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KIADJA A "BOCSKAY- SZÖVETSÉG."
'KAPHATÓ A Z "E RD É LYI HIREK" SZE' ESZTÓSÉOJ, IlEN (VIL~'I OS
CSAsz ÁR . ÚT ' 'S. II. 2.) ES KONYVKERESKEDÉSEKBEN
•

,

•

•

,

•

,

,

•

\

Az Amer ikai U nitá rius Szövet ség bi zottsúgot k üldött ki 1920-ba n Erdély be a zon célból,
e bizottság vizsgálj a Ineg az uni táriu s
h elyzetét. A b izottság jelentéegy részét közöljük az angol eredetinek
'or
an , A jelentés érték éböl vonnánk
bármiféle m egj egyzést fli zn énk ahhoz , A
le,
•
cgyidejüleg angol és francia nyelven
J
is k öz rea,ptnk,
Bnd ~~st, 1 921 j,a nnár hó,
•

A Bocsk ay-S:övelség.
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ERDÉLY ROMÁN URALOM ALATT.
AZ AMERIKAI UNITÁRIUS BIZOTTSÁG '}ELENTÉSE.*
1920 októberében, a, britt és .klillölcli , valamint az Amerikai
Unitárius Szövetség az erdélyí unitá,;us egyház román malom
alatti viszonyainak tanulmányozására kikiildötte főtiszt. Drummond H . Vihn'os urat. Az ő jelentése nyomán az Amerikai Uilitárius Szövetség igazgatósága az erdélyi egyház helyzetének enyhitésére egy bizottságot alakitott ..
A bizottság tekintélyes pénzösszeget, valamivel 42.000 dolláron fehil gyüjtött. Ezen alap k ezelésére, valamint, hogy az amerikai unitáriusok üdvözletét erdélyi llitsorsosailmak megvigyék,
háromtag u delegációt küldött ki. Ez a delegáció mely "Amerikai
Unitárius Misszió " név alatt lett ismertté, főti szt: Snow B. Sydney
társkáplán (Kings Chapel Boston), aki mint a segélyző bizottság
titkára miil,ödött, főti szt. lVletcalf H . Yoel Ph. D . (Winchester,
Mass) és Witte B. Edua.rd, az Egyeslilt Allamok tartalékos tengerészeti rep ülő t isztj éből (Buffalo, New-York) állott. A bizottságuk
elnökétől ( főti szt . Eliot A. Samuel, D. D. az Amerikru Unitárius
Szövetség Elnöke) kapott utasitásoknak megfelelően meglátogatták
a· l eh ető legtöbb hitközséget; összesen 105 várost és falut tekintették meg, vagyis kilenc kivételével az összes felekezetükbeli anyaegyházakat az országban. Megbizatásuk t elj esitése közben három
kivételével eljutottak Erclélynek mind a. 15 megyéjébe. De a meg
három közül is az eO'yik
eO'v
csak eayéren betelepitett
nem tekintett
e
eJ
.
J,egyv Idék. A romá II hatóságoktól kapott utlevelek szabad közleke'" Az Amerikai U nitá rius Szövetség éHel ~Z erdélyi viszonyok
tanullll.ányozására ldl\ü ld ö tt bizottsáO'llak ezen jele ntése csak egy része
cgy leIJe.sc ~bnek , mcly ~lcr\l cg ~~r:. EgyesÜlt,.Á llamokban kiadás alatt
~'tIJ. Add lg,lS fontos, ho gy idev3 o ei'i'lbcl'c.knm..: alkalmuk legyen m eglS lll crkc dlll az erdélyi I'om á n ul'alom ellen emelt eme vádakkal.
A ' I'omán kir . hatóságo k ál l al nyu jtott garanciák m egbizhat.atlan
vo lt áról a multban szc l'zcll t apaszta lat mutat.ja. hogy kevés kilátás
Va!l arra, hogy Erdélynek igazság szolgállallassék és szabadsága vissza:íIItU a~sék ... Illlll daddig, m ig nem sikerül rt };:özvélc m élly nek a népszö~clség l gyulés és lan{ICs u tján ny omást gya lwl'olnia. Böwie~ \V . Copelan (1.
]:.... sC'x l-lali: E sex St ree l , Strand, Londol~\V . C. 2.1920. Októb: 1" 30-,~ n .
l'
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dést biztositottak nekik a·z egész országban. Kivéve ut juk elején
és végén tisztviselők , detektivek és a rendőrség részéről kevés
beavatkozást tapasztaltak, Amerre jártak mindenütt alkalmuk
volt' megismerkedni és beszélni a helység tekintélyesebb magyar
lakosaival. Egynémely nagyobb városban, hol szállást ütöttek
fel, több napot vagy hetet töltöttek,
A román megszállás óta e misszió tagjai az első külföld~ek ,
kik ilyen alaposan beutazták Erdélyt. R endkivül jó alkalmuk volt
megfigyelni a román kormányzati módszert és ennek eredményét,
különösen a magyar egyházakat és iskolákat illetőleg. Megbizásuk
elsősorban oda irányult, hogy az unitárius egyház egyik ágától
segélyt hozzanak és jóakaratáról biztositsák a másikat. Utasitásuk
volt rá, hogy minden politikai vonatkozást k erüljenek. Miiködésük irányát egyedül egyházuk
és természetesen más hasonló
h elyzetJSen levő egyházak
java és hitsorsosaik jóléte iránti érdeklődésük szabta meg, A magyar állam politikai aspiJ;ációi nem tartoznak rájiJk.
,
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Általános jellegü megfigyelések.
Három hónapi ott tartózkodás után arra az eredményre jutottunk, hogy a román uralom Erdélyben egy lehetetlen helyzetet
teremt. Tekintet nélkül alTa, vajjon teóriailag indokolt-e e terület
átengedése vagy nem, több mint 2 millió nyugati műveltségü és
erkölcsü egyént helyez egy félig keleti erkölcsű és művelts~gü nép
uralma alá. A Balkán fertőt kiterjeszti egy országra, mely eddig
ment volt tőle . A helyzet szakasztott ugyanaz, mint amely akkor
á llana elő, ha az EgyesiiJt Allamok délnyugati vidékét részben
Mexikóhoz csatolnák és több millió amerikait arra kényszeritenének, hogy ezek utóbbi államban kifejlődött kormányforma alatt
é ljenek.
Az a véleményünk, hogy ha csak Erdélynek önállóság nem
biztosittatik, legalább is olyan mértékben mint azt Anglia a bur
háboru után Délafrikának megadta, mag arok számára egyáltalán
lehet etlen lesz az országban maradás, a magyar intézmények pedig
l'ohamos hanyatlásnak fognak indulni és rövidesen kipusztulnak.
U gy látszik a román politika kezdettől fogva szándékosan
irányult erre a célra .
Va.nnak ugyan egyes polgári hatósági személyek, akik felfogják ezen politil<a helytelen voltát és ugy látszik szeretnének egy'
Juéltányos közigazgatási rendszert llleghonositani; ezek közé tartozik Stu rdza herceg, kolozsvári főispán, egy nagyvilági műveltségü
férfi ; köziiJök való a . sepsiszentgyörgyi főispán, egy erdélyi román,
aki mint magyar állampolgár Budapesten a kereskedelmi mimszterium egy magasrangu hivatalnoka volt. Ezeknek a férfiaknak azonII nagy mérték ben megkötik a kezeiket egy:r észt a katonai ható.agok, másrészt a Siguranta (egy, a cári uralom alatti orosz lruntára
• megszel:vezett titkosrendőrség), luelyeknek kémjei szmierajzanak
a~ orszagba~l s mely ugy a katonai, mint a polgári hatóságaktól
fuggetlen, bal' néha el őfOl'dul , hogy együtt müködik mindkettővel.
A sepsiszentgyörgyi fői spán, akihez a Sigura.nta. által letartóztatott unitáriu s ,káutol' érdekében fordulunk, ezen hatásköri összeü tközés felett, tehetetlenségében csak vállat vont. " H elyzetem

b:,

nagyOll nehéz" mondta őszintén . A kÖzigazga.tásban azonban nenl
e zell, aránylag felvilágosult egyének politikája érvényesiii, hanem

•
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e y olyan milyent a, k,,,tonákkal és parasztokkal való bánásmód-

b~'l1 brutális, nyers erőhöz hozzászokott emberektől várni lehet~ .

