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ELŐFIZETÉSEKÉRT  HÍVJANAK!
A Gyergyói Hírlapra előfizethet lapkihordóink-
nál és a szerkesztőségben. Ha a szerkesztőség 

telefonszámát, a 0266–361 201-et tárcsázza, és 
bemondja pontos címét, lapkihordóink felkeresik 
Önt otthonában, náluk megrendelheti lapunkat. 

 Az (X)-szignóval el lá tott szö ve gek   
fi ze tett rek lá mok, köz le mé nyek. 
 A meg je lent írá sok nem fel tét  le nül
a szerkesztõség vé le mé nyét tük   rö zik!
 Szerkesztõségünk fenn tart ja a jo got,
hogy a be ér ke zett le ve lek és más fé le írá sok 
közlésérõl dönt sön.
 Kéz ira to kat  nem õrzünk meg, 
és nem kül dünk vis  sza!

Telefonszolgálat:

Hir de tés-
fel vé tel és 

ter jesz tés a 
fenti címen 
hétköznap 
8–16 óra 
között.
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Szerény leszek. Nem tíz, csak ki-
lencpontos kérdés lesz, amit felte-
szek. Persze, a kérdést nem csak 
Önök számára teszem fel, a magam 
számára is. És el kell mondjam azt is, 
bosszant, hogy csak most vetődött 
fel ez a nagyon egyszerű, de nagyon 
egyértelmű, sokat sejtető kérdés. 
Most világosodott meg az elmém. 
Pedig lényeges összefüggések világo-
sodtak, világosodnak meg, nemcsak 
bennem, remélem Önökben is. Arról a 
világról, amelyben élünk. Arról, hogy 
nem elég a dolgok mögé látnunk, el 
is kell mélyülnünk az összefüggések 
keresésében. 

Nos, a kérdés, hogy ne húzzam az 
időt, az, hogy valaki mondja meg ne-
künk, ha már Németországnak munka-
erőre van szüksége, miért nem a saját 
kultúrkörünkhöz tartozó ukránoknak 
adnak vízummentességet, és nem az 
afrikai, kis-ázsiai „kultúrembereknek”. 
Nincs ez valami láthatatlan összefüg-
gésben azzal a sokak által tagadott 
elmélettel, hogy meg kell változtatni 
az európai embert? Hisz a Nyugat által 
harcokba sodort, majd magára hagyott 
Ukrajnában tételesen háború is van, 
munkanélküliség is van, nyomorúság is 
van. Sőt, már-már éheznek az emberek 

Európa keleti kapujában. És mindez épp 
az általuk megfogalmazott és vállalt 
Nyugat iránti reménységük okán. Mert 
ne tagadjuk, Nyugat-Európának és a 
már-már ártatlannak, szerénynek tűnő 
Obamának, akinek egyébként nyakig 
véres a keze, nagy a felelőssége abban, 
ami ma Európában, és persze Ukrajná-
ban történik. Azért, ami a tegnap és az 
elmúlt években Afrikában és Kis-Ázsiá-
ban történt, s ma is történik. Senki nem 
gondol arra, hogy ideje volna egy jó kis 
nürnbergi pert összehozni? És Obama 
mellé odaültetni a képmutató Jean-
Claude Junckert is. És még mondhat-
nék pár nevet. Mert – és most mondom 
a legfontosabb érvemet – ha mindezt 
megtennék, vagyis Ukrajnának biztosí-
tanák vagy biztosították volna a vízum-
mentességet, akkor biztosak lehetnénk 
benne, hogy az ukrajnai személyi iga-
zolványokkal ukránok és nem ki tudja 
hol beszervezett terroristák jönnének. 
És többnyire azok, akiknek van igazol-
ványuk és az az ő nevükre szól. Nem 
kellene eredetvizsgálatot és nyelvvizs-
gát tartani, mondjuk Magyarország déli 
határánál. Tudni lehetne, még ha elve-
gyülne is néhány oroszországi orosz, 
hogy kik a jövevények. Ráadásul, hogy 
még említsünk meg egy fontos érvet, a 

Szovjetunióban az atomprogramokban, 
űrkutatásban szocializálódott ukránok, 
mégiscsak tudnák, mi a csavarhúzó. 
Nem a seprű mellett kezdenék az egye-
temi karriert. Persze, ezek olyan kér-
dések, amelyekre nem kapunk választ 
soha. De érdemes elgondolkodni, hogy 
hol élünk. Félre ne értsenek, a mene-
külteket menekültekként kell kezelni 
szerintem is. De itt valami más történik, 
kibújt több szög is a zsákból. Az egyik 
például az, hogy most már Líbia part-
jainál, a líbiai felségvizeken mentik a 
„jogvédők” a menekülteknek minősí-
tett migránsokat, s ha így haladunk, 
nemsokára már az afrikai szárazföldön, 
vagy az őserdőkben is. És ne feledkez-
zünk meg arról se, amit Erdogán török 
elnök épp a napokban mondott. És 
itt, még csak ne is arra a fenyegetésé-
re gondoljanak, hogy havonta 15 000 
menekültet enged át Európába. Bár 
reméljük, hogy egy kis felháborodás 
után beszél ő még egyértelműbben is. 
Gondoljunk arra, amit már az Európá-
ban élő törököknek és muzulmánoknak 
mondott, akiket épp pénteken szólított 
fel, hogy „csináljanak” öt gyermeket 
családonként, válaszként a mostani 
muzulmánellenes európai történések-
re. Öt feleségnek, persze.

