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Sípálya
a Parlamenttel szemben

Amint a sajtó már tudósított róla, január közepén átad-
ták Székelyföld első ülőliftes sípályáját. Bár Szovátán 
már régóta működik az aranykorszakra emlékeztető 
egyszemélyes, csupavas retró székes felvonó, azzal 
aligha emlegethető egy „súlycsoportban” a budapesti 
Országgyűlés által megszavazott költségvetési támo-
gatással felépített korszerű sípálya. A beruházás közel 
másfél millió eurós pályázati összeggel jött létre az egy-
kori székely fővárosnál, Marosvásárhelynél nagyobb ki-
terjedésű tanyaközség, Székelyvarság szórványtelepü-
lésen. Nemcsak a helybeliek, hanem a messzebb lakók 
is büszkék lehetnek rá. Nem csoda, hogy ottjártamkor a 
kocsirendszámok tanúsága szerint Temesvártól Jászvá-
sárig, Galactól Szatmárig jöttek turisták. Bizonyára az 
iskolai vakációra való tekintettel, a kedvezőtlen időjá-
rástól nem hátrálva. Bár a hegyen fújt a szél, köd lepte 
el a tájat, odalenn pedig elég kitartóan szemerkélt az 
eső, jó érzés volt csúszni néhányat. Végre! Biztosan sok 
örömet fog még nyújtani Székelyvarság, „Zsindelyor-
szág fővárosa” sípályája.

Székelyvarságra hosszú évek óta aszfaltút vezet a zet-
elaki víztározótól, ma már viszonylag könnyen megköze-
líthető. Annak előtte azonban száműzetésként tekintet-
ték az ide való kihelyezésüket a frissen végzett orvosok. 
A tanyavilág szétszórt, nagy távolságra fekvő, nehezen 
megközelíthető házainak lakóihoz bizony nem volt köny-
nyű eljutni életmentő esetben. Régen szekérrel, újabban 
négyszer négyes Suzukival. A friss levegő, a természetes 
életmód ugyanakkor a hosszú élet titka. A község emble-
matikus lakója, Véri néni (Dénes Veronika) tavaly búcsú-
zott szülőhelyétől 92 éves korában. A marosvásárhelyi 
fotóművészek egy csoportja évekkel ezelőtt lencsevégre 
kapták, sőt értékes hanganyagot is megőriztek róla.

A sípályához vezető út bal oldalán sajátos természe-
ti látnivaló a Csorgókő vízesés. Néhány száz méterrel 

feljebb kapaszkodva, vagy autóval egy pár kilométe-
res kitérőt megtéve juthatunk el a Tálasbérce község-
részbe, ahol feltétlenül ajánlott betérni a Parlament 
vegyes üzletbe, majd a kocsmába, leülni a kinti rusz-
tikus asztal köré a magyar és a székely zászlók közé. 
A kisboltban Rákóczi Ferenc, Kossuth Lajos, Ferenc 
József, a trónörökös IV. Károly, Horthy Miklós portréi, 
valamint Orbán Balázs fotói és szellemisége érintenek 
meg. Sajátos és egyedi nemzeti hangulat. Miközben 
az egyik polcon két Unicum között ott tetszeleg a bu-

dapesti országház makettje. Azé a parlamenté, ahol 
olyan költségvetési támogatásokat szavaztak meg a 
határon túli magyaroknak, amiből székes sífelvonóra 
is jutott a székelyvarsági Parlamenttel szemközti hegy-
oldalban.

„Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség” – hirdeti 
egy 2020-ban felállított székelykapu felirata a központ-
ban. Úgy legyen!

A szerző marosvásárhelyi egyetemi oktató

Egy kizárás
rövid anatómiája

A Krónika Apjok-ügyben közölt tudósításaira nézve nem 
kívánok sem pró, sem kontra véleményt megfogalmaz-
ni. (Apjok Norbert Máramaros megyei parlamenti képvi-
selőt az RMDSZ kizárta soraiból arra hivatkozva, hogy a 
politikus becsapta a szövetség vezető testületeit és vá-
lasztóit, amikor hamis oklevéllel próbálta igazolni nem 
létező felsőfokú végzettségét – szerk. megj.). Annál is 
inkább nem, mert a konkrét esetben a célszemélynek 
kell elszámolnia saját lelkiismeretével. Ugyanis az és 
olvasatomban a „történet” nem pusztán szervezési 
vagy éppenséggel jogi eset, hanem elsősorban etikai, 
morális kérdés. Természetesen éles határvonalat húz-
va a tekintetben, hogy ki mit tart morálisnak. Márpedig 
ennek meghatározó szerepe kell hogy legyen az egyén-
nek közösségért vállalt szolgálatában.

Nem véletlenül fi gyelmeztet így a Könyvek Könyve is: 
„Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyá-
jra...” (Apostolok cselekedetei 20,28). A sorrendiség 
világos, egyértelmű: előbb magatokra vigyázzatok, s 
így lesztek képesek a nyájra is vigyázni. A skála széles 
az ehhez a kategóriához tartozó személyeket illetően, 
a lelkipásztortól a politikusig. Ez utóbbi réteg vonatko-
zásában néhány tanulságot szeretnék levonni a történ-
tekkel kapcsolatban.

