
SORSKÉRDÉSEK 

Bözödújfalu sorsa bevégeztetett? 
„A világon a leggyönyörűbb gyalogút, Bözödről Bözödújfaluba. Körüs-körül he-

gyek, középszerű, regényes hegyek, a talpuktól a tetejükig felszántva. 
Mikor megnyílik a másik völgy, kitárul Bözödújfalu. Lent a völgyben, karéjban a 

lázak. Középen a fehér bádogtetejű templom. Fekete és fehér tetők. 
Álmélkodva lehet gyönyörködni benne." 
1941. július elsején látott napvilágot Móricz Zsigmond riportja a bözödújfalusi 

szombatosokról. Ha van kegyetlen fintora a történelemnek, akkor a bözödújfalusiak 
ragédiája mindenképpen az. Az egyik legszebb, költőiségében is pontos földrajzi, 
rói betájolás, lám, 52 esztendő múlva már megírhatatlan! Lassan sás és nád növi be a 
/ilág „leggyönyörűbb gyalogút"-ját, a tengerszemmé terebélyesedett tóban a rengeteg 
/íztől már kiszáradtak a diófák, levelüket hullatva, csonttá aszottan őrzik utolsó 
érmésükét a valamikor messze földön ismert szilvafák. Békanyál úszik a vizén, al-
calmi halászok dobják a horgot a tegnapi kerítés épen maradt betonoszlopairól. 

A víz feltaitózhatatlanul közeledik! A költözés rohamában ottfelejtett méhkaptár 
sor alját mossa, s a hajdani falu még hazajáró „lelkei" rettegve figyelik: mikor éri el a 
gyilkos víz a katolikus templom alsó kövét... Valahol a tó közepe felé félig vízben 
dacol az idővel a felekezeti iskola. Iszap és sár lepte a tegnapi játszóteret, vízbe lóg a 
villanyoszlop vezetéke. Alig néhány méterre tovább egy elhagyott, cserepeitől meg-
fosztott ház szarufáinak hegye meredezik az ég felé. 

Siralomvölgye a kisküküllőmenti Kánaán. Ez Bözödújfalu. A nagyromán cseau-
siszta mánia egyik legszörnyűbb emléke. 

A Küsmöd pataka alá emelt gát olyan, mint egy éktelen púp a regényes hegyek 
kellős közepén. A tavasszal még libaúsztatóra, kenderáztatóra emlékeztetett a gát 
mögött felgyűlt patak vize. Most haragos hullámokat vet az azóta feneketlen tóvá 
növekedett művi „alkotás". A szemünk láttára tűnik el az erdélyi, európai, egyetemes 
szellem- és vallástörténet egyik legszínesebb szigete. Európának pedig kisebb gondja 
is nagyobb, mint hogy odafigyeljen mintegy 500 ember tragédiájára. Mert — bárho-
gyan próbálunk a dolgok lényegéhez közeledni — ezeket az embereket nemcsak 
szétszórta a hatalom öt világrész minden részébe, hanem a székely szombatosok 
itthon maradt utódait lassú halálra is ítélte... 

Ember és állat számára fáradságos a hegy oldalába épített, ide-oda kanyargó, haj-
tűkanyarokkal teletűzdelt, köves úton felfelé kapaszkodni. Az Erdőszentgyörgy és 
Bözödújfalu közötti távot hat kilométerről tizennégyre növelte... 

Milyen faluról is írok? Ilyen település, hogy Bözödújfalu, már nincs feltüntetve 
Románia térképén! Ebben a román térképészek verhetetlenek. Már 1989 elején -
amikor Erdőszentgyörgy akkori mindenható ura és diktátora, bizonyos Popa elv-
társnő - buldózerrel fenyegette a költöztetést megtagadó bözödújfalusiakat... 

Miközben ezen morfondírozok, öreg székely állítja meg a lovát mellettem. Szemé-
ben kimondhatatlan keserűség, arcára mély sáncokat ásott az eltelt négy esztendő. 
Szája szélén megkeserednek a vonások, amikor megszólít. 

67 



- Látja, kérem, ott, szemben állott az én drága házam. Nem akartam elköltözni. In 
kább ott halok meg, minthogy idegen faluban lakjak!, mondogattam az asszonynak. 

De a víz egyre veszedelmesebben közeledett! Tűz ellen, szél ellen, vihar ellen mé j 
lehet védekezni, de vízzel szemben mindenki tehetetlen. Béfolyik az, kérem, még £ 
tű fokán is. El kellett hát indulnunk. Elköltöztünk Erdőszentgyörgyre. A drága há 
zunkéit kaptunk 35 ezer lejt. Mondja meg, abból most mit lehet építeni? 

