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Székedi Ferenc

A vegyész dr. Lányi 1989 júniu-
sában még adjunktusként tevé-
kenykedett a Bukaresti Mûegye-
temen, de néhány napra rá a
belbiztonság fejére olvasta életé-
nek a szocialista magatartás
szabályait megszegõ bûnlajstro-
mát, és eltávolították munahe-
lyérõl. A hónapok óta munka-
nélküli egyetemi tanár tudomá-
sára jutott, hogy december 21-én
majd mindenkit összehívtak a
Nicolae Ceauºescut támogató fõ-
városi népgyûlésre. Történetünk
innen kezdõdik:

„Egy ideig nem mentem
el, délben azonban hallot-
tam, hogy valami érdekes
történt, a gyûlésen részt ve-
võk tüntetõkké váltak. A hír
gyorsan terjedt, déli két-há-
rom óra körül értem az
Egyetem térre, egy óra telhe-
tett el az »erkélyjelenet«
után, a tömeg még nem állt
össze, inkább csoportosulás-
nak lehetett nevezni, de ér-
zõdött, hogy valami történni
fog. Az emberek nem tudták
pontosan, miért vannak ott,
de mivel olyan sokan vol-
tunk, ez adott egyféle kiál-
lást, bátorságot, mintha
spontán módon kezdtek vol-
na szervezõdni. Csak egy
gondom volt, úgy hallottam,
itt maradunk éjszakáig, és
nem volt rajtam felöltõ,
gyorsan hazaszaladtam,
hogy vegyek fel egy dzsekit,
úgy jöttem vissza. Sétálgat-
tunk a Magherun az Inter-
continentaltól a Piaþa
Romanáig, céltalan volt a tö-
meg, ám egyszer csak hallot-
tuk, hogy jönnek a tankok,
és csakhamar meg is jelen-
tek, nagy sebességgel átro-
hantak a Magherun, el is gá-
zoltak néhány embert, majd
elkezdtek gépfegyverezni.
Iszonyatos érzés volt. Vi-
szonylag pozitívan hangolt
tömeg, mindenki csevegett,
beszélgetett, mosolygott,
nem volt elszánt a hangulat,

és egyszerre csak gépfegy-
verropogás törte meg mind-
ezt, lélekbe hatoló volt a ko-
pogás. Azután szinte állan-
dóvá vált a lövöldözés, a vé-
gén meg is lehetett szokni,
annál inkább, mert nem a tö-
megbe, hanem a levegõbe
lõttek. Én a Batiºteinél, az
Intercontinentalnál álltam,
és a Piaþa Romana felõl hal-
lottuk a lövéseket. A tömeg
kezdett tömörülni, és észre-
vétlenül alakult frontvonallá,
a mellékutcákból zöld ruhás
fegyveres katonák kezdtek
beszivárogni, egy teljes harci
alakulat, gépfegyverrel és
pajzssal. Lassan kerítették el
a tömeget, szinte észre-
vetlenül megtelt a levegõ fe-
szültséggel, a katonák ránk
szegezték a fegyverüket, a
tömeg szinte összeért a kato-
nákkal, õk egyre csak szorí-
tottak, hátrább és hátrább,
amikor pedig megálltak, ak-
kor vált igazán feszültté a
hangulat. Én ott voltam az
elsõ sorokban, a körülállókat
próbáltam megyõzni, hogy
mutassunk békés képet a ka-
tonáknak, üljünk le a földre
és tartsuk fel a kezünket. Az
emberek megértettek, hogy a
szembenállást alakítsuk ily-
képpen át. Nem tudom,
mennyi ideig tartott, az idõt
nem lehetett érezni, azután
egyszerre csak felbomlott a
viszonylagos egyensúly, tan-
kok jöttek a Batiºteibõl, iszo-
nyú torlódás támadt, én
beestem egy bank kirakatá-
ba, és szembekerültem egy
nagyon elegáns úriemberrel,
aki valahol távolabb ült egy
íróasztal mellett. Egymásra
néztünk, szinte rá volt írva a
homlokára, hogy szekus tá-
bornok, õ megmozdult, én
pedig gyorsan visszaugrot-
tam az ablakból, nehogy
lelõjjön. Rettenetesen meg-
szeppentem, mert nem érez-
tem a tömeget a hátam mö-
gött, gyorsan visszafutottam
az Intercontinental oldalára,
és innentõl az események

egyre gyorsabban peregtek.
Már besötétedett, a kisebb
fegyverekbõl is lõttek, az el-
sõ sorokból elhullott embe-
reket szállítottak a hátsó so-
rokba, úgy hallottuk, elvi-
szik õket a mentõk. Este ki-
lenc-tíz óra lehetett, amikor
valamiféle barikádot szerel-
tek egyesek, meggyújtottak
valamilyen kocsit, de igazá-
ból senki nem értette, mi tör-
ténik. Kétféle érzés kerített a
hatalmába. Egyrészt féltem,
mert láttam, hogy nem bab-
ra megy a játék, lelõtt fegy-
vertelen embereket vittek
hordágyon, többen hazain-
dultak, és én is feltettem ma-
gamban, hogy haza kéne
menni, de valami nem ha-
gyott, éreztem, hogy súlyos
pillanatok ezek, kell egy ta-
nú és végig kell élni az egé-
szet. A katonák lassan-las-
san szorítottak hátra könny-
gázgránátokkal, szaladt ki
amerre tudott, úgy tíz-tizen-
egy óra felé én a metró lejá-
rójába menekültem…”

Ott pedig, mintha a felszínen
mi sem történt volna, jöttek-
mentek a vonatok, sõt, a több
mint százfõnyi összeverõdött tö-
meget hangosbemondó biztosí-
totta, hogy ne idegeskedjenek,
mert mindkét irányban lesznek
még szerelvények. Csakhogy…

„Egyszerre csak azt lát-
tam, hogy a felmenõ lépcsõ
két oldalán fegyveres, mû-
anyag pajzsos alakok állnak,
a megafonban megszólalt
ugyanaz a hang, hogy mivel
megváltozott a menetrend,
mindenki induljon felfelé.
Körülnézve láttam, hogy há-
tulról lapátokkal és fegyve-
rekkel felszerelt katonák szo-
rítanak felfelé, a hang to-
vábbra is biztatott, hogy
menjünk, menjünk, nincs
semmi gond. Elõttem egy fiú
és egy lány megindult, a felé-
ig jutottak el a sornak, és va-
lami iszonyatos dolog tör-
tént. Azok a legények botok-

kal rájuk vetették magukat,
agyba-fõbe verték, amíg csak
össze nem estek. Hátulról
ütésekkel már mindenkit
szorítottak felfelé, és futni
kellett fel a lépcsõn, a két ol-
dalról záporozó furkósbotok
között. Mire kiértem, a tér
már üres volt és jó érzés tá-
madt bennem, hogy most
már haza. Szaladtam az
egyetem felé, de a néhány ott
lézengõ civil alak közül az
egyik elbotlasztott, és né-
hány másodperc alatt öten-
hatan voltak rajtam, úgy
ütöttek-vertek. Azután ket-
ten megfogtak és egy ember-
rakásra dobtak, ahol voltak
még vagy húszan. Ebbõl a
csomagból azután valami-
lyen dubába kerültem, vittek
valamerre a városon keresz-
tül. Amikor megérkeztünk,
mindenki a saját lábán kel-
lett beszaladjon a rendõrök
sorfala között, és azok is gu-
mibottal ütöttek-vertek. Be-
vittek egy terembe, ahol már
vagy százan lehettek és meg-
parancsolták, hogy üljünk
törökülésben és hallgassunk,
aki nem így tett, kapott még
egyet…”

Félórás hallgatás után  egy
munkásnõ megszólalt, hogy
nem tudja, miért hozták ide, ha-
zafelé tartott a metróval és le-
szedték a jármûrõl. A bukaresti
Dinamo sportklub egyik jól is-
mert ökölvívója ugyanezt állítot-
ta, jegyzõkönyvfelvétel után
mindkettõjüket elengedték. Dr.
Lányi is arra gondolt, hogy ha-
sonlóképpen menekülhet. Egye-
temi tanár – mondta –, a
Berceni-ból érkezett és éppen át-
szállni készült ez egyetemi meg-
állónál. Jegyzõkönyv kiállítása
után huligánnak nevezték, de
összeverve, véresen elengedték.
Mindez azonban csak a történ-
tek elsõ felvonása…

„Nem tudtam, hol va-
gyok, és visszatértem, kér-
dezzem meg ezt. A Katonai
Akadémia alatt, mondták,
és gyalog elindultam hazafe-
lé. A Tûzoltótoronynál lak-
tam, át kellett mennem a vá-
roson. Mentem az úton, jött
egy taxi mögöttem, ötödik-
nek felvettek engem is, ze-
nész cigányok ültek benne,
megyünk felfelé az akkori 6
Martié-n, boldog voltam, de
nem tartott sokáig, mert a

szeku kis utcája mellett meg-
állították a taxit, leigazoltat-
ták a sofõrt és az utasokat,
benéztek, én ki vagyok, csu-
pa vér voltam, nem hallgat-
tak a metrós sztorira, bevit-
tek a szeku fõhadiszállására,
ott immár harmadszor meg-
vertek. Adott pillanatban
egy magasrangú tiszt jött ar-
rafelé, elmondtan, milyen
pechem volt a metróval, tíz
perc múlva azt mondta, me-
hetek haza. Nekiindultam a
Victoriei-nek az Eforián ke-
resztül, megint rendõr,
megint sípszó, visszarohan-
tam a szekuhoz, ott keres-
tem menedéket, mert engem
minden sarkon megvernek.
Azt mondta a tiszt, van egy
kollégája, a Moºiloron van
dolga, hazavisz. Átmentünk
a Bãlcescun, gyalog men-
tünk és közben beszélget-
tünk, láttam, ahogyan hab-
bal mossák az utcákat és a
nagy sugárutat, már éjjel
egy óra volt, átvitt a
Bãlcescun, innen bajom
nem lehet, mehetek egyedül
haza, mondta...”

Folytatása a 2. oldalon

„1989. december 23-át, szombatot írtunk, és az ajtó elõtt né-

gyen álltak: régi barátom, diáktársam, a Kriterion és A Hét

történész szerzõje, Demény Lajos, a futólagosan ismert sport-

pszichológus, Tüdõs István, Simon Kinga szentgyörgyi mûtör-

ténész férje és két, eddig sosem látott fiatal férfi: Verestóy Atti-

la és Lányi Szabolcs, késõbb tudtam meg, mindketten tudo-

mányos kutatók. Szabolcs fején turbánnak is beillõ kötés.”

Domokos Géza Esély címmel kiadott visszaemlékezéseinek

elsõ kötetében így írja le elsõ találkozását az akkor 43 éves

Lányi Szabolccsal, aki ma a Sapientia-egyetem professzora.

Az átélt órák hitelével
A húsz évvel ezelõtti eseményeket idézõ, évfordulós beszélgetés Lányi Szabolcs egyetemi tanárral

Fotó:  Horváth István

1989–2009
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Salamon Márton László

Felfedezték-e újra a
kommunista rezsimek bu-
kása óta eltelt húsz évben a
magyarok, szlovákok, cse-
hek, lengyelek, románok,
horvátok a sokat hangozta-
tott közép-európai identi-
tást?
– Én azt hiszem, hogy a kö-
zép-európai identitás mindig
is egy igen furcsa képzõd-
mény volt, amely a térség né-
pességének egy elég jól kö-
rülhatárolható csoportját jel-
lemezte. Közép-Európa so-
hasem volt egy valóságos,
megragadható politikai-föld-
rajzi, akár kulturális egység,
hanem mindig a képzelet
szülöttje volt. Ennek a képze-
letbeli régiónak a megszüle-
tése az elsõ világháború ide-
jére tehetõ, amikor Németor-
szágban egészen más okok-
nál fogva kitalálták a
Mitteleuropa fogalmát. Ami
ebbõl igazán érdekes lehet a
mi számunkra, az az, hogy a
fogalom szülõatyjai olyan ér-
telmiségiek, akiknek nagy ré-
sze emigrációba kényszerült
Európa közepérõl – Angliá-
ba, az Egyesült Államokba,
vagy akár a világ igen távoli
tájaira is –, mint amilyen a fi-
lozófus Karl Popper vagy a
mûvészettörténész Ernst
Gombrich, a pszichoanaliti-
kus iskolának fontos figurái,
bécsi közgazdászok és így to-
vább. Olyan emberekrõl van
szó, akik az Osztrák–Magyar
Monarchia összeomlása

után, ennek az elképzelt Kö-
zép-Európának az összeom-
lása után emigrációból úgy
emlékeztek viszsza, hogy lé-
tezett egy olyan kulturális-
politikai egység, amely nagy
megértéssel viseltetett a kü-
lönbözõ etnikumú, kultúrájú
csoportok iránt, lehetõvé té-
ve azt, hogy kivirágozzék
egy többnyelvû, sokféle gyö-
kerû kultúra ebben a térség-
ben. De ez már csak egy vis-
szamenõleges elképzelés
volt. És nem véletlen, hogy
valamikor a hetvenes évek
második felében, a nyolcva-
nas évek elején ezt a Közép-
Európát értelmiségiek – és
megint elsõsorban olyan ér-
telmiségiek, akik emigráció-
ba kényszerültek – újraértel-
mezték. Ilyenek voltak Milan
Kundera, Konrád György,
Szûcs Jenõ, Vacláv Havel el-
képzelései Közép-Európáról,
a toleráns, nyitott, a nyugati
és keleti kultúra értékeit egy-
aránt befogadni képes értel-
miségnek a képzeletbeli lak-
helyérõl.

