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VÁLASZOK ÉS ÚJABB KÉRDÉSFELVETÉSEK GARDA DEZSŐ TOLLÁBÓL

Új könyv az impériumváltásról
Mit élt át a Székelyföld 
az 1916-os román betörés 
idején? Milyenek voltak 
a hétköznapok, amikor a 
férfi ak java része a háború 
frontjain harcolt? Mit élt 
meg Erdély magyarsága, és 
miként fogadta a románság 
azt, amikor 1918-ban elindult 
az országrész román meg-
szállása? Hogyan zajlottak 
az impériumváltás átmeneti 
évei? Miként próbálta meg-
szervezni a társadalmát a 
magyarság a trianoni döntés 
után? – ilyen kérdésekre kap-
hat választ az olvasó Garda 
Dezső új könyvében.

→ GERGELY IMRE

A gyergyószentmiklósi törté-
nész Székelyföld az 1918 év 
végi román hódítástól az 

Országos Magyar Párt megalaku-
lásának időszakáig címmel adta 
ki az impériumváltás időszakát 
feldolgozó kutatásainak eredmé-
nyét egy 670 oldalas kötetben.

Az 1916-os betörés és mene-
külés történetét a gyergyószéki 
plébániák feljegyzései alapján 
mutatja be a könyv. Érdemes 
idézni csomafalvi Bochkor Fe-
renc plébános írását már csak 
azért is, mert hasonlóan tapasz-
talta egész Székelyföld. „Mivel 
megelőző nap is azt terjesztgette 

a hatóság, hogy Románia nem fog 
megtámadni, népünket a betörés 
teljesen felkészületlenül találta. 
Augusztus 28-án jött a hatósági 
parancs, hogy mindenki mene-
küljön, ki ahogy és amerre tud. 
A hatóságok maguk menekültek 
el elsősorban, s így teljes fejvesz-
tettség állt be a nép között.”

 A könyv az akkori sajtó – el-
sősorban a Gyergyószentmik-
lóson megjelenő Csíkvármegye 
hetilap – beszámolóira támasz-
kodva ismerteti azokat az álla-
potokat is, amelyeket a menekü-
lés időszaka után a visszatérők 
tapasztaltak. A menekülés alatt 
a székelység elvesztette szinte 
teljes állatállományát, amely 
addig megélhetésének alapját 
biztosította. A kifosztottság, az 
általános elszegényedés miatti 
elkeseredettség, a segélyezési 
ígéretek elmaradása, illetve az a 
feltételezés, miszerint a kiküldött 
segélyeket a hatósági személyek 
eltulajdonították, sok helyen az 
embereket szembefordította a ha-
tóságokkal. Lázadások törtek ki, 
több helységben az elöljárókat és 
papokat elkergették.

Ilyen zűrzavaros állapotok 
uralkodtak akkor, amikor 1918-
ban újra átlépte a határt a román 
hadsereg. Habár sorra alakultak 
meg a Nemzeti Tanácsok és nem-
zetőrségi egységek, ezek meg 
sem kísérelték feltartóztatni a 
megszálló erőket, akik akadály-
talanul foglalhatták el Erdélyt. 
Garda Dezső, miután könyvében 
választ ad az impériumváltás 
időszakával kapcsolatos számos 

kérdésre, több új kérdést is meg-
fogalmaz a kötet utószavában.

„Számunkra érthetetlen: az 
1916-os évi katonai betörés pusz-
tításai után a székelység miként 
nézhette tétlenül az 1918-as ro-
mán megszállást? Miért nem vál-
lalta az ellenállást akkor, amikor 
az itthon tartózkodó nemzetőrök 
száma jóval felülmúlta a székely 
kisvárosokat megszálló román 
katonák létszámát? (…) A székely 
politikai elit, főpapjaink 1918 no-
vemberében és decemberében 
miért biztatták a románoknak 
való behódolásra a közszékely-
séget? Miért tekintettek kommu-
nista megmozdulásnak minden 
olyan tevékenységet, amely a 
korrupt székely elöljárók tör-
vénytelenségei miatti felelősség-
re vonást szorgalmazta? (…) Mi-
ért vonultatták vissza a Székely 
Hadosztályt Kolozsvárról szabad 
bevonulást engedve a román 
hadseregnek?”

Garda Dezső: Székelyföld az 
1918 év végi román hódítástól 
az Országos Magyar Párt meg-
alakulásának időszakáig – Im-
périumváltás Gyergyóban, F&F 
International Kiadó, Gyergyó-
szentmiklós, 2021
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B
izonytalanság, járvány 
miatti szigorítások, 
nézők teljes hiánya, 
otthon maradt sporto-
lók – egyebek mellett 

ezek jellemzik a tavalyról idénre 
halasztott és a napokban elkez-
dődött tokiói olimpiát. Normális 
körülmények között az ötkarikás 
játékok a világ sportolóinak és 
szurkolóinak legnagyobb és leg-
nemesebb ünnepe. A mostani, leg-
alábbis sokak számára úgy tűnik, 
az olimpiák halvány mása, ame-
lyen még a végső győzelemre esé-
lyes versenyzők egy része sem kí-
vánt részt venni. A távolmaradók 
mindenféle okot felhoztak ment-
ségükre, ezek lehetnek valósak, de 
legtöbbször csak alibik a nem kí-
vánt fáradozás elkerülésére. Vala-
mikor ez elképzelhetetlen volt: aki 
csak belekóstolt valamilyen sport-
ágba, annak álmai netovábbja 
lett az olimpia. Ma már vannak 
versenyek, amelyek jóval több 
pénzt hoznak a konyhára. Sokan 

úgy vélték, minek fáradozni Japá-
nig, maszkban szenvedni, vért iz-
zadni az üres lelátók előtt, amikor 
kisebb erőfeszítéssel többet lehet 
keresni. Sajnos ez a hozzáállás 
sem más, mint értékrendjét vesz-
tett világunk egyik jellemzője.

