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márpedig kell!

Múlt hét végén tartották meg a Barcasági és királyföldi csángómagyarok
első világtalálkozóját. A világtalálkozó
fővédnöke a magyar Országgyűlés elnöke, Kövér László volt. A Nemzetközi
Luther Márton Szövetséget Fónyad Pál
képviselte.
Az ünnepi nyitórendezvényen, a Redut kulturális központban Koszta István brassói evangélikus-lutheránus
egyházközség lelkésze köszöntötte
a résztvevőket: „Gyakran foglalkoztat
minket, szórványban élő magyarokat, hogy megvan-e az erő bennünk a
mindennapokhoz? Reménykedünk-e
abban, hogy sok-sok év múlva, két,
három nemzedék távlatából mi is részei leszünk a magyar történelemnek?
Erőnket, reményünket gyakran tápláljuk
belső forrásokból, évszázados tapasztalatunkból itt, Európa belső peremén,
a Kárpát-kanyarban. Ahol meg tudjuk
nevezni a céljainkat, tudjuk tettekkel igazolni az elméleteinket, fel tudjuk mérni
a nehézségeket, vállalni tudjuk a következményeket. Így itt jövőnket mi alakítjuk és ennek a magyar jövőnek a legfőbb záloga a hit, az oktatás, a kultúra,
a művelődés” – mondta Koszta István.
Kövér László látogatása történelmi
jelentőségű, hangsúlyozta, hiszen Magyarország Országgyűlésének tisztségben lévő elnöke még soha nem látogatott el Brassóba, Hétfaluba. „Kövér
László jelenlétével hangsúlyozza az
együttlét, az együvétartozás fontosságát, az összetartozás parancsát nemcsak az evangélikus-lutheránus hívek,
hanem minden barcasági magyar előtt”
– jelentette ki Koszta István.
Adorjáni Dezső Zoltán evangélikuslutheránus püspök leszögezte: „Ünnepelni márpedig kell, s erre a gondolatra sikerült felépítenünk a barcasági
és királyföldi csángómagyarok világtalálkozóját. Azért fontos itt lenni, hogy
megvalljuk egymásnak, elmondjuk a
nyilvánosság előtt, hogy a téves szemlélettel ellentétben, a mi kereszténységünk nem magánügy, nem elvonulási
lehetőség a világtól, hanem ellenkezőleg: markáns, karakteres társadalomformáló erő.”
A püspök figyelmeztetett: „Hitünkből
magatartási forma származik, hitünk
értékteremtő hit, amelyet kötelességünk tovább adni nemzedékről nemze-

dékre.”
Kövér László előadásában arról beszélt, hogy „a XXI. századi európai küzdelmeknek nem azok lesznek a nyertesei, akiknek erősebbek a fegyvereik és
több a pénzük, hanem azok, akiknek
erősebb az azonosságtudatuk és több
a hitük.” (A gondolatébresztő, vitaelemeket is felsorakoztató előadás szerkesztett változata az 1. és a 2. oldalon
olvasható.)
A gálaműsoron fellépett a Kedves zenekar és Kincskeresők táncegyüttes,
Csendes László hegedű- és Chelaru
Dolores zongoraművész. Üdvözlőbeszédet mondott Kovács Attila, az
RMDSZ Brassó megyei elnöke.
Szombaton Zajzonban, a Zajzoni
Rab István szobornál gyülekezett a
több ezer – testét, szívét ünneplőbe
öltöztető – (csángó)magyar, akik gyalog vonultak a pürkereci templomdomb
aljában lévő térre. Itt házigazdaként
Hankó Szilamér lelkész köszöntötte
a megjelenteket. Adorjáni Dezső Zoltán igehirdetését Ézsaiás könyve 40.
részének 28-tól 31-ig terjedő verseire
alapozta: „Hát nem tudod és nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az Úr, aki
a föld határait teremtette? Nem fárad el
és nem lankad meg, kikutathatatlan a
bölcsessége! Erőt ad a megfáradtnak,
és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak,
megtántorodnak a legkülönbek is; de
akik az Úrban bíznak, azoknak ereje
megújul; szárnyra kelnek, mint a sasok,
futnak és nem lankadnak meg, járnak
és nem fáradnak el!” (A hitet erősítő igehirdetés a 3. oldalon olvasható.)
Az istentisztelet áhítatát fokozta az ifj.
Szilágyi Zsolt által vezényelt Vox Humana kórus ihletet zsoltártolmácsolása.
Az úrvacsora osztás és áldás után átadták az Evangélikus-lutheránus Egyház legrangosabb díját Kövér László
házelnöknek, illetve az egyházkerület
főfelügyelőjének, Riedl Rudolfnak. (Kövér László laudációját a 4. oldalon olvashatják.)
A világtalálkozóra számos barcasági
(vagy barcasági születésű) magyar jött
el. Nem érdekből volt ott, aki ott volt,
nem is színből. Szívből jött a késztetés,
hogy együtt lehessünk. És jó volt együtt
lenni! Ahogyan jó lesz készülni a második világtalálkozóra.
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Főtisztelendő Püspök úr, Tisztelt
Honfitársaim, Hölgyeim és Uraim!
Köszönöm, hogy Brassó magyarságának a vendégei lehetünk.
Engedjék meg, hogy a barcasági
csángómagyarok világtalálkozói zarándoklatának előnapján, a mai konferencián az európai nemzetek, a magyar
és azon belül a csángómagyar nemzeti
közösségek legnagyobb értékéről, az
azonosságtudatról beszéljek, ezen érték előtt álló veszélyekről, esélyekről és
lehetőségekről
A brassói hegyek alatt a havasi emberek megfigyelték, hogy a viharba
sodródott emberek akkor kerülnek
végveszélybe, ha már hátrafelé sem
tájékozódhatnak, mert lábuk nyomát
befújta a hó. Ha sem előtte, sem mögötte már nincs út, az ember elveszíti
tájékozódó képességét és kiszolgáltatottá, védtelenné válik.
A tájékozódási pontjait elveszítő emberhez hasonlatos módon kerülhet
veszélybe egy közösség is, amely elveszíti azonosságtudatát. A természet
vagy a történelem egy közösség tagjait
megtizedelheti, de kedvező időkben
a közösség ismét pótolni, gyarapítani
tudja lélekszámát. Egy közösségnek
megsemmisülhet a szállásterülete,
de kedvező időkben az később ismét
helyreállítható. Ha azonban egy közösségnek elvész az identitása, azaz az

