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A Réka királyné álmát őrző Rika hegy livbainál a 
Kishomoród partján fekszik egy alig ezer lelket számláló 
község: OkllÍind, Minden ' község .büszke lehet az ő tempio" 
mára, melyet az elődök, vagy a még ma is élők nagy' 
nak, szépnek építettek meg, vagy tartottak és védtek 
meg századoik folyamán keresztül; de Oklánd unitárius 
szé1<ely népe különösen büszke rá, mert létrehozásának 
ideje erre feljogosít ja. Aki mindennap látja, vagy vasár
napról-vasárnapra áldhat ja benne az egek urát, az is gyö: 
nyőrkődihetik benne, aki pedig a kőzségben megfordulva 
megtekinti azt, annak szive gyönyörűséggel és lelke áhí
tattal telik meg, látva szépségét s hallva építésének tör: 

• • • tenetet. ; 
• 

Aktkor nagy vihar vojt. A . kegyetlen sors éppen ak
kor dühöngőtt fejün'k felett a legjobban, amikor ez a 
templom épült, E nép azonban kev.és kivétellel nem~ 
csak állta a vihart, hanem akkor alkotott 'a legjobban'. 
A vihar elsöpri a gyengét, megViseli még .az erőset is, 
de az életrevalót megacélozza. A kisebbségi sors a~' er
délyi magyarság életfájáról a gyenge, vagy beteg ágakat 
letörte, de az életrevalókat nagyszerű termésre késztet
te, olyan alkotásokra, melyeket csőndes idők aligha tudtak 
volna elérni. Igy vállalta az oklándi unitáriusság régi 

' templomának megnagyitásáf, átalakltását. Az érték nem 
abban van, hogy vállalta, hanem abban, hogy akkor vál
lalta, amikor vállain már alig volt hely e teher számára, 
s lelke tele volt annyi más gonddal. Még el sem tudta 
feledni az iskola .kibővítésével járó nehéz terhet; még ki 
sem heverte azokat, melyeket a csendőrlaktanyával kap
c~ola~osan hordozott s máris újabb teheI'ként nehezedett 
vallaira a román templom · építése, melyet éppen úgy !kel-o 
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lett hordoznia, mintha maga is román lett volna. N ap. 
nap után kapuja előtt kdáltotta a községi dobos, hogy: 
"A.ki még a homokot, követ, téglát, va,gy a fát nem vitte . 
ki a román templom építéséhez, azonnal vigye ki, külön· 
ben ' följelenUk a csendőrségen" . Az idegen teherrel így 
megrakott, kizsákmányolt és céltudatosan lesq:egényített 
székely vállalta a maga templomának átalakítását, mert _ 
lel'ke, a:karata, hite és áldozatkészsége ezekiben a próbák. 
ban nyilatkozott meg igazán egyházával és fajával 

. -
szemben. ' 

Ugy kezdődött, hogy leányaJink kis háziperselyeket 
készítettek és I\!inden családban elhejyeztek egyet, hogy 
azzal megkezdhessük a gyüjtést. Az eredmény meglepö 
volt. A hiányzó összeget és a szülci;éges anyagot, ami a 
község határábólkerülhetett k:i, · magunk között osztottuk 
föl. Mindenki vállalta a reá esŐ részt, még az 4'8, aki elv
ben a templom átala,kít~a ellen volt. Csak később tud
tam meg, ,hogy ilyen js akadt. Egy kis négyéves gyer
mektől hallottam az első Wt(l.kozást. AZ utcán találkoz
tam vele. Szembe állott v!,~em ,00 gy,ermek!'s naivsággal 
vont kérdőre: "Magik métt a,karják elrontani a támplo
mot". "Szebbet és nagyobbat akarU!lk csinálni" nyug
-tatta,m meg a gyermeket. A távolabb álló hivem től tud
tam lll.E}g, hogy kié a gyermek. Egyik volt az'ok kpzül a 
kevesek közül, ak!'knek a temploIll és az Isten is .csak 
akkor kell, mi.kor azokt.ól valamit kapnak, s akik a jö' 
vővel még akkor sem SOkat törő,qt<:>k. A gyermek az a,pjá· 
tól hallott.a, amint az otthon tüzelt a templol1lépítés ellen 
s naiv gyermeklélekkej tudo)llásolllra hozta. . 

Szép lassan a SiZÜkS.ég~s pénz 00 ~:yag is összegyült 
s a terv is elk~szült. 1\. megp.a.g;yand.ó törtéIli$ni ért.ékü 
templomrész és 'lj,Z építendő új ~ész összehozása ')agy kö· 
rülteikintést é.s saak,tudást követelt. Mindezt nagysz.erű.en 
ol~otta meg .... tervet készU;ő: Del;H;eczem J,.á.s.zló .régész. E 
kerdésnél ""ár többen ·yolta1<,aJkik nemtets,,\ési:4\"i\ek ad
tak kifejezést. Kontár, falvsi építőmestere!!:, ,a,kik a vá· 
r?st rosszul után.zó munkájuk\<al a falvaka,t kiv:etkőztet· 
tek formá~ukból meg-rQntottá!k a falusi ember izlését s 
!öb~n oh;anra áhitaztak, amilyet ezclr 'ai\<otna,k, nem az 
19az1 székely stí~usra, ami,lyennek az épí,tepdő templomot 
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terveztük, A többség és a sokswri meggyőző beszéd dön· 
tött s az ellenzék jó nagy része is ' belenyugodott. 

Nemsokára megkezdettük templomunk ifjabb részé· 
nek lebontását, melynek nem volt műemlék jellege. A 
13.ik szá:<ad.b,an épült régi templom részről is eltávolitot· 
tuk a századoik folyamán rárakott v .. )wlatot. Az első kel· 
lemetlenség ekkor ·kezdődött. A régi templomrészen érté· 
kes, de megrongilt freskókat találtunk. A felfedezést ha. 
mar megtudták a románok is. Jöttek is , seregestől elő· 
ször, hogy megnézzék, 'azután, ,thClgy lefényképezzék. A 
freskók szentjei szakállas szenteket ábráíloltak. Nosza 
megindult a románok részéről a mende-monlia, minden 
szakértelem nélkűl. Hirdetni kezdették, hogy a templom 
román eredetű, mert a freskók szentjei szakállasok és 
ruhájuk keleties. A titokban készült fénYk:épeket mflg 
Jorga professzorhoz is eljuttatták, hogy o, az ismert tör
ténele)1l:halIÚsító templQmunk szent jeiről is történelmet 

,csin'áljon, mellyel bebtwnyítsa, hogy itf az őslakók. ro
máno~ voltak. Közben a román ujságokba is elhelyeztek 

,egy nehány ilyen értelemben irt cikket. Hiveink egy ré
,sze, akikben a félelmet eléggé elültették volt ,a románok" 
,aggó!l1li ,kezdettek . . A templom megújítását ellenzők pedig 
,zugolódni kezdettek, arrúért ilyen kellemetlenségbe sodor
' tuk az egyházközséget. N émelyik,nek a leLkében még az 
is felvetődött, hátha a románok most már tényleg el
veszik a templomot: 

Az ujságci!kkekre magam_ válaszoltam egyik 13Jpban, 
melyben történeti, régészeti, művészettörténeti és egyház- , 
történelrrú adatokkal bizonyította.m be, hogy a mi temp
lomunk sohasem tartozott a keleti. egyházhoz. A tárgyila-

: gos és az ujságcikkezők nagy tudatlanságára rámutató 
közleménynek az lett az eredménye, hogy a rDlll.ánok el

,hallgattak, abeigért Jorga-féle látogatás elmaradt és hi-
veink is megnyugodtak. ' 

Végre megkezdődött az építés is. , Ment is min?~n '7 
maga ' rendjén, amig az új templomrész épületform'7Ja kl 
nem alakult. Egy pár elégedetlen, nwwr a magas szekely

