
A táltosok szertartásával vagy a 
napimádattal együtt kerülhet fel 
az Unesco-listára a csík so mlyói 
búcsú – hívja fel a figyel met a 
Keresztalja katolikus he tilap. A 
ferencesek a téma alapos isme-
rete híján óvatosan foglalnak 
állást, azonban a zarándoklatot 
a szellemi világörökség címre 
felterjesztő kulturális miniszter, 
illetve az azt néprajzi-antropoló-
giai szempontból kutató etnog-
ráfus szerint egyik komponenst 
sem lehet megkerülni.
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punktúra – néhány 
találomra kiválasztott 

példa az UNESCO védelme alatt 
álló listából, amelyek a szellemi 
világörökség részét képezik. Erre 
a listára kerülhet fel a csíksomlyói 
búcsú is, miután a román művelő-
dési minisztérium illetékes bizott-
sága múlt kedden arról döntött, a 
nemzetközi szervezethez terjeszti 
fel elfogadásra a magyarság legna-
gyobb zarándoklatát” – hívja fel 
a figyelmet legfrissebb számában 
a Keresztalja című katolikus heti-
lap. A kiadvány szerint viszont a 
ferencesek nem értenek egyet az-
zal, hogy a búcsús keresztaljákkal 
együtt a napimádás, illetve más, a 
katolikus egyházhoz nem kötődő 
jelenségek is UNESCO-védelem-
ben részesüljenek.

Márpedig a két összetevő egy-
más szerves kiegészítője, vélik 
többen is az Országos Szellemi 
Örökség Bizottság elé terjesztett 
javaslat támogatói közül – példá-

ul az annak alapjául szolgáló do-
kumentáció szerzője, dr. Tánczos 
Vilmos néprajzkutató vagy az elő-
terjesztést szorgalmazó Kelemen 
Hunor kulturális miniszter. „A 
csíksomlyói búcsú ma már olyan 
zarándokhely, amilyen kevés van 
Európában. Természetesen elsősor-
ban vallásos szempontból fontos, 
de van kulturális komponense is, 
a kettőt pedig úgy kell összeegyez-
tetni, hogy az egyházi dogma, 
hagyomány ne sérüljön, másrészt 
azt ki kell egészítenie a kulturális 
komponensnek is” – magyarázta 
tegnap lapunknak Kelemen Hu-
nor. A tárcavezető szerint a vallási 

összetevő jelenleg még nincs kész, 
ez a katolikus egyháznak, illetve 
a ferences rendtartománynak lesz 
majd a feladata, „de hosszú hó-
napoknak kell még eltelnie, mire 
sikerül összeállítani a dokumen-
tációt, amelynek meg kell felelnie 
az UNESCO-kritériumoknak is”. 
Kelemen egyébként várhatóan 
ezen a hétvégén találkozik a feren-
cesekkel, hogy egyeztessen velük a 
vallási komponensről.

A minisztérium és az érintett 
ferences rendtartomány közötti 
kommunikációt egyébként hi á-
n y olja is a tartományfőnök. 
Amint Orbán Szabolcs tegnap 

lapunknak fogalmazott, csupán a 
sajtón keresztül „beszélgetnek”, és 
a szaktárca részéről az volt az utol-
só megkeresés, amikor Hegedüs 
Csilla minisztériumi tanácsos arra 
kérte őket, nyújtsanak be egy rövid 
tanulmányt, amely a búcsút és a 
ferencesek tevékenységét történel-
mi szempontból bemutatja, illetve 
egy kérést. A vallási szempon-
toknak a kulturális összetevőkkel 
együtt történő felterjesztése kap-
csán azonban Orbán óvatosan 
fogalmazott: mint mondta, előbb 
szeretne egyeztetni a minisztéri-
ummal, mert nem az a cél, hogy 
kihátráljanak a kezdeményezés mö-

gül, még ha elvi lehetőségként ez 
is felmerült. Az ő támogatásukra 
pedig mindenképpen szükség van, 
hiszen a listára való felvétel egyik 
követelménye, hogy az érintett kö-
zösség, csoport vagy egyének hoz-
zájárulása is meglegyen.

Noha abban valamennyi érintett 
egyetért, hogy a búcsú elsősorban 
vallási szempontból fontos, a felter-
jesztéskor a szakmai szempontokra 
helyezik a hangsúlyt. Amint Pozsony 
Ferenc néprajzkutató, a miniszté-
rium keretein belül a csíksomlyói 
búcsú UNESCO-jelöléséért felelős 
szakmai bizottság vezetője a Kereszt-
aljának elmondta, az UNESCO 
által megjelölt kategóriák közül 
a „vallásos fesztivál” illik leginkább 
a búcsúra, így a pályázattal is ennek 
igyekeznek majd megfelelni. Meg-
látása szerint a csíksomlyói búcsú 
nem pusztán egy székelyföldi kato-
likus esemény, hanem annak számos 
interetnikus és felekezetközi vonat-
kozása is van, amely ráadásul a leg-
különbözőbb kulturális csoportokat 
gyűjti egybe.

