
folytatás a 7. oldalról
Mint jeleztük, a harmadik jelkép a régi 

székely címer: a pajzs (64 x 77 cm) vörös 
mezejében a pajzsfő első felében gomolygó 
ezüst felhőből aláereszkedő, balra fordult, 
könyökben hajlított ezüstpáncélos kar ke-
zében függőlegesen álló kardot tart hegyé-
vel fölfelé. A kard ötleveles aranykoronán 
halad át, csúcsával jobbra álló ezüst szívet 
és jobbra fordult, kitátott szájú arany med-
vefőt döf át. Az állatfejet jobbról csökkenő 
arany holdsarló, balról hatágú aranycsillag 
övezi.

Majdnem azonos, csak fordított, jobb-
ra forduló kart tartalmazó festett címer van 
a csíkcsobotfalvi egyik szárnyasoltárnak a 
kolozsvári szépművészeti múzeum rak-
tárában porosodó predelláján, hasonló a 
csíkmenasági római katolikus templom 
szentélyboltozatán, kőből faragott cí-
mer a bögözi református és székelyderzsi 
unitárius templom szentélyének egy-egy 
gyámkövén.

Az úgynevezett régi székely címer min-
den elemét tartalmazza a festett jelkép, 
ehhez még hozzáadták másodlagos címer-
képként a holdat és csillagot. Egyes szerzők 

egyesített régi és új székely címerként ne-
vezik meg a szimbólumot. Ezt a megállapí-
tást nem osztjuk, mert a csillag és hold nem 
egyenlő súlyú a fő címerképpel, csupán 
másodlagos szerepet tölt be, inkább úgy 
fogalmaznánk, hogy az égitestek jelenléte 
hatványozza a székely jelleget.

Érdekesnek tűnhet, hogy hasonló címe-
rektől eltérően ebben az esetben a páncélos 
kar hátrafordul, nem előre. Ennek magya-
rázata abban áll, hogy akkoriban élt még 
a heraldikai udvariasság elve, a címer nem 
fordíthatott hátat az uralkodó címerének, 
hanem szembenézett vele.

A címerképek jelentése: a fegyvert tartó 
páncélos kar a gyepűk védelmét jelképezi, 
felhőből való eredeztetése arra utal, hogy 
ez mennyei küldetés. A kard elsőként a ko-
ronán hatol át, ezzel azt jelképezi, hogy a 
magyar királyságot, annak gyepűit kellett 
a székelyeknek védelmezniük. Az átszúrt 
szív az áldozatkészséget jelképezi, a medve-
fej a székelyek bátorságát hivatott mutatni. 
A csillag és a hold, mint az úgynevezett új 
székely címer elemei, a jelkép székely voltát 
erősítik.

Szekeres Attila István
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ombasztikus újságcímet idézek a nyolcva-
nas évekből. Gigászi? Hát ez marhaság! 
De mondjuk, szakadatlan munka, az 
volt! Hosszan tartó ütemes taps! Felállva! 

Amint azt a négy-öt oldalon leközölt főtitkári beszé-
dek szinte minden bekezdése után dőlt betűvel, záró-
jelben odaírták. Por, sár, gumicsizmás, mocskos szürke 
„salopétás”, műanyag fejvédős építők százai, daruk, ex-
kavátorok, teherautók lépten-nyomon, a talajviszony-
ok miatti 12–14 méteres betoncölöpök leverésének 
tompa puffanásai. Ebben éltünk évekig a ’89 decemberi nagy 
megtorpanásig, amiután lassan minden megváltozott, elin-
dult valamerre, csak a városépítés lett halálos beteg és várja 
azóta is a csodaterápiát és gyógyászait!

Ha más területeken kétségbeesve figyeltük a parancsura-
lom fojtogató következményeit, a mi kis városunk kiépítését 
örömmel követtük, s hogy ezt nem a nosztalgia íratja velem, 
annak bizonyítékául elég, ha sorolni kezdem, mi épült röp-
ke húsz év alatt, hogy egy mai húszéves elképzelhesse, hogy 
nézne ki ma a városunk ezek nélkül: megyeháza, szakszerve-
zeti művelődési ház, a mai Sapientia, akkor Hargita Szállo-
da, a tapstér és környékbeli összes tömbház, a Virág utca, a 
Transilvánia mozi, a Központi Áruház és a környező panel-
lakások, a megyei kórház és a poliklinika, a Fenyő Szálló, a 
műjégpálya, négy kilométer csatorna- és vízhálózat, 75 ezer 
telefonvonal, telefon- és távíróközpont, autóbusz-pályaudvar, 
a Jégpálya negyed, a Tudor negyed, a Kalász negyed, a Szú-
nyog negyed, a Testvériség sugárút, négy középiskola, két ele-
mi iskola, három napközi stb. Gyárakat, üzemeket azért nem 
sorolok, mert ezek a városszélen inkább nyújtották, mintsem 
szépítették a városképet.

