
nép sugárzó arccal, moso lyogva távozot t a nagygyűlésről . „Legalább nyíltan m e g m o n d t u k 
nekik" - hangozta t ták a h ö m p ö l y g ő tömegben . A kétségek azért ot t lapultak a lelkek mélyén: 
mi lesz velünk, ha ez így tovább folyik? Vitathatat lan, nogy Csúza nepe ezen a közgyűlésen 
naggyá nőt t , éretté vált. Büszke voltam rá, átérezvén a pillanat jelentősegét és nagyszerűségét . 

A szövetkezetben e lura lkodot t züllést nem lehetett megállítani. Egyesek egészen az utolsó 
napig „ügyesen" halásztak a zavarosban, elherdálva a szövetkezet i vagyon nagy részét. 

K ö z b e n mindenüt t recsegni-ropogni kezd t ek ennek a t áko lmánynak az alapjai. Semmiféle 
megfélemlítés, nyomás , beleszámítva a s u t t y o m b a n megejtet t kihallgatásokat is, nem segített. 
Végül a legmagasabb szintű vezetésnek is el kellett gondo lkozn ia a tények felett. A 
termelékenység olyan mér t ékben csökkent , hogy tenni kellett valamit, rászánni magukat a 
keserű pirula lenyelésére - az egész, rosszul előkészített szövetkezet i mozga lom kudarcának 
beismerésére. A felelősséget már nem lehetet t az osztályellenségre, a kulákokra hárítani. 

1953 júliusában bekövetkeze t t a nagy nap . Ti tó elnök bosznabród i beszédében néhány 
százezer paraszt jelenlétében elismerte a hibát , és bejelentet te , hogy úgy d ö n t ö t t e k : aki 
jobbnak látja, kimehet a szövetkezetből . A m i rossz, ami nem célravezető, azt nem szabad 
erőszakkal megtartani , hangsúlyozta . 

A rádión keresztül hal lgat tam a közvet í tést , a beszédet. A falu népének zöme ö r ö m m á m o r -
ban úszo t t . Sokak szemében hihetet lennek tűn t ez a fordula t . Persze a felbomlás, a szétválás 
fo lyamata nem volt z ö k k e n ő m e n t e s és fá jda lommentes . 

Ezt az óriási melléfogást , ezt a nagy kuda rco t évt izedeken keresztül nyögte az ország, a 
kollektivizálás eszméjét hosszú időre e l temet ték. N é h á n y évre rá megkezdődö t t a „Belyei 
K o m b i n á t " térhódítása ezen a vidéken. Szüleim is öregségükre szán tófö ld jük n a g y o b b részét 
a „Belyének" adták bérbe , hogy megmenekül jenek a növekvő adóterhektől . A valamikori 
„Belyei u rada lom" , amely Frigyes, majd Albrecht főhercegnek volt a b i r toka , most ú j 
kön tösben ébredt újjá és ter jeszkedet t . A jobbágyterhek ugyan nem tértek vissza, de a 
parasztságra nehezedő megterhelés sosem szűn t meg. 

A falvakban az élet mind nehezebbé vált, a paraszti fogla lkozásnak nem voltak távlatai; a 
fiatalok másut t keresték boldogulásukat . Fa lum lakossága, ami 1910-ben 1269 főt tett ki, 
1991-ben már 795 főre csökkent . Az én ragaszkodásom a szü lőfa lumhoz azonban sosem 
csökken t : manapság, nyugdí jas k o r o m b a n is elsősorban csúzainak érzem magam, bár már 
1953 óta Szabadkán, tehát a Vajdaságban élek. Bármikor meghívnak egy-egy ünnepélyre , 
rendezvényre , előadás tartására, mindig ö r ö m m e l térek oda vissza, és sosem mulasz tom el, 
hogy a temetőben kegyelettel adózzak szüleim, nagyszüleim és a régi jó bará tok , ismerősök 
sírjánál. Ma is a fü lemben cseng a re formátus templom nagyharangjanak érces hang ja . . . 

Tóth Lajos 

Magyarként és „osztályidegenként" 
Romániában1 

1908-ban szület tem, Beczásy Imre, a mai Románia , dá lnoki (Kovászna megye) fö ldbi r to-
kosa ö töd ik gyermekeként . 

H o s s z ú életem nagyobb ik felét a k o m m u n i z m u s érá jában s annak minden keservét 
megszenvedve éltem le. 

Aki ismeri a tör ténelem e viharos korszakai t , az előt t nem idegen az első számú 
közellenség, kisajátí tott , kényszer lakhelyre hurcol t kifejezések, amiknek szenvedő alanya 
voltam családommal egye temben . 

A jó Is tenbe vetett töret len hi tem, r eményem megengedte megélnem egészségesen - ép 
testben ép lélekkel - azt az időt, mikor talán minden jóra fordul . Visszatérhetek talán 
őseimtől ö rökö l t , továbbfej lesztet t , azóta teljesen tönkrete t t jussomhoz . O l y sok hányódta -
tás, megaláztatás, dobrogeai deportálás, Securitate-fogság, feleségem elvesztése után. 

'Részletek a szerzőnek a Lakitelek Alapítvány 1991. évi paraszti önéletíró pályázatán IV. díjat 
nyert munkájából. (Szerk.) 
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Az 1989-es fordulat után, gyermekeim, unokáim emlékezetébe bevésni, sok tapasztalataim 
tanulságát ültem le megírni történetem. Ez egyúttal egy osztály, a földbirtokosság és egyben 
egy e tnikum, a székelyek egy részének a sorsa. 

Édesapám öt gyermekének minden lehetőséget megadva nevelt föl. Ketten vagyunk fiúk 
bátyámmal. Mindketten a középfokú iskola elvégzése után Németországban tanultunk 
gazdának. 

így a szülőktől örököl t komoly vagyont - társítva a német munkastílussal — Dálnokon egy 
vetőmag-mintagazdaságot alapítottunk. Az ősi b i r tokot egybehagyva, családi alapon, 
közösen vezettük bátyámmal, az 1949-ben történt kisajátításig. 

1927-1930 közöt t Németországban tanulok. Mikor hazakerülök, édesapám kijelenti, 
átadja nekünk bátyámmal a gazdaságot. Ezután nem szól bele a dolgokba. Pár évig még 
egy-egy tanácsot aa. 1942-ben meghal. 

N e m hiába tanít tatott mindket tőnket . Eredményesen vezetjük a bir tokot . Igaz, már az 
1930-as évek elején 100 százalékosan gépesített a gazdaságunk. Van két amerikai Wallis 
t raktorunk, egy 10 lóerős Diesel kapálógépünk, vetőgépek, fűkaszáló, aratásnál használt 
kötözőgépek. Nagy állatállomány, ami biztosítja a természetes trágyát is. Főleg vetőmagter-
meléssel - here, lencse és cukorrépamag - foglalkozunk, amit a brassói mezőgazdasági 
kamara vesz át. 

Az 1918-as fö ldreformok, a velejáró változások, a 22 éves megpróbáltatás, a megmaradás 
próbakövei voltak. 

Az 1940-től 1944-ig tartó időszak a fölemelkedés, a gazdaság további megalapozását 
eredményezi, dacára a második világháború borzalmainak. 

