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Az évfordulóra összegyűltek 
az egykori tagok, hogy fel-
idézzék iskoláskoruk má-

ig emlékezetes pillanatait. Sokan 
most szembesültek azzal, minek 
is voltak részesei. Magyar öntuda-
tot szívva magukba, Gyergyó tör-
ténetét, a székelység múltját ku-
tatták. Olyan időszakban, amikor 
ezt minden eszközzel akadályoz-
ta a hatalom, és súlyos büntetést 
kockáztattak. Az iskola történe-
lemkörének egykori tagjai április 
13-án találkoztak a Salamon Er-
nő Gimnáziumban. A Garda De-
zső történelemtanár vezetésével 
készült dolgozataikat hozzáértő 
közönség előtt, szakemberek elis-
merése mellett be is mutatták. Az 
1978-tól 1989-ig terjedő időszakot 
ismerhette meg a közönség, a leg-
sötétebb kommunista időket, ami-
kor minden bűn volt, ami a ma-
gyarságtudatot erősíthette volna.

Kis történészek, nagy témák

A találkozóra 12 évfolyamhoz tar-
tozó diák gyűlt össze. Tanárjuk, 
Garda Dezső korabeli újságkivá-
gásokkal és fényképekkel illuszt-
rált előadásban bizonyította: ér-
tékes helytörténeti kutatómunkát 
végeztek, amelyet az akkori szak-
emberek, az erdélyi értelmiségi 
elit is elismert. Sokakban ez most 
tudatosodott. Ők akkor iskolai fel-
adatként vállalták a kutatómunká-
ban való részvételt. Volt, akit nem 
is érdekelt a történelem, de jól jött 
a pluszmunkáért járó tízes. 

 Az akkori felnőttek azonban 
tudták: Garda Dezső olyant tesz 
a diákjaival, amihez foghatót ke-
vesen vállaltak: magyarságtuda-
tot táplál szívükbe, és közben va-
lódi tudományos kutatómunka fo-
lyik. A helyi diákoknak a kolozs-
vári Korunk folyóirat szerkesztő-
ségében megtartott előadásairól 
több korabeli szemtanú – Egyed 
Ákos, Vetési László, Egyed Eme-
se, Cseke Péter – levélben küld-
te el visszaemlékezését az évfor-
duló ünneplőinek. A folyóirat egy-
kori szerkesztője, Herédi Gusztáv 
özvegye pedig személyesen jött el 
Gyergyószentmiklósra, hogy kö-
szöntse a történelemkörösöket.

Virtusból, csak azért is

A 80-as évek tanulói közül többen 
elmondták, ők akkoriban nem is 
tudták, hogy veszélyt vállalnak. 
Garda Dezső erre így emlékszik: 
„a Salamon Ernő Líceum történe-
lemköre a következő három esz-
tendőben (1987–1989) igen mos-
toha körülmények között folytat-

ta tevékenységét. Az iskola veze-
tősége szinte rendszerellenes kö-
zösségnek tekintette a kör tagja-
it, de engem is többször felkértek 
a történelemkör munkájának a 
megszüntetésére. A politikai rend-
őrség korabeli besúgóinak jelenté-
sei hitelesen mutatják be lelkiálla-
potomat, főleg pedig elkeseredé-
semet a reám nehezedő politikai 
nyomás miatt. (…) A történelemkör 
tevékenységét az utolsó két esz-
tendőben az általános zaklatások 
tették lehetetlenné. A kolozsvári 
hármas számú matematika líce-
um történelemtanára – Palkó At-
tila – szintén elzárkózott a velünk 
való kapcsolattartástól és jelezte, 
hogy az iskolában nemkívánatos 
személyek vagyunk. Sokkal kel-
lemetlenebb helyzetbe kerültünk 
a nagyváradi előadássorozataink-
kal. Itt az Alexandru Moghioroş 
nevű középiskolában először nem 
akarták lehetővé tenni előadása-
inkat, a dolgozatok bemutatása 
után pedig le akartak tartóztatni. 
A megtorlások ellenére 1989 de-
cemberéig folytatta munkáját a 
gyergyószentmiklósi Salamon Er-
nő Líceum történelemköre.” 

