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Erdély írói 
Irta: Dettre János 

Az Alíöfd magyarsága, Szeged népe forró 
¡szeretettel köszönti Erdély magyar iróit. Er-
dély irói felkerekedtek, hogy meglátogassák 
a várost, amelyik a kiüldözött kolozsvári egye-
temnek nemcsak hajlékot, de otthont is ad, 
eljöttek, hogy bemutassák azokat a kincseket, 
melyeket már a magyar sors politikai szétda-
raboltsága idején teremtett meg a magyar 
szellemiség szétdarabolhatatlan ereje. 

A megsemmisülésnek, az elfeledésnek, a szr-
vnk (hol nemzet süly ed el) fenyegetésével 
szemben csak a magyar szellemiség értékei 
.szolgáltathatják az igazi fajvédelmet. Nekünk 
ar. élethez való jogunk parancsolja meg, hogy, 
mint urfelműtatáskor az oltári szentséget, 
időnkint felmutassuk a magyar szellem ere-
jének alkotásait. Miut messzi posztokra kiállí-
tott távírászok, időnkint fényjeleket adunk 
egymásnak, hogy vagyunk, élünk, egymáshoz 
tartozunk. Amit a magyar faj teremtő ereje 
alkot, arra nem borulhat örökké se a magyar 
rög, se a magyar feledés. 

Sorsunk parancsa, az életünkhöz való ri-
gaszkodás bus kényszere, a bcnnüuk, szándé-
kainkban, akaratunkban és cselekedeteinkben 
jiarázsló vitalitás tiltakoznék az ellen az esz-
telen tékozlás ellen, ha mi fáradtan és tunya 
lemondással a feledés örvényébe hullatnánk 
bele a magyar kultura legnagyobb értékeit 
A magyar kisebbségi nemzet utján a faj élet-
parancsa jelöli ki a célokat s válogatja meg 
az eszközöket. A fegyverek zaján, a gyűlöl-
ködés uszitó jelszavain s a kenyér és kultura 
éhezőinek — »éhe kenyérnek, éhe a szépnek« 
— sirámain is áthallatszik a történelem taní-
tása: elszakadt népnek, egyedüljáró nemzet-
nek a kultura volt a legigazibb, el nem lan-
kadó, el nem gyávuló, örök harcos, örök dia-
dalmas védője s a kulturképesség volt az 
élethez való jog legmegbízhatóbb és legmeg-
győzőbb jogcime. Hiába garanciális szerző-
dés, kisebbségi védelem és Népszövetség: nem 
a nemzetkőzi szerződések, nem a garanciális 
megállapodások, nem a kisebbségi ligák, egyez-
mények és paktumok, nem a választójog és 
nem a Népszövetség tartják életben az el-
szakadt, a kisebbségi utakra terelt nemzete-
ket, hanem, hanem teremtő embereik ós te-
remtő alkotásaik. A faj élni tudása és élni-
akarása legelőször a szellem alkotásaiban vi-
rágzik ki. Az elszakadt magyarság teremtő 
szelleme s a teremtő szellem termékeny alko-
tásai vállalják fel és töltik be életük uj tör-
ténelmének legelső feladatait. Ök s az általuk 
felnevelt bátorság, a bennük felfrissülő s uj 
erőre kapó faji gőg törik fel újra a magyar 
iskolához vezető s már begyöpösödött uta-
kat, ők harcolják ki a nyelv jussát, ők érlelik 
ki az összetartozandóság érzését, »a kaptár 
szellemét«, a sorsközösség összeterelő, báto-
rító öntudatát s az egymásrautaltság, az egy-
máshoztarlozás érzését ők tágítják ki a fel-
adatok, célok és harcok tudatos egységévé. 

A kisebbségek számára minden politikum. 
Minden iskola, minden templom, minden szem 
nemesitett buza, minden előadás, minden gyár-
kémény, minden kiállítás, minden hangver-
seny, amit a kisebbségekhez tartozók rendez-
nek. szerveznek meg, építenek fel, vagy te-
remtenek meg, harci eszközzé, bizonyítékká, 

jogcímmé, törekvéseik igazolójává válik' faj-
tájuk küzdelmében. S ebben a harcban azok a 
legnagyobb jóltevőik, akik alapot teremtenek 
a rájuk való büszke hivatkozásra. A nemzeti 
kisebbségek többet köszönhetnek Íróiknak, fes-
tőiknek és muzsikusaiknak, mint a párisi ga-
ranciális szerződós rendelkezéseinek s a Nép-
szövetségtől várható minden beavatkozásnak. 
Az elszakadt magyarság művészete nemcsak 
szépséget ad, de jogcimet is nagy igazságaink-
hoz s erőt a nagy igazságaink kiharcolásához. 