Jö t t 1944. augusztus 23. A román frontszakasz összeomlása. Tudván, hogy az orosz 
rendszer legnagyobb ellensége a földbir tokos osztály, „egy német" repülőparancsnok 
tanácsára és segítségével Debrecenbe menekülünk feleségemmel és két kisgyermekemmel. 
O n n a n vonattal Derekegyházára megyünk. Kisebbik, másfél éves leányom bélfertőzést kap, 
Jászkíséren unokatestvérem orvos. Hozzáu tazom. Megegyezünk, odaviszem a családot. 
Ötven hold földje van. Azonnal gazdálkodni kezdek. Sebesült orosz tisztet hoznak 
unokatestvéremhez. Feleségem félig szláv, zsolnai ügyvéd leánya (édesanyja magyar) - tud 
oroszul. így megbarátkozunk vele. Megvéd minden garázdálkodástól és élelmiszerrel is ellát 
minket . Összkomfor tos lakásunkból kilakoltatnak. H ó n a p o k o n keresztül egy kis szobába 
vagyunk összezsúfolva. 

Majdnem vége a háborúnak, Erdély, s így Dálnok is Romániához kerül. Beszélnek rá, hogy 
feleségem fogadja el az ottani gyógyszertár vezetését, én az állami gazdaságban kapnék állást. 
N e m ! Egyik napról a másikra elhatározom, megyünk haza. 

A jó Isten segítségével 24 óra múlva a brassói állomáson vagyunk. Innen egy fuvarossal 
Uzonig megyünk a rokonsághoz, másnap haza Dálnokra. Szorongva érkezem. Mit kapok 
ot thon? A virágzó gazdaságot újraéleszthetem-e? 

Házam 1940-ben épült egy 5 holdas park közepén, utca, szomszéd nélkül. Hat hónapi 
távollét után mindent épen kaptam vissza. Ahogy mondják „még egy szeg sem hiányzott". A 20 
vagonos gabonaraktáram érintetlen. A föld alatti üzemanyagraktárban 2000 liter petróleum, 200 
liter benzin, 200 kg finom gépolaj, az általam szétszedett gépek mind megmaradtak. 

A 30 lóból egy húszévest és egy háromévest hagytak meg, a szarvasmarhákat is mind 
elhajtották a katonák. 

A földek szántatlanok. Közeledik a tavasz. Tervezgetem, mik a lehetőségek. De nemigen 
adnak rá időt. Február 12-én megjelentek nálam a szomszéd birtokos volt béresbírója - most 
a Kommunista Párt és a falu vezetője - Csalai Albert . Szégyenkezve adja elő, be kéne 
kísértessen Sepsiszentgyörgyre a népbíróság elé. ö ezt nem akarja, megkéri, menjek be én és 
jelentkezzem ott. 

N e m volt mit tenni. Bementem. A megye többi o t thon tar tózkodó birtokosát egytől egyig 
népőrség kísérte a székhelyre. O t t bör tönbe raktak, azt se tudtuk miért . íratják első 
önéletrajzomat. O lyan rossz dolgunk nem is volt, csak állandóan keringett valami rémhír. 
Még Szibériát is emlegették. A főbör tönőrnél jelentkezem vagonkirakáshoz. Dálnoki ember, 
megdöbbenve mond ja : „Az úr akar olyan nehéz munkát végezni?" 

Minden jónak vagy rossznak egyszer végeszakad. Március 6-án egy birtokostársammal 
visznek a népbíróság elé. Várjuk a tárgyalás kezdetét, de a bírók ki-besétálnak vagy egy óra 
hosszat, ma)d minket visszaszállítanak a bör tönbe minden tárgyalás nélkül. Ezen a napon 
vette át a Groza-kormány a vezetést. A fogdában nagy sürgés-forgás. Rövid idő múlva 
mindenkit szélnek eresztenek, bármi miatt volt is fogva tartva. 
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Egyenesen az állomásra megyek és az első vonattal hazafelé. Kilenc kilométer gyalogút is 
van odáig. Nagy örömmel fogad a család. Egyelőre senki sem zaklat. 

A faluban gyűlést gyűlés után tartanak. Osz t j ák az ot thagyot t földeket. A sepsiszentgyör-
gyi senki-semmiből föltámadt új vezetőgárda, a nagy kommunis ták tárgyalgatják, mi lesz a 
Beczásy-birtokkal. A falusiak mondogat ták, „az István úr i t thon van". „Nincs mese, osztásra 
kerül az is" - így az idegen „nagy urak". 

Voltak akkor is törvények, de a betartásuk ? Az már más lapra tartozott . Ezek szerint ötven 
hektár föld nem esik kisajátítás alá. Márpedig telekkönyvileg a birtok már 1923-ban szét volt 
osztva - s egyre nem jutot t több - az öt testvérnek. Azok bir toka sem kerülhet kiosztás alá, 
akik nem menekültek el vagy hazatértek 1945. március 15-ig; vagy jelenleg is katonák. 
Bátyám katona, lánytestvéreim nem menekültek el, én február 4-én hazajöttem. A 
mezőgazdasági igazgatóság foglalkozik ezekkel az ügyekkel. H o g y hivatalosan kijelentsék: 
törvény szerint jogtalan bi r tokunk kisajátítása, gurult az igazgató úr lakására a százliteres 
hordó f inom szilvórium. 

így a bir tok a közös gazdálkodás alapján továbbra is egy tömbben marad. H é t év múlva a 
Securitatén megfelelő „simogatások" mellett fel is vetették a kérdést, hogy uraskodtam, 
sanyargattam a munkásaimat éhbérért, mint az ország akkori legnagyobb területtel rendel-
kező gazdálkodója. 

Miből is állt ez a nagy uraskodás. A traktoristám, akinek a szeméből könnyek hulltak, 
mikor 1944-ben búcsúzkodtunk, mondja , már háromszor hívták a községházára; nehogy 
megpróbál jon nálam a traktorral dolgozni. Ennek az az értelme, hogy a megműveletlen 
földek is osztásra kerülnek. Tudják, igavonó állat nincs, a háromszáz nold föld nagy része 
csak az övék lesz - gondolták. 

Na , de nekem is van székely büszkeségem. A két traktorral nekikezdünk szántani. A jó 
Isten tudja , hol kell segíteni. Az időjárás olyan, hogy jobb nem is lehetne. A traktorokkal 
egész tavasszal egy óra probléma nem volt. Igaz, az emberem mondogat ta : ügyeljünk, 
cseréljük az olajat; baj ne érje a gépeket. Nap i 18-20 órákat ül tünk a gépeken. O t t n o n nem 
aludtunk jóformán. Inkább a tanyán, vagy a mezőn bundába burkolózva, egy-egy 
szalmakazalban. Étkezés szántás közben, a földeken, ahová utánunk hozták az ételt. 

Abban az időben a vetést kimondot tan állatokkal vontatott gépekkel végezték. Állat nincs. 
Van egy Németországban vett motoros gépem kapáláshoz. Leszereltem a hátsó részét és a 
vezérlőrészhez hozzákapcsoltam a vetőgépet. így napi húsz hold teljesítményű vetőgépet 
nyertem. Feleségem, aki egyáltalán nem mezei munkára volt nevelve - a prágai egyetemen 
végzett érdemdiplomás gyógyszerész -veze t i a gépet. 

