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E
gyáltalán nem véletlenül és nem ér-
demtelenül Török Zsolt aradi hegy-
mászót tüntette ki a napokban a ro-
mán védelmi miniszter. A partiumi 
alpinista számos csúcsot meghódí-

tó, tapasztalt alpinistának számít, két társával 
együtt legutóbb idén ősszel vett részt expedíci-
ón a Himalája-hegységben, ahol feljutott a 7161 
méter magas Pumori-csúcsra. A legjobban jegy-
zett hazai hegymászó nevéhez fűződik a romá-
niai alpinizmus eddigi legnagyobb teljesítmé-
nye, a 8125 méter magas Nanga Parbat öt évvel 
ezelőtti meghódítása.

Török Zsolt eddigi életútja tehát méltán 
példaértékű mások, és nem csak hegymászók 
számára, kitartásából sokan meríthetünk: egy 
sikertelen támadás után a Himalája egy másik 
csúcsát nyolc év elteltével sikerült meghódíta-
nia. Sikereire még akkor is büszkék lehetnek 
az erdélyi magyarok, ha az aradi alpinista szá-
mára a nemzetiségi hovatartozás másodlagos 
dolog. Török Zsolt soha nem tartotta fontosnak 
például, hogy anyanyelvén (is) kommunikál-
jon nemzettársaival, a nagyvilággal, honlapja, 
blogja kizárólag román nyelvű, közösségi ol-
dalán ugyancsak az állam nyelvén tart beszá-

molót aktuális expedíciójáról, osztja meg véle-
ményét a világ dolgairól. Néhány évvel ezelőtt 
amiatt került erdélyi és anyaországi magyarok 
kereszt tüzébe, hogy csúcstámadásaira is kizá-
rólag román zászlót visz magával – akárcsak 
legutóbb, amikor az Erdély és Románia egye-
sülése centenáriumi jelképével ellátott lobogót 
bontotta ki a Himaláján. Ezekre a megjegy-
zésekre ő úgy válaszolt, hogy erdélyi magyar 
nemzetiségű román állampolgárként román 
hegymászónak tartja magát, a nemzetiségi ho-
vatartozás számára amúgy is „magánügy, sze-
mélyes dolog”.

Nos, az identitás eme megélése is bizonyít-
ja: nem véletlen, hogy a bukaresti védelmi tár-
ca Török Zsoltot részesítette érdeméremben. 
És mondjuk nem a csíkszeredai származású 
Erőss Zsoltot (amire sajnos már csak posztu-
musz nyílna alkalom), a sepsiszentgyörgyi Tulit 
Zsombort vagy a nagyváradi Varga Csabát, akik 
rendszeresen vittek/visznek magukkal székely 
és magyar zászlót a világ hegycsúcsaira. Akik 
számára jelentős emberi teljesítmény és érték a 
hegymászás, de fontos az identitás erősítése is. 
Csakhogy a román állam szempontjából ők nem 
terjesztik Románia jó hírét, ők nem érdemesek 
kitüntető fi gyelemre, támogatásra, kitüntetés-
re, merthogy ők nem „igazi” románok. Bukarest 
száz évvel az Erdély és a Román Királyság egye-
sülését kimondó Gyulafehérvári Nyilatkozat 
elfogadását követően is nemzetbiztonsági koc-
kázatként tekint az ország területén élő nemzeti 
közösségek ama tagjaira, akik nem hajlandóak 
beolvadni, és a kisebbségi lét ellenére sem kí-
vánnak lemondani gyökereikről, anyanyelvük-
ről, nemzeti identitásukról.

Akik számára a nemzeti hovatartozás meg-
őrzése felér egy heggyel, amit naponta meg kell 
hódítani.

