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A prímás és a tanácselnök

A cigányprímást egy kis művelt-
ségre oktatja a tanácselnök. Mutat 
neki egy képet és kérdi, hogy ki ez.
- Rákosi elvtárs - vágja rá a prímás.
Mutatja Gerő képét.
- Ez ki?
- Azt nem ismerem.
Mutatja a másik képet, Farkas Mi-
hályt.
- Azt sem ismerem.
- Hát ez borzasztó! - fakad ki a tit-
kár.
- Ide figyeljen, titkár elvtárs! A Rá-
kosi elvtárs ismeri az én bőgősö-
met?
- Miért ismerné?
- No látja, ő ismeri az ő bandáját, 
én meg az én bandámat!

Minek örülnének az embe-
rek?

Rákosi és Gerő autóval mennek a 
Duna-parton, és a kocsiban beszél-
getnek a parasztokról és a
munkásokról.
Azt mondja Rákosi:
- Te Ernő, valami olyat kellene csi-
nálni, aminek örülnének az embe-
rek, és jó is lenne a népnek.
Megszólal erre a sofőr:
- Elvtársak, hajtsak a Dunába...?

Rákosi Csepelen

Látogatja a csepeli munkásokat.
- Látják - mondja -, a kommuniz-
musban ilyen autójuk lesz!
- Igen - mondja egy munkás. - Ma-
gának személy-, nekünk teher...
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Riti József Attila

A kommunizmus eredete és típusai 
                      A kommunizmus egy olyan ideo-
lógia, mely egy osztályok nélküli társadalmat 
vizionál, amelyben minden tulajdont a kö-
zösség vagy az állam birtokol és a polgárok 
egyenlően részesülnek a javakból.
 A kommunizmus, mint fogalom 
Karl Marx és Friedrich Engels nebéhez köt-
hető, kik 1848-ban kiadták a Kommunista 
kiáltvány elnevezésű iratot, amely mindössze 
három hét alatt született meg és amely a titkos 
nemzetközi szervezetként működő Kom-
munisták Szövetsége hivatalos pártprogram-
ja volt. Az ideológia eredete a XVIII. századi 
francia felvilágosodásból és francia forrada-
lomból származható. 
 A kommunizmusnak az idők fo-
lyamán több típusa alakult ki, ezek közül a 
legfontosabbak: anarchizmus, tanácskom-
munizmus, marxizmus, marxizmus–leni-
nizmus, trockizmus, sztálinizmus, neosztáli-
nizmus, maoizmus, humanista marxizmus, 
luxemburgizmus, keresztény kommuniz-
mus, eurokommunizmus
 Az ideológia jelképei pedig a kö-
vetkezők: vörös zászló, szabályos ötágú vö-
rös csillag, egymást keresztező sarló és  ka-
lapács, amely a munkásság és a parasztság

összefogását jelképezi (A Szovjetunió egyik 
szimbóluma volt.), felemelt ököl és az Inter-
nacionálé dal.

Marxizmus
A Karl Marx és Friedrich Engels által 1848-
ban kiadott Kommunista kiáltvány forradal-
mi brosúra volt, melyben megpróbálták tu-
dományos alapokra helyezni azt, amit addig 
egyszerű ábrándozásnak lehetett minősíteni.  
Marx 1848 után írni kezdte egyik nagy mű-
vét, A tőkét.
 Az első nemzetközi munkásszer-
vezet, a munkáspártok I. Internacionáléja 
1864-ben jött létre, de ami rövid életű volt, 
mert a kommunisták és az anarchisták politi-
kai vitája miatt felbomlott. 
 Vlagyimir Iljics Lenin, a kommu-
nizmus egyik teoretikusa és forradalmár to-
vábbfejlesztette a marxizmust és egy új irány-
zatot hozott létre, a marxizmus-leninizmust. 
 

Marxizmus – leninizmus
 Marx, Engels és Lenin filozófiai, 
közgazdasági és társadalmi-politikai nézete-
inek összefüggő eszmerendszere a marxiz-
mus–leninizmus.

 Legfontosabb célkitűzése, az 
osztály nélküli kommunista társadalom  meg-
teremtése volt. Lenin azt az újítást vezette be, 
hogy nincs szükség világméretű szocialista 
forradalomra, elég, ha egy adott országban 
győz a kommunizmus. 

Anarchizmus
 Alapítója Mihail Bakunyin volt. 
Egy olyan mozgalom, amely elutasít minden 
társadalmi osztályt és azt, hogy az emberek 
egymás felett uralkodjanak. Hirdeti az állam 
nélküli államot, ahol nincsenek közintéz-
mények. Az ideológia szerint az állam erő-
szakosan beavatkozik az emberek életébe; a 
polgárjai biztonságát védeni és a társadalmi 
integrációt megteremteni hivatott intézmé-
nyek – az oktatás, a jogrend, az erőszakszer-
vezetek – valójában az uralmon lévő elit ha-
talom tekintélyének megtartását szolgálják, 
ezért végső soron zsarnokiak és megszünte-
tendők. Ideológiája szerint az anarchizmus 
önszabályozó spontán rendszer. 

Sztálinizmus
 Az a kommunista mozgalom, 
amely Sztálin nevéhez kapcsolódik. A mar-
xizmus-leninizmustól elterelően az ideológia 
hirdeti, hogy az osztályharc nem ér véget a 
kommunista hatalom után. Eszerint a rend-
szerellenes elemek a kommunista párt kere-
tén belül is megjelennek. Ez az elképzelés volt 
az alapja a sztálini terrornak.  A sztálinizmus 
ideje alatt Szovjetunióban és a csatlós orszá-
gokban emberek ezrei kerültek börtönbe és 
munkatáborba. 

Maoizmus
Az irányzatot Mao Ce-tung alapította Kíná-
ban. A maoizmus valójában a sztálinizmus 
egy változata. A legfontosabb különbség a 
két ideológia között, az, hogy a maoizmus a 
hangsúlyt a parasztságra helyez. 

Keresztény kommunizmus
Az irányzat alapja az az elképzelés, amely 
szerint Jézus Krisztus tanításai kötelezik a 
keresztényeket, hogy támogassák a kommu-
nizmust. A keresztény kommunisták szerint 
az első keresztények saját maguk által kiala-
kított kommunista közösségben éltek a Jézus 
halálát és feltámadását követő években.