Mikor úgy volt a lehetőség és haza is kerül tünk, traktoristám csak elmegy a gyűlésekbe. 
Aztán jön, beszámol. O t t azt tárgyalják, látva mekkora nagy darab föld megszántva, bevetve 
minden segítség nélkül—, hát az úr megérdemli a földet. Már majdnem végzünk a munkával, 
mikor hivatnak a községházára. Sok dicséret, mellébeszélés, köntörfalazás után, amihez a 
székely észjárás jól ért, előadják; maholnap végzünk a vetéssel, nem volnék hajlandó segíteni 
azokon, akiknek nincs lehetőségük a földet megdolgozni. Ugyanis minden be nem vetett 
földért ők felelnek. Kérnek: mennék el a gyűlésbe is, sok jó tanácsot tudnék adni. 

Ez azért történt - magyarázza traktoristám - összegyűlve hányták-vetették a dolgokat. 
Nem nagyon értve semmihez, mondogat ták: menjetek István úrhoz, vele beszéljétek meg. 
Én tudtam, a dálnokiak nekem nem rosszakaróim. Áz idegenből idejöttek uszítanak, akarnak 
egymásra haragítani, hogy tudjanak a zavarosban halászni. 

Nehéz évek voltak. A kommunis ták szemében nagy szálka voltam, mindent megpróbáltak 
tönkretételünkre. Gabonabeszolgáltatás, fölemelt adózás és még mások. 

Az 1947. évben a szárazság miatt éhínség volt. Sok szegény emberen segítettem akkor. 
Nem felejtették el, ők is segítettek rajtam, mikor a Securitate alá akarta íratni velük, hogy 
népnyúzó voltam, senki sem volt hajlandó a faluból. 

1948-ban államosítják a gyárakat, üzemeket. A volt tulajdonosok házukban maradhatnak. 
Tudjuk , most már ránk is sor kerül. De arra nem gondolunk, hogy o t thonunkból kitesznek, 
úgy, annyira, hogy pár nap múlva, mikor Bukarestben kifizetnek nekem cukorrépamagért 
kétszázezer lejt - akkor hatalmas összeg —hazaviszem. 

Meghal Édesanyám. A jó Isten szerette. N e m engedte megérni a pár hét múlva ránk 
szakadt borzalmakat. (. . .) 

1949. március 2-a, éjjel egy óra. Hal lom, a három hatalmas házőrző kutya ugat. Kicsi idő 
múlva jön a lány. „Tessék ki)önni, a ház előtti gúlába rakott tűzifacsomó tetején öt ember van, 
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nem mernek lejönni." Már tudtam, ezek nem rablók, annál sokkal rosszabbak. A kutyákat a 
lánnyal nagy nehezen megkötözzük, ö k egyenként lemásznak, benyomulnak a házba. 
Kijelentik, a mai nappal vagyonom államosítva, teherautón velük kell menjünk, húsz 
kilogrammos csomagot vihetünk, de csak ruhaneműt. Feleségemmel fölszedjük két kisgyere-
künk. Indulunk a teherautóhoz. O t t már más dalnoki sorstársak is vannak. 

Elkezdődött tehát a negyven évig tartó borzalmas időszak. Nagyon sok kegyetlenséget, 
megaláztatást követtek el a kommunizmus pribékjei azokkal, akiknek csak az volt a hibájuk, 
hogy törekvő őseik voltak, és ők nem dorbézoltak. 

Negyven év alatt - amit csak én tudok, milyen vég nélküli volt - minden este imádkoztam. 
Kértem a ió Istent, szabadítson meg tőlük. A sok kínzás után épségben megértem azt, hogy a 
kártyavárként felépített aljas rendszer összeomlott . Azt mondha tom csak bárkinek; nincs 
olyan nehéz megpróbáltatás, mit ne tud jon átvészelni az ember. A hitet, reményt elveszteni 
nem szabad. Bízni kell a jó Istenben, az igazakat megőrzi. Ez a mai helyzetünkre is érvényes 
tanulság! 

Fölmásztunk a teherautóra, vittek a szentgyörgyi rendőrségre. Itt már jó sokan voltunk. A 
régi nó ta ; név, születés stb., csak már a vagyonúnkról nem érdeklődnek. Kijelentik, a város 
területét elhagyni nem szabad. Minden nétfőn jelentkezés. Szállást mindenki keressen 
magának. Ez volt a nagy probléma. Ha leprások vagyunk is, könnyebben kapunk szobát. 
Mindenki fél tőlünk, nehogy rájuk süssék, velünk barátkoznak. Egy barátomnál szabad egy 
kicsi konyha. O t t kap helyet családunk. Feleségem megpróbálkozik a szakszervezeti 
gyógyszertárban elhelyezkedni. Nagy szükség van patikusra, azonnal fölveszik. Ecetgyáros 
ismerősömtől kapok két lovat, szekeret s ami még kell. Trágyát hordok; a városi ismerőseim 
nagy megrökönyödésére. Nekem nem idegen ez a munka , ot thon is részt vettem az istállók 
körüli tennivalókban. Ez menti meg házigazdám. Komoly műhelye van. ígérgetik, elveszik, 
ha nem áll be a pártba. így párttag lesz. Most hívatják az „elvtársak", hogy merészelt nekünk 
mint legnagyobb ellenségnek helyet adni. „De már hogy lenne ellenség - mondja székely 
észjárással; nem látják, hogy trágyás szekéren dolgozik." így nála maradunk még másfél évig, 
mikor egy éjjel megint kiszednek az ágyból és eldeportálnak Dobrudzsába. 

De még Sepsiszentgyörgyön vagyunk. Megtudom, Brassó—Kézdivásárhely közöt t építik a 
műutat . Jól lehet keresni fuvarozással. Felbiztatom egyik sorstársam és egy reggel még 
virradat előtt el indulunk. Úgy t izenöt kilométerre lévő faluban, egy ismerősömnél szállásol-
juk el magunkat. 

Jelentkezünk a főmérnöknél . Kérdi, milyenek lovaik? Szekér sajátjuk-e? Kinyögöm: mi 
kisajátítottak vagyunk. Puha földről rakjuk szekérre a kavicsot és szállítjuk. N e m Könnyű 
munka. A beosztást a főmérnök rendezi. Fizetés a szállított súly és távolság szerint. Mondom 
barátomnak egy este, milyen szerencse, hogy a legjobban fizetett helyen dolgozhatunk. 
Később tudom meg, hogy a főmérnök apja sorstárs. Félbe kell hagyjuk a fuvarozást, 
megtudjuk, el akarnak csípni, hogy eltávoztunk Szentgyörgyről. Az állomás melletti 
homokbányába megyünk egypáran dolgozni. Éjjelenként vagonrakást vállalunk. 

