
A S Z É K E L Y F Ö L D KAPUJÁBAN 

A szerző „Segítség nélkül“ címmel köze-
lebbről megjelenő könyvének első fejezete. 

NYUGATRÓL közelítjük meg a Székelyföldet. Ez a hagyo-
mányos útirány, valamennyi leírója, századok óta, mindig a nyugati 
kapun lépett be. Az európai levegő nyugatról áramlik ide, sem 
északról, sem délről nem találhat kapcsolatot, ha a tisztultabb, 
magasabb emberi élet színvonalát keresi, keleti kapuja előtt pedig 
a Szibériáig nyúló végtelen puszta várakozik. A nyugat üzenetét 
hozták számára a világba küldött fiai, az Apáczai Csere Jánosok 
és Bölöni Farkas Sándorok, kelet felé csak egy küldöncöt me-
nesztett, Kőrösi Csoma Sándort, reménytelen vállalkozásba. A 
magyarságot Európa keleti őrszemének nevezik előszeretettel a 
történészek, a székely nép pedig még a magyarságnak is külön 
őrszeme volt. És az őrszem sorsa mi lett? Az, ami lenni szokott: 
elbukott a harcban, legelőbb. De még nem halt meg, csak sebei-
ben vérzik és talán gyógyítani is lehet. 

Mit üzen számára a mai Európa? Mit üzenhet a világnézeti 
eszmék táborába tömörülő népek és a faji önérzetükben egyre 
erősödő nemzetek világa ennek az egymilliónyi népnek, amely 
sem a világot átformáló eszmékhez nem csatlakozhatik, sem nem-
zeti önérzetét nem fejlesztheti szabadon. A huszadik században 
kiestünk volna Európa szellemi világából, ahol ezer éven keresz-
tül lépést tartottunk? Talán őrszemei vagyunk még ma is Euró-
pának. Egyetemesebb, emberibb, humánosabb eszmének volnánk 
a képviselői? Helyzetünk talán csak a Gulliveré az óriások or-
szágában, nem mi lettünk kisebbek, hanem a körülöttünk lévő 
világ vesztette el emberi arányait. 

„Nem szolgaság, csak szolgáló alázat.“ Az önfegyelem, a foly-
tonos önmegtartóztatás belső erőt, szilárd jellemet, szellemi érté-
ket kristályosít ki, vagy szétzúzza a lelket és roncs, szemét úszik 
miatta a felszínen? 

A KISKÜKÜLLŐ vize lassan kanyarog a tágas völgyben, 
Szovátától Balavásárig, mintegy ötven kilométeres távolságon 
minden falut meg lehet különböztetni, amint egymás mellé sora-
kozva, apró házaikkal, zöld fáikkal és kiemelkedő tornyaikkal 
benépesítik a völgyet. Valamennyien a folyó jobb partján feküsz-
nek, a bal parton egyetlen község sincs. A jobb part a jelené, a 
bal a multé. Itt várak sorakoztak valamikor, Sóvárad, Makfalva, 
Erdőszentgyörgy „Várhegyei“ ezeknek az emlékét őrzik. Az egyik 
partról áttérünk a másikra, ennyi a történelem. Szemben, Havadtő 
irányában, Rigmány az avarok sáncainak emlékét őrzi, jobbra a 
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fehérlovas Firtos a római katonák idejére emlékeztet. A történelem 
a földre van írva és a föld csak a nagy tettek emlékét őrzi meg. 

Ravába igyekszem, keresztül a hegyen. Ez az első sziget, 
amely kimagaslik a székely nép kisebbségi életküzdelmében. 
Erdőszentgyörgytől félórai járás a hegyre kapaszkodó ösvényen, 
míg a völgyekben kanyargó keskeny községi úton két óra. Az 
u takban is válogatni kell a Székelyföldön, aszerint, hogy kinek 
milyen sürgős, hogy célt érjen. A hegytetőről mégegyszer vissza-
pillantok. A mai történelem is a földre van írva. A Küküllő 
völgye csak öt év óta tartozik Udvarhely megyéhez, azelőtt, a 
közhatalom változása óta már kétszer cserélt központot, hol Maros-
megyéhez pártolva vissza, hol Udvarhelyhez csatlakozva, termé-
szetesen nem jószántából, hanem a politikai pártok uralmának 
változása szerint. A világháború előtt évezredes történelmi határt 
képezet t ez a vonal Udvarhelyszék és Marosszék között, az első 
település óta semmiféle változás nem történt itt, pedig török, ta-
tár, német világ vonult végig felette. 1920 után nyomban lekap-
csolták a Kibédtől Balavásárig terjedő részt és Udvarhelyhez ra-
gasztották, nagyonis nyilvánvaló okok miatt. A közeli szomszéd-
ságban levő Kis- és Nagyküküllő megyei románság idáig bocsá-
totta elő nyulványait, ezeknek a falvaknak székely lakossága 
között már feltünt egy-egy nemmagyar is, Erdőszentgyörgy lakos-
sága pedig egyharmad részben románná vált. Azzal, hogy ezt a 
vidéket a kilencvenhat százalékban magyar Udvarhely megyéhez 
csatolták, sikerült a kimutatásokban a megye összlakosságának 
arányszámát a románságra nézve kedvezőbbé tenni. De ezt az 
eljárást elsősorban pár térdekké tették s kortesfogássá. A liberális 
párt – melynek örökös szenátora az erdőszentgyörgyi román 
pap – pártügyet csinált abból, hogy uralma alatt járásbírósága, 
szolgabírósága legyen ennek a községnek, mit aztán a többi pár-
tok szintén pártérdekből megsemmisítettek, a liberális uralmak 
elején Székelykeresztturról Erdőszentgyörgyre telepített járási 
székhelyet siettek visszaköltöztetni. A bizonytalanságnak ez az 
állandósult rendszere nem annyira a pártoknak, mint a székely 
népnek ártott , mert a költözködéssel és helyiséglétesítéssel járó 
költségeket neki kell fizetnie. 

