
Trianoni megemlékezés 
Székelyföldön. Van remény

▴  FOTÓ: HAÁZ VINCE

2 0 2 0 .  J Ú N I U S  1 1 . ,  C S Ü T Ö R T Ö K6 A K T U Á L I S #vélemény  #egyház  #templom
ünnep

tanácsülés

Mellélőttek!
• F Ó R U M  

Száz éve magyar nagyszüle-
im román állampolgárokká 
váltak egyik napról a másikra, 

megtűrt kisebbség lett belőlük 
Erdélyben. Nem azért, mert ők ezt 
választották, hanem mert megvál-
toztak a határok. A békeszerződés, 
amit Versailles-ban a Trianon-pa-
lotában írtak alá 1920. június 4-én, 
örökre megváltoztatta családunk 
életét. A szüleim és én is már Romá-
niában születtünk, román állampol-
gárokként, magyar identitással. Itt, 
Los Angelesben (Amerikai Egyesült 
Államok), ahol több mint száz 
különböző nemzetiség él, azt hinné 
az ember, hogy az etnikai identitás 
nem számít, főleg mert Amerika 
mindig is azzal büszkélkedett, 
hogy a nemzetek olvasztótégelye. 
De ahogy a napokban észleltük, 
az olvasztótégely messze áll a 
valóságtól. A faji és etnikai identitás 
egyre erősebb. És ez nem feltét-
lenül rossz, hiszen a globalizmus 
által hirdetett világpolgár-elmélet 
nem működőképes, így az ameri-
kai olvasztótégely sem, mint azt a 
kötőjelezett csoportok egyre jobban 
bővülő száma bizonyítja – afro-ame-
rikai, latin-amerikai, ázsiai-amerikai, 
lengyel-amerikai stb. stb. Így Ame-
rikában én magyar-amerikai lettem, 
és magyarabb, mint valaha. De mit 
is jelent magyarnak lenni? Attól, 
hogy magyarul beszélek, magyar a 
férjem, magyar ételeket szeretek, 
magyar dolgok foglalkoztatnak, 
még nem lennék magyar. Magyar 
vagyok, mert fontos számomra, 
hogy a magyarság megmaradjon 
a Kárpát-medencében. Magyar 
vagyok, mert engem a magyar 
örömök boldogítanak legjobban, és 
nekem a magyar fájdalmak fájnak a 
legjobban. Rengeteg fájdalom van 
nemzetünk történelmében, és így a 
mi családunk történetében is. Ettől 
a fájdalomtól próbált elmenekülni 
az apám, amikor Amerikába hozta 
a családját. De a fájdalomtól nem 
lehet elmenekülni, mert az bennünk 
él. A fájdalmat csak felvállalni és 
kioldani lehet, mint egy görcsöt, de 
elfelejteni sohasem, ezt vallják az 
itteni feketék is. Amíg mi 100 éves 
fájdalomról beszélünk, ők 400 éves-
ről. Valóban, most már 400 évről 
beszélnek a fekete történészek, attól 
számítva, hogy partra szállt az első 
afrikai Virginia államban. A fájdal-
mát pedig a mai fekete visszavezeti 
a rabszolgasorban szenvedett ősei 
fájdalmáig. Erről szól a rabszolga-
tartásból származó poszttraumás 
stresszelméletük. Noha ma már 
a feketék általában jobban élnek, 
mint valaha, a rabszolgaság által 
okozott fájdalmuk nem szűnt meg, 
főleg azért, mert szerintük a fehér 
társadalom a mai napig elnyomja 
őket. Ha ez az elmélet igaz, vagyis 

ha a leszármazottak az őseik trau-
máit hordozzák magukban, akkor ez 
bizony a magyarságra is vonatko-
zik. Ez azt jelenti, hogy a magyar 
kisebbség az elcsatolt területeken 
a mai napig hordozza magában 
a trianoni traumát és fájdalmat, 
amit a mai napig nem dolgoztak fel 
kellőképpen. Kétségtelen, ma már 
jobban élnek a magyarok Erdélyben 
például, de a megaláztatások nem 
szűntek meg, mert az, hogy a román 
kormány a trianoni gyásznapunkat 
román nemzeti ünnepé nyilvánította 
nemrégen, mi más lehet, mint mega-
lázás? A legfájdalmasabb az, amikor 
azok aláznak meg, akik hatalmon 
vannak.