- Egy kisebb tyúkpajtát! 
- Úgy, ahogy mondja. A földekért viszont semmit nem kaptam. Itt maradt minden 

benne a vízben. A disznópajtám, a nagypajtám, minden. Csak a nyomorúság a miénk 
Harmadába kell dolgozzak. Hatvankét éves ember vagyok, s most vehetem a világol 
a nyakamba, mert másképpen nem tudunk megélni. 1280 lej kollektív nyugdíján 
van. Ebből, tessék mondani, meg lehet élni? 

A kérdés ólomvégű ostorként ott csapkod a levegőben, de válasz sehonnan sen 
érkezik. Először láttam falusi embert ilyen keservesen zokogni. Gombócz Mihály 
bácsi arcán elerednek a könnyek, s elindulnak lassan, s megállnak valahol az ádám-
csutka alatti mélyedésben. Egy falu tragédiája bomlik ki előttünk. A szikár, nap- és 
szélcserzette arc megkeményedik, amikor talán maga számára is először válik nyil-
vánvalóvá a felismerés. 

- Bözödújfalu nincs többé! Miénk a nagyvilágban a tekergés. Rajtunk már nem se-
gít senki! Soha, de soha nem tudunk megnyugodni... 

Miféle átok ülhet az ölelésnyi völgyön? Miféle szellemek járhatnak az elhagyott 
félig lebontott maradék házak között? Négyszáz éven át hadakoztak a székely szom-
batosság elleni irtóhadjáratokkal. I. Rákóczi György fej- és jószágvesztés terhe melletl 
próbálta rávenni elődeiket, hogy térjenek át valamelyik elfogadott keresztény vallás-
ra. A cseausiszta és postgyekrabrista rendszer szártóra elegendő volt 23 esztendő, 
hogy lassan írmagja se legyen a valamikor világnagyságok által keresett és tanulmá-
nyozott településnek. 

A még épen maradt házat kiszaggatott ablakait kísértetiesen nyikorgatja a szél. Fé-
lig megmaradt kapuszárny mellett torzszülött malacok túrnak. Állítólag egy betévedt 
vadkan „bitangjai". 

Fél óra is eltelik, amíg az első, két lábon járó élőlénnyel találkozunk. Borostás, be-
esett arcú ember ül a bakon. Mellette egy cigány férfi. A felvágású szekér derekában 
kosárnak való venyige. 

Nagy Pál bácsi, a „zsidó" temető gondozója. Most már erről is lemondott. 
- Ebben a pillanatban is visszamennék, de nem engednek! Ne, és nem. Az Isten-

nek sem! Érdeklődtem a községházán, szóval a primarián is, de azt vetették oda: szó 
sem lehet róla! 

Béjött a rendelet, hogy a kicsi falukat eltüntetik. így lettünk münk az elsők. Eleinte 
csak egy tízméteres gátról áradoztak, de hogy biztosak legyenek Bözödújfalu eltünte-
tésében, gyorsan megemelték 29 méteres magasságra: Mindennap zargattak, főleg 
Popáné (az erdőszentgyörgyi néptanács alelnöke, szélsőséges nacionalizmusával 
hihetetlenül sokat ártott a községnek! - T.Z.), máskor a néptanács titkára, Bogdán 
elvtárs vágott ki. Hiába mondogattam: mi nem vagyunk olyanok, mint a teknőbeli 
víz, ide locsogunk, oda locsogunk. Menni kellett! Ha még egy hónapot kibírunk, 
megvárjuk '89 decemberét másképp lesz? Én már ebben sem hiszek. Akik ottmarad-
tak, azoknak is el kellett költözniük. Az embert még vén fejjel elviszik, s úgy elverik, 
mint a két fenekű dobot, s örül, ha az aludtejet meg tudja rágni... 

