
Alig egy hete egy magyar fiatalem-
bert és egy angol lányt gyilkoltak 
meg Londonban. A budapesti áldo-
zat szülei Oroszhegyről költöztek 
a magyar fővárosba, az egyelőre 
ismeretlen okok miatt megölt fiút 
itthon nagyszülei is gyászolják. 
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Múlt szerdán egy magyar, 
pon tosabban budapesti–
hó d me zővá sárhely i–

orosz hegyi vonatkozású kettős 
gyilkos ság történt Londonban. Egy 
31 éves hódmezővásárhelyi fiatal-
ember az angol főváros egyik négy-
csillagos szállodájának alkalmazottja 
volt, akárcsak áldozatai: a budapesti 
20 éves Vas Tibor és barátnője, a 
szintén 20 éves, angliai Alice. Egy-
előre ismeretlen okok miatt az ille-
tő a szálloda közelében, egy házban 
meggyilkolta a fiatal párt, majd ma-
gával is végezni akart. A holttestekre 
augusztus 10-én találtak rá, a tettest 
pedig a londoni rendőrök pénteken 
egy helyi kórházban érték utol, ahol 
öngyilkosságra utaló sérülésekkel 
kezelték. A gyilkosság okairól egy-
előre azért nem tudni sokat, mert 
a magyar férfi még családjával sem 
akar beszélni, így első kihallgatása 
nem hozott sok eredményt. Ma-
gyar lapok jelentése szerint aznap, 
amikor a holttestekre bukkantak, 
a Facebook közösségi portálon a 
tettes azt írta: „bárcsak felébrednék 
ebből a rémálomból”.

A kettős gyilkosság a londoni 
magyarokat is megrázta, az angol 
földön megesett brutális történet 
pedig az udvarhelyszéki Oroszhe-
gyen is napi beszédtéma lett. Az 
egyik áldozat, a budapesti Vas Tibor 
ugyanis udvarhelyszéki felmenőkkel 
rendelkezett: édesapja, akit szintén 
Vas Tibornak hívtak, oroszhegyi 
volt, édesanyja pedig keményfalvi 
születésű. Huszonegy éve költöz-
tek ki Oroszhegyről Budapestre, 

így fiuk már ott született, magyar 
állampolgár volt. Udvarhelyszékkel 
viszont nem szakadt meg a kapcso-
latuk, a nagyszülők ugyanis még 
Oroszhegyen élnek, a Budapestre 
költözött család pedig rendszeresen 
hazalátogatott, ismerős volt ezeken 
a tájakon. Nem véletlen hát, hogy 
az udvarhelyszéki faluban mindenki 
hallott a londoni esetről.

A központi vegyes üzlet pénztá-
rosnője is azt meséli, mindenki tud 

a faluban a tragédiáról, de nem a té-
véből, hanem a nagyszülőktől, egy-
mástól. Egy, a családdal rokonság-
ban álló korosabb asszony mondja, 
főleg az idősebbek ismerték őket, 
azok, akik az Oroszhegyen élő nagy-
szülőkkel tartották a kapcsolatot.

Mindenki, akit kérdezünk, a 
191-es házszámhoz irányít – itt lak-
nak ugyanis a nagyszülők, a 90 éves 
Vas Szakács Áron és neje, a 86 éves 
Vas Erzsébet. Nem szívesen kopo-

gunk be hozzájuk, hisz tudjuk, be 
nem hegedt sebeket feszítünk fel. 
Ülünk a nyári konyhában, sírnak, 
nem kapnak szavakat, aztán Erzsé-
betből csak kitör annyi, hogy: „Jó-
indulatú gyermek volt.” Erre Áron 
is hangot kap: „Nem alszunk azóta. 
Amióta a megtörténtekről értesül-
tünk, minden a feje tetejére állt.” A 
nagyszülőket telefonon értesítették, 
a család egyik, szintén Oroszhegyről 
elszármazott barátja hívta fel őket, 
hogy közölje velük a rossz hírt.

Tibor nyolcadikos lánytestvé-
re éppen a nagyszülőknél töltötte 
nyári vakációját, amikor a gyilkosság 
megtörtént. A lányt rögtön buszra 
is rakták, hazaküldték Budapesten 
élő édesanyjához, aki a nagyszülők 
elmondása szerint szintén összeros-
kadt a történések súlya alatt. 

