
Hétvégén, április 22-én ünne-
peljük az anyabolygónk, a Föld 
napját. Ennek apropóján szá-
mos, a tudatos környezetkímé-
letre buzdító akció indult, töb-
bek között az egyik legfonto-
sabb, a Maros-part megtisztí-
tását célzó esemény. A tavasz 
így lesz teljes, a megtisztulás 
jelképe, amikor a természet le-
dobja téli bundáját és felké-
szül a meleg időszakra, kivi-
rágzik. Hacsak közbe nem szól 
a környezetszennyezés meny-
nyisége miatt létrejövő globá-
lis felmelegedés, vagy az azt 
övező egyéb időjárási anomá-
lia (régiesen „áprilisi bolond 
idő”). Hangsúly a megtisztulá-
son van, és bár lejárt a húsvé-
ti időszak és a legtöbb háztar-
tásban hagyományos tavaszi 
nagytakarítás, fontos ezt foly-
tatni a köztisztaság és a ter-
mészetvédelem vonatkozásá-
ban. A modern ember megje-
lenésével ugyanis egyre több 
szeletet vett birtokba a termé-
szettől, valamint a moderni-
záció velejárójaként kitermel-
te az olcsó, szintetikus és ter-
mészetes körülmények között 
nehezen lebomló hulladékot. 
Nem beszélve a többszörö-
sen szennyező ipari hulladék-
ról. Ennek halmozódása, nem 
megfelelő tárolása és az újra-
hasznosítás hiánya immár év-
tizedek óta kihat életünkre, és 
ezt legjobban az extrém idő-
járás okozta természeti ka-
tasztrófák jelzik. Az egyre na-
gyobb ökológiai lábnyom pe-
dig elszomorító képet ad a jö-
vőre nézve. A köztisztaság-
ra való igény a modern tele-
pülésfejlődés egyik velejárója-
ként született, így akár a múlt-
ból is okulhatunk. Hogy más 
példát ne mondjak, Marosvá-
sárhelyen a hulladékkezelés el-
ső szervezett és szabályozott 
formája a város modernizálá-
sával született, amely többnyi-
re egybeesett Bernády György 
század eleji polgármestersé-
gével. A közismert városépítő 
polgármester az átfogó város-

rendezést mindenekelőtt új vá-
rosi szabályrendeletek megal-
kotásával kezdte, amelyekben 
olyan intézkedéseket hozott, 
amelyek a korszerűsítés mel-
lett szavatolták a város köz-
tisztaságát. Tanulmányútjai 
során számos modern város 
egészségügyi és szemétügyi 
működését is megfigyelte, és 
1912-ben megszervezte az első 
városi köztisztasági hivatalt. 
Az 1920-as évek második fe-
lében, második polgármester-
ségekor is különös figyelmet 
szentelt az ügynek: a megvaló-
sítások egyike volt az, hogy le-
cserélte a régi autókat Ford tí-
pusú korszerű teherautókra, 
hozzájárulva a szemétszállítás 
korszerűsítéséhez. A köztisz-
taság és rend a szocialista idő-
szakban sem hiányzott Maros-
vásárhely életéből. Annak elle-
nére, hogy a rendszer máig fel 
nem mért természeti pusztítá-
sokat okozott, a köztisztaság-
ra láthatóan odafigyelt. Vagyis 
a masszív ipari létesítmények 
kéménypüffögése ellenére, az 
udvarok többnyire rendezet-
tek és tiszták voltak. A város-
központ pedig valóban rászol-
gált a politikamentesített „Ró-
zsák tere” elnevezésére, egy-
ben a „virágok városa” címre 
is bizonyosan emlékeznek né-
hányan. Ebből sajnos vajmi ke-
vés maradt, és a helyzet egyre 
inkább elszomorító, ahogyan a 
városból kifelé haladva, mond-
juk a Maros-partját szemléljük. 
Azóta a köztisztaság formá-
lis gazdasági ágazattá vált, és 
a hulladékgazdálkodás ország 
szintű problémát jelent itthon. 
A városvezetés pedig lehető-
ségéhez képest igencsak silá-
nyan teljesít e problémák tu-
datosításában. Pedig ez nem 
sajátosan román vagy magyar 
ügy, ez mindannyiunké. Egy 
pozitív jövőkép reményében 
márpedig szükség lesz oda-
figyelni környezetünk tisz-
taságára, ennek tudatosítá-
sát nem elég korán kezde-
ni, de valahogyan visszame-
nőleg is pótolni kell. Már csak 
azért is, hogy egy olyan jövő 
lebeghessen előttünk, ahol a 
Föld napját nem a szemétsze-
déssel, hanem egy hulladék-
mentes közösségi élménnyel 
ünnepelhessük, mindenféle 
szennyezés nélkül, a tavaszo-
dó természetben.
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Ne ünnepeljünk, de azért ne is 
fanyalogjunk. A frissen elfoga-
dott törvénymódosítás, amely 
szerint az egészségügyi és szo-
ciális intézményekben is alkal-
mazni kell olyan dolgozókat, 
akik beszélik a nemzeti kisebb-
ségek anyanyelvét, siker. Politi-
kai siker, az RMDSZ sikere. Hogy 
mindannyiunk sikere lesz-e, azt 
ma még nem tudjuk, de addig, 
amíg nem bizonyosodik be, kár 
azt a nagy fránya ördögöt a fal-
ra festegetni. Pedig az ördög bi-
zony jelen van. A részletekben. 
Erről szól az utóbbi huszon-
hét év romániai törvénykezése. 
A kiskapukról, a tudatos félre-
értelmezésről és főleg a betar-
tás megkövetelésének hiányá-
ról. Jövő év január elsejéig, az új 
jogszabály hatályba lépéséig az 
RMDSZ-nek szekérnyi ideje van 
arra, hogy felkészüljön a gördü-
lékeny végrehajtásra. Mert nem 
lesz egyszerű.
Roppant életszerűtlen a jele-
net, amikor a magyar beteg be-
megy a marosvásárhelyi, ko-