Olyan fénykép juttatta mindezt eszembe, amelyen a 
mai megyeközpont „belvárosa” látszik felülnézetben azon 
a többméteres maketten, amelyet a fővárosban terveztek 

és készítettek, és amelyet állítólag valamelyik látogatásuk-
kor Ceaușescuék kicsit átrendeztek, tömbházakat ide-
odatologatva, merthogy ők ehhez is értettek.

Bár magánházban nőttünk fel férjemmel mindketten, 
annak minden előnyét magától értetődőnek könyvelvén el, 
csak a hátrányai miatt lázadozva, ideplántált értelmiségiként 
mi nem sokat bánkódtunk a szeredai, bontásra ítélt házak 
miatt. Egyrészt teljesen hiányzott belőlünk a magántulajdon 
iránti tisztelet, másrészt házban lakó ismerőseinket látogatva 
csak azt jegyeztük meg, milyen nehéz folyóvíz, csatorna, gáz-
fűtés nélkül élni a hosszú téli hónapok alatt. Ahhoz képest a 
jelképes rezsijű, állami kiutalású panellakások a mi szemünk-
ben városi életmódot, komfortot és civilizációt jelentettek.

Bajor Andor írja egy Nagy Imréről anekdotázó írásában, 
hogy „Szereda apró városka volt, olyanszerű alaprajzzal, mint 
a golgotai latrok keresztje: egy utca ment jobbfelé, egy másik 
balfelé, a harmadik lefelé, vagy inkább az emberi világból ki-
felé”. A csak pár óránként közlekedő távolsági buszok miatt, 
mint mindenki, én is gyalog tettem meg a pár kilométeres 
utat a kereszt hosszabbik szárán a lakásomtól az iskoláig, 
omló vakolatú, bűzös udvarú államosított házak, rozsdás 
vaskertek és feketére korhadt fakerítések mellett, állandó-
an feltúrt, sáros, vagy vigasztalanul poros, gödrös járdákon. 
Csúnyának és jövőtlennek láttam a városkát. Így aztán nem 

tudom kidobni a kommunizmus megutált fürdővizével 
együtt a csecsemőt is: és a mai napig örvendek azoknak 
az épületeknek, amelyektől városunk legalább külsőleg 
megyeszékhelynek néz ki.

Nem állítom, hogy az az építkezési ütem normális 
volt, főleg ha arra gondolok, hogy minél több üzlet-
helyiséget adtak át, annál több áru tűnt el fokozatosan 
azok polcairól, de magabiztosan állítom, hogy az az 
építkezési ütem sem normális, ami az eddig eltelt szabad 
éveinket jellemzi. Mostani, színes napilapjaink első ol-

dalán ötcentis, a fent idézett bombasztikus megfogalmazás-
hoz hasonló címek, féloldalnyi fotók alatti tudósítások a ma-
gánszféra, a bankszektor és az egyház építkezéseit leszámítva 
jórészt csak szoboravatásról, parkolók, játszóterek és – micso-
da XXI. századi szenzáció! – ravatalozók átadásáról szólnak. 
Legutóbb megyénk „nagyvárosaiból” „angyali üzlet” bein-
dulásáról ordított egy magyartalan, gyermetegen túlzó cím. 
Már nem tudok nevetni azon, hogy fiatal újságírók és ünnep-
ségeken beszédet mondó személyiségek ugyanazt a fanyelvet 
használják, amivel kommunista elődeik untatták a hallgató-
ságot. Van néhány szembetűnő különbség is, amely azonban 
elvész a közhely-garnérung között: Románia helyett Székely-
földet, pártfőtitkár helyett országgyűlési és helyi potentáto-
kat, szponzorokat dicsőítenek, pártdokumentumok helyett 
szakrális szövegekből és magyar történelmi személyiségektől 
idéznek, s a kommunizmus csúcsai helyett az autonómia lila 
ábrándja felé igyekeznek. Szóban!

Újabban népviseletben, vagy történelmi jelmezekben, 
operettes bajszok, zsinórok, menték, kalpagok, gesztusok, 
parolák, urambátyámozások, múzeumi tárgyak, kifejezések 
kelléktárával! Miközben a rezesbanda kurucdalokat repeszt, 
helyi szépségkirálynők és bodybuildingesek népviseletben 
ülik meg szőrén a lovat és szexis mazsorettek emelgetik csá-
bos végtagjaikat a mindezt egykedvűen tűrő, fásult ég felé.

„Gigászi munka árán 
szépülő városunk”
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