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Lapunk eladási sta-
tisztikáit a  Romániai 
Példányszám-auditáló 
 Hivatal (BRAT) hitelesíti. 

Gyergyószék napilapja

Megkérdeztük olvasóinkat
Kenyér – ezt a szót hallva milyen élmény, emlék vagy terv jut eszébe?
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Magyar közösségi oldalakon olvasok 
olyan megdöbbentő bejegyzéseket, 
hogy az erdélyi román és magyar naci-
onalizmus kéz a kézben halad. Mindezt 
a székelyudvarhelyi miccsbotrány kap-
csán lőtte világhálóra a román-magyar 
megbékélés néhány liberális élharcosa, 
arra hajazva, hogy egyformán bűnös 
a titkosszolgálati háttérrel mozgatott 
magyargyűlölő román vlogger és a 
védekezni próbáló erdélyi magyar, aki 
annyit tehet, hogy kihúzza a fejét abból 
a pocsolyából, amibe a többségi társa-
dalom rendszeresen belekényszeríti.

Nem kell jósnak lennünk, hogy 
lássuk, a jövő évi nagyromán cente-
náriumi előkészületekbe az egész 
országot forrásba hozó „magyar 
miccsesbotrányok” épp úgy beletartoz-
nak, mint a teljesen fellobogózott tele-
pülések látványa. A titkosszolgálati tár-
házban minden bizonnyal ennél sokkal 
több meglepetés vár ránk. Habár erről 
pontos információink nincsenek, de ne 

legyen kétségünk afelől, hogy a „látat-
lan állam” magyarellenes intézkedései 
napról napra láthatóbakká válnak. A 
vérszemet kapott román titkosszolgá-
lati és politikai elit újabb és újabb mód-
szereket tesztel, hátha elszakad valahol 
a cérna, és kikényszeríthető egy maros-
vásárhelyi típusú pogrom, amely újabb 
löketet adna a többségi társadalom 
által oly kívánatosnak tartott magyar 
kivándorláshoz.

Miközben Moldova Köztársaságban 
– hathatós bukaresti segítséggel – a 
kisinyovi kormány épp egy olyan tör-
vénytervezeten dolgozik, amely meg-
tiltaná, hogy az ország településneveit 
oroszul, gagauzul vagy más kisebbség 
nyelvén lehessen leírni, megeshet, hogy 
a Ceausescu-rendszerben szocializá-
lódott romániai politikusok idehaza is 
gyümölcsöztetni szeretnék a Kárpátok 
Géniuszának módszereit. Ha ugyan-
is a nyolcvanas évek ádáz magyarel-
lenességével próbáljuk párhuzamba 

hozni a közel három évtizeddel későbbi 
centenáriumi előkészületek időszakát, 
nagyon sok közös vonást fedezünk fel. 
A módszerek, nyílván mások, de a tö-
rekvés ugyanaz: megalázni, és távozás-
ra kényszeríteni a székelyföldi, illetve az 
erdélyi magyarságot.

A marosvásárhelyi katolikus iskola 
vagy az Orvosi és Gyógyszerészeti 
Egyetem ügye csupán kettő a sok kö-
zül, amelyekkel szemben látszólag épp 
úgy tehetetlen az erdélyi magyarság, 
mint a Székelyföld egészét megalázni 
akaró, székelyudvarhelyi miccses bot-
ránnyal szemben.

Az egymást követő, egymást szerve-
sen kiegészítő magyarellenes lépések 
lajstroma mind azt bizonyítja, hogy Bu-
karestnek, illetve a román államnak so-
ha semmi sem drága, ha a szemükben 
a legnagyobb szálkát jelentő erdélyi 
magyarság vegzálása a tét. A magyar-
ság lélekjelenlétén múlik, hogy ezekre a 
provokációkra milyen választ ad.

Vérszemet kapott provokátorok
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Főként emlékeikről számol-
nak be a válaszadók a feltett 
kérdés kapcsán; a gyer-

mekkort idézi fel legtöbbjükben 
a kenyér szó. Édesanyák, nagy-
mamák emléke, régi életképek 
elevenedtek fel egyesekben, és 
vannak, akik jó élményekről, 
ízekről, illatokról is beszámol-
nak. Negatívum csak néhány vá-
laszból olvasható ki.

