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Mi azonban kitartottunk: ősz-
szel a pótfelvételin felvett diák-
jainkkal elkezdtük a tanítást. 
Két évnek kellett eltelnie, amíg 
a tanügyminisztérium jóváhagy-
ta a beindult első évfolyam továb-
bi működtetését. A kollégium el-
indult és megszilárdult, egykori 
épületét azonban mindmáig nem 
sikerült visszaszerezni. E kusza 
törekvésekre jó példa a sepsi-
szentgyörgyi Mikó-kollégium és 
a marosvásárhelyi katolikus is-
kola helyzete. 2001 decemberé-
ben a kolozsvári Szabadság című 
napilap véleményrovatában egy 
érdekes írás jelent meg, amely 
rávilágított a korabeli valóságra. 
Többek között ezt olvashattuk: 
„nem véletlen, hogy a helyzetben 
levő Markó-féle szárny nem iga-
zán ösztönzi, mondhatni diplo-
matikus módon blokkolja az egy-
házak megerősödését, illetőleg 
az egyházi javak visszaadását.” 
Szolgálatom alatt sajnos ugyan-
ezt tapasztaltam Szilágycsehben 
is, pedig annak idején a presbité-
riummal együtt mindent megtet-
tem elkobzott értékeink vissza-
szerzéséért. Nemrég a volt re-
formátus felekezeti iskoláért és 
más elkobzott belsőségért kapott 
ugyan kárpótlást az egyház, de a 
visszakapott földterületekre nem 
állítottak ki birtoklevelet az egy-
házközség nevére.

– A zilah-ligeti új reformá-
tus templom felavatásakor 
2004 szeptemberében ven-
dégül látták Orbán Viktor 
miniszterelnököt. Mit jelen-
tett ez a beruházás a zilahi 
magyarság számára?
– Leköszönő esperesként kö-
szönthettem akkor az ünnep-
lő gyülekezetet és Orbán Vik-
tor miniszterelnököt. Megkö-
szöntem a magyar állam tá-
mogatását, és meghívtam egy 
szilágycsehi látogatásra „Ha 
megnyerjük a választást, el-
megyek Szilágycsehbe” – ígér-
te Orbán Viktor, de a Fidesz ak-
kor elveszítette az országgyű-
lési választásokat. A felújított 

szilágycsehi templom avatóün-
nepségére később Kövér Lász-
ló és Balog Zoltán jött el, akiket 
szeretettel és örömmel fogad-
tunk. Az új zilahi templom a bel-
városi mellett egy újabb fellegvá-
ra lett a város magyarságának, 
amely elősegíti a „szellemi-lelki 
templom” építését. Ennek egyik 
örömteli jele a templom árnyé-
kában működő felekezeti óvoda. 
Garanciája Isten áldásával a lel-
kész házaspár és a presbitérium 
helytállása.

– Ágyai származású teoló-
gus barátjához, Csép Sán-
dorhoz életre szóló barát-
ság kötötte. A nemrég el-
hunyt televíziós szakember 
és közíró által létrehozott 
Áldás, népesség mozgalom-
nak napjainkban mekkora 
kisugárzása van? 
– Az Áldás, népesség ötletgazdá-
ja Csép Sándor gyermekkori ját-
szótársam volt. Amikor egy al-
kalommal a kalotaszegi egyké-
ről szóló, megrázó riportfilmjé-
ről beszélgettünk, felhívtam a fi-
gyelmét egy érdekes tövisháti je-
lenségre: amikor esztendőnként 
a zilahi egyházmegyei népese-
dési adatokat összesítettem, fel-
tűnt, hogy Désházán mindig jó-
val több keresztelés volt, mint te-
metés. Ez indította arra, hogy do-
kumentumfilmet készítsen a tö-
visháti faluról. Munkatársaival 
együtt gyülekezetünk vendég-
házában szállásoltam el, és egy 
héten át lencsevégre vették a fa-
lu életét. Így született meg az Ál-
dás, népesség című film. Tő-
kés László püspökkel egyeztet-
ve 2004. április. 16–17-én Áldás, 
népesség címmel megtartottuk 
a Királyhágómelléki Reformá-
tus Egyházkerület népességpo-
litikai értekezletét szakemberek 
bevonásával. A szilágycsehi ér-
tekezlet körvonalazta az újon-
nan indult mozgalom programját 
és tennivalóit. Az egyházkerület 
ezt követően kezdeményezte az 
Áldás, népesség nemzetpoliti-
kai–nemzeti missziói mozgalom 
meghirdetését. 2004 októberében 
a Nagyvárad melletti Félixfürdőn 

