul az uccira éa várja a honvéd sereget. Ditró, 
Remete, Baárhegy, Alfalu,  Csomafalva,  Újfalu,  Ktlyén-
faivB,  Tdkerőpatak éB a központi fekvésű  Gyergyó-
szentmikiós lakóasága eget-oasromló lelkeaedeaael fi-
gadja a honvédeket. Aa emberek ölelik, caóko'ják a 
magyar katonákat, vlrágerdőbe öltöa'etlk a jármüveket, 
•lr°»k, óljeneanek, kacagnak, nem tudják mit csinálnak. 
A 22 eaatendŐB aaenvedéa, nyomorúság, megaláBáa utat 
tör éa talál a lelkekben. Eit nem lehel lelinl. Ezt B 
világ legnagyobb Iról aem tudnák hűen rögzíteni Ezt 
látni kell. Aki látta nem felejti  el Boha. 

Míg Gyergyó népe örömmámorban usslk, a calkl 
részek gyorsan, nagy körültekintéssel tűntetik el a 
román uralom utolsó jelelt la. 22 esatendón keresatűl 
eaeken a Bslnssékely tájakon, ahol román ásót nem 
hallottak, román embert nem la látlak, miaden tábla, 

miaden felirat  román volt. Egyik óráról a másikra 
tűntek el a táblák. Helyűkre örökre magyar felirat 
került. A román gépealtett osstagok vlesaavoou áea 
köaben magyar a ászlók kerültek a háaakra, a keríté-
seket virággal fonták  be, dlaakapukat és emelvényeket 
építettek. 

A falvak  n é h á n y óra'alatt végeláthatatlan aásflló-
dlsaben, virágkossorukba öltöstak. A templom tornyo 
kon Ismét magyar ss neket lenget a ssél s hirdeti: 
magyar volt ée leaa mindig ez a föld.  A tornyok alatt 
áhítattal Imádkozik a nép z bálát ad Istenének, hogy 
nyomorúsága, megpróbáltatása véget ért. 

Jönnek a honvédek. 
Baerdán hajnalban talpon van uslkszwda. Egyet-

len aásslóerdő BB egész vároa. A kereskedők kiraka-
tokat díszítenek. M ndenkl tehetsége éa todáaa aaerlst 
a legszebbet éz legjobbat akarja nyújtani. 22 esztendőn 
keresztül parancsszóra ünnepeltek háialnk és kiraka-
taink. Most ml ünnepiünk. Hizalnk és kirakataink 
külsőségek. 

Megkapóan szem'éltette Dróca Imre egyik kira-
katban a aaékely örömet. AharlsnyáB székely lezfóbb 
H dura, Vltéa Nagybányai Horthy Mlklóa kormáiysé 
ur Ófóméltéaága,  a honvédség fegyvirel,  a migyar 
kormány és a baráti nagyhatalmak együttműködésével 
lerásta bUilncseit. L>ráata, hogy gusabakötó vaBhelyett 
iámét fegyvert  vehessen a kéabe a őrizze, vlssza'se-
reaae az eaereaatendőa .gyepüket". 

A római katolikua glmnáalum előtt felállított  dlaa-
kapu körül már kora reggel aorakoanak aa emberek. 
AB őal glmnáalum régi feliratával  ujakkal övezett régi 
aáaalójával várja a honvédek mígj'-línését A betűket, 
melyek aranysalnekben pompásnak a a címeres zászlót 
22 eaatendővel eaelőtt le kellett Bs»dol. Boha Bem fe-
lejtjük el aat a jelenetet, amikor Kaaaay Lajoa Igaa-
gató parancaot kapott: román aaöveggel kell helyette-
síteni a felírást.  Dibbenet ült aa arcokon. Eieréves 
mult jajdult fel  a lelkekben. Könnyekben találtak utat 
BB éraéaek. Sirt aa Igaagató, tanárlkara és kilátástalan 
alvár jövő elé került Ifjúság*  egyaránt. S rtak, d i a 
parancaot teljesíteni kellett. T i j»sltenl. mer eat paran-
csolta a jövő, az élet, ami Íme újból jóra fordult  B ml 
megtiporva, de edaetlebb, tanultabb lélekkel, e'határo-
aással éa telterővel nézünk ujabb éveared elé. 

Dálelőit 9 óra tájban már CBak a vármegyebáa 
előtt épülő emelvényen dolgoznak. Az U alakban fel-
állított emelvény mögött hatalmas pirosra festett  árbor-
con magyar címeres lobogót lenget a saél, batalmaB 
koronáa elmer alatt, mlköBben gyors egymásutánban 
vonulnak el'a remin uióvédek. Etyik román katona a 
leve-óse lő, valamit kláMozaak, majd magvar lobogót 
mutatnak ÓB gyömöszölnek kocal'uVba Valahonnan 
ellopták saenl saloelnket a most gyaláaáfáTal  szórakoz-
nak. Bsen a téren utolérhetetlenek. 

Egymásután érkeznek a falvak.  Fegyelmezett so-
rokban, hazafias  dilokat énekelve jönnek. A névelem-
zés, a ku turaónák, a .cBtk rom inul besaélj" jelszavak 
B máa nyomorba és tudatlanságba hajssoló lntéskr-dé-
aek tömkelege nem tudta est a n^pst Bilkla azl árd 
magysrságából kivetkőztetni. Magyar volt éa marad ea 
a nép aa Idők végtelenségéig. 0 iáai nemzeti szlnll 
sássiókat, címereket erősítettek hármas rudakra s boa 
zák, hogy hirdessék: nagyvilág magyarok vagyunfr, 
tévesen ltélkeatél, amikor Idegen járomba hajtottál I 

A felvonuló  köaségeket leírhatatlan, lelkesedéssel 
fogadja  a vároa. Cslkmenaság fegyelme,  egyaégeB ö:-
töaete éa vlaelkedése valÓFággal bámulatba ejti aa 
embereket. CalkmlndBzent, Cslkaaentlélek, Cilkfz=intki-
rály, Cslksomlyó, Cslktsplocaa, Csomortáo, Pálfalva, 
Delne, Borasova, Csikaaentgyörgy, Cdkbánkfalva  és 
máa köaBégek apraja-nagyja külső megjelenésével ls 
biaonyltja: méltó akar lenni a köaelgő honvédek fogé 
dásáhoa. 

