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Az alábbi történetet, egybeesést, 
felszínre hozott gondolatokat a 
sors rendelte számomra egészen 
véletlenül. Talán üzenni akart 
szerény prófétaságom által. Meg-
osztom hát másokkal, hiszen ér-
demes kérdéseket felvetnünk, és 
elgondolkodnunk a lehetséges 
válaszokon.

Október hatodika reggelén a 
városszéli Sapientia egyetemre 
vittem autóval a fiamat. Hatal-
mas kocsisorral mentünk szem-
be, amely a kálvárián igyekezett 
áthaladni Marosvásárhely leg-
nagyobb lakónegyedéből az is-
kolai, kórházi, munkahelyi zó-
nába. Visszajövet úgy gondol-
tam hát, hogy inkább megállok 
egyet levegőzni, majd nyugod-
tabban folytathatom utamat. Hi-
szen én magam is azok közé tar-
tozom, akik nyolc óra után men-
nek be a munkahelyükre, hogy a 
csúcsforgalmat elkerüljék. A Tu-
dor negyed fő útelágazódása 
előtt parkoltam le, majd átellen-
ben pénzt vettem ki az automa-
tából, utána pedig unokájával az 
óvodába igyekvő ismerősömmel 
váltottam néhány szót. És hirte-
len gondoltam egy merészet és 
nagyot: nézzem meg közelebbről 
is a hatalmas hagymakupolát, 
amely messziről hivalkodik au-
tósnak, gyalogosnak egyaránt! 

A hősöket dicsőítő útszéli fake-
resztet elhagyva áthaladtam a 
jövő reménységét hirdető ját-
szótéren, és jó néhány lépcsőfok 
megmászását követően az orto-
dox templom bejáratához értem. 
Itt alaposan áttanulmányoz-
tam a „hirdetőtáblákat”. A főbe-
járattól balra az egykori „udva-
ri költő”, későbbi nagy-romániás 
szenátor, Adrian Păunescu ver-
se van díszes keretbe foglalva. 
A költemény az 1995-ben épített 
„szent hajlék iránti fáradhatat-
lan gondoskodás bizonyságté-
tele”. Saját fordításban idézem 
az utolsó két versszakot: „Sehol 
sincs másutt megváltás, / Csak 
köztünk jár-kel szüntelen, /Ide 
jön a Feltámadás, / Itt munkálko-
dik az Isten. // Mindtek törődése 
fölött, / Nyitott szemekkel előre 
lép, / S templomi oltárok között, 
/ Imádkozik a román nép.”

A túldíszített főbejárati fara-
gott fakaputól jobbra informáci-
ók olvashatóak a gyulafehérvá-
ri ortodox teológiai szeminári-
um kínálatából 5. és 9. osztályos 
gyermekek számára. „Egy isko-
la, mely a lelkednek való!” – teo-
lógiai, bölcsészeti, társadalom-
tudományi osztályokba való fel-
vételire buzdítanak. Központi, 
legfeltűnőbb helyen a Nemze-
ti üdvözülés katedrálisa látha-

tó, és megtudható, hogy 36 méter 
már felépült belőle, de a száz-
húszhoz és a centenáriumi ava-
tóhoz további adományokra van 
szükség a személyi üdvözülésre 
vágyó hívek részéről. Külön pa-
pírlapon tanulmányozható a he-
ti istentiszteletek programja, na-
ponta legalább kétszer és napi 
kilencórás nyitva tartás mellett. 
Végül a templom közelében mű-
ködő Medcare poliklinika pon-
tos programja, szolgáltatásai, az 
ott rendelő orvosok jegyzéke és 
szakterülete tanulmányozható. 
Összesen tizennyolc román or-
vos ingyenreklámja; közöttük 
bizonyára félistenek is vannak, 
mégis példája ez a belterjes ösz-
szetartásnak, támogatásnak. 
Hiszen a templom legközvetle-
nebb és kissé távolabbi körzeté-
ben magyar orvosok, fogorvosok 
is rendelnek...

