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A "GYULAI LEVÉL" TÖRTÉNETE 

Ez év elején nagy port kavart fel az ország köz-
véleményében a gyulai MDF szervezetnek a Magyar Nem-
zetben közzétett levele. Az erdélyi menekültek ügyében 
aggódó szívvel megszólaló gyulaiak maguk sem tudták, 
hogy levelükkel mekkora érzelmi és politikai viharokat 
fognak kelteni. Az emberi humánum legtisztább megnyil-
vánulása akarva-akaratlan más jelleget öltött. 

Vegyük sorra az eseményeket: 
Az 1988-as év folyamán számos sajtóorgánumban olvas-
hattunk, hallhattunk arról, hogy milyen hányattatott 
az Erdélyből hozzánk menekültek sorsa, s milyen tragi-
kus események történnek a magyar-román határszakaszon. 
NÉPSZABADSÁG 1988. karácsonyi számában Borbás Katalin 
riportot készített két menekült családdal; részlet e 
riportból: " ... El játszottuk, mintha szüretelni 
mennénk. Nem részletezem az utat, iszonyatos volt. A 
félelem is, és az a sok holttest amibe botlottunk ... 
én ápolónő vagyok és láttam, hogy lőtt seb van rajtuk ..." 

Az Élet és Irodalomban Petru Romosán költő is szá-
mos tragikus esetről tesz említést. 

Hivatalos közlemény ezidőtájt nem jelent meg a kér-
dést illetően. 

1989. január 09. Magyar Nemzet: "Javaslatok az erdélyi 
menekültek érdekében" címmel megjelenik a gyulaiaknak 
Stadinger Istvánhoz írott levele, az erdélyi menekül-
tekkel való bánásmód és a határmenti állapotok tárgyá-
ban : 
/részlet/ " ... követeljük, hogy az Országgyűlés köte-
lezze a kormányt, hogy országunk csatlakozzék az 1951-es 
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genfi konvencióhoz ... hogy döntsön az Országgyűlés 
menekülttáborok felállításáról, és biztosítsa annak 
lehetőségét, hogy azokat az ENSZ Menekültügyi Bi-
zottsága vizsgálhassa." 

Az eredeti levélben itt következik az aláírás. A 
Magyar Nemzet szerkesztőjének "jóvoltából" azonban ez 
az aláírás a mellékelt tényvázlattal egybeszerkesz-
tett egységes szöveg alá került. A különbséget aligha 
kell hangsúlyoznom. 

Ebben a tényvázlatban találhatók kavarták fel 
a közhangulatot, és zavarták meg a hivatalos szer-
vek gondolkodását. Jellemző, hogy a levélben felsorolt 
eseteket bizonyítandó tényékként kezelték, holott már 
a kezdő mondatból nyilvánvaló, hogy itt nem erről van 

Belügyi forrásból származó információ: Körülbe-
rom hónapja elterjedt a hír a határ közelében 
között ..." Tehát arról van szó,, hogy azt beszé-

emberek ... Ezek bizonyítása az egyszerű állam 
oknak aligha sikerülne. Bizonyítani itt csak a 
i szervek tudnának, hisz minden adat az ő kezük-
n. 
ermészetesen a hivatalos reagálás nem késett, ta-
a haláleseteket és a tömeges visszaadást. 
MEGYEI NÉPÚJSÁG 1989. január 10. Mihalik György 
ezredes, a megyei főkapitány nyilatkozata: " ... 
az áttelepülés megindult a határ másik oldaláról 

r közelében egyáltalán nem fordult elő haláleset, 

olyan emberrel sem találkoztunk, akin lőtt seb 

olna." 
Ugyancsak ebben a lapban - a sors, de sokkal in-

kább a szerkesztő iróniájaként - ugyanezen az oldalon 
olvasható az "Erdélyi németek - félúton" című írás: 

szó: " 
lül há 
lakók 
lik az 
polgár 
belügy 
ben va 

T 
gadva 
BÉKÉS 
rendőr 
amióta 
a hatá 
de még 
lett v 
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"Sok menekülőt lelőttek a határon, sokat a kutyák tép-
tek szét. Ha valaki szörnyűségeket akar látni, menjen 
Romániába, vagy álljon a román-magyar határon ! A tit-
kosrendőrség nagyon erős, ezért senki sem mer szólni. 
Ha mégis, az másnapra eltűnik. Az emberek csak a csodá-
ra várhatnak. Játékpisztollyal senki sem indulhat a tan-
kok ellen ..." 

