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Péntekenként megjelenő fórum-oldalunkon egy-egy olvasónktól kapott régi képes-
lapot vagy fényképet mutatunk be. A lapokat vagy a fotót személyesen kell behozni 
a szerkesztőségbe, és a pár percig tartó szkennelés után visszaszolgáltatjuk tulajdo-
nosának. Kérjük, írják le röviden, mit kell tudni a behozott fotóról, képeslapról. Hol és 
mikor készült? Ki fényképezte, illetve ki adta ki? Mikor postázták?... stb. Főleg 1945 
előtti képeslapokat várunk.

A ma bemutatott régi fotó 112 évvel ezelőtt készült. 1905. ok-
tóber 8-án avatták fel a madéfalvi emlékművet. Az 1764-es 
madéfalvi mészárlást követően, a visszaemlékezők szerint a 
Vészhalomnak elnevezett közös sírba 45, nagyrészt háromszé-
ki áldozatot temettek el. A csíki falvak halottait a hozzátartozók 
hazaszállíthatták. A tömegsírt a vérengzést követően több kop-
jafával, kereszttel jelölték meg. Az eseményhez méltó emlékmű 
állításának a gondolata már az 1860-as évek elején megfogal-
mazódott, de csak 1891-ben alakult meg az a bizottság, amely 
egy emlékmű felállítását tűzte ki célul. A csíkszeredai szárma-
zású, akkor Budapesten élő Tamás József építészmérnök tervei 
alapján 1898 decemberére készült el az emlékmű. Tamás József 
terveit Szász István építész vitelezte ki, a turulmadarat pedig 
Köllő Miklós gyergyócsomafalvi születésű szobrász mintáz-
ta meg. A feliratot hordozó márványtábla Sánta Nándor műve, 
a felirat szövegének első részét dr. Szádeczky-Kardoss Lajos 
kolozsvári történész, a második, verses részét pedig dr. Balló Ist-
ván csíkszeredai tanár írta.

A ROVATOT SZERKESZTI: DOBOS LÁSZLÓ

A HÉ
T V

ÉLE
MÉ

NY
E

A különválás szempontjai
Mikor e sorok a tisztelt olvasó elé kerülnek, 
már biztos, hogy egyes elemeit az események 
felülírták, de gondolom, így is lesz bizonyos 
fokú aktualitása. Elsősorban azért, mert mivel 
most megrepedt az a fortyogó üst, melyben a 
nemzetiségeket kavarják. Előfordulhat, hogy 
felszíni javításokat még tudnak végezni rajta, 
de az már biztos, hogy eredeti formáját többé 
már vissza nem nyeri, és csillogása is kissé 
már talmi lesz. Rá lehet fogni, hogy a javított 
változata bizony most még autentikusabb, de 
a széttört emberi lelkek foltozása ennél sok-
kal bonyolultabb. Mert a tudat rögzíti, hogy 
lényegében fajtársaid hurcoltak meg egy igaz 
ügy miatt, mely a sokat hangoztatott európai 
„értékek” egyik alapvető sarokköve, melyet 
emberi jogoknak szoktak aposztrofálni. Itt 
azért rövid ismertetőt kénytelen vagyok be-
ékelni, vagyis konkretizálni. Katalónia (kata-
lánul Catalunya) már ősidőktől lakott terület, 
egyes történészek szerint már 80 000 éves 
leletek tanúskodnak emberi jelenlétről. Utá-
na számos nemzetiség lakta és még magyar 
vonatkozásról is beszélhetünk, hiszen a XIII. 
században, miután egyesült Aragóniával, az 
Aragónia-Barcelona ház királya volt I. Jakab is, 
akinek felesége Árpád-házi Jolán (II. András 
magyar király leánya). A történések hosz-
szú sora következett, míg- nem Katalónia a 
Napóleon császár elleni függetlenségi háború 
idején egyesült Spanyolországgal. 1977 óta 
újra működhetett Barcelonában a katalán kor-
mány, tehát teljes fokú autonómiát élvezett, 
de 2014-ben megjelentek az elszakadási óha-
jok, és a november 9-én megtartott nemzeti 
konzultáción részt vevő szavazók 85%-a a 
függetlenséget támogatta. 
Aztán 2017-ben felerősödött a katalán nép 
Spanyolországtól való elszakadási vágya, és 
október 1-jén népszavazást rendeztek ennek 
kivitelezésére. Na ezt próbálta megakadá-
lyozni minden áron a spanyol kormány, de 
Mariano Rajoy spanyol miniszterelnök még 
azzal is megfenyegette Katalóniát, hogy még 
az autonómiájukat is megvonhatják, sőt, a 
kezdeményezőket még törvény elé is állíthat-
ják. Mindenki törvénytelenséget kiáltott, de a 
spanyolok nyílt erőszakkal akarták megaka-
dályozni a népszavazást. Több ezer delegált 
spanyol rendőrrel álltak  ki a rendfenntartók, 
a végét pedig több mint 800 katalán sebesült 
bánta. Itt kissé párhuzamot vonok 2006-tal 
és a magyarországi eseményekkel, mert aki 
már részt vett a brutalitásokban, csak az 
tudja érzékelni valóban a helyzet tragikumát, 
jómagam pedig résztvevője, szerencsére nem 
szenvedője voltam az eseményeknek. Igaz, 
Pesten lovasrendőrök meg azonosító szám 
nélküli egységek garázdálkodtak, de szerin-
tem az analógia tökéletes volt. Mindemellett 
a spanyol rendőrség a szavazás előtt ,,több 
millió szavazócédulát kobozott el”, és lehet, 
hogy ezen résztvevők éppen a függetlenség-
re szavaztak volna. Ezt már nem tudjuk meg 
soha. Az előbbi mondatban kitett idézőjel 
arra utal, hogy mindez nem képzelgés, hanem 
idézet a vasárnapi The Sunday Timesból. Ter-
mészetesen lehet, hogy szűkebb köreinkből 
ezt valaki megcáfolja és hazugságnak nevezi, 
de lelke rajta, és irány a lap szerkesztősége 
(https://www.thetimes.co.uk/). Azóta már 
sokan magyarázzák a spanyol események 
okát és okozatát, de szerintem itt nem nyelvi, 
hanem gazdaságpolitikai összefüggéseket 
kell keresni. És ismerős jelenséggel fogjuk 
szembetalálni magunkat. Katalónia Spa-
nyolország egyik legfejlettebb régiója. Ebből 
adódóan a befizető adózók számarányosan az 
összspanyol adózók 6 %-át teszik ki, mégis az 
állami összbevétel 20 %-át fizeti be Barce-
lona, amiből a visszajuttatás nulla. A szintén 
autonómiát élvező Baszkföld ezzel szemben 
nulla adót fizet be a spanyol államkasszába. 
Nem felejthető el, hogy a baszkok évtizede-
ken keresztül a hírhedt ETA szervezetük által 
majdnem napi rendszerességgel hajtottak 
végre terrorakciókat az ország különböző 
területein. Hogy most kompenzáció az adó-
mentesség a nyugalomért vagy más paktum, 