Pénteken reggel nyolc órakor 
a hagymakupolás katedrális ter-
mészetesen nyitva áll – előttem 
is. Odabenn énekhang és a pópa 
tömjénezése. Mindannyiunkkal 
együtt másfél tucatnyian lehe-
tünk. Harmadannyian, mint az 
előző napi megemlékezésen az 
aradi vértanúkról, amikor az uni-
tárius templom ajtaja csakis eb-
ből az alkalomból nyílt meg. Az 
esti vecsernyén bizonyára többen 

lesznek. Legalább annyian, mint 
az istenházban már október ötö-
dikén ünneplő magyarok. Amint 
rövid ideig álldogálok a hatalmas 
méretű, égbe nyúló oszlopok kö-
zött, feltűnik számomra, hogy a 
falak teljes mértékű lefestésére 
már nem került sor. Valószínűleg 
pénzhiányból, mert azért min-
denre nem telik a bőkezű adako-
zó részéről sem. De sebaj, a lé-
nyeg mégiscsak az, amit a már 
idézett „költőóriás” megírt versé-
nek másik strófájában: „Ablakot 
nyitunk az égbe, / S szentekkel 
töltjük meg a földet.”

Grandománia, képmutatás, 
túlfűtött nemzeti és vallási érzé-
sek – szeretjük hangoztatni. Jog-
gal. Mégis eredményesebb lenne, 
ha kevesebbet törődnénk mások-
kal, és többet önmagunkkal. Ha 
mi magunk néznénk a tükörbe. 
Ha saját gondjaink és örömeink, 
erényeink és hibáink tudatosítá-
sán túl még tanulnánk is mások-
tól. Az igaz hitnek ugyanis nincs 
nemzetisége, nincs nyelve, vallá-
sa sincs. És miközben Európa – 
mégha egyelőre öntudatlanul is 
– népesedési és erkölcsi válság-
ban szenved, felszínre kerülnek 
a nyugati-keleti szakadás törés-
vonalai. Marosvásárhely lakos-
sága számára is kimondatlanul 
kimondott dilemma: megtarta-

ni a keresztyén egyház autoriter 
kontrollszerepét, vagy elvesz-
ni a járhatóbb erkölcsi út kiépí-
tésére képtelen szabadelvű vi-
lág labirintusszerű útvesztőiben? 
Őszintén be kell vallanunk, hogy 
az erdélyi magyarság kilátásai-
nál alapvetőbb és a közeli-távoli 
környezetünkre kitekintőbb kér-
dés: mi lesz kétezer év múlva a 
kereszténységgel? Avagy: újabb 
reformáció nélkül lesz-e lutherá-
nus, kálvinista, unitárius egyház 
fél évezred múlva? Kérdéseinkre 
a választ csak a Jóisten adhatja 
meg. Alkalomadtán.

U. i.: Aznap este Szentegyhá-
zán a XII. őszi hadjárat prog-
ramjain (mise, megemlékezés, 
gyerekfilikoncert) vettem részt 
a hagyományőrző huszáregye-
sület szervezésében. A három-
napos rendezvény, mint mindig, 
szívhez szóló és felemelő, októ-
ber hatodika valódi szellemisé-
géhez közel álló volt. A haza böl-
cse, Deák Ferenc mottószerű 
üzenete jegyében zajlott: „Koc-
káztathatunk mindent a hazá-
ért, de a hazát kockáztatni sem-
miért nem szabad.”

DR. ÁBRÁM ZOLTÁN

A szerző marosvásárhelyi 
egyetemi tanár

A katalán szeparatisták szá-
mára október 10-e éjszaká-
ja a megnyúlt arcok éjsza-

kája volt. Mélységesen csalódot-
tak voltak azok a tízezrek, akik 
kedd este a diadalív előtt össze-
gyűltek, hogy élőben kövessék 
Carles Puigdemont parlamen-
ti beszédét – írta az APA oszt-
rák hírügynökség. Katalónia el-
szakadáspárti (miniszter)elnö-
ke kihirdette ugyan a független-
séget, de érvényét azonnal fel 
is függesztette, és tárgyalások-
ra szólított fel, hogy a következő 
hetekben párbeszéd jöjjön létre 
Madriddal.