Jön az első gépkocsi. 
Délfelé  jár a nap. Egyre nagyobb tömeg áll az 

u'ctkon. Szőttesbe, harisnyába öltöaött salate mindenki. 
M*BOk magyar ruhákban várakoznak. Virágerdó van a 
keaekben. Színdús keleti Bzönyeghez hasonlít az u'ca. 
Egetverő éljerztB hangzik, majd román mo'.orkerékpár 
a nyomában magyar gépkocsi tűnik fel.  A parlamen-
terek érkeznek. Virágerdóvel borítják éa megrohanják 
a kocsit az emberek, ö allk csókolják a magyar kato-
nát. — 

Felóra múlva érkezik aa ösBaekö ő töraBtlszt gép-
kocsi sora. Eat a pillanatot nem lehet leírni. Aa öröm, 
a lelkeBedés e nagyszerű tombolását látni ÓB müsaakl 
berjod^BésBel lehetne rögzíteni éa érzékeltetni caak. 

A tömeg újból felaorakoBlk,  énekel, éljenea és vár. 
Várja as ujabb kocsisorokat. Másfél  óra múlva ken-
dőnek dübörögni a könnyű migyar páncélosok, a gép 
kocsiaó aásslóalj kerekei. An öröm, a lelkesedés ege-
ket ostromol. Virágba, caókba fűröaatlk  a bevonuló 
honvédeket, akik könnyeB meghatódáaBal üdvözlik ezt 
a várvavárt, ssámunkra la épolyan felejthetetlen  p arceket 

Vitéz Imrédy Béla. 
A gépkocaliók jármüvei közül két tl ztl kocsi 

kanyarodik a Kossuth Lajoa uccába éa megáll. Előkelő 
megjelenésű buazársaázadoB ugrik ki belőle. Aa arca, 
egésa megjelenése ismerős. A következő pillanatban 
lelkes ünneplés hangz k fel:  nÉ jen vltéa Imrédy Bilal" 
Dolgoznak a fényképészek.  Baékely asszonyok éa 
leányok csoportjában. 10-20 változatban fényképenik 
a volt minlanterelnököl, aki boldogan, moaolyogva kö-
saönl aa üdvöaléaeket, a aaeretetnek eat a kitörő meg-
nyilvánulását. Magyarország volt mlalaatarelnöke köa 

vetlenül beaaélget a körülötte állókkal. Köaben minden 
mozdulatot megllgyel. Elragadtatva jegyei meg: 

— Ehhee hasonló lelkeaedésael még nem talál-
koatam Igy csak a Baékely tud legbensőbb éraésének 
hangot adni. Sok helyen megfordu  tam életemben, sokat 
láttam, de amit a aaékelyek ilyen öaatönőBen, csinál-
nak — nem találkoatam. Ezért maradtam itt, hogy 
lásaam aa örömüket. Boheaem felejtem  el. 

— Jinnek-e még honvédek kegyelmes uram? — 
kérdési BB egyik Baékely aaszony. 

— Jinnl, áradni fognak  Ut a magyar katonák 
napokon át. Btlvünk öröme ösazskeveredlk a maguk 
lelkes aaeretetével a közös munkával utat épItHnk a 
jövő aaámára, melyen a túlsó oldalon maradi testvéreink 
la vlBBaatérhetnek. 

Kézben dübörögnek a magyar honvédség könnyű 
páocéloBal. É jenez, lelkesedik a tömeg. 22 eaztendő 
minden baja, nyomoruaága, a világtörténelemben példa 
nélkül álló lelklnyomáaa őrÖmuJongáBba tör fel  az ajka-
kon. Ml, akik sokat koptattuk vádlotti mlnőaégben a 
román bíróságok küszöbét, ültünk zsandárok szurony-
ardei árnyékában, remegtek asszonyaink és gyerme-
keink a kávészln rendőrruhától — jól tudjuk, hogy 
még hosszú hotek kellenek, mig a BBÍV teljeaen fel-
s z a b a d u l as elmu't időz rettenetes, felmérhetetlenül 
nebéa nyomása alól. 1 yen gondolatok kczben kepcsol 
vlt< z I nrédy Bi!a volt magyar mlnlaaterelnök, honvéd-
SBáaadoa gépkociljn éa robog SB örömmámorban n-'zó 
Cdkazeredából a falazabadu  t Székelyudvarhsly felé. 

Ünnepélyes fogadtatás. 
Cslkszireda és a környező falvak  lakósaága a 

vármegyeház előtt épült emelvény körűi várja a bevo-
nuló hoivédek piraicsnokát éa t aztikar:*/. P»1 G\bor 
dr. uto'só utasításait adja kl az egetoatrom.ó éljenzés 
közepstte Ide odt bu Anzi tömeg rendbentartásával 
kapcsolatosan. Jellemző a tömrg hangulatára, hogy még 
a várm=)gyjhá?a tete jen is csoportok állanak, ülnek, 
énekelnek, é janiik Magyarország krrnányzó urá', a 
magyar kormtayt, h«dseregat, a barál nagyhatalma-
kat és vezéreiket: Hittlerl ós Musso inlt. 

Ki :uiti4 leírni Bat a pl lanatot, amikor vitáz 
Hiszlényl Jizsef  tábornok és tlastikara megé'kezik. 
Pussta Siador, a magyar rádió költőlelktt ripsrlera és 
műsaakl klsérets legalább megköaelitőleg rögzítette est 
a pillanatot éa a következőket. 

Aat a pillanatot pedig, amikor Sjrkadi Elek kar-
nagy. főglmnáalnml  zenetanír vezénylése vel a Dalegy-
let énekenl kezdi a migyarok Imádságát: .Iitcn áld 
meg a ma&ytr'..." c<ak BB tudja lgaaán megerteni, aki 
22 eBBtendőa keresztül ette a r*baág keserű kenyerét. 
A da>árda megkezdi a a hat a1 mis tömeg átveszi a 
magyar hlmnu z akordjalt. Azét aa imád^á^t, mely-
nek eléneklése miatt rzrfket,  meg ezreket Ítéltek el 
éB börtönöltek be a románok. 

Pál Gábor dr. lép BB emelvényre. Üdvöall a hon-
védeket. 

— Erdély keleti részén — hangzik a 22 eszten-
dői kisebbségi törhetetlen kütdelmekból jól lamert azó 
— felsorakozott  sokat szenvedett népünk a magyar 
áliam képviselői előtt. E EŐ Baavunk aa I itené. AB Ur-
Iston meţsegltet', megelégelte küzdelmeinket éa VISBBB-
vea^tetl É loaanyánk knhelire. M dyaéges hódolattal ós 
szeretettel gondo'u'jk V léz Nagybányai Horthy Miklós 
Magyarország kormányzója őméltóságára, aki megmen-
tett éa vlarzw-Betett minket a msgyar állam keretébe 
békés u'on. 

Nigy elismerés és kössönet illeti grófTeleky  Pál 
mlnlsflterelnök  éa gróf  Csáky István külügyminiszter 
urakat, akik fáradhatatlan  munkával a nyllegyenei 
po'itlkai vonalvezetéBsel dolgoztak a Székelyföld  viasza-
térisén. Milyaégea hálával tartozunk a baráti nagyha-
talmak éa vezérelnek: Hitler éa MusaollniBek, akik le-
hetségessé tették Erdély legalább egy részének vlaaaa-
térését. 

