
8. oldal |  2011. szeptember 23., péntekhargitanépe

mikor dugig volt lakásunk vendégekkel, 1980 
nyarán, akkor készült az a fénykép, amelyen 
egy nyolc hónapos, egy másfél éves és egy két 
és fél éves vendéggyerek látszik három karikás 

szemű anyukával, egyetlen apukával, meg az én kisiskolás 
gyerekeimmel, reggelizés közben, a konyhaasztal körül. No-
sza, vegyem csak elő a korabeli Kalendáriumot, hogy egy 
kis társadalmi hangulatképpel is serkentsem memóriámat, 
mert a képről rögtön az jut eszembe, hogy soha nem riad-
tam fel ijedtebben, nem nyitottam ajtót olyan torkomban 
szaltózó szívvel, mint annak a napnak a hajnalán, úgy há-
rom óra körül, amikor gorombán, hosszasan felberregett az 
ajtócsengőnk...!

Azt olvasom tehát a „háziszőttes”-naptárban a 80-as 
évről, hogy (hi-hi-hi) „készül feliratkozni a pályavégzett 
(milyeeen?) évek sorába, mert bármilyen szemszögből vizs-
gáljuk, beváltotta hozzá fűzött reményeinket: töretlen ma-
radt merész felfelé ívelésünk”. Hogy nem sült le…?! Igaz lett 
volna, ha három szót kijavítanak, s helyesen azt olvassuk: 
„a pályatévesztett évek nem váltották be reményeinket, lefelé 
ívelünk.” Mégpedig sebesen. S ezen semmit nem változtatott 
a Párt XII. Kongresszusa, amelyen újraválasztották a nép 
Legszeretettebb Fiát. Hát így néztünk ki akkor társadalmilag, 
Pártilag, újságírásilag, amikor két volt egyetemi kolleganőm, 
barátnőm hozzánk utazott, hogy megmutassa nekünk na-
gyon kicsi fiait. A törvények akkorra annyira begorombultak, 
hogy csak elsőfokú külföldi rokont lehetett éjszakára is ven-
dégül látni. Így németországi barátnőm, aki az amerikaiak 
által finanszírozott rádió szerkesztője volt, okosabbnak látta 
szobát bérelni az akkor még vadonatúj, korszerű Fenyő szállo-
dában. A kalendáriumban megyénk akkori első titkára jóleső 
érzéssel számolt be arról, „hogy megyénk mind a tej, mind a 
hústermelés vonatkozásában az országos élvonalba tartozik”, 
barátnőm viszont reggel a halfasírt és orosz tea helyett hiába 
kért kisfia számára tejet, vajat, netán tojást az elit szállodában. 
A pincérnő olyan sajnálkozva nézte a gyermeket, mintha 
egy kis marslakót látna, mert – mint odasuttogta – ezeket a 

termékeket nálunk akkor üzletben sem lehetett megvásárol-
ni. Ez igaz volt, mert mi a tejet hajnali sorbanállással, vagy a 
magunk helyett üzletnyitásig sorba rakott szatyrokkal vehet-
tük pénzért, a sajtot, tejfölt, vajat a tejipari igazgató barátunk 
protekciójával vásároltuk havonta egyszer, a tojást és major-
sághúst a férjem terepútján, Székelykeresztúrról, a csirke-
farmról szerezte.A normális beszerzés, pénzért vásárlás igéje 
helyett a „szerezni” szó, új jelentéstartalommal, a sikerélmény 
szinonimája lett. Mindennap boldogok voltunk, ha valamit 
szerezni tudtunk, lehetett az tinta, szalámi, szappan, bor, ha-
risnya, vagy éppen vécépapír. Persze, más dolog volt ezekről 
hallani, cikkeket írni, beolvasni a rádióban, és más dolog volt 
ezeket élesben megtapasztalni! Barátnőm felhúzta magát, és 
döntött: felmondta a szobát és hozzánk költözött. Fújja fel 
az állam a törvényeit, inkább kifizeti helyettünk a négyhavi 
fizetést kitevő büntetést, de barátnői triónk és gyerekeink jól 
fogják érezni magukat együtt. Saját pénzünkért „szerzett” 
tejjel, vajjal, jó falatokkal tömjük „egészségtelenül” táplált 
fiainkat, német kávét iszunk, amerikai cigarettát szívunk és 
csempészett magyar folyóiratokat olvasunk, miközben a cse-
csemő az ujját szopja, a plafont nézi, a másfél éves négykézláb 
fényesíti a szocialista parkettet, a második osztályos seprűn 
lovagol és a hatodikos lányom anyáskodik felettük. Valami-
kor délután jutott eszünkbe, hogy a tömbház bejárata előtt 
álló, német rendszámú autó árulkodó bűnjele a törvénysze-
gésünknek, ezért egy jóval távolibb helyre navigáltuk, aztán 

kimentünk a zöldbe, a közeli Sutába, ami városszéli lakásunk 
bónusza volt, udvarunk, tavunk, erdőnk, gombászóhelyünk 
akár házipapucsosan is, olyan közel hozzánk.

