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Flangál az ész

Szó ami szó, mondhatni kegyelmi ál-
lapotban telt az elmúlt néhány hónap, 
az államfő „ionapotchivanokkal” meg-
fejelt peszedézése és magyarozása óta 
jobbára a szokásos mederben zajlott a 
többségi nacionalista hangulatkeltés. 
Kolozsváron a nemzetféltő liberálisok 
hisztiztek egyet az RMDSZ-es/magyar 
prefektus miatt, a hargitai és háromszé-
ki prefektúrák szolgálatos illetékesei 
kiosztották a menetrendszerű bünte-
téseket a magyar zászlók, kokárdák, 
nemzeti színű szalagok miatt. Sajnos 
hozzászoktunk.

Aztán amikor a pandémiás utcai de-
monstrációk közepette kezdjük azt ol-
vasgatni, hogy a Kárpátokon túli tünte-
tők magyarozása „kisiklás” volt csupán, 
hirtelen megint a magyarok kerültek a 
hírek középpontjába. Ráadásul pozitív 
előjellel. A román média és bukaresti 
véleményformálók valósággal dicshim-
nuszokat zengedeztek, de legalábbis 
képletesen meghajoltak a magyarok, 
székelyek előtt annak apropóján, hogy 
több ezren katonás fegyelemmel, a jár-
vány elleni rendelkezések szigorú be-
tartásával vettek részt a hagyományos 
húsvétvasárnapi ételszentelésen Csík-
szeredában. A hatályos szabályok tisz-
teletben tartása miatt pozitív példaként 
emelte ki az ételszentelést a bukaresti 
kormány több – nem RMDSZ-es – minisz-

tere is, kimondatlanul is azt a reményt 
megfogalmazva, hogy majd a keleti rítu-
sú húsvétkor is hasonló fegyelem fogja 
jellemezni az egyházi szertartásokat.

Bizony joggal tölti el büszkeség ilyen-
kor a mellünket, hazudnánk, ha azt állí-
tanánk, nem esik jól az elismerés. Éppen 
ezért nem hagyhatjuk szó nélkül, amikor 
közülünk rondít bele valaki a képbe. 
Húsvét előtt a totális kontraszt az volt, 
amikor az egyik erdélyi magyar hírpor-
tál a következő címmel tálalta a kĳ árási 
tilalom nagyszombaton történő feloldá-
sát: „Emlékeztető: szombaton éjjel 2-ig 

lehet az utcán fl angálni”. Még akkor is, 
ha puszta újságírói slendriánságról, ne-
tán a keresztény egyházi szokásokra fi ty-
tyet hányó érzéketlenségről van szó, a 
Transindex – merthogy ez a portál követ-
te el a címadási „bravúrt” – gyakorlatilag 
belegázolt erdélyi magyarok százezrei-
nek hitéletébe, lelkivilágába. És joggal 
tették szóvá sokan a blődséget. Hiszen 
annyira nem lehet valaki tudatlan, érzé-
ketlen és műveletlen, hogy céltalan lő-
dörgésnek, azaz „fl angálásnak” állítsa 
be a húsvétszombati éjféli misét. Már 
csak azért sem, mivel teljesen nyilván-

való volt, hogy a román kormány nem 
amolyan szabadidőtöltési, kocsmázási, 
partizási célból rendelkezett úgy, hogy 
feloldja a kĳ árási tilalmat, hanem célzot-
tan, a nyugati kereszténység húsvétjá-
nak tiszteletére. Amikor tudvalevő, hogy 
a katolikusok körmenetet rendeznek a 
feltámadás örömére; az ortodoxok pedig 
úgyszintén, ezért tartalmazza a kormány-
határozat, hogy feloldják a kĳ árási tilal-
mat ortodox húsvétkor is éjjel kettőig.

Ilyen az, amikor a románok elismerően 
szólnak az ünneplő magyarokról, mások 
pedig belerondítanak a sajátjukba.

