
Csíkszereda hazatért 
1940. szcpt. 11. 

1940. aug. 30*án a tengelyhatalmak: Német* és 
Olaszország külügyminiszterei meghozzák a bécsi döntést 
s a rádió szétröpíti a megváltó hírt: Észak^Erdély és a 
Székelyföld  visszatért Magyarország kebelére. Pár nap 
múlva a honvédvezérkar kiadja az intézkedést: a honvéd** 
csapatok szept 3*én indulnak a visszacsatolt terület bir* 
tokbavételére/ városunkba szept. 11-én fognak  bevonulni. 

Mindörökre feledhetetlen  nap. Az őszi napsugár arany* 
lóan ömlik a zászló*díszben pompázó városra. Az ősi 
gimnázium főbejárata  fölött  újra ott ragyog a régi arany* 
betűs felírásalatta  a rejtekéből előkerült régi, címeres zászló 
leng. Ettől jobbra-balra, végig az egész homlokzaton új 
zászlók lobognak, hirdetve mind a trianoni sírból való fel* 
támadás nagy ünnepét. 

A gimnázium előtt az utat hatalmas diszkapu íveli át, 
tele virággal. A diszkapu körül s attól kezdve le a vár* 
megyeház előtti ünnepi emelvényig, másfél  kilométeres út* 
vonalon, örömtől sugárzó arccal, több ezres tömegekben a 
várakozó csíki székely nép, a város és falvak  népe: Tap* 
loca, Somlyó, Csomortán, Pálfalva,  Delne, Szentlélek, Mind* 
szent, Menaság s más közeli falvak  lakói hullámzanak ott 
színes áradatban. Lázas izgalom az örvendő arcokon: vár* 
ják Gyergyó felől  a honvédeket. 

A honvéd szónak mindig meg volt a sajátos varázsa. 
A 48«as idők harcosai tették híressé, á Felvidék és Kár* 
pátalja visszatérte gyarapította fényét,  dicsőséget. De soha 
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olyan varázzsal, olyan bűvös hatalommal nem csendült 
meg bennünk ez a szó, mint e nagy napokban. 

Dél felé  egy-két motorkerékpáros suhant át a vára* 
kozók között. Kettőre járt az idő, mikor remek gépkocsikon, 
hosszú sorokban kezdtek begördülni hozzánk a gyorsdan* 
dár egységei: fiatal  honvédek, délcegen ülő, napbarnította 
fiuk.  Úgy tetszett: valóság lett a hadak útja — Csaba 
királyfi  húnjaival megérkezett székelyeihez... Nincs toll, 
nincs embeíi szó, mely ki tudná fejezni  azt az öröm-mámort, 
azt a korlátlanul áradó ujjongást és éljen-zuhatagot, mely* 
lyel népünk — a 22 éves börtön után — fogadta  a fel* 
szabadító magyar leventéket. Virágeső hullott rájuk, szo* 
rongatták kezüket, ölelték őket. Ez a nép, melynek arcélét 
az életért vívott harc bronzzá edzette, ezer éve gyakorolja 
a honvédő hivatást itt, a keleti Kárpátok bércein, s azért, 
mint itt élő honvéd, a régi bajtárs mély együttérzésével és 
szeretetével köszöntötte az ideérkező honvédet, aki e földön 
a legnagyobbat hozta el neki: az elveszett drága hazát.... 

Alkonyat felé  hajlott a szeptemberi nap, mire a csa-
patok parancsnoka, vitéz Heszlényi József  tábornok, tiszti* 
karával a megyeháza elé érkezett. Ekkor már ott szoron* 
gott az ünnepi emelvény körül a város és a környező 
falvak  lakossága, óriási emberáradat. Színpompás, festői  kép: 
a hullámzó tömegben feUfeltünnek  a diákok piros sapkái, 
a cserkészek kalapjai/ ott állnak tömött sorokban a legények 
fehér  harisnyában, fekete  kabátban, — a lányok, asszonyok 
a gyönyörű szőttesben: mintha erdőink minden szálas fe* 
nyője és minden vadvirága ide gyűlt volna össze... 

Egetverő éljenzés fogadta  a tábornokot és a tiszteket. 
A szeredai Dalegylet, Sarkadi gimn.*i zenetanár, kar* 

nagy vezetésével, megzendíti a Himnuszt, s az egész ha* 
talmas ünneplő tömeg lelke hálásan szállt az Ég felé  a 
magyar imádság szárnyain... így indult meg az ünnepélyes 
fogadtatás. 
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Majd iskolánk régi diákja, a gimnázium egykori neves 
igazgatójának és világi gondnokának fia:  dr. Pál Gábor lép 
az emelvényre és üdvözli a csíki székely nép nevében a 
honvédeket. 

