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NE HAGYJÁTOK AZ ISKOLÁT! 
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1. E sz~nlt filak közt 3lniodÓzva jár . ;j 

Az eImerengő, képzelet; . :, 
És ót~ és újat mririd magá,ba, zár, .-
Mint oceán a;.;' úszQ szigetet, 
Mint anyas~Í.V' ;a hősi gyél~nekét. . 
S bár reng-borong a tengerek dagálya, 
És zúg-dj.ibÖrg· a mill.iój( ésatája, 

. Hogy 'hÍl:--dicsöség . gyászpalástot öltsőn: 
; 'Az Úr kegyéIme nyugszik itt a bölcsőn! 

• 

2. Egymás után a: rajCló nemzedék· 
Itt méhe-módra gyűjti kineseDt; . 
S a két hazába' SZÓrva szerteszét, 
Komoly tudásbá olvad át a hit .. ; 
És elfelejti' 'bús siraImaít, ' 

, 
• 

• 

Hogy volt ,idő.' a zord prOO'éciára: · ... .. ' 
"Elvész a nép,ha nincsen tudománya!!' 

; . .. : Varázsütésre .. reridületlen állnak'· 
Pillerei ·a Múzsák csarnokának. .. 

. " 

3. Most. altató dal méla" qangja kél 
Székelyanyáknak áldótt a.takán, 
S r~Iigatja lágyan ·,a 'hűs esti sZél 
Az égbeny.úló, büszke Hargitán 

.. , , 
, ., 

• 

• 

És százezernyi ·csÖilde,s, kis tanyán. 
: 11ajd zúg , az. erdő. : fái megremegnek'; -
.. : Széj1 szál sudárf;í.k m.ind. a völgybe lIll'nnek, ' 

Mind o.tt sürög.: .. mind .. : hozza áldozatját, 
Tétöive .. áldva szívek :PaJlltheonjáL _ 

. -
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4. Az özvegyasszony két fillére tán . 
. 'Csak bibliánkban csillog ,ékesen? - . 

Az hinti fényét a nagy éjszakán.
Terád, imádott, árva nemzetem! 
Sorsod' megírva rég az égbe' fenn". 
_ Hát nem hiába hullt a sok verejték! 
Hisz' jobbjaink is jó eJ5re sejték : 
Az alma matert annyi kis diákja, 
Mint egy talizmánt, kebelére zárja. 

5. A porszemekből így lőn sziklavár ... 
"S amint letÜlID€ik lomha századok, 
Az ősi lélek egymagára ·bár -
Őrt áll fölötte, mint a csillagok; 
Könnyek között is újra fölragyog, 
Kopott ruháját nyomba' fölcseréli, 
S a · múlt keservét míglen elmes.éli, 
Csak száll tovább a rettentő tusára : 

, 

Aldást borítva szent magyar Hazá.nkra! 
. '-

6. A holt beti1kre vár a nagy talány, 
Fa~ad nyomába' számtalan csoda: 
Ki fejti meg?.. A puszta tudomány? 
Hol hát az Alfa?.. Hol az Omega? 
- A kezdet és v~g: Isten . egymaga! 

• 

• 

, , 

A mester is még, halkn.., eS.edezve, . 
Borúl a zúgó-zajgó Végtelenbe ... 
Hiv szolga volt: boldog, ha hallja végre: 
,,Menj bé a te Uradnak örömébe!" 

7. Az Úrnak áldó, nagy kegyelme int, 
Jutalmat ád Ő érdemünk felett; 
S míg egybefolyn!J.k örömlkönnyeink, - Köszönti ezt a ritka ünnepet 
Zarándokútján égi Szeretet... . , 
- Oh jel'tek, jertek fényes csarnokába! 

. Nincs itt szggéÍly, ah nincs apátlan árva. 
Hálát rebegve zengi szívünk-ajkunk : 
Irgalmas Isten! Könyönrüli mirajtunk! 
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8 . E szent falak 'közt otthon ára lel 
A bérces Erdély minden hű fia. 
Ki társival nemes versenyre kel, 
Itt boldogul: nem kell pirulnia, 
Mert óvja-védi ősök virtusa ... 
És gyámkodása kit-k_n fölemelve, 
Soh'sem kutatja: mi a hite"nyelve. 
- Allj hát örökkön, drága házi-oltár: 
Dicsérje lángod mind megannyi zsoltár'! 