lozsvári vagy maroshévízi klini-
kára, s szól a portásnak, derék-
fájdalmára egy magyarul beszé-
lő doktort keres. Mindezt persze 
románul mondja, mert a recep-
ciónál történetesen egy román 
hölgy ül. Aki tájékoztatja bete-
günket, hogy „a” magyar orvos 
most éppen fogat húz, s aztán 
átrohan egy vakbélműtétre, így 
várni kell rá picit. Addig itt egy 
magyar–román szótár, lapoz-
gassa csak – teszi hozzá kész-
ségesen a porta úrnője. 
A végrehajtással kapcsola-
tos kételkedésre az ad nyomós 
okot, hogy 2001 óta létezik egy 
közigazgatási törvény, amely 
szépen, tételesen rögzíti: min-
den olyan adminisztratív egy-
ségben, ahol a kisebbség aránya 
meghaladja a húsz százalékot, 
a kisebbségnek joga van anya-
nyelvét használni a közintézmé-
nyekben. Sokan, sokszor meg-
fordultunk az utóbbi tizenhat 
esztendőben ilyen helyeken, lát-
tuk, tapasztaltuk a papíron rög-
zítettek és a rögvalóság közöt-
ti különbséget. És ne gondoljuk, 
hogy ez a probléma csak mife-
lénk létezik. Szerbiában, az au-
tonómiát élvező Vajdaságban a 
szerb mellett még öt hivatalos 
nyelvet rögzít a tartomány sta-
tútuma. Köztük a magyart és a 
románt. Hát próbáljon csak meg 
ügyet intézni 

Újvidéken anyanyelvén, azaz a 
hivatalos nyelven a magyar vagy 
a román nemzetiségű szerb ál-
lampolgár! A portáig sem jut el, 
ha nem szólal meg szerbül. Pe-
dig Szerbia kisebbségvédelmi 
törvénykezésben Svájccal, Finn-
országgal vetekszik. A végre-
hajtásnál viszont kártyavárként 
dől össze minden, s a vajdasá-
gi, akárcsak az erdélyi magyar 
arra már hiába vár, hogy a jog-
szabályt sikeresen elérő érdek-
védelmi szervezete pénzt és fá-
radtságot nem kímélve pert per 
után indítson a törvényesség ki-
követelésére.
Az állandó ellenőrzés, jogi ki-
kényszerítés nélkül a legszeb-
ben hangzó szabályozások is 
csak a politikai sikerhez elegen-
dők. Az általunk mélységesen 
megvetett Dan Tănasă vagy a 
pozíciójukkal visszaélő székely-
földi prefektusok állandó pe-
reskedése tulajdonképpen pél-
daként szolgálhatnak. Felké-
szült jogászok csapata kellene 
ügyködjön az RMDSZ megbízá-
sából, esetről esetre pereljen a 
nyelvi vagy más kisebbségi jo-
gokat biztosító – egyébként 
sok esetben valóban minden 
nyugat-európai mércét megütő 
– törvények betartásáért. Ne-
héz és nem látványos munka, 
elismerem. De sikerek esetén 
még ünnepelni is tudnánk.  

