
Polgármesteri Hivatal által szervezett megemlékezésre, amikor is emléktábla állítását is 
tervezik, hogy ezek a szörnyűségek ne menjenek feledésbe és soha többé ne ismétlődhessenek 
meg. 

Ami a helyi Falumúzeumban megrendezésre kerülő kiállítást illeti - nemzetiségre és 
vallásra való tekintet nélkül - valamennyi szülőföldjéről elűzött csoport helyet kap. 

A Honismereti Baráti Kör továbbra is vállalja a közreműködő segítséget mindazoknak, akik 
partnerként tekintenek az Egyesületre. így a helyiek mozgósításában is segíteni kíván a 
Bácsalmás városában sorra kerülő A szülőföldjükről elüldözöttek emlékműve avatására. 
Ismereteink szerint ilyen emlékmű még nincs sehol sem a világon. 

Dr. Mándics Mihály 

Romániai ötvenhatosok nyomában 
Hat éve készülünk a különös „kirándulásra", hogy az 1956-os magyar forradalommal és 

szabadságharccal szolidarizálókkal, az erdélyi, romániai szervezkedések, szervezetek, 
reformkísérletek tagjaival - akiket futószalagszerűen ítélt el a román kommunista diktatúra -
végigjárjuk az egykori börtönöket, a megsemmisítő kényszermunkatáborokat, a duna-deltai, 
Duna menti román „gulág"-okat. 

Akiket 1956 és 1960 között „hazaárulás", „államellenes összeesküvés", „lázítás és 
bujtogatás", „fegyveres felkelés", „a társadalmi rend elleni összeesküvés" címen ítélt el a 
román kommunista „igazságszolgáltatás", azok számára a fizikai megsemmisítést jelölte ki 
„osztályrészül", a hatalom, s egyre-másra mondták ki a halálos ítéleteket, az életfogytiglani, 
15, 20, 25 évi kényszermunkát jelentő büntetéseket. A hazaárulással, fegyveres össze-
esküvéssel vádolt „ötvenhatosok" ügycsomójára rendszerint ráírták a kivégzéssel 
egyenértékű „ítéletet": „borítékban" szabadulnak, azaz élve nem hagyják el a börtönöket! 

