
Medi Tál bácsi egy fűzfa alatt ült és gondolkodott. Sze-
retett elmélkedni az öreg. Ilyenkor sercegtetve pödörgette 
reklámba illő deres bajszát, s arra gondolt, mi minden le-
folyt, s még mi minden le fog folyni a folyón! Évtizedek óta a 
kisvárosban élt, de az utóbbi bő egy évtized az ő sokat megélt 
gyomrának is erős volt. S bölcs élettapasztalatának köszön-
hetően a jövőt sem esett nehezére előrevetíteni. Az pedig sö-
tét volt. Koromfekete.

Arra gondolt, mit hoz a jövő. Kedvenc folyója partjain 
bevett szokás volt: valami, valaki, valakik ellen szítják a 
tüzet, s közben a választópolgár is hajlamos meg feledkezni 
arról, hogy az uszítónak nincs különösebb városfejlesztési 
stratégiája, s a kampány hevében elfelejti, hogy az ósdi és a 
teljes várost korántsem lefedő szennyvízhálózat miatt tulaj-
donképpen a várost átszelő folyóba piszkít, s a kortespálinka 
okozta gyomorégést másnap annak vizével igyekszik csilla-
pítani...

Medi Tál bácsi ült a fűzfa alatt és bozontos szemöldökét 
összevonva gondolkodott. Arra gondolt, valószínűleg jövőre 
újra felbukkan a minden hájjal megkent Dik Tál, aki min-
denkit és mindent, így a várost is irányítani akarja, s aki 
egyszerűen lesöpri az asztalról az olyanokat, mint Protes 
Tál, aki változást követel, s folyton ellenszegül a diktatú-

rának. Bizonyára jövőre újra eljön Irri Tál néni, és az ak-
tív plakáttépő, kocsmai balhékat szító hű fegyverhordozó, 
Inzul Tál és Molesz Tál. Meg jelenik majd Imi Tál is, aki 
arra törekszik, hogy a kampány pont olyan mocskos legyen, 
mint amilyen lenni szokott ott, ahonnan őt segítik. A két 
oldalról megtámadott Hezi Tál és Vege Tál minden bi-
zonnyal ismét sokat fog totojázni, rendre lépéshátrányban 
lesz, s valahányszor gyorsan dönteni kell, ők elodázzák a 
kérdést, ebből pedig rendszerint támadóik húznak hasznot. 
Ezt viszont a csapatukba tartozó, a korábbi választási ered-
ményekből sem okuló, magáról túl sokat képzelő Affek Tál 
sem látja be, pedig a napnál is világosabb, hogy Garan Tál 
és Han Tál hamis ígéretekkel csalogatják magukhoz a sza-
vazókat, miközben a választási listán hátulról a harmadik, 

kirakatbábu szerepét betöltő Asszisz Tál csak bambán szem-
léli az eseményeket.

Bizonyára idén is lehet számítani Invesz Tál anyagi 
hozzájárulására – a különbség csak annyi, hogy ezúttal más 
politikai alakulat piócái cserkészik be. Pénze mellett remek 
politikai érzékét is latba veti majd Reprezen Tál, aki kivá-
lóan képviseli a közösség ügyeit diplomáciai körökben, s aki-
nek a választók szemében egy nagy baja van: gazdagabb, 
mint Invesz Tál és még nagyon sokan mások. S akkor még 
nem beszéltünk arról a személyről, aki hű pártkatonaként 
élen jár a térítésben: Agi Tál tizenvalahány éve egy lóra tett, 
de a sorozatos kudarcok dacára is a nagyon fontos ember 
fontos embere. Szabo Tál, a nép egyszerű fia még mindig 
nem tett le arról, hogy kampányt indítson az urnáktól való 
távolmaradás mellett, esetleg nyugati mintára megalakítsa 
a sörivók pártját, s híveivel egy korsó jóféle komlólé mellől 
mutassanak fityiszt a kampányt életre-halálra játszóknak.

A korteshadjárat alatt a meghívott muzsikusok – Kán 
Tál, Trombi Tál – járnak a leg jobban, na meg persze a min-
dig jól helyezkedő helyi kereskedő: Profi Tál.

S miközben négyévente rengeteg a Beugrott Tál, észre 
sem vesszük, hogy családtag jaink között, ismeretségi kö-
rünkben ismét sok a Dezer Tál...
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Dik Tál és a többiek
          NézőpoNt n Jakab Árpád

Erkölcsi mEgúJulÁsra biztatott a pünkösdi búcsú szónoka

Értékeket képviselni, a hitről tanúságot tenni
mária által Jézushoz – volt a 
pünkösdi búcsú jelszava. idén is 
százezrek igyekeztek ezt az utat 
bejárni, megtalálni a somlyói 
Szűzanya révén Jézus Krisztust. 
spányi antal, az ünnepi szentmi-
se szónoka arra figyelmeztetett: 
felelősek vagyunk sorsunkért, 
jelenünkért, jövőnkért. 

Takács Éva
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Pontos adatok nincsenek, de 
idén is zarándokok százezrei 
vonultak a csíksomlyói Szűz-

anya elé, hogy erőt és bátorítást me-
rítsenek a kegyhely és a búcsú szel-
leméből. A zarándokok egy része a 
múlt hét folyamán már megérkezett 
Csíksomlyóra és a környező telepü-
lésekre, pénteken a távolról, gyalo-
gosan indult keresztalják többsége 
is célhoz ért. Kellett is a péntek este 
és az éjszaka, hogy ázott ruháikat 
megszárítsák, maguk is kipihenjék 
az egész napos, esőben való gyalog-
lás fáradalmait. Szombaton délelőtt 
fegyelemben, áhítatban vonultak 
a keresztalják a két Somlyó közöt-
ti nyeregben levő Hármashalom-
oltárhoz. Imával, énekkel vonult a 
kordon is a papsággal, a kisbazilika-
jelvénnyel és a labarummal, ahogy 
eleink ránk hagyományozták.