,.,tílusÚ tetőzetet meglátta s belül a nekik szokatlan meg
.tört faburkolatos mennyezetet, nem tudta a maga meg
::romlott ízlé~vel elfogadni azt. A falak 'még vakolatlanul 
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áu" ttak és az ablakok oszlopaik nélikül üresek voltak, 
amikor az egyik fő-fő elégedetlen hangosan adott kifeje"
zésf nemtetszésének. A templom oldalán, alul, a karzat. 
alatti megvilágítást szolgáló és felette az orgonához vilá" 
gosságot ad? abl~knak meghagyott _ ür~s~n álló. lyukat 
nézve, így gunyolodott: "Olyan az ege~z epulet, mmt egy 
istálló. Alul ez a lyuk az etető , ahol az állato!knak a tac 
klarmány adják be s fölül ped1g, ahol a szénát hányják. 
föl az udorba". Hallottam ezt a megjegyzést s nem tud
tam felelet néLkül hagyni. "Valóban úgy van mon
dottam azoknak a mar.háknak részére, akik a templp
mot istállónak "nézik". A felelet nyers volt elismerem, ,de 
elérte azt, hogy a nyilt k·ritikát végleg beszüntette. ., 

A templom fölépült . A legelégedetlenebb is, mikor" 
azt látta, hogy nap-nap "után seregestől jönnek messzi vi
dékről megnézni a templomunkat és nem győzik dicsérni 
azt, belenyugodott és belátta, hogy ez volt a helyes, ez 
.az igazi szép széikely építkezés. Ma pedig feledve a na.gy 
áldozatot, boldogan és büszkén te kint templofuára min
den o.k,lándi unitárius. Nem is csoda, mert ez az aránylag 
kis gyülekezet olyan munka, anyag és készpénz áldoza
tot hozott, amely ritka volt akkor a megszállott Erdély~ 
ben. Gyülekezetünknek 650 tagja a" maga erejébő1, min"
den külső segítség nélkül építette föl templomát, me ly 
akkor közel egy millió lejb,e került. Ezzel bizonyságot 
tett arról, hogy méltó a: nagy elődőkhöz s hogy joga van 
az élethez, az erdélyi földhöz és a boldog jövendőhöz. 
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Természettudósok mondják, hogy néha egy-egy fel~ 
.súnre Ikerült, megkövesedett levélről, zápfogról vissza 
tudnak következtetni letünt korok növény s áll.atvilágára. 
Ki tudják számítani, milyen volt a hőfok, mely körül
vette egykori gazdájukat, a levegő sűrűsége, mit ki s be 
lélegzettek, mi volt táplálékuk, milyen a talajuk; a küz
delem, mit létükért megvívtak. ' 

Valaini ilyen- lelet akar lenni jelen írásom. 
Papi szolgálatom első évtizedéből próbálok előszedni 

egy ilyen megkövesedett "bajfülapi" -t, nmi sejt etné ak
kori gondjainkat, feladatainkat. Amikor ezeknek az idők
nek a világát idézem Csubika, a brigadér, az állami er-

- dőőr alakja jelenik meg kitörülhetetlen emlékezetemben. 
Villogó, fehérfegú, elnyühetetlen egészségű, örökké

jókedvű, farkasétvágyú, tengermélyszomjú szép barna em
ber. Télen, nyáron, gumiköpenyben, miclisapkában, fel
türt ~al1érral járt. Honvágy nem gyötörte. Ahol a harang
éppen reákondította a delet, vagy a takarodót, ott étke-
zett, vagy szállásolt. Alapelve · az volt, mindenütt jó, de' 
a legjobb - egyebütt. '. 

Hivatalos munkatere - voltaképen 3,z erdő lett vorna, 
de valami veleszületett kulturszomj folytán inkább az
emberi társadalmat s abban is a terített asztalok vilá-
gát vildolta. Legfőképpen a kolbászt pártfogolta. Nemegy-
szer megtörtént, hogy az erdővágatási engedély irányá
ban előzékeny háziasszony vendégelésére kolbászt hozott
Ie a hijjubóL Egyúttal a család részére esedékes porciót 
is leszelte s lehozta egy szálban. Mire lábast, zsirt s máS: 
efféle háztartási hiábavalóságokat elészerelt, a kézügyben 
maradt, gyanutlan, mit sem sejtő' egész szál kolbász sül-
telen, főtelen, kenyér nélkül úgy lecsúszott az erdei tit-
kár gyomrába, mint az ártatlan kis nyúl a kobrakígyóba'. 
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Am>kor a felsza:badulás első évfordulóján tartott be
"zédemben felemlítettem a kenyér, cipöjegy miatt zugo
lódó híveimnek, hogy "úgylátszik elfelejtettük, mennyi 
kolbászt megevett a brigadér", egyszerre nyolc-tíz asz
szony kapta .Ie a fejét kuncogva a, pad alá s az egész 
gyülekezet élénk derüre fakadt, igazolva, hogy mennyire 
halhatatlan a köztudatban őkeme, 

Mindenki Csubikának hívta, pedig ez nem az ö- neve, 
hanem egy hivatalnoké volt Székelyudvarhelyen az erdő
gondnokságon, Ha ,kértünk valamit, rendesen reá hivat
lwzott, mint pap a textusára: "Meglátjuk mit mond Csu_o, 
bika úr", Igy ragadt reá ez a név, De nem hiába! Ugy 
együvé tartoztak ők, ,mint a test s a lélek, A brigadér 
volt a test, ,akit a kOlbáswk, szilvóriumok tápláltak, 
kondicióban tartottak, A más1k csubika a lélek, kihez 
'Írásnak, pénznek kellett mennie, _ _ 

Régi mondás, hogy a székelynek a ,kenyere a 'fa, El 
lehet képzelni, milyen ízet váltott az a kenyér, amelynek 
lisztje ez a két malomkő 'között őrlődött: Vágási enge
-délyért kérvényt kellett bea.Qn,i Súkelyudvarhelyen a 
"Iélek"-hez, iilomoródszentmártonban székelt _a, "test", 
ki feLmér.t;, véleményezett, hillogozott, Összmunkájuk 
mindig ,arra ,a bizonyos vadá&zra emlékeztetett,' akitől 
hosszú, hiábavaló portyázás után azt kérdezték: miért 
nem .lőtt nyulat? Azért, felelte a - derék Nimród, "mert 
a nyúl mindig cikkbe-cakkba futott, Mire ,éri cikkbe lőt
tem, ő már cakkban volt. Mire -caklkba lőttem, már ismét 
,cikkben volt", 

- Sza,kasztott így jártunk mi is e két derék férfiuval. 
Mire azt hittii)<, cikkbe jutottunk a gondnokságon, kisült, 
hogy -cakkbal} vagyunk a brigadérral, Tüzelni, építeni, 
Kertelni, hid\ást, 'kapuzábét :farag,ni 1937 38-ban is kel
lett, Nem 'lehetett mást csinálni , a sok oktalan próbálko
:zás után; lopott kiki, ·ahogy tudott a sajátjálhól. Pon
tosan így jártam én is pap léteIIll'e, megyebíróstól, pres
:biteriumostól" e,klézsiástól. 

Ugy történt, hogy :1938-ban v,ég,re elérkezettnek lát
tuk az időt egyMzközségünk régi ·Mmának ,a ,megvalósí
tására ; a nagyen hiányzó lelkészi' iroda felépítésére, Hi
vek, te;jszövetkezet, a régi patNónus ,szentgeIliczei Jakab 
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család meghozta áldozatát, ,hogy a tö}}b évtizedes álom 
megva:lósulhasson. A papi életen €gész télen gyült nagy 
rakásokba a kő, homok, cserép, tégla, amit · az atyafiak 
közmunkával "megyes:zer'''-be összehordtak. Keményfa 
anyag az eklézsia erdejéből volt előirányozva, hiszen erre 
a célra hagyományozták az' ősök s ilyenalkalmakra taka
rékoskodták a mégyebíró s pap elődök a szép szálas cse
refákat. N em voltun'k oktalanul derülátók, sem hanyagok. 
Idejében beleindultun)<:, a hivatalos eljárásokba. Kolbász, 
szilvórium is szólta igazunkat. Igéretben nem is volt 
hiány, csak éppen a vágatási engedély nem jÖtt sem 
Székelyudvarhelyről, sem HomoródszentmáitonbóJ: A 
dolog akkor kezdett felettébb aggasztani, amikor vesze
delmesen közeledett annak a három hétnek az ideje, ami
korra Hollandiába kellett utwznom, hol egy unitárius ' 
konferencián előadás ' tartására voltam hivatalos. Szeret
tem volna dolgavégezetten indulni, mégis csak igérettel 

- mehettem, de az legalább hivatalos kijelentések egy-
behangzósaga szerint "biztos" volt. Kovács Imre jó 
megyebírómmal aprólékosan ki!10lgoztuk, "me$poroncsol
~attuk" a részleteket. Kik lesznek a gyalogszeresek, akik 
:!öntik, darabolják .a fákat s kik az igások, akik azonnal 
"hozat.iák~ ', ahogy érkezik a várva várt engedély. Nekem 
három hét mulva vasárnap 'kell megjönnöm, ha Isten se

. gít. Hétfőn jön az ócfalvi mesterember s kpzmunkával 
azonnal indul az építkezés. 

