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Pál-Antal Sándor csík-
m a d a r a s i  s z ü l e t é s ű ,  
Marosvásárhelyen élő le-

véltáros, akadémikus, a konfe-
rencia főszervezője a megnyitón 
elmondta, az ötletet Süli Atti-
la magyarországi hadtörténész 
adta, akivel két éve közösen dol-
goznak a csíki ’48-as esemé-
nyek kutatásán. Úgy vélték, hogy 
az eredményeket elsősorban a 
csíkiakkal kell ismertetni.

A legújabb eredmények

„Nem egy általános megem-
lékezéssel kapcsolatos múlt-
felidézést szerettünk volna, 
hanem az volt a célunk, hogy 

a legújabb kutatások eredmé-
nyeit mutassuk be. Nagyon ré-
gi tervem volt a székelyföldi 
’48-as események forrásainak 
közlése. Úgy gondoltam, hogy 
öt szék – öt kötet. 2001-ben si-
került a marosszékit kiadni, rá 
két évre az udvarhelyszékit, és 
ott elakadtam. Pedig a csíki ese-
ményekre vonatkozóan ezelőtt 
több mint ötven éve kezdtem 
gyűjteni a forrásokat, nagyon 
sok iratot átmásoltam abból a 
csíki levéltárból, amelyiknek 
az anyaga mindmáig nem ku-
tatható. Levéltáros lévén, al-
kalmam volt kezembe venni 
mindegyiket. A forráskötet ösz-
szeállítása során meglepődtem, 

hogy milyen sok forradalmi ese-
ményre vonatkozó tényről nincs 
tudomásunk, a múlt homályá-
ba vesztek. Ezek közzétételé-
vel igazán fel lehet vetíteni a 
múlt eddig elfelejtett részeit is” 
– mutatott rá Pál-Antal Sándor, 
aki Csíkszereda az 1848-as for-
radalomban című előadással 
nyitotta meg az ülésszakot. 
Ezt követően Süli Attila buda-
pesti hadtörténész és Komán 
János maroshévízi történelem 
szakos tanár Bodor Ferencről 
szóló előadásai következtek, 
majd a gyergyószentmiklósi 
Garda Dezső a gyergyóiak 
részvételét mutatta be a for-
radalom és szabadságharc je-
lentősebb eseményeiben.

Másfajta megközelítés

„Azért fontos ez a konferen-
cia, mert eddig egyféleképp 
ismertük a székelység rész-
vételét a ’48-as forradalomban 
és szabadságharcban. Azt az 
irányvonalat Imre István és 
Egyed Ákos kutatásai szabták 
meg, Pál-Antal Sándor és Sü-

li Attila kicsit másfelé és más-
képpen közelítik meg ezeket 
az eseményeket” – magyarázta 
Garda Dezső, aki az ülésszak 
első részét vezette le. 

Mihály János lövétei történész 
Magyar nemzeti színek Szé-
kelyföldön 1848-1849-ben cím-
mel értekezését Tamási Zsolt 
marosvásárhelyi történelem 
szakos tanár előadása követ-
te, aki arról beszélt, hogy milyen 
mértékben vett részt a csíkszé-
ki római katolikus papság a ’48-
as történésekben. Orbán Zsolt 
csíkszeredai történelem szakos 
tanár 1848 – a székely identitás 
vége? című előadásában arra ke-
reste a választ, hogy igaz-e az az 
elmélet, amely szerint ’48-ban a 
székelység feladja a teljes, náci-
óval járó előjogait, része lesz a 
magyar nemzetnek, integráló-
dik, és ezzel vége lesz a székely 
identitásnak. Az ülésszakot a 
csíkszeredai Forró Albert törté-
nelem szakos tanár Az 1848-as 
csíkszéki események a história 
tükrében című előadása zárta.

