
Az elmúlt években, évtizedek-
ben jó néhány „magyar ügy” is 
rávilágított a Romániában ural-
kodó beteges politikai-társadal-
mi viszonyokra, de talán egyiket 
sem övezte akkora káosz, mint 
a marosvásárhelyi iskolaügyet. 
Nem véletlen, hiszen a Római 
Katolikus Teológiai Gimnázi-
um hányattatott sorsában egy-
szerre, egymást felerősítve tük-
röződnek az etnikai, vallási, po-
litikai, jogi viták és gáncsosko-
dások, egy olyan láthatatlan há-
ború arzenálja, amely nap mint 
nap megkeseríti életünket. S 
ha olyan „nagyágyúk” a fősze-
replők, mint a marosvásárhe-
lyi önkormányzat, a tanfelügye-
lőség, az oktatási minisztérium, 
a prefektúra, a bíróság és a kor-
rupcióellenes ügyészség, garan-
tált a fejetlenség, a zűrzavar.
Anno ki gondolta volna, hogy a 
marosvásárhelyi katolikus is-
kola „felélesztése” végül egy 
újabb, modern kori kálváriaként 
vonul be az egyház és az erdé-
lyi magyar oktatás történetébe? 
Ember legyen a talpán, aki meg-
érti, hogy valójában mi vezetett 
a mai helyzethez, de néhány as-
pektust nem szabad szem elől 
téveszteni. Ami a legfontosabb: 
a magyarság politikai-közéleti 
képviseletének nyíltan el kell is-
mernie, hogy hibázott. Hiszen a 
tavaly novemberben a DNA ál-
tal indított bűnvádi eljárás óta 
kiderült, hogy nem csupán az 
„erőszakszervezet”, a hatalom 
rosszakarásának vagyunk ta-
núi: itt bizony súlyos hibákat kö-
vettek el a jelenlegi oktatási in-
tézmény 2014-es megalapítá-
sakor. Amelyről az RMDSZ helyi 
képviselői sokáig azt hajtogat-
ták, hogy minden jogi próbát ki-
állt, azzal sem törődve, hogy a 
prefektúra időközben sikeresen 
megtámadta a bíróságon, és ha-
tályon kívül helyeztette az omi-
nózus tanácsi határozatot. Ar-
ról a döntésről van szó, amely-
ről a szövetség helyi mellébe-
szélőinél jóval szakavatottabb il-
letékesek immár azt állítják, tu-
lajdonképpen nem is az isko-
la létrehozásáról szólt. Hanem 