Hirtelen, mint akit áramütés ér, úgy komorul el az arca. Csupa ideg a szikár, 
agyonhajszolt ember. 
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- Éjjel ezzel a szekérrel hordtam le az épületanyagot Erdőszentgyörgyre. Nappal a 
postán dolgoztam, este tíz órakor béfogtam ezt az egyetlen lovamat, s mivel nem látta 
senki, sírva hordtam a saját kezemmel lebontott ház épületanyagát, hogy egy kalibát 
húzzak a fejünk fölé... Vadonatúj volt a ház, amikor szét kellett vernem. Három 
szoba, kamra, pince. Körülötte 13 árnyi gyümölcsös. Ép ésszel ezt nem lehet kibírni, 
hogy az ember előbb a saját háza romjain mászkál, utána pedig látja, hogy a kertje 
végében halásznak az emberek. Amikor belépek a régi bennvalóba, hol sírok, hol 
káromkodom. De úgy, hogy szedem le az eget. 

- Mekkora falu volt Bözödújfalu? 
- 175 házszám volt. A későbbi időben mind dupla ikerházakat építettek. Huszon-

három esztendeje folyik ez a gátépítés. Azóta megállt az élet. Végérvényesen orrba 
verték Bözödújfalut. 31 településbe szóródott szét ez a maroknyi falu... 

- A gyerekeik nem jönnek látogatóba? 
- Ide nincs miért jönni! Itt nem lát egyebet, csak romot és békanyálat. Az lett volna 

a leghelyesebb, ha mindenkit egyszerre elvisznek innen, s utána buldózerrel - ahogy 
szerették volna! - még a hegyeket is egymásra nyomják, hogy még írmagja sem ma-
radjon az átkozott helynek. 

- Gazdag település volt Bözödújfalu? 
- Fáin kicsi falu volt! 30-40 pár ökör, 700-800 darab fehér marha, azonkívül 

bihalok. Volt vagy 80-85 lovasfogat. Ez most egyetlen fúvintásra eltűnt. Bözödújfalu a 
világ legszerencsétlenebb vaszka... 

Öreg, magatehetetlen néni ül az erdőszentgyörgyi „gettó" — így nevezik a csupa-
beton, kietlen és elhanyagolt lakótelepet a falu szélén, ahová a magányos öregeket 
(számszerint 23-at!) a leendő gyűjtőtó területéről idetelepítették - egyik emeleti abla-
kában. Kora hajnaltól késő estig el nem mozdul az ablakból. Csak néz arrafelé, ahol a 
szülőfalut sejti. Képzeletében mind nagyobb és nagyobb hullámokat vet a tó vize. 
Elönti a szülői házat, az ismerős ösvényeket, s talán az ősök sírját is. Rimánkodva kér: 
tennék már valamit, hogy legalább a falu helyén keletkező feneketlen tóba temessék 
el... 

Néhány hét múlva rémülten veszem észre: üres az emelet ablak! A „gettó" lakói kö-
rém gyűlnek. Németországi barátaim segélycsomagokat küldtek, azt osztjuk szét, 
hogy legalább mindenkinek jusson valami, mert Bözödújfalut abból is kifejtették... 

Fekete hárászkendős asszony áll meg mellettem. Mintha ráérezne kérdésemre, 
azonnal válaszol. 

- Ne keresse a szomszédasszonyt az ablakban! Addig emésztette magát, míg kivit-
tük a temetőbe. A ravatalozáskor derült ki a baj. Olyan keskeny a folyósó, hogy azon 
a koporsót nem lehet kivinni. Az ablakon kellett kiadni! Utána eljött hozzánk a 
tervező, s elmondtam neki, hogy mi történt. 

- Na, látja, erre nem is gondoltam, hogy az emberek meg is halnak! - jött a válasz. 
- Hát így élünk a „gettóban"! Egy tenyérnyi hely nincs, ahol legalább egy szál petre-
zselymet, hagymát megtermeljünk. Ezek a halálraítélt öregek a lakótelep előtti senki 
földjét túrták fel, hogy legalább néhány szál vetemény emlékeztesse, hogy nemrég a 
környék legjobb zöldségtermelői voltak... 

- Miért nevezik „gettónak" ezt az épületsort? 
- Mert úgy vannak építve, mint a gettó! Ide vagyunk szorítva, nincs egy rendes ud-

var, se kert, se veteményeskert, semmi sem. Úgy vagyunk ide beszorítva, mint egy 
istállóban - mondja sok-sok szipogás kíséretében Soros Irma néni. 