A község közepén emelkedő dombon, a Küküllő fölött áll az 
egykori Rhédey fejedelmi család kastélya, amelyben Mary angol 
anyakirályné dédanyja, Rhédey Klaudina született. A mult század 
közepén már idegen kézre került a kastély, egy vagyonos szász 
vette meg, majd árverés folytán a brassói Schiel szász gépgyár 
tulajdonába került, míg pár évvel ezelőtt a község vette át állami 
hivatalok számára, a járáshoz tartozó faluk költségén. Ma a szol-
gabírói és járásbírói hivatal székel a történelmi kastélyban. Mel-
lette emelkedik a református templom, melyet a mult nyáron az 
angol királyné adományából újí tottak meg. A piacon hatalmas 
épület tömböt fejeznek be: ez lesz az új állami iskola. És most épül 
a románok bizánci stílusu új temploma is a régi helyén, melyet a 
mult század derekán a község református hívei építettek volt a 
románok számára, akik írásban kérték, hogy vegyék be őket a 
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református egyházba, mert már csak vallásukban különböznek a 
többi magyaroktól. Mikor a templom felépült, egy román pap 
visszatérítette őket az ortodox vallásra és övék maradt a „refor-
mátus“ istenháza. Ma igazi románoknak vallják magukat és ro-
mánul is megtanultak. 

A SZÉKELYEK szabadok voltak, egyenlők és egyforma ne-
mesek, – így szokták ezt hirdetni. Földjük a maguké volt, nagy-
birtok nem férkőzhetett be közéjük. De ha végignézünk Maros-
szék és Udvarhelyszék határán, másegyebet látunk. Erdőszent-
györgy a Rhédeyeké volt, később a Barcsay, Kornis, Teleky és 
Kemény családoké is, Gyulakután a gróf Lázár-család uralkodott, 
Szentdemeteren pedig a Gyulaffyak kastélya áll, akiknek kegyet-
lenségéről és sötét pincebörtönéről még ma is borzongva beszélnek 
a környék falvainak lakói. Egy XVII. századbeli hivatalos össze-
íráson ezt olvashatjuk: „Szováta nagyobb része jobbágy, Lázár, 
Imréné asszonyom és Kereszturi uramék bírják. Erdő Sz. György 
Rédei uramék birják, szabad ember három vagyon benne. Havadtő 
nagyobb részét Rédei uramék birják, Gyulakuta nagyobb részét 
Lázár Imréné asszonyom birja. Kelementelkét az ur Gyulaffy 
László uram őnagysága birja. Rigmány nagyobb része jobbágy, 
stb“. Királyi föld nem volt a székelyek között, ezek az uradal-
mak a székely nép magánvagyonából nőttek össze, a régi tulajdo-
nosok pedig visszakérezkedtek egykori birtokukra, mint jobbágyok. 
Csak szét kell nézni a falvakban, a jobbágyság és zsellérség nyo-
mait ma is mutatják az alacsony, két nyomoruságos szobából álló, 
kékrefestett keretű, öklömnyi ablakos házak, amelyekben most 
„szabad“ magyarok élnek, a régi jobbágyok utódai. 1848 után 
változás állott be, de az egykori törvényszerü parancs, hogy a 
zsellérségnek és jobbágyságnak kékre kell festenie ablakait, to-
vább is megmaradt. És nem ritka eset, hogy a nyomoruságos utó-
dok, ha ma építenek új házat, szintén kékre festik az ablakok ke-
retét, önként vállalva az egykori megbélyegzést, mert helyzetük, 
a nincstelenség semmit sem változott. A háború után ugyan kap-
tak egy-két hold földet, de ez nem javíthatott helyzetükön. Nem 
élhettek meg belőle, hiányzott a gazdasági felszerelés, az igavonó 
állat, legtöbbjük tehát jobbnak látta már az első esztendőben el-
adni, amit kapott és maradt minden a régiben. Ma napszámosok 
idehaza, vagy munkások, cselédek Románia különböző városai-
ban. Az egykori jobbágyságnak, amelyet nem akar tak észrevenni 
és amellyel nem akar tak számolni, elevenen élnek ma a követ-
kezményei. 