.8I.l.00, 1914 1940. 
• 

Józan Miklós 
• 
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• 
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A vér amaJganizáló ereje .összeforraszt · nyitott se- · 
beket, szoros egymásmellettiségben tart !'okont. rok.on. 
nal, kiegyenlíti az ellentéteket. Munkája csodás niikor" a 
szivet hajtja, vagy a test lázas állapotában kiül az arcra 
és megrázza alanyát, mint vihar a tenger vizét, korlátok 
közé szorított partot, majd lecsendesedve nyugódt kerin· 
géssel szolgálja tovább az életet. Az apró kisvérerekből 
aorta lesz, mint a forrásból .a folyam, s az egyedekböl a. 
fajt egybeforrasztó nép vérfolyama. Fajunk vérösszeté
tele csodás; teI1nészetének összeáHítottsága különoozi;k 
minden más nép összetételétől , csak a színe piros, csak 
keringési utja ugyanaz, de más a sziv energiának for· 
rása és az érzés, melyet felszinre hoz. Félve huzódik meg 
sokszor mint a búvó patak, máskor kitör mint. avul.· 
kán. Lelkesedése -, ha fájdalom szülte. olyan mint a 
Hargita fenyői közt zugó vihar, ha öröm váltotta ki, 
mint folyók tükrén játszó napsugár. Ki e fajt megtagad· 
ni akarná, inkább vágjon eret magán s engedje a közös 
vérkeringésböJ amugy is már kisiklott cseppeket ve-
szendőbe menni. . 

"A nép egy szerves élő test, melynek ereiben a sziv' 
hajtja a műveltség vérét". Csendes állapotának vagy 
derűs !kisugárzásának, vihar kitörésének kifejezője: a 
nyelv. Amilyen sajátos e vér megiJ<ülönböztetett összeté· 
tele, olyan sajátos az az anyanyelv, mellyel magyar be· 
szél a magyarral, melyen imádkozik, panaszol, énekel 
vagy harci indulót harsog. 

Ezt a !kettőt nem tudjuk egymástól elválasztani, s 
ha mégis tennök, árulója leszünk 'mind a kettőnek .. Ami· · 
kor ezt így állítom egymás mellé, nagy felelősség nehe· 
zedik reánk: tisztítani, épségben tartani a vért, művelnf 
a nyelvet,hogy valóban a sziv hajtsa a műveltség: verét. 



. Ott kezdjük ezt az apró vér erecskék megilrdul~sá
nál. a magyar nyelvü ' elemi islrolánál. s végezzük a tudó .... 
asztalánál, az orvos bonct-ennébe:.n vagy· a -messzelátó m:el
lett . . S flÚg e fejlődési folyamatGn átmegy' a szellem vi- ' 
lága. meg kell értenünk. hogy . e folyamat eszközeit ne· " 
kün:k .védenünk .. fennt&rtanunJk. újakat létesítenünk kell 
és soha feladni. mert .flÚnden egyes feladott . iskolánkkaI 
vagy· intézmenyiirukkel gátat emeltünk a szabadon ' foly • . 
dogálni akaró székely vérnek. s · zsilipek közé szorítottuk 
azt •. horman csak ·kinos nyöszörgése hallszik. mint a · ... sí • •. 
rató falak mögül" a megvert .nép fájdahnas nyögése. . 

Ezt !kiköveteli maga a nép azQkbÓJ. kiket. véréből va
lóknak ismer. s ha intézményeit sorvadni vagy veszni 
látja • . maga siet. megmentésére. Felkiáltó jelekként álla· 
nak ezek az iskolák. s a történelem ismétlődése nem egy-': 
szer igazolta már szükséges voltukat; a nyelv megmen
tése. fennmaradása érdekében,., . 