Isten segedelmével három hét mulva meg is jöttem 
Hollandiából, de az engedély nem Székelyudvarhelyről. 
Nem volt más mit Itenni. ~ Szükség törvényt ront. -
Laptuk a fánkat, pap, gondnok, eklézsia egy akarattal, 
- a sajátunkból. 

Ezt a tényállást nemcsa:k az erdőn maradt árva tö
vekről, itthon - a papi életen összehordott nagy ' "kaszaj" 
fáról ' is megállapíthatta akárki t ettenérés, vagy különö
sebb erdészeti tudás l).é1kül is, mert .bizony azokról szé
gyen ide, .szégyen oda, hiányzott a hatósági billog. 

Csubika is megállapította. Előzékenyen, tapintato_ 
, san. Kissé ,szégyelte is magát, mert hát ő is keresztény, 

mi lesz most már, ha mindenüvé elterjed a hir, 'hogy a 
p"'p lopott. Háromszáz lejt adtam, hogy. ne szégyelje. 
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Utólag ' tudtaJlÚ meg, hOg"'j a: gondnok is adott "szemér
mességi alapra" százötvenet. A presbuterek kevésbé 
szégyelték, azok .sak ötvenet. 

Később bent Székelyudvarhelyen Csubikának is kel
lett adjak háromszázat. Ugylátszik, a brigadér még sem 
'Szégyelte olyan nagyon. Dicséretükre legyen mondva, az 
államnak, melyet képviseltek, semmit sem 'követeltek . 

A hivatalos engedély nem is maradt el. 1939-ben, 
amikor már rég elfelejtettünk építést, favágást, megjött 
hivatalQsan, pecsétesen. Ma is irattáromon őrzöm. Igy 
legalább al; utókor előtt megnyugodhaUk lelkiismeretünk. 

Kénos 
Kővári Jakab 

, 
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Irtuk akkor az Urnak 1935-ik esztendejét. Kicsiny 
lrodámban ültem. Szombat este volt épen, előttem a bib
lia, kinyítva, de már nem abból olvastam. Valahonnan a 
falról néztem tovább a babiloni fogság keserveit, ahol 
holnap meg fogom hurcolni hallgatóim'at. A falra írt lát
hatatlan betűk képpé fonnálódnak, bennük csendőrszu
rony villog, szinte hallani lelhet az élő te!itre lezuhannó 
nehéz puskatus reccsenő puffanását. Lehunyom a sze
mem és mégis kell tovább lássam a képet, halljam a zür
-zavaros hangokat, sikolyt és fogcsikorgatást egyaránt. 
Néha halk muzsika hangja csendül fel , mintha messziről 
tépte volna le a szél az ajkakra kiülő szivekből. Mind han
gosabb lesz és tisztábban kivehetőbb, míg egyszel'csak be
lőlem is feltör a régi zsoltár: "Babiloni vizek mellett jaj, 
szakadjon szét a hárfám, hogyha téged zsarnok láncán 
elfeledlek, megtagadlak, Jeruzsálem, Jeruzsálem!" És ér
zem, határozottan tudom, hogy holnap majd együtt fogjuk 
sok százan esküdni és velünk sok ezren esküszik Erdély
országban minden magyar portán: "J aj, szakadjon szét 
a hárfám!" Az Isten pedig, aki belát a sziveinkbe, tudni 
.fogja, hogy ez a mi Jeruzsálemünk boI van. 

Halk neszezés térít magamhoz. Talán újra a csendőrök 
leskelődnelo az ablakon? Kinyitom az ajtót, melynek kilin
csét épen akkor készült megfogni egy nagykendőbe be
burkolózott asszony. Bennebb tessékelem s csak ott isme
rem fel, hogy Csiki Sándorné. Kicsi, beteges asszony, de 
csodálatos belső lánggal égő, szinte világító. Egyik leg
többet meghurcolt és I.egtöbb támadásnak kitett hívem s 
már előre belém markol a sejtés: valami újabb baj van. 

Csakugyan, még le sem telepedett, máris panaszolni 
J<ezdett. De nem a maga nagy bajával kezdte, hanem an-
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nak panaszolásával, hogy már nem mer nappal felkeresni, 
nehogy engemet is nagyobb baj):>a hoz.zon, magána:k is kel
lemetlenséget okozzon" ezért jött este és most ,is került a 
kertek felett. Vagy a cS,endőrök figyelik meg, vagy pe
dig beárulják nekik a besugók. Mintha lopni járna, úgy 
kell titkolózzék Megnyugtatom, hogy nincsen a:bban 
semmi titkolni való, ha a papjáIhoz megy, fényes nappal, 
mindenki szemeláttára jöhet, amint én is megyek hozzá
juk nappal és nyiltan, titkolózás nélkü!. Megemlíti, hogy 
a csendőrség pedig amiatt is szidaLmazza, 'hogy hozzám 
járna:k tanácsért. Lassan rátér saját bajára is. Férjét ma 
a csendőrség újra letartóztatta és a. lövétei őrsre szállí
totta. Az ürügy a~, hogyatrágyaleve :kifolyt az utcára, 
ezért megbirságolták és a birságot nem fizette ' kL Hiába 
mondották, hogy az egész birságolásról semmit sem tud
nak" hiába mutatták be, hogy az ő trágyalevük mindad
dig, amig á vizek a völgy felé folynak, nem juthat az ut
cára, mivel legalább is. 3 méterrel mélyebb szinten van
nak. A csendőrőrmester nyiltan m.egmondotta, hogy neki 
módjában áll megbüntetni valakit azért, mert a szekér 

"kerekei egy nyom.on haladnak az uton, de az~rt is, ha nem 
nyomon haladnak. Az ilyen na.gy magyaroknál pedig 
még azt is meglátják, ami nincs. Szemére vetette férjé
nek, hogy nem aJkar engedelmes'kední a hatóságokllla'k,. 
pedig minden elintéződnék, csak épen- egy nyilatkozatot 
kellene felmutasson a görögkatolikus lelkésztől, hogy 
aláírta az áttérhi jegyzőkönyvet, míg így mindennap 
csak , keIlemetlensége van. Most a bírságot sem. fizetheti 
be, hanem kíséri:k az, udvarhelyi ügyészségre. pe ha ve
mk megy a jegyzői irodára és aláírja az áttérésről szóló 
nyiIatkóza.tát, bírságot sem kell fizetnie, tovább semmi 
baja sem lesz, sőt gyermekei előtt i .. megnyítja a jöven
dő útját, mert azokat ingyenesen fogják ta.I\Íttatni, be
lőle pedig hamarosam. községi előljáró és híró lehet. 

Szegény férjem erre csak annyit mondott, hogy ak
kor mehetünk uram, mert a lel'kiismeretemet nem tudom 
meggyil:kolni, inkább - meghalok. Meg is döglesz kutya. 
válaszolt az őrmester s olyan sü,gősen hajtotta el maga 
előtt, hogy a tarisznyába is alig volt ideje három napra 
való élelmet bedobni. 
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Elmentem" román paphoz is, panaszolja tovább s 
megkértem, hogy hagyjon nekünl<. már 'békét,. ne ~urcol
tasson tov",bb, mert Illi m!"gflzetJuk nekI az eVI bert, de 
hívei soha nem leszün'k, Ö azonban először megfenyege
tett azzal, hogy túl tétet a határon: vagy a börtönbeli fo
gunk, mind rothadni, de úgy is kellünk neki, mert ha mi 
engedün'k, ",kkor a falu fele megy utánunk, a másik fele 
is nemsoká!'a követni fog, mert itt nem sza):Jad marad
jon, legfennebb 10 százalék magyar. Hivatkoztam a vaJ
lásszabadságra, de erre azt mondotta, hogy a törvényt 
mi hozzuk és úgy alkalmazzuk, a,hogy az nekünk jobb. 
Ide jöttem most, hogy :kérder.!:zem meg, mit tudjunk c:;i
nálni, hogy vegyük ki a férjemet a csendőrség kezei 
k ·· .. I ozu. 

