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Tudós volt, nem politi-
zált.PályájaelejénMes-
terét, Pósta Bélát, a ko-
rabeli magyar régészet
egyik oszlopát elítél-
te, amiért az embereket
politikai hovatartozásuk
alapjánbírálta el. 1949-
es pokoljárásán tett val-
lomásában leszögez-
te:„1910ótapolitikával
nem foglalkozom”. Ezt a 
politikátkerülőigazem-
bert a megrontott igaz-
ságszolgáltatás fize-
tett szolgái erkölcstelen
szerencselovagoksegéd-
letéveltörvényelécitál-
ták.Nemvoltelégafélárvaság,amellyel
gyermekkorában a sors megpróbálta, s
amelynekelviselésétörménykatolikusár-
vaház,majdpedigpiaristaatyákgondos-
kodásatetteelviselhetővé.Esegítőkezek
hitbőlfakadóönzetlenszolgálatátelfogult
bírákutóbbellenefordították.Asoviniz-
musleprájátólmegfertőzöttidőkítélkezői
pedignemtudtákelviselni,hogyörmény
apa ésmagyar anya gyermeke szemreb-
benésnélkülmegvallja:„Énörmény-ma-
gyar voltam, vagyok és maradok”, és e
szerintiscselekedjék.
A pokoljárások sorát az első világhá-

ború vezette be, amit a galíciai fronton

Roska Márton, az egyetemi tanár

Roska Márton (1880–1961) tudományos körökben jól csengő nevet hagyott maga 
után. Tanulmányai szakemberek ihletadó forrásai, a kolozsvári történelmi múze-
um és néhány társa a régészeti ásatásain feltárt leletek sokaságát, a néprajzi múze-
um a száz év előtti népélet hiteles emlékeit mentő szenvedélye bizonyságait kínálja 
a látogatónak.

Vincze Zoltán
Roska Márton régész pokoljárása

szenvedett végig. Meg-
érte a világméretű öl-
döklés végét. „A sírás
fojtogatja torkunkat. 
[…] Ezt hozta nekünk
az angyalmáma”– sír-
ta el fájdalmát jegyzet-
füzetének 1918. kará-
csony szombatján, Ko-
lozsvár román megszál-
lásanapján.Aközösségi
és személyes megalázta-
tások sora munkahelye, 
aMagyarÁllamiEgye-
temÉrmészetiésRégé-
szeti Intézetének erő-
szakos elvételével foly-
tatódott (1919. május).

A Román Kormányzótanács az Erdélyi
Múzeum-Egyesület egyetemi kezelésben
lévő Érem- és Régiségtárát is birtokába
vette,bártulajdonjogánaktiszteletbentar-
tását ígérte.Egyelőre.Mert távlati tervei
köztazegyesületi tulajdonban lévőérté-
kesgyűjteményekmegkaparintásaa leg-
fontosabbakközöttfoglalthelyet.
RoskaMárton1919őszénkerült a ro-

mán királyi igazságszolgáltatás célke-
resztjébe.„Bűne”azvolt,hogyaRomá-
niávalszövetségesantanthatalmak(Ang-
lia, USA) sajtójában közölt cikkek for-
dításában és terjesztésében segédke-
zett. Olyan írások voltak ezek, amelyek
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szépítésnélkültártákanagyvilágeléaro-
mán hadsereg magyarországi garázdál-
kodását. 1919. november 5-én letartóz-
tatták, tíznapigvizsgálati fogságbantar-
tották, hazaengedése után pedig napon-
ta jelentkeznie kellett a haditörvényszé-
ken.Avád, saját tömör fogalmazásában:
„azállamérdekeiésahadseregellenvaló
propaganda,azellenséggelvalóösszeját-
szás.”Az 1920.május 5-i tárgyaláson a
katonaiügyész,azújságcikkek terjeszté-
sérevonatkozóbevallott„bűnt”,egészse-
reg „szamárság” betoldásával, valóságos
bűnlajstrommáduzzasztotta.(Utólag,ma-
gánbeszélgetésen, a hadbírói testület el-
nökeazeljárást„disznóság”-nakminősí-
tette.)Nehézcsaládikörülményekkelsúj-
tottvádlott-társaimegmentéseérdekében
Roska„tettük”egészódiumátmagáravál-
lalta.Az ügyész, mint várható volt, ha-
láltkértavádlottra,deatestületszavazat-
többséggelfelmentette.
Visszatérhetett korábbi munkahelyére,

