
VALÓ VILÁG
Lidércálom '88
Kantáta négykezes buldózerre
Amióta eleink — lassan ezeregyszáz éve — a Kárpát-medencébe „tévedtek" s
leltek új, végleges hazát, számtalan csapás érte a magyarságot. Az I. István ala-
pította vármegyéket és településeket gyakorta dúlták, pusztították, nemegyszer
eltüntették a Föld színéről a tatárok, törökök, németek és más támadók. A dol-
gos emberek igyekezete azonban mindig megőrizte a jövőnek a múltat; újra-
építette, még szebbé tette mindazt, amit az idegenek olykor kíméletlenül le-
romboltak. Mert az ember természetétől fogva olyan, hogy eltéphetetlenül ra-
gaszkodik szülőhelyéhez, hazájához; óvja ősei emlékét, azokat a tárgyakat, épü-
leteket, fákat, amelyek számára a gyökereket, a folyamatosságból eredő erőt,
biztatást, a szüntelen megújhodás lehetőségét jelentik.

A második világháború rémének elmúltával azt hihettük, hogy a települé-
sek Lidicéhez hasonló eltüntetése nem ismétlődhet meg mégegyszer az emberi-
ség történetében, de a mi életünkben biztosan nem! És íme, napjainkban ismét
föltámadt valakiben egy őrült gondolat, hogy települések ezreit tünteti el nyom-
talanul. (Erre még a török hódoltság idején sem volt példa, pedig akkoriban
másként „mérték" a világközvéleményt és az emberi jogokat!)

Ezért tűnik lidércálomnak mindaz, amit Erdély falvaival terveznek, azzal
a 7—8 ezer településsel, amelynek zömét magyarok, kisebb részben németajkú-
ak és románok lakják. E terv mellett egyetlen józanul és felelősséggel gondol-
kodó ember sem mehet el szótlanul, tétlenül!

Cselekvési lehetőségünk azonban erősen korlátozott. Mert mielőtt bármit
teszünk, át kell gondolnunk: mennyit használunk a puszta hangoskodással, s
mennyit nehezítünk egy hetven évvel ezelőtti, mélyen igazságtalan és impe-
rialista döntés következtében határainkon túlra szorult, közel kétmilliós ma-
gyar nemzetiség sorsán? Szótlanok azonban semmilyen körülmények között nem
maradhatunk, mert sajnos soha nem volt aktuálisabb igazsága Babits szavai-
nak, hogy „bűnösök közt cinkos, aki néma".

Egyszerűen nem lehet indulatok nélkül arra gondolnunk, hogyha a nem-
zetközi közvélemény és fórumok nyomása nem fogja le a romániai falvak jó
részének elpusztításán „munkálkodó" esztelen kezet, néhány év múlva hiába
keressük a térképen annak az Erdélynek a falvait, amely évszázadokon át meg-
őrizte az ősi magyar kultúrát és hagyományokat; amely a történelmi fejedel-
mek, a Báthoriak, Bocskai és Bethlen alatt a magyar államiság kontinuitását
jelentette a háromrészre szakadt országunkban; és amely egészen napjainkig a
magyar nyelv, irodalom, és művelődés kiválóságainak sorát adta a hazának,
Európának — pótolhatatlan értékekkel gazdagítva az egyetemes emberi kultúrát.

Nem létezik olyan ínség, vagy szükség, amely indokolhatná nemzedékek
szülőhelyeinek, a székely, szász és román népi építészet eleddig érintetlenül
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fennmaradt remekeinek lerombolását — beleértve a temetőket is. Ha ez mégis
megtörténne, egy kisebb nemzetnyi etnikum veszítené el mindazt, amely őseit
és utódait a szülőföldhöz kötötte és köti.

A megpróbáltatásoktól terhes, ugyanakkor a végtelen távlatok megnyílásá-
tól gazdag XX. század utolsó negyedében, Európa szívében kellett rádöbben-
nünk, hogy a csakis az önmaga fanatizált rögeszméivel és semmi mással nem
számoló önkény közvetlenebb veszélyt jelent egyes országokban a kisebbség
számára, mint az atomháború. Mert éppen mostanában lehettünk tanúi annak,
hogy az értelmes politikai akarat képes féken tartani és csökkenteni a nuk-
leáris veszélyeztetettséget; a helyenként orvul újratermelődő „furfangos" zsar-
nokságot viszont — sajnos úgy tűnik — a nemzetközi összefogás ereje sem ké-
pes minden esetben megfékezni.

Ha eltűnnek az erdélyi falvak, velük pusztulnak a székelykapuk, a ha-
ranglábak, a fazsindelyes templomok, az árnyas temetők; s azok az építé-
szeti remekek, amelyek Koós Károlynak az újrateremtendő mintát, a székely
emberek nemzedékeinek pedig a szülőházat jelentették.

És a buldózerek Hunyad megyében már elindultak!
S ezt már valóban nem nézheti szótlanul-tétlenül a humánus világközvéle-

mény, s különösen mi nem, mert számunkra az erdélyi táj nem pusztán térképet
jelent. Győzedelmeskednie kell az mbert és teremtett értékeit óvó, átörökítő
humanizmusnak), mert különben néhány év múltán az erdélyi falvak helyén
már csak a szél süvölthet fájdalmas kantátát.

LÁSZLÓ GYULA
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