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• Nem tekinthetők 
magyarellenes uszí-
tásnak a Mihai Tîr-
noveanu közösségi 
oldalán megjelent be-
jegyzések. A Nemzet 
Útja (Calea Neamului) 
egyesület elnöke ellen 
a Székely Figyelő Ala-
pítvány által benyúj-
tott panaszt nemcsak 
az Országos Diszkrimi-
nációellenes Tanács, 
hanem a bíróság is 
elutasította.

KOVÁCS ATTILA

Tavaly júliusban tett panaszt 
az Országos Diszkriminá-
cióellenes Tanácsnál az Árus 

Zsolt, gyergyószentmiklósi civil 
jogvédő vezette Székely Figyelő 
Alapítvány a Nemzet Útja (Calea 
Neamului) román nacionalista 
szervezet vezetője, Mihai Tîrnovea-
nu ellen. Az úzvölgyi katonatemető 

tavaly júniusi elfoglalásához töme-
get toborzó egyesület elnöke koráb-
ban közösségi oldalán több olyan 
bejegyzést közölt, amely a panasz 
szerint etnikai és vallási gyűlöle-
tet keltett, és a magyar közösség 
elleni uszításnak minősíthető. A 
példaként említett 14 bejegyzés kö-

zött volt Mihai Eminescu Egyensúly 
(Echilibrul) című, 1870-ben megje-
lent publicisztikája is, amelyben 
a román költő többek között Euró-
pa legzüllöttebb, szégyellni való 
nyelvű, az emberiség fejlődéséhez 
hozzá nem járuló népességként 
emlegeti a magyarokat.

Nyomásgyakorlás tüntetőkkel

Az Országos Diszkriminációellenes 
Tanács tavaly augusztusban azzal 
a formai indokkal utasította el a pa-
naszt, hogy a Székely Figyelő Alapít-

ványnak nincs illetékessége a sér-
tett fél nevében eljárni. Árus Zsolt 
szerint ebben szerepet játszhatott az 
is, hogy Tîrnoveanu és az őt népsze-
rűsítő sajtótermékek több mint száz 
főt mozgósítottak, akik Bukarest-
ben az intézmény székhelyén tün-
tettek, támogatásukról biztosítva 
a nacionalista egyesület vezetőjét. 
Az elutasítás után Árus a bíróság-
hoz fordult, de keresetét nemrég a 
Marosvásárhelyi Ítélőtábla is eluta-
sította. ,,Marosvásárhelyen olyan 
mozgósítás volt, amilyet én még 
nem láttam, tele volt csen-
dőrrel a bíróság épülete és 
annak környéke, mert oda is 
hívta a híveit, hogy jöjjenek 
és támogassák” – mondta el 
a Székely Figyelő Alapítvány 
elnöke a körülményekről. Ez-
úttal kevesebb támogató jelent meg, 
mint Bukarestben, viszont nagy volt 
a hatósági készültség, hogy meg-
előzzenek bármilyen rendzavarást. 
Mivel az ítélőtábla döntése első fo-
kúnak számít, megfellebbezhető, ezt 
viszont a Legfelsőbb Ítélő- és Semmí-
tőszéken kell megtenni, ahol nagyon 
hosszú az átfutási idő, akár két év is 
eltelhet, amíg döntenek. Árus Zsolt 
kérdésünkre azt nyilatkozta, hogy 
minden bizonnyal fellebbezni fog, 
de először szeretné látni az ítélőtábla 
elutasító határozatának indoklását, 
amely még ezután készül el.

M O L N Á R  M E L I N D A

Nem halálmegvető bátorság volt 
a középkori szerzetesi lelkiség 

egyik legfontosabb jelmondata, a Me-
mento mori, azaz Emlékezzél a halálra. 
Az örökéletbe való átmenetet hozza a 
jelenbe – hogy érezze lépten-nyomon 
az ember a mindennapi megpróbálta-
tások, örömök valós értékét.

Napjainkban divatszó a „halálo-
san élvezni”, „halálra rémülni”; van-

nak „haláli jó dolgok”; olykor 
„halálra keresünk valakit”, 
és lehet esküdözni életre-ha-
lálra. Ritkább a „halálig 
tartó hűség”; a házasságok 
haláltusájának, amelyben 
a felek halálküzdelmet vív-
nak, avagy halálra kínozzák 
egymást, olykor a válás vet 

véget – halált osztva a valahai 
szerelemnek. A házi kedvenc viszont 
meghal, régen az állat elpusztult.