Miközben beszélgetünk, körénk gyűl Bözödújfalu gettóbeli népe. Irma ,néni 
hangja egyszerre vádló és könyörgő. 
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- Ennek a tónak vagyok az áldozata én is. Agyvérzést kaptam, ami a szememre 
ment. Úgyhogy az egyik szememmel nem látok. S akkor még gyógyszert kell venni, 
be kell menni érte Vásárhelyre, és nincs megélhetésünk. Csak az uramnak van nyug-
díja, de én nem kapok semmit. így maradtunk, mint az ujjam. Most még azzal fenye-
getőznek, hogy ha meghalunk, a gyermekeink sem örökölhetik a lakást. Nem akarják 
eladni. Tessék mondani: most mit lehet azért a 35000 lejért venni, amit a drága 
bennvalóért kaptunk? Mindjárt egy skatulya gyufát, s akkor élj meg, szegény asszony! 

- Vura Ilona néni a legelkeseredettebb! 
- Én már az, biztos! Van hét gyerekem, de szerte széjjel vannak a nagyvilágban, s 

nincs miből megéljek. Ez a legnagyobb gondom. 79 esztendős vagyok, s a nyugdíjam 
annyi, hogy egy hónapban négy-öt kenyeret tudok venni... 

Ha a mai Romániában a végtelenségig lehet fokozni a szenvedés és szegénység 
különböző „megállóit", akkor a bözödújfalusiak a bugyor legmélyén vannak. Öreg-
asszony él fogyatékos fiával. Egyetlen lej nyugdíjat nem kapnak sehonnan! Ha nem 
lenne juhász a testvére, addig éhen haltak volna... 

Mintha különös kéjjel kínoznák ezeket az embereket. Erdőszentgyörgy a földgáz 
igazi Eldorádója. Ha ledugnak egy botot, fölgáz tör fel a nyomában. A „gettó" körül 
mindenhol ezzel fűtenek, de a szerencsétlen bözödújfalusiakat - s mellettük még 
mintegy 60 családot! - arra kárhoztattak, hogy fával fűtsenek. Egyetlen szekér fa ára 
hét-nyolcezer lej. Miből vásároljanak fát, amikor a legnagyobb „nyugdíj" is 2280 lej? 
Kinek fáj néhány öreg embertelen sorsa? 

Döbbenetes a hasonlóság! 1944-ben is gettóba kerültek a székely származású zsi-
dózók. A marosvásárhelyi koronkai úti téglagyár volt a gettó. A földön, a szegényes 
holmin kuporogtak a szalmakalapos újfalusiak. Akárcsak Marosvásárhely és környé-
ke zsidói. Akinek nem jutott hely a téglaszárítóban, a szabad ég alatt töltötte a nappa-
lokat és az éjszakákat. Megrendült lélekkel olvasom Kovács András könyvében -
Vallomás a székely szombatosok perében (Kriterion, 1981) Ráduly István 
bözödújfalusi plébános mentési kísérleteiről szóló „tudósítást". 

„... írtunk napszámra élők és holtak keresztleveleit, amihez szomszédfalusi anya-
könyvek is kellettek, mindent összegyűjteni azonban már nem volt idő. Később 
beszereztük, amit lehetett, de akkor még arra is kényszerültem, hogy bevallásra adjak 
ki írást. Még az anyakönyvbe is beírtam adatokat, régies írással, külön tintát kevertem 
hozzá. (...) Ha jól emlékszem, vagy hetvenet hoztam ki (a gettóból - T.Z.), nemcsak 
újfalusiakat, hanem bözödieket, keresztúriakat is. Persze felelősséget vállaltam értük. 
(...) Hármat vagy négyet talán még így sem tudtam kihozni. Az egyik Oroszországból 
jött a férje után, hát annak a székelységét sehogy sem tudtam bizonyítani. A lánya, 
Eszti kijöhetett volna, de nem hagyta el az anyját. Mindketten Auschwitzben marad-
tak. Egy Lovász lány a férjétől nem akart elszakadni. Mondtam neki, jöjjön velem 
Piroska, és imádkozzunk, hogy az Isten hazasegítse a férjét. Nem. Egy másik asszonyt 
szintén elvittek..." 

Kiesik a könyv a kezemből. A 23 „gettóbeli" ma is azt várja, hogy szabadítsa meg 
valaki őket a rabságból. 1944-ben a Parlamentben interpelláltak, hogy a bözödújfa-
lusiak székely származásúak, engedjék szabadon a gettóból. Akkor, úgy látszik, volt 
foganatja a beszédnek. Ma meghallgatnák, meghallanák-e a román Parlamentben si-
kolyukat? Alig hiszem! 

