
het i jogok egyike. S ha az embert megfosztják alapvető jogaitól, akkor mintegy következményként lép 
fel a társadalmi elégedetlenség. A magyar nép 1956 októberéig tűrt. és utána törtek felszínre az össze-
gyűlt indulatok, melyek sok harc és ártatlan áldozat árán segítették a 33 évvel későbbi. 1989. október 
23-ai III. Magyar Köztársaság kikiáltását. 
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„A Bibliának köszönhetem, 
hogy még mindig élek../' 

Az 1956. októberi forradalom kirobbanását követően, október 27-én a kolozsvári egyetemen ma-
gyar és román diákok által rendezett nagygyűlésen együttérzésüket fejezték ki. Kétnyelvű memorandu-
mot írtak azzal a céllal, hogy Budapestre küldik. A memorandum a Romániában élő diákok 
szolidarizálását hivatott kifejezni. A rendőrség azonban ezt megakadályozta, és november 5-én letar-
tóztatta a nagygyűlés résztvevőit, akiket 10-25 évi szabadságvesztésre ítéltek. 

Péter Antal a kolozsvári műegyetemen tanult ebben az időben. A nagygy űlést köv etően hazautazott 
Gyergvószentmiklósra szüleihez. Mivel az ő neve is szerepelt az 1956. október 27-én kiadott kétnyelvű 
memorandumon, a szekuritáté felkutatta hollétét, és november 5-én elhurcolták a Gyergyószent-
miklóson lévő családi házból. 

így emlékezik a történtekre: „Estefele anyám szólt, hogy egy fekete autó állt meg a házunk előtt. Há-
rom ember szállt ki, és elindultak az ajtóhoz. A sofőr az autóban maradt. Hosszú, fekete bőrkabát volt 
rajtuk. A komandant bekopogott. Apám nyitott ajtót. Félrelökték apámat, majd mind a hárman bejöttek 
a lakásba. Az egyik kiskatona rám szegezte a géppisztolyt. Anyám sikított. A komandant felolvasta a le-
tartóztatási parancsot, majd utasított hogy tartsak vele. Apám velem akart jönni, de az egyik kiskatona 
a géppisztollyal tarkón ütötte. Megbilincseltek és az autó hátsó ülésére tuszkoltak. A kél kiskatona 
kétoldalról ült be a kocsiba. A marosvásárhelyi börtönbe vittek. Ezután jött a kihallgatás. Két emberjött 
utánam. Az egyik pofon vágott úgy. hogy a földre estem, majd kétszer hasba rúgott. A második rúgás a 
gyomorszájon kapott, melytől elállt a lélegzetem. Féregnek nevezett, majd fölemeltek és a kihallgatóte-
rembe vittek. Egy székre ültettek, velem szembe leült a kihallgatom. Mindenáron arra próbáltak ráven-
ni. hogy beáruljam a többi társamat, akik szintén szolidarizáltak "56-tal. Kétféle kihallgató volt. Az 
egyik a jóságos embert mutatta. így szólt hozzám: Maga hülye. Gondoljon a szüleire. Anyjára, aki min-
den nap kimegy a vonathoz, és várja, hogy kiszabaduljon a fia. Semmi rosszat nem kívánunk magától. 
Azok az emberek, akiket véd. többéves kemény munkánkat akarják romokba dönteni. Csak pár nevet 
kérünk magától, és szabadon távozhat, semmi bántódása nem eshet. - Én nem beszéltem. Ezt követően 
egy másik tiszt jött be. Egy kiskatona a gumibottal az asztalra csapott. A tiszt kirúgta alólam a széket. 
Majd rugdosni kezdték a vesémet. Beszéljen, ember - kiáltotta a tiszt, majd hasba rúgott. Felállította, a 
széket. Figyelte, hogy mikor kezdenek az ujjaim remegni. Mikor már teljesen megtörtem, még jobban 
üvöltözni kezdett, az édesanyámat emlegette. Nézz a tükörbe, ember vagy. te? Meg fogsz dögleni, ha 
nem vallasz! Kitaposom a beledet. A mocskos anyád sem fog rád ismerni. A szám görcsbe rándult. Ha 
akartam volna, sem tudtam volna beszélni. Ujabb pofont kaptam, majd a cellámba vittek. Végig a fo-
lyóson üvöltöztek velem. A kihallgatásom összesen kilenc hónapig tartott. Minden nap ugyanazon 
szörnyűségeken estem keresztül. 

A tárgyalás előtt két nappal jött be hozzám anyám, aki sokáig azt sem tudta, hova vittek. Tőle tudtam 
meg. hogy apám megkérte egyik zsidó ügyvéd barátját, hogy védjen, de ezt a bíró nem engedélyezte, és 
hivatalból jelöltek ki egy szintén zsidó ügyvédet. Másnap engedték be hozzám apámat, és ezen a napon 
találkoztam először az ügyvédemmel is. Ügyvédem a teljes együttműködést ajánlotta. A tárgyalásom 
rövid ideig tartott. A bíró közölte az ellenem felhozott vádat: provokátor magatartás - hajtogatta több-
ször. Ügyvédem nem sokat tett az érdekemben, még azt sem engedték meg neki. hogy a beszédét meg-
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tartsa. A tárgyalás formaság volt csupán. A szélütés kerülgetett, amikor a bíró kijelentette: az ítélet 20 
év szabadságv esztés. 