nem tudom. Gondolom, ezen adózás módja 
hallatán nálunk is sokan felkapják a fejüket, 
és eltöprengenek azon, hogy néhol mindjárt 
száz éve folyik hasonló abnormalitás, amit 
már 1928-ban Iuliu Maniu akkori miniszterel-
nök is ellenzett. De a haszonélvezők  köszönik 
szépen, azóta is jól vannak, és ma is ezerrel 
gerjesztik az inflációt, azaz a nép nyomorát.  
Aztán nagy későre megszólaltak az uniós ve-
zetők is. Majdnem szinkronban elnyekeregték, 
hogy hát alkotmány és betartás, és nem kelle-
ne, de határozott és egységes véleményt nem 
sikerült alkotni. Teodor Meleşcanu román kül-
ügyminiszter szerint „törvénytelen eldönteni 
egy ország feldarabolását”. És milyen igaza 
van. Csak azt felejti el, hogy ezelőtt majdnem 
száz évvel volt Európa közepén egy olyan ál-
lam, amelynek már 800 éves alkotmánya volt, 
de ez kit érdekelt. Igen, azt úgy hívták, hogy 
Aranybulla, és Európában az elsők között 
hirdették ki 1222. április 24-én, és a Magna 
Charta csak pár évvel előzte meg, 1215. június 
15-én. Az a bizonyos alkotmány már abban az 
időben így kezdődött: „A Szentháromság és 
az oszolhatlan egység nevében”. Trianonban 
akkor ez senkit nem érdekelt, de még az sem, 
hogy a háború lezárásakor Magyarország 
még egy négyzetcentiméter területet sem 
veszített. De most is adódik egy jelenkori pél-
da. Koszovó úgy lett önálló állam, hogy senkit 
nem érdekelt a szerb alkotmány, senkit nem 
érdekelt a népszavazás, csak ,,valakik” kijelen-
tették, hogy vagytok és kész. Tiltakozásnak 
helye nincs, mert a pofátok...  Vagyis kuss!, 
mint ahogy nekem ajánlották. Az előzmény 
annyi, hogy Szerbia mindig Oroszország szö-
vetségese volt, tehát gyengíteni kell. Az, hogy 
mi lesz Katalónia sorsa, szerintem nem az ő 
kezében van. Én például nem javasolnám Spa-
nyolország feldarabolását. És bár nem vagyok 
híve az összeesküvés-elméleteknek, van egy 
olyan feltevésem, hogy ezzel is a keresztény-
séget próbálják gyengíteni. Emlékszünk még, 
amikor Barcelona hatalmas tüntetést szerve-
zett a bevándorlók mellett.
Ma pedig a legnagyobb üldözöttek éppen 
a keresztények, csak nyitott szemmel kell 
járni, és lehet, hogy bizonyos szférák érdeke 
ezen erős bázis fellazítása, mert mint tudjuk, 
Spanyolország erős keresztény hittel bír. A 
pásztor pedig mintha más nyájakat őrizne. 
Ne legyen igazam. Azért még befejezésül 
idézném az ENSZ alapokmány 1. részének 
cikkelyét: ,,Minden népnek joga van az önren-
delkezésre. E jog értelmében a népek szaba-
don határozzák meg politikai rendszerüket, 
és szabadon biztosítják gazdasági, társadal-
mi és kulturális fejlődésüket”. Vajon e cikkely 
még érvényben van? Most, mikor a sokat 
hangoztatott párbeszéd híveit semmibe 
vették a román parlamentben, és még napi-
rendre se tűzték a nyelvhasználatunk ügyét. 
„A magyarokat szájba verték” - mondta Ke-
lemen Hunor. Vajon Markó Béla – a költő –, a  
párbeszéd elkötelezett híve, mit szól hozzá? 
Tisztelettel 