Bisaéde további aoráa Pá' Gábor dr. üdvöall a 
magyar honvédséget, vázolja a székelység kUrdelmelt, 
éa m»gáll<tpitja, hogy ea a nép mindig nehezen élt, 
de BZ u'.óbol két évtizedhez hasonló elnyomásról még 
csak nem IB álmodott. As a tény, hogy mégis Itt 
vágynak, sőt ncmseii érzésünkben meggyarapodva 
állnak a magyar feltámadás  éa igazság ujabb dladal-
u'jáná'. a magyar törvényekben gyökerező tanításnak 
a vérünkké vált hagyományainknak köszönhető. Sok 
vihart látott ez a nép. Es a föld  fogta  fel  a tatár-
dulásokat, melynek során a férfi  akóaaág sokezres töme-
gét füaték  rabszíjra éa hurcolták idegenbe. S most Itt 
áll a íru't világháború hadirokkant és frontharcos  tár-
sadalma. A 82 közös, a 24 honvéd, a 9. honvédbu-
Bzár éa más ezredek életben maredt tisztjel, altisztjei 
ÓB legénysége. Mit ér'stek esek sz emberek, akik a 
négyévea háború után megcsufolái  és gyBláaatnak vol-
tak kitéve?! 

Továbblak során «at hangoztatta Pál Gátőr dr., 
hogy Itt megtörhetetlen, fajszeretetben  felűlmu  hatatlan 
nép lakik. Est ások az urak la tudták, akik BB anys-
orBságboz va'ó vlasaatéréaünkért mindent elkövettek. 
Bienvediünk, küadöttünk aa elmu't nehén évek Borán, 
da magyarok maradtunk B töretlen lélekkel állunk a 
feltámadás  e nagy pillanatában. Bienvediünk, kttadöt-
tünk Minden nyomorúságunkat elfelejtjük  ebben a szent 
pillanatban KösBŐnetet moid Pál Glbor d'. a főtlas-
tnlendő p»p>âţ fajaaerető  és nemz ttnevelő munkájáért. 
Méltatja a felekezeti  tanítók és tanárok oktató tevé-
kenységét, akik gyenge Javadalmazás mellett valóságos 
apostolai voltak ennek a népnek nagy elhagyatottaága 
éa saenved ss Idején. Hála illeti azokat aa öntudatos 
magyarokat, akik aa önkényeakedéaekkel bátran, gon-
dolkoaás és a következmények latolgatása nélkül uem-
benéatek a teljea nenaetl öntudatai harcoltak. Meg-



87. náa. C B I K I L A P O K B-ik aidal 
emlékaaett aaokról la, akiket 1916-ban eier Beámra 
harcoltak el a romáaok a akik köattl egyetlen ember 
aem tért vlaaaa aoha, majd Így folytatta: 

— Lehat nem leaa kSnnytt dolgunk, de mindent 
elviselünk, caak aa aa nralom, ami elmúlt, ne térlen 
ide vlaaaa 8oha. Ha kell, mind egy aaállg e'hullunk, 
da a volt uralmat erre a földre  többet nem engedjük. 
Nekünk ea a föld  megaaentelt föld,  malyhea ragaaa-
kódunk I Nekünk eaen a földön  élnünk éa meghalnunk 
kell I Bat a földet  el nem hagyjuk aoha I 

Pál Qábor dr. beanédétleírhatatlan lelkeaadiaael 
fogadta  a hatalmaa tömig, Éljenaéaeel többaaör n»eg-
aaakltotta a aaénokot. Tüntetett a kormányai nr Ő'ő 
méltóságé, • kormány, a badaereg, a baráti nagyha-
talmak ég veiéreik mellett. A beszéd végén egysmber-
ként „fegyvert  a aaékelyeknek I", .mindent vlaaaa I", 
„boaauk haaa rabaágban aaenvedő teatvérelaket 1" — 
követelt a tömeg. 

SeUnnl nem akaró lelkea éljenzés ntán Qál Iolke 
néhány kedvea aaó kíséretében nemaetlEzlnü saalsggal 
átkötött gyönyörű csokrot nyújtott át a honvédek pa-
rancsnokénak. Utána Bröaa Éve, dr. Erőas Péter ügy-
véd raékeiy aaótteabe öltözött kislánya lépett a tábor-
nok ur elé a köaaöntötte Cslkoreaág földjén  a 22 év 
ólt aaüntelenül várt honvédeket. RimJnyaAgünk bol-
dogságot Ígér — mondotta. Baután a cdkl temp'omo'í-
ban még áhítatosabban hangalk aa imi. Bautin Gáspár 
Endre, Gáspár Árpád oki. tanító fi*  á'lctt fehér  harla-
nyébao, bá'ran a tábornok elé la köszöntötte: 

— Nsgyedsaáaada, hogy a aaéke'y gyermek aem 
tud mosolyogni, lioat veletek, bonvédek, a mosoly 
orsaága 1B megérkeaett. H41a Iitennek, hogy eaután 
nyíltan lmádkoahatjuk a magyar Imát. 

A kŐBaöntéaek ntán a dalárda a saóaatot éneke'te, 
majd a caapatok parancsnoka kösaönte meg a fogad-
tatást. 

— Kedvea Saékely Testvéreim I MegVösaöoöm 
ezt a felejthetetlen,  gyönyörű Ünnepséget. Pál Gábor 
dr. urnák, a tl hivatott vendeteknek, akinek neve 
Erdélyen tul la lsmeretea, kü'ön la köaaönetet mondok. 
Amikor legfőbb  Hadurunk kiadta a parancsot, hogy 
Cilkorezigba vonuljunk be, mlndinnyluiknik jobban 
dobogott a aalvflnk.  Nekünk ia drága ea a föld  A világ-
háború Borán Bokán harcol'ak közülünk B Keleti Kár-
pátok bércein éa le] óin. Sokan Ba óla'üket 1B felál-
dozták. Akkor jiruok el éa cselekaaünk a aaékely 
hősök nevében, ha őaaaefogva  nemcsak megvédjük a 
mostani határokat, hanem naggyá teaetük aa oraaágot. 

A téren ÓB az uccákon, aót a bízik tetején BZO 
rongó tömeg tomboló lelkeaediaael fogadta  a beaaédet. 
Pereken keresetül ünnepelte aa CHaáir kormány;óját 
éa a magyar badaereget, majd aalnte ix éalaban újból 
fegyvert  követelt. 

A leírhatatlan ünnepély aBaékely himnusz hang-
jaival aárult. A magyar rédló beszélője, Pnsata S4ndor 
meghatódottan mondta lemaare a lelkesedés, aa öröm 
kimondhatatlan változatéit. 