a románná vált kolozsvári egyetem Ré-
gészeti és Érmészeti Intézetébe, de ad-
junktusi állásából lefokozták tanársegéd-
dé.Szerencséjéreazintézetélére„D. M. 
Teodorescu professzor személyében jó
szakemberésmegértő,nemeslelkűkollé-
gakerült,akitisztelteújmunkatársaifáj-
dalmát,méltányolta tudományosmúltju-
kat, s aki alatt a munka is megindulha-
tott.” Ám Bukarestből érkezett, nem tu-
dottmagyarul,márpedigazintézetirattá-
ránakkorábbianyagátkizárólagmagyarul
vezették.Atudományosszemélyzetegye-
düli román tagja,Constantin Daicoviciu 
gyakornok, tanulmányait a budapesti
egyetemenkezdte,ésmagyarnyelvtudása
révén az igazgatómegkerülhetetlen jobb
kezévé vált. Gondnoki állása az egyete-
mi ranglétrán gyors emelkedést biztosí-
tott számára. Szakmai haladásában nem

egyszer tapasztalta Roska segítő kezét.
A„köszönet”nemváratottmagára.
A türelmi idő tízévig,az intézet1929

februárjában történt átszervezéséig tar-
tott, neveKlasszikusTanulmányok Inté-
zetéreváltozott.Azújigazgatószemélyé-
rőlkapottelőzeteshíresztelésekvételekor
Roskatisztábanvoltavárhatóváltozások
jellegével.„Teodorescumegy,Panaitescu 
jön – idegenek el” – rögzítette sejtését
jegyzetfüzetében. Az új főnök első ma-
gyarellenesintézkedéseiazÉrem-ésRé-
giségtár magyar jellegének felszámolá-
sára, végső soron elkobzására irányul-
tak.Elvetteatulajdonjogotigazolóirato-
kat,akiállításróleltávolítottaazegyesület
ereklyéit,amagyarfeliratokat.Párnapig
személyétilletőenRoskamégbizakodott
(„Kiakartaktenni,deszükségvanrám”),
ám időmúltán jegyzetfüzetébekizárólag
rossz hírek kerültek: „Szorul a tér körü-
löttem”, „Daicoviciu parasztsága”, „Ko-
miszvitaPanaitescuval”,„idegsokkotka-
pok”, „D. eloltja lámpámat”, „Nem fo-
gadhatoksenkit,nemadhatoksemmiféle
információt.” A rosszindulatú utasítások
jórésztPanaitescuagyábanszülettekmeg,
de az ellenséges szándékú főnökmellett
Daicoviciuiskiélteösztöneit.Aszorítás-
banegy-egykolléga(Ion Grinţescu egye-
temitanár,I. Andrieşescubukarestimúze-
umigazgató)együttérzőgesztusaigyógy-
írként hatottak.Az összpontosított táma-
dás az Erdélyi Kárpát-Egyesület Roska
vezettemúzeumátiselérte.Fegyverrejte-
getésürügyénahatóságokaMátyás-ház-
banszékelőintézménytbezáratták(1934).
A további zaklatások megelőzése végett
Roska kilépett a turistaegyesületből, és
nyugdíjbakészült.
Ám a kellemetlenségek, a támadások