A társadalmi egyensúly a XVI. században bomlott meg. 
A székelység túlnyomó részét kitevő közrendi osztálya teljesen 
leszegényedett, az 1562-ős székely lázadás után pedig hivatalosan 
is jobbágynak nevezik ennek a rétegnek jelentős részét. János 
Zsigmond megsemmisítette az öröklés ősi rendjét , mely szerint 
a székely ember nem veszítheti el vagyonát semmilyen körülmé-
nyek között, hanem még hűtlenség esetében is a rokonai vagy 
szomszédai öröklik a birtokot. Mind több föld száll a fiskusra, a 
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fejedelem pedig odaajándékozza ezeket a területeket hű embe-
reinek. Erdőszentgyörgyöt a XVII. században kapták a Rhédeyek, 
Szentdemetert Báthory Gábor ajándékozta először a Balázsiak-
nak, akik még a véckei és kiskendi melléknevet is nevükhöz 
akaszthatták, Gyulakutára a XV. század végén költöztek a gróf 
Lázárok. A földesuraknak természetesen jobbágyra volt szüksé-
gük, mint a vármegyében, másképpen nem művelhették a jelenté-
keny kiterjedésü ajándék-birtokot. Románokat telepítettek föld-
jeikre, mert ezek jobbaknak bizonyultak, mint a székely jobbá-
gyok, akiknek jogi helyzete sehogy sem volt rendezve, hol mint 
jobbágyok, hol mint szabadok és katonakötelesek szerepeltek. A 
román jobbágyok mindíg előnyösebb helyzetben voltak, mint a 
magyar jobbágyok, a negyvennyolcas felszabadítás aztán végleg ja-
vukra fordította a helyzetet, mert földhöz jutottak, a magyarok 
pedig kimaradtak a földosztásból, mert a jogrendszer szerint „a 
székelység egyáltalában nem ismerte a jobbágyságot“. A kimara-
dottak vették a vándorbotot, elszéledtek munka után az ország 
többi részébe és tovább Moldvába, Havasalföldre és később Ame-
rikába. A kis vicinális vasuton, melyet a mult század végén Pa-
rajdig építettek ki, a székely nép nem utazott egyébért, csak 
munkáért és megélhetésért, szerte a világba. 

A nagybirtok feloszlott, a szentdemeteri kastély már a mult 
század közepén zsidó bérlő kezébe került, az erdőszentgyörgyi 
földesurak közvetlenül a világháború előtt adták el a székelyföldi 
viszonyok szerint hatalmas birtokaikat – a románoknak. Thol-
dalaghy gróf 800 hold szántóföldjét és rétjét adta el román kis-
bir tokosoknak, báró Bánffy Zoltánné 410 holdat adott el ugyan-
ezeknek. A Zeyk-örökség 367 holdja is román kisgazdák kezére 
került, úgyhogy más vásárlásokkal együtt a háborut megelőző 10 
év alatt 1701 hold kitűnő uradalmi földet vettek meg a román 
kisbirtokosok csak ebben az egy községben a magyar uraktól, 
393.000 koronáért . Honnan volt az alig 50 évvel azelőtt felszaba-
dult jobbágyoknak ennyi pénze? Erre talán az Albina-bankok 
tudnának válaszolni. A földesurak eltüntek, csak a székely kö-
zépbirtokos osztály maradt itt és a románok. A legalsó és a leg-
felső magyar társadalmi osztály elpusztult, a bukásban egymásra 
talált. 

R A V A TISZTA MAGYAR és unitárius község. Az erdők 
a falu széléig benyúlnak. A falu elmenekült a Küküllő tágas völ-
gyéből a hegyek szakadékai közé, mint egy várba. Egyetlen, 
hosszú utcája van a völgy mélyén, amelynek két oldalán katonás 
rendben sorakoznak a nehéz kőházak. Az építkezést a szászoktól 
tanulták, a magas házfrontok hűvösen zárkóznak el a külvilágtól. 
Nyolcszáz lakosa van és 198 háza, de nincs több 180 családnál a 
faluban, mert több ház üresen, lakó nélkül áll. Évi szaporodás a 
születés és halálozás szerint kettő-három, de tényleges szaporodás 
nincs, a fölösleg elvándorol. A község határa földmívelésre gyenge, 
de a sovány, hegyes földön arányosan osztozkodnak. Nagybirtok 
soha sem volt a faluban, őrzik még az egykori egyenlőség ha-
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gyományait. Ma a leggazdagabb embernek 98 holdja van, 6 0 – 9 0 
hold között kettő, 4 0 – 6 0 hold között szintén két birtok szerepel. 
A gazdák többségének vagyona 20 hold körül váltakozik. De van 
8 – 1 0 család, amelynek semmi vagyona nincs, még háza sem. 

