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A múlt század harmincas éve-
inek végén – ahogy az idősek 
szokták mondani, emlegetni – az 
első román világ vége felé Felcsík 
egyik népes községében szü-
letett egy Erzsike nevet kapott 
kislány, akit az édesapa minden 
bizonnyal Erzsébetnek szeretett 
volna anyakönyveztetni.
Csakhogy az akkori román világ-
ban ezt már nem nagyon lehetett 
kérni, hisz az 1920 után beren-
dezkedő új állam hivatalos nyelve 
a román volt. Így hát az édesapá-
nak nem kevés bosszúságára és 
bizonyára keserűségére is meg 
kellett elégednie az elrománo-
sított Elisaveta névvel. Felcse-
peredve a kislány is tudomásul 
vette, hogy bár a szülei, a testvé-
rei, a játszótársai is őt Erzsikének 
szólítják, de az anyakönyvi kivo-
natában, azaz a születési bizo-
nyítványában és 14 éves korában 
megkapott személyazonossági 
igazolványában bizony Elisaveta 
név van beírva. A gyermekéveket 
majd követték a fiatal évek, míg-
nem Erzsébet feleségül ment egy 
neki megtetszett fiatalemberhez. 
Az akkor kiállított házassági levél-
ben viszont a korábban elromá-
nosított Elisaveta helyett az ak-
kori jegyzői teendőket ellátó sze-
mély, hogyhogy nem, Elisaveta 
helyett Elizabeta nevet írt be. 
Teltek s múltak az évtizedek, míg 
egy szép napon a megidősödött, 
megözvegyült és ugyanakkor el 
is betegesedett, idegileg is meg-
gyengült asszonynak egy óvatlan 
pillanatban ellopták a személyi 

iratait. Ebben a helyzetben az új 
személyazonossági igazolványa 
elkészíttetéséhez anyakönyviki-
vonat-másolatot kellett kérnie a 
polgármesteri hivataltól. Csak-
hogy a polgármesteri hivatal 
női alkalmazottja/jegyzője nem 
adhatott más anyakönyvikivonat-
másolatot, mint ahogy az az ere-
deti, azaz a születéskor való be-
jegyzéskor történt. Bármennyire 
is nem tetszett ez az idős Erzsé-
betnek, ő bizony csakis Elisaveta 
névvel feltüntetett új anyakönyvi 
kivonatot és ennek megfelelően 
új, ugyancsak Elisaveta név-
vel kitöltött személyazonossági 
igazolványt kaphatott. Szóban 
már többször is próbálkozott 
a hivatalnál, de értésére adták 
mindahányszor, hogy ők bizony 
nem tudnak változtatni az eredeti 
anyakönyvi bejegyzésen. De a 
polgármesteri hivatalnál való pró-
bálkozásai után, tetézésként még 
azt is meg kellett érnie, hogy a 
havi nyugdíját nem folyósíthatták 
az új személyazonosságijába be-
jegyzett Elisaveta néven, mert a 
nyilvántartásban náluk Elisabeta 
néven szerepelt, Azért, hogy a 
havi nyugdíját át tudja venni, eb-
ben a helyzetben nem volt más 
választása, mint az, hogy sze-
mélyesen is kérte a nyugdíjosz-
tályt, hogy őt márpedig Elisaveta 
néven szerepeltessék. Ám az idős 
asszony csak nem nyugodott 
bele, hogy ő miért nem szerepel-
het a már megszokott Elizabeta 
néven... Meghallgatván az eddigi 
hiábavaló vergődését, feltettem 

