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→ A bozót mindig is 
égett, az őslakosok is 
égették a bozótot. Nem 
a fehér ember beköltö-
zése és „természetrom-
bolása” váltotta ki az 
erdőtüzeket. 

Akik mostanában jönnek, azok 
többnyire otthon is gyökértelenek, 
a mai modern társadalomnak a 
tagjai szeretnének lenni, bennük 
van a beolvadási vágy a Legyünk 
olyan vagányok, mint ezek az 
ausztrálok! felkiáltással. Az más 
kérdés, hogy szinte senkinek nem 
sikerül. Lelkipásztorként látom, 
mennyire nem áll jól nekik az ilyes-
mi, sokszor 5–10 év múlva jönnek 
rá arra, hogy mégis szeretik a töl-
tött káposztát, mégis magyarok és 
reformátusok, és mégsem olyan 
rossz, hogy Tebenned bíztunk elei-
től fogva. De ehhez idő kell.

Milyen gyülekezetépítő munka 
folyt az elmúlt időszakban?

Mindig más. Amikor oda ke-
rültem, a gyülekezet szétesett, 
mert négy évig nem volt lelki-
pásztor. Anyagilag is nehéz hely-
zetben voltak. Meg kellett erősöd-
ni, össze kellett szedni a szétszórt 
nyájat, templomot és gyülekezeti 
termet javítani, a kétezres évek 
közepétől érkezett újakat befo-
gadni. Iskolát alapítani, azt mű-
ködtetni. Ez a gyülekezet állandó 
hullámzást jelent.

Milyen jellegű szolgálatokat kell 
végezni?

Tulajdonképpen ugyanazt, 
mint például a kolozsvári Farkas 
utcában. Igét hirdetni, temetni, 
keresztelni, betegeket látogatni, 
vallásórát tartani. Amíg néha itt 
románul, addig ott angolul kell 
szólni az egybegyűltekhez. Az 
1949-ben érkezetteknek nagy ré-
szét én temettem el a kilencvenes 
években, a 2000-es években pedig 
az ’56-osokat kellett utolsó útjukra 
kísérnem. Mostanában többet ke-
resztelünk, azoknak a gyerekeit, 
akik 10–15 éve telepedtek le.

Rengeteget hallunk az utóbbi 
években az ausztráliai erdőtüzek-
ről. Melyek az okai?

Az erdőtüzek mindig is jelen 
voltak – évszázadok, évezredek 
óta – a földrészen az időjárásnak 
és a növényzetnek köszönhetően. 
Ezek nagysága mindig változó 
volt. A sajtó azonban igyekszik 
úgy tálalni az eseményeket, hogy 
az ember az esti híradóban min-
dig a „minden idők legnagyobb 
erdőtüzét” s lehetőleg egy égő 

koalát lásson. Hogy minél jobban 
sajnálkozzék és szörnyülködjék. 
Ezek valóban szívfacsaró képek, 
de a természettel együtt kell tudni 
élni. A tűz mögött többnyire em-
beri felelőtlenség vagy akár aktív 
gyújtogatás áll, de villámcsapás 
is lehet. Vigyázni kell, hova köl-
tözik az ember. A bozót mindig 
is égett, az őslakosok is égették a 
bozótot. Nem a fehér ember beköl-
tözése és „természetrombolása” 
váltotta ki az erdőtüzeket. A nagy 
probléma jelenleg abból adódik, 
hogy amíg évekkel ezelőtt az er-
dőt ritkították, az aljnövényzetet 
hivatalosan visszaégették, addig 
ezt a zöld aktivisták miatt mára 
megtiltották. Régebb téli, esős 
időben a tűzoltóság leégette az 
erdőknek egy részét, hogy nyári 
időszakban, „szezon idején”, egy 

esetleges erdőtűz csak bizonyos 
vonalig terjedjen. Most ezt a zöl-
dek miatt a törvény értelmében 
nem lehet megtenni, mert ők 
sajnálják az aljnövényzetben élő 
bogarakat. Ám a megállíthatat-
lan erdőtüzekben így ezerszámra 
pusztulnak el az emlősök.