Aa ünnepélyt kóaő eate a D il- ÓB Z <neegy!et éa 
aa Ipirosok fáklyáamenete  aárta be. A dalárda felso-
rakozott aa O thon-étterem előtt éa azerenádot adott 
a tlsatlkara, Pál Gábor dr. ÓB máa előkelőségek tár-
sasigában vacsoriaó parancsnoknak. 

Köaben a vetdéglők benépesedtek. Aa örömmá-
morban nsaó aaékelyek ölelték. csóto'.ták aa egyre 
ftttrübb  tömegben érkeaő honvédeket. Ki tudná leírni, 
halványan la éraékeltetni a 22 eaatendős elnyomás 
után felaaabadult  lélek tüntető megnyilvánulásait. 

Osiksomlyó a rádióban. 
Mig CiikBaeredán óramű pontosaággal, a lakóaaág 

í zünnl nem akaró lelkesed iae közepette robognak át 
a honvédcsapatokat Beállító jármüvek. Pu'zta S indor, 
magyar rádió nópsaertt riportere Láng főmérnök  éa a 
technikai aaemólyaet klaéretében Calkaomlyón végaett 
tomaly munkát. A katholikus székelyaég aarándok-
h-íyérrtl lemeafelvételt  káaaltettek. A felvételnél  Bandi 
Miri», P. Leander háafőnök,  Naty Imre featőmüvépa, 
dr. Nigy András orvoa, Vécaey Gyula éa a falu  fiatal-
sága működött köare. 

Imádkozik és ünnepel 
a lakósság. 

Csak caodálkoanl tudunk a nagyaaerü felaaere-
léseo, fegyelmen  éa aaerveaettaégen, mellvei testvé-
reink, a magyar honvédek bevonultak. Ribtartiink 
l^ptin-cyomon aat hirdették, bogy órák alatt Buda-
pestre mennek. Namcsak mondták, hónapokon kereaatül 
nyíltan énekelték eaeken aa uccákon, melyekhea a 
» gyetlenkedéaen éa elnyomá on kivül máa köaUkaoha 
nem volt a eaután már nem la leaa. Aa elnyomott 
magyar lélek 22 eaatendő ntán megpihen. Swbadon 
e g/lk, mert kiképzett katonák, modern fegyverek, 
i lynek minden caavarja magyar, vigyáanak nyugal-
mára. . 

Eaért a nagy ajándékért a nép lette előizör Ii-
eohea fordul.  Saeptember 14—15 ón tlaezrez tömegek-
en z trándoko nak a aaékelyek a cslksomlyél ősi kegy-
mpomba, hogy hálát adjanak aa Egek urának: 

L'ruak. Iitenünk, meghagytad érnünk eat a napot I 
Az üanepekre kétköanapok kBvetkeaaek. A ma-

nyár állam bámulatraméltó ez>rveaéaael kÓBaltl elő 
-zekét a hétköanopokat. Ul pedig tdretlen lélekkel 
i<aii munkakedvvel aorakoannk éa várjuk a parancjot, 
n.ert tudjuk: moat nem idegeneknek, magunkaak űoi-
goiunk. Ferenoz  Qyirfi*. 

A r é g i s z é k e l y s é g . 

- Pénteken délután . legelaí m.gy.r von.t foB.<li-
Sinit a n.gy tolongiaban egyik vaantt «hivatalnok kaijiról 
lesodródott plros-aiany eaolgiUU kareaelagja. Beoíflletea  meg-
találó adja be a ttnSkl irodába. 

A bécsi döntés nyomán a régi Székelyföld  csak-
nem egész terjedelmében visszatért Magyarország ke-
belébe, melyről az 1506-ban Agyagfalván  megtartott 
székely nemzetgyűlés ünnepélyesen igy nyilatkozott: 
»mi is az ő (Magyarország) tagjainak hivattatunk, va-
gyunk is«. Nyilvánvaló, hogy Észak-Erdély vissza-
csatolásának kérdésében miniszterelnökünk és külügy-
miniszterünk (Istennek hála, hogy őket inár igy nevez-
hetjük) a Székelyföldet,  a Terra Siculorum-ot tették 
politikájuknak sarkpontjává. Mikor most újra [elragyog 
az ősi székely cimer ötágú ezüst csillaga és arany 
félholdja,  melyeket hosszas feledés  homályosított el 
és kétéviizedes szörnyű marcangolás tépdesett meg: 
helyénvalónak látszik, hogy röviden felidézzük  a szé-
kelység régi szervezetének, alkotmányos berendezke-
désének a képét. 

Régi oklevelek, törvények és történeti feljegyzé-
sek népünket három nemzetiségű székelyeknek, trium 
generum Siculi-nak nevezik. A három nemzetség alkotta 
kezdetben a székely törzset. Három nemzetsége volt 
a kabaroknak is. A nemzetségek népünk szaporodásá-
val nemekre, ezek ismét ágakra (linea) oszlottak. A 
nemek és ágak neveit hely- és dűlőneveinkben részben 
ina is megtaláljuk. A XVI. század közepéről fennmaradt 
Marosszék nemeinekés ágazatainak teljes névjegyzéke. 
A nemek nevei: Örlöcz, Jenő, Meggyes, Adorján, Ábrán, 
Halom. A hal nem mindegyikének négy ága volt, össze-
sen huszonnégy. 

A három nemzetiségű székelyekről az Árpád-
korban s azután is mindig a XVIII. századig, mikor a 
kétkedő és kutató szellem a tudományban elhatalma-
sodott, mindenki azt tartolta, hogy egykor Attila liún 
király népei voltak. Ezt tartották magukról a székelyek 
is, ezt mondták a krónikák, ezt az oklevelek, ezt a 
régi magyar törvények. A történelmi hagyomány rová-
sára a székelyek eredetét illetőleg tarkábbnál tarkább 
elméletek jöttek létre, melyeknek tárgyi bizonyítékaik 
nem voltak. Végül ezeknek nyomán a mosi letűnt 
elnyomatás idején napvilágra került az oláh politikának 
az a szörnyszülött elmélete, hogy a székelyek erővel 
elmagyarositott románok. De a világháborúi követő 
években kiváló magyar történeti kutatók, közlük első 
sorban Hóman Bálint, megerősítették az ősi hagyo-
mány hitelességét. Kimutatták azt is, hogy Árpád feje 
delmi családja Attila fiától,  Irnisztől (a székelyek Csabá-
jától) származik s hogy a honfoglaló  magyarok között 
is elég sok hún-bolgár eredetű nemzetség voll. Való-
jában csak a honfoglalás,  illetőleg Szent István után 
lett nyelvében is egységes a magyar nemzet. 