önmagáról alkotott ismerete, akkor a
közösség végveszélybe kerül: felmorzsolódik, tagjai feladják nyelvüket, kultúrájukat, történelmüket, megszűnnek
közösségként létezni és egyedenként
beolvadnak más, erősebbnek és szerencsésebbnek tartott közösségekbe.
(...)
A csángómagyarok nevükben hordozzák sorsukat, ugyanis a csángó önismeret szerint a csángó mint név azt
jelenti, hogy veszedelemről hírt adni.
A krónikák szerint csak Hétfalu településeit a történelem során húszszor
rombolták le, a csángókat kaszabolta
a századonként változó ellenség, sújtotta a pestisjárvány és az idegen impériumok, de a közösség fennmaradt,
mert a veszedelmekre tudták egymást
figyelmeztetni, mert mindig képesek
voltak megérteni az egymásnak küldött
vészjeleket. A csángómagyarok léte ma
is figyelmeztetés. Figyelmeztetés arra,
hogy a csángómagyarok sorsa európai
sors. Figyelmeztetés arra, hogy amit
történik ma a csángómagyarokkal, az
történhet holnap vagy holnapután az
európai emberek közösségével is.
(Folytatása a 2. oldalon.)
* Elhangzott a barcasági és királyföldi
csángómagyarok első világtalálkozójának előnapján, június 1-jén. Szerkesztett változat
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A XX. században Európában és különösen Kárpát-medencében megtapasztalhattuk, hogy a többször módosuló
államhatáraik között az éppen számbeli
többségben lévő nemzetek miként akarták megfosztani identitásuktól a számbeli kisebbségben lévő, más etnikumú
nemzeti közösségeket. (...)
Ami napjainkra Európában bekövetkezett, az még súlyosabb: a nemzeti
kisebbségek identitása mellett veszélybe került a nemzeti többségek identitása is. Míg a múltban Európában a
nemzeti többségek igyekeztek megfosztani azonosságtudatuktól nemzeti
kisebbségeket, addig napjainkra Európa sorsát befolyásolni képes nemzetek
feletti hatalmi erőcsoportok célja, hogy
Európát megfosszák bármiféle nemzeti
identitásától, és az európai embereket
egy identitásnélküli tömeggé alakítsák.
Napjaink Európájában a szellemi
erőszak az áldozatok azonosságtudatát veszi célba. Az informatikának és a
pszichológiának, szociálpszichológiának a tömeg-társadalmakban való találkozása korábban soha nem tapasztalt
hatékonyságú mentális befolyásolási
lehetőségeket és eszközöket teremtett
a globálissá váló világunkban.
Napjainkban az emberek embertársaik fölötti uralma nem az alávetendő
közösségek szállásterületeinek elfoglalásával, hanem a közösségek tudatának megszállásával kezdődik. Ezért
a XXI. századi európai küzdelmeknek
– meggyőződésem szerint – nem azok
lesznek a nyertesei, akiknek erősebbek
a fegyvereik és több a pénzük, hanem
azok, akiknek erősebb az azonosságtudatuk és több a hitük.
Jelenleg az európai emberek azonosságtudatának – németnek és franciának, magyarnak és románnak egyaránt
– minden alapvető alkotóeleme ostrom
alatt áll: célkeresztben van a nemi, a
családi, a vallási és a nemzeti identitás,
valamint szellemi és politikai támadás
alatt állnak mindazon intézmények –
a férfi és a nő életközösségén alapuló
család, a keresztény egyházak és az
európai nemzeti államok –, amelyek az
európai nemzeti közösségek védelmére és erősítésére hivatottak.
Európa identitása és kultúrája ugyanis – mint egység a sokféleségben – az
európai nemzetek identitásában és
az európai nemzeti kultúrákban rejlik,
amelyek gyökerei a kereszténységben
vannak. Ahogyan Dietrich Bonhoeffer
fogalmazott: „A Nyugat egysége nem
holmi eszme, hanem történelmi tény,
amely Krisztuson nyugszik”.
A közösségi és egyéni azonosságtudat roncsolása által az emberek értéktudata sérül, az értékek azonosításának
gyengülő készsége pedig szükségszerűen csökkenti az emberek arra való
képességét is, hogy saját érdekeiket
felismerjék és érvényesítsék. Az identitás manipulációjának ez az uralmi – ha
úgy tetszik, politikai – logikája és célja.
Napjainkban a híradásokból ismert
terroristáknak az a célja, hogy akcióikkal tömeges félelmet keltve elvegyék
az emberek biztonságérzetét, melyet
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addig megszokott világuk – benne a közösség által nyújtott védelem, a másik
ember egyezményes normákon nyugvó, kiszámítható magatartása – jelentett. A fegyveres terrorizmus mellett – a
célokban felfedezhető rokonság okán –
engedjük meg magunknak az identitásterrorizmus kategóriájának bevezetését.
Az identitás-terroristák újabban különféle tudományos elméletnek látszó
posztliberális biopolitikai uralmi ideológiákat gyártanak. Azt hirdetik, hogy az
emberi identitás tulajdonképpen akadálya az emberi fejlődésnek; hogy a
tudomány és a technológia átértékeli
az emberi minőséget, és megteremti a
„technológiai transzhumanizmus” korát,
amelyben az emberi méltóság helyébe a „transzhumánus méltóság” lép,
amelyben az emberi tudat „digitalizálhatóvá” válik, és amelyben a fölösleges
horgonyokként működő emberi identitások helyett úgynevezett „fluid identitásra” van szükség, amely szabadon
áramolhat egyik énképtől a másikig.
Az identitás-terrorizmus másik eszmei alapvetése az a gondolat, hogy az
ember nem az, aminek születik, hanem
az, amivé válni akar. A szabadság, a
teljesítmény és az önmegvalósítás erényeiben őszintén hívő európai ember
számára ez a gondolat vonzó és tetszetős, és első olvasatban sokak számára nem érzékelhető a gondolat mélyén
megbúvó méreg: az ember biológiai
és társadalmi meghatározottságának
egyneműsítése.
A gondolat azt a hamis látszatot sugallja, hogy az emberi akarat nemcsak
történelmi korának társadalmi korlátait,
hanem az ember örökérvényű biológiai
korlátait is áttörheti, és ezáltal az ember
minden értelemben azzá válhat, amivé
akar.
Azt pedig, hogy – úgymond – szabad
akaratából mivé akar válni, mi az akarata, azt majd megmondják és kialakítják
neki a globalizált tudatipar – az oktatás,
kultúra és média – révén azok, akik
saját javukra és érdekükben eképpen
túszul ejthetik az identitásnélküli ember
tudatát; azok akik – miközben azt hirdetik, hogy minden identitás magában
hordozza a despotizmus veszélyét – a
szabadság zászlaja alatt valójában felszámolják az emberi szabadságot.
Ebben a hadjáratban az identitás-terroristák férfigyűlöletre akarják rábírni
a nőket, és nőgyűlöletre a férfiakat; a
családot nem a szeretet, hanem az erőszak fészkeként mutatják be; az egyházakat a világnézeti semlegesség hamis
követelményével próbálják a társadalomtól elszigetelni és elsorvasztani; a
demokratikus legitimációval rendelkező nemzeti államokat pedig – amellett,
hogy a családokhoz hasonlóan nem a
védelem, hanem az elnyomás intézményeként állítják be – antidemokratikus
szupranacionális szervezetekkel és tervekkel igyekeznek cselekvőképtelenné
tenni és felszámolni.
Teszik mindezt az európai nemzetekben a múlttal kapcsolatban élő valós
és konstruált bűntudatok mélyítésével,
valamint a jelennel és jövővel szembeni vélt és valós európai félelmek fel-

