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Székelyek a modernizáció előtt

Miért ne lehetne Csaba királyfink?

Körkép
csík

hirdetés

Emil Boc megnyugtató fölénnyel megnyerte a PD-L elnöki 
tisztségét. Első ránézésre azt lehetne hinni, hogy ez a garanciája 
annak, hogy minden folytatódik, minden marad úgy, ahogy ed-
dig volt. De a holnapi Emil Boc nem biztos, hogy ugyanaz, mint 
a múlt heti miniszterelnök. A PD-L várhatóan még a nyári par-
lamenti vakáció előtt elkezdi a választásokra való készülődést, és 
immár a kongresszuson túljutva, kezdi meg beazonosítani azokat 
a kampánytémákat, amelyekre alapozva a legjobban szerepelhet 
majd a jövő tavaszi helyhatósági és az azt követő parlamenti vá-
lasztásokon. 

Az RMDSZ számára két fontos kérdés van ebben a helyzet-
ben. Az első az, hogy a választásokra való készülődés és az ezzel 
járó stratégiaváltás vajon változással jár-e majd a kormányzati 
struktúrákban is. A válasz nagyon fontos (hiszen sok helyi projekt 
kormánypénzekre alapul), és Kelemen Hunor meg az őt körül-
vevő vezérkar biztosan megpróbálja ezt mihamarabb kideríteni 
és feldolgozni. A változtatás esélye megvan, és a forgatókönyvek 
közül vannak a szövetség számára rosszul hangzók is. 

A második fontos kérdés, hogy a választási kampány burkolt 
időszakába lépve mennyire lesz engedékeny a nagyobbik kor-
mánypárt az RMDSZ magyar szempontból fontos követelmé-
nyeivel szemben. Hiszen a közvélemény-kutatások azt mutatják, 
hogy a szélsőséges diskurzus megint elég jelentős mennyiségű ro-
mán szavazót tud megmozgatni. Ugyanakkor az ellenzék biz-
tosan ilyen oldalról is támadni fogja a kormányt. Bármennyire 
szeretik magukat toleránsnak feltüntetni, Crin Antonescu és 

Victor Ponta úgyis csak a populizmus politikai stratégiáját isme-
rik. Már meg is mutatták, hogy a nacionalista érveket akkor is 
hangosan tudják kiabálni (és párttársaikkal skandáltatni), ha 
azok nyilvánvalóan hazug tényekre alapulnak. 

Az RMDSZ, szintén a választások közeledtére gondolva, 
nem hagyhatja, hogy a kisebbségi törvény kérdése megint csak 
megragadjon a parlament különböző bizottságainak és proce-
dúráinak útvesztőjében. A tanügyi törvény átment, azonban a 
szövetségnek szüksége van egy ennél is hangzatosabb eredmény-
re. Olyan eredményre, ami tipikusan a bukaresti politizáláshoz 
kapcsolható. Ezzel megerősíthetik érvrendszerüket: az egységes 
képviselet nélkül nem sikerült volna a kulturális autonómia (és 
ezáltal az etnikai alapon megadott autonómia) fogalmát bevin-
ni a román jogrendszerbe. 

A kisebbségi törvény és a kulturális autonómia a kulcsmon-
datai lesznek annak a kampánynak, amivel az RMDSZ majd 
megpróbálja kivédeni a Tőkés-párt támadásait. Hiszen míg azok 
azt ígérik, hogy az autonómia kivívása lesz politikai programjuk 
mennyezetköve, addig az RMDSZ már kivívott autonómiafor-
mákról számolhat be választóinak, ezzel is hitelesítve stratégiá-
ját, hogy a román törvényhozásban folyamatosan egyensúlyozva, 
kivárva, a megfelelő pillanatban el tudja érni azt, amit kívülről, 
erőből politizálva biztosan nem lehetne megvalósítani. 

Ezek az érvrendszeri megalapozások már most látszanak. 
A kampánystratégiát illetően érdekes lesz azt is nyomon követni, 
hogy a gazdasági kérdések hogyan kerülnek be majd a politiku-
sok érvrendszerébe. Remélhetőleg egyik oldal sem próbálja meg 
kiiktatni a gazdasági témákat a kampányból. Ellenkező eset-
ben teljesen hiteltelenné válhat bármilyen egyéb eredmény. Az 
RMDSZ ebben az irányban is nyitni próbál: gazdasági tanácsot 
hoztak létre. És várhatóan ezen a vonalon is lesz néhány alapve-
tő téma, amit majd a közbeszéd szintjére emelnek. 

Mindezek sikere nagyban függ attól, hogy az immár átvál-
tozott, kampányra készülő Emil Boc milyen irányt próbál majd 
megszabni pártjának. Az elkövetkező hetek koalíciós háttércsatá-
rozásai ezt a témát vitatják majd.