Kelemen Hunor ezért is adott 
hangot értetlenségének a témafel-
vetés kapcsán, mert szerinte „miu-
tán egy teljesen tisztességes és több 
helyről elindult szándék találko-
zott, és elértük, hogy az Országos 
Szellemi Örökség Bizottságnak 
megvan a jóváhagyása a felter-
jesztéshez, valaki keresi a kákán a 
csomót”. A miniszter felhívta a fi-
gyelmet annak fontosságára, hogy 
Romániában először kerülhet fel 
valami az UNESCO szellemi vi-
lágörökség listájára, az pedig tör-
ténetesen az ország legnagyobb és 
magyar egyházi rendezvénye.
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Hargita megyében a medve mellett a fűtés sem játék – ezt 
még az is rögtön felfogja, aki amúgy más vidékről származ-
va nem épp az október elejétől kora májusig tartó télidőhöz 
szokott. Arról pedig talán jobb nem is beszélni, hogy a fű-
tésszámlához való hozzáállása a csíki, udvarhelyi s gyergyói 
embereknek – különösen, ha városlakókról van szó – egészen 
más, mint a nagyváradiaknak vagy épp akár a januárban 
is tavaszhoz szokott bukarestieknek. Úgy vélem, nem túlzás, 
ha azt mondom, bizony-bizony mifelénk családok kenyérre 
valója, a felhalmozott és kifizetetlen számláikon keresztül 
pedig ne adj’ isten egész anyagi egzisztenciája múlhat a hosz-
szú téli napok fűtésköltségein. Hogy milyen hosszú és kegyet-
len lesz az idei tél, az majd a későbbiekben elválik, de egy 
máris biztosnak tűnik: egy banival se lesz olcsóbb, mint a 
tavalyi – és akkor még a lényeget tudatosan homályosítva, 
finoman is fogalmaztam.

Ám hogy világosabb legyek: ha a fűtéspótlék szintje és 
a lépcsőházakba kifüggesztett téli fizetnivalók nagysága a 
fűtésszubvencióból IMF-taktusra kitáncoló állam „jóté-
konykodása” okán valóban csak a helyi önkormányzatokon 
fog múlni, akkor a kifordított üres zsebek láttán jobb, ha 
senki sem ámítja magát. Ha mégis, akkor könnyen lehet, 
ráfázhat. Ugyanis ha decemberi–januári fűtésszámlákról 
lesz szó – tessék szó szerint venni –, nem lesznek helyi meg-
mentők. A leg jobb esetben is csupán kármentők, ha helyi 
adólejeinkből bírják, akkor amolyan veszteségenyhítők. De 
jobban belegondolva, a végső számla kiegyenlítése, avagy 
a kompenzáció fejében másról felkínált lemondás, így is, 

úgy is nekünk marad. Hisz ígérni is mindig csak a mi zse-
bünkre szoktak…

Hogy például Csíkszereda esetében a távfűtés valóban az 
előre beharangozott 50 százalékos mértékben fog-e drágul-
ni, vagy esetleg valamivel kisebb léptékkel, az napokon belül 
szintén ki fog derülni. De utóbbi már – ahogy erre próbál-
tam célozni – nem a kormány sajátos állampolgár-szerető 
gondoskodásán fog múlni. Arra pedig már most készüljön 
fel mindenki, hisz borítékolható, hogy jól fűtött lakáshoz a 
közköltségi hirdetők előtt október–november után hidegrá-
zás is párosulni fog. Utóbbi pedig – figyelem – ingyen és bér-
mentve fog járni, még akkor is, ha senki sem rendelt belőle. 
Márpedig higgyék el, tényleg nem ártana – legalább csak a 
megszoktatás kedvéért is –, ha mindenki a mögöttünk ha-
gyott télidőszak fűtésköltségeit – a közeljövő fizetnivalóira 
való tekintettel – 1,3-1,4 vagy épp a legrosszabbra készülve, 

1,5-ös szorzókkal kezdené el újra felidézni. Hisz köztudott: 
jobb félni, mint megijedni.

De – ha a pletykák igazak – azok se nagyon kárörvend-
jenek, akik saját hőközponttal rendelkeznek, hisz pártunk és 
kormányunk a rossz nyelvek szerint számukra is készít aján-
dékcsomagot. A lakossági földgáz árára vállalt árdrágítás el-
leni garancia ugyanis önmagában még nem költségszinten 
tartási életbiztosítás. Azt ugyanis semmi se tiltja, hogy a 
lakossági saját hőközpontokat, fali gázkazánokat – esetleg – 
valamilyen megkülönböztetett figyelmességből eredő külön-
adóval sújtsák. Úgy is fogalmazhatnék: a lakosság egy körét 
a nagy közösről való leválás miatt keserűpirula víz nélküli 
lenyelésére kényszerítsék.

Szóval – egy szó mint száz – forró lesz ez az idei tél. Be-
vallom, a közelgő téli fűtésszámlák kapcsán nem kis iróniával 
jutott eszembe az aranyhalat kifogó szegény ember esete, aki a 
hal szabadon bocsátásáért jutalmul a melegedés és a jól lakás 
közül választhatott, de a szegény ember egyszerűen csak sza-
lonnát akart sütni. Szívleljék meg. Később talán még hasznos 
lehet…

És különben is – hogy ne maradjunk rossz szájízzel – idén 
télre, a bő termésnek hála, töredékáras lett a pityóka. Éljenek 
hát vele…
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