Mi történt 1989 után Kö-
zép-Kelet-Európában?
– 1989 decemberében azt
hittük, hogy most itt a nagy
alkalom új lapot nyitni a ma-
gyar–román viszonylatban.
Akkor a magyarok hatalmas
empátiával szemlélték a tele-
vizióban a Romániában zaj-
ló eseményeket, december
22-e után megindultak a se-
gélyszállítmányok, és akkor
megint sokan úgy hitték,

hogy na, most eljött ennek a
Közép-Európának az ideje.
De nem ez történt, hanem
az, hogy mindegyik ország
igyekezett bebizonyítani a
másikkal szemben magának,
Európának, a világnak, hogy
õ jobb, mint a másik. Hogy a
magyarok jobbak a romá-
noknál, a csehek a szlová-
koknál, hogy a lengyelek na-
gyobbak, mint a többi volt
kommunista ország, hogy az
egyik ország érettebb a NA-
TO-tagságra, mint a másik,

hogy az egyik elõbb csatla-
kozhat az Európai Unióhoz,
mint a másik, hogy Magyar-

ország északabbra van, mint
Horvátország, Csehország
nyugatabbra van, mint Ma-
gyarország. És egy pillanat
alatt annak minden esélye,
hogy megteremtõdjék leg-
alább eszmeileg ennek a Kö-
zép-Európának a lehetõsége,
szertefoszlott.

Miért robbantak ki újra
az etnikai feszülségek eb-
ben a régióban?
– Ez sok mindenre visszave-
zethetõ. Ezek az országok,

amelyek elnyomás, belsõ
diktatúra szorításában éltek,
sokkal könnyebben látják

magukat az áldozat szere-
pében, és sokkal könnyeb-
ben hárítják másokra a fele-
lõsséget. Sokkal könnyebb
azt mondani Magyarorszá-
gon, hogy minden szörnyû-
ségért, ami itt történt, a nyu-
gati hatalmak a felelõsek.
Lehet azt mondani, hogy
mi nem vagyunk felelõsek
azért, ami a második világ-
háborúban történt, hanem a
németek – illetve azért, ami
1945 után történt, a szovje-
tek. Sokkal könnyebb ezt
mondani, mint azt, hogy
Eichmann mindössze két-
száz német szakértõvel ér-
kezett Magyarországra, és
kétszáz ember nem tudott
volna ötven nap alatt több
mint négyszázezer zsidót
deportálni a magyar köz-
igazgatás több tízezer tagjá-
nak aktív közremûködése
nélkül. Sokkal egyszerûbb
azt mondani, hogy mindezt
a németek csinálták, vagy a
szovjetek csinálták, vagy
hogy a románok bejöttek
Magyarországra 1919 után,
és nekünk mennyit kellett
szenvednünk. Mindez sok-
kal könnyebb, mint ma-
gunkba nézni és elmondani,
hogyan éltek a románok a
magyar uralom alatt, és mi
történt Észak-Erdélyben,
amikor Magyarország újra
bevonult. Sokkal egysze-
rûbb magunkból mártírt csi-
nálni.

Van-e az Európai Unió-
nak vagy a NATO-nak esz-

köze arra, hogy az elmúlt
húsz év során újjászületett
etnikai konfliktusokat ki-
oltsa?

– Most úgy tûnik, hogy
nincs. Amikor ezek az or-
szágok csatlakozni kíván-
tak az Európai Unióhoz és
a NATO-hoz, megpróbál-
tak többé-kevésbé eleget
tenni azoknak a feltételek-
nek, amelyeket velük szem-
ben támasztottak a nem-
zetközi szervezetek. Azon-
ban amint a csatlakozás
megtörtént, minden ilyen
folyamat leállt. Itt van pél-
dául a magyar–szlovák vi-
szony, amely az utóbbi idõ-
ben nagyon megromlott,
de mindhiába uniós tag
mind a két ország, az Eu-
rópai Unió nagyon kevés
jelét adta annak, hogy ren-
dezni szeretné a köztük lé-
võ vitákat. Gondolom,
ugyanez lenne a helyzet
Románia és Magyarország
viszonylatában is, illetve a
nemzeti kisebbségek tekin-
tetében. Ilyen kisebbségek
nemcsak az újonnan csat-
lakozott országokban lé-
teznek, hanem a régi tagál-
lamokban is, mint például
Spanyolországban. Vagy
éppenséggel Belgiumban,
amelynek fõvárosában szé-
kelnek maguk az uniós in-
tézmények is, és az EU
még ott sem avatkozik be…

(Megjelent a Foreign Policy
Romania 2009. november–

decemberi számában.)

Virtuális a közép-európaiság?
Interjú Rév Istvánnal, a budapesti Közép-Európai Tudományegyetem (CEU) professzorával

Folytatás az 1. oldalról

De nem a próféta szólt belõle.
A Hristo Botev utcában dr.
Lányit megint elkapták a ka-
tonák, puskatussal tuszkolták
be egy másik dubába és töb-
bedmagával elvitték egy rend-
õrõrsre.

„A szolgálatos tisztnek
elkezdtem mondani ugyan-
azt a mesémet, de végig
sem hallgatta, hanem azon-
nal bekevert nekem kettõt,
utána már nem tudom, ho-
gyan kerültem megint egy
nagy dubába, sokadma-
gammal vittek, lent feküd-
tem, a fentiek panaszkod-
tak, hogy nincs levegõ, lent
volt, sokat mentünk és arra
gondoltam, szegény zsidók
a marhavagonokban is csak
sejtéseikbõl találhatták ki,
hogy merre járhatnak. Egy-
szer valahol megálltunk egy
kaszárnyában, egy újabb
csapathoz csatoltak, egy
nagy gyûlésterembe vezet-
tek, fejünket lehajtva kellett
ülni, nem szabadott felnéz-
ni, kérdezni. Egyszer csak
felállítottak, és hallottam,
hogy hátulról jön a hang,
az emberek hulltak össze a
verés alatt, de hozzám már
nem értek el, kifáradtak.
Majd a fal mellé állítottak,

és pórázon tartott farkasku-
tyákkal jelentek meg, egyi-
künkre-másikunkra ráuszít-
va azokat….”

Újabb rabszállító kocsi kö-
vetkezett, újabb ismeretlen ren-
deltetési hellyel...

„Amikor kiszálltunk, egy
furcsa középkori várat lát-
tam, kiderült, hogy a jilavai
börtön, betereltek a cellák-
ba, hatvanan voltunk egy
cellában. Hajnali három-
négy óra lehetett, felmász-
tam egy ágyba és átgondol-
tam a helyzetemet. Az elsõ
kép, ami az agyamban volt,
az Intercontinentalnál tör-
téntek és az utca mosása. A
kettõ összevetve azt sugall-
ta, hogy veszítettünk, meg-
tisztították a terepet az
olyan rebellisektõl, mint mi.
Ebben benne volt a saját le-
gyõzetésem érzése is. Lelki-
leg teljesen kiborított, hogy
vesztesként kellett elköny-
velnem a helyzetemet,
mondhatni, nulla remény-
nyel voltam feltöltve. Dél-
elõtt tizenegy-tizenkettõ felé
bejött egy tiszt, azt mondta,
semmi pánik, kiengednek.
Azt hittem, visznek kivégez-
ni, el is búcsúztam egy kis
politechnikás diák társam-
tól, lediktáltam a telefonszá-

mom, hívja majd fel a
feleségem…”

Azután egy zsákban behoz-
ták a személyiket, mindenki
kereshette a magáét és vala-
mennyiünket kitereltek  az ud-
varra, mondván: szabadok.

„Nem jött, hogy elhigy-
gyem, olyan katartikus ér-
zés vett rajtam erõt, hogy
csak bõgtem és bõgtem, fél
füllel hallottam, hogy »a

fugit Ceauºescu«, és a bör-
tön igazgatója olyan ked-
ves volt, hogy Bukarest
széléig elvittek rabszállító
kocsival. Onnan megindul-
tam gyalog, és egy adott
ponton egy zászlós ember-
rekel teli Dacia felvett,
mondták, hogy mennek
tüntetni a tévéhez. A Da-
cia egyik utasát megkér-

tem, telefonáljon a felesé-
gemnek, hogy élek. Elkép-
zeltem, a tévében elmon-
dom, hogy a magyarok is
ott voltak, de három óra
alatt nem akadt idõ, hogy
megtegyem. Este mentem
haza, és fogtam Verestóyt,
hogy menjünk Demény
Lajoshoz , õ tudja, mi a te-
endõ. Lajos bátyám tény-
leg fel volt készülve – a Ro-
mániai Magyar Demokra-
ta Szövetség Kiáltványá-
val, hogy ezt kell megvaló-
sítani. Szervezkedni kell,
mondtuk, és kitaláltuk,
hogy Domokos Géza az,
akinek pozitív szerepe volt
a Csau-korban, amit a
Kriterionnal mûvelt, harci
tettnek is beillett abban a
rendszerben, és így jelen-
tünk meg az ajtójában…”

„Mink – így, udvarhe-
lyiesen: mink – azért jöttünk,
hogy  megbeszéljünk egy nyi-
latkozatot… – kezdte Verestóy
Attila. – Kiáltványt! – helyes-
bített a turbános Lányi.
Demény tanár úr elmosolyo-
dott, és zsebébõl elõhúzta az
RMDSZ 1989. december 25-i
keltezéssel közismertté vált ki-
áltványának elsõ fogalmazvá-
nyát.” 

(Domokos Géza: 
Esély, I. kötet)

Az átélt órák hitelével

Fotó: MTI

Mircea Dinescu

Elégia

A Hidegháború idején, párhuzamos világunkban,
mint két szerelmes ifjú, elveszett magányunkban
a vasúti síneken egyensúlyoztunk
Találkoztunk volna
a fizika törvényeinek szellemében
a végtelenben,
de nem találkoztunk, nem találkoztunk
soha!

A Hollywoodból Szolyva Visóig ingázók vonatában
követtelek volna, kommunista-jelzõ készülékkel 
táskámban,
én, párttag, te párt-szimpatizáns keverék.
Észbontó szerelmünkrõl az akkor fejes, „derék”
Popescu-Atyaúristen írt volna a Scânteiában.

Amikor harisnyatartódból elõvetted volna 
a whiskys üveget,
én hajtottam volna be rajtad a tagsági díjat, 
nem mások,
az építõtelepen elkövetett kihágásokról beszéltem 
volna neked,
amíg azt suttogtad volna: kákájá kihágások?

Micsoda égés,
Micsoda vergõdés,
Micsoda érzés.
Minket szürke korszakunk különálló lapjaira 
ragasztottak
akik ahhoz ragaszkodtak,
ne lehessek egy alapszervezetben elvtárs
Marilyn Monroe elvtársnõvel tagtárs.

(Váli Éva fordítása – forrás: 
Bõröndnyi ország 

Pallas-Akadémia, 2009)
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Tõkés László:
Heródes nótája

Máté 2,3: „...ezt hallván,
megháborodék ...”

Heródes nem akart hinni a
fülének, amikor több napi
sugdosódás, palotai lótás-fu-
tás, zavart udvaroncok kön-
törfalazása nyomán, végre
tudomására jutott a bethle-
hemi karácsonyi megmoz-
dulások híre. Ezt hallván,

megháborodék. Nem úgy,
mint országa sorsáért aggó-
dó uralkodó vagy a nép ha-
ragjától megrettent zsarnok,
hanem mint dicsõsége máni-
ájában kellemetlenül megza-
vart fantaszta. Eladdig csen-
des elmeháborodása, mint
vihar felkorbácsolta állóvíz,
dühödt háborgásba csapott
át. Nem érzékelte az uralmát
fenyegetõ veszélyt, csöppet
sem félt, hanem csak dühön-
gött. Féktelen haragja nem

sokáig kereste tárgyát, és
egyáltalán nem valós cél-
pontját kereste.

Elõször is kiöntötte dü-
hét közvetlen környezetére.
Lefasisztázta minisztereit.

Kikergette az udvart. Fel-
pofozta a palotaõrség pa-
rancsnokát. Kirúgta a csil-
lapítására érkezett társural-
kodó-nejét. Bezúzta a trón-
terem ablakait és tükreit.

Tomboló dühe nem ismert
határt.

Az elsõ roham csil-
lapodtán józan intézkedé-
sekre szánta el magát.

Elcsapta a kormányt.
Nyilvánosságra hozta a tit-
kosrendõrséget. Elrendelte
Bethlehemnek és környéké-
nek az eltörlését. Helyette
atombiztos, föld alatti csoda-
város építését irányozta elõ.
Felszámolta kincstári jószá-
gai büszkeségét, a békega-
lamb-tenyészetet. A galam-
bokat levágatta.