– Magyari Tivadar ügyvezető al-
elnök szerint – az iskolahálózat-
ba való beiktatást tette lehető-
vé. Így hát alapító okirat hiányá-
ban most egy újabb tanácsi ha-
tározattal létre kellene hozni a 
lassan három éve működő, de a 
bűnvádi eljárás miatt úgymond 
egzisztenciális válságba került 
katolikus iskolát. 
Elég bizarr, de itt még nincs vé-
ge: a vásárhelyi önkormány-
zat nemrég a Szabad Embe-
rek Pártja kezdeményezésére 
már elfogadott egy hasonló te-
matikájú határozatot, misze-
rint kiigazítanák a létrehozás-
ról szóló eredeti, 2014-es dön-
tést. Amelyben – mint kide-
rült – csak javasolják az iskola 
megalapítását, nem pedig jóvá-
hagyják. Jól hangzik, csakhogy 
nem a prefektúra irodáiban, 
ahonnan hétfőn érkezett meg a 
negatív véleményezés: az egyik 
fő érv szerint az iskolát nem le-
het létrehozni, amíg az léte-
zik – a nemlétét ugyanis eddig 
semmilyen hivatalos szerv nem 
mondta ki. És bizony, ez az ok-
fejtés Magyariék javaslatát is 
elkaszálhatja. 
Egyszóval: abszurd. Egyértelmű, 
hogy a DNA – legfőképp a szü-
lők beidézésével, kihallgatásával 
– alaposan túllőtt a célon, mint 
ahogy a beiskolázást ellehetet-
lenítő tanfelügyelőség, a hely-
zet előtt értetlenül álló szakmi-
nisztérium, illetve a mindunta-
lan akadékoskodó prefektúra is 
jócskán tehet arról, hogy idáig 
fajultak a dolgok. Azonban ne fe-
ledjük: azért választunk képvi-
selőket, hogy érdekeinket véd-
jék. Nekik kellene megelőzniük, 
ellehetetleníteniük az efféle le-
számolásokat – ehelyett felüle-
tes hozzáállásukkal, nemtörő-
dömségükkel, hozzá nem érté-
sükkel akkora támadófelületet 
biztosítanak, hogy egyesek szá-
mára élvezet kihasználni. 
Nem kérdés: most az a legsür-
gősebb, hogy megnyugtató mó-
don rendeződjék a Római Ka-
tolikus Teológiai Gimnázium, il-
letve diákjainak, tanárainak sor-
sa. Ám a közelmúlt egyik legfá-
jóbb „magyar ügye” – bárhogy 
is végződik – nem zárulhat le 
egyfajta belső vizsgálat, felelős-
ségre vonás nélkül. És nemcsak 
azért, hogy a vétkesek bűnhőd-
jenek, hanem hogy akár meg is 
tudjunk bocsátani nekik. De ami 
ennél is fontosabb: hogy végre 
tanuljunk a saját hibáinkból. 
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Ne mondjuk senkinek

Valamikor az erdélyi irodalmi he-
tilapnak, az Utunknak volt egy 
ilyen című rovata, s akkor min-
dig csodáltam azokat az embe-
reket, akik száz úton csatangol-
tak, szemrevételezték a jelen-
való életet, s egy kicsit irigyel-
tem őket, hogy mehetnek, csa-
tangolhatnak, láthatnak és ta-
pasztalhatnak, ott lehetnek az 
élet sűrűjében, vagy az élet fer-
tőjében, szóval hát mindenkép-
pen ott, ahol történik valami, 
ahol az ember nem unja halál-
ra magát a semmittevésben. Az-
tán, hogy felserdültem – a ser-
dülés ez esetben azt jelenti, hogy 
az égiek segítségével négy kere-
ket kaptam magam alá – lehető-
vé vált, hogy magam is csatan-
goljak. Na nem, nem a világba, 
arra manapság légibuszok szol-
gálnak, csak ide né, a szomszéd 
megyébe, a szomszéd tájegység-
re, a szomszéd országba. S ak-
kor jöttem rá, hogy fölöslegesen 
csodáltam a száz úton csatango-
ló prozodistákat, mert hát nem 
is olyan fenékig tejfel utakat ró-
ni benzingőzös paripákkal. Mert 
olyanok az utakon levő állapo-
tok, hogy jobb, ha az ember áttér 
repülőre, ha van lehetősége rá. 
És csak nálunk olyanok, amilye-
nek, jártam egyszer-kétszer kül-
országban is, s ott olybá tűnt ne-
kem, hogy sokkal nagyobb gond-