korbácsolásával, mert tudják, hogy az
identitások lerombolását – vagy, ahogy
azt a teoretikusaik megfogalmazzák:
az identitások „dekonstruálását” – a tömegpszichózisokkal lehet gyorsítani.
Jean Monnet, az Európai Unió egyik
alapító atyja szerint némi összevisszaság nélkül sosincs haladás. Bízzunk
benne, hogy Monnet-nak igaza volt,
hiszen napjainkban az összevisszaság
megvan, már csak európai haladásra
volna szükség.
Az európai jövő, a magyar és a
csángómagyar jövő kulcsa egyaránt a
demográfiában és az identitásban rejlik, vagyis abban, hogy a keresztény
erkölcseink szerint tiszteletben tartjuk-e
a születés és a család szentségét, abban hogy képesek vagyunk-e megőrizni közösségeink azonosságtudatát, és
ezáltal fenntartani európai és nemzeti
értéktudatunkat, valamint érdekérvényesítő képességünket.
Az azonosságtudat Európa és minden európai nemzeti közösség számára egyben versenyképességi tényező,
mert nincs európai teljesítmény az európai nemzetek teljesítménye nélkül,
mint ahogyan nincs és nem is lehet európai identitás az alkotórészeket képező európai nemzetek identitása nélkül.
A nemzeti gondolat felszámolása Európa felszámolását jelenti. Az európai nemzeti azonosságtudatok harmonizálása, a
szuverénnek és egyenjogúnak elismert
és kezelt valamennyi európai nemzetállam hatékony együttműködése nélkül
semmilyen európai integrációs forma,
semmilyen európai föderáció vagy semmilyen Európai Egyesült Államok nem
lesz működőképes és életképes.
Európa ma mély és összetett válságban van, mely egyre nyilvánvalóbb. Ez
teremt ugyanakkor esélyt a változásra
is. Mindenekelőtt pedig arra, hogy véget vessünk az Európa civilizációját
veszélyeztető támadásokat övező,
szégyenlős vagy félő, de cinkosság
számba menő hallgatásnak, és megfogalmazzuk Európa új, de az évezredes
alapokon álló vízióját és rendjét.
Mindebben Magyarország szoros

