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Tőkés: nem találó
a szikra kifejezés

A temesvári népfelkelés és a romá-
niai forradalom 30. évfordulóján 

Nagyváradon is megemlékezést 
tartott az Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanács és a Magyar Polgári Egyesü-
let, lévén, hogy az akkori események 
főhőse, Tőkés László 1990 tavasza, 
azaz váradolaszi parókus lelkésszé, 
majd pedig a Királyhágómelléki Re-
formátus Egyházkerület püspökévé 
történt megválasztása óta megsza-
kítás nélkül ebben a városban lakik 
családjával együtt. Csütörtökön a 
Lorántff y Zsuzsanna Református 
Egyházi Központ felújított múzeum-
termében gyűltek össze a meghirde-
tett összejövetel iránt érdeklődők.

Tőkés László sajtóirodájának 
beszámolója szerint a rendezvényen 
előbb egy részletet vetítettek le a volt 
püspök nevezetes, 1989 márciusá-
ban kanadai újságírók által felvett és 
július 24-én a Magyar Televízió Pa-
noráma című külpolitikai magazin-
jában sugárzott interjújából. Ezután 
Török Sándor bihari EMNT-elnök 
mondta el Szikra Jánosnak egy 1989 
decemberében született versét, ame-
lyet Tőkés László kiállása ihletett, és 
neki dedikált, majd Kiss Törék Ildikó 
színművész szolgált a forradalmi 
napok kronológiájával.

A továbbiakban Dénes László 
szerkesztő a „nagy idők tanúi” 
közül szólított egyeseket a pódium-
ra, elsőként magát Tőkés Lászlót 
kérve arra, hogy világítsa meg „a 
hit megvallásának ama helyzetét” 
(status confessionis), amely az ő, a 
temesvári presbitérium és a hívek 
kiállásában nyilvánult meg, s amely 
etnikum- és felekezetközi szolida-
ritásba, majd népfölkelésbe s végül 
csodálatos szabadításba torkollott. 
Az „Én nem akartam forradalmár 
lenni” jelmondatú visszaemlékezé-
sében a püspök arra is kitért, hogy 
nem tartja találónak és helyén-
valónak azt, amikor a sajtó őt a 
romániai antikommunista forrada-
lom szikrájának, szikraemberének 
nevezi. Ugyanis a „szikra” eset-
legességet sugall. Márpedig 1989 
„szabadító karácsonya” mögött az 
ő mintegy másfél évtizedre vissza-
nyúló, küzdelmes előélete, valamint 
temesvári egyházi közössége közel 
egy évig tartó, öntudatos és bátor 
küzdelme áll. A szikra kipattanásá-
val szemben találóbb egy folyamat 
beteljesüléséről beszélni. Az est 
során többször is szerét ejtette, 
hogy felidézze a három évtizeddel 
ezelőtti lényeges mozzanatokat, 
illetve azok alakját és tetteit, akik 
küzdőtársai voltak – olvasható a 
közleményben. (Krónika)

EGYÜTT KOSZORÚZTAK „GYILKOSOK” ÉS ÁLDOZATOK A MAROSVÁSÁRHELYI MEGEMLÉKEZÉSEN

Cenzúrázott forradalmárok

Hamar Alpár Benjámin (középen balra): a prefektúra és a hadsereg egyik parancsnoka beleszólt
a marosvásárhelyi forradalmi megemlékezés forgatókönyvébe

Megalázva érzik magukat 
Marosvásárhely harminc évvel 
ezelőtti forradalmárjai, akiknek 
a helyi hatóságok az utcán, 
névsorolvasás alapján osztották 
volna ki az érdemokleveleket. 
A December 21. Egyesület által 
szervezett megemlékezést cen-
zúrázni próbálták a prefektúra 
és a hadsereg vezetői.

 » SZUCHER ERVIN

A z intés ellenére sem fogta 
vissza magát, és nyilvános 
beszédében az idei megem-

lékezés során is az egykori nomenk-
laturistákat, szekusokat, milicis-
tákat és a népbe lövő katonaságot 
tette felelőssé a marosvásárhelyi 
emberáldozatokért Hamar Alpár 
Benjámin. A December 21. – Ma-
rosvásárhely Mártírváros Egyesület 
elnöke kifakadt, miután a hétvégi 
megemlékezést megelőző napokban 
a kormányhivatalba rendelték, és 
arra fi gyelmeztették, változtasson 
eddigi hangnemén: fogalmazzon 
tömören, és semmiként ne támad-
ja a hadsereget. Ennek ellenére 