Az első hír, amely a faluban fogad, hogy meghalt egy öreg-
asszony a hegy alatt. Olyan nagy esemény ez? Hogyne. Az uni-
tárius pap felkészült a temetésre, de az utolsó órákban átüzen a 
szomszéd községbeli román pap, hogy ne merje eltemetni, mert 
az asszony román volt. Hiába járt életében az unitárius temp-
lomba és hiába van az unitárius anyakönyvbe bevezetve. És tény-
leg a román pap temette el. Hát ez a nagy újság, amit széltében-
hosszában beszélnek Bizony, nem könnyű dolog, az ember még 
elhúzza életében valahogy, de ki tudja, hogy halála után mi tör-
ténik vele? 

Románság és szászság veszi körül a községet a hegyeken 
túl, a bástya nehéz sorsa jutott neki a vegyeslakosságu vidéken. 
Összefogásra és tömörülésre csak egy téren van lehetőség, az 
egyház körül. Semmilyen gazdasági egyesülete vagy szervezete 
nincs. Az egyház körüli tömörülés annál könnyebbnek látszik, 
mert csak egy templom van a faluban és mellette unitárius iskola, 
a nép nem tagolódik felekezetekre. Mégis, amikor a mostani 
fiatal pap hét évvel ezelőtt a községbe jött, mindent a legrosz-
szabb állapotban talált, az egyházközséget a teljes romlás fenye-
gette. A régi templom düledezett, harangja nem volt, az iskola 
pedig ott állott, hogy be kell csuknia kapuit, mert a hívek nem 
fizették az egyházi adót, az egyedüli jövedelmet, amiből a tanító 
fizetését és az iskolafenntartási költségeket fedezni lehetett volna. 
A tanítói fizetésből több mint ötvenezer lej volt hátralékban. 

Tanulmányútjáról, Angliából és Amerikából csak akkoriban 
hazatért fiatal pap lázas sietséggel és túlfűtött lelkesedéssel kez-
dett hozzá az egyházközség felépítéséhez. Tudta, hogy hivatást 
teljesít. Első és legsürgősebb tennivaló a felekezeti iskola meg-
mentése volt, ehhez pedig pénz kellett. Pénzt azonban se-
honnan sem lehetett előteremteni, a hívekben már kevesebb hi-
vatásérzet élt, sem a szegényebbek, sem a gazdagok nem fizették 
az egyházi adót. Ellenben volt még az egyházközségnek 45.000 lej 
banktartozása, 60.000 lej hátraléka a nyugdíjalapnál és ráadásul a 
végrehajtók is megjelentek a megyebírónál, hogy vagyonát az 
egyház húszezer lejes adóhát ra léka fejében lefoglalják, mivel az 
egyházközségnek semmi vagyona nem volt a templomon és isko-
lán kívül. Az egykori kis erdőbirtokát a háború utáni földreform 
alkalmával kisajátították. 

Minden lehetőség után kapkodva, a fiatal pap először az 
egyházi adófizetés módszerének megváltoztatásával próbálkozott . 
Akkoriban az egyes családok lélekszámuk arányában járultak 
hozzá az egyházi költségekhez, mert a módosabbak többsége így 
határozott és ez az eljárás semmiképen sem lehetett igazságos. A 
szegényebb, soktagu családok panaszkodtak, hogy képtelenek 
megfizetni a reájuk eső részt. Hátha jobb adózási rendszerrel 
fizetni fognak a gazdagok és szegények is? A pap keresztülvitte, 
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hogy az állami adót vegyék alapul az egyházi adó kiírásánál és 
annak arányában osztotta szét hívein a terheket . Eredmény így 
sem mutatkozott . Ujabb és újabb eljárással próbálkozott, rövid 
idő alatt ötféle módon igyekezett a híveket adófizetésre bírni. A 
birtokot te t te az adófizetés alapjául és amikor így sem ért ered-
ményt, az általános becslés szerinti tehetősség alapján próbál-
kozott, végül pedig az összes előbbi módok egységesítését eszelte 
ki. A hívek el is fogadták mindezeket az előterjesztéseket, meg 
is szavazták, de amikor a fizetésre került a sor, nem fizettek. Az 
általános gazdasági válság akkor jában nehezedett a legsúlyosabban 
az emberekre, de a nép különben sem szeret semmiféle adót 
fizetni. 