érdekközösségben és egymásra utaltságban áll szomszédaival, így Romániával is, ebben az új helyzetben tehát új
esély nyílhat arra, hogy ne kövessük el
kölcsönösen a korábbi történelmi hibákat és új korszakot nyissunk a Kárpátmedencei szülőföldjükön megmaradni
és gyarapodni akaró valamennyi nemzetnek, így a magyar nemzetnek és
benne a csángómagyar nemzeti közösségünknek is.
Ez a magyar állam nemzetpolitikájának iránya és célja, Tisztelt Hölgyeim
és Uraim, a magyar választópolgároktól 2010-ben és 2014-ben ennek
megvalósítására kaptunk megbízást és
felhatalmazást, és a rendelkezésünkre
álló eszközeinkkel és lehetőségeinkkel,
személyes erényeinkkel és gyarlóságainkkal ennek megvalósításán dolgozunk
Ha igaz, hogy teher alatt nő a pálma, ha a jelenlegi európai szellemi
ostromállapot idején képesek leszünk
erre a lelki, szellemi és politikai teljesítményre, akkor a ránk leselkedő veszélyből esélyt tudunk kovácsolni, és a
valamennyiünk előtt tornyosuló anyagi
természetű – a gazdasági, pénzügyi,
társadalmi, környezetvédelmi, illetve
az európai intézményi problémákból
származó – feladatokat eredményesen
megoldhatjuk.
Ennek a megoldásnak a feltételei
még adottak Európában: a józan ész
talaján álló, és a támadások ellenére az értékeik, hagyományaik alapján
még mindig erkölcsi többséget képező
európai emberek és az általuk alkotott
szerves közösségek, a családok, a keresztény egyházak és az együttműködésre képes nemzeti államok, amelyek
nem azért képviselnek értéket, mert elnyomják a területükön élő más nemzeti
közösségeket, hanem azért, mert minden nemzeti közösségnek méltóságot,
méltányosságot és biztonságot tudnak
nyújtani.
Nagy idők előtt állunk és nagy feladatok várnak ránk, amelyet csak közösen
Önökkel tudunk elvégezni.
„Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?”
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Kedves testvéreim a Jézus Krisztusban!
A 95. Zsoltár szavaival köszöntelek
benneteket, ezen a szép napon, itt a
Pürkerecen: „Jöjjetek, örvendezzetek az
Úr előtt, ujjongjunk szabadító kősziklánk
előtt. Menjünk eléje hálaadással, ujjongjunk előtte énekszóval! Mert nagy az Isten az Úr... Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk
meg, essünk térdre alkotónk az Úr előtt.
Mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, kezében lévő nyáj vagyunk.”
Ez a zsoltárvers, egy ősrégi liturgikus,
papi köszöntés, papi ének sorait tartalmazza. Amikor a törvény előírásainak
megfelelően a zarándokok sokasága,
a végelláthatatlan embertömeg megérkezett a Templom kapujához, ott a pap
várta őket teljes papi ornátusban, és ezt
a zsoltárt énekelte, felszólítva a zarándokokat: „Jöjjetek örvendezzünk az Úr
előtt, ujjongjunk szabadító kősziklánk
előtt, menjünk elébe hálaadással, ujjongjunk előtte énekszóval...” (95. Zsolt.)
Ma ehhez a gyönyörű szép istentiszteleti, liturgikus hagyományhoz, csatlakoztam én is, amikor benneteket ennek a
zsoltárnak a soraival köszöntöttelek. És
úgy, mint a jeruzsálemi főpap felszólítalak titeket, hogy most jöjjetek, örvendezzetek, ujjongjatok, vigadozzatok, adjatok
hálát énekszóval Isten előtt. Ma erre az
ünneplésre, örvendezésre, ujjongó vigadozásra minden okunk megvan. Mert
velünk az Isten!
Ha ránézek erre az ünneplő gyülekezetre, a népviseletbe öltözött magyarokra, a fiatalokra, a gyerekekre, a hazatértekre, akkor az én szívemet, lelkemet
is az öröm, az ujjongó boldogság, a
hálaadás tölti el. Ma valóban ünnepelni,
örvendezni, hálát adni jöttünk ide. Testünket, lelkünket ünneplőbe öltöztettük,
tiszteletünk, boldogságunk jeléül. Mózes
törvénye így fogalmaz: „Örvendezz Istenednek, az Úrnak a színe előtt fiaddal,
leányoddal, szolgáddal és szolgálóleányoddal meg a lévitával együtt aki a
lakóhelyeden él, és a jövevénnyel, az
árvával és az özveggyel, akik veled vannak.” Mindenki része kell legyen ennek
az önfeledt, boldog ünneplésnek és nem
véletlenül szólítottam meg hétfalu népét,
ma mindenki jöjjön el, ne maradjon senki egyedül. Mindenki legyen részese
ennek az Isten előtti örömnek. Olyan jó
együtt lenni a nagy testvéri közösségben. És ezt nekünk nem valami külső
törvény írja elő, hanem ez be van vésve
mélyen a szívünkbe.
Végül is egy rég dédelgetett álmunk
vált valóra: egy nagyon lelkes csapattal,
sok és kitartó munkával, szorgalommal,
és hadd mondjam el az anyaország
kormányának testvéri segítségével –
sikerült megszervezni a barcasági és
királyföldi csángó magyarok első világtalálkozóját! És ezzel egy szép és
építő hagyományt elindítani: legyen itt
Pürkerecen évente egy zarándoklat és
3 évenként a csángómagyarok világtalálkozója. Mert együtt lenni öröm, együtt
lenni erő, de együtt lenni áldás is! Ahogy
ezt a 133. Zsoltár mondja, nagy lírai
erővel: „Ó mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben
élnek...Csak oda küld az Úr áldást és
életet mindenkor.”
Lehet, hogy kicsit nagyképűen hangzik, hogy ezt a tartalmas 4 napos együttlétet mi világtalálkozónak hívjuk, de ha
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arra gondolok, hogy többen közületek
a világ különböző pontjairól, más kontinensekről jöttetek haza, mert szívetek
ide húz! Mások félretéve mindent, időt,
pénzt áldozva, fáradságot nem ismerve Európa szinte minden országából
eljöttek haza. De megtisztel bennünket
jelenlétével a Magyar Országgyűlés Elnöke és munkatársai, közéletünk és művelődési életünk személyiségei, a testvér egyházak képviselői, a szomszéd
települések magyarjai, a székelyek, a
Kárpáthaza népe. Azt hiszem, a történelmi ország minden zegzugából vannak itt
testvérek. Mi ez, ha nem világtalálkozó
a javából. De úgy világtalálkozó, hogy
egyszerre családi találkozó is, hiszen mi
egy nagy szétágazó lelki család tagjai is
vagyunk, akiket a vérségen túl, sok-sok
minden összeköt. Jó így együtt látni ezt
a nagy családot, együtt látni ismerős arcokat, együtt látni a generációkat, együtt
venni részt a zarándoklatban, az imában, az örvendezésben. Együtt járulni
tiszta lélekkel az Úr asztalához. Jó látni,
hogy sok-sok idegenbe szakadt atyánkfia hazatért; Isten hozott benneteket, bizony nagyon hiányoztok nekünk. Mégis
örülök annak, hogy a megszakadt életszálakat most újraszőhetjük és egyszer
majd elkezdődik a hazatérés is, mert itt
szükség van rátok.
Nem tudom, kedves testvérek, még
emlékeztek-e, hogy mi volt a tavalyi pürkereci Hagyományünnepnek a
címe? Szép és kifejező cím: A népi lélek
virágai. Akkori igehirdetésemben a tavaszról, a virágzásról, a fényről, az életáradásról beszéltem: „A virágzás, az élő
természet csodálatos virágzása nem önmagáért van. Virágzás azért van, hogy
később az élet csodálatos körforgásában termés legyen, gyümölcsöt teremjen
a kert, a liget, a mező, az erdő!” Ránéztem a szép színes népviseletbe öltözött
lányainkra, fiainkra, elnéztem az ünnepi
színes gyülekezetet és a kimondhatatlanul erős életáradást, aztán így folytattam: „Ti most olyan szépek vagytok így,
mint egy gyönyörű virágos rét, mint egy
pompás virágba borult gyümölcsös. Ez
a virágzás egy bő termésnek az ígérete.
Gyermekek, ifjak, családok, ti vagytok a
mi jövőnk ígérete, ti vagytok a gyümölcstermés ígérete...”
A virágzás szépen megindult, ami azt
jelenti, hogy a szántás, a vetés, a plántálás, a nemesítés, a metszés nem volt
hiábavaló. Isten áldása kíséri a munkánkat, van egy határozott pozitív elmozdulás, itt igenis érdemes folyamatosan
építkezni, plántálni, ültetni, nemesíteni.
Nem kérdezzük miért, hanem teljesítjük
a küldetést! Van kikkel és van, akikért
cselekedni. Röpke 4-5 év alatt lehet azt
is látni, hogy megjelent a gyümölcs. Ígéretes, szép gyümölcs kezdett beérni az
életfákon. Mert ahol van munka, igyekezet, jóakarat, élő hit, bizalom Isten iránt,
ahol szívből jön az ima, ott bizony áradni
kezd nagy erővel Isten áldása. Isten Lelke itt közöttünk is nagy és erős folyamatokat indított el. S ha mai találkozónknak
keresnénk címet, nevet, akkor talán azt
mondanám a virágzás után: Népünk lelkének gyümölcsei. A 127. Zsoltár szavait helyezem a szívetekre: „Bizony az Úr
ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom. Mint hős kezében nyilak
olyanok a serdülő ifjak. Boldog ember