Semmi más nem fejezte ki ezt a 
fajta elnyomó-elnyomott dinamikát 
jobban, mint a fekete nyakán térdelő 
fehér rendőr. Kerek 100 éve térdel a 
román kormány a magyar kisebbség 
nyakán, és belénk rúg, ahogy a 
gyásznapunk közeledik. Itt, Los An-
gelesben egy méltó trianoni megem-
lékezésre készültünk, de terveinket 
áthúzták olyan történések, amelyek 
lebénították a várost. Először a 
koronavírus, aztán a fekete életekért 
való megmozdulás. A feketék meg-
oldatlan évszázados fájdalma olyan 
erővel tört fel, hogy minden mást 
elsöpört. Egyszerűen nem lehet 
menekülni előle, a fájdalmukkal 
kelünk és fekszünk. Pedig ezzel már 
régen kellett volna foglalkozni, és itt 
nem az anyagi térítésekről van szó. 
Egy nagyon őszinte párbeszédre, 
nyílt kommunikációra van szükség 
a fehérek és feketék között, az 
egyre több tanulmány és fölösleges 
pénzkidobásos program helyett. De 
maradt a status quo, a fehér és az 
egyre jobban bővülő fekete elit, akik 
amint magas pozícióba kerültek, 
gyorsan elfelejtették a gettókban 
sínylődő testvéreiket. Ennek a status 
quónak látjuk most az eredményét, 
égnek a nagyvárosok, kijárási 
tilalom van napok óta, és félelem. 

Június 4. a magyarok gyásznapja, ez 
a nap a mi fájdalmunkról szól. De itt, 
Los Angelesben a feketék fájdalma 
elsöpörte a mi gyásznapunkat. Ma 
az ő fájdalmukkal is kell foglalkoz-
nunk, ha szeretnénk, ha nem. De 
nem is baj, mert egy tükröt és utat 
mutatnak nekünk. A mi fájdalmunk 
valós, bár 100 éves. A nagyszüleink, 
dédszüleink fájdalma ma is bennünk 
van, nincs menekvés. Csak akkor 
tudunk előrelépni és erőre kapni, ha 
kibogozzuk ezt a fájdalomcsomót, 
de ez nemcsak a mi feladatunk, 
hanem azoké is, akik ezt a mai napig 
segítenek életben tartani bennünk. 
Itt az ideje, hogy a románok köze-
ledjenek az erdélyi magyarok felé, a 
szlovákok a felvidéki magyarok felé, 
az ukránok a kárpátaljai magyarok 
felé, a szerbek pedig a vajdasági 
magyarok felé. Eljött az ideje annak, 
hogy őszinte párbeszédet folytas-
sunk egymással és közös nevezőre 
jussunk. Ezt a fájdalomgörcsöt 
együtt kell kioldanunk ahhoz, hogy 
békésen, megértésben együtt él-
hessünk. Nem azért kell kioldanunk, 
mert attól kell tartani, hogy fel-
gyújtjuk Erdélyt. Az, ami ma történik 
Amerikában, nem fog megtörténni 
Erdélyben, hiszen más a tempera-
mentumunk, a kultúránk. Az is segít, 
hogy ma már a határok egyre jobban 
elmosódnak és a magyar kormány 
összetartozás-politikát folytat és 
kiáll az erdélyi magyarokért, így erőt 
ad a kitartáshoz. De a legfontosabb 
az, hogy a szomszédban van egy 
erős anyaország, ahova bármikor 
el lehet menekülni. Ez a feketéknek 
nem adatott meg. Bár tudják, hogy 
Afrikából származnak, oda már 
nincs visszaút. Mellélőttek a trianoni 
palotában. Mellélőttek, mert az 
anyaország szívét nem találták el. 
Magyarország él, és egyre erősödik, 
így a világban bárhol is vagyunk, az 
elcsatolt területeken vagy szerte-
szét, a mi sajátos kiváltságunk, 
hogy van egy hazánk.

Jánossy Mária, Los Angeles
   (Amerikai Egyesült Államok)

e-mailben: uzenet@szekelyhon.rosms-ben: 0726–720418
A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a beküldött leveleket rövidítve, szerkeszt-
ve, illetve illusztrálva közölje. A közölt levelek tartalmával nem feltétlenül értünk egyet.
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A kiemelkedő összegű támogatá-
sok között van a felsőboldogfal-

vi református templom felújítása és 
a székelyudvarhelyi belvárosi refor-
mátus templom tetőzetének javítása, 
de a gyergyószárhegyi ferences ko-
lostor tetőszerkezetével kapcsolatos 
munkálatokra elbírált összeg is eléri 
a 170 ezer lejt. Csíki viszonylatban 
pozitív elbírálásban részesült a Se-
gítő Mária Római Katolikus Gim-
názium bentlakásában elvégzendő 
javítás, továbbá a csíkszentmihályi 
római katolikus vártemplom felújí-
tása. Az egyházi projektekre szánt 
keret elérte a 3,7 millió lejt, a támo-
gatások megítéléséhez pedig húsz-