Az elhagyott, a víz „torkában" lévő településről a harangszó jelentette az idei nyá-
rig az egyetlen életjelt. A harangozó ottmaradt, hogy elbúcsúztassa a halottakat, hogy 
este, reggel, délben hírül adja a nagyvilágnak: hiába törülték le a térképről, hiába 
szedték le a falu nevét jelző táblákat, Bözödújfalu szellemét kiölni nem lehet! 
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A katolikus templom lélekharangját egy éjszaka ellopták a toronyból. A több mint 
300 éves műemlék-harangról, az egyetlen vigasztól is megfosztották a hazavágyókat. 
A tolvajokat elfogták, ugyanis egy esős éjszaka a nagy harangot is megpróbálták lee-
melni. Az erdőszentgyörgyi örsparancsnok, Osan Viorel szakaszvezető elémbe rakja a 
dossziét. Szőke Zoltán, Mezei Attila, Pap Sándor és Tóth György voltak a tettesek. A 
kivizsgálás csigalassúsággal halad. A kisharangot azóta sem kapják, a nagy harangot 
leszerelték és elvitték a szemfüles tolvajok elől. Állítólag egy kft. erre „szakosította" 
magát, mert a harangok iránt hihetetlenül nagy a kereslet. Az is megtörténhet, hogy 
már hét határon túl van a bözödújfalusiak lélekharangja. 

— Most a öregeket úgy kell eltemetnünk, mint a kutyákat! - háborog Koncz Mihály 
gépkocsivezető, a tolvajok fő leleplezője. — Az öregek mind ide akarnak temetkezni. 
Micsoda emberek lehetnek, akik ettől is meg akarják fosztani az innen elüldözötte-
ket? Itt van a nagyapám, apám sírja, itt akar pihenni édesanyám is. Nagyon megbom-
lott ez a világ, ha már a harangokat is ellopják... 

Micsoda fintora a román nacionalizmusnak, hogy a földönfutókká tett 
bözödújfalusiakat a román televízió az itt élő románok elmagyarosításával vádolja, s -
horribile dictu! - ők volnának azok, akik a román templomot lebontják. Kovács And-
rás alaposan dokumentált írásban válaszolt a rágalmakra. 

Az 1700-as években telepedtek le itt az első román anyanyelvű lakosok. Általában 
juhászkodással, pásztorkodással foglalkoztak. Udvarhelyszéken a legelsők voltak, 
akik az ortodox vallásról áttértek a görög katolikusra. Különben a nevükben is zöm-
mel magyarok voltak: Farkas, Toós. A harmincas években megpróbálták visszaromá-
nosítani őket. Egy ortodox templomot is építettek számukra. Á hatalom érzéketlen-
ségét bizonyítja, hogy ortodox és nem görög-katolikus templomot emeltek. A temp-
lomot viszont csak félig sikerült felépíteni, elfogyott a pénz, s alábbhagyott a lelkese-
dés is. Most ezt a félbehagyott templomot úgy próbálják beállítani, mintha a magya-
rok „ismét" leromboltak volna egy román templomot, miközben erőszakkal magya-
rosítanak. 

A román televízió riportere teljesen „megfeledkezett" a másik két, valóban műem-
léktemplomról, a katolikusról, s az unitáriusról, amelyek kapujában már valóban ott a 
félelmetes ár. Arról is sunyított, hogy a gátat a román nacionalizmus ötölte ki, s az 
romboltatja le a felduzzasztott vízzel az ortodox templomot, s vele együtt a másik két 
felekezet Istenházát is. 

Az erdőszentgyörgyi polgármesteri hivatal nyilvántartásában bárki utánanézhet: 
összesen négy ortodox hívőt tartottak nyilván az összeírások az elmúlt években. 
Zömük roma, cigány származású. Egyébként 1953-ban éppen a román származásúak 
kérték a rájuk erőszakolt román tannyelvű iskola felszámolását. 

— Négyszáz év, pontosan négyszáz év! — hallom újra és újra Kovács András hangját. 
- Nagy Szabó Ferenc krónikája szerint 1588-ban „kezdődött ez a vallási zajongás, 
háborgás". És pontosan 400 évre rá — 1988-ban jelent meg az elnöki rendelet a falu 
megszüntetéséről. 