Jókedvűen cipeltük, vonszoltuk haza a hegyi levegőtől 
bóbiskoló gyerkőcöket, sietve fürdettünk, mert bár éppen 
meleg vizes nap volt, sosem lehetett tudni, meddig „adják”, 
aztán kiságyakká kötöztünk össze két-két fotelt, kihúztuk 
a sportágyakat, kanapét, s amikor „elvették” a villanyt, mi 
is nyugovóra tértünk. Csodák csodájára, a vendégaprósá-
gok aludtak, mint a tej, s erről eszembe jutott 6 órára fel-
húzni a vekkert, hogy kirohanjak az önkiszolgáló üzletig 
helyet foglalni a tejsorban, szatyromat beállítani a sorba. 
Amikor a berregésre felriadtam, első gondolatom az volt, 
az óra csenget. De amikor rápillantottam a foszforeszká-
ló mánusokra, második bevillanásom az volt, hogy itt a 
szeku! Mert a szájról szájra suttogott házkutatási, letartóz-
tatási történetekben az egyenruhások mindig hajnalban 
érkeztek, s akiket elvittek, mindig fekete autóba ültették. 
Úristen! Ezek a piszkok kinyomozták, hol lakik a német 
autó tulajdonosa, tudják, hogy nem vér szerinti rokonunk, 
most fizetünk a vagányságért – lüktetett a halántékomba 
a rémület, s vacogva ajtót nyitottam. Aztán szinte sírva-
kacagva borultam sógornőmék nyakába, akik szintén sí-
rós hangon kértek elnézést, amiért nem tudtak értesíteni, 
de egyhuzamban hajtottak lázas betegen a tengerparttól 
hozzánkig, hogy egy kis pihenés után hazainduljanak 
Vásárhelyre, kigyógyulni az ételmérgezésből. Rövid át-
rendezkedés, fekhely-improvizálás, gyógytea, gyógyszer 
után álomba zuhantunk, mind a tizenegyen. Álmomban 
a megye mind a 170 351 fő szarvasmarhájának épp akkor 
adtak enni a gondozók, de amikor a teheneket meg akar-
ták fejni, azok közül egy sem adott tejet. „Fityiszt nektek 
exportra! – bőgték marhanyelven –, egyenesen a gyerekek 
bögréjébe tejelünk!” – skandálták, és feltartott farokkal, 
forradalmi lázban égve kirontottak a kollektív istállóiból, 
aztán szervezett sorokban meneteltek a blokkok felé, és 
azt múúúúzták: Győztünk! Victorie! Victorie!
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A mi feladatunk...
folytatás a 7. oldalról

– Mint már említettük, pecséttanból írta doktori disszertá-
cióját. Bizonyára ennek köszönhető, hogy Hargita Megye Ta-
nácsa felkérte, legyen a Székely Címer-, Pecsét- és Zászlótörté-
neti Munkacsoport tagja, kollégáival együtt számos eredmény-
nyel büszkélkedhetnek. Összefoglalná ezeket az eredményeket 
és fontosságukat?

– A történeti címer, a pecsét és a zászló a székely önkor-
mányzatiság jelképei. Ma, a Székelyföld autonómiájáért folyta-
tott küzdelem idején nem hagyhatjuk továbbra is a múlt ho-
mályában tengődni elődeink önkormányzati életének beszédes 
kifejezőjeleit, vagyis szimbólumait. A mai küzdelemben komoly 
fegyverténynek számít ez. Egyrészt felvértezi nemcsak politikai 
képviselőinket, hanem a mindennapi embert is a jogaink visz-
szaszerzéséért folytatott küzdelemben, másrészt teljesebbé te-
szi múltismeretünket önazonosságunk megvédése érdekében. 
Önkéntes munkacsoportunk nagyon szép eredményt mutat-
hat fel eddigi tevékenységéről. Összeállítottunk egy adatbázist, 
amelyben nagyon sok pecsét- és címerreprodukció található. 
2010 elején közzétettünk egy tanulmánykötetet, egy újabb kö-
tet pedig kiadás előtt áll. Közben összeállítottunk egy címer- és 
pecsét-vándorkiállítást, valamint egy történelmi zászlógyűjte-
mény-kiállítást. Az előbbit 2010. március 18-án Csíkszeredá-
ban, majd mindkettőt több helyen is bemutattuk. A székelyföl-
di címeres pecsétek kutatása a felsoroltakkal nem fejeződött be. 
A kérdés teljes feltárásáig szándékozom folytatni.