dal viseltetnek az utak iránt, 
mert hogy valószínű belátták, 
hogy egy földrajzi egység csak 
akkor működőképes, csak ak-
kor tud rendeltetésszerűen üze-
melni, ha a vérkeringését jelentő 
utak jó állapotban vannak, nem 
szorongatja őket stroke, érszű-
kület. Egyszer a jósorsom Rómá-
ba vezérelt. Bejártam a császár-
fórumokat, be a Palatinust, elol-
dalogtam az Aventinusra is, meg 
a Pantheonba, na és persze, a 
Szent Péter bazilikában is jártam. 
Mégis, valamilyen megmagya-
rázhatatlan hiányérzetem volt. S 
akkor elindultam a Via Appiára. 
A császárfórumokon ott van az 
a rengeteg oszlop, faragott kő, a 
rostra, a szenátus épülete, a dia-
dalívek, szóval minden, mi ókort 
kedvelő ember szem s szájának 
ingere, de ki biztosít arról, hogy 
az 1700-as években megkez-
dett feltárás során mi honnan ke-
rült oda? Na nem, nem hamisít-
ványokra gondolok, hanem, hogy 
összekutyultak oda mindent egy 
csomóba, hadd örüljön a turis-
ta. Ám a Via Appiához nem fér-
het kétség – az ott van jó kétezer 
éve, még több is, a helyén, ahová 
megépítették, s a mai napig jár-
ható, használható – s használ-
ják is – akár benzinbűzös alkal-
matosságokkal is. S biztos va-
gyok benne, hogy ez itt volt, ami-
kor keresztekre feszítették a 
fellázzadt rabszolgákat az út szé-
lén, ott volt, amikor Caesar légiói 
masíroztak rajta, s ott van ma is, 
ahová építették. Ez az egy dolog 
biztos Rómában (na és még né-
hány ezer).
Egyszer Bukarestből utaztunk 
Piteşti felé, az autópályán. S 

szembe jött velünk egy szénás-
szekér. Az autópályán, és szem-
be! Az atyafi nem akart kerül-
ni egyet, hogy a másik pályaol-
dalt válassza a jámbor ökreivel, 
ahol legalább az irány helyes lett 
volna. Jó volt neki így, szembe. 
Azt már nem is mondom, hogy a 
szénásszekér kikerülésénél már 
csak az úton levő kátyúk köz-
ti szlalomozás volt nehezebb. S 
nézem a Marosszentgyörgyön 
átvezető országutat, a 15-öst. 
Jóval több mint két éve, van ta-
lán három is, hogy átadták, de 
azóta pillanat nem volt, hogy ne 
állott volna a járda felöli sávokon 
több tucat sárga-piros csíkos, 
akadályt jelző tábla. A Nyárád 
mentére Nagyernye felöl beve-
zető megyei út olyan, mint a sze-
gény ember gatyája – folt há-
tán folt. De ez még nem len-
ne gáz, ám a kátyúk – akad köz-
tük fél méter mély s ugyanolyan 
hosszú-széles – is olyan sűrűek, 
hogy ha egyiket kikerülöd, óha-
tatlanul belehajtasz a másikba. 
S tart ez majdnem Iklandig. Ér-
dekes, onnan már nincs gödör. 
Vagy ellopták, vagy nem is épí-
tettek gödröt erre a szakaszra. 
A várost elkerülő terelőutat is 
kihozták Nagyernyéig, hadd 
akadályozza a forgalmat a sok 
tábla. Hogy honnan hozták ki? 
Nos, a dombok közül, olyan öt-
ven méternyiről. Hogy lássa a 
nép, hogy épül. Hogy ötven mé-
ternél tovább már egy centi-
nyi terelőút nincs, az senkit 
nem zavar. S ugyanez a helyzet 
Jedden. El nem tudom képzelni, 
miért kell egy útnak a két végét 
elkészíteni először. Illetve, sej-
tem, hogy miért.

Előbb néhány róka jött a Zen-
gő felől, de lehet, hogy mindig 
ugyanaz. Né, róka, mondták a 
völgyiek,  és kiabáltak a ravasz-
nak. Azt is mondták, a szárnyasa-
ira mindenki vigyázzon. A túlélés 
ösztöne. A róka úgy tett, mintha 
nem értené, jött másnap is, meg-
kerülte kétszer a Recsegő panzi-
ót, merthogy tyúkot nem talált, 
fanyalogva továbbállt. Jánosunk 
ott maradt a hurokkal szál egye-
dül. Csalódnunk kellett, a róka 
nem adta fel könnyedén, néhány 

nap múlva megint megjelent, az-
tán sokszor jött, nyulánkozott, 
ásított, és leskelődött hossza-
san, odáig menően, hogy a róká-
nak neve lett, mégpedig: Bandita. 
Merthogy a 