Bástyáknak is nevezhetnök ezeket .. tá:.maszpontok·· . 
nak .... mert · ha .ezeket kimozdít juk szilárd · állásaikból. 
vesztett · csatája van . a .nyej;véért élő s harcoló népnek. ·. 

Költők állandó ' témája volt és marad az iskola. Ezek.' 
azok a versek. melyekkel hatást érni el a legkönnyebb, ' 
e4ek mellé áll azonban a ' próza: az iskolák ·fenntartásá· . 
nak anyagi küzdehne; mert volt úgy is. hogy teljesen ' 
vállainkra 'nehezült az. s nekünk tartanunJk kellett; mert . 
úgy követelte ez a' lázongó vér. s 'ez ·a magyar nyelv. 

A Küküllő partján épült ezelőtt 150 évvel a székely.' 
nép ' .1mlturbástyája: . a ' székelykereszturi . gimnázium. 
Idegenektől is meg.bámult. holdakat kitevő területen ho-z· 
ták össze batalmas falainak .köveit maguk a székelyek.: .. A . 
népnek .!!-ka,rata volt· a falak megépítésére. s a nép ... meg· 
építette". (Biblia .. ) Magyar szó. leikesitette erre a népet.: 
s megindult a flÚndent · összeforrasztó szív munkája .. A 
székely. vér . tartja össze ezeket a_ falakat. ezét1t fog~ak . 
állan; mindörökké. . . ~ 

A Homoród. a Nyi!kó.,·a· Gagy mente. Firtos .és yi!léke 
hordta össze a követ. a ' fát. a meszet. s megmu.ta~ták. 
hogy e nép kulturájáért nem' ismer "fáradsagót. il áldo· 
zatra,' kész. "', . 

• 

.. 

• 
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Az iskola falaH"özötf megindult a muTrka. - Krirua.: . 

'Vadrózsái" indultak el a hegyeI> oldalairól, hogy itt a 
iultura nemesebb gallyalt oltogassá:k beléjük. Magukkal 
:hozták a Hargita fenyöiIiek lllatá,t,s magukkal vitték a 
komoly tudás gyüní6lcseit, 

Székely tanárok állottak a székely fiúk mellett s míg 
:a folyosó "apró csizmák patkóitól csengett, atyai kezek si
.mogatták a kipirult areokat, s 1rézen fogva ' vezetgették 
fennebb az osztálylépcsőkön,.hogy majd egyszer komoly 
arécal tekintsenek vissza az ország különböző - tájairól, 
.dicsőséget szerezve a székely népnek, 
. A történelem ismétli magát. Ahogy egyszer Szent-

ábrahámi Lombárd Mihály tanár az iskola falainak 
.dőlve sírva vígasztalta a csengettyüszóra kivon)lló tanuló 
:lfjúságot, mert _ ej.v~szett a kolozsvá:ri tanodánk, olyan 
.könnytelt- szemekkel hallgattu:k az éjféli órák után ho
zott lesujtó határoz~tot, le keH ép~tenünk 'aszékelyke

:reszturi iskolát. 
, Nehéz, sötét, temes szó, Leépíteni, lerombol.ni; visz

.szafejleszteni évtizedek verejtékével a semmiből ,kiemeit 
iJ?-tézményt, VégIg- sajgott e szó a lizékely nép szivén. 
"Ügyvéd, pap, tanár' járja ismét · a székely falval<at, s a 
kukorica, búza szem:eil<ből, a sok apró pénzből miUiók 
-gyü1tek össze, s az iskola' állott inspektorok, leépíteni 
akarók' bámulatára. Atvészelte a legszomorúbb tíz esz
tendőt, s ma majdnem 400 székely fiú hirdeti a csodát a 
"ffi8igyar ember elött. 

• 

MegindultaJk Ismét a hegyekről Kriza "Vadrózsái", 
Nem történelmet akartam írni, csak rámutatni a vér 

:mindent öss·zeforrasztó erejére; s az anyanyelv fel'nma
:radása érlekében hlfejtett, túlfeszített munka eredmé-- ' nyere. 