Marx, Engels és Lenin - Wikipédia
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A Szovjetunió közigazgatási felosztása 1989-ben - Wikipédia

Lakatos Andrea

A Szovjetunió
  Az Szovjetunió megalakulása

 Az első világháború ideje 
alatt Oroszországban kitört a for-
radalom az akkori uralkodó, II. 
Miklós cár ellen, aki ezek után le-
mondott pozíciójáról. 
 1917. november 7-én Le-
nin vezetésével a bolsevikok átvet-
ték a hatalmat, majd kitört egy pol-
gárháború a vörösek (bolsevikok) 
és fehérek (demokratikus erők) kö-
zött, amely a vörösek győzelmével 
végződött. 
 1922. december 30-án Vla-
dimir Ilics Lenin vezetésével meg-
alakult a Szovjetunió. Lenin halála 
után, helyét Ioszip Viszarionovics 
Sztálin vette át, aki a történelem 
egyik legkegyetlenebb diktátora 

volt és 29 évig vezette a szovjet 
államot. Nevét a második világhá-
ború győzelmével, de több millió 
(becslések szerint 20, de valószínű-
leg több) ember meggyilkolásával 
lehet összekötni. Még teljhatalma 
megszerzése előtt elkezdte riváli-
sainak felszámolását. 

 Sztálin uralma alatt:
 1928-ban bevezette a kol-
lektivizálást, majd korlátozta a 
piacgazdaságot és rátért a tervgaz-
dálkodásra. 
 A tervgazdaság mellett, 
Sztálin bevezette a kollektivizálást 
is, mely által a parasztságot kolho-
zokba és szovhozokba sorolta. Fel-
számolta a kulákságot, 11 millióan 
lettek kitelepítve, akik közül kb. 

egy milliót megöltek. Ukrajnában 
a kollektivizálás és a parasztság 
ellenállása következtében, 1930 
és 1932 között hatalmas éhínség 
tombolt, melynek következtében 
hatmillió ember halt meg, ez volt a 
holodomor. 
 Sztálin elhatározta, hogy 
mindenkit eltávolít, aki szembe-
fordul vele. Eltávolította Szergej 
Kirovot, akit 1934. december 1-én 
Leonyid Nyikolajevszkij lelőtt. 
 Kényszermunkatáborokat, 
gulágokat hozott létre, ahova a 
rendszer ellenfeleit küldte. A tábo-
rok többsége Szibériában helyez-
kedtek el. Akik ide kerültek nehéz 
munkát végeztek, rossz körülmé-
nyek között éltek és persze a hideg
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éghajlat sem könnyebbítette meg sor-
sukat. 

  Szovjetunió a II. Világháborúban
 Ezek után Sztálin terjeszkedni 
tervezett, elképzelései viszont ütköz-
tek Hitlerével, akivel később megkö-
tötte a Ribbentrop-Molotov paktumot 
(1939. augusztus 23.), majd megtá-
madták Lengyelországot és kitört a 
második világháború. Bekebelezte 
Lettországot, Litvániát, Észtországot 
és nagy erőfeszítések során kisebb te-
rületeket szerzett Finnországtól, amely 
kisebb létére sokáig kitartott a szovjet 
erőkkel szemben.
1941. június 22-én Hitler megtámad-
ta a Szovjetuniót és rohamosan haladt 
Moszkva felé, míg el nem érte azt. 
Ekkorra Sztálin már tanult hibáiból, 
átvette az irányítást és decemberben 
sikerült megállítani az ellenséges csa-
patokat, de magas árat fizetett, hiszen 
négy hónap alatt több mint négymil-
lió orosz katona esett el, illetve két 
millióan német fogságba kerültek. A 
németekkel vívott csata során Sztálin 
több hibát is elkövetett, de végül mégis 
legyőzte őket és visszaszerezte az el-
vesztett területeket, majd kiszorította 
őket Kelet-Európából. A Szovjetunió a 
háborút a győztes oldalon végezte.

A világháború után
 Sztálin következő lépése a 
totális diktatúra megvalósítása volt, 

mindezt az NKVD (titkosrendőrség, 
a későbbi KGB) segítségével tette. A 
totális diktatúra három területen mű-
ködött: politikai elnyomás, a gazda-
sági önkény és a kultúra köreiben. A 
lakosságot félelemben és megfigyelés 
alatt tartotta, az oktatásban kötelezővé 
tette a materializmust, a marxizmust és 
a szocialista realizmust, a gazdaságban 
pedig visszatért a tervgazdálkodás. 
 1947 júniusában megalakult a 
Marshall-terv, amely pénzügyileg se-
gítette a kimerült európai államokat. A 
Szovjetunió nem vett részt a tervben, 
mert a csatlakozáshoz szükséges felté-
telek nem tetszettek Sztálinnak. 1947-
ben megalakult az Európai Gazdasági 
Együttműködési Szervezete, majd 
1957-ben a Közös Piac, melyekre a 
Szovjetunió válaszul megalakította 
a Kominformot (1947), majd a Köl-
csönös Gazdasági Segítség Tanácsát 
(KGST, 1949).
 1946 és 1949 között zajlott le 
a háború alatt megszállt országokban a 
kommunista hatalomátvétel. Konflik-
tus alakult ki a Szovjetunió és Jugo-
szlávia között, de mivelhogy az nem 
tartozott szovjet érdekszférába Sztálin 
kizárta a Kominforból és tisztogatást 
rendelt el a többi ország pártvezetői 
között (ennek esett áldozatául Magyar-
országon Rajk László, hamis vádak 
alapján).
 1953. március 2-án Sztálin 
rosszul lett, 5-én pedig meghalt, mely-
nek oka mai napig vitatott, hiszen ha-
lála után azt hirdették ki, hogy agyvér-
zésben halt meg, de egyes történészek 
szerint valószínűleg megmérgezték. 
Feltételezhetően a három vezér Berija, 
Malenkov és Hruscsov állhatott a dik-
tátor halála mögött. 
 A hatalmat Hruscsov vette át 
(1955-1964-ig vezetett), szakított a 
Sztálin személyi kultuszával és csök-
kentette a politikai rendőrség befolyá-
sát. Népszerűséget és bizalmat szerzett 
magának ezzel. 
1962-re már elvesztette a megszerzett 
bizalmat, majd 1964-ben leváltották, 

Berzsnyev vette át a hatalmat, aki 
1982. november 10-én meghalt. Jurij 
Andropov lett a következő vezető, aki 
az 1956-os magyar forradalom idején 
szovjet nagykövet volt és ő lett az első 
KGB elnök (Állambiztonsági Bizott-
ság) akiből pártfőtitkár lett. Két évig 
vezetett, majd Csernyenko vette át a 
helyét, ám ő is rövid ideig irányított 
(1985).
 Andropov és Csernyenko 
után a párt fiatalabb vezetőt akart vá-
lasztani, így került Mihail Gorbacsov 
hatalomra. Reformálni akarta a Szov-
jetuniót és meghirdette a szovjet vi-
szonyok átalakítását („peresztrojka”) 
és nyitottabbá tételét („glasznoszty”).