S nem is remélhető, hogy ez a politika ·v alaha magasabb fokra
emelkedjék az érte felel ős nemzet általános m(íveltségi szlnvona.lá',
na, I .
.
Közvetlen eredménye a magya.r lakossagna.k teljes egységessfr
tömörülése az uj uralommal szemben. Ott ta.rtózkodásunk előtt nem
"ondoltuk volna, hogy olyan foku szolidaritás, mint amelyekkel
találkoztunk, egyáltalán e l é rh ető. Katholikus, reformátns,.
unitárius és zsidó, az arisztokrácia., a középosztály és a parasztság, mind eggyé lettek. l\IIindenfajta ' külömbség, minden
érdekellentét megszünt ezen' egy közös érdek előtt. l\IIinden
rangu román tisztviselők oly sikerrel müködtek közre egy meggyalázó, terrorral dolgozó elnyomási politika gyakorlati m egvalósitásában, hogy ott is, hol ezen politika iránya azonnal megváltozott,
több mint egy generáció életéj; venné igénybe, mig az utolsó másfél év szülte keserüség, gyanakvás és ellenséges érzület leküzdh ető
lenne.
A módszer mellyel a román kormány Erdély romanizálását
megkisérli, általában számkivetés és idegenbetelepités; üldözés és
t error. Az iskolákkal és az egyházakkal mint a n emzeti érzület központjaival szemben tanusitott ma.g atartásultról külön fej ezet ekben
.
lesz szó .

1. Számkivetés és telepités .
•

Az első lépés, mindjárt a román megszállás elején , mindazoknak, kik 1913 óta Erdélyben megtelepedtek, Magyarországba való
visszaküldése volt! A második rendszabály értelmében, m ely a magyar vezetőemberek ellen irányult, mindennemü hivatalos állásokban levő egyenek - tanárokat is beleértve - felszólittattak egy
l'Omán kir . alattvalói hüségeskü letételére. Ezt a legtöhben m egtagadták, mert a békekonferencia akkor még nem döntött Erdély
hovatartozása felett. Sturdza herceg hivatalelhagyásnak minő
sltette a tisztvi selők ezen magatartását . Kijelentette, hogy utóbb
alkalom adatott nekik, hogy egyszerü esküvel csak arra kötelezzék
magukat, hogy hivatalos teendőiket megfelelően ellátják. Behatá
tudakozódás után azonban ugy találtuk, hogy e tekintetben a h e1'- ·
ceget, aki nem volt annak idején Kolozsvárt, tévesen informálták.
Az .ajánlat a másik részről jött. Magyar hivatalnokok ajánlották
felllyen eskü letételét, de Maniu dr. az ország akkori legmagasabb
polgári hatósági személye ezt nem fogadta eJ. Az eredmény, mint
a~t .joggal felteh ető _ a románok előre látták, egy hatalmas
klv~~d orlási mozgalom megindulása volt a hivatalnokosztály
tagjai és családjaik között és természetesen elwek következtében a

,
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"ár0.s0k és kö~é!lek elárasztása uj , az er~élyi, de főleg btikal'eöti
romanok korebol septiben kinevezett ti sztviselőkkel. A 6.000
főny i magyar lakost számláló Fogarasban például , hova juniusban
t ettünk látogatást 1000-1'e tették azok számát, akiket egy vagy
m ás módon kiutasitottak. Ezek közül több mint 50 család a város
intelligenciájához tartozott. Mire mi Erdélybe érkeztünk, az el ső
tömeges deportálások ideje már elmult. De a kivándorlás a román
uralom a latti életviszonyok kényszeritő hatása alatt r endszer esen
fol yt tovább. Julius 8-án Püspökfürdőnél - . Nagyvárad mellett egy menekült vonaton átkeltünk a határOl}, Ot fedett teherkocsiból
állott, melyek torda'; családokat .és ezek összes ingóságait vitték. .
E gyik, másik asszony sirt, mialatt a vonat a határon áthaJadt.Nekik is - IlÚnt mindenkinek , aki Erdélyt elhagyja - esküvel kellett .
fogadniok, hogy oda soha sem térnek többé vissza. Szegények ugy
ér ezt ék , hogy Erdélyben maradt hozzát>,IJ:tozóilmak örökre mondtak
.. I st en hozzádot . "
..
A legmeghatóbb számkivetési eset , m elyet alkalmuíu, - volt
m egfigyelni , m égis az volt, m ely májusban azalatt történt mig Kolozsvárt voltunk . A románok akkortájt lefoglaltak egy magánalapitványból fenntartott magyar süketnémák és vakok r észére felá llitott intézet et . Az erdélyi gyermek ek et szétküldték otthonaikba ,
azokat, kil, Magy arországon születtek - számra tizenötöt - fejenként öt kiló k enyeret adva n ekik , egy ma.rhavagonban átszállitották a határon. Egy a gyermekek et elkisérni akaró orvosnak az ehhez
szük'séges engedély t megtagadták.
Nagyszámu r omá n ÖZÖIuÖtt Erdél<)'b e különböző célok ból.
. Elős zör jöt tek a tisztek c'saládjai, aztán az uj ti sztvi selők , tanárok
és t allitók családj a ikkal , m a jd boltosok , akiknek javárlt magyarokt ól I'equü'áltak el üzletek et . Mikor a régi kolozsvári magyal' egyetemet mint romá n intézmény t megnyitották , nagy szám ba n voltak k ényt elenek hall gat ókat importálni , a z erdélyi románok között olya,n k evés volt az egyet emI'e j el entkező. Ezek szülei legn agyobb r észt neh éz munkát végző parasztok , kiknek a földmives
mUlu,ához minden fiukrá szükségük va n otthon.

2. Kicsinyes üldözések.
~z

erdélyi magyaroknak nem a legkönnyebben elviselhetö
megpr obáltatásai k özé ta,l'toznak az apró bá ntódások , a tliszul'ások . . k~ cs l ny~s önl{énykedések , melyekkel egy ellenséges induIatu
adnuntsztrat.v állandóan za klat ja őket. Eg)~k fő zakla tási eszköz
a nyelV" . Ha al1nak a fárad ságnak , l11ely be magyar felirások é5
falragaszoknak l'omáma való fordit ása kerül t , (olyan helyeken.
ahol senki sem ért r ománul) csak felét fordít ották voln a Ila'l no"

,
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adminisztráció intézkedésekl:e) a magya.~ok talán. most áldanák
a gondviselést, amié~·t az uJ uralmat kuldte n~k~: Ezen ~oma-

'zálási törekvés egesz ad absurdum megvalósltasat a Szekely~~ldön helyi vasuti kereszteződéseknél láthatjuk, ahol egy vegyületlen 'magyar lakosság közepette a figyelmeztető táblákat gondo<an kicserélték román szövegüekkel. Vannak h elységek , hol
hitközségeink ta"jait kényszeritették , hogy az unitáriusok meghitt jelszavát: "l!;gy az I sten " az ajtó felett törüljék. Minden
érintkezés a hatóságokkal román nyelven k ell h ogy történjék.
~likol' junius végén az nnitárius püspök pecséttel ellátott és
románra kellően leforclitott kérvény t intézett az nnitárius egyházi igazgatótanács rendes augusztusi gyülésének megtartása
tárgyában, a kérvény t azzal az" ind?ko~ással l,ltasito~ták ~iss::a~
ho"l' ilyeneket nem fogadnak tole tobbe el, mlg az OSl puspolu
pe~séten levő szavakat "unitárius püspök" nem változtatja
,

romanl'a.