az, aki ilyenekkel tölti meg tegezét.”
Igen, gyermekeink, ifjaink életünk
legszebb, legértékesebb ajándéka, jutalma, gyümölcse. Az a legtöbb, a legértékesebb, amit csak kaphatunk Istentől. Drága testvérek, évekig szomorú és
pesszimista voltam, figyelembe véve a
rossz születési és keresztelési adatokat. Lehangoló, reményvesztett képet
festettünk. 4-5 éve azt mondom, csoda
történt! Egy pozitív irányú elmozdulás,
a fiatal családok bátor igent mondtak
és elfogadták Istentől a legszebb jutalmat. És itt Pürkerecen vagy Tatrangon,
vagy Brassóban is a születések száma
az előzőkhöz képest három-négyszeresére emelkedett, tehát ennyivel nőtt a
megkeresztelt gyermekek száma, nőtt
a betérések száma is. A gyümölcs még
nem érett meg, de már elkezdődött az
érés folyamata, a lelkekben megkezdődött valami jó. Isten ereje csodálatosan dolgozik. Egyre többen vállalják az
élet legszebb, legnemesebb hivatását,
a szülői hivatást. Mert édesanyának,
édesapának lenni jutalom, ajándék; továbbadni az életet, a tudást; a kincset,
amit te kaptál, átadni gyermekednek a
legszebb karrier.
Sokszor tettem szóvá, hogy nem tudok egyetérteni olyan pesszimista, borúlátó, orrlógató, sírva vigadó szemléletmóddal, mentalitással, amelyik azt fújja,
hogy itt nem érdemes dolgozni, küzdeni,
építeni. Hiábavaló itt minden erőfeszítés,
itt nincs jövő, a fiatalok elmennek, a lélekszám apad, felszámolódunk, felmorzsolódunk. Ez így nem igaz! A történelem maga cáfolja ezt. A tények ma mást
mutatnak. Persze van elvándorlás, ez
ma divat is, szükség is, de van hazatérés is. Egyszer a kivándorlás divatnak is
vége lesz, lecseng és itt is teljesen helyre állhat az élet normalitása, főleg akkor,
ha mi is teszünk ezért. Voltak, vannak,
és még lesznek nehéz idők, kritikus
helyzetek, de önmagunkat, a reményt, a
hitet, a tetteket feladni nem szabad. Ne
siránkozzunk, ne lamentáljunk, hezitáljunk, hanem fogjuk meg a munka végét!
Ne feledjük, hogy fontos a hozzáadott
emberi érték, a mi munkánk, de a növekedést, az érést Isten adja. Isten ereje
tart meg minket, ez az erő regenerál, újjászül, megerősít. Vallom, hogy nincs az
a mélység, az a nagy létrontás, ahonnan
Isten ne tudna kiemelni minket.
Magyar népünkről azt tartja egy elhibázott közfelfogás, hogy pesszimista
lelkületű, ilyen sírva-vigadók, szalmaláng lelkűek vagyunk. Én azt mondanám, hogy van ebben némi igazság, de
csak annyiban, hogy akkor kerül a mi
népünk ilyen beteges, depresszív, önmarcangoló lelki állapotba, ha elveszíti
kapcsolatát Istennel, ha elveszíti léte
transzcendens vonatkozását. Istentelenné lesz, elveszíti ittléte erőforrását, akkor
a semmibe ugrással önmagát veszíti el.
A nemzetromboló, káros ideológiák, a
beteges, anomális világnézetek, a nihilizmus mind-mind ateisták voltak és ma
is azok. Isten nélkül lesz az ember rabszolga, erőtlen, kiszolgáltatott és azután
sodródik jobbra, balra, tömeggé gyúrják,
aztán sírva vigad, nincs célja, tartása az
életben. Üres lesz.
Mi tudjuk, hogy „akik az Úrban bíznak
– erejük megújul”. Isten erőt ad a megfáradtaknak, az erőtlent erőssé teszi,
aki Istennel jár, nem lankad el, hanem
szárnyra kel sebesen, erősen, kitartóan,
mint a sas. Itt nem gazdasági, politikai,
társadalmi a rontás gyökérkérdése, ha-