csupán a megsemmisítőnek szánt csa-
pás előjátékát képezték.Az alkalmat az
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Asztalos Miklós szerkesztetteA történe-
tiErdélycíműmunkamegjelenéseszol-
gáltatta, amelynek három fejezetét (Er-
dély az őskorban, a népvándorlás és a
honfoglalásidején)Roskaírta.1936.má-
jus4-énGherasim Pinteatanársegédfel-
jelentésttettelleneahadbíróságon.Más-
nap házkutatást tartottak a lakásán, har-
madnap a hadbíróságra idézték. Ugyan-
aznaptávollétében(!)Daicoviciusajtóér-
tekezletettartottahelyirománsajtókép-
viselőirészére.Akövetkezőnapoktudó-
sításai közölték Roska „bűnlajstromát”:
írásaiban Erdély és a magyarlakta terü-
letekmindenkoriegységétbizonygatja,a
tartománymagyarokáltalimegszállásáta
honfoglalásidejéreteszi,külföldönmeg-
jelentmunkáiban az er-
délyi helységek magyar
nevét használja. Éjsza-
ka a Daicoviciu irodá-
jában összegyűlt tudo-
mányos személyzet ha-
sonló tartalmú jelen-
tést fogalmazott. A fel-
jelentést T. Naum intéze-
tiigazgatómásnap(má-
jus 7.) továbbította Fl. 
Ştefănescu-Goangă rek-
tornak, aki újabb ház-
kutatásokat és kihall-
gatásokat követően jú-
nius 11-én azonnali ha-
tállyal felfüggesztette 
adjunktusi állásából.
Roska Márton az utcá-
ra került.
Jóleső érzéssel nyugtázta, hogy meg-

hurcoltatásábanavárosmagyarközvéle-
ményétmagamögötttudhatta.Azügyér-
demi részéről faggatózó, együttérző új-
ságírói tudakozódásra azt válaszolta:
„Dolgozni, dolgozni és dolgozni fogok

–minteddigistettem.[…]Nagyerőtad
ártatlanságomtudata.”
A hadbírósági tárgyaláson (november

13.) az ügyész kiemelte, hogy a vádlott,
román állami hivatalnok létére, egyma-
gyarrevizionistatársaságbantevékenyke-
dett.Roskavisszautasítottaavádakat,és
kijelentette:„ártatlannakérzemmagam”.
A kartársaira irigykedő, ellenük áskáló-
dó, összeférhetetlen Daicoviciut nevezte
megaperértelmiszerzőjének.„Amegje-
lent három tanulmány egyébként tisztán
tudományoskérdéseketfejteget,ésazok-
naksemmipolitikaicéljuknincs.Tiltako-
zomatudományoskutatásszabadságane-
vében,hogyebbenatekintetbenrejtettcé-
lokkalvádoljanak.”Avádtanúimegerősí-

tettékavádpontokat,vi-
szont a védelemnéhány
román tanúja az embe-
ri kiállás szép példáját
adta. Roska assziszten-
se, Traian Jianu kije-
lentette,hogycsaktudo-
mányos dolgokkal fog-
lalkoztak, és a vádlott-
ról semmi terhelőt sem
mondhat. Aurel Stoica 
nyugalmazott alezredes,
az egykori frontharcos
bajtárs azt mondta val-
lomásában: „magyar ér-
zelműember,dearomá-
nok iránt igazságossá-
got és emberiességet ta-
núsítottmindig.”Mircea 

Georgescu ügyvéd átgondolt érvelés-
sel verte vissza a vád indokait: a jelen-
lévők közül a könyvet senki sem olvas-
ta, tehát államellenes izgatásra nem al-
kalmas;románszakemberekmunkáikban
magyar városneveket használnak, még-
semítélikelőket;1918előttErdélybena

Roska Márton, a szegedi Csillagbör-
tön rabja
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románnyomtatványokon szabadonhasz-
nálhattak román helységneveket; a ma-
gyarokojtozi-szorosiátkelésesemmive-
szélytsemrejtmagában.Következtetése:
„Roskacsakazértbűnös,mertolyanállá-
savan,melyetelakarnakvennitőle.”
Roskautolsószójogánelhangzottgon-

dolatait igaza tudatából sarjadt erkölcsi
emelkedettséghatjaát:„Megraboltákazt
az oltárt, melynél három hónap híján har-
mincöt évig áldoztam, s kioltották azt a
szent tüzet,melynekvilágánál ezt az ál-
dozatot bemutattam: a becsületes, meg-
győződéses munka áldozatát. Uraim, ki
fogjaeztazoltártismétfelépíteni,kifog-
ja nekem ezt a szent lángot felgyújtani?
AzÖnök felmentő ítélete?Az legfeljebb
bizalmamegyrészétadhatjavissza.Ura-
im,ítéljenek!”Ahadbíróságállamellenes
izgatásmiattháromhavielzárásra,ötezer
lejpénzbüntetésreésösszes jogaihárom
évre szóló felfüggesztésére ítélte. Ítélet-
hirdetésutánletartóztatták.
Améltánytalandöntésamagyarközvé-