Jánosunktól megvetett hurkot 
flottul kikerülte, azt mondtuk, ezt 
leszívtad, Jánosunk. Hiába mond-
tam, a névadással ne állítsunk ki 
bizonyítványt magunkról túl ha-
mar,  várjuk meg, hadd előbb ra-
boljon. Nem és nem, az előítélet 
nagy dolog. Nagy igazságtalan-
ságnak éreztem, hogy a bandi-
tázás nem a mi leleményünkből 
jött, hanem a hájtól rengő mol-

dáviai asszony találta ki, aki ahe-
lyett, hogy a sósfürdőzést leszá-
mítva mozogna valamit, inkább ül 
az ablakban és naphosszat guk-
kerez. Nézi a Zengőt, nem tudom, 
mit lát. Fenyvest, felhőt, néhány 
csalódott gombászót. Lát még 
erdőtolvajt, magányos gyalogost, 
lepkevadászt és csirkefogót, úgy 
értve, a gyepűben rókát mozogni. 
Nem tudom, ha egyáltalán bele-
esik a gukker látkörébe, láthatná 
Jánosunk arcát, ami a rókáénál 
is fanyalgóbb, mintha az ő nyaka 
került volna hurokba, de hát ilyen 
a természet egyenlőtlen játéka. 
Hanem éppen Kálmánnal ittunk 
egy-egy fél Unicumot, készült 
valami végeérhetetlen sztoriba 
kezdeni, mert már csak emléke-
iből él a nyugdíjas milicista. Ak-
kor kezdett kiabálni a völgy. Le-
het, a harangot, a falu harang-

ját is félreverték volna, ha nem 
lenne repedt. Régen meg van 
repedve a harang, Kálmán úgy 
tudja, hogy a Vörös Hadsereg 
néhány katonája repesztette 
meg, amikor célba lőttek része-
gen, csak úgy, passzióból. Mond-
ták, hogy medve van, az ember 
egy fél Unicumot sem nyelhet le 
nyugodtan. Ha medve van, ak-
kor medve van, lennie kell med-
vének itt a havason. Majdnem 
havason, mondjam úgy. Hegy 
alatt, mert hol vagyunk, ha nem 
a Zengő cúgos aljában. Bejöttek 
az istenadták,  tátott szájjal néz-
tük a galléros medvéket. A pan-
zió néhány bentlakója mindjárt 
a gangon fényképezett, lehet az 
élmény hazavinni, készen van. 
Mondta Kálmán, ha gallérjuk 
van, akkor kanadai medvéknek 
kell lenniük. Az is lehet, hogy 

nem egészen kanadai, hanem 
kanadai–román keverék. Hogy 
honnan szedi, nem tudom. 
Gyertek, csak gyertek, mond-
ták a völgyi férfiak, mert ha jönni 
merészeltek, vesszük a vasvillát. 
Többen is a hegynek rohantak, de 
látván, hogy a medvék nem moz-
dulnak, félútról szépen visszajöt-
tek. Hanem, hihetetlen, egy sárga 
kutya, Lázár István patkányfogó 
kuvasza állt elébük. Ki hitte volna, 
a medvék szálig megtorpantak, 
lengették a pincsinek nagy busa 
fejüket. Mondták, még szép, hogy 
gazdája egy fejőstehénért nem 
adná. Nem is kutya az, hívott fél-
re a pihenővendég Vultur alezre-
des, aki szintén feszt gukkerezik 
az ablakból. Hanem mi, kérdez-
tem. Egy ordináré róka, mondta 
Vultur alezredes, aki intett, erről 
ne szóljak senkinek.   
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