Az 1956-os magyar forradalomról és szabadságharcról, a magyar történelem e kivételes 
„csillagórájáról" - mely Magyarországot a huszadik században a legnagyobb világpolitikai 
szerephez juttatta - a világ legkülönbözőbb országaiban és a legkülönbözőbb nyelveken több 
száz oldalas dokumentum- és tanulmánykötetek jelennek meg, az ENSZ New York-i 
levéltárától kezdve a nagy-britanniai Foreign Office magyarországi helyzettel kapcsolatos 
feljegyzéséig szinte mindent ismerünk. Ugyanakkor a forradalmi események szomszédos 
országokra, az ott élő 3,5 milliós magyarságra gyakorolt hatása jórészt ismeretlen, 
fájdalmasan kívül rekedt az érdeklődési körön. Sokan kétségbe vonják, hogy 1956 ürügyén az 
erdélyi magyarság körében kivégzések voltak! Még az erdélyi magyar közvélemény is alig tud 
valamit arról, hogy a Szoboszlay Aladár magyarpécskai római katolikus plébános nevével 
fémjelzett perben, „államellenes összeesküvés" vádjával bíróság elé állított 57 személy közül 
11-re mondták ki a halálos ítéletet, közülük 10-et ki is végeztek: Szoboszlay Aladár és 
Ábrahám Árpád római katolikus plébánost, báró Huszár József volt kolozsvári földbirtokost, 
Orbán Károly marosvásárhelyi, dr. Kónya István kézdivásárhelyi, dr. Fíntanar Alexandru 
aradi ügyvédet (aki a szervezet által a pluralizmus jegyében megkísérelt Keresztény 
Munkáspárt alapszabályzatát kidolgozta), Tamás Dezső csíksomlyói származású tisztviselőt, 
Tamás Imre, ugyancsak csíksomlyói származású temesvári tanítót, Orbán István csíktaplocai 
földművest, Lukács István magyarpécskai kereskedőt. Drägänita-Mogyoros Máriát is halálra 
ítélték, később a büntetést életfogytiglani börtönbüntetésre változtatták. Aperben 15 évre ítélt 
báró Bánffy István szerint a temesvári színházban kihirdetett ítélet után, 1957. szeptember 
elsején már a temessági erdőben lemészárolták a halálraítélteket. A másik változat szerint az 
aradi, a harmadik változat szerint pedig Románia leghírhedtebb börtönében, a földalatti 
Zsiláva zérós-cellájában hajtották végre a kegyetlen ítéletet. Tény: a hozzátartozók ma sem 
tudják, hol pihennek szeretteik földi maradványai, nem tudják őket emberhez méltóan 
eltemetni! Orbán István fia, a 17 éves korában 25 évi kényszermunkára ítélt Orbán Péter, a 
zsilávai börtön kazamatáiban kereste azt a helyet, ahol édesapját kivégezhették. Negyven éve 
folyik a bürokrácia polipjaival folytatott küzdelem, negyven éve nem kapnak semmilyen 
választ a kérdéseikre! 
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Az „érmihályfalvi-csoport" 31 elítéltje közül 1958. december 3-án a szamosújvári börtönben 
kivégezték a nagytudású, Bernben tanult Sass Kálmán érmihályfalvi református lelkészt - az 
Ér melléke „messiását", aki 1944 őszén megmentette Maiéter Pál életét! dr. Hollós István 
tanárt, volt hadbíró századost. 1959-ben, ugyancsak a szamosújvári börtönben végezték ki 
Szígyártó Domokost. A szekuritáté vallató szobáiban, a börtönben elszenvedett kínzások 
nyomán rettenetes körülmények között veszítette életét a dr. Dobai István nemzetközi jogász 
által összeállított „ENSZ-memorandum" két vádlottja: Kertész Gábor és Nagy József. Egy 
bizonyos Barbu nevezetű krajovai festő, valamint egy Cenat nevű román elítélt többször is 
elmondotta: perújrafelvételkor bármikor tanúskodnak arról, hogy az előbb említett két 
vádlottat a legkegyetlenebb kínzásokkal - élve valósággal feldarabolták - tették el láb alól, s 
ezt a szégyent, hogy így bántak politikai foglyokkal, nem hagyják a román nemzet becsületén. 

A csíkszentdomokosi születésű Bíró Károlyt a Luciu-Giurgeni-i kényszermunkatábor 
körzetében (a Duna menti „gulág"-ok egyike) szökés közben 1963 júliusában lőtték agyon. A 
periprávai kényszermunkatáborban (a Duna-Delta világtól elzárt pokla!) halt meg Demeter 
István. A börtönbeli szenvedések, embertelen bánásmód, éhezés következtében az 1964-es 
szabadulás után nemsokára meghalt Molnár Béla, Kolumbán Bendegúz, Nyitrai Sándor, 
Böjthe Sándor, Adorjáni Dezső, Csatlós Csaba református lelkész, illetve teológus, valamint 
Grósz József, Bocz Ádám, Deák Géza periprávai „golgotátjáró". A börtönben halt meg az 
„érmihályfalvi-csoport" egyik résztvevője, a 25 évi kényszermunkára ítélt Tordai János 
géplakatos. A Szoboszlay-per áldozatai közül már csak néhányan vannak életben. Meghalt 
Kovács Béla, Kovács Balázs, Müller Jenő, Ráduly Géza, Ráduly István római katolikus 
plébános. 