Hasonló zahlatásokra más alkalmat a román ünnepek sorrendje nyujt. Román nemzeti és egyházi ünnepeken minden
városban - s a városi lakosság legnagyobb része magyar - minden
háztulajdonos megszabott nagyságu román zászlót köteles kitüzni. Saját szemeinkkel láttuk a házkapukban a csendőröket,
ami nt érvényt szer eztek ennek a fellobogózási parancsn ak , A görög
keleti egyház kalendáril,lma egy h éttel elmarad a nyugati mögött .
A magya,r ok ennélfogva arra kénytelenek , hogy miután saját
ünnepeiket megülték, még a következő h ét en is bezárják "boltjaikat és beszüntessék munkájukat egy-két napra, mert a románok - kik közül esetleg csak kevés van a községben - ünnepeik et tartják! Egyes ilyen ünnepeken a magyaroknak az ünn epi
szertartásokon való részvételt is elrendel ik. Másolatban birjuk
Stnrdza herceg azon rendeletét, m ely szerint május IO-én,
mint román nemzeti ünnepen, minden h elységben, legalább egy
felekezet beli templomban a királyi család tiszteletér e Te Deum
taltandó. Május 20-ra, görög á.ldozó csütörtölrre a harctéren
elesett román hősök tiszteletére ünnepi ist entiszt elet et hirdettek. Mi akkor épen Marosvásárhel .Yt, egy színmagyar
lakosság központjában, a Székelyföld legnagyobb városáb:,~ voltunk és láttuk az elkeseredést, mit a·z ünnep betartasara vonatkozó r endeletet közzétévő kiáltványok támaszegvikemásika jO'en különösen
hanO'zott. Az
egyik h~t?s~~i személy (a sZá;zvárosi helyettes polgármester)

tottale

Ezek

prok~al11acl óJat

a következő fenyegetéssel fejezte be : " A Jakossag figyeimét felhivom a 4. és 5. pontban foglaltakm,
mel ~ek szerint a r endel et a 7. katanai hadosztály által bocsáttatvan ln. áthágása politikai bünnek minösittetik és statáriális
uton fog, büntett et n; . A rendelet egyebek közt meghagyta , hogy
nz egyhazl hatÓf.:ágok

papi ornátusban és az összes állami és
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felekezeti iskolák tanulói és tanárai vallás- és felekezeti különbségl'O
való tekintet nélkül vallásos körmenetben vonuljanak a görög
keleti egyház által tartandó T e Deumra. Hasouló hirdetményeket
bocsátottak ki Marosvásárhelyt. E rendeletet lojátszandó, az
összes felekozoti iskolák ban egy héttel előzőleg kezdték meg a
pünköscli szünet et. A protestáns. és róm. kath. papság egyszerüen
n em törődött a r endeletnek reá vonatkozó r észével. A jelen
esetben a hatóságok elég bölcsek voltak a megtorlást meg n em
kísérelni.
Nemzeti emlékmüvek lerombolása és megcsonkitása is
növeli az elkeser edést. ~Ja,rosvásárhelyt ledöntötték Kossuth és
Petőfi , a legnagyobb magyar költő , valamint n emzeti hősöknek,
mint Rákóczinak és Bemnek szobrait.
Tudomásunkra jutott, hogy a rombolást a katonaság kö-.
vette el egy éjszaka, mialatt a lakosság közül senkit sem engedtek
az utcákr·a. i\'Ükor ez ellen óvást emeltek , a hatóságok sajnálkozásukat fej ezték ki felelőtlen katonák em e jogosulatlan cselekedete
felett.
Egyes h elyeken a gyülekezésre vonatkozó törvénynek
(amennyiben több mint három ember jön össze) szigoruan érvényt
szer eztek. Dicsőszentmártonban, hol több napot töltöttünk ,
senki sem láthatott minket v enclégül anélkül , hogy előzetesen
sza bályszerüen felszerelt román nyelvü kérvény t ne nyujtott
volna be. 8epsiszentgyörgyön az unitárius hitközség kuratorának
ilyen t ermészetü kérvényét visszautasitották. Ezen városban az
unitárius egyházkerület esp er esének a há.zát cletektivek kutatták
át , mialatt minket vacsorára látott. Méltányos azonban megjegyezni , hogy máshol ezen r endeletnek magánosokra vonatkozó
r észét már csak irott malasztnak t ekintik; senki sem hederit Tá
és ki-ki azt látj a v endégül , akit akar.
A csendőTök önkénykedésének ugy látszik semmi sem áll
ut jában. 80k h elyt h allottuk, Jíogy n emcsak a maguk számáTa,
de Romániában élő családj aik Tészér e is szabadon r ekvirálhatnak
élelmiszert.

3. Terror.
•

Erdélybe menetelünk előtt sokat hallottunk a r omán atrocitásoki-ól , de ismerve k ormlk tünet eit, ha jlandók voltunk sk ept ikusan fogadni a hirek et . U gy gondoltuk, ha fordultak is elő
atrocitások, ezek csak - mint azt dr Va jda-Vojvoda volt mini szt erelnök nekünk Bukarestben mondotta - egy aháboruban
elvadult csendőrség jogosulatlan cselekedet ei voltak. Az országban tett utazásunk után azonban m eO'érlelődött bennünk a meggyőződés, hogy az atrocitások hozzát; rtoznak egy jól megfontolt
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politikához, melynek célj~, hogya. magyal' lakossállot ál!andó
félelemben tartsa. Ugy IatsZIk, hogy ez a politIka ]elentekeny
mértékben sikorrel járt. Sokan, n éhol egész községek állandó
'félelemben éltek, hogy nú történhetik legközelebb. Senki sem
tudhatta, hova készül leesa.pni a mennykő .

Le/arlóz/a/ások és inlernálásqk.
Szepsiszentgyörgyön egy junius l3-án tartott gyülésünk
után, az unitárius egyház kurátorát letartóztatták és letartóztattak vele együtt még egy magyar nemzetiségü egyént; őket az
éjjelen át börtönben tartották, mert a j elenlevők egyrésze önkéntelenül rázenditett a Himnuszra. (Nincs törvény vagy rendelet ,
me1y tiltja ezen hinmusz éneklését Erdélyben.) Másnap, mikor
érdeklődtünk ez ügyben , azt a feleletet kaptuk, hogy az illetőket
csa,k kihallgatás végett tartóztatt!Ík le és később szabadon is
bocsátották őket; de ha csak kérdőrevonásról volt szó, egy a
lakásnkra küldött idézés is elegendő lett volna . Egy másik juniu,
7-én tartott összejöveteliink után (t)gyanolyan jellegü vallásos
szertartás után, mint az az összes általtmk látogatott egyházközségekbell szokásos volt), az iskolamest ert és a gyülekezet
három presbiter ét letartóztatták azon vád alapján, hogy az összejövetelt a kormány elleni izgatásra használják fel. Mikor egy
hónappal később Erdélyt elhagytuk, még minclig fogságban
voltak, a biróság p edig még nem hozta meg pörük ben az itélet et,
bár letartóztatás uk ottani ismerőseink között széles körben nagy
ny ugtalanságot k eltett.
Sok olyan eset et hallottunk, ahol hirtelen letartóztatást ,
hosszu, itélethozatal nélküli fogság vagy internálás követ ett,
Barabás Anch'ás volt árvaszéki ülnök, az unitárius egyház uclvarhelyszéki k erületének főkurátora és az ndvarhelyi hitközség
kurátora, Mátéfy Domokos volt megyei pénzügyigazgató részlete"en beszélték el előttünk azon okból történt letartóztatásuk történetét, hogy vonakodtak magukat a román eskünek alávetni,
A. székelykereszturi unitárius kollégium egyik tanárát decemberben
tobb .tamtványával együtt hirtelen letartóztatták, mert eg~'
1skolal (nem nyilvános) vita alkalmával a háborw-ól Romániára
n ézve kedvezőtlen szempontból tartott előadást . Mindnyájukat
Kolozsvárra vittek s ott hosszabb idei" fooosáooban ta,rtották. A meg' .. k-ez d etén a románok nagyon "sok" nlagyaI't
"
sza' ll as
internáltak , de
a,legtobbnek most már megengedték, hogy otthonukba vissznterJ enel" Nemrégiben a román hatóságok azt a kijelentést tettél"
hogy az Internáltaka,t mind szabadon bocsátották . Fogarason
azonb~n ~lm1Us 15-én egy pappal találkoztunk, aki előző napon
~gy, kozelJ. vál'osban 24 internálta,t látogatott meg. N e vciluöl egy

lIstat nyujtott nekünk át.