Ha »magyar és szláv bánat « is összetalál-
kozhatik >az eszmék barrikádjain«, mennyivel 
inkább találkozhatik össze a magyar és er-
délyi bánat Ma még bánat, de holnap talán 
vjgassák. Addig trágyázni kell a magyar me-
zőket a Duna—Tisza közén éppúgy, mint a 
Hargitta alatt. Trágyázni kell a mezőket s 
remény harmatában megfürdetni a kiszakkadt 

lelkeket — határon innen s határon tul. 
Ma még csak magunkat vigasztaljuk azztÉ, 

hogy mit tudunk s mit tudnak teremteni 
játékos erőink, ha »négy-öt magyar összehajol*. 
Holnap talán már a »bámuló világ« elé állha-
tunk diadalmas lelkesültségünkkel. A magyar. 
Alföld népe találkozik ma Erdély magyar 
szellemének rohamcsapatával. Legyen ez a 
találkozás szimbólum, legyen ez a találkozás 
a fogadkozásoknak és munkavégzésnek prog-
ramja s ez a kézszorítás pecsételjen meg 
egy vértelen szerződést. A magyar kultura 
vezéreinek is meg kell kötniök az etelközi 
szerződést: kettészakadt népnek nem lehet ket-
tészakadt irodalma s nem lehet hét vezér ott, 
ahol egyedül a magyar sors s a magyar élet 
parancsol. Akik össze tudnak találkozni a 
magyar irodalom szeretetében, a magyar szó 
ünneplésében, a magyar élniakarás oltára kö-
rül, azoknak össze fog találkozni sorsuk is, 
életük is, történelmük is. Azokat véres kér 
véres határral hiába választotta el egymástól, 
sA létek él, találkozunk«. 

JL 
Focte tábornagy meg&alt 

Volncaré szerint Franciaország „legnagyobb polgárát'* 
tette el 

vesz* 

(Budapesti tudósilónk telefonjelentése.) 
Parisból jelentik: Foch tábornagy szerdán dél-
után öt óra negyven perckor meghalt. Halála 
egész Franciaországban nagy részvétet kel-
tett. A kamara szerdai ülésének befejezése 
előtt Poincaré miniszterelnök jelentette be a 
kamarának a tábornagy halálát. 

— Franciaország nemcsak legnagyobb kato-
náját — mondotta Poincaré —, hanem leg-
nagyobb polgárát is elvesztette. A kamara 
tagjai állva hallgatták végig a miniszterelnök 

szavait 
Foch Ferdinánd 1851-ben szülelett. Amarneí 

csatában hadseregparancsnqk volt, 1916-ban 
a Somme-offenzivát vezette, 1917-ben vezér-
kari főnök, 1918 áprilisában a Franciaország-
ban operáló ántánt-haderők főparancsnoka 
lett. Ő vezette a fegyverszüneti tárgyalásokat 
és az ő kívánsága volt, hogy a Rajna bál-
partját az ántánt megszállja. Három hónap 
óta betegeskedett, szivgyöngeség ölte meg. 

Byrd megmentette expedíciójának 
eltűnt tagjait 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) 
Newyorkból jelentik: Byrd kapitány délsarki 
expedíciójának három eltűnt tagja megkerült. 
Byrd kedden niból felszállott Virginia nevű 
gépével, hogy felkutassa az eltűnteket. Hosszas 
kutatások után sikerült Byrd kapitánynak a 
Rockefeller-hegységben három társát megta-
lálni. Byrd leszállt hozzájuk repülőgépével. A 
kapitányt barátai leírhatatlan őrömmel fogad-
ták. Elmondták, hogy motorhiba miatt kellett 

leszállaniok, a repülőgép az óriási' viKartfaa 
elpusztult, nekik azonban semmi, bajuk, sem 
történt. 

Byrd kapitány Goöd professzorral a kény-
szerleszállás helyén maradt, Balchen pilóta 
és Jounet a Virginiával Little Amerikába tér-
tek vissza. Byrd pilótája, Smith és rádiótele-
fonistája a repülőgépen maradtak. A Virginia 
csütörtökön ismét a Rockefeller-hegységbe né-
pül, hogy Byrdet és Goodot is visszavigye. 

JZ revizzió és a Kellog-pakíum 
A magyar csatlakozó nyilatkozatra egy állam sem tiltakozott 

'Bethlen miniszterelnök is beszédet mondott, 
többek között a következőket: 

— A Kellog-paktumhoz való csatlakozásun-
kat olyan nyilatkozatban jelentettük be, amely-
ben kifejeztük azt a meggyőződésünket, hogy 
azok az államok, amelyek a paktumot létre-
hozták, gondoskodni fognak a háborús okok 
kiküszöböléséről. Magunk részéről eliminálni 
akartuk azt a felfogást, hogy a békés reví-
zió felvetése kázus bellii jelenthet. N^jlaíko-

Budapest, március 20. A képviselőház kül-
ügyi bizottsága ma ülést tartott, amelyen a 
kisebbségi kérdés és a Kellog-paktum került 
szóba. Gróf Apponyi Albert kijelentette, hogy 
az idegen államokban élő kisebbségek még 
a kisebbségi szerződésben biztosított jogoktól 
is meg vannak fosztva, örömmel üdvözli a 
Kellog-paktumot, de nem hallgathatja el, hogy 
ez csak az eljárási szabály tökéletesítésében 
keresi az orvoslást. , 