Merni szembenézni a halállal
Kopogtat a halál? Hol lakik a lelket 
a túlvilágra hívó, avagy vivő halál-
madár? A régiek igyekeztek meg-
foghatóvá tenni a felfoghatatlant. 
Ha egy embertárs jobb létre szen-
derült, egész hiedelemkör övezte 
azt. Maga a halál vagy az ő küldötte 
madár alakjában jelent meg képze-
letükben, a távozó lelke szintúgy. 
Híresztelték: temetőben lakik a ha-
lálmadár, éjszaka száll fel, és ide-
oda repül. Kivitel, amit a haldokló 
meghall, esetenként azt is, ha szár-
nyával megveri az ablakot. A ku-
vikra viszont ráragasztották, hogy 
halálmadár – megjelenése, hangja 
halált, de mindenképpen szeren-
csétlenséget jelzett. A „halálbagoly” 
egyes vidéken táltosmadár. Úgy tar-
tották, ha hármat kuvikol, közeli 
halált jelent. Halálesetre következ-
tettek a háziállatok viselkedéséből: 
ha elbujdosott a macska, ha szűkölt, 
vonított a kutya. Az álomképek is 

jelezhették, ha kihunyni készült 
egy életláng. Amikor bekövetkezett 
az elkerülhetetlen, azt mondták: 
kiszállt belőle a lélek; kidőlt a sor-
ból; húzhatják érte a lélekharangot; 
utolsót dobbant a szíve; jobblétre 
szenderült; elhagyta az árnyékvi-
lágot; ütött az órája; kitelt az ideje; 
megboldogult; felült a Szent Mihály 
lovára, elment a másvilágra. A köny-
nyű halálért élethosszig imádkoz-
tak, ám a legkegyetlenebb átok-for-
mulák is a halálhoz kötődnek: 
éhhalállal vesszen el; forgassák 
lepedőben.

Közmondások, szólások

Aki későre érkezik, jó volna ha-
lálnak – tartja a népi bölcsesség. 
Azt is, hogy a halállal senki sem 
ivott áldomást. Az igazi barátság-
nak csak halál vet véget. Ami bizo-
nyos, olyan, mint a halál. A nehéz 
beteg élet és halál között lebeg. 
Hiábavalóság füvet keresni a halál 
ellen, de patikában sem kapni elle-
ne orvosságot. A mesében halálfia, 
aki a gonosszal találkozik, netán 
szembe mer szegülni vele. Azt is 
tudni véljük: hosszú betegségnek 
halál a vége. És végül egy örökér-
vényű igazság: későre érkezett an-
nak a szerencséje, kit csak halála 
tett naggyá.

Érinthetetlen a Nemzet Útja
A bíróság szerint sem uszított a magyarok ellen Tîrnoveanu

Hiedelmek, mondások – ha kialszik az élet tüze
• Noha értjük, ritkán vesszük a szánkra azokat a kegye-
leti szófordulatokat, rokon értelmű kifejezéseket, ame-
lyeket eleink az életvesztésre használtak. Álszemérem 
vagy az elmúlást övező tabusítás eredménye, hogy ha 
valaki elköltözik a másvilágra, annyit mondunk: meghalt, 
elhunyt. Halottak napján frissítsük szókincsünket a vég, 
az elmúlás kevésbé honos kifejezéseivel.

A fehér váltotta az ősz színeit

Míg Csíkszeredában a városlakók zuhogó esőre ébredtek szombat 
reggel, addig mintegy tíz kilométerrel nyugatabbra már sűrű havazás fo-
gadta a járművezetőket. A meteorológiai előrejelzéseknek megfelelően 
lehavazott Hargita megye hegyvidékein: a Madarasi Hargita és Hargita-
fürdő is kifehéredett. Már a csibai eltérőtől havas esővel, a Domb-ka-
nyartól pedig havazással találkozhattak a 13A jelzésű országúton 
közlekedők. A Hargitafürdőre vezető 138A jelzésű megyei utat szintén 
egy-két centiméteres hóréteg borította, a városi autóbuszjárat sem tudta 
megközelíteni: elakadt, és vissza kellett fordulnia. Az említettek mellett 

Hargita megye magasabban fekvő területein is havazott péntek éjsza-
ka. Mint Cătălin Romanescu, az Országos Útügyi Igazgatóság Hargita 
megyei kirendeltségének igazgatója megkeresésünkre elmondta, több 
helyszínen is csúszásmentesítésre volt szükség, a legvastagabb hóréteg 
a Bucsin-tető felé vezető 13B jelzésű országúton alakult ki. Később vi-

szont a megye összes országútján legalább részlegesen kifeketedett az 
út, így a Kránga-hágó, a Madarasi Hargita, a Bucsin-tető és a Gyimesek 
irányába is. (Iszlai Katalin)

Mihai Tîrnoveanu visszatérő 
látogatója az úzvölgyi 
katonatemetőnek 
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