•

t

Bolozások.

•

,

A botbüntetéssel, mely még mindig szokásos náluk, a románok tetszésük szerint éltek, hogy az erdélyi magyarokat terrorizálják. A meglátogatott falvaknak több mint a felében részletesen
beszámoltak a katonaság és csendőrség által véghezvitt botozásokról; több esetben magukkal az áldozatokkal is beszéltünk. Gyakran fordultak elő ilyen botozások a mult tiz évben több izben tartott
fegyverkutatások alkalmával. Egyeseket azért botoztak meg,
mert fegyvereket leltek náluk, másokat azért, mert ilyeneket
·náluk nem találtak s ezért az la gyanu terhelte őket, hogy azokat
elrejtették. A csegesi unitárius hitközség kántorát ez utóbbiak
nuatt botozták meg (puskatussal huszonöt ütést mértek rá).
Ez alkalommal rajta kivül még 8-10 embert megkorbácsoltak.
Nagyenyeden - melyet szintén megtekintett'ünk - azt hallottuk, hogy az 1919. évi április havában megejtett fegyverkutatás
alkalmával több mint husz embert botoztak meg.
Botoztak minden közvetlen ok nélkül is - gyanura vagy
. pusztán hogy terrorizáljanak. Homoródkarácsonyfalván alkalmunk volt beszélni Barabás Dénessel, az erdélyi unitárius egyház .
igazgatótanácsának egyik tagjával, egy jó megjelenésü 60 éves .
uriemberrel. Falujának legel ső emhere volt. Ez volt az egyetlen
elképzelhető ok, amiért letartóztatták, kivitték a határba, ahol
nézőtől nem kellett tartaani és ott kézzel és .puskatussal elverték.
Utána visszavitték a faluba, ahol siabadon engedték. Hasonló
eset dr. Kovács Kálmán szepsiszentgyörgyi ügyvédé, akit mult
novemberben, miután a román hüségesküt vonakodott letenni,
letartóztattak. Ugy mondta nekünk, hogy éjfélkor emberek berontottak a cellájába, felköltötték és megbotozták. Két nap mulva
anélkül, hogy ügyében a biróság itéletet hozott volna, szabadon
bocsátották. Árkoson azért botoztak meg embereket, mert azt a
hirt terjesztették, hogy Nagyváradot (egy határszéli várost)
k iüritették a románok. II z Erdélybe érkeztünk előtti utolsó botoztatás ez évi május elsején történt Kis-Solymoson, ahol a csendőr
,;ég - amint azt a lelkésztől utólag hallottuk - a pünkösdi istent isztelet után a téren összeverődött tömeg szétoszlásakor a fiatalembereket megbotozta. Székely-Kálon, hova május 17-én tettünk
látogatást, csendőrök pál' nappal azelőtt botozták meg kardjuk
lapjával Mátyás Ferencet. A datki unitárius lelkész, Szén Mihály
saját maga beszélte el nekünk, hogy hogyan botozta meg egy
rekviráló kiránduláson l evő ·katonacsapat. J anuárig visszamenőleg
gyi\lekezetének tizenhat tagjával bántak el hasonló módon.
A szentivánlaborfalvi tanitót azon kijelentéséért botozták
meg, hogy mig csak egy székely* él, Erdély soha sem lesz a romá.• Azon

vid ékről

va ló magyar.
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noké. AIsórákosOll az unitárjus . hitközség kántorát azért botozták
Jlleg nlert idegen bolnut rekviráló, katonaruhába öltözött román

para'sztokkal szembeszállt. A faluban erre verekedés támadt,
)l1elyllek erry emberélet áldozatul esett. A blut rendháborgatásért
Jl1e'; birság(~iták. Börsödujfalun a tanitó, akit személyesen ismert ün"k több ' falubeli lánynyal az iskola épület ében egy a román
~sküt le nem tett tisztviselők javára el őadandó szindarabot gyakoroltatott be. A próba a latt csendőrök rontottak a h áz ba, ugy
a tanitót, mint a leányokat elverték , kettőt közülök sulyosan
merrsebezve. A nyomáti unitárius hitközségből tizenkét embert
bot~ztak meg azért, mert nem sikei'iilt őket lelkészük - akinek '
az esetéről még lesz szó - elleni tanusk odásra birni , Egynéhányat
közülök négy óráig térdepeltettek kukoricamagon , egyikük meg
olyan ütleget ka.p ott a fülére, hogya dobhártyája megrepedt.
Vadadon megtudtuk, hogy az unitárius hitközség hat
tagját azért botozták m eg, mert a szomszéd faluban egyekelopási
eset 'a dta magát elő s igy akartak ez ü gyben b előlük bei smerő
vallomást kicsikarni . Iklándon az unitárius hitközség egyik tagját megbotozták azért, mert vonakodott egy csendőrnek .szállást
adni, " argyason Illeg azért, Inivel nem köszönt a csendőrö knek .
Azt hallottuk, hogy K ényesen az egyik ember megbotoztatásán ak
oka az volt, hogy m agyarul beszélt egy k atonához . Egyéb h elységekben , mint Oklánd, Abásfalva és Székelyszentmiklós szintén
.részletesen számoltak be nekünk botozásokról.
Szentgericén Gál Gábort, az unitárius hit község pénztárnokát, a kolozsvári unitárius ginmázium iga.zgatójának testvérét
egy tiszt lelőtte, mert egy katonát egy pénztárca ellopásával
vádolt meg. Az eset 1919 február 21-én történt fegyverkutatás
alkalmával. A tíszt, miután - tévesen - azt állapította m eg,
hogya p é nztárca nincs akatonán á l, felszólitotta Gált,
hogy bizonyítsa b e az ellenkezőt, a.zzal fenyegetőzve, hogy
ez
neki nem sikerül, b ecsületsértés miatt megbüntetteti. Gál megtalálta a tárcá~ a katona nadrágjában. A tiszt erre lelőtte őt,
jelentésében p edig ugy adta elő a történteket, hogy egy a faluban
támadt fenyegető csoportosulás alkalmával véletleniiI lelőtt egy
embert. Az esetet szemtanuk elbeszélésé ből ismerjük . Felső
rákoson, ahol szintén jártunk, botozás k övetkeztében ketten ha lt ak ~~g közvetlen ujéy előtt. Az egyiket lopással gyanusitották ,
a maslkat azért botozták m eg, mert erry törött 'fegyyert találtak
a házában.
.
b
.
A féktelen k egyetlenkedések k özt, melyek tudomásunkn,
Jutottak , a legborzasztóbb volt az elbánás, melyben az iklóI IUlI tárius hitközség kurátorát részesitettélc Egy hitközség kurátora
Erdélyben mindég k öztiszteletben áll és a falujában előkelö ranggal
bir. Mcgismerkedtiink és beszéItiink ezzel az e mberrel, egy hatvanhál'ol1"léves, becsületes, egyszel'ii földmüve}ővel. Mult év ben jó