Az időközben bejött feleségemmel hárman meghány
tuk-vetettük a dolgot, igyekeztünk megnyugtatni férje 
sorsa felől, őt pedig megerősíteni. Látszott, ez utóbbi.Js 
jól esett neki, de van benne annyi erő, hogy az s:zinte 
csodálatos. 

mjfél már jól elmult, amikor elment, de most már a 
kapun és nem lopózva. mn J).edig ,ott maradtam ezzel az 
újabb gonddal. 

. Ezt a családot 1927 -ben ismertem meg. Akkor a ro
mán hatóságok mindazokat, akik szerintük román ere
detűek voltak, arra kényszerítebtek, hogy gyel~nekeiket 
az iskola román tagozatára járassák, ahol csak román 
nyelven tanulhatta:k. Ez a Cstki Sándor a'kkor három 
társával egy egész éven . keresztül kitartott azon joga 
mellett, hogy gyermeke iskoláját neki van joga megvá
lasztani s minden nap felvitték gyermeküket a magyar 
tagozatra, ahonnan minden napon áttették a román tago
zatra, de oda nem engedték. mv végére hatalmas 'birság 
gyült össze, ainelyet a csendőrség kegyetlen kinIéletlen
séggel hajtott fel rajtirl<, de megtörni nem tudta. 1927-
ben népszámlálást tartottak', amikor mindenkit, aki előt
tük romál). eredet-gyanus volt és magát magyarnak val
lotta, hatalmasan megbüntettek. Kifizették a birságat és 
mar"4tak tovább is jó magy'arok. 

1935 1936 években talán nem volt olyan hét, hogy 
nyugodtan otthon . dolgozhatott volna, legalább . kétszer 
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egy-egy napot a csendőrségen töltött, ahol sorra fenye
gették és eget-földet igértek neki. Hiába, ez a csendes, 
kevésbeszédü, határozott ember megmondotta a román 
őrmesternek: uram, a tojást minél tovább főzik, annál 
keményebb. Ő is hovatovább keményebb lett. Az ügyész
ségre került. Tudta, hogy ott is megáll! 

Eddig soha nem merült fel a kérdés lelkemben, hogy 
mi lesz, ha ezek meginognak és megdőlnek, de most az 
éjszakában ez is felvillant előttem. Aztán elhessegettem 
magamtól e csunya gondolatot. Nem, ez nem történik 
meg, mert nem 'SiZJabad megtörténnie. Ha voltaJk valami
kor hitvallók, ma is kell legyenek s ez a család az. Esz
te,r már a szemén viseli ennek jeIét, de ajkán is hordozza 
s meg van nyugodva e hivatás nagyszerűségében. Vi· 
gasztalót is talál benne. Szép nagy leányát nem régen 
veszítette el s most szentül hiszi, Isten azért mérte reá
juk ez újabb megpróbálast, hogy az előbbit könnyebben 
viselhesse és erősítőül itthagyta árva kicsi unokáját. A 
hit szilárdsága mellett pedig ott van a nemzeti érzés tör
hetetlen erőssége is. E kettőt bennünk megtörni nem le-
het. , 

Másnap csakugyan együtt zo,loogtu:k a "babiloni vi
zek 'mellett", de együtt is esküdtük: "Jaj szét 
a hárfám, hogyha téged zsarnok láncán elfeledlek, meg-
tagadlak Jeruzsálem, Jeruzsálem!" ' 

Ma, annyi esztendő elmultával szinte jóleső érzéssel 
emlékezünk vissza ezekre az elmult idők .. e: Isten jónak 
látta megpróbálni bennünket fi ebben a kérdésben nem 
találtattunk hiányosoknak. Ez a család és ezek a csalá
ddk ma is és ezután is örök büszkeségünk marad. 

H O1noródalmás 
Simén Domokos 

• 
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Amikor ezerkilencszázhamrinckettő február utolsó 
-napján lelkészi beköszöntő beszédemet mondtam azt bi
zonyosan tudtam, hogy a falu mínden lelkében mély 
és szomor)Í bánat lakik, mert Kövenden egyltő! 
egyig mindenki magyar. A:z. aranyosparti székelysziget 
legdrágább része ez a község s arról nevezetes, hogy 
minden bánatJfelhő mőgött mérhetetlen erő és bizalom 
rejlik, mert itt mindenki unitárius. Kerek hét esztendő 
alrutt, míg lelkésze voltam e népnek eredményes, alkotó, 
építő munkát azért tudtam végezni, m~rt bízó hitem 
mély magyar bánatukat s magyar szándékom rendület
len unitárius hitünket ölelte át. Meleg kapcsolat épült ki 
közöttünk s ma sem tudom eldönteni, hogy ebből a ben
sőséges hétéves szövetségből iki nyert többet én-e, 
vagy a falu. . . . 

A szószék, a kulturház, a szövetkezeti közösség, if
júsági játéktér, Nőszövetség és a havonl<ént megjelenő 
"Kövendi Élet" című kis újságom voltak falufejlesztő 
törekvésem döntő tényezői. Ezek szervesen együtt dol
goztak s a jelentkező eredmény felmérésénél so'l)asem 
tudtam igazán, hogy melyik munkaterület felelős azért... 
Esztendők multán mindezek mellett komoly szilikségét 
éreztem annak, hogy a falu fiatal férfiaiból egy fegyel
mezett, áldozatos csapatot tereljek enbe, !l1elyre min
den új megmozdulásnál bizton számíthatok... Olyan 
élgárda félét képzeltem el. Egy községi cserkészegyüt
tesre volt szükségem, melynek segítségével társadalmi, 
erkölcsi, vallásos, de gazdasági elgondolásaim is megva
lósulásba vigyem úgy, hogy minden munkát átsugároz
zon a reménykedő magyar hangulat. 

Nagyrománia törvényei lehetőséget nyujtottak ana, 
hogy önkéntes tűzoltóságot alakítsak. A harminc fiatal 

115 

• 



férfi; házas és ifjú legény, kiket össz~hívtam sejtette. 
hogy nem feltétlen tűzet akarok én veli!k oltatni. Három 
év alatt egyetlen tűzeset sem volt a faluban ... Egyelőre 
lelkesítette őket, hogy katonás alakulatban szép komoly 
játékot fognak játszani... A következő vasárnap már 
négyes sorokban vonultak ki gyakorlatra s természéte
"en a régi, még' világháború előtti fecskendőt is maguk
kal vitték... Két hét muLva mindenkinek piros sapka 
!került a fejére. V plt már parancsnok, helyettes, szakasz· 
vezető s más hivatalbeli. Szorgalmasan és lelkesen csi·· 
náJtak mindent. Az egész falu megelevenedett, magába-o 
hullott, egykedvű életéhez szokott lelke ébredezve mo
solygott, amikor minden vasárnap reggel magyar nó
tákra meneteIt a pirossapkás kis katonacsapat . '. . Ha. 
hombi!tájuk felharsant rácsos ablakok nyiltak fel s Sze
lid, mosolygós lányarcok, vidám menyecskék néztek a 
menet után ... Láttam, éreztem, hogy a falu, a guzsba
kötött, kemény magyarerejíí falu lassan feloldódd:k s me
netelő ifjak láttára önkéntelenül már 1936-ban arra 
gondolt, hogy talán nemsokára igazi magyar katonák 
meneteinek végig a falun ... A tfizoltók megszervezésé
vel - már ~ezdtem tisztán látni - . ei<Y kicsit én is úgy 
jártam, mint a kárthágói harangokkal a történelem tac 
nár. Magyar önérzetében, lefojtott fájdalmában mozgat
tam meg a falut s büszke volt mindenki. A falu, _ a tfizol-· 
tók, de amikor lelkészi irodám előtt eLhaladt a csapat s . 
a parancsnok tisztelgést vezényelt: én is büsZke voltam ... 
A kis gyermekek tfizobtósdit játszottak, parancsnokolk és. 
szakaszvezetők voltak... A lel,kialakulásra való rádöb·· 
ben és után azonban hagytam, hogy ,;. fiúk tovább ' mene
teljenek, gyakorlatozzanak, riadókat fujj anak, énekelje-o 
nek s azt is boldogan hagytam, hogy a gyermekek min
dent utánuk csináljanak ... 