A székelyek megélhetésének alapja az állallenyész 
lés volt, még azután is, hogy letelepedtek és a földet 
állandóan kezdették művelni. Ezt mutatja az úgyneve-
zett ökörsütés is. Ösi idők óta birtokközösségben éltek 
s e közösség ma is megvan a székely közbirtokosságok 
ingatlan vagyonában. A művelhető területet évenkint 
egyenlő részekre hasították és nyilhuzás utján sorsol-
ták ki egymás közt. A kisorsolt szántókat, kaszálókat 
nyilföldeknek  nevezték. Az egyenlőség azonban kivált 
a XIV—XV. században lassankint kezdett megbomlani. 
A nyilföldeket  kezdetlék örökössé tenni; egyes csalá-
dok többel elfoglaltak,  hadi vállalatok, az uralkodóknak 
tett szolgálatok meg ügyességük révén kiemelkedtek 
a többiek közül. Ennek folytán  a főbb  liszlségekel is 
állandóan maguknak szerzik meg. A vagyoni egyenlő-
ségnek, a régi földközösségnek  megszűnése maga ulán 
vonja a népnek vagyon szerint való rendi azaz társa-
dalmi tagozódást s ezzel összefüggőleg  a hadi szolgá-
lat megváltozását is. A székely eredetileg mind könnyű 
lovas voll s a magyar király hadseregében az elö-
illetve az utóvédet alkotta. Most aztán a vagyoni kü-
lönbség folytán  kialakul a leggazdagabbkból a főnépek, 
priiuorok rendje, akik 2—5 lovasi állítanak ki saját 
költségükön, a kevésbbé tehetősökből lesznek a lólők 
(primipilusok), a szegényebbekből (s ez a székely 
nemzet nagyobbik része) a gyalogok, darabontok, 
pixidáriusok. A lófők  egymagukban saját lóval állnak 
hadba, a harmadik rend adja a gyalog harcosokat. A 
háromnemzetségü megjelölést most már nem az eredetre, 
hanetn a rendi helyzetre értik. A székelységnek pri-
morokra (főemberek),  lófőkre  és gyalogokra való tago-
zódása megmaradt 1848-ig. 

A törzsi eredet tudatának meglazulásával s a nép 
szaparodásával együtt járt az igazgatás megváltozása 
is. A nemzetiségi vezetést felváltotta  a területi köz-
igazgatás, melyet a földrajzi  helyzet szabott meg. 
Megalakult a hét székely szék 7 várossal és löbb mint 
400 faluval.  — A székek nevei: Csik, Kézdi, Orbai, 
Sepsi, Udvarhely, Ma.os és Aranyosszék. 

A székelyek közjogi állása hasonló feltételek 
között fejlődött,  mini az Árpád-korban a királyi vité-
zeké (servienles regis). Mind a kettő nemességének, 
kiváltságainak alapja a honvédelem, csakhogy amig a 
királyi vitézekből kialakult magyar köznemesség egyé-
nenkint jött számításba, addig a székelység őrizve 
Magyarország keleti végeil, zárt egységként mint szé 
kely nemzet (natio Siculica) töltött be közjogi szerepet. 

Ezt a zárt közjogi helyzetet emeli ki Verbőczy 
törvénykönyvének 111. részében a 4. cikkely. «Továbbá 
vannak Erdélyben székelyek, akik kiváltképpen való 
nemesek, mindenestől fogva  külön törvényeknek és 
szokásoknak örülnek. A hadi dolgokban bölcsek, kik 
örökségekel és tisztet nemzetségre és nemzetségnek 
ágazatára oszlanak magok közl«. 

A székelyek nemességét, szabadságait, külön köz-
jogi állását a magyar királyok mindig elismerték, erről 
ünnepélyes okleveleket állítottak ki. Elismerték az 
erdélyi fejedelmek,  továbbá a Habsburg királyok, mint 
I Lipót 1691-iki diplomája, Mária Terézia, I. Ferenc. 

Az említeti külön törvények és szokások alkották 
a székely önkormányzatot. Az önkormányzattal szem-
ben a magyar király személyének képviselője a tőle 
kinevezett székely ispán, a comes Siculorum, aki első 
sorban a székely sereg fővezére,  azután a felebbezési 
birói szék elnöke. Hunyadi János korától (1441.) kezdve 
kezdik egyesíteni a székely ispán tisztét az erdélyi 
vajdákéval. Az erdélyi fejedelmek  egyúttal székely 
ispánok is. A cimet utoljára Ferenc József  magyar 
király viselte. 

A székek polgári igazgatásának élén a királybirák 
állottak, alattuk az alkirálybirák, mint az alszékeknek 
polgári fejei.  Az alszékek megfeleltek  a mai megyei 
árásoknak. Csíknak például négy fiuszéke  volt: Alcsik, 
-elesik, Gyergyő és Kászon. A királybirák mellett vol-
tak a közigazgatás és bíráskodás ellátására a dullók 
(eredetileg dúló, ítéletvégrehajtó) és assessorok (tábla-
bírák. 

Katonai szempontból a szék parancsnoka a főka-
pitány, alatta állnak a fiuszékek  aikapitányai, főhad-
nagyai, hadnagyai, zászlótarlói, tizedesei, szállásmes-
tcrci, gazdálkodói stb Mind a polgári, mind a katonai 
tiszteket a székgyülések választják. Az erdélyi fejedel-
mek azonban a főbb  hadi lisztek kinevezését mint szé-
kely ispánok maguknak tartollák fenn.  Az egész had 
föle  aztán a székelyek tábornokát helyezték. 

A székely önkormányzatnak legfőbb  kifejezője  a 
székely nemzetgyűlés volt, amely szükség szerint gyűlt 
egybe leginkább Székelyudvarhely városában. A nem-
zetgyűlés alkotta meg a székely viszonyoknak meg-
felelő  polgári és büntető törvényeket. Az 1555-iki 
Udvarhelyt tartott nemzetgyűlés például 88 cikkelyből 
álló jogszabályt alkotolt a peres eljárásról. A nemzet-
gyűlés gyakorolta a követküldés jogát; hadfelkelést  is 
elrendelt, ha a székely jogokat veszély fenyegette.  A 
nemzetgyűlés elnökeit maga választolta. 

A székgyülések szintén alkottak jogszabályokat, 
követeket választottak és küldöttek a magyar, ill. az 
erdélyi országgyűlésre, az erdélyi másik két nemzet-
hez (t. i. a megyei nemességhez és szászokhoz). Fi-
gyelmük kiterjedt az egyházi és iskolai ügyekre, külö-
nösen ügyeltek az igazságszolgáltatás zavartalan mene-
tére. A tisztükben hanyagul vagy részrehajlóan eljáró 
bírákat megbüntették, a halalmaskodókat a székely 
közösségből számkivetették, házaikat lerombolták, va-
gyonukat kapsira hányták. 

A falugyűlések  u. n. falutörvényeket  hoztak egy-
házi és erkölcsi ügyekben, havasok, nyilföldek  haszná-
latáról, vetések őrizetéről, stb. 