Kezdetben Marosvásárhelyen raboskodtam. Az Önnevelő Brigád 63-as szakaszához kerültem. A 
börtönélet nagyon kemény volt. Többször előfordult, hogy éjjel levittek a pincébe, ahol ütöttek, és rug-
daltak. Többször le is köpdöstek. A családtagok évente küldhettek levelet, és kétszer látogathattak meg. 
Csomagot is csak évente kétszeri gyakorisággal kaphattam. A csomagot szigorúan ellenőrizték, legfel-
jebb három kilós lehetett, és meg volt szabva, hogy mit kaphatunk. A csomagban lehetett szalonna, cu-
kor, kolbász. A tésztát és a mazsolát vagy szőlőt nem engedélyezték, mivel a papok a tésztával áldoztat-
tak. a mazsolát vagy a szőlőt pedig vízbe mártották. így csináltak bort az áldoztatáshoz. Voltak magyar 
tisztek, akik rendes emberek voltak. Tőlük tudtunk hetente egy-két szál szivart szerezni. A börtönben 
nem volt egyéb étel csak árpakása és puliszka, néha valami leves. Azóta sem tudok ránézni az árpakásá-
ra és a puliszkára, annyira megutáltam ezeket. Sok pap rabtársam volt. Voltak köztük reformátusok, ka-
tolikusok. unitáriusok. Ok szóban mondták el a Bibliát, mivel ugye Bibliát nem engedtek bevinni. Tő-
lük tanultam meg én is. még ma is szinte teljesen ismerem a Biblia szövegét. Marosvásárhelyről a Du-
na-deltába szállítottak kényszermunkára. Itt mindenféle nehéz munkát végeztettek. A szipka faragás és 
útépítés még hagyján, de a nádv ágás mocsok munka volt. A térdig érő v ízben álltunk egész nap. Pihenő 
nem volt. Estére tiszta sár voltunk. Még azt sem engedték meg. hogy lefürödjünk. és tiszta ruhát ve-
gyünk. IJgy kellett sárosan, mocskosan aludjunk. Reggelre az a mocskos iszapos sár rászáradt a ruhánk-
ra. Az a sok szúnyog... Össze-vissza csíptek. Annyi szúnyogot, mint ott. még életemben nem láttam. 
Sokan megbetegedtek amiatt, hogy a vízben kellett dolgozni egész nap. Ha valaki panaszkodott, elvit-
ték az izolátorba. Ez az izolátor egy sötét doboz volt. amelyben egy ember alig fért el állva vagy leülve. 
Ha oda egyszer bev ittek, elfeledkeztek az emberről, megtörtént, hogy több napig is benntartották étel és 
víz nélkül. Hát így teltek a napjaink. Egyedül csak a Bibliának köszönhetem, hogy még mindig élek. az 
adott reményt." 

Vezető tanár: Mirk László Csergő László 

Az én 56-om 
A csíkszeredai és a szomszédos falvak fiatalságára is nagy hatással voltak az ötven évvel ezelőtti 

anyaországi események. Minden lehetséges alkalmat felhasználtak arra. hogy hírt szerezzenek, és egy-
más közt továbbadjanak arról ami Budapesten történt. Nem sokkal a forradalom bukása után azonban 
Romániában is megtorlások következtek. írásom az egyik áldozatával. Vórzsák Jánossal való beszélge-
tés alapján készült. 

1956-ban kilencedikes diák voltam a jelenleg Márton Áron nevét viselő egykori csíkszeredai l-es 
számú Vegyes Középiskolában. Megjegyzem, már akkor is tisztességes nemzeti érzések jellemezték az 
itteni diákifjúságot. Tiszta magy ar iskola volt. és ez érthető, hisz igen kevés román ajkú élt városunkban 
akkoriban. Szinte észrevétlen volt a jelenlétük. Még a rendőrök sem voltak román nemzetiségűek. 
Csíkszereda kisváros volt. lélekszáma is alig haladta meg a tízezret. Szüleink magy ar kultúrán neveltek, 
így otthonról magyar öntudattal kerültünk az iskolába. A buta történelmi leckéknek semmi foganatja 
sem volt, hiába is próbálták értelmünket más hamis utakra terelni." 

Az emlékező Vórzsák János szerint az. erdélyi tanulóifjúságot nem érte váratlanul a magyar forrada-
lom kirobbanása: hónapokkal előtte naponta hallgatták és kommentálták a Kossuth, a Szabad Európa, 
az Amerika Hangja és a Londoni Rádió magyar hírműsorát. Ezekből megértették, hogy v alami készül. 
A szünetekben kisebb-nagyobb csoportokban megtárgyalták, igaz csak suttogva a történteket, a Petőfi 
Körben elhangzottakat. 

..Én nagyon szerencsés helyzetbe voltam, mert Csíktaplocán. ahol szüleimmel laktam, élt a szom-
szédunkban egy házaspár, akik valamikor a horvát hadseregben rádiósok voltak. Amikor Tito a horvá-
tokat és a bozsnvákokat bekerítette, ők fogolytáborba kerültek, és csak évek múltával sikerült 
megszökniök. Romániában találtak új otthonra méghozzá Csíktaplocán. ami ma Csíkszereda része. Itt 
aztán rövidesen barkácsoltak maguknak egy rádiókészüléket, s azon tökéletesen lehetett fogni a Szabad 
F.urópa Rádió adását. Mi az akkori tizenéves taplocai srácok valósággal bújtuk ezt a rádiót, s vittük a hí-
reket diáktársainknak. Október 23-ika után szinte mindent tudtunk arról, hogy mi történik a Cor-
vin-közben, a Széna téren. Ekkor azonban egy levelet kaptunk, de hogy kitől, azt ma se tudjuk ponto-
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