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A Csíki Hírlap a Székelyhon lapcsalád csíkszéki kiadványa

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

Mai felvételünk 1953 kora tavaszán készült a csíktaplocai régi teme-
tőben. A korabeli fotót lapunk egyik kedves, hűséges olvasója, a csík-
szeredai Gál Bence őrizte meg.

A ROVATOT SZERKESZTI: DOBOS LÁSZLÓ A HÉ
T V

ÉLE
MÉ

NY
E

Ezzel vagy ezen
A történet szerint, amely-
ben nem kételkedünk, az 
ókori Spártában az anya így 
engedte el fiát a harcba, kezé-
be adva pajzsát: „ezzel vagy 
ezen”. Győztesen vagy holtan, 
hogy mi is értsük, manapság.
Manapság is tanulságos ez, 
noha elpuhultunk. Annyira 
azért nem, hogy ne marad-
jon fenn az életösztön: de 
egyre óvatosabbak vagyunk. 
Pedig bátraké a szerencse. 
És lehetne most még sok 
közhelyet mondani. Hogy 
gyáva népnek nincs hazája, 
hogy csak az vész el, amiről 
lemondunk, és így tovább.
Nem. A helyzet az, hogy ami-
kor már a falhoz, sarokba vagy 
szorítva, akkor nem mérlegelsz, és nem keresel 
mentséget: véded magad. Magad, értékeid, csa-
ládod, hited, nemzeted. Bármi áron. Ismétlem: 
bármi áron. Egy jó harcos (és mi itt, Kelet-Közép-
Európában azok vagyunk), tudja, nincs ellenség: 
ellenfél van. De az ellentét néha könyörtelen. És 
az ing közelebb van, mint a mellény, ezért például 
nekem, és aligha vagyok egyedül, fontosabb a 
székelységem, magyarságom, férfiasságom, eu-
rópaiságom, igen, a bőrszínem, a kultúrám, mint 
bármi más.
Szép a sokszínű világ: amíg sokszínű marad. 
Ha összemossuk, egy nagy szürke massza lesz 
belőle. Ezt nem akarom megérni. A történelem 
különös szeszélye, ha úgy tetszik, perverziója 
miatt elveszett egy gyönyörű, sokszínű, sok-
nyelvű és gazdag birodalom. Ez volt az Osztrák-
Magyar Monarchia.
Románia most ünnepli százéves évfordulóját. 
Az más kérdés, hogy nem százéves, az ‘21-ben 
lenne, mivel az 1918-as „Nagy Nemzetgyűlés” 
egy jó kis „flash-mob” volt. Nem ez a lényeg. 
Hanem az, hogy az ünneplésbe belefér, része, 
hozzá tartozik, hogy az éppen anyagilag ver-
gődő, velejéig korrupt román kormány ismét a 
végső eszközhöz nyúlt.
Természetesen ez a „magyar kártya”. Már ismét 
mi vagyunk a bűnbakok. Letartóztatnak két 
székelyföldi fiatalembert, akik éppen egy pohár 

bor mellett arról beszélgetnek, milyen jól meg 
lehetne ijeszteni néhány petárdával az éppen 
ott defiláló román szélsőjobbosokat. (Tényleg 
amúgy: mit keresnek Kézdivásárhelyen a román 
nacionalista barmok?!).
És ezek ma a terroristák. Öt év letöltendőt kap-
tak. Ha ezt hagyjuk, holnap mi jövünk. Nem azt 
mondom, „je suis Beke-Szőcs”, mert ez elkopta-
tott, azt mondom, kész, vége, hagyjunk már fel 
az úriemberi mentalitással, az csak úriemberek 
között működik.
Ez a bitangállam pedig nem az.
Nem a románsággal van bajom, Isten látja lel-
kem. Nem, ez az arrogáns, bitang, elvtelen, gyá-
va állam az ellenségem. Aki ahelyett, hogy élt 
volna az ajándékba kapott kultúrával, pénzzel, 
erdőkkel, altalajkincsekkel, értékes emberi erő-
forrással: lefokozta egy Balkán alatti szintre. És 
ezt tovább teszi. Arkhimédeszi csavar: végtelen-
ségig lehet szorítani.
De nem. Van egy határ. Most a tűréshatárról be-
szélek, nem arról, amit meghúztak egy nemzet 
között. Bár azt sem feledjük. Most tényleg ott 
vagyunk, hogy nincs, amerre hátrálni. Ez nem poli-
tikai ügy, nem érdekjátszma: ez a bőrünkre megy.
Hát, Barátaim, vegyük kézbe a pajzsainkat. És 
aztán vagy ezzel vagy ezen. A bátor ember egyszer 
csak meghal, ez tény. A gyáva viszont mindennap.
Ezzel vagy ezen. Isten áldjon mindenkit!

