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Egy, a logikus gondolkozásáról ismert csíkszeredai barátom, maga is szülő és pedagógus, a minap azt 
kérdezte a gimnáziumi keresztvitáról: – A kérdés, hogy szabad-e egyáltalán a keresztről egyezkedni? Ha 
pedig igen, akkor kik lehetnek vitapartnerek a kérdésben? És milyen jogalapon? Mert ha csak azon az 
alapon, hogy véletlenül most éppen egyesek dolgoznak „intra muros”, azaz a falakon belül, mások azokon 
kívül, még nem jogosíthat fel senkit arra, hogy szentenciákkal dobálózzon ebben a kérdésben. 

Igen, így fel lehet, vagy csakis így lehet feltenni a kérdést. Ha igaz az, hogy több mint ezer esztendeje 
I. (Szent) István királyunk óta a kereszt a legelső, a legfontosabb és a legszentebb jelképe a magyarságnak, 
akkor tényleg szentségtörés- és nemzetárulásszámba megy a keresztről vitát nyitni. 

Ne tudnák mindazok, akik ma „világi” érvekre és a felvilágosultságukra hivatkoznak, hogy hányszor 
ment a magyar a kereszt jele alatt élet-halál küzdelembe a különféle pogány hordák ellen, amellyel any-
nyiszor kivívta a keresztény európai népek legmagasabb fokú elismerését? Az idén múlt 555 esztendeje 
Hunyadi János dicsőséges nándorfehérvári győzelmének, amellyel megmentette a kereszténységet és az 
európai civilizációt a pusztulástól, s amelynek az örök emlékezetére rendelte el az egyház feje a déli ha-
rangszót az egész keresztény világban? Vajon, lehet magyar és értelmiségi, aki ne tudná, hogy ezt a csatát 
is a szent kereszt jele alatt vívta meg a magyar?!

Keresztény és keresztyén Bocskai, Bethlen és a Rákócziak, 
akiknek szent volt a lelkiismereti és a vallásszabadság, ezek mind 
a legértékesebb hagyományai, különösképpen az erdélyi magyar-
ságnak. Kivéve azt a négy gyászos évtizedet, amikor a kommu-
nisták elorozták iskoláinkat (1948) és börtönbe zárták a keresz-
tet magasra tartó legkiválóbb papjainkat. A történelemnek ez a 
41 évig tartó tragikus vargabetűje után lassan és nehezen tört 
magának utat a normalitás az elmúlt két évtizedben. Elsősorban 
azért, mert a szellemi fertőzöttség mély és súlyos. De mára remél-
hetően vége az iskolák elorzásának és az ifjú generációk lelki-szel-
lemi elnyomorításának.

A nehezen visszaszerzett csíkszeredai főgimnázium és a ben-
ne folyó oktató-nevelői munka sem lehet többé a szellemi-eszmei 
elorzás terrénuma! Mert ez a nép nem fog ja ezt még egyszer meg-
engedni! Akkor pedig miről is vitatkozunk? A keresztről? Az nem 
lehet többé egyezkedés, alku tárgya.

Az esetet alaposan kielemezve megállapítható, hogy bizonyos sze-
mélyi antipátiákkal nem lehet teljesen megmagyarázni a történteket. 
Egy sokkal komplexebb jelenség manifesztációjával van dolgunk, 
amely lehet, hogy posztkommunista fogantatású, de majdnem bizo-
nyosan egyfajta libertáriánus szemléletből fakad, és a kereszt-üggyel 
ütni akar egy jókorát és messzehangzót az RMDSZ mellett csende-
sen kitartó katolikus egyházon.

„Tantestületi replika kereszt-kérdésben” címmel a Csíki Hír-
lap szeptember 27-i számának tudósításából megtudtuk, hogy 
„politikai-hatalmi nyomásgyakorlás” ügye forog fenn; hogy 
szerződésszegést követett el a tulajdonost képviselő Szent Kereszt 
Főplébánia, mert beavatkozott  az „állami iskola működésébe”. 
Úgy hiszem, ez csúsztatás, mert pontosan az intézményt működtető önkormányzat képviselői álltak ki 
legelőbb a keresztek visszatétele mellett. És 2011-ben összemosni egy saját önkormányzati fenntartású 
tanintézményt egy akármilyen gazdátlan állami iskolával, számomra azoknak az egyáltalán nem he-
lyénvaló nosztalgiáját jeleníti meg, akik szívesebben látnák viszont a román hatóságok eszmei-szellemi 
irányítását, mintsem az iskola alapítóinak a szellemiségét iskoláink felett. Talán mert a román állami 
hatóságoknak nincsenek jelen pillanatban valláserkölcsi elvárásai az oktatókkal szemben, akik tehát arra 
irányíthatják a rájuk bízott tanulók világnézeti nevelését, amerre nekik tetszik. Talán függően attól, hogy 
kik és mire is nevelték őket, valahol – valamikor!?... Szabadság ez a javából, vagy csak egy tágra nyitott 
kapu az akár a nihilizmusig (a semmiben sem hivés) is vezető eszmei szabadosság irányába?