Közeleg az ősz. A város központ jában az 1940-ben félbemaradt román templom hatalmas 
pincéjében almaraktárt terveznek. De ehhez nem elég, ha valaki mellén viszi a vörös csillagot 
és zsebében a kommunis ta pár tkönyv. Érteni is ke l lhozzá . Tudják, o t thon gyümölcsösöm 
volt. Ráfanyalognak, hogy rám bízzák a munkát . Hívtam a sorstársaim közül tízet. Harminc 
kilogrammos ládákba rakjuk a hibamentes almát két méter magasan vagy t izenöt vagonnal. 
Pontosan fel van tüntetve fajta, minőség. A fővárosból jöttek ellenőrizni a raktározást. 
Tökéletesnek találták. Biztos a szentgyörgyiek nem dicsekedték el, hogy az „osztályellen-
ség" műve. 

Egyszer jön a rendelet. Minden kisajátítottat ki kell tenni munkahelyéről. Feleségem sem 
„mérgezheti" a munkásosztályt . De az állami gyógyszertárba bukaresti inspektor jön, s 
kijelenti, kell a gyógyszerész. Susztert nem tehetnek oda (igaz, később lehetett államelnök). 
N ő m tehát újra állásba kerül. Én is szerzek munkát . Tizenketten vol tunk jó erőben. 
Fölmentünk Súgás fü rdőre . O t t egy jóakaróm villájában üt jük fel a főhadiszállást. Hétfőtől 
szombatig ölfát vágunk télen, térclig érő hóban. 

Közben nagy kétségbeesésünkre hatéves kislányunk a gyermekparalízis-járvány áldozata 
lesz. Elkülönítve, heteken keresztül kórházban. Csodák csodája! Égészségesen kerül ki. Mit 
is csináltunk volna a hátralévő majd tizenöt év nyomorúságában egy béna gyermekkel? 

Szeptember 23-a éjjel; alig éjfél után. Kicsi szobánkban az ablak nyitva, hisz négyen 
vagyunk, de az éjjelek is enyhék. Félálomban hallom, irgalmatlanul verik a vaskaput; aztán 
csend. Azt veszem észre, rajtam keresztül valakik beugranak a helyiségbe. Egyiknek kezében 
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revolver. Románok . Kérdik a nevünket és utasítanak, azonnal ö l tözzünk fel előző napi 
ruhánkba. Hatéves kislányomba belerúgnak, mer t nem készül gyorsabban. Feleségem egy 
darab kenyér után nyúl; azt sem engedik, hogy elvigyük. 

Kapunk előtt nagy teherautó tele sorstársakkal. A rendőrség előtt várakozunk, míg 
mindenkit elhoznak. Akkor elvisznek a brassói teherpályaudvarra. 

Miért is történt velünk, háromszéki birtokosokkal a t izenhárom évig tartó deportálás? Hisz 
más megyében a kisajátítottakat az első kitelepülési helyükön hagyták. 

Az OK a következő. Szeptember huszadika körül kezdődik a „nép kívánságára" a 
kollektivizálás. Ez abból áll, nogy a gazdák földjeiket, gazdasági fölszereléseiket, állataikat 
„felajánlják a közösbe", azaz elveszik tőlük ingyen. Gidófalva a várostól tíz kilométerre 
fekszik. Szorgos, munkás magyar kisgazdák lakják. Mikor látták, hogy a bizottság méregeti 
őseiktől örököl t földjüket, a t raktorosok kezdik összeszántani a barázdákat; botot , kapát 
ragadnak, még fegyver is kerül és kimennek a mezőre. A traktoristák látva a kivonulást 
elfustölögnek. De a bizottság gyalog van, nem tudtak elfutni a falusiak elől, akik őket kezdik 
mérni botokkal élőiről, hátulról. A bizottság elnökének, hogy lakjon jól, addig nyomják a 
szájába a földet míg ott marad halva. 

Bukarestből jöttek kivizsgálni az ügyet. Ki a hibás? A nép nem, ők önként akarják beadni 
a földjeiket a közösbe. Kisütik, csakis a Sepsiszentgyörgyön lakó, volt földbir tokosok 
bérelhették fel az embereket. Ezt meg kell torolni! Ki kell toloncolni őket. 

A brassói teherpályaudvaron letesznek. Hetvenhatan vagyunk. Közöt tük hathetes cse-
csemő és nyolcvanévesek. Nagy részük öreg, beteg, megtört ember, hiszen már másfél éve 
o t thonukból elhurcolva, nyomorogva tengetik kilátástalan életük. Szánalom ránk nézni. 
Kiknek szerencséje volt, kísérőik emberségesebbek, még volt valami csomagjuk, a sínek 
közöt t arra ügyelnek. Nekünk semmink, ülünk a földön. Tíz gépfegyveres katona vesz körül , 
látszik, szégyenlik magukat, de hát parancs: őrizni a „lázadókat". 

Végre begördül a mozdony három vagonnal. N a nem pullmankocsik, egyszerű marhaszál-
lítók. Nagy nehezen fölrakjuk a sok öreget, beteget, gyermeket. Indulunk is kelet felé. Egész 
éjjel utazunk. Csak nem Szibéria? Ki sem merjük mondani. Ahol megállunk, kiírva Cataloi. 
Dobrudzsában a con$tanfai vonal egy szárnyának végállomása. Leszállítanak. H á r o m 
katonai teherautó vár. Nagy nehezen fölkelünk. Az autók sarkán négy fegyveres katona. 
Hiába, ügyelni kell, a pólyás nehogy a pelenkán kívül szarjon és a nyolcvanévesek nehogy 
kikiáltsák a királyságot. Jó fo rmán éjjel megérkezünk egy Traian nevű, bolgárok lakta 
községbe. Jár juk a falut kereken, niint a kerge juhok. Az Orezeriába - rizstelepre - kellett 
vigyenek, ae nem kapják az utat. Úthálózat abban az időben ott nem volt. Tavasszal elindult 
egy szekér, a többi a nyomában; ez volt abban az évben az út. Virradatkor kapták csak meg 
az irányt. 

Hét kilométer megtétele után érkezünk rendeltetési helyünkre . . . A Duna mellett, a 
faluktól öt-hét kilométerre hosszú barakk. Vékony szimpla deszkából emeletes priccsekkel. 
Azok gyékénnyel letakarva. 

Vasárnap érkeztünk. Másnap az első munkanap. Jön a Dr. Alexandrov - t izenhétezer 
hektáros - állami gazdaság vezetősége. Munkásokra nagy szükség volt, de mikor meglátták a 
díszes társaságot, mit gondolhattak? 

1949-ben a háromszéki lakosság, pláne a falun élő birtokos osztály nemigen tudot t 
románul. Egypáran voltunk férfiak, akik úgy ahogy beszéltünk. A mieink előadták 
kéréseink; hisz egy tányérunk, kanalunk, takarónk nem volt. A vezetőség csak a hangzavart 
értette. Az igazgató nagyon jóindulatú ember volt. Azt mondta, válasszunk két személyt, 
akin keresztül értekezni tudnak velünk. 

A kommunis táknak nem sikerült elhitetni sem a gazdaság vezetőivel, sem a falusi 
emberekkel, hogy mi a szegény nép ellenségei voltunk. A falusiak olyan részvéttel voltak 
i rányunkban, hogy tejet és amit csak elképzelni lehet, mindent hoztak és pénzt sem akartak 
elfogadni tőlünk. 