A Szovjetunió Felbomlása
 1991. augusztus 19 és 21 kö-
zött pártbli ellenfelei puccskísérletet 
hajtottak végbe, de a kormányhoz hű 
erők felszámolták a kísérletet. 
 1991. december 25-én Mihail 
Szergejevics Gorbacsov felmondott és 
a Szovjetunió megszűnt létezni. 

Sztálin egy propaganda plakáton

Gorbacsov - Wikipédia
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A recski kényszermunkatábor hátsó bejárata  az 1950-es évek végén
munkataborok.hu

A kommunizmus története Magyarországon
 Az első világháború vé-
gén felbomlott az Osztrák-Magyar 
Monarchia, majd kitört az ősziró-
zsás forradalom és kikiáltották az 
első köztársaságot. 
 1919. március 21-én Gar-
bai Sándor szociáldemokrata és 
Kun Béla kommunista vezetők 
kikiáltották a Tanácsköztársasá-
got. Hatalomra kerülésük után in-
tézményesítették az erőszakot és 
kezdetét vette a vörös terror. 1919 
nyarán, külső és belső erők meg-
buktatták a tanácsköztársaságot. 
 A második világháború 
után, a Vörös Hadsereg által meg-
szállt területeken, szovjet nyomás-
ra bevezették a kommunizmust és 
ez alól Magyarország sem volt ki-
vétel. 
 A baloldali pártok, a FKGP 
elnökével, Tildy Zoltánnal, 1947-
ben, feloszlatták a parlamentet és 
új választásokat írtak ki. Az 1947. 
augusztus 31-én szervezett or-
szággyűlési választásokat, melye-
ket „kékcédulás választásoknak” 
nevezték, meghamisították a kom-

munisták és nagyobb befolyásra 
tettek szert.  
 1948. június 12-én a Ma-
gyar Kommunista Párt és a Szo-
ciáldemokrata Párt egyesültek és 
létrejött a Magyar Dolgozók Pártja 
(MDP). Kiépült a kommunista dik-
tatúra, Rákosi Mátyás vezetésével. 
 1948 után Rákosi Mátyás 
hatására egyre nagyobb méreteket 
öltött a megtorlás. A koncepciós 
perekben kivégzettek száma száz 
és kétszáz fő közé tehető, 40 ezren 
voltak rendőri őrizetben, illetve in-
ternálva, közel 13 ezer főt kitelepí-
tettek, kitiltottak Budapestről.
 1950 és 1953 között 1 mil-
lió embert vontak ügyészi eljárás 
alá, minden második ellen vádat 
is emeltek. 1950 őszén megnyílt a 
recski kényszermunkatábor, ahova 
a rendszer ellenfeleit internálták. A 
recski tábor mellett közel 100 ki-
sebb és nagyobb tábor működött.
 Sztálin 1953-as halála után 
Rákosi Mátyás pozíciója megy-
gyengült, majd szovjet utasításra 
át kellett adja helyét Nagy Imré-

nek. Rákosi azonban nem nyugo-
dott bele sorsába és 1955-ben el-
érte azt, hogy visszaszerezze a ha-
talmat, amit nem sokáig tarthatott 
meg, ugyanis 1956. július 18-án 
kénytelen volt lemondani a főtit-
kári tisztségről. Utóda pedig elv-
barátja, Gerő Ernő lett. Lemondása 
után a Szovjetunióban telepedett 
le. 
 Az 1956-os forradalom le-
verése után az ország irányítása 
Kádár János kezébe került. A szov-
jet tankokkal jött be az országba és 
keményen nekiállt a megtorlásnak 
és a szocialista rend visszaállí-
tásához.  Az elkövetkező 3 
évben közel 400 embert végeztek 
ki a forradalomban való részvétel 
miatt, több mint 21000 személyt 
bebörtönöztek és 16-18 ezer főt in-
ternáltak. Az ország azonban vál-
tozásokon esett át, és a kommuniz-
mus enyhülni látszott. Az enyhülés 
következtében számos elítéltnek 
amnesztiát hirdettek, lehetővé vált 
a nagykövetek fogadása és dele- 
gálása. A nagyobb magánéleti sza-
badság és karrierlehetőségekért 
cserébe fennmaradhattak a politi-
kai aktivitás szigorú korlátjai.
 Az 1963 utáni időszakot 
gulyáskommunizmusnak is ne-
vezik, ami az akkoriban élhetőbb 
körülményekre utalt. Már nem volt 
kötelező hitet tenni a párt mellett, 
de továbbra is szigorúan tilos volt 
ellene cselekedni. Emelkedett az 
életszínvonal, általánosan elterjedt 
a nyaralás lehetősége.Kórházak 
épültek, és ezzel nagyban javultak 
az egészségügyi mutatók.  Mind-
ezek következtében Kádár János 
népszerűbb lett. 
 1989. július 6-án meghalt 
Kádár János, ami a Kádárizmus 
végét jelentette. 1989. október 23-
án, az 1956-os forradalom 33-ik 
évfordulóján kikiáltották a harma-
dik köztársaságot, végleg beszűn-
tetve a korábbi államrendezkedést.