Egy tízpontos kérdés

A SZERZŐ FELVÉTELE

Aki nem látott még 

lövészárkot, jöjjön a 

múzeumba! – javasolja 

Csergő Tibor András, 

a Tarisznyás Márton 

Múzeum igazgatója egy 

olyan kiállítás kapcsán, 

ahol testközelbe kerül 

az első világháború. 

Az a harc, ahol a szemé-

lyes vitézség háttérbe 

került, a gépfegyverek 

mondták ki az utolsó 

szót. Nézőpontok – 

Térhatású fényképek a 

Nagy Háborúból címmel 

május 26-ig tekinthető 

meg az a tárlat, mely-

hez szemüveg viselése 

elengedhetetlen.

Péntektől a Tarisznyás Már-
ton Múzeumban a nagy-
váradi Tanoda Egyesület 

gyűjteményéből származó há-
borús relikviák képezik a dísz-
letet, hogy az első világháborús 
fényképek üzenetét méginkább 
átélhessük. Háborúba cseppe-
nünk bele, ugyanis a falakon 
kiállított fotográfiák térhatá-
súak, közel kerül a történelem 
azon időszaka, amely minden 
gyergyószentmiklósi családot 
is érintett valamilyen szinten. 

A Magyar Nemzeti Múze-
um vándorkiállítása sztereo-
fényképeket tár a látogató elé, 
olyan felvételeket, melyek mind-
egyike két, egymástól kissé elté-
rő képből áll, kétobjektíves géppel 
vették fel ugyanarról a tárgyról. 
A fotográfia megjelenésétől hasz-
nált eljárás végeredményét ré-
gebb csak egy sztereoszkóp nevű 
szerkezettel lehetett egy képpé 
olvadva szemlélni. A Nézőpon-
tok kiállítás a fényképeket egy 
speciális eljárás, az anaglif mód-
szer segítségével reprodukálta, 
így a látogató azokat vörös-türkiz 
szemüveg segítségével láthatja 
három dimenzióban.

Dr. Bognár Katalin, a Ma-
gyar Nemzeti Múzeum törté-
nész-muzeológusa a pénteki 
kiállításmegnyitón irányította 
a tekinteteket, hogy több szem-
szögből is ráláthasson a ma 
embere a történelem zord idő-
szakára. A kiállításnak különös 

nézőpontot ad az, hogy kimon-
dottan háromdimenziós képek 
kerültek a falakra. Ugyanakkor 
az első világháború két néző-
pontból jelenik meg: a központi 
hatalmak és az antant szem-
szögéből készült fotográfiák 
által. Ez volt az első olyan fegy-
veres konfliktus, amelyben a 
fényképeket propagandacélok-
ra készítették, de vannak olyan 
felvételek is a gyűjteményben, 
amelyeket magánszemélyek 
rögzítettek, újabb nézőponttal 
gazdagítva a háború történetét. 
Ráadásul külön színfoltot jelent 
a magyar fotósok munkája is. 

És ha nem lenne elégséges e 
számos nézőpont, akkor újab-
bakkal is lehet pótolni. Ezt 
tette Garda Dezső történész 
beszélve az első világháború 
gyergyói vonatkozásairól, be-
mutatva kötetét, amely Gyergyó 
viharos időszakát szemlélte-
ti, az 1916-os román betörést. 

A kiállításmegnyitón Csergő Ti-
bor múzeumigazgató arra is fel-
hívta a figyelmet, hogy bár óriási 
borzalmat jelentett a világhá-
ború, ugyanakkor alkalmat te-
remtett arra, hogy a székely 
olyan vidékekre is eljusson, aho-
vá még gondolatban sem mert 
volna, illetve ismerkedjen az új 
technológiákkal, géppuskával, 
harcigázzal, tankkal és repülő-
géppel, melyek átalakították a 
világról kialakított nézőpontját. 

Aki e kiállítást szemléli, új ké-
pet kaphat a történelem ezen 
időszakáról, az egykori katonás-
kodásról és a túlélés fogalmáról. 
Ajánlott a nézőpontváltás, pél-
dául annak a kérdésnek a meg-
válaszolásában is, hogy mit vett 
el és mit adott a világnak ez a 
háború, miért lett ekkora mér-
földköve a történelemnek és 
meghatározója a jelennek.

BALÁZS KATALIN

Képek a gépek háborújáról, ahol az ember csak áldozat
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