Az ünnepi szentmise elején 
Or bán Szabolcs OFM, a Szent Ist-
vánról elnevezett Erdélyi Ferences 
Rend tartomány főnöke köszön-
tötte a zarándokokat. „A zarán-
doklat lényege, hogy leküzdjük 
azokat az akadályokat, amelyek tá-
vol tartanak Istentől – mondta –, 
és Mária által eljussunk Jézushoz.” 
Jakubinyi György érsek hangsú-
lyozta, ahogy a gyermek számára 
édesanyja szíve jelenti az otthont, 
úgy Mária gyermekeiként mind-
annyian hazajöttünk.

Spányi Antal székesfehérvári 
püspök, az ünnepi szónok figyel-
meztetett: van mit megköszön-
nünk, és van miért könyörögnünk. 
„Fájdalommal, aggodalommal, szo-
rongással látjuk, hogyan vesznek el, 
relativizálódnak öröknek hitt erköl-
csi értékeink” – mondta a szónok. 
Ugyanakkor őseink hitét állította 
példának: ők Istennél találták meg a 
megtartó erőt. Márton Áron, Mind-
szenthy bíboros, Prohászka Ottokár 
hitét és kitartását idézte fel, kifejtve: 
felelősséget kell vállalni egymásért, a 
nemzetért, a hitért és az egyházért.

Spányi Antal az új magyar al-
kotmányról szólva hangsúlyozta: a 
magyar nép nem kíván beleszólni 
más népek életébe, de tudja, mit 
akar, és nem szorul arra, hogy más 

népek kényszerítsék rá akaratukat. 
„Így alkottuk meg a magyar alkot-
mányt, amelyben ki mertük mon-
dani a házasság Istentől rendelt 
törvényét és az élet védelmét. Nem 
szabad félnünk, megijednünk, mert 
tiszta a szándékunk, nemes és jó az 
akarat” – fogalmazott a szónok. A 
családvédelem és a gyermekvállalás 
fontosságáról szólva hangsúlyozta: 
„Ápolni kell a családi kötelékeket, 
örömmel kell fogadni a gyermeket, 
védeni kell az életet a fogantatástól 
a természetes halálig. (…) Adja az 
Úr, hogy növekedjen a gyermeke-
ket örömmel vállaló, szeretetben 
felnövekvő családok száma.” A 
mindannyiunkra váró feladatokat 
pedig így foglalta össze: „Értéke-
ket kell képviselni és érte kiállni, a 

hitről tanúságot tenni, a családot 
szeretni, a tiszta örömet megél-
ni és megbecsülni, nagyvonalúan 
gondolkodni, erősnek lenni és esz-
mékhez igazodni, hivatásnak élni, 
elfogadni Isten hívását, összefogni, 
egyé lenni.”

Az időjárás idén sem kímélte a 
búcsús szentmise résztvevőit, majd 
a hazafelé igyekvőket: a lezúduló eső 
több ízben is alaposan eláztatta a za-
rándokokat. Több résztvevő követ-
keztetése szerint csak reménykedni 
lehet abban, hogy egyre többen 
vannak azok, akik hitüket megélni 
jönnek el Mária lábához, nem pedig 
magyarságukat, politikai meggyő-
ződésüket fitogtatni, vagy egyene-
sen politikai tőkét kovácsolni a za-
rándoklatból. 

Százezrek keresték fel a kegyhelyet a búcsú alkalmából. Az ünnepi szónok a közös felelősségvállalásra figyelmeztette őket fotó: mihály lászló

Ünneplők 
az ezeréves határnál

Az előző évekhez viszonyít-
va kétszer többen, azaz mint-
egy húszezren vettek részt 
Gyimesbükkön vasárnap a pün-
kösdi istentiszteleten az ezer-
éves határt jelző őrház mellett. 
Vasárnap a kontumáci kápol-
nában tartott istentisztelet után 
a zarándokok leereszkedtek a 
dombról és átvonultak az oszt-
rák–magyar monarchia idejéről 
fennmaradt 30-as őrházhoz, 
amely 1918-ig a Romániával 
való keleti határt jelezte. Az őr-
ház előtt néhány éve felavatott 
magyar hősök emlékművénél, 
az öt fakeresztnél, amelyek a tri-
anoni diktátummal a Magyar-
országtól elszakított történelmi 
részeket jelképezik, virágokat 
helyeztek el a jelenlévők, köz-
tük a magyarországi hatósá-
gok képviselői: Hende Csaba 
honvédelmi miniszter, Lezsák 
Sándor és Latorcai János, a Ma-
gyar Országgyűlés alelnökei. A 
magyar honvédelmi miniszter 
beszédet tartott Gyimesbükk 
polgármesterével, Gîrdea Vil-
mossal együtt, majd elénekelték 
a magyar és a székely himnuszo-
kat. Ezt követően a zarándokok 
átvonultak a síneken, és az őr-
ház mellett várták a Magyar-
ország által 1930-ban megvá-
sárolt, Svédországban gyártott 
Nogab 017-es mozdony húzta 
székely gőzöst. Délután a két 
különvonat, a Székely Gyors és 
a Csíksomlyó Expressz elhagy-
ta a gyimesbükki állomást a 
Magyarországról érkezett 1600 
zarándokkal. 