Az egész országban köte-
lezõen bevezette a szakadat-
lan tapsot, amely csak kivé-
telesen, a hurrázás és ováci-
ók idején szünetelhet.

Országos méretû arcképét
formázó rendbe szervezte
népét, uniformizált és kiabá-
ló színû ruhákba bújtatta

egyedeit, korra, nemre és
nemzetiségre való tekintet
nélkül. – Ezen intézkedései-
vel az angyalok énekét, a
szentképek egyeduralmát és
a polgári individualizmus
erejét kívánta letörni.

Máté 2,3: „...és vele együtt az
egész Jeruzsálem”

Alkonyat táján eszeveszett
táncba kezdett az egész Ud-
var. A csillárokig ért a tánclé-
pésre rángó, egzaltált jókedv,
egyetlen õrjöngõ báli forga-
tag árja nyaldosta a Király
fenséges lábait. (…)

Heródes transzba esett.
Többet nem tért magához,
és most már így uralkodott
mindvégiglen. Országa
egyetlen körötte keringõ
körtánc.

1990. február 12.

Megváltó karácsony

(A forradalom negyedik napja,
1989. december 18-a, hétfõ)

Temesvár – CsGy: Hát ez az
éjszaka iszonyatos volt. A 3
és fél éves kicsi unokámat a
leányom és a feleségem bevit-
ték a fürdõszobába, és ott
énekeltek neki, hogy ne hallja
ezt a pokoli zajt! Sírt, zoko-
gott magából kikelve és csak
így tudták megnyugtatni. A
tömbházakban lõtték be az
ablakokat, lõtték meg – bent
az otthonukban – a férfiakat,
asszonyokat és gyermekeket.
Autóval száguldó szeku-
ritátésok lövöldöztek, lõttek
az utcákon még fel-feltûnõ
emberekre, lõttek az épüle-
tekre. Az emberek az abla-
kokból ordítoztak, üvöltöt-
tek, hogy ne lõjetek, állatok!
Hát emberek vagyunk! Ne lõ-
jetek! Hát kire lõtök? Ne lö-
völdözzetek! Egyszer egy ál-
lati üvöltést hallottam, itt,
ahol egy fiatalasszonyt, egy
18 éves fiatalasszonyt lõttek
le ezek az autóval száguldozó
figurák. S ez így zajlott egé-
szen éjjel 2-ig. Utána az össz-
tûz, ez a szapora tüzelés vala-
melyest megszûnt és ekkor éj-
szaka iszonyatos vihar kelet-
kezett. Dörgött, villámlott,
valóságos nyári vihar zúdult
a meggyötört városra, egész
éjjel esett attól kezdve, és
mindent elmosott. (…)

TZ: Négy óra körül búj-
tam ki az ágyból, s gondol-
koztam, most mit tegyek. Ha
civil ruhába öltözöm, meglát
egy szekurista, s megölhet.
Ha a katonaruhámat veszem
fel, tankos lévén számíthatok
a népharagra. Honnan tud-
nák az emberek, hogy én
nem voltam ott tegnap azok
között, akik a legnagyobb
mészárlásokat végezték a vá-
ros utcáin. Arra számítot-
tam, sebesülteket látok, vagy
valami nyomát annak, hogy
a városon végigsepert egy
forradalom! Teljes csend
volt, az üzletek ablakai betör-
tek, s néhány ember álldo-

gált. Valaki megkérdezte, va-
jon járnak-e a vonatok? Elju-
tottam a villamosig, a 6-os és
8-as találkozóhelyéig, láttam,
hogy ott is csend van, villa-
mos nincs. (...)

MZ: Délelõtt volt, szikrá-
zó napsütés, nagyon szép
idõ, és az tûnt fel, hogy az
emberek nem beszélnek egy-
mással. A gondolataikban ol-
vastam. Tudták, hogy mi tör-
tént. Nem úgy, amikor az
emberek megbeszélik az el-
múlt eseményeket, hanem
amikor nem beszélik meg az
elmúlt eseményeket. Érezhe-

tõ volt, hogy mindenki tud
mindent.

BFV: Hétfõn a munkahe-
lyekrõl sokfelõl hallottam, az
igazgató összehívta az embe-
reket, s úgymond feldolgozta
azt az anyagot, amit a felsõ
pártvezetéstõl kapott, amit
úgy állított be, mint az igaz-
ságot. Közlöm veletek, hogy
mi történt tulajdonképpen,
mert ugye szóbeszédet én is
hallottam, ti is hallottatok, de
Máté elvtárs megmondta ne-
künk pontosan, hogy idegen
erõk Tõkés Lászlón keresz-
tül, aki már több államelle-

nes cselekedetet követett el,
beszervezték – tehát az ide-
gen erõk szervezték be! – a
város lumpen elemeit, nap-
számosokat, ide-oda lógó
embereket, hogy tönkrete-
gyék a mi városunkat. És
hogy nem tûrhetünk ilyes-
mit, és hogy föl kell lép-
nünk...

TG: Egyedül feküdtem a
diákotthonban az ágyamon,
amikor bejött a szekus. Bo-
csáss meg, hogy zavarlak!
Hogy minél hamarabb men-
jünk haza, két órakor bezár-
ják a diákotthonokat. Tudjá-

tok meg, ez egy vallásos tün-
tetés volt!

BFV: Furcsa, hogy milyen
összefüggésben volt mindez-
zel a másik közlés, az, hogy
szükségállapot van, nem sza-
bad több mint három sze-
mélynek együtt lenni az ut-
cán, és hogy azt a szót, hogy
„libertate”, nem szabad kiej-
teni. Ez szinte kabarészerû-
nek tûnt volna, ha nem lett
volna olyan szomorú. (...)

PMM: Fél öt fele reggel
megjelent a kórház halljában
– a sürgõsségen – két tiszt,
nem tudnám megmondani a

rangjukat, az egyik szekus-, a
másik rendõregyenruhát vi-
selt. S az ajtóban ott állt egy
idõsebb harmadik, az vezette
az autójukat. A rangosabbak
elmentek megkeresni két sa-
ját halottjukat a hidegház-
ban, s azalatt a kórház körül-
belül 60 alkalmazottja körül-
vette a hallban maradt
szekust, s vádolták azért a
bestiális lövöldözésért, amit
véghezvittek. Õ azzal igazol-
ta az eljárást, hogy parancsot
kaptak a tüntetés feloszlatá-
sára. Erre mi: A pizsamás em-
ber és a kétéves gyermek nem le-

hettek a tüntetõk között! Pizsa-
mában nem tüntetnek az embe-
rek! Attól tartottam, hogy
meglincselik ezt a kintma-
radt szekust. Idõközben visz-
szajöttek a rangidõsek is, s
gúnyos hangon mondta egyi-
kük – beállva a hall közepé-
be: Én nem küldöm a családo-
mat holnap dolgozni, és azt ta-
nácsolom, önök se tegyék, mert
holnap is és holnapután is és ez-
után mindig lõni fogunk min-
denre, ami mozog. A teremben
felháborodott hangok kér-
dezték: Nem gondolják, hogy
ezért egyszer felelni fognak?

Hogy engedhetik ezt meg ma-
guknak? Erre az ajtóból
ugyanazzal a gúnyos mo-
sollyal visszafordult és azt
mondta: Jó estét! Késõbb két
civil érkezett, a betegek név-
sorát akarták a regiszterek-
bõl, és a halottakét is. A re-
gisztereket megnézték, aztán
el is tûntek. (...)

HoP: A professzorunk be-
osztott dolgozni a mûtõkbe.
Egy darabig segítettem, az-
tán lementem a hidegházba,
nézzem meg, mi van ott. Há-
tul mentem be, tele volt ha-
lottakkal. Nem tudom pon-
tosan, hányan lehettek, min-
denesetre nem volt kevesebb
száznál, s nem volt több két-
száznál. De nem láthattam
az egészet, mert egy fehérkö-
penyes alak – nem tudom, ki
volt – megkérdezett, hogy
mit keresek ott, és rámszólt,
hogy menjek el! Mindenféle
embert láttam ott, öregeket,
fiatalokat, nõket, férfiakat,
kicsiket, nagyokat. Azokat,
akiket meglõttek, azzal a cél-
lal lõtték meg, hogy meghal-
janak. Nagyon rövid ideig
lõttek a lábakra, azután a
törzs felsõ részére. Figyeltem
a golyók becsapódási helyét
az üzleteken, a falakon; épp
fejmagasságban voltak, tehát
ölni akartak! (...)

UCs: A betegeket a szeku-
ritaté emberei vallatóra akar-
ták fogni, és az orvosok ma-
gyarázták meg nekik, mit
hazudjanak, egyik se mond-
ja meg, hogy a tüntetõk kö-
zül lõtték ki õket, mert ab-
ban a pillanatban elvitték
volna. A gyermekeket, akik
annyira õszinték voltak,
hogy nem lehetett bízni ben-
nük, azokat bevitték a sür-
gõsségre, s valami injekció-
val elkábították... (...)

FP: Körülbelül fele a cel-
lánknak egyetemistákkal volt
tele, egyetemista lányokkal,
volt öt kiskorú is, s volt egy
fogorvosnõ meg a lánya.
Ahogy azok viselkedtek, ab-
ból erõt tudtam meríteni.

Tudtam, hogy õ az élete kö-
zepén van, s ugyanolyan
helyzetbe került, mint én,
márhogy börtönben van, s
neki sokkal nagyobb nehéz-
ségei lesznek utána, mint ne-
kem. Mind mondtam ma-
gamban, ha õ kibírja, akkor
én is kibírom. (...)

CsõA: A munkahelyen
hétfõn már tudták, hogy le
vagyunk tartóztatva, s úgy
állították be, hogy huligánok
és betörõk vagyunk. (...)

EL: Folytatódott a tünte-
tés, mert az nem állt meg. De
már nem a pap mellett tün-
tettek. Gyertek velünk!
Ceauºescu disznó, exportál-
ni való! – ilyesmik hallatszot-
tak, ezt már nem lehetett
megállítani. Felháborodtak
az emberek. Egyáltalán mi-
ért lõttek? Hiszen õk nem
bántottak senkit. Nem akart
senki sem dolgozni. Az EL-
BA gyárban sztrájkoltak.
Egyesek bennmaradtak a
gyárban, mások kimentek az
utcára... (...)

CsGy: Így most úgy tûnik,
viszonylag csendes nap volt a
hétfõi. De hamu alatt parázs-
ló volt ez a csend!

RI: Arra gondoltam, ha
ennyien haltak meg, ennyi
sebesült van, ez már lehetet-
lenség, hogy az országban
meg ne induljon valami...

(Névjegyzék: BFV – Borbély
Imréné Fischer Viktória,
1952; CsGy – Cseresnyés
Gyula, Alsósófalva, 1931;
CsõA – Csõke Attila, Temes-
vár, 1956; EL – Egeressy
László, Margitta, 1927; FP –
Fekete Paula, Arad, 1968;
HoP – Horváth Péter, Buka-
rest, 1972; MZ – id. Makai
Zoltán, Nagyvárad, 1936;
PMM – Piscut Mészáros
Magda, Temesvár, 1951; RI
– Rencsik István, Nagyvá-
rad, 1968; TG – Toók Gábor,
Marosvásárhely, 1968; TZ –
Tóth Zénó, Temesvár, 1967;
UCs – Ungor Csaba, Temes-
vár, 1950.)

Gazda József

Hamu alatt parázsló csend

Ennek a temesvári templomnak az oldalára írták fel: 
Éljen Tõkés László! – írta Horváth Ernõ riportképe alá, 
amelyet 1989 karácsonya után készített Temesváron
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Egy tank tetején állok és nézem a kétezernyi ünneplõ embert. 
Mikor meghallottuk, hogy kivégezték Ceauºescuékat, rohantunk a térre...

Nem sokkal a rendszerváltást követõen, 1990 télutóján Gazda József
izgalmas kéziratot hozott a Romániai Magyar Szóhoz: erdélyi ma-
gyar túlélõk emlékezéseit az 1989. decemberi sorsfordító eseményekre,
különös tekintettel Temesvárra. Az azon melegében készített társadal-
mi közelkép, amely részleteiben aztán megjelent a napilapban is, a
maga frisseségében õrzi ma is azokat az emlékeket, amelyek hiteles
krónikáját adják a húsz évvel ezelõtti történéseknek. A szerzõ engedé-
lyével, mementóként adjuk közre az évfordulón a könyv (Megváltó
karácsony. Aura Kiadó, Budapest, 1990) Tõkés László általi ajánlá-
sának részleteit és egyik fejezetének jellemzõbb passzusait. (Cs. G.)
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A román forradalom 
és Magyarország, 1989. 

Az alábbiakban közöljük
Kárpáti Ferenc volt magyar
honvédelmi miniszter emlékezé-
sének fõbb részleteit a budapesti
História címû folyóirat 2000/4.
számából. 

