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Egy keményen vagy inkább 
durván megfogalmazott ta-
lálós kérdés vagy népi szólás-

mondás járta Csíkban az 1968-as 
„újramegyésítést” követően, ame-
lyet az „őslakosok” mondogattak 
többnyire egymásnak, egy-egy so-
katmondó kacsintás kíséretében. 
– Tudod, hogy miért volt ilyen jó 
az idén a pityókatermés?... – Mert 
annyi ganét hoztak ide! – így a fe-
lelet. Mondani sem kell, hogy a jó 
csíkiak a felszámolt Maros–Magyar 
Autonóm Tartomány Csíkba he-
lyezett aktivistáira, vezető káderei-
re céloztak, de beleértettek majd-
nem mindenkit, akik miatt aztán 
a hely- és a környékbelieknek – fő-
ként, ha egyetemet vagy főiskolát 
végeztek – szinte lehetetlen volt 
itthon elhelyezkedniük. Az érezhe-
tő legnagyobb tolongás a második-
harmadik vonalbeli és a pedagógusi 
állások körül tetőzött.

Akkor is, mint most is, igencsak 
nehéz volt a messzebbről jötteknek 
akkomodálódni a zord éghajlatú 
Csíkban. Szerzőnk, aki szintén egy 
messziről, a Székelyföldön kívülről 
érkezett „ifjú káder” volt abban az 
időben, ma páratlan őszinteséggel 
idézi fel a meglehetősen lesújtó vé-
leményét az 1968-as és az azt köve-
tő esztendők Csíkszeredájáról: „...
egy kilométernyi deszkakerítéssel 
körülvett (!?), földszintes házak, 
nyirkos, ásító, dohos kapualjak” 
voltak jellemzők a városra, ahol 
„nyáron gödrös, poros vagy sáro-
san feltúrt, télen jeges vagy csúszós 
úton” lehetett csak közlekedni. 
Ezért – írja – „nem szeretem a csú-
nya, álmos, rurális szokások (mely 
finom eufemizmus! – N. B.) szerint 
élő és ítélő városkát”. 

Nem mondom, ezt jól meg-
mondta... Ugyanakkor már itt be 
kell vallanom, hogy – különösen 
az utóbbi időben – rendszeresen 
elolvasom Váli Éva nyugdíjas ro-
mán nyelv és irodalom tanárnő 
visszaemlékező tárcáit, már csak 
azért is, mert érdekel, hogy miként 
szocializálódtak: váltak „csíkiakká” 
vagy pedig maradtak rossz közér-
zetű „idegenek” azok a sokak, akik 
1968-ban és az azt követő „nagylép-
tékű fejlesztés” (valójában: álcázott 
fellazítás és fokozatos homogeni-

zálás erőltetett betelepítési politi-
kával párosítva) éveiben kerültek 
a városba? Természetszerűleg az 
érkezésükkor vajmi kevés ismeret-
tel rendelkezve a térség egyébként 
is agyonhallgatott, meghamisított 
vagy éppen letagadott múltjáról. 
Így az sem véletlen, hogy szerzőnk 
csak a frissen érkezettek számára fel-
épített tömbháznegyedeket (jelen 
esetben úgy tudom, hogy a csíksze-
redai Jégpálya negyedről lehet szó) 
tudta megkedvelni, a „pezsgő, fiatal 
élettért”, amellyel itt találkozott.

A fentiekhez azt is kötelességem 
hozzátenni, hogy Váli Éva néha meg-
lepően, sőt nemegyszer megejtően 
jól ír. Sok dologban igaza van és nem 
egy megállapítását kénytelen vagyok 
elfogadni, úgy is, mint akivel ugyan-
abban a városban éltük le életünk 
legjobb éveit, évtizedeit. (Eltekint-
ve attól, hogy alulírott csak egy, a 
rendszer által megfigyelt és megtűrt 
tanár voltam, valahol „a patakon 
túl, a taplocai rétben”, amelyet olyan 
előszeretettel neveztek „Texas”-nak 
az elit Matematika–Fizika Líceum 
egyes párttag mintakáderei.)