A kil,zdelmet átélt öreg székely, ma a . jelen iJ'júságá
nak, s gyennekeinek a fülébe súgj a, mintha egy sz.ent 
,örökséget adna át, 

- Ne hagyjátok az iskolát! 
Székely kereszt.ÚT . 

tJtő Lajos 

• 

• 
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A T 'E M P L O M É s I S K O L Á 

• 

-Amdkor a világ megváltozott Erdélyben kőriilőttünk. 
és a magyarok közül azok, akik nem vettek vándorbotot 
a kezijkbe a templomokat kezdték járni, Reményik 'Sán
dor, a kisebbségi sors legavatottabb költője, ezeket írta. 
egyik versében: -

• 

. Ti llIlegbecsilltök minden rendet, 
Melyen a béke alapul, 
De ne halljátok soha többé 
Isten igéjét magy,arnl?!' 
S gyermeketek az rskolában 
Ne hallja sziilője sz'avát?! 
Ne :hagyjátok a templomot, 
A templomot s 'az iskolát! 

• 

És valóban, amilkor a magyar kormányzat, amire 
politikai, . gazdasági, ltársadalmi és kulturális életünk tá
maszkodott, máról holnapra megszünt Erdélyben működ
ni, egész megriadt közéletünk' ,az egyházakban keresett 
menedéket és az egyházak vállalták .magukra a közo,kta
tás, társadaillIli szervezkedés, közjóléti tevékenység, sőt 
kezdeltben a politikai irányítás súlyos terhét is. Az egy
házaik voltak az elsők, akik a nagy sorcsapás u tán ma-' 
gukra találtak s évszázados önkormányzatuk szilárd 
aLapján állva szembenéztek az idegen hatalommal és a. 
kisebbségi sorsba süllyedt magyarság elé tornyosuló' 
óriási feladatokkaL . 

Először is a belső f,rontot kell kiépíteni. Már az ok
tóberi forradalom idején mutatkoznak aJ" összefogás jeleL 
és 1918 november 15-én" Dávid Ferenc halálának évfor-· 
dulóján, közös pás2Jtorlevelet adott ki a római katolikus, 
református és unitárius pilspök, a kolozsvári lutheránus. 
lehl<ésszel együtt, 4mikor !pedig: a ' trianoni szerzödéstalá-



• 

, írtÍí.k S' ezzel Erdély sorsa jóü:löre;eldŐlt, .1920 július 24-én 
megalakult K?lozsvárt a magyar eg)'~áza!< felekezetközi 
:központi tanacs·a. Ezek a felekezetkozl ertekezleJtek ki
.sebb-nagyobb megszakítással klét évtizeden át minden 
fontosabb egyházi és iskolai kérdést megvitaUak s a na
.gyobb kérdésekben közösen lépett ,fel a három egy'h:~ a 
minisztériumolkban, parIamentben es a Nemzetek Szovet
.sége előtt. A felekezetközi együttműködés alapjait há
.rom nagy püspök, Mailáth Gusztáv Károly, Nagy Károly 
.és Ferencz József rakta le a legnemesebb erdélyi hagyo
mányok jegyében. Sőt koránál és t.ekintélyénél fogva a 
Jegkisebb egyház feje, Ferencz József unitárius . püspök 
elnökölt .a leggyakirabban~ a felekezetközi megbeszélése
.ken. Az ő politikai bölcsességüknek, fennkölt szellemük
n€ik és mindenekfelett álló ma-gyal' ér2iésüknek. köszön
hető, hogy a magyarság felébredt első aléltságából és 
n~~gtalálta a kisebbségi sorsban egyedül járható magyar 
útat. Emléküket a három püspök tere őrzi a felszabadult 
Kolozsváron . 