A gazdaság rizstermeléssel foglalkozott. Mi az aratásra érkeztünk. Nagyon sokan azt sem 
tudjuk, mit jelent rizst termelni. De mi kényszerlakhelyen vagyunk, és dolgozni kell. Sok a 
bonyodalom gyermekekkel, öregekkel, betegekkel. 

Ahol kezdtük az aratást, harminc centiméter a víz. Alatta az iszapból sarlóval kell vágni a 
megérett rizst és csomókba kirakni a száraz részre. Alig kezdjük meg a munkát , itt is, ott is 
sikoltás hallatszik. A víz tele piócával, melyet - ha belecsipeszkedett húsunkba - nagyon 
nehéz levenni; míg meg nem szívja magát vérrel és magától leesik. Kitalálom, nagyot kell 
rácsapni, akkor lehull. 
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Hetekig tart ez a munka. De mi volt ez a rákövetkező rizscsépléshez képest? A megszáradt, 
földdel tele rizs bekerült a cséplőgépbe, s olyan porfelleget fakasztott , hogy látni alig lehetett 
tőle. De estére minket sem lehetett megismerni. Szerencse -bár n o v e m b e r - , olyan meleg van, 
tudunk fürdeni a Dunában. Fokoz ta gyötrelmeinket - hiszen mi még nem vol tunk 
immunisok - a milliárdszámú szúnyog. Viszketett, fölhólyagzott , felsebesedett, megfer tőző-
dött a bőrünk. 

Közben jönnek a bajok. Nincs orvos, gyógyszer, fogász. Egyik sorstársunknak a tüdejével 
volt problémája. A cséplés és a reggel és este elvonuío csordák miatt órákig felhőt képező 
f inom por megteszi a hatást; vért hány és két napra rá meghal. Marad felesége és két KÍCSÍ 
gyermeke. 

Milyen a táplálkozásunk? Nyú lós , taknyos kinézésű árpakását kapunk aszalt szilvával 
keverve. Ezt fogyaszt juk a for ró napsütésben ülve a gyalulatlan fapadokon. A gyermekek -
akárhogy biztat juk - nem akarják enni, napról napra száradnak le a lábukról. 

Rendes alvás, tisztálkodási lehetőség - még mosdótál - sincs. Legnagyobb kétségbeesé-
sünkben jön a segítség a jó Istentől. Egy szomszéd bir tokos feleségének testvére mint milicián 
volt katona jön látogatóba. Húga gyermekét akarja bár kimenteni, mert tudta, Romániában 
pénzzel, ismeretséggel mindent el lehet intézni. Szól nekünk is, szerezzünk valami igazolást 
a gyermekek állapotáról, ő elviszi Galafi-ra, a Securitatén megpróbálja a lehetetlent. 

Tíz kilométerre Turcaián van orvos, hozzá gyalogolok. E lmondom sorsunkat, s mi van a 
két gyermekkel, kérem segítsen. Minden ellenszolgáltatás nélkül azonnal kiállítja a bizonyít-
ványt: ilyen körülmények közöt t a gyermekek élete menthetetlen. ( . . . ) 

így telik az 195l-es év. Gyermekeinket , kik hol itt, hol ott hányódnak könyörületből , egy 
éve nem láttuk. De már keresünk annyi pénzt , hogy eltartásukra tudunk egy összeget 
küldeni, persze nekünk nem marad semmire. 

1952-ben vagyunk. Éjjel a barakkban borzalmas a hőség, mindenki fáradtan alszik. Én 
költögetésre ébredek. A részlegvezető áll előttem, int, menjek ki. Egyszerű a dolog; a nappali 
rövid sort, rossz ing rajtam. Egyetlen rossz cipőfélémet kell csak felvegyem. Kilépek. 
Előttem a két pecineagai milicista (csendőr). Tiszta a lelkiismeretem, ismerem is már őket . -
Mi baj? - kérdem. Az egyik azt mondja , ne haragudjak, de parancs jö t t , be kell kísérjen az 
őrsre. Semmi rosszra nem gondolok, feleségemet miért is költeném fel? Vissza sem mentem 
a barakkba. O t t bevisznek egy szobába, mondják várjak. Éjjel egy óra. Én elfáradva 
lefeküdtem a földre, abban a pillanatban el is aludtam. Arra ébredek, valaki irtózatosan rúgja 
az oldalamat. Fölnézek, egy securitatés tiszt áll előttem. Odaszól az őrmesternek: asta e (ez 
az). Az fölráncigál. O t t egy dzsip, egyenruhás sofőrrel. A tiszt beszáll, melléültetnek. 
Előveszi revolverét, maga mellé teszi, azt mondja , nehogy megpróbáljak kiugrani, mert lelő. 
Megvonom a vállam, miért is ugranék, semmit sem csináltam. Bemegyünk a másik faluba, ot t 
sorstársamat, Szombathy Gábor t vezetik elő és ültetik be az autóba. 

A negyven kilométer távolságra lévő Macin városka Securitatéján tesznek le. Közben 
reggel lett. A szoba tele emberekkel. Díszes társaság. Volt prefektus, főszolgabírók és a 
különböző pár tok vezető személyiségei. Hosszan várakozunk egy hatalmas pléhdubára. 
Tömve emberekkel. Ha lett volna vasvilla, azt hiszem, minket azzal hajigáltak volna föl rá. 
Mikor becsukódott az ajtó, ember ember hátán. 40-50 C° meleg van a napon, a pléhfedelet 
valósággal felhevíti. Mindenki az ájulás határán. A pléhpadozat locsog az izzadságtól. Lehet, 
ájult is van közöt tünk , hisz leesni sincs hely. 

Negyvenöt kilométert u tazunk így a galap-i Securitatéig. A kapuban leraknak. Azonnal 
gépfegyveresek fognak körül. Egyenként kísérnek be. Utoljára maradunk Gabival. Súgom: 
nátha megszabadulunk. Csalfa remény! Visznek a bör tön „szalonjai" egyikébe. Vannak már 
ott vagy tizenöten. A sok elegáns úr közöt t mi, főleg én, mint ágrólszakadtak. Mind 
románok, polit ikusok, főleg pártvezetők. Ez az az időszak, mikor a volt pártok liderjeit 
likvidálták. Maniuval, a Paraszt Párt vezetőjével az élen. A sok politikus se tudta kisütni; ' 
minket Gáborral miért is hoz tak ide? Én mindent átgondolva sok év után arra a 
meggyőződésre jutottam, hogy úgy képzelték, ha egy megye földbir tokos osztálya vezetőül 
választott, úgy a politikában is részünk kellett legyen. 

Végül is a „galafi-i nyaralásról" túl rossz emlékeim nincsenek. Egy liberális párti megyefő-
nökkel nagy barátságot kötöt tem, s mivel lassan telt az idő, elhatározzuk, malmozunk a 
földön. Nagy nehezen „kirajzol juk" a malmot, kétféle színű gomb kerül egyrészt nadrágról, 
másrészt ingről. Két „nagy tehetség" méri össze erejét. Rendesen az egész szoba közönsége 
asszisztál a „vérre menő" harchoz. így történt meg, senki sem vette észre az őr belépését. 
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Íátszani szigorúan tilos. Vár juk a büntetést, visznek-e egyesbe. N e m ; hanem három napig mi 
ellett a „vasas csebret" hord juk . Mi a vasas cseber? Hát , na a cigány rosszat kíván a másiknak 

azt mondja , „sarjál (szarjál) a vasas cseberbe"! Ez a „szalon" sarkában felállított „födeles 
W C " . Mindenki ide kell végezze a dolgát, kimenni nem lehet. 