*
Az eltelt utóbbi két évtized sú-

lyos és társadalmi méretű kiábrán-
dulást eredményezett. Oda jutot-
tunk, hogy maholnap senkinek sem 
kell a parlamentáris demokrácia, 

senki sem hisz a mindenki számára 
egyformán érvényes jogrendben és 
igazságszolgáltatásban. E fogalma-
kat és az azokkal összefüggő intéz-
mények hitelét és becsületét mód-
szeresen lejáratták, többek között 

az előző rendszer pozíciót vesztett 
káderei. Megjelent és egyfolytában 
erősödik a nacionál-kommunista 
diktatúra nosztalgiája. E gondo-
latmenet egyik következtetéseként 
kérdezem: mit fog a Hargita Népe 
fiatal olvasója megérteni Váli Éva 
idézett írásából? Azt-e, hogy itt 
1968 (vagy 1948, vagy 1944) előtt 
nem is volt sem urbánus élet, sem 
városias lét? És ami volt, az is csak 
egy poros, unalmas és hideg kisvá-
ros, amolyan „Isten háta mögöt-
ti szellemi sivatag”, ahogyan volt 
szíves egy szintén 1968 körül ide 
„beejtőernyőzött” másik ifjú titán 
kortársunk ezt megfogalmazni. Aki 
– a szerzőhöz hasonlóan – látható-
an nem sokat tudott vagy óhajtott 
tudni a város és e vidék közelebbi 
és távolabbi múltjáról. (Boldogabb 
tájain a világnak a frissen betelepe-
dettek már csak azért is igyekeznek 
megismerni új környezetüket, hogy 
majd könnyebben tudják azt idő-
vel a pátriájuknak nevezni. Nem is 
egy nyugati országban a letelepedő 
emigránsnak kötelező vizsgáznia a 
régió történetéből.)

A fentiek lehetnek elképzelt 
vagy szubjektív feltételezések és 
megállapítások is. Amit valóban fel 
kell rónom Váli Évának, az a szere-
csenmosdatásnak és egyfajta öniga-
zolásnak egy olyan keveréke, ami-
lyennel még eddig itt, vidékünkön 
nem volt alkalmam találkozni. De 
álljon itt néhány konkrét, szöveges 
példa is erről.

A ’89 után eltelt két évtizedről 
szólva Váli Éva egy kalap alá veszi 
(és önti ki a fürdővizükkel együtt) 
a felépült „bankokat, templomokat 
és villákat”. A bankokkal még egyet 
tudnék érteni, de a 45 esztendős, 
ateista propagandát és elnyomást 
logikusan követő templomépítő 
igyekezetet (csak Csíkszeredá-
ban hat új „magyar” templomot 
és imaházat építettek történelmi 
egyházaink) már nem! Tömeges 
villaépítésről nem tudok vidékün-
kön, de korszerű családi házakról 
annál inkább, ami az embereknek 
azt az elemi vágyát hivatott kielé-
gíteni, hogy legyen egy saját ott-
honuk, hogy megszabaduljanak 
a tömbházlakások szorításából, 
amelyekben az embernek nemcsak 

minden lépését ellenőrizhették, de 
a gáz-, víz-, villany- stb. szolgáltatá-
sok kizárólagosságával a minden-
kori hatalom bármire képes kiszol-
gáltatottjává is tették.

Váli Éva rendkívül őszinte, ami-
kor leírja, hogy ’89 előtt „a vezető-
ink által csorgatott ideológiai lőré-
re” „tapsoltunk, mint a majmok”. 
Csak a többes szám használatával, 
az általánosítással van bajom, mert 
biztosan emlékszem, hogy soha 
sem tapsolt mindenki, és így nem is 
lehet mindenkit majomnak nevez-
ni. Szinte jön, hogy leírjam: igen, 
főként és legelöl ti tapsoltatok, akik 
itt mindent a diktatúrától kapta-
tok, a piculától a titulusig...

Ami persze nem azt jelenti, hogy 
minden őshonos egy ellenálló volt. 
De azok a sokak, akik tudták, hogy 
hol volt a földecskéjük, az ősöktől 
maradt darab erdejük vagy akiknek 
elvették és/vagy „lebontották” az 
egy, két, három generáció megfe-
szített munkájának a gyümölcséből 
épített házát, amelyik előtt vagy a 
hűlt helyén minden áldott nap el 
kellett mennie, és végül, akik vagy 
a hozzátartozóik megjárták a romá-
niai gulágot, és csak a hátsó bejára-
ton vagy csak lesütött fejjel mertek 
a templomaikba bemenni – nos, 
szóval mindezek a milliók biztosan 
nem verték vörösre a tenyerüket,... 
mint a majmok.

