
Eltépett gyökerek
Életem első igazán mély megrázkódtatása volt, amikor méz- és tejillat emlékű
kisfalumban — az egyébként joggal terpeszkedő főút miatt — lebontották azt
a kis házat, ahol születtem. Az öreg ház egyik vályogtégláját ma is őrzöm, hogy
lassan felnőtté cseperedő gyermekeimnek legyen miről mesélnem. De azóta is,
ha ott vezet át utam, két helyen érzékenyülök el — s ezt nem szégyellem —
volt szülőházam helyén és falum temetőjében, ahol eleim porladnak, s ahol talán
egyszer én is megpihenhetek — abban a tudatban, hogy hosszú és küzdelmes
évek után ismét és véglegesen hazaérkeztem, hogy örökre „otthon legyek valahol
a világban"!

Csak az fáj, hogy az akkori döntés ellen nem emeltem fel a szavam! Nem
szóltam, nem ragadtam valami kezem ügyébe esőt, hogy „el innen gyorsan le-
tűnő, ma még magabiztos bürokraták", amolyan „ál népérdeket képviselők";
akik a fejlődésnek és jobblétnek álcázott jelszavak eleddig kikezdhetetlennek
tűnő burkában, vagy valaki—valami nevében tettek olyan lépéseket, amelyekért
a költő szavaival „a múlt pirul, a jelen szenved, a jövő igazságot keres!"

De hol fogja a jövő az igazságot keresni, ha a jelenben nem marad múlt?

Hiányolom volt szülőházam, mert már sohasem mutathatom meg gyermeke-
imnek, hogy hol szívtam magamba öregeim tántoríthatatlan becsületét; a
szülőhely örök gyökeret jelentő levegőjét; azt az erőt adó tisztességet, amely
ma is a múltban gyökerező mát és jövőt jelenti számomra.

De gyermekeim — akik pár év, és a felnőttkorba lépnek — ükapjuk Kovász-
na megyei szülőhelyét sem láthatták eddig, s ezután talán már nem is fogják,
mert félő, hogy a buldózerek gyorsabbak, mint a gyökerekhez kötődő érzelmek
és az intő szó ereje.

Igaz, ükapánk nem volt kétezeréves „gyökerű" dák (a kovásznai faluban
egyébként is csak egy fűszeres zsidó család élt akkoriban a magyarokon kívül
emberemlékezet óta); nem ismerte az asszimilációt, csak a földet és a havasokat!
És mindkettőben élete végéig megbízhatott Mert a föld az már csak olyan, hogy
ha bevetik terem; ha esőt kap és megművelik, akkor meg egyenesen hálás.
A földet nem izgatják a múlandó jelszavak, a „csalhatatlan" személyiségek, ő
végzi ősi, embert tápláló dolgát, s nem foglalkozik a különböző vastapsos nagy-
gyűlések talmi „szózataival".

Hiányolom volt szülőházam, s ne adja isten, hogy idővel ne találjam meg a
térképen sem székely őseim szülőföldjének, Erdélynek falvait; az eltépett gyö-
kerek helyét; azt a helyet, ahol „nagyapám szájából édes volt a szó"!
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