Az éjszakai szórakozásunk is megvan - a poloskák elleni harc. 
Galati-cal az volt a szerencsém, nogy az év elején külföldi nyomásra az egész vezetőség 

kicserélődött; ugyanis rájuk bizonyosodot t a sok elkövetett disznóság, gyilkosság. Ezért az 
eléggé gyakori kihallgatások aránylag simán folynak le. Természetesen fényképezés élőiről, 
hátulról. Uj j lenyomat stb., stb. Hisz mi rablógyilkosoknál is veszedelmesebbek vagyunk. 
Utólag a gazdaság igazgatójától megtudom, a galafi-iak többször is véleményt kértek rólam. 

Végül az utolsó kihallgatásomhoz a parancsnok kijelenti: Elvisznek oda, ahol születtem. 
Ha ott is ki tudom magam tisztázni, jó, különben jaj a fejemnek! 

Még eltelik egy pár nap. Egyszer nyílik az aj tó, valamit bekiáltanak. Senki sem érti. Vonjuk 
a vállunk. Később újra jönnek, most már egy magyarul tudó kiabálja. Beczásy István, 
Szombathy Gábor . Világos, aki nem tudot t nyelvünkön, nem boldogult nevünkkel. 
Jelentkezünk. Nagy ordítva, közben káromkodva (futu-fi Dumnezeu sá-l fufi) (basszon 
Isten, basszon meg!) kiabálja, az állomáson már fél órája vár minket a vonat. Gyorsan 
összebilincselnek. Föltaszigálnak egy autóba és nagy szirénázással visznek a pályaudvarra. A 
terepet teljesen kiürítik előbb és azután minket feltuszkolnak egy üres fülkébe. A vagonok 
mellett elhaladva látom a táblát az oldalán Galaf i-Ciceu (Galac-Madéfalva). Tehát tényleg 
Erdély felé visznek. 

Madéfalván a brassói vonatra megyünk át. Kifáradva, összetörve találgatom, vajon hogyan 
tovább? Marosvásárhelyen valóban leszállunk. Egy rendőrségi szobában kísérőink átadnak. 
Nemsokára megérkezik egy szekusautó. Arra felraknak és elvisznek az ú jonnan épült 
Securitatéra. 

Az itteni hóhérlegények magyarok; de nem emberek. Kikutatnak, még egy szál gyufa 
sem lehet nálunk. Egyetlen lyukas zsebem van a sorton, az is üres ; így könnyű a dolguk. 
Végre visznek most már kü lön-kü lön a cellák felé. Kísérőm kinyit egy ajtót és mint mikor 
a juhokat megfej ték, egy jót taszít raj tam. Beszédelgek a cellába, amelyik „kétszemélyes", 
de már tele van. íme az összkomfor tos „ lakószoba". Mindkét oldalsó falán hatvan-nyolc-
van centiméter széles és magas „betonágy". Pokróc , lepedő nem higiénikus - hát nincs. A 
fülke végében ugyancsak cementből „asztal". N é g y sarkán lyuk, mindegyikbe lánc fűzve. 
Villany ég éjjel-nappal. Ablak nincs. Az aj tón csak kívülről kezelhető eltolható nyílás. O t t 
adják be az úgynevezett „ételt". Levegőt az aj tó alsó részén lévő harminc centiméter hosz-
szú és t izenöt centiméter magas lyukon kapunk . Ez belülről, kívülről sűrű ráccsal van 
ellátva. 

A bentlévők kérdezősködnek: Mi van? Mi várható? De mit tudhat tam én, aki Dobrudzsá-
ból jöttem? S milyen jó is, hogy nem tudjuk a jövőt, hogy még harmincnyolc év kell elteljen, 
amíg vége szakad ennek a borzalmas kommunista világnak. 

Közben én tudok meg egyet s mást társaimról. Dr. Hadnagy katolikus esperes, és egy hatvan 
éven felüli székely bácsi a szárazajtai „vérengzésekről" híres faluból. Szegény már az évekkel 
sincs tisztában. Azt mondja, úgy gondolja, harmadik éve van itt, még sohasem hallgatták ki. 

Szerencsém, hogy gala{i-i sorstársaim közül több volt Securitate-fogságban. Elbeszéléseik 
megismertettek ennek szabályaival és túlélési lehetőségével. Enni jóformán nem adnak, 
verést annál többet . Meg kell tartani a kondíciót, fizikailag, lelkileg. Ezért nem beszélni, nem 
mozogni, lehetőleg mozdulatlanul feküdni és nem gondolkozni! N e m is tudom, hogy volt 
lelkierőm ezeket megtartani, de ez mentett meg. 

Első reggel beadnak csészébe valami fekete levet, természetesen cukor nélkül. Látom, 
senki sem nyúl hozzá. Kérdőleg nézek rájuk. A pap adja meg a választ. Ha ezt megisszuk, 
többször kell pisilni, márpedig egy nap csak egyszer van „kimenő". Ha a meghatározott időn 
kívül kéredzkedünk, azt a választ kapjuk, ül jünk csak nyugodtan, ha nem akarunk vért 
vizelni. így félrelököm a csészét. 

Közeleg a pisilési idő. A nagy megfutamodásból tudjuk. Egyenként, futva kell megtenni az 
utat, a műveletet is, mert különben „megbiztatnak". A szomszéd cella ajtónyitogatásából 
következtetünk a lakók számára. Kérdem, mi van, ha a „nagydolog" jön ránk? Há t az ugyan 
ritka - kapom a választ - , miből is lenne? Örvendünk , na egy néten egyszer valami kis 
golyókat kipréselünk. 

Az ebédnél először benyúj t ják a kenyeret. Itt a „cellaszabály" szerint minden nap más 
választhatja először a legnagyobb - fél tenyér - nagyságú darabot , a nem egyformára 
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szabdalt, egész napi, egyszeri adagból. Ezután jön a mindennapi paszulyleves - melyben, ha 
hét-nyolc szemet tudunk megszámolni, akkor nagyon vastag. Vacsora a fogházi teres, ez is 
inkább lötty. 

Mindenkin az van, amibe bekerült . Rajtam a sort, ing, vagyis szinte semmi. Fekszem a 
cementen, nem gondolkozom. H a fáj valahol, fordulok. 

Kezdődik az idegrendszer kikészítése. Jól bevált módszer . N e m törődnek az új fogollyal. 
H a d d ölje magát, miért hozták ide? így egy-két hét alatt kikészül. 

Há rom hét múlva szólítanak. Szememre „védőt" tesznek, hogy ne lássak, ne tudjak 
tájékozódni. Egy csomó folyosó után belépünk egy irodába. Itt leveszik szememről az 
ellenzőt. Egy asztalhoz ültetnek. Velem szemben egy tiszt. írószert, papírt tesz elém. H ú s z 
perce van - mond ja magyarul - , írja le pontosan kicsoda, milyen iskolákat végzett, mivel 
foglalkozott , családi állapota, barátai, politikai állásfoglalása, hol fordul t meg életében stb. 