erről már széles körű képvisele-
ti döntés is született. Az áldásos 
kezdeményezés egykori, legfőbb 
szorgalmazói – Erdélyben Csép 
Sándor, míg az anyaországban 
Kopp Mária – már nincsenek az 
élők sorában. Szomorúnak tar-
tom, hogy e kezdeményezést nem 
karolta fel az erdélyi magyar po-
litikai osztály. Amíg élt, Csép 
Sándor a Három királyfi vetél-
kedőkön keresztül éltette az Ál-
dás, népesség gondolatát. Ma az 
Orbán-kormány családpolitiká-
ja jövőbe mutató. Ha ez a nemes 
mozgalom Európa-szerte szár-
ba szökkenne, akkor nem lenne 
olyan katasztrofális gondunk a 
migráció kérdésével.

– Hogyan érzi magát nyug-
díjas lelkipásztorként a 
szilágysági városkában? 
Mit sikerült hátrahagyni 
utódaira az ön által elkez-
dett munkából? 
– Nyugdíjas éveinkre Szilágy-
csehben maradtunk, itt vettünk 
telkes házat. A feleségem éve-
ken át a helyi iskolában tanított. 
Ha a templomot szerető gyüleke-
zeti közösségre gondolok, semmi 
okom nem lett volna arra, hogy el-
költözzem a városból. Ha a gyüle-
kezet mai életére gondolok, meg 
kell jegyeznem, hogy a helyi egy-
házközség vezetőtestületébe utó-
lag olyan személyek is bekerül-
tek, akik egy régi főgondnok ki-
fejezésével élve „valamikor azt 
sem tudták, hol a templomajtó”. 
Mindez nem a jelenlegi lelkész 
házaspár mulasztása, hiszen ők 
a kánon értelmében engedték 
érvényre juttatni a presbitervá-
lasztás eredményét. Őszinte vá-
gyam az, amit a karácsony har-
madnapi könyvbemutató alkal-
mával is megfogalmaztam: ma-
radjon meg a gyülekezet egysége 
reformátor atyáink értékrendjén 
állva. A temesvári forradalom ki-
sugárzása pedig ne hulljon ki az 
emlékezetből. Ez mindenekelőtt 
a szilágycsehi egyházközség lel-
kipásztorainak és elöljáróinak a 
feladata kell hogy legyen. 

MAKKAY JÓZSEF

A szilveszteri marosvásár-
helyi – csapnivaló fordítás-
sal született – nyelvi idióta-

ságnak meglehetősen nagy volt a 
sajtóvisszhangja. Nem is csoda, 
mert egyéni vélemények is iga-
zolták, hogy egy közösség szá-
mára az anyanyelv épsége éppoly 
fontos, mint a levegő tisztasága. 
Magyar nyelv nélkül nincs ma-
gyar ember – mondta Szabó De-
zső. Hozzá hasonlóan még szá-
mos jeles tudós, író és költő gon-
dolta és gondolja úgy, hogy egy 
nemzet vagy nemzeti kisebbség 
– például az erdélyi magyarság 
– megmaradásában anyanyel-
vünknek van legfontosabb szere-
pe. Tucatszám lehetne idézni je-
leseink jobbnál jobb és szebbnél 
szebb gondolatait nyelvünk meg-
tartó erejéről.