György Attila

Olvasóink képeslapjai

Favágás
A román hatalom a mi hátunkon 
már akár fát is vághat. Most már 
csak egy újabb párbeszéd érdek-
képviseletünk részéről, és el lehet 
dönteni milyen méretű rönkökkel 
terhelhetnek meg, vagy esetleg 
néha kisebb csutakokkal is beérik, 
és lapra hasítják vagy pedig fokra. 
Igaz azt mondják, hogy az a legény, 
aki bírja, és nem, aki adja, de hát 
azért minden jóból megárt a sok. 
Gondolom, a centenárium gondola-
ta katalizálta a hatalmat, és példás 
nemzetállamot próbálnak a világ elé 
állítani szűk félév alatt. Csak azért 
vélem így, mert az utóbbi időben a 
román jogsértések a magyarokkal 
szemben meghatványozódtak, és 
azt hiszem, már nem is kell tárgyalá-

sokat folytatni, elég csak rákérdezni, 
hogy nemzetisége: magyar, máris 
jöhet ítélkezés és az esküdtszék 
egyhangúan vágja rá, hogy: bűnös! 
Azt nem is kell mondjam, hogy mi-
ért bűnös. Hát azért, mert magyar.
Az utóbbi napokból sorolok fel pár 
példát, természetesen a teljesség igé-
nye nélkül, mindezek érzékeltetésére, 
ahol csak magyar vagy székely nem-
zetiségűek kerültek ki vesztessen, egy 
Dragnea nevű elítélt pedig össze-
hívta a parlamentet, hogy sürgősen 
változtassák már meg a törvényeket, 
akár az alkotmányt is, (a nemzetállam 
marad), de őt bárhogyan is de mos-
sák patyolattisztára, mert még sokáig 
szeretne uralkodni szeretett népe fe-
lett. De lássuk, eközben mit követtek 

el a gaz magyarok, mert minden ítélet 
ellenük született. Először is elutasítot-
ta a bíróság a római katolikus egyház 
keresetét a Batthyáneum könyv-
tár visszaszolgáltatása ügyében. Az 
egyház ügyvédje szerint az épületet 
a román kormány már 1998-ban 
visszaszolgáltatta kormányrende-
lettel, 2002- ben pedig a parlament 
törvényerőre emelte, ma pedig visz-
szaveszik. Visszakerült a román állam 
tulajdonába több mint 9300 hektár-
nyi erdő Ratosnya, Gödemesterháza 
és Palotailva környékén, amelyeket 
2007-ben visszaszolgáltattak gróf 
Bánffy Dániel örököseinek. Hát bizony 
nagyon megcsappant az állami erdők 
állománya, valahonnan pótolni kell, 
tehát elvesszük a másét. Évszázados 

eljárás és rablás, a kivitelező pedig 
mindig ugyanaz a nemzet. Tehát 
megkezdődtek a visszaszolgáltatások 
– pontosabban az újraállamosítások 
– a Mikó-ügy óta és most már min-
den a román államé, nincs apelláta. 
Mondhatni, hogy egy jó hír, de már 
ennek sem tudunk örülni, mert hosz-
szas kálvária után felmentették Mezei 
Jánost minden vád alól, de az erkölcsi 
meghurcoltatást el kellett szenved-
je, a lelke mélyén pedig örök sérült 
marad, hogy jogállamban hasonló ma 
előfordulhat. E személyt csak azért 
ítélték el, mert vállalta magyarságát, 
ez pedig a mai Romániában nagy bűn, 
főleg annak fényében, hogy a múlt 
héten 33 honatya olyan javaslatot ter-
jesztett be, hogy a románellenességet 

büntetné, de a célpont mi vagyunk, 
mert a roma románokra biztos nem 
vonatkozik.
42642 lej bírságra ítélte a Marosvá-
sárhelyi Táblabíróság Péter Ferencet, 
Szováta volt polgármesterét a székely 
zászló miatt. E tényt nem is kom-
mentálom, hiszen ismerjük a nemzeti 
feljelentőként alkalmazott sovinisz-
tát, akinek ez a foglalkozása. Sajnos 
a sorozatnak nincs vége. Pontosan 
1111 évvel a pozsonyi csata után, július 
4-én a román hatalom erőfitogtatása 
révén letartóztatott két székelyt, aki-
ket azelőtt már egyszer felmentettek 
a terror vádja alól. (…)
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