Ennyi áldozat emléke egyenesen kötelezett arra, hogy felkeressük az egykori szenvedések 
stációit. Az RMDSZ országos vezetősége 1996 egyik legjelentősebb kezdeményezésének, az 
1956-os forradalom legméltóbb romániai megemlékezésének tartotta e sorok írójának 
kezdeményezését, hogy ne csak végigjárjuk az egykori gulágokat, hanem minden 
mozzanatáról film is készüljön. A budapesti DEKO FILM 36 órás, a Román Televízió magyar 
adása pedig 15 órás filmösszeállítást, dokumentumfilmet készített a „halálmenet" 
megismétléséről. A „kirándulók" között volt dr. Csiha Kálmán, az erdélyi református 
egyházkerület püspöke (10 év nehéz börtönre ítélték), Mózes Árpád evangélikus püspök (18 
évre ítélték), Kiss Béla, evangélikus püspökhelyettes, dr. Dobai István nemzetközi jogász 
(életfogytiglani kényszermunkára ítélték), Varga László, református lelkész, a Romániai 
Magyar Kereszténydemokrata Párt tiszteletbeli elnöke (életfogytiglani kényszermunkára 
ítélték), Fülöp G. Dénes, a marosvásárhelyi Vártemplom lelkésze (11 évre ítélték), Veress 
Sándor, a Kis-Küküllő menti röpcézők (még 1957 januárjában is a magyar forradalmat éltető 
és rendszerellenes röpcédulákat terjesztettek!) vezetője (20 évi börtönre ítélték), Kacsó Tibor, a 
„fegyveres felkeléssel" vádolt csíkszeredai csoport vezetője (25 évi kényszermunkára ítélték), 
Puskás Attila biológus, aki Október 23-a címen azokban a jelentőségteljes és várakozással teli 
napokban verset írt, s azt terjesztette (20 évre ítélték), az Erdélyi Magyar Ifjak Szövetsége és a 
Székely Ifjak Társasága, valamint a „Palotás-csoport" számos tagja, akiket annak idején 15-25 
év közötti börtönbüntetésre ítéltek. 

A román igazságügyi minisztérium engedélyével végre bejuthattunk a marosvásárhelyi 
szekuritáté hírhedt vallató pincéibe, a helyi börtön celláiba. A börtönlátogatáson résztvevő 44 
elítélt elmondotta: a legtöbbet ezekben a cellákban szenvedtek! Mint, amikor megnyílik a 
zsilip, úgy ömlött a vallomásáradat mindarról, amit a magyar forradalom után elszenvedtek. 
A „leghumánusabb" tett az lett volna, ha agyonverik a letartóztatottakat. Ehelyett a kínzások, 
vallatások legrafináltabb, az inkvizíción messze túltevő módszereit alkalmazták. Nyitrai 
Mózes, homoródkarácsonyfalvi unitárius lelkész családjából négy személyt tartóztattak le: az 
édesapát, az édesanyát, a teológus Leventét és az alig 15 éves Csongort. A túlzsúfoltság miatt 
a 15 éves gyereket bedugták a priccsek alá, a betonra. Három hónapig csak a „küblire", a 
dolgát elvégezni engedték ki. Három hónap után nyomorék lett. Az éjszakai, reflektorokkal 
végzett kihallgatások, az elviselhetetlen börtönkoszt a puszta létet is kétségessé tette. Ha ez 
sem oldotta meg a letartóztatottak nyelvét, akkor őrülteket raktak be a cellákba. Bartos Károly, 
Pirlea Emil, Bihari Imre, Buzan Teodor, Fábián Márton, Aleonte Nicolae, Gherghe Florea, 
Síngeorzan Dumitru vallató tisztek és verőlegények nevét egy egész életre megjegyezték. A 
börtön keresztfolyosóján, amikor megpillantották a fegyőrt, különös izgalom vonult végig a 

39 



társaságon: mintha a 40 évvel ezelőtti szenvedés, megalázás kitörülhetetlen emlékei 
irányították volna a különös menet lépteit. 