I",

•

,~ilvatel'mése lévén,
belők Ez id őtájt a

októberben hozzálátott, hogy pálinkát lőzzön
magyal'ok a, l'ománokat ~sa~az ország mcgszállómak tekmtették és a kUl'atol' sem 8zandckozott neki k a
ál inka után adót fizetni . A csendől'ök felfedezték nála az italt
és szabad választást engedtek neki kétfajta büntetés közt: vagy
elszenved 50 ostorcsapást "úgy .>t1cgrakjuk, hogy kinjában a csillagokat látja", vagy két óra alatt megiszik egy litert a pálinkájából. Ő az utóbbit választotta, a csendőrök meg végignézték ezt .a
torturát, sőt részegsége első s:tádiumában még ana is kényszeritették;, hogy táncoljon és énekeljen. Az öreg embcr cbbe majdnem
belehalt. K ét hónap mul va még nem tért egészen magához.
Ott tartózkodásunk vége felé magyar ifj aknak a román
hadseregbe való besorozása brutalitásokra ujabb alkalmat szolgáltatott. A románok tagadták, hogy egy magyar embert is
besoroztak vol na, de ITI i láttuk a belli vottakat a sorozási központokban. Marosvásárhelyt mi sziónk egyik tagja a városban volt,
mialatt fiatalemberek a Kossuth-szobor üres talapzatat előtt
tüntettek, a békeszerződés aláírását megelőző minden sorozás
ell en. Egynéhányan kitüzték a magyar nemzeti szineket, egyikük
egy magyar zászlót lobogtatott. Körülfogták, letartóztatták és
kegyetlenül megbotozták őket. Bölönben, egy 2800 lakosu , népes
unitárius hitközséggel biró faluban, hova később elJátogattunk,
a mult évi ápri lis hó 15-iki sorozás alkalmával hasonló eset tört é nt. A falu fiatalemberei közül a legtöbbet kOl'báccsal v erték el.
E gyikük , ki tagja volt az unitárius hitközségnek és eléggé elhamark odott ahhoz , hogy egy magyar zászlót vigyen, belehalt az ütések be.
,

ll.

Erdélyi magyar egyházak.
Ezek et a l'Omán kormány k ét s égtelenül a nemzeti érzül et fő
erősségei nek t ekinti s ez bizonyos t e kintet ben igy b van; mert felekezet és ' nemzetiség igen szoros összefüggés ben van egymással
Erdélyben , a magyal'ok mind reformátusok, róm. katholikusok ,
u ni táriusok vagy lutheránusok lévén, mig a románok vagy görögk elet iek, vagy görögkatholikusok (t. i. olyan ok a kik elismerik a
pápa fennhat óságát és mag ukévá t ették a nyugati k alendárium ot .)
A ro má n hatóságok éber felügyelet e suly osan nehezedik ennélfog va
a magyar egyházakra és müködésükt"e. Bleget láttunk ahhoz, bogy
meggyőződ i essünk I·óla, hogy ezen intézmények gyöngi tését máI' eml itett végső célju k - a romanizálás gyor;; sikere érdeké hen
!'zük.égesnek tartják.

~linthogy

az unitárius egyház viszonyainak tanulmányozá-

sára volt megbizatásunk, e jelentésben a románoknak csak ezen
egyházzal, valamint az általunk személyesen megismert lelkészekkel
szemben tanusitott magatartásáról lesz szó. A románok céljairól
még erősebben megbizonyosodhattunk volna, ha egyéb felekezetek
lelkészei körében is gyüjtünk adatokat. De a többi felekezetek
viszonyait is elég jól ismerjük annak megállapitására, hogya románok szempontjából az erdélyi magyar egyházak mind ugyanazon
tekintet alá esnek . Először röviden érintjük a lelkészek üldöztetését, majd magának a·z intézmény nek helyzetét vázoljuk .

..
1. Lelkészek.

Ezekre, a községben elfoglalt előkelő állásuk miatt (a falvakban hivataluk révén nagy hefolyásnak örvendenek) kezdettől
fogva szemet vetettek. Azok kik a legnagyobb tevékenységet fej tették ki és a legsikeresebben müködtek, leginkább voltak zaklatásoknak kitéve. A román politika mint általában, ugy velük szemben
is a vezetőszerepre hivatottak elnyomására tört. lIzon száz lelkész
között akikkel találkoztunk soknak volt mit el beszélnie az uj hóditók felől szerzett tapasztalatairól; mi itt csak azon kilencről emlékezünk meg, akiket ténylegesen letartóztattak.
Zoltán Sándort a homorodszentmártoni lelkészt azon vád
alapján tartóztatták le, hogy preclikáeiójában egy mondat a kormány ellen irányult. Miután Kolozsvárt egy hétig fogságban volt,
szabadon bocsátották, anélkül, hogy ügyében birói itéletet hoztak
volna, de azóta rendőri felügyelet alatt áll.
ürmösi József homorodszentpáli lelkészt vád nélkül letartóztatták és birói itélet nélkül négy napig fogságban tartották.
Sárdon hallottuk, hogy az ottani tiszteletest, Katona Mihályt
több izben kikergették falujából: Három héttellátogatásunk előtt,
(máj. 23.) egy szomszédos faluból üzték ki, a.]lOl a 'hitközségllek
'
szintén ö a papja.
Abrudbányán egyszerre tartóztatták le az unitárius és a kálvinista lelkészt, mert templomaikban a harangok nem kondul tak
meg a románok Budapestre való bevonulása alkalmával.
Csegezen azért tartóztatták le a lelkészt (Bartók Andrást),
mert nem üdvözölte a csendőröket, egy pár óra mulva azonban

szabadon engedték.
Lokodon a lelkészt azon határozatlan vád alapján tartóz-

•

tatták le, hogy "románellenes érzelmü ."

Székely Kálmán a szepsiköröspa.t aki lelkész 65 napot töltött
•

Lj

börtön,ben, mert egy ,a házában számár~ ~olgozó napszámos legény
.<1 padlason egy puskat rejtett eL A bn'osag ugy talaIta, hogy mint
munkaadó felelö. a tettért, s bál' több mint egy hóuapot töltött
'izsgálati fogságban a biróság még egy hónapra és 1000 K pénzbir"ágra itélte. íVlikor legelőször letartóztatták, a csendőrök azt a
jellemző kijelentést tették, hogy örülnek , hogy az általuk letartóz'
-tatottak közt egy lelkész is akad. Ugyanabban a faluban a csendőrök a hitközség kántorát, nem véve figyelembe, hogy hivatalos
kötelességei vannak, egy vasárnap reggel elhnrcolták, hogy egy
-vadászkiránduláson kocsisul szolgáljon.
Két unitárius lelkészt, a kissolymosit, Kiss Sándort és az ujszékelyit, Orbán Lajost letartóztatták, mert püspökük rendelete
értelmében megkisérelték felekezeti iskolák létesitését. Elfogatásuk
igazságtalanságát inég sulyosbitja az a tény, hogy székely hitközségek papjai, ezeknek pedig a nemzetiségi kisebbségek védelméről
's zóló szerződés , egyházi és iskolai ügyekben teljes helyi autonomiát biztosit. Segesváron, hol a két lelkészt egy ideig fogságban
-tartották, a katonák minden értéküket elszed ték tőhik . Ezeket
aztán sohasem látták többé viszont. Mindazok, kik minket megelő
zőleg erdélyi körökben forogtak, kiket később megismertünk, azt
-vallották, hogyarománoknál ez általános szokás. A k ét letartózta-tott lelkész Fogarason saját költségen volt k énytelen élni. Mult
jan. H-én engedték őket vissza családjuk és hitközségük körébe.
Nyomáton a, lelkész, Petheő Kálmán, román rendőri felügyel et alatt állott, mikor ott jártunk. 1919 májustól 1920 husvétig hol
otthon volt, hol bÖl-tönben, de prédikálnia szabad nem volt. Mult
husvétkor , miután a főispán egy látogatása alkalmával tett arra a
kérdésre, hogy mi a község legfőbb kivánsága, azt a választ nyerte,
llOgy " Ielkészünket ujra hallhassuk " meg1."8.pta az engedélyt, hogy
jul. l -ig prédikálhasson. El ső letartóztatásakor MarosvásárhelY:l'e
vitték és 24 óráig a halottaskamrában tartották bezárva s innen
minden nála l evő értékétől megfosztva Kolozsvárra hurcolták,
ahol egy piszkos cella volt a börtöne. Négyheti bezárás után egy:
1elkész társának vesztegetéssel sikerült megtudni fogságának
körülményeit, azalatt csendőrök 1600 K zsaroltak ki feleségétől
és apósától azon igéret ellenében , hogy kieszközlik szabac\onbocsátását . Ki is szabadult, de két hétre rá ujra letartóztatták; csak
-ekkor tudta meg az ellene emelt vádat, t . i. hogy fiatal embereket
arra. buzditott, hogy keljenek át a Maroson és védjék meg Magyal''Űl'szágot a l'ománok ellen. Az ő esetével kapcsolatban kisérelték
meg fiatal embereket botozással és kukol'icán való térdepeléssel
arta birni, hogy ellene tanllskodjanak. A csenc\őrök, Malos é,
Dobos, zsarolók v oltak. Egy izben Dobos azzal fenyegette me '
Pet heő nét, hogy !illön üti , h a nem ad pénzt . Miután a birós!Í.g itél t et ez ügyben sohaseIn hozott, az ügy abban nlaradt. .
•
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2. Gyülekezetek korlátozása.
A O'yülekezeti joO' korlátozása a hitközségek