százalékos önrész volt a kitétel. A 
Hargita megyei önkormányzat szer-
dai rendkívüli ülésén terítékre került 
még a Hargita Közösségi Fejlesztési 
Társulás (ADI Harghita) programjai 
közé bevett digitális oktatásfejlesztés 
is. „Ennek értelmében egy 82 
millió eurós csomagot sze-
retnénk lehívni az Európai 
Fejlesztési Banktól, amely 
visszatérítendő támogatás 
formájában valósulhatna 
meg” – mondta el Borboly 
Csaba megyeitanács-elnök. A 
támogatás megyei szinten 74 álta-
lános iskolát érintene, az ott tanuló 
25 ezer diák digitális eszközzel való 
ellátását biztosítaná, továbbá az in-
tézményeken belüli automatizálást 
és a tűzvédelmi szabályozást is meg 
tudná teremteni.

Egyházi pályázatokat támogatnak
• A Hargita megyei egyházi támogatásra benyújtott 
hetvenkilenc pályázat közül mindössze öt volt olyan, 
amely fennakadt a pályáztató bizottságon.

MOLNÁR MELINDA

A szentháromság vasárnapját kö-
vető csütörtök nyolcszáz év óta 

hitvalló ünnep: az anyaszentegyház 
Úrnapján kivonul az utcákra, terekre 
és tanúságot tesz tartópilléréről, a kö-
zösség megtartó erőforrásáról, a köz-
tünk maradt Krisztusról.

Az egyház születésétől napjainkig 
az Oltáriszentség a híveknek csúcs és 
forrás. Évenkénti kiemelt napja ün-
neplésének története a 12. századi eu-
karisztiakultuszra és az 1263-ban tör-
tént bolsenai eukarisztikus csodára 
vezethető vissza. IV. Orbán pápa hir-
dette ki Úrnapja ünnepét 1264-ben. 
Magyarországi megünnepléséről az 
első adatok 1292-ből és 1299-ből va-

lók. Az úrnapi szentmise jellegzetes-
sége a kikerülés, amely a négy égtáj 
felé haladva stációt tart a sátoroltá-
roknál, áldást kérve a Földre, annak 
lakóira és az emberi munkára. A nap 
szentelményeinek, a virágszirmok-
nak, illetve a sátrak lombdíszeinek 
mágikus erőt tulajdonított a néphit. 
A nap időjárásából a várható 
termésre következtettek. A 
gyulafehérvári főegyház-
megyében az Eucharisztia 
éve jegyében, de ezúttal 
szabadtéren tartják az úrna-
pi szentmiséket. Gyimesbük-
kön, Lázárfalván, a csíkszentmártoni 
kápolnánál és Nagykászon-Impéren 
búcsút ülnek. A székelyudvarhelyi 
főesperesi kerület fogadalmi zarán-
dokünnepére az egészségügyi vész-
helyzet miatt idén nem kerül sor.

Úrnapja zárja a tavaszi ünnepkört
• A katolikus egyház ma az Úr testének és vérének 
főünnepét, azaz Úrnapját üli. Az Oltáriszentség piros-
betűs napja zárja a tavaszi ünnepkört. A rítusokban, 
jelképekben és szentelményekben bővelkedő Úrnapja 
hagyományos megünneplését idén a járványügyi intéz-
kedések nagyban befolyásolják.

Koronás emlékeket várnak
A Csíki Székely Múzeum szeretné összegyűjteni a világjárvány okozta 
helyzet, a karantén és a kijárási tilalom térségünkhöz köthető törté-
neteit, tárgyait, emlékeit azért, hogy ezeket közösségünk számára 
megőrizzük, illetve hogy általuk később is megérthessük, értelmez-
hessük a mostani történelmi időket. Épp ezért rövid történetekre, 
leírásokra, magyarázatokra, valamint fényképekre, képernyőképekre 
számítanak, például: intézményi-otthoni karanténban töltött napok-
ról, boltokban kiürített polcokról, wc-papírból és élesztőből felhal-
mozott készletekről, átalakított lakásokról, irodának berendezett 
nappalikról, gyerekekkel készített alkotásokról, lecsiszolt és átfestett 
bútorokról, elolvasott könyvekről, fűszerkertekről, otthoni kilátások-
ról, a tömbház körül vagy a faluban megtett sétákról, és bármi másról, 
ami ezekben a különleges tavaszi hónapokban történt olvasóinkkal. A 
történeteket és a képeket a ladoagota@csikimuzeum.ro címre várják, 
a tárgyhoz írják oda, hogy „koronás emlék”. 

• RÖVIDEN 