• 

Az az út, amelyen haladni kellett, bizony göröngyös 
votb: valóságos odysseusi vándorlás, meglepetések és 
-megpróbáltatások scyllái és charybdisei között. Amikor 
Ferencz József ,pü·spök a román hűségeskű letételéről az 

. 1921. évi főtanácsnak beszámolt, joggal mondhatta, hogy 
negy;venöt évi püspöksége alatt nehezebb időket még nem 
élt át. De a cél és az út nem homályosodott el s az agg 
,püspök így foglalta össze megerősítése utáni első beszéd<Í
ben a teendőket: "Magy-ar.oknak szü1ettüonk . s ezeréves 
hazánk, Magyarország 'kebel<Íről való leszakíttatásunk, 
.Erdély Romániához történt csato.lás,ávai is magyarok ma
radunk s mint ilyenek, elvárjuk, sőt követeljük, hogy a 
trianoni békeszerzödésben a kisebbségeknek biztosított 
jogokat háborítatLanul élvezhessük". . 

A kisebbségi jogok kivívásának <Írdekében meg is in- . 
<Iult a küzdelem a külső fronton. Jogoilo helyett azonban 
.egyelőre csak jogtalan-Bágokkal lehetett találkozni. Az el
ső súlyos csapást az államhatalom akkor mérte az unitá
ri~s egyházra, am·ikor egyházunk 17.916 hold birtoká
boi agrárreform eimén 11.389 holdat elkobzott. 
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De a tulajdonképeni harc csak azután kezdődött a 
templomért és az iskoláért. A magya,r áJIami iskolákat a 
hatalomváltozás után azonnal átvette a román állam és 

· bevezett~ a' román tanítási nyelv~t. A magyar népiskolai 
_ oktatás el!áJtása tehát elsősorban az egyházakra hárult. 
· Sajnos, főként a protestáns egyházkőzségek amilleneum 
· után tömegesen adták ~t iskoláikat .a magyar államnak, 

igaz, csak azzal a feltetellel, hogy ott a tanítási nyelv 
, magyar legyen és az állam kántorképes tanítót alkalmaz

zon. A hatalomváltozás után az egyházak mindenit elkö
vettek ezeknek az iskoláknak visszaszerzése, a meglevő 

·islkolák megtartása és új hitvaIlá,sos iskolák fellítása ér
dekében. Ha akadt is egy-egy lelkész vagy tanító, aki se
gJédkezet nyujtott a felekezeti iskola államosításához, 

· ezek , a kivételek csak erősítették a szabályt, hogy a hit
.. vallásos Iskolához a ;pap és a tanító körömszakadtáig ra

gaszkodott és inkább vállalta a meghurcol'ta,tást és a had
bíróságot, csakhogy megmenthesse vagy legalább meg
.hosszabbíthassa a felekezeti iskola életét. 

A román !közoktatásügyi törvények több hullámban 
,indítottak 'támadást a hitvallásos iskolák védőövezete el-

· len. Először is bevezették -az áUami tantervet a felekezeti 
· iskolába, mely ezáltal kétnyelvüvé vált, mivel román nyel

vet, irodalmat, történelmet és földrajzot román· nyelven 
kellett előadni, a magyar nyelvet és irodalmat pedig csak 
a románnal egyenlő óraszáJmban engédték tanítani. 1924 
július 26-án pedig meghozták az állami elemi oktatási 
törvényIt, amihez két szomorú emlékű intézmény fűződik: 
a névelemzés és a kuJtúrzóna. A törvény ugyanis 'kimon
ilotta, hogy a román származású tanulók csak román elő
adási nyelvű iskolába járhatnaJk. Ugyanakkor az öt szé
kely megy ére kiterjesztett kulturzónában a magyar köz
'ségek lakóival román állami iskolákat építtettek s .od:: 
'külön jutalommal román tanítókat hoztak, akik romanu! 
ugyan nem tudták megtanítani a székely gyermekeket, de 
arról legalább gondoskodtaJk, hogy magyarul se tanulja
nak meg írní, olvasni. A névelemzés segítségével erőszak
kal Wtvitték az' unitárius elemiböl a kuJturzónás állami 
iskolába azokat a tanulókat, akiknek a nevét románosnak 
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találták. Ilyen állítólagos román nevek voltak: Márton, 
Szabó, Farkas, Gothárd, Beke, Bencze, Dombi, Jakab, 
Kerekes, KoV'álCs, Molnár, Szabó, Vas és Timár. Az egy
házi . vezetőség most már a 'királytól kért orvoslást és · a. 
killlallgatásról visszaltérve Ferencz ·JÓzse!!' beszámolt az: 
1924. évi főtanácsnak arról, hogy "iskoláink felett csak 
egy hajszálon füg-g ·a Damokles kardja, amely ha lesza
kad, anyanyelvünk és ' kulturánka legilagyobb veszély-
ben forog". . 

