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10 ezer lóerõvel a csíksomlyói búcsúba
Hagyománnyá vált, hogy pün-
kösdkor különvonatok indul-
nak a csíksomlyói búcsúra, 
s nem lesz ez másképp az új 
esztendõben sem. A járat 1944-
ben, Észak-Erdély elvesztését 
követõen megszûnt, és csak pár 
éve indult újra útnak. A Székely 
gyors a második bécsi döntést 
követõen a Budapestet Erdéllyel 
összekötõ vonat után kapta 
a nevét. A csíksomlyói búcsú 
Ceaucescu bukása után vált az 
erdélyi és határon belüli magya-
rok százezreinek ökumenikus 
istentiszteletévé, szent találko-

zójává. Az ezeréves határra, a 
Gyimesekbe is eljutó vonat olyan 
népszerû lett, hogy idén már 
két különvonatot indítottak, sõt: 
az az 1600 zarándok 2011 pün-
kösdjén is két szerelvényen utaz-
hat. Az egyik a Székely gyors, 
a másik Csíksomlyó expressz 
lesz. Az egyik vonatot a felújított 
veterán Nohab, addig a másikat 
Magyarország legkorszerûbb, tíz-
ezer lóerõs villanymozdonya, a 
teljes egészében átfestett Taurus 
fogja húzni. A Csíksomlyó exp-
ressz Sopronból indul, és csor-
nai, gyõri felszállási lehetõségek 
után jut el Budapestre. A Keleti 
pályaudvarról a két vonat együtt 
indul Erdély felé. Az útvonal cso-
dálatos: Nagyváradon, a Sebes-
Körös völgyén, Kalotaszegen, 
Kolozsvárott, Szamosújváron, 
Désen, Dédán, Székelyföldön át, 
ezeréves magyar múltunk emlé-

kei mellett halad el. A zarándo-
kok, falusi turizmus szálláshelye-
ken, székely családoknál alsza-
nak Felcsíkban és Alcsíkban. A 
következõ nap a szálláshelyekrõl 
vonattal indulnak Csíksomlyóra, 

a pünkösdi szentmise helyszí-
nére. Természetesen eljutnak az 
ezeréves határra is, ahol eszünk-
be juthatnak Széchenyi szavai: 
„Jó magyarnak lenni igen nehéz, 
de nem lehetetlen.” ▲

Schmitt Pál köztársasági 
elnök támogatása
Schmitt Pál köztársasági elnök  
nemrég hivatalában fogadta az 
Emberi Méltóság Tanácsának 
két vezetõjét. A megbeszélé-
sen részt vett az elnöki hiva-
tal két vezetõje, Cservák Csaba 
és Vajna Márton is. A meg-
beszélést követõen Lomnici 
Zoltán, a tanács elnöke a 
sajtó képviselõinek elmondta, 
hogy Schmitt Pál támogatja a 
szervezet emberi méltóság 
érdekében kifejtett tevékenysé-
gét, és ezt a jogot kiemelkedõ 
jelentõségûnek tekinti. A szer-
vezet vezetõi beszámoltak a 
néhány nappal korábban, a szlo-
vén köztársaság elnökével foly-
tatott eszmecsere tartalmáról is.

Amennyiben az új alkot-
mányban az emberi méltó-

sághoz való jog a jelenleginél 
hangsúlyosabb szerephez jut, 
az az ország polgárai számá-
ra pozitív következményekkel 
járna, és befolyásolná egyebek 
mellett a hatóságok és az egyén 
kapcsolatát, sõt az ítélkezési 
gyakorlat is változhatna. Az 
Emberi Méltóság Tanácsa úgy 
látja, hogy az elmúlt évtize-
dek jogsértéseinek egyik oka 
az egyenlõ emberi méltóság 
elvének háttérbe szorítása. 
Ezért fontos, hogy az államfõ 
és más jeles közéleti személyi-
ségek is kiállásukkal segítik a 
szemléletváltást. A Helyi Téma 
az elsõk között csatlakozott a 
Lomnici Zoltán korábbi fõbíró 
által e tárgyban kiadott felhí-
váshoz.
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Az ügynökök a paradicsomba mennek

Budapest, Szabadság híd, 1986. 
április. Egy fiatalember felmá-
szik a turulra. Világútlevelet, 
szabadságjogokat követel a 
hatóságoktól azért, hogy lemász-
szon. Mindent megígérnek neki 
– majd elviszik a diliházba. Ezzel 
a jelenettel kezdõdik Dézsy 
Zoltán elsõ játékfilmje, amely a 
rendszerváltást megelõzõ utolsó 
négy esztendõrõl szól.

– Egész pontosan a csernobili 
reaktor felrobbanásától az elsõ 
szabadon választott parlament 
és kormány megalakulásáig tart 
a történet – foglalja össze a 92 
percet a rendezõ, aki a forgató-
könyvíró is egyben. 

– Amit nem tudtam elmondani 
a rendszerváltásról dokumentum-
filmjeimben, azt most megpróbál-

tam a játékfilm eszközeivel meg-
fogalmazni. Ehhez fantasztikus 
társakat találtam: Kubik Anna, 
Lukács Sándor, Andorai Péter, 
Karalyos Gábor a fõszereplõk, 
de meg kell említenem Vizy 
Mártont is, aki nemcsak hogy 
szerepet is vállalt a filmben, 
hanem a zeneszerzõ is.

A történet legfontosabb 
karaktere egy fiatalember, aki 
rózsadombi jólétben él a döglõ-
dõ szocializmusban, szülei 
külkereskedõk, akik mindent 
megkaptak a pártállamtól. A fiú 
párizsi tanulmányai alatt megis-
merkedik a maoizmussal, itthon 
csatlakozik az ellenzéki körök-
höz, akik balról bírálják a Kádár-
rendszert. Hõsünk hamarosan 
az ellenzék egyik hangadója 
lesz, de felhívja magára a III/III-
as fõcsoportfõnökség figyelmét 
is. Az elsõ szabadon válasz-
tott parlamentbe már mint hõs 
kerül be – miközben a nézõk 
megismerik másik oldalát is.

– Valóban létezett egy hason-
ló figura – mondja Dézsy. 
– A hálózatban csak Kakukk 
fedõnéven tartották nyilván. 
Talán egyszer megtudhatja az 
ország, hogy ki volt õ. Sejtések 
vannak, de sajnos ez kevés.

A rendezõ reméli, hogy film-
jével elõsegíti azt a folyamatot, 
amely a rendszerváltás tisztá-
zását segíti. HT

Idén is százezreket várnak Csíksomlyóra az anyaországból

Útlevélért mászott fel a turulra