nem az Istentől eltávolodott élet a gyökérbetegség. A hitet, a megtérést, az életszentséget, a belső mély bizalmat Isten
iránt semmi sem pótolja. Nekünk egy kiapadhatatlan erőforrás áll a rendelkezésünkre – miért is lennénk mi egy „rosszkedvű és megbukott részvénytársaság”?
Drága testvérek, kedves zarándokok!
Amikor ma Zajzonnál, szépen felfejlődve menetoszloppá, zenei kísérettel, a
kereszt jele alatt elindultunk az istentisztelet helyére, eszembe jutott egy egyszerű fizikai törvény, amit valamennyien
tanultunk a suliban, s amit szoktunk is
alkalmazni az élet területén. Az erőtörvény – fizikája. Ha az erők (húzó, tolóerő) azonos irányba hatnak, egyszerű
összeadással összeadódnak, ha ellentétes irányba hatnak, akkor kivonódnak!
A Csíksomlyói búcsúra két emblematikus vonatszerelvény szállítja 2008 óta
Magyarországról a zarándokokat. Az
egyik a Székely Gyors, a másik a Csíksomlyó Expressz, ezt a kettőt időnként
összekapcsolják s ez összesen 16 vagonból áll. Idén a Szentmárton Traxxx
mozdony hozta a 16 vasúti kocsit. Igen
ám, de amikor a Gyimesekbe kellett
felmásznia a hegyre, az 1000 éves
határhoz, akkor még a szerelvényhez
kapcsoltak egy másik villanymozdonyt.
Két mozdony erejére, erőösszeadására volt szükség. Milyen szép jelenség,
elől ment a MÁV magyar felségjelzésű
mozdony, hozzákapcsolva húzott a CFR
román felségjelzésű mozdony, erejüket
összeadták, egy irányba, egy cél felé
húzták. Elvitték célhoz az embereket.
Akár jelképes értelme lehetne az egésznek, ha az itt élő, egymásra utalt népek
a közös jó érdekében mint a MÁV meg
a CFR egy irányba kezdenének el húzni, összeadnánk az erőket, egyrészt
erősebbek lennénk, boldogabbak, másrészt okosabbak és sikeresebbek.
Ez a mai nap közösségünk életében
egy kegyelmi pillanat – bár ez lenne
mindig jellemző – ma egy szívvel, egy
lélekkel, egy akarattal egy cél felé indultunk el! A Szentírás tanúsága szerint az
Egyház akkor erős, akkor növekedik,
akkor tölti be a hivatását amikor Krisztus
népe egy szívvel, egy lélekkel egy célt
szolgál. Ez érvényes a mi közéletünkre
is, sikereinkre, kudarcainkra ez a recept.
Minden esetben, ha egy szívvel, egy lélekkel, jó akarattal, jó indulattal és szeretettel, tisztelettel egymás iránt egy közös
cél érdekében megmozdulunk, akkor
győzni fogunk, akkor lesz gyümölcs!
Azután lenne még egy dolog, ha a mi
erőink egy irányba hatnak, akkor egy sokkal, de sokkal nagyobb erő is társulni fog
hozzánk, ez pedig Isten ereje – az ígéret
szerint ez is hozzáadódik a miénkhez, de
csak akkor. Ha azonban össze-vissza,
ellentétes irányba húzunk, akkor Istent is
zavarba fogjuk ejteni – akkor hová kötődjék, hová adódjék a végtelen, a kifogyhatatlan erő?! Kié legyen a határtalan erőforrás?! Az Ő akarata, az ő parancsa ma
is, mint mindig, hogy egyek legyünk, egy
cél irányába, összeadva erőinket kitartsunk, s akkor az ígéret szerint Ő velünk
lesz a világ végezetéig.
Ez a mi növekedésünk, gyümölcsérésünk, gyümölcsöző hozamunk egyedüli
garanciája. „Mert csak én tudom mi a
tervem veletek – így szól az Úr – jólétet
és nem romlást tervezek és reményteljes jövőt, amelyet nektek szánok”. (Jer.
29:11-12) Ámen
* Elhangzott a barcasági csángóma
gyarok világtalálkozóján, június 2-án, Pür
kerecen. Szerkesztett változat.
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laudációja