PÉTER BEÁTA

Tudományos ülésszak a 169 évvel ezelőtt kezdődött forradalomról

Csíkszék a szabadságharcban

A legújabb kutatások eredményeit mutatták be az előadók pénteken Csíkszeredában

Értesítjük önöket, hogy a Csíkszere-
dában található hat újságos 
bódénkban is elõfizethetnek saját 
lapjainkra, a Csíki Hírlapra, az 
Udvarhelyi Híradóra, a Gyergyói 
Hírlapra, a Vásárhelyi Hírlapra, a 
Krónikára, illetve az Erdélyi Naplóra. 

Újságos bódéinkat Csíkszeredában megtalálják:

Lapjainkra a Csíki Hírlap újságos bódéiban is előfizethet

Éljenek a lehet séggel

Tudományos ülésszakot tartottak péntek dél-

előtt a csíkszeredai Hargita Megyei Kulturális 

Központban, amelynek keretében történészek 

mutatták be az 1848–49-es forradalom és 

szabadságharc csíkszéki vonatkozásairól szóló 

kutatások legújabb eredményeit.
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Tájékoztató 
kampány

A romániai hatóságok is figyel-
mezetést adtak ki a „kék bál-
na” elnevezésű internetes „já-
tékkal” kapcsolatban, amely 
már több oroszországi és uk-
rajnai kiskorú halálát okozta. 
A rendőrség tájékoztató kam-
pányt indított el, amelynek 
szlogenje: „A virtuális barátsá-
gok halálosak lehetnek” – kö-
zölte a Mediafax. A hatóságok 
szerint ez a veszélyes jelen-
ség még nem terjedt el az or-
szágban, ennek ellenére a pén-
teki Iaşi megyei esetet többen 
ezzel a „játékkal” hozták ösz-
szefüggésbe. A iaşi-i Veronica 
Micle iskolából öt, 12 és 13 
éves diákot szállították kórház-
ba, azt követően, hogy szünet-
ben visszatartották a lélegzetü-
ket. Egyikük azt mondta, hogy 
egy diáklány mesélt nekik er-
ről a kihívásról, és ezért próbál-
ták ki. A gyerekek rosszul let-
tek, ezért a mentő a kórház-
ba szállította őket, osztálytár-
saik szerint az interneten kap-
tak felszólítást minderre, ezt a 
hatóságok még nem erősítet-
ték meg, jelenleg nyomozás fo-
lyik az ügyben. Ugyanakkor a 
hónap elején a Brassó megyei 
Feketehalom településen fel-
akasztotta magát egy kiskorú, 
akinek a barátai szerint az ál-
dozat az öngyilkosságra buz-
dító internetes „játék” csap-
dájába esett. A 2013-ban el-
indított Kék Bálna elnevezé-
sű virtuális csoportot a Moszk-
va közelében élő, 21 éves Filipp 
Bugyejkin hozta létre. Interne-
tes álneve Filipp Fox volt, a játé-
kot a Facebook orosz változa-
tán, a V Kontakte oldalon ter-
jesztette, az f57-es csoport 
gazdájaként. Bugyejkint ta-
valy novemberben letartóz-
tatták, legalább 15 fiatal ha-
lálba kényszerítésének vád-
jával, akiket internetes olda-
lán vett rá az öngyilkosság-
ra. Filipp Bugyejkin a bűnül-
döző szerveknek elismerte, 
hogy ő a felelős a csoport-
ban levő tizenhét fiatal ha-
láláért. „Az öngyilkos fiata-
lok boldogan haltak meg, azt kí-
náltam nekik, amiben életük-
ben soha nem részesedhettek: 
melegséget, megértést, kap-
csolatot” – közölte Bugyejkin 
a St.Petersburg.ru internetes 
oldalon megjelent interjúban. 
Hozzátette, az f57-es csoport 
létrehozásával nem az volt a 
célja, hogy bárkit is a öngyilkos-
ságba kergessen, hanem hogy 
minél több lájkot szerezzen.