Végül még egy számomra értel-
mileg furcsa mondatot idéznék a 
nevezett írásból: „Furcsa fintora a 
történelemnek, hogy ugyanabban 
a teremben (a szeredai ún. „régi 
kultúrházról” van szó – N. B.) ma 
sem igazi dicsőség a mai urak és 
hölgyek, lovagok és zászlóanyák 
sok kitüntetése, amivel a román és 
a magyar állam elárasztja hűséges 
pártkatonáit.”

A „lovagok és zászlóanyák” 
hangsúlyosan pejoratív éllel való em-
lítése mögül az elszánt internaciona-
lizmus visszfényét érzem visszasütni. 
Arról pedig nincs tudomásom, hogy 
a román államhatalom valakiket is 
megtisztelt volna a kitüntetéseivel 
közülünk. Ami pedig a magyar ál-
lami kitüntetéseket illeti, nagyon 
sokak nevében kell kikérnem a de-
honesztáló formában és szövegkör-
nyezetben való értékelésüket! (A ro-

mánok sem tették ezt, eddig.) Mert 
bármelyik kormány-, párt- vagy 
országelnök kezéből kapták is eze-
ket a kitüntetéseket a magyarságuk 
és a legalapvetőbb jogaik mellett 
bátran kiállók, minden bizonnyal 
rászolgáltak – vagy rászenvedtek – a 
kapott kitüntetésekre.

Utóirat. Szerzőnk nosztalgiázá-
sa tehát talán nem véletlen és nem 
is előzmény nélküli. Tisztelettel 
emlékeztetném egy talán már el-
felejtett incidensre, pontosabban 
fejmosásra, amelynek a kiosztásától 
szerzőnk sem volt idegen több más 
(volt) kollégájával együtt. 2003-
ban, egy ritkán adódó politikai le-
hetőséget kihasználva sikerült egy 
ad hoc restitúciós listára tennem a 
csíkszeredai Főgimnázium épületét 
is (más székelyföldi volt egyházi 
tulajdonú iskolaépülettel egyetem-
ben). És amíg valaki is észbe kapott 
volna, a 2003/501-es törvény alap-
ján a tulajdonváltás megtörtént, 
Csíkban a katolikus, Udvarhelyen 
a református, Keresztúron az unitá-
rius egyház javára. Tizenkét iskola-
épület sorsa dőlt el, akkor egy röpke 
félóra alatt miniszterelnöki beintés-
re, az EU-s csatlakozáshoz szükséges 
alkotmánymódosításért kiírt refe-
rendum előtt vagy tíz nappal. (Nem 
sorolom itt fel mindegyiket, csak a 
helységeket: Kézdivásárhely, Sepsi-
szentgyörgy, Gyergyószentmiklós 
– ahol akkor közösségünk és egyhá-
zaink visszakapták az egykori jogos 
tulajdonukat.)

– A hebehurgya meggondolat-
lanságod miatt, a tulajdonosváltással 
elvesztünk hatmilliárd lej felújításra 
szánt világbanki támogatást – szólt 
az árva fejemre kimondott vád.

– Akkor kellett ezt a lépést meg-
tegyük, amikor erre alkalom adó-
dott – mentegetőztem, de mind-
hiába, mert a vita hevében olyasmi 
is elhangzott, hogy nem kérnek az 
egyházak uralmából és a papok pa-
rancsolgatásából...

Nekem akkor is, amint most 
is csak a Szabad Európa Rádióban 
sokszor hallgatott mottó jutott az 
eszembe, miszerint „Isten malmai 
lassan őrölnek”.

Ezt illene – végre – tudomásul 
venni.

Nagy Benedek

Fórum rovatunkban olvasóink reagálnak egy-egy aktuális témára, 
a lap hasábjain közölt írásra, vagy bekapcsolódnak egy már éppen 
zajló vitába. A szerkesztőség álláspontja nem feltétlenül azonos a 
szerzőkével, és fenntartja a jogot, hogy a szövegeket esetenként 
szerkesztve, rövidítve vagy illusztrálva közölje.

Isten malmairól...
Széljegyzet Váli Éva: 

Kultúrház és kultúrláz című írásához 
(Hargita Népe, 2011. június 17.)
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A „lovagok és zászló-
anyák” hangsúlyosan pe-
joratív éllel való említése 
mögül az elszánt interna-
cionalizmus visszfényét 
érzem visszasütni. Arról 
pedig nincs tudomásom, 
hogy a román államhata-
lom valakiket is megtisz-
telt volna a kitüntetései-
vel közülünk. 