A Romániai Evangélikus-Lutheránus
Egyház által alapított kitüntetések közül
a legrangosabb a Reményik Sándor-díj.
Reményik Sándor evangélikus költő
szellemiségének megfelelően – „Egy
lángot adok, ápold, add tovább” – azoknak a közéleti személyiségeknek nyújtjuk át e díjat, akik a Kárpát-medencei
és erdélyi magyar nemzetközösség
megmaradása, gyarapodása, fejlődése
és megerősödése érdekében munkálkodnak.
Amikor a most átadásra váró
Reményik Sándor-díjat odaítéltük, akkor azt az erős, egyenes és munkájában
következetes személyiséget – magyar
embert – államférfit választottuk, aki a
magyar nemzet szolgálatát hivatásként
éli meg, és azon fáradozik, hogy Magyarország jövője és nemzetünk egysége minél inkább, minél erőteljesebben
megvalósuljon a Kárpát-medencében.
Őt idézem: „Számomra a magyar nemzet van – tehát nincs határon túli és belüli magyar világ –, erre pedig egyfajta
normarendszer érvényes.”
Tudja és sokszor igazolta is azt, hogy
nem lehet a jelenben minőségi munkát
végezni a múlt ismerete, annak kutatása nélkül. A magyar nemzet élete és
ebben virágzása és gyümölcse kitartó,
áldozatos munkát igényel.
Tudja azt, hogy egy nemzet, egy
nép lelki és anyagi jól-létét nem lehet a
semmiből felépíteni, nem lehet az idegenek asztaláról lehullatott morzsákból
élni, mert semmiből csak semmi lesz.
Ahhoz, hogy felemelkedjünk és újból
asztalhoz ülve a minket megillető részt
megkapjuk, ahhoz először önmagunkkal kell szembenéznünk. Ahhoz, hogy
önmagunkkal szembenézhessünk meg
kell tudnunk, hogy kik is vagyunk, honnan érkeztünk meg a XXI. századba. S
ha ezt megtesszük, hisz ma már csak
az nem teheti meg, aki nem akarja, kitárul előttünk a múlt, körvonalazódik a cél

és felsorakozhatunk ennek elérésért.
Ráébredünk, hogy mi nem a halászó,
vadászó gyűjtögető nép utódai (iskolában tanították), hanem a hajdani Európa egyik cselekvő hatalma voltunk. Ezt
és ennek minden nemzetmentő értékét
megismerni, leporolni, a kártevőktől
megtisztítani igen fontos kötelesség.
Újrakezdésre másképp nincs esély. A
múlt ismerete nélkül nincs jövő, erre
utalt díjazottunk, egyik beszédében,
amikor így fogalmazott: „A múlt közelebb áll hozzánk mint gondolnánk.”
Meg kell ismernünk múltunkat, annak
eszméit, felismerjük így, hogy azt nem
szabad lezártnak tekinteni, az mellettünk van, körül ölel minket és általunk
jövővé válhat. Szembe kell nézzünk
vele, benne erényeinkkel, de szembe
kell nézzünk hibáinkkal is, és ezeknek
tudatában éljünk a mindennapok lehetőségeivel és oldjuk meg problémáinkat. Az, hogy itt ezen a tájon a hétfalusi
csángó-magyarok földjén 96 év után
is magyarnak vallhatjuk magunkat, az
annak köszönhető, hogy megfogadtuk
apáink tanácsát, azt jelenti, hogy tudatosan valljuk a költővel:
…nemzedékek őrváltásain
jönnek majd újra boldog építők
és kiássák a fundamentumot
s az erkölcs ősi, hófehér kövére
emelnek falat, tetőt, templomot.
Jön ezer új Kőmíves Kelemen,
ki nem hamuval és nem embervérrel
köti meg a békesség falát,
de szenteltvízzel és búzakenyérrel
és épít régi kőből új hazát.
Ezeket mind szem előtt tartva, ma a
Királyföldi és Barcasági Csángó Magyarok I. világtalálkozója alkalmából a
Reményik Sándor díjat a háromgyerekes családapának, a hazájáért, népéért-nemzetéért elkötelezett államférfinak, a Magyar Országgyűlés elnökének
Kövér Lászlónak adjuk át.
Isten áldja meg gazdagon életét!