Besztercei-Becski Zalán
Riti József Attila
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A szétlőtt Corvin kőz/Wikipédia

Riti József Attila

Az 1956-os forradalom és szabadságharc

 Az 1956-os forradalmat 
megelőző években Magyarország 
vezetője a véreskezű Rákosi Má-
tyás volt. Rákosi Mátyás (eredeti 
nevén Rosenfeld Mátyás) a délvi-
déki Adán született és 1945–56 kö-
zött a Magyar Kommunista Párt, 
illetve a Magyar Dolgozók Pártja 
fő-, majd első titkára volt, 1952 és 
1953 között pedig a Magyar Nép-
köztársaság Minisztertanácsának 
elnöke. Rákosi keménykezű ural-
ma 1956 nyarán ért véget, helyét 
Gerő Ernő vette át, de ez semmit 
sem változtatott a lakosság hangu-
latán, amely a pattanásig feszült 
volt. 
 A küszöbön lévő forradal-
mat három fontos esemény előzte 
meg. Az első az volt, hogy Lo-
sonczy Géza újságíró a Magyar 
Nemzetben nyíltan kritizálta Gerő 

Ernőt, a második fontos megelőző 
esemény Rajk László 1956. októ-
ber 6-i újratemetése, a harmadik 
pedig az 1956-os poznani felkelés 
volt.  
 Az ellenzék legfontosabb 
képviselői az egyetemisták voltak, 
akik október 16-án, Szegeden, lét-
rehozták a Magyar Egyetemisták 
és Főiskolások Országos Szövet-
ségét (MEFESZ), melyhez csatla-
koztak a budapesti egyetemisták 
is. Ezt követően 16 pontban ösz-
szefoglalták követeléseiket, majd 
1956. október 23-án a Petőfi szo-
bornál tüntetés szerveztek. Ugyan-
azon a napon Műegyetem hallgatói 
a Bem-szoborhoz vonultak, majd 
az egyetemistákhoz csatlakozott a 
budapesti munkásság is. Kezdet-
ben Rákosi és Gerő-ellenes jelsza-
vak hangzottak el, majd követelték 
a szovjet csapatok kivonását és ki-

kivágták a zászlókból a szovjet tí-
pusú címert, a lyukas zászló pedig 
a forradalom szimbóluma lett. 
 A felbőszült tömeg a Kos-
suth térre ment, ahol követelték 
Nagy Imre kinevezését miniszter-
elnöknek. A forradalom következő 
fontos eseménye, a Dózsa György 
utcai Sztálin szobor ledöntése még 
aznap este bekövetkezett. 
Ezzel egyidőben a Magyar Rádi-
óhoz is vonultak tüntetők, azzal 
a céllal, hogy beolvassák követe-
léseiket. Az ÁVH (Államvédelmi 
Hatóság) rálőtt a rádióhoz érkező 
emberekre, akik felvették a harcot 
és reggelre a rádió az ostromlók 
kezére került. Válaszként a párt-
vezetés Nagy Imrét kinevezte mi-
niszterelnöknek, majd gyülekezési 
és kijárási tilalmat rendeltek el. Az 
utcákon folytak a harcok, tizen-
éves éves gyerekek, pesti srácok 
harcoltak a szovjet tankok ellen. A 
forradalom egyik fontos gócpont-
ja a Corvin köz volt, melynek pa-
rancsnoka, november 1-e után, a 
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szamosújvári születésű Pongrátz 
Gergely volt. 
 A következő nagy tüntetés-
re október 25-én került sor, a Kos-
suth-téren, ahol nagy tömeg gyűlt 
össze. A békés tüntetés vérfürdővé 
vált, ugyanis a karhatalmi erők tü-
zet nyitottak a téren összegyűltek-
re. A halottak száma meghaladta a 
kétszázat, a sebesülteké még ennél 
is jóval több volt. 
 Október 26-án a forradal-
márok kezére került a Kilián lak-
tanya is, majd Maléter Pál ezredes, 
akit a laktanya visszafoglalásáért 
küldtek, a felkelők oldalára állt és 
ezzel nőtt a siker esélye. 
 1956. október 27-én lét-
rejött a koalíciós kormány, majd 
28-án Nagy Imre rádiós beszédet 
mondott, melyben azonnali tűz-
szünetet rendelt el, bejelentette a 
szovjet csapatok kivonását Buda-

pestről. Feloszlatta az ÁVH-t, és 
többpártrendszert ígért. Ezt kö-
vetően újjáalakultak a korábban 
feloszlatott Független Kisgazda-
párt, a Szociáldemokrata Párt és a 
Nemzeti Parasztpárt, majd pedig 
szabadlábra helyezték Mindszenty 
József bíborost. 
 A nemzetközi történések 
nem segítették Magyarország hely-
zetét. Az akkor zajló szuezi válság 
miatt USA semleges maradt, ami 
szabadkezet adott a Szovjetunió-
nak. 
November 3-án este a tárgyalások-
ra érkezett Maléter Pál honvédel-
mi minisztert letartóztatták a szov-
jetek. 1956. november 4-én pedig 
általános szovjet támadás indult 
Budapest ellen és Nagy Imre a ju-
goszláv nagykövetségre menekült. 
Az invázió hatására, a budapestiek 
újra fegyvert ragadtak és elkesere-

detten harcoltak a Corvin közben, 
a Kilián laktanyában, a Széna té-
ren és Csepelen. November 11-ére 
Kádár János, a szovjet csapatok 
segítségével megtörte a fegyveres 
ellenállást és kezdetét vette a meg-
torlás.
 A forradalom után a ju-
goszlávok Nagy Imrét kiadták a 
szovjeteknek. Pere 1959 februárja 
és júniusa között zajlott. Halálra 
ítéltek és június 16-án végrehajtot-
ták az ítéletet. Nagy Imrével együtt 
Maléter Pált és Gimes Miklóst is 
kivégezték. 
 A forradalom leverése után 
a szovjet csapatok még 34 évig 
tartózkodtak Magyarországon. 
Az utolsó szovjet katona, Viktor 
Silov altábornagy személyében, 
1991. június 19-én, délután 15 óra 
01 perckor a záhony-csapi hídnál 
hagyta el Magyarországot. 

A Szoboszlay-per elítéltjei

Riti József Attila
Az erdélyi ’56
 Az 1956-os budapesti for-
radalomnak Erdélyben is voltak 
utórezgései. Annak ellenére, hogy 
Erdélyben nem tört ki a forradalom 
1956 őszén, az erdélyi magyarok 
értesültek a magyarországi esemé-
nyektől és bizakodtak abban, hogy 
a forradalom szele elhozza a válto-
zást Romániában is.
 Erdélyben forradalom nem 
volt ugyan, de különböző meg- 