Valamit valamiért

Március idusát követően a jogi köntösbe öltöz-
tetett, székelyudvarhelyi és sepsiszentgyörgyi 
újabb megaláztatás óhatatlanul megerősítette 
bennem a felismerést: valamit nagyon elrontot-
tunk az elmúlt több mint három évtizedben. A 
Krónika tudósításai a nemzeti jelképeink hasz-
nálata miatt kiszabott pénzbírságokról, a cím-
ben megfogalmazott, ha tetszik, egyszerű pa-
raszti bölcsesség igazságát juttatta eszembe. 
A szóösszetétel jelentése a Magyar értelmező 
kéziszótár magyarázata szerint: cserébe ad va-
lamit valamiért viszonzásképpen. Ha a fennálló 
körülmények tiszták és jogszerűek, minden cse-
re tisztességes és méltányolandó. Ha netalán 
valamilyen zsarolási szándék van a háttérben, 
tisztességtelen, elítélendő az „adok-kapok”.

Ezt a kérdéskört az élet, a társadalom igen 
sok területére ki lehet vetíteni. Akár a történe-
lemre is. Múltbéli példák egész sora bizonyít-
ja, hogy népünk számtalanszor „vért és veríté-
ket” áldozott, cserébe pedig odajutott, ahol a 
semmit osztogatták. Nem véletlenül jajdult fel 
Ady is:
„Hallom, pajtás, holnap nagy csatába visznek.
»Minket, még ha győzünk, úgyis kisemmiznek.«”
(Két kuruc beszélget)

Sok esetben mi magunk vagyunk a felelősek 
a „kisemmizésért”. Természetesen a „mi ma-
gunk” alatt nem az egyszerű, hétköznapi embert 
értem, hanem azokat az „élre álltakat”, akik a 
„tál lencse” szindróma kelepcéjébe estek. Hogy 
egész konkrét legyek. Több mint valószínű, 

hogy kies tájainkon azért lehet bennünket újra 
és újra megalázni, mert stratégiai pillanatokban 
a politikusi elit egy része nem áll – sem itthon, 
sem odaát – a helyzet magaslatán. Odaát a bal-
liberális vezetés szó nélkül áldását adta EU-s 
és NATO-integrációnkra, cserébe nem kérve 
semmit. Idehaza a Neptun-vonal megelégedett 
az asztalról lehullott morzsákkal. A morzsák 
között pedig nemhogy ott lenne az autonómia 
kérdése, a restitúció, a MOGYE magyar főtan-
székeinek ügye, még a kisebbségi nemzeti jel-
képek használatának lehetőségét sem tudjuk 
felcsipegetni.

Van e kiút? – teszem fel a kérdést. Lenghet-e 
valamikor háborítatlanul nemzeti színű zász-
lónk legalább a Székelyföldön? Úgy gondolom, 
igen. De ehhez az kell, hogy minden kormányra 
lépési lehetőséget a „valamit valamiért” szelle-
mében valósítsák meg az arra illetékesek. Úgy, 
ahogy ezt már 1996-ban ajánlotta Tőkés László: 
„Szabja meg az SZKT a kormányba lépés árát. 
Határozza meg, mi az, amire írásbeli kötelezett-
ségvállalást kell kérnünk koalíciós partnere-
inktől... az autonómiaformák elismertetésétől 
a közösségi javak visszaadásáig”. Nota bene! 
– ahogy ugyancsak ő ajánlotta: „területért au-
tonómiát”.

Talán utópisztikusnak tűnik a felvetés. A 
Könyvek Könyve azonban biztat, reménységet 
ad: „...mi nem lehetünk a meghátrálás embe-
rei, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet 
nyerjünk.”
(Zsidókhoz írt levél 10,39)

A szerző nyugalmazott lelkipásztor, a nagybá-
nyai református egyházmegye volt esperese
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Román miniszterek, véleményformálók is elismerően szóltak a Csíkszeredában rendezett hagyományos ételszentelésről 
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 » Annyira nem lehet valaki 
tudatlan, érzéketlen és művelet-
len, hogy céltalan lődörgésnek, 
azaz „fl angálásnak” állítsa be a 
húsvétszombati éjféli misét.