Tfiz nem akadt a faluban, pedig titokban igen. 
• 

nagy"" becsültek volna egy kóborcigányt, aki bármilyeIl'. 
picurka tfizet gyujtott volna. Elvégre mégis szerették 
volna bemutatni tulajdonképpeni tudományukat . .. Tá
madt azonban más veszedelem... A sinfalvi rombolá-o 
sok, és véres támadások után nehány hétre :hire járt~ 
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bogy pünköst elsö napján falunkat támadják meg a ha
-vasi mórok ... Öreg presbiterek :vetették fel előttem a 
. 'kérdést, hogy vajjon mit kellene csinálni? Nehogy. éppen 
a:kkor jöjjenek, amikor urvacsorát veszünk a templom-

ban, ' de jöhetnek esetleg éjjel? A falu komolyan ideges 
volt. A sinfalvi események időben igen közel voltak s kü
lönösen az asszonyok mondogatták egymásnak az újabb 
.és újabb értesüléseket... A csendőrséget is megerősí
tették! . . . hellatszott mindenfelé ... A tűzoltó ' parancs
nokot · kérettem. Megnyugvás' szállt a falura, amikor 
megtudták, hogy ünnep szombaitja éjjelén a 'harminc tű
zoltó megfelelő stratégiai szempontok szerint virradatig 
orségbeJ;l áll. Négy fiú még másnap az urvacsora osztás 
'idején is szolgálatot teljesített. Semmi sem történt, de a 
tuzoltók tekintélye nagyban emelkedett s a hozzájuk 
-való ragasZkodás megkétszerezodött ... A haVasiak eset
leges támadásának lehetősége megérlelt~ bennük a falu 
.éiszakai kivilágításának gondolatát. A míg a légi ve
szélyeI szemben az elsötétítés látszik célszerünek, a mó
cok ellen védekezendő, a falu ikivilágítását 'határoztuk el. 

'Hogy oszinte legyek nem vettem sohasem komolyan a 
támadás lehetőségét, de hagytam, hogy tovább aggód
'jan'ak, sőt magam is úgy nyilatkoztám, mint aki szá
mol ilyennel, mert így alkalmassá tehettem a lelkeket 
-egy korábbi szándékom megvalósítására. Felmértem a 
"falut. .. Kiszámítottam, hogy tizennyolc lámpával min
den útkeresztezödést, fontosabb középületet, tűzoltó
Kamrát meg lehet világítani. A tűzoltó k aztán kifarag
ták a tizennyolc lámpafát, megcsináltatták a lámpákat 
s nébány nap mulva este már világosságban jártunk a 

- falubam. Petróleumot s más szükségeset kaptunk, mert 
~ szövetkezetek, az egyházközség és a jobb gazdá:k szi
vesen adakoztak ilyen célokra... De volt pénze a tűzol
tóknak is, mert kettőszáz leiért bárkinek kitakarították 
a kútját, el)!ordták udvaráról a dombot, vagy egyéb 
=unkát vállalJtak 'és végeztek közös elhatározással. A lám
-pákat óik kezelték ... Beosztás szerint gyujtották és oltot
ták azokaL.. HajnaU négyóráig most már megnyugtató 
:fények irányítottak mmdenkit az utcákon ... Uj gzintka
jpOtt ezzel a falu, de éreztem, új lelket is': .. A nyomasztó 
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bi~onytalanság mintha .felszakoadt. yolna. s mint~~ az ~r& 
lámpafények az egész magyar eJszakakon vllagossagot. 
hirdéttek volna. . 

Az őrmester és a jegy.ző igen igen felfigyeltek a 
faluban történtekre. Irigykedve, de egyben idegesen 
nézték a kisebbségi magyar súvós megszervekedését s 
azt, hogy ez mind . a te!llplo~ .gondolat:, kö~~ förtén~k 
s így nehéz abba bele IS szolm . . . Mmden ugynek es 
törekvésnek vallásos és erkölcsi jelleget 'biztosított az, 
hogy a "pap csinálja" . . . 

A tűzoltók tovább dolgoztak . . . Mint jó cserkészek . 
életlényükké vált, hogy valami .jót, vaJami közérdeküt 
mindig csináljanak. Már eÍőttük sem titkoltain, hogy én 
velük milyen szándékkal szövetkeztem, erre különben ők 
is rájöttek . . . Ha a régi papiházatbontoUuk, velem 
együtt dolgoztak reggeltől estig, ha a szövetkezeti ma
lomhoz téglát hordtunk, ők voltak a legáld!?zatosabbak 
Ök voltak azok is, kikkel éjfélig, viiharlámpákmellett · 
ástuk a közfürdő medencéjét . . . Büszkék voltak arra, 
hogy velük ásom a földet és én boldog voltam, 
hogy mindent jókedvvel, vallásos lélekkel és magyar ön
tudattal végeznek . . . MŰködés,ukről a külföld is tudo
mást szerzett, mert mikor Boros püs.pök úr hozzánk láto-. 
gatott s magávar két idegenországi unitáriust is hozott, 
a faluvégén az egyensapkás tűzoltók tisztelgő állásban. 
kürtszóval jelezték a nagy vendégek érkezését s a templo
mig az utca két oldalán katonás díszlépésben kísérték. 
az autót.' 

• 

A szomszéd faAvrukban- a . mi példánkra megalakított. 
tűzolWkat játékterünkre versenyre hívtuk .ki. Négy falu .. 
csapata kedves, szinvonalos vasárnap délutáni műsort ál
líJtott öss~e. A tűzoltók rendezték a szilveszteri mulatságot 
IS. ~u~vet a nöszövetségé, karácsony az ifjúságé volt, a. 
dalarda:naJk a farsang jutott. Szilveszterkor, éjfél előtt ll: 

tűzoltók szavalókórusa mondta el a falu multesztendei 
tréfás és komoly történetét rimbeszed'Ve. Ezt a műsorszá. 
mot igen nagyon várták a faluban. Nehéz, de gyönyöríí 
feladat 'volt számomra összeállítani .<ie különösen rímek .. 
be verejtékezni . . . Az ilyen alkalmak; komolyemlékezé .. 
sek, tréfás pillanatok össiem~legít~bt~k_ a falut,. fenntar ... 
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tás nélkül dobbant össze a község lelke. Mindenki érezte , 
hogy egyet akarunk, egy a reménységünk és egy a bi
tünk ... 

A tűzolt&k munkálkodása nagyon hozzájárult ahhoz 
hogy minden kulturtörekvésünk és minden kezdeménye: 
zésünk sikerrel já,rjon. Hatóságaink éupen ezért. türelmet
lenkedni kezdtek. A jegyzö őszinte elismeréssel szólott 
az elvégzett munkár?l, "de tudomásomra hozta, hogy ez 
így nem mehet sokátg, mert a főbiró és a főispán már 
megszólították ezért. Azt mondják, hogy Kövenden való
ságos Magyarország van ... Kifogásolta, hogy szind arab
jainkat iSe igen tervszerűen válogat juk ld... Miért kell 
,.Nótás kapitány"-t, "Tábornokot" s általában mindig ka
tonás darabot játszani? Próbáltam megnyugtatni Virgil 
barátomat, Ihogyez ártatlan kulturmunka s neki, aki . 
jegyzője a falunak, ezt meg kell védeni. Nem nagyon nyu
godott meg ... Bágyonban, hogy hasonló kellemetlensé
geket elkerüljön, már ő ealakította meg a Itűzoltóságot s 

. abba románokat is beillesztett . . . e 
Az élet folyt to,!ább. ~ndi1letben voltam én is, a 

falu is, de a tűzoltók is. Ugy látszik .azonban, valóban 
kaptak valami felsőbb utasítást, vagy saját kezdeménye· 
zésük volt, nem tudom, de megtiJJtották, hogy a mene
telő gyakorlatra kivonuló tűzoltó'k magyar nótákat éne
keljenek .. : Szívesen vették volna, amint kifejezték, ha 
egy pár román katonanÓttát énekelnének. Mondanom sem 
kell, hogy ezután mindig némán, de határozott léptek
kel, kemény vezényszóval haladtak az utcákon végig a 
fiúk. A néma tűzolt6kat még inkább észrevette a falu s 
azt hiszem, még jobban ragaszkodott hozzájuk. Három
héttel később újabb ' utasítást kaptunk. Piros sapkát vi
selni nem szabaod. Más színt lehet, de pirosat nem. Igy 
aztán fedetlen fővel és némán meneteltek fiaink, de ma
gyar maradt a lel'kük és emagyarul dobogott a szívük. 
Ahogy tervszérüen fosztogattáJk a külső kellékekt~l, 
úgy mélyült az életük értelme. Tudatosan csináltak mar 
mindent ... Erről én is gondoskodtam, mert a wabálysze
rinti kivonulás után templomba érkező fáradt tűzoltókat 