A jugoszláv sajtóban számtalan esetben beszámoltak 
inár halálesetekről a jugoszláv-román határon. Köztudott, 
hogy a menekültek jórésze Magyarország felé indul, és 
nem tűnik hihetőnek, hogy ott lőnek, itt nem. A dolog 
emberi oldalát nézve lényegtelen, hogy a határ melyik 
oldalán éri utol a halál az embert, de azt hiszem, az 
mindenkinek nyilvánvaló, hogy a golyó a határon nem áll 
meg. 

A halálesetek mellett a visszaadás ellen is szót 
emeltek a gyulaiak. A Békés megyei rendőrfőkapitány el-
mondása szerint mindenkit csak körültekintő vizsgálat 
után adnak vissza. 

Az egyik Romániából áttelepült fiatalember elmond-
ta, hogy két ízben már visszaadták, és egyik alkalommal 
sem járt semmilyen bizottság előtt. Ugyanakkor egy má-
sik forrásból arról értesültünk, hogy a határőrs parancs 
nokok fel voltak hatalmazva, hogy már a határról vissza-
kényszerítsék a menekülteket. Objektív viszgálatról azt 
hiszem, ez esetben sem beszélhetünk. 

A sajtóban megjelent cáfolatok csak a jéghegy csú-
csát jelentették annak a munkának, amellyel megpróbálták 
lehetetlenné tenni a gyulai MDF szervezetet. Ügyész-
ségi vizsgálat indult ellenük azt vizsgálva, hogy rémhír-
terjesztés alapos gyanújával kik ellen kell nyomozást el 
rendelni . 
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"BTK 270. § (1) Aki mások előtt olyan valótlan 
tényt - vagy való tényt oly módon elferdítve - állít 
vagy híresztel, amely alkalmas a köznyugalom megzava-
rására, vétséget követ el." 

A törvény a gondatlan elkövetést nem bünteti, tehát a 
rémhírterjesztés csak szándékosság esetében bünteten-
dő. A szándékosság ez esetben pedig nyilvánvaló abszur-
ditás. 

Tény viszont az is, hogy azok az itt élő emberek, 
akik korábban elmondták tapasztalataikat nem voltak 
hajlandók azt megismételni, sőt letagadták, hogy ilyes-
mit mondtak volna. Vajon időközben kik győzték meg őket, 
hogy jobb, ha nem láttak semmit ? 

" ... A vizsgálatok lezárultak. A Legfőbb Ügyészség 
tényfeltáró vizsgálatának eredményét elfogadjuk. Mind-
amellett úgy véljük, hogy a román rezsim által elköve-

i 

tett atrocitások jórészt valószínűleg csak évek, év-
tizedek múlva fog kiderülni. Nem sok kétség férhet 
ahhoz, hogy román földön voltak holttestek. Lőtt sebek ? 
Bizonyítékok ? Bár nincsenek magnófelvételeink a puska-
lövések hangtani analízisével /csak tapasztalt határmen-
ti vadászok mondják el megfigyeléseiket/, nincs kimu-
tatásunk a román határőrök "eredményes" vagy eredmény-
telen töltényfelhasználásáról, egyértelműnek látszik szá-
munkra a menekültek és a határmenti lakosság elbeszélé-
séből, az a tény, hogy igenis sok esetben lőttek a ro-
mán határőrök és sajnos, találtak is." /Részlet a Békés 
megyei MDF szervezetek által március 15-én megjelen-
tetett kiadványból./ 

, Felmerül a kérdés mit értek el a gyulaiak ezzel a 
levéllel. Az eseményeket értő szemmel figyelő tudja, 
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hogy sokat. Leállt a menekültek tömeges visszaadása; 
ezentúl bírósági ítélet nélkül senkit nem lehet vissza-
küldeni . 
Döntés született a menekülttáborok felállításáról. 
A legújabb hír pedig, hogy Magyarország csatlakozik az 
1951-es genfi konvencióhoz. 

A hivatalos körök álláspontja elmozdult tehát a 
holtpontról, mind a belpolitikában, mind a külpolitiká-
ban konstruktív lépések történtek a határokon kívül élő 
magyarok és a menekültek ügyében. 

FÁBRY GYÖRGY 