1956 sajátos cezúra nemcsak a romániai magyarság, hanem a románság történetében is. A 
magyar forradalom és szabadságharc híreit az erdélyi magyarság közvetítette a románság, a 
szászok és zsidók felé. Néhány napig valóban a román-magyar megbékélés felemelő 
tanújeleit láthatták Temesvár, Brassó, Bukarest, Jászvásár lakói. 1956. október 30-án a 
temesvári diáktüntetésen több ezren vettek részt. A jelképes 12 pontos követelés, a 3000 
letartóztatott, a zömmel román anyanyelvű egyetemi hallgató szolidarizálása a magyar 
forradalommal önmagában jelzi: milyen erős volt azokban a napokban a magyarsággal való 
együttérzés. Sajnos, „Erdély elrablásának" rémképével sikerült megtéveszteni még a 
szolidarizálók egy részét is. Ezt bizonyítja a Magyarországon is kitüntetett Paul Goma, 
Párizsban élő román író Szamosújvár című visszaemlékezése is: „...az én első vallatom - akit 
mondjuk Vasilé-nak hívtak - meg is mondta: azért, amit tettél „normális időben" legfennebb 
két pofont és egy kiadós lelkifröccsöt kaptál volna. „Normális időben". De akkor éppen 
Magyarország „idejében" voltunk. Azt mondta: a mostani körülmények arra kényszerítenek 
bennünket, hogy itt tartsunk még egy ideig. Hogy elítéljünk, hogy azok a gazemberek, ott, 
kinn, tudják, mi vár rájuk, s ne merjenek a fronton mozogni." 

Az egykori elítélt 40 év távlatából is mindenre éberen figyel, ami a börtönök világában 
történt. Bár sok minden javult, a zsúfoltság tekintetében igen-igen nagy a hasonlóság a 
korábbi állapotokkal. Akkor ketten-hárman is aludtak egy-egy priccsen, ma „négyemeletes" 
ágysor fogadja a „látogatót". A negyven évvel ezelőtti zsúfoltság illusztrálására elmondották: 
a Szoboszlay perben 15 évre elítélt báró Bánffy Istvánnal szerettek együtt aludni, mert este 
lekapcsolta a műlábát (amelyet éppen úgy bilincsbe vertek, mint az ép lábát!), s így jobban 
fértek az amúgy is keskeny és kényelmetlen priccsen. Az erdélyi, romániai magyar irodalom 
történetéhez az is szervesen hozzátartozik, hogy a két költő, Páskándi Géza és Páll Lajos egy 
ágyban aludtak, és kiszabadulásuk után egymásnak joggal dedikálhatták a köteteiket: 
„Legjobb ágyasomnak szeretettel...". 

A börtönlátogatás szomorú emlékeket idéző pillanata volt a helyi törvényszék épületének 
megtekintése. A bűnvádi eljárások, periratok, visszaemlékezések szerint csak a 
marosvásárhelyi bíróságon 514 személy ellen hoztak ítéletet. Itt ítélték el az Erdélyi Magyar 
Ifjak Szövetségének 75, a „Palotás-csoport" 24, a Székely Ifjak Társasága 9, a Puskás Attila 
nevével fémjelzett csíkszeredai tanárok, diákok 11 fős csapatát, a Kis-Küküllő menti 
„röpcézők" 6 személyből álló csoportját, a Kacsó Tibor nevéhez kapcsolt „fegyveres felkelés" 
3 tagját, a csíkszeredai mezőgazdasági szakközépiskola 21 tanulóját (valamennyien román 
anyanyelvűek!). Ezeken a tárgyalásokon a mellényszabóból gyorstalpalással „hadbíró 
őrnaggyá" előléptetett Macskássi Pál elnökölt, aki szadista kéjjel osztogatta a 
súlyosabbnál-súlyosabb büntetéseket. Visszaemlékezések szerint több mint 80 személyre 
mondta ki a halálos ítéletet! (Micsoda cinizmus, hogy kolozsvári halotti jelentésében ez 
olvasható: „A jóságos és emberszerető férj, szomszéd, igaz barát..." Előkerül báró Bánffy 
István hozzáfűzött megjegyzése is: „Döglöttéi volna meg hamarább!" 

A börtönlátogatók csoportját fogadta Fodor Imre, Marosvásárhely polgármestere is, akinek 
az édesapját az 1956-os forradalmi eszmékkel való azonosulásáért - „a társadalmi rend elleni 
szervezkedés" vádjával - pontosan Marosvásárhelyen ítélt el 25 évre és teljes vagyon-
elkobzásra a kommunista hatalom. E per egyik vádlottja volt a később 10 évre ítélt dr. Csiha 
Kálmán református lelkész, az erdélyi református kerület jelenlegi püspöke. Az ő rövid 
igehirdetése után indultunk Szamosújvár felé. 