Az évfordulón Garda Dezső el-
mesélte: érezte a meghurcolást, 
tudta, hogy megfigyelik, hogy há-
zában kutakodnak és megpró-
bálják ellehetetleníteni tevékeny-
ségét. Azonban számára is meg-
döbbentő volt, és csak 2006-ban, a 
Szekuritáté levéltárából kikért, ró-
la készült jelentéseket tartalmazó 
iratokból szerzett erről tudomást: 
iskolás diákjait is hurcolta az ak-
kori hatalom, kihallgatásokon kel-
lett megjelenniük csak azért, mert 
az ő történelmi körének tagjai vol-
tak. Köszönetet is mondott ezért 
mindazoknak, akik a Ceaușescu-

rendszer magyarellenes környe-
zetében vállalták a székely–ma-
gyar múlt hiteles eseményei mel-
letti kiállást, és szembeszálltak a 
román titkosszolgálat tisztjeivel 
az 1978–1989 közötti időszakban.

A köszönet szavai 

Az eseményen Lakatos Mihály, a 
Salamon Ernő Gimnázium igaz-
gatója díszoklevelet adott át Gar-
da Dezsőnek munkájának elis-
meréseképpen. Jelen volt Csige 
Sándor, Magyarország csíksze-
redai főkonzulátusának veze-
tő konzulja és Tóth László főkon-
zul is. A főkonzul köszöntőbeszé-
dében hangsúlyozta: a magyar-

ságot, a magyarságtudatot Tria-
non óta az tartotta meg Erdély-
ben, hogy a nemzedékek mindig 
továbbadták az utódoknak az is-
mereteket, ami a nemzethez kö-
tötte őket. A történelemkör tagjai 
is ezt teszik. Nem történészek, 
de a maguk részéről teljesítik azt 
a feladatot, hogy amit kaptak, azt 
továbbadják gyermekeiknek. 

Hogy mennyi mindent kaptak a 
köri foglalkozásokon, azt nem le-
het pontosan felmérni, de Garda 
Dezső szerint annyi köszönetet so-
ha nem kapott pályafutása során, 
mint a találkozó néhány órája alatt.

Korabeli sajtószemle

Füstös Jenő, a Hargita című lap 
főszerkesztő-helyettese így írt 
1979-ben a gyergyószentmiklósi 
diákok helytállásáról:„a Sala-
mon Ernő Líceum történészkö-
rének diákjai április első felében 
tanulmányi úton jártak Kolozsvár-
Napocán. Felkeresték a város fon-
tosabb ipari vállalatait, művelődé-
si intézményeit, találkoztak ne-
ves történészekkel és a látoga-
tás fénypontjaként április 6-án tu-
dományos ülésszakot tartottak 
a Korunk szerkesztőségében. Az 
ülésszakon meghívottként részt 
vettek történészek, egyetemi ta-
nárok, a municípium líceumai-
nak történelemszakos tanárai. Az 
ülésszakról szóló tudósítást a ko-
lozsvári rádió magyar nyelvű adá-
sa április 17-én az ifjúsági adás 
keretében is sugározta. A résztve-
vők és a rádióhallgatók nagy figye-
lemmel hallgatták a kutatók dol-
gozatait, amelyek közül megemlít-
hetők a Bajkó Ida–Stela Sârbu: Ké-
pek a gyergyói munkásmozgalom 
történetéből, Baricz Mária: 1848–
1849 Gyergyóban; Csergő Gábor: 
A szárhegyi Lázár kastély törté-
nete és leírása; Kastal Lajos: Vé-
res farsang (az 1596-os gyergyói 
felkelés) témájú előadások, va-
lamint a többi kutatási címek is, 
amelyeket Szabó Levente, Lu-
kács Mónika, Jakab Zoltán, Ványo-
lós Rajmond, Bíró György, Selyem 
Tamás, Vetési Zoltán, Pócs Sán-
dor, Keresztes Levente és Crișan 
Hunor Flaviu tanulók készítettek 
el. A Herédi Gusztáv szerkesztő 
által vezetett első tudományos di-
áktalálkozó résztvevőinek újsze-
rű bekapcsolódását hazánk törté-
nelmének megismerésébe Imreh 
István professzor nagyra értékel-
te és további munkára ösztönöz-
te a tanulók kutatótevékenységét 
a Gyergyói-medence történelmé-
nek korszerű feltárásában. A Sa-
lamon Ernő Líceum diákjait már 
láttuk a tévé képernyőjén vetélke-
dőn, versenyeken, de ez az új be-
mutatkozásuk a kutatók szerepé-
ben úttörőleg hat a szakkörök te-
vékenységében”.