A kilencvenes években a Csiha 
Kálmán püspökkel készült inter-
júm során hallottam, hogy nem is 
baj, ha bizonyos erdők leégnek.

Így van. Nem vagyok botani-
kus, de saját szememmel látom, 
hogy három-négy hétre a nagy tü-
zeket követően az erdőkben friss 
hajtások sarjadnak. És valóban 
létezik olyan típusú növényzet, 
amelynek a túléléshez szüksége 
van az erdőtűzre.

Mintegy negyed évszázada élsz 
kint. Gondoltál-e valaha arra, 
hogy hazajöjj?

Ezen még sohasem gondolkod-
tam, nem szoktam esténként ezen 
töprengeni. Úgy érzem, amikor el-
jön az ideje, akkor hazajövök.

Milyen rendszerességgel jársz 
Erdélyben?

Változó. Volt időszak, amikor 
évekig nem tudtam hazajönni. Ta-
valy viszont háromszor is itthon 
voltam. Néha úgy érzem, többet 
vagyok Székelyföldön, mint azok 
az ismerőseim, akik elköltöztek 
például Marosvásárhelyre. Ők 
karácsonykor és húsvétkor négy-
négy napra mennek haza, én már 
negyven napja a szüleimmel va-
gyok. Persze ők azt szeretnék, hogy 
én mindig itthon legyek, és ez ter-
mészetes is.

Ki helyettesített az ünnepek al-
kalmával a gyülekezetben?

A magyar kormány jóvoltából 
beindított Kőrösi Csoma-program 
keretében került hozzánk egy ösz-
töndíjas. A sárospataki teológia 
ötödéves hallgatója végezte az ün-
nepi szolgálatokat.

Látsz-e változást idehaza?
Az erdélyi kép furcsa. Például 

a Mezőség szinte semmit nem vál-
tozott, ott mintha megállt volna az 
idő. Székelyföld nem fejlődik úgy, 
ahogy kellene. Ez egyrészt a bu-
karesti politikának tulajdonítható, 
amit ismerünk. Másrészt a vidék 
elvesztette fi atal értelmiségét. Le-
het, bántóan hangzik, de legjobb-
jai elmentek. Kolozsvárra pedig 
rá sem lehet ismerni, lakossága 
megugrott, folyamatosan fejlődik, 
a belvárosban nyugati hangulat 
uralkodik.

Léteznek olyanok is, akik haza-
telepednek?

Körülbelül 15–20 százaléka 
a közösségnek. Ma már viszont 
olyan világban élünk, amikor telje-
sen más a mobilitás, mint néhány 
évtizeddel ezelőtt. Nemrég mobil-
szolgáltatót váltottam, a 21 éves 
alkalmazott kérdezte, mivel foglal-
kozom és hol dolgozom. Nem akar-
ta elhinni, hogy 23 éve ugyanaz a 
munkahelyem. Jönnek a fi atalok, 
letelepednek, dolgoznak egy-két 
évig, főleg az informatikusok, nem 
tetszik nekik Melbourne, tovább 
mennek Bombay-be vagy éppen 
Dakarba. Akár magyarok is. Ma 
már kevés olyan hely létezik, ahol 
az embereknek egy munkahelyük 
van, egy házuk, és ahol felnevelik 
a gyereküket.

Felhőkarcolók Melbourne belvárosában. Az ausztráliai metropolisz óriási területen fekszik
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N
apjaink Romániá-
jában jelentős mér-
tékben megnőtt a 
művészi hajlammal 
rendelkező polgá-

rok száma. Persze nem mindenki 
képes felnőni egy Leonardo da 
Vinci színvonalára. A legtöbben 
egy becsületes és jól képzett szo-
bafestő szintjét sem érik el, de 
egyre többen vesznek ecsetet a 
kezükbe, és szabadidejükben fes-
tegetésre adják a fejüket. Ez abból 
mérhető le, hogy az utóbbi időben 
elszaporodtak a magyar közössé-
gek megalázását szolgáló táblale-

festések: előbb Gyergyószentmik-
lós egyik várostábláján festették 
le a magyar feliratot, később több 
székely falu, valamint Udvarhely 
és Csíkszereda tábláit is lemázol-
ták. Néhány napja aztán a Kolozs 
megyei Kisbács községhez tartozó 
Méra helységnévtábláját rongál-
ták meg ismeretlenek ugyanazzal 
a módszerrel.