Köszönjük!
Köszönjük azoknak, akik a világtalálkozón részt vettek. Azoknak, akik beszédet mondtak, akik felléptek: Géczi Gellért, Négyfalu alpolgámestere, Hegedüs
Csilla, az RMDSZ ügyvezető alelnöke,
Severius Beschea Tatrang polgármestere és Szász Attila alpolgármester, az
egyesített fúvószenekar, Vaszi Levente és tanítványai, Kedves zenekar és
Kincskeresők táncegyüttes, Búzavirág
táncegyüttes, apácai tánccsoport, pür
kereczi öreg borica, Csángó lányok,

Kéknefelejcs táncegyüttes, Rozsdás
táncegyüttes, Sipirka táncegyüttes, tatrangi színjátszókör, zajzoni borica, tatrangi borica, pürkereczi borica, krizbai
gyerek és ifjúsági csoport, Cover Rock
Band, Open Stage. Az előadóknak: dr.
Kovács Lehel István, dr. Kolumbán Vilmos, Gernot Nussbächer.
Külön köszönet a sepsiszentgyörgyi
Vox Humana kórusnak és karnagyának,
ifj. Szilágyi Zsoltnak, akik az istentiszteleti szolgálatukkal hozzájárultak az ünnep emelkedettségéhez, áhítatához.

Istók János

A Kovács Lehel István tervezte, Miklós
István kőfaragó kivitelezte emléktábla
a bácsfalusi evangélikus-lutheránus
templomban

Nyár van, szabadságok időszaka, s a
hétfalusi csángóknak is egyik kedvenc
turisztikai célpontúk Magyarország,
vagy Magyarországon vezet át útjuk
valahova máshová. Bizony, nekünk,
hétfalusiaknak, nyitott szemmel kell járnunk Magyarország településein, hisz
nagyon soknak főterén, terein, templomkertjeiben, temetőiben földink, Istók
János szobrai találhatók.
Ha Istók János összmunkásságát
tekintjük, minden kétséget félretéve je
lenthetjük ki, hogy ő volt, ő most is a
leghíresebb, legnagyobb hétfalusi!
De nézzük röviden életútját, foglaljuk
össze azt az 52 köztéri szobrot, emlékművet, amelyek ma is Magyarország településeit díszítik, megemlítve azokat is, amelyek eltűntek a történelem forgatagában.
Istók János szobrászművész 1873.
június 15-én született a Brassó megyei
Bácsfaluban, a Hátsó utca (Hátussuó,
ma Fenyvesek / Brazilor utca) 12. szám
alatt, földműves szülők gyermekeként.
Apja, János, napszámoskodásból tartotta
el a családját. Anyja Veres Borcsa Anna.
Tizennégy éves korában fedezte fel
Kupcsay János, a hosszúfalusi fafaragá
szati iskola tanára, és maga mellé vette,
tanítgatta. Istók János tudásszomját a
hosszúfalusi iskola üdítő forrásvizével
csillapította, hogy azután hírnevét szétkürtölje a nagyvilágban. A hosszúfalusi
iskolában tehetségével, életszemléletével messze kimagaslott diáktársai közül.
1892-ben Kupcsay János München-

emlékére

be küldte, a szobrászati akadémiára,
ahol maga is tanult. Itt a híres mester,
Éberle Sirius, kezei alá került. S a bajor
főváros számára a megszállott tanulás
fellegvárává vált, ahol tanult és dolgozott szakadatlanul.
1896-ban tért vissza Budapestre, s
ott a híres székely szobrász, Köllő Miklós vette maga mellé, aki hosszúfaluban szintén Kupcsay tanítványa volt. Itt
készíti el első nagyobb lélegzetvételű
műveit. A millenniumi ünnepség bandériumáról készített lovasszobrokat, s
már ez is jelentős sikernek könyvelhető
el, hisz visszaszorította az osztrák pályázókat. Díszítőszobrászként a New
York palota és a Mátyás-templom szoboralakjainak restaurálásán dolgozott.
1898-ban, Köllő műtermében készíti el a Cézár (figyelő kutya) című
vörösmárvány szobrot, amely az 1900as Párizsi Világkiállítás elismerését
vonta maga után, s sikeréért az alig 100
tagot számláló Union Internationale
des Beaux Arts örökös tagjává választotta. A szobrot később a Szépművészeti Múzeum vásárolta meg. Nagyobb
változata megfigyelhető a Fővárosi Állat- és Növénykert bejárata mellett.
1901-ben hazatért Bácsfaluba, és
felességül vette Tuboly Ilonát (1880–
1962). Kézimunkázó, csángó népviseletben készült mennyasszonyi fény
képére ezt írta: „Nagyapának adja
emlékül a János menyasszonya Ilona,
1901. április 5.”
1902-ben megszületett első gyermekük, János, aki orvosi pályára lép és a
magyar hadseregben alezredes főorvos lesz. Emellett szépen hegedült és
verseket írogatott.
A Nemzeti Múzeum centenáriuma
alkalmából pályázatot hirdettek a múzeum alapítójának, Széchényi Ferencnek, emlékművére. A pályázatot Istók
nyerte meg, s az 1902. november 26án a Múzeumkertben leleplezett, jobb
kezében az alapító oklevél tekercsét
tartó, az aranygyapjas rend hosszú,
talárszerűen leomló díszruháját viselő
szoborért, amelynek arcáról és alakjáról nemes méltóság árad, I. Ferenc
József király koronás arany érdemkeresztjét kapta meg. A szobor egy csapásra híressé tette alkotóját, az alig 29
éves fiatal művészt. Az impozáns szobor a magyar akadémizmus talán legszebb példánya.
(Folytatjuk.)

A lapszám fotói: Kovács Lehel István
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