Damokles kardja a következő évben le 'is szakadt. 
1925 tavaszán ismertette meg ·.A,ngelescu kultuszminiszter 
a magyar egyházak vezetőivel 'a ' magánoktatási ltörvény
javaslatot, mely az ősi hitvallásos ' iskolfukat magánisko
lákká fokozta le. Az egyházak vezetői látva ,a fenyeget& 
veszélyt és azt, hogy a miniszter nem hajlandó tágítani, 
't üntetően eltávoztak az értekezletről és elhatározták, 
hogy a Nemzetek Szövetségéhez fordulnak orvoslásért. A 
panaszt unitárius ember készítette el és amig az eljárás 
Genfben megindult, a három e~ház 1925 május 14·én 
külön-külön rendkívüli közgyűlést tartott. A szelídle1kű 
Ferencz József elnöki megnyitójában a következőket mon· 
dotta: 

"Ez a ltörvényj'avaslat, amellyel a velünik szemben 
folytatott iskolapolitikájának betetőzéseként a közokta
tásügyi minismer úr most készül ,boldogítani az országot 
s előmoz<litani a nevelés ügyét s a közműveltséget, -
mindazokat egybevéve felülmúlja törvénytelenségeivel, pe
dagógiai kulturá1is abszurdításaival -s ha csakugyan tör
vényerejüvé lesz, amire készen lehetünk, ismerve a ma
gát liberálisnak nevezett kormány eljárását és haltaimát, 
akkor elmondhatjuk: Finis Poloniae . . . Általában a mi
niszter úr mindent államosítani és romanizáini s ezzel lét
jogosultságunlllat megsemmisíteni akarja. Az elsőt ugyan 
me!l'teheti, iskoláinkat államosítihatja, de a második, a ro
manizálás nem sikerül ha száz évig él se, mert azt nem 
tilthatja meg, hogy a magyar anyák ősi hitükhöz és ma· 
gyar voltukhoz utolsó leheletü kig ragaszkodó gyermeke· 
ket neveljenek". 

_ A Népszövetség kisebbségi bizottsága egy év mulva 
zarta le a panasz tárgyalását 'anélkül, hogy szükségesnek 
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tartotta 'Volna az iIIetékes szerv, a népszövetségi tanács 
figyeImét felhivni erre az ügyre. A Népszövetségnek nem 
tünt fel, hogy a hitvallásos iskolák és a tanerők műkö
désének nyilvánossági joghoz és működési engedélyhez 
kötése megbénitja a régi önkormánvzaJtú iskolák életét és 
öt tárg-y román nyelven való elöadása illuzóriussá teszi 
az iskolák ma.gyar jellegét. 

A felekezeti iskolák degradálásávaI egyidejűleg az 
érettségit is me!!szüntették és helyébe az állami tanárok
ból álló bizottság előtt kellett baklkalaureátusi vizsgát 
tenni, ahol a gyakorlatban még azokból a tárgyakból is 
románul kérdeztek, amelyeket a felekezeti iskolákban ma
gyarul szabad volt tanulni. Nem csoda, ha főként az első 
években a bukási arányszám 80, sőt 100 százalékos volt. 