Az 1980-as évek második
felében a szomszédos Romá-
niában egyre gorombább in-
tézkedésekkel igyekeztek el-
fojtani a lakosság körében
megnyilvánuló elégedetlen-
séget. Az 1987. november
15-i brassói munkástömeg-
tüntetés megtorlása ezt már
világosan megmutatta. A
belsõ feszültségek ellensúlyo-
zására hihetetlen mértékben
fokozták a magyarság elleni
uszító, nacionalista propa-
gandát s a romániai magyar
nemzetiséggel szembeni
drasztikus megkülönböztetõ
lépéseket. A „homogén Ro-
mánia” tervének megvalósí-
tásaként hirdették meg mint-
egy nyolcezer falu lerombo-
lását, köztük nagy számban
erdélyi magyar települések
megsemmisítését. [...]

A romániai “településren-
dezési tervek” elleni magyar-
országi tiltakozó megmozdu-
lásokat ürügyül felhasználva
1988. június 28-án, 48 órás
határidõt adva, bezáratták a
kolozsvári magyar konzulá-
tust, a bukaresti Magyar Kul-
turális Központot, és az ott
szolgálatot teljesítõ diploma-
tákat kiutasították Románia
területérõl. Egyre több ma-
gyar nemzetiségû család
nem tudta elviselni a velük
szembeni hisztériát, alapvetõ
emberi jogaik durva megsér-
tését, s tömegesen hagyták el
lakóhelyüket. [...] 

Munkatársaimmal arra a
következtetésre jutottunk,
hogy a Ceauºescu-klán – ha-
talmának megõrzése érdeké-
ben – kalandor lépésekre
szánhatja el magát, s nincs
kizárva, hogy valamilyen
durva, provokatív lépést te-
gyen Magyarországgal szem-
ben. Elsõdleges feladatunk-
nak tekintettük, hogy folya-

matos, naprakész tájékozott-
sággal rendelkezzünk a ro-
mán hadsereg tevékenységé-
rõl, mozgásáról. [...]

Temesvár, 
1989. december 17.
A forradalom Temesváron

vette kezdetét. 1989. novem-
ber 28-án a városi törvény-
szék koholt vádak alapján
olyan döntést hozott, hogy
Tõkés László református lel-
késznek és családjának záros
határidõn belül el kell hagy-
nia gyülekezetét, templomát,
városát, s fellebbezésnek sem
adott lehetõséget.

A hatóságok azonban el-
számították magukat, nem
gondoltak a magyar és a ro-
mán lakosok tömeges és el-
szánt tiltakozására. [...]

Kérdésemre, hogy mi

megy végbe Temesváron, és
ebben mi a szerepe a román
hadseregnek, Vasile Milea ve-
zérezredes, honvédelmi mi-
niszter a következõket vála-
szolta: a hadsereg csapatait
nem vették igénybe, a
Szekuritáté egységeit alkal-
mazták. Arra kért, hogy mi-
vel régóta ismerjük egymást,
higgyek neki, „a román had-
sereget soha nem fogják a
néppel szemben alkalmaz-
ni”. Ezt a kijelentését több-
ször is megismételte. Tájé-
koztatott arról, hogy túlzot-
tak azok a hírek, miszerint
több száz halálos áldozata
van a temesvári események-

nek. Ezek után õ tette fel ne-
kem a kérdést: igazak-e azok
a hírek, hogy magyarországi
szervezetek toborzást folytat-
nak a hazai magyarok köré-
ben a temesvári lakosság
megsegítése érdekében. [...]

Merénylet Milea ellen
A forradalmi események

hihetetlen gyorsan bontakoz-
tak ki. Temesvár után Ara-
don, Kolozsvárott is utcai
tüntetésekre került sor. Az
iráni útjáról visszatért Ceau-
ºescu még megkísérelte,
hogy egy hamarjában össze-
hívott nagygyûlésen megfor-
dítsa az események menetét.

1989. december 21-én Bu-
karestben a lakosság máskép-
pen döntött. A nagygyûlés
résztvevõi belefojtották a szót
Ceauºescuba, s a Szekuritáté

fegyvereivel szembeszegülve
a felkelést egész Romániára
kiterjesztették. December 22-
én a hadsereg és a rendõrség,
a felkelõk oldalára állt. A ha-
talmat a Nemzeti Megmen-
tés Frontja vette át. [...]

Segítségnyújtásunk 
a forradalmi erõknek
A Temesváron kirobbant

események kezdetétõl létre-
hoztunk egy operatív csopor-
tot, melyben a vezérkar szer-
vei, a szárazföldi és légvédel-
mi repülõ csapatok fõnökei,
a fegyverzettechnikai szolgá-
lat, valamint a határõrség
képviselõi vettek részt.

A román hadsereg vezér-
karával folyamatos összeköt-
tetést teremtettünk, aminek
mindvégig komoly szerepe
volt a helyes döntések meg-
hozatalában.

A Szekuritáté erõi ellen
hosszú, küzdelmes harcot
folytattak a hadsereg és a for-
radalom más erõi. Felszámo-
lásuk érdekében a magyar
honvédség speciális képzett-
ségû rádióbemérõ egységei-
nek egy részét átcsoportosí-
tottuk a román államhatár
közelébe, s így sikerült rádió-
állomásaikat bemérni, állás-
helyeiket pontosan meghatá-
rozni. Az adatok átadásával
jelentõsen elõsegítettük a
Szekuritáté-bázisok felszá-
molását. Az egész idõszak-
ban csak azoknál a csapatok-
nál rendeltünk el magasabb
harckészültségi fokozatot,
amelyeknél erre feltétlenül
szükség volt. Így a rádió-
felderítõknél, a légvédelmi ra-
kéta- és repülõcsapatoknál s
néhány, a román határ köze-
lében állomásozó gépesített
egységnél. A karácsonyi és
újévi ünnepek idején a sorál-
lomány ötven százalékát en-
gedtük el szabadságra. Ez a
román katonai vezetés, de a
hazai lakosság megnyugtatá-
sát is célozta. [...]

Kérdésünkre, hogy miben
tudunk segítségükre lenni, a
román katonai vezetés min-
den alkalommal a politikai
támogatást, a szolidaritást
hangsúlyozta, s az ország sú-
lyos helyzetére való tekintet-
tel élelmiszer- és gyógyszer-
szállítmányokat kért. Az ál-
talunk felajánlott orvos-
egészségügyi segítséget elhá-
rították. Több alkalommal is
felajánlottunk kézifegyverek-
hez lõszerszállítást, de min-
den esetben elzárkóztak ez
elõl is. [...]

Szolidaritásunkért s az ál-
talunk nyújtott segítségért a
román kormány és a katonai
vezetés számtalanszor kife-
jezte köszönetét, s mi ezek-
bõl a megnyilvánulásokból
akkor úgy éreztük, hogy a
korábbi ellenszenvet és bizal-
matlanságot a két nép közöt-

ti közeledés és nagyobb meg-
értés fogja felváltani. 

A Tõkés család védelme
A karácsonyi ünnepek

egyik estéjén Németh Miklós
kormányfõ telefonon arról tá-
jékoztatott, hogy a Szeku-
ritáté Tõkés László és család-
ja életének kioltására készül.
A Tõkés család ebben az idõ-
ben Szilágy megye Menyõ fa-
lujába volt kitoloncolva. Rö-
vid idõ alatt sikerült összeköt-
tetést teremteni Victor Stãn-
culescu altábornaggyal, a vé-
delmi miniszter elsõ helyette-
sével, akivel régi ismeretség
kötött össze, s akivel minden-
kor könnyen szót tudtunk ér-
teni. Kértem intézkedését,
amit õ megértéssel fogadott, s
ígéretet tett rá. Meglepõen rö-
vid idõn belül visszahívott és
közölte: nyugodtak lehetünk,
mivel teljes biztonságot nyúj-
tottak Tõkés Lászlónak és
családjának. [...]

Hazai gondok
Több forrásból is olyan jel-

zések jutottak tudomásunk-
ra, hogy a már korábban
Magyarországra küldött
Szekuritáté-ügynökök ter-
rorcselekmények végrehajtá-
sára készülnek. Ezek között
szerepelt Budapest ivóvíz-
készletének megmérgezése,
a paksi atomerõmû elleni
merénylet, hogy csak a leg-
súlyosabbakat említsem. A
tennivalók a kormányzati
szervek és a fõhatóságok leg-
szorosabb együttmûködését
tették szükségessé, s ezért
mindenkinek talpon kellett
lenni, hogy a veszélyeket el
tudjuk hárítani.

A dolgok alakításában, sõt
irányításában is számos párt
és politikai szervezet részt kí-
vánt venni. Különösen aktív
tevékenységet fejtett ki az
MDF vezetése. Minden bi-
zonnyal a segítõ szándék ve-
zette õket ebben, ugyanakkor
esetenként zavaró is volt a te-
vékenységük. [...]

December 23-án este [...]
Szabad György, Für Lajos és
Bíró Zoltán elnökségi tagok
vártak rám, akikkel ez ideig
még nem ismertük egymást.
Szabad György adta elõ jö-
vetelük célját. [...]

Javaslatuk arra irányult,
hogy a magyar kormány

ajánlja fel jószolgálati külde-
tését a Román Nemzeti
Megmentés Tanácsának
antiterrorista alakulatok be-
vetésének megszervezésé-
hez. Románia egyetértése
esetén a varsói szerzõdés és a
NATO egyes tagállamait le-
hetne felkérni különlegesen
kiképzett terroristaellenes
alakulatok küldésére. Javas-
latuknak erre vonatkozó ré-
sze támogatható lett volna,
de ismert volt elõttünk, hogy
sem a NATO, sem a varsói
szerzõdés részérõl nem volt
meg a készség még a legki-
sebb mértékben sem. Javasla-
tukat egy nappal késõbb An-
tall József és Jeszenszky Gé-
za aláírásával írásban is el-
küldték Németh Miklós mi-
niszterelnöknek, Horn Gyu-
la külügyminiszternek és ne-
kem. Az írásban tett javaslat-
ból azonban már kimaradt
az a felvetésük, hogy a ma-
gyar katonai vezetés segítse
elõ önkéntesek felfegyverzé-
sét és Romániába való küldé-
sét. Látogatásukat tehát úgy
lehetett megítélni, hogy kipu-
hatolják a magyar katonai
vezetés hozzáállását egy
ilyen hajmeresztõ elgondo-
láshoz. [...]

„Néma telefonok”
A romániai forradalom, a

Ceauºescu-klán elsöprése
úgy ment végbe, hogy sem a
Varsói Szerzõdés Politikai
Tanácskozó Testülete, sem
az Egyesített Katonai Fõpa-
rancsnokság egyetlen lépést
sem tett. Nem kezdeménye-
zett, nem javasolt semmilyen
intézkedést.

A Brezsnyev-doktrínának
tehát egyszer s mindenkorra
vége lett. Nem érvényesült
már a lengyelországi esemé-
nyek idejében sem igazán,
bár az 1980-as évek elején
még volt ilyen próbálkozás,
de nem érvényesült az
NDK állampolgároknak a
magyar-osztrák határon át
való szabad távozásuk ese-
tében sem.

Arra azonban akkor még
senki sem gondolhatott,
hogy az oly sok fontos, azon-
nali, közvetlen kapcsolatte-
remtésre alkalmas telefonké-
szülékek közül egyetlenegy
sem fog megszólalni a ro-
mán forradalom idején.

Véres történelem

Nicolae Ceauºescu kivégzése
elõtt erõsnek mutatkozott, a fele-
sége viszont a félelemtõl valószí-
nûleg a nadrágjába piszkított –
mondta egy interjúban a most
47 éves Ionel Boeru, aki a volt ro-
mán diktátor és felesége egyik hó-
héra volt 1989. december 25-én.
A volt százados saját elmondása
szerint nem érzett szánalmat,
amikor meghúzta a ravaszt, lel-
kiismeret-furdalása sincs. 

Jó érzés, hogy önnek kellett lelõ-
nie Ceauºescut?
– A parancs az parancs. Va-
lószínûleg jobb az ország-
nak, hogy meghalt – mondta
a Stern német magazinnak
adott interjújában a most 47
éves Ionel Boeru, aki a diktá-
tor és felesége egyik hóhéra
volt. A sajtónak ritkán nyilat-
kozó katonatiszt ma egy Bu-
karest közelében fekvõ kisvá-

rosban él egy panellakásban
második feleségével. 

Fûtetlen tárgyalóterem
A férfi a romániai forrada-

lom idején századosként
szolgált, s 1989. december
25-én õ vezette le a diktátor
kivégzését a Bukaresttõl
északra fekvõ Tîrgoviºtében. 

Miután 1989. december
22-én a hadsereg szembefor-
dult Ceauºescuval, a diktátor
és felesége egy helikopterrel
menekült el Bukarestbõl. A
gép Tîrgoviºte közelében
szállt le, s a házaspár és test-
õrei autóval akartak tovább-
jutni, de elfogták õket. 

Kétnapos fogság után a
tîrgoviºtei katonai helyõrség
egyik fûtetlen tanácstermé-
ben Nicolae és Elena
Ceauºescut egy rögtönítélõ
bíróság halálra ítélte. 