A régi székelyek igazságukat kisebb ügyekben a 
falusi  békebiróságnál, vagy az u. n. fogott  bíráknál 
keresték. Nagyobb ügyekben a fiuszék  sedriája, bíró-
sága ítélkezett. Innen felebbeztek  a derékszékre, azaz 
a szék bíróságához, mely a királybíró elnöklete alatt 
egyúttal súlyosabb büntető ügyekben elsőfokú  hatóság 
volt. A derekszéktől egy másik székhez, rendesen az 
udvarhelyihez lehelet* felebbezni.  Végső birói hatóság 
a királyi kúria volt. 

A kapitányok felügyeltek  a hadkötelesek katonai 
kiképzésere, amely rendesen vasár- és ünnepnapok dél-
utánjain történt. Evenként szemlét, lusztrát tartottak, 
megvizsgálták a lovakat, fegyverzetet,  felszerelést.  A 
fejedelmek  éppen katonai szempontból gyakran elren-
delték a családfők  összeírását. 

A szabad székelynek megvoltak mindazok a nemesi 
előjogai, melyeket II. András király aranybullája a 
magyar nemesek számára megállapított. Volt azonban 
a székely embernek azon felül  egy nagy előjoga, az 
tudniillik, hogy a székely örökség felett  még a király 
sem rendelkezhetett; még halálos ítélet esetében sem 
lehetett elkobozni vagyonát. Magvaszakadás esetén a 
hátramaradt vagyont az atyafiság,  ennek nem létében 
a község ö'ökölte. Ha a családból csak leány maradt, 
ez mint fiuleány  lépett az örökségbe, különben csak 
kiházasitási költségekre volt joga. 

A székely ember nem adózott, ellenben a királyi 
fölség  elismerése címén ökörsütéssel tartozott. Azaz a 
király koronázása, házassága és trónörökös születése 
alkalmával minden hetedik ökrét a királynak adta aján-
dékul. A kiválasztott ökröket a szék bélyegzőjével 
megjegyezték. Innen az ökörsütés neve. 

A régi székely nép kiváltságai és jogai ellenében 
katonáskodással lartozott az országnak. Az egész nem-
zet állandó tábor volt. Kül- és belföldi  irók egyaránt 
a székelységet gens bellicosissimának, igen vitéz nép-
nek emlegetik. Az ősi szokásjog azt is megszabta a 
székelyeknek, hogy az egyes esetekben mekkora had-
dal kell az ellenségre menniök. Ha például Moldva 
felől  fenyegette  Magyarországot ellenség és ha a ma-
gyar király személyesen vezette seregét, akkor az egész 
székelység fejenkint  tartozott felkelni  és a királyi had 
előtt, ininl elővéd járni. Ha pedig a király vezérét 
küldötte maga helyett a székely seregnek csak fele 
vonult ki Moldva ellen. 

A székely ember szűkebb hazájából szabadon 
mehetett más területre. Nemességét Magyarország min-
den részén elismerték. Ide is szabadon jöhetett be 
minden tisztességes idegen, meg is becsülték, ha rá-
szolgált. De székellyé a király sem tehetett senkit. 
Idegent csak a nemzetgyűlés honosíthatott „zékellyé. 

Durván megşzakitott kapcsolataink most a Min-
denható végzéséből ismét helyreállottak drága Magyar-
országunkkal. Adja az Isten, hogy a székelység törhe-
tetlen katonai és más ösi erényei növeljék édes hazánk 
felvirágzását. 

Antal Aron. 



C B I E I L Á P O K 

FELTÁMADÁS. 
Féltett,  zokogó nagy álmunk 
Valéra  vált.  Beteljesült 
Rebsoraban sínylődött  saékely  nép! 
Nett  tel  a motolygé  égre: 
Újra  Magyar  osillag  ragyog, 
Megint  a régi Magyar  Nap  süt. 

A 20 évig otörgő  rablino 
megvirzett, busódba  rigett 
De moet leomlott  börtönöd 
tötéttöld,  peoésses kőfala, 
undok  patkányok  rút bada 
többé nem rágja véret testedet. 

Nétd,  aa öreg Hargita  ormán 
hajlongva kacag  a jús fenyő 
és etii feli  reped  a taikla, 
20 iv elfojtott  sóhaja, 
minden  keterú  könnye 
most tőr  ki  belőle  kacagva. 

Nézd,  a somlyói Oolgotbit! 
Sok  keserű  éven át 
bordtad  ide  a fájó  könnyet 
t mormoltál  annyi bi imit. 
Magyarortzág  Nagyasszonya 
nizd,  moet ott lebeg felette, 
vidi  kezivel  e nip fölött 
febér  palástját  kiterítette. 

Száradjon  fel  a bánat-könny, 
Húzzátok  meg a harangokat 
t öröm-könnyek  zugó özöne 
motta le fijó  multunkat. 
Mindenki  airva kaoagjon, 
örüljön, neveaten 
gyermek,  firü  it asszony. 

Feltámadásod  hajnalin, 
újjászületésed  áldott  reggelin 
két  térdre  borulj le, testvér 
a Nagy  Itten  a a Nemzet  előtt 
e imádkozd,  hogy tzent 
it örökki  Magyar  e föld! 

Mikiié  Fereno. 

Tái)* aa Ida beronnló honvédaépak annyi 

tagoknak 21 esztendejében megaoéloxott oalkl saékely. * . • 
Újdonsággal yan tale a lelkünk. Minden újszerű, amit 

Utónk. Honvédek lepik el sx üzleteket. Vásárolnak. S l flset-
nek. Nem elgánykodnsk, nem alkndoxnak. nem kívánnak sem-
mit potyára. Uri modorral, gavallériával megfizetnek  m'ndent. 
Iatenem, bit Ilyen la létealk... 

• • 
Megérkeztek a kakastollas osendőrök la. Klbessélnl nem 

tudtok aat a blialmat, ami lelkünkbe költöiött. Hát nem fog-
nak többet üldözni, hatósági segédlettel nem nyárnak tovább 
Nem kell mindennap oj klrályképet vásárolni, „prooes-verbalt 
nem kell naponként nehés üresekkel megváltani. Alom ez 
vagy valóság:.. ^ ^ 

Onnepeldnk éa ünnepelünk. Csordultig van a lelkünk 
örömmel. Bármi következhet. Vállalunk akármilyen áldozatot 
azért ax emberi életért, aaért a nyogatl Mellemért, amelyet a 
magyar honvéd meghosott. 