A fentebb említett újévi tör-
ténet azonban inkább a mu-
lasztások felemlítését indokol-
ja. A nemtörődömség, hallga-
tás (és félelem?) vezethetett eh-
hez a példátlan magyar nyel-
vi bukfenchez, belemarcangol-

va sokunk lelkivilágába is. Első-
sorban a marosvásárhelyi pol-
gármesteri hivatalban dolgo-
zó magyarok és románok nem-
törődömsége, illetve a magya-
rok régóta tapasztalható hallga-
tása. Természetesen nem húz-
hatják ki magukat a felelős-
ség alól a közigazgatás és poli-
tikai közélet régebbi és mosta-
ni elöljárói sem! Egyebek mel-
lett azért, mert nem veszik ko-
molyan évtizedek óta a szak-
mai és civil szervezetek idevá-
gó véleményét, tanácsait, intel-
meit, javaslatait (kétnyelvűség: 
feliratok, utcanevek; oktatás, 
tankönyvek; regionális hivata-
los nyelv; igazságszolgáltatási 
problémák nyelvi kérdésekben; 
egyetemi szintű fordítóképzés 
stb.). Szakszerűtlen, rossz for-
dítás miatt az itthoni viták mel-
lett volt már diplomáciai botrány 
is például Magyarország és Ro-
mánia között (Sólyom-ügy: ön-
kormányzat = autoguvernare?), 
és napjainkban is zajlik évek óta 
kívülálló hozzá nem értők bele-

szólása nyelvünk dolgaiba (vá-
rosháza, községháza), de egy-
szer sem hallottuk, hogy nyelv-
használati sérelmeinkről tár-
gyaltak volna politikai körökben 
vagy a román parlamentben. Az 
ügy orvoslása végett. Ugyanis a 
szakmai érveket semmibe vet-
te az ostoba provokáció, még a 
bizonyító erejű és tiszteletet ér-
demlő akadémiai munkákra is 
fittyet hánytak a bérencek.

Ma ott tartunk, csak magasabb 
szintű politikai fellépéstől vár-
ható változás. Nagyobb kalibe-
rű európai politikus mondása jut 
eszembe: a sajtó legalább két lé-
péssel mindig megelőzte a politi-
kát, előtte járt. Fontosabb gondo-
latok előbb az újságokban és fo-
lyóiratokban jelentek meg, csak 
azután a politikusok fejében.

Bárcsak tanulnának tőle az er-
délyi magyar közszereplők is!

KOMORÓCZY GYÖRGY

A szerző székelyudvarhelyi 
nyelvművelő, közíró

Idén a „hidrogénbomba atyjára” 
emlékezünk. Teller Ede 1908. ja-
nuár 15-én Budapesten született, 
és 2003. szeptember 9-én halt 
meg (Stanford, Kalifornia). Élet-
műve ellentmondásos megítélése 
elsősorban politikai indíttatású: a 
„szovjet világ” ádáz ellenségnek 
tekintette, miközben az Egyesült 
Államok elnökeitől minden lehet-
séges kitüntetést megkapott, be-
leértve a legrangosabb elisme-
rést, a Szabadságérmet. Tiszte-
letre méltó életkora lehetővé tet-
te, hogy a rendszerváltást köve-
tően többször is meglátogassa 
szülőhazáját, ahol a kilencvenes 
években a legnagyobb élő ma-
gyar tudósként, a nagy tudósge-
neráció utolsó tagjaként tartották 
számon. Jól emlékszem felszóla-
lására a Magyarok Világszövet-
sége 1992-es világtalálkozóján a 
budapesti kongresszusi központ 
küldöttekkel, meghívottakkal és 
újságírókkal megtelt konferen-
ciatermében. A tudós jellegzetes 
botjára támaszkodva bicegett az 
emelvényhez a jelenlevők vastap-
sa közepette, összehúzta sajáto-
san vastag szemöldökét, és öb-
lös hangján helyes magyarsággal 
méltatta a magyar tudományos-
ság helyét a nagyvilágban. Tudó-
si érdemeit a szülőföld azzal is-
merte el, hogy a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia tiszteletbeli tag-
jává választotta, megkapta a Ma-
gyar Köztársaság Érdemrendjé-
nek középkeresztjét, és 2001-ben 
elsőként neki ítélték oda az újra 
bevezetett Corvin-láncot.

