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ilyen furcsa, hogy a hetvenes évek második felé-
ben kezdődő gazdasági gyengülés és társadalmi 
bezáródás riasztó jelei három évtizedes távolság-
ból inkább viccesnek látszanak, mint félelme-

tesnek. Sok mindent el is felejtettem azokból az évekből, ezért 
gondoltam, keresek néhány mankót emlékezetemnek, hogy 
legalább a hangulatát felidézzem az akkori hivatalos életnek, 
amelyet teljesen átitatott a groteszk pártpropaganda, a szédüle-
tes személyi kultusz, s mindezek lecsapódása a szánalmas szol-
galelkűségével kitűnni vágyó kisebbségi-vidékiségben. Megálla-
pításomat jól dokumentálja egy Utunk, egy A Hét évköny meg 
egy Hargita Kalendárium, amelyek 1980-at köszöntik, s a „lázas 
hetvenes éveket” dicsőítik, vezetőik, szerkesztőik betojisága, 
túlbuzgósága arányában. Egyetlen dolog közös a három kiad-
ványban, a teljes első oldalas Ceaușescu-portré, ami alá odaírták, 
ha valaki nem tudta volna, hogy ő az RKP főtitkára, az RSZK 
elnöke, aztán ki halkan, ki csalafintán, ki harsogó ostobasággal 
írta kirótt házi feladatát, nagyjából ugyanazért a cikkdíjért.

A piros-fekete csíkozású székely kalendárium óévbúcsúz-
tató névtelen vezércikkét valószínűleg csak a főszerkesztő, 
a korrektorok, a tisztafej, meg az abban az évben nagy csin-
nadrattával megszüntetett cenzúra helyett résen levő megyei 
pártbizottság propaganda osztályosai, a szocialista kultúra 
és nevelés aktivistái (meg most én) olvashatták, mert nor-
mális olvasó már az ötödik szónál lecsapta az ízetlen rizsát. 
Mai olvasatban ez egy humoros monológ azok számára, akik 
nem lettek szenilisek, és nem sírják vissza a „messzemenően 
emberközpontú párt- és állampolitikát, nagyra becsült veze-
tőnk ösztönző példamutatását, mely hatalmas alkotóenergi-
ákat szabadított fel a dolgozók millióiból”. Akkor az ehhez 
hasonló hazugságok csak kirázattak a hideggel, hogy uram, 
mi lesz itt, ha a kontraszelekció, a talpnyalás, a besúgással 

könnyű babérokat szerzők miatt szép lassan megfulladunk. 
Miközben a magyar írástudók helytállásra buzdítanak: „Itt 
állok, másként nem tehetek” – írják, „Az emberiségnek itt és 
most van szüksége ránk!”, „Itt élni történelmi sors”, „Itt élni 
az emberiségért való helytállás szintjén és akarásával törté-
nelmi hivatás” – hazudják, miközben látszatházasságokkal 
Magyarországra juttatják gyermekeiket, hogy  később csa-
ládegyesítés címén ők is itthagyják felelős állásaikat, főszer-
kesztői székeiket, jámbor olvasóikra bízva a történelmi hiva-
tást! Kettős beszédet folytat mindenki a környezetünkben: 
van egy hivatalos, hazug pofánk, és van egy őszinte, sutto-
gó, gyáva pofánk. Valaki párttörténetből doktorál, a Nagy 
Nemzetgyűlés képviselője, a Magyar Dolgozók Tanácsának 
egyik tótumfaktuma, aztán lelécel Nyugatra. Pártbüróm tag-
jai titokban jó katolikusok, de kiátkozzák a templomba járó 
tanítványaikat. Én is párttag vagyok, írom alapszervezetünk 
nevében a szebbnél szebb „Mult iubite și stimate...” köszöntő 
táviratokat, közben becsempészett szamizdat-irodalmat ol-
vasok, Szabad Európával alszom el. Komikus az egész, nem 
félelmetes, mert nem vittük vásárra a bőrünket. Ha szorult 
a hurok , ott volt a „közvéleményformálók”, az írásból élők, 

a színészek, a papok, más tanult emberek példája dobbantás-
ra, kitelepedésre! Lázadni csak duruzsolással mertünk, vagy 
olyan gyerekes gesztusokkal, amilyenekre én is sokáig büszke 
voltam.

Egy olyan fényképről jutott ez most eszembe, amit az egyik 
augusztus 23-a után kaptunk férjem fotós kollégájától, mert az 
RKP nevét piros-sárga-kék színű trikókban kirakó, guggoló di-
ákok között ott kuporgott a lányunk is. Azért, hogy két percre 
betűket rajzoljanak ki testükkel, vagy tánclépésben ellejtsenek 
a tribünön álló, feljelvényezett, kitüntetésekkel kirakott fejesek 
és talpnyalók előtt. Minden család szabadsága erre a periódusra 
meg volt lőve. Ha a gyerek nem jelent meg legkésőbb augusztus 
20-án az iskolai próbákon, magaviselete bánta. Erre a felvonulás-
ra azért emlékszem ilyen jól, mert ez volt az utolsó, amin én részt 
vettem. Miután a Tudor negyedbe költöztünk, a felvonulásra 
várakozó tömeg a Brassói úton rostokolt, míg sorra került, így 
innen nekem nagyon közel volt az egérutam a lakónegyedünk 
felé. Abban az évben fejezték be a Testvériség sugárút építését, 
avatták fel a Bulevard épületegyüttest, annak vendéglőjét, üzlet-
sorait. A hangosbemondóban a himnusz után, hazafias dalok 
ritmusában elkezdődött a felvonulás, miközben egy túlbuzgó 
újságíró, aki a magyar szöveget biztosította a román után, azt 
ordította a hangszóróból: – Jó reggelt, Csíkszereda! Jó reggelt, 
felhőkarcolók!