vallásos

mliködését" komolyan m~gne.h~ziti. Azt láttl~k, h()gy a fiat alemberek társas összejöveteleIrol majdnem mmdenutt le k ellett
mondani ezen korlátozások miatt. I st entiszteletek kivételével,
"yülekezetek tartása csak egy cenzor jelenlétében és külön engedély kikérése mellett lehet séges. ~ngedél yt gyalu·an. nagyon
nehéz szerezni. Hallottunk esetekrol, mIkor az engedelyben a
gyülés határidejét három hónappal későbbre tüzték ki. Székelyföldön , hol ugyszólván senki sem tud románul és hol a faluk meglehetősen féheesnek, számolni kell a költségekkel is. A kérvény
lefordítása és a cenzor költségeinek fedezése 100 vagy még több
koronát t esz ld ; ami falusi méretek szerint tekintélyes összeg .
Az egyh'\zak gyöngitésének leghathatósabb eszköze azonban
azelőtt kezdett gyakorlatba jönni, hogy Erdélyt elhagytuk. Az
ugynevezett "agrár reformra" utalunk. Ezen törvény szükségességét általában nem vitat juk, de gyakorlati alkalmazásából eleget
láttunk , hogy arra a meggyőződésre jussunk, hogy a magyar
egyházak hatalmának és befolyásának csökkentésére használják.
Az egyházi törzsvagyon legnagyobb része - lmnt ez mezőgazcla,
sági államnál természetes - földbirtokban fek szik . Az egyes
birtoktestek nem tulságos nagyok; t erjedelmük hitközségenkint
változik . Egyes hitközségek jobbmóduak , mások kevésbbé azok ,
de csak egynéhá ny mond)lató ga.zdagnak. A legtöbb faluban van
elég törzsvagyon, hogy 10- 30 hold jusson a lelkésznek, valamivel
kevesebb a tanitónak s egy s más jövedelem még fennmaradj on
épület ek ka,r bantal"tására és egyéb kiadásolu·a,. Gya.kran va n
erdő is, melyböl elég fát lehet kitermelni a lelkész és a tanitó t éli
szükségletének fedezésére. A lelkésznek némely természetbeni
és munkabeli szolgáltatásokon kivül földj e a fő jÖvedelmi forrása.
A.'L. ~gyház a ma/g a egészében (a felekezet szemben az egyes
hltkozsé~ek~el) nem r end elkezik nagyobb földbiI·tokka.\, term ő
foldJ e mmdossze 3723 magyar hold lévén.
A földbirtokki sa.játitást n em lehet hirtelenében k eresztül
vinni.. A~ el ső kisajátitási eset, lnelyben az egyház is érdekelve
volt, JUllIusban, közvetlen elutazásunk előtt fordult elő. Az ebben
hoz.?tt bü:ósági határozat azonban, mely ellen az egyház ügyésze
az ugy mInden stádiumában küzdött, joggal ugy tekinth ető, mint
81,uely elöre megpecsételi az összes egyházi alapitványok sorsát. Egy
celtudatos állásfoglalást jelent, egy olyan esetben , mely a jövőben
esetleg precedenst alkothat .
. !' kisaját.itott birtok a Kolozsvár melletti Bányabükk
hat~raba n fcl~szlk . Áll 250 magyar hold szántó, tetemcsen nagyo bb
C'l'doség é!'i harom ga bon8,malomból, anu mind lefoglaltatott. Az
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érte fizetendő á r a. kir . rendelet értelmébe n az 1913- iki érték
szed nt állapitandó lllCg, vagy is mi előtt a háboru folytán a pénz

elértéktelenedett és a föld értéke meg nö,-ekedett volna. E szerint
az c<Yyház. egy a régi al'ányokhoz nagyon ragaszkodó becslés
.mellet't kevesebbet kap , m.int az egytizedét annak, amit akkor
kapna, ha. a bu·tokot szabadkézbő l adhatná el. De semmiféle pénz
scm tudja az egyházat kárpótohü ezért a földért, mely a kolozsvári
unitárius kol1égiumot veteményekkel és fiités és főzésre való fával
látja el. A királyi rendelet értelmében: aj csak olyan föld foglalhatók le, mely ténylegesen miivelés alá vehető, bJ taniigyi
intézmények fentartására szolgáló bu·tokok kivételt képeznek
és ej a birtokos egy bizonyos szám, sa ját tetszése szerint
kiválasztott holdat visszatarthat. Az egyház e három pont mindegyike a.Japján tiltakozott a ki sajátitás ellen aj mert erdőt és malmokat is birtokuk ba. vettek , bJ mivel a bil·tok összes t ermése
közvetleniil a kollégium fentartására szolgál , ej mert ha az egyháznak bil·tokai köziil választani k ellene, ezt választaná . Bil·toJ,ai lefoglalása ellen tiltakazott a kir. r endeletnek egy másik
pontja alapján is, mely szerint álta.Jában kivételt képez nek mindazok az alapitványok , melyekből közjóléti intézmények tartatnak
fenn. l\1inden tiltakozás hiábavaló volt.
Bá r ez az el ső eset, ahol tényleges . kisajátitás forgott fenn,
n em ez az egyetlen példa t emplomi javak lefoglalására.. melyl'8
figyelmiinket felhivták. Egy (1920 febr. 20) megérkezésiink előtt
egy és fél hónappal k elt külön r endelettel (No. 89.) a helyi tisztviselők felhatalm aztattak, hogy 30 magyar holdat m eghaladó
földbirtokot bárkitőllefoglalhassanak , avégből , _ hogy a falusi
Jakosságnak bérbe ada-ssék, addig. luig a· kisajáti tást ténylegesen
végre nem hajtják. Ezen kényszerbérletek cilnén az unitárius
egyház 3723 holc1jából 1473-at szedtek el. Ezt az ideiglenes
kisajátitási módot aztá.n fokozatosán kiterj esztették a·z egyes
hit községek birtokaira is, gyakran neln is te lj esen összhangban. ct
m ndelettel. Küküllőszépl akon például a hitközség 23 holdjából
13 holdat elvettek és TOl'dán , ahol az egyház különösen jól van
dotál"a , elvették a hitközségnek ,nind a 300 holdját .
Nyomáton 62 holdból 6 holdat és iVIag?arsároson 72 holdból,
egyetlen r omán p araszt r észére, 21 h oldat foglaltak le . Alsójárán
32 hold kivételével elvették a hi iközségnek mi nd a 310 holdját,
erdőt és legel őt beleértve. iVIézkőn, SzenJgerieen , Bölönben is
-m egkezdő dtek az eljárások , más községekbe n a jelek arra mutatnak, llOgy azok nemsokára megkezdődnek.
Mi előtt az egész bánya biüü birtokot kisajátitásra itélték
v olna , 100 hold szántóföldet kényszer bérlet eimén " ettek el belőle.
Meglátogattuk ezt a birtokot és ottani t apasztalata,inkból kitünik,
ho~y a gyakorlatbtlU hogy fest a· "földbirtokrefol'm ". A parasztok
",lu knek évi 60 koronás bérösszegért kiadták a. fö ldeket, rendelkezI

•
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vén arlllyi földdel , amennyit Jllegmüve]ni hajlandók, a nekik bél'beadott földeket holdankint tOO koronáért tovább bérbeadták egy
spekulánsnak, aki a~ntán a lllaga részéről szintén kiadta a bir-

tokot, még pedig annak, aki a.zt azelőtt az egyháztól szokta volt
bérelni. Az egyház csak a háboru óta müvelteti maga a földjét.
Itt kell megemlitenem a kolozsvári unitárius kollégiu nl
épületének eltu lajdonitását, bár ez a lefoglalás nem a birtokreform törvény alapján hajtatott végre, hanem közönséges rekvirálás v.olt. Októberben az épület összes lakóit kiJakoltatták , hogy
a román vasuti igazgatóságnak helyt adjanak. Ez a hitközségre
lakbérben 15- 20.000 korona veszteséget jelent. M.indezek ellenére
azonban minden kisérletük , hogy a kormánytól a lakbért megka,p ják, eddigelé eredménytelen maTadt.