mozdulások igen. Ezek közül fo-
gok bemutatni néhányat.  
 Négy, 16 éves baróti kö-
zépiskolás diák, név szerint Bíró 
Benjámin, Kovács János és Moy-
ses Márton és Józsa Csaba, átszök-
ni próbált a román-magyar hatá-
ron, hogy fegyverrel a kezükben 
harcoljanak a magyar forradalom 
védelmében. Ketten sikeresen át-
jutottak a zöldhatáron, de a ma-
gyar hatóságok visszatoloncolták 
őket Romániába, melynek követ-
keztében börtönbüntetésre ítélték 
őket. Moyses Márton a tiltott ha-
tárátlépési kísérletet megúszta, de 
1960-ban Vörös és fekete verse 
miatt letartóztatták és megkez-
dődött hosszú kálváriája. 1970. 
tavaszán már nem bírta a szenve-
dést és május 14-én a brassói párt-
székház előtt felgyújtotta magát, 
majd egy nappal később belehalt 
sérüléseiben. Ugyanazon a napon 
a törvényszék rehabilitálta és visz-
szahelyezte jogaiba, de a szenvedő 
Moyses Márton ezt már nem érte 

meg. 
 Egy másik kiemelkedő sze-
mélyisége az erdélyi ’56-nak Szo-
boszlay Aladár volt. A Szoboszlay 
összeesküvés 1955 és 1956 között 
zajlott. Szoboszlay Aladár, pecskai 
római-katolikus plébános kidol-
gozott egy közös román-magyar 
államszervezet tervet, amelynek 
létrehozatala megszüntette volna 
az etnikai feszültségeket. A terv 
további részletei: a kommunista 
diktatúra felszámolása, az alapve-
tő polgári jogok (szólás-, vallás- és 
sajtószabadság) visszaállítása, va-
lamint a kollektivizálás megszün-
tetése. A szervezkedés résztvevői 
fegyveres felkelést akartak kirob-
bantani 1956 augusztusában, de 
nem valósult meg a terv. Szobosz-
layék, a magyar forradalom hírére, 
újabb felkelést akartak kirobban-
tani október 26-án, de semmi sem 
történt. Végül, az összeesküvőket 
besúgták és 1957-ben a Securitate 
letartoztatta őket. A vádlottak tár-
gyalását Kolozsváron tartották, a 
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Bartis Ferenc/ Csomafáy Ferenc  - 
Wikipédia

halálos ítéletet 1958. május 30-án 
mondták ki. Az ítélet végrehajtá-
sára 1958. szeptember 1-én került 
sor, Temesváron. 
 A megtorlás másik nagy 
áldozata Sas Kálmán érmihály-
falvi református lelkipásztor volt, 
aki 1944-ben Maléter Pált bújtatta, 
aki ejtőernyős partizán volt. Mivel 
Maléter, az 1956-os forradalom 
alatt, a felkelők oldalára állt, vele 
együtt Sas Kálmán is kegyvesztett 

lett. A református lelkészt 1958 
február 19-én tartoztatták le, majd 
a szamosújvári börtönbe zárták, 
ahol 1958. október 6-án kivégez-
ték és a szamosújvári rabtemetőbe 
temették el, jeltelen sírba. 
 Az 1956-os forradalom 
hírére a kolozsvári Bolyai Tudo-
mányegyetem diákjai is szervez-
kedni kezdtek. November 1-én 
többen kimentek a Házsongárdi 
temetőbe, ahol gyertyát gyújtottak 
a nemzeti panteon nagyjainak sír-
ján. Ez a cselekedetük nem maradt 
következmények nélkül, többjüket 
letartoztatták és meghurcolták. 
 1958. október 26-án a Bo-
lyai Tudományegyetem diáksága 
egy nagygyűlést szervezett, mely-
nek fő témája 1956 volt. Ez a talál-
kozó a füttyős gyűlés néven került 
be a történelembe. Utána valósá-
gos boszorkányüldözés kezdődött. 
Elítélték Bartis Ferencet, Péterffy 

Irént, Varró Jánost, Lakó Elemért, 
Páll Lajost, Vastag Lajost, Iamandi 
Emilt és Szilágyi Árpádot. 
 Az egyetem sorsa is hama-
rosan megpecsételődött. 1959 feb-
ruárjában bejelentettek, hogy az 
erdélyi magyarság fellegvárának 
számított Bolyai Tudományegye-
temet egybeolvasztották Babes 
Tudományegyetemmel és létrejött 
a ma is működő Babes-Bolyai Tu-
dományegyetemet. 
 A kommunizmus erdélyi 
magyar áldozatainak listája sok-
kal hosszabb, mint amit én ebben a 
cikkben felsoroltam, ezért csak pár 
fontosabb eseményt és személyt 
szerettem volna kiemelni. Amint 
a terjedelem és a téma megengedi 
foglalkozunk a többi eseménnyel 
és személlyel is. 

Petre (Petrache) Goiciu - Adevarul

Riti József Attila
A szamosújvári 
börtönlázadás

 A romániai kommunizmus 
megtorló gépezetének egyik fon-
tos fogaskereke a XVI. században 
épített Martinuzzi várban működő 
szamosújvári börtön volt. A kom-

munista hatalomátvétel után a sza-
mosújvári börtön foglyai, kivétel 
nélkül mind a rendszer ellenfelei 
voltak. Az őrök kegyetlenek vol-
tak, a körülmények kritikán aluli-
ak, az erőszak pedig hozzátartozott 
a mindennapi élethez.
 Az őrök brutalitása és az 
elviselhetetlen körülmények kö-
vetkeztében 1958. július 14-én ki-
tört a szamosújvári börtönlázadás. 
Az egyik cellában, ahova száz em-
bert bezsúfoltak, befalazták a vé-
cét és helyébe egy csebret raktak. 
Az ürülék elviselhetetlen szaga 
és a levegő hiánya ingerlékennyé 
tette az embereket és fellázadtak, 
a lázadás pedig futótűzként terjedt 
végig a börtönön A rabok ledobál-
ták az ablakokra felszerelt faredő-
nyöket és óriási üvöltésbe kezdtek, 
még a börtön szirénáját is túlüvöl-
tötték. A börtön kegyetlen parancs-
noka, Petre Goiciu szekusezredes 
Kolozsvárról kért segítséget, mert 
a börtön személyzete nem tudott 

megbirkózni a felkeléssel. A kar-
hatalmi erők állig felfegyverkezve, 
véletlenszerűen belőttek a zsúfolt 
cellákba, ahol többen meghaltak. 
A halottak és sérültek számáról 
sohasem készült hivatalos jelentés. 
Ezt követően a cellákból kiemel-
ték azokat a személyeket, akikről 
azt hitték, hogy a lázadás szerve-
zői voltak és elvitték őket. 
 Petre Goiciu a kommunista 
rendszer egyik hóhérra volt, a túl-
élők emberfeletti kegyetlenségéről 
beszélnek. Galacról került Szamo-
sújvárra. Paul Goma, disszidens 
író a Gherla című művében azt írta, 
hogy Goiciu Gheorghe Gheorg-
hiu-Dej egyik kegyeltje volt, 
ugyanis annakidején együtt dol-
goztak a galaci vasúti műhelyben. 
Goiciu ott volt bádogos. 1958-ban 
nyugdíjazták, utána pedig haza-
költözött Galacra. Nem érte el az 
elszámolást, ugyanis 1980-ban, ki-
tüntetve ágyban párnák között halt 
meg. 