— Erdély keleti részén — kezdi beszédét kisebbségi 
küzdelmeink él-harcosa — felsorakozott  soka: szenvedett 
népünk a magyar állam képviselői előtt. Első szavunk az 
Istené. Az Úristen megsegített, megelégelte küzdelmeinket 
és visszavezetett Édesanyánk kebelére. Mélységes hódolat* 
tal és szeretettel gondolunk vitéz nagybányai Horthy Mik* 
lós Kormányzó Urunkra, aki békés uton megmentett és 
visszavitt minket a magyar állam keretébe. 

A hála és elismerés hangján szól gróf  Teleki Pál mi* 
niszterelnökről, gróf  Csáky István külügyminiszterről, va* 
lamint a baráti nagyhatalmak vezéreiről. Beszéde további 
során üdvözli a magyar honvédséget,- vázolja a székelység 
közdelmeit. Elmondja, hogy ki ez a nép itt, mit tett a 
múltban s mit szenvedett a 22 évi elnyomatás alatt. 

— Szenvedtünk, küzdöttünk az elmúlt nehéz évek 
során — folytatta  a szónok — de magyarok maradtunk 
s töretlen lélekkel állunk a feltámadás  e nagy pillanatában. 
Szenvedtünk, de minden nyomorúságunkat elfelejtjük  ebben 
a szent pillanatban. 

Köszönetet mond azután dr. Pál Gábor a papságnak 
fajszerető  és nemzetnevelő munkájáért, a hit vallásos iskolák 
tanítóinak és tanárainak, akik gyenge javadalmazás mellet 
igazi apostolai voltak ennek a népnek, nagy elhagyottsága 
és szenvedése idején, s akik oly felbecsülhetetlen  szolgálatot 
tettek a magyarság lelkének megőrzésében. Hála illeti azo* 
kat az öntudatos magyarokat, akik az elnyomó hatalom 
önkényeskedésével bátran, a következmények latolgatása 
nélkül szembenéztek s példát adtak a gerinces, áldozatkész 
nemzeti harcra. 

— Lehet, nem lesz könnyű dolgunk, de mindent elvi* 
selünk, csak az az uralom, ami elmúlt, ne térjen ide vissza 
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soha. Inkább mind egy szálig elpusztulunk, de a letűnt 
uralmat erre a földre  többé nem engedjük. Nekünk ez a 
föld  megszentelt föld,  melyhez ragaszkodunk! Nekünk ezen 
a földön  élnünk és meghalnunk kell! Ezt a földet  el nem 
hagyjuk soha! 

Leírhatatlan lelkesedés, éljenzés és ünneplés fogadta  a 
beszédet, valamint a tábornok rákövetkező válaszát is. 

— Kedves Székely Testvéreim — szólt a csapatok 
parancsnoka — megköszönöm ezt a felejthetetlen,  gyönyörű 
ünnepséget. Pál Gábor dr. úrnak, a ti hivatott vezéreteknek, 
akinek neve Erdélyen túl is ismeretes, külön is köszönetet 
mondok. Amikor legfőbb  hadurunk kiadta a parancsot, 
hogy Csíkországba vonuljunk be, mindannyiunknak jobban 
dobogott a szívünk. Nekünk is drága ez a föld.  A világ* 
háború során sokan harcoltak közülünk, a keleti Kárpátok 
bércein és lejtőin. Sokan az életüket is feláldozták.  Akkor 
járunk el és cselekszünk a székely hősök nevében, ha 
összefogva  nemcsak megvédjük a mostani határokat, ha* 
nem naggyá tesszük az országot. 

A székely himnusz komoly, imádságos akkordjai zárták 
be a bevonulás és fogadás  magasztos, örökre emlékezetes 
ünnepét. 

A székely bércek és fenyvesek  népe imában és áhi* 
tatban borult le a Mindenható előtt, hogy elhozta nekünk 
a felszabadulás  napját, hogy itt köszönhettük őseink földjén 
a szabadság első hírnökét; a magyar honvédet. Ez a hon* 
véd lezárt egy feneketlen  sötét multat, s minket, akiknek a 
letűnt hatalom részéről a "Madách eszkimójának állati sorsa 
volt szánva, odaállított egy új dicsőséges ezredév kü* 
szöbére... 

Ósi intézetünk is, megszabadulva az elnyomatás 
bilincseitől, ott áll az új i<dők küszöbén s hittel, bizalom* 
mai néz a jövőbe. A történeti nagy napok hozta felsza* 
badulás öröme nála is, mint minden hű magyar szívben 

gazdag forrása  lesz a hitet és hazát önzetlenül szol* 
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gáló munkánk. A szabad nemzeti életnek új erőket felsza* 
badító légkörében, még nagyobb lendülettel igyekszik elérni 
legfőbb  célját*, melybe összefut  minden munkája, minden 
fáradozása:  hivólelkű, tiszta erkölcsű, becsületes, munkás, 
művelt ifjú  nemzedéket adni az egyháznak, az édes vissza* 
nyert hazának, sokat szenvedett nemzetünknek. 