III.

Felekezeti iskolák.

•

A román megszálJás előtt az erdély iek gyermekeiket vagy
állami, vagy az államtól segélyezett felekezeti iskolákba járatták.
A román h atóságok mindent elkövettek, hogy az iskolák feletti
felügyeletet megszerezzék; az állami iskoláka·t t elj esen átvették,
a felekezeti iskoláktól min(len támogatást megvontak. Az erdél yi
magyarok azonban biza1matlanok a román á llami iskolákkal szemben és a legtöbben nem akarják gyermekei ket oda járatni. Verespatakon, egyikén azon kevés helyeknek, ahol állami iskola még
müköcl.ik, volt alkalmunk tapasztalni, hogy ez a bizalmatlanság
nem indokolatlan. Itt lnál' töb/b izben megesett, hogy a román
tanitó magyar tanitványait a görög keleti templomba. vitte. ~iiv e l
. ugy érzik, hogy az iskolák a i'omanizálás szolgálatába állittatnak,
az egyházak számos uj felekezeti iskolát létesitettek, jövedelmük
csökkenése ellenére is vá.llalva az ezzel járó snlyos fina,nciá,lis
terheket. Az általunk meglátogatott 105 unitárius hitközség
között csak 15 volt olyan, ahol a gyermekek állami iskolába járnak:
.
Egynéhány községben a hatóságok nem avatkoztak az UJ
Iskolák létesitésébe, másutt nem egy akadályt görditettek utjokba.
Legalább négy faluban. Csegez, Kissolymos, Ujszékely és Szentábrahámon felekezeti iskolák létesitését egyáltalán nem engedélyezték , a három utóbbiban a gyermekeket erőszakka l az á llami
iskolába kényszeritették. Az emlitett k özségek közül a legél ső b e n
~ gy~l'.mekek egyáltalán neln járnak iskolába, mert a, püspök
altaI kmevezett tanitót a románok nem ismerték el. Ugyanez a~
eset Kükiillöszéplakon, ho] az Wlitárius gyermekek azel őtt a l'efOl'-

•
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mátus iskolába jártal,- A románok átvették az iskolát és ot t

tartózkodásunk idején nem volt a fa luuak magyar

iskoláj a.

Sárdon a sz ülők szintén nem akarták gycrnlekeikct áHami iskolába
adni, ele itt nem kép~sek egyet és 1l1aguk erejéből fentartani.

, ,Né~el~ h~lyen a h atóságol~ ~lem ellenezték ~lyj]tall az uj
iskola,k letesltéset, hanem torekvesük kapzSI mgyseggel irányult
az iskolai épületek és felszerelésük megszerzésére . Torockószent-

györgyön, két, éI'üle~et tartan~k üres~n és két, tanitót hagynak
foglalkozas nelkul es Alsó- es Felsoszentmlhalyon egy iskolai
éI'ület ,és egy mest~l'l:ez hiányzanak a megf~lelő tanitványok.
~Iinc1ket helyen a vlragzó felekezetI Iskola kenytelen IdeIglenes
szállással heérni. Kolozsváron, hol a magyar állam . nemrégiben
egy modern iskolaépületet emelt, a románok két szobát lefoglalnak és egyet üresen tartanak , mig az egyesitett református-unitárius
iskolai előadásokat a két lelkész lakásában tartják. Torockóban
két szobát jelöltek ki 220 unitárius felek ezetü gyermek számára,
egy szobát román gyermekeknek adtak át, egy szoba üresen
maradt. Csekefalván tanügyi célokra egy iskolaszoba áll a község
r endelkezésére, a többit bezárták. Hét helységben - Kis- és
Nagykedén, Csekefalván, Gagyon, Szentgericén, Felsőrákoson ,
Alsóboldogfalván és Nanyajtán - a román kormány lakbért
szed a hitközségektől olyan épületek használatáért, melyekben
azelőtt a magyar kormány ingyeniskolákat ta.r tott fenn.
Számos hitközség régebben maga épitette saját iskolaépületét. Egynéhány ilyet aztán átengedtek a magyar államnak
. olyan feltétel mellett, hogy azon esetben, ha az egyház ujra kezébe
akarná venni az iskoláztatást, az épületek visszaszolgáltatandók,
)lásokat bérbeadtak az államnak. Egyes falvakban az épületek
a község tulajdonai voltale A román kormány ezen tulajdonjogot
sok esetben nem tartotta tiszteletben. A l egszembeszökőb b példáját ennek Csegesen láttuk, hol a román pap áthurcolkodott saját
parochiájából az unitárius egyház tulajdonát képező iskola épületébe, ahol azóta ingyen lakik.
A magyar gyermekek pedig, mint már emlitettük, Csegezen
egy évig egyáltalán nem jártak-iskolába. Sinfalván a hitközségnek
jogában áll saját iskolaépületéne'k egy részét használni, de a tanitó
lakását a románok kárpótlásnyujtás nélküllefoglalták . Ugy Sze~t
háromságon, mint Csikfalván a csendőrök egy évig laktak a tal1ltó
házában anélkül, hogy lakbért fizettek volna. (Erdélyben kom;>ly
nehézségeket okoz az, ha a tanitó részére nincs m egfelelő lakas, )
A küküllőszéplaki unitárius hitközségbez tartozó Vámosudvarhelyt az ' iskola épülete egy vallásos tanügyi szervezeté,. melynek
központ'a Kolozsyáron van. A románok az épiUetet mégIS llimden
ellenszolgáltatás nélkül birtokukba vették állami iskola céljaim.
Ezzel 'nemcsak hogy kilakoltattak az épületből egy eg}esJtett
umtárius-refOl'mátus iskolát, de az unitári us egyházat IS lneg-
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fosztottá k egyetlen találkozó helyétől. Kálnok , Árkos, Bágyon,
Vargyas, Recsenyéd, Komoródjánosfa] va, Alsósimonfalva és Homor6dJ,arácsonyfalva községekben lakbél't szednek olyan épiiletek
használatáért, melyeket a 11itközség vagy a község emelt. Magyarszováton és Oklándon a magyar állam emeltette az épiiletet a hitközség telkén. Az el ső h elyen megengedik az egyháznak, hogy
n yolc szobából kettőt használjon és az épület et megvét elre ajánlották fel nekilL Oklándon lakbért fizettetnek a hitközséggel az
iskolaépület használatáért.
:ilfarosvásárhelyt és más nagy városokban a ,árosi iskolákat
átvette az állam és a tanitás nyelvév é a románt t ett e. Mig )lekik
importálniok k ellett diákokat, h ogy a magasabb osztályok számára hallgaMkat ,szerezzenek , a magyar gyermekek alig férnek el a r endelkezésükre meghagyott épület ekben. Ebben a jelentésben csak az unitárius felekezetbeli iskolákkal fogla,l kozunk ;
olyan r észletekre, melyek más iskolákra vonatkoznak, nem t érünk
ki. Az összes iskolák ügyét tanulmányozni k ellene.

•

A nemzeti

IV .

kisebbségekről
,

szóló

szerződés

megszegese.