Helytörténet
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Nicolae Ceausescu Kolozsváron, 1987-ben/Minerva Archívum

Kovács Miklós

A kommunista rendszer Romániában
 Sokszor hallottuk nagy-
szüleinktől vagy akár szüleinktől, 
hogy regén a kommunizmus idő-
szakában mennyivel egyszerűbb 
és jobb volt az élet, mint napja-
inkban. Vajon tényleg így van ez? 
Tekintsünk hát egy kicsit a múltba, 
amely nem is olyan régen még Ro-
mánia jelene volt.
 A kommunizmus és a kom-
munista párt Romániában a II. vi-
lágháború után emelkedett ki és 
erősödött meg. Az országot meg-
szállta a Szovjetunió, majd 1946-
ban a Román Kommunista Párt 
elcsalt választások következtében, 
magához ragadta a hatalmat. 
 1947 decemberében le-
mondatták I. Mihály királyt, akit 
elűztek az országból és kikiáltot-
ták a népköztársaságot. 1948-ban 
államosították a gazdaságot, majd 
szovjet mintára átszervezték az 
oktatási rendszert. 1949-ben meg-
kezdték a mezőgazdaság államosí-

tását, melynek következtében több 
tízezer embert deportáltak vagy 
bebörtönöztek azok közül, akik 
nem akartak beszállni a termelő-
szövetkezetekbe. A börtönökben 
megkínozták a rendszer ellenfe-
leit, a kényszermunkatáborokban 
halálra dolgoztatták őket. 
 1958 után amikor a Szovjet 
katonák kivonultak Romániából a 
deportálások és a bebörtönzések 
száma csökkent. A politikai státus-
foglyokat szabadlábra helyezték, 
vagy köztörvényes besorolást kap-
tak. Ezt követően a ’60-as évek vé-
gén és ’70-es évek elején Románia 
életszínvonala és gazdasága fejlő-
dött és az emberek is relatívan jól 
éltek.
 Gheorghe Gheorghiu-Dej 
halála után Nicolae Ceaușescu, 
1965-ben átvette a hatalmat és 
évről évre kezdte átalakítani az 
országot. Kínai mintára bevezette 
személyi kultuszát, mígnem egy 

totális diktatúrát ki nem alakított, 
amelyben ő volt a mindenható és 
sebezhetetlen személy.
 A ’70-es évek végére 
Ceaușescu tönkretette az országot, 
mivel belekezdett az erőltetett ipa-
rosításba, falurombolásba és ren-
geteg kölcsönt halmozott fel, amit 
a 80-as években visszafizetett. 
Mindezek az életszínvonal rom-
lásához és a jegyrendszer beve-
zetéséhez vezettek. A megromlott 
életszínvonal és a személyi kultusz 
nyomása miatt felhalmozódott tár-
sadalmi feszültség 1989 decem-
berében robbant amikor a nép fel-
lázadt és megdőlt a kommunista 
rendszer.
     Igaz a nagyszülők mondhatják, 
hogy jó volt a kommunizmus, mert 
mindenkinek volt munkája, háza 
és pénze, de egy valamit elfelejte-
nek hiába volt pénz, ha nem volt 
mire elkölteni és az ember nem 
volt szabad. 
      Végezetül pedig a kommuniz-
mus egy olyan példát mutatott a 
jövő generációjára nézve, amiből 
tanulni kell és amit soha nem sza-
bad elfelejteni, hisz a kommuniz-
mus is a történelmünk része.

„ Az építészeti alkotás 
hozzájárul országunk 

városai és falvainak 
szépítéséhez, amelyek 

megjelenése minden nap 
megváltozik.” 

(Nicolae Ceausescu, 
1965. május 19)
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Orbán Viktor beszédet mond Nagy Imre újratemetésén/nol.hu

Riti József Attila

Rendszerváltoztatások Európában
 Gorbacsov a hatalomra 
lépése után a hidegháborús fe-
szültség enyhítésével igyekezett 
előteremteni a forrásokat a belső 
gazdasági reformokhoz. 
 1987 decemberében USA 
és a Szovjetunió megállapodást kö-
tött az összes közép-hatótávolságú 
atomfegyver megsemmisítéséről.  
1988-ban Gorbacsov bejelentette, 
hogy 50 ezer szovjet katonát és 5 
ezer páncélost kivonnak az NDK, 
Csehszlovákia és Magyarország 
területéről, valamint félmillió fő-
vel csökkentik a Szovjetunió had-
erejét.
 Az 1980-as évek második 
felében a Szovjetunió kénytelen 
volt feladni a harmadik világban 
(akik nem tartoztak sem a de-
mokratikus és sem a kommunista 
blokkhoz) megszerzett katonai és 

politikai pozícióit. Az évtized 
végére kivonult Afganisztánból 
is. 1989-ben elvetette a Brezs-
nyev-doktrínát és bejelentette, 
hogy minden eddigi szovjet befo-
lyási övezetbe tartozó ország maga 
döntheti el, hogy milyen utat vá-
laszt magának. 

Magyarország
 1987-ben az ellenzék meg-
szervezte az első lakiteleki találko-
zót, melynek fő célja az volt, hogy 
a hatalom elismerje az ellenzék te-
vékenységét. A találkozót követő-
en, 1987 őszén létrejött a Magyar 
Demokratikus Fórum (MDF). 
 1988-ban létrejött a Fia-
tal Demokraták Szövetsége (FI-
DESZ) és a Szabad Demokraták 
Szövetsége (SZDSZ). A két párt, 
az MDF-el együtt alkotják a rend-
szerváltó pártokat. A FIDESZ-t 

a Kádár-rendszerrel elégedetlen, 
radikális főiskolás-egyetemista fi-
atalok hozták létre. Az SZDSZ-t 
pedig a Beszélő körül szerveződő 
értelmiségiek. 
 1988-ban a Magyar Szoci-
alista Munkáspártban (MSZMP) a 
Kádár vonal kibukott a hatalom-
ból, az új főtitkár Grósz Károly 
lett. A bizottságba pedig bekerül-
tek Pozsgay Imre és Nyers Rezső. 
 1989. április 7-én az el-
lenéki szervezetek létrehozták az 
Ellenzéki Kerekasztalt. 1989. au-
gusztus 19. zajlott a Páneurópai 
piknik, mely három órára megnyi-
totta a vasfüggönyt. A rendszer-
váltás egyik fő mozzanata 1989. 
június 16-án zajlott, Nagy Imre és 
mártírtársainak ünnepélyes újrate-
metése. A szertartás a Hősök terén 
volt és több százezer fő vett részt. 
Orbán Viktor éles hangú beszéd-
ben követelte a szabad választáso-
kat és a szovjet csapatok kivoná-
sát.
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1989 október 23-én kikiáltották a 
III. köztársaságot, majd 1990 tava-
szán országgyűlési választásokat 
szerveztek, melynek következté-
ben Antal József vezetésével, az 
MDF alakított korányt. 