Az elmult 22 év alatt a román kormány csak kH íz
ben folyósítoItt államsegélyt a felekezeti iskolák részére. 
Iry a magyar hívek vállán dupla teher nyUgodott: , nekik 
kellett felépíteni az állami és fenntartani a felekezeti is
kolát. Ezt a nyomasztó terhet nem lehetett sokáig viselni 
és ezért hosszú évek belső tusakodása után ,1930-ban a ' 
főtanács na.pirendre tűzte ki aJZ egyik főgimnázium 'Ie
étrltésének kérdését. Az egyház a Pókainé dillemmája előtt 
állott, mert választania kellett a három és félszázados 
kolozsvári reprezentatív főtanoda és a fiatal, a székely 
népből feilődő értelmiségre támaszkodó székelykereszturi 
főgimnázium között, ,A vezetők és a hívek rendkívüli ál
dozatkészségét bizonyítja az a tény, hogy antiilror a sl'lé
kelykeresztúri főgimná"ium felső osZitályának leépítését 
határozták el, a felső tagozatot társadalmi úton, közada
kozásból mégis fenn tudták tarta.ni, sőt mellette kiépübt a 
téli gazda.sági iskola, mely az első magyar gazdasági is-
kola volt Romániában, ~ 

Kisebbségi sorsban az iskola végképen összeforrott 
a templommal, mert magyar hitvallásos iskolát csak ott 
lehetett fenntartani, ahol erős gyülekeezt állott mögötte, 
viszont a gyülekezet erejét is az fokozta, ha saját iskolá
jában hitéhez és nemzetiségéhez ragaszkodó új nemzedé
ket tudott felnevelni. Az iskoláért folvtatott küzdelemm'ill 
tehát mindig párhuzamosan haladt a másik harc a tem-
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pl ,~nok és a hívek megtartásáért. Az egyházak anyagi tá
mogatása elől a román állam sem térhetett ki, de ez a 
támogatás nem tudta -pótolni az agrárreform okozta vesz· 
teségeket és messze a többi egyháznak nyújtott segítség 
mögött IIJaradt: Állandó és minden évben megismétlődő 
küzdelem folyt a lelkészi államsei!élvér't. Már az alkot
mány és a kultusztöfvény különbséget tett egyrészt gö· 
rögkeleti és görögkatolikus, vagyis nemzeti egyházak és 
másrészt a többi történelmi -egyházak 'között, akiknek a 
sorában az unitál'iusok áHottak az utolsó helyen. Ez azt 
jelentetté, hogy amig egy négy ,korpótlékos görögkeleti 
és görögkatolikus lelkész 3150 Iej havi államsegély t ka
pott, addig egy unitárius lelkésznek csak havi 1250 lej 
-(40 pengő) jutott. Ha ehhez még hozzávesszük, hogya 
magyar egyházközségek vagyonát kisajátították, a román 
egyházközségek pedig csaik kaptak földet, sőt a román 
templomokat a Székelyföldön mindenütt a magyar lakos
sággal építJtették fel, akkor nyilvánvaló lesz, hogy milyen 
aránytalan volt az a Küzdelem, alJ1i a magyar és román 
egyházkö2Jségek között folyt, hozzászámítva t ermészete
sen azt is, hogy a román egyházak mellett felvonult a 
teljes állami apparátus. Pedig a küzdelem - megindul't, 
mert lorga, a neves történetíró Jüderítlitte, hogy a szé
kelyek elmagyarosodott \'ománok, akikneik visszarománo-
sítása nemzeti kötelesség. ' -

_ A visszarománosítás először is -dtt indult meg, ahol 
kim1.ltatható volt, hogy áttérések történtek a görög hitről 
az unitárius vallásra. Avisszatérítési hulláln az 1930-as 
évek_ derekán érte el a ~etőpontot s az 1935. évi főtanács i 
jegyzőkönyvben azt olvashatjuk, h02"v -az elmult év folya
mán Homoródalmáson 150, Abásfalván 30, Firtosmarto
noson és Oklándon 20 20, Kobátfalván 12 hívünket Ité
rítették át a görögkatolikus hitre. 

A mi népünk csodálaJtos ellenálló erejének és vezetői 
szívós Ikitartásának tulajdonítható, húgy annyi balsze
rencse közt mégis át tudták élni ezeket a rendkívüli idő
~et, ,még arra sem tartva igényt, hogy az-ért nevüket a 
t:>rtenelem feljegyezze. Pedig- az erdélyi magyarság igazi 
torténete a t emplomok és az iskolák körül játszódott le 
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és azok minden terhét az egyetlen történelmi osztály, a 
magyar nép hordozta. 