. lelkiekkel mindig felelevenítettem ... 
Bálba hívták őket egyszer. Az újonnan alwkult jegye 
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zŐféle bágyoni tűzoltók. "Testületileg mentek át. Jóked
vűen telt ott ai idő. Éjfél felé tázoltÓink. magyar énekek
be kezdtek. A román tanító, jegyző és perceptor,ok nem 
szívesen haHgatták ezeket. Amikor aztán Gál Sándor elő
vette a trombitát s azt fújni -kezdte, kitört a botrány. 
Haza kellett jömú. A faluba érkezve elfelejtették, hogy 
csendőri parancsra, menetelés :kö"ben én!2kelni nem szabad 
sa falu utéáin végig vasárnap reggel ébres"tőt énekel
tek. A vége ennek az lett, hogy négy fiút az őrmest er 
megv-ert s egyelőre a pincébe zárt ... Amikor felkeltem, a 
parancsnok jelentkezett nálam. Azonnal az őrsre siettem. 
Hivatil:oztam arra, hogya fiúk rendben és józanon érkez
tek haza, a parancsnok állítása szerint semmi rendellenes
séget nem csináltak .... Nem?? Kérdezte megrökönyödve 

. az őrmester úr... Hát az semmi, hogy békés polgárok 
álmát megzavarják ? Panaszkodott-e valaki az őrmester 
úrnak kérdeztem kurtán és hidegen? Én bizonyos vol
tam ugyanis a felöl, hogy minden kövendi szívesen' meg
bocsátotta a vasárnap í zavarást. Igen, de zavartak en- " 
gem! vágta ki a nagyadut a hatalom őre s különben 
is egyik tűzoltó a kutyámat hergette ... Nem vitatkozom 
tovább mondtam, bocsássa szabadon a bezárt fiú
kat. Különben arra kérem, ne verje a hiveímet, mert 
ehhez semmi joga nincs. Tagadta, hogy ezt tette volna. 
Nem volt hajlandó szabadon bocsátani őket.' Őrmester 
úr! mondtam emelt hangon, én - addig el nem me- ' 
gyek innen, míg ezek az emberek sza:badok nem lesznek. .. 
Parancsoljon helyet fogLalni Párinte , kínált meg gú
nyosan székkel. Nem! . " köszönöm, a folyosfm fogom 
megvárni őket ... Kime!).tem a folyosóra, fel és alá" sétál
tam. A faluban híre ment mindennek. A la;ktanya előtt 
kiváncsi~kodók csaLazt látták, hogy ~n komoly, elszánt 
arccal setálok az őrs folyosóján.Egyre többen gyűltek a 
k!,-pú elé. !'z ~rmester felesége úgy látszik nem vetté tré· 
fara a feJlem,myeket .- .. bement a férjéhez. Később hoz
z~ jött. Próbált arra birni, hogy másítsam megeIhatá
rozasomat, mert a férje úgysem fogja bántani az elzárt 
embereket. Határozott maradtam. Elvégre én egy egész 
falu hangulatát és- \<ívánságát tolmácsoltam s abban a . 
pillanatban azt erősebbnek tudtam, mint azt a hatBilmat, 
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melyet a román csendőrőrs ,képvisel. Az idő telt . . . a ha, 
rangozás ideje közeledett . . . Most már én mentem be az 
őrunester úrhoz, aki feleségével tovább trágyaiba á kénye
sedő helYl2Jetet. ·Az emberek nemsokára templomba gyül
nek, őrme~ter úr - mondtam, s 'ha a tűzoltókat nem en
gedi ki, az elmaradt templomozásért egyedül önt fogja 
terhelni a felelősség ... Most az asszony vette át a szót... 
A férjem nem tűrheti, hogy itt valóságos katonaságot 
szervezzenek, elvégre a mi biztonságunk forog kockán. 
Lehet az, hogy az utcán meneteljenek, énekeljenek, trom

' bitáljanak és ' ebben a faluban tüntető módon csináljanaJk 
mindent? Az őnnester nem tűri .. , jelentette ki fel
indultan a. lelki inteligenciával nem, de tanítónői oklevél
lel rendelkező persona. " Mialatt az asszony beszélt, egy 
loatona kiengedfe a tűzoltókat .. , EI:lröszöntem ... 

Harangozás következett... templomba mentünk. 
Őszintén, mélyen és együtt imádkozott a falu... Záró 
éneknek "Egy Istenünk egy magyar hazánk" kezdetű · érie
künket énekeltük s a lelkierő, amit gyüjtöttünk, egy újabb 
hétre ismét elég volt ... Soká\~ visszajárt még emlékem
hen az asszony kijelentése . .. "az őrmester hem tűri" . 

Kolozsvár 
dr. Abrudbányai János 
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A húszas és harmincas évek között Zsilvölgyét "kis
amerikán3!k" nevezték el, annyira feliendült a bánya
ipara s olyan tark'a volt lakósainak népJ összetétele_ 
Alig volt nemzet Közép- és Délkelet~Európában,. amely-o 
ből ne jutott volna a Zsil völgyébe, A magyar bányászság' 
érdekesen helyezkedett el ebben a tár.ka I\épi sziruképben. 
Maga volt a kép foglalatja vagy talán lényegetadó alap
szine. Ezenfelül átvette az "olvasztó tégely", szerepét,· 
Kisebbségi sorsban is a:karata, bátorsága és ereje volt 
asszi:milálásba fogni. Valami ösztönös földvisszaszerzési 
vággyal kapaszkodott meg a Hunyadia;k, ősi birtOlkán s 
kirajzó szap.űraságával, 'kultur-fölényével, minőségi mun
kájával más népek vonzó példaképe lett. Kisamerikában,. 
a szorosan vett hivatali helyiségeken . kivül magyar volt 
az érint:kezési nyelv, mulatókbaJll magyar' nóta járta s az, 
állami iskolákban magyar volt a kevert nemzetiségü . 
gyermekek játék-nyelve, Iskola igazgat&k gyakmn adtak 
ki szigorú ukázt a magyar nyelvhasználat eltiltására, de 
mindhiáJba, . Mindez a zsilvölgyi magyar bányász nagy
szerű magyarságát dicsérte s az ő hűséges ragaszkodá
sát a magyar élet két mentsvárához ; a templomhoz és· 
iskolához, Számára a ' szakszervezet csupán szakmai szer-o 
vezetet jelentett, Világnézetét a felekezeti iskolák és tem
plomok mag)'ar légköréből merítette, különösen a mun
kás-front kettéhasadása, a vasgárdista agitáció kezdete' 
óta, Ezért volt számára nagy jelentőségü egy-egy JeMkész' 
vagy tanító-változás, mert ez egyúttal a nemesebb érte
lemben vett poliItikai vezérváltozást is jele,ntette, N émely 
lelkész-változás fölért egy-egy tüzes bérharc izgalmával 
s a székely bányász jól tudta, hogy ha itt a mindennapi 
kenyér sorsa dől el, amott a magyarság léte forog koc-
kán, ' 
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Ma sem tartom hát csekély dolognak azt a ténvt, 
hogy engem egyszerű ajánlatra, teljesen ismeretlenül 
hívtak meg Lupénybe lelkésznek. , Csak annyit tudtak 
rólam, hogy nőtlen vagyok s ezt az egy~tlen pozitiv ada
tot jegyzőkönyvileg is megörökítették, de azzal a k.bőví-· 
téss"l, hogy egy éven belül vigyek asszonyt az eklézsiába .. 
Meghivásom tehát "családi alapon" történt s mondha
tom, hogy az ott töltött négy évem a legszentebb csa
ladi légkörben zajlott le. Megjegyzem, hogy az egész. 
házassági célzást a presbitérium határozta el. Nem fel-, 
lebbeztem ellene. A Nőszövetség véleményét már nem 
ta!1totta.IIÍ tanác~osnak kikérni, merthiszen az elődeim 
"úgy szemre" mind szebbek voltak nálamnál. Nem fel-· 
lebbeztem, de a presbitérium határozatát megtronfoltam 
s ebből a merész lépésből indult el az a lendületes munka, 
amely négy év alatt a leikész-Iakás újraépitését, a tem
plom renováJ.ását, kifestés ét s a felekezeti iskola létesí
tését és megépítését eredményezte ~,családi alapon", 
S2inte külső támogatás nélkül. 