Felhőkarcolók? A tízemeletesek? – maradt tátva a szám ettől 
a felnagyító mucsai hülyeségtől. Mikor becsuktam, már el is tűn-
tem a tömegben. Hálás voltam a fickónak, hogy nem tudtam 
többé elviselni a hangját. Hazasomfordáltam, hogy fürdőruhá-
ban az erkélyről dicsérjem a „felhőkarcolókkal” cicázó, pártat-
lan és páratlan augusztusi nyári napot, amely, ha lepillantott, és 
meglátta, milyen tömegbolondság folyik drága pénzért a sugarai 
alatt, eltátotta a száját, és süsüt intett a homloka előtt.

„Jó reggelt, 
felhőkarcolók!”
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ó néhány évvel ezelőtt a Hargita Népe soro-
zatban közölte dr. Gellérd Juditnak az „úszó 
egyetemen” szerzett tapasztalataiból ihletődött 
írását. Szándékosan nem használom az útleírás 

kifejezést, hiszen az, ahogyan Gellérd Judit elmeséli mind-
azt, amit látott és átélt, sokkal több az útleírásánál. Népek, 
közösségek, emberek sorsáról vall úgy, hogy közben pilla-
natig sem feledkezik meg szülőföldjéről, a Székelyföldről, 
az itteni emberekről. Az orvos, a lelkész, a zenész és az író 
minden érzékenységével figyel – bárhol járjon a nagyvi-
lágban – elsősorban az emberekre. 

Az „úszó egyetem” egy világjáró hajón diákokkal töl-
tött egyetemi félév, melynek során körbehajózták a földet, 
és nyitott szemmel figyelték nemcsak a tengert, hanem az 
érintett szárazföldek tájait, nevezetességeit, és azoknak a 
népeknek a kultúráját, amelyekkel útjuk során találkoztak. 
Férjével, George Willamsszel tett utazásai során szintén 

rengeteg élményt, beszámolnivalót gyűjtött össze. Gellérd 
Judit ráadásul az az utazó, aki nem elégszik meg azzal, 
amit az előtérben lát. Ő szeret mindig bejutni a „színfa-
lak” mögé, még akkor is, ha az veszélyeket tartogat, ahol 
aztán alaposan körülnéz, hiszen meg akarja érteni az ok-
okozati összefüggéseket. Vagy egyszerűen csak átadja ma-
gát az élménynek, hagyja, hogy hasson rá a szépség, akár 
emberi lélekből, akár a természet különlegességéből árad. 
Mélyen átéli a hazájából kirekesztett vagy hazájában ott-
hontalannak nézett népeket: erdélyi mély gyökerei révén 
rendkívüli érzékenységgel reagál azokra az igazságtalansá-
gokra, amelyeket a világ különböző tájain élő népeknek el 
kellett viselniük a történelem folyamán, és amelyek ellen 
ma is lázadással, imával küzdenek sok helyen. 

Gellérd Judit Ahol leoldom saruimat című, a csíksze-
redai Pro Print Kiadónál megjelent könyve szédületes 
magasságokba és mélységekbe viszi magával az olvasót. 

Hogy ezek a magasságok és mélységek mennyire mérhe-
tők méterekben, illetve csak a lélek mércéjével, azt dönt-
sék el maguk az olvasók. Akik ott voltak a könyvbemu-
tatón, és látták a Nepálban, Indiában, Örményországban, 
Japánban, Hawaiin vagy éppen a  Machu Pichun készült 
filmfelvételeket, fotókat, és hallhatták a szerző lendületes, 
magával ragadó magyarázatát, látni fogják a képeket, és 
hallani fogják Gellérd Judit hangját olvasás közben is. De 
az is örömmel vegye kezébe a könyvet, akinek nem sikerült 
találkoznia írójával: szemléletes stílusa képeket tár elénk, 
hallatja a hangokat is, és olyan élményt biztosít, amely ré-
szesévé teszi az olvasót is mindannak, amit a szerző átélt. 
Érdemes tehát vele útra kelni, társául szegődni száraz-
földön és tengeren, és engedni, hogy vezessen el minket 
is azokba a magasságokba, mélységekbe, amelyeket átélt a 
Föld különböző vidékein. 

Takács Éva

Rendkívüli könyvbemutató tartottak a 
Székelyföld szerkesztőségében. A rend-
kívüliséget a könyv szerzője biztosította, 

ugyanis dr. Gellérd Judit maga is  
rendkívüli személyiség. 

Érdemes 
Gellérd Judittal 

utazni – 
olvasóként

J