Ezek az eredménytelen erőfeszítések sem vették el a fiatal 
pap munkakedvét . Egy állandó alap létesítésén gondolkozott, 
amely felmentse az egyházi adó alól a híveket, az egyháznak 
pedig meghozza az iskolafenntartáshoz szükséges jövedelmet. Ez 
a munkája aztán, amely páratlan az erdélyi magyarság életében, 
váratlanul szép eredménnyel járt. Először a szövetkezeti eszmével 
próbálkozott, olyanformán, hogy a szövetkezet jövedelmét for-
dítsák iskolai célokra. A községben már előzőleg volt fogyasztási 
szövetkezet, de megbukott és éppen abban az időben számolták 
fel. Ezt a szövetkezetet, mely a vezetők hanyagsága miatt bukott 
meg, szándékozott új életre kelteni, de be kellett látnia, hogy a 
hangulat nem alkalmas a szövetkezeti mozgalomra, az emberek 
ellenszenvvel fogadják a tervet az előbbi szövetkezetbe veszett 
pénzük miatt. Újabb kezdeményezésre, újabb ötletre volt szük-
ség, mert a hasztalan erőfeszítésekkel már két év telt el, az egy-
ház és iskola helyzete pedig a tizenkettedik óra állapotába jutott. 
A szövetkezeti tervet oda módosította, hogy egyszerű boltot ál-
lítsanak fel a bukott szövetkezet helyére, „egyházi boltot“, amely-
nek jövedelméből fedezzék az iskolai költségeket. Ennek az üz-
letnek a felállítása egyszersmindenkorra mentesítené a népet az 
egyházi adótól. A terv tetszett a falunak, mikor azonban arra 
került a sor, hogy bármilyen kevés összeget is befizessenek az 
alapba, visszavonultak, a nép nem jelentkezett. De ennek a ma-
kacs ellenszegülésnek legalább már magyarázata is akadt . A régi 
szövetkezet vezetősége mozgalmat indított a pap ellen, hogy el-
gáncsolja tervében, nehogy az emberek azt lássák majd, hogy a 
papnak virágzó üzlete van, mert ez megerősítené azt a lappangó 
gyanút, hogy a szövetkezet azért bukott meg, mert a vezetőség 
elzsebelte a pénzt. 

Elkeseredésében ekkor kijelentette a pap, hogy ha senki 
sem lesz segítségére, az üzletet akkor is felállítja, mert nem néz-
heti el, hogy ilyen személyes viszályok miatt tönkremenjen az 
iskola. Pénzre lett volna szükség, bár egy párezer lejre, de ki 
kölcsönöz ilyen vállalkozásokra a legcsekélyebb összeget is? Nem 
volt hova fordulni pénzért. Az erdélyi magyarság szervezetlen-
sége itt ütközött ki. Rava és papja sorsára volt hagyva, a maga 
erejére utalva, mint egy idegen tenger közepén. Pedig magyar 
pénzintézetek is vannak Erdélyben és a Szökelyföldön. Végül úgy 
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gondolta, „hazamegy“ az egyházhoz. A főhatósághoz fordult és 
tízezer lej kamatmentes kölcsönt kért, amit hosszú utánjárással 
meg is kapott. Itthon kijelentette, hogy a falutól semmit nem vár, 
semmi más támogatást nem kér az egyház számára, csak azt, 
hogy ebből a boltból szerezzék be háztartási szükségletüket. A 
hívek nem vették észre, hogy milyen kegyetlen gúny van ebben, 
de megígérték csendesen, hogy az „Unitárius Bolt“-ból fognak 
vásárolni. Hiszen ellenszolgáltatásként mentesülnek az egyházi 
adótól és minden gondtól egyházukkal szemben. Keserű történet ez. 

A tízezer lejből hatezer elment az engedély beszerzésére, 
úgyhogy négyezer lej „alaptőke“ maradt az üzletnyitáshoz. Mit 
lehet ezzel kezdeni Ravában 1932-ben? Nagyon sokat. A fiatal 
pap nem hiába tanult Amerikában, – amint most hívei mondják 
– nemcsak jó papnak, hanem jó üzletembernek is bizonyult. 
Megtanulta, hogy nem szégyen az üzleti munka és be is bizo-
nyította. A semmiből megteremtette az egyházi boltot, mert a 
ravaiak nagyon következetesek maradtak önmagukhoz, senki sem 
járult hozzá egyetlen lejjel sem. A pap, mint boltos, elment a 
négyezer lejjel bevásárolni Erdőszentgyörgyre, vett egy kis ecetet, 
egy kis sót, meg egy kis cukrot és petróleumot, meg amire még 
telt, felrakta a szekérre, hazavitte és eladta az unitárius boltban. 
Vasárnap istentiszteleteket tartott , hétközben pedig éjjelt nappallá 
téve szaladgált az üzlet ügyeiben. Űgyvezetést, könyvelést, min-
dent végzett, díjtalanul, a megyebíró pedig a pénztárt kezelte. Az 
asszonyok jöttek vásárolni és amikor az áruért odaadták a pénzt, 
ugyanakkor a felekezeti tanítói fizetést is kifizették. Az eredmény 
felülmulta a várakozást. 1933-ban 268.729 lej forgalmat bonyolított 
le, amiből 10 százalék a tiszta jövedelem. Ennek fele fuvarra, 
adóra és bérletre ment, de az 5 százalékos jövedelem is fedezte 
a tanítói fizetéseket. 1934-ben 299.618 lejre emelkedet t a forga-
lom, 1935-ben már a négyszázezren felül járt. 1936-ban megcsap-
pant a forgalom, visszaesett 285.565 lejre, mert ekkor dult körü-
lötte javában a küzdelem, de a jelen év ismét javulást hozott. 
Az utóbbi években a bolt jövedelméből fizették azt a 7500 
lejt is, amit a főhatóság évi egyházi adóként rótt ki az egy-
házközségre. Áruban mintegy ötvenezer lej tőke fekszik. Az 
erdőkisajátítási kötvények értékesítésével és a bolt jövedelmé-
ből kifizették négy év alatt az egyház minden tartozását. A 
düledező templomot megjavították, ú j harangot vettek a tornyába. 
A felekezeti iskola fennmaradása biztosítva van – és mindez 
semmiből. 