neki a kérdést: Erzsébet néni, 
maga ugyanbiza miért harcol az 
Elizabeta névért, miért nem kéri 
vissza az édes szülei által kapott 
becsületes magyar nevét? Mire 
ő rám csodálkozva megkérdezte: 
de hát ezt lehet? Igen, mondtam 
neki, mégpedig nagyon könnyen. 
Csupán annyit kell tennie, hogy a 
születési helyén, hivatkozva az ér-
vényben lévő 2006. évi 41. számú 
kormányrendeletre, a polgármes-
teri hivatalba benyújt egy tőlem 
kapott kétnyelvű típuskérelmet, 
amely alapján a polgármester el-
rendeli a névátírás iránti kérelme 
jóváhagyását, azaz a köz nyelvén 
szólva a neve visszamagyarosí-
tását. Magyarán szólva, többet 
nem kell az eddigi kényszerne-
veit viselnie, hanem Erzsébet 
néven – csupán két lejnyi kiadás 
ellenében – újjászületik, s így job-
ban fogja érezni magát. Magam 
is kíváncsian várom a hetven és 
valahány éves Erzsébet nevére 
kiállított anyakönyvi kivonatot, 
köznyelven szólva az Erzsébet 
névvel kiállított új keres ztleve-
let. Igen, ha idősen is, ha be-
tegesen is, de Elisaveta vagy 
az Elizabeta helyett végre 
vagy ismét, Erzsébet névvel 
kiállított anyakönyvi kivona-
ta/születési bizonyítványa és 
személyazonossági igazolvá-
nya kell legyen az Erzsébet-
ként született és Erzsébetként is 
ismert Erzsébetnek. Nemde?

Veress Dávid

Elisaveta, Elizabeta vagy Erzsébet?
Már jó ideje foglalkoztat 
Csíkszentmihály lehetetlen hely-
zetének elemzése, orvoslása. 
Elmélkedésem rávilágított, hogy 
igenis, az emberek közömbös-
sége, a településünkkel szem-
beni felelőtlen hozzáállásunk az, 
ami ebbe a helyzetbe sodorta a 
községet. A közömbösség, mely 
mondhatni népbetegséggé vált, 
Csíkszentmihály rákfenéje lett, 
kiölve belőlünk a közösségünk 
iránti felelősséget, a gerinces-
séget, az összetartozni és tenni 
akarást. Nem igaz, hogy nincse-
nek ügyes, tehetséges, tehetős 
emberek településünkön, de va-
lahogy mégis eluralkodott rajtuk 
a közömbösség. Sajnos telepü-
lésünk egyre jobban hanyatlás-
nak indult, felhígult lakosságunk, 
ezzel egyidőben értéktelenednek 
el javaink, idegenbe vonulnak fi-
ataljaink. Eltűntek településünk-
ről a huszonéves-harmincéves 
generációk, csak annyit tudunk 
róluk, hogy külföldön dolgoznak, 
és ami a legrosszabb, hogy az 
ott megkeresett pénzüket már 
nem Csíkszentmihályon fektetik 
be. Egyszerűen fogalmazva, már 
nem látnak jövőt, megélhetést 
Csíkszentmihályon. A közömbös-
ség kivetette hálóját az egyhá-

zunkra is, az egyháztanácsos 
urak közömbösségét kihasznál-
va tejhatalmat nyert tisztelendő 
atyánk, aki semmibe véve mások 
döntéseit, egyeduralmat gyako-
rol egyházunk vezetésében. Már  
egy igazi Szentmihály-napi ün-
nepséget sem tudunk megünne-
pelni, hisz lehetetlen az egyezte-
tés az egyház és községvezetők 
között. Nincs településünkön 
az év folyamán legalább egy 
olyan nap, mely közös ünneplés-
re, közös összekovácsolódásra 
késztetné a lakosságot, reményt 
adva, reményt sugallva, hogy 
igenis érdemes szentmihályinak 
lenni, hogy igenis érdemes 
Csíkszentmihályon megmarad-
ni. Következésképpen rájöttem, 
hogy szüksége van településünk-
nek egy olyan fiatal, fiatalos, 
érett csapatra, mely ötleteivel, 
terveivel és közös munkájával ké-
pes lesz kijuttatni a közösséget 
az útvesztő labirintusából, képes 
lesz településünk lakosságát egy 
erős közösséggé formálni, össze-
kovácsolódásra késztetni, irányt 
sugallva, reményt táplálva az ifjú 
generációk számára. Tisztelettel 