Pillanat kópék. 
A magyai honvédség csodálatos felkészültséggel  lépett 

Erdély földjére  Szeptember 10 én lépeti először (Jslkmegye 
területére az elaó magyar honvéd s azóta vége láthatatlan 
felvonulásban  folynak  végig a magyar gépesített páncélosok a 
oalkl székelyek között. Az ottestek két oldalán dlszőrséget Ul 
a vármegyének apraja-nagyja. Es ez az annyit szenvedett, 
éppen katonai érzésében és méltóságában olyan sokszor meg-
alázott katona nép sem tud betelni a magyar honvédség hatal-
mas szervezetétől, fegyelmétől  és nagyszerűségétől. Megrésze-
gülten a gyönyörűségtől telnek a napok. Mindennap ünnepnap 
azóta, hogy a feltámadás  ajándékával Cslkmegye területére 
érkezett a honvéd. A városnak és falvaknak  Ukóssága o sók 
és vliágesővel üdvözli ezeket a szép magyar legényeket. Öröm 
könnyek csillognak a szemekben, mert ez az olyan példásan 
ét félelmetesen  felszerelt  magyar honvédség nemcsak a szabad-
ságot hozza, hanem visszaadja megrendült önblzalmankat, 
helyreállítja önérzetünket és ez a magyar osoda megtölti lel-
künket a hltnea erejével, Még sem vágyónk egyedül. A ma-
gánk szegénységéből teremtette ax építő magyar erő ezt a 
bevonuló hadaereget, amelyről annyit álmodtunk és amelyben 
aunylt reménykedtünk a hossza rabság földig  alázottságának 
idejen, de gondolni sem mertünk arra a hatalmas méretre ami 
kibontakozott szemeink előtt. Határtalanul boldogok, büszkék 
ragyánk és nem todank betelni a magyar honvéd osodálalától. • • * 

Az első benyomások a magyar honvédról általában Igen 
kedvezők. Szép, kisportolt alakok, csinos külsejű, aj tlpna ez 
a magyar generáoló. Kellemesen meglepő a fegyelmezett  orl 
modor, amitől olyan régen elszoktattak bennünket régi gaz-
dáink. Nem ls h szünk a szemeinknek. A honvédség nyngat 
levegőjével töltötte meg a sok szennytől és balkáni moosoktól 
megfertőzött  leikeinket. A oalkl székely őskatona szive elaó 
pillanatra megérezte ezt a gyökeres levegő változást és azóta 
lemét embernek érzi magát, JSzért ünnepel az egész Székely-
föld  és diadalottá varázsolja a honvédnek minden lépését a 
ml csodálatosan szép Csikországonkban. 

• * 
* 

Mert egészen könnyet osavaró és megható az a ragasz-
kodé*. amellyel megmozdnlt ennek a vármegyének magyar 
nemzeti érzése, A knltorzónás tanító a saját hazáját megtol-
vajoló dupla üzetéses martir hadsereg most láthatja kétévtize-
des erőszakoskodásának viaszaütését. Jorga professzor  hamis 
elmélete ls gyönyörködhet ma abban, hogy milyen szép ered-
ményeket hozott nagy pénzeket felemésztő  románlzáló mttn 
kájuk itt a Székelyföldön,  az általak annyi felháborodással 
erőltetett clmagyarosltott románok között Köszönjük meg 
ezúton ls nekik, hogy 22 esztendő alatt előosalták mindenki-
nek lelkéből a magyar érzést és előkészítettek a magyar hon-
véd öntudatos megoecsülésére, Arra az ünnepre, amelyet olyan 
lélekből átérez ma ennek a vármegyének minden magyarja. 

* * * 
Magyar honvél M'.t jelent ez a két szó, a ml 22 esz-

tendő alatt felnőtt  kisebbségi magyar lijaságonk számára. 
Ennek a katona nép gyermekeinek, akiket arra sem méltattak, 
hogy fegyvert  adjanak kezébe. Annak a nemzedéknek, amely 
az ozsdolai „koBosentráns"-tábor szörnyűségeitől végig ssan-
vedte a földi  pokol minden gyötrelmét. Mit jelent honvédnek, 
büszke katonának lenni. Még nem Is todják felfogni  exek a 
kisebbségi Borsban annyit hányódott szegény magyar fink.  Ők 
osak agyon osókolják oton-otfélen  a velük szembe blelkllxó 
testvéreket, sírnak a találkozás nagy örömében, mert a magyar 
honvéd nekűk hozza voltaképpen a legszebb ígéretet: a jövőt. 
A jövőt, amely ezldelg el volt zárva mindenki elől, aki exen 
a földön  magyarnak született. 

• * 
• 

De érdemes volt annak születni és annak maradni. Egy 
szegény, megosonkltolt ország teáz ma tanoblxonyságot a világ 
színe előtt, hogy történelmi hivatásának magaslatán áll. Kniek 
letéteményese a magyar honvédség, amelyet akkora szeretettel 
fogad  és ölel a aalvére ex a 22 éves rabságot szenvedett szé-
kely nép. A aaékely fia  nem lesz soha többé a regátl kaszár-
nyát tetvében hányódó megalázott senki. Nem lesz követ törő 
bitangja az országatakaak, nem lesz monkása a regátl bojár 
uradalmaknak, nem kell állandó bakaiami szabadulnia at őr-
mesterek rabló hadjárata elől. Ismét ott lesx a helye ennek a 
vitéz katona nép gyermekeinek, ahol megérdemli. Szeretettel 

O M U i M 8 7 U S M . 
Földes  Zoltán  irta. 

GyőnySrüaég, gyönyörüaég I 
Minden aaép lett éa moaolygó. 
Celkaaereda — napsütésben, 
Tündöklik aa óal Somlyó ! 
Rtnéaek a Hargitára; 
Ilyen aaípnak még nem láttam. 
Illat aaáll a tlaata légben, 
Angyalszárny a napaagárban. 

Hála nékad, én Teremtöm I 
Napautóéért éa virágért... 

De még Inkább hála néked 
A ránkvirradt, édeiaégea, 

Boldogaágoa ezjbadságért I 
Blaony, néha caüggedeatünk, — 
öuaebujtunk, tépelődtünk: 
Ur-Nagyiaten I S Boldogaaaaony I 
Mikor virrad már felettünk?  . . . 
. . . ViaBkodtuak . . . Reménykedtünk: 
Őia érleli... Tavasa hoaaa . . . 

Elhullottak a levelek, — 
Fagyos nyár jött búi tavaséra . . . 

Da most Isten ránktekintett, 
Gyermekajkon hó Imákért. 

HMa nékad, Krlaatus-I «ten I 
A megváltó, édeaaéges, 

Boldogaágoa Baabadságért I 
Magyar Aaa van. Síékely ősa van. 
Eisaállt bár a fecske,  gólya; — 
Haiyettük a B)ke a Aidái 
Faaakelknek uj lakó]a. 
.Békesség a bejövöknek, 
Ba áldás a kimenőknek I" . . . 
Gilambbugoa udvarokban 
O leiréasák Unnepalnek . . . 