Politikusnak lenni azt jelenti, hogy vállalom azt a mi-
nőségi életformát, amelyet Tisza Istvánra vonatkozóan 
Szekfű Gyula így fogalmazott meg: „Vele született ne-
mes lelki tulajdonai ősi frissességben maradtak meg a 
romlott világgal érintkezése közben is: személyi bátor-
ság, bátor szókimondás és szótartás, őszinte egyenes-
ség, tiszta keresztény erkölcs és jellem…” Nem csoda, 

hogy a „kálvinista vasgróf” ilyen adottságokkal kívánta 
unokáját is a közéleti szerepre felruházni, amikor így 
okította: „A gyermek legyen jószívű, becsületes, igaz-
mondó, engedelmes, bátor, hidegvérű. Vagyon, rang, 
mellékes; büszkeség nevetséges; minden ember (…) 
annyit ér, amennyi egyéni értéke van, (…) igyekezzék 
sokat tanulni, hibáit megjavítani, magát jól viselni, 
hogy derék ember lehessen.”

Nos, ennél világosabban, érthetőbben ma sem lehet 
megfogalmazni egy vérbeli politikus ismérveit. Hogy 
miért vannak elhajlások? Az okot abban látom, hogy 
az a párt, szervezet, politikai alakulat, amelyben a 
politikus kifejti munkáját, sok esetben nem követke-
zetes, nem szótartó, nem őszintén egyenes. Gyakran, 
mai szóhasználattal élve kettős mércét alkalmaz. Hogy 
tényszerű legyek – mert a tények makacs dolgok –: ér-
dekvédelmi szervezetünk elmúlt három évtizedének 
néhány lépése, határozata, döntése, akár személyhez 
kötötten is, nemigen felelt meg az előbbi követelmé-
nyeknek. Elég a Neptun-gate-re, a tiszteletbeli elnöki 
tisztség megszüntetésére, vagy a Petőfi –Schiller-egye-
tem történetére gondolnunk, melyek csak a jéghegy 
csúcsai. Aki e tárgyban bővebben szeretne tájékozód-
ni, elolvasásra ajánlom Borbély Zsolt Attila Az erdélyi 
magyar politikai érdekképviselet negyed évszázada 
című vaskos dokumentumkötetét!

Ha tehát azt szeretnénk, hogy változás következzék 
be a közéletben, politikában, itthon és a világban, nem 
csak szankciókra van szükség, hanem szemlélet- és 
mentalitásváltásra. Arra, amit 1939-ben Németh Lász-
ló így fogalmazott meg: „Aki mindent elölről kezd, nem 
veszít időt, és nem dob el értéket, mert ami igazán ér-
ték, úgyis beiktatódik, s amit a bátor meggondolásban 
elveszítünk, a megindult fejlődés rohama megtéríti.”

A szerző a nagybányai református egyházmegye
nyugalmazott esperese

Nyugdíj és nemi
egyenlőtlenség

Nemi egyenlőtlenségek nyugdíjak szintjén – a 
Krónika február 5–7. számának gazdasági rova-
tában (6. oldal) található az a rövid adatelemzés 
(Nyugdíj: csökken, de nagy a nemi egyenlőtlen-
ség címmel), amely a nemek közötti nyugdíj-
különbségek európai eltéréseivel foglalkozik. 
Ehhez szeretnék magyarázatot fűzni. Jó lenne 
azonban tudni azt, hogy ezek a különbségek mi-
nek köszönhetőek.

Sajnos a mindenkori munkaerőpiac leggyak-
rabban előnyösebben ítéli meg a férfi akat, mint 
a nőket, úgyhogy az aktív lakosság körében 
észlelhető az a folyamat, hogy hasonló felké-
szültséggel a férfi ak magasabb bért és státust 
érnek el, mint a nők. A magyarázat szerint él az 
a hit, hogy a férfi ak teljesítménye jobb, mint a 
nőké, de ez a helyzet nem minden konkrét eset-
re érvényes. A köztudat szintjén viszont él ez 
az értékelés, úgyhogy mire a polgár ledolgozta 
kötelező munkaéveit (sokszor ennél több évet 
is ), a kiszámított nyugdíj is ezt a hamis érté-
kelést méri. Mint az adatok is mutatják, vannak 
olyan országok, kultúrák, ahol már csökkent, 
sőt jelentősen csökkent a nemek közötti nemi 
megítélés és a valós teljesítményt tükrözi a bér, 
majd a nyugdíj. Erre azonban Romániában még 
sokat kell várni, mert a megítélés a nevelés 
egyik következménye.

A szerző kolozsvári nyugalmazott egyetemi
docens

DR. ÁBRÁM 
ZOLTÁN

VARGA 
KÁROLY

DR. NEMÉNYI 
ÁGNES

JEGYZET

JEGYZET JEGYZET

FO
TÓ

: 
ER

DÉ
LY

 B
ÁL

IN
T 

EL
Ő

D

 » „Együtt erő vagyunk, szerteszét gyön-
geség” – hirdeti egy 2020-ban felállított 
székelykapu felirata a központban.

Az ülőliftes sípályát felölelő beruházás közel másfél millió eurós pályázati összeggel jött létre Székelyvarságon