Apja, Teller Miksa elismert 
ügyvéd volt a magyar fővárosban, 
édesanyja, Deutsch Ilona lugosi 
származású művelt asszony, aki 
egyaránt jól beszélt németül és 
magyarul. Fia tőle örökölte zon-
goratudását, időskorában is nagy 
élvezettel zongorázott, nem kis 
csodálatot keltve tudóstársaiban. 
Teller kiváló számolási és ma-
tematikai képessége már gyer-
mekkorában megnyilvánult. Ám 
apja kívánságának megfelelő-
en a vegyész szakon kezdte ta-
nulmányait a budapesti Műegye-
temen, majd a karlsruhei, mün-
cheni és lipcsei egyetemeken 
folytatta; a fizika érdekelte leg-
inkább. A fizikusok „Mekkájá-
ban”, Göttingenben kezdett dol-
gozni, de a fasizmus hatalom-
ra jutása inne is száműzetésbe 
kényszerítette: koppenhágai és 
londoni megállók után az Egye-
sült Államokban, harmadik ha-
zájában telepedett le véglegesen.

Későbbi ismertségét az alapoz-
ta meg, hogy 1941-ben bekapcso-
lódott az atombomba előállítá-
sát előirányzó Manhattan-terv-
be. Teljes titoktartás és elzártság 
mellett a Los Alamos-i laboratóri-
umba került, ahol Oppenheimer 
vezetésével elkészítették az el-

ső atombombát, amelynek ször-
nyű pusztítása az egész emberi-
séget félelemmel töltötte el. A hi-
degháború, az amerikai–szov-
jet fegyverkezési hajsza korában 
vezető szerepet kapott a H-bom-
ba kutatási programjában, amely 
egy új termonukleáris kutatóla-
boratóriumban zajlott Kaliforni-
ában. Aktív részese volt a nyolc-
vanas évek csillagháborús tervé-
nek, a fegyverkezési verseny oly 
mértékű fokozásának, amelyre a 
Szovjetunió már képtelennek bi-
zonyult, sőt később – részben a 
megterhelő kiadások miatt – fel 
is bomlott. Bár bírálóinak száma 
fokozódott, tudóstársai körében 
is, mégis úgy tűnik, az idő őt iga-
zolta. Amint önéletrajzi könyvé-
ben megfogalmazta: „Mélysége-
sen sajnálom azokat a halálese-
teket és sérüléseket, amelyek az 
atombombázásokból következ-
tek. De a legjobb magyarázatom 
arra, miért nem sajnálom azt, 
hogy fegyvereken dolgoztam, vol-
taképpen egy kérdés: mi lett vol-
na, ha ezt nem tesszük?”

Amúgy Teller Ede a nukleáris 
energia békés és biztonságos fel-
használásának a híve volt. Figye-
lembe véve a föld energiatarta-
lékainak a végességét, az atom-
energia hasznosítását az embe-
riség létérdekének tartotta. Rá-
adásul az atomenergia jelenleg a 
legolcsóbb energiaforrások közé 
tartozik, az atomerőművek biz-
tonságának a szavatolása mellett 
is. Tudományos körökben milita-
rista szakembernek tekintették, 
ami nagyban hozzájárult ahhoz, 
hogy nem kapott Nobel-díjat. De 
ha figyelembe vesszük, hogy a 
legrangosabb tudományos díj lét-
rehozója, a dinamitot felfedező, 
alaposan meggazdagodott No-
bel Alfréd fegyvergyáros éppen a 
nevéhez fűzött „halálgyáros” jel-
zőt szerette volna feledtetni a ró-
la elnevezett díj megalapításával, 
akkor elmondhatjuk: Teller Ede 
méltán nevezhető a nobeli út kö-
vetőjének. Ráadásul neki igaza 
is lett, ellentétben Nobellel, aki-
nek nem vált be az a feltételezé-
se, hogy a tömegpusztító fegyve-
rek létrehozása megállíthatja a 
háborúk kirobbantását.

A róla szóló visszaemlékezést 
Teller Ede filozófiai hitvallásával 
zárjuk: „A világ tele van lehetősé-
gekkel. Nem ígérettel, hanem re-
ménnyel. A véletlen nagy úr, sok 
kárt csinálhat, s nekünk erősnek 
kell lennünk, hogy a kárt elren-
dezzük. Ugyanakkor a véletlen 
okozta változások a gének révén 
hozzák létre ezt a tarka, csodá-
latos világot.”

DR. ÁBRÁM ZOLTÁN
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