Ezek nem néznek televíziót, 
nem hallgatnak rádiót, mond-
ja Jánosunk. Értem én, mit be-
szél, megint jöhet elé a fészer-
ből a száraz hasábokkal, ugyan-
is tél van a Recsegő panzió kör-
nyékén. Annyira télies lett a ki-
látás, hogy a Zengő nem is lát-
szik a fehérségben. És emlékez-
tetném az olvasót: Jánosunk 
mindenekelőtt fűtő, aztán jöhet 
szóba egyéb. Csak halkan mon-
dom, Jánosunk másodállásban 
nézelődő, általában ő tesz je-
lentést a konyhán minden fur-

csa dologról. Azt már csak ru-
tinból mondja, hogy megérke-
zett a panzióba a nyugalmazott 
ezredes, aki évente visszajáró 
vendég. Most valahogy a szoká-
sosnál hamarabb érkezik, jön-

ni általában júniusban szokott. 
Rend szerint megdicséri Jáno-
sunk rózsafáit, és rend szerint 
meg is dézsmálja a rózsakertet. 
Innen már gondolható, hogy ez-
redesünk szépasszonyok dél-
ceg hódolója, még hetven felé 
is. Délelőtt elmegy a sós fürdő-
re, megkapja az iszappakolást, 
megszemléli a tavakat, délután 
már a Recsegő környékén jár. 

Van, amikor felmegy a Zengő 
felé vezető ösvényen, gyönyör-
ködik a virágzó fákban.
Hanem a szokásosnál hama-
rabb érkezett az asszony is 
Csernovicból, aki szintén visz-
szajáró vendég, és feltűnően sok 
rúzst ken az ajkaira mindig. Egy-
szer, emlékszem, amikor hárs-
virágzás után jött kezelésre, a 
szája úgy megtelt szél hozta 
szálladékkal, mintha vattacukrot 
evett volna. Itt van, amúgy hall-
gatag asszony, alig mozog a dél-
utáni kertben, inkább a gangon, 
vagy az ablakban ül, nézelő-
dik. Jánosunknak ilyenkor min-
dig az a képzete támad, hogy 
a csernovici asszony őt követi, 
ilyenkor aztán a fészerbe megy, 
vagy a kazánház fekhelyén hát-
radől, tűnődik egy sort.
Jánosunk, hogy, hogy nem, egy-
szer csak látja az ezredest a 

Zengő felől jönni valami zöld 
lombbal. Hát persze, régebben 
nem így volt, hogy április dere-
kán csak úgy jövünk valahon-
nan zöld lombbal, ággal. Csalóka 
ez a klíma, fölöttébb ravasz. Már 
március közepén eljön a gyen-
ge ájer, megbontja a fákat, azok 
meg nagyon hülyén, becsapva 
lövik ki magukból a sok-sok rü-
gyet, hogy aztán a Zengő mö-
gül leskelődő tél brutálisan visz-
szalépjen. Szóval hozza az ezre-
des az ágat. Jánosunk akárhogy 
is nézi, az bizony májusi ág, ami 
megint elsiette. Szép fa, május-
fa, apró fehér gyöngycsokrok-
kal. Tud ez az ezredes valamit, 
szól Jánosunk, ezután együtt 
nézzük, ebből az egész május-
fásból mi sül ki. A katonaéletben 
sincs az a brutalitás, ami felül-
múlná az emberit, mondom Já-
nosunknak, aztán belátom, nem 

így kellett volna mondjam. Azt 
mondom, Jánosunk, ilyenkor az 
emberben is megindul a nedv, 
ha érted... Jánosunk érti, hogy-
ne értené.
Nem tudom, mi lesz, csak az 
van, amit látunk. Másnap reg-
gel a májusfa fel van tűzve a 
csernovici asszony ablakába. 
Jön a csernovici asszony Jáno-
sunkhoz, hogy mi van. Egyálta-
lán nem érti, hogy mi van. Jáno-
sunk megvonja a vállát, ő sem. 
Még aznap délelőtt ráhavazik a 
májusfára, billeg az ága, súlyos 
hómadarak ülnek meg vala-
meddig,  Az érzéketlen asszony 
aznap megy, elköszönés nélkül 
távozik, akárcsak az ezredes, 
aki viszont elköszön. Jánosunk 
hozza a fészerből a létrát, mert 
neki kell mindig az ilyesmiket 
eltakarítani. Ha ezt egyáltalán 
így kell mondani...         
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