A piactéren áll a földszintes ház és a benne levő kereskedés 
olyan, mint a többi, szerteszét más falukban. Csak a felirata kü-
lönös, amint nagy betükkel hirdeti a bejárat fölött, hogy „Pră-
vălie Unitariană – Unitárius Bolt“. Mellette korcsma van, szintén 
a bolthoz tartozik. Már kezdetben bérbevették a községi korcs-
mát is. Sokan furcsának találták, – mondja a pap, – hogy a 
boltunknak korcsmája is van. De miért kellett kivennünk? Szo-
morú dolog, hogy korcsma nélkül nem élhet meg egy falusi 
üzlet, nincs jövedelme. Mi hiába küzködünk a pálinkamérés ellen, 
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mert a községnek italmérési engedélye van. Legfönnebb csak 
annyit tehetünk meg, hogy nem béreljük ki, de ezzel semmit sem 
segítettünk, mert kibéreli más és másé a haszon. Igy legalább 
jóra is fordíthatunk valamit belőle. A két boltot egy kezelő ve-
zeti, megélhetése van ebből neki is. 

A községháza előtt haladunk el, odabent nagy munka fo-
lyik. Készítik az új kataszteri íveket, mint a Székelyföldön min-
denütt . Mostanig még a magyar világból maradt íveket használták. 
A bíró lép ki az ajtón, amint meglát bennünket szeretne vissza-
fordulni, de az már igen feltűnő lenne. Igy határozott léptekkel, 
feltartott fejjel jön és elhalad mellettünk, a papnak nem köszön. 
Halálos ellenségek. A bíró volt az egykori megbukott szövetkezet 
vezetője és most hadjáratot indított a pap ellen, amiért nem vette 
át annak idején az ők tönkrement vállalkozásukat. Nem nézheti 
el, hogy az egyháznak szépen jövedelmező boltja van és mint 
hivatalos, vezető ember a községben, minden alkalmat megragad, 
amellyel az egyháznak vagy a pap személyének árthat. Ellen-
pártot alakított maga köré, amely majdnem akkora, mint a pap 
mellett állóké. A község két ellentétes táborra szakadt és élet-
halálharcot vív egymással, a szó szoros értelmében. Egy korcs-
mában sem férnek meg, először összeverekedtek, ha egy helyre 
kerültek, most az egyik tábor kivonul, ha a másik bemegy. Ter-
mészetes, hogy a templomban sem férnek meg együtt, az ellen-
párt emberei soha nem mennek istentiszteletre. Egy nemzetiségű 
és egy vallású községben ilyen áldatlan pusztulás személyi hiúság 
mia t t ! 

Az ellenpárt rágalmakat terjesztett a papról, nem a bolt 
vezetésével kapcsolatban, mert itt nem volt mibe belekötniök, 
hanem személyéről, magánéletéről. Kijelentették, hogy addig fog-
ják gyötörni, amíg vagy elpusztul, vagy megszökik. A pap azon-
ban egyiket sem tette, hanem a bírósághoz fordult. Öt éven ke-
resztül folyt a nagy per, amelynek során a legaljasabb és leger-
kölcstelenebb cselekedetek sorozatát vitte véghez a községi bíró 
és párt ja . Hamis tanuk és alaptalan vádak szerepeltek a fegyver-
tárában. Itt volt alkalmunk először látni azt az embertípust, 
amellyel később, sajnos, még nem egyszer találkoztunk útunk 
során. A háború után teljesen tönkrement volt, míg egy váratlan 
örökség ismét a legmódosabb gazdák sorába lendítette. Tobzódott 
hatalmában, amelyet a könnyen szerzett vagyon nyújtott neki. 
Politikai kortesnek csapott fel és olyan „ügyesen“ intézte dolgait, 
hogy bukhat tak a pártok, jöhetett bárki hatalomra, ő mindíg fel-
színen maradt . Liberális uralom alatt liberális, nemzeti paraszt-
párti kormány idején ő is gyűlöli a liberálisokat, így mindíg bíró 
lehet. Meggyőződésből és gerincesen csak a testvéreit tudja gyű-
lölni és a papját. Tárgyalásokra hol Erdőszentgyörgyre, hol Szé-
kelykereszturra kellett menni és ilyenkor minden falu korcsmája 
előtt megállították a szekeret, ittak és hirdették, hogy elpusztítják 
a papot. Ravában nem férhet meg két ember egymás mellett : 
vagy a bíró, vagy a pap. De a másik párt, élén az egyházi megye-
bíróval, éppen ilyen elszántan ragaszkodott a paphoz és tűzön-
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vízen keresztül mellette áll. Többszöri tárgyalás után a bíróság 
felmentette a papot. Azóta csak itthon folyik a harc. A magyar 
társadalom betegsége. De mi az oka, hol vannak a gyökerei? 