Mi történt? Puigdemont hó-
napok óta arról biztosított min-
denkit, hogy 48 órán belül ki-
hirdeti a függetlenséget, ameny-
nyiben a népszavazáson a nagy 
többség a Spanyolországtól va-
ló elszakadásra voksol. Az „ige-
nek” tábora (50 százalék alatti 
részvétel mellett) 90 százalékkal 
nyert ugyan, de időközben eltelt 
tíz nap, semmi sem történt, most 
pedig itt van a felfüggesztett füg-
getlenségi nyilatkozat. Az ok ab-
ban keresendő, hogy Puigdemont 
hatalmon lévő, több pártból álló 
szövetsége megosztott. Egyesek 
azonnali függetlenségi nyilatko-
zatot akartak. „Ám egy jelentős 
gazdaságbarát rész Puigdemont 
Európai Katalán Demokrata 
Pártján (PDeCAT), de a szepara-
tista Katalán Köztársasági Balol-
dalon (ERC) belül is nem akarja 
az egyoldalú függetlenségi nyilat-
kozatot” – világította meg a hátte-
ret Oriol Bartomeus katalán po-
litológus. Miért ez az ellenállás? 
Számos vállalat fordított hátat az 
elmúlt hetekben Katalóniának. 
„Attól tartanak, hogy az elszaka-
dás hívei politikai álmaik szűk 
látókörű erőltetésével esetleg 
az egész országot gazdasági-
lag, politikailag és társadalmi-
lag a mélybe rántják” – mond-

ta Bartomeus az APA-nak. „Mély 
szakadék keletkezett a szepa-
ratista szektorban, és nem tud-
tak megegyezni” – idézte Miquel 
Molinát, a legnagyobb katalán 
napilap, a La Vanguardia főszer-
kesztő-helyettesét az MTI. Egé-
szen az utolsó percig belső viták 
zajlottak, ami miatt Puigdemont 
a nagy izgalommal várt parla-
menti beszédet egy órával ké-
sőbbre halasztotta.

Nem világos, hogy mi fog tör-
ténni ezután. Puigdemont beje-
lentette, hogy néhány héten belül 
döntést hoznak. Előtte meg akar-
ják nézni, hogy Spanyolország 
miniszterelnöke leül-e a tárgya-
lóasztalhoz. Az elszakadáspár-
ti szélsőbaloldali Népi Egység 

(CUP), amelytől Puigdemont par-
lamenti többsége függ, egy hó-
napot adott a miniszterelnök-
nek, hogy tisztázza a helyze-
tet, és kihirdesse a függetlensé-
get, különben megvonja a parla-
menti támogatást. Puigdemont 
támaszkodhatna a (spanyol bal-
oldali) Podemos katalán változa-
tára, a CSQP-re, de ennek a po-
litikai formációnak a képvise-
lői többségükben az egyolda-
lú függetlenségi nyilatkozat el-
len vannak. Puigdemontnak ki-
csi a mozgástere. „Az általa kí-
vánt közvetítői tevékenységről, 
amelyet a nemzetközi közösség 
vagy az Európai Unió végezne, 
kénytelen lesz lemondani. Sen-
ki sem fog bevatkozni egy EU-

tagállamban zajló, ennyire ké-
nyes konfliktusba” – vélekedett 
Miquel Molina. További problé-
mát jelent a madridi reagálás. 
A központi kormánynak reagál-
nia kell arra, hogy Puigdemont 
kihirdette a függetlenséget, ha 
azonnal fel is függesztette. „Rajoy 
(spanyol miniszterelnök) nem 
hagyhatja függőben az ügyet. Te-
kintettel a Katalónia függetlensé-
gét ellenző választóira, erőt kell 
mutatnia. Spanyolországban két 
év múlva parlamenti választá-
sok lesznek. Sokan bírálnák azt 
is, ha leülne a tárgyalóasztal-
hoz Puigdemonttal, mert ezzel 
a gesztussal a katalán politikust 
a vele egyenlők sorába emelné” – 
fejtegette Oriol Bartomeus.

Miről tárgyalnának? Rajoy 
mindig világossá teszi, hogy le-
het egymással beszélni, de nem 
Spanyolország egységéről. Ám 
Puigdemont csak a függetlenség-
ről hajlandó beszélni. A kilátások 
sötétek. Egyes szakértők azzal 
is számolnak, hogy Rajoy alkal-
mazza az alkotmány 155. cikke-
lyét, menesztheti a katalán kor-
mányt, és regionális választáso-
kat kezdeményezhet. Ám a lépés 
aligha eredményezne megoldást. 
„A parlamenti helyek megoszlá-
sa a mostanihoz hasonló lenne. 
A katalán társadalom kettésza-
kadt” – állapította meg Miquel 
Molina.
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Október hatodikai üzenet

Megosztottak a katalán szeparatisták

Megnyúlt arcok. Sokan csalódtak, hogy Puigdemont a parlamentben kihirdette ugyan a függetlenséget, de érvényét azonnal fel is függesztette 




