
BENKŐ LEVENTE TÖRTÉNÉSZ A FORRADALOMRÓL ÉS ANNAK HÁTTERÉRŐL

Nem volt amikor és akitől 
demokráciát tanulni

Milyen szerepe volt Gorbacsovnak a román diktátor eltávolításában? Ho-
gyan élték meg Székelyföldön az 1989-es forradalmat? Mi a közös ’56-ban 
és ’89-ben? – egyebek mellett ezekre a kérdésekre kerestük a választ Benkő 
Levente történésszel, újságíróval. Lapunk volt munkatársa úgy fogalmazott: 
a mi nemzedékünk aligha fogja megtudni, hogy milyen hatalmi játszmák 
zajlottak a kulisszák mögött. Eközben a harminc évvel ezelőtti forradalom 
eseményeire való emlékezés jegyében telt a hétvége Romániában. A rendez-
vények nem múltak el incidensek nélkül: a prefektúra és a hadsereg vezetői 
cenzúrázni próbálták a marosvásárhelyi megemlékezést szervező forradal-
márok beszédét, Bukarestben pedig megtámadták Gelu Voican Voiculescu 
volt kormányfőhelyettest.

Fellángoló remények. Székelyföld magyar lakossága joggal érezte, hogy kettős tehertől szabadul meg: a diktatúra társadalmi és nemzeti elnyomásától

Minden román
elnöke lenne Johannis
A virágzó, biztonságos, nemzet-
közi megbecsülésnek örvendő 
„normális Románia” felépítésé-
hez kérte a polgárok összefogását 
Klaus Johannis államfő szom-
baton, miután a parlamentben 
letette az elnöki esküt. A novem-
berben újraválasztott Johannis 
a parlament ünnepi együttes 
ülésén azt ígérte: minden román 
elnöke lesz, nem csak azoké, akik 
rá szavaztak.  5.»

Duplájára nő 
a magyar támogatás
Megkétszerezett keretösszeget szán 
az anyaország a külhoni magyar 
közösségek céljait szolgáló kultu-
rális és oktatási programok, ahhoz 
kapcsolódó tevékenységek, írott és 
elektronikus média, könyvkiadás, 
civil szervezetek, egyházak, belső 
egyházi jogi személyek, intézmé-
nyek működése, valamint fejlesz-
tések és ingatlanberuházások 
támogatására.  4.»

Örmény kitüntetés 
Sebesi Karennek
Az örmény–román baráti kapcsola-
tok megerősítésében és fejlesztésé-
ben való jelentős hozzájárulásáért, 
valamint az örmény identitás 
megőrzéséért Armen Szargszján, 
Örményország államfője állami 
kitüntetést adományozott Sebesi 
Karen Attila kolozsvári újságírónak. 
A kitüntetett a Krónikának elmond-
ta: öröme kettős. 4.»

„Téli bajnok”
a Kolozsvári CFR
„Téli bajnokként” zárja a 2019-es 
esztendőt a Kolozsvári CFR élvonal-
beli labdarúgócsapata a Liga 1-ben, 
de az Európa Ligában is verseny-
ben maradt fellegváriakat megbün-
tette a Román Labdarúgó-szövetség 
(FRF). A szervezet illetékes bizott-
sága az Astrát is szankcionálta, ám 
még mindkét határozat megfelleb-
bezhető.  11.»

 » Benkő 
Levente: amíg 
1956-ban vilá-
gosan látszott, 
hogy ki ki ellen 
harcol, addig ’89 
Romániájára, a 
december 22-e 
utáni napokra a 
majdnem teljes 
és máig sem tisz-
tázott zűrzavar 
volt a jellemző.
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A jelenlegi módszer szerint
vizsgáznak a hetedikesek  3.»

Terra incognita: az erdélyi művészet 
utóbbi száz éve az Eműkben  9.»

Erdélyi különdíjasok
a Fölszállott a pávában  12.»
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