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Babucs Zoltán hadtörténész Csíkszereda és 

Kézdi vá sárhely 1940-es hazatéréséről szóló 

kötetét mutatták be a napokban Budapesten. 

A „kicsi magyar világ” szakavatott kutatója-

ként a budapesti történész számos cikkben 

és tanulmányban foglalkozott a második bé-

csi döntés nyomán visszaszerzett észak-er-

délyi és székelyföldi területek történetével. 

A könyv júniusban székelyföldi író-olvasó ta-

lálkozók keretében is megvásárolható lesz. 

A szerzővel az 1940-es történelmi esemé-

nyekről beszélgettünk.
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Egy dél-erdélyi település református 
templomában vettem részt a hétvégén 
keresztelőn. A lelkipásztor számára a ba-
ba látványa akkora újdonságnak számí-
tott, hogy sokáig lapozott ágendás köny-
vében, amíg a megfelelő liturgiai rész-
hez ért. A szinte heti rendszerességgel a 
végső búcsút mondó paptól nem megle-
pő ez a pillanatnyi zavar, hiszen gyüleke-
zetében 10–15 temetésre jut egy keresz-
telő. Az idős emberekkel megtöltött pad-
sorok között a külföldi munkavállalásból 
és a más vidékről érkezett rokonság so-
raiban akadtak csak fiatalok, no meg a 
gyerekét keresztelő ifjú pár, ők szintén ez 
alkalomból tértek haza szülővárosukba.

A dél-erdélyi helyszínt tetszés sze-
rint kicserélhetném a legtöbb, magya-

rok lakta erdélyi településre, vidékenként 
legfennebb az elhalálozások és a keresz-
telők száma közötti arány változna, mert 
léteznek falvak és városok, ahol még 
nem fogyunk ennyire drasztikusan.

Nem tudom, az RMDSZ-kongresszu-
son beszélt-e valaki erről a mérhetet-
len fogyásról és kilátástalanságról, ami 
ma az erdélyi magyarságot tartja fog-
ságában. Annak alapján, amit híradások-
ból láttam és olvastam, nem. Jómagam 
már annyira unom az erdélyi magyar po-
litikusok zömének mellébeszélését és 
öntömjénezését, hogy amennyiben lehe-
tőségem van rá, elkerülöm ezen alkalma-
kat. Romániában ugyanis a politikus és a 
közember párhuzamos világokban él. A 
„modern demokráciák” világában más-

hol is ez a tendencia, nálunk azonban ez 
annyira kóros elváltozás, hogy ilyen té-
ren a román és a magyar politikai elit kö-
zött alig van különbség.

Ha nem így volna, akkor a százszámra 
kiüresedő falvak és kisvárosok letargikus 
hangulatából minden politikus okulhat-
na, és belátná, hogy az ország és benne 
az erdélyi magyar közösség rossz irány-
ba halad. Ha ismerné a közösség valós 
problémáit, akkor az RMDSZ-es magyar 
politikusnak sem az volna a legnagyobb 
baja, hogy házasodhat-e valamelyik sze-
xuális kisebbség. Vagy nem azon évődne, 
hogy a kormánypárt elnöke mellett sza-
bad-e magyar himnuszt énekelni – mi-
közben fél szemmel a közös kormányzás 
felé kacsintgat.

A nemrég megtartott Székely Kong-
resszuson hangzott el Csíkszeredában, 
hogy a több mint egy évszázada összehí-
vott első ilyen nagygyűlés óta helyzetünk 
nem változott, megoldásra váró gond-
jaink nagyjából ma is ugyanazok, mint a 
Trianon utáni impériumváltást követő-
en: autonómiánk nincs, az elvándorlás 
és az erdélyi magyarság fogyása megál-
líthatatlan.

Aki a közösség politikusaként nem 
ebből a három legsúlyosabb kihívás-
ból indul ki, az maszatol, mellébeszél, 
ködösít, megvezeti szavazótáborát. 
Az csak pillanatnyi személyes érdeke-
it nézi, és nem törődik népének jövő-
jével. Ahogyan ma sok erdélyi magyar 
politikus teszi. 

Kongresszusok és megvezetett közösségek
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Székelyföld-szerte virágesővel fogadta a lakosság a bevonuló magyar honvédeket
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