Engem meggondolkoztatott, hogy a két helyi napilap mennyire másként kommentálta a történte-
ket. Mert amíg az egyik – mindegy, hogy melyik – az iskola tulajdonosának „törvénytelen és megen-
gedhetetlen beavatkozásáról” és az oktatói kar egy részének arról az elvárásáról szól, hogy az „maga 
dönthessen az identitást kifejező jelképekről”, addig a másik az intézmény vezetőjét idézve kiemeli, 
hogy „a tanárok hosszabb – nem kapkodás jellegű – konzultációsorozatban gondolkodnak”, amivel 
messzemenően egyet lehet érteni. A minden érdekelt fél által méltán támogatott konzultációsorozat 
mindenekelőtt tisztázhatná az oktatói-nevelői személyzet által felvállalt – vagy elutasított – eszmei-
szellemi értékeket. Már csak azért is, tudják a szülők, hogy milyen szellemi irányítást fognak majd 
kapni gyermekeik, akiket rájuk bíznak?

Egyébként a munkáltató – jelen esetben Csíkszereda önkormányzatának az állampolgárok által 
megválasztott testülete – az eszmei-szellemi irányultságot bármikor feltételként szabhatja, sőt számon 
is kérheti az intézmény alkalmazottjaitól. Ez már így működik Európa és a világ jeles kollégiumaiban 
Pannonhalmától a Sacre Coeur-ig és Heidelbergtől Etonig, és lehetne még sorolni a példákat.

Remélhetőleg, hosszú évtizedek után minálunk is!... Mert senki sem tagadhatja, hogy a helybeli Octavian 
Goga Nemzeti Kollégium és a Márton Áron Gimnázium hagyományai és az ezeknek megfelelő szellemi-esz-
mei értékek között különbségek lehetnek, de különbözhetnek a kulturális és más prioritásaik is. Mindezeket 
figyelembe véve káros volna a politikai teszt tárgyává tenni a gimnáziumot, amikor elsősorban az „alapító 
atyák”, a fenntartó testület és a tulajdonos szándékait volna kötelező szem előtt tartani. Ha pedig nem, akkor 
nem szabad tovább visszaélni a névadó szellemi örökségével (sem mögéje bújni!), hanem egyszerűen le kell 
azt cserélni! Lássuk meg végre, mi marad meg egy meztelen „Matematika-Fizika Líceummá” visszavedlő 
„állami iskolából”?

Gyergyóig harminc órát utaztam majdnem egyhuzamban, hajón, 
autóbuszon, repülőn és vonaton. Ahonnan elindultam, sütött a nap, 
oleanderösvények nyomakodtak a sziklákról a tenger felé, és mindenfelé 
mandulafagylaltot kínálgattak az árusok, amelynek módjára egy ezer 
évvel korábbi emirátus sakkozó urai tanították  ki őket. Ahová megér-
keztem, ott már fehérlett az erdők alja, és hajnali három óra tizennyolc 
perckor összevesztem egy állomásfőnökkel.

Az utazni nem szeretők bábuszerű nyugalmával viseltem el – egy 
perc híján – a harminc órát. A gyorsjáratú katamaránon – négy, egyen-
ként tizenegyezer-négyszáz lóerős motor, a hajó Európa felé tartó első 
útján percek alatt csodálkozó pontokká zsugorodtak az Ádeni-öböl kaló-
zai – találtam egy helyet, ahonnan be lehetett látni a rakodótérbe. Piros 
trikós, gyerektestű, csupa ín, izom Fülöp-szigeteki munkások bámultak 
vissza egy hajótestekbe kényszerült nép visszafogott, udvarias utálatával. 
Nyüzsgésük lentről, a gépház zajából, a rakodótér üres sötétjéből táplálta 
a bankok, posták, pénzutalványozó intézetek láthatatlan köldökzsinór-
jait, az egyetlen nyomvonalat, amelyen elküldött fél-fizetések nyomában 
egyszer talán majd ők is újra megérkezhetnek – haza. 