leménybenáltalánosfelháborodástkeltett,
deromándemokratikuskörökbenisvisz-
szatetszéstszült.Atekintélyestudóséspo-
litikus,Nicolae Iorgavéleményeszerintaz
erdélyi őskor kiváló kutatója tevékenysé-
génekmegszakításahiba,ésazelítéltmeg-
kegyelmezéséértakirályhozfolyamodott.
Az ésszerűség győzött, és november 30-
án,arománnemzetiünnepalkalmából,a
világháborúidejénmozgósítottésegyév-
nél rövidebb szabadságvesztésre ítéltekre
elrendeltkirályiközkegyelemalapján,há-
romhetifogságután,december3-ánRoska
elhagyta az ügyészségi fogházat. Pár
nap múlva Bukarestbe utazott: Iorgának,
Andrieşescunak,Grinţescunakazönzetlen
közbenjárásértköszönetteltartozott.
1937 januárjában visszavették az inté-

zetbe,újbólletetteazesküt,ámellenséges

légkör fogadta. A kirajzolódó további
megaláztatásokelőlazáttelepülésbeme-
nekült. Elbúcsúzott barátaitól, szülőföld-
jétől.Azerdélyikörútaugusztus22-iállo-
másaMagyarköblösvolt, fel is jegyezte,
hogy„elbúcsúzomfalumtól.”Szeptember
28-i naplójegyzete szerint „Útnak indu-
lunkDebrecenbe”.
Acívisvárosbantártkarokkalfogadták,

egyetemitanszékvárta,deamásodikbé-
csidöntésvisszahívtaKolozsvárra.1940
és 1945 között a Szegedről visszaköltö-
zött magyar egyetem régészeti katedrá-
jánésazÉrem-ésRégiségtárélénfelvette
PóstaBélakétévtizeddelkorábbanelsza-
kadt iskolateremtő munkájának fonalát.
Sajnos, az alig néhány éves kis magyar
világotújabbönkéntesszáműzetésselkel-
lettfelcserélnie.EzúttalazújbólSzeged-
re menekült egyetemen várt rá a régésze-
titanszék.
Nemsokörömeteltbenne.Akommu-

nista hatalomátvétel őt is utolérte.Meg-
hurcolásaakoncepciósperekszintemin-
denelemétmagábanhordozza.„Bizalmas
értesítés, hogy a Mindszenty-ügybenfelje-
lentettek”–olvassuknaplója1949.janu-
ár12-ibejegyzésében.Arendőrségrebe-
idézettnégydiákjábólésLehel Istvánad-
junktusbólazelőadásainállítólagelhang-
zott kijelentéseket csikartak ki, amelyek
„igazolták”akommunistaelleneséssovi-
nisztalázításbűntettérefelépítettkoncep-
ciót. Íme,néhányrészleta terhelővallo-
másokból: „Magyarország és Erdély ré-
gészeti szempontból egységet képez és
így Csonka-Magyarország Erdély nél-
külésErdélyCsonka-Magyarországnél-
küléletképtelen”.Vagy:„atöbbszázéves
magyar kultúrát a románok már tönkre-
tették”; az iskolák államosításával a de-
mokratikus rendszer tönkretette évszá-
zados kultúránkat, „melyet a papságtól
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kaptunk”; „Mindszenty az egyedüli ge-
rincesmagyarazországban”;„Akommu-
nistákazországszekerétfelfordították,és
úgy akarják azt húzni”; „Apártban csak
a söpredék van,mertminden becsületes
magyarembermégapárttájékátiselke-
rüli”; „Most zsidóországbanélünk, és a
zsidókteljesenráfeküdtekamunkásságra
éskiszipolyozzák.”
1949. január 19-én őtmagát is kihall-

gatták, a rágalmakat rendre visszauta-
sította. Mindhiába.A február 2-án szer-
kesztettvádiratnemvettefigyelembevé-
dekezését,éskizárólagaterhelőtanúval-
lomásokra épült: a vádlott felsorolt kije-
lentéseiademokratikusállamrendszerés
egyikalapintézménye,azállamosított is-
kolák ellen, egyes személyek és csopor-
tok, nemzetiségek és felekezetek elleni
gyűlöletre izgattak.A vádemelést állásá-
bóltörténtfelfüggesztésekövette.
A megfélemlítés, a gyanakvás légkör-