Bilibók Károly

Olvasóink képeslapjai

Vigyázz, ha jön a vonat!
Számos baleset helyszíne a zsö göd-
fürdői vasúti átjáró. Hargita megyé-
ben is sajnos gyakran hallani/olvas-
ni a vasúti átjárókról, az azokon való 
átkelés alkalmával történő balese-
tekről. Holott megyénkben is min-
denik vasúti átjáró el van látva Szent 
András-kereszttel vagy fél- esetleg 
egész sorompóval, illetve az auto-
matáknál (fényjelző berendezéssel 
ellátott) piros-villogó-csengető és 
villogó fehér fénnyel. A közlekedési 
törvénykönyv előírásai/szabályai 
is világosak: a vasúti átjárók előtti 
Szent András-keresztnél meg kell állni anélkül, hogy a gépjármű orra/
eleje meghaladná a jelzőtáblát, amennyiben csak azt szerelték ott fel. 
Sőt, még ennél is többet kell tenni: biztosítani is kell magunkat, vagyis 
meg kell bizonyosodni arról, hogy éppen nem jön a vonat vagy más 
vasúti jármű. (Kinek kell megállni? Hát mindenkinek – legyen az autós 
vagy akár kerékpáros, gyalogos, szekeres stb. – aki át akar kelni a vasúti 
síneken). Továbbá, legtöbb ilyen átkelőhelyen még Stop/Állj! Elsőbbség-
adás kötelező! – jelzőtáblát is kiraktak a Szent András-kereszt mellé/
alá/fölé. Csak azt nem tudom, hogy ez javítja vagy rontja a vasúti átjá-
rók biztonságát? Hiszen ez utóbbi jelzőtáblát nem erre találták/rakják 
ki, hanem azt útkereszteződéseken való átkelés/forgalom biztonsága 
érdekében, ahol az elsőbbséget szabályozzák vele. Pontosabban, az 
útkereszteződésben azon utcák sarkain helyezik el, ahol (valamilyen 
építmény miatt: ház, kerítés stb.) nincs ki-/rálátás az ott zajló forgalom-
ra. A Stop/Állj! jelzőtábla jelentése: kötelezően meg kell állni! Ez eddig 
rendben is van. De hol: a tábla előtt, mögött vagy azután, azt meghalad-
va, hogy beláthassuk az ottani forgalmat, azt ott közlekedő járműveket, 
amelyeknek elsőbbséget kell adjunk?  Igen, ez utóbbi, vagyis a táblán túl 
is megállhatunk. Ezért ezt a táblát az utca sarka előtt kb. 2-5 méterre is 
elhelyezhetik. Hát feltevődik a kérdés: kell-e ilyen jelzőtáblát felszerelni 
a vasúti átjáróknál vagy nem? Segíti-e az átkelőket vagy éppen zavarja, 
félreértésre ad okot, ha mindkét táblával találkoznak az átjáróknál? Hi-
szen ha az utóbbit vennék figyelembe, és a táblát meghaladva állnának 
meg, az nagyon rossz is lehetne, mert az érkező vasúti jármű nem tud 
kikerülni, és máris elüthet. Ezek a táblák szinte mindenik Hargita megyei 
vasúti átkelőnél (Csíkszeredában, Gyergyószentmiklós felé vagy éppen 
Székelyudvarhely és Székelykeresztúr között stb.) ott vannak. Addig is, 
amíg megérjük, hogy mindenütt (fél- vagy egész) sorompókkal és/vagy 
fényjelző berendezésekkel szereljenek fel minden vasúti átjárót, nem 
kellene-e leszerelni azokat a bizonyos Stop-táblákat? Addig is: Vigyázz – 
jobban, mert jön a vonat!
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A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a beküldött leveleket rövidít-
ve, szerkesztve, illetve illusztrálva közölje. A közölt levelek tartalmával nem fel-
tétlenül értünk egyet.
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