E
gyesek számára mosolyogni való, má-
soknak háborgásra okot adó történetet 
kürtöltek világgá a hírügynökségek. 
A nemrégiben véget ért szingapúri 
WTA-döntők egyik mérkőzésének a 

szünetében egy tévécsatorna két magyar riportere 
elfelejtette kikapcsolni a mikrofont. Éppen azon 
viccelődtek, hogy melyik hölgynek szilikonozott a 
melle, melyiknek nem. A nem kimondottan ma-
gasröptű heherészésbe valahogy belekeverték a 
jelenleg világelső román teniszezőt, Simona Hale-
pet is. Elítélendő, és azt bizonyítja, hogy a bunkó-
ság is határtalan és nemzetiségtől független.

Ám a replika nem várt helyről érkezett. Még-
hozzá a teniszsport örökös bohócától, Ilie Năs-
tasétól. Akinek agyi bugyrait évtizedek óta nem 
hagyta el értelmes gondolat, és már számtalan-
szor megsértette embertársait nem éppen szalon-
képes beszólásaival. Mint önjelölt megmondóem-
ber kijelentette: a magyarok csak hallgassanak, 
mert soha semmiféle eredményt nem értek el a 
fehér sportban.

A főbohóc hatalmasat tévedett. Igaz, nekünk, 
magyaroknak nincs egy hullámzó teljesítményű 
Simona Halepünk, ám van egy nagyon stabil Ba-
bos Tímeánk. Aki párosban háromszor volt dön-
tős Wimbledonban, és a francia Mladenoviccsal 
az oldalán idén megnyerte az ausztrál nyílt te-
niszbajnokságot, majd Szingapúrban megvédte 
WTA-bajnoki címét. Vagyis zsinórban másodszor 
lett világbajnok! Mellesleg ő is világranglista-ve-
zető, még ha „csak” párosban is…

A férfi aknál Fucsovics Márton olyan bravúrt 
ért el májusban Genfb en, ami 36 év óta nem sike-
rült egyetlen magyar férfi  teniszezőnek sem: meg-
nyert egy ATP-tornát, útközben kiejtve a világ-
klasszisnak számító svájci Stanislas Wawrinkát. 
Azt pedig el sem merem hinni, hogy Năstase ne 

N
ehéz dolga van a fi rkásznak, ha szü-
lővárosáról kell írnia. Feltéve, hogy 
ragaszkodik az őszinteséghez. „És 
már miért ne ragaszkodna?” – hor-
gadt fel benne az önérzet. Azt tartot-

ta, városáról mondja el kendőzetlen véleményét 
az ember – „növeli, ki elfedi a bajt” –, ha meg 
valamiért nem akarja, nem teheti, akkor inkább 

hallgasson. Példák hosszú sorával igazolható, 
hogy a hasonló irományok rendszerint pozitív ki-
csengésűek: megtudjuk belőlük, hogy a vallomás-
tevő oda van városáért és a világ legjobb helyének 
tartja. Sajátos szemszögéből tekintve ebben akár 
igaza is lehet. Marosvásárhely számára is lehe-
tett volna a világ közepe, de nem kizárólag rajta 

hallott volna például Taróczy Balázsról, az open 
éra legsikeresebb magyar férfi  teniszezőjéről.

Na, de mondok ennél is jobbat a kihunyó 
csillag okulására. Amikor még Romániának és 
a román nemzetnek tájainkon híre-hamva sem 
volt, Mátyás király udvarában már egyfajta te-
niszmérkőzéseket szerveztek. Ezt onnan tudjuk, 
hogy amikor a pápa kinevezte esztergomi érsek-
ké Aragóniai Beatrix királyné unokaöccsét, Estei 
Hippolitot, Mátyás feleségének nővére egy levél-
ben arról tudósítja az ifj út, hogy elküldte neki a 
kért labdákat és a csont labdaütőket. Ez a paume 
(a labdát feszes tenyérrel, puszta kézzel ütötték) 
első ismert magyar említése. De a humanista tu-
dós, Johannes Sambucus (Zsámboki János), II. 
Miksa német-római császár orvosa és történetírója 
is megismerkedett a tenisszel, amikor az 1550-
es években Párizsban tanult. Egyik művében be 
is mutatta a játékot, ám ő még bűnnek nevezi, 
amellyel az ifj úság idejét és pénzét pocsékolja.