Búzás Ottó

Útvesztőben, tévúton

„Te, mi van itt, ölik a gyermekek 
egymást?” „Épp ellenkezőleg” 
– felelem én – a lapban megje-
lent egyik rejtvény parafrazálása 
után – is az egyik ismerősöm-
nek, aki egyébként nyugalmazott 
pedagógus. Sajnos ez van nálunk 
– értsd Romániában! Minden 
játszótéren úgy üvöltenek a gyer-
mekek, ahogy a torkukon kifér, és 
senki – egy szülő sem – szólítja 
meg ezért. Az idegenek meg nem 
mernek hozzájuk szólni. Biztos 
betörnék a fejüket vagy lakásaik 
ablakát, vagy ... ki tudja milyen 
következményei lennének.
„Tudod, voltam kissé odébb, nyu-
gaton, de ott a játszótéren nem 
hallani egy hangos szót sem. 
Mintha ott sem lennének a gyer-
mekek. Tudnak viselkedni”.
Hát igen. Az más világ. Nekünk 
ezt hozta a „Made in Romania” 
típusú demokrácia. Mert egyéb-
ként a demokrácia: népuralmat, 

egyenjogúságot jelent, egy olyan 
politikai rendszert, amelyben a 
népé a hatalom és a vezetés. Egy 
olyan többségé, amelyik „normá-
lis”. Vagyis a többség javát, jólétét 
akarja. Viszont mindezek nem azt 
jelentik, hogy mindenki azt csinál, 
amit akar, és úgy, ahogy ő gondol-
ja. Illetve igen, de úgy, hogy vala-
kinek vagy valaminek is sértené 
valamilyen jogát. Sajnos a viselke-
désnek ez utóbbi részéről sokan 
megfeledkeznek. Különösen az új 
nemzedék, az ifjúság tagjai, aki-
ket a szüleik valamiért nem akar-
nak vagy nem szeretnek megne-
velni, rendreutasítani. Ezért hát a 
játszóter mellett és körül lakók – 
kisgyermekes anyák, betegek és 
idősek – kénytelenek elviselni e 
demokrácia vadhajtásainak meg-
nyilvánulásait.

Köz-ügyes

Játszótéri hangoskodók

Legyünk őszinték, az alkotmány 
szerint valóban nem létezik 
Székelyföld. Emlékszünk sokan, 
hogy a második igazi román al-
kotmányt 1991. november 21-én 
fogadták el, mely szerkesztésé-
ben Király Károly is részt vett, de 
a jegyzőkönyv aláírását megta-
gadta, nem írta alá, mert nem 
volt elfogadható egy demokra-
tikus jogállam részéről. Răzvan 
Rotaru képviselőre nem kell ha-
ragudni, sem másokra, ugyanis a 
Ceaușescu-korszakban, a kom-
munista világban sem tanították 
az iskolákban, hogy létezne Szé-
kelyföld. Diplomatikus politikát 
alkalmazva az első írott moldvai 
alkotmányt vették alapul, mely 
1829-1834 közt íródott, amikor 
az akkori területen valóban nem 
volt Székelyföld. Én nem vagyok 
történész, így az okosabb poli-
tikusokra, történészekre bízom, 
mint Ilie Șerbănescu, Sabin 
Gherman, Lucian Boia, aki jelen-
leg is egyetemi tanár a román 

