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Kevés 30 év a számvetéshez
A forradalomra emlékeztek Kolozsváron

P A P  M E L I N D A

T onk Márton dékán sze-
mélyes történettel kezdte 
az emlékezést, felidézve, 

hogy 1989 decemberében 11. osz-
tályosként legyávázta a szüleit, 
amiért nem akarták kiengedni az 
utcára. „Ami a mai fiataloknak 
evidens, az számunkra hatványo-
zottan értékes” – utalt a kommu-
nizmusbeli tapasztalatokra. Mile 
Lajos főkonzul az egyik előadás 
témájához kapcsolódva a magyar-
országi rockzenekarok tiltott vagy 
éppen megtűrt státuszára hívta 
fel a figyelmet.

Személyes történetek

A temesvári események is mege-
levenedtek, a József Attilától köl-
csönzött „Dünnyögj egy új mesét, 
fasiszta kommunizmusét” című 
kerekasztal-beszélgetésen Gazda 
Árpád újságíró, az MTI tudósítója 
mesélt a forradalom első napjairól.

„Számomra katartikus élmény 
volt” – emlékezett a temesvári for-
radalom napjaira, a jelenlegi román 
himnuszt éneklő tömegre Gazda 
Árpád is. Mint fogalmazott, „jókor 
volt jó helyen”, hiszen 1989. decem-
ber 15-16-án mindössze 23 évesen, 
utolsó éves fi zikushallgatóként Tő-

kés Lászlóval és családjával, illetve 
sógorával volt a temesvári refor-
mátus parókián, ahol a forradalom 
szikrája kigyúlt. Felidézte, ahogy a 
földszinti lelkészlakból a belső ud-
varon keresztül, létrán menekültek 
be az emeleti templomba, amikor 
rájuk törtek. „A Szekuritáté félel-
metes is volt, de nevetséges is” – 
emlékezett Gazda Árpád, felidézve, 
hogy a Tőkés-család csomagjairól, 
melyben a sokat keresett kéziratok 
és hangfelvételek voltak, a titkosz-
szolgálat emberei végig azt hitték, 
hogy a Kiss Pálé, így a börtönőrök 
a forradalmi események után szó 
nélkül visszaszolgáltatták.

A tömeg őszintén hitt 
a változásban

A börtönben, ahol 72-en voltak egy 
cellában, a magyaroknak elő kel-
lett lépni, majd a reformátusoknak 
ismét, így egyértelmű volt: őket 
pécézték ki arra, hogy elvigyék a 
balhét. „Eszünkbe nem jutott vol-
na, hogy pont tőlünk fog kiindulni 
a változás” – mondta az újságíró, 
hozzátéve, hogy a börtönben 18-
20 év fogságot jósoltak nekik, és 
semmi reményük nem volt, hogy ez 
pozitívan is elsülhet. „Nem kétlem, 
hogy a titkosszolgálatok ott voltak, 
de hogy mi nem voltunk ebbe be-
avatva, az biztos” – mondta Gazda 
Árpád, aki szerint a tömeg való-

ban akarta a változást. „Azok az 
emberek, akik kimentek tüntetni, 
őszintén hittek benne” – ismerte el 
Ötvös István történész, a budapesti 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
oktatója, a Nemzeti Emlékezet Bi-
zottság tagja is, de arra is felhívta 
a fi gyelmet, hogy a nagyhatalmak 
már a 80-as évek elejétől előkészí-
tették a közép-kelet-európai vál-
tozást. Erre utal, hogy 1983-ban 
Margaret Thatcher brit kormányfő 
megkérdezte Kádár Jánost, hogy 
Magyarország mit tenne, ha a Kelet- 
és Nyugat-Németország egyesülne.

Gazda Árpád rámutatott, 30 év 
után sem tudni, hogy a nagyha-
talmak valóban megegyeztek-e a 
szocialista blokk felbomlásáról, és 
tényleg a titkosszolgálatok irányí-
tották-e az eseményeket. „Ahhoz, 
hogy kiderüljön, hogyan is történt 
ez a két párhuzamos történet, el 
kell teljen még 20 év. Legyünk tü-
relmesek!” – intett Bakk Miklós ar-
ra utalva, hogy a nagy társadalmi 
események minimum 50 év távlatá-
ból értelmezhetők.

„Ez az egyik vitatémája a rend-
szerváltásnak, hogy kinek volt 
szerepe benne, és mekkora szerepe 
volt” – ismerte el a közönség sora-
iban ülő Benkő Levente történész, 
újságíró is. Többen Tőkés László 
szerepét is megkérdőjelezik, Gaz-
da Árpád szerint temesvári román 
történészek is kétségbe vonják, 
holott ő a saját szemével látta ezt. 
„Az egyik koronatanúja vagyok 
annak, ami december 15-16-án tör-
tént” – jelentette ki.