0, Saentlélek bógalambja I 
Hila minden nj caodákértl 

Bikeaaégea bátorságért, 
Mjgeẑ ntelő, édességes, 

Boldogaágoa aaBbadaágért I 
Eddig eate ágybaeatünk, — 
Lácc csörgése vert fel  újra . . . 
Moat eatende tündöklően 
Tilndökllk a Hidak Útja; 
Nem aavarják nyugováaunk; 
Ebredéaünk: tündérálom I . . . 
Magyaroraaág I In vagy lemét, 
Iiten védjen, laton ádjonl 

Minden napfény,  minden virág 
Hulljon reád magyar honvéd 1 

Hila néked, latén Anyja, 
Szentléleknek etűi Arája, 
Atyaialen aaép leánya, 

Boldogaágért, — aaabadságéit 11 

S i & t o s á a . . . 
Kettégörnyedve 01 lépcsőmön a aaékely 
Mint megkövült fájdilom 
Csak fakó  ajka moidu ; 
J»j e völgy c upa alraioml 
Niaci e gyiaanél nagyobb gyász 
Gigáaal erőnk öaiantörve 
Míg a földb»  la tl' a contváa 
Sir aa ég a csupa fekete 
Fekete élet, fekete  Jövő . . . 
A aaékely sorea miért, miért 
ily lainvedő? 

L tagoló eaamék tüae lelkünket 
miért marja? 
Mikor mártír népünk iaiát 
Senki es hallja I 

Hit hová vonaaoljam roncsolt 
Megfáradt  teatemet ? 
Hol értik aa Igaaaágot a aaót 
Meddig tűrik rajtunk e aok foaatogatót? 

Hát nem hallod, hogy alr, 
Hogy aokog aa O.t? 
Síékelyek könnyétől ceupa caupa folt. 
Hát nem hallod a követtörők 
Hogy nyögnek ? Hegy eirnak 
a felvájt  véraő meaők I 

Hát meddig, hit hova? 
Nem látod — , „ 
Milyen fekete  a Htfgita? 
Nem hallod minden fenyő 
Visatlóalóan molj-? 
Aciolva van ht mlndan asékely 
Koporsója. 
Hit cinci aa*, bang 
Hagy bele ordlteon ez éjbe 
Vesaett ebek belemartak a 
Síékeíyak testébe I 

Hit nem látod, hogy e n*p 
Több fajdalmai  nem blr 
Itt mlndan f.-kete,  fekete, 
Fdkete mint a tir. 

Hát nem hallod a aaékely anya 
Sikoltja végaetét 
S • velőtráaé sikoly megüli lelkemet 
Mint vaablllnca a rab keaét. 
Mond nagy Iateni MU tegyek 
Mtéri Ítéled Golgotára nepamet. 

H tgy nád legyek koldna, vagy rab 
Nyomná aaeges vaakeresat vállamat 
Viselnék kint, keaert bármilyen nagy 

Cjak sikolthatnám — 
Székely népem aaabad vagy I 

Braasó, 1940 julius hó. 
Orbán Boriaké. 

kz  Úristen végre igazságot tett, 
Elszakított népünk újra szabad lett. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Katonai kösigasgataa aa anyaoraaághoa 

vlaaaatert Caikvarmegyeben. Cslkvármegye kato-
nai parancsnokságát 1940 aaeptember hó 12-vel Vitéz 
Horváth Jóaaef  tábornok vette át. Parancanok helyet-
lea Hausenblaea Károly earedes. Sagédtlaat D.\ Ma-
roaay Ferenc t. hadnagy. A sajtóellenőrzés veaetől: 
Dr. Hoaezu Z>ltán éa Dr. Zthar Emil t. hadnagyok. 

— A Magyar Nemzeti Bank a lej bevalta-
aaról, A Migyar Nemaell Bant rendiletet adotl kl, 
amely aaer.nt mindaddig, amíg a lej beváitaaára az 
iatéakedeaeK megtörtennek, addig a lejt rendea flzetéal 
eaaköanek kell tekinteni. N>ugodi lehet a nagyközön-
ség, meri a lej beváltási kulcsát igen kedreaően fog-
ják megállapítani. 

— Elvittek a Caiktaplooaan eltemetett vaa-
gárdiatakat. A magyar honvédség bevonu aaa előtti 
ejjaaka aa uj roman kormány rendalkeaeae saeiint 
tlisták annak a 43 vaagardiatanak holttestet, akiket aa 
emlékeaetea Caiiaetcu minisaterelnök meggyilkolására 
válaszolással a fólmiveslakolal  gyüjtőtábor vaagárdlata 
foglyaiból  kivégealek. A 43 klvégaetl vaagárdlata alrjá-
nak feltaráaa  mán éa a hoateBtek koporsóba rendezaae 
után, a blaottaág tagjai beaaédel intéatek a Tapioczs 
köaaég lakóaalboi ÖBnaagyü.t alkalmi köaönaéghea. Meg-
köaaöniék aat a lovagias éraéat, amellyel a magyar 
lakóaaág megtiaztelte eaeknek tz ártatlanul kivégaelt, 
védtelen embereknek a airjalL Azután a koporsókat 
autóbnaaokra rakták éa elszállították köaüiün* ennek a 
legBöteteob Bilkánt la megszégyenítő vérontáanak aa 
emlékét. 

WJ f e a t & a ă & e l y  I 
Tisztelettel hozom s n é. közönség sz'ves tudo-

mására, hogy Calkaaeredában, a Sétatér 1. szám alatt 
(Nemzeti Bank épülete mellett) 

műhelyemet megnyitottam. 
A legnagyobb szakértelem mellett vállalom : óim-

táblák festését,  ssobafestést,  epülec- ós butormáso-
láat, fényesést  a legszebb kivitelben és a legoloaóbb áron 

A n é. magyar közönség szíves pártfogását  kéri 1 
-A-n . ta l E l e m é r 

szoba- és elmfestő,  Csíkszereda. 

3—1940 ezám. 
Hirdetmény. 

Alulírottak a Társadalombiztosító pénztár 
nevében felhívjuk  a hátralékos munkaadókat, 
hogy a segélyezés zavartalan menete érdekében 
járulékhátialékaikat haladéktalanul fizessék  be. 

Minden beflzetéat  Fűleki Ilona pénztárosi 
és Balázs Ferenc ellenőri minőségben vesznek 
át és nyugtáznak. 

Csíkszereda, 1940 szeptember 7. 
Dr. Sándor Gyula. Sz. Oseh István. 

Nyomatott Vákár Lajoa könyvnyomdájában, Clkereda. 

Könyvkötészeti munkákat 
a lagaaebb éa legUrtóaabb 
klvitalban a lagjatányoaabb 
árak mallatt aaakőaöl a 

V á k á r ü z l e t , Csíkszereda. 