„Bocsánat, 
ez már az ítélet”
A tárgyaláson Ionel Boeru

is jelen volt, mert azt a pa-
rancsot kapta, hogy ha vala-
ki megpróbálná kiszabadíta-
ni a házaspárt, azt azonnal
lõjék le. A tiszt is úgy véli,
hogy Ceauºescu elítélése va-
lójában csak egy színjáték
volt, s nem tekinthetõ szabá-
lyos bírósági tárgyalásnak. 

„A védõk nem képviselték
a diktátort, a bírókról pedig
szerinte mindent lehet mon-
dani, csak azt nem, hogy el-
fogulatlanok voltak. Már a
tárgyalás elején azt mondta
nekem egy tábornok: keres-
sek helyet, ahol Ceauºescut
és hitvesét ki lehet végezni”
– mesélte az interjúban.

A diktátor csak úgy úsz-
hatta volna meg a kivégzést,
ha gyengeelméjûnek vallja

magát. Ceauºescu ehelyett
azzal fenyegette az ügyészt,
hogy „Majd meglátod, én
mit teszek veled, ha ennek
az egésznek vége lesz”. 

„Éljen a szocializmus!”
Miután kihirdették a halá-

los ítéletet, a százados emlé-
kezete szerint a diktátor erõs
maradt, látszott, hogy felké-
szült erre. Õ és a felesége azt
kérték, hadd haljanak meg
együtt. A katona elmondása
szerint „Elena úgy bûzlött,
mint egy hajléktalan, a féle-
lemtõl valószínûleg a nad-
rágjába piszkított”. 

„Éljen a szabad Romá-
nia! Éljen a szocializmus!”
– ezek voltak Ceauºescu ki-
végzése elõtti utolsó szavai,
míg a tiszt nem figyelmez-
tette, hogy fejezze be a kia-
bálást. 

A kivégzõosztag a száza-
dosból és két másik katoná-
ból állt. Mindegyikük kezé-
ben egy Kalasnyikov volt 30-
30 tölténnyel a tárban. A ka-
tonák mintegy 7 méter távol-
ságból tüzeltek a házaspárra,
akik azonnal meghaltak. 

Kerülte a szemkontaktust
„Nem igazán éreztem szá-

nalmat irántuk. Az egész na-
gyon gyorsan játszódott le, s
igyekeztem elkerülni, hogy a
szemükbe nézzek. Olyan ez,
mint amikor egy állatot lõsz
ki, csak semmi szemkontak-
tus” – mondta az egykori íté-
letvégrehajtó. Nicolae és
Elena Ceauºescu holttestét
helikopteren Bukarestbe vit-
ték, s a katonai temetõben
temették el õket. 

A hóhér szerint neki, ellen-
tétben két egykori társával,

nincsenek rémálmai vagy lel-
kiismeret-furdalása. A kato-
na szerint, ha a körülötte élõ
emberek, akiknek életszínvo-
nala Ceauºescu ideje óta so-
kat romlott, megtudnák róla,
ki õ, meglincselnék. 

A katona azt is elmondta,
hogy fiatalon Ceauºescut
egyszerûen a hadsereg fõpa-
rancsnokának tekintette. A
fiatal tiszt csak késõbb értette
meg, hogy Ceauºescu egyál-
talán nem katona. Akkori-
ban egyébként azt gondolta
róla, hogy a diktátort nem tá-
jékoztatják arról, milyen sa-
nyarú körülmények között
élnek az emberek Romániá-
ban. Fiatalon arról álmodo-
zott, hogy meghallgatást kér
a Conducatortól és elmondja
neki a valóságot. 

Joób Sándor, História

„Jó érzés, hogy önnek kellett lelõnie Ceauºescut?”

Nicolae Ceauºescu 1989. december 22-én, az RKP KB erkélyén
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A TÖRVÉNYTÁRAT TÁMOGATJA 
A COMMUNITAS ALAPÍTVÁNY

Deák Levente

Ebben a törvényismertetõ-
ben folytatom a 2009 nya-
rán elfogadott, de jelenleg
még nem hatályos polgári
törvénykönyv egyes intéz-
ményeinek bemutatását,
összehasonlítva ezeket a
most még a „régi” Ptk.-ban
található szabályokkal. Az
örökösödési képviseletre
(reprezentarea succesoralã)
ez alkalommal azért esett a
választásom, mert olvasói
levelek bizonyítják: különö-
sen az elõnyben részesíte-
tett oldalági rokonok leszár-
mazottjainak képviselet
alapján történõ öröklésének
és a örökhányadok kiszámí-
tásának szabályai nem min-
denki elõtt világosak.

De mit is takar az örökö-
södési képviselet fogalma
vagy intézménye? A hatá-
lyos Ptk. 664. szakasza sze-
rint a törvény ezen a jogin-
tézményen keresztül, mél-

tányossági megfontolásból
az örökhagyó egyenes ági
leszármazottjainak és az
elõnyben részesített oldal-
ágiaknak, de csak IV. ro-
konsági fokkal bezárólag
biztosítja öröklési jogosult-
ságukat abban az esetben is,
ha az öröklési rangsorban
közvetlenül elõttük álló fel-
menõjük az örökhagyó el-
hunytakor (a hagyaték
megnyílásakor) már nincs
életben. Ezzel a nem mai
keletû jogi megoldással pél-
dául a kétgyermekes nagy-
szülõ utáni hagyatékból  fe-
le-fele arányban részesül az
élõ gyerek és az elõbb elhalt
másik gyerek egyetlen le-
származottja (az örökha-
gyó unokája). Ha azonban
az elõbb elhalt gyereknek
több leszármazottja van, a
fenti példánál maradva, õk
a képviselt személy
(reprezentat), azaz a  már
elõbb elhalt apjuk/anyjuk
fele örökségébõl  fejenként

egyenlõ részt kapnak. Ez a
szabály egyenes ágon, lefele
minden korlátozás nélkül
érvényesül, tehát az el-
hunyt gyermek helyébe en-
nek gyermeke, azaz az
örökhagyó nagyszülõ uno-
kája lép, és így tovább, a
törzsi osztás szabályai sze-
rint (împãrþirea succesiunii
pe tulpinã), ellenben az
elõnyben részesített oldal-
ági örökösöknél (colateralii
privilegiaþi) örökösödési
képviselet alapján csak IV.
rokonsági fokkal bezárólag
érvényes  a szabály. A ro-
konsági fokot pedig mindig
a képviselõ  (reprezentant)
és az örökhagyó között kell
kiszámítani, meghatározni.

A törzsi osztás a legérthe-
tõbben úgy fogalmazható
meg, hogy azok, akik nem
saját jogon, hanem elhalt
felmenõjük helyébe lépve
tarthatnak jogot az örök-
ségre, ebbõl csak annyit
örökölhetnek, amennyi a

rangsorban elõttük álló, de
már nem élõ felmenõjük-
nek járt volna.

Az örökösödési képvise-
let tehát az elsõ és részben a
második örökösi osztályba
sorolt törvényi örökösök
esetében érvényesül, és ki-
zárt a túlélõ házastárs, az
elõnyben részesített felme-
nõk (az örökhagyó szülei),
valamint a harmadik és a
negyedik, egyben utolsó
örökösi osztályba sorolt vér-
rokonok esetében is. Külön
érdekességként említem,
hogy például az elsõ fokú
unokatestvéreknek elhunyt
unokatestvérük után nem a
törzsi osztás szabálya sze-
rint jár az örökrész, hanem
egyforma mértékben, füg-
getlenül attól, hogy egy-egy
ágon hányan vannak testvé-
rek. Ha pedig valamelyik el-
sõ unokatestvér az örökha-
gyó unokatestvér elhunyta-
kor már nincs életben, elõb-
bit élõ leszármazottja nem

képviselheti, mert egyrészt
a IV. örökösi osztályba tar-
tozók kívül esnek a képvise-
letre jogosultak körén, más-
részt õk az elhunytnak
ötödfokú rokonai, akik már
nem is törvényi örökösök!

Az új polgári törvény-
könyv a IV. könyv második
fejezetében összesen öt sza-
kaszt, a 965–969. szakaszo-
kat szenteli az örökösödési
képviselet minket itt érdek-
lõ jogintézményének.

Mint érdekességet emlí-
tem, hogy a képviselet sza-
bálya, az elõbb elhalt felme-
nõ helyett vagy e leggyako-
ribb eset mellett akkor is ér-
vényesül, ha õ, vagyis a kép-
viselt személy méltatlan az
örökségre, tehát életben van
vagy volt az örökhagyó ha-
lálakor (az örökség megnyí-
lásának pillanatában), vagy
ha ugyanõ az örökségrõl le-
mondott. 

Az elõnyben részesített
oldalágiak, érthetõbben a

testvérek és ezek leszárma-
zottjainak a rokonsági foká-
hoz kötött jogosultságát az
új polgári törvénykönyv
említett IV. könyvének má-
sodik fejezete nem tartal-
mazza. Megtalálható ellen-
ben  a IV. könyv harmadik
fejezetének 3. részében, kö-
zelebbrõl a 976. szakasz 2.
bekezdésében. Itt mondják
ki azt, hogy kit is tekintünk
elõnyben részesített oldalági
rokonnak/törvényi örökös-
nek: az elhunyt testvéreit és
ezek leszármazottait, IV. ro-
konsági fokkal bezárólag.

Ha tehát egy elhunyt test-
vér örökségére elõtte el-
hunyt testvérei leszárma-
zottai tartanak   (mert tart-
hatnak) igényt az ismerte-
tett örökösödési képviselet
alapján, az utolsó, akit
megillet az örökség az az el-
hunyt testvér már nem élõ
gyermekének gyermeke le-
het, aki az örökhagyónak
IV. fokú rokona!

Közalkalmazottak egységes bérezése (3.)
Czédly József

A törvény ismertetésének
harmadik részében tesszük
közzé, hogyan kívánja a tör-
vényhozó gyakorlatba ültetni
az új szabályozást alkalmazá-
sának elsõ évében és a követ-
kezõ idõszakokban.

Hogyan állapítják 
meg a fizetéseket 
az alkalmazás 
elsõ évében

Amint már korábban is-
mertettük, 2010. január 1-jé-
tõl a legtöbb bérpótlék és a
vezetõ állásért járó díj bele-
foglaltatik az alapfizetésbe
(csak azokat a bérpótlékokat
fogják kifizetni az alapfizeté-
sen kívül, melyeket a múlt
heti ismertetõnk „bérpótlé-
kok” fejezetében felsorol-
tunk). Az alkalmazottakat
újra besorolják a megfelelõ
bérfokozatokba (grade de
încadrare) és szakmai fokoza-
tokba (trepte profesionale),
megtartva a 2009. december
31-i besorolási szintet. Azon
beosztott alkalmazotti (per-
sonal de execuþie) besorolások-
nak esetében, ahol az új tör-
vény a régihez viszonyítva
kevesebb bérfokozatot, illet-
ve szakmai fokozatot ír elõ,
amennyiben az érintett sze-
mélyek egy megszüntetett fo-
kozatban voltak eddig beso-
rolva, átkerülnek a követke-
zõ, nagyobbik fokozatba.

A 2009. december 31-én al-
kalmazásban levõ személyek
fizetése 2010-ben ugyanannyi
lesz, mint 2009 decemberé-
ben lett volna a személyzeti
költségek csökkentésének ha-
tása nélkül, éspedig:

– az új alapfizetés egyenlõ
lesz a december 31-i alapfize-
téssel, amihez hozzáadják
azokat a bérpótlékokat és ve-
zetõi állással járó díjakat, me-
lyeket az új törvény befoglalt
az új alapfizetésbe;

– azoknak a bérpótlékok-
nak az összege, melyeket az
új törvény alapján is az alap-
fizetésen kívül adnak meg,
egyenlõ marad a 2009. de-
cember 31-i értékkel.

Akik 2009 decemberében
olyan bérpótlékokban ré-
szesültek, melyeket nem
foglaltak be az alapbérbe,
és nem szerepelnek a tör-
vényben mint külön kifize-
tendõ bérpótlékok sem,
azoknak az ilyen természe-
tû jogosultságát az évi bére-
zési törvények fogják bizto-
sítani mindaddig, amíg a
2010 után bevezetendõ fo-
kozatos fizetésemelések
ezeknek az ellenértékét fe-
dezni fogják.

2010-ben még nem alkal-
mazzák és nem fogják kifizet-
ni:

– az elõírt munkaidõn felül
végzett túlórákért járó 75%-
os bérpótlékot;

– a heti szabadnapokon és
törvényes ünnepeken végzett
munkáért járó 100%-os bér-
pótlékot;

– az évi béralap 2%-ából ki-
fizetendõ prémiumokat.

A törvény fokozatos al-
kalmazásának idején újra
besorolt személyeknek a bé-
re egyenlõ kell legyen egy
hasonló munkát végzõ régi
alkalmazottéval. Ez egy-
aránt vonatkozik az új al-
kalmazottakra, valamint a
beosztásukban elõléptetett
személyekre is.

Az új törvény alapján a
közalkalmazottaknak kifize-
tendõ személyi jövedelmek
összege nem haladhatja túl
az erre a célra az illetõ intéz-
mények költségvetésében elõ-
irányzott alapokat.