Gyermekkori emlékek

Abból is lemérhető, hogy 
manapság már csak keve-
sen sütnek otthon kenyeret, 
hogy a válaszadók többségé-
ben a gyermekkor elevenedik 
meg, ha a frissen sült kenyér 
ízét, illatát idézik fel. „Az il-
latos, frissen sült házikenyér 
jut eszembe, és a galambas, 
amit nagyanyám sütött. Az ízek 
most is a számban vannak. Ér-
zem”; „Eszembe jut gyermek-
koromból az, amikor kenyeret 
kértünk, mert a játékban meg-
éheztünk, és egy-egy nagy sze-

let házikenyeret kaptunk. Volt, 
amikor vízbe mártották, és cu-
korral megszórták. Nagyon jól 
esett”; „Visszatérő emlékem 
van, ahányszor csak megér-
zem a friss kenyér illatát. Ki-
csi gyermek voltam, kellemes 
nyári estén nagyanyám megkí-
nált frissen sült kenyérrel. Tú-
rót, szalonnát adott melléje, a 
kertből uborkát hozott. Any-
nyira jól soha életemben nem 
esett étel, mint akkor”; „A gyer-
mekkorom jut eszembe, ami-
kor édesanyám sütötte a finom 
házikenyeret, a perecet, és mi 
törtük le a kenyér dúcát. Hogy 
az milyen finom volt!”; „Élmény 
volt, amikor édesanyám sütött a 
kemencében. A friss kenyérnél 
finomabb nem volt”; „Régi em-
lékek jutnak eszembe, amikor 
még boldogult édesanyám sü-
tötte rozslisztből a kenyeret”; 
„A gyermekkorom házikenye-
rei jutnak eszembe”; „Eszembe 
jut, hogy édesanyám sütötte a 
házikenyeret, és volt eset, hogy 
a szomszédokkal megcserél-

tük, mert nekik bolti kenyerük 
volt. Az otthoni kenyér mindig 
jobb, mint az idegen”; „Régi em-
lék, amikor édesanyám tanított 
kenyeret sütni. 13-14 éves le-
hettem... Megdagasztani, ösz-
szevegyíteni és ledagasztani. 
Hagyjunk kovászt, hogy a kö-
vetkező sütéskor legyen!”– ol-
vasható a szelvényeken.

Emlékek, ízek, illatok

Egyetlen válaszadó írja csu-
pán, hogy ő maga is süt ke-
nyeret. Melléteszi: „Az otthon 
sült kenyér jut eszembe és a 
tisztaszobában lévő zsíros bö-
dön.” Vannak, akiknek az élet 
forrását jelenti a szó. „Terem-
tés, élet. A kenyeret megsütni 
maga a teremtés, kenyeret fo-
gyasztani pedig az élet forrása”; 
„Élet. Gyermekkorom kemen-
cében sült kenyerei, ezek íze, 
illata jut eszembe”. Más gondo-
latokat is megfogalmaznak a vá-
laszadók: „Székelyföldön ez az 
alapvető élelem. Falun nagy há-

zikenyerek készülnek, melyek 
illatosak és finomak”; „A kenyér 
az embernek a fő eledele”; „Fi-
nom, pityókás házikenyér van az 
eszemben”; „Mindennapi kenye-
rünk...”; „Volt, aki élete kenyere-
ként használta a munka szót, de 
nekem csak a mindennapi kel-
lett”; „Hálát adni a Jóistennek, 
hogy kirendeli minden napra.”

„Itthon a fekete finomabb, mint 
máshol a fehér”

Negatív kicsengésű válaszok 
is érkeztek: „Arra gondolok, 
hogy hány család ment tönk-
re azért, mert külföldön szer-
zik meg a betevő falatot. Pedig 
nagyon sokuktól lehet hallani, 
hogy itthon a fekete kenyér fi-
nomabb, mint máshol a fehér”; 
„A kenyér szóról a mindennapi 
betevő jut eszembe, amiért ke-
ményen meg kell dolgozni ma-
napság is”; „A kenyérért meg 
kell izzadnia a szegény ember-
nek. Régebb is így volt ez, és ma 
sincs másként” – írják.

Sokan írják, nincs finomabb eledel a friss házikenyérnél 
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