ében akadtak emberek, akik nem feled-
tékamostanihozhasonlóembertelenidők
RoskaMártonánaksegítőkészségét,bátor
kiállását.Budapesti zsidó lakótársai nyi-
latkozatukban védelmükbe vették az an-
tiszemitizmus képtelen vádjával szem-
ben:„1944-benanyilasidőkbenazüldö-
zötteken, tőle telhetőleg, segített.Humá-
nusmagatartásának tanújelét adta legne-
hezebb időkben.” Egyben ígérték, hogy
állásfoglalásukat készek bármely ható-
ságelőttélőszóbanmegismételni.Palotay 
Gertrúd, a magyar népi és úri hímzés
neves kutatója, a tudományos pályáját
egyengető segítség bizonyítékait idézte:
„1940–1944 között minden tőle telhetőt
megtett, hogy munkámat támogassa, a ve-
zetésealattállómúzeumanyagátrendel-
kezésemre bocsátotta, tanulmányaimat,
dolgozataimatazáltalaszerkesztettfolyó-
iratban közölte akkor, amikor eztmások

már nem tették meg.” Haynal Imre,koráb-
banakolozsváriegyetemorvostudományi
karidékánja,mostaBudapestiPázmány
PéterTudományegyetemII. sz.Belklini-
kájánakigazgatója,azMTArendes tagja
azerdélyimagyarkultúravédelmébentett
áldozatvállalására emlékeztetett: „Nagy
érdemeketszerzettazáltal,hogy1944-ben
helyét nem hagyta el, és ezáltal lényege-
sen hozzájárult ahhoz, hogy az egyetem 
működését folytathatta, ami az erdélyi
magyarság szempontjából nagyjelentő-
ségű volt.”Egykori kollégájamellett ta-
núskodóvallomásátfrissorvosibizonyít-
vány kíséretében adta át, amely igazol-
ta,hogypáciense„arterioclerosisban,en-
nek megfelelő szívtágulatban, chronikus
epehólyaggulladásban és gyomorhu-
rutban szenved. Kíméletes életmódra
és diaetás étrend betartására okvetlenül
szüksége van.”
A népbíróság a védelem tanúinak a

meghallgatását mellőzve hozott ítéletet.
Avádlottat„összbüntetésül1(egy)éviés
6(hat)hónapibörtönbüntetésre,mintfő-
büntetésre,–5(öt)évihivatalvesztésreés
politikai jogai gyakorlatának ugyanilyen
időtartamúfelfüggesztésére,mintmellék-
büntetésre” ítélte. Az indoklás szerint a
„vádlottkijelentései[…]alkalmasakarra,
hogyademokratikusállamrendellengyű-
löletre izgassanak,dealkalmasakfeleke-
zetigyűlölködésfelkeltéséreis”.Avéde-
lem (Turay Gusztáv és Ábrahám Mózes 
ügyvédek)kéréséreanépbíróságazügy-
nekaNépbíróságokOrszágosTanácsánál
(NOT)történőszóbelifőtárgyalásátígér-
te,egybenelrendelteazelőzetesletartóz-
tatásmeghosszabbítását.Agyógykezelés
folytatása végett kért szabadlábra helye-
zéstpedigmegtagadta.Abörtönorvosvé-
leményére hivatkozott, miszerint „korá-
hozképestigenjólkonzervált,jóltáplált.”
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Letartóztatásaótaállapotaugyanrosszab-
bodott,„egyszervoltsírógörccselkapcso-
latosrohama”,anélkülazonban,hogyaz
idegrendszeri zavarok „egészségi állapo-
tát veszélyeztetnék”.
ANOTkétzártülésenistárgyaltaasza-