Szerencse, Galafi-ról tudom, hogy ez a „kihallgatási m ó d " többször megismétlődik és jaj, 
ha a legkisebb eltérés mutatkozik az életrajzi pélaanyokban. 

Valóban, kéthetenként többször ismétlődik ez a szavak nélküli vallatás. Közben tel-
nek a napok, hetek. Hogy mikor világosodik, sötétedik, fogalmunk sincs. Állandóan ég 
a villany, hogy ez is zavarjon. A nagy csendben sokszor hátborzongató, szinte állati 
üvöltések hallatszanak. A jó Isten velem van, s bírom a magamra szabott önfegyelme-
zési. 

Jó pár hét múlva az ellenzős séta, irodában való leültetés után fordul a helyzet. A tiszt most 
rám rivall, na végre mondja csak el, mit csinált, mit gazembereskedett eddig az életben. Most 
én diktálok és ő ír. 

Közben a székely bácsit elviszik - „no jöjjön öregem, biztos megunta már itt" szöveggel. 
El akar búcsúzni. N e m engedik. „Jöjjön csak, nem megy messzire." 

Ú j társunk kerül. Aradi színész. Mi mindennap imádkozunk, ö nem, ateista és 
kommunista - csak tévedésből került ide - mondja , egész biztos rövidesen kiengedik. Pár hét 
múlva ő is imádkozik - szabadulásáért. 

Új ra visznek. A tiszt dúl-fúl . N e m sikerült a bevált recept. N e m talált nem egyező 
kijelentéseket. N e m tudták rám bizonyítani, hogy hazudtam. 

Elkezdődnek a véget nem érő kihallgatások. H o l szép szóval, hol másképp. Egyik 
alkalommal bal fülemre olyan ütést mér, hogy hónapokig nem hallok vele. 

N a , de végre t udom, miért vagyok itt. Minden kihallgatás egy-egy téma. Akkor ott t udom 
meg, hogy 1945—1949 közöt t az országban lévő magánbir tokok közül a legnagyobb 
szántóterületen gazdálkodtam. Mondjam csak el, hogy játszottam ki a törvényeket? T ö b b 
kihallgatás után „értette meg". Ö t e n vagyunk testvérek, mindegyik külön telekkönyvelve, de 
egyben műveltük meg az őseinktől örökölt földet. 

Közben egy este nagy ö römünkre gyufaskatulya nagyságú húst kapunk. Természetesen 
hamarjában megesszük. Valamikor énei kezdik döngetni az ajtókat. A folyosón nagy a 
futkosás. Két társam is jajgat. Borzalmasan fáj a hasuk. A hús romlot t volt. Nekem egy 
ételmérgezésből maradt kényes gyomrommal semmi bajom. Hála a jó Istennek! 

Egyre gyakoribbak a kihallgatásaim. Természetesen éjjel. Egyik fő ütőkártya. Luka László 
pénzügyminiszter - aki már szintén bör tönben van - miért volt olyan sokszor nálam, mit 
politizáltunk? Életrajzomban írtam róla. Elmondtam, enyém volt a megye legjobb vadászte-
rülete, és azt kérdeztem, ha a főhadnagy úr az én akkori helyzetemben lenne most és Gh . Dej 
ott akarna vadászni, mit válaszolna, csak azt, jöjjenek. Jó sokáig félrenézett. Többet aztán 
nem kérdezett a Luka-féle barátságról. 

[ól benne vagyunk már a télben, mikor egyik nap, a reggeli órákban nagy a futkosás a 
folyosón. Az ajtó nyílik, engem kikapnak. Nincs szembekötés, szaladunk ki az udvarra. O t t 
egy dubába vagy huszadmagammal feltesznek és már indulunk is. Biztos följelentették őket , 
hogy ítélet nélkül tartanak embereket, mert arra a napra ellenőrző bizottságot vártak. EÍ 
kellett tüntessenek minket. Átvittek a bíróság bör tönébe. 

Egy pincehelyiségbe helyeztek el. A cementpadlón három-négy centiméter vastag jég. Én 
csakúgy öltözve, mint eddig. Szinte meztelen. Szerencse, van köztünk két székely bácsi, akit 
télen hoztak be. így bekecs, meleg ruha van raj tuk, ö k vesznek maguk közé, úgy 
melegítenek, hogy meg ne fagyjak. Itt az őrök emberségesek. Nagy kondér f inom 
krumplilevest hoznak ebédre. Kenyeret is adnak bőven. Megkérdezik, nem kérünk-e még. 
N e m merek sokat enni. A kevéshez szokott gyomornak megárt. 

Majdnem éjjel jönnek utánunk. Gyalog visznek vissza a Securitatéra. Négy-ötszáz méter 
az út. A hőmérséklet úgy - 1 0 °C. Arra gondolok, ez az utolsó utam. Tüdőgyulladás nélkül 
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nem úszhatom meg. Gyógykezelés meg orvosság nincs. Ha valaki jelentkezik, hogy beteg, a 
válasz: „semmi baj, a temető a tőszomszédban van, ha meghal, odatesszük át". 

Visszaérkezem a cellába. Várom, mikor ver le a láz. Ezzel a legyengült szervezettel még 
náthás sem leszek! Ez már szinte csoda. Az esperes azt mondja : én semmitől se féljek, mert a 
jó Isten nagyon segít. Ma, harmincnyolc év után sem tudok más magyarázatot, csak hogy 
valóban a jó Isten van velem. 

Egyszer újra visznek az irodába. De most nappal. Leültetnek, írószert tesznek elém és egy 
levelezőlapot. Diktál ják: „Küldjetek cipőt, meleg holmit". Majd el kell címezzem. 

Hosszú hónapok után ekkor tudják meg a dobrudzsaiak, hogy még élek. A posta a 
szomszéd faluban van. A szekeres - szintén elhurcolt - viszi a lapot feleségemhez: „Na 
Jucika, Pista hála Istennek bör tönben van!" Eddig az a hír járta, hogy Oroszországba akartak 
vinni egy szállítmány elfogottat, de azok nem fogadták és ezért egy rozoga hajón a 
Fekete-tengeren elsüllyesztettek. 

December második felében járunk. Az utolsó kihallgatásom: leültet a tiszt. Ö velem 
szemben. Kezében teleírt papír. „Na, itt van p o n t o k b a szedve, mit művelt maga a falujában." 
Ezt küldték ki Dálnokra: munkásaimmal embertelenül bántam, rosszul fizettem, kényszerrel 
dolgoztattam, vertem őket stb., stb. De ezeket az aljas rágalmakat sem az akkori vezetőség, 
sem egyetlen ember alá nem írta. Felolvasta nekem az általuk koholt vádakat; „na, mit szól 
hozzá, Beczásy úr" . Nyugodtan felelem: „csak annyit főhadnagy úr, hogy ez az első szótól 
az utolsóig hazugság". Többet ő se szól, csenget, visznek vissza. 

Karácsony első napja. Félrehúzzák az ajtón a nyílást, valaki beszól, Beczásy, maga a 
dobrudzsai munkás? Igen, felelem. Na jó, mondja és elmegy. 