Az átszervezés alá esõ
intézmények keretében ve-
zetõ állásban levõ szemé-
lyeket, akiknek a jövõben
nem lehet ilyen természetû
besorolást biztosítani, üres
beosztotti állásba kell kine-
vezni, figyelembe véve az
érintett személy munkában
töltött idejét. Amennyiben
az üres állás alsóbb rendû,
akkor azt fel kell emelni a
volt vezetõ állásban levõ
személy besorolásának
szintjére. Ha nem létezik
üres állás, akkor a volt ve-
zetõi állást kell átváltoztat-
ni olyan beosztott személy-
zeti állásra, amely megfelel
az illetõ személy tanulmá-
nyi végzettségének és a

munkában töltött ideje
szintjének.

A bolognai alapelvek sze-
rinti I. és II. ciklus végzõsei
besorolásuknál ugyanolyan
jogokat élveznek, mint a
hosszan tartó egyetemi okta-
tást elvégzõk. Azokban az
esetekben, mikor a törvény-
ben nem szereplõ különleges
beosztásba kell besorolni
egyes személyeket, ezt az el-
sõrendû hitelkezelõ teheti
meg, a munkaügyi és pénz-
ügyminisztérium beleegyezé-
sével, egy, a törvény mellékle-
teiben felsorolt hasonló jelle-
gû besorolás szintjén.

Ha az új törvény elõírásai
alapján történõ besorolással
az érintett személy nem ért
egyet, akkor a kinevezésétõl
számított 5 napon belül fel-
lebbezést nyújthat be az in-
tézmény hitelkezelõjéhez.
Ennek 10 napon belül vá-
laszt kell adnia a fellebbezé-
si kérvényre. Ha a válasz

nem elégíti ki a besorolást
vitató személyt, a válasz
közlésétõl számított 30 na-
pon belül felülvizsgálati kér-
vényt nyújthat be a közigaz-
gatási bírósághoz (contencios
administrativ).

A törvény folyamatos 
alkalmazása

2011. január 1. és 2012. de-
cember 31. között a közalkal-
mazottak bérezésének rend-
szerét megújítják, és egysze-
rûsítik a költségvetésbõl fize-
tett alkalmazottak számának
leszállítása, a bérek névre
szóló jellegének lépcsõzetes
bevezetése, a beosztások,
bérfokozatok, szakmai foko-
zatok rangsorolása megjaví-
tásának alapján. Az errõl
szóló törvénytervezetnél a
következõ alapelveket kell fi-
gyelembe venni:

– a különbözõ funkcióknak
olyan rangsorolása, amely

biztosítja az egyenlõ munká-
ért járó egyenlõ munkabér
alapelvét;

– valamennyi közintéz-
mény számára egységes be-
sorolási keretek bevezetése
oly módon, hogy megfelelõ-
en bérezzék a felelõs munkát,
ami a magasabb szakképesí-
tés elnyerésére buzdít;

– a munkapiacon a  ver-
senyképesség bevezetése, ami
biztosítja a költségvetési meg-
szorítások idején a szakkép-
zett személyzet alkalmazását
és megtartását;

– a törvény egységes alkal-
mazása, a miniszterek és a
közintézmények vezetõi nem
adhatnak a törvényben nem
szereplõ jutalmazási vagy bé-
rezési jogosultságokat;

– az álláshalmozás lehetõ-
ségének megszüntetése.

A törvénytervezet elkészí-
tése egy erre a célra létreho-
zott minisztérium és szak-
szervezeti bizottság felada-
ta. 2010. június 30-ig a bi-
zottság jelentést tesz a kor-
mánynak melynek alapján a
kormánynak 2010. szeptem-
ber 30-ig törvényjavaslatot
kell benyújtson a parlament-
nek a közalkalmazottak bé-
rezésérõl szóló törvény egy-
szerûsítésére, mely 2011-ben
lépne életbe.

A törvénynek 12 mellékle-
te van, ezek külön-külön tar-
talmazzák az egyes ágazatok,
valamint az alárendelt közin-
tézmények alkalmazottainak
besorolására szolgáló kerete-
ket, külön kezelve a köztiszt-
viselõk, védelmi és állambiz-
tonsági, igazságügyi, külügyi
és más különleges állami in-
tézmények alkalmazottainak
besorolási kereteit.

Az örökösödési képviseletrõl
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Táncházbuli 
Marosvásárhelyen

December 18-án, pénte-
ken este 20 órától karácso-
nyi táncházbuli lesz a ma-
rosvásárhelyi várban, a Ká-
dárok bástyájában. Muzsi-
kál az Uver zenekar, illetve
az Öves együttes. Meghívott
a Tamacisza társulat.

Karácsonyi koncert 
Nagyszentmiklóson

A Pro Bartók Társaság és
a helyi mûvelõdési ház

szervezésében Bogányi
Gergely Liszt- és Kossuth-
díjas zongoramûvész ad
karácsonyi hangversenyt a
nagyszentmiklósi Nákó-
kastélyban december 19-
én, szombaton 18 órától.
Az ünnepi koncertre a
szervezõk szeretettel várják
a komolyzene kedvelõit.

Karácsony fényei 
Csíkszeredában

Idõpont: december 18–22.
között. Helyszín: Csíkszere-
da, Múzeum park, a Mikó-

vár elõtt. Megnyitó: decem-
ber 18-án pénteken 14.00
órától.

Rendezvények: kézmû-
ves és népmûvészeti vásár,
bioélelmiszer és ajándékok
vására, betlehemi istálló,
élõ állatokkal, disznóvá-
gás, betlehemi láng fogadá-
sa, karácsonyi koncertek,
angyaljárás – ajándék min-
den arra járó gyereknek,
kívánságok adventi koszo-
rúja.

A Rromak 
cigányzenekar 
Temesváron

December 18-án, pénte-
ken a Temesvári Banatul Fil-

harmónia vendégeként Te-
mesváron, a Capitol terem-
ben lép közönség elé az
Arad Municípiumi Kultúr-
ház égisze alatt mûködõ
Rromak cigányzenekar,
melynek szólóénekese Lavi-
nia Rãducanu.

EME-könyvbemutató 
és -vásár Kolozsváron

December 18-án, pénte-
ken 16 órától könyvbemuta-
tóval egybekötött könyvvá-
sár az EME székházában
(Jókai utca 2–4. szám), ahol
bemutatásra kerülnek az
EME frissen megjelent köte-
tei. Jubileumi kiadványok:
Kovács Kiss Gyöngy: Hiva-

tás és tudomány: az Erdélyi
Múzeum-Egyesület kiemelkedõ
személyiségei, Újvári Mária:
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület
kiadványainak bibliográfiája
1859–2008, Sipos Gábor: Az
Erdélyi Múzeum-Egyesület
gyûjteményei. 

Konferenciakötet: Gábor
Csilla, Luffy Katalin, Sipos
Gábor: Erdély reneszánsza I-
II. A köteteket bemutatják:
Korondi Ágnes, Kovács
Kiss Gyöngy, Sipos Gábor.

Színház 
Gyergyószentmiklóson

December 20-án, vasár-
nap a Figura Stúdió 19 órá-
tól William Shakespeare

Minden jó, ha vége jó vígjáté-
kát mutatja be. Rendezõ:
Kövesdy István. Helyszín: a
mûvelõdési központ szín-
házterme.

Dzsessz karácsonyra

Idén is megszervezik a
Karácsony esti dzsessz elne-
vezésû rendezvényt. Az
évente megrendezett
dzsesszkoncert ezúttal a
nagyváradi Bémer (Ferdi-
nánd) téri Városi Mûvelõdé-
si Házban lesz december 20-
án, vasárnap 19 órától. Fel-
lép a JazzToday, valamint
Báder Róbert Olivér bemu-
tatja Make Your Life Better cí-
mû CD-jét.

Programajánló

Vásárhelyi-Nyemec Réka

„Nagyon örültem neki, jól
esett, hogy nem felejtettek
el” – mondta lapunknak
Gyenes Emánuel, miután a
héten átvehette a Romániai
Autós Újságírók Egyesüle-
tének bukaresti gáláján az
év sportolójának járó díjat.
A Vectra Racing Team
szatmárnémeti terepmoto-
rosa nem számított a kitün-
tetésre, különösen, hogy a
Dakar Ralin elszenvedett
balesete miatt rosszul kez-
dõdött számára az eszten-
dõ. Sérülésébõl aztán nem
csupán felépült, de remek
szezont hozott össze. Ha-
zai szinten harmadjára lett
országos bajnok enduro-
crossban, míg nemzetközi
szinten második lett a Red
Bull Romaniac versenyen a
profik között, majd kategó-
riájában megnyerte a világ-
bajnokság egyik viadalát, a

Marokkó Ralit. Utóbbi pe-
dig premiernek számított a
sportág romániai történeté-
ben.

A Mani becenéven is-
mert pilóta eddigi pályafu-
tása során nem elõször írt
sporttörténelmet, máig õ
az a romániai motoros, aki
a valaha futott legjobb
eredményt érte el a Dakar
Ralin, amikor 2007-ben a
kilencedik lett a debütálók
között. A 2010-es sivatagi
show sajnos kimarad a
Vectra Racing Team naptá-
rából, amint arról Gyenes
lapunkat tájékoztatta: „So-
káig nem tudtunk, hogy a
januárban, Buenos Aires-
bõl rajtoló Dakar Ralira,
vagy a Portugáliából indu-
ló Afrika Ralira utazzunk-e
el. Pénzügyi okok miatt
utóbbi mellett döntöttünk,
ám végül azon sem fogunk
részt venni. Az Afrika
Race-re ugyanis csak húsz

motoros nevezett be, s a
csapatfõnököm azt mond-
ta, hogy ilyen kevés részvé-
tel mellett nem érdemes
annyi pénzt költeni.” A
gazdasági válság tehát a
hazai technikai sportokra
is rányomta a bélyegét,
még a Dakar Ralin is jóval
kevesebben indulnak el,
mint az idén. Januárban
csak mintegy százhatvan
kétkerekû áll rajthoz, míg
legutóbb kétszáz felett volt
a résztvevõk száma. „Saj-
nálom, hogy nem indulha-
tunk, nagyon szerettem
volna a Dakart, de ez most
kimarad” – mondta
Gyenes.

Bõven vannak azonban
tervek a következõ szezon-
ra is, hiszen azt a pénzt,
amelyet a Dakarra adtak
volna ki, szeretnék félreten-
ni, hogy Mani több világ-
bajnoki futamon indulhas-
son el jövõre.

Mani lett az Év Sportolója

Gyenes Emánuel vehette át kedden az Év Sportolója díjat Bukarestben

Téli abroncs, jól mûködõ
fényszórók, fagyásgátló,
hólánc – csak a szokásos
elõírások ebben az idõszak-
ban az autósoknak, s bár
újdonságot nehéz monda-
ni, nem árt újra meg újra
elismételni õket. Hiszen
mindenkinek tudnia kell,
hogy a téli gumit kifejezet-
ten a hideg, csúszós idõ-
szakra fejlesztették ki,
anyaga és a mintája telje-
sen más, mint a nyárié. A
futófelületben lévõ lamel-
lák segítik az öntisztulást a
hóban, és egyszerûen job-
ban tapadnak. Egy téli ab-
roncs három szezonon át
használható, s ajánlott
mindegyik tengelyre felrak-
ni, ha viszont csak kettõre
van pénz, azok a hátsó ke-
rekeken legyenek. A Mi-
chelin honlapja alapján
nyári gumival a féktávolság
nedves úton, 80 km/h-ás
sebességgel 40 méter, míg
télivel ez csak 34 méter.
Havon, alig 50 km/h-ás se-
bességgel is kell vagy 63
méter a megállásig nyári
abronccsal, míg a téli gumi-

nak 32 méter is elegendõ.
A féktávolság betartása

és az óvatos vezetést mel-
lett az óvatos fékezésre is
ügyelni kell, hiszen ha az
útburkolat nem tiszta – és
nincs blokkolásgátló (ABS)
az autón – egy erõteljes fé-
kezés könnyen megakaszt-
hatja az elsõ kereket és az
autó irányíthatatlan csú-
szásba kezd. Ajánlott mo-
torfékkel és visszaváltással
lassítani, ám ekkor sem árt
a kuplungot óvatosan fel-
engedni.

Nem szabad megfeled-
kezni a jó kivilágításról
sem: a fényszórókat, fék-
lámpákat tisztítani kell, ar-
ról nem is beszélve, hogy ki-
égett lámpával nem szabad
útnak indulni. Ugyanilyen
fontos, hogy indulás elõtt a
szélvédõk és a visszapillan-
tó tükrök is le legyenek ta-
karítva a hótól, fagytól vagy
a zúzmarától. Hosszabb út-
ra indulva mindig legyen
elég üzemagyag a tankban,
a csomagtartóból pedig ne
maradjon ki a hólánc és
vontatókötél.