Románia
 1989. december 17-én 
népfelkelés tört ki Temesváron. A 
temesváriak meg akarták akadá-
lyozni Tőkés László lelkipásztor 
áthelyezését. A megmozduláshoz 
csatlakozott Temesvár román la-
kossága is.
 Nicolae Ceausescu diktátor 
megpróbálta leverni a lázadást, de 
nem járt sikerrel és a felkelés or-
szágos lett. 
 A december 21-én szerve-
zett szimpátiatüntetés rosszul sült 
el és a fővárosi lakosság ellene for-
dult. December 22-én szökni pró-
bált, de letartoztatták, elítélték és 
december 25-én kivégezték őt és 

feleségét is. A hatalom az ugyan-
csak kommunista elit kezébe ke-
rült, az államfő Ion Iliescu lett. 

Lengyelország
 Lengyelországban békés, 
tárgyalásos úton kezdődött meg a 
kommunista rendszer felszámo-
lása; a pártállam képviselői és az 
ellenzéki erők közös egyeztetések 
során állapodtak meg az egyes 
politikai lépésekről. A parlamenti 
választásokon bebizonyosodott a 
Szolidaritás társadalmi támoga-
tottsága. Jaruzelski tábornok rö-
videsen egy nem kommunista mi-
niszterelnököt nevezett ki. 

Német Demokratikus Köztársa-
ság (NDK)

 1989 nyarán több ezer ke-
letnémet állampolgár Magyaror-
szágon keresztül próbált Ausztriá-
ba jutni. A Németh Miklós vezette 

magyar kormány végül megnyitot-
ta előttük a nyugati határokat. A 
következő hónapokban a demok-
ratikus változásokat követelő tün-
tetések végleg megrendítették az 
NDK politikai vezetését. A tünte-
tők a keletnémet határőrök szeme 
láttára megkezdték a berlini fal le-
bontását november 9-én. 

Csehszlovákia

 1989 őszén tüntetéssorozat 
vette kezdetét Prágában. Novem-
berben a tömegtüntetések nyomá-
sára a pártállam itt is meghátrált, 
és december végén köztársasági 
elnökké választották Václav Ha-
velt. A „bársonyos forradalmat” 
követően előtérbe került a csehek 
és szlovákok együttélésének kér-
dése. Az ellentétek kiújulása végül 
békés szétváláshoz vezetett, 1993.  
január 1-től Csehország és Szlová-
kia különálló országgá vált.

A páneurópai piknik/ paneuropaipiknik.hu
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Helytörténet
Juhos Bálint (V. A) 

A kommunizmusról kér-
deztem dédmamámat

 A kommunizmusról kér-
deztem dédmamámat, Kovács 
(Mánya) Johannát, aki 1936-ban 
született. Az őáltala mondottakat 
összefoglaltam össze az alábbiak-
ban. 
 „Gyermekként nem úgy él-
tük át a vakációkat, mint ti most. 
Össze kellett szedjük a búzakalá-
szokat miután arattak, hogy ne-
hogy valami kárba vesszen. Iskola-

időben pedig reggel korán el kellett 
menni a Sétatérre cserebogarakat 
gyűjteni, amiket megsemmisítettek 
mert a cserebogarak kártékonyak. 
Az őszi hónapokban elvittek minket 
kukoricát szedni, de nem voltam 
hozzászokva ehhez a munkához és 
alig bírtam letörni a kukoricát. A 
téli hónapokban az iskolába kellett 
fát vigyünk mert nem voltak fűt-
ve az osztálytermek és hideg volt.  
Minden diák három-három fát kel-
lett vigyen magával. 
 1948-ban, amikor volt az 
államosítás, a gazdagok gyerekeit 
kitették az iskolából, nekem is há-
rom osztálytársamat eltanácsolták, 
mert módos családból származtak. 
Nagyon sajnáltük őket. 

 Az iskola befejezése után 
mindenki oda kellett menjen dol-
gozni, ahova küldték. Én könyve-
lést végeztem, így könyvelőként 
álltam munkába. 
 A kommunizmus végén sor-
ba kellett álltunk, mert bevezették 
a jegyrendszer. Naponta járt egy 
kenyér, havonta járt 10 tojás, egy 
vaj és kevés hús. Nagyon hosszú 
sorokat kellett kiállnunk és nagy 
volt a lökdösődés is. Volt, aki a ci-
pőjét is elveszítette a nagy sorba-
állásban. 
 A kommunizmusban az volt 
a legrosszabb, hogy a munkahe-
lyen és mindenhol nagyon sok volt 
a besúgó.”

1638 július 5 – I. Rákóczi György 
fejedelem a szamosújvári várban 
mulatott.
1728. július 20 – Az alig megalapí-
tott városban kiütött a tűzvész.
1773 – II. József császár Szamo-
sújvárra látogatott (akkor még 
trónörökös volt), a Dániel Todorán 
házban szállt meg három órát. Ott 

is reggelizett.
1784. július 15 – A népiskolában 
kötelezővé tették a német nyelvet.
1840 – Nagy szárazság volt. Alig 
július végén esett az eső
1855 – A börtönben kitört a kolera 
járvány. 
1894 – a város eldöntötte, hogy 
az állam 1000 éves fennállásának 
tiszteletére a Szamosújvár városi 
örm. kath. algymnasiumát, főgim-
náziummá alakítja. Így jött létre a 
Szamosújvári Magyar Királyi Ál-
lami Főgimnázium.
1902 – Kádár János, történész 
lett az Állami polgári leányiskola 
igazgatója.
1925. július 9 – Nagy vihar sújtotta 
a várost, kárt okozott az állatokban 
és az erdőkben. 
1945 – a városvezetés elrendelte a 
férfiak munkaszolgálatát, azzal a 
céllal, hogy csökkentsék a károkat 
és újjáépítsék a várost. A munka-
szolgálat ideje 5 nap/év, de az öt 
napból hármat pénzel ki lehetett 

váltani.
1948. július 1 – A kommunista vá-
rosvezetés létrehozott egy helyi ér-
dekeltségű gazdasági szervezetet, 
mely a Progresul nevet viselte és 
magába tömörítette az államosított 
gazdasági érdekeltségeket.  gazda-
sági szervezetet, mely a Progresul 
nevet viselte és magába tömörítet-
te az államosított gazdasági érde-
keltségeket.