A családban amúgy nem ez az 
első tragédia: Vas Tibor, az apa – 
akit zenészként többen ismerhették 
errefelé – öt éve hunyt el autóbaleset-
ben. Az oroszhegyi Vas család tehát 
néhány év leforgása alatt gyerekét és 
egyik unokáját is elveszítette.

„Elég rossz világ van, ha sehol 
nincs biztonság” – állapítja meg 
aztán Erzsébet könnyezve. Elcsukló 
hangon meséli, a tragédiát követően 
az oroszhegyi templomban is haran-
goztattak. 

Hogy mi történt pontosan Lon-
donban, mai napig nem tudják. Ami 
biztos, hogy Tibor nem is olyan rég, 
egy éve ment el Angliába. Szerencsét 
akart próbálni.
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> Koronás pillanatok. A Székelyud var-
helyen sorra kerülő II. Szent István-napok 
keretében pénteken 18 órakor a városhá-
zán, a Szent István-terem előcsarnokában 
nyílik a Korona, jogar, címerpajzsok című 
kiállítás. A megnyitót követően Rónai At-
tila A magyar koronázási jelvények történe-
te című előadására kerül sor. A koronázási 
jelvényeken alapuló kiállítás augusztus 
20-án egész nap látogatható. A belépés 
díjtalan.

> Hat feketemunkást csíptek fülön. 
Bűnügyi eljárás indult egy székelyudvarhelyi 
vállalkozás vezetője ellen, akit az ügyészek 
azzal vádolnak, hogy hat alkalmazottat fog-
lalkoztatott „feketén”, vagyis törvénytelenül, 
hivatalos munkaviszony és papírok nélkül. 
A székelyudvarhelyi rendőrség és a Hargita 
Megyei Területi Munkaügyi Felügyelőség 
munkatársai augusztus 17-én ellenőrzést tar-
tottak a térségben, többek között a Szejkén 
is. Itt hat olyan munkásra bukkantak, akik 
esetében munkaadójuk semmilyen hivatalos 
iratot nem tudott felmutatni. Az érvényben 

lévő törvények szerint súlyosabban bírálják el 
azokat az eseteket, amelyekben öt személynél 
többet foglalkoztat valaki törvénytelenül. 

> Haltolvajokat fogtak. A székelyke-
resztúri rendőrség egy Maros megyei jelzésű 
gépjárművet állított meg. Mint kiderült, két 
utasa két halat szállított, melyeket egy közeli 
tóból „loptak” el. Nem mellékes, hogy a két 
hal összsúlya 8,5 kilogramm volt, illetve az 
állatok ívási időszakban voltak, kifogásuk 
tiltott. A két haltolvaj esetét az ügyészség 
vizsgálja tovább. 

> Botrány egy parajdi holttest körül. 
Meghalt Parajdon a posta közelében egy 
egészségügyi problémákkal küszködő helyi 
lakos, hozzátartozói pedig a helyszínen ha-
talmas hisztériát csaptak, illetve fenyegetni, 
sértegetni kezdték a halál beálltát megálla-
pító, vagyis helyszínelő helyi mentős csapat 
tagjait. A járdán fekvő holttest körül 40-50 
ember gyűlt össze, a helyi rendőrök így jobb-
nak látták, ha segítségért kiáltanak, megye-
székhelyi kollégáikat riasztották, akik négy 
csend- és rendzavarót, erőszakoskodót állí-
tottak elő.

Udvarhelyszéki szülők gyereke az angliai gyilkOsság áldOzata

Londonig érő oroszhegyi gyász

Miközben székelyudvarhelyen 
aktuális téma a múzeum jövője, 
illetve égető kérdés, hogy hol és 
milyen épületben fognak tovább 
létezni, két jelzésértékű kiállítás-
sal rukkol elő az intézmény, ily 
módon is közölve: céljaik van-
nak, tevékenykedni szeretnének, 
és ha egy mód van rá, a jelenlegi 
kossuth lajos utcai épületegyüt-
tesben képzelték el munkájuk 
folytatását. 