1936 OKTÓBERÉBEN ebbe a községbe is megjött a minisz-
teri rendelet, hogy állami iskolát kell létesíteni. 1936 novemberé-
b e n már fennállott az iskola, a román tanítóval. Hogy volt-e szük-
ség rá? Valamennyi gyermek a felekezeti iskolába járt azelőtt. A 
bíró és pártja, mint a politikai község vezetősége, támogatta a 
román iskola létesítését, a költségeket megszavazták, mert tud-
ták, hogy ezzel is ár tanak a „pappárt iaknak“. Az nem jutott 
egyikük eszébe sem, hogy önmaguknak is ár tanak, hogy az „ellen-
párt” érdekein túl más szempontok is lehetnek. Az iskolát abban 
az épületben helyezték el, ahol az unitárius bolt van. De iskola 
és korcsma nem lehet egy fedél alatt, így megindították a harcot, 
hogy a korcsmát tegyék ki az épületből. Vagy együtt megy a 
bolt is a korcsmával és tönkre jut, mert helyiséget nem talál, vagy 
átadják a korcsmát másnak. A pálinkamérést már régóta ki akar ta 
venni a bíró a bolt kezéből, mert az üzlet korcsma nélkül nem 
érheti el célját. Már a bérlet árverésénél azon fáradozott, hogy a 
zsidó kereskedő kezére játsza. Ezt a kereskedőt a bíró hozta a 
faluba, hogy nyisson üzletet és rontsa az egyházi bolt jövedelmét, 
mert az a kereskedő, aki előzőleg a faluban volt, csődöt mondott, 
mikor az egyházi bolt megindult és elköltözött a községből. Az 
első kereskedő számára csak a kegyelemdöfést adta meg az új 
bolt, mert már előzőleg tönkrement a szövetkezet miatt, melyet a 
bíróval együtt vezetett. A bíró bezzeg nem ment tönkre. Telepí-
tet t magának másik kereskedőt és amikor nem sikerült ennek 
a kezére játszani a községi korcsmaengedélyt, iratott vele egy 
cikket az unitárius bolt ellen, amely a bérletet megkapta. A cikk 
napvilágot is látott az egyik brassói napilapban, „Zsidó bojkott 
kicsiben“ volt a címe. Teljesen hamis társadalmi hát teret adtak a 
kicsinyes személyi harcnak és így teregették ki Rava szégyenét a 
magyar közvélemény elé. A pap választ küldött a szerkesztőség-
nek, amelyben kifejtette a valóságos helyzetet, de válasza soha 
nem jelent meg. 

Elhozták a szolgabírót a községbe, hogy parancsolja ki a 
boltot az épületből. De mivel az iskolát telepítették később a 
házba, a régi bérlőt nem lehetett kitenni. Most a körorvost hívták 
ki amiatt, hogy a bolt helyisége nem felel meg az egészségügyi 
követelményeknek és a vezetőségnek nincs engedélye az egész-
ségügyi hivataltól. A körorvos megállapította, hogy engedély tény-
leg nincs, de ezt a községnek kell beszerezni, nem a bérlőnek. 
Különben is az egészségügyi jóváhagyást megkívánó rendelet meg-
jelenése előtt ki volt már váltva a boltnyitási engedély. A körorvos 
nem talált hibát és nem zárta be a boltot. De az ellenpárt ebbe 
nem nyugszik bele. Ha az egészségügyi hivatallal végül is bezá-
ratja, – és csak így zárathatják be, – akkor egyszersminden-
korra alkalmatlan lesz korcsmának ez az épület, amelyet pedig 
egyenesen erre a célra épített a község, így az egész falunak 
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kára lesz belőle. De ha korcsmának nem alkalmas az egészség-
ügy szempontjából, akkor iskolának sem alkalmas. A ravaiak a 
sajátmaguk által készített verembe sodorják bele egymást. Nem is 
az a cél, hogy az állami iskolának készítsenek helyiséget, mert az 
iskola számára megfelelőbb épület is van a községben, ez csak 
ürügy. Különben a bíró már odaígérte az unitárius bolt mostani 
helyiségét a maga kereskedőjének. Az egyik ellenpárti nyiltan 
ki jelentet te: arra törekedünk, hogy tönkre tegyük az egyházat. 

Ez a kisebbségi magyarság küzdelme a Székelyföldön. 
A megyebíró panaszolja, hogy a birtokívek készítésével is 

ba j van. Fizetni kell minden darab föld után és a bíró igen ma-
magasan állapította meg az összeget. A földek szét vannak fa-
ricskolva, egy hold öt-hat darabban fekszik, így a közepes gazda 
egy borjú árát fizeti a kataszteri ívek román nyelvre fordításáért. 
A község megkérdezése nélkül állapították meg a díjat, pedig 
árverésen annak kellett volna kiadni a munkát, aki olcsóbben 
vállalja. De nem is hagyják annyiba, mennek fellebbezni Erdő-
szentgyörgyre. Nem tűrhetik, hogy egy ember uralkodjék rajtuk, 
mint egy „basa“. Már megszokták a faluban, hogy a bírónak 
nincs igaza, ha valami a törvény elé kerül. 