Vannak ám „művészek”, akik 
nem elégednek meg egy hétköz-
napi pléhtáblával: Sepsiszent-
györgyön egyesen a kerítésekre 
festettek fel olyan kedves és biz-
tató üzeneteket, hogy Kapd be, 
Magyarország!, Menjetek el! és 
Kapd be, Sepsi OSK!

Sajnos egyre több panasz érke-
zik a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgá-
lathoz a romániai magyar közös-
séget ért diszkriminációs esetek, 
jogfosztások és etnikai támadások 
kapcsán. Az önjelölt Michelange-
lók és Van Goghok megfékezhe-
tetlenek, ma már nincs Erdélynek 
olyan magyarok által lakott szeg-
lete, ahol legalább egy táblát, falat 
vagy kerítést ne mázoltak volna le. 
Még olyan távoli vidékeken is, ahol 
a madár is alig jár, festőink mun-
kába lépnek: ki gondolta volna, 

hogy például Máramarosszigeten 
is bántja valaki szemét a magyar 
helységnév? Igaz, ott nem festet-
tek, hanem kapartak.

Persze a festési láz megfé-
kezhető lenne, ha a hatóságok 
erélyesebben lépnének fel a ron-
gálók ellen. Elég lenne például 
bekamerázni a helységnévtáb-
lák környékét – pénzbe kerül, de 
úszott már el több is a Dâmbo-
vițán –, és mindjárt nem lenné-
nek olyan bátrak a mázolók, mint 
eddig. (Másrészt az is igaz, hogy 
ha van is kamera, akkor sem lát 
senki semmit.)  Úgy tűnik, senki-
nek sem érdeke lecsapni a rongá-
lókra, a tősgyökeres magyarokat 
nyugodtan lehet heccelni, nem 
úgy, mint a külföldről érkezett 
vendégmunkásokat. Az ellenünk 
irányuló tetteknek a román médi-
ában nincs hírértékük, legfeljebb 

mi bosszankodunk, a többség 
meg jót nevet rajtunk.

A mázolási mánia nem új keletű, 
névtelenségbe burkolózó festőzse-
nik az utóbbi harminc esztendőben 
mindegyre feltünedeztek. Normális 
ember elgondolkodik azon, hogy 
ezeket a „táblafestőket” mi is mo-
tiválja. Leginkább valószínűleg az, 
hogy soha nem kell megfi zetniük a 
tetteikért. Máig emlékezetes, ami 
pár évvel ezelőtt történt Kolozs-
váron, amikor Mátyás királyunk 
szobrát leöntötték egy veder fes-
tékkel. Pedig a tér be van kame-
rázva, ott a „nagy testvér” mindent 
lát, csak azt nem, ha a magyarok 
büszkeségét forró fejű román naci-
onalisták meggyalázzák. Az olyan 
falakra mázolt provokatív felira-
tok, mint Erdély román föld, vagy 
Ki a magyarokkal az országból, 
már fel sem tűnik senkinek.   

Minden jel arra mutat, hogy a 
művészi hajlammal rendelkező 
magyargyűlölők kéz a kézben 
dolgoznak azokkal, akik arra len-
nének hivatottak, hogy kritikus 
szemmel nézzék „alkotásaikat”. 
Ha nem így lenne, az önjelölt fes-
tőknek és a mázolóknak régen be-
fellegzett volna.

Munkában az önjelölt
festők és mázolók

Nánó Csaba

Az ékezettel ellátott Méra felirat is bántja egyesek szemét