, A történelem sok apró cselekvés és szenvedés folya
mata, amit csak az tud átérezni, aki .benne él és része
sévé válik annak, ami megtörténik, vagy ami nem tud 
megtörténni. Huszonkét év elég idő volt ahhoz, hogy a 
közös elnyomás összeforrassza a falu népét papjával és 
tanítójával, azokkal a vigyázókkal, akik ha nem is tud
"ták mindig megmondani, hogy meddig tart az éj, de azt 
az Irás szavaival hirdették, hogy elmulik a nappal és el
mulik az 'éj, csak 'az isteni igazság nem muHk el sohasem. 
Eljött a feltámadás napj:!, de nem mult el az a . szerep, 
amelyElt a lelkésznek és tanítónak, a temp.1omnak és az 
iskolának a nemzet életében be kell tölteni. Senki sem 
várja, hogy mult jáért babérkoszorút fonjanak a homloka 
köré, de ' eh"árja, hogy az új magyar élEltben megkapja 
azt a szerepet, amelyiket a lkisebbségi sorsban végzett 
munkájával kiérdemelt. Mert ha másra nem, a~kor arra 
'bizonyára megtanítottaz elmult két évtized, hogy pap és 
tanító nélkül nemcsak a templom és az iskola marad üre
sen, hanem nincs népművelési mozgalom, nincs gazdasági 
szervezkedés, nincs nemzeti öntudat, de nem lehet ma
gyar közigazgatás sem. MeI't volt idő, amikor a kisebb
ségi lelkész és a tan~tó pótolta a magyar állam minden 
látható szervézetét, de az egész hivatalos apparátus sem 
tudja nótolni azt a szerepet, amelyet az egyházi falu
'vezető tölt be az ő népe életében. 

:És meddő dolog volna a mai s!lerencsésebb körülme
nyek között elválasztani egymástól a templomot és az is
kolát, nemcsa;k azéI't, mert ennek a kísérletnek il szomo'rú 
következményeit a ,multban már tapasztaltuk, hanem 
.azért sem, mert az olyan vegyes nemzetiségű területen, 
mint Erdély, a vallási kötelék gyakrabban erősebb a nem· 
:zetinél, s nemzeti egyházaink hitvallásos iskolái az igazi 
magyar iskolák, ahol a nerp.zeti nevei és szilárd vallás
erkölcsi, alapokon nyugszik. Elz nem vezet felekezetieske
~éshez, mert Erdély közeli és távoli mult ja egyaránt azt 
Igazolja, hogy az öntudatos egyházalk és iskolák között 
mindig a kölcsönös megbecsülés összilangja állott fenn. 

-
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Ez az ö'Sszhang nemcsak a templom és az iskola, hanem 
a templomok és iskolák között, kisebbségi nJúltunk egy 
olyan g~öngyszeme, ami nem szívódhat fel mihelyt az a 
nyomás megszűnik, amelyik kisajtolta a7it. A templom és. 
az iskola pedig még nem töltötte be közös hivatását. A 
mellettük való kitartásra most már kisebbségi multunk 
is kötelez és ,kötelez azoknak a szellemi hagyatéka, akik 
az egyház s az egyház "veteményes kertjei", az iskolák 
védelmében emésztve fel magukat, e~költö:otek közülünk 
és akiknek nevében a költő is már csak a túlvilágróL 
izeni a mindenkúr időszerű magyar <figyelmeztetést: 

• 

• 

Kolozsváf 
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Kicsi fehér templomotokba 
Most minden erők tömörülnek . 
Kicsi fehér templom-padokba 
A holtllJk is mellétek ülnek. 
A nagyapáink nagyanyáink, 
Szemükbe biztwtás vagy vád: 
Ne hagyjátok a templomot, 
A templomot s az iskolát! 

dr. Mikó Imre: 
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