Ott kezdtem el, hogy a lelkésznének lakás is kell s· 
a jelenlegi olyan állapotban van, 'húgy hozomány.ként 
minden pillanatban a nya;kunkba szakadhat. Hiveim meg
érteltték a célzást s mivel az írás is .kötelezte, hiszen ők 
voltak az értelmi szerzők és nem én! - egyetlen ellenve
tés nélkül belementek a dologba. 

. 
1936"ban amellett, hogy a hatalmi túltengés heten

ként hurcolta bányászainkat a hadbíróságra, még mé
lyen bent voltunk a gazdasági válságban. A székelyek 
mégis félévi összjövedelmüknek négy százalékát ajánlot
ták fel az építkezés céljaira. A levonásra a bányatár
sulatot hatalmazták fel úgy hogy ez az össZeg hiány tala..:. 
nul befolyt. Itt megjegyezni kivánom, hogy a zsilvölgyi. 
bányász összkeresetének 2 százalékát egyházi adóba fi
zette s ez az összeg a m"gajánlással hat hónapig a dup
lájára emelkedett fel. Ilyenformán volt bányász, aki ha
vonta 200 300 lej egyházi lldót fizete~t. De ez az áldozat. 
kisebbik fele volt. Hiszen 70 adófizetőtó1 ilyen magas. 
adóktJ.lcs mellett sem lehetett túlnagy összeget várni. 
Neki feküdtünk bát magunk a munkának. Nem egy hí-
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vern 2 3 heti szabadságát az építésnél töltötte el, sőt a 
pénztárosom 90 munkanapot szentel~ az. építkezésnek:. 

A székely ezel1nester, de ha banyasz, eggyel tobb. 
Fur-farag, :!<őműveskedik, fest, bont, épít a~erint. amint 
a pallér 'kivánja.- S az anyagbeszerzésben lS leleményes. 
Este ha számbavettük a másnapi anyagszükségletet. reg
gel, mint egy. varázsütésre a lel'kész-lak U(~,:arán termett 
a tégLa, cement, szeg, vaskapocs, deszka, mesz stb. Csak 
jóval később tudtam meg, hogy mindez nem "csinál; 
mány" , hogy alábnélkül jőtt portéka valamelyik anyag
raktár főnökének a "kiutalása", amelyért viszonzásul a 
székely-bányász munkával fizetett. Egy este , ítéletidő 
'tombolt felettünk. V.acsora után rögtön le akartunk 
feküdni, hiszen bentről sem volt élvezetes szemlélni a 
zimankós zivatart. Egyszerre valami motoszkálásra le· 
szünk figyelmesek. Lámpával -megvilágítjuk az udvart s 
hát a koromsötétben egy ' émber veszködik 2 drb. 6 mé
teres horgany-csQ.vel. A gondnokom volt, ki üzeménél 
megspórolta a vadonatúj csöveket s úgy vélte, hogy ha 
maga fuvarozza le, semmibe se kerül az eklézsiának. 
Igaz, hogy gyakran keresztbe hozta, mint az oláfalusiak ' 
ama történeti létrát s bár bőrig ázott, csaJk megérke
zett . . . Ez áz eset jelképe lett a mi munkánknak : ziva
tarbam építettünk haj'lékota befeléhuzó magyar álmok
nak .. . 

A fenti jelkép értelmében gyüjtőttek, hareoltak és 
építettek az én bányászaim, amíg két évre az új lelkész
lakás felépült. S akkor alig tudtunk betelni a gyönyörű-O , 

.ségtől. Sokszor láttam őket, a.nrint munkaszünetben a 
vonattöLtésről végigmustrálják a szép új épületet s a 
lelkük megnyugswkrajta. De nemcsak mi ma'''unk győ
nyörködtünk lakásunkban, !hanem barátaink is,-sőt a ro
.mán csendőrőrmester szeme is megakadt mjta. Egyik 
festö barátom, amikor fölért az emeletre megilletődve 
csak ennyit mondott; "tökéletes' műterem!" Az őrmester 
viszont mát- kívülről megállapította, hogy az új tetőzet, csa
'torna, fal és az ablakkeret színe "hivalkodó irredentizmus"! 
Szóhoz sem jutottam, a gondnokom, mint tökéletes román 
tolmács így fejtette meg az őrmester álmát: Ked'Ves 
Domnule mi arról nem tehetünk, ha a román gyárban 
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- készült cserép piros, a mész fehér s a bányatár sulat: 
zöld festéket ajándékozott az ablakkeret bemázolásához. 
Az őnnester mindezt egy "kiadós" kézszorítás mellett 

, első hallásra megértette. 
A házépítés elején történt, hogy hozzáfogtam fel

törni .és megművelni a bozöttal és gyep pel felvert kerte
met. Egyi·k arra járó presbiterem . tudakozására elmon
dottam, hogy virágos kertet ,8)karok csinálni, olyan virá
gos kertet, amelyik méltó a lu.pényi :k'Örnyezethez, . Lu
pény, sőt az egész Zs1lvölgye , hasonlatos egy csodás 
északi ' kerthez, egy nyírfaszegélyes rózsaerdő - legfo- ' 
képpen azonban a menyasszonyomat akarom meglepnf 
vele. Három nap mulva 50 drb. vadrózsatő érkezett az ' 
udvaromra, hogy méltó lehessen a meglepetés. Rózsái-
mat saját kivánságuk szerint a híveim oltották be. S · 
amíg villant az oltókés a vadrózsatő karcsu testén meg
indultan állapítottam meg, hogy a székely"nemcsak a 
kenyeret, de a rózsát is szereti. Ő a magyar kenyér ke
resője, de az isteni szépségnek is ihletett bámulója. 

Az új kert és új lakás sok megható emléket idéz fer , 
bennem. Gyakran ébredtem arra a boldog felfedezésre" 
bogy egy-egy vihar - után híveim ' a tetőzetet kémlelik, 
hogy vajjon nem lazult-e meg valamelyik cserép, vagy a . 
rózsafáimat kötozgetik, dőlt kerítésemet igazítják ked-
ves meglepetésül. , 

A templom renoválása, festése, az új iskola megépí
tése ugyancsak "családi alapon" egy-egy hősk(iltemény,. 
amelyről megható dolgokat lehetne elmondani, de talán . . ' maskor ... 

Függetlenül . ezektől elmondok egy megfudító epizó
dot, kegyeletes emlékét a tántoríthatatlan népi hűség
nek, melynek párját nem találtam sem azelő~t, sem 
azután az életben ... 1939 tavaszán történt, hogy meg-
lódult Nagyrománia öröknek hirdetett léte. Láz fogta el' 
a zsilvölgyi románokat, amint gyotsított ütemben moz-
gósitották és szállították őket a magyar 'határr.a. Ideges, 
feszült volt az ottani légkör. Felfegyverzett · polgárőrök 
kÖltekedően cirkáltak az utcán. Hire futott, ihogy bizo-
nyos helyeken elkészítették a fekete listát. Ebben ·a pus
kaporos hangulatban keresett fel nehány bányász-hívem . 

• 
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Hogy csoportosan jöttek nem, lepett meg, .hiszen gyakran 
jöttek el így hozzánk egy kis "tájékozódásra" . Most 
azonban láttam, hogy mintha . feszélyezné valami.:EJn 
kezdtem el hát a beszélgetést. Beszéd közben aziránt ér- , 
deklődtek, hogy miképen érint minket ez a bojdulás, 
mire én .kifejtettem, hogy mennél izgatottabb aJk a romá
ilOk, annál nyugodtabbak vagyunk mi, hiszen csaJk ' nekik 
van vesztenivalóju'k. Fejtegetéseim megnyugtatták őket, 
de azért elmondották missziójuk titkát. Bejelentették, 
hogy házi őrséget szerveztek maguk között, amelyiknek 

.az lesz a hivatása, hogy éjjel-nappal szemmel tartsa a 
lelkész-család sorsát s cSaJk a testükön keresztül érhet , 
minket veszedelem. Forró kezet szorítottam velük s mi 
ezután, mint ezelőtt, békén tértijnk nyugovóra, mert ál
ma'nk felett virra:s2Jtott a gondviselő Isten és az eklézsh ' 

.szeretete ... 
A bécsi döntés sorsfordulót jelentett a zsilvölgyiek 

életében. A ' vas gárdista );;avargások és terrorcselekmé
nyek következtében Kisamerika elnéptelenedett Híveim ma 
szétszórtan éln'ek Soprontól Besztercéig, de megmaradt 
az egységes lelki eklézsia. Van· hónap, hogy levél jön 
mindepiktől. Az emlékek ezen az északi magyar d'élkö
rön sok-solk láthatatlan selyem szállal kötnek össze, mint 
valami jelképes ejtőernyő feszült hurjai. :EJn már nem tud
dolk elesni, mert ha néha csüggedés szálla,na meg jövőnk 
felől vagy hitemben gyengij)ve foskadoznék az emlékek 
ejtőernyőjével fenntart a népem, az én drága magyar 

• :nepem ... 