– Múlt héten tartotta akadémiai székfoglaló beszédét a Ma-
gyar Tudományos Akadémián. Hogyan fogadta az akadémiai 
tagságra vonatkozó hírt?

– Az akadémikussá válás egy hosszabb folyamat végered-
ménye. Jelölésemről nem volt tudomásom. Akkor tudtam meg 
– 2009-ben –, amikor a jelöltek listájára való felvétellel kapcso-
latosan komoly dokumentációt kértek (hivatalos iratok a dok-
torátusról, publikációs jegyzék, hivatkozási jegyzék és egyebek). 
Először meglepődtem és tiltakoztam a jelölést javasló akadémi-
kusoknál. Nem éreztem magam érdemesnek erre a legmaga-
sabb szakelismerésre. De megnyugtattak, hogy munkásságom 
alapján érdemes vagyok arra. Következett a jelölés elfogadása, 
újabb dokumentációk beküldése, és a közgyűlés általi elfoga-
dása 2010. május 3-án. Mindezeken személyesen nem vettem 
részt, csak a székfoglalón.

– Hogy teljesebb legyen a kép, a székfoglaló másnapján – a 
Budapesti Fővárosi Levéltár főigazgatóját idézve – Pál-Antal 
Sándor előtt való tisztelgésként a Budapesti Fővárosi Levéltár 
meghívta a Hargita megyei önkormányzat székelyföldi pecsét- és 
zászlókiállítását. Hogyan fogadták a szakma magyarországi mű-
velői az itteni kutatási eredményeket?

– A kiállításnak nagy sikere volt. A megnyitón sokan 
részt vettek, köztük szakemberek is. Egyöntetű megállapítás, 
hogy ilyen gazdag és rendkívül dokumentált szimbólumtör-
téneti kiállítás eddig Budapesten sem volt. Vasárnap reggel 
az M1-es tévéadó is interjút készített velünk, a főváros alpol-
gármesterével, a fővárosi levéltár főigazgatójával és velem. A 
kiállításon megjelentek, de általában a szakemberek nagyon 
hiányolták az első tanulmánykötetet. Sokan megvették vol-
na, de nem volt amit. Sajnálatunkra, a kiadó nem vállalta 
az újraközlést, pedig nem vallott volna kárt vele. A kiállítás 
prospektusai is már a megnyitón elfogytak. Véleményem 
szerint a szakma magyarországi művelői részéről később is 
csak pozitív kritika várható.

– Magyar–magyar szellemi reintegrációról beszélnek ma egy-
re többen: országhatároktól függetlenül egységes a magyar iroda-

lom, kultúra, s ennek részeként a tudomány, az Ön által művelt 
történelemtudomány is. Ez az egység óhaj vagy valóság?

– Az én esetemben valóság. Már évek óta részt veszek ma-
gyarországi tudományos rendezvényeken. (Most szeptember 
22–23-án is előadást tartok egy tudományos ülésszakon Nyír-
egyházán.) Egy sor tanulmányom jelent meg odakint. Kötete-
im pedig ott vannak a dokumentációs könyvtárak polcain. Vé-
leményem, ez a szellemi integráció annyira valósul meg, ameny-
nyire a művelői személyesen hozzájárulnak gyakorlásához.

– Min dolgozik jelenleg, milyen publikációkat készített elő?

– Nemrég fejeztem be a Székely székek a 18. században 
című forráskiadvány-sorozat ötödik kötetének a korrektúráját. 
Novemberre várom a megjelenését. Következik Búzásbesenyő 
falutörténete, Marosvásárhely történetének 2. kötete, Csík-, 
Gyergyó-, Kászonszék az 1848–1849-es forradalom és szabad-
ságharc idején című forráskiadvány, Székelyföld a 18. század 
elején, valamint egy sor tanulmány. A kérdés csupán az, hogy 
megvalósíthatom-e, hiszen többéves munkát igényel, és már 
kezdhetem számolni a hátralévő időt, hiszen nagyon sokan 
már bácsinak szólítanak.