Herédi Gusztáv így ír az ese-
ményről 1980-ban a Korunkban: „a 
lap szerkesztősége és a Salamon 
Ernő középiskola között két évti-
zedes az együttműködés. A szer-
kesztők évről évre ellátogattak 
Gyergyóba és felolvasóestet szer-
veztek, előadásokat tartottak, ta-
nácskoztak az iskola tanáraival, 
diákjaival. Ennek (is) köszönhető-
en a Korunk hasábjain Gyergyó – a 
többi tájegységhez képest – gyak-
rabban szerepelt riportokban, ta-
nulmányokban, kisebb hírekben, 
beszámolókban.

Újabban ez az együttműködés 
sajátos formát öltött, amely elég-
gé meglepő, szokatlan, s ezért 
érdemes szóvá tenni. Mondhat-
ni fordult a kocka, s legutóbb nem 
a szerkesztők látogatták meg az 
iskolát, hanem a diákok a szer-
kesztőséget. És az iskolások – be-
csületükre legyen mondva – nem 
üres kézzel érkeztek Kolozsvár-
ra, hanem tudományos munkák-
kal. Nem túlzás ez? Attól függ. 
Mert a Garda Dezső történelemta-
nár irányításával végzett levéltá-
ri kutatásuk valóban tudományos 
értékű kis dolgozatok megírásá-
hoz vezetett. Írásaikat tehát nem 
tankönyvek és tanulmányok ösz-
szeolvasása alapján állították ösz-
sze, hanem az eredeti okiratok ta-
nulmányozása nyomán, jórészt is-
meretlen jegyzőkönyvek, hajdani 
beszámolók, jelentések, panasz-
levelek tüzetes tanulmányozá-

sa során. Mi történt hát? A tavaly 
s az idén, május utolsó napján a 
Korunk szerkesztőségében egye-
temi tanárok, tudományos kuta-
tók, lap- és tankönyvszerkesztők, 
valamint a kolozsvári 3-as szá-
mú középiskolából érkezett diá-
kok előtt a gyergyóiak felolvasták 
előadásaikat; a vidék hajdani bir-
tokviszonyainak, a kereskedelem, 
ipar kezdeteinek, az erdőirtás, tu-
tajozás, az örménység megtelepe-
désének bizonyos kérdéseit vilá-
gították meg.

A szerkesztőség nevében ál-
lítom, hogy mindez számunkra 
is tanulságos volt. A felszólalók 
egyetértőn hangsúlyozták példá-
ul az előadások realista tárgyila-
gos jellegét: az örmények beillesz-
kedésének az eredményeit éppúgy 
bemutatták, mint káros vonásait, 
a kétajkú lakosság együttműködé-
séről ugyanúgy hű képet kaptunk, 
mint a súlyos nézeteltérésekről.”

 
GERGELY IMRE

Negyven éve alakult meg Gyergyószentmiklóson 

a Salamon Ernő Ipari Líceumban Garda Dezső ta-

nár vezetésével egy iskolai történelemkör. A diákok 

helytörténeti adatokat kutattak levéltárakban, idő-

sek elmeséléseit jegyezték le, és tudományos érté-

kű tanulmányokat írtak. 

Negyvenéves a gyergyószentmiklósi Salamon Ernő középiskola történelemköre

Iskolás históriakutatás, amikor ez bűn volt

Tanár és diákjai. Történelemkörös fiatalok a Salamon Ernő Gimnáziumból

Az akkori felnőttek 
tudták, Garda Dezső 
olyant tesz a diákjaival, 
amihez foghatót 
kevesen vállaltak: 
magyarságtudatot 
táplál szívükbe.

Garda Dezső a negyvenéves évfordulón emlékezik vissza a régi időkre
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