További online tartalmakért 
szkenneld be a kódot

Riti József Attila

Szamosújváron történt az évek folya-
mán, júliusban

A főtéri székesegyház
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Iskolai hírek

Rendhagyó ballagás az örmény – 
katolikus székesegyházban

Viseletbe öltőzött ballagók/ Riti József Attila

Riti József Attila

 A koronavírus járvány mi-
att iskolánk 2016-2020-as évfo-
lyamának ballagása rendhagyónak 
sikerült. Az egészségügyi proto-
koll miatt a ballagást nem lehetett 
előre eltervezni és sem megtartani 
az iskolában úgy ahogy, az iskola 
2016-os alapítása óta minden év-
ben. Székely Melinda és Schuller 
Hajnal osztályfőnököknek kö-
szönhetően a ballagást mégis meg-
tarthatta az iskola, egy történelmi 
helyszínen, a főtéri Szentháromság 
örmény-katolikus székesegyház-
ban.  
 Minden ballagás az iskola 
udvarán lévő hídon való átvonu-
lással kezdődik és ez az idén sem 
volt másképp. Ezt követően a bal-
lagó diákok és osztályfőnökök 
átvonultak a főtéri székesegyház-
ba, ahol a járványügyi előírásokat 
betartva jelen volt a tanári kar, a 
tizenegyedik osztályok képviselői 
és a diákok szülei.

 A székesegyházban az ün-
nepség ökumenikus istentisztelet-
tel kezdődött, amit Küsmödi Attila 
plébános, Vajda Dániel református 
és Kovács Árpád adventista lelki-
pásztorok celebráltak. 
 A ballagás, amin a végző-
sök iskolalogós maszkban, széki 
és mezőségi népviseletben vettek 
részt, felszólaltak az iskola igaz-
gatója, Timsa Ildikó, a végzős 
osztályfőnökök, valamint a végzős 
osztályok képviselői Tamás Beáta 
és Kiss Csenge. A ballagókat Zse-
kán Tímea és Nagy Antónia tizen-
egyedikes diákok búcsúztattak.  
 A búcsúztatók után az Ör-
döngös zenekar két ballagó tagja, 
Szabó Boglárka és Miklósi Hunor 
Szilágyi Erzsébet balladáját éne-
kelte, majd Nagy Dorottya, Gál 
Laura és Kovács Miklós elszaval-
ták József Attila Félidő 0-0 című 
versét.
 A ballagáson nem maradt 

el a diáktanács vezetőjének, Szi-
lágyi Lorándnak beszámolója sem, 
amelyben arról tanúsított bennün-
ket, hogy mennyire életképes és 
aktív közösséget képeznek diákja-
ink. A díjazás előtt iskolánk egyik 
tehetsége, az Ördöngös zenekar 
egyik tagja, Miklósi Hunor elsza-
valta saját versét is. 
 Az ünnepségen a tanul-
mányi eredmények mellett több 
különdíjat is átadtak. A legjobb 
tanulmányi eredményért járó Ke-
mény Zsigmond emlékdíjat Tim-
sa Ildikó igazgató adta át Miklósi 
Amáliának (négyéves átlaga 9,81) 
és tolmácsolta báró Kemény End-
re üzenetét, aki az erdélyi Helikon, 
a marosvécsi Kemény Alapítvány 
és a Kemény család által adomá-
nyozott emlékplakett részleteit 
mutatta be. A Téka Alapítvány ál-
tal alapított Fiatalok a közösségért 
díjat (azok a diákok kapnak, akik a 
Téka alapelveit követve, középis-
kolai éveik alatt kiveszik a részük 
a közösségi munkából) Balázs-Bé-
csi Enikő adta át a következő diá-
koknak: Kiss Csenge, Kiss Kriszta, 
Miklósi Hunor, Szilágyi Lóránt, 
Nagy Tibor és Szabó Boglárka. 
A Téka Szórványkollégium díját 
Rariga Imola, a kollégium igazga-
tója adta át Bíró Annamáriának. A 
Romániai Magyar Pedagógusszö-
vetség különdíját Kovács Mónika 
kémia-fizika tanár adta át Nagy 
Dorottyának. Az RMDSZ díját pe-
dig Csorba Zsuzsi adta át Szilágyi 
Lorándnak, aki RMDSZ ifjúsági 
szervezetének egyik aktív tagja. 
 Az ünnepség végén, a bal-
lagó diákok, a szüleikkel közösen 
hagyták el a templomot, ami to-
vább emelte a ballagás ünnepé-
lyességet. 
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A diákok küldték

Fodor Kristóf
A gernyeszegi Teleki Kastély

Fodor Nóra
A Teleki kastély

Ez a kastély nem remeg 
Mayerhoffer András műve
Teleki család lakott benne 
Nem is olyan régen

A Maros ékköve nevet kapta
Biztos azért, mert U alakú az 
alapja
52 szobája és 365 ablaka
Olyan, mint az év beosztásá-
nak alapja

A nagyszalon szépsége egy 
porcelánkályha
S persze üvegcsillár a párja 
A 2. világháború alatt kiürí-
tették a várat
Nem maradt semmi csak az 
ajtó meg a kályha

Teleki Mihály a vár utolsó 
ura
Okleveles gazdász és a Jo-
hannita rend lovagja 
A román Egészségügyi Mi-
nisztérium lakta
2009-ig TBC megelőző inté-
zet és a gyerekek otthona 

2011-ben a Teleki fivérek 
visszaszerezték a kastélyt 
Renoválták vagyis újabbá 
tették
Rendezvények helyszíne lett
Még máig is látni lehet.

A bemutató folytatódik a 
hátoldalon
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