Olimpiai években mindig 
eszembe jutnak az 1972-es mün-
cheni ötkarikás játékok. Nem 
azért, mintha ott lettem volna, de 
azóta is úgy érzem, egy kis részt 
személyesen is kaptam belőle. 
Vagy legalábbis az eszméből, ami 
körüllengi a versenyeket. Ha csak 
pillanatokra is, de kisiskolásként 
volt szerencsém látni az olimpi-
ai lángot, együtt örvendezni a 
megszámlálhatatlan kíváncsis-
kodóval, aki lelkendezve követte 
a fény útját. A lángban, ebben 
a csodás szimbólumban, benne 
van az olimpia összes eszméje, 
a harc, a küzdelem, a győzelem 
vagy a vereség, a megújulás és a 
remény. Az emberiség az istenek-
től megkapta a lángot, a fényt, 
hogy miként gazdálkodik vele, az 
már csak rajta múlik.

Köztudomású, hogy az olim-
piai lángot Görögországból vi-
szik a játékok helyszínére. A láng 
útvonala 1972-ben a következő 
volt: Olümpia, Athén, Szaloniki, 

Isztambul, Várna, Bukarest, Te-
mesvár, Belgrád, Budapest, Bécs, 
Linz, Salzburg, Innsbruck, Gar-
misch-Partenkirchen, München.

Azon a nyáron, amikor szokás 
szerint megérkeztem vakációmat 
eltölteni nagyszüleimhez, már 
az egész város azt beszélte, hogy 
jön a láng. Az emberek kihagy-
hatatlan eseményként kezelték, 
izgalomban égett egész Temes-
vár, a csőcselék alig várta, hogy 
láthassa azt, amit az ember álta-
lában egyszer lát életében. Vagy 
egyszer sem. Például kolozsvári 
barátaim egyikének sem volt al-
kalma akár csak megpillantani 
élőben az olimpiai lángot. Én pe-
dig alig tízévesen majd megvesz-
tem a boldogságtól, hogy látha-
tom. Hatalmas tömeg volt a város 
utcáin, az emberek sorfalat áll-
tak a járda szélén. Ilyesmi csak 
akkor történt, ha a diktátor érke-
zett látogatóba. Csakhogy ezúttal 
annál jóval több volt a bámész-
kodó. Lényeges különbség, hogy 
ebben az esetben jószántukból 
vonultak az utcákra Temesvár 
lakosai, nem pedig valamiféle 
kényszer vagy fenyegetés hatása 
alatt. Valahol egy főút mellett 
álltunk, nagyapám nyakában ül-
tem, átláttam a fejek felett, egy 

hófehérbe öltözött atléta futott 
a magasba tartott fáklyával (ez 
a kép ma is tisztán előttem van, 
bár fél évszázad telt el azóta). 
Ma már meg nem mondanám, és 
bizonyára akkor sem tudtam, ki 
fi a-borja lehetett, milyen sport-
ágat képviselt, mivel érdemelte 
ki ezt a megtiszteltetést. Amikor 
ott tolongtam nagyapámmal a 
tömegben, tátott szájjal bámul-
va a fehérruhás sportembert, aki 
a lángot vitte, sem én, sem bárki 
más a földkerekségen nem sejt-
hette, hogy az 1972-es müncheni 
olimpia mekkora drámákat tar-
togat a világ számára. Hogy az 
akkori eset az olimpiák történe-
tének legvéresebb epizódja lesz.

1972. szeptember 5-én Mün-
chenben a Fekete szeptember el-
nevezésű palesztin terrorszerve-
zet az izraeli csapat 11 sportolóját 
ejtette túszul. Két sportoló rögtön 
a túszejtés során halálosan meg-
sebesült, de a német hatóságok 
kudarcba fulladt kiszabadítási 
akciója során a többi túsz is éle-
tét vesztette, valamint meghalt öt 
terrorista és egy német rendőr is. 
Később két túlélő (de el nem ítélt) 
palesztin túszejtőt, valamint az 
akció feltételezett kitervelőjét az 
izraeliek titkos akciója során ki-

végezték, a nyolc végrehajtó kö-
zül egyedül Jamal Al-Gashey élte 
túl az esetet.

Az olimpiai túszdráma, a pa-
lesztin terroristák akciója meg-
döbbentette az egész világot. 
A német rendőrség nem volt a 
helyezet magaslatán, a félresi-
került szabadító akciót az egész 
világ az élő tévé- és rádióközve-
títésnek köszönhetően láthatta. 
Kevésbé a kommunista lágerben, 
ahol jó szokás szerint minderről 
hallgattak. Csupán a történtek 
után jóval később értesültünk a 
tragédiáról. Sok hang követelte 
akkor a müncheni ötkarikás já-
tékok azonnali felfüggesztését, 
de a józan ész azt diktálta, hogy 
a sportolók ne hajoljanak meg 
a terroristák megfélemlítési kí-
sérlete előtt. A dráma ellenére 
az olimpiai láng nem hunyt ki, a 
versenyek folytatódtak, az elhi-
vatott sportemberek győztek. Hi-
szen éppen ebben rejlik a játékok 
nagyszerűsége: sem háborúk, 
sem járvány, sem földindulás és 
égzengés nem tudja megölni az 
eszmét. Mindennemű csapás el-
lenére az olimpiai mozgalom jel-
szava örökre ott ragyog abban a 
bizonyos lángban: „gyorsabban, 
magasabbra, erősebben!” 

München ’72: az olimpiai láng

Nánó Csaba

Garda Dezső új kötetében az imperiumváltással foglalkozik