badlábra helyezés iránti felfolyamodást,
deakéréstelutasította.Indoklása:„abün-
tetés súlya alatt a vádlott szökésétől va-
lóbantartanikell”.SzeptemberbenÁbra-
hámügyvédavádlottazonnaliszabadláb-
rahelyezésétkérelmezte.Hetvenévesvé-
dence „súlyosan beteg ember, a hosszú
vizsgálatifogságláthatóannagyonaláás-
ta egészségi állapotát, […] egészségi ál-
lapotanapról-napraromlik”–állazügy-
védbeadványában.Akérésdrámaihangja
végre rést ütött a hajthatatlanság érzéket-
lenfalán:aNOTelhatároztaazügyszó-
beliújratárgyalását.
A fellebbviteli tárgyaláson (1949. ok-

tóber 24.) a NOT, hangsúlyozva, hogy
első fokon a vádlott bűnösségénekmeg-
állapítása és cselekményeinek minősíté-
setörvénysértésnélkültörtént,rögzítette:
abüntetéskiszabásánálanépbíróságnem
volt tekintettel a vádlott betegségére és
időskorára.Ezértafellebbvitelibírósága
népbíróságiítéletetmegsemmisítette,ésa
vádlottat„összbüntetésül8(nyolc)hóna-
pibörtönre,mintfőbüntetésre”ítélte.De
amellékbüntetést – 5 évi hivatalvesztés,
politikai jogai 5 évre való felfüggeszté-
se,állásvesztés–jogerősnekésvégrehajt-
hatónaknyilvánította.RoskaMártonno-
vember 9-én bejegyezte füzetében: „Ma
reggel szabadultam.”Ámállástalanvolt,
bármilyenkereseti forrásnélkül, barátok
kegyelemkenyerére utalva.
ASztálinhalálautánelindultrehabilitá-

lási folyamat részeként elfogadott 1953.
július25-i11.számútörvényerejűrende-
letközkegyelmethirdetettakétévetmeg

nem haladó politikai büntetésekre. Egy
hónapmúlva,augusztus24-éna73éves
RoskaMártonaszegedimegyeibíróság-
hozfordult:„Amnesztiaaláesem.Kérem
azerrevonatkozóhivatalosértesítést,ha
lehet, annakakihangsúlyozásával,hogy
állásomatvisszakapjam,sfizetésemsaz
ezzel kapcsolatos illetékeim kiutaltassa-
nak.”Kéthónapigkellettvárniaaválaszra,
amelyszerintatörvényerejűrendeletnyo-
mán„abüntetőítélethezkötődőhátrányok
alólmentesülésbüntetlenelőéletűnekte-
kintendő.”Ennyi,ésnemtöbb,amitaleg-
illetékesebbhatóság fontosnakvélt tenni.
Továbbimásfélévesvárakozásután,1955.
március 10-én újabb tapintatos, ám tény-
szerűbeadványbantudakozódottamegyei
ügyészségnél: „megillet-eengemanyug-
díj vagy sem? […]A pénzügyminisztéri-
umhoz beadandó kérésem alátámasztásá-
hozvolnaerreszükségem.52éviés3hó-
napiszolgálatutánmárahetedikéveva-
gyokfizetésésnyugdíjnélkül.”Azilleté-
kes hatóságnak három hónapra volt szük-
sége az eligazító válasz megfogalmazá-
sához: „nyugdíjjogosultsága 1953. VII.
26-tólmegnyílt,ezértazilletékesszervek-
tőlkérhetifolyósítani.”Mindenbizonnyal
továbbihónapokteltekel,mígabetevőfa-
latgondjamegoldódott.
Atudományoklegmagasabbmagyaror-

szágifórumánáliseszébejutottvalakinek
a régész RoskaMárton neve, és fél év-
százados munkássága elismeréseként az
MTA felékesítette a tudományok kandi-
dátusa fokozattal.Mit gondolhatott? Ta-
lán 1936-os elítélése előtt mondott sza-
vaijártakazeszében:„kifogjaeztazol-
tártismétfelépíteni,kifogjanekemezta
szentlángotfelgyújtani?”Maradtmégrá
azélettőlnéhányesztendő.

(Megjelent: Művelődés 2016 Március,  
Rovat: Emlék-lapok)