M. L. F.

„Úgy tűnik, maradunk 
az épületben, infor-
mációink szerint a 

polgármesteri hivatal szerződni fog 
a tulajdonosokkal, mi pedig, azt 
bizonyítva, hogy az élet ilyen körül-
mények között sem állt le, két kiál-
lítással hozakodunk elő” – erről tá-
jékoztatott tegnap Miklós Zoltán, a 
Haáz Rezső Múzeum igazgatója, aki 

Sófalvi András régész társaságában 
a most hétvégén sorra kerülő Szent 
István-napi ünnepségre időzített 
két tárlatuknak tartott beharango-
zót. Szombaton déli tizenkét óra-
kor nyitják a Légirégészeti fényképek 
Udvarhelyszékről című kiállításukat. 
A tárlat anyagát, vagyis a felvétele-
ket Sófalvi András és Szabó Máté 
pécsi régész készítette, a kiállítást 
pedig Pánczél Szilamér marosvá-
sárhelyi régész nyitja majd meg. „A 
légirégészet új dolog Székelyföldön, 
a tudományág viszont közel százéves. 
Itt Kelet-Európában, Romániában a 
régészeti jellegű légi felvételezésre 
csak 1989 után adódott lehetőség, 
aktívabban viszont csak az utóbbi 
három-négy évben beszélhetünk 

ilyen jellegű tevékenységekről” – kö-
zölte Sófalvi András. Mint mondta, 
olyan helyi, „légből kapott” felvé-
teleket mutatnak be, melyek látvá-
nyosak, illetve nem utolsósorban, 
melyeket régészeti felderítésekhez is 
segítségül hívtak.

A légirégészeti felvételek révén 
őskori vagy akár újkori objektu-
mok, például várak, halotti sírok, 
castrumok, őrtornyok, templomok, 
régi utak, harcászati és egyéb épüle-
tek, tárgyak helyeire bukkanhatnak 
a régészek. „Az elv, hogy felülről, 
madárperspektívából az apró rész-
letek nagyon jól összeállnak, olyan 
dolgok tűnnek elő, melyek lentről 
nem látszanak” – avatott be Sófalvi, 
hozzátéve, pozitív és negatív jeleket 

keresnek. Egy lakóhely például zöl-
debb, egy régészeti objektum felett 
általában a növényzet jobban nő és 
sűrűbb is.

A légirégészek munkája a kívül-
álló számára romantikusnak tűnhet, 
ám rossz idő esetén nincs repülés, túl 
csapadékos nyár idején pedig a jelek 
eltűnnek, erdőbe például viszont 
csak télen „látnak” bele. Sófalvi azt 
is elmondta, pilótája a kibédi Fülöp 
Zoltán vállalkozó, aki nagyban segíti 
munkájukat. „Tervünk az, hogy kör-
berepüljük Székelyföldet, és minden 
várat lefényképezzünk” – vetítette 
előre Sófalvi András. 

Miklós Zoltán a másik kiál-
lításukról, A pénz beszél címűről 
azt mondta el, hogy vasárnap 17 

órakor nyitják. Egy olyan állan-
dó numizmatikai kiállításuk lesz, 
mely a magyar pénzverés történe-
tébe enged betekintést. „Tetemes 
gyűjteménye van a múzeumnak az 
ókori görögöktől a 20. századig kü-
lönböző pénzekből. Vannak udvar-
helyi magángyűjtők, akiknek talán 
nagyobb van, ám tőlük nem lehet 
kölcsönkérni” – magyarázta Mik-
lós, majd arra tért rá, hogy céljuk, 
megmutatni, milyen pénzek voltak 
különböző korokban forgalomban. 
A kiállítás tehát történeti, kultúr-
történeti kalandozás, mely kelle-
mes, nem mindennapi látványban 
részesíti a betérőt. A numizmatikai 
tárlat közel háromszáz tárgyat vo-
nultat fel, köztük aranypénzeket is. 
Sófalvi itt jegyezte meg, a régésze-
ti kutatások legértékesebb leletei a 
pénzek, hisz mivel korábban gya-
koribb volt a pénzbeváltás, -cseré-
lés, segítségükkel könnyen be lehet 
tájolni egy-egy talált lelet korát. 

két kiállítás 

Virítja a lóvét a múzeum 

Vas Tibor, a budapesti áldozat Alice, Tibor brit barátnője B. Attila, a feltételezett gyilkos fotók: the sun


