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Körkép
csík

A zabolai Mikes-grófokról vetítettek egy filmet tegnap a közszol-
gálati televízió kettes csatornáján. Meg voltak szólaltatva a család 
tagjai (legtöbbet Gregor Mikes gróf feleségét beszéltették), valamint 
helybéliek. A zabolaiak közül időseket szólaltattak meg, azzal a 
céllal, hogy talán még felidéznek valami személyes, a grófi család-
hoz kapcsolódó élményt. A filmben rengeteg pontatlan információ 
elhangzott, nagyon sok fordítási hiba nyomán. Nagyon sok esetben 
nem azt fordították, amit a filmben szereplő személyek mondtak – 
a család tagjai angolul beszéltek. Ugyanakkor egy idős asszonyt ro-
mánul nyilatkoztattak, amikor nyilvánvaló volt, hogy nem tudja 
kifejezni magát. Szegény néni aztán beszélt összevissza, nem azért, 
mert nem lett volna esetleg koherens mondanivalója, hanem azért, 
mert óriási erőfeszítésébe került megtalálni azt a néhány román szót, 
amelyikkel valamennyire is leírja azt, amire gondolt. 

A filmet nézve nem a tartalmára figyeltem, inkább azon mor-
fondíroztam, hogy mire gondolhat egy román néző, aki látja a pro-
dukciót. 

Kétségtelenül jó dolog, hogy a román tévéadók kezdtek figyelni a 
Székelyföldre, de ezeket a riportokat nézve rájöhetünk, hogy nagyon 
sok időnek kell eltelnie ahhoz, hogy normálisan tudják kezelni az in-
formációkat. Például a filmben elhangzik, hogy Gregor Mikes min-
dig is ragaszkodást érzett Háromszékhez – a román fordítás nem ve-
szi át a  Háromszék kifejezést, hanem azt feliratozzák, hogy „această 
zonă”. Vajon miért kell félni a Háromszék kifejezéstől, a Székelyföld 
megnevezéstől? Miért nem lehet elismerni, hogy ezek használatban 
lévő, egy lelki térkép (is) alapján beazonosítható entitások?

A filmben tabuként kezelik a nemzetiségi kérdést, és azt is, hogy 
itt magyar nemesi családokról beszélünk. Elhangzik, hogy a kastély 
készen állt a Magyarországról és Ausztriából érkező nemesi csalá-
dok fogadására (eltekintve a félkegyelmű felvetéstől, ami az akkori 
szándékokat valami hoteltulajdonosi indíttatásra vezeti vissza), az 
egész úgy hangzik, mintha itt valami Magyarországtól és a magyar 
nemesi rétegtől eltérő rendszer/vidék/családok működtek volna. 
Óvatosan elkerültek minden vonatkozást, ami arra utalhatna, hogy 
ezek az emberek magyarok, és a magyar családi vonal folytatása 
mellett döntöttek. Az a tény, hogy angolul beszéltetik a szereplőket, és 
nem magyarul, már eleve nem helyénvaló.

A kérdés, ami adódik, örökzöld: hogyan érhetnénk el, hogy ne 
ilyen imázzsal jelenjünk meg a román közönség előtt? Igaz, hogy ez 
egy adott család, adott helyzet – de ez is rólunk, székelyföldi magya-

rokról szól, arról, hogy mi vagyunk itt őshonosok, és továbbra is mi 
szeretnénk igazgatni dolgainkat ezen a vidéken.

Nagyon sokszor felvetődött, hogy kezünkbe kellene vennünk a 
rólunk szóló kommunikációt, rendszeresítsük a saját magunkról 
való információközlést a román média felé. Készítsük el a fentihez 
hasonló (csak korrekt módon szerkesztett és felépített) kisfilmjeinket, 
riportjainkat, kimondottan a román közönségre gondolva. Úgy, 
hogy ne érezzék sértőnek, de ne is engedjünk benne a tényekből. Mi, 
magyarok, sokkal többet tudunk Erdélyről, mint a románok – ne-
künk itt minden hely élő történelem. Ezt az információs előnyt sajnos 
képtelenek vagyunk kihasználni mind kommunikációs, mind tu-
risztikai szempontból. Nagyon sok hasznunk származna csak abból, 
hogy adott dolgokat nem politikusok kellene elmondjanak, hanem 
mindenféle társadalmi kategóriák képviselői. Ugyanakkor egyszer és 
mindenkorra le lehetne számolni azzal a román manipulációval is, 
hogy az autonómia és egyéb követeléseink csak a politikusok fejében 
születnek meg, és az itteni embereket ezek a kérdések nem is érdeklik.

Tudom, hogy akik filmeket gyártanak, a megrendelők felé tájé-
kozódnak, ezért a magyar tévéadók szájíze szerint készítik el film-
jeiket. De talán megjelenhetne egy olyan megrendelő is, aki a fent 
említett célokat érzi magáénak, és ha nem is többet, de évente egy-két 
filmet és riportot elkészíttet, majd a megfelelő csatornákon el is helyez. 
Nagyon fontos lenne.

Mit gondolnak 
rólunk a románok?