Másként vélekedett erről a sportágról Ló-
rántff y Zsuzsanna alig száz évvel később. Ő már 
úgy említi a teniszt, mint nemes játékgyakor-
lat, egyik munkájában pedig képet is közölt a 
bemutatásához.

Lépjünk egyet a történelemben: Széchenyi 
István sportok iránti fi gyelmét sem kerülte el a 
tenisz. A bécsi uraságokkal vívott mérkőzéseiről 
Wesselényi Miklós báró is megemlékezett, sőt, 
ő maga is belekóstolt a játékba, utazásaik során 
még Párizsban is meglátogatták a labdaházakat.

A két magyar sportriporter története felett 
amúgy elsiklott a világ. Csupán a románoknak 
akadt meg a torkukon a viccelődés. Megkérdeztek 
hát egy rossz tréfamestert, akit senki sem vesz ko-
molyan, és aki szakmai szempontból ma már nem 
jelent semmit a teniszben. De botrányhősként 
most éli virágkorát…

múlott, hogy végül mégsem lett az. Mint ahogyan 
Tomcsa Sándoron sem, hogy Székelyudvarhely 
nem vált New Yorkká.

Hogy tulajdonképpen mivé vált az egykori 
Székelyvásárhely – tetszik-e nekünk vagy sem –, 
arról kinek-kinek megvan a maga szubjektív véle-
ménye. Tényekről, száraz adatokról most ne essék 
szó! Akkor milyen város is ma Marosvásárhely? 
Egyesek szerint egyetlen baja van: hogy lakott. 
Ezt legelőször az 1990-es márciusi magyarellenes 
pogrom utáni össznépi kijózanodás, az illúziók-
kal való leszámolás pillanataiban érezte.

A történtek mély, kitörölhetetlen nyomokat 
martak elméjébe, lelkébe. Ilyen tömény csalódást, 
elkeseredést, vigasztalanságot sem azelőtt, sem 
azóta nem érzett. Az 1989 karácsonyán agyonlőtt 
diktátor idején annak biztos tudata éltette, hogy 
a biológia törvényei Csaura is érvényesek. 1990 
márciusában azonban a remény halt meg ben-
ne. Akkor úgy tűnt: végérvényesen. Hetekig csak 
éjszaka merészkedett ki lakásából, kerülte az em-
bereket, a véletlen találkozásokat azokkal az is-
merősökkel, egykori kollégákkal, szomszédokkal, 
akik a másik oldalon „harcoltak”. Megelégedett 
annyival, hogy órákig rótta a város elnéptelene-
dett utcáit, hosszasan gyönyörködött a régi, isme-
rős épületekben. Az épített örökséget a magáénak 
érezte, a „személyzettel” viszont sehogy sem aka-
ródzott közösséget vállalni.

Sok évnek kellett eltelnie, hogy ezt a traumát 
levesse magáról. Amivel nem volt egyedül.

A magunk hegyeM agyar riporterek esete a főbohóccal

A szülőváros traumái

Rostás Szabolcs Nánó Csaba

Szentgyörgyi László

→ Török Zsolt soha nem tartotta fontosnak 
például, hogy anyanyelvén (is) kommunikál-
jon nemzettársaival, a nagyvilággal, honlapja, 
blogja kizárólag román nyelvű, közösségi 
oldalán ugyancsak az állam nyelvén tart be-
számolót aktuális expedíciójáról, osztja meg 
véleményét a világ dolgairól. 

→ Amikor még Romániának és a román nem-
zetnek tájainkon híre-hamva sem volt, Mátyás 
király udvarában már egyfajta teniszmérkőzé-
seket szerveztek. 

→ 1990-ben hetekig csak éjszaka merészkedett 
ki lakásából, kerülte az embereket, a véletlen 
találkozásokat azokkal az ismerősökkel, szom-
szédokkal, akik a másik oldalon „harcoltak”.