kimondta: harminc esztendő sem 
volt elég ahhoz, hogy a prefektúra, 
a belügy vagy a védelmi miniszté-
rium részéről legalább egyetlen in-
tézményvezető bocsánatot kérjen a 
decemberben kiontott vér miatt. „A 
hadsereg szerepének eltussolásával 
beszélni a romániai forradalomról 
olyan volna, mint műsort készíteni 
az Animal Planet tévéadón állatok 
nélkül” – fejtette ki lapunknak Ha-
mar Alpár Benjámin. Szerinte most 
is jó alkalom kínálkozott arra, hogy 
a hatalom és az erőszakszervezetek 
képviselői hamut szórjanak a fejük-
re, ám ezt nemhogy nyilvános, de 
még magánbeszélgetések alkalmá-
val sem tették meg.

Mint ismeretes, az 1989-es békés 
tüntetés alatt Marosvásárhelyen 
a hadsereg hat férfi t gyilkolt meg, 
és számos más résztvevőt megse-
besített. Ennek dacára a felelős-
ségre vonás mindmáig elmaradt: 
az elhunytak családtagjai, illetve a 
megsebesített forradalmárok azóta 
sem tudhatták meg, kik lőttek rá-
juk. „Lecseréltük a rendszert, de a 
forradalom befejezetlen maradt. A 
pártvezetők és a szekusok vissza-
vették az országot, és utódjaik által 
vezetik Romániát. Nem tudjuk, ki 
lőtt ránk, hiszen egyetlen gyilkost 

sem vontak felelősségre. Égbe 
kiált az elfolyt vér!” – mondta a 
megemlékezés alkalmával Hamar 
Alpár Benjámin.

A Marosvásárhely utcáin golyó 
által megsebesített férfi  azt is fur-
csának tartja, hogy az általa szer-
vezett ceremónián csak harmadik-
nak szólalhatott fel. A prefektúra 
és a hadsereg egyik parancsnoka 
beleszólt a forgatókönyvbe, és két 
olyan szónokot „varrt a nyaká-
ba”, akinek semmi köze nem volt 
a december 21-ei eseményekhez. 
„A kaszárnya parancsnoka, Sergiu 
Colceriu őrnagy azt is kérte, hogy 
tegyük át a megemlékezést de-
cember 20-ra, mert 21-e szombatra 
esik, és, ha behívja az alattvalóit, 
hétvége lévén, dupla fi zetést kell 
biztosítania aznapra” – fedte fel 
a hadsereg hozzáállását az 1989-
es mártírokhoz Hamar. A Zi de zi 
újság internetes oldala tegnap azt 
tette szóvá, hogy a Román Hírszer-
ző Szolgálat (SRI), amely idén 2,4 
milliárd lejes költségvetésből gaz-
dálkodott, egy vékonyka virágko-
szorút sem helyezett el a mártírok 
keresztjeinél. Hamar elmondása 
szerint a forradalmároknak nem 
hiányzott egyetlen SRI-s tiszt sem, 
és a többi erőszakszervezet is job-
ban tenné, ha máskor ünnepelné 
a rendszer megdöntését, és nem 
telepedne rá az áldozatok és hoz-
zátartozók által szervezett meg-
emlékezésre.

A December 21. Egyesület elnöke 
a forradalmárok megalázásaként 
élte meg, hogy a városháza teljesen 
szelektív módon, az utcán, névsor-
olvasás alapján kezdte az érdem-
okleveleket osztogatni. Tiltako-
zásképpen a Hamar által vezetett 
szervezet tagjai, valamint a Drep-
tatea forradalmárjai nem vették át 
Dorin Florea „kitüntetését”.

 » „A hadsereg 
szerepének el-
tussolásával be-
szélni a romániai 
forradalomról 
olyan volna, mint 
műsort készíteni 
az Animal Planet 
tévéadón állatok 
nélkül” – fejtette 
ki lapunknak 
Hamar Alpár Ben-
jámin.
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Szobrot kapott Pajka Károly

Köztéri szobrot avattak vasárnap Buzásbesenyőn a falu 
szülötte, Pajka Károly, az 1989-es forradalom egyik ma-
rosvásárhelyi áldozata tiszteletére. A 33 évesen elhunyt 
fi atalembert a főtéren érte az egyik katona gyilkos go-
lyója. Pajkáról utcát neveztek el Marosvásárhelyen, de 
ezt már szinte egy éve semmiféle tábla nem jelzi. Addig 
egy helyesírási hibákkal tarkított felirat állt a valamikori 
CFR utca sarkán. A városháza és az RMDSZ több ízben is 
megígérte, hogy orvosolja a helyzetet, de ez az áldozat 
harmincadik évfordulójáig sem történt meg.