Másnap névnapom. N e m is gondolom, milyen ajándékot kapok. Nyi t ják az ajtót, rám 
szólnak: „Vegye a holmiját." Könnyű , semmim sincs. Szemem nem kötik be. Félve lépek az 
esperes felé kezet nyújtani. A küldönc megszólal: „Búcsúzzon nyugodtan, többé nem jön 
vissza." Visznek az irodába. O t t egy civil és a szekus parancsnok. Rám szól: „Mi van magá-
val? - mint egy ágrólszakadt!" „A cipőt miért a kezében tartja?" - „Mert vizes." „Hogy-
hogy?" „Hát úgy, nogy egy nap csak egyszer engednek ki. Éjjel nem tudom tartani, hát belepi-
silek." „Üljön le, ott a csomagja Dobrudzsából, van benne ruha, cipő, öltözzön fel." A civil is 
megszólal: „Volt-e már a kanálisnál?" „Nem!" - válaszolom. „Na akkor oda is elmegy, 
tanulja, hogy van ot t ." Felnézek és nyugodtan válaszolom: „Akárhová vigyenek, csak innen 
szabaduljak." Beleszól az ezredes: „Nem, Beczásy úr, magát elengedjük, mehet ahová akar." 
Én kényszerlakhelyes vagyok Dobrudzsában. N e m adnak igazolást? Mi lesz, ha „addig is ott 
is igazoltatnak". - „Maga nem kell visszamenjen! Maradhat Vásárhelyt vagy mehet más 
városba dolgozni. Egy hónap múlva kap buletint (személyazonossági bizonyítvány). 
Felvilágosítást pedig tőlünk kérjenek." 

így engednek el. Minden igazolás nélkül. Ugyan , mit is igazoljanak, hogy ártatlanul 
kínoztak? 

Kijövök a kapun. Ügy ötven méter után visszanézek, mint a farkas - félderékbői - , nem-e 
jön valaki utánam ? Látom az utcán senki. Valahogy ekkor kezdem érezni, hogy szabadultam 
a poklok poklából. A hirtelen örömtől szinte nem is vagyok magamnál. 

Kisebbik lányom, Tánya nyolcéves. Itt fizetünk érte eltartást, itt jár iskolába. Természetes, 
első utam hozzá vezet. Belépek, ül az asztalnál, tanul. Más senki. A szívem elszorul, csak 
állok. 0 néz sokáig, alig ismer rám. Egyszer csak elkiáltja magát: „Hát ez api!" Egymás 
nyakába borulva sírunk. 

Egy nap t a r tózkodom itt. Megtudom, hogy nagyobbik lányom, iskolából kitéve D o b r u -
dzsában van. Még gondolatban sem jut eszembe, hogy szakítsak Dobrudzsa minden 
nyomorúságával, új buletinnel, új életet kezdjek. Nekem ott a helyem feleségem és szegény 
másik gyermekem mellett. így visszatérek - még tizenegy évre. Annyi idő után szabadu-
lunk. 

Másnap reggel irány Bráila. Este érkezem a vonattal. Átmegyek a Duna dobrudzsai 
oldalára, remélem, csak kapok valamit tovább a rizstelep felé. Semmi lehetőség. Az utolsó 
bárka is elment. Tél van, december vége. Bemegyek egy vendéglőfélébe. Egy asztalnál ketten 
ülnek. Hozzá juk fordulok: „nem tudnának valami szállást erre az éjszakára"? Nézegetnek. 
Az egyik int, menjek vele. Elvezet a hajójára egy kis kabinba és magamra hagy. Még el sem 
alszom, nyílik az ajtó. Két csendőrrel érkezik meg. - Feljelentett a gazember! - Igazolásom 
nincs. Visznek az őrsre. Azon gondolkozom, vajon hetek telnek-e el, míg tisztázódik 
helyzetem? Vallatnak. Elmondok mindent. Azt is, hívják fel a marosvásárhelyi Securitatét. 
Ot thagynak bezárt szobában. A falon áthallatszik, ahogy előbb Bráilába telefonálnak, majd 
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Marosvásárhelyt hívják. Reggelfele elengednek. Délután hajóra ülök. Este érkezem Pecinea-
§ á r a -

Koromsötétben gyalog. Sárosan botorkálok a rizstelepre. Feleségem, lányom alig ismer-
nek rám. 

Hosszú hetek, hónapok telnek el, míg szervezetem rendbe jön. 

Beczásy István 

„A magyarságnak Trianon után nem volt nagyobb feladata, mint hogy idegen kézbe 
került testvéreit, ott ahol vannak, életben tartsa. A határokat szerződések csinálják és 
szerződések mossák el, az ál lamformáknak, nemzetről és nemzetiségről alkotott 
felfogásoknak megvan a divatjuk, amint az utolsó században vesztünkre változtak, 
megváltozhatnak még a javunkra is; de hogy egy népcsoport van vagy nincs, meg tud-e 
kapaszkodni földién és hagyományaiban: az az élet alapténye; a népnek, mely 
elfogyott, szerződések sem szerezhetnek országot, s a népet, melyben bő természet 
terjeszkedik, szerződések sem tudhatnak ki az országból." (Németh László, 1934.) 

HÍREK 

A Néprajzi Múzeum Barátainak Köre 
1989. október 19-én alakult meg, a követ-
kező célokkal: közösségi keret nyújtása a 
néprajz, a népi kultúra iránt érdeklődőknek 
ismereteik bővítéséhez, valamint átadásá-
hoz ; a nemzeti identitás és tör ténet tudatunk 
fejlesztése; amatőr, önkéntes és műgyűj tők 
számára szakmai segítség és fó rum teremté-
se; a múzeum kutató- és közművelődési 
munkájának széles körű ismertetése és társa-
dalmi előmozdítása. Az alapító tagok száma 
150 volt, s a közelmúltban léptük át a 300-as 
létszámot. Az 1991. február 28-án megtar-
tott közgyűlésen a jelenlévők egyhangúlag 
kimondották a baráti kör egyesületté alaku-
lását. Az egyesület jogelődjének tekinti a 
Néprajzi Múzeum Barátainak Körét, az 
egyesület megalakulásáig belépett tagok tag-
sági viszonya folyamatos. 
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A megnyilvánuló érdeklődés alapján négy 
szakosztály (szekció) - pedagógus-népmű-
velő, kézműves, műgyűj tő , valamint nép-
rajzi régiók, kultúrák együttélése s z e k c i ó k -
megszervezésére te t tünk javaslatot, amelyek 
szervezése folyamatos. A Fővárosi Bíróság 
3617. számon vette nyilvántartásba az egye-
sületet. Az egyesület egy ízben nyert anyagi 
támogatást pályázati úton a pedagógus-nép-
művelő szekció által szervezett (jelenleg fo-
lyó) pedagógus-továbbképző tanfolyam 
számára. 

A Néprajzi Múzeum Barátainak Köre 
Egyesület továbbra is szeretettel várja tagjai 
sorába mindazokat , akik az egyesület beve-
zetőben megfogalmazott célkitűzéseivel 
egyetértenek. 

Lux Éva 