Az RMDSZ
és Emil Boc tervei

 NézőpoNt n Isán István Csongor

Hogyan éltek elődeink a moder-
nizáció, a vasút, az elektromos 
áram megjelenése előtt, amikor a 
valós, igazi, konkrét emberi kap-
csolatokra alapozódott a társa-
dalom? takács Péter debreceni 
történész erre igyekezett választ 
adni a pénteken csíkszeredában 
tartott előadásában.

darvas Beáta

„Ahogy feltételek vagy tu-
dományos bizonyítások 
nélkül is elhisszük, elfo-

gadjuk a görögök isteneinek létezését 
és egész mitológiáját, úgy miért ne le-
hetett volna, vagy ne lehetne a széke-
lyeknek Csaba királyfija?” – tette fel 
a kérdést a székelyek történelmének 
tisztázatlan, kérdéses szakaszainak 
kapcsán dr. Takács Péter. A debre-
ceni történész, akinek nemcsak szív-
ügye, hanem fő kutatási területe Szé-
kelyföld és a székelyek történelme, 
pénteken értekezett Csíkszeredában, 
meglehetősen szűk körű hallgatóság 
előtt tartott előadást. A polgármes-
teri hivatal dísztermében megtartott 
Kézműves népi mesterségek Székely-
földön a XVIII. század végén című 
előadás leginkább Csík-, Gyergyó- és 
Kászonszékre fókuszált. Hogy miért 
éppen a 18. századot választotta az 
előadó, az is hamar kiderült. „Arról 
szeretnék inkább beszélni, hogyan 
éltek elődeink a modernizáció, a vas-
út, az elektromos áram megjelenése 
előtt, amikor a valós, igazi, konkrét 
emberi kapcsolatokra alapozódott a 
társadalom, amikor még jelentett va-
lamit a kézfogás” – vezette fel mon-
danivalóját a professzor.

Takács Péter megerősítette hall-
gatóságát abban, hogy a székely 
igenis különleges, egyedi és más nép, 

jellegzetességeit a határőrzéssel járó 
nehézségeknek és kiváltságosság-
nak köszönheti. „A székelyek életét 
három értékes elem határozza meg: 
a család, a vallás és a lokalitás. Szé-
kely sajátosság az egyenes derék, 
a makacsság és találékonyság is. A 
keletről betörő pogányok – tatárok, 
besenyők –, kóborló népek ellen 
védték a határt, és ezért részesültek 
megkülönböztetett bánásmódban: 
mivel vérükkel fizettek, nem kellett 
királyi bért fizetniük, nem soroz-
ták be őket” – hátterezte meg főbb 
mondanivalóját a meghívott. A 
folytatásban kiderült, hogy Csík-, 
Gyergyó- és Kászonszék lakói in-
kább erdőlésből éltek meg, szánta-
ni-vetni csupán kis területen tudtak, 
hiszen kevés volt az erre alkalmas 
föld, ennek függvényében alakult az 
állattartás is. Ahol lehetett, kendert 
és lent termesztettek, ezek feldolgo-
zásából állították elő az asszonyok 
a család ruházatát. „Nagyon fontos 
volt az asszonyok szerepe a székely 
családokban. Addig a 16-17 éves le-
ány nem mehetett férjhez, amíg sző-
ni-fonni, kenyeret sütni nem tudott. 
Ha ezeket már tudta, akkor biztosan 
el tudta vágni a csirke nyakát is, tu-
dott főzni, süteményeket készíteni. 
A sütéshez leginkább mézet hasz-
náltak, tehát méhészkedtek is, de az 
erdőből a vadméz és viasz összegyűj-
tése is jellemző volt. A nők nevelők 
is voltak, és annak ellenére, hogy 
nem iskolákban, egyetemeken sze-
rezték tudásukat, tudtak tisztességes 
felnőtteket nevelni. A fiúgyerme-
kek, ahogy elszakadtak anyjuk kö-
tényétől, kezdték apjukat utánozni, 
megkezdődött a tanulás egy másik 
fázisa” – tért ki a családszerveződés-
re is Takács Péter.

A térségben, ahová öt-hat évti-
zedes késéssel érkezett meg a mo-
dernizáció, akinek lehetősége volt 
rá, malmot épített. A deszkát, lécet, 
gerendát háznál is el lehetett adni, de 
aki elvitte Brassóba, az a három-négy-
szeres árat is megkapta. Így alakult ki 
egy másik jövedelmező üzlet, a fuva-
rozás. Amivel még kereskedhettek, az 
a tapló, a somból, vadgyümölcsökből 
erjesztett ecet, fenyőmag és az ebből 
készített pálinka. Az előadás hallgatói 
is aktívan bekapcsolódtak a mestersé-
gek felsorolásába, így bővült még a 
történet a kádárok, ácsok, kovácsok 
megemlítésével. 

takács Péter debreceni történész szerint a székely nép igenis különleges és egyedi  fotó: csíki zsolt


