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csík

hirdetések

Abban, hogy egy tizennyolc éves fiatalember verset ír, 
nincs semmi rendkívüli. De az a vers, amely kapcsán Gara 
Kata konzullal beszélgettem, mégis más, mint általában ti-
zennyolc éves fiúk versei. Azokról az érzésekről, gondolatokról 
szól, amelyeket a Csíkszeredában konzuli szolgálatot teljesítő 
édesanyának fogalmazott meg fia. Kiolvashatjuk belőle, ho-
gyan látja a felnőttkor küszöbén álló fiatal Budapestről ezt a 
munkát, illetve mindazt, amit egy hosszabb itt-tartózkodás 
nyújthat. 

A vers elolvasása után az első kérdés, ami megfogalma-
zódott bennem, az volt, hogyan nevelték azt a gyereket, aki 
ilyen kincseket vár a küldetéséből hazatérő édesanyjától. Gara 
Kata a választ három fia nevének felsorolásával kezdi: Leven-
te, Bendegúz és Kadosa. Már ez sokat elmond a család szel-
lemiségéről, de folytatja: magyarnak, de 
leginkább embernek igyekezték nevelni 
pedagógus férjével együtt a három fiút. 
A család értékrendjét próbálták átadni 
nekik, megszerettetni velük a történel-
met, az irodalmat, a hagyományokat. 
A középső gyerek, Bendegúz 18 éves, a 
művészetek, a versek és a képzőművészet 
iránt érdeklődik, de szeret sportolni is, 
iskolája kosárlabdacsapatának oszlopos 
tag ja. Fizikailag, szellemileg, lelkileg 
egészséges fiatal – véli róla az édesanyja 
–, akivel igyekeztek megismertetni min-
dent, ami az életben igazán fontos. 

Küldetésének lejártával, hazaindu-
lása előtt Gara Kata tegnap búcsúzott 
a kollégáktól, mindazoktól, akikkel ja-
nuár óta megismerkedett, akiket meg-
szeretett. Meghatottan mondja, mennyi 
szeretetet kapott az itteni emberektől, és 
hogy otthon érzi magát nálunk. Vonzza 
az a lelkiség, a nyugalom és a béke, ami 
az emberekből sugárzik (beszélgetésünk 
közben búcsúzik a konzulátus takarí-
tónőjétől, akitől tepsi süteményt kapott 
ajándékba, viszi haza családjának). 
Munkájával kapcsolatban elmondja, so-
kat kapott lelkileg azoktól az emberektől, 
akik állampolgársági kérelmük benyúj-
tásakor megosztották vele történeteiket, 

és az eskü letételének megható pillanatai alatt kollégáival 
együtt ő is könnyezett azokkal, akiket honosítottak.

– Büszkeséggel tölt el, hogy magyar vagyok, és velük együtt 
megélhettem ezeket a pillanatokat – mondja, majd hozzá-
teszi: – Kollégáim is lelkesek, és azt gondolom, nem fognak 
belefásulni a munkába. Mert szolgálat is ez a munka, amivel 
tartozunk azoknak, akik itt őrzik magyarságukat. 

Gara Kata konzul már tervezi a visszatérést: szeretné el-
hozni családját, hogy megmutassa nekik mindazt, amit itt 
látott, tapasztalt. Nem turistaként jönne, aki végigrohan a 
látványosságokon, hanem hosszabb időre, amikor lesz lehe-
tőség házikenyeret enni, szalonnát sütni és elbeszélgetni az 
emberekkel. Be szeretné barangolni velük mindazokat a he-
lyeket, Bánkfalvától a csíkrákosi templomig és a Kászonokig, 

Udvarhelytől Kézdivásárhelyig, ahová – fiá-
nak „szót fogadva”: járd be hát anya, kérlek, 
a Hargitát – szabadidejében kirándult az 
elmúlt hónapok alatt. Szeretne sétálni a csík-
szeredai Majláth Gusztáv Károly tér lepusz-
tult burkolatán, kimenni a somlyói nyeregbe, 
ha lehet, pünkösdkor, de olyankor is, amikor 
csak magukban lehetnek. És eleget tenni an-
nak az ismerősnek, aki a vers elolvasása után 
egy hargitai sétára, beszélgetésre hívta meg 
a történelmet, művészettörténetet kedvelő, 
képzőművésznek készülő fiát. Meg szeretné 
mutatni épített örökségünket nagyobbik fiá-
nak, aki Kós Károlyt tekintve példaképének 
műépítésznek készül, és arra is gondol, a fát, 
a fa megmunkálását kedvelő legkisebb is talál 
sok érdekes, tanulnivaló dolgot. – Most már 
haza fogok jönni ide – mondja –, hiszen itt 
marad a szívemből egy darab, és viszek ma-
gammal egy darabot Csíkból, Erdélyből. A 
csíki hidegben kapott melegség el fog kísérni. 

Gara Kata meggyőződéssel mondja, 
hogy Magyarországon sokan vannak, akik 
úgy érzik, összetartozunk, nemzettársak 
vagyunk. Azt kívánja, mindenki élje meg 
azt az érzést, amit Sajó Sándor Magyar 
sors című versében így fogalmaz meg: Ma-
gyarnak lenni nagy szent akarat, mely itt 
reszket a Kárpátok alatt. 

takács éva

Járd be hát anya, kérlek, a Hargitát!
                                                                                                                          Takács Éva

Magyarnak, de 
leginkább ember-
nek igyekezték 
nevelni pedagó-
gus férjével együtt 
a három fiút. A 
család értékrend-
jét próbálták át-
adni nekik, meg-
szerettetni velük 
a történelmet, az 
irodalmat, a ha-
gyományokat. 

szentesi Bendegúz

Üzenet Erdélybe
Távol vagyunk tőled, távol vagyunk nagyon,
De látom már, midőn visszatérsz egy napon,
S betoppansz, levered ruhádról a havat,
Mely a havasokról a kabátodon maradt,
S itt állsz majd, és ölelünk mi, a családod...
Tudom, édesanyám, már te is nagyon várod
Azt a percet, azt a napsütötte órát,
Mikor hazaérve örömeső hull rád.
De addig, anyuka, kérlek szépen téged,
Keress ott, Erdélyben meg minden, minden szépet!
Hiszen hazánk nekünk az a drága föld.
Hazánk, hol nagy őseink is éltek
Vigyázták a határt, küzdöttek s tán féltek
A gyöngébbek, ha rájuk tört az ellen,
De meg nem tört soha a szent székely szellem.
Túlélt az németet, törököt és tatárt,
Rákóczi neve bezengte a határt,
Mikor a német a népet igába verte,
Zászlajára Ő a magyart fölemelte...
Nagy szellemét, tudom, őrzi a Hargita,
Hogy erőt merítsen onnan hazánk minden fia.
Járd be hát anya, kérlek, a Hargitát,
Hallgasd meg a tárogatók múltból zengő szavát,
Zárd szívedbe a havasok fehér bérceit,
Hozd haza a fenyvesek zöldellő képeit!
Keresd meg az utat, melyet Bem bejárt
Védve az orosztól gyermeket és anyát!
Jártadba nézd meg, miként magányos vándor,
Szabadságot hol álmodott Petőfi Sándor,
S ha eljutottál oda, hol már madár se jár, 
Talán ott halt meg éppen vitéz Vasvári Pál...
Oh, megannyi emlék, mit őriznek a hegyek
Ott szívedbe szállnak, s majd hazajönnek veled.
Hazatérsz nemsokára... de már tiéd az a táj,
S hogy eljössz onnan, majd ő is visszavár.

(Budapest, 2011. január 29.)