A Mária Terézia idejében épült börtön nyomasztó hangulatát azóta sem tudom feledni. A 
földalatti kazamatákban, abban a cellában, ahol Rózsa Sándor is raboskodott, hihetetlen 
körülmények között töltöttek nehéz hónapokat az ötvenhatosok. Veress Sándor, a Kis-Küküllő 
menti röpcézők elsőrendű vádlottja öt hónapot töltött Rózsa Sándor cellájában. Most bokáig 
vízben járva próbáljuk felidézni az elkülönítő megpróbáltatásait: - Bennünket azért raktak 
ide, hogy elpusztítsanak! Öt napban csak egyszer kaptunk ételt, a többi napokon csak vizet és 
10 deka kenyeret. Nappalra felvonták a priccseket, egész nap sétálni kellett a bűzös, vizes 
cellában. Nem engedték, hogy leüljünk, beszélgessünk. Ma sem tudom, hogyan vészeltem át 
az öt hónapot. Az én börtönbüntetésem annyira megviselte a feleségemet, hogy évek óta 
ágyban fekvő beteg, jómagam itt „szedtem fel" a parkinzon-kórt. Számomra Szamosújvár az 
emberi megaláztatás mélypontját jelenti, amit szeretnék elfelejteni. 
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Mózes Árpád evangélikus püspök mutogatja sorstársainak: melyik cellában szenvedett. 
Amikor megérkeztek, pokróccal leterítették a fejüket, s Goiciu börtönparancsnok üvöltözése 
közepette vonultak be a cellákba. Két hétig rabtársai pokrócban rakosgatták egyik helyről a 
másikra. 1956 után az erdélyi magyar evangélikus egyházat lefejezték. A mintegy 30 000 lelket 
számláló felekezet négy lelkészét és négy teológus hallgatóját zárták börtönbe. 

Amikor az utolsó szó jogán megkérdeztem a minket elítélő törvénybírót, magyarázza meg: 
mivel veszélyeztettük Románia területi épségét? Mire cinikusan annyit válaszolt: nem 
veszélyeztettétek, de veszélyeztettétek volna, ha lett volna rá lehetőség! 18 évi kény-
szermunkára ítéltek. Magyar lelkészek tucatjai raboskodtak a szamosújvári börtönben, mégis 
a szenvedők névsorában csak egyetlen magyar név szerepel. Sérelmeztem is a jelenlegi 
börtönparancsnoknak. Ebben a börtönben mondotta a két világháború közötti Maros-
vásárhelyen szolgáló román lovassági tábornok: a magyarokat mind ki kell irtani!!! 

57 napot ült az elkülönítőben dr. Dobai István nemzetközi jogász, akire az ügyész előbb 
halálos ítéletet mondott, majd ezt az ítéletet változtatták életfogytiglani börtönbüntetésre. A 
szamosújvári „fantomcella" lakója is volt, ahonnan nagyon kevesen szabadultak. Tbc-s 
fertőzést kapott, s mikor gyógyszert kért, egyszerűen megtagadták tőle. Csak a cellatársai 
követelésére (további fertőzéstől tartottak) vitték át a dési börtönbe, ahol a tbc-s betegek 
számára berendezett külön cellában helyezték el. Egy lelkiismeretes román orvosnő mentette 
meg az életét. A magyar elítéltekkel szembeni ellenséges hangulatot példázza, hogy minden 
este végig kellett hallgatnia az alsó és felső rabtársa beszélgetését arról, hogyan fojtják majd 
meg. 

Csak a filmfelvétel tudja visszaadni azt a döbbenetet, amely az arcokra kiült, amikor az 
egykori kivégző helyet is felkerestük. (Azóta ki tudja hányszor átfestették, újravakolták, 
kimeszelték, hogy a vérnyomokat eltüntessék! Ma élelmiszer raktárként szolgálja a börtön a 
mindennapi életet.) Itt végezték ki Sass Kálmánt, dr. Hollós Istvánt és Szígyártó Domokost, 
román és szász halálraítélt társaikkal együtt. A közeli temetőben márványtábla jelzi: hányan 
és hányan haltak meg, szenvedtek nehéz börtönéveket a kommunista diktatúra 45 éve alatt. 