  NézőpoNt n Isán István Csongor

hirdetés

Árvíz és jégeső okozott kÁrt szentmihÁlyon

Megtelt a tölcsér
méteresnél nagyobb árhullám 
höm pölygött le pénteken este Csík
szentmihályon, miután az Ajnád és 
lóvész körüli hegyekben lezúdult 
esőt nem bírták elvezetni a patak
medrek. Az árvíz több mint 250 gaz
daságban tett kárt, megrongált 11 
kilométer utat, és 5 hidat, valamint 
száz pallót tett tönkre.

hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Villámlással, mennydörgéssel, 
jégesővel igazolta a péntek es
tétől érvénybe lépett sárga ri

asztást az időjárás Csíkszentmihályon, 
és hamarosan jött is az árhullám: a 
Lóvész és Ajnád körül bekövetkezett 
felhőszakadás miatt a hegyekből lezú
duló vízmennyiséget nem bírták elve
zetni a patakmedrek. Egy, az út szélére 
leparkolt autót magával ragadott a víz, 
több helyi lakos arról is beszámolt, 
hogy a kapuk előtt lerakott rönkfáikat 
is elvitte az áradat. Kutak, pincék tel
tek fel vízzel, a termőföldek kultúráit, 
háztáji kertek veteményeseit semmisí
tette meg az árvíz.

Több ajnádi lakos a csík szent mi
hályi templom mellett vesztegelt, a 
hazafelé vezető utat ugyanis elvágta az 
ár. „Minden fehérlett a jókora jégdara
boktól, az időjárás elől menekülve egy 
hídon hajtottunk át. Szerencsére még 
időben, hiszen tíz perc múlva minde
nestől elvitte az ár” – mesélte Füstös 
Csongor Nemere, aki egy felcsíki ke
rékpártúra kapcsán cseppent az ese
mények közepébe. Több mint 250 
gazdaságot érintett az árhullám, és – 
amire tavaly nem volt példa, noha öt 
alkalommal érintett az ár különböző 

településrészeket – néhány lakóházba 
is betört a víz.

Az árhullámot egy alig húszper
ces, a környező hegyekben lezúduló, 
négyzetméterenként harminc liter 
csapadékvizet produkáló zápor
eső okozta. „Földrajzi fekvése miatt 
Csíkszentmihály rossz helyzetben 
van, a környék hegyei által tölcsérsze
rűen körülölelt medence kijáratánál 
terül el. A hegyekben pontszerűen 
leeső záporesők hozamával nem bir
kóznak meg a patakmedrek, vízelve

zető sáncok. A környéken komolyabb, 
hatmillió lej összértékű árvízvédel
mi beruházásokat eszközölnénk, az 
ütemterv szerint már augusztus kö
zepén elkezdődik Rákospatakának 
a szabályozása Madéfalva, Vacsárcsi, 
Ajnád, Szentmihály szakaszán. Ez 

mederkotrást, támfal és keresztgát
készítést, a hidak megerősítését je
lenti” – nyilatkozta Miklós Géza, az 
Olt Vízügyi Igazgatóság csíkszeredai 
szakaszmérnökségének igazgatója. Az 
igazgató Kósa Péterrel, a település pol
gármesterével együtt igyekezett össze

hangolni a helyiek munkáját, akik a 
vízügyi hatóság által rendelkezésükre 
bocsátott homokzsákokkal igyekez
tek védeni a portákat az áradástól. „Ta
valy öt alkalommal sújtott bennünket 
az árvíz, de egyik sem volt ilyen súlyos. 
Úgy értesültem, hogy idén lakóhá
zakat is elárasztott a víz, illetve több 
pince és kút került víz alá. Bizony 
eléggé sokba került a károk helyreállí
tása, noha sokat segítettek a környező 
települések önkormányzatai, ahonnan 
szivattyúkkal siettek a segítségünkre 
az ottani önkéntes tűzoltó alakulatok, 
illetve támogatott bennünket a me
gyei tanács is. Az idén – lévén, hogy 
nagyobb volt a víz – feltehetően még 
többe fog kerülni”– nyilatkozta Kósa 
Péter polgármester.

A megyei önkormányzat részéről 
már meg is érkezett az első segély, Bor
boly Csaba tanácselnök bejelentette, 
hogy Hargita Megye Tanácsa ötezer 
lejt utal ki a község számára. Az ösz
szeggel azoknak a gépeknek az üzem
anyagköltségét fedezik, amelyeket a 
polgármesteri hivatal helyezett üzem
be a megrongálódott községi utak 
járhatóvá tétele érdekében – közölte a 
tanácselnök.

Az érdemleges megoldást egy jól át
gondolt árvízvédelmi rendszer kiépítése 
jelentené, hiszen amíg fennáll a jelenlegi 
áldatlan állapot, minden, a hegyekben 
lezúdult záport követően készíthetik a 
homokzsákokat a szentmihályiak.

A falun keresztülhömpölygő ár miatt vesztegelő lakosok Csíkszentmihályon. Régóta tartanak a vésztől fotó: hompoth loránd

leálltak a vonatok

A heves pénteki esőzés a vasúti forgalomban is fennakadást okozott, több órát vesz
tegeltek a vonatok. Csíkszentmihály közelében az esővíz által meglazított talaj egy 
szakaszon a sínekre omlott. Az akadályt a Hargita Megyei Olt Sürgősségi Esetek 
Felügyelőségének munkatársai távolították el a pályáról. A földcsuszamlás miatt a 
Suceava–Brassó között közlekedő gyors és a Mărăşeşti–Csíkszereda személyvonat 
utasai kénytelenek voltak több mint három órán át vesztegelni.