— Kik is a székely szombatosok? — teszi fel a kérdést az olvasó. - Legtöbben az eg-
zotikumot látták benne. Csak néhányan - így a múlt században Kohn Sámuel, száza-
dunkban pedig a Bukarestből 1881-ben száműzött Moses Gaster, aki angol nyelvű 
tanulmányt is írt a székely szombatosokról - sejtették meg a vallásukban rejlő másság 
mély értelmét és egyetemes jelentőségét. Hitük lényege: nem fogadták el Krisztus 
istenségét, életüket és vallásukat az ótestamentumra alapozták. Mózeshitű székelyek-
ként is számontartja őket a história, leggyakrabban „zsidózókként" emlegették. En-
nek külső jele az volt, hogy nem a vasár-, hanem a szombati napot ünnepelték. Rej-
tőzködő életvitelük, kettős tudatuk titkát sokan és sokféleképpen próbálták megfej-
teni. A tolerancia földjén, Erdélyben, Bözödújfalu különös színfoltot jelentett. Úgy élt 
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egymás mellett öt felekezet - római katolikus, unitárius, református, „zsidózó", görög 
katolikus - , hogy soha semmilyen villongás nem volt közöttük! Ma is mesélik az 
elüldözöttek: az öt felekezet papja összeölelkezett, s úgy ment végig a falu fő utcáján. 

Ezt a szigetet szüntette meg - egyetlen tollvonással - a cseausiszta szörnydiktatúra, 
s emelte „tökélyre" a posztgyekabrista „kentaur". 

Mintha holdbéli tájon járnánk, olyan a hajdani virágzó település. Valahonnan egy 
süldő röfög elő. Vaddisznónak véljük, nem is alaptalanul. Nagy későre megjelenik a 
„pásztor" is. Ébenfekete hajú, eleven tekintetű fiúcska bámészkodik. Az itteni cigá-
nyok beszédükben, mozdulataikban, viseletükben és viselkedésükben teljesen azo-
nosultak a székelyekkel. Erre Móricz Zsigmond is felfigyelt, amikor a faluszéli öreg 
cigány azzal fogadta: Unitárius vagyok instállom, mindig 'a vót nekem mindenkim. 

Hova tűnt a Móricz és Bözödi György említette derű? Itt mindenki — a gyerekek is! 
- a falu végleges elhagyásától fél. Mint hófehér gézen a vér, mindenen átüt a ki-
mondhatatlan keserűség és a nyomasztó kilátástalanság. 

- Hogy hívnak? - kérdezem a cigány fiúcskát. 
- Balázs Mitrának. 
- Hát apádat? 
- Öt es neki. 
- Hát nagyapádat? 
A gyöngyöző kacagást kiváltó „neki, neki" ezúttal elmarad. Bözödújfaluban 23 éve 

nem nevet senki! 
- Hány éves vagy? 
- Tíz! - válaszolja nagy büszkén. 
- Já r sz iskolába? 
- Nem. Itt nincsen iskola. Olvasni, ejsze még tudnék, de írni nem. A testvéreim 

sem járnak iskolába, s még 23 gyermek a faluban. Magyarok is vannak közöttük! -
menti fel önmagát a pillanatnyi bűntudat alól. 

Balázs Géza - Gédi - két év leforgása alatt már harmadszor költözik. Ahogy emel-
kedik a tó vízszintje, mind kinnebb és kinnebb költözik. 

- A víz feneketlen gyomrában élünk. Én innen el nem megyek! - makacsolja meg 
magát. - Öt gyermekkel a mai világban hova mennék? Építek egy kalibát a hegy tete-
jére, s oda húzódunk fel. Hátha egyszer levonul az ár, s akkor, mint Noé a Bibliában, 
visszaköltözhetünk az elhagyott szülőföldre. 

Bözödújfalu egykori lakói úgy kapaszkodnak a Kovács András által létrehozott 
Bözödújfalu Alapítvány lehetőségébe, mint Noé hajójának egykori „utasai". Talán 
mégsem tűnik el nyomtalanul ez a település. Az egyik Medgyesen élő nyugdíjas 
asszony 5000 lejt, a Bécsben élő, ugyancsak innen elszármazott Sükösd Árpád egy-
millió lejt ajánlott fel az emlékmű, az emlékhely felépítésére. Már nyugati támogatók 
is jelentkeztek. Csak így menekülhet meg a páratlan művészi értékű „zsidó" temető, 
ahol székely kőfaragók zsidózó sorsosaik síremlékeit a maguk képére és hasonlatos-
ságára faragták. Majd ismét idejár a tudós világ, hogy megmáitózzék az erdélyi tole-
rancia hajdani szellemében. 

Székely emberek, zsidó istenek - fogalmazott 1935-ben Bözödi György - van-e, 
lesz-e erőnk mementót emelni a másság századokon át messze fénylő csillagának? 

Tófalvi Zoltán 
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