Még mindig nem tiszta a kép, 
hogy mi és hogyan történt 
1989 decemberében
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Csak egy hét maradt
A korábbi években felhalmozott helyi adókat, illetékeket és bírságokat  

jövő péntekig lehet törleszteni kamatmentesen Csíkszeredában. „Hosz-
szabbításra nincs lehetőség, ezért arra kérjük a lehetőséggel élni kívánó 
magán- és jogi személyeket, időben kezdjék el az ügyintézést”– áll a 
városháza felhívásában. Mint részletezték, a helyi önkormányzatok rész-
leges adóamnesztiát alkalmazhatnak az idei 6-os számú kormányrendelet 
alapján a felhalmozódott adóhátralékok begyűjtése érdekében. Ennek 
jegyében mentesülnek a 2018. december 31-ig felhalmozott helyi adók és 
illetékek után fizetendő büntetőkamatok törlesztése alól mindazon jogi 
és magánszemélyek, akik befizetik a teljes alaptartozásukat, illetve az 
elmaradt bírságokat, a bérleti és a haszonbérleti díjakat is, továbbá az 
idei évi adókat és illetékeket is befizetik. Mivel a részleges adóamnesztiá-
ról rendelkező törvény nem enged halasztást, és az abban meghatározott 
december 15-i határidő hétvégére esik, a városlakók valójában csak pén-
tekig, december 13-ig tudják kamatmentesen befizetni alaptartozásukat. 
A lehetőséggel élni kívánó csíkszeredaiaknak első lépésben értesítést 
kell benyújtaniuk a polgármesteri hivatal 21-es irodájában, amelyben 
jelzik a szándékukat. Az értesítés alapján kapják kézbe az alaptartozás és 
a kamat értékét megállapító bizonylatot, és miután az alaptartozást tör-
lesztették, továbbá a pénzügyi nyilatkozatok benyújtásával is napirenden 
vannak, kérvényezhetik a kamatok eltörlését.

Erdélyi művészeket is díjaztak
Erdélyi művészeket is kitüntettek a Magyar Művészeti Akadémia 
(MMA) közgyűlésén kedden, a Pesti Vigadóban. Az eseményen átadták 
az MMA tagozatainak 2019-es elismeréseit, amelyekből évente ket-
tő-kettőt adományozhatnak – írta az MTI. Az erdélyi kulturális életben 
tevékenykedő személyiségek közül irodalmi díjat kapott Gazda József 
kovásznai író; a film- és fotóművészet területén végzett munkásságá-
ért Ádám Gyula csíki fotóművészt díjazták; a népművészeti elismerést 
Keszeg Vilmos kolozsvári néprajzkutató, az Erdélyi Múzeum-Egyesület 
elnöke kapta; a Zeneművészeti Tagozat elismerését pedig Márkos 
Albert kolozsvári hegedűművész. A Művészetelméleti Tagozat a Kolozs 
megyei Egeresen született Miklósi Sikes Csaba népművelőt, helytörté-
nészt tüntette ki.
 

Adventi keresztyén zenei fesztivál
Immár tizenkilencedik alkalommal és több helyszínen csendül fel az 
adventi keresztyén zenei fesztivál himnusza, a Várom az Urat. Az Erdé-
lyi Református Egyházkerület Ifjúsági Szövetségének (IKE) egynapos, 
Soha semmi nem választhat el téged többé az én szeretetemtől (Róma 
8, 39) hívó gondolatú rendezvényének marosvásárhelyi és székelyud-
varhelyi állomásáról Rátoni Botondot, a Székelyudvarhelyi Református 
Egyházmegye ifjúsági előadóját kérdeztük. Marosvásárhelyen a Sapi-
entia EMTE épületében tartják a rendezvényt szombaton, Székelyud-
varhelyen pedig vasárnap a volt Stúdió mozi termében.

• RÖVIDEN 

• Legalább 50 évnek kell eltelnie ahhoz, hogy a tör-
ténészek tiszta képet lássanak bizonyos társadalmi 
folyamatokról, bár soknak tűnik, az 1989-es romá-
niai forradalom óta eltelt 30 esztendő nem elegendő 
ehhez – hangzott el mintegy következtetésként a 
Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusa és a Sapien-
tia EMTE kolozsvári kara által szervezett Harminc éve 
szabadon elnevezésű rendezvényen.