Erdélyben tett megfigyeléseink azt mutatj .tk , hogya román ok az általuk 1919 december 9-én aláirt szerződést , mely ugya
r égi román királyság, mint a hozzácsatolt teri.iletek összes lakóinak,
"bármily vallásu, nemzetiségü és anyanyelvüek, igazságot és szabadságot biztosit, több sp eciális esetben megszegték.

- .

1. Egyházi alapitványok.

Már kimutattuk , hogy az unitáris egyház földbirtokának
kisajátitása ellentmond magának a r endeletnek , melynek .alapján
a kisajátitás történt és azt a következtetést vontuk le, h ogy a
ld sajátitások célja inká bb az egyházak gyöngitése, mint a vagyon-

talanok földböz juttatása. Ugy hisszük, hogya kisajátitá egyuttal
al. 191 9 december 9-iki szerződésnek is megszegése. vVa,m baugh prof.
(a Cam bl'idge-i :Mass .) Harvard jogakadémi a tanárának 1920 március
19-én tett kjjelentése szerint "ha Erdély esetleg román uralom
•

•
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aJá j{ erüJne is, köt elezi Romániát az ]919 december 9-iki ~zerzőtlés
hogy vall~~os és közoldatási célokra szolgáló felekezeti vagyonhoz
nem nyul .

2. Iskolai tulajdon.

I

K,özsé,geknek, éshitkö,zségeknek tulajdonát képező épületek
lefoglalasa es lakberkovetelese a Jogos tulajdonosoktól azok használat~ért ugyanolya l; te~mészetü szerződésszegés , mint amilyenre
az elobbl pontban ramutattunk. A "Felekezetl Iskolák" fejezetben ismertetett legtöbb példák azonban Székelyföldön előfordult
esetek , , hol a I~öz~é&i vagy felekezeti va&yont ~épező épiiletek
lefoglalasa beleutkozlk az 1919 dec , 9-Ilu szerzodés egy másik
szakaszába is, mely szerint "vallás és közoktatás ügyben Románia
kész az erdélyi szász és székely községeknek a román állam legfelsőbb felügyeletének fenntartása mellett teljes helyi autonóm iát
biztositani. " (I. fej. II. sz.)

3. Állami segélyek egyházak és iskolák részére.
Magyar egyházak és iskolák jelenleg nem élveznek állami
segélyt Erdélyben. Az 1919 dec. 9-iki szerződés kiköti, hogy oly
városokban és vidékeken, ahol tekintélyes számu nemzetiségi,
felekezeti vagy nyelvi kisebbséghez tartozó román alattvalók laknak , ezen kisebbségek tekintetbe veendők az állami, városi vagy
más közalapitványból, iskolai, vallási vagy jótékonysági célokra
juttatott összegek hovaforditásánál, illetőleg méltányos arányban
részesitendők ezen összegek élvezetében. (I. fej. 10. szak.) Azt
hisszük , hogy amig a román állam a görög keleti egyházat és
annak iskoláit közalapitványokból segélyezi, a szerződés ezen pontjának értelmében kötelezve van más felekezetbeli hitközségek és
iskolák aránylagos segélyezésére.

4. Egyéni szabadság.
.
Az egyéni szabadság megsértésének egy szembeszökő !uódja
Ismételten magára vonta figyelmünket. Az 1919 dec. 9-ilii szerződés elrendeli, hogy "oly egyének, akik éltek szabad. álJamp?lgárság választási jogukkal , kötelesek 18 hóna pon bellI!, az?n al:
lamba tenni át tartózkodási helyüket, melY.llek álla.mpolgaral lenIll
ItlViíltin!i\t<! dRb rháil g'tílrüigt<HJ1esétiég' Ifeve!Jljh'gdtlartil~ kllV 'alwA bal'!'

,
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jogtlkban áll megtartani. (I. fej. 3. szak) Oly sokakkal taláU<oztu?,k, akikn ek megtagadták a.z en~edélyt , h ogy addig II'lagyarol'sza.gba lllehessenek , IllJg el'delYl Ingatlanalkon tul nem adtal~
hOll{ ,Sturd."': herceg kolozs\"á;i fői spánhoz ford~t1tU1~k ez ügybe~
felvl! ag~slt~ert: Azt ": mag?aJ'aza~ot adta , h.ogy alta.lanos. érvény'i.i
roman torveny ertelmeben Idegen allampolgarolmak ti los Romániában ingatlant birniok. Ha ez igy áll , világosan ellenkezik az emlitett ~zerző~éssel , mely szerint Románia elvá llalta, h ogy legalább
az I. fe)ezetenek II- VIII. szakaszaJban foglaltakat ala,pvető törvénynek tekinti s mely szerződés I. fejezet ének I. szakaszában
hozzájárult ahhoz , hogy semmi törvény, r endelet vagy hatósáai
tény ezeknek a feltét eleknek ellent m ondani , illetőlea velük sze l~ben érvényre jutni n em fog .
"
Özv. Urmösiné, okI. k órházi ápolónö, a,kivel sÓO'ürának a
hOlllorodszentpáli lelkésznek házában találkoztunk, hi,~tása gyakorlása végett Budapestre szer etne ,{ta,zm. Egy kis házzal bir.
il'Iint magyar n em tud az ország elhagyására engedélyt szer ezni .
mig ezt el őbb el n em adta. Jakabházy Zsigmond cll', aki azelőtt
a kolozsvári egyetem qrvostanára. volt, leguja,bban a budapesti
egyetem egy ih'es tanszék ére n evezt et ett ki . Nem foglalhatja el
állását, ha csak felesége el n em adja. apjától örökölt Székelykel'esztur m elletti birtokát.
,

Utóirat.
Az " Inquirer" (tuda,k ozó ) 1920 okt. 30-iki számában főti szt.
Drummond W. H. a következőket u'ja: Mi'. Snow jelentése többmint száz hitközség gondos tanulmányozásán alapszik, melyeket
egy tö bb mint három h ónapig tartó körut a,ll<almával az ország
különböző részeiben meglátogatott. lVlindeme kiterj ed ő részletességgel , melyet csak az ő és társai bátor vállalkozása tett lehetővé, foglalja össze a román hatóságok ellen emelt s u]yos váda kat. A r égi protestáns egyházat, u gy az unitári ust , mint a reformátust, a kipusztulás veszélye fenyegeti. Ez a legkomolya bh vall ásügyi k érdés jelenleg Európában. Ha Erdély nem esne óly távol és ha bennünket nem foglajnának el annyu"a saját 8ul)'08
gondjaink és a.ggodalmaink, országunk visszhangzana a tilt.ako. zásoktól. D e a vallásszabadság és józan kormányzat hivei a Jelen
esetben sem nézhetik ezt kÖzölll1yel. A tényeket ismertetni k e~1.
lIfr. Snow jelentésében oly mindenre kiterj edő r észlet ességgel adja
elő azoka.t , hogy mint kellerneMen témát lnellözni vagy a politikai él'dekre való hivatkozással egyszerüen átsiklani l'il,jtuk nelll
Ezek n en1 üres mesék , ne m elhamarkodott következteté, .
a tovasiető utasnak. ~fel'jiik állit.ani , hogya hllbol'tl utam
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yiszonyolmt k evés esetben tanulmányozták ilyen széleskörü szÍmpathiával és ennyi ,fi~yelem,mel a, részletek ,iránt. M~·. Snow és
társai legmelegebb halankat es csodalatunkat erdemeltek ki azért
a bátorságért, ügyességért és a közérdek iránti nemes érzékért
'mellyel e nehéz és kényes feladatot megoldották. Joguk van an:
<101 és amerikai barátaikat arra kérni , hogy vállalkozásuk ne ma,
;adj0n gyümöl cst~len .. Ez a ~.orz:wzt~ jelentés nem érte el célját,
ha fel ne';l kOl:bacsol)a a. kozv~~en:'enyt: nem enyhiti némileg a
n yomorusagot es nem segit az uldozteteseken, melyeket leir .
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