Megjött a tél! Fontos
az óvatos vezetési stílus

Egy olvasónk írta: „Fél éve
vásároltam egy 1988-as Re-
nault 5, központi befecsken-
dezéses autót, 138 000 km-
rel. Késõbb kiderült, hogy a
gépkocsi ezelõtt 8 évvel volt
szervizelve, 110 000 km-nél,
tehát rendesen átvertek.
Nemrég észrevettem, hogy
erõsen fogyasztja a motor-
olajat, kéken is füstöl, a  hi-
degindítások nem mindig si-
kerülnek, menetközben pe-
dig, gyorsulásoknál a motor
megtorpan, ilyenkor alapjá-
rat nincs. A szakszervizben
a szerelõk a motor teljes fel-
újítását vagy bontott motor
vásárlását javasolták. Ön
szerint érdemes-e egy 21
éves gépkocsi motorját újjá-
varázsolni?” 

Kijelenthetem, hogy az
autó motorjának a teljes fel-
újítási költsége teljesen lehe-
tetlenné teszi a gépkocsi kö-
zeljövõben való gazdaságos
eladását. Mivel a gépkocsi-
szekrény az autó legdrágább
eleme, feltevõdik az a kérdés
is, hogy megéri a gépkocsi
motorjának felújítását.

Ezért elsõként ellenõriztesse
a kocsiszekrényt, nehogy
annak élettartama rövidebb
legyen, mint a felújított mo-
tor élettartama, mert a ko-
csiszekrény javítása általá-
ban többe szokott kerülni,
mint maga az autó.

Léteznek azonban egysze-
rûbb és gazdaságosabb meg-
oldások is. Elsõként keres-
sen egy hozzáértõ, lelkiis-
meretes szerelõt, aki logikai
alapon és megfelelõ rutinnal
tudja megállapítani a mûkö-
dési rendellenesség valós
okait. Méretesse meg a mo-
torkompresszió végnyomá-
sát hengerenként, és ugyan-
csak hengerenként a komp-
ressziónyomás veszteségét.
Ezek alapján megállapítha-
tó, hogy vajon kopott-e any-
nyira a motor, hogy a hideg-
indítást nehezíti, és az olaj-
fogyasztást elõidézi. Tehát a
motorjavítás részleges vagy
teljes felújításához komoly
segítséget nyújt. 

Amennyiben a mérések
megfelelõ vagy közepes érté-
keket mutatnak, akkor érde-

mes megvizsgálni az üzem-
anyagellátó berendezéseket
és a gyújtórendszert. Ha a
motor több próbálkozás
után sem indul, ki kell sze-
relni a gyertyákat. Ha azok
benzinesek, lucskosak és
gyújtószikra is van, akkor a
központi porlasztás körül
gond van. Szerintem ez a
legesélytelenebb verzió. Ha
a gyertyák benzinesek, és
nincs szikra, akkor a gyúj-
tórendszert kell ellenõrizni,
javítani. Ha Digiplex nevû
gyújtásegység van az autó-
ban, akkor arra is megvan
az esély, hogy az elektronika
hibásodott meg. Ha szikra
van, és a gyertyák szárazak,
érdemes elsõként a biztosí-
téktáblát kitisztítani, mert
lehet, hogy az elektromos
benzinpumpa biztosítéka
nem mindig érintkezik. Ez-
után a relét kell ellenõrizni,
hogy indítás közben eljut-e a
pumpához az elektromos
áram. Ha meggyõzõdtünk
arról, hogy a pozitív és a ne-
gatív feszültség eljut a pum-
pához indítás közben, akkor

ellenõrizzük az elõírt benzin
nyomását és a szállítási
mennyiséget. Ha véletlenül
Magneti Marelli gyújtógyer-
tya van a motorba szerelve,
gyorsan dobja ki. Fõleg, ha
az a fajta, amelynek a fém
részében nincs semmi felirat
vagy jelzés, mert az hamisít-
vány. 

A bontóból származó
motor minõségileg bizony-
talan, sok utánajárást igé-
nyel, és még költséges is.
Tehát ha a fenti mérések a
várt eredményt adják, és az
olajnyomás is megfelelõ,
akkor egy relatív olcsó gyû-
rûzéssel és a szelepszár
szimeringek cseréjével meg-
állíthatja az olajfogyasztást
annyira, hogy még sok tíz-
ezer km-t probléma nélkül
megtehessen. A leírt mûve-
letek ellenõrzésével és a ja-
vítások szakszerû kivitele-
zésével a gépkocsinak töké-
letesen és gazdaságosan
kell mûködnie.

Tímár József
autószerelõmester

Szerviz

Indítási gond és régi Renault
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Közepes fokozat

A 81 mezõt a rácsban úgy
kell kitölteni, hogy minden
sorban, minden oszlopban és
a 3×3-as négyzetekben 1-tõl 9-
ig mindegyik számjegy csak
egyszer szerepeljen. Jó játékot!

Készítette: Buna Botond

Elõzõ feladványunk megfejtése

A kamionsofõr telefonfülkébõl hívja a központot:
– Fõnök, van egy kis baj! Összetört a bal oldali visszapillantó tük-
röm.
– Nem nagy gond, cseréld ki!
– ... (poén a rejtvényben)

Vízszintes: 
1. Rágcsálnivaló. 4. A poén elsõ része. 11. ... Kaleh; sziget
volt a Dunán. 12. Melléjegyzõ. 13. Trösztben vannak! 14.
Borravaló. 16. Dohnányi ...; zongoramûvész. 17. Létige.
18. Török nyelvû harcias nép. 20. Kardmarkolat! 21. Diva-
tos, népszerû. 22. Szerváló. 24. Védõálarc. 25. Nagyon
nagy. 27. Német egy. 29. Felhõfolt! 31. Nem használ fésût!
32. Oktatás (röv.). 34. Tapogatni kezd! 35. Méhek lakása.
37. Máriaüveg. 40. Bundakészítõ. 42. Ijesztgetõ. 44. A ban-
tuk egyik törzse. 45. Megfelelõ. 46. Padlót tisztít. 47. Gazt
pusztít. 48. Hulladéktartály vagy láda. 50. ... Placid; olim-
piai város. 51. Kótogni kezd! 52. Vele tartó. 54. Õszi gyü-
mölcs.  

Függõleges: 
1. A poén második része. 2. Kézbesít. 3. Ugrik a labda. 4.
Numero (röv.). 5. Telcs ...; szobrász. 6. Izmos, erõs. 7. Karo-
lina beceneve. 8. Bicepszben rejlik. 9. Télen hull. 10. Átmenõ
forgalom jelzõje. 15. Bõvebbé tesz. 17. Kiválasztó szerv. 19.
Pépszerû tapadó anyag. 21. Éjfélig tart. 23. Partner. 24. Var-
ga ...; magyar elõadómûvész, énekes-színész. 26. Becézett
Zoltán. 28. Francia császár (Bonaparte). 30. Azúrkékre fest.
33. Térfogatában nõ. 36. Pirult. 38. Indián törzs. 39. Vaska-
lapos. 41. Cunami eleje! 43. Japán fõvárosa. 45. Jogos örök-
ség. 48. Melyik egyéné? 49. Angyal rangja. 52. Kilogramm
(röv.). 53. Az õshaza szélei!  

Baleset

Az új, H1N1 vírus azonosí-
tása után nagy erõkkel ké-
szült a vakcina. A közvetle-
nül a betegekbõl nyert, úgy-
nevezett vadvírusokból a vi-
lág nagy központi laborató-
riumai állították elõ azokat
a vírustörzseket, amelyeket
a vakcinát elõállító cégek
megkaptak. Ez a rendszer
biztosítja, hogy világszerte
valamennyi oltásgyártó
azonos vírustörzset tartal-
mazó oltóanyagot állítson
elõ. A vakcinában elpusztí-
tott influenzavírusok van-
nak, amelyeket azonban
egészben hagytak meg. Et-
tõl a vírusnak az immun-
rendszert aktiváló tulajdon-
ságai megmaradnak, de em-
berbe beoltva nem képes
szaporodni, tehát nem ké-
pes megbetegíteni az oltott
egyént.

Mit tartalmaz 
az oltás?

Az influenza-védõoltás
elõállítása során a vírus el-
szaporítása két alapvetõ
módszerrel történhet: az ol-
tóanyaggyártók több mint
90 százaléka embrionált
tyúktojásban szaporítja a ví-
rust, a többi gyártó emlõs-
sejttenyészetet használ. A to-
jásallergiában szenvedõk
számára sem tilos az oltás,
de fokozott körültekintést
igényel, és fel kell készülni
az esetleges allergiás reakció
elhárítására. A tojásallergiá-
soknál reakciót kiváltó
anyag csupán rendkívül kis

mennyiségben van jelen. A
vakcina tartalmaz még ezen
kívül több olyan anyagot,
amely a gyártás vagy táro-
lás során nélkülözhetetlen.
Van benne például alumíni-
um-foszfát-gél, amely egyes
süteményliszt keverékekben
és élesztõ porokban is meg-
található, valamint kis
mennyiségben formalde-
hid, melyet az influenzaví-
rus inaktiválására használ-

nak. A formaldehidre is-
merten túlérzékeny betegek
esetében ezért óvatosság
szükséges. Az oltás tartal-
maz thiomersalt konzerváló
adalékként, ennek a szerves
higanyvegyületnek a bom-
lásterméke ugyanis az etil-
higany, ami a szervezetben
nem raktározódik, 7 napon
belül a széklettel kiürül.

Kiknek javasolt 
leginkább az oltás?

Az összes, hat hónapos
kornál idõsebb, krónikus
alapbetegségben szenvedõ, a
betegség súlyossága szem-
pontjából kockázati csoport-
ba tartozó gyermeknek és
felnõttnek, terhes nõknek,
egészségügyi dolgozóknak,
gyermekotthonok lakóinak,
gyermekekkel foglalkozók-
nak, 0-6 hónaposok család-
tagjainak, súlyos betegek
családtagjainak.

Kockázati csoportba tar-
toznak a krónikus alapbeteg-
ségben szenvedõk minden
életkorban – cukorbetegség,
szív- és érrendszeri megbete-
gedés, krónikus légzõrendsz-
eri betegség, beleértve az
asztmát is, egyéb légzõszervi
károsodással is járó egész-
ségügyi probléma, mint pél-
dául a súlyos elhízás, króni-

kus idegrendszeri megbete-
gedés.

A terhes nõknek kimon-
dottan javasolt a védõoltás.
A terhes nõk oltásának nem
nagyobb a rizikója, mint az
egyéb csoportoknak. Az
anya oltása nemcsak önma-
gát, de indirekt és direkt mó-
don a magzatot is védi. Az
oltás szoptatás esetén is biz-

tonságos. Az anya védettsé-
ge indirekt módon védi a
nem oltható újszülöttet is.

Pro és kontra

Számtalan érv lát napvi-
lágot amellett, hogy oltas-
suk be magunkat a H1N1
vírus ellen, és legalább
ugyanennyi ez ellen. Van,
aki retteg a betegségtõl, és
azonnal rohan a patikába,
hogy beszerezze és beadas-
sa a vakcinát, ugyanakkor
mások szerint a H1N1
semmiben sem különbözik
egy bármilyen influenzá-
tól, így nem tartja fontos-
nak a védekezést. Gyakran
olvasni a gyógyszerlobbi
„áldásos” tevékenységérõl.
Vagyis arról, hogy a H1N1
körül gerjesztett pánikot
egyenesen az oltóanyag-
gyártók indukálták, hogy
ilyen formán gazdagodja-

nak az eladott több millió
adag ellenszerbõl. Ellent-
mondásos hírek látnak
napvilágot azzal kapcsolat-
ban is, hogy kisgyerekek-
nek és várandósoknak cél-
szerû-e oltatni. Egyelõre
nem tudni – mivel kellõ ta-
pasztalatok nem állnak
rendelkezésre – hogy me-
lyik veszélyesebb, beadatni

az oltóanyagot, vagy meg-
kapni a betegséget.

Nap mint nap hallani a
médiában a H1N1 influen-
za veszélyeirõl. Ám a beteg-
ség lefolyása legtöbb eset-
ben enyhe, és eddig nem kö-
vetkezett be a rettegett mu-
táció sem. Rengetegen, em-
berek milliói gyógyultak
már ki belõle, és milliók fog-
nak még megbetegedni –
mindenféle komplikáció
nélkül. Emellett a vírus elle-
ni oltást ajánlják mindenki-
nek, pedig a vakcinát nem
tesztelték a megfelelõ mó-
don. Nincs elég információ
a készítmény megbízható-
ságáról.

Védettség, 
mellékhatások

Mindig forduljunk orvos-
hoz, ha be szeretnénk oltatni
magunkat. Ne távozzunk
azonnal az oltás beadása
után, mert ha hirtelen aller-
giás reakció jelentkezik, nem
lesz, aki segítsen.

Egészségesek esetén 10-14
nap alatt alakul ki a védett-
ség. De semmilyen oltás
nem véd 100%-ban. Vannak,
akiket nem is lehet immuni-
zálni, vagy csak részlegesen
sikerül. Oltottak is megbete-
gedhetnek. Ha a fertõzés a
beoltás és a védettség kiala-
kulása közt történik, megté-
vesztõ lehet, a laikusok az
oltás szövõdményének vagy
hatástalanságának tudhatják
be a betegséget.