fővárosban, hogy ők magyaráz-
zák meg: volt-e, hol volt? Ugyanis 
a magyar állam által fizetett 
zsoldos, Mihály vitéz 1600-ban is 
tudta, hogy voltak székelyek. Mit 
tud mondani a székely ember, 
valamint a fiatal igazi románok 
Rotaru képviselőről, aki a román 
parlamentben képviseli a nép 
sorsát? Nem szükséges filozofál-
nunk, mert Lucian Boia egyetemi 
professzor négy nyelven kiadott 
könyvében tudomására hozta 
a világnak, hogy országunkban 
rengeteg főiskola, egyetem léte-
zik, azonban ezek tudása egyenlő 
a nullával. El kell mondjam, hogy 
Lucian Boia professzor vélemé-
nye nem egy blöff, nem hazug-
ság. Most közlöm olvasóinkkal, 
hogy fiatal román történészeink 
megkérdőjelezik a dáko-román 
kontinuitás elméletét egy bizo-
nyos Genezis nevű projekt kere-
tén belül, mely a román területek 
voltát igazolnák. Érdekes, hogy a 
95 éves Neagu Djuvara történész 

is igazolni akarja véleményével, 
olyant mondva, hogy a romá-
nok ereiben többek közt kun vér 
csörgedez! Nos, arra gondolok, 
ha a B1 TV riporterei, valamint 
mások követnék, olvasnák a fi-
atal román történészek munká-
ját, akkor fölöslegesen valótlan-
ságokról nem nyilatkoznának, 
mert ezt úgy nevezik, nemzeti 
szégyen. Véleményem szerint az 
a román polgár, aki Erdély valós 
történelmét nem ismeri, az ne 
nyilatkozzon. Rotaru képvise-
lő úrnak megsúgom, hogy az 
4-6 millió román, akik külföldön 
dolgoznak, gyermekeik kint ta-
nulnak, a történelmet másképp 
fogják magyarázni! Mikor ha-
zajönnek, azt fogják mondani: 
papa hallgass, hazudtatok, mert 
az olaszok az egyetemeken azt 
tanítják, hogy a trianoni döntés 
aljas politika szüleménye volt!

Nagy Béla nyugdíjas

Székelyföld nem létezik Rotaru szerint
Kedves Egy szemlélő, sofőrként és 
gyalogosként én úgy látom, hogy 
nem lehet tisztességesen parkolni 
Csíkszeredában. Fű, fa, virág ott 
áll meg, ahol kedve szottyan, még 
olyan helyeken is ahol, a gyalogo-
sok kénytelenek az úton menni a 
járdán parkoló autók miatt. Nem 
először járok úgy a Kalász negyedi 
BRD-nél, sok más szülővel együtt, 
hogy babakocsival kénytelen va-
gyok lemenni az úttestre, ha nem 
akarom kiborítani a babát, mert 
az autók úgy állnak fel a járdára, 
hogy nem férek el mellettük, nem 
beszélve a kerekesszékes embe-
rekről. És még rám dudálnak az 
autóból, és integetnek, hogy miért 
megyek az úttesten. Két embert 
megszólítottam, de úgy tettek, 

mintha nem is hallanák, vagy nincs 
gyerekük. Valamikor ott nagy koc-
kakövek voltak a járda szélén, nem 
lehetett felállni, netán bírságoltak, 
ha kicsit fennebb mégis parkoltak. 
Megkérem az illetékeseket, hogy 
tegyék vissza oda és máshova is a 
köveket, hogy ne kelljen attól félni, 
hogy elgázolnak kisbabával, netán 
kerekesszékkel és nemcsak ott, 
hanem a város más részén is. Az 
embereknek meg kéne érteniük, 
hogy a szabályokat be kell tartani 
és nem egymás róvására meg-
szegni azokat. Igenis szükség van 
fizetéses parkolókra, másképp se 
rend nem lesz, se parkolóhely eb-
ben a városban. 

Egy másik szemlélő

A szabályokat be kell tartani

e-mail-ben: csikihirlap@csiki-hirlap.ro

sms-ben: 0740–140401
Véleményét elküldheti: 

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, 
hogy a beküldött leveleket rövidítve, szerkeszt-
ve, illetve illusztrálva közölje. A közölt levelek 
tartalmával nem feltétlenül értünk egyet.

A románul anyakönyvezett nevek visszamagyarosítására törvényes lehetőség van
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