Másnap Zsilavát, Románia leghírhedtebb börtönét kerestük fel. Bár hivatalos engedélyünk 
volt, a börtönparancsnokkal több mint egy órát vitatkoztam arról, hogy miért fontos a 
börtönlátogatás, s mindennek dokumentumfilmen való megörökítése. Zsilava, a Bukarest 
környéki 13. számú erőd, 1877 után, a török birodalomtól való függetlenség elnyerése után 
vált börtönné. Földalatti kazamatái elnyelték a jajkiáltásokat, hörgéseket, a kivégző osztagok 
sortiizeinek hangját. Jancsó Csaba, akit a társával együtt azért hoztak ide, mert 17 évesen 
megkoszorúzták az 1848-49-es szabadságharcosok sepsiszentgyörgyi emlékművét, a 
könnyeivel küszködik, amikor az elszenvedett verésekre, megaláztatásokra emlékezik. Orbán 
Péter teljesen összetörten, magatehetetlenül ejti ölébe a kezét: valószínű itt végezték ki az 
édesapját. 

Zsilaváról a duna-deltai pokolba, Periprávára vezet az utunk. Tulceáról csak hajóval lehet 
megközelíteni. 2 400 000 lejt fizettünk, hogy a magánhajó elszállítson. A hajóút oda-vissza 18 
óra. Az Igazságügyi Minisztériumban azt mondották: az egykori kényszertáborok helyét is 
belepte az enyészet. Ennek meghazudtolására megtaláltuk az egykori „gulág" romjait a maga 
mellbeverő valóságában. Profi fiimezők először jártak a mocsarak közötti talpalatnyi földön. 
Közel negyedszázados újságírói, pár éves tévészerkesztői pályafutásom legnagyobb élménye! 
Lay György, az EMISZ egykori brassói elítéltje a beomlott tetejű kovácsműhely falán 
megtalálta azt a három lópatkót, amelyet a táborba érkezésekor készítettek. Az egykori - ma 
teljesen elhagyatott - tiszti és legénységi lakások között megtaláltuk azokat a gumi-
bocskorokat, amelyekben a rabok éveken át, esőben, sárban, dermesztő hidegben vágták a 
nádat. Magam is őrzök egy ilyen gumibocskort. 

Rábukkantunk arra a náddal fedett barakkra, amelyben 1963-ban, 1964-ben az úgynevezett 
átnevelési tanfolyamokat tartották. Itt próbálták az elítélteket meggyőzni a marxizmus és a 
szocialista „humanizmus" felsőbbrendűségéről. Az „óvodát" - így hívták az elítéltek az 
átnevelést - szívből utálták valamennyien. Árra is volt példa, hogy 100-150 ember - mintegy 
vezényszóra félre fordította a fejét - , amikor a marxizmusról, a szocializmusról papoltak. 
Azokat is rendszerint kiközösítették, akik ilyen előadások megtartására vállalkoztak. 

Hogy hangulatosabbá tegyék az „óvodát", színpadszerűséget is építettek. A hátsó falát 
teljesen épen maradt falfestmény díszíti. Jobb oldalt traktor töri fel a Delta szűzföldjét, 
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baloldalt hattyúk úszkálnak a Duna vizében, középen pedig ú j hajtást indít a magasba a 
kiszáradt tölgyfa. A színpad előtt trágyává rothadt a szalma, amin valamikor a rabok aludtak. 

35-40 év távlatából abszurd drámának tűnik az egész. Szögesdrótok közé szorítva, őrökkel, 
kutyákkal, gépfegyverrel körülvéve dolgoztatták itt a romániai értelmiség színe-javát. Innen 
megszökni nem lehetett, hiszen a Delta mocsaraiban menthetetlenül odaveszett mindenki, aki 
szökni próbált. Peripráva, Grind, Sfistofka homokos talaja sok-sok kiszenvedett rab 
lesoványodott testét zárta magába. Reggel a parancsnokság előtti „appelplatz"-on lévő 
vérnyomokról sejtették a rabok, hogy az éjszaka folyamán ismét elhunyt rabtársukat boncolta 
a raborvos. 