A mellékhatások típusa és
annak gyakorisága nem kü-
lönbözik a szezonális influ-
enza oltás mellékhatásaitól.
Leggyakrabban hõemelke-
dés, fáradékonyság, illetve
az oltás helyén bõrpír, fájda-
lom jelenkezhet, mely 1-2
napon belül elmúlik. A rövid
távú hatások között még
megemlíthetõ: fájdalom,
duzzanat és beszûrõdés az
oltás helyén, rossz közérzet,
fejfájás, ízületi fájdalom, ve-
rítékezés, izomfájdalom, láz.

Védõoltás: beadassuk?
Az influenza megelõzésének leghatéko-

nyabb eszköze a védõoltás. Ezzel eddig

mindenki egyetértett, de amióta a

H1N1 elleni védõoltást rekordsebesség-

gel piacra dobták, az álláspontok meg-

oszlanak. Nem tudjuk még az új oltás

potenciális mellékhatásait. Beoltassuk-e

magunkat vagy sem?

A téli hónapokban állandóan
fáradtság gyötör, a munkahe-
lyemen is legszívesebben egy el-
dugott helyen aludnék. Regge-
lente legszívesebben ki se kelnék
az ágyból. Ebben a periódusban
mivel tudnám egy kicsit feldob-
ni magamat?

Télen takaréklángon mûkö-
dik a test, emiatt pedig ter-
mészetes, hogy fáradtabb-
nak érzi magát az ember.
Ezekben a hónapokban ke-
vesebb boldogsághormont
termel a szervezet, ezért ér-
demes ilyenkor sokat mo-
zogni és vitaminokat juttat-
ni a szervezetbe. Ha valaki-
nél tartós fáradtság és le-
vertség jelentkezik, érdemes
kivizsgáltatnia magát, mert
lehet, hogy súlyosabb oka
van, mint az évszak és az
idõjárás. Fáradtságot okoz-
hat pl. a kezdetleges de-
presszió, az alváshiány, a
vashiány és az alacsony vér-
nyomás. A szürke idõben
úgy frissíthetjük fel magun-
kat ha C- és B-vitamint sze-
dünk. Az ember másképp
táplálkozik télen, több mé-
reganyaggal telítõdik a szer-
vezet, ami meg is terheli azt.
A nehezebb ételek miatt na-
gyobb mennyiségû salak-
anyag képzõdik, ezért ilyen-
kor érdemes elkezdeni a kü-
lönbözõ méregtelenítõ kúrá-
kat. Hatásos sejtregeneráló
és méregtelenítõ hatású ital
az, ami bojtorjángyökeret,
sóskalevelet, lila szilfakérget
és rebarbaragyökeret tartal-
maz. A csekély napfény mi-
att az ember kevesebb ener-
giához jut ebben az idõszak-
ban, ezért is fárad el sokkal
hamarabb. A napból az em-
ber közvetlenül tud energiát
nyerni, és ha ez nincs, ked-
vetlenebb. Az orbáncfû, a
zab és a rózsaszirom energi-
zál. Ilyenkor a méz és a cso-
ki is jó kedélyjavítók. Aján-
lott még a homoktövis-gyü-
mölcsital kivivel és citrom-
mal keverve.

Dr. Gyõri György 
belgyógyász szakorvos

Az orvos

válaszol
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Csiri párjának egyetlen cél-
ja maradt, hogy az éjszakát
túlélje. Mikor érezte magá-
ban a kellõ elhatározást, egy
nagy levegõt vett és elrugasz-
kodott az ablakpárkányról.
Egyenest a fény felé repült –
abban reménykedett, amit
tudott, hogy a fénynél meleg
is van – és úgy suhant be a
nyíláson, mintha mindig ezt
tette volna.

– Vészhelyzet, vészhely-
zet!!! – csiripelt hangosan egy
hím veréb.

A verebek nem láttak sem-
mi szokatlant, de tudták, a ri-
adót komolyan kell venni.
Mindenünnen a kijelölt bú-
vóhelyre repültek.

– Mi történt? – kérdezték
majdnem kórusba a felnõtt
verebek.

– Idegen veréb van a terü-

letünkön! – húzta ki magát a
hím veréb.

– Honnan jött? – kérdezték
a többiek.

– Nem tudom de, támad-
juk meg, kergessük el a beto-
lakodót!

És már kórusbam kiáltot-
ták: – támadjuk meg!

Csiri párjának egyre rosz-
szabbak voltak az esélyei. A
kinti vihartól ugyan megsza-

badult, de itt bent lehet,
hogy épp a fajtársai fogják
bántani. Amennyire lehe-
tett, összekucorodott, és a
sorsra bízta magát. Annyi-
val segített még a helyzetén,
hogy semmilyen mozdulatot
nem tett, hogy lássák, nem
jelent veszélyt.

Csakhogy a kan veréb már
kiadta a parancsot, és a töb-
biek támadásba lendültek.

Vészjóslóan közeledtek a
mindenre elszánt harcias ve-
rebek, mikor egyik veréb elki-
áltotta magát: – Állj!

Minden veréb megtorpant
és nézték, hogy ki parancsolt
megállást. És épp a vezérkan
párja, aki már az ázott veréb
mellett állt.

– Állj! – Nem látjátok,
hogy ez a szerencsétlen veréb
bajban van – szólt szemrehá-
nyóan.

– Ahelyett, hogy segítené-
tek, meg akarjátok támadni –
rázott egy nagyot tollruháján
és szárnyával átölelte Csiri
párját.

– Gyere utánam – szólt
Csiri párjához a veréb, és el-
repültek az óvóhelyre. – Itt
majd megmelegedsz, és azu-
tán beszélgetünk.

A veréb szólt a többieknek,
hogy mindenki mehet lefe-
küdni.

Kelemen László, Rara Avis
Madártani Egyesület

Tizenkét hónap a természetben
Ezt a szimbolikus kará-

csonyfát bármilyen méretben
elkészítheted, lehet egy egy-
szerû üdvözlõlap vagy egy
ember magasságú fali deko-
ráció. Nem kell mást csinál-
nod, csak a megunt puzzle-
darabokat elõkeresni, és
máris alkothatsz.

Szükséges eszközök: Egy
bordó karton háttérnek (tet-
szõleges méretben), minél
több puzzle-darab, szórható
aranyfesték, ragasztó, újság
vagy hulladékpapír.

Elkészítés: Teregesd szét
a földön az újságpapírt,
majd sorba egyenként he-
lyezd rá a a puzzle darabo-
kat. Óvatosan fújd be õket
az arany színû festékkel, és
hagyd megszáradni. Miután
megszáradtak, vedd elõ a
bordó kartont (ha nincs
ilyen színû, te is megfesthe-
ted), és egyenként kezd rá-
ragasztani a puzzle-darabo-
kat úgy, hogy végül egy ka-
rácsonyfaformát nyerj. Jó
szórakozást!

Csináld magad

Puzzle-karácsonyfa

Hétvégi mellékletünk Életmód és Csodavár oldalait
Orosz Anna szerkesztette

A kis csillag a milliárdnyi
többi között állt fenn az égen.
Végtelenül messzi kis fehér
pont volt csupán. Senki sem
vette észre – éppen ez volt bá-
nata. Hajnalban nem az õ fé-
nye világított a legerõsebben,
nem õ volt az Esthajnalcsil-
lag. A Nagy Medve sem õ
volt, de még csak a gyeplõ
sem a Göncölszekér rúdjánál.

Amikor látta, hogy a betle-
hemi istálló feletti csillag mi-
lyen erõsen fénylik, ezt gon-
dolta: – Én is szeretnék egy-
szer így világítani! Egyszer
ott állni az istálló felett, ahol
a gyermek megszületett! De
a Föld nagyon távol volt.

A gyermek a jászolban
mégis meghallotta kívánsá-
gát. És a sok-sok más csillag
között a kis csillagot is meg-
látta.

Ezután a következõ tör-
tént: a kis fehér pont lassan
kezdett kiválni a Tejútból, és
süllyedt mélyebbre, egyre
mélyebbre. Ahogy egyre
ereszkedett, úgy lett mindig
nagyobb és nagyobb. Már
olyan nagy lett, mint egy kéz,
öt sárga csóvaszerû nyúl-
vánnyal. Úgy nézett ki, mint
egy igazi csillag. És ekkor
nagy csöndben leereszkedett
egészen az istállóig. Odacsü-
csült a jászol szélére, de kissé
ijedtnek látszott. Mária, aki
éppen aludt, csodálkozott,
hogy egyszerre mégis milyen
világos lett.

- Karácsony van - mondta
a gyermek a csillagnak -, kí-
vánhatsz valamit. Tudom,

hogy van egy nagy kívánsá-
god.

A kis csillag látta a gyer-
mek arcát, amint éppen rá-
mosolygott.

– Nincs semmi kívánsá-
gom – mondta a kis csillag,
egyáltalán nem szerénység-
bõl. Valóban elfelejtette, amit
korábban oly nagyon kívánt
magának. – Egyet szeretnék
csak – mondta ki végül. –
Hadd maradjak itt, a köze-
ledben, ahol téged láthatlak.
Mindig melletted szeretnék
lenni. Maradhatok?

– Igen – válaszolta a gyer-

mek. - De csak úgy marad-
hatsz velem, ha elmész. El az
emberekhez, akik itt laknak a

Földön. S ha elmondod ne-
kik, hogy láttál engem.

– Az emberek nem fogják
megérteni az én nyelvemet, s
nem fognak hinni nekem –
mondta a kis csillag. – És ho-
gyan jutok el hozzájuk?
Mind a házukban vannak.
Az ajtók zárva, s olyan hideg
van.

– Épp azért, mert hideg
van, neked kell odamenned
és felmelegítened õket. Az aj-
tók? Én magam fogom azo-
kat kinyitni. Én is ott leszek
azoknál az embereknél, akik-
hez te elmész.

A kis csillag hallgatott.
Még kisebbnek érezte magát,
mint korábban.

Amikor a gyermek látta,
hogy a csillag szomorú, rá-
mosolygott:

– Ha rászánod magad,
ajándékozok neked valamit.
Minthogy öt csillag-ágad
van, öt dologgal ajándékoz-
lak meg téged. Ahova el-
mész, ott mindig világos lesz.
Az emberek meg fogják érte-
ni beszédedet. Meg tudod
majd érinteni a szívüket. A
szomorúakat fel tudod majd
vidítani, s végül a békétlene-
ket ki tudod engesztelni.

– Megpróbálom! – mondta
a kis csillag. Ahogy indulni

készült, érezte, hogy a fény-
bõl, amely a gyermeket kö-
rülvette, egy kevés õmellé is
szegõdött. Egy kevés a me-
legségbõl és az örömbõl s az
õ békéjébõl.

A istálló fölötti kis csillag
továbbra is apró és fénytelen
maradt, láthatatlanul vándo-
rolt a Föld fölött. Vitt viszont
egy titkot magával, amelyrõl
a többi csillag semmit sem
sejtett: rámosolygott a gyer-
mek, s õt küldte útra. Hitet
adott neki, hogy miért, alig
tudta felfogni.

Épp hogy elindult, egy
kunyhóhoz ért. Egy öregasz-
szonyt talált ott, az asztalra
könyökölve. Alig vette észre,
olyan sötét volt a házban.

– Jó estét! - köszönt a kis
csillag. – Sötét van itt nálad.
Bejöhetek?

– Nálam mindig sötét van
– mondta az öregasszony. –
Még akkor is, ha fényt gyúj-
tok. Vak vagyok. De kerülj
beljebb, akárki vagy is.

– Köszönöm – mondta a
kis csillag, s leült az asztalhoz
az asszony mellé. S amint ott
ültek, a csillag elmesélte
hosszú útját az égbõl, s azt,
amit Betlehemben átélt.
Olyan szépen mesélt, hogy
az asszony azt mondta: –
Mintha én is látnám a gyer-
meket a jászolban. De hát én
vak vagyok, s a gyermek is
messze van. Ha nálam ma-
radsz, akkor világosabb lesz.

Maradj nálam, akkor nem le-
szek annyira egyedül.

– Te már soha többé nem
leszel egyedül – mondta a
csillag. – A gyermek fénye
most már mindig nálad ma-
rad! De milyen különös is ez
a fény: csak akkor tudod
megtartani, ha tovább aján-
dékozod.

– Értem – mondta az asz-
szony.

Miután elbúcsúztak, az
asszony bezárta kunyhója aj-
taját, s elindult a mezõkön
keresztül. Úgy ment, mint
bárki, aki lát. Az úton elõtte
ott volt a fény. Az a fény,
amit a világtalanok is látnak.

A kis csillag boldog volt.
Még sok ajándékot kellett
szétosztania, s a karácsony-
estnek sem volt még vége. De
nem ért a dolga végére. Még
ma is ott vándorol a Föld fö-
lött. Esténként a csillagos
égen meg tudom neked mu-
tatni, hogy valamikor hol
volt. De hogy ma hol van,
azt nem tudom. Azt viszont
tudom, hogy azokhoz mind
elmegy, akik kívánnak vala-
mit. Az asszony azt kívánta,
hogy csak annyira lásson,
hogy útra tudjon kelni. De
maga a kis csillag is, ma is
még csupán egy kis fehér
pont lenne az égen, ha nem
lett volna egy nagy-nagy kí-
vánsága.

(Fordította Szende Ákos)

Maria Loley
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