Nemrégen névtelen feljelentés ment az űgyészségre, hogy az 
unitárius bolt könyveléseit szabálytalanul végzik. Az ügyészség 
letette a járásbírósághoz az ügyet, ahol alaposan kivizsgálták. De 
a könyvek a hivatalos előírás szerint szabályosan voltak felbé-
lyegezve, a könyvvitelben a legkisebb hibát sem fedezhették fel. 
Lehetetlen is volna tévedni vagy szabálytalanságot elkövetni, mert 
a pénztárkönyv, boltoskönyv és raktárkönyv külön-külön három 
ember vezetése alatt van, a pénztárkönyvnek kell találni a bol-
toskönyvvel, annak pedig a raktárkönyvvel, ellenőrzik egy-
mást. Évenkint pedig az esperesi hivatal is felülvizsgálja a veze-
tést. A bíróság négy tárgyalás után felmentette a papot. Annyit 
elértek a feljelentők, hogy meghurcoltatták. A mult évben nem-
zetgyalázásért jelentette fel az állami tanító, mert az egyik nem-
zeti ünnepen a templomba menő iskolásgyermekek kezéből a 
templom ajtója előtt letétette a papíros zászlókat. A bíróság mo-
solygott a vádakon, amelyek zászlógyalázásról beszéltek és fel-
mentet te a papot. A községi előljáróság közel négyezer lej pót-
adót vetett ki az egyházi boltra, holott az állami adó kétezer lej. 
A lelkész fellebbezést adott be a kirovás ellen, mert az ügy-
véd számításai alapján a községi pótadó semmikép sem lehet 
több, mint 144 lej. Erre mintegy harminc gazda is felebbe-
zést adott be a reá kirótt pótadó ellen, amely az állami adót 
is meghaladta. Az lett a vége, hogy „lázítás“ miatt megjelen-
tek a csendőrök a papilakon. A lelkész mindössze annyit 
tett, hogy az érdeklődőknek elmondotta, miképen áll az üz-
let pótadójának fellebbezési ügye, de a bíró leste, hogy kik 
mennek be a pap kapuján és másnap hívta a csendőrséget. Jegy-
zőkönyvet vettek fel, de – mint a pap mondja – valószínűleg 
tárgyalásra sem kerül a sor, mert a bíróság már ismeri a ravai 
helyzetet. 
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A felekezeti iskola két tanerős, az elmult évben 99 gyer-
meket írtak be. Tizenöt tanulót á tengedtek az állami iskolának, 
kettő önként ment át. A bíró volt az első, aki kivette a gyer-
mekét a felekezeti iskolából és az államiba adta. Tüntetésnek 
szánta, de párthívei közül is csak egy követ te a példáját. Azokat 
a gyermekeket, akik év elején valamiért nem voltak beiratkozva, 
hivatalból az államiba írták, emellett az egyik osztályt is kény-
telen volt átengedni a felekezeti iskola. Igy tavaly az első évben 
52 tanulója volt az állami iskolának és év végén pontosan fele 
ment át a vizsgán. 

– Ez a székely n é p ? – kérdezi lehangoltan a pap. 

MŰVÉSZI LÉLEK él a székely népben, a balladák világa. A 
jónak és rossznak ez a szélsősége mintha nem valóságos élet, 
hanem művészi túlzás volna. A kettősség, a belső meghasonlott-
ság hajszolja a népet, mintha nem volna reális alapja az életének, 
mintha a mindennapok valósága helyett egy romantikus művészi 
alkotásban élne. 

Másnap együtt utaztam tovább a pappal és a megyebíróval. 
Már szinte kiértünk a faluból, amikor a szekér után szalad a falu 
postása papirosokat lobogtatva a kezében. Megállítjuk a szekeret, 
átadja a hivatalos írásokat. Idéző a papnak és a megyebírónak 
a „lázítás“ miatt, az adófelebbezéssel kapcsolatosan. És idéző jött 
mind a harminc embernek, aki nem fogadta el a bíró által ki-
szabott pótadót. A pap fásult arccal teszi zsebébe az iratot. – 
Nem baj, még ezt is kibírjuk a többi után. – A megyebíró azon-
ban nem tudja ilyen nyugalommal viselni ezt a sorsot. 

– Nincs benne már semmi emberi érzés, – tör ki hosszas 
hallgatás után. – Eleget kínozott minket, nem tudnám sajnálni, 
ha akármilyen kínok között látnám. Én mondom, pedig testvére 
vagyok. Egy anya szült minket. 

Megdöbbenve nézek rá, újra kérdezem, amit mondott. Igen, 
édestestvérek. Most veszem észre, hogy a két elszánt ellenségnek 
hasonlít az arca. 

BÖZÖDI GYÖRGY. 
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