Az elhagyott, beomlott tetejű épületek a huszadik század legszörnyűbb mementói közé 
tartoznak. Ártatlan emberek ezrei raboskodtak itt, építették a töltéseket, szenvedtek közülük 
sokan mártírhalált. Nincs felmentés! Recsket, Pariprávát, Grindet, Salciát, Stoiene$ti-t, 
Luciu-Giurgeni-t nem lehet soha elfelejteni! Lebonthatják a még meglévő falakat, elhordhatják 
a téglát, az itt készült dokumentumfilm - minden bizonnyal - bejárja a kerek világot. 
Vallomások sora teszi hitelessé mindazt a golgotajárást, amit 1956 erdélyi eszmetársai 
magyarságukért, emberségükért végigszenvedtek. 

Ezek a gondolatok kavarogtak az emlékezetemben, amikor 1997. február 8-án este, 
háromnegyed kilenckor megnéztem Erdélyi János rendező, Pap Ferenc operatőr, Koncz 
Gabriella vágó és Kovács György producer nagysikerű, Sorsod sötétlő árnyak közt című 
dokumentumfilmjét. 

Nem véletlen, hogy a 28. magyar filmszemle jeles alkotásai között emlegetik. Az egykori 
erdélyi elítéltek mintegy a világ arcába mondják szavakkal nehezen kifejezhető élményeiket. 
1956 szelleme Erdélyben ma is elevenen él, százak és százak vállalták a börtönélet 
megpróbáltatásait, többen közülük a mártíromságot, hogy kifejezhessék együttérzésüket a 
magyar forradalommal. 22 egykori elítélt könnyes szemekkel és elszorult torokkal követte a 
140 perces dokumentumfilmet, a maga életét. Ez volt a 28. magyar filmszemle talán 
legsikeresebb, legemberibb vetítése... 

Tófalvi Zoltán 

Az Ózdi Honismereti Pályázat díjai 
Ünnepélyes keretek között osztották ki az ózdi honismereti pályázat díjait, amely immár a XVII. volt 

a sorban. A Bükk Művelődési Ház éttermében megjelenteket Nagy Károly, az Ózdi Lajos Árpád Honis-
mereti Kör vezetője, Alkotó Díjas helytörténész köszöntötte. Ezt követően Gazsikné Kovacsics Erzsébet 
közművelődési felügyelő ismertette a pályázatok szakmai értékelését. 

Felnőtt kategória: 
I. díjat nyert Az Ózdi Nagyolvasztóniű története című pályamunka. Szerzője Vass Tibor nyug. múzeum-

vezető. 
II. díjat nyert: Ózd (Lakóhelyismereti munkáltató tankönyv) című dolgozat. Szerzője: Döbör Istvánné 

tanító. 
III. díjat nyert: Szolgálónépek az Uppony-i hegységben című pályamunka. Szerzője: Bánfalvi László ke-

reskedelmi ügyintéző. 
Ifjúsági kategória: 
I. díjat nyert a Tehénpásztorok a borsodi Barkóságban című pályamunka. Szerzője: Bánfalvi Levente az 

Ózdi Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola 3 / b osztály tanulója. 
II. díjat nyert Régi idők gyermekei című pályamunka. Szerzője: Sárközi Emőke, a Vasvár Úti Általános 

Iskola 7 / b osztályos tanulója. 
III. díjat nyert Uraji élei című pályamunka. Szerzője: Vasas Rita, a Vasvár Úti Általános Iskola 7 / b 

osztály tanulója. 
Pénzjutalomban részesült: Nagyapám életútja című pályamunka. Szerzője: Laczkó Szilvia, a 

Vasvár Úti Általános Iskola diákja. 
Az elismeréseket Malinkó János, a polgármesteri hivatal művelődési és sport ügyosztály 

vezetője adta át. 
Kerékgyártó Mihály 
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