Kolozsvá,· 
• 

Simén Dániel 

, 

, 

126 



• 

BUKARESTI M I S S Z ' I Ó N K 

• 

Mmt volt bukaresti lell,ész irom e sorokat, azzal a 
'célzattal, hogy ottani egyházi munkámon keresztül érzé

-keltessem a magyar missziói munka lényegét. Ez a misz- , 
sziói munka, amelyre célozok, nincsen helyhez kötve . 
Szükség van arra nemcsak a határokon túl élő magyar
ság körében, hanem itthon is épen úgy, mint· az idegen
ben. Az idegenben a nemzeti összetartás, a jajiságtudat 
élénkebJ:>en él a letkekben. Az idegen környezet, idegen 
szellem s ,különösen az idegenek általi elnyomás érzete 
önkéntelenül visszahatást szül a kisebbségben s ez mint . , 
örök figyelmeztetés ott él a lelkekben, mint örök tiltako
zás ott van a szívekben s óv, még az idegen szellemi ha-
tásoktól is. . . 

A székelység, Attila hun-birodalma felbomlása óta 
mint őslakó bírta Erdély hegyes-völgyes vidékéL Ismer. 
te a Kárpátok kel'eti oldalán elterülő gazdagab!.> termő
vidéket, hiszen hol vándorkereskedők, hol meg h,.,.ci .vir
tusai útján volt alkalma arról meggyőződnie. A védettebb 
hegyes vidék, azonban szükösebb termést adó földjeivel 
is értékes.ebb volt számára a faj fennmaradása szempont
jából, mint a gazdagabb keleti lapály, mely a népvándor
lás sokat zaklatott útvonalába esett. Mikor azonban, vi
szonylagosan csendesebb idők következtek erre a tájra, 
sokszor ellátogatott oda, különösen a nép szegényebb ré
tege, kenyérkeresetre. Az 1718 évi inséges esztendő külö
nösen sok székelynek adott koldusbotot a kezébe; a ma
déialvi veszedelem is sokakat elvitt. Az ilyen nagyobb 
méretű kivándorlások mellett, amelyek folytán egész ma
gyar települések keletkeztek a román vajdaságok . terüle
tén, különösen sokan mentek a román fővárosba iparo
s~ink közül, mert rejlettebb i-parunk természetes Idraj
_zasi területe volt a "regát". Eleinte csak ipari tenné-

• 
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'keink, később maguk az iparosok tódultak, TIa;gy szárrunal 
a biztos kereseti lehetőség és jobb megélhetés eldorá-
dójába. -

A bevándorlókat megbecsülték li. regátban. 1815-ben 
maga a vajda adott templomhelyet a későbbi királyi pa
lota közelében, hogy a magyarságot letelepedésre bírja. 

A trianoni nagy gyász bekövetkezte után ll; regáti 
misszió ügye a magyarság közügyévé lett.- Az új határok 
elzárták a székely falvaknaJk a nyugati magyar városok 
felé való kirajzását s a megnagyobbodott fiatal román 

• királyság, a maga rohamosan épülő fővárosával a ma-
gyar munkakeresők fő megélhetési helyévé lett. Buka-

. restben a román megszállás első tíz éve alatt több mint 
százezer magyar talált megélhetést. Ezzel a tömeggel -
foglalkozni kellett. A több mint 100 éves református -
s a valamivel fiatalabb római katolikus 'egyházközségek 
mellett eJ.sőnek az unitáriusok, után!, pedig a lutheránu
sok -indították be a szervezkedés munkáját. 

Érdemes feljegyez!!i azt is, hogy az unitárius misz
sz{óÍ egyházközség 'megszervezését az unitárius ifjúsági 
konferenciák sürgették. A bukaresti unitárius egyetemi 
ifjúság látta meg azt, hogya román-fővárosban unitárius 
egyháiközségre van szükség s nem nyugodott addig, 
amíg az életre nem jött. 1933 ' 1936~ban Lőrinczy Dé
nes, jelenleg tordai unitárius leLkész, 1936-tól 1941. nov_ 
28-ig pedig első lelkész testvéröccse, e sorok Írója volt 
a misszió lelkésze. TeI'Ülete a román lengyel határ
tól le a bulgár határig s a .Kárpátoktól 'a Fekete tenge
rig és az orosz határig terjedt. Több ill1int 30 szórvány
ban többezer unitáriusunk élt. Ezek között ll; -szórványok 
közt a legnagyohb szórvány terület a román főváros volt, 
a maga több mint száz négyzetkilométer területével. A 
szórványok közül 11 volt 100 -km körzeten belül, a többi 
mind azon kívül, el egész.en 500 km távolságig. Hogy 
mit jelentett ennek a területnek ' áttekintése, a sza-naszét 
élö hivek -nyilvántartása fl a velük való -kapcsolat fenn
tartása, még ha az legtöbb esetben csak levelezés és 'be
tiltásáig az "Unitár.ius Hirnök"-nek, a misszió lapjának 
útján történt, azt nehéz lenne leírni. Megemlíthetem még 
a hitoktatás munkáját is, mint egyik legértékesebb, de 
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egyben egyi'k legnehezebb mun:kámat. Buka~estben a "!l
vendékek közt voltak olyandk IS, akik magyarul semmIt, 
vagy nagyon keveset tudtak. Volt !'set, ami,kor lelkész tíz 
helyen báznál tanított hittant, hogy eredményesebb mun
kát végezhessen. A · nyaraltatási akció 'bevezetésével si
került a gyermekek anyanyelvi tudását fokozni. Ifjúsági 
Egyletünk és Nőszöve1:ségiink S 'az ezek által rendezett 
házi- ~ea-délutánok, köwkék,karácsonyi s~gély-akciók, 
alkalmi segélyezések az egyházközség soociális munkáját 
látták el. 1!:vente rendezett nagyszabású műsoros esténk, 
a két említett egylet rendes gyűlései, műsoros előadá
sai, Jdrándulásai a kulturális élet központját képezték, 
amelyek iránt egyházközségiinkön ,kívül állók is nagy ér
deklődést mutattak. 

Egy egyházközségben a lelkész puszta jelenléte is 
nevelő hatást gyakorol. Áll ez 'különösen faluhelyen. Nagy 
város forgatagában s idegen népi környezetben ez a ha
talom sdkat veszít jelentőségéből. A missziói lelkész sze
mélyi hatást a szórványterületek természeténél fogva, 
nem gyakorolhat olyan mértékben, mint a népi terüle
ten munkálkodó lelkész. Lélektani tény azonban az, hogy 
a hivek nyilvántartása, vagyis annak a tudata, hogy 
"engem 8zámontart és velem törődik ,az én egy1uiza;m" s 
igy a "fajtám" is, már magában véve is megtartó erőt 
gyakorol. Az egyházi és nemzeti elveszés akkor kezdődik, 
amikor valwki úgy érzi, hogy vele senki sem törődik. Ez 
a törődés 'a missziói munka lényege. 

Bukaresti missziónknál, megállapíthatom, hogy az -
a lehetőségek keretén belül ,betöltötte hivatását, amit 
az igazol a legjobban, hogy a bécsi döntés után egy év
vel, - már nem volt, kinek istentiszteletet tartani, hi
veink h8JZatértek Mgyarországra. 

Ekkor és csak ekkor tértem én is haza, hogy itt
~on, de ismét nemzetiségi vidéken, folytassam egy:házi 
es magyar missziói munkámat. 

Nagybánya 
• Lmnczy Géza 
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