A busz műszerfalára egy giccses porcelán hamutartó volt ragaszt-
va, a sofőr mindenkinek bemutatkozott, aki hagyott neki ötven centet. 
Helló, máj ném iz Gianni – vigyorogta. Mondtam, az én nevem is 
Gianni. Tudni akarta, hová utazom. Gyergyóba. Az nagy ország-e? 
Nem annyira. Ingatta a fejét: – Akkor te nem is lehetsz Gianni – álla-
pította meg, szomorúan a hamuzóra sandítva, hogy nem kabátgombot 
hagytam-e én, az ál-Gianni. Ez fontos lehetett: a visszapillantó tükör-
re akasztott tokból, egy skapuláré társaságából, egy fényképről szintén a 
hamutárcát leste egy fiatal, püffedt arcú nő és egy iskoláskorú gyermek. 
Feltehetően szintén Gianni. 

Először repültem női pilótával, a beszálláskor, a lépcső tetejéről be-
néztem a vezérlőfülkébe, látta rajtam, hogy meglepődtem. Normának 
hívták – ő volt a szigetvilág nemzeti légitársaságának első női pilótája. 
Nyelvükön a pilóta szónak nincs nőnemű megfelelője. Landolás után ki-
jött elköszönni az utasoktól, megjegyezhette az arcom, mert mosolygott, 
de beharapta az ajkát. Kellemetlen emlékeket juttathattam eszébe.

Bukarestben egy fiatal srác vitt a reptérről a pályaudvarra, kom-
mentálta a csúcsforgalom cikázó részleteit. – Nézd már a barmot a 
dubával, mindjárt belém jön. Hogy az Isten szegénysége verje meg! A 
kanyarjelző biztos extra volt, amikor a kocsit vette. Raknám a lábamat 
a taxisok seggébe! Idegességében nevetgélt. A főnöke városi terepjáróját 
vezette, a talpraesettségre kényszerítettek agresszivitásával és gyors re-
akcióidejével váltogatta a sávokat. – Utálok vezetni – mondta meg-
könnyebbülten, amikor kirakott. 

A Nyugati pályaudvarról kigördülő szerelvény ízelt testét egy szá-
zad háborúi, paktumai és diktátumai rendezték össze. Az úton vasúti 
munkások többször szétkapcsolták a vonatot, cukorrépaföldekből ki-
hasított állomásokon kocsikat 
akasztottak le róla, új vagono-
kat fűztek fel. Gyors mozgású, 
olajos, maguk elé világító 
éjszakai lények – valamikor 
közülük emelkedhetett ki a 
mozdonyvezető is, aki, késést 
akarva behozni, irgalmatlan 
csörtébe hajszolta a szerel-
vényt.

A gyergyószentmiklósi 
állomáson egy percet áll a 
vonat. Az én kocsim hátra, 
jóval a peron utáni szakasz-
ba került. Ajtaja előtt egy fa 
méretű fűzbokor, szorosan 
a kocsira hajolva, esélyt sem adva a leszállásra. Maradt az ugrás. – 
Milyen állomása van itt magának? – kiabáltam a vonatot elegendő 
vasutasnak. Ce gară ai matale pe aici?

Nem értette, hogy nem rá vagyok ideges. Nem az államvasútra, 
amelynek nincs pénze, ideje, érkezése peront építeni. Nem az önkor-
mányzatra, amelynek semmi köze a vasúti megállóhoz. Nem a székely 
ezermesterekre, akik akár foszniból is ácsolhatnának oda egy emel-
vényt, amire ugyan soha az életben nem adna nekik engedélyt semmi-
lyen hatóság, akkor sem, ha az alacsony peronról saját anyjukat, nagy-
anyjukat kell akár minden nap kínlódva, káromkodva feltuszkolniuk 
a vonatra. A banális és megalázó helyzet megváltoztathatatlansága 
miatt kiabáltam, a filippínók, a Giannik, a női pilóták és a dagadt 
lábú öregasszonyok mindig másoktól függő tehetetlenségével.

Az állomásfőnök dörmögött valamit. Valószínűleg, hogy menjek 
az anyámba. Az utazás utolsó mondata. Megérkeztem.

Replikák, kompetenciák
vagy őszinte párbeszéd?

Az utazás vége
                                                    Nagy Benedek                    Burus János Botond
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